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چکیده
اسانس.شودمیتهدیدفوزاریومیپوسیدگیقارچیبیماريوسیلهبهآنتولیدکهاستزینتیگیاهانمهمترینازیکیگالیول

Thymus(باغیآویشنگیاهان vulgaris L.(اکالیپتوسو)Eucalyptus globulus Labill.(يهاکشقارچبرايجایگزینیعنوانبه
ورویشیيهاویژگیبرهااسانسایناثراتمورددرتوجهیقابلبررسیتاکنوناما،اندشدهتوصیههاپداژهضدعفونیبرايشیمیایی
درباغیآویشناسانسدرکاشتازقبلگالیوليهاپداژهمنظور،اینبهاست.نشدهانجاممزرعهیاگلخانهشرایطدرگالیولگلدهی
به(شاهد)مقطرآبوامپیپی6000و2000،4000يهاغلظتدراکالیپتوساسانس،امپیپی3000و1000،2000يهاغلظت
گلچه،وبرگتعدادافزایشموجبppm1000غلظتدرباغیآویشناسانسکه دادنشاننتایج.شدندخیساندهساعت14مدت

کاهشوگلدهیوزنیجوانهتأخیرموجبتیمارهایگردشد.پداژكوپداژهتولیدافزایشوگلدهیتسریعریشه،طولافزایش
ازبیشتريهاغلظتدراکالیپتوساسانسباتیمارشدند.کلروفیلوریشهطولبرگ،تعدادوارتفاع،زنیجوانهدرصددارمعنی
ppm2000غلظتدرکهطوريبه،داشتگالیولبربسیاريمنفیاثراتppm6000غلظتدروهاپداژهزنیجوانهمانعppm4000
یافت.ادامهمتفاوترونديباامایافتافزایشاسانسنوعدوهرباتیمارازبعدپداژهپراکسیدازآنزیمفعالیت.شدگلدهیمانع

شدهتیماريهاپداژهدراماماند،باقیباالسطحدرهمچنانآویشنباشدهتیماريهاپداژهدررویشیدورهطولدرآنزیماینفعالیت
یافت.کاهشتوجهیقابلمیزانبهاکالیپتوسبا

.گالیول،زنیجوانهپداژه،گیاهی،اسانسدفاعی،يهاآنزیمکلیدي:هايواژه

مقدمه
Gladiolus(علمینامباگالیول grandiflora L.(متعلق

وایرانزینتیگیاهانمهمترینازجملهوسانانزنبقتیرهبه
Chandel(شودمیاستفادهبریدنیگلعنوانبهکهاستجهان

& De epika, ترینشایعازفوزاریومیپژمردگی).2010

آلودگیموجبدتوانمیکهاستگالیولقارچیيهابیماري
برايمعمولطوربهشود.مزرعهوارانبدرگالیوليهاپداژه
باهاپداژهضدعفونیقارچ،اینبامبارزهوگیريپیش
تأخیربموجگاهی کهشودمیانجامشیمیاییيهاکشقارچ

وگلبرگ،تعدادکاهشوهاپداژهزنیجوانهدرنقصانو
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Ram(شودمیهاپداژك et al., Chandel؛ 2004 & De

epika, Ramos-Garcia؛ 2010 et al., این،برعالوه).2009
افزایشموجبشیمیاییيهاکشقارچازرویهبیاستفاده
هايآبدریسمرسوباتایجادوزیستمحیطآلودگی

زابیماريقارچدرمقاومتایجاداحتمالافزایشوزیرزمینی
Nasir(شودمیخاكباروريکاهشو & Riazuddin,

Riaz؛ 2008 et al., هاییترکیبمعرفیاساساینبر.)2008
ازبسیاري.رسدمینظربهضروري،زیستمحیطبهسازگارتر

برايجایگزینیعنوانبهراگیاهیيهااسانسن امحقق
Riaz(اندکردهتوصیهشیمیاییيهاکشقارچ et al., 2008(.

کههستندطبیعیوارفرّپیچیدههايترکیبگیاهیيهااسانس
شوندمیتولیدثانویههايمتابولیتعنوانبهگیاهانوسیلهبه
)Sacchetti et al., 2005(.

Thymus(باغیآویشن vulgaris(نعناعیانتیرهازگیاهی
فنلی،هايترکیبحاويبیشترباغیآویشناسانس.است

درونتحقیقاتدرواستهاالکلومونوترپنیهايهیدروکربن
داشتهفوزاریومقارچرشدازممانعتبرچشمگیريتأثیرايشیشه
Barrera-Necha(است et al., El-Zemity؛ 2009 & Ahmed,

Kumar؛ 2005 et al., اسانسمهارکنندگیاثرهمچنین).2008
Eucalyptus(پتوسیاکاليهابرگ globulus(درفراوانیبهکه
شرایطدرفوزاریومقارچمیسلیومرشدبرشودمییافتایران
Arango(استشدهمشاهدهشیشهدرون et al., Gupta؛ 2011 &

Bansal, Kumar؛ 2003 et al., اسانساعظمقسمت).2008
وپنین- آلفاسینئول،- 1،8مانندارفرّهايترپنرااکالیپتوس
دهندمیتشکیلفالونوئیدهاوهاتاننفنلی،اسیدهايگراندینول،

)Sacchetti et al., ايشیشهدروناتتأثیرچندهر).2005
رشدازجلوگیريدراکالیپتوسوباغیآویشنيهااسانس

برايجایگزینیعنوانبهکهشدهموجبفوزاریومقارچمیسلیوم
تحقیقرسدنمینظربهاما،شوندپیشنهادشیمیاییيهاکشقارچ

درگالیولومیزبانگیاهبرهااسانسایناثرمورددرجامعی
هاي گزارشحالیکهدر.باشدشدهانجامگلخانهومزرعهشرایط
وهاالکلها،مونوترپنفنلی،هايترکیبکهدهندمینشانمختلف

ندتوانمیدهندمیتشکیلراهااسانسایناصلیاجزاءکههاتانن
فرایندهايوگلدهی،رشدبربسیاريمنفییاومثبتتاثرا

