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  و کیفیت بهبود بر گلجایی محلول در بختیاری مرزه و زوفایی آویشن اسانس و عصاره کاربرد اثر

 Pink Elegance رقم (.Gerbera jamesoni L) ژربرا بریدنی شاخه گل گلجایی عمر

 

 3صیدی مهدی و *2اعالیی میترا ،1محمدی میثم

 ، زنجان، ایرانزنجان دانشگاه کشاورزی، دانشکده باغبانی، علوم گروه زینتی، گياهان یادکتر دانشجوی -1

 Maelaei@znu.ac.com، زنجان، ایران، پست الکترونيک: زنجان دانشگاه کشاورزی، دانشکده باغبانی، علوم گروه، استادیارنویسنده مسئول،  -*2

 ، ایالم، ایرانایالم دانشگاه کشاورزی، دانشکده باغبانی، علوم گروه، دانشيار -3

 

 1398 خردادتاریخ پذیرش:    1398 خردادتاریخ اصالح نهایی:    1397 مهرتاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 بریدنی یهاگل گلجایی عمر و کيفيت کاهش دالیل مهمترین از یکی ،هاباکتری ویژهبه ميکروبی عوامل رشددليل به آوندها انسداد      

 زوفایی آویشن ppm50 و ppm25 یهااسانس همچنين و %2 و %1 یهاعصاره اثر بررسی منظوربه است. برداشت از پس مرحله در

(Thymbra spicata L.) بختياری مرزه و (Satureja bachtiarica L.) ژربرا گلجایی عمر و ییایباکتر تيجمع بر (Gerbera 

jamesoni L.) رقم Pink Elegance نتایج شد. اجرا و طراحی تکرار سه با تصادفی کامالً طرح پایه بر فاکتوریلصورت به آزمایشی 

 سه تاها گل گلجایی عمر افزایش و شادابی حفظ باعث ،هاگل شاخه انتهای باکتری جمعيت کاهش با آزمایش هایتيمار که داد نشان

 گياه دو هر عصاره و اسانس غلظت افزایش با همچنين شدند. شاهد یهانمونه به نسبت بختياری( مرزه ppm50 اسانس تيمار در) روز

  عمرگلجایی بيشترین که داد نشان نگهداری روز هشت از پس نتایج .یافت افزایش گلجایی عمر و ضدباکتریایی قدرت دارویی،

 به مربوط شاخه انتهای باکتریایی جمعيت کمترین و روز( در تر وزن گرم برليتر ميلی 95/8) گلجایی محلول نسبی جذب ،روز( 11)

 محتوای یونی، نشت ،آنتوسيانين یامحتو ،محلول جامد مواد نسبی، تر وزن نظر از اگرچه بود. بختياری مرزه ppm50 اسانس تيمار

 .بوددار معنی اختالف فاقد زوفایی آویشن اسانس ppm50 تيمار با آمونيالياز آالنينفنيل و کاتاالز یهاآنزیم فعاليت آلدئيد،دی مالون

 کاربردی ایبرنامهعنوان به زوفایی آویشن ppm50 غلظت بعدی مرتبه در و بختياری مرزه اسانس ppm50 غلظت از استفاده بنابراین

 .گرددمی توصيه ژربرا بریدنی یهاگل بازاررسانی و نگهداری فرایند در

 

 گلجایی. عمر ،(.Gerbera jamesoni L) ژربرا ،باکتریایی جمعيت برداشت، از پس کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 خیانواده از ،amesonij Gerbera علمیی نام با ژربرا

Asteraceae لحیا  از کیه بیوده جنیوبی آفریقای بومی 
 را پینجم رتبه ليليوم و الله داوودی، ز،رُ از پس اقتصادی

et al. deljou Nazari ,) اسیت داده اختصیا  خیود به

 فاصیله و باال عملکرد زیاد، رنگ تنوع و زیبایی (.2015
 بیه توجیه دالیل مهمترین از برداشت هایدوره بين کوتاه
 اگرچه (.al. et Vanholme, 2010) است بریدنی گل این

 دارای بریییدنی یهییاگل کنندگانمصییرف بییين در ژربییرا
 پس کوتاه  گلجایی عمر دارای ولی است باالیی تيمحبوب

http://nargil.ir/Plant-Family.aspx?Name=Asteraceae&cid=1283
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 ،یظیاهر کيفيیت (.al et He,. 2006) اسیت برداشیت از
 یگيرتصیميم بر تأثيرگذار عوامل از اگرچه رنگ و شکل
 گلجایی عمر ولی هستند، بریدنی یهاگل کنندگانمصرف
 و برییدنی یهاگل یتجار ارزش کنندهتعيين اصلی عامل
Reid ) است دوباره خرید یبرا کنندهمصرف کردن متقاعد

2012 Jiang, &.) از پیيش توليید عوامیل از نظرصیرف 
 هییاگل برداشیت از پیس کيفيییت یرو کیه گیل برداشیت

 عمیر کیه دارنید وجیود نيیز یدیگر عوامل تأثيرگذارند،
 هیاگل زوال در تسیری  موجی  و کیرده کیم را گلجایی
 دليلبیه آب جیذب کاهش کربوهيدرات، کاهش .شوندمی

