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 هیدروکسی کینولین سولفات بر عمر-8 ( وZhumeria majdae) تأثیر ضد میکروبی عصارۀ مورخوش
(Dianthus caryophyllus “White Liberty”) شاخهبریدۀ میخک
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چکیده
 انسداد آوندهای چوبی و تنش آبی از مهمترین دالیل کاهش.میخک یکی از پرطرفدارترین گلهای تولیدی در سطح جهان است
30  و20 ،10 ،0(  این پژوهش با هدف تأثیر عصارۀ گیاهی مورخوش با غلظتهای.ماندگاری پس از برداشت این گل شاخهبریده است
)Vase life(  میلیگرم در لیتر) روی عمر گلجایی600  و400 ،200 ،0( هیدروکسی کینولین سولفات با غلظتهای-8 درصد) و
میخکهای بریدۀ رقم ’وایت الیبرتی‘ در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی انجام شد و ویژگیهایی همچون عمر
 میزان، رنگیزۀ کاروتنوئید گلبرگ، شمارش باکتری در محلول و انتهای ساقه، جذب محلول، کاهش وزن تر، درصد وزن خشک،گلجایی
200 +  درصد عصارۀ مورخوش30  نتایج نشان داد که بیشترین عمر گلجایی مربوط به اثر دوجانبه.اتیلن و پروتئین گلبرگ ارزیابی شد
. روز نسبت به تیمار شاهد افزایش داد8/88 هیدروکسی کینولین سولفات بود که عمر گلهای شاخهبریدۀ میخک را-8 میلیگرم در لیتر
 درصد بیشترین تأثیر را در افزایش طول عمر گلجایی نسبت به30  و20  عصارۀ مورخوش در غلظتهای،همچنین نتایج نشان داد
.هیدروکسی کینولین سولفات دارد-8 گلهای تیمارشده با
. کاروتنوئید، عمر گلجایی، جذب محلول، ترکیبهای ضد میکروبی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Carnation (Dianthus caryophyllus L.) is one of the most popular cut flowers in the world. Stem end blockage and
water stress are two problems in decreasing of vase life of cut carnation. A factorial experiment carried out based on
CRD to study the effect of Zhumeria majdae extraction (0, 10, 20 and 30%) and 8-HQS (0, 200, 400, 600 mg L-1) on
longevity of cut carnation ‘White Liberty’. Some traits, such as vase life, percent of dry matter, loss of fresh weight,
water uptake, bacterial population in vase solution and stem end, petal carotenoids, ethylene production and petal
protein content were evaluated. Results showed that continuous treatment by 30% Zhumeria majdae extraction+200
mg L-1 8-HQS improved the vase life of cut flowers 7.87 days longer than control. Also, results showed that 20 and
30% extraction of Zhumeria majdae had highest effect on the longevity of carnation cut flowers compared to 8-HQS.
Keywords: Antimicrobial compourde, vase life, water uptake.
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مقدمه
میخک 5از خانوادة میخک 2بیش از  2222سال است
که به دست بشر کشت میشود و از نظر گیاهشناسی
یکی از  922گونۀ گیاهی یکساله ،دوساله و چندساله
است .میخک در بسیاری از کشورها ،یکی از
متداولترین گلهای بریده و بیشترین اهمیت
اقتصادی در صنعت گلکاری را دارد و از نظر تولید پس
از رز در ردة دوم جهانی قرار دارد -8 .هیدروکسی
کینولین سولفات یک باکتریکش و یک عامل
اسیدیکنندة محیط است که افزون بر جلوگیری از
رشد باکتریها و کاهش  pHمحیط ،از بسته شدن
آوندها در مقطع برش ناشی از رسوب مواد پیشگیری
میکند ( .)Ichimura et al., 1999در یک آزمایش
روی گل شاخهبریدة رز ،مشخص شد که -8
هیدروکسی کینولین سولفات از راه جلوگیری از
انسداد آوندهای چوبی توسط ریزجانداران
(میکروارگانیسمها) ،باعث افزایش عمر گلجایی ( Vase
 )lifeشد ( .)Kown & Kim, 2000همچنین از جمله
روشهای سالم و بیخطر برای کنترل بیماریهای پس
از برداشت ،استفاده از عصارة طبیعی یا اسانسهای
گیاهی است و استفاده از مواد طبیعی مانند عصارة
گیاهان دارویی روی کیفیت پس از برداشت محصوالت
باغبانی گزارش شده است ( ;Solgi et al., 2009
 .)Hejazi & Gan, 2009عصارههای گیاهی ترکیبهای
طبیعی هستند که ویژگیهای پاداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) ،ضد میکروبی و ضدقارچی دارند
9
( .)Teissedre & Water house, 2000گیاه مورخوش
از تیرة نعناعیان و بومی استان هرمزگان است و به
دلیل وجود کامفور و لینالول موجود در اسانس گیاه،
تأثیر ضدمیکروبی دارد (.)Majrouhi, 2008
در آزمایشی تیمار نانو ذرات نقره به همراه 522
میلیگرم در لیتر اسانس مرزة باغی و ساکارز 7درصد،
طول عمر گل لیلیوم را از هشت روز به سیزده روز
افزایش داد ( .)Tahmasbi et al., 2011لذا در این
پژوهش تأثیر غلظتهای مختلف گیاه دارویی
1. Dianthus caryophyllus
2. Caryophyllaceae
3. Zhumeria majdae

