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 1، بهار نارنج عصاره( با استفاده از Chrysanthemum morifoliumگل بریده داوودی )گلجای بهبود عمر 

 2 اسید فولویک و نانوذرات مس

 3 

 4 نژاد یحاتم سارا مطلق؛ یصفر رضا محمد ؛یانیکاو بهزاد

 5 رانیا رشت، ،یاسالم آزاد دانشگاه رشت، واحد
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 7 چکیده

 8رز بریده در جهان است که در حال حاضر از نظر تجاری و کشت، بعد از های شاخهترین گلیکی از مهم دیوداوگل 

 9کاری لگبهبود ماندگاری آنها یکی از اهداف اصلی صنعت  ، بنابراینهای بریده عمر کوتاهی دارندگل دوم قرار دارد. رتبهدر 

 10داوودی هستند. در پژوهش بریده شاخههای گل گلجایانتهای ساقه و تنش آبی دو مشکل در کاهش عمر انسداد  .باشدمی

 11، 5درصد( و نانوذرات مس ) 50و  30، 10بهار نارنج ) عصارهگرم بر لیتر(، میلی 150و  100، 50حاضر، اثرات اسید فولویک )

 12های داوودی ارزیابی شدند. آزمایش به های پس از برداشت گلگرم بر لیتر( در مقایسه با شاهد روی شاخصمیلی 20و  10

 13کیفی  هایویژگی بهبودصورت طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اثر تیمارها روی 

 14سه  هر باروز(  17تا  33/16باال )گلجای دار بود. نتایج نشان داد که عمر داوودی بعد از برداشت معنیبریده شاخههای گل

 15گرم بر لیتر میلی 20داوودی توسط افزودن  بریدههای شاخهعمر گلجای گلباالترین غلظت نانوذرات مس به دست آمد. 

 16کمترین تعداد کلونی. دادافزایش عمر گلجای را روز  3در مقایسه با شاهد به دست آمد که نانوذرات مس در محلول نگهدارنده 

 17کمترین و نانوذرات مس گرم بر لیتر میلی 5و  بهار نارنجعصاره درصد  30و  10طی استفاده از های باکتریایی انتهای ساقه 

 18 دست آمد. همچنین، جذب محلول درنانوذرات مس به گرم بر لیتر میلی 5محلول طی استفاده از ها در تعداد این کلونی

 19های در مجموع، استفاده از غلظتبود.  باالنانوذرات مس گرم بر لیتر میلی 5و  بهار نارنجدرصد عصاره  30و  10 تیمارهای

 20نتیهای آبرخی صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیمعمر گلجای،  باعث بهبود بهار نارنج عصارهنانوذرات مس و مناسب 

 21 .شداکسیدانی 

 22 

 23 .پس از برداشتعمر طول  ،هااسانس ،جذب محلولانسداد آوندی،  ،اکسیدانیهای آنتیآنزیم :کلیدی هایواژه

 24 

 25  مقدمه

 26 ایران و اندبریده داشتهشاخه هایگل صادرات کشور، 121 ،مجموع در، 2008سال  در جهانی رسمی آمار آخرین طبق

 27 و جهان 17 رتبه در ،تولید نظر از شاخه گل، میلیارد دو حدود ساالنه تولید با 88 سال در است. ایران داشته قرار 67 رتبه در

 28گل ترین(. مهم17گرفت ) قرار 107رتبه  در دنیا، کشور 150 بین در شاخه میلیون 10 تنها صادرات ساالنه با صادرات، نظر از

 29 و مارگریت آنتوریوم، ژربرا، ،پرنده بهشتی داوودی، لیلیوم، میخک، مریم، گالیول، رز، ؛ایران در تولیدی بریدهشاخه های

 30شوند و بهبود ماندگاری آنها یکی صورت تازه مصرف میهای بریده عمر کوتاهی دارند و بهگل(. 13است ) زینتی آفتابگردان

 31بریده در بین محصوالت باغی ارزش اقتصادی های شاخه که گلاین علیرغم (.25باشد )کاری میاز اهداف اصلی صنعت گل
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 1ع آنها باعث دیدگی و فسادپذیری سریآیند. تنفس باال، حساسیت به آسیبحساب میزیادی دارند، اما جزء فسادپذیرترین آنها به

 2جه به اهمیت کیفیت گل در تجارت (. با تو11که به مراقبت بیشتری در مرحله پس از برداشت نیاز داشته باشند )است گردیده 

 3یارها برای ترین معهای بریده با کیفیت مطلوب به دست مشتری برسند. یکی از مهمهای بریده، باید تالش شود تا گلگل

 4همین دلیل یک برنامه مناسب بعد از برداشت به حفظ کیفیت  باشد؛ بهکننده در انتخاب گل بریده، طول عمر آن میمصرف

 5  (.16کند )تر کمک میده در زمان طوالنیهای بریگل

 6 انتخاب و است (Asteraceae) سانانکالهپرکخانواده از  .Chrysanthemum morifolium L علمی نام با ودیودا

 7 برداشت نیز از پس هاگل کیفیت و سال فصول تمام در گلدهی قدرت لحاظ از بلکه هاگلگ رن و شکل مبنای بر فقط نه آن

 8 هم که (20) است گونه 200 از بیش دارای و باشدمی دنیا در بریدنی هایگل ترینمهم از یکیاین گل (. 15) گیردمی انجام

 9 پس را جهانی دوم رتبه امروزه که طوریبه شودمی ستد و داد جهانی بازارهای در بریدنی صورتبه هم و گلدانی صورت به

 10طوالنی است که به تولید کم اتیلن گلجای دی دارای عمر وگل داو (.39) است دارا کار و کشت و اقتصادی لحاظ از رز گل از

 11های نافرازگرا است و پیری آن در پاسخ به تغییراتی است که (. این گل از گروه گل7شود )در دوران پیری آن نسبت داده می

 12( 22های آن است )پژمردگی برگ ،دیوکاهش کیفیت گل بریدنی داویکی از دالیل . (1دهد )ها رخ میدر میزان کربوهیدرات

 13افزایش  (.45) گردددی میوداوگلجای تر شدن عمر خیر در پیری سبب طوالنیدر پژمردگی برگ و به دنبال آن تأ خیرو تأ

 14ر کلی، طوکاری است. بهترین مباحث در فیزیولوژی پس از برداشت و صنعت گلهای بریده، از مهمکیفیت و طول عمر گل

 15 (.34تواند طول عمر آنها را افزایش دهد )بریده، عمر پس از برداشت کوتاهی دارند و اعمال برخی تیمارها میشاخههای گل

 16 و هاگل ساقه در باکتری تجمع توسط اغلب بریدهشاخه هایگل عمر طولکه  نشان دادند( 11) همکارانو چاناسوت 

 17برای کنترل  باالهای غلظتکش هنگامی که در اکثر مواد میکروب .دشومی محدود آب جذب کاهش نتیجه در و آوندی انسداد

 18های مس، روی، کنند که از جمله این مواد نمکبریده مسمومیت ایجاد میهای شاخهروند، برای گلکار میها بهمیکروب

 19و  سولفات کوئینولینهیدروکسی -8 مانند بیومیکر ضد متعدد ترکیبات ودنافز (.9های گیاهی هستند )کبالت، نیکل و اسانس

 20 غلظت اما ،(29، 27، 4) دهدمی افزایش را گل عمر طول ،باکتری تعداد کاهش دلیل به گلدان آب در ینولینوئک استرهای

 21هیدروکسی کوئینولین به همراه سوکروز در افزایش -8کارایی  .باشد سمی هاگل برای است ممکن پادزیست ترکیبات این ثرؤم

 22 طول و ماندگاریارزیابی میزان  مورددر  کهآزمایشی (. به عنوان مثال، در 28عمر گلجای در برخی مطالعات نشان داده شد )

 23 و اتیلن ویژهبه رقم، این گلدانی عمر افزایش در مؤثر عوامل تعیین نیز  و ‘ماجیک بلک’ رقم رز بریدهشاخه گل عمر

 24 سیترات، نولینوئیک هیدروکسی-8 شامل استفاده مورد تیمارهای همه کهمشخص گردید  انجام شد،  محلول، هایکربوهیدرات

 25 هاگل عمر طول افزایش باعث زوکروس با همراه یا و تنهاییبه مختلف، هایغلظت در آلومینیوم سولفات و نقره تیوسولفات

