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چکیده
سوسن یکی از مهمترین گلهای بریدنی تجاری میباشد و به علت انسداد آونددی عمرگلجدایی کوتداهی دارد از
طرفی استفاده از مواد شیمیایی جهت افزایش عمر پس از برداشت ،اثرات منفی بر محیطزیست و سدممتی انسداد در بدر
دارد در این پژوهش فعالیت ضدقارچی اسانسهای  3گیاه مرزه ،لیموترش و آویشن به منظور جایگزینی مواد شدیمیایی
مورداستفاده در محلول گلجایی بررسی شدند بدا روش تطییدر بدا آب اسدانس اسدتوراو و توسدط دسدتگاه GC–MS
ترکیبات آد شناسایی گردید لیمونین ترکیب اصلی اسانس لیموترش و کارواکرول ترکیب اصلی اسانسهای آویشدن و
مرزه بود این پژوهش به بررسی اثر اسانسهای گیاهی مرزه ،آویشن ،لیموترش و  -8هیدروکسیکینولینسدیترات (052
میلیگرم در لیتر) همراه با ساکارز  3درصد بر عمرگلجایی سوسن پرداخت در تیمار کنترل از ساکارز  3درصد اسدتفاده
شد بدین منظور گلهای شاخه بریده بهمدت  20ساعت در محلول گلجایی قرارگرفته و سپس بهصدورت خشدک و یدا
مرطوب (در آبمطیر) بستهبندیشده و در دمای  8درجه سانتیگراد بهمدت  25روز قدرار گرفتندد در ادامده بدهمددت
 22روز در دمای اتاق نگهداری شدند و پس از آد مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج نشاد داد که استفاده از اسدانسهدا و
 -8هیدروکسیکینولینسیترات نسبت به تیمار شاهد سبب بهبود ویژگیهای مثبت و عمرگلجایی گردید گرچه در بدین
تیمارها -8 ،هیدروکسیکینولینسیترات و اسانس آویشن سبب حفظ بیشتر تعدادل آبدی گدل شداخه بریدده گردیدندد و
عموهبراین سبب جلوگیری از تجزیه کلروفیل ،آنتوسیانین ،فنول و کربوهیدراتها شدند همچنین این دو تیمدار سدبب
حفظ بیشتر پروتئین کل و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی شدند لذا میتدواد گفدت کده اسدانس آویشدن مدیتواندد
جایگزین مناسبی برای ماده شیمیایی  -8هیدروکسیکینولینسیترات در محلول نگهداری گلها باشد

کلید واژهها :آنتیاکسیدانت ،پس از برداشت ،گل شاخه بریده ،ماندگاری

مطدمه

روز پر از برداشت گلبرگها بیرنگ ،بافت آنها قهوهای

سوسن با نام علمیی Lilium longiflorum Thunb.

و ريختیهشییده و پیییری ر میییدهیید .معمییو بییرای افیییايش

از خانواده  Liliaceaeاز مهمترين گلهای شاخه بريیده

ماندگاری گلهای شاخه بريیده از محلیو هیای نگهدارنیده

دنیا بوده و به سبب کوتاه بودن عمر گلجايی ،پژوهش در

استفاده میشود .محلو های نگهدارنده گیلهیا بیشیتر دارای

ارتبییاب بییا پییر از برداشییت گییل آن ضییروری اسییت

 pHاسیدی بوده که عالوه بر تیممین کربوهییدرات و تیذيیه

( .)Sadeghi et al., 2012بیشتر گلهای بريدنی چند

نمییوده و

گییل ،در جییذت بهتییر آت و مییواد غییذايی کمی
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جلییوی رشیید بییاکتریهییا و پییاتوژنهییا در محلییو و انسییداد

مواد و روشها

آوندی و پژمردگیی زودهنگیام گیل را مییگیرنید .تیاکنون

تهیه اسانس و آنالیز آد
اسییانرهیییای میییوردن ر از شییرکت بیییاريج اسیییانر

بريده انجام شده است .از جمله ،بررسییهیايی بیا چنید صید

خريداری شد .شناسايی و تجیيه ترکیبات اسانر با استفاده

نییوم مییاده شیییمیايی کییه بیییشتییر آنهییا اثییر مفییید نداشییتند

از دستگاههای کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی همیراه

( .)Kader, 2002در دهییه گذشییته اسییتفاده از اسییانرهییا

با طیفسنجی جرمی ( )GC/MSانجام شد .مد دسیتگاه

بهعنوان محلو نگهدارنده کاربرد پیداکرده است .اسانرهیا

مورداسییتفاده در آنییالیی اسییانرهییا،Agilent 6890A ،

بیوده کیه از قسیمتهیای

مجهی به ستون ( HP-5بهطیو  30متیر ،قطیر داخلیی 0/25

مختلف گیاهان اسیتخرا مییشیوند ( Deferera et al.,

میلیمتر و ضخامت يه داخلی  0/25میکرومتر) متصیل بیه

 .)2000امروزه به علت خواص ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی

طیفسنج جرمی مد  Agilent 5975بود .برنامه دمايی

عالقه فیايندهای به گیاهیان دارويیی در زمینیه پیژوهشهیای

 50تییا  215بییا افیییايش تییدريجی  5درجییه در هییر دقییییه و

علمی وجود دارد ( .)Singh et al., 2006گییارششیده

نگهداری سیتون در  215بیهمیدت  30دقیییه اسیتفاده شید.

که اسانر آويشن سبب افیايش ماندگاری گل شاخه بريیده

دمای محف ه تیري  300درجیه و گیاز حامیل شیامل گیاز

نییرگر شیید ( .)Salehi Sardoei et al., 2014اثییر

هلیوم با خلوص  77/77درصد بود .از شناساگر  EIباانرژی

اسانرهای گیاهی بر مانیدگاری گیل شیاخه بريیده میخی

يونییاسیون  90الکترونولت و دمای منبیع يونییاسییون 250

تالشهای زيادی برای افیايش طیو عمیر گیلهیای شیاخه

حاوی مخلوطی از اجیای ترپنی

نشییان داد ،کییه اسییانرهییا عمرگلجییايی میخ ی

را افیییايش

دادهاند ،در ايین بیین اسیانر میرزه بیشیترين تیمثیر را داشیت

جهت تشخی

اجیای اسانر استفاده شد.