مورخوش بر ویژگیهای کیفی گلهای شاخهبریدة
میخک به تنهایی و در ترکیب با  -8هیدروکسی
کینولین سولفات مقایسه شد.
مواد و روشها
گلهای شاخهبریدة میخک که در مرحلۀ تجاری
برداشت شده بودند ،از گلخانهای در شهر محالت
یدرنگ برای انجام تیمار و ارزیابی
تهیه و ب 
ویژگیها به آزمایشگاه پس از برداشت منتقل شدند.
آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی،
با شانزده تیمار ،سه تکرار و  78پالت و در هر
پالت پنج شاخه گل انجام شد .گلها درون
محلولهای نگهدارندة مداوم (نگهداری گلهای
شاخهبریده در محلولهای باال تا آخر روز عمر
گلجایی) دارای تیمارهای مختلف از عصارة مورخوش
با غلظتهای  22 ،52 ،2و  92درصد و -8هیدروکسی
کینولین سولفات با غلظتهای  722 ،222 ،2و 722
میلیگرم در لیتر به همراه 9درصد ساکارز
بازبرشها به میزان  2/1سانتیمتر از

منتقل شدند.
انتهای ساقه و هفتهای دو بار انجام شد .شرایط محل
آزمایش شامل  52ساعت روشنایی و  52ساعت
تاریکی ،دمای اتاق  22±2درجۀ سلسیوس ،رطوبت
نسبی بین  72تا  42درصد و شدت نور  52میکرومول
بر مترمربع بر ثانیه بود .ویژگیهایی همچون
عمر گلجایی ،درصد وزن خشک ،کاهش وزن تر،
جذب محلول ،شمارش باکتری در محلول و
انتهای ساقه ،رنگیزة کاروتنوئید گلبرگ ،میزان
اتیلن و پروتئین گلبرگ در دورة آزمایش اندازهگیری
شدند.
عمر گلجایی

برای ارزیابی طول عمر گلجایی گلها معیار اصلی،
پژمردگی ظاهری گلها است .بدیهی است که برای
ارزیابی این ویژگی میانگین عمر گلجایی هر یک از
گلها در نظر گرفته شد (.)Ferrant et al., 2002
کاهش وزن تر

با توجه به میزان وزن تر اولیۀ گلها ،وزن تر نهایی
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گلها ،وزن باز برشها و وزن ریزشها ،میزان کاهش
وزن تر بر حسب گرم محاسبه شد.
= کاهش وزن تر
(وزن ریزشها  +وزن باز برشها  +وزن تر نهایی) –
وزن تر اولیه

برای این منظور از گلبرگها نمونهگیری انجام شد.
گلبرگها را خشک کرده و رنگیزة کاروتنوئید از روش
مزومدار و مجومدار اندازهگیری شد ( & Mazumdar
.)Majumdar, 2003

پروتئین گلبرگ

درصد مادۀ خشک

بدین منظور میزان نیتروژن موجود در گلبرگها
اندازهگیری و در عدد  7/21ضرب شد تا میزان پروتئین
گلبرگها بهدست آید ).(Bradford, 1976

پس از پایان عمر گلجایی هر گل ،وزن تر آن
اندازهگیری شد .گلها در آون در دمای  42درجۀ
سلسیوس به مدت  27ساعت قرار داده شدند .پس از
اطمینان یافتن از خشک شدن ،گلها با ترازوی
دیجیتال توزین شدند درصد مادة خشک گلها از
رابطۀ زیر به دست آمد.
= درصد مادة خشک
( × 522وزن تر گلها در روز آخر ÷ وزن خشک)

اتیلن

ازآنجاکه اندازهگیری اتیلن یک فرآیند زیانبار بوده و
شاخۀ گل پس از اندازهگیری اتیلن از بین میرود
بنابراین اندازهگیری اتیلن آزادشده  27ساعت پس از
آغاز تیمارها انجام شد .از هر گلدان یک شاخۀ
گل انتخاب و میزان اتیلن اندازهگیری شد
(.)Hashemabadi, 2014

کاروتنوئید گلبرگ

جذب آب

پس از برداشت

cc

 2محلول نگهدارنده برای آزمون

cc

شمارش باکتری انتهای ساقه

 27ساعت پس از اعمال تیمارهای موردنظر ،حدود 2
سانتیمتر از ته ساقه بریده شد .نمونه سه مرتبه با آب
مقطر شسته شد تا بار میکروب سطح آن کاهش یابد.
سپس نمونه بهطور کامل خرد و له و با محلول
نرمال سالین  2/3درصد رقیق شد 2/5 .میلیلیتر از
محلول روی آگار پهن شد و کلنیهای باکتری
 27ساعت پس از نگهداری (انکوباسیون) در دمای
 94درجۀ سلسیوس شمارش شدند ( Liu et al.,
.)2009
شمارش باکتری در محلول گلجایی

 27ساعت پس از اعمال تیمارهای موردنظر ،از محلول
گلجایی نمونهگیری انجام شد .سپس نمونهها با سرم
نرمال سالین  2/3درصد رقیق شد تا به جمعیت
 92-922کلونی باکتری در هر پتری دیش رسانده
شود 2/5 .میلیلیتر از محلول روی آگار پهن و کلنی
باکتری  27ساعت پس از نگهداری در دمای  94درجۀ
سلسیوس شمارش شد ).(Oraee, 2011

جمعیت باکتری 2 ،محلول از پیش آمادهشده از هر
تیمار به آن اضافه شد .با توجه به حجم محلول
نگهدارندة گلها در روز اول ( 122میلیلیتر) ،میزان
کاهش محلول نگهدارنده و میزان تبخیر محلول
نگهدارنده ،میزان جذب محلول به ازای  5گرم وزن تر
گلها از رابطۀ زیر به دست آمد.
= جذب محلول (میلیلیتر در گرم وزن تر)
(میانگین تبخیر در آن روز  +محلول موجود در گلها)
– 122
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 MSTSTCو ) SAS (v.9.1و مقایسۀ میانگین دادهها
بر پایۀ آزمون  LSDدر سطح 1درصد انجام شد.
نتایج و بحث
عمر گلجایی

تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،غلظتهای مختلف
عصارة مورخوش و اثر متقابل آنها روی عمر گلجایی
در سطح آماری  5درصد و  -8هیدروکسی کینولین
سولفات در سطح آماری  1درصد معنیدار شد
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(جدول .)5نتایج مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد که
بیشترین عمر گلجایی مربوط به تیمارهای عصارة
مورخوش  22و  92درصد بود که عمر گلجایی را به
ترتیب  9/87و  7/28روز نسبت به شاهد افزایش دادند
(جدول  )2و تیمار  722میلیگرم در لیتر -8
هیدروکسی کینولین سولفات عمر گلها را  9/91روز
نسبت به شاهد افزایش داد (جدول  .)9همچنین در
اثر متقابل بیشترین عمر گلجایی مربوط به تیمار
( Z3H1عصارة مورخوش  92درصد  222 +میلیگرم در
لیتر  -8هیدروکسی کینولین سولفات) بود (جدول .)7
ویژگیهای

علت افزایش طول عمرگلجایی به دلیل
ضدمیکروبی و ضدباکتریایی است که در اسانسها
وجود دارد .همچنین گیاهان در برابر تنشهای
محیطی رادیکالهای اکسیژن ،آزاد میکنند که خود
روند پیری را افزایش میدهد .برای محافظت یاخته در
برابر تنشهای اکسایشی (اکسیداتیو) ،بافتهای گیاهی
آنزیمهای حذفکنندة گونههای فعال اکسیژن )(ROS
مانند سوپر اکسیداتیو دیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز،
ترکیبهای سمیتزدا در برابر لیپوکسیژنازها
(گلوتاتیون اس -ترانسفراز ،آسکوربات پراکسیداز) و
شبکهای از پاداکسندههای کموزن (آسکوربات،
گلوتاتیون ترکیبهای فنلی و توکوفرلها) دارند

( .)Bolkhina et al., 2003اسانسها خواص
پاداکسندگی دارند که در محلول گلجایی میتواند در
ترکیب با رادیکالهای آزاد و مهار آنها عمر گلجایی را
افزایش دهند .در پژوهشی نشان داده شد ،موادی
مانند آلفاپینن که در برگ گیاه مورخوش یافت
میشود در گیاه تحت تنش ،سبب افزایش فعالیت
آنزیمهای اکسایشی مانند گایاکول پراکسیداز به میزان
 2تا  9برابر نسبت به تیمار شاهد میشود ( Singh et
 .)al., 2006همچنین  -8هیدروکسی کینولین سولفات
نیز با ویژگی ضد میکروبی و جلوگیری از انسداد
آوندی و کاهش  pHمحیط ،جذب محلول را زیاد کرده
و در نتیجه عمر گلها را افزایش میدهد اما
غلظتهای باالی  -8هیدروکسی کینولین سولفات
عمر گلها را کاهش داده که نشاندهندة سمیت این
مادة نگهدارنده در غلظتهای باال است .در آزمایشی
نشان داده شد که غلظت  22میلیلیتر در لیتر عصارة
سرو الرسون به همراه ساکارز  1درصد بیشترین تأثیر
را در افزایش عمر گل بریدة داوودی داشته است
) .(Torabi Chafjiri et al., 2010همچنین اثرگذاری
سودمند عصاره یا اسانسهای گیاهان مختلف در
افزایش ماندگاری گلهای شاخهبریده پیشتر گزارش
شده است (.)Haghshenas Dafchahi et al., 2010

جدول .5تجزیۀ واریانس تأثیر غلظتهای مختلف عصارة مورخوش و  -8هیدروکسی کینولین سولفات
Table 1. Analysis of variance of different concentrations of Zhumeria majdae extract and 8-hydroxyquinoline sulfate
on the measured traits
Stem end
bacteria
**415.243
**249.021
**89.169
10.521
3131.979
95.80

Preservative
solution bacteria
**187.132
*62.854
45.762 ns
14.562
1627.812
77.82

Water
uptake
**17.703
**0.873
2.729 ns
0.176
85.912
49.03

Fresh weight
loss
**8.184
**4.551
**4.608
0.771
104.359
80.24

Petal,s
protein
**117.451
**29.615
*38.228
5.801
970.886
39.91

** * ،و  :nsمعنیداری در سطح  5و 1درصد و بدون معنیداری.

Ethylene
**0.216
**0.037
**0.055
0.005
1.433
57.91

Dry
weight
**178.323
**43.967
**81.886
5.016
1564.355
27.63

Vase life

df

Source

**56.875
*17.323
**39.615
4.720
730.181
24.74

3
3
9
32
47
47

Z
H
Z*H
Error
Total
)C.V. (%

**, *, ns: Significant at 1% and 5% and Non-significant.

گیریشده
جدول .2مقایسۀ میانگین تأثیر غلظتهای مختلف عصارة مورخوش بر ویژگیهای اندازه 
Table 2. Mean comparison of different concentrations of Zhumeria majdae extract on the measured traits
Preservative solution
Petal,s
Fresh
Water
Stem end bacteria
bacteria
protein weight loss
uptake
()Log10 CFU ml-1
-1
-1
)(%
)(g
( (ml g FW) )Log10 CFU ml
7.47 d 2.8792 a
1.6975 b
12.9167 a
17.0833 a
10.28 c 2.0000 b
1.7225 b
8.0833 b
6.5000 b
12.98 b 1.6633 b
3.6700 a
5.1667 ab
6.8333 b
15.40 a 0.8858 c
3.9400 a
4.0833 c
3.6667 c

Dry
Ethylene
weight
)(nl l-1h-1g-1FW
)(%
15.2508 c
0.48 a
21.7675 b
0.31 b
22.6150 ab
0.22 c
23.8958 a
0.18 c

Vase life
)(days

Treatment

13.7383 b
14.3933 b
17.5742 a
18.0158 a

Z0
Z1
Z2
Z3

حرفهای همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیداری در سطح  5و 1درصد است (آزمون .)LSD
 Z2 ،Z1 ،Z0و  :Z3به ترتیب عصاره مورخوش  22 ،52 ،2و  92درصد.
Similar letters in each column indicate not significant difference at 5% probability level (LSD test).
Z0, Z1, Z2, Z3: Zhumeria Extracts of 0, 10, 20 and 30%.

