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  یيايميش باتيترک يبرخ و نقره ذرات نانو گياهي، هاي اسانس اثرات

 (.Gladiolus grandiflora L) ولیگال يدنیبر گل يماندگار بر
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 چکيده

 رقم گالیول بریدنی  هشاخ گل ظاهری کیفیت حفظ و گل ماندگاری بهبود هدف با پژوهش این در

 و 03 های غلظت در شیراز آویشن و تیمول های اسانس اثر (Gladiolus grandiflora cv. White) وایت

 هیدروکسی -8 ،لیتر در گرم میلی 0 و 3 های غلظت در نقره ذرات نانو و لیتر در گرم میلی 133

 تیمارهای و درصد 3 ساکارز همراه به لیتر در گرم میلی 033 و 333 های غلظت در سولفات کوئینولین

 ها گل د.ش بررسی شاهد تیمارهای منزلۀ به درصد 3 ساکارز و لیتر در گرم میلی 033 اتانول مقطر، آب

 متعددی صفات پژوهش این در شدند. مدت کوتاه تیمار شده ذکر های محلول با ساعت 20 مدت به

 فعالیت پروتئین، میزان لیپیدها، پراکسیداسیون کلروفیل، میزان ،باکتری تعداد گل، ماندگاری جمله: از

 تیمارهای گیاهی های ساسان بین که داد نشان نتایج شد. گیری اندازه کاتاالز و پراکسیداز های آنزیم

 بر را تأثیر بیشترین تیمول اسانس لیتر در گرم میلی 133 و شیراز آویشن لیتر در گرم میلی 133

 هیدروکسی -8 شیمیایی تیمارهای در دادند. نشان روز 8/12 و 6/13 با ترتیب به ها گل ماندگاری

 نیز لیتر در گرم میلی 3 غلظت در هنقر نانوذرات و لیتر در گرم میلی  333 غلظت در سولفات کوئینولین

 و شیراز آویشن اسانس تیمارهای همچنین .یافت افزایش روز 8/10 و 0/11 با ترتیب به گل ماندگاری

 شده ذکر تیمارهای در .ندنداشت گل ماندگاری بر داریامعن تأثیر لیتر در گرم میلی 03 سطح در تیمول

 آنزیم فعالیت لیپیدها، پراکسیداسیون میزان بود. بیشتر هاتیمار سایر به نسبت کلروفیل و پروتئین میزان

 133 تیمول و شیراز آویشن های اسانس با شده تیمار های گل در باکتری تعداد و کاتاالز و پراکسیداز

 و لیتر در گرم میلی 033 و 333 سولفات کوئینولین هیدروکسی -8 تیمارهای و لیتر در گرم میلی

 و گیاهی های اسانس بود. کمتر مقطر( )آب شاهد تیمار به نسبت لیتر در گرم یمیل 0 و 3 نقره نانوذرات

 بریدنی شاخه های گل کیفیت حفظ و ماندگاری افزایش سبب ساکارز همراه به شیمیایی تیمارهای

 شدند. وایت رقم گالیول

 

 .لفاتسو کوئینولین هیدروکسی -8 ،پیری ،تیمول اسانس شیراز، آویشن اسانس :کليدي هايواژه

 

 مقدمه

 به متعلق  .Gladiolus grandiflora Lعلمی نام با گالیول

 Ranjan et) است جنوبی آفریقای بومی و ایریداسه خانوادة

al., 2010). معروف بریدنی شاخه گل چهار از یکی گل این 

 المللی بین سطح در .(Gang et al., 2009) است جهان در

 های گل ترین مهم ترتیب به رز و میخک داوودی، های گل

 بیشتری اهمیت گالیول ایران در ولی هستند دنیا بریدنی

 های گل .(Ghasemi Ghahsareh & Kafi, 2009) دارد
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 محدودی ماندگاری العاده، فوق زیبایی وجود با بریدنی شاخه

