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 چکیده

 دارویـی  گیـاه  اسـانس تأثیر رز، گل بیماري عامل مهمترین عنوان به خاکستري کپک آلودگی درصد و رز گل ماندگاري بررسی منظور به
 از پـس  پاشـی  محلـول  شـامل  آزمـایش تیمارهـاي  شـد.  بررسی آنجلینا رقمرز بریدة شاخه گل بر غیرشیمیایی گر کنترل عنوان به زنیان

 مقایسـه  در خاکسـتري  کپک عامل قارچ با شده تلقیح برگ) و (گل رزهاي بر میکرولیتردرلیتر) 900،600،300،0( زنیان اسانس برداشت
 گلجاي عمر سلولی، غشايپراکسیداسیون آنزیمی، اکسیدانی آنتی ظرفیت نتایج براساس شدند. ارزیابی قارچ) به آلودگی (بدون شاهد با
 گرفتند. قرار اسانس پاشی محلول و خاکستري کپک عامل قارچبا آلودگی تأثیر تحت معناداري طور به خاکستري کپک آلودگی درصد و
 900 غلظـت  در قـارچ،  بـه  آغشته تیمارهاي در خاکستري کپک عامل قارچ توسعۀ کنترل و بازدارندگی درصد بیشترین اساس همین بر

 بیشـترین  همچنـین  و قارچ با شده آلوده هاي گل بین در ماندگاري بیشترین لیکن شد. مشاهده درصد40 برابر و اسانس میکرولیتردرلیتر
 نتایج بررسی با شد. حاصل روز 14 و 11 با برابر ترتیب به زنیان لیتر در میکرولیتر 600 غلظت در آلودگی بدون هاي گل درعمرگلجاي

 سـلولی،  غشـاي  پراکسیداسـیون  سـطح  کاهش از ناشی زنیان اسانس تأثیر  تحت آنجلینا) (رقم رز ماندگاري افزایشکه شود می استنباط
 است. بیماري مؤثر کنترل نتیجه در و پراکسیداز) و (کاتاالز آنزیمی اکسیدانی آنتی ظرفیت افزایش و یونی نشت کاهش

 طبیعی. کنترل بوتریتیس، قارچ آنزیمی، فعالیت لیپید، پراکسیداسیون : ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 ظاهري، شکل دلیل به ،]10[ 2گلسرخیان خانوادة از 1رز گل
 نخسـت  رتبـه  تجـاري  مطلـوب  هـاي  ویژگی و رنگ تنوع

 7[ داراسـت  را بریده شاخه هاي گل بین در جهانی تجارت
 قـارچ  دومـین  3خاکستري کپک بیماري عامل قارچ .]33 و

 درتلفات بسزایی نقش بار زیان پاتوژن ده بین در زا خسارت
 قـادر  قارچ این .]20 و 17[ کند می ایفا رز گل کیفی و کمی
 ،]32[ اسـت  محیطـی  شـرایط  از وسـیعی  طیف در رشد به

-18 بـین  دمـایی  شرایط در قارچ این فعالیت حداکثر لیکن
 درصـد  70 از بـاالتر  نسبی رطوبت و گراد سانتی درجۀ 25

 وارده مکـانیکی  هاي آسیب به توجه با .]27[ پذیرد می انجام
 ازبرداشـت  پـس  نگهداري زمان در و نقل و حمل هنگام به
 کپـک  قـارچ  رشـد  و آلـودگی  درصد بریده، شاخه هاي گل

 ترکیبات با بیماري کنترل لذا ،]4[ یابد می افزایش خاکستري
 است. برخوردار اي ویژه اهمیت از مناسب و مؤثر

 زایـی،  سرطان علت به شیمیایی سموم از استفاده کاهش
 آثـار  و ]37[ زیسـت  محـیط  آلـودگی  طوالنی، تجزیه دورة
 کلروفیـل،  تخریـب  ماننـد  گیاهان کیفی هاي ویژگی بر سوء

 همچنـین  و ]35 [ اي روزنـه  هدایت و کربوهیدرات کاهش
ــارچ مقاومــت ــل ق ــه خاکســتري کپــک عام  از بســیاري ب

 ایپـرودین،  دیکلران، بنومیل، قبیل از شیمیایی هاي کش قارچ
 اسـانس  قبیل از طبیعی ترکیبات با جایگزینی و ]37[ کاپتان

 کشـاورزي  اصول و محیطی زیست هاي دغدغه مهمترین از
 ارتبـاط  در متعـددي  تحقیقـات  اساس برهمین است. پایدار

 و ]36 و 14[ گیـاهی  هـاي  اسـانس  قـارچی  ضد خواص با
 قبیـل  از ]29[ هـا  آن از شده مشتق طبیعی هاي اکسیدان آنتی
 و ماندگاري  افزایش بر اکالیپتوس و سیاه زیرة اسانس تأثیر

 انجـام  ]5[ ژربـرا  بریـدة  شـاخۀ  گـل  کیفـی  صـفات  بهبـود 

                                                           
1. Rosa × hybrida 
2. Rosaceae 
3. Botrytis cinerea 

 ،4آویشـــن اســـانس مثبـــت تـــأثیر همچنـــین، پـــذیرفت.
 و تـر  وزن آب، جـذب  افزایش بر 6نعناع و 5اسطوخودوس

 بریـدنی  شـاخه  گـل  مانـدگاري  و شادابی افزایش نتیجه در
 شد. گزارش ]2[ لیسیانتوس
 ضـدقارچی  و مثبـت  تـأثیر  بیانگر مطالعات برخی نتایج
 اسـانس  تـأثیر  اسـاس  بـرهمین  اسـت.  گیـاهی  هاي اسانس
 9رزماري اسطوخودوس، ،8کوهی پونه ،7مرزنجوش آویشن،