( .)Bayat et al., 2012نتیايج پیژوهش ديگیری نشیان

تهیه گلهای شاخه بریده و اعمال تیمارها
در پايیی  4373شاخه های گل بريده سوسن در مرحله

درصد فلفل در محلو هیای نگهدارنیده

ظهور رنگ در بیرگ ترين غنچه گل از گلخانه تولییدی

گییل بري یده رز مییانع رشیید میک یروت ،بییه تییمخیر انییداختن

واقع در شهرستان دزفیو برداشیتشیده و بییدرنیگ بیا

خمیدگی گردن ،تولید اتیلن و حفظ طراوت برگهیا شید

بستهبندی مناسیب بیه آزمايشیگاه علیوم باغبیانی دانشیگاه

شید

کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزسیتان منتییل شیدند.

که اسانرهیای گییاهی دارای کیارواکرو و تیمیو سیبب

برای يکنواختی گیلهیا و ممانعیت از ورود هیوا ،انتهیای

بهبود ويژگیهای پر از برداشت گلهای بريده ژربرا شدند

ساقهها بهصورت مورت با طو  10سانتیمتیر در زيیرآت

( .)Solgi et al., 2009اثر محلو هیای حیاوی اسیانر

سرد بیاز بیرش شیدند .ابتیدا گیلهیا در گلجیايی حیاوی

بیذر رازيانییه بیر عمرگلجییايی گییل شیاخه بريییده میخی

محلییو هییای نگهدارنییده شییامل :اسییانر مییرزه ،اسییانر

مینیییاتوری بررسییی شیید ،نتییايج نشییان داد همییه تیمارهییا،

آويشن ،اسانر لیموترش و  8-HQCهمگی بیا غل یت

ويژگیهای اندازهگیریشده را بهطور معنیدار نسیبت بیه

 250میلیییگییرم در لیتییر بییههمییراه سییاکارز  3درصیید،

تیمار شاهد افیايش دادنید (.)Azhari and Sani, 2010

بهصورت پالسی بهمیدت  42سیاعت قیرار گرفتنید .بیرای

بر اساس منابع و فرضیههای موجود هدف از ايین تحییی

تیمار شاهد از محلو ساکارز  3درصد استفاده شد .سپر

بررسییی تییمثیر اسییانر گیاهییان دارويییی مییرزه ،آويشیین و

گلها در پوششهای پلیاتیلنی باضخامت  20میکیرون و

لیمیوترش بیر عمرگلجیايی سوسین اسیت ،تیا درصیورت

ابعییاد  15×32سییانتیمتییر بییهصییورت خش ی

و مرطییوت

حصو نتايج مطلیوت ،بتیوان از آنهیا بیهعنیوان يکیی از

بستهبندیشده و بهمدت  45روز در سیردخانه بیا دمیای 8

جايگیينهای  ،8-HQCدر کاهش ضیايعات و افییايش

درجه سانتی گیراد نگهیداری شیدند .در بسیته بنیدیهیای

عمرگلجايی سوسن شاخه بريده استفاده نمود.

مرطییوت ،انتهییای سییاقه در کپسییو هییای  50میلیییلیتییری

داد ،که عصاره ي

( .)Jitareerat et al., 2008در پژوهشیی مشیخ
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آتمیطییر اسییتريل قییرار گرفییت .همچنییین بییرای حییذف

شد ()Wanger, 1979؛ اندازهگییری کلروفییل بیرگ

رطوبت ناشی از تنفر ،در تمامی پوششها از بستههای 2

بییدين صییورت انجییام شیید کییه  4گییرم بییرگ تییازه در

گرمی سیلیکاژ استفاده شد .سپر گلها به آزمايشگاه با

شیشییههییای حییاوی 40میلیییلیتییر اسییتون  %80قییرار داده و

دمییای اتییا( ( 25-20درجییه سییانتیگییراد) و رطوبییت 90

شیشه ها در محی خن

هفته قرار

درصد انتیا يافتند و مجیدد انتهیای سیاقههیا بیهصیورت

داده شدند .سپر عصاره صافشیده در طیو میو هیای

مورت با طیو  35سیانتیمتیر در زيیر آت سیرد بیازبرش

 118و  111نانومتر قرائت گرديد و کلروفیل کل محاسیبه

شدند .گلها بیهمیدت  40روز در ايین شیراي نگیهداری

شید ()Lichtenthaler and Wellburn, 1985؛

شدند.

میدار پروتئین محلیو ( )Bradford, 1976و فعالییت

اندازهگیری

آنییيمهیای سوپراکسیید ديسیموتاز ( Dhindsa et al.,

و تاري

بهمدت ي

در روز آخر آزمايش ويژگیهای زير بررسی شد:

 )1981و کاتییا ز ( )Aebi, 1984انییدازهگیییری شیید.

کاهش نسبی وزن گل براساس فرمو ذيل محاسبه گرديد.

شییادابی گییلهییا بییر اسییاس درصیید محاسییبه گرديیید

]RWL = [(W1-Wn)/W1×100
که در اين فرمو  RWLکیاهش نسیبی وزن گیلW1 ،
وزن اولیه و  Wnوزن در nام اندازهگیری میباشد.
اندازه گیری کربوهیدرات هیای محلیو بیرگ بیدين
صورت انجام شد ،که  0/4گرم بافت خش

با استفاده از

 20میلی لیتر آت میطر سايیده شد و درون فالس
شد .فالس

ريخته

حاوی عصاره بیهمیدت  10دقیییه در حمیام

آت جوش قرار داده و سپر بوسیله پارچه صیاف شید و
حجم عصاره به  50میلی لیتر رسانیده شد .عصاره بهمدت

(.)Lua et al., 2010
تجزیه و تحلیل آماری
آزمايش به صورت فاکتوريیل در قالیب طیرح کیامال
تصادفی با  3تکرار انجیام گرفیت .فاکتورهیا شیامل نیوم
محلو نگهدارنده در  5سطح و نوم انبارمیانی در  2روش
نگهداری (تر و خشی

استفاده از نرمافیار  SASانجام گرديد .میايسه میانگینها
با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمیا پینج درصید
انجام شد.