 فرایند سرعت به مادری گیاه از شدن جدا از پس و دارند

 شده بریده تازه های گل چون .دهد می رخ ها آن در پیری

 جدا و تهیه مادری گیاه از كه هستند ای زنده های نمونه

 Goszynska et) دارند كوتاهی ماندگاری شوند می

al.,1990). طبیعی تركیبات از استفاده اخیر های سال در 

 كنترل در جدید ای ایده منزلۀ به گیاهی های اسانس همچون

 از سپ ضایعات كاهش و قارچی و باكتریایی آلودگی

 ها گل و سبزی ها، میوه جمله از باغبانی محصوالت برداشت

 از استفاده به مندی عالقه افزایش است. شده مطرح

 افزایش دلیل به شیمیایی تركیبات جای به طبیعی تركیبات

 شدن آشکار و شیمیایی تركیبات سالمت زمینۀ در ها نگرانی

 به ت.اس زیست محیط و انسان روی بر ها آن نامطلوب اثرات

 و شناسایی زمینۀ در ای گسترده های تالش دلیل همین

 پس فناوری در ها آن كاربرد و سالم طبیعی تركیبات كشف

 Karimi) است انجام حال در باغبانی محصوالت برداشت از

et al., 2008.) های گل كم ماندگاری سبب كه عواملی از 

 كرد هاشار ها باكتری تجمع به توان می شود می بریدنی شاخه

 عمر كاهش سبب آوندها در ها میکروارگانیسم تجمع كه

 .(Abdul-Wasea, 2012) شود می بریدنی گل گلدانی

 در و است زمین جاذبۀ به حساس های گل جمله از گالیول

 بر ها غنچه و ها گل بریدنی، های گل شاخۀ نگهداری طول

 مسیر شدن مسدود سبب و یابد می خمش زمین جاذبۀ اثر

 منجر حالتی چنین شود. می ها گل و ها غنچه به آب جریان

 برابر در مقاومت شود. می ها گل و ها غنچه بازنشدن به

 تورژسانس و ها گل ساقۀ استحکام میزان به ژئوتروپیسم

 -8 از استفاده و دارد بستگی آب جذب میزان اثر بر ها شاخه

 ضد مادة یک منزلۀ به سیترات كوئینولین هیدروكسی

 میکروبی عوامل سایر و ها باكتری فعالیت از یقو میکروبی

 مدت به آب جذب كه شود می سبب و كند می جلوگیری

 و ها گل خمش میزان نتیجه در و گیرد صورت بیشتری

 ها گل ماندگاری افزایش موجب و یابد می  كاهش ها غنچه

 ذرات نانو افزایش با. (Singh & Sharma, 2003) شود می

 گلجای، محلول در باكتری عیتجم كاهش دلیل به نقره

 .(Basiri et al., 2011) یابد می افزایش ها گل ماندگاری

Solgi et al. (2009) های اسانس تیمار كه دادند نشان 

 و تر وزن محلول، جذب روی بر شیراز آویشن و تیمول

 ها اسانس داشت. معناداری اثر ژربرا بریدنی گل ماندگاری

 طبیعی، كامالً كه هستند وییدار گیاهان برخی  ثرؤم مواد

 غلظت نشتدا به توجه با ها اسانس .ندپذیر تجزیه و ایمن

 دارند میکروبی ضد خاصیت فنولی، تركیبات باالی

(Bounatirou et al., 2007.) های اسانس عمل مکانیسم 

 در اختالل سیتوپالسمی، غشای در اختالل شامل گیاهی

 انعقاد و فعال نقل و حمل الکترونی، جریان پروتون، انتقال

 ,.Kotzekidou et al) است شده گزارش سلولی محتویات

 های اسانس اثرات ارزیابی حاضر پژوهش از هدف (.2008

 بر شیمیایی تركیبات برخی و نقره نانوذرات گیاهی،

 .است وایت رقم گالیول نیبرید گل ماندگاری

 

 ها روش و مواد

 گل روی بر تصادفی كامالً طرح قالب در پژوهش این

 وایت رقم (.Gladiolus grandiflora L) گالیول نیبرید

(white) ۀگلخان یک از شده استفاده های گل د.ش اجرا 

 آن های گلچه اولین كه هنگامی پاكدشت در واقع تجاری

 و برداشت زود صبح در كرد شدن باز به شروع پایین از

 دقت برداشت هنگام .شدند منتقل آزمایشگاه به بالفاصله

 ظاهری خصوصیات نظر از شده برداشت های گل تا شد

 هم به شبیه ها غنچه تعداد و ساقه طول ساقه، قطر مانند

 و زده آفت كج، دیده، صدمه های گل برداشت از و باشند

 های اسانس شد. خودداری بیماری عالئم دارای

 و تهران ـ بند زرد شركت از پژوهش این در شده استفاده

 خریداری آلمان مرک شركت از رفته كار هب مواد سایر

 مقطر آب از: بودند عبارت شده استفاده تیمارهای شدند.

(DW،) لیتر در گرم یمیل 444 اتانول (E،) 1 ساكارز 

 2ل تیمو و (EO-Z) 3شیراز آویشن های اسانس ،(Sدرصد)

(EO-T) 8 ،لیتر در گرم میلی 344 و 44 غلظت دو در- 

 غلظت دو در 1(HQ) سولفات كوئینولین هیدروكسی

 در (N) 5نقره ذرات نانو و لیتر در گرم لییم 544 و 144

 ساكارز همراه به لیتر در گرم میلی 4 و 1 غلظت دو

 ها ارلن از یک هر در گرفتند. قرار شده استفاده درصد1

 ها گل و دش ریخته تیمارشده محلول از لیتر میلی 244

 صورت به ساعت 25 مدت به تیمارها از یک هر در

 داخل سپس و گرفتند قرار تیمار تحت مدت كوتاه

                                                                                  
1. Zataria multiflora 

2. Thymol 
3. 8-Hydroxyquinolin sulfate 
4. Silver nanoparticles 



 543 ... ییایمیش باتیتركی برخ و نقره ذرات نانو گیاهی، های اسانس اثرات و همکاران: پور اصیلحسن 

 22±3 دمای در و شد داده قرار مقطر آب حاوی های ارلن

 .شد ارزیابی لوكس 844 نور شدت و گراد سانتی درجۀ

 انجام روز 1 فاصلۀ به شده بررسی صفات برای گیری نمونه

 تیمار 33 با تصادفی كامالً طرح صورت به هشپژو این شد.

 اجرا داشت قرار گل شاخه عدد 1 تکرار هر در كه تکرار 1 و

 رسم و SAS رافزا نرم با ها داده تحلیل و تجزیه و شد

 شامل: شده بررسی صفات .شد انجام Excel با نمودارها

 

  ماندگاری

 زمانی پژوهش این در لوگالی ماندگاری عمر پایان معیار

 تعداد از سنبله هر روی پژمرده های گلچه تعداد كه بود

 كه (Al-Humaid, 2004) كرد می تجاوز سالم های گلچه

 .دش ثبت و مشاهده روزانه صورت به

 

 باکتری جمعیت شمارش ۀنحو

 نگهداری از بعد روز 3 ها باكتری تعداد ۀمحاسب منظور به

 كه )زمانی گلجای محلول در گالیول ةبرید شاخه گل

 برای رسید( اتمام به مقطر آب شاهد تیمار اندگاریم

 اتانول توسط ساقه قطعات د.ش اقدام باكتری شمارش

 ساقه پوست و اپیدرم و سطحی عفونی ضد درصد 34

 مقطر آب لیتر میلی 24 در قطعات سپس .دش جدا

 داده قرار (Tween 80) 84 تویین درصد4 حاوی استریل

 .دش یکنواخت یقهدق 1 مدت به كن مخلوط توسط و شد

 روی سازی رقیق از بعد حاصل محلول از هایی نمونه

 تعداد سپس و شده كشت های ژل غذایی محیط

 (Colony-forming unit) كلونی ةدهند تشکیل واحدهای

 گراد سانتی ۀدرج 28 دمای در رشد ساعت 58 از بعد

 .(Al-Humaid, 2004) شدند شمارش
 

 کلروفیل گیری اندازه

 استفاده Arnon (1949) روش از كلروفیل گیری اندازه برای

 لیتر میلی 34 و كوبیده هاون در را برگ بافت گرم 2/4 شد.