هاشمآبادی و همکاران :تأثیر ضد میکروبی عصارة مورخوش ( )Zhumeria majdaeو ...

کاهش وزن تر

تجزیۀ واریانس دادههای مربوط به کاهش وزن تر
نشان داد که تیمارهای  -8هیدروکسی کینولین
سولفات ،عصارة گیاه مورخوش و اثر متقابل آنها در
سطح آماری  5درصد معنیدار شد (جدول  .)5نتایج
مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد که با افزایش غلظت
مورخوش ،کاهش وزن تر کمتر میشود بهطوریکه
92درصد عصارة گیاهی مورخوش با کاهش وزن
 2/8818گرم نسبت به شاهد  2گرم کاهش وزن تر
کمتری داشته است (کاهش وزن تر شاهد 2/8432
گرم) (جدول  .)2غلظت  722میلیگرم در لیتر -8
هیدروکسی کینولین سولفات کمترین کاهش وزن تر
را نشان داد ،درحالیکه در غلظتهای باالی -8
هیدروکسی کینولین سولفات ( 722میلیگرم در لیتر)
کاهش وزن تر بسیار زیاد بوده است (جدول  .)9در اثر
متقابل این دو ترکیب کمترین کاهش وزن تر مربوط
به تیمار ( Z3H0عصارة مورخوش  92درصد 2 +
میلیگرم در لیتر  -8هیدروکسی کینولین سولفات) و
بیشترین کاهش وزن تر مربوط به تیمار شاهد بود
(جدول  .)7ازآنجاکه اثر متقابل این دو ترکیب روی
جذب آب معنیدار نبود ولی تأثیر تکی معنیدار بوده،
میتوان چنین استنباط کرد که کاهش وزن تر در
رابطه با تعرق گیاه بوده و سهم جذب آب در این رابطه
کمتر از تعرق است .عامل اصلی کاهش عمر پس از
برداشت گلهای شاخهبریده از دست دادن وزن تر و
پژمردگی گلها در اثر تنش آبی است .تحقیقات
چندی نشان داده است ،استفاده از ترکیبهای
ضدعفونیکننده در محلولهای نگهدارنده ،با کاهش بار
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میکروبی و جلوگیری از انسداد آوندی موجب افزایش
جذب آب و در نهایت موجب افزایش وزن تر و شادابی
گلهای بریده میشود و بدین ترتیب ماندگاری و
بازارپسندی گلها را افزایش میدهد .محققان با
بررسی تأثیر اسانسهای گیاهی ،اتانول و متانول روی
افزایش ماندگاری گلهای بریدة میخک دریافتند که
کاربرد این ترکیبهای ضدعفونیکننده در محلول
نگهدارنده از راه حفظ تعادل آب در آوندها از کاهش
وزن تر جلوگیری میکند ( & Karimian Fariman
 .)Tehranifar, 2011در آزمایشی گزارش کردند که
استفاده از ترکیبهای ضدعفونیکننده موجب حفظ
وزن تر در گلهای بریدة نرگس شیراز میشود
) .(Zeighami et al., 2013در آزمایشی کاربرد
اسانسهای گیاهی را در بهبود وزن تر و افزایش
عمرگلجایی گل بریدة آلسترومریا مثبت ارزیابی کردند
(.)Karimian Fariman & Tehranifar, 2011
همچنین بر این باورند که استفاده از -8هیدروکسی
کینولین سیترات و ترکیبهای ضدعفونیکننده در
محلول گلجایی گل بریدة رز رقم ’کاردینال‘ موجب
حفظ و افزایش وزن تر نسبت به شاهد میشود
) (Masoodi et al., 2012در آزمایشی تأثیر مثبت -8
هیدروکسی کینولین سیترات را روی جذب آب و افزایش
وزن تر گلهای بریدة میخک رقم ’‘Yellow Candy
گزارش کردند ( .)Bagheri Zadeh et al., 2011در این
پژوهش نیز استفاده از ترکیبهای ضدعفونیکننده با
افزایش جذب آب موجب حفظ وزن تر نسبت به شاهد
شدند که با نتایج  (2009) Solgi et al.و Bayat et al.
) (2011همخوانی دارد.

گیریشده 
جدول .9مقایسۀ میانگین تأثیر غلظتهای مختلف  -8هیدروکسی کینولین سولفات بر ویژگیهای اندازه 
Table 3. Mean comparison of different concentrations of 8-hydroxyquinoline sulfate on the measured traits
Vase life
Treatment
)(days
H0
H1
H2
H3

14.8267 b
16.5042 a
17.0883 a
14.3025 b

Dry
weight
)(%
19.3383 b
20.4692 b
23.6667 a
20.0550 b

Petal's
Ethylene
protein
)(nl l-1h-1g-1FW
)(%
9.48 b
0.37 a
12.6 a
0.28 b
13.48 a
0.24 b
10.57 b
0.30 b

Stem end
Preservative
Water
Fresh
bacteria
solution
uptake
weight loss
)(Log10 CFU ml-1) bacteria (Log10 CFU ml-1) (ml g-1 FW
)(g
14.8333 a
10.3333 a
2.4925 c
2.3417 a
6.6667 bc
7.3333 ab
2.8983 ab 1.6667 ab
4.1664 c
4.7500 b
3.0650 a
1.0683 b
8.4167 b
7.8333 ab
2.5742 bc
2.3517 a