 26-8 ییآکار (.38)داشت  بهتری تأثیر زوکروس و نقره تیوسولفات موالرمیلی 4/0ت غلظ آنها، بین در و شدند شاهد به نسبت

 27 (.28) همراه سوکروز در افزایش عمر گلجای در برخی مطالعات نشان داده شدهیدروکسی کوئینولین به

 28 و دهندمی نشان خود از قوی میکروبی ضد خواص زا،بیماری عوامل برخی مقابل در گیاهی هایاسانسها یا عصاره

 29 هایاسانس و متانول اتانول، تأثیرکه روی در آزمایشی (. 9) است رسیده اثبات به دیگر علوم در آنها میکروبی ضد خاصیت

 30 تیمارهایکه  مشخص گردیدانجام شد  (Alestroemeria hybrida Lآلسترومریا ). گلجای عمر طول افزایش بر گیاهی

 31 باعث توانست گیاهی هایاسانس از استفاده کهاند در حالیها نداشتهگل گلجای عمر طول افزایش روی مثبتی تأثیر الکل،

 32 در که دبو تیماری به مربوط گلجای عمرترین نتیجه گرفتند که طوالنی این محققین. (37) شود گلجای عمر طول افزایش
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 1نقره و اسانس  اتاز نیتربا استفاده ( 34همکاران )میردهقان و  .بود شده استفاده آویشن اسانس لیتر در گرممیلی 50 از آن

 2عمر  سبب افزایشبهبود بخشیده و  ،دهی آبکاهش از دست طریقاز را گل رز تر ، زنیان و مرزه توانستند میزان وزن آویشن

 3مرزه، آویشن و زنیان با  هایاسانستیمار  درهمچنین آنها بیشترین میزان عمر گلجای را  شاهد شوند.مقایسه با  رگل رز د

 4 یکشمیکروباسانس گیاهان دارویی خاصیت ( بیان کردند که 14) و همکاران دامونوپوال .نقره گزارش کردند نیتراتتیمار پیش

 5گزارش شده است  .دبریده شوهای گلنگهدارنده  هایمحلولدر مورد استفاده شیمیایی  ترکیباتگزین تواند جایداشته و می

 6استفاده شود، سبب افزایش  Chamelaucium uncinatum بریدهگل زمانی که اسانس گیاهان دارویی در محلول نگهدارنده 

 7ها بیانگر نقش ضد قارچی اسانس گیاهان نتایج دیگر آزمایش شود.می آنها گلجاینسبی گل و عمر تر میزان جذب آب، وزن 

 8 (.32) بوددارویی از جمله آویشن و زنیان 

 9 عمل اکسیداز سیتوکروم کوفاکتور عنوانبه احیا و اکسیداسیون هایواکنش کنترل درکه فلزی سنگین یکی از عناصر 

 10 ،دارد دخالت سوپراکسید هایرادیکال منفی اثرات حذف و تنفس فتوسنتز، الکترون، انتقال فرآیندهای در کلی طوربه و کندمی

 11 همچنین ،(31) شودمی بریدهشاخه هایگل عمر طول افزایش سبب میکروبی ضد فعالیت دلیل به مس(. 17) باشدمی مس

 12 هایمحلول اثر (18ن )همکارا و ادریسی (.44کند )می شرکت اتیلن عملکرد و بیوسنتز به مربوط آنزیمی هایواکنش در

 13 بررسی موردرا   (.Dianthus caryophyllus L)میخک گل شکوفایی و برداشت از پس عمر طول افزایش بر نگهدارنده

 14  .ندداشت گل کیفیت روی را ثیرأت بیشترین مس سولفات ویژهبه یمس ترکیبات که رسیدند نتیجه این به و ندداد قرار

 15مانند اسید هیومیک و اسید فولویک شامل طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی گوناگون نظیر اسیدهای مواد هیومیک 

 16رکیبات در بسترهای ین تها هستند و استفاده از اها، آلدئیدها و اسیدهای نوکلئیک پیوند شده با انواع کاتیونفنلآمینه، پپتیدها، 

 17زنده  های غیراسیدهای فولویک به دو طریق گیاه را در برابر تنش(. 2ثری در بهبود رشد و نمو گیاهان دارد )کشت نقش مؤ

 18دهنده مواد، موجب تسریع جذب مواد های انتقالاسیدهای فولویک با بیان ژن .سازندهای اسمزی مقاوم میخصوص تنشو به

 19د و از طرفی جذب مواد فولویکی در سیتوپالسم موجب ایجاد فشار اسمزی الزم نگردغذایی و افزایش غلظت شیره سلولی می

 20ویژه مواد بهاز اسیدهای آلی  استفاده (.19) دنگردمیهای اسمزی از جمله شوری، خشکی و یخبندان مقابله با تنش برای

 21، 12بریده گزارش شده است )های شاخهگل عمر پس از برداشتمانند اسید فولویک و اسید هیومیک برای افزایش هیومیک 

 22ربرا عمر پس از برداشت گل بریده ژ افزایش های مختلف اسید فولویک و اسید هیومیک براثر غلظت به عنوان مثال، (.47، 41

 23 چنین،همکنند. میروابط آبی گل بریده را اصالح و اسید هیومیک گزارش شد. اسید فولویک ( 41توسط نیکبخت و همکاران )

 24 (.42، 41) دارندهای رشد گیاهی کنندهشبه تنظیمهای فعالیتبرخی از این اسیدهای آلی 

 25د ، اسیبهار نارنج عصارههای مختلف غلظتگل بریده داوودی با استفاده از  گلجایبهبود عمر  ،پژوهش حاضرهدف از 

 26 فولویک و نانوذرات مس بود.

 27 

 28 هامواد و روش

 29 استان در واقع ایگلخانه از تجاری مرحله در (.Chrysanthemum morifolium L) دیوداو بریدهشاخه هایگل

 30 اسالمی آزاد دانشگاه آزمایشگاه به صفات ارزیابی انجام برای استاندارد شرایط حفظ با بالفاصله و گردیدند برداشت اصفهان

 31 150و  100، 50) سطح سه در اسید فولویک ؛تیمار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در مطالعه این. ندشد منتقل رشت واحد

 32 20و  10، 5) سطح سه در مس ذرات نانو درصد( و 50و  30 ،10) سطح سه در نارنج بهار گیاهی عصاره (،لیتر در گرممیلی
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 1 ،کشاورزی دانشکده برداشت از پس آزمایشگاه در گل شاخه چهار پالت هر در و پالت 30 در تکرار ( در سهلیتر در گرممیلی

 2حاوی آب از محلول بود.  1به قرار جدول  در این پژوهش ی مورد استفادهتیمارها شد. انجام رشت واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه

 3 در شاهد استفاده گردید.تیمار عنوان به هیدروکسی کوئینولین سولفات-8در لیتر  گرممیلی 30درصد سوکروز +  3مقطر + 

 4 و ساقهعصاره  باکتری نیوکل شمارشجذب محلول، و درصد ماده خشک،  تر وزنکاهش  ،گلجای عمر ؛صفات ،مطالعه این

 5 کاروتنوئید های کلروفیل ورنگیزه و گلبرگ پروتئین میزان ،اکسیدانیآنتیهای آنزیم فعالیت بریکس، درجه ،گلجای محلول

 6 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 7 

 8 تیمارهای مورد استفاده در مطالعه حاضر. -1جدول 
Table 1- Used treatments in the present study. 9 

 نماد تیمار
Treatment symbol 

 نام کامل تیمار

Treatment full name 

1F فولویکاسید  گرم در لیترمیلی 50محلول 

2F فولویکاسید  گرم در لیترمیلی 100محلول 

3F فولویکاسید  گرم در لیترمیلی 150محلول 

1B نارنج بهار گیاهی عصاره درصد 10 محلول 

2B نارنج بهار گیاهی عصاره درصد 30 محلول 

3B نارنج بهار گیاهی عصاره درصد 50 محلول 

1N  مس ذرات نانو گرم در لیترمیلی 5محلول 

2N  مس ذرات نانو گرم در لیترمیلی 10محلول 

3N  مس ذرات نانو گرم در لیترمیلی 20محلول 

Blank  + هیدروکسی کوئینولین )شاهد(-8گرم در لیتر میلی 30درصد سوکروز +  3آب مقطر 

 10 

 11 همه و شدند بریده آب زیر در مورب صورت به مترسانتی 50 طول به دیوداوهای شاخه ابتدا ،هاگلسازی برای آماده