 كلروفیل ؛سانتریفیوژ از پس و كرده اضافه درصد 84 استون

a و b دستگاه با 661 و 654 های موج طول در ترتیب به 

 و گیری اندازه PG Instrument+T80 مدل اسپکتروفتومتر

 :شد محاسبه زیر مولفر توسط

] (654D)63/2- (661 (D7/32[=Chla 

] (661D) 68/5- (654 (D3/22[=Chlb 
ChlT= chla + chlb 

 فتوسنتزی های رنگیزه مقدار گیری اندازه از حاصل نتایج

 د.ش هئارا و محاسبه تر وزن گرم بر گرم میلی حسب بر

 

 آلدئید دی مالون غلظت گیری اندازه

 Heath روش براساس آلدئید دی لونما غلظت گیری هانداز

& Packer (1969) از میکرولیتر 444 ابتدا گرفت. انجام 

 درصد TCA24 میکرولیتر 444 هب شده تهیه ةعصار

 به حاصل مخلوط د.ش اضافه TBA درصد 4/4 حاوی

 ۀدرج 34 دمای با گرم آب حمام در دقیقه 14 مدت

 یخ سطح رد بالفاصله ها نمونه و شد داده قرار گراد سانتی

 (rpm) دور هزار 34 در مجدداً ها نمونه سپس د.ش سرد

 رنگ قرمز ةماد شدند. سانتریفیوژ دقیقه 4 مدت به

 (MDA - TBA) اسید تیوباربیوتیک ـ آلدئید دی مالون

 دستگاه توسط مترنانو 412 موج طول در شده تولید

 گیری اندازه PG Instrument + T80 مدل اسپکتروفتومتر

 نانومتر 644 در اختصاصی های رنگیزه سایر جذب و شد

 غلظت تعیین برای د.ش كم مقدار این از سپس و تعیین

MDA 155 معادل خاموشی ضریب ازmM
-1 

cm
-1 

 محاسبه زیر فرمول طبق تر وزن گرم بر نانومول حسب بر

 :شد

344 × 
(644A – 412A)  

 آلدئید دی مالون غلظت =

 تر( وزن گرم بر )نانومول
344 

 

 (CAT) کاتاالز گیری اندازه

 H2O2 مقدار كاهش بررسى با كاتاالز فعالیت میزان بررسى

 واكنش مخلوط شد انجام دقیقه یک براى نانومتر 254 در

 و (=7pH) موالر یلیم 344 پتاسیم فسفات بافر شامل

H2O2 34 در آنزیمى ةعصار میکرولیتر 44 و موالر میلی 

 از استفاده با آنزیم عالیتف میزان .بود لیتر یمیل 1 حجم یک

cm معادل خاموشى ضریب
-1
 mM

 و محاسبه 5/13  1-

 هیدروژن پراكسید )میکرومول واحد یک حسب بر

 شد بیان پروتئین گرم میلی ازای به دقیقه( در شده مصرف

(Aebi, 1984). 

 

 (POD) پراکسیداز آنزیم گیری اندازه

 موالر میلی 54 گایاكول بافر از آنزیم این گیری اندازه برای

 در كه شد استفاده موالر میلی 224 اكسیژنه آب بافر و

 44 با بافرها از یک هر میکرولیتر 574 پایین دمای
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 با نانومتر 574 موج طول در و مخلوط ةعصار میکرولیتر

 + PG Instrument اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده

T80 شد خوانده (In et al., 2007). با آنزیمی فعالیت 

 محصول خاموشی ضریب و المبرت بیر قانون از استفاده

 نهایت در و دش محاسبه پراكسیداز گایاكول كاتالیز

 در تر وزن گرم بر میکرومول حسب بر آنزیم فعالیت

 شد. محاسبه دقیقه

 
1/31÷ 

OD 
 پراكسیداز آنزیم فعالیت =

 min 

 

 پروتئین میزان گیری اندازه

 و دش تهیه برادفورد لولمح ابتدا پروتئین سنجش برای

 میکرولیتر 44 با برادفورد محلول از لیتر میلی 4/2 سپس

 قرار تاریکی در دقیقه 34 مدت به و شده مخلوط ةعصار

 دش قرائت رتنانوم 434 جمو طول در نهایت در و شد داده

(Bradford, 1976). 

 بحث و نتایج
 ماندگاری

 بیان توان می 3  شکل از آمده دست به نتایج هب توجه با

 سبب گهدارندهن های محلول در ها اسانس ردكارب كه كرد

 نتایج به توجه با .شد بریدنی های گل ماندگاری افزایش

 بریدنی شاخه گل در ماندگاری انس؛یوار ۀتجزی جدول

 شد دارامعن درصد  3 احتمال سطح در وایت رقم گالیول

 در داد نشان ها داده میانگین ۀمقایس نتایج .(2)جدول

 كوئینولین هیدروكسی -8 ،شده اعمال تیمارهای بین

 نانوذرات و لیتر در گرم میلی 144 غلظت در سولفات

 ماندگاری بیشترین لیتر در گرم میلی 1 غلظت در نقره

 شاهد تیمارهای با مقایسه در را روز(8/35 و 5/37)

 در داشتند. (3/33 ساكارز و8/3 اتانول ،1/3مقطر )آب

 غلظت در شیراز آویشن اسانس هیگیا های اسانس بین

 الفاخت روز 6/31 میانگین با لیتر در گرم میلی 344

  داشت. مقطر( )آب شاهد تیمار با معناداری
 

 
 وایت رقم گالیول بریدنی گل ماندگاری بر مختلف تیمارهای تأثیر .3 شکل

 نقره، نانوذرات =N شیراز، آویشن اسانس =ZO تیمول، =T است. درصد 3 احتمال سطح در معنادار تفاوت بیانگر ستون روی متفاوت حروف

HQ= سولفات، كوئینولین هیدروكسی DW= مقطر، آب E= ،اتانول S= ساكارز 

 