نتایج و بحث

 5دقییه سانتريفوژ گرديد .درنهايت بیه  400میکرولیتیر از
عصاره ،ي
اسیدسولفوري

میلیلیتر محلو فنل  5درصد و  5میلییلیتیر
غلیظ اضافه شد .محلو فو( بهمدت 20

) بیود .تجیيیه آمیاری دادههیا بیا

ترکیبات اسانرهای پوست لیموترش ،آويشن و میرزه
بییهوسیییله دسییتگاه  GC/MSدر جییدو ( )4نمییايش داده

دقییه در بن ماری در دمای  30-25درجه سانتیگراد قرار

شده است .همانطور که در جدو ( )4مشیاهده مییشیود،

گرفته و سپر جذت در طو میو هیای  180،188و170

لیمییونن اصییلیتییرين ترکیییب اسییانر لیمییوترش میییباشیید

نییانومتر توسیی دسییتگاه اسییپکتروفتومتر خوانییده شیید

( 15/11درصد) .پر از اين ترکیب گاما-ترپینن ،بتا-پینن،

()Ranwala and Miller, 1998؛ اندازهگیری فنو

میرسن و آلفا-پیینن در رتبیههیای بعیدی قیرار داشیتند .در

کل برگ ()Singelton and Rossi, 1965؛ نشیت

اسییانر آويییش ترکیییب کییارواکرو ( 19/31درصیید)

يونی گلبرگ ()Lim et al., 1998؛ برای اندازهگیری

بیشترين مییدار را داشیت و ترکیبیات تیمیو  ،آلفیا-پیینن،

آنتوسیییانین گلبییرگ  0/4گییرم گلبییرگ در  3میلیییلیتییر

گاما -ترپینن و اکالیپتو در رده دوم تا پنجم قیرار داشیتند.

متانو اسیدی سايیده شد ،سپر محلیو رويیی بیهمیدت

در اسانر مرزه کارواکرو ( 11/11درصد) ،پیارا-سییمن،

ي

شب در تاريکی قرار داده شد و میدار جذت توس

دستگاه اسپکتروفتومتردر طو مو  550نیانومتر خوانیده

لینالو  ،گاما-تیرپینن و برنئیو بیهترتییب ترکیبیات اصیلی
بودند.
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جدول  -2ترکیبات اصلی شناساییشده در اسانسهای لیمو ،آویشن و مرزه به روش GC/MS
Table 1. Identification of major chemical components in the essential oils of S. hortensis L., Th
.vulgaris L. and C .limon L. by GC/MS
ترکیب
Component

آلفا توجن
آلفا -پینن

α-Thujene
α-Pinene

سابینن
Sabinene
بتا-پینن

β-Pinene

میرسن
Myrcene
اکالیپتو
Eucalyptol
پارا -سیمن
p-Cymene
لیمونن
Limonene
گاما -ترپینن

γ-Terpinene

لینالو
Linalool
برنئو
Borneol
گرانیل
Geranyl
تیمو
Thymol
کارواکرو
Carvacrol
نیريل استات
Neryl acetate
گرانیل استات
Geranyl acetate
آلفا -برگاموتنن
α –Bergamotene
بتا -بیسابولن
β-bisabolene
کاريوفیلن اکسید
Caryophyllene oxide
مجموم

شاخص بازداندگی
R. I.

لیمو
C .limon L.

آویشن
Th. vulgaris L.

924

0.65

0.18

0.3

932

2.74

4.25

0.5

971

2.01

-

977

9.36

0.44

0.1

989

2.82

0.86

0.6

1018

-

3.32

-

1021

-

-

18.1

1036

65.44

-

-

1059

11.75

3.53

3.95

1086

-

0.71

4.5

1159

-

-

1.8

1268

0.94

-

-

1289

-

27.94

0.3

1293

-

67.36

66.46

1362

1.12

-

-

1381

0.55

-

-

1432

0.72

-

-

1505

1.04

-

-

1575

-

-

1.2

99.14

98.59

Total

مرزه
S. hortensis L.

-

96.81

 )2015( Amini et al.بیان کردنید کیارواکرو ،

سطح غل ت  0/3درصد بهترين اثر آنتی اکسیدانی را نشیان

گاما ترپینن ،آلفا-ترپینن و پاراسیمن بهعنوان ترکیبات اصیلی

داد )2010( Lahoji et al. .اثییر اسییانرهییای آويشیین

تشکیلدهنده اسانر مرزه هستند .همچنیین اسیانر میرزه در

شیرازی و میرزه ،و میواد تیمیو و کیارواکرو بیر رشید ده
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جدايه جنر  Fusariumبررسی کردند .ايشان بیان کردند

هندی توانست با افیايش مییدار جیذت محلیو و بیا تر

مواد مذکور به سبب دارا بودن ويژگی بازدارنیدگی از رشید

نگهداشتن وزن تر نسبی گل های شاخه بريده ژربرا سیبب

قارچ بهطور غیرمستییم نیی بر کاهش تولید داکسی نیوالنو

افیايش طو عمر گلها در میايسه با تیمیار شیاهد گیردد

مییرثر بودنیید )2010( Sharafi et al. .در مطالعییهای

( .)Ziyaei Movahed et al., 2010نتايج اين آزمیايش

فعالیتهای آنتییاکسییدانی و سیمیت سیلولی اسیانر لیمیو

با نتايج بهدست آمده بر پر از برداشت گل شاخه بريیده

ترش ( )Citrus limon L.را مورد آزمیايش قیرار دادنید.