 مهـم  هـاي  گونه بر مصنوعی کشت محیط در 10گلی مریم و
ــه، گیاهــان اســانس شــد. گــزارش و بررســی 11قــارچ  پون

 اسـطوخودوس،  گیاهـان  با مقایسه در آویشن و مرزنجوش
 85-300( کمتـري  هـاي  غلظـت  در گلـی،  مریم و رزماري

 توسـعۀ  و رشد کامل کنترل به منجر لیتر) میلی بر میکروگرم
 بازدارنـدگی  و مثبت پتانسیل همچنین، .]15[ شدند ها قارچ

ــا عشــق گــل عصــاره ــانتوس ی ــر در 12آگاپ ــرین براب  مهمت
 و بررســی شیشــه درون محــیط در زا خســارت هــاي قــارچ
 .]38[ شد گزارش

 عمـده  طور به ،]16 و 6[ چتریان تیرة از 13زنیان اسانس
 ترکیبات مهمترین از یکی که است تیمول مؤثره مادة داراي
 اسـانس  .]25 و 15[ اسـت  قـارچی  ضـد  خواص با طبیعی
 تیمول است. ترپنی و فنلی ترکیب 27 از بیش حاوي زنیان

 در کشـی  قـارچ  خاصـیت  بیشترین و اسانس جزء مهمترین
 تـرپینن،  -آلفـا  پاراسـمین،  دارد. را ترکیبات سایر با مقایسه
 مهـم  ترکیبـات  سـایر  از میرسن و کامفن پاینن، دي بتاپاینن،
 ها اسانس تأثیر چه اگر اخیر سالیان طی .]24 [است اسانس

                                                           
4. Thymus spp. 
5.  Lavandula spp. 
6. Mentha spp. 
7. Origanum vulgare 
8. Mentha pulegium 
9. Rosmarinus officinalis 
10. Salvia fruticosa 
11. Botrytis cinerea, Fusarium sp. (Fusarium solani var. 

coeruleum), and Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis 

12. Agapanthus africanus L.  
13. Carum copticum 
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 شـده  بررسـی  متعـدد  آزمایشـات  در باغبانی محصوالت بر
 بر اسانس آثار و مکانیزم زمینۀ در محدودي اطالعات لیکن
 قبیـل  از رز گـل  خاکستري کپک عامل قارچ بیماري کنترل
 غشـاي  پراکسیداسـیون  و اکسـیدانی  آنتی ظرفیت و واکنش
 هـدف  بـا  حاضر تحقیق راستا همین در دارد. وجود سلول
 خاکسـتري  کپک بیماري کنترل در زنیان اسانس اثر بررسی

 بریدة شاخه گل اکسیدانی آنتی و کیفی صفات بر تأثیر نیز و
 صـفات  بـر  اسانس تأثیر مقایسۀ همچنین و آنجلینا رقم رز

 تکرار دوبار از پس غیرآلوده و قارچ به آلوده هاي گل کیفی
 طراحی آمده بدست نتایج از اطمینان حصول براي آزمایش

 شد. اجرا و
 

 ها روش و مواد .2
 از پـس  آزمایشـگاه  در 1393 سـال  تابستان در پژوهش این

 شـرایط  بـا  مهاباد واحد آزاد دانشگاه باغبانی علوم برداشت
 رطوبت گراد، سانتی درجۀ 20±1(دماي شده کنترل محیطی
 ثانیه بر مترمربع بر ماکرومول 20 نور شدت و 70±5 نسبی

 رشـد  با سالم هاي شاخه شد. انجام ساعت) 12 روز طول و
 بـاز  (غنچـه  1آنجلینـا  رقـم  رز بریـده  شاخه گل یکنواخت

 تهران در واقع رز گل پرورش هاي گلخانه از یکی از شده)،
 بـه  انتقـال  و ازبرداشـت  پـس  بالفاصـله  و تهیه (پاکدشت)
 ارتفـاع  از هـا  آن دهنـدة  گل ساقۀ ازبرداشت، پس آزمایشگاه

 شده عفونی ضد اي شیشه ظروف به و برش سانتیمتري 50
 بذور اسانس شدند. منتقل معمولی آب لیتر میلی 350 حاوي
 مندرج ترکیبات با ]3 [ آب با تقطیر روش به مستخرج زنیان
 و تهیـه  ارومیـه  گیـاه  زریـن  شـرکت  از 1 شمارة جدول در

ــا ســپس ــا یخچــال در اســتفاده زمــان ت  درجــۀ 4 دمــاي ب
 شد. نگهداري گراد سانتی

 

 1 آزمایش در استفاده مورد زنیان اسانس ترکیبات مهمترین .1 دولج

 ردیف مؤثره مادة درصد
 1 تیمول 88/50
 2 گاماترپینن 04/16
 3 پاراسیمن 35/15
 4 کارواکرول 97/7
 5 بتاپینن 93/1
 6 کامفور 59/1
 7 اوژنول 99/0
 8 میرسن 68/0
 9 بتافالندرن 65/0
 10 آلفاترپینئول 49/0
 11 هیدرات سابینن  ترانس 34/0
 12 آلفاتوجن 34/0
 13 آلفاپینین 34/0
 14 هیدرات سابینن سیس 27/0
 15 آلفاترپینن 26/0
 16 کاریوفیلن ترانس 17/0
 17 اکساید کاریوفیلن 16/0

                                                           
1. Rosa × hybrida cv. Angelina 
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 رز بریـدنی  شـاخه  هـاي  گـل  آزمایش نخست بخش در
 قـارچ  سوسپانسـیون  از استفاده با گل) و برگ حاوي (ساقه
 پزشـکی  گیـاه  گـروه  از شـده  تهیـه  1خاکسـتري  کپک عامل