 صفات اساس  بر را بریدنی شاخه های گل ماندگاری

 شدن خم و ها برگ ها، گلبرگ پژمردگی مثل ظاهری

 ماندگاری (.Gang et al., 2009) نندك می ارزیابی ساقه

 آب جذب تأثیر تحت چیز هر از بیش بریدنی های گل

 در شده بررسی تیمارهای اثر ترین مهم رد.گی می قرار

 هاست آن كشی باكتری خاصیت دلیل هب ماندگاری افزایش

 ماندگاری بر مثبتی تأثیر ییتنها به ساكارز از استفاده زیرا

 شرایط ردنك فراهم دلیل به احتماالً امر این و نداشت گل

 سبب كه عواملی از .هاست باكتری رشد برای اسبمن

 به توان می شود می بریدنی شاخه های گل كم ماندگاری

 كرد اشاره آوندها در ها میکروارگانیسم و ها باكتری تجمع

-Abdul) شود می بریده گل گلدانی عمر كاهش سبب كه

Wasea, 2012). كه داد نشان گذشته های پژوهش 

 رقم دو در میکروبی ضد عوامل و قندها تركیبی كاربرد

 درصد22 تا را بریدنی شاخه كیفیت و ماندگاری گالیول

 هدایت كننده عفونی ضد مواد این احتماالً .داد افزایش

 و دیبخش بهبود باكتری رشد از جلوگیری قطری از را آب

 را جوانه برای نیاز مورد انرژی و كربن اسکلت ساكارز نیز
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 در همچنین .(Van Doorn & Perik, 1990) كرد تأمین

 سولفات كوئینولین هیدروكسی-8 با تیمار دیگر پژوهشی

 ساكارز درصد  5 با همراه رلیت در گرم میلی 144 غلظت با

 داد افزایش را گالیول بریدنی شاخه گل ماندگاری

(Moradi et al., 2012). پژوهش این در كه جالبی نکتۀ 

 از بیشتر غلظت در كه بود نقره نانوذرات اثر شد مشاهده

 ماندگاری در داریامعن افزایش سبب لیتر در گرم میلی 1

 نسبت داشتن علت به نقره ذرات نانو .نشد گالیول گل

 بسیار میکروبی ضد اثرات دارای حجم به سطح از باالیی

 شود واقع ثرترؤم تواند می پایین غلظت با و است قوی

(Morones et al., 2005). تیمار مثبت تأثیر خصوص در 

 بریدنی شاخه های گل ماندگاری بر شیراز آویشن اسانس

 Solgi et al. (2009) های یافته با حاضر پژوهش نتایج

 در شیراز آویشن اسانس تیمار دارامعن تأثیر بر مبنی

 ژربرا گل ماندگاری بر لیتر در گرم میلی 344 غلظت

 تیمار كه دادند نشان ها آن همچنین دارد. مطابقت

 آویشن و باغی آویشن كارواكرول، تیمول، های اسانس

 بریدنی گل ماندگاری و تر وزن محلول، جذب بر شیراز

 داشت. داریامعن اثر Dune رقم ژربرا

 
 باکتری تعداد

 گفت توان می 3  جدول از آمده دست به نتایج به توجه با

 در باكتری تعداد كاهش سبب ها اسانس ردكارب كه

 توجه با د.شو می بریدنی های گل ةنگهدارند های محلول

 در ها باكتری تعداد واریانس؛ ۀتجزی 3  جدول نتایج به

 بریدنی شاخه گل در شده اعمال مختلف تیمارهای

 شد. دارامعن درصد  3 احتمال سطح در وایت رقم گالیول

 تیمارهای در باكتری تعداد كه داد نشان نتایج همچنین

 .داشتند شاهد تیمارهای با ناداریمع اختالف شده اعمال

 144 سولفات كوئینولین هیدروكسی-8 تیمارهای

 -8 لیتر، در گرم میلی 1 نقره نانوذرات لیتر، در گرم میلی

 و لیتر در گرم میلی 544 سولفات كوئینولین هیدروكسی

 ترتیب به لیتر در گرم میلی 344 شیراز آویشن اسانس

 تیمارهای به نسبت را كشی باكتری خاصیت بیشترین

 داریامعن اختالف هم با تیمارها سایر و ندشتدا شاهد

 شاهد هایرتیما در باكتری تعداد بیشترین نداشتند.

 نشان قبلی های پژوهش نتایج (.3)جدول دش مشاهده

 میزان كه ستها باكتری آوندها، انسداد عامل كه داد

 بین از سبب سرانجام و دهند می كاهش را آب جذب

 توجه با .(Nair et al., 2003) شوند می ها گلبرگ رفتن

 ماندگاری قادرند گیاهی های اسانس حاضر نتایج به

 افزایش باكتریایی ضد فعالیت ۀوسیل هب را بریده های گل

 .(Mousavi Bazaz & Tehranifar, 2011) دهند

 
. تأثیر تیمارهای مختلف بر تعداد باكتری گل بریدنی 3 جدول

 گالیول رقم وایت
 )تعداد كلونی(تیمار    تعداد باكتری 

مقطر( شاهد )آب  21/6 ×344
a 

%1ساكارز   46/4 ×344
ab 

36/4 اتانول ×344
ab 

16/1 (ppm/L 1) نانوذرات نقره ×344
d 

46/5 (ppm/L 4) نانوذرات نقره ×344
cd 

46/5 (ppm/L 44) اسانس شیراز ×344
c 

41/5 (ppm/L 344) اسانس آویشن شیراز ×344
cd 

1/1 (mg/l 144)ت كوئینولین سولفا هیدروكسی -8 ×344
d 

18/1 (mg/l 544)كوئینولین سولفات  هیدروكسی -8 ×344
d 

21/5 (mg/l 344)تیمول  ×344
cd 

61/5 (mg/l 44تیمول ) ×344
c 

درصد  3تیمارهای دارای حروف مشابه تفاوت معناداری در سطح احتمال 

 آزمون توكی نشان ندادند.