* حرفهای همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیداری در سطح  5و 1درصد است (آزمون.)LSD
 H2 ،H1 ،H0و  :H3به ترتیب غلظتهای  722 ،222 ،2و  722میلیگرم در لیتر  -8هیدروکسی کینولین سولفات.
* Similar letters in each column indicate not significant difference at 1 and 5% probability levels (LSD test).
H0, H1, H2, H3: 8- Hidroxy quinuline sulfate concentrations of 0, 200, 400 and 600 mg/L, respectively.
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جدول .7مقایسۀ میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف عصارة مورخوش و  -8هیدروکسی کینولین سولفات بر ویژگیهای
گیریشده
اندازه 
Table 4. Mean comparison of interaction effect of different concentrations of Zhumeria majdae extract and 8hydroxyquinoline sulfate on the measured traits
Stem end
bacteria
)(Log10 CFU ml-1
29.0000 a
14.0000 c
4.0000 efg
21.3333 a
5.3333 efg
7.3333 efg
4.3333 efg
9.0000 de
15.6667 b
3.0000 fg
7.0000 efg
1.6667 g
9.3333 cd
2.3333 g
1.3333 g
1.6667 g

Preservative
solution
bacteria
)(Log10 CFU ml-1
18.6667 a
15.0000 a
6.0000 a
12.0000 a
6.3333 a
8.3333 a
3.6667 a
14.0000 a
8.6667 a
2.0000 a
7.6667 a
2.3333 a
7.6667 a
4.0000 a
1.6667 a
3.0000 a

Water
uptake
)(ml g-1 FW

Fresh
weight loss
)(g

Petal,s
protein
)(%

Ethylene
)(nl l-1h-1g-1FW

Dry
weight
)(%

Vase life
)(days

Treatment

0.7600 a
1.5833 a
3.1700 a
1.2767 a
2.1733 a
0.6567 a
1.5267 a
2.5333 a
3.1333 a
4.6967 a
3.1267 a
3.7233 a
3.9033 a
4.6567 a
4.4367 a
2.7633 a

5.6933 a
1.7633 cd
1.5933 cd
2.4700 c
1.2333 cd
1.8567 cd
0.9200 cd
3.9900 b
1.9633 cd
2.2967 c
0.8067 cd
1.5867 cd
0.4768 d
0.7500 cd
0.9567 cd
1.3600 cd

8.66 de
5.81 ef
13.06 abcd
2.37 f
8.75 de
9.59 cde
11.69 bcd
11.09 bcd
8.75 de
17.5 a
11.69 bcd
13.98 abc
11.76 bcd
17.5 a
17.5 a
14.85 ab

0.79 a
0.36 cd
0.21 e
0.58 b
0.29 cde
0.39 c
0.30 cde
0.26 cde
0.25 de
0.22 de
0.24 de
0.18 e
0.17 e
0.17 e
0.21 e
0.18 e

9.5833 g
17.1267 de
22.7800 bc
11.5133 fg
19.6300 cd
14.5733 ef
27.0400 a
25.8267 ab
24.1033 ab
22.6767 bc
18.5133 de
25.1667 ab
24.0367 ab
27.5000 a
26.3333 ab
17.7133 de

14.3333 cd
15.8333 cd
17.1200 bcd
7.6667 f
17.9733 bc
9.7033 ef
16.6733 bcd
13.2233 de
15.3600 cd
18.2767 abc
16.3400 bcd
20.3200 ab
15.6400 cd
22.2033 a
18.2200 abc
16.00 cd

Z0H0
Z0H1
Z0H2
Z0H3
Z1H0
Z1H1
Z1H2
Z1H3
Z2H0
Z2H1
Z2H2
Z2H3
Z3H0
Z3H1
Z3H2
Z3H3

* حرفهای همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیداری در سطح  5و 1درصد است (آزمون.)LSD
 Z2 ،Z1 ،Z0و  :Z3به ترتیب عصاره مورخوش  22 ،52 ،2و  92درصد.
 H2 ،H1 ،H0و  :H3به ترتیب غلظتهای  722 ،222 ،2و  722میلیگرم در لیتر  -8هیدروکسی کینولین سولفات.
* Similar letters in each column indicate not significant difference at 1 and 5% (LSD test).
Z0, Z1, Z2, Z3: Zhumeria Extracts of 0, 10, 20 and 30%.
H0, H1, H2, H3: 8- Hidroxy quinuline sulfate concentrations of 0, 200, 400 and 600 mg/L, respectively.

جذب آب

نتایج مربوط به جذب آب نشان داد ،تیمار عصارة
مورخوش و  -8هیدروکسی کینولین سولفات در سطح
آماری  5درصد معنیدار شد ولی اثر متقابل آنها تأثیر
معنیداری نداشت (جدول  .)5در بررسی مقایسۀ
میانگین دادهها ،تیمارهای عصارة مورخوش  22و 92
درصد با جذب آب  9/74و  9/37میلیلیتر در گرم وزن
تر (جدول  )2و تیمار  -8هیدروکسی کینولین سولفات
در غلظت  722میلیگرم در لیتر ( 9/2712میلیلیتر در
گرم) بیشترین جذب آب را داشتند که بهطور دقیق با
افزایش طول عمر گلجایی در این آزمایش همخوانی دارند
(جدول  .)9تعادل آبی یک عامل مهم در حفظ کیفیت و
طول عمر گلهای شاخهبریده است و توانایی نداشتن در
جذب آب از علل اصلی پیری گلهای شاخهبریده و
کاهش ماندگاری آنهاست و این عمل بیشتر در اثر بسته
شدن آوندها صورت میگیرد .استفاده از مواد
ضدعفونیکننده در محلول گلجای با جلوگیری از رشد
میکروبها ،آوندهای چوبی را از انسداد مصون نگهداشته
و باعث شادابی گلها میشود ).(Kim & Lee, 2002
استفاده از ترکیبهای ضدمیکروبی از جمله اسانسهای
گیاهی در محلول گلجای با کاهش  pHمحلول موجب