 بـه  لیتـر)  میلی در اسپور  104( همدان سیناي بوعلی دانشگاه
 منظـور  بـه  بالفاصـله  و آلـوده  قـارچ  به پاشی محلول روش
 پوشــش بــا قــارچ اســپورهاي ســریع رشــد و گیــري جــاي
 از پس ساعت 24 شدند. محصور جداگانه طور به اتیلنی پلی

ــان و ســازي آغشــته  کپــک عامــل قــارچ اســتقرار از اطمین
 و 600 ،300 ،0 هـاي  غلظـت  در زنیـان  اسانس خاکستري،

ــر  900 ــر در میکرولیت ــل روي لیت ــاي گ ــاخه ه ــده ش  بری
 تیمارهـاي  تمـامی  آزمایش دوم بخش در شد. پاشی محلول
 بـر  جداگانـه  و اسـتریل  مشـابه،  محیطـی  در زنیـان  اسانس

 بـا  شـده  آلـوده  یـا  سازي آغشته بدون بریده شاخه هاي گل
 در 20 تــویین از اســتفاده بــه توجــه بــا شــد. اســپري قــارچ

 روي آزمـایش  بخـش  دو هـر  در اسـانس،  حـاوي  تیمارهاي
 شـد.  استفاده 20 تویین حاوي مقطر آب از شاهد، هاي نمونه
 دسـت  بـه  نتـایج  از اطمینـان  حصـول  براي است، ذکر به الزم
 شـرایط  بـا  مجـدداً  شـده  بررسـی  آزمایش بخش دو هر آمده،
 عدم به باتوجه و شد؛ تکرار کوتاهی زمانی فاصلۀ با و مشابه
 شـد.  تحلیـل  و تجزیه نخست آزمایش نتایج، معنادار تفاوت

 سـه  تکـرار  هـر  در و تکـرار  سـه  داراي تیمار هر طورکلی به
 بود. گل شاخه 9 داراي تیمار هر مجموع در و گل شاخه
 

 کپـک  به آلودگی میزان سنجش و عمرگلجاي .2.1
 خاکستري
 گـل  که زمانی تا برداشت بین زمانی فاصله از رز ماندگاري

 از را خـود  زینتـی  ارزش و رنـگ  تغییر پژمرده، بریده شاخه
 کپـک  آلودگی شدت سنجش .]19[ شد ثبت دهد می دست

 محاسـبۀ  و شـمارش  براساس نیز آن بندي رتبه و خاکستري
 .]40[ شد بیان درصد براساس و انجام گلبرگ آلودة سطوح

                                                           
1. Botrytis cinerea 

 آب جذب .2.2
 پـس  دوره طی شده جذب آب میزان تغییرات بررسی براي

 شدة جذب آب مقدار رز، دهندة گل ساقۀ توسط ازبرداشت
 بـا  و گیـري  انـدازه  آزمـایش  دورة پایـان  تا شروع از روزانه
  .]34[ شد محاسبه یک شمارة رابطۀ از استفاده

)1( 
.Wt )/ St-1-St( = ) g -1 fw Solution Uptake (mlday-1  

 روز در آب وزن St = رابطه: این در که 
 همـان  وزن  :Wt0 درروزقبل؛ آب وزن :St-1 ؛2،3،4،5،6،7،8

 نخست روز در ساقه
 

 ســلولی غشــاي پایــداري و کلروفیــل شـاخص  .2.3
 گلبرگ
 در مختلف تیمارهاي در رز بالغ هاي برگ کلروفیل شاخص

 200( متـر  کلروفیل دستگاه از استفاده با آزمایش هفتم روز

SPAD, CCM( پایــداري همچنــین شــد. ثبــت و بررســی 
 هـاي  نمونـه  یـونی  نشـت  میـزان  سـنجش  با سلولی غشاي
 درجـۀ  90 دمـاي  و آزمایشـگاه  معمـولی  دمـاي  در گلبرگ
 .]41[ شد گیري اندازه گراد سانتی
 

 (گلبرگ) غشا لیپید پراکسیداسیون .2.4
 شــاخص از ســلولی غشــاي تخریــب ســنجش بــراي
 تحـت  سـلولی  غشـاي  تخریـب  بیانگر که 2آلدئید دي مالون
 بـرهمین  شـد.  اسـتفاده  اسـت  شـده  بررسی تیمارهاي تأثیر

 بافـت  از گـرم  2/0 آزمـایش  شروع از پس هفته یک اساس
 صـد  در  یک اسید کلرواستیک تري لیتر میلی 5 در گیاهی تر

 دور 8000 سرعت با دقیقه 10 مدت به سپس شده، همگن
 شـدند.  )||Vision VS-15000 CFN( سـانتریفیوژ  دقیقه در

 محلول از لیتر میلی 4 با رویی محلول از لیتر میلی یک سپس
 تیوباربیتوریـک  و درصد 20 اسید کلرواستیک تري محتوي

                                                           
2. Malondialdehyde  
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 30 مـدت  بـه  حاصل هاي نمونه و مخلوط درصد 5/0 اسید
 سـرد  یـخ  آب در بالفاصله و منتقل گرم آب حمام به دقیقه

 هـا  آن جذب ها نمونه مجدد کردن سانتریفیوژ از پس شدند.
 شـد.  قرائـت  نـانومتر  600 و نانومتر 532 موج طول دو در

 mM-1 ( خاموشـی  ضـریب  از )MDA( آلدئید د مالون میزان

cm-1155( 22[ شد محاسبه 2 شمارة رابطۀ از استفاده با و[. 
)2( MDA (M/g FW) = (1532- A600/155)           
   و 600 برابـر  مـوج  طـول  در جـذب  بیـانگر   A آن: در که