 12و  دیجیتال ترازوی با توزین از پس و کدگذاری شدند ،برچسب با هاگل تمامی. گردیدند حذف پایین از سوم گره تا هابرگ

 13 به ساعت 24مدت شدند، سپس به  لیتر قرار داده 2حجم  های پالستیکی بهشاخه گل در گلدان چهارثبت وزن تر اولیه، 

 14ساعت  12ساعت روشنایی و  12مواد مذکور قرار گرفتند. شرایط آزمایشگاه پس از برداشت شامل صورت پالس تحت تیمار با 

 15میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، دمای اتاق  12شد. شدت نور مین میهای سفید فلورسنت تأتاریکی بود که توسط نور المپ

 16نانوذرات منظور جلوگیری از اثرات مخرب نور بر به درصد بود. 70تا  60گراد و رطوبت نسبی نیز بین درجه سانتی 20 ± 2

 17، ساعته 24پالس  بریده به صورتهای شاخهتیمار گل شد. پس ازداده پوشش با فویل آلومینیومی ، سطح خارجی گلجاها مس

 18و آب  زوکروس درصد 3، سولفات هیدروکسی کوئینولین-8 گرم در لیترمیلی 30 حاوی لیترمیلی 500 با ظرفیتگلجاهای در 

 19 درون آن نگهداری شدند.  گلجایو تا پایان عمر  ندقرار گرفت مقطر

 20 صفات گیریاندازه

 21 و هاگلبرگ پژمردگی با همراه که گل پیری زمان تا تیمار شروع فاصله صورتبه گلجای عمر طول: گلجای عمر طول

 22 طول دارای پالت هر گل هایشاخه از یک هر که است بدیهی. شد بیان روز صورتبه و تعریف باشدمی هابرگ شدن زرد

 23 .(36) شد گرفته نظر در پالت آن گلجای عمر طول عنوانبه آنها میانگین و بوده متفاوت عمر
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 1ت مدبه گرادسانتی درجه 70 دمای در و شد گیریاندازه آن تر وزن گل، هر گلجای عمر پایان از پس: خشک ماده رصدد

 2 خشک ماده درصددند و ش توزین دیجیتال ترازوی با هاگل کامل، شدنخشک از اطمینان از پس. شد داده قرار ساعت 24

 3 :(36) گردید محاسبه زیر رابطه از آنها

درصد ماده خشک =
وزن خشک

وزن تر
× 100 4 

 N-1α  5مدل  دستی رفرکتومتر از (بریکس درجه) محلول جامد مواد کاهش گیریاندازه برای :محلول جامد مواد کاهش

 6 از قطره یک .شد استفاده گلجای عمر انتهای و ابتدا در ساقه انتهای متریسانتی 2 هایبازبرش از منظور بدین .شد استفاده

 7تفاضل بین  .دقرائت گردیبریکس آن  درجهو  شد ریخته رفرکتومتر ایشیشه صفحه روی (هاریکات) هابرش در موجود آب

 8 بریکس آن شاخه گل در نظر گرفته شددرجه عنوان کاهش به گلجایگیری آغازین و پایانی عمر اندازه از دست آمدهاعداد به

(23). 9 

 10و میزان تبخیر اتاق و کاهش حجم محلول، جذب آب  (لیترمیلی 500) گلجایبا توجه به حجم اولیه محلول جذب آب: 

 11  :(23) محاسبه شداز فرمول زیر 

(ml g − 1 FW)جذب آب = 500 −
+ مقدار تبخیر اتاق در همان روز) (محلول باقیمانده در پایان عمر گلجای 

وزن تر گل
 12 

 13ای )هفته گلجای عمر طی در شده انجام هایبازبرش وزن و نهایی تر وزن اولیه، تر وزن میزان به توجه با: تر وزن کاهش

 14  :(23) شد محاسبه زیر رابطه طبق گل شاخص هر ازای به گرم حسب بر تر وزن کاهش مقدار ،دو بار(

کاهش وزن تر = وزن تر اولیه − ( هابازبرش + وزن   15 (وزن تر نهایی 

 16ه نمون .شد بریده ساقه ته از گرم( 5/0) مترسانتی 2 حدود ،شروع آزمایش از پس ساعت 24 مدت باکتری انتهای ساقه:

 17 با و شد له و خرد کامالً چینی هاون در نمونه سپس. یابد کاهش آن سطح میکروب بار تا شد شسته دیونیزه آب با مرتبه سه

 18 کشت محیط حاویپتری های تشتک روی محلول از لیترمیلی 1/0گاه آن. گردید رقیق درصد 9/0 سالین نرمال محلول

 19 شدند شمارش گراد،سانتی درجه 37 دمای در انکوباسیون از پس ساعت 24 ساقه باکتری هاینیوکل و شد پهن آگار نوترینت

(30). 20 

 21از  لیترمیلی 2، مقدار و نانوذرات مس فولویک اسید ،بهار نارنج عصاره تیمار از پس ساعت 24 مدت :محلولباکتری 

 22لیتر میلی 1/0. سپس گردیددرصد رقیق  9/0ن محلول نرمال سالی لیترمیلی 2 و باشد توسط سرنگ برداشته  گلجایمحلول 

 23ساعت پس از  24 محلول باکتریهای نیوکلحاوی محیط کشت نوترینت آگار پهن شد و پتری تشتک  از محلول فوق روی

 24 .(43) گراد، شمارش شدندسانتیدرجه  37 دمای انکوباسیون در

 25، در روز پنجم یک شاخه گل از هر پالت خارج شد و مقدار کلروفیل استخراج رنگیزهمنظور بهکلروفیل و کاروتنوئید: 

 26گرم از بافت برگ  5/0 ،منظور بدین .گیری شداندازه (33) و مجومدار مزموداراز روش با استفاده ها و کل برگ  a،bکلروفیل 

 27محلول  گیری شد.لیتر آب مقطر( در هاون چینی عصارهمیلی 20لیتر استون و میلی 80) درصد 80استون لیتر میلی 50با 

 28 643و  660های سپس مقدار رنگدانه به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج حاصل با کاغذ صافی واتمن صاف شد.

 29 .تر محاسبه شدگرم در هر گرم وزن نانومتر خوانده شد و در آخر با کمک فرمول زیر مقدار کلروفیل برگ بر حسب میلی
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(643A )777/0- (660A) 93/9 کلروفیل = a 1 

(660A )81/2- (643A) 6/17 کلروفیل = b 2 

(643A )8/16- (660A) 12/7 3 = کلروفیل کل 

 4با لبرگ کاروتنوئید گ رنگیزه، در روز پنجم یک شاخه گل از هر پالت خارج شد و کاروتنوئید منظور استخراج رنگیزهبه

 5 درصد 80استون لیتر میلی 50گرم بافت گلبرگ با  5/0منظور  بدین .گیری شداندازه (33) و مجومدار مزموداراز روش استفاده 

 6محلول حاصل با کاغذ صافی واتمن صاف  .گیری شدلیتر آب مقطر( در هاون چینی عصارهمیلی 20لیتر استون و میلی 80)

 7 نهایتنانومتر خوانده شد و در  663و  645، 440های سپس مقدار رنگدانه به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج شد.

 8 تر محاسبه شد.برگ بر حسب میکروگرم در هر گرم وزن با کمک فرمول زیر مقدار کاروتنوئید گل

(663A) (02/8( + )645A) (2/20 ×)268/0- 440A  +69/4 9 =کاروتنوئید 

 10 ساعت 24ت مد به کنخشک دستگاه توسط و شد خارج پالت هر از شاخه یک، گلجای عمر پنجم روز در :گلبرگ پروتئین

 11ابتدا محلول به این  صورت که .شد گیریاندازه (10) بردفورد روش به هاگلبرگ در موجود پروتئین مقدار سپس .خشک شد

 12 محلول لیتر یک تهیه شد. برای تهیهجهت استخراج پروتئین به قرار زیر )بافر استخراج و معرف بردفورد( های مورد نیاز 

 13 8/6و اسیدیته محلول توسط اسید کلریدریک نرمال به  شد حل مقطر آب لیتر یک در گرم تریس 4/121استخراج، میزان 

 14لیتر اتانول میلی 50در  Comassie Brilliant Blue G-250گرم میلی 100 مقدار بردفورد، معرف تهیه رسانده شد. برای

 15لیتر اسید میلی 100سپس  .گرفت صورت شدن کامل حل ورظمن به زدن و به مدت یک ساعت عمل هم شددرصد حل  95

 16محلول  و مک آب مقطر به یک لیتر رسانده شدشد و حجم محلول کل با ک اضافه محلول درصد قطره قطره به 85فسفریک 

 17درجه سانتی 4در دمای  و سرد شرایط در گیاهی بافت از پروتئین استخراج مراحل کلیه از کاغذ صافی واتمن عبور داده شد.