 در موجود اتيلن نيز و آوندها فيزیکی یا ميکروبی انسداد
 یهیاگل یمانیدگار بیر کیه هستند یموارد ازجمله فضا

Nazari, & Saba-Koushesh ) هسیتند میثثر برییدنی

 و کيفيیت کیاهش باعث که هاییعارضه مهمترین (.2017
 و گلبیر  پژمردگیی شیوندمی ژربیرا گیل در ماندگاری
 (.Mayak, & Halevy 1981) باشیندمی گیردن خميدگی
 رقم به وابسته صفت یک گردن خميدگی ميزان که هرچند
 آب جیذب ميیزان از تعرق ميزان که زمانی در ولی است،
 پژمردگیی و دادهیرو آب کمبیود باشید، بيشیتر ساقه در

Halevy & ) یابیدمی توسعه گردن خميدگی و هاگلبر 

1981 Mayak, 2017؛ Nazari, & Saba-Koushesh). 
 کیه دهدمی یرو یآوند انسداددليل به عمدتاً شرایط این
 یهیاباکتری فعاليیتهماننید  مختلفیی دالیل به دتوانمی

 در مخمرها و هاقارچ مانند ریزجاندارن سایر و زابيماری
 هاساقه فيزیولوژیکی یهاپاسخ و هوا هایحباب آوندها،

 ندافیزو (.al et Ichimura,. 2002)بيفتید  اتفاق برش به
 عمر افزایش بر مثبتی اثر نگهدارنده یهامحلول به ساکارز
Halevy & ) دارد ژربیرا ازجمله بریدنی یهاگل گلجایی

7919 Mayak, 1981؛ Mayak, & Halevy) کاربرد ولی 
 هاميکروب رشد محافظ یهامحلول در تنهایی به ساکارز
 رتيمیا بنیابراین (.l.,a et Nair 2003) دهدمی افزایش را

 از یجلیوگير یبرا بریدنی یهاگل نگهدارنده یهامحلول
 یبییرا متییداول روش یییک ریزجانییداران توسییعه و رشیید
 .آنهاست یماندگار افزایش

 هیایترکي  نیامطلوباثرهای دليل به اخير هایسال در
 بر نقره تيوسولفات و نقره نيترات مانند شيميایی ضدميکروبی
 (،al et Danaee,. 2013) زیسیتمحيط و انسیان سیالمت
 خیوا دليل بیه گيیاهی یهااسیانس وها عصاره از استفاده

 محصیوالت برداشیت از پس ماندگاری در آنها ضدميکروبی
et Serrano ) است یافته رواج بریدنی یهاگل ازجمله باغی

2008 ,al.). محلییول در طبيعییی هییایترکي  اییین وجییود 
 شیيميایی، هیایترکي  تهدییدات نداشتن برعالوه نگهدارنده
 در ریزجانییداران بییردن بییين از و کنتییرل در یمییثثر عامییل
 ضدميکروبی خاصيت با که هستند گل نگهدارنده یهامحلول
 ایجیاد از نتيجیه در ،کیرده یجلوگير آوندها انسداد از خود
 ميیزان کیاهش و هیاگلبر  زودهنگیام پژمردگی آبی، تنش
Saba-Koushesh & ) کننیدمی ممانعت ساقه در آب جذب

2017 Nazari, 2009؛ ,al. et Solgi.) زییادی هایپژوهش 
 مانیدگاری بیر طبيعیی ضدميکروبی هایترکي  اثر زمينه در
  است.شده  انجام بریدنی یهاگل

 و کیارواکرول گيیاهی یهااسیانس کیاربرد گزارشی در
 دادن کاهش با ژربرا، بریدنی گل نگهدارنده محلول در تيمول
 جیذب افیزایش باعیث نگهدارنده محلول ریزجانداران رشد
 گلبیر ، پژمردگیی در تیأخير بیا و هشد نگهدارنده محلول
al et Solgi,. ) داد بهبیود را هیاگل گلجیایی عمر و کيفيت

 کنترل با زنيان گياه ساسان که داده نشان دیگر نتایج (.2009
 در تیأخير سیب  گلجیایی محلیول در موجود ریزجانداران

 به نسبت روز دو مدت به ژربرا گلجایی عمر افزایش و یپير
 در .(Nazari, & Saba-Koushesh 2017) است شده شاهد

 اوژنییول و منتییول یهااسییانس از اسییتفاده دیگییر گزارشییی
 در گلجیایی عمیر روز چهار و هشت افزایش باعث ترتي به
 با مقایسه در تيمارها این که شدند، کانو رقم ميخک یهاگل

 محلیول جامید میواد کیاهش، را گلبیر  پژمردگیی شیاهد
 دادنیید افییزایش را گییل مانییدگاری و گییل قطییر گلبییر ،