گاليل همسويی داشت (.)Singh et al., 2008

نتايج بررسی نشان داد پراکسیداسیون لیپید بیه وسییله اسیانر
لیمو تیريبا برابر يا بیش از قدرت آنتیاکسیدان های شیمیايی

اندازهگیری میدار کلروفیل برگ نشیان داد (جیدو )3
تیمار محلو نگهدارنیده اسیانرهیا و  8-HQCدر شیراي

بود .ايشان بیان کردند که اسانر لیمو با احتیاب و فیی پیر

خش

و مرطوت توانسته به حفیظ کلروفییل در طیی پییری

از تعیین دوز مورد مصرف قرار گیرد.

کم

شايانی نمايد .کمترين میدار کلروفییل بیرگ مربیوب

جدو ( )2نشان داد کیه نیوم انبیارداری و نیوم محلیو

بییه تیمییار محلییو نگهدارنییده شییاهد در شییراي خشیی

نگهدارنده بهطور معنیداری بر صفات اندازهگیریشده تمثیر

انبارمانی بود ( 0/78میلیگرم بر گیرم وزن تیر بیرگ) .تینش

داشته است .اثر برهمکنش نوم انبار و نوم محلو نگهدارنده

آبی ناشی از جدا شدن شاخه گیل از گییاه میادری و انسیداد

بر تمامی ويژگیها بهجیء میدار کربوهیدراتهای محلیو و

آوندها توس باکتریها ،سیبب افییايش راديکیا هیای آزاد

فنو معنیدار بود.

اکسیییژن در کلروپالسییت میییشییود و در نتیجییه تخريییب

نتايج برهمکنش نوم انبار و نیوم محلیو نگهدارنیده

مولکیو کلروفییل را در پیی دارد (.)Lise et al., 2004

بر کاهش وزن نشان داد (جدو  )3که در پايان آزمايش

کاهش غل ت کلروفیل ي

نشیانه بیارز از تینش اکسییداتیو

کمترين کاهش وزن مربوب به تیمارهای اسانر آويشین

اسییت کییه بییهعلییت ازهییمپاشیییدگی غشییاء کلروفیییل اسییت

و  8-HQCدر بسییتهبنییدیهییای مرطییوت بییود .بیشییترين

( .)Turkan et al., 2005به احتما اسانرها با خاصیت

کیاهش وزن مربییوب بییه شییاهد در نگهییداری بییهصییورت

آنتیییاکسیییدانی خییود بییهصییورت مسییتییم جلییو فعالیییت

بود ( 20درصد) .يکی از علت هیای کیاهش وزن

راديکا های آزاد را گرفته و از تجیيیه کلروفییل جلیوگیری

گل های شاخه بريده مسدود شدن آوندها مییباشید ،کیه

میکنند و همچنین بهصورت غیرمسیتییم بیا افییايش جیذت

اجییازه جییايگیينی آت ازدسییترفتییه توسیی تبخیییر را

آت از تنش کیمآبیی جلیوگیری مییکننید .نتیايج نشیان داد

نمیییدهیید ( 8-HQC .)Heins,1980باعییا اسیییدی

خش

انبارمانی سبب کاهش میدار کلروفیل برگ گرديید.

شدن محلو گرديده و با يونهای فلیات دو ظرفیتیی ن ییر

اين بهعلت کیاهش آت سیاقه و شیروم عالئیم پییری اسیت.

آهن و میر در آنییيمهیای فعیا کیه عامیل انسیداد سیاقه

نتییايج ايیین پییژوهش بییا بررسییی انجییامشییده روی گاليییو

هستند ،ترکیبشده و استرهای کوينولین تولید میکنند .از

( )Hasanpoorasl et al., 2014و همچنییین نتییايج

ديگر سو به حفظ تعاد آت در گلها به سبب بسیته شیدن

بییهدسییتآمییده بییا پژوهشییی کییه نشییان داد نتییايج کییاربرد

مییکنید (.)Kim and Lee, 2002

 8-HQCسبب افیايش میدار کلروفیل کل شید ،همسیويی

خش

روزنیههیا کمی

نتییايج ايیین آزمییايش بییا گیارشییی کییه اثییر  8-HQCرا

داشیت ( .)Kazemi et al., 2014بررسیی مییدار فنیو

روی گل شاخه بريده رز بررسی کردند ،همسويی داشت

گلبرگ در پايان آزمايش نشان داد (جدو  )3که گیلهیای

( .)Kim and Lee, 2002همچنیییین اسیییانرهیییای

شاهد در بستهبنیدی بیهصیورت خشی

و پیر از آن تیمیار

آويشن ،مرزه و لیموترش با جلوگیری از رشد باکتریهیا

شاهد در شراي بستهبندی مرطوت بیشیترين افیت در مییدار

و قارچ ها سبب بهبود جذت آت توس گیلهیای شیاخه

فنو را داشتهاند و محلو های نگهدارنده حاوی اسانرهیا و

بريده شدند .در پژوهش مشابه اسانر و عصیاره میخی

 8-HQCسبب حفظ بهتر فنو گرديدند.
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جدول  -0تجزیه واریانس اثر نوع انبارمانی ،نوع محلول نگهدارنده و برهمکنش آدها بر ویژگی های مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل بریدنی سوسن دورگه رقم ’سبدازل‘
Table 2. ANOVA of effects of storage conditions, type of hold-solutions and their interactions on morphological, physiological and biochemical of cut Lily
(Longiflorum × Asiatic hybrids cv. CebDazzle) flower.

df

درجه آزادی

Soluble sugars

کربوهیدراتهای محلول

Phenol

فنول

11

آنتوسیانین

)C.V. (%
** *،و  nsبهترتیب معنیداری در سطح ي

و پنج درصد و عدم معنیداری.

Anthocyanins

ضريب تیییرات (درصد)

Chlorophyll

6.36

6.1

4.48

4.11

10.53

2.96

2.32

2

2.52

4.24

کلروفیل

Error

F.W.