 18های هتوزین و در بست وسیله فالسک ازت مایع سریعاًه گلخانه به آزمایشگاه بانتقال از  از پسی گیاه گراد انجام گرفت. بافت

 19گراد نگهداری شد و استخراج پروتئین در درجه سانتی -4گیری در فریزر های آلومینیوم تا زمان عصارهیک گرمی درون ورقه

 20 نانومتر قرائت شد. 595هاون چینی و میزان جذب نوری محلول حاصل با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

 21 یک ،گلجای عمر هفتم روز در پراکسیداز آنزیم فعالیت سنجش برایپراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز: های آنزیم

 22 50از بافر فسفات پتاسیم  ،برای این منظورشد.  انجام (48) همکاران و ین روش به گیریاندازه و شد خارج پالت هر از شاخه

 23 450 .استفاده گردید درصد 2( PVPPپیرولیدین )وینیل پولیپلی موالر ومیلی EDTA 5/0( حاوی pH 7) موالرمیلی

 24موالر( در دمای پایین )ظرف حاوی میلی 225میکرولیتر محلول گایاکول ) 450موالر( و میلی 225) 2O2Hمیکرولیتر محلول 

 25نانومتر با  470و تغییرات جذب در طول موج شد افه میکرولیتر عصاره آنزیمی اض 100یخ( با هم مخلوط گردید و به آن 

 26 50لیتر از بافر فسفات میکرو 100. در محلول بالنک به جای عصاره آنزیمی، گردیداستفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر دنبال 

 27 بیان گردید. F.W.1 -nmol gفعالیت آنزیم بر حسب در نهایت  ( استفاده شد.pH 7موالر )میلی

 28 و شد خارج پالت هر از شاخه یک گلجای عمر هفتم روز در (SOD) دیسموتاز سوپراکسید آنزیم فعالیت برای بررسی

 29 دیسموتاز سوپراکسید آنزیم فعالیت با کمی تغییر (21) رایس و ژیانوپلیتیس روش از استفاده با و اسپکتروفتومتری روش به
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 1گراد درجه سانتی -80و به دمای  ندنیتروژن مایع آسیاب شد های بافت در داخل یک هاون و در حضورنمونه گیری شد.اندازه

 7pH  2در  PVPPگرم  1/0مول،  5/0لیتر بافر فسفات پتاسیم با یک میلی گرم از بافت منجمدشده 5/0. مقدار گردیدندمنتقل 

 3درجه  4یقه در دمای دق 15مدت بهها ، ساخت آلمان(، نمونهIKA-T8رقیق شد. پس از هموژنایزکردن توسط هموژنایزر )مدل 

 4در دقیقه سانتریفیوژ شدند. محلول رویی به آرامی برداشته شد و با ریختن در تیوب بالفاصله به  14000گراد و با دور سانتی

 5موالر، بافر میلی EDTA 1/0محلول واکنش شامل  منتقل شد.آنزیمی گیری فعالیت گراد تا اندازهدرجه سانتی -80دمای 

 6به اندازه یک  میکروموالر )مجموعاً 2میکروموالر و ریبوفالوین  NBT  75موالر ومیلی 13 موالر، متیونینمیلی 50فسفات 

 7تکان که به آرامی  حالی دقیقه در 15های حاوی محلول واکنش به مدت میکرولیتر عصاره آنزیمی بود. تیوب 100لیتر( و میلی

 8گراد قرار سانتی درجه 22لوکس( و دمای  400ند و در معرض نور فلورسانس )یک عدد المپ فلورسانس حدود شدمی داده

 9 .نانومتر قرائت شد 560ها در طول موج ها به شرایط تاریکی متوقف شد و سپس جذب نمونهگرفتند. واکنش با انتقال تیوب

 10بالنک از کووت شاهد نیز استفاده شد، که محتوای واکنشی  های نمونه وبرای سنجش فعالیت این آنزیم عالوه بر کووت

 11نمونه بالنک و شاهد مشابه نمونه اصلی است با این تفاوت که هر دو نمونه مذکور فاقد آنزیم بودند. الزم به ذکر است که 

 12 . برای هر نمونه سه قرائتشدو نمونه بالنک در تاریکی قرار داده  گرفتها در معرض نور قرار نمونه کنترل به همراه نمونه

 13مهار احیای  درصد 50بدون خطا ثبت شد. هر واحد فعالیت سوپراکسید دیسموتاز عبارت است از مقداری از آنزیم که برای 

 14 (F.W. 1-IU gتر )تحت شرایط سنجش نیاز است. فعالیت این آنزیم به صورت واحد آنزیم در گرم وزن  NBTفتوشیمیایی 

 15 بیان شد.

 16درصد برای  95در سطح احتمال  LSDاز آزمون  .تحلیل شد و تجزیه SPSS افزارنرم از استفاده با حاصلهای داده

 17 ترسیم شدند.  Excelبا کمک نرم افزار نیز نمودارها  ها استفاده گردید.میانگینمقایسه 

 18 

 19  نتایج

 20دار بود. معنی درصد یک سطح در گلجای عمر روی مختلف تیمارهای اثر ،(2جدول ) واریانس تجزیه جدول به توجه با

 21گرم میلی 20تیمار  به مربوطروز(  17میانگین ) بیشترین که داد نشان گلجای عمر بر آزمایشی تیمارهای اثر میانگین مقایسه

 22 سطوح البته تفاوت بین .اختصاص داشت نارنج بهار عصاره تیمارهای بهروز(  14میانگین ) کمترین وبود  مس نانوذرات در لیتر

 23اسید گرم در لیتر میلی 100و  50تیمارهای  و نارنجبهار  عصارههم و همچنین تفاوت بین سطوح مختلف با  تیمارهر  مختلف

 24 (.1)شکل  دار نبودمعنیتیمار شاهد  با فولویک

 25 یک سطح در محلول باکتری تعداد شمارش روی مختلف تیمارهای اثر ( نشان داد که2)جدول  واریانس تجزیه جدول

 10Log26 تعداد ) بیشترین که داد نشان محلول هایباکتری تعداد بر آزمایشی تیمارهای اثر میانگین مقایسه بود.دار معنی درصد

1-ml CFU 67/90 )آن کمترین و بود شاهد تیمار به مربوط (1-ml CFU 10Log 33/49به تیمار ) 27 گرم در لیترمیلی 5 

 28 در ، معنی دار نبود.فولویکو اسید  نارنج بهار عصارهبین سطوح مختلف در تیمارهای  تفاوت .اختصاص داشت مس نانوذرات

 29 گرممیلی 20و  10، اما تفاوت آن با تیمارهای بود برخوردار بیشتری تعداد باکتری از تیمارها دیگر به نسبت شاهد تیمار مجموع

 30 (.2)شکل دار نبود معنی فولویکاسید  لیتر در گرممیلی 150و  100و نیز تیمارهای   مس ذرات نانو لیتر در

 31دار درصد معنی یک سطح در ساقه باکتری تعداد شمارش روی مختلف تیمارهای اثر ،واریانس تجزیه جدول به توجه با

 CFU 10Log32 تعداد ) بیشترین که داد نشان ساقه هایباکتری تعداد بر آزمایشی تیمارهای اثر میانگین مقایسه(. 2جدول بود )
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1-ml 33/29 )1را دارا بود و تفاوت آن  تیمارهادر بین  شاهد بیشترین تعداد باکتری تیمار، مجموع در .بود شاهد تیمار به مربوط 

 2درصد عصاره بهار نارنج  30و  10( به تیمارهای CFU ml 10Log 67/54-1) میانگین کمترین .دار بودبا سایر تیمارها معنی

 3 ذرات لیتر نانو در گرممیلی 1N (5 تیمار ( ولیتر در گرممیلی 50) 1F تیماربا  اختصاص داشت، البته تفاوت بین این دو تیمار