(2012 .,al et Hashemi.) از پییس ثيرأتیی پژوهشییی در 
 سیبز، زییره شیيرازی، آویشین گيیاهی یهااسانس برداشت
 مطالعه مورد ژربرا بریدنی شاخه گل بر رزماری و اکاليپتوس

  شیيرازی آویشین تيمیار کیه داد نشان آن نتایج .گرفت قرار
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 افیزایش موجی  %3 سیاکارز همیراه به ليتر بر گرمميلی 50
 شیدآن  یهاگل کيفيت و نسبی تر وزن محلول، جذب ميزان
(2017 Nazari, & Saba-Koushesh.) بیه باتوجیه بنابراین 

 و کاربرد بر مبنی رشیاگز تاکنون ،گذشته هایپژوهش مرور
 و بختياری مرزه دارویی گياه دو اسانس و عصاره اثر مقایسه
 کیاربرد بررسیی تحقيی  ایین از هیدف .ندارد وجود آویش
 محلول در زاگرس منطقه بومی گياه دو این اسانس و عصاره
 رقیم ژربیرا برییدنی یهاگل گلجایی عمر و شادابی حفظ بر

Elegance Pink باشدمی برداشت از پس فرایند طی. 
 

 هاروش و مواد

 طیرح پاییه بر فاکتوریل آزمایش صورتبه پژوهش این
 گل شاخه سه حاوی تکرار هر و تکرار سه با تصادفی کامالً
 در اییالم دانشیگاه و زنجیان دانشگاه کشاورزی دانشکده در

 شیامل سیط  9 دارای اول فاکتور شد. انجام 1397 تابستان
 دو ppm50 و ppm25 اسیانس همچنين و %2 و %1 عصاره
 و (L. spicata Thymbra) زوفیایی آویشین داروییی گيیاه
 شیاهد بیا همیراه (L. Satureja bachtiari) بختياری مرزه

 سییط  3 دارای دوم فییاکتور و اسییانس( و عصییاره )بییدون
 روز 8 و 4 و برداشیت )درهیا گل صیفات بررسی هایزمان

 محلیول بیاکتری جمعيیت بیر آنهیا اثر که ند،بود نگهداری(
 رقیم ژربرا بریدنی یهاگل گلجایی عمر و کيفيت نگهدارنده،
Elegance Pink پیژوهش این در گرفتند. قرار بررسی مورد 

 آویشین گياه دو هر هوایی هایاندام ابتدا تيمارها، تهيه برای
 در گياهیان ایین طبيعی رویشگاه از بختياری مرزه و زوفایی
 و گردیید آوریجم  کامل گلدهی مرحله در ایالم شهرستان
 روش ازها عصیاره گردیید. آسیياب و خشیک سایه دربعد 

وسیيله هببیا روش تقطيیر بیا آب، ها اسیانس وخيس کردن 
  .شدند تهيه، کلونجر دستگاه
 اثر آزمایش پيش یک طی ابتدا پژوهش این اجرایبرای 
 و 50 ،25 ،10 و عصییاره %3 و 2 ،1 ،5/0 غلظییت چهییار

ppm75 زوفایی آویشن و بختياری مرزه گياه دو هر اسانس 
 در ژربیرا گیل نگهدارنیده محلول ميکروبی عوامل کنترل بر

NA ( Nutrient کشییت محییيط روی شيشییه درون شیرایط

Agar) از سیپس گرفیت، قیرار بررسیی میورد تکرار سه با 
برای  و انتخاب برتر غلظت دو گياه، دو هر اسانس و عصاره
 بیرای گرفیت. قیرار اسیتفاده میورد اصیلی آزمایش اجرای
 اسانس و عصاره مختلف یهاغلظت ایشيشه درون آزمایش

 محلیولبعید  و شد مخلوط شده استریل کشت یهامحيط با
 از پیس بود، شده نگهداری آن در ژربرا گل که اینگهدارنده
 (Peptone) پپتیونليتیر ميلی 99 در 1 نسبت )به سازیرقي 
 هیامحيط ایین روی بیر المينیار هود زیر در استریل( %0/1

 در سیاعت 48 میدت بیرای کشت یهامحيط گردید. کشت
 نگهیداری انکوبیاتور داخیل در گرادسانتی درجه 30 دمای
 کلیونی تشکيل ميزان صورتبه هاکلونی جمعيتبعد  و شدند
 گرفییت قییرار بررسییی مییورد و محاسییبه کشییت محییيط در
(2012 .,al et Jowkar) رشید بازدارندگی ميزان براساس و 

 %2 و %1 یهییاغلظت یتيمارهییا توسییط ميکروبییی عوامییل
 بییرایها اسییانس ppm50 و ppm25 همچنییين وها عصییاره
 شدند. انتخاب ژربرا یهاگل برداشت از پس آزمایش انجام

  رقییم ژربییرا یهییاگل اصییلی آزمییایش اجییرایبییرای 
Elegance Pink گلخانییه یییک از صییورتی( رنییگ )دارای 
 )بیاز تجیاری بلوغ مرحله در پاکدشت شهرستان در تجاری
 برداشت گل( دیسک خارجی هایگلچه از ردیف چهار شدن
 ارتفیاع باها گل آزمایشگاه در گردید. منتقل آزمایشگاه به و
 درون و شیدند داده بیرش میوربصیورت به مترسانتی 40