باتیمارکهکردگزارش)Malik)2004باشند.داشتهیگیاه
گیاهاندربذرزنیجوانهقدرتکاهشموجباکالیپتوساسانس
اسانسباگندمبذرهايتیمارشد.زمینیسیبولوبیاذرت،

دادکاهشراهواییانداموریشهخشکوزنوتروزناکالیپتوس
)Ziaebrahimi et al., موجباکالیپتوساسانسهمچنین.)2007

ستارهعلفمانندگیاهانبرخیدرکلروفیلتخریبورشدکاهش
)Parthenium hysterophorus(،خروستاج)Amaranthus

viridis(،هنديپرك)Cassia occidentalis(سوروفو
)Echinochloa crus-galli(دش)Batish et al., Singh؛ 2004

et al., دتوانمیآویشناسانسکهدادنشاندیگرتحقیقات).2005
تربچه،مانندگیاهانیرشدکاهشوزنیجوانهازجلوگیريموجب
de(شودشنبلیلهوشاهیکاهو، Almeida et al., ؛ 2010

Soliman & Zatout, 2014(.
Hanaaاسانسکهدادندنشان)2011(همکارانو

فعالیتافزایشموجبدتوانمیداروییگیاهانبرخی
هايدانهالدرگیاهاکسیدانیآنتیودفاعیيهاآنزیم
)2013(همکارانوSellamuthuشود.فرنگیگوجه

آویشناسانسباکادووآوگیاهتیمارکهکردندگزارش
پراکسیداز،مانندگیاهدفاعیيهاآنزیمفعالیتباغی
ودادافزایشرابتاگلوکانازوآمونیالیازالنینآفنیل

ایندرآنتراکنوزقارچیبیماريبهمقاومتالقاءموجب
گزارشنیز)2007(همکارانوZiaebrahimi.شدگیاه

فعالیتافزایشموجباکالیپتوساسانستیمارکهکردند
شد.گندممختلفارقامبرگوریشهدرپراکسیدازنزیمآ

Sellamuthuتیمارکهدادندنشان)2013(همکارانو
يهاآنزیمفعالیتافزایشموجبباغیآویشناسانسبا

سوپراکسیددیسموتازوکاتاالزمانندگیاهاکسیدانیآنتی
.شدآووکادومیوهکیفیتبهبودنتیجهدرو

تیماراثرجامعبررسی،پژوهشاینانجامازهدف
آویشنگیاهاناسانسباکاشتازقبلگالیوليهاپداژه
Thymus(باغی vulgaris L.(اکالیپتوسو)Eucalyptus

globulus(آنزیمفعالیتوزایشیورویشیرشدنحوهبر
.استگلخانهشرایطدرگالیولپداژهپراکسیداز
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هاروشومواد
رقـم گالیـول يهـا پـداژه آزمـایش ایـن انجامبراي

Sancerreورامـین پاکدشـت ازمتـر سـانتی 5- 6قطربا
حـاوي يهـا محلـول درساعت14مدتبهوشدندتهیه

و1000،2000يهـا غلظتباباغیآویشنيهااسانس
2000،4000يهـا غلظتبااکالیپتوسوامپیپی3000

بـراي .گرفتنـد قرار)شاهد(مقطرآبوامپیپی6000و
بـه 20تـوین درهـا اسـانس ابتدافوق،يهامحلولتهیه

بـه مقطرآببابعد وشدندحل1:1نسبتبه%1غلظت
Sonboli(شـدند رساندهنظرموردحجم et al., 2006.(
ماسهو پرلیتپیت،کشتمحیطباییهاگلداندرهاپداژه

شـدند. کاشـته يمتـر سـانتی 6عمقدر1:1:2نسبتبه
تیمار7بانامتعادلتصادفیکامالًطرحقالبدرآزمایش

سـایر شـد. انجـام گلدان6تکرارهربرايوتکرار3در
ـ وآبیـاري شـامل زراعیهايمراقبت طـول دروددهیک

.شدانجامکشتدوره
صفات شاملآزمایشایندرشدهگیرياندازهصفات

زیر بود:

زنیجوانه
جوانهيهاپداژهنهاییتعدادصورتبهزنیجوانهدرصد

محاسبه،100درضربهاپداژهکلتعدادبرتقسیم،زده
شد.

زمانازروزتعدادمیانگینصورتبهزنیجوانهزمان
شد.محاسبهتیمارهردربرگظهورتاهاپداژهکاشت

برگتعدادوارتفاع
شمارشپداژههرازايبهگلبرداشتزماندربرگتعداد

ازکشخطوسیلهبهگلبرداشتزماندرنیزبرگارتفاعشد.
شد.گیرياندازهبرگبلندتریننوكتاگلدانسطح

گلدهیزمان
تاکاشتزمانازروزتعدادصورتبهگلدهیزمان

شد.محاسبهدهندهگلساقهظهور

دهندهگلساقهارتفاع
سطحازدهندهگلساقهارتفاعگلبرداشتزماندر
شد.گیرياندازهکشخطوسیلهبهآذینگلنوكتاگلدان

گلچهتعداد
وشمارشتیمارهردرگلچهتعدادگلبرداشتزماندر

شد.گزارشآذینگلهردرگلچهتعدادمیانگینصورتبه

ریشهطول
خاكازریشههمراهبههاپداژههاگلبرداشتازپس

ریشهطولوهشدشستههاریشهشدند.آوردهبیرون
شد.گیرياندازهکشخطوسیلهبه

پداژكوپداژهتولید
باقیگلداندرهاپداژهازتعداديها،گلبرداشتازبعد
شدنزردازبعد.یافتکاهشمروربهآبیاريوماندند
پداژهتعدادوشدندآوردهبیرونخاكازهاپداژههابرگ

وزنشد.ثبتوشمارشپداژههرازايبهپداژكودختري
دقیقدیجیتالیترازويبا(جدید)دخترييهاپداژه
ازدخترييهاپداژهمحیطگیرياندازهبرايشد.گیرياندازه
شد.استفادهمترسانتی