FWاست. نمونه تر وزن بیانگر 
 

 اکسـیدان  آنتـی  هـاي  آنـزیم  فعالیـت  سنجش .2.5
 پراکسیداز) و کاتاالز (آنزیم
 یـک  اکسـیدان  آنتی هاي آنزیم فعالیت تعیین براي برداري نمونه
 اسـتخراج  بـراي  پـذیرفت.  انجـام  آزمایش شروع از پس هفته

 لیتر میلی 3 همراه به برگ تر بافت از گرم نیم از گیاهی عصارة
 بـا  مـوالر  میلـی  50( اسـیدکلریدریک  -تـریس  اسـتخراج  بافر

7pH=( منیزیم کلرید محتوي )میلی 3 (و موالر EDTA  یـک) 
 بـه  حاصـل  همگـن  محلول شد. ساییده یخ درون موالر) میلی
 5000 سـرعت  با گراد سانتی درجۀ 4 دماي در دقیقه 20 مدت
 و )Vision VS-15000 CFN( ســانتریفیوژ دقیقــۀ در دور

 پراکسیداز گایاکول آنزیمی فعالیت سنجش براي رویی محلول
  .]23[ شد استفاده کاتاالز و

 بــافر از پراکســیداز آنــزیم فعالیــت گیــري انــدازه بــراي
 موالر میلی 225 اکسیژینه آب بافر و موالر میلی 45 گایاکول
 50 بـا  را بافرهـا  از یـک  هر پایین دماي در که شد استفاده

 بـا  نـانومتر  470 مـوج  طـول  در آنزیمـی  عصارة میکرولیتر
 Perkin Elmer, UV/VIS( اسپکتوفتومتر دستگاه از استفاده

Lambda 25( برحسب نهایت در آنزیم فعالیت شد. خوانده 
 .]23[ شد محاسبه دقیقه در تر وزن گرم بر میکرومول

ــوط ــی مخل ــنجش واکنش ــزیم (س ــاالز) آن ــامل کات  ش
 15 اکسـیژینه  آب و )=7pH( مـوالر  میلـی  100 بافرفسفات

 فعالیـت  بود. استخراجی عصارة میکرولیتر 50 و موالر میلی
 در دقیقه یک طی جذب در کاهش صورت به کاتاالز آنزیم
 اسـپکتوفتومتر  دسـتگاه  از اسـتفاده  با نانومتر240 موج طول

)Perkin Elmer, UV/VIS Lambda 25( براي شد. محاسبه 
 )mM cm-1 39.4( خاموشـی  ضـریب  از فعالیـت  سـنجش 
ــبه ــک برحســب و محاس ــد ی ــول واح ــید (میکروم  پراکس
 (برادفـورد)  پـروتئین  گرم میلی ازاي به دقیقه) در هیدروژن

 .]8[ شد بیان
 

 آماري تحلیل و تجزیه و آزمایشی طرح .2.6
 پایـۀ  بـر  فاکتوریـل  صورت  به استفاده مورد آزمایشی طرح
 و واریـانس  تجزیـۀ  بـود.  تکـرار  سه با تصادفی کامالً طرح

 در دانکـن  اي چنددامنـه  آزمـون  براساس ها میانگین مقایسۀ
 نسـخه  SAS افـزار  نـرم  از استفاده با درصد 5 احتمال سطح

 شد. انجام 2/9
 

 بحث و نتایج .3
 معنــاداري تــأثیر زنیــان اســانس آزمــایش نتــایج براســاس

)p<0.01( کپـک  عامـل  قـارچ  از حاصـل  آلودگی میزان بر 
 میزان افزایش با که طوري به ).2 (جدول داد نشان خاکستري

 کپـک  آلـودگی  درصـد  زنیـان،  اسانس پاشی محلول غلظت
 اسـاس  همـین  بـر  داشـت.  چشـمگیري  کـاهش  خاکستري

 اسـانس،  لیتر در میکرولیتر 900 با شده تیمار بیمارِ هاي گل
 بـدون  هاي گل به نسبت آلودگی درصدي18 حدود کاهشی
 .]الف .1 شکل[ داشتند قارچ با شده تلقیح و اسانس کاربرد

 عمـر  قـارچی،  آلـودگی  و زنیان اسانس متقابل اثر همچنین
 تـأثیر  تحـت  )p<0.01( معنـاداري  طـور  بـه  نیز را گلجایی
 در گـل  ماندگاري افزایش موجب اسانس کاربرد و گذاشته

 بـا  بیماري لیکن بود. قارچی آلودگی بدون و آلوده هاي گل
 بیمـار  هـاي  گـل  عمـر  طول کاهش سبب خود مخرب آثار

 هـاي  گـل  بـین  ایـن  در و گشته غیرآلوده هاي گل به نسبت
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 مانـدگاري  کمتـرین  از اسانس پاشی محلول فاقد شده تلقیح
 600 اسـانس  تیمـار  در آلودگی بدون هاي گل و روز) 6/8(

 بودندروز) 14( ماندگاري بیشترین داراي لیتر در میکرولیتر
 .]ب .1 شکل[

 زنیـان  اسانس بوتریتیس، آلودگی تأثیر بیانگر پژوهش نتایج
 در بـوتریتیس  آلودگی و زنیان اسانس متقابل اثر همچنین و

 و آب جـذب  پارامترهـاي  بـر  درصـد  یـک  احتمـال  سطح

 تـوان  می نتایج به توجه با ).2 (جدول بود کلروفیل شاخص
 میزان کمترین اسانس، تیمار فاقد بیمار هاي گل کهکرد بیان