 آویشین دارویی گياهان اسانس و عصاره مختلف یهاغلظت
 بودنید، سیاکارز %5/1 حیاوی کیه بختياری مرزه و زوفایی
 یهییامحلول .نییدگردید نگهییداری روز هشییت مییدت بییرای

 نگهیداری محلیول صورتبه نگهداری آخر روز تا نگهداری
 و %70 نسبی رطوبت سلسيوس، درجه 23±1 دمایدر  دائم
 در مترمربی  بیر ميکرومول 20 شدت با روشنایی ساعت 14
 جذب و نسبی تر وزن آزمایش این در شدند. نگهداری ثانيه

 نگهییداری، روز 8 و 6 ،4 ،2 روزهییای در گلجییایی محلییول
 نگهیداری هشتم روز در گل شاخه انتهای باکتریایی جمعيت

 روز 8 و 4 همچنییين و برداشییت زمییان در صییفات سییایر و
 گرفت. قرار مطالعه مورد نگهداری
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 باکتریایی جمعیت گیریاندازه

 در کیرده رشد باکتریایی جمعيت ميزان گيریاندازه یبرا
 لگ ینگهدار هشتم روز در باکتری کشت ،ساقه انتهایی مقط 
 کشیت محیيط از باکترییایی جمعيت بررسی یبرا شد. انجام
PCA (garA ountC Plate) ليتیر در گیرم 23 غلظیت بیا 
 و کشیت )محيط گردید استفاده 8 سایز یهادیشپتری داخل
 میدت بیرای اتیوکالو داخل در استفاده از قبل وسایل تمامی
 بیرای (.al. et Balestra, 2005) گردیید( استریل دقيقه 15

 ابتدا گل، شاخه انتهای در کرده رشد باکتری جمعيت بررسی
 برداشیت آب( داخل )بخش ساقه شاخه انتهای از برش یک
 دو میدت بیرای %1/0 اسیتریل پپتونليتر ميلی 50 در و شد

  المينیار هیود زییربعید  و گرفیت قیرار شيکر روی ساعت
 کشیت و تقسيم هادیشپتری در محلول این ازليتر ميلی 1/0
 درجیه 30 دمیای در سیاعت 48 مدت به هادیشپتری شد.

 بیرایبعید  و شیدند نگهداری انکوباتور داخل در سلسيوس
 تعیداد یاصیفحه شیمارش روش از باکتریایی تيجمع نييتع
 دهندهتشیکيل واحیدهای تعیداد براسیاس هازميکروارگانيم

 نیوع شناسیایی همچنیين. گردیید تعيیينليتر ميلی در کلونی
 در آنها فراوانی درصد وشد  انجام برتر تيمارهای در باکتری
 باکتری هر فراوانی که طوریهب .انجام گردید شاهد با مقایسه
 درصید آن بیه نسیبت و شید گرفته نظر در %100 شاهد در

Balestra ) گردید محاسبه آن جمعيت بر تيمارها بازدارندگی

2005 ,al. et 2017؛ Nazari, & Saba-Koushesh.) 
)2Mt- 1(Mt 10Log  =باکتری رشد 

1Mt: 2 ،گيریاندازه روز در باکتری شمارMt: باکتری شمار 

 قبل گيریاندازه روز در

 

 (Vase solution uptake) گلجایی محلول جذب

 بیا آزمیایش ایین در گلجیایی محلیول جیذب ميانگين
 محلیول جیذب کیه گردیید محاسیبه زییر رابطه از استفاده
 وزن St ،گیل تیر وزن گیرم بیرليتیر ميلی حس بر گلجایی

 محلیول وزن St-1 گیرم، برحس  8 و 4 روزهای در محلول
 (.al et He,. 2012) باشدمی گرم برحس  قبل روز در

 

tS - 1-tS = گلجایی محلول جذب 

 

 گل شاخه نسبی تر وزن

 بیا دیجيتیالی یتیرازو توسط هاگل شاخه نسبی تر وزن
 در یقرارگيیر از پيش و آزمایش یابتدا در گرم 01/0 دقت
 گيریانیدازه آزمیایش دوره طیی در آن از پس و هامحلول
 برحس  زیر رابطه از استفاده با گل شاخه نسبی تر وزن. شد

 ینسییب تییر وزن :RFW آن در کییه گردییید محاسییبه درصیید
 در گییرم برحسیی  گییل شییاخه وزن :Wt درصیید، برحسیی 
 روز در گیل شیاخه همان وزن :0Wt ،8 و 4 صفر، روزهای
 (.Nazari, & Saba-Koushesh 2017) باشدمی صفر
 

100 ×𝑊𝑡

𝑊𝑡0
 = وزن تر نسبی 

 