هابرگکلروفیلگیرياندازه
روشبهگلبرداشتزماندرهابرگکلروفیلگیرياندازه

,Lichtenthaler(شدانجاملیچنتالر مقدارمنظوربدین.)1987
مایعنیتروژنباچینیهاوندرتکرارهرازبرگگرم5/0

متانولمقدارآزمایشلولهبهانتقالازپسوشدپودروکوبیده
هانمونهکلروفیل،کاملاستخراجبراي شد.اضافهآنبهخالص

شدند.دادهقرارتاریکیدراتاقدمايدرساعت24مدتبه
دقیقهدردور5000بادقیقه5مدتبههانمونهسپس

هايموجطولدرآمدهبدستعصارهجذبوشدندسانتریفوژ
اسپکتروفتومتردستگاهتوسطنانومتر652و665

)T80+UV/VIS(PG Instrument Ltdمیزان.شدخوانده
صورتبهومحاسبهلیچتنتالرفرمولازاستفادهباکلکلروفیل
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.شدبیانتروزنگرمبرگرممیلی

Ch a(μg/ml) = 16.72 A556 - 9.16A652

Ch b(μg/ml) = 34.09 A652 - 15.28A665

Total Ch(μg/ml) =Cha+Chb

Chآندرکه a،Ch bوTotal Chمعنیبهترتیببه
برمیکروگرمبرحسبکلکلروفیلوbوaکلروفیل

درشدهخواندهجذبعددAودباشمیبرگنمونهلیترمیلی
است.اسپکتروفتومتردستگاهتوسطنظرموردموجطول

پراکسیدازآنزیمفعالیتسنجش
پداژهپراکسیدازآنزیمفعالیتسنجشواستخراج

)POX, EC Bestwickروشبهومرحلهسهدر)1.11.1.7

منظوراینبراي.انجام شدتغییراندکیبا)1998(همکارانو
1500بامایعنیتروژنباشدهپودرنمونهازگرم25/0

):7pH،موالرمیلی50(فسفاتپتاسیمبافرازمیکرولیتر
20مدتبهPVPP%1وEDTAموالرمیلی5/0حاوي
گرادسانتیدرجه4دمايدرg10000دوردردقیقه

شد.منتقلدیگريتیوبمیکروبهسوپرناتانتشد.سانتریفوژ
هیدروژنبافرمیکرولیتر450آنزیمیفعالیتسنجشبراي

45گایاکولمیکرولیتر450وموالرمیلی225پراکسید
آنهابهومخلوطهمبایخ)(سطحپاییندمايدرموالرمیلی
جذبتغییراتوشداضافهآنزیمیعصارهمیکرولیتر100

دستگاهتوسطدقیقهیکمدتبهنانومتر470موجطولدر

عصارهجايبهبالنکمحلولدرشد.قرائتاسپکتروفتومتر
شد.استفادهفسفاتپتاسیمبافرازمیکرولیتر100آنزیمی
ضریبوبیرالمبرتقانونازاستفادهباآنزیمیفعالیتسپس

دروشدمحاسبهمترسانتیبرموللیمی6/26خاموشی
شد.بیاندقیقهدرتروزنگرمبرمیکرومولحسببرنهایت
مقایسهوSASافزارنرمباهادادهآنالیزنهایتدر

شد.انجامLSDآزمونباهادادهمیانگین

نتایج
زنیجوانهزمانوزنیجوانهدرصد

کهدادنشانهادادهواریانستجزیهازحاصلنتایج
بسیارتأثیرگیاهیيهااسانسباگالیوليهاپداژهتیمار
زنیجوانهزمانوزنیجوانهدرصدبر)P≥01/0(يدارمعنی

يدارمعنیاختالفهادادهمیانگینمقایسه).1(جدولداشت
يهاپداژهزنیجوانهدرصدلحاظازمختلفتیمارهايبینرا

شدهتیماريهاپداژهتنهاتیمارهابیندر.دادنشانگالیول
ppm1000،100%باغیآویشنو(شاهد)مقطرآببا

زنیجوانهازمانعppm6000اکالیپتوستیمار.زدندجوانه
).A1(شکلشدآنهارفتنبینازموجبوهاپداژه
خیرأتبهراهاپداژهزنیجوانه،تیمارهاتمامعالوهبه

بهمربوطزنیجوانهتاروزتعدادمیانگینکمترین.انداختند
تیماربايدارمعنیاختالفکهبودروز)32/6(شاهدتیمار

تاروزتعدادبیشترینونداشتppm1000باغیآویشن
روز)ppm3000)39/18آویشنتیماربهمربوطزنیجوانه

.)B1(شکلبود

رگ،بارتفاعوتعداد،زنیجوانهزمان،زنیجوانهدرصدبرگیاهیيهااسانستأثیرواریانستجزیه-1جدول
لوگالیریشهطولوکلکلروفیل

منابع
تغییرات

درجه
آزادي

درصد
زنیجوانه

زمان
زنیجوانه

تعداد
برگ

ارتفاع
برگ

کلروفیل
برگ

طول
ریشه

**5تیمار
75/1628**67/57**

51/8
**

10/1972
**

001/0
**

44/27
12خطا

CV،%60/1617/2477/1104/950/669/16
دارمعنیاختالفبدونو%5و%1سطوحدردارمعنیبیترتبه:nsو*،**
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و)E2000 ،E4000 ،E6000(اکالیپتوسو)T1000 ،T2000 ،T3000(باغیآویشنيهااسانسمختلفيهاغلظتتأثیر-1شکل
گالیولهايپداژه)B(زنیجوانهزمانو)A(زنیجوانهدرصدبر)W(مقطرآب

.دهندمینشانراتکرارسهازاستانداردخطاي±خطا،نوارهاي

ارتفاعگلدهی،زمان،کلکلروفیلبرگ،تعدادوارتفاعبراکالیپتوسوباغیآویشنيهااسانسمختلفيهاغلظتاثر-2جدول
گالیولدرگلچهتعدادودهندهگلساقه

تیمارها
برگارتفاع

)مترسانتی(
برگتعداد

کلکلروفیل
)ترن وزگرمبرگرممیلی(

گلدهیزمان
(روز)