20

8.58

0.009

0.0013

0.007

0.85

2.4

0.3

5.4

0.11

7.29

وزدتر

خطا

Electrolyte leakage

Storage × Solution

نشت یونی

انبارمانی × محلو

CAT

4

8.81ns

0.017ns

*0.004

**0.13

**53.8

*10.2

**15.4

**341.9

**0.55

*27.7

کاتاالز

)Solution (B

SOD

محلو ()B

سوپراکسید دیسموتاز

4

**229.3

**0.44

**0.078

**0.19

**757

**4.834

**122.4

**6591.8

**28.5

**914

Protein

)Storage (A

پروتئین

انبارمانی ()A

طراوت
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1

*64.93

**0.097

**0.049

**0.91

**360

**662.7

**234

**4313.5

**21.6

**598

Freshness

منابع
Source

**,* and ns Significant at p<0.001, p<0.005 and non-significant respectively.
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1.05d

0.98g

20.0a

76.0b

40.7f

27.3c

153.7b

14.3b

0.86ab

54.9a

1.86a

2.61ab

2.32g

65.3c

49.3e

24.2e

125.5e

14.0b

0.83b

46.6b

1.77a

2.31d

9.33e

62.0c

57.0c

22.3f

97.80g

13.0c

0.75c

42.4bcd

1.57b

2.08e

13.3c

53.0d

63.3b

19.5g

80.80h

12.2d

0.69d

40.6cd

1.47b

1.49f

15.7b

54.6d

62.7b

21.8f

77.81h

10.8e

0.64d

44.2bc

1.29c

1.38f

11.5d

84.0a

35.7g

29.2a

158.6a

15.3a

0.91a

58.1a

1.82a

2.63a

0.34h

75.0b

39.3f

28.2b

145.2c

15.4a

0.85ab

46.2b

1.85a

2.49bc

1.3gh

64.6c

47.7e

27.3bc

137.3d

14.9a

0.82b

46.4b

1.77a

2.42cd

4.04f

62.6c

52.3d

25.8d

120.1f

13.8b

0.83b

42.7bcd

1.55b

2.29d

9.31e

)وزدتر (درصد
F.W. (%)

38.2d

کلروفیل
)(میلی گرم بر گرم وزد تر
Chlorophyll (mg/g)

0.52e

پروتئین
)(میلی گرم بر گرم وزد تر
-1
Protein (mg.g FW)

8.21f

اسانس
Essential Oils

فنل
)(میکروگرم بر گرم وزد خشک
-1
Phenol (µg.g DW)

کربوهیدرات
)(میلی گرم بر گرم وزد تر
-1
Soluble sugars (mg.g FW)

آنتوسیانین
)(میلی گرم بر گرم وزد تر
-1
Anthocyanins (mg.g FW)

سوپراکسید دیسموتاز
)(واحد بر دقیطه بر میلی گرم پروتئین
-1
-1
SOD (Units min mg
protein)

)نشت یونی (درصد
Electrolyte leakage (%)

کاتاالز
)(واحد بر دقیطه بر میلیگرم پروتئین
-1
-1
CAT (Units min mg pro)

)طراوت (درصد
Freshness (%)

61.20i

شاهد
Control
 هیدروکسیکینولینسیترات-8
8-HQC
آويشن
Thyme
مرزه
Satureja
لیمو
Lime
شاهد
Control
 هیدروکسیکینولینسیترات-8
8-HQC
آويشن
Thyme
مرزه
Satureja
لیمو
Lime

. اختالف معنیداری ندارندLSD  اعدادی با حروف مشترک ازلحاظ آماری در سطح پنج درصد آزمون،در هر ستون
In each colum, means with different letters are significantly different at 5% level of probability by LSD test.
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11.2h

خش انبارمانی
Dry Storage

74.3a

ترانبارمانی
Wet Storage

40.0e

نوع انبار
Storage Type
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 مطدار، مطدار کربوهیدرات برگ، مطدار کلروفیل برگ، در شرایط نگهداری خشک و مرطوب بر ویژگیهای درصد کاهش وزد8-HQC  لیموترش و، آویشن، تأثیر محلولهای نگهدارنده مرزه-3 جدول
‘ نشت یونی و درصد پژمردگی سوسن دورگه رقم ’سبدازل، سوپراکسیددیسموتاز و کاتاالز، فعالیت آنزیمهای پراکسیداز، مطدار پروتئین،مطدار کاروتنوئید گلبرگ، مطدار آنتوسیانین،فنول برگ
Table 3. Effects of S. hortensis L., Th. vulgaris L., C. limon L. Essential Oils and 8-hydroxyquinoline citrate in Dry and Wet Storage Conditions on water balance;
chlorophyll, carbohydrate, phenol, anthocyanin and carotenoids content; protein content; peroxidase, superoxide dismutase, catalase activities; ion leakage and vase
life of Cut Lily (Longiflorum × Asiatic hybrids cv. CebDazzle) flowers
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بیشییترين میییدار فنییو مربییوب بییه تیمارهییای اسییانر

در گلبرگها وابسته بوده و بیانشده ارتباب مستییمی بین

آويشن و محلیو نگهدارنیده  8-HQCچیه بیهصیورت

غل ت قندها در گلبرگهیا و عمیر گلجیايی وجیود دارد

مشیاهده شید،

( .)Ichimura, 1999اين نتايج بیا يافتیههیای بیهدسیت

اگرچه تیمار اسانر مرزه در شراي بسته بندی به صورت

آمده که نشان داد بیه طیور عمیده کمبیود کربوهییدرات،

مرطوت اثر بخشی مطلیوتتیری در حفیظ فنیو داشیت.