 4(.3)شکل دار نبود معنی (مس
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 1 دیوداو بریدهشاخه گلشده گیریاندازه صفات روی مختلف تیمارهای اثر واریانس تجزیه -2جدول 
Table 1- Analysis of variance of the effect of different treatments on measured characteristics of chrysanthemum cut flowers 2 

 درجه     مربعات میانگین      

 آزادی

Df 

 

 

 

 

 

 تغییرات منابع

S.O.V 

سوپراکسید 

 دیسموتاز

Superoxide 

dismutase 

 پراکسیداز

Peroxidase تئینپرو 

 گلبرگ

Petal 

protein 

 کل کلروفیل

Total 

chlorophyll 

 کاهش

 تر وزن

Decrease 

of fresh 

weight 

 عمر

 گلجای

Vase 

life 

 کاهش

 درجه

 بریکس
Brixº 

 وتنوئیدکار

Carotenoid 

 ماده

 خشک
Dry 

matter 

 جذب

 محلول

Solution 

uptake 

 باکتری

 محلول

Solution 

bacteria 

 باکتری

 ساقه

Stem 

bacteria 

 
**90.70 

 
**31.73 

 

**26.40 **0.402 **47.34 **233.90 **0.290 **0.328 **108.2 **12.03 **22377     **3453 
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 تیمار

Treatment 

 
 
 

2.230 

 
 

0.571 4.31 0.0093 3.24 4.10 0.004 0.0108 15.72 0.047 514 47.80 
 

20 
 خطا

Error 

 
2.95 

 
10.80 

 
16.25 

 
5.02 

 
14.08 

 
13.26 

 
7.13 

 
10.18 

 
18.59 

 
20.16 

 
31.01 

 
24.53 

 تغییرات ضریب 

C.V. (%) 
ns :3 درصد 1در سطح احتمال  دارییمعن :*،*داری، عدم معنی 

ns: No significant difference, **: significant difference in the probability level of 1%  4 
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 1 
 2های با حروف متفاوت روی هر میانگین. داوودی بریدهشاخه گل گلجای عمر بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -1شکل 

 3 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1ستون در سطح احتمال 

Figure 1- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on vase life of chrysanthemum cut flower. 4 
The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability level of the LSD multi-5 

domain test. 6 

 7 

 8 
 9های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل میزان باکتری محلول بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -2شکل 

 10 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1 روی هر ستون در سطح احتمال

Figure 2- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on solution bacteria population of 11 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 12 

level of the LSD multi-domain test.13 
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 1 
 2های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل میزان باکتری ساقه بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -3شکل 

 3 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1 روی هر ستون در سطح احتمال

Figure 3- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on stem bacteria population of 4 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 5 

level of the LSD multi-domain test. 6 

 7 

 8جدول ) بوددار معنی درصد یک سطح در محلول جامد مواد روی مختلف تیمارهای اثر واریانس، تجزیه جدول به توجه با

 9 (درصد 39/1) میانگین بیشترین که داد نشان بریکس درجه کاهش مقدار بر آزمایشی تیمارهای اثر میانگین مقایسه(. 2

 10درصد عصاره بهار نارنج و شاهد  50اما تفاوت این تیمار با تیمارهای  ،بود نانوذرات مس گرم در لیترمیلی 10 تیمار به مربوط

 11داری با که تفاوت معنی عصاره بهار نارنج اختصاص داشت درصد 30 تیمار به درصد( 53/0میانگین ) کمترین .دار نبودمعنی

 12گرم در لیتر نانوذرات مس میلی 20و  5و همچینین تیمارهای  فولویک اسید لیتر در گرممیلی 50درصد عصاره بهار نارنج،  10

 13 (.4)شکل نداشت 

 14 تیمارهای اثر میانگین مقایسه(. 2جدول ) بود دارمعنیدرصد  یکدر سطح  محلول جذب بر مختلف تیمارهای اثر

 15 تیمار به مربوط وزن تر(لیتر بر گرم میلی 20/1مقدار جذب محلول ) بیشترین که داد نشان محلول جذب مقدار بر آزمایشی

 16دار معنی مس ذرات نانو لیتر در گرممیلی 5درصد این ماده و نیز تیمار  30که تفاوت آن با تیمار  بود بهار نارنج عصارهدرصد  10

 17، مجموع در. داشتاختصاص  بریده تیمارنشده )شاهد(های شاخهگل( به لیتر بر گرم وزن ترمیلی 88/0) میانگین کمترین .نبود

 18 20و  10داری بین شاهد و تیمارهای اما تفاوت معنی ،ندبود برخوردار برتری از شاهد یمارت به نسبت تیمارها همهبا اینکه 

 19 (.5مشاهده نشد )شکل  فولویک اسید لیتر در گرممیلی 100و نیز  مس ذرات نانو لیتر در گرممیلی
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 1 
 2های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل بریکسدرجه بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس بر کاهش  عصاره اثر -4شکل 

 3 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1 روی هر ستون در سطح احتمال

Figure 4- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on decreasing brix degree of 4 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 5 

level of the LSD multi-domain test. 6 

 7 

 8 
 9های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل میزان جذب محلول بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -5شکل 

 10 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1 روی هر ستون در سطح احتمال

Figure 5- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on the amount of solution uptake of 11 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 12 

level of the LSD multi-domain test. 13 

 14 

 15نشان دار معنی را درصد یک سطح در خشک ماده درصد روی مختلف تیمارهای اثر ،(1)جدول  واریانس تجزیه جدول

 16درصد(  33/32) میانگین بیشترین که داد نشان خشک ماده درصد بر آزمایشی تیمارهای میانگین مقایسه (.1)جدول  داد

 17 اسانس درصد 30و  2B (10و  1B هایتیمارداری با بود، اما تفاوت معنی نانوذرات مس گرم در لیترمیلی 5 تیمار به مربوط
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13 

 

 1 50، هرچند تفاوت آن با تیمارهای بود شاهد تیمار مربوط بهدرصد(  33/11) میانگین این صفت کمترین ( نداشت.نارنج بهار

 2 (.6)شکل  دار نبودگرم در لیتر نانوذرات مس معنیمیلی 20و  نارنج بهار اسانس درصد

 3 

   4 

 5 
 6های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل خشکماده میزان  براسانس بهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  اثر -6شکل 

 7 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای درصد آزمون چند دامنه 1روی هر ستون در سطح احتمال 

Figure 6- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on the amount of dry matter of 8 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 9 

level of the LSD multi-domain test. 10 

 11 

 12جدول )بود دار معنی درصد یک سطح در تر وزن کاهش بر مختلف تیمارهای اثر واریانس، تجزیه جدول یجبر اساس نتا

 13تیمار  به مربوط( گرم 6/15میانگین ) بیشترین که داد نشان کاهش وزن تر بر آزمایشی تیمارهای اثر میانگین مقایسه(. 2

 14 مختلف سطوح البته تفاوت بین اختصاص داشت. نارنج بهار عصاره درصد 30 تیمار به( گرم 3/8میانگین )کمترین  وبود  شاهد

 15تیمار  با نارنج بهار اسانس درصد 50و تیمار  مس لیتر نانوذرات در گرممیلی 20و  10تیمارهای و  فولویکتیمارهای اسید 

 16 (.7)شکل  دار نبودمعنیشاهد 

 17جدول دار بود )معنی درصد یک سطح در برگ کلروفیل بر میزان مختلف تیمارهای اثر واریانس، تجزیه جدول به توجه با

 18 مربوط ،گرم در لیتر(میلی 53/2میانگین ) بیشترین که داد نشان کلروفیل مقدار بر آزمایشی تیمارهای اثر میانگین مقایسه(. 2

 19کمترین  س( نداشت.م ذرات لیتر نانو در گرممیلی 5) 1N داری با تیمارکه تفاوت معنیبود  بهار نارنج عصاره درصد 30 تیمار به

 20 درصد 50البته تفاوت آن با تیمارهای  ،آمد دستهب  گرم در لیترمیلی 52/1میزان  با شاهد تیمار ازبرگ میزان کلروفیل 

 21)شکل دار نبود س معنیم ذرات لیتر نانو در گرممیلی 20و  10و  فولویک اسید لیتر در گرممیلی 100و  50، بهار نارنج اسانس

8.) 22 

 23دار بود.  نتایج معنی درصدیک  سطح در گلبرگ پروتئین روی مختلف تیمارهای اثر واریانس، تجزیه اساس جدولبر 