 

 تیمول و شیراز آویشن های اسانس بین كه آنجایی از

 شاید ندارد، وجود داریامعن اختالف نقره ذرات نانو با

 كش باكتری منزلۀ به گیاهی تركیبات از استفاده قابلیت

 خواص ها اسانس باشد. پذیر امکان گلجایی های محلول در

 در ها باكتری میزان كاهش سبب كه دارند میکروبی ضد

 از طریق این از و شود می آوندها و گلجایی محلول

 .(Solgi et al., 2009) كنند می جلوگیری آوندی نسدادا

Hegazi & El-Kot (2009) های اسانس برخی تأثیر 

 Peter رقم گالیول بریدنی گل ماندگاری بر را گیاهی

pears از استفاده كه داد نشان نتایج دند.كر بررسی 

 مرزنجوش زنجبیل، دارچین، هندی، میخک های اسانس

 كاهش گلجای ظروف در را ها میکروب تجمع رازیانه و

 -8 شود. می گلجای عمر افزایش سبب و هدد می

 بسیار كش بومیکر یک سولفات كوئینولین هیدروكسی

 منزلۀ به و شود می استفاده گل صنعت در كه است مهم

 منجر تواند می كه كند می عمل میکروبی ضد عامل یک

 .(Moradi et al., 2012) شود آب جذب افزایش به

Kazemi & Ameri (2012) سطح 4 تأثیر آزمایشی، در 
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 بر را (لیتر در گرم میلی 4 و 5 ،1 ،2 ،3) نقره نانوذرات

 ندداد نشان و كردند بررسی ژربرا بریدنی گل ماندگاری

 تیمار بهترین نقره نانوذرات لیتر در گرم میلی 4 تیمار كه

 پژوهش نتایج كه بود بریدنی گل ماندگاری افزایش یبرا

 كند. نمی تأیید را گزارش ینا حاضر

 

 کلروفیل

 میزان بر مختلف تیمارهای اثر واریانس تجزیۀ نتایج

  3 احتمال سطح در وایت رقم گالیول بریدنی گل كلروفیل

 تیمارهای در كلروفیل میزان (.2 )جدول شد معنادار درصد

 میزان تیمارها سایر در اما بود تیمارها سایر از كمتر شاهد

  و  داشت  قرار  باالتری سطح در مقدار اظلح از كلروفیل

 

 مقایسۀ نتایج شد. مشاهده كمتر كلروفیل كاهش

 به مربوط كلروفیل میزان بیشترین كه داد نشان ها میانگین

 های غلظت در سولفات  كوئینولین  هیدروكسی -8 تیمار

 تیمارهای با كه است لیتر در گرم میلی 544 و 144

 اسانس و لیتر در گرم میلی 1 غلظت در نقره نانوذرات

 اختالف لیتر در گرم میلی 344 غلظت در شیراز آویشن

 به مربوط كلروفیل میزان كمترین نشد. مشاهده معناداری

 نشان ها داده بررسی نتایج (.2)شکل بود شاهد تیمارهای

 با گالیول بریدنی گل های برگ در كلروفیل میزان كه داد

 سرعت اما یابد می كاهش پیری پیشرفت و زمان گذشت

 شیمیایی تیمارهای و گیاهی های اسانس در كاهش

  بود. شاهد تیمارهای از كمتر مراتب به رفته كار به

 
 وایت رقم گالیول بریدنی گل كلروفیل میزان بر مختلف تیمارهای تأثیر .2  شکل

 نقره، نانوذرات =N شیراز، آویشن اسانس =ZO یمول،ت =T است. درصد 3 احتمال سطح در معنادار تفاوت بیانگر ستون روی متفاوت حروف

HQ= سولفات، كوئینولین هیدروكسی DW= مقطر، آب E= ،اتانول S= ساكارز 

 

 با زمان هم گایول بریدنی گل برگ كلروفیل كاهش

 كاهش كلروفیل، تخریب از ناشی تواند می پیری

 بین تعادل خوردن برهم یا و گیاه درونی های هورمون

 فعالیت میزان بر تأثیر طریق از ها اسانس شد.با ها آن

 تنش شوند. می كلروفیل میزان افزایش موجب سلول

 رخ آوندها در ها میکروارگانیسم رشد دنبال به كه آبی كم

 در اكسیژن آزاد های رادیکال افزایش موجب دهد می

 یغشا و كلروفیل مولکول تخریب و شود می كلروپالست

 در ها اسانس اثر ترین مهم و اردد دنبال به را كلروپالست

 .ستها آن اكسیدانی آنتی خواص دلیل به كلروفیل حفظ

 افزایش و ها سلول بودن فعال بر دلیل كلروفیل افزایش

 طریق از قندی مواد افزایش و است قندی مواد تولید

 رفتن دست از كاهش موجب تنفس و اسمز فشار تنظیم

 Abdul-Wasea .(Lise et al., 2004) شود می كلروفیل

 كوئینولین هیدروكسی-8 تیمار داد نشان (2012)

 تخریب انداختن خیرأت به در ساكارز همراه به سولفات

 در بود. شاهد تیمار به نسبت تیمار موثرترین كلروفیل

 وایت رقم میخک بر ساكارز نقش بررسی با پژوهشی

 با داریامعن طور به كلروفیل تخریب میزان كه داد نشان

 از كمتر ساكارز با شده تیمار های برگ در مانز گذشت

 دلیل به ساكارز .(Behara, 1993) بود شاهد های برگ

 و ها میتوكندری وظایف حفظ ها، پروتئین ۀتجزی كاهش

 پیری فرایندهای خیرأت موجب سلولی یغشا سالمت

 در كلروفیل جمله از ذخیره مواد ۀتجزی ،بنابراین .شود می

 ,Jowkar & Salehi) شود می كندتر اندام سایر و ها برگ

 تواند می ها برگ در قند حد ار بیش تجمع اگرچه .(2006

 فتوسنتزی های پروتئین و كلروفیل در كاهش موجب

 از ساكارز و گلوكز غلظت افزایش است ممکن ولی شود
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 مکانیسم البته كند. جلوگیری فتوسنتزی های ژن ترجمۀ