 هـاي  گل بودند. دارا را کلروفیل سطح کمترین و آب جذب
 را زنیـان  اسـانس  لیتر در میکرولیتر 600 تیمار که غیرآلوده
 سـطح  و آب جـذب  میزان بیشترین از بودند کرده دریافت
 ]ب و الف .2 شکل[ بودند برخوردار کلروفیل

 

 گل کیفی پارامترهاي و آلودگی درصد بر خاکستري کپک قارچ و زنیان اسانس مختلف سطوح تأثیر واریانس تجزیۀ .2 جدول
 آنجلینا رقم رز بریده شاخه

 آزادي درجۀ تغییرات منابع
 مربعات میانگین

 کلروفیل شاخص آلودگی درصد
 جذب
 آب

 گلجایی عمر

 13/2* 68/42** 6/901** 18/146**3زنیان اسانس
 6/43** 9/182** 2/1061** 12903**1 خاکستري کپک عامل قارچ
 15/3** 7/97** 4/439** 18/146**3 قارچ آلودگی × زنیان اسانس

 69/0 02/6 38/63 6/4 16 آزمایش خطاي
 67/6 1/17 62/11 08/13 (%) تغییرات ضریب

 داري امعن عدم و درصد یک و پنج حودرسط داريامعن ترتیب  هب :nsو **،*
 

 (الف) (ب)

  خاکستري کپک عامل قارچ به )-( تلقیح عدم و(+) تلقیح و )E; μl/l( زنیان اسانس مختلف سطوح پاشی محلولتأثیر .1 شکل
)B. c( رز. بریده شاخه گل (ب) گلجاي عمر و (الف) آلودگی درصد بر )ستون هر روي هاي میله و مشابه غیر حروف (Error Bars) 

 .)هستند )Mean ± SE( استاندارد خطاي و (p<0.05) دانکن اي چنددامنه آزمون اساس بر معنادار اختالف بیانگر ترتیب به
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 .B( خاکستري کپک عامل قارچ به )-( تلقیح عدم و (+) تلقیح و )E; μl/l( زنیان اسانس مختلف سطوح پاشی محلول تأثیر .2 شکل

c( رز. بریدة شاخه گل (ب) آب جذب میزان و(الف) کلروفیل شاخص بر )ستون هر روي هاي میلهو غیرمشابه حروف (Error 

Bars) دانکن اي چنددامنه آزمون اساس بر اختالف بیانگر ترتیب به (p<0.05) استاندارد وخطاي )Mean ± SE( است( 

 
 به آغشته هاي گل داد نشان پژوهش نتایج که طور همان

 داراي شـده  بررسـی  هاي شاخص تمامی در بوتریتیس قارچ
 بـه  نسـبت  کمتـري  عمـر  طول از نتیجه در تر، پایین کیفیت

 مهمترین از یکی بودند. برخوردار قارچ به آلوده غیر هاي گل
 در اخـتالل  ایجـاد  علت به بیمار گیاهان عمر کاهشدالیل
 پـژوهش  در .]1[ اسـت  زا بیمـاري  پاتوژن توسط آب انتقال
 کـاهش  در داري معنـا  تـأثیر  سینرا بوتریتیس قارچ نیز حاضر
 همـین  بـر .]الـف  .2شـکل [ اسـت  داشته آب جذب میزان
 بـوده  اثرگـذار  نیـز  شده بررسی هاي شاخص سایر بر اساس

ــین اســت. ــایج همچن ــات نت ــانگر تحقیق ــأثیر بی  مخــرب ت
 کننـدة  هیـدرولیز  هـاي  آنـزیم  طریـق  از بیمـارگر  هاي قارچ
کـاهش نتیجـه دروهـا بافـت سـایر وسـلولی هايدیواره

 ایـن  نتایج با که ،]9[ استگیاه مقاومت و کوتینی ترکیبات
 پایـداري  کـاهش  یـا یـونی نشـت  افـزایش  بر مبنی تحقیق
 و خاکسـتري  کپـک  عامـل  قارچ تأثیر تحت سلولی غشاي

 ســلولی غشــاي پراکسیداســیون درصــد افــزایش همچنــین
 .]ب و الف .3شکل[ دارد مطابقت

 زنیـان  اسـانس  دهـد  مـی  نشـان  پـژوهش  نتایج بررسی

 باشــد داشــته معنــاداري تــأثیر بیمــاري کنتــرل در توانســته
 اسـانس غلظـت  افـزایش  بـا  کـه  اي گونهبه ؛]الف.1شکل[

 اثـر  مکانیسـم  اسـت.  کـرده  پیـدا  کاهش بیماري هاي نشانه
 اختالل ایجاد و سلول غشا چربی قسمت به ورود ها اسانس

 بـه  سـلولی  ترکیبـات  خـروج  افـزایش  و غشا ساختمان در
 آن از و تحمل قابل محدودي سطح در که سلول، از خارج
 .]11[ است آور  مرگ بعد به سطح

 باعث زنیان ترکیبات که است آن از حاکی تحقیقات نتایج
 نتـایج  کـه  اسـت  شـده  خاکسـتري  کپـک  عامـل قارچ کنترل

 همخوانی و مطابقت تحقیق این نتایج با شده ذکر هاي پژوهش
 و قارچی ضد خاصیت بر عالوه زنیان ترکیبات همچنین دارد.
درنیـز اکسـیدانی آنتیخواصبودندارادلیلبهبیماريکنترل
 .]18[ دارند مؤثري نقش کیفی صفات بهبود