 24ترتیب )به مس ذرات نانو گرم در لیترمیلی 20و  5بریده تیمارشده با های شاخهدر گل پروتئین مقدارنشان داد که  (9)شکل 

 25گرم در لیتر(، به طور میلی 83/22و  73/24ترتیب درصد عصاره بهار نارنج )به 30و  10و  گرم در لیتر(میلی 06/24و  81/24
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14 

 

 1 به نسبت تیمارها همه ،بریده تیمارشده با سایر تیمارها بود. در مجموعهای شاخهداری بیشتر از مقدار پروتئین در گلمعنی

 2درصد  50با  دشاهبرخوردار بودند، البته تفاوت تیمار گرم در لیتر( از مقدار پروتئین بیشتری میلی 84/5)با مقدار پروتئین  شاهد

 3 (.2جدول دار نبود. )عصاره بهار نارنج معنی

    4 

  5 

 6های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل میزان کاهش وزن تر بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -7شکل 

 7 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1 روی هر ستون در سطح احتمال

Figure 7- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on the amount of decreasing of fresh 8 
weight of chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% 9 

probability level of the LSD multi-domain test. 10 

      11 

 12 
 13 

 14های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل کلروفیل کل محتوای بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر  -8شکل 

 15 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1روی هر ستون در سطح احتمال 

Figure 8- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on total chlorophyll content of 16 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 17 

level of the LSD multi-domain test. 18 
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 1 میزان بیشترین(. 2دار بود )جدول در سطح یک درصد معنی گلبرگ کاروتنوئید رنگیزهبر میزان  مختلف تیمارهای اثر

 2 6/0)مقدار آن  کمترینو  بهار نارنج عصاره درصد 30 تیمار به مربوطمیکروگرم در گرم وزن تر(  72/1)کاروتنوئید گلبرگ 

 3گرم در لیتر میلی 20که تفاوت آن با تیمار بود  مس نانوذراتگرم در لیتر میلی 10تیمار  مربوط بهمیکروگرم در گرم وزن تر( 

 4 (. 10دار نبود )شکل معنی فولویک گرم در لیتر اسیدمیلی 100و  50شاهد و تیمارهای  این ماده، تیمار

  5 

 6 
 7های با حروف متفاوت روی میانگین. داوودی بریدهشاخه گل میزان پروتئین بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -9شکل 

 8 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای درصد آزمون چند دامنه 1هر ستون در سطح احتمال 

Figure 9- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on protein amount of chrysanthemum cut 9 
flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability level of the LSD 10 

multi-domain test. 11 

 12 

 13 
 14های با حروف متفاوت میانگین. داوودی بریدهشاخه گل کاروتنوئید محتوای بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -10شکل 

 15 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1 روی هر ستون در سطح احتمال

Figure 10- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on carotenoid content of chrysanthemum 16 
cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability level of the LSD 17 

multi-domain test. 18 
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 1گل داوودی وتاز و سوپراکسید دیسمپراکسیداز تولید آنزیم کار رفته بر س نشان داد که اثر تیمارهای بهنتایج تجزیه واریان

 2 32/45)یداز پراکستولید بیشترین میزان  ،(. با توجه به نتایج مقایسه میانگین2جدول دار بود )درصد معنی یکدر سطح احتمال 

 3 آنکمترین  وبهار نارنج  عصارهدرصد  10و  30 هایمربوط به تیمار ترتیب، به (میکرومول بر گرم وزن تر در دقیقه 98/44و 

 4در سطوح  (.11)شکل گرم در لیتر اسید فولویک بود میلی 50میکرومول بر گرم وزن تر در دقیقه( مربوط به تیمار  15/34)

 5میکرومول بر گرم وزن تر در دقیقه  78/42گرم در لیتر( با مقدار میلی 10) N2بیشترین میزان در تیمار  ،مختلف نانوذرات مس

 6 84/40گرم در لیتر( با میلی 150) 3F مشاهده گردید. بین سطوح مختلف اسید فولویک، بیشترین میزان مربوط به تیمار

 7 (.11)شکل  میکرومول بر گرم وزن تر در دقیقه بود

 8که  گردیدمشاهده شاهد در تیمار ( میکرومول بر گرم وزن تر در دقیقه 9/65)سوپراکسید دیسموتاز بیشترین میزان 

 9بهار نارنج کمترین میزان سوپراکسید دیسموتاز را  عصارهدرصد  50و  30 تیمارهای. داری با سایر تیمراها داشتتفاوت معنی

 10  (.12نشان دادند )شکل 

 11 

 12 

 13فاوت های با حروف متمیانگین. داوودی بریدهشاخه گل میزان پراکسیداز بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -11شکل 

 14 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1روی هر ستون در سطح احتمال 

Figure 11- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on peroxidase amount of 15 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 16 

level of the LSD multi-domain test. 17 

 18 

a a
c

g

f e d c d
b

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ز 
دا

سی
راک

پ
(

ن
وز

م 
گر

ر 
ل ب

مو
رو

یک
م

ر 
ت

قه
دقی

ر 
د

)

تیمارهای آزمایشی

44.98 45.32    43.07      34.15   40       40.84     42.01   42.78    41.78     44.55

B1 B2         B3         F1         F2        F3         N1        N2        N3      blank



 

17 

 

 1 
 2های با حروف میانگین. داوودی بریدهشاخه گل میزان سوپراکسید دیسموتاز بربهار نارنج، اسید فولویک و نانوذرات مس  عصاره اثر -12شکل 

 3 داری متفاوتند.معنیطور به LSDای آزمون چند دامنهدرصد  1متفاوت روی هر ستون در سطح احتمال 

Figure 12- Effect of orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on superoxide dismutase amount of 4 
chrysanthemum cut flower. The means with different letters on each column are significantly different at the 1% probability 5 

level of the LSD multi-domain test. 6 

 7 

 8 بحث

 9ها بر میزان این گل مدتعمر طوالنی ،باشد، بنابراینمی هاآن، ماندگاری های بریدنیگل کیفی عواملترین مهمیکی از 

 10ها، حذف میکروارگانیسممنظور (. به39دارد )سزایی های بریدنی تأثیر بهچنین بر ارزش گلکنندگان و هممصرف تقاضای

 11ین در پژوهش حاضر، باالترها شوند. گلشوند تا سبب افزایش ماندگاری ها افزوده میهای مختلفی به محلولکنندهضدعفونی

 12ت دسهای مختلف نانوذرات مس در محلول نگهدارنده بهام استفاده از غلظتداوودی در هنگ بریدههای شاخهعمر گلجای گل

 13 (.39، 31، 17آمد. نتایج مشابه توسط برخی محققین گزارش شد )

 14نشان دادند که موادی همچون نانو سولفات مس در کاهش حساسیت باالی گل داوودی به  (39گل و همکاران )بین

 15لعه حاضر شود، مؤثر هستند که با نتایج مطاکه سبب کاهش عمر پس از برداشت گل بریده می ،آلودگی باکتریایی انتهای ساقه

 16یداز عنوان کوفاکتور سیتوکروم اکسهای اکسیداسیون و احیا به( گزارش کرد که مس در کنترل واکنش17) ادریسیسازگار بود. 

 17ای هکاربرد مس به دلیل فعالیت ضد میکروبی سبب افزایش طول عمر گل مشخص گردید کهدر آزمایشی دیگر کند. عمل می

 L. Dianthus 18)در آزمایشی که روی گل میخک  حاضر بودند. پژوهشید نتایج که همه این موارد مؤ (31شود )بریده میشاخه

caryophyllus) 19سولفات مس با غظت ویژه های نگهدارنده همچون ترکیبات مس بهانجام شد، گزارش شد که اثر محلول 

 20 .(18) ثیر را روی افزایش طول عمر پس از برداشت و شکوفایی گل میخک داشته استبیشترین تأ ،گرم در لیترمیلی 300

 21ای هشرکت در واکنش دلیلها از طریق کاربرد مس به خیر در فرآیند پیری در گلچنین نشان داده شده است که علت تأهم

 22با  ( گزارش کردند که کاربرد نانوذرات مس8)دسون وو(. بروچو و 44باشد )عملکرد اتیلن میآنزیمی مربوط به بیوسنتز و 

 23لیتر( را به خود اختصاص داده است. در هر میلینی وکلواحد  33/48کمترین جمعیت باکتری ) ،گرم در لیترمیلی 10غلظت 

 24ی های بریده و تولید ترکیبات سمگل گلجایکه موجب کاهش عمر  هستندثر زا مؤها در تولید اتیلن درونمیکروارگانیسم

 25گرم در میلی 20 بریده داوودی گزارش گردید که کاربرد نانوذرات مس با غلظتروی گل شاخه دیگری در آزمایش شوند.می
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 1ترتیب به)گیاه خشک ماده در افزایش درصد را ثیر تأکوئینولین بیشترین هیدروکسی -8گرم در لیتر میلی 600لیتر و غلظت 

 2بریده داوودی، در تیمار در گل شاخه aمیزان کلروفیل بیشترین  آزمایش این محققین،در . (6) داشتنددرصد(  12/32و  49/29

 3 در ،های مختلف نانوذرات مسمیکروگرم و در بین غلظت 44/7با هیدروکسی کوئینولین -8لیتر  گرم درمیلی 200 غلظتبا 

 4های فوق با نتایج پژوهش حاضر (. نتایج حاصل از پژوهش6)مشاهده گردید میکروگرم  05/7گرم در لیتر با میلی 20تیمار 

 5ئین باالترین میزان پروت شده، عصاره بهار نارنج و نانو ذرات مس هر کدام در دو غلظتدر بین تیمارهای استفاده منطبق است.