حفظ تعادل و جذب آب توسط ساقه بریدة میخک
میشود ) .(El-Hanafi, 2007اسانسهای گیاهی با
جلوگیری از انسداد آوندی موجب بهبود جذب آب در
گل بریدة رز میشود ) .(Shanan, 2012این نتایج با نتایج
این پژوهش در یکسو است .تیمار با -8هیدروکسی
کینولین سولفات جذب آب را با اسیدی کردن محیط و
جلوگیری از انسداد آوندی افزایش میدهد ( Edrisi,
 )2009و نتایج این پژوهش در رابطه با اثر مثبت -8
هیدروکسی کینولین سیترات بر جذب آب با نتایج
 (2011) Zadehbagheri et al.همخوانی دارد.
شمارش باکتری محلول و انتهای ساقه

نتایج دادههای مربوط به جمعیت باکتریایی در محلول
گلجای نشان داد ،غلظتهای مختلف عصارة مورخوش در
سطح آماری  5درصد و تیمار  -8هیدروکسی کینولین
سولفات در سطح آماری  1درصد معنیدار شد .همچنین
بنابر نتایج تجزیۀ واریانس دادهها روی جمعیت باکتریایی
انتهای ساقه نشان داد ،همۀ تیمارها در سطح  5درصد
آماری معنیدار شدند (جدول  .)5میزان باکتری در
محلول گلجای و هم در انتهای ساقۀ گلهای تیمارشده با
عصارة مورخوش  92درصد کمترین میزان را نشان داد

هاشمآبادی و همکاران :تأثیر ضد میکروبی عصارة مورخوش ( )Zhumeria majdaeو ...

(جدول  .)2جدول همبستگی ویژگیها گویای آن است
که نوعی همبستگی معنیدار ( )p≤2/25در حد 72
درصد بین جمعیت باکتری محلول و ساقه با عمر گلجایی
وجود دارد (جدول  .)1یکی از بزرگترین مشکالت پس
از برداشت گلهای شاخهبریده انسداد آوندی بهوسیلۀ هوا
یا رشد باکتریها است که با کاهش جذب آب ،باعث
تنش آبی میشود ) .(Hardenburg, 1968در آزمایشی
گزارش دادند ،اضافه کردن یک ضدعفونیکنندة مناسب
به محلول گلجای میتواند از رشد میکروبها جلوگیری
کرده و موجب افزایش جذب آب و در نتیجه ماندگاری
بیشتر گلهای شاخهبریده شود ).(Anjum et al., 2001
بهکاررفته
در این پژوهش ترکیبهای ضدعفونیکنندة 
در محلول گلجای مانع رشد میکروبها نسبت به
شاهد شدند .محققان بر این باورند که تأثیر مثبت
ترکیبهای ضدعفونیکننده بر کاهش بار میکروبی
محلول گلجای و انتهای ساقه به ویژگیهای ضد
باکتریایی و ضد میکروبی آنها مربوط میشود که از
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رشد و افزایش باکتریها در انتهای ساقه جلوگیری
میکنند .این پژوهشگران همچنین بر این باورند که
ترکیبهای ضدعفونیکننده با تخریب دیوارة یاختهای
و اختالل در عملکرد زنجیرة تنفسی از رشد و افزایش
بیمارگر (پاتوژن)ها جلوگیری کرده و درنهایت با
اختالل در عملکردشان موجب مرگ آنها میشوند و
بدین ترتیب میزان باکتریهای محلول گلجای و
انتهای ساقه کم میشود ( Jalili Marandi et al.,
 .)2011; Kazemi, 2012پژوهشگران با بررسی تأثیر
اسانسهای گیاهی و نیترات نقره روی عمر

شماری از
گلجایی گلهای بریدة گالیل دریافتند که استفاده از
این ترکیبهای ضدعفونیکننده موجب کاهش بار
میکروبی محلول گلجای نسبت به شاهد میشود
( .)Hejazi & Gan, 2009محققان دریافتند که -8
هیدروکسی کینولین سیترات رشد میکروبی را بازداشته و
از انسداد آوندها توسط ریزجانداران جلوگیری میکند
(.)Bleeksma & Van Doorn, 2003

گیریشده
جدول  .1ضرایب همبستگی ویژگیهای اندازه 
Table 5. Correlation coefficients of the measured traits
Ethylene

Stem
end bacteria

Preservative
solution bacteria

Water
uptake

Fresh
weight loss

Dry
weight

**0.883
**-0.770

**0.865
**0.783
**-0.734

**-0.689
**-0.616
**-0.771
**0.801

**-0.508
**0.749
**0.729
**0.767
**-0.411

**-0.548
**0.716
**-0.659
**-0.725
**-0.824
**0.679

Vase life
**

**-0.698

** و * :معنیداری در سطح  5و سطح 1درصد.

درصد مادۀ خشک

تأثیر سطوح مختلف تیمارهای عصارة مورخوش و -8
هیدروکسی کینولین سولفات و اثر متقابل آنها همگی
در سطح  5درصد آماری معنیدار شد (جدول .)5
مقایسۀ میانگین تیمارها نشان داد ،عصارة مورخوش با
بیشینۀ غلظت بیشترین درصد مادة خشک را به خود
اختصاص داده است و با کاهش غلظت عصاره ،درصد
مادة خشک نیز کاهش مییابد (جدول  .)2در گلهای
تیمارشده با  -8هیدروکسی کینولین سولفات بیشترین
درصد مادة خشک مربوط به تیمار  722میلیگرم در
لیتر و کمترین درصد مادة خشک مربوط به تیمار

0.675

**-0.449
**0.742
**-0.608
**-0.607
**-0.629
**0.756

Dry
Weight
Fresh weight loss
Water uptake
Preservative solution bacteria
Stem end bacteria
Ethylene
Petal,s protein