 آب جـذب  میـزان  در زنیـان  اسانس که داد نشان نتایج
 در میکرولیتـر  600 تیمـار  در و اسـت  داشته معناداري تأثیر
 .2شکل[ است گرفته صورت آب جذب میزان بیشترین لیتر
 شـدن  مسـدود  از پـس  معموالً ها قارچ که جایی آن از .]ب

 در آنها نقش بنابراین یابند، می گسترش آن در آوندي بافت
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 هـاي  لولـه  اگر است. محسوس گیاهان آوندي بافت انسداد
 و تیلـوز  (تشـکیل  فیزیولـوژیکی  عوامـل  وسـیلۀ  بـه  آوندي
 مسـدود  هـا)  وقارچ ها (باکتري میکروبی یا ها) صمغ رسوب
 بایسـتی  سـاقه  اي ذخیـره  هـاي  بافت در موجود آب شوند،
 شـود.  خارج بریدنی هاي شاخه تعرقی نیازهاي جبران براي
 و شود هنگام زود پژمردگی به منجر است ممکن عمل این
 بـه  گیـاهی  هـاي  اسـانس  .]39[ کند کوتاه را گلجایی عمر
 آونـدي  انسـداد  مـانع  میکروبی ضد خاصیت داشتن علت
 افـزایش  را آب جذب میزان نتیجه در شده پاتوژن توسط

 گیاهـان  آب مصرف کارآیی بهبود عالوه به .]34[ دهند می
 فاقد گیاهان با مقایسه در گیاهی هاي اسانس با شده تیمار
 هـاي  اسـانس  کننـدگی  کنتـرل  اثـر  دلیـل  به تواند می تیمار
 در و ]15 [ قـارچ  هـاي  میسـلیوم  رشـد  کـاهش  بر گیاهی
 نشـت  قبیـل  از گیـاه  بافت بر نامطلوب آثار کاهش نتیجه
 افـزایش  بـه  خـود  که باشد سلولی غشاي تخریب و یونی
 ماري رز آثار بررسی راستا درهمین انجامد. می آب تلفات

 کیفـی  خصوصیات بعضی و برداشت از پس ماندگاري بر
 داد نشـان  الیبرتی وایت رقم میخک بریدة شاخه هاي گل
 میکروارگانیسم رشد بر بازدارندگی آثار رزماري تیمار که

 هـاي  گـل  در آب جـذب  افـزایش  باعث ضمن در و دارد
 از حاصـل  نتایج با فوق نتایج شود. می میخک بریدة شاخه

 .]12[ دارد کامل همخوانی پژوهش
 در مهمـی  تأثیر برداشت از پس دوره در کلروفیل تخریب

 برگ پیري اصوالً دارد. بریده شاخه هاي گل ماندگاري کاهش
 هـاي  بـرگ  کلروفیـل  کاهش .است همراه کلروفیل تخریب با

 تخریـب  از ناشـی  توانـد  مـی  پیري با همزمان بریدنی هاي گل
 هـم  بر دلیل به یا و گیاه درونی هاي هورمون کاهش کلروفیل،
 شـدن  جـدا  از ناشـی  آبی تنش .باشد ها آن بین تعادل خوردن
 سبب باکتري توسط آوندها انسداد و مادري گیاه از گل شاخه
 و شـود  مـی  کلروپالست در اکسیژن آزاد هاي رادیکال افزایش
 نیز حاضر تحقیق در .دارد پی در را کلروفیل مولکول تخریب

 تـري  پـایین  کلروفیـل  سـطح  بیمـار  هاي نمونه] الف .2شکل[
 آزاد هـاي  رادیکـال  زیـاد  فعالیـت  دلیـل  بـه  احتماالً که داشتند
 گیاهی هاي اسانس که است حالی در این و است بوده اکسیژن

 دارند. اکسیدانت آنتی خاصیت فنلی ترکیبات بودن دارا دلیل به
 هـاي  آنـزیم  فعالیت از جلوگیري با احتماالً ها اسانس همچنین
  رنگ حفظ سبب و شده کلروفیل تجزیۀ مانع اکسیداز کلروفیل

  .]29[ شود می گیاه هاي برگ سبز
 

 پایداري آنزیمی، اکسیدانی آنتی فعالیت بر خاکستري کپک قارچ و زنیان اسانس مختلف سطوح تأثیر واریانس تجزیۀ .3 جدول
 آنجلینا رقم رز بریدة شاخه گل غشاء پراکسیداسیون و گلبرگ سلولی غشاي

 آزادي درجۀ تغییرات منابع
 مربعات میانگین

 پراکسیداز کاتاالز
 غشاي پایداري
 گلبرگ سلولی

 پراکسیداسیون
 غشاء لیپید

 29/21** 35/551** 2/0** 94/0** 3 زنیان اسانس
 3/208** 730** 4/5** 66/5** 1 بوتریتیس آلودگی
 ns03/0 **9/445 **58/13 6/0** 3 بوتریتیس آلودگی × زنیان اسانس

 99/0 8/27 04/0 075/0 16 آزمایش خطاي
 6/8 3/6 9/15 7/21 (%) تغییرات ضریب

 داري امعن عدم و درصد یک و پنج حودرسط داريامعن ترتیب  هب :ns و **،*
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 بـر  مـاري  رز اسـانس  اثـر  بررسـی  در تحقیقـات  نتایج
 کـه  دادنشـان  میخـک  برداشـت  از پـس  کیفی خصوصیات

 رزماري اسانس با که بود هایی گل در رنگیزه میزان بیشترین
 شـاهد  هـاي  گـل  در نیـز  میزان کمترین و بودند شده تیمار
 .]12[شد یافت