 محلول جامد مواد و یگلجای عمر

 ميیزان بیه گلبیر  پژمردگی گلجایی، عمر ارزیابی یبرا
 عمییر پایییان درجییه 90 از بيشییتر گییردن دگیيییخم و 60%

 در سیاقه محلیول جامید میواد مقدار .شد تلقی گل گلجایی
 )مدل دستی رفراکتومتر دستگاه از استفاده با گل گردن ناحيه

e1-ATC برحسی  و اتیاق دمیای در (ژاپین کشور ساخت 
 .(al et Solgi,. 2009) گردید محاسبه بریکس درجه

 

 آلدئیددی مالون و آنتوسیانین

 pH روش از هیاگلبر  در کل آنتوسيانين گيریاندازه برای
 بیرای شید. اسیتفاده Worlstad (1976) روش مطیاب  یافتراق
 آلدئيیددی میالون غلظیت از ليپيدها شدن پراکسيده ميزان تعيين
(MDA) اسیيدهای شیدن پراکسیيده واکینش محصولعنوان به 

 (.Beweley, & Stewart 1980) گردید استفاده چرب
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 یونی نشت

 ییک )وزن یکسیان ضیخامت با قطعاتی منظور این یبرا
 پس و شد برداشت دستی پانچ توسط هاگلبر  قسمت گرم(
 حیاوی آزمیایش هایلوله داخل در مقطر آب با شستشو از
 قیرار سیاعت 4 از پیس .گرفتند قرار مقطرآبليتر ميلی 10

 دقيقیه(، در دور 150سیرعت )با شيکر دستگاه روی گرفتن
 هیدایت دستگاه توسط محلول (1EC) اوليه الکتریکی هدایت
 (جنیوبی کیره کشیور ساخت 301MW)مدل سنجالکتریکی
 آب حمام داخل در دقيقه 20 مدت بهها نمونه گردید. قرائت
 سرد از پس و گرفته قرار گرادسانتی درجه 95 دمای با گرم
 و گيریانیدازهها نمونه (2EC) ثانویه الکتریکی هدایت شدن،
شید  محاسیبه ییونی نشیت درصید زیر فرمول از استفاده با
(1997 .,al et Sairam.) 
 

100 ×EC1

EC2
 = درصد نشت یونی 

 

 آمونیالیاز آالنینفنیل و کاتاالز یهاآنزیم سنجش

  در گلبیر  بافیت از گیرم 5/0 ابتیدا منظیور ایین برای
 (pH=5/7) رمیوالميلی 50 فسفات پتاسيم بافرليتر ميلی 50
 سیایيده خوبیهبی بود (PVP) پيروليدین وینيلپلی دارای که
 و دور 12000 در دقيقیه 15 میدت بهها عصاره سپس شد.
 محلیول از و شدند سانتریفيوژ گرادسانتی درجه چهار دمای
Gapinska ) شد استفادهها آنزیم سنجش برای رویی شفاف

2008 ,al. et.) براسیاس کاتیاالز آنزیمیی فعاليیت سنجش 
  میوج طیول در جیذب کیاهش و 2O2H تجزییه گيریاندازه
 شیامل (ليتیرميلی 3) واکنش مخلوط .انجام شد نانومتر 240
  اکسیییيژنه آب ر،میییوالميلی 50 فسیییفات پتاسیییيم بیییافر
 بیا بیود. آنزیمیی عصیاره ميکروليتیر 100 و رموالميلی 15

 شیروع واکنش واکنش، مخلوط به هيدروژن پراکسيد افزودن
 توسط دقيقه یک مدت در هيدروژن پراکسيد جذب کاهش و

 (آلمیان کشور ساخت S-3100 )مدل اسپکتروفتومتر دستگاه
 برابییر  خاموشییی واحیید محاسییبه بییرای گردییید. قرائییت

(1-cm1-mM 39.4) شد استفاده (1981 ,al. et Dhindsa.) 

 آمونیالیاز آالنینفنیل آنزیم سنجش برای

  فسییفات پتاسییيم )بییافر اسییتخراج بییافرليتییر ميلی یییک
 کیییی EDTA و PVP %1 دارای کیییه ر(میییوالميلی 50
 ر،میوالميلی 10 آالنينفنيیلليتیر ميلی 5/0 بود، رموالميلی
 عصییارهليتییر ميلی 1/0 و تقطيییر دوبییار آبليتییر ميلی 4/0

 بیا انکوباتور داخل در ساعت یک مدتبه و مخلوط آنزیمی
 اضیافه بیا واکینش شد. نگهداری سلسيوس درجه 37 دمای
 و شید متوقف موالر 6 کلریدریک اسيدليتر ميلی 5/0 کردن
 شید. گيریانیدازه نانومتر 260 موج طول درها نمونه جذب
 اسیتاندارد منحنی از ،شده توليد اسيدسيناميک محاسبه برای

 توليید اسيدسيناميک مولميلی هر شد. استفاده اسيدسيناميک
 گرفتیه نظیر در آنزیمیی واحد یکبرابر  ساعت یک در شده
 (.al et Dcunha,. 1996) شد
 