 6 درصد بهار نارنج 30و  10باالترین درصد ماده خشک را به همراه گرم در لیتر میلی 5اند. نانو ذرات مس به خصوص را داشته

 7بات ها هستند. عصاره بهار نارنج با داشتن ترکیها، بیشترین ماده خشک در گیاهان پروتئینداشته است و بعد از کربوهیدرات

 8ها محافظت کرده و به این ترتیب میزان پروتئین در این تیمارها نیز ملکولهای فعال اکسیژن از درشتاثرات ضد گونه فنلی و

 9  باال بود.

 10د ها با خاصیت ضاسانس. ه استشدبریده نشان داده های شاخهها در افزایش عمر گلجای برخی گلاستفاده از اسانس

 11آبی  ابطروهای انتهای ساقه و محلول گلجای در نتیجه افزایش جذب آب و میکروبی خود عاملی برای کاهش میکروارگانیسم

 12ها تولید به ثبات کاروتنوئیدها کمک کرده است. یکی از اثرات غیر مستقیم باکتری تداوم جذب آب همراه با ساکارز شوند.می

 13مانع  عصاره بهار نارنج با کنترل جمعیت باکتری شود.های گیاهی محسوب میاتیلن نیز از عوامل تخریب رنگدانهاتیلن است و 

 14اه ها کلیه صفات مربوط به روابط آبی گیاسانسدر پژوهش حاضر،  تولید اتیلن شده و از کاروتنوئیدها محافظت کرده است.

 15 وخشک، وزن تر و ...( را بهبود بخشیدند. البته کمترین باکتری محلول )باکتری محلول، باکتری ساقه، جذب آب، درصد ماده 

 16شان نگرم در لیتر نانوذرات مس نیز مشاهده شد. در ضمن، این تیمار باالترین درصد ماده خشک را نیز میلی 5ساقه در تیمار 

 17به عصاره بهار نارنج نداشت. درصد  30 و 10تیمارهای  داری باو از نظر جذب محلول و کاهش وزن تر نیز اختالف معنی داد

 18ن آزمایش، بریده باشد. ما در ایهای شاخهتواند ضامن ماندگاری بیشتر گلنمیتنهایی بهداشتن روابط آبی مطلوب رسد نظر می

 19 یافتهجهشکه این  هدادآرابیدوپسیس نشان در گیاه  etr-1 یافتهجهشگیری اتیلن نشدیم اما مطالعات روی موفق به اندازه

 20نسبت به اتیلن داخلی و خارجی حساسیت نشان نداد و انتقال این ژن از گیاه تراریخت به غیرتراریخت منجر به غیرحساس 

 21فلزی مانند مس نیازمند  یبه کوفاکتور etr-1. اخیراً ثابت شده است که اتصال اتیلن به (26) شدن گیاه نسبت به اتیلن شد

 22(. بنابراین، به احتمال زیاد یون مس موجود در 23فقط یون نقره اثری مشابه مس داشت )های فلزی متعدد است و از بین یون

 23 موجب شده است.نانوذرات مس با اتصال به گیرنده اتیلن )همانند یون نقره( افزایش عمر گلجای را 

 24در تیمارهای اسانس گیاهی کمتر از شاهد و نانوذرات مس بوده است  SODنکته مهم دیگر این است که فعالیت آنزیم 

 25شود و همین امر بوده است. بریدن گل از روی بوته مادری یک تنش محسوب می SODعکس  PODولی فعالیت آنزیم 

 26عالیت م آنزیم فکدام رادیکال آزاد تولید شود و به تبع آن کدا امر که شود. اینهای فعال اکسیژن میباعث تولید رادیکال

 27های غالب رسد رادیکالنظر میبیشتری دارد، بستگی به شرایط آزمایش، نوع گیاه، شدت تنش و ... دارد. در این آزمایش به

 28بریده تحت های شاخهدلیل کاهش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در تیمارهای اسانس، عمر گلهمان یون سوپراکسید بود و به

 29از دالیل کاهش عمر پس از برداشت  SODآنزیم کاهش فعالیت بنابراین،  (.24واجه شده است )این تیمارها با کاهش م

 30د و دهها کاهش نشان میشوند، اگرچه در این تیمارها جمعیت باکتریبریده در تیمارهای اسانس محسوب میهای شاخهگل

 31. همچنین در کندبریده کفایت نمیهای شاخهتنهایی برای ماندگاری بیشتر گلآوندها برای جذب آب باز بودند ولی این امر به
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 1ات های زینتی موفقیت کمتری نسبت به ترکیبهای گیاهی در افزایش عمر گلجای گلکه اسانس گزارش شدهمقاالت متعددی 

 2های مختلف اسانس گل غلظت ( در مقایسه35دی کباری و جدید سلیماندارابی )محمبه عنوان مثال، . (35) شیمیایی دارند

 3هیدروکسی کوئینولین سولفات -8هیدروکسی کوئینولین سولفات روی آلسترومریا مشاهده کردند که -8محمدی و مرزه با 

 4ز ااستفاده با وجود این در صورت روز نسبت به شاهد افزایش داد. شش ها و روز عمر گلجای را نسبت به اسانس دوحدود 

 5 فتد.ااتفاق میهای زیست محیطی های باال و زیاندلیل هزینهمصرف ترکیبات شیمیایی بههای گیاهی کاهش اسانس

 6 های مختلفبریده را نسبت به غلظتهای شاخههای مختلف اسید فولویک عمر گلجای گلدر پژوهش حاضر، غلظت

 7روز  16گرم در لیتر اسید فولویک با میلی 150غلظت افزایش داد.  و نسبت به نانوذرات مس کمتر بهار نارنج بیشتر عصاره

 8انند ماستفاده از اسیدهای آلی روز عمر گلجای بیشتری را باعث شد.  دوعمر گلجای در رده دوم قرار داشت و نسبت به شاهد 

 9، 41، 12بریده گزارش شده است )های شاخهنیز برای افزایش ماندگاری گلدر آزمایشات دیگر اسید فولویک و اسید هیومیک 

 10( اثر چهار غلظت از اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا را مورد بررسی قرار داده 3امیری و همکاران )(. 47

 11و دریافتند که اثر سطوح مختلف اسید هیومیک بر قطر گل، کلروفیل برگ، وزن تر و سایر صفات پس از برداشت این گل 

 12گرم در لیتر مشاهده میلی 100دار بود و بیشترین میزان کلروفیل و وزن تر در تیمار درصد معنی 5بریده در سطح احتمال 

 13مختلف اسید فولویک و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا های ( اثر غلظت41نیکبخت و همکاران )گردید. 

 14اسید فولویک باعث باالترین افزایش در عمر گرم در لیتر میلی 50را بررسی کردند و دریافتند که تیمار  ’Lourdes‘رقم 

 15 د.نسبت به شاهد شدنبریده های شاخهاز گلهمچنین، اسید فولویک و اسید هیومیک باعث دفع آب کمتری گلجای شد. 