دهندهگلساقهارتفاع
)مترسانتی(

گلچهتعداد

a33/99a53/8a196/0c33/90a5/119ab83/7شاهد
باغیآویشن
ppm1000a33/98a97/8ab181/0c67/85a119a9
ppm2000b08/81a86/7bc163/0c91b5/109ab7
ppm3000c00/66b11/7c151/0b33/101c93b6

اکالیپتوس
ppm2000ab50/87ab53/7bc168/0a83/106ab33/110ab66/7
ppm4000d23/36c12/4d124/0000
ppm6000000000

.ندارندباهمي دارمعنیتفاوتLSDآزمون%1احتمالسطحدرباشندیمکسانیحروفي داراکهیی هانیانگیمستونهردر†
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ارتفاع و تعداد برگ در زمان برداشت گل
)P≥01/0(داري بسیار معنیطوربهارتفاع و تعداد برگ 

با ). 1ي گیاهی قرار گرفت (جدول هااسانستأثیرتحت 
غلظت تیمارها ارتفاع برگ نسبت به شاهد کاهش افزایش

و بعد از ppm4000که تیمارهاي اکالیپتوس يطوربه،یافت
کمترین ارتفاع برگ را داشتند. ppm3000باغیآن آویشن

کمترین تعداد برگ نیز مربوط به تیمار اکالیپتوس 
ppm4000 تیمارها تمامیي با دارمعنیبود که اختالف
ی باغشنیآو. بیشترین تعداد برگ نیز مربوط به تیمار داشت
ppm1000 ي با تیمار شاهد و دارمعنیبود که اختالف

).2(جدولنداشت ppm2000آویشن باغی 

برگکلروفیل
ي گیاهی اثر هااسانسهادادهبا توجه به تجزیه واریانس 

داشتند هابرگبر کلروفیل )P≥01/0(ي دارمعنیبسیار 
نشان داد که بیشترین هادادهمقایسه میانگین ). 1(جدول 

میزان کلروفیل کل مربوط به تیمار شاهد بود که اختالف 
البته . داشتنppm1000آویشن باغی ي با تیماردارمعنی

کمترین میزان کلروفیل هم مربوط به تیمار اکالیپتوس 
ppm4000 2بود (جدول.(

گلدهی
)P≥01/0(يدارمعنیبسیاراختالفهادادهواریانستجزیه

(جدولدادنشانگلدهیبرگیاهیيهااسانستیماراثربینرا
اکالیپتوستیمارهايکهدادنشانهادادهمیانگینمقایسه).3

شدهتیماريهاپداژهکهيطوربه،داشتندگلدهیبرمنفیتأثیر
يهاپداژهونکردندگلتولیدppm4000اکالیپتوساسانسبا

ازروزتعدادبیشتریننیزppm2000اکالیپتوسباشدهتیمار
باتیمارالبته دادند.اختصاصخودبهراگلدهیتاکاشت
تسریعموجبppm1000تظغلدرباغیآویشناسانس
تیمارباتیماراینبینيدارمعنیاختالفهرچند،شدگلدهی
).2(جدولنشدمشاهدهppm2000آویشنوشاهد

دختري،پداژهتعدادپداژك،تعدادگلچه،تعداددهنده،گلساقهارتفاعگلدهی،زمانبرگیاهیيهااسانستأثیرواریانستجزیه-3جدول
لوگالیدختريپداژهمحیطودختريپداژهوزن

منابع
تغییرات

درجه
آزادي

زمان
گلدهی

ساقهارتفاع
دهندهگل

تعداد
گلچه

تعداد
پداژك

تعداد
دختريپداژه

وزن
دختريپداژه

محیط
دختريپداژه

19/346ns66/3ns00/10**9/0*49/118*81/7**86/228**4تیمار
10خطا

CV،%89/361/523/1628/52082/1308/8
دارمعنیاختالفبدونو%5و%1سطوحدردارمعنیبیترتبه:nsو*،**

دهندهگلساقهارتفاع
يدارمعنیبسیارطوربهنیزدهندهگلساقهارتفاع

)01/0≤P(قرارگیاهیيهااسانسباتیمارتأثیرتحت
ساقهارتفاعبیشترینشاهدتیمار).3(جدولگرفت

آویشنتیماربايدارمعنیاختالفوداشترادهندهگل
ppm1000.آویشنتیمارهاينداشتppm2000و

ساقهارتفاعکاهشموجبنیزppm2000اکالیپتوس

بهمربوطدهندهگلساقهارتفاعکمترینوشدنددهندهگل
.)2(جدولبودppm3000آویشنتیمار

گلچهتعداد
تعدادبیشترینباغیآویشنppm1000تیمارچندهر
نشانهادادهواریانستجزیهاما،)2(جدولداشتراگلچه

گلچهتعدادبريدارمعنیاثرگیاهیيهااسانسکهداد
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).3(جدولنداشتند

ریشهطول
طولبر)P≥05/0(يدارمعنیاثرگیاهیيهااسانس

داد،نشانهادادهمیانگینمقایسه.)1(جدولندداشتریشه
وppm1000آویشنتیماربهمربوطریشهطولبیشترین
(جدولبودppm4000اکالیپتوستیماربهمربوطکمترین

4(.

