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Abstract
Carnation flower is considered one of the most important
flowers due to its area under plantation and production of
cut flowers. Since its vase life, under ideal conditions of
preservation, is less than 10 days, from perspectives of
consumers, sellers and exporters, increasing long life of
flower seems to be necessary. Nowadays lots of research
have been made on the effects of plant growth regulators
on improvement of production, and reduction of plant
wastes after flower harvest. This research was
accomplished with the objective of studying the effect of
different concentrations of methyl jasmonate on
quantitative and qualitative features and also vase-life of
postharvest miniature carnation cut flowers. The research
utilized 200, 100, 50, 25 ppm levels of methyl jasmonate
and sucrose 3% in three repetitions; each repetition
including 5 branches and totally six treatments. The
studied attributes included flowering percentage,
durability, solution attraction, relative wet weight,
relative water content, cell membrane stability index,
total leaf chlorophyll, petal antocyanin, and superoxide
dismutase (SOD) enzyme activity. Data mean
comparison was made by Duncan multiple range test.
The results of research explained significant difference in
the measured attributes under the influence of methyl
jasmonate 25 ppm compared to other treatments; also, in
200 and 25 ppm concentration a significant difference
was observed. According to the obtained results, utilizing
higher concentrations of methyl jasmonate is not
suggested due to lower durability and long life of this
flower.
Keywords: Methyl jasmonate, Miniature carnation,
Sucrose, Vase life.
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چ کی د ه
  

 گل میخک از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید گل ش کی هدیرب هخا ی زا

    از آنجایی که عم  کخیم ییاجلگ ر در.گلهای مهم دنیا محسوب میشود
      روز ب یارب هچ نیاربانب هدو10

   شراط نگهداری ایدهآل محیط زا رتمک ی

      مصرفکنندگان و فروشندگان و چ اص ه د ییاجلگ رمع شیازفا ناگدننکر
     ام  یدایز تاقیقحت هزور د دد ددددر م میظنت تارثا درو.ضروری به نظر میرسد
   کنندههای رشد گیاهی روی بهبود تولید و کاهش ضایعات پ تشادرب زا س
ته یا
 این پژوهش ب ظلغ رثا هعلاطم فده ا تتتتت تتتتت.گلها صورت گرفته است
     

م هدیرب هخاش ی کخ

لگ تشادرب زا سپ رد

مختلف متیل جاس تانوم

   خوشهای روی صفات کمی و کیفی و همچنین عمر گلجایی م رب درو ر یس

002 ،001 ، 50 ، 25 ppm     پژوهش انجام شده با ک حوطس دربرا.قرارگرفت
5       در سه تک یواح رارکت ره و رار%3 متیل جاسمونات به همراه ساکارز
    صفات بررسی شد لماش ه. تیمار صورت گرفت6 شاخه گل و در مجموع
    یب، یبسن بآ یاوتحم، لولحم    وزنتررر نس،

 ج بذ، ماندگاری،شکوفایی

 آنتوسیانین گلبرگ و فعالیت، کلروفیل کل برگ،شاخص ثبات غشاء سلول
 مقایسه میانگین دادهها توسط آزمون چند.آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بودند
یدار در
 نتایج حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت معنی ی.دامنهای دانکن انجام شد

    نس هب تب25 ppm صفات ارزیابی شده تحت تأثیر تیمار متیل جاسمونات
 ت تواف002 ppm  و25 ppm سایر تیمارها بود و همچنین در غلظتهای

       . معنیداری مشاهده گردید زا هدافتسا شهوژپ زا هلصاح جیاتن ساسارب
   

غلظتهای باالتر متیل جاسمونات به دلی لگ یراگدنام و رمع شهاک ل
.یشود
 توصیه نم

 میخک خوشهای، متیل جاسمونات، عمر گلجایی، ساکارز:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

جاسمونات در غلظ هارمه هب نییاپ ت      س زراکا
  

تجارت گل یک رد یزرواشک عیانص نیرتمهم زا ی
یباشد ،میزان تجارت جهانی گلهای برید و ه
جهان م 
گیاهان گلدانی بیش از  40میلیارد دالر در سال است