 لیپیـد  پراکسیداسیون میزان که داد نشان نتایج همچنین،
 تـأثیر  تحـت  درصد یک احتمال سطح در یونی نشت و غشا

 قـرار  هـا  آن متقابـل  آثار و بوتریتیس آلودگی زنیان، اسانس
ــت ــدول[ گرف ــه .]3 ج ــه ب ــه اي گون ــترین ک ــدار بیش  مق
 بـه  میـزان  کمتـرین  و شاهد آلوده هاي گلدر آلدئید  د مالون

 300و 600 بــا شــده تیمـار  غیرآلــوده هـاي  گــل در ترتیـب 

 بیشـترین  همچنـین،  شـد.  یافـت  اسـانس  لیتر در میکرولیتر
 میـزان  کمتـرین  و شاهد آلوده هاي گل در یونی نشت میزان
 درلیتـر  میکرولیتـر  300 بـا  شده تیمار بیمار غیر هاي گل در

 شد. یافت اسانس
 قـارچی  آلودگی و اسانس متقابل اثر که داد نشان نتایج

 پـر  و کاتاالز هاي آنزیم برمیزان درصد یک احتمال سطح در
 آنزیم میزان کمترین .]3 جدول[ است بوده اثرگذار اکسیداز
 و تیمـار  بـدون  بیمار هاي گل به مربوط پراکسیداز و کاتاالز

 غیربیمــار هــاي گــل در پراکســیداز آنــزیم میــزان بیشــترین
 کرده دریافت را لیتر در میکرولیتر 600تیمارکه شد مشاهده
 بودند.

  
 .B( خاکستري کپک عامل قارچ به)-( تلقیح عدم و (+) تلقیح و )E; μl/l( زنیان اسانس مختلف سطوح پاشی محلول تأثیر .3 شکل

c( رز. بریدة شاخه گل (ب) برگ آلدئید دي مالون میزان و (الف)سلولی غشاي پایداري بر )هر روي هاي میله و غیرمشابه حروف 
 )است )Mean ± SE( استاندارد وخطاي (p<0.05) دانکناي دامنه چند آزمون براساس اختالف بیانگر ترتیب  به (Error Bars) ستون

  
 )B. c( خاکستري کپک عامل قارچ به )-( تلقیح عدم و (+) تلقیح و )E; μl/l( زنیان اسانس مختلف سطوح پاشی محلول تأثیر .4 شکل

 (Error Bars) ستون هر روي هاي میله و غیرمشابه حروف( رز. بریدة شاخه گل (ب) پراکسیداز آنزیم و (الف) کاتاالز آنزیم فعالیت بر
 )است )Mean ±SE( استاندارد خطاي و (p<0.05) دانکن اي دامنه چند آزمون براساس معنادار اختالف بیانگر ترتیب به
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 سـالمت  میـزان  تخمـین  براي یونی نشت از دانشمندان
 نشـت  کننـد.  می استفاده آن به وارده هاي آسیب از بعد گیاه

 لیپیـد،  پراکسیداسـیون  افـزایش  باعـث  زیـاد  هـا  الکترولیت
 نتیجـۀ  در و گیـاهی  هـاي  سـلول  در غشاء تخریب افزایش
 خـارج  به یون نشت افزایش باعث متعاقباً و سلول تخریب

 آزمایش در .]26[ شود می گیاه عمر طول کاهش و سلول از
 نشت افزایش گیاهی هاي بافت تخریب با بیماري نیز حاضر
 کنترل با زنیان اسانس تیمار لیکن است. کرده ایجاد را یونی

 نشت کاهش سبب سلولی دیوارة تخریب کاهش و بیماري
   .] الف .3شکل[ است گشته ماندگاري افزایش و یونی

 سطح در آلدئید د مالون غلظت که داد نشان پژوهش نتایج
 مهمتـرین  آلدئیـد  دي مـالون  است. معنادار درصد یک احتمال
 دآلدئیـد  مـالون  تجمـع  .لیپیدهاسـت  پراکسیداسیون محصول
 ماده این میزان .بخشد می سرعت را پالسمایی غشاي تخریب

 محسـوب  پیـري  و فیزیولوژیـک  مقاومـت  شاخص منزلۀ به
 هـاي  نمونـه  در آن غلظـت  حاضر پژوهش در .]21[ شود می

 دارد قـرار  بـاالتري  سـطح  در هـا  نمونه سایر به نسبت شاهد
 آسـیب  واسـطه  بـه  فعـال  اکسـیژن  هـاي  گونـه  .]ب .3شکل[

 مشکل ایجاد طبیعی متابولیسم در پروتئین و چربی اکسیداتیو
 اکسـیژن  هـاي  گونـه  بـین  تعـادل  گیـاه  در کـه  زمانی و کنند

 هـا  اکسیدان آنتی توسط آنها سازي خنثی فعالیت و پذیر واکنش
 نـام  اکسیداتیو آسیب که کند می بروز اي پدیده شود می مختل
   .]31[ شود می غشا تخریب باعث و دارد

 ناشـی  تنش معرض در بریده شاخه هاي گل که هنگامی
 تغییر را خود غشا ساختار معموالً گیرند، می قرار بیماري از
 دهندة نشان فرایند این در شده القا پراکسیداسیون .دهند می

 بـه  شده تولید دآلدئید مالون و است  سلول سطح در آسیب
 پژوهش دراین .شود می نظرگرفته در اکسیداتیو آسیب منزلۀ
 را دآلدئید مالون میزان کمترین اسانس با شده تیمار هاي گل

 نیـز  بیشـتري  عمـر  طول از همچنین، .]ب .3شکل[ داشتند
 در گیاهـان  از حفاظـت  در ها اسانس نقش .بودند برخوردار