 ,Hassani) یستن مشخص كامل طور به هنوز ممانعت این

 تأثیر تواند می قندها تجمع كه است شده گزارش (.2009

 فتوسنتزی های پروتئین بر را ها سیتوكنین مثبت

 .(Wingler et al., 1998) دهد قرار الشعاع تحت

 

  لیپید پراکسیداسیون

 غلظت به مربوط های داده واریانس ۀتجزی به مربوط نتایج

 وایت رقم گالیول نیبرید شاخه گل در آلدئید دی مالون

 درصد  3 احتمال سطح در تیمارها اثر كه داد نشان

 محصول هك آلدئید دی مالون (.2 )جدول شد دارامعن

 تیمارهای  در  آن  غلظت  لیپیدهاست  شدن پراكسیده

 

 .دارد قرار باالتری سطح در تیمارها سایر به نسبت شاهد

 تیمارهای در آلدئید دی مالون غلظت 1 شکل به توجه با

 است. داده نشان افزایش تیمارها سایر به نسبت شاهد

 هیدروكسی -8 كه دهد می نشان داده میانگین ۀمقایس

 در نقره نانوذرات غلظت، دو هر در سولفات كوئینولین

 و شیراز آویشن اسانس و لیتر در گرم میلی 1 غلظت

 میزان كمترین لیتر در گرم میلی 344 غلظت در تیمول

 با تیمارهایی (.1 )شکل داشتند را آلدئید دی مالون

 را ماندگاری بیشترین آلدئید دی مالون غلظت كمترین

 ساكارز( و اتانول مقطر، )آب شاهد تیمارهای و داشتند

 را ماندگاری كمترین و آلدئید دی مالون غلظت بیشترین

  (.2 )جدول داشتند همراه به نیز

 

 
 وایت رقم گالیول بریدنی گل آلدئید دی مالون زانمی بر مختلف تیمارهای تأثیر .1  شکل

 =HQ نقره، نانوذرات =N شیراز، آویشن اسانس =ZO تیمول، =T است. درصد 3 احتمال سطح در معنادار تفاوت بیانگر ستون روی متفاوت حروف

 ساكارز =S اتانول، =E مقطر، آب =DW سولفات، كوئینولین هیدروكسی

 

 را پالسمایی غشای یبتخر آلدئید دی مالون تجمع

 مقاومت شاخص ماده این میزان بخشد. می سرعت

 یغشا شکستن شود. می محسوب پیری و فیزیولوژیکی

 ,.Hossain et al) است پیری و اكسیداتیو تنش تحت

 در و جدا مادری گیاه از گل های شاخه كه زمانی .(2006

 ویژه به تنش دچار شوند می نگهداری گلجایی های محلول

 چنین در ها اكسیدان آنتی فعالیت و شوند می آبی تنش

 كاهش طریق از نقره ذرات نانو و آید می وجود به شرایطی

 كاهش موجب آب جذب در كمک و تنش این میزان

 موجب نتیجه در و اكسیژن آزاد های رادیکال تولید

 نشت و شود می  غشا لیپیدهای اكسیداسیون كاهش

 پژمردگی از طریق این از و یابد می كاهش ها الکترولیت

 دش اشاره كه طور همان كند. می جلوگیری ها گل

 مهم اكسیدانی آنتی تركیبات از یکی فنولیک تركیبات

 نقش اكسیژن فعال های گونه پاكسازی در كه است

 .كند می محافظت  غشا ساختار از و كنند می ایفا مهمی

 پراكسیداسیون اصلی عامل اكسیژن فعال های گونه

 اسیدهای .هستند سلولی یغشا ساختار در لیپیدها

 و دارند اكسیژن به زیادی حساسیت لیپیدها و چرب

 سلولی غشای كه آنجایی از و شوند می اكسید سرعت به

 سبب آن با اكسیژن واكنش است فسفولیپید غشای

 به شود، می ها الکترولیت ترشح و سلولی یغشا تخریب

 با گیاهی های اسانس و شود می هدایت سلول بیرون

 در كاهش سبب اكسیژن فعال های گونه پاكسازی

 غلظت كاهش و سلولی غشای لیپیدهای اكسیداسیون

 .(Upadhyaya & Panda, 2004)دشو می آلدئید دی مالون

 گزارش Kazemi & Ameri (2012) زمینه این در نیز

 ژربرا های گل در آلدئید دی مالون میزان كه كردند
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 مقدار به نقره نانوذرات لیتر در گرم میلی 4 با تیمارشده

 این نتایج كه بود شاهد تیمار از كمتر توجهی قابل

 .دارد مطابقت حاضر پژوهش نتایج با پژوهش
 

  پراکسیداز آنزیم

 مختلف تیمارهای برای كسیدازپرا آنزیم فعالیت میزان

 در وایت رقم گالیول بریدنی شاخه گل در شده اعمال

 میزان (.2)جدول شد رداامعن درصد 3 احتمال سطح

 سطح در شاهد تیمارهای در پراكسیداز آنزیم فعالیت

 بیشترین .شتدا قرار تیمارها سایر به نسبت باالتری

 در ترتیب به شاهد تیمارهای در پراكسیداز آنزیم فعالیت

 تیمارها؛ بین در داشت. وجود ساكارز و اتانول مقطر، آب

 در نقره نانوذرات سولفات، كوئینولین هیدروكسی-8

 و شیراز آویشن های اسانس و لیتر در گرم میلی 1 سطح

 كمترین ترتیب به لیتر در گرم میلی 344 سطح در تیمول

 اختالف و ندشتدا را پراكسیداز آنزیم فعالیت میزان

 (.5)شکل دادند نشان شاهد تیمارهای با را داریامعن

 344 غلظت در تیمول و شیراز آویشنهای  اسانس

 آنزیم فعالیت میزان افزایش موجب لیتر رد گرم میلی

 شدن فعال از ناشی نیز افزایش این كه شدند پراكسیداز

 و غذایی محلول مناسب جذب طریق از ها سلول

 های آنزیم فعالیت افزایش است. بوده سلولی تورژسانس

 دشو می   ها گل   پیری   كاهش   موجب  اكسیدان آنتی

 