%3

موجب افزایش و بهبود درصد ش یافوک ی ،،ماند ،یراگ
جذب محل ،لو

وزنتررر نس ،یبسن بآ یاوتحم ،یب    

ش ،لولس ءاشغ تابث صخا

لیفورلک کل ،گرب    

         

کارپوس میزنآ تیلاعف س دی         

که حدود  60گونه اصلی از گلهاای برید لماش ار ه   

آنتوس سس یانین گلب و گر

یشود .عمر گلجایی گلهای بریده از نظر اقتص یدا
م

دیسموتاز گردید (کنعانی .) 93 31 ،در نهایت با بهب دو

لهاای
یباشد ،از آن جایی که گل ل
بسیار حائز اهمیت م 

و افزایش این صفات ،عمر پس از برداشت گل بریده

بریده عمر پس از برداشت محدودی دارنددد بن ،نیاربا

میخک تیمار شده با سطوح مطلوب متیل جاس تانوم

یریپ      

افزایش مییابد .نتایج پ اد ناشن شهوژ د دربراک هک      

گلها را به تأخیر اندازد و ماندگاری را بهب دشخب دو   

متیل جاسمونات در غلظتهاای پ رد نیئا گگ گگگل بریده

م
یتواند باعث بهبود کاهش ضایعات آن گردد ( Nair

میخک خوشهای بیشترین وزنتررر نس وب اراد ار یب د   .

لهاای داوودی،
 .)et al,2003در سطح بین المللی گل ل

میر دهقان و رمضانیان 92 31 ،به بررسی کاربرد قبل از

دستکاری ژنتیکی وک یایمیش داوم دربرا ی هک 

میخک و رز به ترتیب مهمترین گلهای برید ایند ین   
.) 91 31

یگردنددد (نظ ،تالحم يفنص ما
محسوب م 

برداش تم ودیسا کیلیسلاس ت ی رب تانومساج ل       

    

یهای کمی و کی دنتخادرپ هدیرب هخاش زر یف     
ویژگ 

ماندگاری گلهای بریده یکی از مهمترین فاکتوره یا

نتایج مشابه مشاهده نمودند .در این تحقیق تیمار متیل

لهاا
یباشد ،بنابراین عمر طوالنی مدت این گل ل
کیفی م 

جاسمونات 25 ppmباعث افزایش طول عمر پ زا س

بر روی میزان تقاضای مصرف کنندگان و همچنین بر

برداشت و افزایش عملکرد و کیفیت و کمیت گل با

روی ارزش گلهای شاخه بریده تأثثیر بس یاز ی .دراد 

تتتتتتت ppm

( 11 /9روز) در مقابل تیم انومساج لیتم را

Dianthus

 002با ( 67 /6روز) در مقایسه ب هاش ا دد ددد ( 67 /7روز)

 Caryophyllusاز خ اونا ده        Caryophyllaceaeاز

گردید و نتایج بدست آمده باا (ص راكمه و يقدا ا ،ن   

میخک    

خوش ههه های ب ن ا ا یملع م

       

مهمترین و پر فروش ترین گلهاای برید و ناریا ین
یرود (ابراهیم زاده و س ،یفی
جهان به شمار م 
متيل جاس تانوم

.)7831

اق د س لاعف هب ر ا يز       آنزززیمهاای

مسئول براي بيوسنتز پل لينف ميزنآ لثم اه لنف ي      
آالن تسا زايلاينومآ ني  .... ...فعاللل س زا ییی فن نينالآ لي   

 ،) 92 31که ب رب ه ر رب تانومساج ليتم تارثا يس

   

یهای فيزيولو يكيژ و بيوشيميا يي عمر گلج ييا
ویژگ 
و كنترل پوسيدگي خاكستري گلهای شاخه بريده رز
و ژربرا پرداختند ،مطابقت داشت.
فرآیند پژوهش

      