 آماری وتحلیلتجزیه

 انتهای باکتریایی جمعيت و گلجایی عمر آزمایش این در
 نسیبی جیذب تصیادفی، کیامالً طیرح صیورتبه گل شاخه
 فاکتوریل آزمایش صورتبه نسبی تر وزن و گلجایی محلول
 اسیانس همچنیين و %2 و %1 عصیاره) تيمیار فیاکتور دو با

ppm25 و ppm50 میرزه و زوفایی آویشن دارویی گياه دو 
 ،2 سط  چهار دارای )زمان زمان و (شاهد با همراه بختياری

 آزمییایش صییورتبه نيییز صییفات سییایر و روز( 8 و 6 ،4
 سیط  سیه دارای )زمان زمان و تيمار فاکتور دو با فاکتوریل
 SAS آمیاری افیزارنرم توسیط روز( 8 و 4 برداشیت، زمان

 بییين اخییتالف مقایسییه بییرای و شیید تجزیییه (2/9 )نسییخه
 شد. استفاده %5 آماری سط  در توکی آزمون از هاميانگين

 

 نتایج

 و شااخه انتهاای بااکتری جمعیت بر آزمایش تیمارهای اثر

 هاگل گلجایی عمر

 عمیر بیرای تيمارها اثر که داد نشان واریانس تجزیه جدول
 آزمیون %1 احتمیال سیط  در شاخه انتهای جمعيت و گلجایی
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 داد نشیان ميیانگين مقایسه نتایج (.1 )جدول شددار معنی توکی
 یهیاباکتری جمعيیت ،هیاگل نگهیداری روز هشت از پس که

 بخیوبی آزمایش تيمارهای همه ولی یافت افزایش شاخه انتهای
 بیين در شیدند. شاهد به نسبتها باکتری جمعيت کاهش باعث

 جمعيییتها عصییاره از بهتییرها اسییانس آزمییایش تيمارهییای
 عصیاره ،ppm25 و ppm50 اسانس دادند. کاهش راها باکتری
 بختيیاری میرزه و زوفیایی آویش دارویی گياه دو هر %1 و %2
 در کرده رشد باکتری جمعيت کمترین و بيشترین دارای ترتي به

 کیاهش و بازدارنیدگی قیدرت کیه هرچند بودند، شاخه انتهای
 بيشتر بختياری مرزه گياه اسانس و عصاره درها باکتری جمعيت
 کیه طوریهبی بیود، زوفیایی آویشین گيیاه اسانس و عصاره از

 ppm50 اسیانس در شیاخه انتهای درکرده رشد باکتری کمترین
 کیهحالی در. شید مشاهده (CFU/L log 66/1) بختياری مرزه

 جمعيیت بيشترین دارای زوفایی آویشن %1 عصاره شاهد از بعد
 نتیایج (.1 )شیکل بیود ژربیرا یهاگل شاخه انتهای در باکتری
 تيمارهیای تمیامی کیه دهیدمی نشیان گلجیایی عمر به مربوط
 روز( 8) شیاهد بیه نسبت بيشتری گلجایی عمر دارای آزمایش
 میرزه ppm50 اسیانس تيمار در گلجایی عمر بيشترین و بودند

 آویشین اسانس ppm50 تيمار شد. مشاهده روز( 11) بختياری
 گلجایی عمر نظر از دوم مرتبه در کهحالی در روز( 10) زوفایی
 و روزppm25 (75/9 ) اسیانس با آن اختالف ولی داشت قرار
 بیين در نبیود.دار معنیی بختياری مرزه روز( 85/9) %2 عصاره
 %1 یهاعصیاره در گلجیایی عمیر کمترین شاهد از بعد تيمارها
 مییرزه و روز( 85/8) زوفییایی آویشیین دارویییی گيییاه دو هییر

  (.1 )شکل گردید مشاهده روز( 95/8) بختياری

 

 ها گل شاخه انتهای میکروبی جمعیت و گلجایی عمر بر تیمارها اثر آزمایش واریانس تجزیه -1 جدول
 نگهداری هشتم روز در

 تغییرات منبع آزادی درجه گلجایی عمر  شاخه انتهای باکتری جمعیت

 ماریت 8 977/1** 417/57**

 آزمایش خطای 18 078/0 807/0

 (cv) تغییرات ضریب - 283/8 614/10

  .دهدمی نشان را توکی آزمون %1 احتمال سط  در یدارمعنی**: 
 

 
 عمر و شاخه یانتها باکتریایی جمعیت بر بختیاری مرزه و زوفایی آویشن دارویی گیاهان اسانس و عصاره اثر نیانگیم سهیمقا -1 شکل

 Pink Elegance رقم ژربرا بریدنی یهاگل گلجایی
 .باشندمیدار معنی اختالف فاقد توکی آزمون %5 احتمال سط  در مشترک حرف یک حداقل دارای هایميانگين :*
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 تيمیار سه گلجایی محلول در شای  یهاباکتری شناسایی
 ppm50 و ppm25 یهیاغلظت شامل آزمایش این در برتر