 سبب ها اسانس باالتر یها غلظت از استفاده، بنابراین

 .(Ponce et al., 2003) شود می ها آنزیم فعالیت كاهش

 های آنزیم بودن فعال بر دلیل خود ها سلول بودن فعال

. هاست سلولی غشا پایداری، نتیجه در و اكسیدان آنتی

 اتیلن بیوسنتز مانع هم ها آنزیم این بودن فعال، بنابراین

 دكن می جلوگیری ونیبیر عوامل خسارت از هم وشود  می

 اكسیژن فعال های گونه كاهش موجب طریق این از و

 طریق از پراكساید هیدروژنۀ تجزی از آمده دست به

 ایینجآ از د.شو می اكسیدان آنتی های آنزیم ساختن فعال

ۀ تجزی از آمده دست به آزاد اكسیژن های گونه كه

 زودرس پیری در مهم ازعوامل یکی پراكساید هیدروژن

 كاتاالز و پراكسیداز آنزیم دیگر سوی از و هاست برگگل

 سمی اثر شدن خنثی موجب و بوده ها اكسیدان آنتی از

 درنتیجه شوند، می پراكساید هیدروژن آزاد اكسیژن

 ها گلبرگ پیری از طریق این از ها آنزیم این فعالیت

، كلی طور به .(Mortazavi et al., 2007) كنند می ممانعت

 فیزیولوژیک و متابولیک تغییرات ریپیۀ مرحل در

 اولین شروع با دیگر طرفی از آید. می پدید گوناگونی

 در پراكسیداز مانند اكسیدان آنتی های آنزیم پیری عالئم

 مخرب اثرات دنكر خنثیبرای  گلبرگ های سلول

 پراكسیداز آنزیم یابد. می افزایش فعال اكسیژن های گونه

 به را آن ودهد  می اننش واكنش هیدروژن پراكسید با

 .(Hopkins et al., 2007) كند می تبدیل اكسیژن و آب

 
 وایت رقم گالیول بریدنی گل پراكسیداز آنزیم فعالیت بر مختلف تیمارهای تأثیر .5  شکل

 نانوذرات =N شیراز، آویشن اسانس =ZO تیمول، =T است. درصد 3 احتمال سطح در معنادار تفاوت بیانگر ستون روی متفاوت حروف

 ساكارز =S اتانول، =E مقطر، آب =DW سولفات، كوئینولین هیدروكسی =HQ نقره،

 

 کاتاالز آنزیم

 مختلف تیمارهای برای كاتاالز آنزیم فعالیت میزان

 در وایت رقم گالیول بریدنی شاخه گل در شده اعمال

 4 شکل .(2 )جدول شد دارامعن درصد 3 احتمال سطح

 كاتاالز آنزیم فعالیت میزان بر را فمختل تیمارهای تأثیر

 تیمارهای در كاتاالز آنزیم فعالیت میزان دهد. می نشان

 كمترین داد. نشان افزایش تیمارها سایر به نسبت شاهد

 -8 تیمارهای در ترتیب به كاتاالز آنزیم فعالیت میزان
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 غلظت در نقره نانوذرات سولفات، كوئینولین هیدروكسی

 غلظت در شیراز آویشن اسانس و لیتر در گرم میلی 1

 فعالیت بیشترین شد. مشاهده لیتر در گرم میلی 344

 و اتانول مقطر، )آب شاهد تیمارهای در كاتاالز آنزیم

  داشت. وجود ساكارز(

 هیدروكسی تیمارهای كه كرد گیری نتیجه توان می 

 گرم میلی 544و 144های  غلظت در سولفات كوئینولین

 لیتر، در گرم میلی 1 غلظت در قرهن نانوذرات لیتر، در

 لیتر در گرم میلی 344 سطح در شیراز آویشن اسانس

 كهدارند  محافظتی اثر گل ماندگاری افزایش بر عالوه

 نهایت در وشود  می ها گلبرگ در تنش انواع ایجاد از مانع

 جمله از اكسیدان آنتی های آنزیم فعالیت كاهش سبب

 ماندگاری كه مارهاییتی در اما ند.شو می پراكسیداز

كمتری را نشان دادند احتماالً با كاهش جذب آب مرتبط 

های گل  است كه سبب پیری و ایجاد تنش در گلبرگ

نتیجه میزان فعالیت  شود و در گالیول رقم وایت می

ویژه كاتاالز در این تیمارها  اكسیدان به های آنتی آنزیم

یژن آزاد های اكس از آنجایی كه گونه یابد. افزایش می

آمده از تجزیۀ هیدروژن پراكساید یکی از عوامل  دست به

هاست و از سوی دیگر آنزیم  مهم در پیری زودرس گلبرگ

 اثر شدن خنثی ها بوده و موجب اكسیدان كاتاالز از آنتی

 در شوند، می پراكساید هیدروژن آزاد اكسیژن سمی

 اه گلبرگ پیری از طریق این از آنزیم این فعالیت نتیجه

 درهمچنین  .(Mortazavi et al., 2007) كند می ممانعت

 از برخی بررسی به Amariutei et al. (1995)پژوهشی 

 تیمار تحت ژربرا بریدنی گل رقم دو متابولیکی های جنبه

-8 %42/4 + ساكارز %24 حاوی ساعت( 25) مدت كوتاه

 نقره نیترات %4424/4 + سولفات كوئینولین هیدروكسی

 كاتاالز، های آنزیم فعالیت آزمایش این در پرداختند.