این پ لاس ناتسمز رد شهوژ      93 31در آزمایش هاگ

یشود د ا لاعف ني   
جاسمونات باعث افزايش فنل ها م 

 22درج یتناس ه   

آمونيال هب زاي      دنب درب زا سپ دربراك لا ا ليتم تش    

دانشگاه گرمسار با می یامد نیگنا   

یشودد،
سازي منجر به تجمع آنتوسيانين در سلولها م 

گراد و شدت نور  20 _ 15میکرو مول ب د عبرمرتم ر رر ررر

كاربرد متيل جاسمونات پس از برداشت در گل شاخه

ثانیه و رطوبت نسبی  70درصدانجام گردید .گلهاای

بريده رز با رنگيزه هاي زرد باعث حفظ رنگ گلبرگ

ش کخیم هدیرب هخا       

خوش هه های رقم    « »tessinoاز

درطول عمر گلجا يي شددد ). (Meir et al, 1998مت لي

گلخان هه های واق رگ تشادرب تشدکاپ رد ع د .دی         

اثر کاربرد غلظتهای مختلف متیلجاسمونات57 ...

      

محلو لل له اا ای نگهدارند  نومروه زا لکشتم ه م لیت

جاس تانوم

     

 25 ppmبا     3/ 67میل ب مرگ ی ر مرگ    

ته اا ای ( 001 ، 50 ، 25 ppmو
جاس رد تانوم    غلظ تت 

وزنتر بیشترین میزان محتوای آب نسبی و تیمار متیل

 )002و ساکارز  3درصد بودند .ضمن آنکه آب مقطر

جاسمونات  002 ppmبا  2/ 99میل گ رب مرگ ی رم     

به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت .این آزمایش

یدهددد .س یارب زراکا   
وزنتر کمترین میزان را نشان م 

ب رد لیروتکاف تروص ه    
ص تاف

    3تک ار ر تفریذپ ماجنا  . ......

ماند ،لولحم بذج ،یراگ        وزنت رر ر نس ،یب   

محت بث صخاش ،یبسن بآ یاو ا ،لولس ءاشغ ت     

       

کلروفی  ،گرب لک لدر دص ییافوکش  ،،، ،،،،،،،،آنتوس ینای ن   

اف یسفنت هدام شیپ شیاز یارب    

       فعالی یی ته اا ای

فیزیول کیژو ی ایمیشویب  ،ی  ی وووو وو آ نزیم  هایگ ی دا .در     
افزایش قندها در ساقه و گلچه باعث افزایش پتانس لی
اسمزی شده ،بنابراین توانایی آنها را در ج بذ

و

بآ

یدهددد و
م مم 

گلبرگ و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز گردید.

در نتیجه حفظ آماس س شیازفا ار یلول   

نتایج و بحث

خیر در پالس هدی
باعث افزایش محتوای آبی گ و ل تأخ خ

طبق نمودار ( ،)1وزنتر نسبی در سطح  %1معن راد ی

گها م مم 
شدن گلبر 
یشود د). (Ezhilmathi et al, 2007

 25 ppmو متیل   

اراکمه و نننننننننن نن) 93 31 ،

گردید لیتم رامیت         .جاس تانوم

پ یدسا( تاقیقحت اب شهوژ

جاسمونات  002 ppmدر گروه بندی دانک توافت ن

مطابقت داشت .با توجه به نمودار ( ،)3می بذج ناز

معنی داری نسبت به سایر تیمارهاا داش نیرتشیب .دنت   

محلول در سطح  1درصد معنی دار شده است .روند

وزنتر نسبی مربوط به تیمار متیل جاس تانوم
 25با  76 /61درصد و کمت نیر

ppm

آن مرب رامیت هب طو    

تغییرات جذب محلول از روز اعمال تیم یاپ ات را ان    
آزمایش روند نزولی داشت اما سرعت ای  دنور ن د ر   

یباشد.
متیل جاسمونات  002 ppmبا  70 /61درصد م 

تیمارهای س لیتم ،زراکا    جاس تانوم

عدم توانا يي در جذب آب يگدرمژپ ليالد زا يكي    

کمتر از ش لیتم یاهرامیت و دها     جاس تانوم

ppm

یباشد كه در اثر انسداد آوندي در اكثر گلهاا
گلها م 

 001و  002بیش هاش زا رت دوب  د نازیم نیرتشیب .دن   

       

یدهدددد ،مم  رثا رد تسا نك ر دش      
رخ م ممم 

      

میکروارگانیسمها در لولههاای هد نك تيا ن رد بآ هد   

 25 ppmو 50

جذب محلول مربوط به متیل جاسمونات  25 ppmبا
 57 / 22میل طوبرم نآ نیرتمک و رتیل ی

لیتم هب

           