 دفـاعی  مکانیسم نوعی منزلۀ به ها لیپید پراکسیداسیون مقابل
 محافظـت  سـلولی  غشاي ساختار از که است اکسیدانی آنتی
 خــواص  طبیعــی،  ترکیبــات از گــروه  ایــن .کنــد  مــی
 سـازي  وخنثـی  سـلولی،  دیوارة غشا پایداري اکسیدانی، آنتی

ــال ــاي رادیک ــیژن آزاد ه ــد را اکس ــیون از و دارن  اکسیداس
 تولیـد  بـه  منجـر  کـه  چرب هاي اسید نشده اشباع ترکیبات
  .]13[ کنند می جلوگیري شود می دآلدیید مالون

 سـاختار  تخریـب  اصـلی  عامـل  اکسیژن فعال هاي گونه
 لــیکن .]30[ هســتند گیــاهی اکســیدانت آنتــی هــاي آنــزیم

ــات ــرین از فنولیــک ترکیب ــات مهمت  اکســیدانی آنتــی ترکیب
 اکسـیژن  فعـال  هاي گونه پاکسازي در که هستند غیرآنزیمی

 هـم  اکسیدانت آنتی هاي آنزیم بودن فعال دارند. مهمی نقش
 عوامـل  ازخسارت را گیاه هم و شود می اتیلن بیوسنتز مانع

 زودرس پیـري  مـانع  درنتیجـه  و کنـد  مـی  محافظت بیرونی
 زنیـان  تیمـار  تأثیر حاضر پژوهش در .]28[ شود می گلبرگ

 معنـادار  صـد  در یـک  احتمـال  سطح در آنزیمی فعالیت بر
 درلیتـر  میکرولیتـر  600 در آنـزیم  فعالیـت  بیشترین و بوده

 .]ب و الف .4شکل[ شد حاصل اسانس
 پـژوهش  در شـده  اعمـال  هـاي  تیمـار  اینکه به توجه با
 واقع مؤثر بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هاي پارامتر بر حاضر
 گـل  مانـدگاري  بـر  توانسـته  رود می انتظار که آنچنان شده
 کمک بر عالوه زنیان اسانس باشد. اثرگذار نیز بریده شاخه

 مثبتـی  تـأثیر  نیز شده بررسی فاکتورهاي بر بیماري کنترل به
 افـزایش  و لیپیـد  پراکسیداسـیون  میـزان  کـاهش  با و داشته
 میزان افزایش با همچنین و پراکسیداز و کاتاالز آنزیم سطح
 گلجـاي  عمـر  افـزایش  باعـث  کلروفیل سطح و آب جذب
 شد. بریده شاخه هاي گل

 
 کلی گیري نتیجه .4

 منجـر  خاکسـتري  کپـک  عامل قارچ آزمایش نتایج براساس
 آنجلینـا  رقـم  رز هـاي  گـل  ماندگاري درصدي26 کاهش به
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 نقـش  زنیـان  اسـانس  لیتـر  در لیتـر  میکرو 600 غلظت شد.
 سـایر  با مقایسه در ماندگاري و کیفی پارامترهاي بر مؤثري
 کـاهش  کمترین اساس برهمین داد؛ نشان شاهد و ها غلظت

 همچنین و درصد)5( قارچ با شده آلوده هاي گل ماندگاري
 آلـودگی  بـدون  هـاي  گـل  در مانـدگاري  افـزایش  بیشترین

 و طـورکلی  بـه  شـد.  حاصـل  مذکور غلظت در درصد)21(
 تعیین با که کرد استنباط توان می آزمایش این نتایج براساس
 ظرفیـت  از تـوان  مـی  گیـاهی  هاي اسانس از مناسبی غلظت
 غشـاهاي  پراکسیداسـیون  کـاهش  براي ها آن اکسیدانی آنتی

 کپک عامل قارچ جمله از زیستی هاي تنش از ناشی سلولی
 مصـرف  میـزان  کـاهش  جـایگزینی،  در نهایتـاً  و خاکستري

 زا بیمـاري  عوامـل  تشـدید  از پیشگیري یا و شیمیایی سموم
 برد. بهره

 
 منابع

 شناخت و یاهیگ یشناس يماریب )1384( س.ع. این یاله .1
 دوم، جلـد  .اهانیگ در زا يماریب عوامل ریسا و ها قارچ

 ص. 647.النیگ دانشگاه انتشارات
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Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the effects of Ajowan's (Carum copticum) essential oil as a 
natural and non-chemical fungicide on flower longevity and gray mold infection as the most important 
agent of rose postharvest losses. Different essential oil concentrations of Ajowan (0, 300 600 and 900 
μL/L) applied as a postharvest foliar application on rose cut flowers (Rosa × hybrida cv. Angelina) which 
inoculated with gray mold fungus compared to the control (non-contaminated). Based on the results, 
enzymatic antioxidant capacity (CAT and POD), lipid peroxidation, vase life and gray mold 
contamination were affected significantly by gray mold infection and foliar application of Ajowan 
essential oil. According to the results, the minimum gray mold infection was observed at the highest 
essential oil level 900 μL/L. The highest flower vase life of roses which were inoculated by gray mold 
was observed at 600 μL/L; while maximum flower vase life was observed at the same concentration but 
in non-inoculated flowers by gray mold (control plants). The results of the present experiment led to 
conclude that increasing of flower longevity of infected roses by gray mold under Ajowan's essential oil 
was achieved because of lipid peroxidation reduction and ion leakage as well as a consequence of 
antioxidant activity which has been happened under essential oil treatments. 

Keywords: Botrytis, enzymatic activity, lipid peroxidation, natural control. 
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