 از پسة دور در ها گلبرگ اكسیداز فنل پلی و پراكسیداز

 داد نشان نتایج شدند. گیری اندازه ژربرا های گل برداشت

 كاتاالز، آنزیم مدت كوتاه تیمار كاربرد از پس كه

 در اولیه روز 7ـ 6 طی اكسیداز فنل پلی و پراكسیداز

 را مسئله این علت یافت. كاهش شاهد تیمار با مقایسه

 محلول در سولفات كوئینولین هیدروكسی -8 حضور به

 اما دادند. نسبت هاست آنزیم این بازدارنده كه مدت كوتاه

 تمامی در و رقم دو در ها آنزیم فعالیت روز 7ـ 6 از پس

 افزایش شاهد تیمار یا و مدت كوتاه تیمار از اعم تیمارها

 به ها گل انتقال را آن علت و داد ننشا را توجهی قابل

 دند.كر ذكر پیریۀ مرحل
 

 
 وایت رقم گالیول بریدنی گل پراكسیداز آنزیم فعالیت بر مختلف تیمارهای تأثیر .4  شکل

 =HQ ره،نق نانوذرات =N شیراز، آویشن اسانس =ZO تیمول، =T است. درصد 3 احتمال سطح در معنادار تفاوت بیانگر ستون روی متفاوت حروف

 ساكارز =S اتانول، =E مقطر، آب =DW سولفات، كوئینولین هیدروكسی

 

 پروتئین

 میزان گیری اندازه به مربوط ها داده واریانس ۀتجزی نتایج

 داد نشان وایت رقم گالیول بریدنی شاخه گل در پروتئین

 دش دارامعن درصد 3 احتمال سطح در تیمارها اثر كه

 آغاز از زمان گذشت اب تئینوپر میزان (.2)جدول

 این ولی داد نشان كاهش گلبرگ در تدریج به آزمایش

 میزان بیشترین .بود بیشتر شاهد تیمارهای در كاهش

 كوئینولین دروكسیهی-8 تیمار به مربوط پروتئین

 لیتر در گرم میلی 544 و 144های غلظت در سولفات

 گلبرگ در محلول های پروتئین میزان شد. مشاهده

 ةدور طول در اتانول( و مقطر )آب شاهد تیمارهای

 های غلظت افزایش با بود. تیمارها سایر از كمتر ارزیابی

 پروتئین میزان شیراز آویشن اسانس و نقره ذرات نانو

  (.6)شکل یافت افزایش
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 وایت رقم گالیول بریدنی گل پروتئین بر مختلف تیمارهای تأثیر .6 شکل

 =HQ نقره، نانوذرات =N شیراز، آویشن اسانس =ZO تیمول، =T است. درصد 3 احتمال سطح در معنادار تفاوت انگربی ستون روی متفاوت حروف

 ساكارز =S اتانول، =E مقطر، آب =DW سولفات، كوئینولین هیدروكسی

 

 پروتئین میزان كاهش با معموالً ها گلبرگ پیری

 پیری با زمان هم ها گلبرگ پروتئین كاهش است. همراه

 ۀتجزی نیز و جدید های پروتئین پایین سنتز علت به

 .(Lay-Yee et al., 1992) است قبلی های پروتئین

 با باالیی تركیبی میل اكسیژن آزاد های رادیکال

 از شود. می ها آن شدن اكسید سبب و رنددا ها پروتئین

 در سوبسترا یک منزلۀ به خود ها پروتئین كه آنجایی

 استفاده انرژی تولید برای دهاقن دنبال به میتوكندری

 از د.نشو ماندگاری افزایش موجب دنتوان می شوند می

 گیاهی های اسانس كه گرفت نتیجه توان می رو این

 از ناشی خاصیت این كه دارند اكسیدانی آنتی خاصیت

 ساختار تخریب از مانع كه است فنولیک تركیبات وجود

 ,Mousavizadeh & Sedaghathoor) شوند می پروتئین

 گل بر Basiri et al. (2011) كه مطالعاتی در .(2011

 كه رسیدند نتیجه این به دادند انجام میخک بریدنی

 به را پیری گیاهی های اسانس و نقره نانوذرات تیمارهای

 نتایج با پژوهشگران این پژوهش نتایج اندازند. می خیرأت

 دارد. مطابقت حاضر پژوهش

 
 وایت رقم گالیول بریدنی گل در مختلف تیمارهای با فیزیولوژیک صفات از بعضی واریانس تجزیۀ .2 جدول

 كاتاالز آنزیم پراكسیداز آنزیم آلدئید دی مالون كل پروتئین باكتری تعداد كل كلروفیل ماندگاری تغییرات منابع

 433/4** 748/4**  23/3544** 183/4** 37/2** 6/3** 3/7** تیمار

 437/4   442/4   43/31   448/4  345/4  51/4  46/3   آزمایش خطای
CV  3/8   71/7  26/7   84/8   46/8  1/6  27/8 

 .43/4 احتمال سطح در معناداری **

 

 کلی گیری نتیجه

 تأثیر بیشترین سولفات كوئینولین هیدروكسی -8 تیمار

 در باكتری( تعداد و گل )ماندگاری صفات از بعضی بر را

 با گیاهی های اسانس اما .داشت تیمارها سایر با قایسهم

 دارد وجود ها آن در كه الکلی و فنولی تركیبات به توجه

 خاصیت این طریق از و نددار اكسیدانی آنتی خاصیت و

 اكسیژن آزاد های رادیکال كردن خنثی در بسزایی تأثیر

 جلوگیری پروتئین و كلروفیل ساختار تخریب از ،ندداشت

 اكسیداسیون از ها آنزیم الیتفع بهبود با و ندكرد

 ها گل پژمردگی از نهایت در و جلوگیری غشا لیپیدهای

 ضد مواد بدون ساكارز حاوی تیمارهای .ندكرد ممانعت

 گل عمر بر و بود ها میکروب رشد محرک میکروبی،

 گیاهی، های اسانس با وقتی كه حالی  در نداشت تأثیری

 كار به لفاتسو كوئینولین هیدروكسی و نقره نانوذرات

 در نقره ذرات نانو داشت. گل ماندگاری بر مثبتی اثر رفت

 و داشت گلجایی عمر در بیشتری تأثیر كمتر های غلظت

 است ممکن كه یافت كاهش تأثیر این غلظت افزایش با

 از باشد. باال های غلظت در آن سمّیت اثر به مربوط

 ولویتا در ارگانیک تركیبات از استفاده امروزه كه آنجایی

  شاید حاضر پژوهش به توجه با است گرفته قرار

 جایگزین دنتوان می گیاهی های اسانس كه گفت توانب

  ضرر عامل كه شیمیایی تركیبات برای سبیمنا

 گرفته نظر در است زیست محیط و انسان سالمتی برای

 د.نشو
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