سبب کوتاهی عمر گلجايی رز مییشیود ،همسیويی دارد

فنیو هیا در سیسیتم آنتییاکسییدانی دخالیت دارنید .در

( .)Reid, 2001همچنییین بییا نتییايجی کییه نشییان دادنیید

گرديد غل ت فنو در غنچیه گیل رز

طو نی بودن عمر گلجايی در گل هیای بريیدنی رز رقیم

با تر و پرازآن کاهش پیدا میکند و ايین کیاهش در

’ ‘Delilahمیتواند تا حدودی بیه بیا تر بیودن غل یت

طو نمو به پیری مربوب میشود .کاهش ايین ترکیبیات

کربوهیدرات های محلو در گلبیرگهیايش نسیبت داده

سبب حساسیت گلها به تنشهای اکسیداتیو و درنهايت

شود همسو است ( .)Ichimura et al., 2006در گل

پیری گلبرگ میگیردد ( .)Rubinstein, 2000تیمارهیای

سوسن کاهش میدار کربوهیدرات گیاه منجر بیه کیاهش

اعما شده در اين بررسی بر حفظ محتوای فنولی گیلهیا

طیو عمیر شیاخه بريیده مییشیود ( Sadeghi et al.,

در طییی دوره انبارمییانی تییمثیر مطلییوبی داشییته اسییت و

 .)2012با توجه به اينکه اين مواد جهت انجیام فعالییت

از مهیمتیرين ترکیبیات

تنفسی گلها موردنیاز می باشند و از طرفی کاهش آنهیا

بسته بندی مرطوت و چه به صورت خش

پژوهشی مشخ

ثابتشده که ترکیبیات فنولیی

آنتیاکسیدانی است که در پاکسیازی گونیههیای فعیا

در گییلهییای شییاخه بريییده موجییب مصییرف سییاير مییواد

اکسیژن نیش مهمی دارد و از سیاختار غشیاء نگهیداری

جايگیين ماننید پیروتئینهیای محلیو و اسییدهای آمینیه

مییکنید ( .)Sakihama et al., 2000اسیانرهیای

خواهد شد که اين امر فرايند پیری را تحري

مینمايید،

گیاهی با حفظ بهتر محتوای فنو ها بهصورت غیرمستییم

بنییابراين اسییتفاده از تیمارهییايی کییه بییه حفییظ و افیییايش

با پاکسازی گونههای فعا اکسییژن سیبب کیاهش در

کربوهیدرات ها کم

نمايند ،باعا تمخیر در پییری نییی

اکسیداسیون لیپیدهای غشای سلولی شد.

میگردد (.)Van Doorn, 2001

بیشترين افت میدار کربوهیدراتها مربیوب بیه تیمیار

بییرهمکنش نییوم محلییو هییای نگهدارنییده و شییراي

( 38/2میلیگرم بیر

نگهداری بر میدار آنتوسیانین گلبرگ نشان داد (جیدو

گرم وزن تر) بود .تیمار  8-HQCبه حفظ کربوهییدارتهیا

 )3که بیشترين میدار آنتوسیانین مربوب به تیمیار محلیو

شاهد در بسته بندی بهصورت خش

نمیوده اسیت ( 59/7میلییگیرم بیر گیرم وزن تیر)

نگهدارنده  8-HQCدر شراي ترانبارمانی ( 0/7میلییگیرم

(جدو  .)3همچنین تیمار با محلو نگهدارنده اسانرهیا

بر گرم وزن تر) بود ولی اختالف معنیداری با تیمارهیای

نسبت به شاهد نیی توانسته است محتوای کربوهییدرات را

محلو نگهدارنده آويش در شراي تیر انبارمیانی و محلیو

در گل ها به نحو مطلوبی حفظ نمايد ،اسانرهای گییاهی

نگهدارنییده  8-HQCدر شییراي خش ی

با توجه به خواص ضدباکتريايی و آنتیی اکسییدانی خیود

نداشت .کمترين مییدار آنتوسییانین گلبیرگ نییی مربیوب بیه

می توانند فرايند پیری را در گل های شاخه بريده به تمخیر

تیمار محلو نگهدارنده شیاهد در شیراي خشی

انبارمیانی

بیندازند ،از آنجايی که پییری فراينیدی وابسیته بیه تینفر

( 0/5میلیگرم بر گرم وزن تیر) بیود .کیاهش آنتوسییانین در

محصییو و شییدت گییرفتن تیینفر محصییو و کییاهش

گلبرگ رابطه مستییمی با طو عمر و بازارپسندی محصیو

سوبستراهای تنفسی است ،لیذا تیمخیر در پییری بیه منیلیه

دارد ( .)Dolatkhah, 2011گییارش شیده اسیت بیا پییر

حفظ بیشتر سوبستراهای تنفسی به ويیژه کربوهییدرات هیا

شییدن گییل رز غل ییت آنتوسیییانین کییاهش پیییدا میییکنیید

میباشد .پیری گلها به تیییرات وضعیت کربوهیدراتهای

( .)Halliwell et al., 1999عامل ديگری کیه سیبب

کم

انبارمییانی وجییود
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کییاهش غل ییت آنتوسیییانین در مرحلییه پیییری میییگییردد،

(.)Mousavizadeh and Sedaghatpoor, 2011

کاهش فعالیت آنیيم بیوسنتی آن ،فنیل آ نین آمونیولیاز،

گیییارششییده کییارواکرو و تیمییو موجییود در اسییانر

میباشد ( .)Sakihama et al., 2002تاکنون آنیيمهای

گیاهانی مانند نعنام ،آويشن بیاغی و آويشین شییرازی بیا

پلیفنل اکسیداز و پراکسیداز در مسیر تخريب آنتوسیانین

ويژگییی آنتیییاکسیییدانتی ،سییبب حفییظ میییدار پییروتئین

شناسايی شدهاند .گرچه به ن ر میرسد اين آنیيمها ابتیدا

گلبیرگ شیدهانید ( .)Solgi et al., 2009در بررسیی

بییا مییواد فنلییی واکیینش داده و تولییید مولکییو بیییثبییاتی

که بر گل بريدنی میخ

 ،به اين نتیجه رسییده شید کیه

کوئینییون مییینماينیید و در ادامییه بییا آنتوسیییانین واکیینش

تیمارهیای اسیانر گییاهی تجیيیه پیروتئین را بیه تیمخیر

می دهد که منجر به بیرنگی ،قهوه ای شیدن و در نهايیت

میاندازند ( .)Basiri et al., 2001نتايج پژوهش اين

کاهش آنتوسییانین مییگردنید .اخییرا آنییيم کیییی نییی

پژوهشگران با نتايج پژوهش حاضر همسويی دارد.