یهای خود گیاه بروز نمايد.
ساقه ،حباب هوا و ویژگ 

یباشددد،
جاسمونات  002 ppmبا  46 / 56میلی لیتر م مم 

متيل جاسمونات با القاء مكانيزم هاي مقاومت موجب

اراکمه و نننننننننن نن . 92 31 ،در

حفاظت سيستم كي

شد لگ يياجلگ رمع و ه

اب ار    

افزايش جذب محلول نگهدارنده افزايش م مم 
یدهددد ( .
 (Ichimura et al, 2002نتاایج مط یقحت اب قبا ق تا   
(میردهقان و رمضانیان ) 93 31 ،بود .طبق نم  رادو ( (،)2
محتوای آب نسبی در سطح  1درصد معن هدش راد ی   
است .بر اساس گروه بندی دانکن تفاوت معن یراد ی
بین متیل جاس تانوم

 25 ppmو متی تانومساج ل

یشوددد .در ب لیتم اهرامیت نی       
 002ppmمش دها ه    م مم 

مط یقداص شهوژپ اب قبا

نمودار ( ،)4شاخص ثبات غش ولس ءا ل حطس رد      1
درصد معنی دار گردید .تیمار متیل جاس تانوم

ppm

 25در گروه بندی دانکن تفاوت معنی داری ب رامیت ا   
متیل جاسمونات  002 ppmنسبت به سایر تیماره زا ا
لحاظ آماری نشان داد .روند تغییرات ش تابث صخا
غشاء سلول از روز اعمال تیمار تا پایان آزمایش روند
نزولی داشت اما سرعت این روند در تیمارهای متیل
جاس تانوم   

 001 ppmو  002نس  تب به هاشد
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بیشترین و متیل جاس تانوم