پداژكوپداژهتعداددختري،داژهپوزنومحیطریشه،طولبراکالیپتوسوباغیآویشنيهااسانسمختلفيهاغلظتاثر- 4جدول

طول ریشهتیمارها
متر)(سانتی

محیط پداژه
متر)(سانتیدختري

وزن پداژه
(گرم)دختري

پداژه دختريتعداد
(در هر گیاه)

پداژكتعداد
(در هر پداژه)

a18a07/17a32/39b1ab33/5شاهد
آویشن باغی

ppm1000a33/19ab40/16a43/38a2a6
ppm2000a33/17ab73/15ab37/37a2ab4
ppm3000b16/13c10/13c04/25a2ab5

اکالیپتوس
ppm2000a33/17bc27/14bc70/29b1b33/1
ppm4000c27/80000
ppm600000000

.ندارندباهمي دارمعنیتفاوتLSDآزمون%1احتمالسطحدرباشندیمکسانیحروفي داراکهیی هانیانگیمستونهردر†

پداژكوپداژهتولید
هاياسانستأثیرکهدادنشانهادادهواریانستجزیه

ووزنبرو%1سطحدردختريپداژهتعدادبرگیاهی
تعدادبرامابود،دارمعنی%5سطحدردختريپداژهمحیط
).3(جدولنبوددارمعنیشدهتولیدهايپداژك

تیمارppm4000اکالیپتوساسانسباکهییهاپداژه
.نبودندكپداژوپداژهتولیدبهرقادبودندشده

اسانسمختلفيهاغلظتباشدهتیماريهاپداژهتمام
تیمارحالیکهدر،کردندتولیددختريپداژهدو،آویشن
دختريپداژهیکتنهاppm2000اکالیپتوسوشاهد

لحاظازتیمارهابینيدارمعنیاختالفهرچند.داشتند
تولیدپداژكتعدادبیشترینامانداشتوجودهاپداژكتعداد
مشاهدهppm1000باغیآویشناسانسباتیماردرشده
).4(جدولشد

وشاهدتیمارهايبهمربوطدختريپداژهوزنبیشترین
آویشنتیماربهمربوطکمترینوppm1000آویشن

ppm3000.بهمربوطنیزدختريپداژهمحیطبیشترینبود
ppm3000آویشنتیماربهمربوطکمترینوشاهدتیمار

.)4(جدولبود

پداژهپراکسیدازآنزیمفعالیت
بر)P≥01/0(يدارمعنیبسیارتأثیرگیاهیيهااسانس

وتیمارازبعدروزیکدرپداژهپراکسیدازآنزیمفعالیت
مرحلهدر)P≥05/0(يدارمعنیتأثیروزنیجوانهمرحله

هاپداژهتیمارازبعدروزیک.)5(جدولداشتندبرگی3- 5
همهدرپراکسیدازآنزیمفعالیتگیاهیيهااسانسبا

،زنیجوانهزماندرآنزیماینفعالیت.یافتافزایشتیمارها
امایافتافزایشهمچنانآویشنتیمارهايوشاهدماریتدر
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یکباپراکسیدازنزیمآفعالیتاکالیپتوستیمارهايدر
5تا3مرحلهدر.بودهمراهمرحلهایندرشدیدکاهش
همهدرآنزیمفعالیتکاهش)کاشتازبعدروز40(برگی

تیماردرفعالیتکمترینکهيطوربه،شدمشاهدهتیمارها
آویشنتیماردربیشترینوppm4000اکالیپتوس

ppm30002(شکلبود(.

لوگالیپداژهپراکسیدازآنزیملیتفعابرگیاهیيهااسانستأثیرواریانستجزیه-5جدول
منابع

تغییرات
درجه
آزادي

ساعت24
تیماراز بعد

مرحله
زنیجوانه

مرحله
برگی5-3

59/5363*84/6964**24/4496**5تیمار
12خطا

)%(CV93/580/823/9
دارمعنیاختالفبدونو%5و%1سطوحدردارمعنیبیترتبه:nsو*،**

)E2000 ،E4000(اکالیپتوسو)T1000 ،T2000 ،T3000(باغیآویشنيهااسانسمختلفيهاغلظتاثر-2شکل
گالیولپداژهپراکسیدازآنزیمفعالیتبر)W(مقطرآبو

.دهندمینشانراتکرار3ازاستانداردخطاي±خطا،نوارهاي

بحث
کهدهدمینشانپژوهشاینازحاصلنتایج

رفتهبکاريهاغلظتدرآویشنواکالیپتوسيهااسانس
قرارتأثیرتحتراگالیولزایشیورویشیرشد،زنیجوانه

يدارمعنیطوربهاسانسدوهرغلظتافزایشباواندداده
غلظتکهيطوربه.یابدمیافزایشآنهاسوءاثرات

PPM6000ازوزنیجوانهعدمموجباکالیپتوساسانس
.شدگیاهکاملرفتنبین

نوعازهمؤثرموادبیشتراکالیپتوساسانسدر
آنهامهمترینازکههستندهامونوترپنوهاترپنسسکوئی

نامراآندرنفلوپینن- آلفاترپینولن،سینئول،-1،8توانمی
مؤثرهیدروکسیالزهايوآمیالزهابرهاییترکیبچنینبرد.
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دگرآسیبیاثرمواردبرخیدرودارندتأثیرزنیجوانهدر
Paudel(گذارندمی & Gupta, 2008،Sacchetti et al.,

اکالیپتوساسانسدرمواديچنینوجود،حتماالًا).2005
باشدهگزارشنیزترپیش.گرددمیهاپداژهزنیجوانهمانع

رشد،زنیجوانه،اکالیپتوسيهابرگاسانسغلظتافزایش
یابدمیکاهششدهتیمارانگیاهبرگکلروفیلوگیاهچه

)2011,.aletPiraste 2008؛,al.etAshtianiNajafi؛
Singh et al., حاويبیشترآویشناسانس.)2005

موادمهمترینکارواکرولوتیمولاست.فنولیهايمونوترپن
Romagni(هستندگیاهاینهمؤثر et al., منفیاثر).2000

مولیتوکارواکرولنالول،یلنن،یپکامفر،هايمونوترپن
استشدهگزارشزنیجوانهبرنیزآویشناسانس

)Azirak & Karaman, Macias؛ 2008 et al., و)2007
غلظتدهدمینشاننیزتحقیقایننتایجکهطورهمان
PPM3000طوربهراگیاهرشدوزنیجوانه،اسانساین
دهد.میکاهشيدارمعنی
اسانسدوهردرموجودهايمونوترپندیگرسوياز

راسلولیتقسیمندتوانمیوهستندمیتوزقويهايمهارکننده
Saberi(اندازندتأخیربهیادادهکاهش et al., ؛ 2012

Romagni et al., نئولیس- 1،8مانندهاییترکیب.)2000
تنفستوقفشه،یرنوكتورمموجبندتوانمیحتی