به عنوان آنیيم تخريب کننیده آنتوسییانین شناسیايی شیده
است (.)Kazemi et al., 2014

نتییايج حاصییل از بررسییی فعالیییت آنیییيم سوپراکسییید
ديسیییموتاز نشیییان داد کیییه تیمیییار  8-HQCدر شیییراي

بررسی نتیايج حاصیل از پیروتئین محلیو نشیان داد کیه

ترانبارمانی بیشیترين تیمثیر را در فعالییت ايین آنییيم داشیته

تیمارهییای محلییو نگهدارنییده آويشیین و مییرزه در شییراي

( 485/5میکرومو بر دقییه بر میلیگرم پروتئین) و اگرچیه

انبییاری مرطییوت قییادر بییه حفییظ مطلییوت محتییوای پییروتئین

کاربرد تیمار اسانرهای گیاهی نیی بیر بهبیود فعالییت ايین

محلو در روز آخر شده است و با تیمار محلیو نگهدارنیده

آنیيم نسبت به تیمار شاهد موفییت مطلوبی داشته است .بیه

 8-HQCدر شراي بسیتهبنیدی از لحیاظ آمیاری اخیتالف

ن ر میرسد در خصوص اين آنیيم ،فعالیت آنتیاکسیدانی

معنیداری نداشت .همچنیین گیلهیا شیاخه بريیده در تیمیار

اسانرهای اعما شده کمرنگ تر میباشد .همچنین نتیايج

کمتیرين مییدار پیروتئین (8/4

بررسییی حاصییل از فعالیییت آنیییيم کاتییا ز نشییان داد کییه

میلیگرم بر گرم وزنتر) را داشیتند (شیکل  .)4در گیلهیای

محلو هیای نگهدارنیده اسیانر و  8-HQCسیبب حفیظ

زنب در حیا پییر شیدن مییدار پیروتئین بیا افییايش فعالییت

بیشتر فعالیت آنیيم کاتا ز گرديد .اگرچه تیمار 8-HQC

پروتئازهییا و سیینتی پییايینتییر پییروتئینهییای جديیید کییاهش

در شراي بستهبندی مرطوت بر شاخ

فعالیت اين آنییيم

يافیت ( .)Jin et al., 2006همچنیین نشیان داده شید کیه

تمثیر مثبتی داشته است ،اما کاربرد تیمار اسانرهای گیاهی

میدار پروتئین در زمان پییری گیل سوسین کیاهش مییيابید

در هر دو نوم بستهبندی خش

و مرطیوت توانسیته اسیت

( .)Lay-Yee et al., 1992موادی که بتواننید از تجیيیه

که توان آنتیاکسییدانی گیلهیا را نسیبت بیه شیاهد بهبیود

پروتئینها جلوگیری کنند قادر به افیايش ماندگاری خواهند

بخشد و فعالیت آنیيم کاتا ز را نسیبت بیه شیاهد افییايش

بود ،نشان داده شد که کاربرد محلو نگهدارنیده 8-HQC

دهد (جدو  .)3وقتی شاخههای گل از گیاه جداشده و در

از طري تمخیر در فعالیت آنیيم پروتئاز و تجیيیه پیروتئینهیا

محلو نگهداری میشوند دچار تینش بیهويیژه تینش آبیی

فرايند پییری گیل ساندرسیونیا را بیه تیمخیر انداختیه و سیبب

میشوند .فعالییت آنتییاکسییدانهیا در چنیین شیرايطی بیه

افیايش عمر گلجايی اين گل مییشیود (.)Eason, 2002

وجود می آيد ،تیمارهای مطلوت محلیو هیای نگهدارنیده

سوبسیترا در

در جذت آت سیبب

شاهد در بسیتهبنیدی خشی

ازآنجیايیکیه پیروتئینهیا خیود بیهمنیلیه يی

از طري کاهش تنش آبی و کم

میتوکنیدری بیه دنبیا قنیدها بیرای تولیید انیرژی اسیتفاده

کیاهش تولیید راديکیا هیای آزاد اکسییژن و در نتیجیه،

میشوند میتوانند موجب افیايش ماندگاری شوند ازايینرو

کیاهش اکسیداسییون لیپییدهای غشیاء مییشیود و از ايین

میتوان نتیجه گرفت کیه اسیانرهیای گییاهی بیا خاصییت

طري از پژمردگی گلها جلوگیری میکند.

آنتیاکسیدانی میانع از تخريیب سیاختار پیروتئین مییشیوند

نتییايج حاضییر بییا نتییايج پییژوهش در گییل شییاخه بريییده
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50

لییيانتوس ( )Kazemi et al., 2014و در گل بريیدنی

قسمت پايین شاخههای گل ،سبب میشود کیه سیطح میطیع

رز ( )Mortazavi et al., 2007همسیويی داشیت.

آوندی بريدهشده به وسیله تجمع آنها بسته نشود و شاخهها،

ايشان بیان داشتند که اسانرهیای گییاهی سیبب حفیظ و

همچنان آت و محلو نگهدارنیده را جیذت نماينید ،وجیود

افیايش فعالیت آنیيمهای آنتیاکسیدانتی میگردد.

بییاکتریکییشهییا بییهويییژه در محلییو هییای نگهدارنییده

بررسی نشت يونی گلبرگ در روز آخر نشان داد که

که بیشتر دارای سیاکارز هسیتند اهمییت بیشیتری دارد .زيیرا

بیشترين نشت يونی مربوب به تیمار شاهد بود (جدو .)3

محلو هیای دارای سیاکارز بیرای رشید و نمیو میکیروتهیا

ثبات غشای بیانکننده میدار نشت يونی بافتهیا

مناسیییب هسیییتند (Hasanpoorasl et al., 2014؛

میباشد ،در اوايل برداشت گلهای شاخه بريیده تفیاوت

 .)Van Doorn et al., 1991اسییانرهییا نیییی دارای

کمییی در میايسییه بییا يکییديگر دارنیید ،امییا بییا افیییايش

خواص ضدمیکروبی مییباشیند کیه باعیا کیاهش مییدار

ماندگاری آنها اين تفاوت قابل توجیه خواهید شید و بیه

باکتریها در محلو گلجايی و آونیدها مییشیود .افییودن

کمتیرين مییدار خیود در زمیان پییر شیدن گیل مییرسید

اسییانرهییا بییه محلییو نگهدارنییده و بییه دنبییا آن افیییايش

( .)Singh and Sharma, 2003بهبود کیفیت گلهیای

عمرگلجايی ممکن است به دلیل تمثیر آنها در جلیوگیری

شییاخه بريییده در انبارهییای سییرد در نتیجییه سییالم مانییدن

از انسداد آوندی باشدMousavi and Tehranifar .