**, *: Significant at 1 and 5% probability levels.

 722میلیگرم در لیتر است (جدول  .)9در اثر متقابل
نیز  92( Z3H1درصد مورخوش  222 +میلیگرم در
لیتر  -8هیدروکسی کینولین سولفات) دارای بیشترین
درصد مادة خشک و تیمار شاهد کمترین مادة خشک
را داشتند (جدول  .)7در آزمایشی گزارش شد که
گلهای پیر مصرف مواد قندیشان بسیار بیشتر است
که باعث کاهش یا پایان ذخایر موجود در گیاه میشود
) .(Edrisi, 2009محلولهای نگهدارنده با کاهش
تنفس ،از تجزیۀ مواد جامد کاسته و به این روش روند
پیری را کند میکنند .در یک آزمایش مشخص شد که
وزن خشک برگها تا زمان مرگ شاهد در تیمار -8
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هیدروکسی کینولین سیترات بهطور معنیداری بیشتر
از شاهد بود ) .(Khalighi et al., 2005تحقیقات
پیشین نشان داده است که کاربرد ترکیبهای
ضدعفونیکننده در محلول گلجای با کاهش انسداد
آوندی و بهبود جذب آب و ساکارز موجب افزایش وزن
تر و همچنین وزن خشک میشود ( AbdulWasea,
 .)2012; Damunpola et al., 2010نتایج همسانی
مبنی بر تأثیر مثبت ترکیبهای ضدعفونیکننده بر
مادة خشک گلها توسط Blankenship & Dole
) (2003و  (2009) Hejazi & Ganگزارش شده است.
کاروتنوئید گلبرگ

تأثیر سطوح مختلف تیمارها بر میزان کاروتنوئید
گلبرگ نشان داد ،تأثیر عصارة مورخوش در سطح 1
درصد آماری و  -8هیدروکسی کینولین سولفات و اثر
متقابل آنها در سطح آماری  5درصد معنیدار شد
(جدول  )5و در بین تیمارها بیشترین میزان رنگیزة
کاروتنوئید مربوط به تیمار عصارة مورخوش  92درصد
( 2/77میکروگرم در هر گرم وزن تر) است (جدول .)2
میزان رنگیزة کاروتنوئید در  -8هیدروکسی کینولین
سولفات در غلظت  722میلیگرم در لیتر از دیگر
غلظتها بیشتر بود (جدول  )9و در اثر متقابل نیز
تیمار ( Z3H0عصارة مورخوش  92درصد  2+میلیگرم
در لیتر  -8هیدروکسی کینولین سولفات) بیشترین
رنگیزة کاروتنوئید را نشان داد (جدول .)7
کاروتنوئیدها رنگدانههای گیاهیاند که بهعنوان
ترکیبهای پاداکسندگی و ترکیبهای ضروری دستگاه
نورساختی (فتوسنتزی) کاربرد دارند .این ترکیبها در
از بین بردن گونههای فعال اکسیژن در فرآیند
نورساختی دخیل هستند (.)Howltt & Pogson, 2006
اسانسهای گیاهی بهعنوان

مواد مؤثر موجود در
عاملهای دگرآسیب (آللوپاتیک) ،سبب افزایش
پاداکسندههایی مانند رنگدانههای کاروتنوئیدی
میشوند ) .(Grassmann, 2005بنابراین علت برتری
ترکیبهای باال را میتوان به توانایی این ترکیبها بر
کاهش بار میکروبی و بهبود جذب آب نسبت داد.
ازآنجاکه شدت رنگ گلها به میزان کربوهیدرات در
بافتهای پیرامون گلبرگها بستگی دارد بنابراین

میتوان نتیجه گرفت که ترکیبهای ضدعفونیکننده
با بهبود جذب آب و ترکیبهای قندی محلول گلجای
و حفظ آماس (تورژسانس) یاختهای از نابودی
رنگیزههای مهم از جمله کاروتنوئیدها و آنتوسیانینها
جلوگیری میکنند .این دیدگاه و باور موافق با نظر
پژوهشگران از جمله  (2000) Amarjitو Hassanpour
 (2010) Asil & Karimiاست .استفاده از ساکارز 2
درصد به همراه  222میلیگرم در لیتر  -8هیدروکسی
کینولین سیترات در گل شاخهبریدة سوسن شرقی
میزان رنگیزة گل را افزایش داد ) .(Han, 2003تیمار
 52میلیگرم در لیتر نانو ذرات نقره به همراه 12
میلیگرم در لیتر اسانس آویشن دنایی و ساکارز 7
درصد بیشترین میزان کاروتنوئید را نشان داد
) .(Tahmasbi et al., 2011در کل میزان رنگیزة
تشکیلشده در گلهای تیمارشده با عصارة مورخوش

از گلهای تیمارشده با  -8هیدروکسی کینولین
سولفات بیشتر است که این گویای برتری اسانسهای
گیاهی بهعنوان ترکیبهای ضدمیکروبی و تأثیر مثبت
آنها بر بهبود جذب آب است که بهطور مستقیم بر
گلبرگها و غیرمستقیم بر میزان رنگیزة آنها مؤثر
بوده است.
پروتئین گلبرگ