در،گردنداهیگدرDNAسنتزازجلوگیريویی ایتوکندریم
Macias(شوندرشدوزنیجوانهکاهشموجبنتیجه et

al., Saberi؛ 2007 et al., 2012(.KohliوSingh

کاهشموجباکالیپتوساسانسکهدادندنشان)1991(
Lens(عدساهانیگدرکلروفیلمیزان esculenta(ماشو

)Phaseolus aureus(شودمی.BabuوKandasamy

کاهشموجباکالیپتوسعصارهکهکردندگزارش)1997(
کاهشالبته شد.مرغواویارسالمگیاهانکلروفیلواندازه
موادکهباشدییهابیآسبهمربوطاستممکنلیکلروف

يفتوسنتزيهاستمیسبهاکالیپتوسعصارهدهندهتشکیل
.اندکردهوارد

تیمارهايدرویژهبهکلروفیلکاهشنیزآزمایشایندر
خوداحتماالًکهشددیدهPPM3000آویشنواکالیپتوس

درورویشیرشدکاهشنتیجهدروفتوسنتزکاهشموجب
دیگرسويازاست.شدهگلدهیدرتأخیرواهشکنهایت
فتوسنتزيمحصوالتانتقالکاهشموجبفتوسنتز،کاهش

تعدادنتیجهدروشدهزیرزمینیيهااندامبههابرگاز
برعالوه.یابدمیکاهشدختريپداژهاندازهووزن،كپداژ
کاهشهمانندنیزریشهوايذخیرهيهااندامرشدکاهشآن

تقسیمکاهشدلیلبهستاممکنهواییهايقسمترشد
درموجودفنلیهايترکیبوآلکالوئیدهاباشد.سلول

ازدهند.میکاهشراهاریشهدرونیاکسینمیزان،هااسانس
جذبکاهشموجبخودهاریشهرشدکاهشدیگرسوي

گیاهبرايرامضاعفرشدکاهشکهشودمیغذاییعناصر
Saberi(دارددرپی et al., Najafi؛ 2012 Ashtiani et al.,

2008(.
هايواکنشدرکههستندییهاآنزیمازجملهپراکسیدازها

افزایشودارندنقشزابیماريعاملبهنسبتیاهگدفاعی
کندمیتقویترااهیگیدفاعيهاپاسخهاآنزیماینتیفعال

)Guleria, & Kumar, درپژوهشایندر.)2006
فعالیتدرزیاديافزایش،اسانسباشدهتیماريهاپداژه
ممکنکهشودمیدیدهتیمارازبعددرستپراکسیدازآنزیم
سپس.باشدگیاهدفاعیسیستمفعالیتافزایشدلیلبهاست

سطحدراماشاهدتیمارهمانندرونديآویشنتیمارهايدر
تیمارهايدرولیشودمیدیدهآنزیمیفعالیتباالتر

روزدرشدیدافزایشیکازپسآنزیمیفعالیتاکالیپتوس
،یابدمیکاهششدتبهزنیجوانهزماندر،تیمارازبعد
آنزیمیفعالیتPPM4000اکالیپتوستیماردرکهيطوربه
حضوردرکهشدهگزارش.شودمیکمترنیزشاهدتیماراز

دازیپراکسمیآنزتیفعالپتوس،یاکالبرگاسانسوعصاره
طوربهی وحشوالفیویفرنگگوجهزك،یتترهاهانیگشهیر

ایندرآمدهبدستنتایجباکهیابدمیکاهشيدارمعنی
Soltanipoor(داردمطابقتآزمایش et al., البته .)2006
باتیمارازبعدپراکسیدازمیآنزتیفعالکاهشدارداحتمال
اسانساینهايتاننتأثیربهمربوطاکالیپتوس،اسانس

داز،یپراکسيهاآنزیمتیفعالمهاربهقادرهاتانن.باشد
دروژنازیدهوالزیدکربوکسگاالکتوروناز،یپلسلوالز،
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Einhelling(هستند & Rasmussen, همچنین).1979
مسئولوداردنقشگلدهیدرکهدیاسجیبرلیکهورمون

مهارتاننحضوردر،باشدیمالزیآلفاآمسنتزکیتحر
زنیجوانهازالزیآلفاآمسنتزتوقفبابیترتنیبدوشودیم

فعالیتیاسنتزمهاردیگرسوياز.شودیميریجلوگ
دهدمیقرارتأثیرتحتشدتبهراگلدهیجیبرلین

)Soltanipoor et al., 2006.(
يهااسانسدهندهتشکیلموادتفاوت،پژوهشایندر
برمختلفاتتأثیرظهورموجباکالیپتوسوباغیآویشن
دگرآسیبیاثراتاسانس،غلظتافزایشباوشدگالیول

نرفتبینازموجبکهجاییتایافتشدتنیزهاترکیباین
شد.اکالیپتوسPPM6000غلظتدرگیاه

غلظتدرباغیآویشناسانسدیگر،سوياز
PPM1000ریشه،طولافزایشبرگ،تعدادافزایشموجب
وپداژهتولیدافزایشوگلچهتعدادافزایش،گلدهیتسریع
بتواناستممکنالبته .شدشاهدتیماربهنسبتپداژك
توجهباراتیمارایندرشدهگیرياندازههايویژگیبهبود

اینکهمثبتیاثروآویشناسانساکسیدانیآنتیخاصیتبه
توجیهداردآنزیمیفعالیتوفتوسنتزيسیستمبراسانس

سیستمتقویتوفتوسنتزسطحافزایشموجبکهکرد
خاصیتکهدهندمینشانتحقیقات.استشدهگیاهآنزیمی

Sacchetti(استبیشتراکالیپتوسازآویشناکسیدانیآنتی

et al., 2005.(Salmaniهمکارانو)کردندگزارش)2014
افزایشموجبآویشناسانسباپستههاينهالداتیمارکه 

حداقلنتایجاینبهتوجهبا.شودمیگیاهفتوسنتزمیزان
غلظتدرباغیآویشناسانسکهداشتاطمینانتوانمی