یدهددد محت یاو
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان م 

 25 ppmو  50کمت نیر

را نسبت به شاهد داش صخاش نازیم نیرتشیب .ت     

آنتوسیانین گلبرگ از نظر آم حطس رد یرا     5درصد

ثبات غشاء سلول با  71 / 31درصد رامیت هب طوبرم      

یدهددد ک رامیت ه   
معنی دار شد .تیمار دادهها نشان م مم 

 25 ppmو کمت اب نآ نیر      64 / 70

متیل جاسمونات  25 ppmبا  ∆A 0/ 7672ب مرگ ر   

متیل   جاس تانوم

یباشددد
درصد مربوط به متیل جاسمونات  002 ppmم 

وزنتر بیشترین محتوای آنتوس و گربلگ نینای

گونههای فعال اكسيژن تمايل زيادي ب هب هلمح يار    

متیل جاسمونات  002 ppmبا  ∆A 0/ 7236ب مرگ ر   

یدهنددد و رد شهاك
غشاءهای سلولي از خود نشان م 

وزنتر کمترین میزان را داش تاقیقحت اب قباطم ت    

رامیت    

پايداري غشاء به احتمال زياد در اثر اف تيلاعف شياز   

(قن و یتا

گونههای اكسيژن فعال و كاهش در فعاليت آنزیمهای

 .) 92 31مت ق تانومساج لي ا ب رد هههههههه ههه فع يزاس لا     

زفا ا شي       

ضد اكس ب تانومساج ليتم .تسا ينادي ا

اراکمه نننن ن )9831 ،و (ط و یرها

،ناراکمه     

آنزیمهای مسئول براي بيوسنتز پلي فنل ها مثل آن ميز

آنزیمهای آنتي اكسيداني و كاهش فعاليت گونههههاای

فنيل آالنين آمونيالياز ( )PALاست .فعال سازي PAL

فعال اكسيژن باعث افزايش پايداري غش شيازفا و ءا   

به دنبال م تشادرب زا سپ دربراك ت تانومساج لي     

یشود .ب ساسا ر
عمر انبارماني م 

نم  رادو ( ( ،)5نت جیا

یشود .اين فعال س رجنم يزا   
باعث افزايش فنل ها م 

یدهد
حاصل از جدول تجزیه واریانس دادهها نشان م 
میزان شکوفایی در س حط

یشود،
به تجمع  Stilbenesو آنتوسيانين در سلولها م 

 1درصد یرامآ ظاحل زا     

كاربرد متيل جاسمونات پس از برداشت در گل شاخه

یباشد .در گروه بندی دانک لیتم رامیت ن    
معنی دار م 

بريده رز با رنگيزه هاي زرد باعث حفظ رنگ گلبرگ

 25 ppmدر مقایس اب ه مرامیت تیل          

درطول عم يياجلگ ر    شد ( () .Glick et al, 2007با

جاس تانوم   

جاسمونات  200 ppmتفاوت معن اد ناشن یراد ی د   .
روند تغییرات شکوفایی از روز اعم زور ات رامیت لا    
سوم روند ص و هتشاد یدوع

ات موس زور زا نایاپ      

توجه به نم  رادو ( ( ،)7می زا گرب لیفورلک ناز
آم حطس رد یرا       5درصد  ینعم  د را
تیماره لیتم یا        جاس تانوم   

آزمایش روند نزولی داشت اما سرعت ای  دنور ن د ر   

رظن     

یباش دد .در
    م مم 
 25 ppmو متیل    

جاسمونات  50 ppmبا تیمار متیل جاس تانوم

ppm

002 ppm

 002بر اساس گروه بندی دانکن اختالف معن یراد ی

25 ppm

از نظر آماری مشاهده شد لیفورلک تارییغت دنور      .

کمترین سرعت را نسبت به ش وب اراد دها د نیب رد     .

برگ از روز اعمال تیمار تا پایان آزمایش روند نزولی

تیمار متیل جاس تانوم

لیتم    جاس تانوم

نسبت به شاهد بیشترین و متیل جاس تانوم
تیمارها متیل جاس تانوم
بیشترین می و ییافوکش ناز

داشت اما سرعت این روند در تیمار متیل جاسمونات

 25 ppmبا  60 / 70درصد
لیتم     جاس تانوم

ppm

 25 ppmو  50کمت هاش زا ر د لیتم و         جاس تانوم

 002با  56 / 06درصد کمترین می رد ار ییافوکش ناز   

 001 ppmو  002بیش هاش زا رت د وب  د نینچمه .دن   

     

هب    

یدهد که متیل جاس تانوم
تیمار دادهها نشان م 

ppm

برداشت .افزایش جذب محلول ح کاس یوا ا و زر

دنبال آن محتوای آب نسبی موجب بهب ییافوکش دو   
یگردد (ع ،یرما
لهای شاخه بریده م 
گ

 25با  3/ 1820و متیل جاس تانوم

 . 92 31اژدری

و همک را ا نن ن .) 92 31 ،نمود  را (( ( ،)6نت زا لصاح جیا

  

 50 ppmبا 3/ 11

میلی گرم بر گرم وزنتر بیشترین محتوای کلروفی و ل
تیمار متیل جاسمونات  002 ppmبا  2/ 44میل مرگ ی   

اثر کاربرد غلظتهای مختلف متیلجاسمونات59 ...

بر گرم وزنتر کمترین محت اب شهوژپ تشاد ار او

   

نتیجهگیری کلی

تحقیقات کنعانی ، 93 31 ،مطابقت داش و قرعت .ت

زا   

با توجه به نتایج بدست آمده ،مقایسه تیماره تبسن ا   

دست دادن آب توسط برگها سبب

دصرد شیازفا    

به یکدیگر و شاهد که تحت تأثیر محلول سازی متیل

پژمردگی در برگها شده و درنتیجه پژمرده شدن برگ
محتوای کلروفیل کاهش مییابد .درنتیج شهاک اب ه    