 انجیام نيیز زوفایی آویشن ppm50 و بختياری مرزه اسانس
  باسیییيلوس هیییایجنس کیییه داد نشیییان نتیییایج .شییید
 و (cereus Bacillus و subtilus Bacillus گونیییه )دو

Acinetobacter و مثبیییت گیییرم یهیییایباکترعنوان بیییه 
 و fluorescens Pseudomonads گونییه )دو سییودوموناس

aeruginosa Pseudomonads) گیرم یهیاعنوان باکتریبه 
 کیه بودند نگهدارنده محلول در فراوانی بيشترین دارای منفی

 از بيشییتر مثبییت گییرم یهییاباکتریویژه بییه آنهییا جمعيییت
 و یافیت کیاهش تيمارهیا تأثير تحت منفی گرم یهاباکتری
 نسبت بيشتری بازدارندگی اثر بختياری مرزه ppm50 غلظت
 (.2 )جدول داشت تيمارها سایر به

 

 هاگل گلجایی محلول در شایع یهاباکتری )%( فراوانی بر آزمایش برتر تیمارهای اثر -2 دولج

 نوع باکتری
 گرم

 باکتری

 فراوانی باکتری )%(

 شاهد
 اسانس آویشن زوفایی

ppm50 

 اسانس مرزه بختیاری

ppm25 

 اسانس مرزه بختیاری

ppm50 

Bacillus cereus + 100 18 15 15 

Bacillus subtilus + 100 20 18 14 

Acinetobacter + 100 22 25 18 

Pseudomonads fluorescens - 100 40 45 35 

Pseudomonads aeruginosa - 100 48 52 44 

 گردید. محاسبه شاهد با مقایسه در تيمار هر در باکتری جمعيت و شد گرفته نظر در 100 شاهد در باکتری هر جمعيت :*

 

 گلجایی محلول نسبی جذب بر آزمایش تیمارهای اثر

 تيمارهیا، اثیر کیه داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج
 بیرای بررسیی زمان در تيمار متقابلهای اثر و بررسی زمان
 آزمیون %1 احتمیال سیط  در گلجایی محلول نسبی جذب
 بیا داد نشیان ميانگين مقایسه (.3 )جدول شددار معنی توکی
 محلیول در هشیتم روز تیاهیا گل نگهیداری زمیان افزایش

 ولیی یافیت کیاهش گلجایی محلول نسبی جذب نگهدارنده،
 بيشیتر گيیاه دو هر اسانس حاوی هایتيمار در جذب ميزان
 هشیت از پیس کیه طوریهب بود، گياهان این یهاعصاره از
 در نگهدارنیده محلیول نسیبی جذب بيشترین نگهداری روز
 بیرليتیر ميلی 95/8) بختيیاری مرزه ppm50 اسانس تيمار
 اسیانس دوم مرتبیه در و شید مشاهده (روز در تر وزن گرم

ppm25 در تیر وزن گیرم برليتر ميلی 27/8) بختياری مرزه 

 بیرليتر ميلی 39/8) زوفایی آویشن ppm50 اسانس و (روز
 قیرار همدیگر بادار معنی اختالف بدون (روز در تر وزن گرم

 نيیز نگهدارنیده محلول نسبی جذب کمترین همچنين داشتند.
 گیرم بیرليتیر ميلی 50/7) شاهد در نگهداری هشتم روز در
 بیا آن اخیتالف کیه هرچنید شید، مشاهده (روز در تر وزن
 تیر وزن گیرم برليتر ميلی 62/7) زوفایی آویشن %1 عصاره
 (.5 )جدول نبوددار معنی (روز در
 

 هاگل نسبی تر وزن بر آزمایش تیمارهای اثر

 و تيمارهیا اثر که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج
 نگهیداری زمیان طیها گل نسبی تر وزن برای بررسی زمان
دار معنیی تیوکی آزمون %1 احتمال سط  در برداشت از پس
هیا گل نگهیداری زمیان افیزایش با همچنين (.3 )جدول شد
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 پیس شاهد یهاگل که یطورهب ،یافت کاهش نسبی تر وزن
 نسیبت کمتیری نسبی تر وزن دارای یماندگار روز هشت از
 تیر وزن بيشیترین بررسیی هشیتم روز در بودند. تيمارها به

 بختيیاری میرزه گياهیان اسیانس ppm50 غلظت در نسبی
 شاهد در کمترین و (%50/70) زوفایی آویشن و (%71/58)
 اسییانس دوم مرتبییه در همچنییين شیید. مشییاهده (%58/47)

ppm25 تيمیار بیا که داشت قرار (%75/67) بختياری مرزه 
 اخیتالف فاقید (%07/66) زوفیایی آویشن ppm25 اسانس
 در ژربیرا یهیاگل نسیبی تیر وزن کلی طورهب .بوددار معنی

 عصیاره حیاوی تيمارهای از بيشتر اسانس حاوی تيمارهای
 (.5 )جدول بود زوفایی آویشن و یبختيار مرزه گياهان

 