PPM1000مختلراگیاهحیاتیفرایندهايتنهانه
ورویشیيهاویژگیبرخیبهبودموجببلکهسازدنمی

.شودمیگالیولزایشی
بهتوجهباتوان گفت که کلی میگیرينتیجهعنوان به
ازبیشتريهاغلظتدراکالیپتوساسانسآمدهدستبنتایج

PPM2000کندواردگالیولبهجديهايآسیبدتوانمی
گردد.گلدهیعدموزنیجوانهعدمموجبکهحديتا

افزایشموجبPPM1000غلظتدرباغیآویشناسانس

افزایشگلدهی،تسریعریشه،طولافزایشبرگ،تعداد
درحتیوشدپداژكوپداژهتولیدافزایشوگلچهتعداد

اتتأثیراکالیپتوساسانسبهنسبتنیزباالتريهاغلظت
هااسانساینکهآنجاییازداشت.گالیولبرکمتريمنفی

توصیهشیمیاییهايکشقارچبرايجایگزینعنوانبه
درآنهااثربررسیبرايبیشترهايپژوهشانجام،اندشده

ومورفولوژیکيهاویژگیبرمختلفيهاغلظت
قارچباهآلودگیاهانهمچنینوسالمگیاهانفیزیولوژیک

رسد.مینظربهضروريزابیماري

مورد استفادهمنابع
- Arango, W.M., Ruiz J.M.A. and Jaramillo, C.A.P.,

2011. Fungicidal activity of Eucalyptus tereticornis
essential oil on the pathogenic fungus Fusarium
oxysporum. Revista Cubana de Farmacia, 45:
264-274.

- Azirak, S. and Karaman, S., 2008. Allelopathic effect
of some essential oils and components on
germination of weed species. Acta Agriculturae, 58:
88-92.

- Babu, R.C. and Kandasamy, O.S., 1997. Allelopathic
effect of Eucalyptus globulus Labill. on Cyperus
rotundus L. and Cynodon dactylon L. Pers. Journal
of Agronomy and Crop Science, 179(2): 123-126.

- Barrera-Necha, L.L., Garduno-Pizana, C. and Garcia-
Barrera, L.J., 2009. In vitro antifungal activity of
essential oils and their compounds on mycelial
growth of fusarium oxysporum f. sp. gladioli
(Massey) snyder and hansen. Plant Pathology
Journal, 8: 17-21.

- Batish, D.R., Setia, N., Singh, H.P. and Kohli, R.K.,
2004. Phytotoxicity of lemon-scented eucalypt oil
and its potential use as a bioherbicide. Crop
Protection, 23(12): 1209-1214.

- Bestwick, C.S., Brown, I.R. and Mansfield, J.W.,
1998. Localized changes in peroxidase activity
accompany hydrogen peroxide generation during the
development of a non host hypersensitive reaction in
Lettuce. Plant Physiology, 118: 1067-1078.

- Chandel, S. and De epika, R., 2010. Recent advances
in management and control of Fusarium yellows in
Gladiolus species. Journal of Fruit and Ornamental
Plant Research, 18(2): 361-380.

- de Almeida, L.F., Frei, F., Mancini, E., De Martino, L.
and De Feo, V., 2010. Phytotoxic activities of
mediterranean essential oils. Molecules, 15(6):
4309-4323.



2319، شماره32تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

- Einhelling, F.A. and Rasmussen, J.A., 1979. Effects of
three phenolic acids on chlorophyll content and
growth of soybean and grain sorghum seedling.
Journal of Chemical Ecology, 5:815-824.

- El-Zemity, S.R. and Ahmed, S.M., 2005. Antifungal
activity of some essential oils and their major
chemical constituents against some phytopathogenic
fungi. Journal of Pest Control and Environmental
Science, 13: 61-72.

- Guleria, S. and Kumar, A., 2006. Azadirachta indica
leaf extract induces resistance in sesame against
Alternaria leaf spot disease. Journal of Cell and
Molecular Biology, 5(2): 81-86.

- Gupta, R.K. and Bansal, R.K., 2003. Comparative
efficacy of plant leaf extracts and fungicides against
Fusarium oxysporum Schlecht inducing fenugreek
wilt under pot house condition. Annals of Applied
Biology, 19: 35-37.

- Hanaa, R.M.F., Abdou, Z.A., Salama, D.A., Ibrahim,
M.A.R. and Sror, H.A.M., 2011. Effect of neem and
willow aqueous extracts on fusarium wilt disease in
tomato Seedlings: Induction of antioxidant defensive
enzymes. Annals of Agricultural Sciences, 56: 1-7.

- Kohli, R.K. and Singh, D., 1991. Allelopathic impact
of volatile components from Eucalyptus on crop
plants. Biologia Plantarum, 33: 475-483.

- Kumar, A., Shukla, R., Singh, P., Prasad, C.S. and
Dubey, N.K., 2008. Assessment of Thymus vulgaris
L. essential oil as a safe botanical preservative
against postharvest fungi infestation of food
commodities. Innovative Food Science Emerging
Technologies Journal, 9(4): 575-580.

- Lichtenthaler, H.K., 1987. Chlorophylls and
carotenoids: pigments of photosynthetic
biomembranes. Methods in Enzymolog, 148:
350-382.

- Macias, F.A., Molinillo, J., Varela, R.M. and Galindo,
J.C., 2007. Allelopathy a natural alternative for weed
control. Pest Management Science, 63: 327-348.

- Malik, M.S., 2004. Effects of aqueous leaf exiracts of
Eucalyptus globulus on germination and seedling
growth of potato, maize and bean. Allelopathy
Journal, 14: 213-220.

- Najafi Ashtiani, A., Assareh, M.H., Baghestani
Meybodi, M.A. and Angaji, S.J., 2008. The Effects
of methanolic extract of Eucalyptus camaldulensis
Dehnh. on growth and germination rates of
Chenopodium album L. Iranian Journal of Medicinal
and Aromatic Plants, 24: 293-303.

- Nasir, I.A. and Riazuddin, S., 2008. New approaches
to generate disease resistant gladiolus. World
Journal of Microbiology and Biotechnology, 24:
367-378.