به همراه ساکارز  3درصد قرار گرفتند ،بهت هجیتن نیر   

میزان کلروفیل فتوسنتز کاهش یافته و درنهایت وزنتر
و خشک در برگها نیز ک شها

جاسمونات در غلظت ت
تهاای 002 ،001 ، 50 ، 25 ppm

م ممییابددد .ب ساسا ر

و تشادرب زا سپ رمع لوط شیازفا     

که موجب

افزایش عملکرد و کیفیت و کمیت گ مقر کخیم ل    

نمودار ( ،)8آنزيم سوپراكس ربلگ زاتومسید دي گگگگگگگ در

جاس تانوم
 tessinoگردید  لیتم رامیت  ججج ججج

 25 ppmو

یباشددد.
سطح  1درصد از لحاظ آم اد ينعم يرا رر ررر م مم 

پس از آن متیل جاسمونات  50 ppmبوده ک تبسن ه   

بيشترین ميزان آنزيم  SODمربوط به متيل جاسمونات

به سایر تیمارها در سطح  1درصد تفاوت معن یراد ی

 25 ppmو كمترين مقدار مربوط به متيل جاسمونات

نشان دادند .این تیم یور ار ریثأت نازیم نیرتشیب را    

 200ppmمشاهده گرديد نتایج با صادقی و همک ککاران،
 ، 92 31مطابق ب شیازفا .دو   

رادیکالللهاای آزاد مثل

ص بذج ،یراگدنام تاف

،لولحم          وزنت رر ر نس ،یب   

محت بث صخاش ،یبسن بآ یاو ا ،لولس ءاشغ ت     

سوپراکسید ،نتیجه مواجهه گیاه با تنشششهاای محیطی

       

کلروفی  ،گرب لک لدر دص وکش فففففففف فففایی ،آنتوس ینای ن   

یباشد .در این راستا ،واک و زتنس ،هایگ یدعب شن   
م

گلب و گر

فعالیت بیشتر آن دیسکارپوس میز د تهج رد زاتومسی    

لهاای ش هخا
داشت .از آنجائیکه در این تحقیق از گل ل

خنثی سازی هرچه بیشتر آنی دیسکارپوس برخم نو    

یشود ک لولحم ه   
بریده استفاده گردید ،لذا پیشنهاد م 

کارپوس میزنآ تیلاعف س ید دی س ار زاتوم           

یباشدد () .Farokhzad et al, 2012نمود  را (( (،)9
ممم 

پاشی قبل از برداشت به ص ترو

همان طور كه جدول تجزيه واريا ن لوط تفص س    

انجام گردد.

عمر پ اد ناشن تشادرب زا س ددددددد ط زا سپ رمع لو

  

هناخلگ رد ینادلگ    

برداشت گل میخک خوشهای از نظر آماری در س حط
 %1معنی دار گردید و بیشترین میزان طول عم سپ ر   
از برداشت با  9/ 11روز برای تیمار متیل جاس تانوم
 25 ppmو کمت اب نآ نیر       6/ 67ب لیتم رامیت یار       
یباشد .مت رد تانومساج لي   
جاسمونات  002 ppmم 
یهای پس از برداشت نق افيا يمهم ش    
كنترل بیمار 
یکند و خاصيت ضد م كي روب شهاك بجوم نآ ي    
م
یشودد
پژمردگي گلبرگ و اف يياجلگ رمع شياز     م مم 
().Yao et al, 2005

نمودار  :1وزنتر نسبی

Table 1: Relative fresh weight
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نمودار  :6آنتوسیانین گلبرگ

نمودار  :2محتوای آب نسبی

Table 6: Anthocyanin petals

Table 2: Relative water content

نمودار  :3جذب محلول

نمودار  :7کلروفیل کل برگ

Table 7: Leaf total chlorophyll

Table 3: Solution uptake

نمودار  :8فعالیت آن یز م سوپراکسیددیسموتاز گلبرگ

نمودار  :4شاخص ثبات غشاء سلول

Table 8: Superoxide dismutase enzyme activity petal

Table 4: Cell membrane stability index

نمودار  :9عمر ماندگاری
نمودار  :5شکوفایی گلها

Table 5: Flowers efflorescence

Table 9: Vase life
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سپاسگزاری
از اساتید بزرگوار و گرانقدرم سرکار خانم دكتر دانائی
و جن  ياقآ با د بع رتك د زا هراومه هك يسو

           

یهای م يف د و حمایتهای بي دریغشاننن به هر
راهنمای 
مند   بود هه هام ،صيمم ه .مرازگساپس هنا م نينچ

لامك

      

تشكر و قدرداني را از استاد گرامي جناب آقاي دكتر
الدن مقدم كه در طي دوران تحصيل درسهای زيادي
از ايشان آموختم دارم.
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