با توجه به نتایج واریانس دادهها ،غلظتهای مورخوش
و -8هیدروکسی کینولین سولفات در سطح آماری 5
درصد و اثر متقابل آنها در سطح آماری  1درصد
معنیدار شد (جدول .)5در بین تیمارها ،عصارة
92درصد مورخوش با  51/7درصد در مقایسه با شاهد
( 4/1درصد) بیشترین میزان پروتئین را داشت
(جدول )2و در محلولهای حاوی -8هیدروکسی
کینولین سولفات غلظتهای  222و  722میلیگرم در
لیتر (جدول  )9و در اثر متقابل تیمارهای Z2H1
(مورخوش  22درصد به همراه  222میلیگرم در لیتر
-8هیدروکسی کینولین سولفات) و ( Z3H2مورخوش
 92درصد به همراه  722میلیگرم در لیتر -8
هیدروکسی کینولین سولفات) با  54/1درصد بیشترین
میزان پروتئین را داشتند (جدول  .)7در گلبرگهای
گلهای شاخهبریده که در معرض پیری و نابودی قرار
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دارند فعالیت پروتئازها افزایش و میزان پروتئین
کاهش مییابد ).(Van Doorn & Stead, 1997
محققان بر این باورند که کاهش فعالیت آنزیم پپتیداز
و همچنین کاهش تنش آبی موجب حفظ پروتئین در
گلهای شاخهبریده میشود .آنان همچنین بر این
باورند که کاهش تنش آبی با حفظ آماس و فعالیت
یاختهها از تخریب پروتئینها و غشا جلوگیری کرده و
ماندگاری گلهای بریده را افزایش میدهد
) (Mortazavi, 2011; Sood & Nagar, 2003در این
پژوهش ترکیبهای ضدعفونیکننده با کاهش بار
میکروبی و به دنبال آن افزایش جذب آب موجب حفظ
و افزایش پروتئینها شده و عمر گلجایی را افزایش
داده است در این راستا نتایج همسانی توسط  Jadid
 (2013) Soleimandarabi et al.گزارش شده است.
محققان بر این باورند که استفاده از ترکیبهای
ضدعفونیکنندة نانو سیلور و اسانسهای گیاهی
موجب حفظ پروتئین در گل بریدة آفتابگردان میشود
و در این بررسی تیمار  722میلیگرم در لیتر اسانس
لیموترش میزان پروتئین گلبرگ را نسبت به شاهد
بیش از دو برابر افزایش داده است ( Jadid
 .)Soleimandarabi et al., 2013پژوهشگران با بررسی
تأثیر اسانس درمنه روی عمر گلجایی گل بریدة داودی
رقم ’وایت‘ دریافتند ،ترکیبهای ضدعفونیکننده
موجب جلوگیری از زوال پروتئین میشود و تیمار 92
درصد اسانس درمنه با  92/74درصد بیشترین میزان
پروتئین را در بین تیمارها نشان دادند ( Zarchini,
 .)2013همچنین نتایج همسانی مبنی بر تأثیر مثبت
ترکیبهای ضدعفونیکننده روی حفظ و افزایش
پروتئین در گل بریدة رز رقم ’وارلون‘ توسط
 (2011) Mortazaviگزارش شده است.
میزان اتیلن

نتایج واریانس دادهها نشان داد ،میزان تولید اتیلن در
همۀ غلظتهای عصارة مورخوش -8 ،هیدروکسی
کینولین سولفات و اثر متقابل آنها در سطح آماری 5
درصد معنیدار شد (جدول  .)5میانگین دادهها نشان
داد ،تیمار  92درصد عصارة مورخوش (جدول  )2و
تیمار  722میلیگرم در لیتر  -8هیدروکسی کینولین
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سولفات (جدول  )9و در تیمار  Z3H0هنگامیکه عصارة
92درصد مورخوش بهتنهایی استفاده شد کمترین
میزان اتیلن تولیدی را داشتند (جدول  .)7بهطورکلی
یکی از علل مهم کاهش عمر پس از برداشت گلهای
شاخهبریده وجود اتیلن در هوای اطراف گلها است و
یکی از مهمترین تدابیر افزایش طول عمر پس از
برداشت گلهای شاخهبریده ،جلوگیری از تولید و
فعالیت اتیلن است ) .(Gast Karen, 1997گاز اتیلن
تولیدشده توسط باکتریهای انتهای ساقه یا
محلولهای نگهدارنده ،عمر گلجایی میخک را کاهش
داد ( .)Van Doorn et al., 1994ترکیبهای
ضدمیکروبی باعث کاهش تولید اتیلن میشود در
نتیجه تأثیر مثبت ترکیبهای ضدمیکروبی را میتوان
ناشی از کنترل فعالیت ریزجانداران دانست
) ،)Hashemabadi, 2014زیرا ریزجانداران فعالیت
اتیلن را بهصورت غیرمستقیم تحریک میکنند در
نتیجه استفاده از ترکیبهای ضد میکروبی باعث
کاهش تولید اتیلن میشود ( Edrisi, 2009; Basiri et
 .)al., 2011همچنین همۀ تنشها از جمله تنش آبی
منجر به افزایش میزان تولید اتیلن در گلهای
شاخهبریده میشود .ازآنجاکه میخک از جمله گلهای
بسیار حساس به اتیلن است ،بنابراین قرار گرفتن در
معرض تنش آبی ناشی از انسداد آوندی ،آسیب به این
گل را تشدید کرده و باعث تسریع پژمردگی گلبرگها،
رنگپریدگی و زردی گلها میشود ( Muller et al.,
.)2000
نتیجهگیری نهایی

تیمار گلهای بریدة میخک با عصارة گیاهی مورخوش و
-8هیدروکسی کینولین سولفات و اثر متقابل آنها عمر
گلجایی را نسبت به شاهد افزایش دادند .در نتیجهگیری
نهایی تأثیر سادة عصارة مورخوش ،اگرچه  Z3نسبت به
شاهد  7/28روز عمر گلجایی را افزایش داده است اما Z2
که با  Z3تفاوت معنیدار ندارد ،میتواند بهعنوان بهترین
تیمار عصارة مورخوش معرفی شود .تأثیر سادة تیمارهای
 -8هیدروکسی کینولین سولفات گویای آن است که H2
نسبت به شاهد عمر گلجایی را  2/27روز افزایش داده
است ولی چون با  H1تفاوت معنیدار ندارد تیمار H1
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 در نتیجه عصارة مورخوش با.عمر گلها را کاهش داد
 ضد میکروبی و ضد باکتریایی و با،خواص پاداکسندگی
قیمت مناسب و به دلیل نداشتن عوارض محیطی و نیز
 میتواند جایگزین خوبی برای این مادة،تولید درون کشور
.شیمیایی باشد
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 در ضمن در نتیجهگیری نهایی اثر.شایان توجیه است
 روز افزایش4/84  باZ3H1  تیمار،متقابل این دو ترکیب
. برترین تیمار بوده است،عمر گلجایی نسبت به شاهد
افزایش غلظت مورخوش ماندگاری میخکها را زیاد کرد
 هیدروکسی کینولین سولفات در غلظتهای باال-8 اما
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