- Paudel, V.R. and Gupta, V.N.P., 2008. Effect of some
essential oils on seed germination and seedling
length of Parthenium hysterophorous L. Ecoprint:
An International Journal of Ecology, 15: 69-73.

- Piraste, A., Emam, Y. and Saharkhiz, M.J., 2011. Use
of allelopathic traits of several medicinal plants on
some germination characteristics and early growth
of wheat and wild Oat. Iranian Journal of Field
Crops Research, 9: 95-104.

- Ram, R., Manuja, S., Dhyani, D. and Mukherjee, D.,
2004. Evaluation of fortified fungicide solutions
on managing corm rot disease of gladiolus
caused by Fusarium oxysporum. Crop Protection,

23(9): 783-788.
- Ramos-Garcia, M., Ortega-Centeno, S., Hernandez-

Lauzardo, A.N., Alia-Tejacal, I., Bosquez-Molina,
E. and Bautista-Banos, S., 2009. Response of
gladiolus (Gladiolus spp) plants after exposure
corms to chitosan and hot water treatments. Scientia
Horticulturae, 121: 480-484.

- Riaz, T., Khan, S.N. and Javaid, A., 2008. Antifungal
activity of plant extracts against Fusarium
oxysporum-the cause of corm rot disease of
gladiolus. Mycopathologia, 6: 13-15.

- Romagni, J.G., Allen, S.N. and Dayan, F.E., 2000.
Allelopathic effects of volatile cineoles on two
weedy plant species. Journal of Chemical Ecology,
26: 303-313.

- Saberi, M., Shahriari, A., Jafari, M., Tarnian, F. and
Safari, H., 2012. Allelopathic effect of Thymus
kotschyanus on seed germination and initial growth
of Bromus inermis and Agropyron elongatum.
Watershed Management Research (Pajouhesh &
Sazandegi), 4(93): 18-25

- Sacchetti, G., Maietti, S., Mariavittoria, M., Scaglianti,
M., Manfredini, S., Radice, M. and Bruni, R., 2005.
Comparative evaluation of 11 essential oils of
different origin as functional antioxidants,
antiradicals and antimicrobials in foods. Food
Chemistry, 91: 621-632.

- Salmani, M., Afshari, H. and Mohammadi Moghadam
M., 2014. Effects of plant essences on physiological
characteristics of two cultivars of Iranian
commercial pistachio nuts. Iranian Journal of Plant
Physiology, 4: 1159-1166.

- Sellamuthu, P.S., Sivakumar, D., Soundy, P. and
Korsten, L., 2013. Essential oil vapors suppress the
development of anthracnose and enhance defense
related and antioxidant enzyme activities in avocado
fruit. Postharvest Biology and Technology, 81:
66-72.

- Singh, H.P., Batish, D.R., Setia, N. and Kohli, R.K.
2005. Herbicidal activity of volatile oils from



هاي آویشن باغی ...تأثیر اسانس320

Eucalyptus citriodora against Parthenium
hysterophorus. Annals Applied Biology, 146: 89-94.

- Soliman, A.M.S. and Zatout, M.M., 2014.
Comparative study on composition and allelopathic
effect of volatile oils extracted from two Thymus
species in Egypt. International Journal of the
Enviorment and Water, 2(3): 59-66.

- Soltanipoor, M., Moradshahi, A., Rezaee, M.,
Kholdebarin, B. and Barazandeh, M., 2006.
Allelopathic effects of essential oils of Zhumeria
majdae on wheat (Triticumae stivum) and tomatto
(Lycopersicon esculentum). Iranian Journal of
Biology, 19: 19-28.

- Sonboli, A., Mirjalili M.H. and Yousefzadi M., 2006.
Antimicrobial activity and composition of the
essential oil of Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor
from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical
Research, 1: 65-68.

- Ziaebrahimi, L., Khavari-Nejad, R.A., Fahimi H. and
Nejadsatari T., 2007. Effects of aqueous eucalyptus
extracts on seed germination, seedling growth and
activities of peroxidase and polyphenoloxidase in
three wheat cultivar seedlings (Triticum aestivum
L.). Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(19):
3415-3419.



321 Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 32, No. 2, 2016

Influence of thyme (Thymus vulgaris L.) and eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill.)
essential oils on growth, flowering and peroxidase activity of gladiolus

Sh. Rezvanypour1 and A. Hatamzadeh2*

1- Ph.D. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2*- Corresponding author, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

E-mail: hatamzadeh@guilan.ac.ir

Received: November 2014 Revised: April 2015 Accepted: April 2015

Abstract
This experiment was done to investigate effect of Thyme (Thymus vulgaris L.) and

Eucalyptus (Eucalyptus globulus Labill.) essential oils on gladiolus. Gladiolus is one of the
most important ornamental plants whose production is threatened by Fusarium corm rot.
Essential oils of Thyme and Eucalyptus are recommended as alternative for chemical fungicides
for corms disinfection, but there is not considerable investigation about potential effects of these
essential oils on growth and flowering of gladiolus in the greenhouse or field conditions. For
this purpose, gladiolus corms were soaked at three concentrations of essential oils of Thyme
(1000, 2000 and 3000 ppm) and Eucalyptus (2000, 4000 and 6000 ppm), and distilled water
(control) for 14 hours before planting. The results showed that Thyme treatment at 1000 ppm
increased the number of leaf and floret, root length, corm and cormlet production, and
accelerated flowering. Other treatments delayed the sprouting and flowering time and
significantly decreased sprouting percentage, height and number of leaves, root length, and
chlorophyll content. Eucalyptus essential oil at concentrations more than 2000 ppm had
negative effects ongladiolus, so that corm sprouting and flowering were inhibited at 6000 ppm
and 4000 pp, respectively. Peroxidase enzyme activity increased after treatment with both
essential oils but with a different trend. The activity of this enzyme in corms treated with thyme
remained at a high level during the growth period; however, in corms treated with eucalyptus it
was decreased significantly.

Keywords: Defense enzymes, essential oils, corm, germination, gladiolus.