غشییاءهای سییلولی اسییت و سییالم مانییدن ايیین غشییاءها

( )2011گیارش کردند که استفاده از اسانر نعنام فلفلی،

حساسیت گلهای شاخه بريده به اتیلن نیی کاهش میيابد

آويشن و زيره سیاه در محلو گلجیايی گیل شیاخه بريیده

(.)Kofranek and Halevy, 2000

آلسترومريا باعا افیايش عمرگلجايی گرديد.

شاخ

نتايج بررسی نشان داد که تیمارهای محلو نگهدارنده

نتیجهگیری

اسییانر و  8-HQCسییبب کییاهش پژمردگییی گرديدنیید

اسییانرهییای گیییاهی بییهويییژه آويشیین ،بییا توجییه بییه

(جدو  .)3پژمردگی گلهای بريدنی در پر از برداشیت

ترکیبییات فنییولی و الکلییی کییه در آنهییا وجییود دارد

میتواند ناشی از جیذت ناکیافی آت بیه دلییل بسیته شیدن

و خاصیت آنتیاکسیدانی دارند و از طري ايین خاصییت

آوندها باشد .که اين خود نتیجه رشید باکتريیايی ،رسیوت

تمثیر بسیايی در خنثی کردن راديکیا هیای آزاد اکسییژن

موادی مثل صمغها ،تشکیل تیلوز ،وجود حبیاتهیای هیوا

داشتند ،از تخريب ساختار کلروفیل و پروتئین جلیوگیری

در سیستم آوندی ،پاسخهای فییيولوژيکی ساقه به بیرش و

کردنیید و بییا بهبییود فعالیییت آنیییيمهییا از اکسیداسیییون

مییرگ برنامییهريییییشییده ياختییه باشیید .بییرای از بییین بییردن

لیپیدهای غشا جلوگیری و در نهايت از پژمردگی گلهیا

حباتهای هوای موجود در لولههای آونیدی مییتیوان بیه

ممانعتکردند ،از ديگیر سیو میايسیه کیاربرد اسیانر در

وسیله برش انتهای ساقه تا اندازهای سبب جذت دوباره آت

محلو محافظ با ماده  8-HQCکیه جییء میواد متیداو

تعاد آبیی مثبیت را در گیل ايجیاد نمیود و يیا

محلو های نگهدارنده میباشد ،بیانگر اين مطلب بود که

شد و ي

میتوان از مواد باکتریکیش مثیل اسیانرهیای گییاهی يیا

اسانرهای گیاهی را مییتیوان جیايگیين میواد شییمیايی

 -8هیدروکسی کینولینسیترات استفاده کیرد ،لیذا کیاهش

ساخت و در مسیر احیای دوستداری طبیعت گام برداشت.

تعداد و تراکم میکروارگانیسمها در محلیو و همچنیین در
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Abstract
Background and Objectives
Recently, the use of cut flowers has increased, and some of these cut flowers (Lily, Rose etc.) are
among the most used for decorative purposes. With this boom in popularity has also come a rise in the
need for commercial use, and very little academic literature exists on how to best utilize the
preservative solutions (here 8-HQC and essential oils) to prolong cut flowers vase life keeping their
full quality. The vase life of Lily is usually short due to vascular occlusion. The use of synthetic
chemical fungicides to protect cut flowers raises environmental and human health concerns because
of chemical residue routinely found on food meant for consumption. Thus, biocides showing
insignificant toxicity to human and organisms are more desirable and less likely to cause negative
environmental effects.

Materials and Methods
The chemical composition of essential oils extracted from the endemic Iranian plants Satureja
hortensis L., Thymus vulgaris L. and Citrus limon L. was studied in order to evaluate their efficacy as
a substitute for synthetic chemical that was used as preservative-solutions. The effects of essential oils
(250 mg L-1) individually and 8-hydroxyquinoline citrate (8-HQC) with sucrose 3% were evaluated.
Cut flowers were pulsed for 12 h in different preservative solutions, followed by storage in dry and
wet conditions (in distilled water) at 8˚C for 15 days, and then all treated cut flowers were kept in
room temperature to evaluate commercial vase life. At the end of commercial vase life, parameters
such as relative fresh weight, amount of chlorophyll, phenol, anthocyanin, protein and carbohydrate,
vase life and antioxidant enzyme activities were measured. In this experiment, flowering stems were
arranged using a completely randomized design.

Results
Limonene was identified as major component of C. limon L. essential oil, whereas Carvacrol was the
major component in S. hortensis L. and Th. vulgaris L. Results showed that applying all essential oil
treatments or 8-HQC increased positive characteristics and vase life compared with control. However,
among all these treatments, the flowers treated with Thyme essential oil plus 3% sucrose or 8-HQC
were kept in wet storage condition showed best vase life. Based on our results, new antimicrobial
agents such as limonene, thymol and carvacrol in combination with 3% sucrose had a positive effect
on the vase-life and relative fresh weight. The senescence of cut flowers is associated with a series of
highly regulated physiological and biochemical processes, including breakage of water balance,
degradation of photosynthetic pigment, decrease in metabolic constituents, and loss of membrane
integrity. In our experiment, Thyme essential and 8-HQC oil treatments were reduced degradation of
leaf protein and chlorophyll content which was seen in the controls. Essential oils derived from plants
such as T. vulgaris are particularly valuable because of their antibacterial and antioxidant properties.

Discussion
In conclusion, using various concentrations of essential oils and 8-HQC in preservative solutions
showed promising prospects for the utilization of natural essential oils or plant extracts in extending
lily vase-life. The proposed mechanism of action, e.g. inhibition of the growth of bacteria in the vase
water or inside the xylem vessels of the flower stem needs further elucidation.
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