 16های کنشبا اثر روی تنفس سلولی و میانکنند و های رشد گیاهی عمل میکنندهبرخی از این اسیدهای آلی شبیه تنظیم

 17ر یث( تأ2و نظری دلجو )زاده وردیاهلل .(49، 46، 41، 40، 33، 5شوند )اعث افزایش عمر گلجای میاکسیدانی بآنتی آنزیمی و

 18شناسی، جذب عناصر های ریختشاخصبر  را اسید هیومیکگرم در لیتر میلی 1000و  750، 500، 250، صفرهای غلظت

 19ژیک و ومیک بر صفات فیزیولویو دریافتند که اسید ه ندکردبهار مطالعه همیشهغذایی و دوام عمر پس از برداشت گل بریده 

 20و همچنین غلظت کل فنل در مقایسه با b  و aثیر چشمگیری داشته است. غلظت کلروفیل بهار تأشناسی گل همیشهریخت

 21 با در مقایسه کلسیم و فسفر غذایی عناصر جذب بر داریتأثیر معنی ومیکیهاسید . یافتافزایش داری طور معنیشاهد به

 22 اسید لیتر بر گرممیلی 250 غلظت در برداشت، از پس کیفیت عامل ترینمهم عنوانبه گل عمرهمچنین،  داشت.نیز  شاهد

 23بر  هیومیک اسیدمختلف از (  اثر چهار غلظت 42نیکبخت و همکاران ). یافت افزایش درصد 20 ،شاهد نسبت به هیومیک

 24 این ماده،گرم در لیتر میلی 1000و   500و دریافتند که تیمار  ندعمر پس از برداشت گل بریده ژربرا رقم مالیبو را بررسی کرد

 25تجمع کلسیم را در برگ و ساقه گل افزایش داد که این امر منجر به افزایش عمر پس از برداشت و کاهش ناهنجاری خمش 

 26 دنبالبه و داد افزایش را اییاخته غشای پایداریاسید هیومیک  کاربرد ،نهمچنی. گردیدگردن نسبت به شاهد 

 27اسید دار نتایج اثر معنیاین یافت که  کاهش داریمعنی طوربه هاگلبرگ از آنتوسیانین یونی و نشت درصد آن

 28 کند.یید میهای بریده را تأبر بهبود عمر پس از برداشت گلهیومیک 

 29 

 30 کلی گیرینتیجه
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 1عنوان بهترین تیمار بریده، معموالً باالترین عمر گلجای بههای شاخهمطالعات مربوط به عمر پس از برداشت گل در

 2گرم در لیتر اسید فولویک در میلی 150تیمار سپس شود. در این آزمایش کلیه تیمارهای حاوی نانوذرات مس و معرفی می

 3وجه به با تبهار نارنج نیست.  عصاره، اما این امر به معنی رد کردن استفاده از ندبود از نظر عمر گلجای زمره برترین تیمارها

 4 30و  10شود. غلظت وجه توصیه نمیغلظت باالیی است که به هیچ درصد عصاره بهار نارنج 50غلظت نتایج این آزمایش، 

 5و احتماالً  SOD، در زمینه فعالیت آنزیم ندکه در صفات مرتبط با روابط آبی بسیار خوب عمل کرد درصد عصاره بهار نارنج

 6های تاستفاده از غلظهای بعدی در بررسیبنابراین، . و لذا بهبودی در عمر گلجای ایجاد نکردند اتیلن مطلوب عمل نکردند

 7ونی و نشت یاتیلن، مالون دی آلدئید گیری میزان تعرق، تنفس، درصد، همچنین اندازه 40درصد و باالتر مانند  5تر مانند پایین

 8  گیرند.محیطی نیز باید مورد توجه قرار مسائل اقتصادی و زیستشود. پیشنهاد می نیز

 9 

 10 سپاسگزاری

 11 گردد.بدینوسیله از همکاری و مساعدت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در حمایت از این پژوهش قدردانی می

 12 
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Improving Vase Life of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium L.) Cut Flowers with 37 

Orange Spring Essential Oil, Fulvic Acid and Copper Nanoparticles Application 38 

Abstract 39 
Introduction Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolum L.) is one of the most important cut 40 
flowers in the world, which currently ranks second in the world after rose in terms of economy 41 
and cultivation. Stem end blockage and water stress are two problems in decreasing the vase life 42 
of chrysanthemum cut flowers. Cut flowers undergo physiological and biochemical alterations 43 
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which often lead to an early senescence. Steps to delay the senescence process rely on 1 

consideration of many aspects of handling process particularly the preservative solution that will 2 
influence the quality and longevity of the flowers. Many flowers are harvested before they are 3 
fully developed, to ensure a long postharvest life and to minimize mechanical damages which may 4 

occur during handling. Many researches have been performed to prolong the vase life of 5 
chrysanthemum cut flowers with different treatments like essential oils, organic acids and 6 
nanoparticles. Essential oils are aromatic oily liquids obtained from some aromatic plant materials. 7 
In vase solution, microorganisms cause stem obstruction and accelerate the aging of petals. 8 
Microorganisms and their toxic products restrict water uptake by blocking the end of the stem. 9 

Water balance, which is an important factor in maintaining the quality and longevity of cut flowers 10 
and the inability to uptake water are the main causes of senescence. The presence of disinfectants 11 
in the vase solution prevents the growth of microorganisms, protects the vessels against 12 
disintegration, and ultimately increases the vase life. Most of nanoparticles have antibacterial 13 

effects and their application in vase solution hinders microorganism growth and vascular blockage. 14 
Nanoparticles have high area-to-volume ratio, high efficiency, and low toxicity. Some 15 

nanoparticles penetrate into the cells of bacteria, disrupt their respiration chain, and cause disorder 16 
in their cell division, thereby killing them. They also inhibit the accumulation of bacteria in vase 17 

solution and stem end of cut flowers. Various studies have reported the positive impact of 18 
nanoparticles on decreasing microbial load, reducing transpiration from leaf surface, and 19 
preserving water uptake. Studies on postharvest longevity of chrysanthemum cut flowers using 20 

these compounds is low. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effect of 21 
orange spring essential oil, fulvic acid and cupper nanoparticles on vase life and some 22 

physiological parameters of chrysanthemum cut flowers. 23 

Materials and Methods The experiment was done based on randomized completely design in 24 

three replicates in order to investigate the effect of different levels of fulvic acid (50, 100 and 150 25 

mg l–1), orange spring essential oil (10, 30 and 50%) and copper nanoparticles (5, 10 and 20 mg l–26 
1) in comparison to control (distilled water + 3% sucrose + 30 mg l–1 8-hydroxyquinoline sulphate) 27 
on postharvest parameters of chrysanthemum cut flowers. Measured parameters included vase life, 28 

solution uptake, vase solution bacterial population, stem end bacterial population, decreasing the 29 
brix degree, decreasing fresh weight, dry matter, total chlorophyll content, carotenoid content, 30 
protein content, and peroxidase and superoxide dismutase activity. Data were analyzed by SPSS 31 

statistical software package and means were compared with the LSD test at the probably level of 32 
95%. 33 
Results and Discussion According to the obtained results, the effect of treatments on improving 34 

the quality characteristics of chrysanthemum cut flowers after harvest was significant. Results 35 
showed that the high vase life (16.33-17.00 days) was obtained with all three copper nanoparticles 36 
concentrations. The vase life of chrysanthemum cut flowers was extended to 17 days by the 37 
addition of 20 mg l–1 copper nanoparticles in preservative solution in compared to control with 14 38 

days’ vase life. Least solution bacteria colonies was obtained through the use of 5 mg l–1 copper 39 
nanoparticle. On the other hand, least stem end bacteria colonies was obtained using 10 and 30% 40 
orange spring essential oil. Solution uptake in these treatments was high, too. The effects of 41 

different treatments on some other physiological traits and antioxidant enzymes activity were 42 
measured. Many researches have been carried out on the effect of essences (herbal extracts) as 43 
antimicrobial agents on prolonging the vase life of cut flowers. In most of these studies, these 44 
essences could prolong postharvest life. Essences have been studied with the intension of 45 
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incorporating them into integrated pest management to avoid or reduce the use of synthetic 1 

bactericides and fungicides. They also have antioxidant properties. Application of herbal extracts 2 
improved water absorption in rose cut flowers by preventing the vessel obstruction. The above 3 
results are similar to the results of this study. In most cases, when the cut flowers were treated with 4 

nanoparticles, they exhibited longer vase life, higher water uptake, and lower stem-end bacteria 5 
than the control flowers.  6 

 7 
Keywords: Antioxidant enzymes, vascular blockage, solution uptake, essences, postharvest 8 
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