 نگهداری زمان طیها گل نسبی تر وزن و گلجایی محلول نسبی جذب بر تیمارها اثر آزمایش واریانس تجزیه -3 جدول

 تغییرات منبع آزادی درجه گلجایی محلول نسبی جذب نسبی تر وزن

 ماریت 8 036/8** 622/57**

 بررسی زمان 3 611/169** 855/25243**

ns001/0 **032/5 22 بررسی زمان×تیمار 

 آزمایش خطای 60 087/0 165/3

 (cv) تغییرات ضریب - 319/4 047/4

 دار معنی عدم :ns و توکی آزمون %1 احتمال سط  در یدارمعنی :**

 

 هاگل محلول جامد مواد بر آزمایش تیمارهای اثر

 زمیان تيمیار، اثیر وارییانس تجزییه داد نشان نتایج
 محلیول جامید میواد برای آنها متقابلاثرهای  و بررسی
 بیوددار معنیی تیوکی آزمون %1 احتمال سط  درها گل

 بیا محلیول جامید میواد که داد نشان نتایج (.4 )جدول
 تيمارهای ولی یافت کاهشها گل نگهداری دوره افزایش
هیا گل محلیول جامد مواد حفظ باعث خوبیهب آزمایش
 بررسی به مربوط نتایج شد. نگهداری روز هشت از پس
 در محلیول جامد مواد بيشترین که داد نشان هشتم روز

 بختيیاری میرزه داروییی گيیاه دو هیر ppm50 اسانس
 گردیید. مشیاهده (%46/4) زوفایی نآویش و (%4/63)

 بیا که (%96/3) زوفایی آویشن عصاره %1 تيمار از غير
 تيمارها سایر نداشت، یدارمعنی اختالف (%76/3) شاهد
 جامید میواد دارای همیدیگر، بیادار معنی اختالف بدون
 (.5 )جدول بودند شاهد به نسبت بيشتری محلول

 

 هاگل آنتوسیانین محتوای بر شآزمای تیمارهای اثر

 تجزییه هاآنتوسیيانين محتیوای برای داد نشان نتایج
 و %1 احتمال سط  در بررسی زمان و تيمار اثر واریانس
 تیوکی آزمیون %5 احتمیال سط  در آنها متقابلاثرهای 
 مقایسییه بررسییی همچنییين (.4 )جییدول بییوددار معنییی
 افیزایش بیا آنتوسيانين محتوای که داد نشان هاميانگين
 هشیت از پیس ولی ،یافت کاهشها گل نگهداری زمان
 بيشیتری آنتوسیيانين دارای تيمارهیا همه نگهداری روز
 اخیتالف کیه هرچنید بودنید، شاهد یهانمونه به نسبت

 شیاهد بیا زوفیایی آویشین گيیاه %1 عصاره تيمارهای
 بيشییترین آزمییایش تيمارهییای بییين در نبییود.دار معنییی
 اسیانس ppm50 غلظیت به مربوط آنتوسيانين محتوای
 (.5 )جدول بود بختياری مرزه و زوفایی آویشن
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 هاگل یونی نشت بر آزمایش ارهایتیم اثر

  و تيمار اثر که داد نشان واریانس تجزیه جدول نتایج
 در آنهیا متقابل اثر و %1 احتمال سط  در بررسی زمان
هیا گل ییونی نشت برای توکی آزمون %5 احتمال سط 
 خسارت ميزان بررسی منظوربه (.4 )جدول شددار معنی
 ییونی نشیت ،هاگل نگهداری طی در سلولی هایدیواره
 کیه داد نشان نتایج و گرفت قرار مطالعه مورد هاگلبر 

 گلجیایی محلیول درهیا گل نگهیداری زمیان افزایش با
 آزمایش یتيمارها ولی ،یافت افزایش یونی نشت ميزان
 شدند، نگهداری دوره طیها گل یونی نشت کاهش باعث
 و (%48/62) بيشترین بررسی هشتم روز در که طوریهب

 شاهد به مربوط ترتي به یونی نشت (%72/51) کمترین
 شیاهد که هرچند بود، بختياری مرزه ppm50 اسانس و
 همچنیين و یونی نشت %15/60 با %1 آویشن عصاره با

 ppm50 اسانس با بختياری مرزه اسانس ppm50 تيمار
 اخیتالف فاقید ییونی نشیت %09/53 با زوفایی آویشن
ها اسیانس کیه داد نشان 6 جدول نتایج بودند.دار معنی
 طییهیا گل ییونی نشیت کاهش باعثها عصاره از بهتر
 (.6 )جدول شدند نگهداری دوره

 

 آلدئیاددی ماالون محتاوای بار آزماایش تیمارهای اثر

 هاگل

 زمیان تيمیار، اثیر وارییانس تجزییه داد نشان نتایج
 میالون محتیوای بیرای آنهیا متقابیلاثرهیای  و بررسی
 تیوکی آزمیون %1 احتمیال سیط  درهیا گل آلدئيددی
 آلدئيددی مالون محتوای بررسی (.4 )جدول بوددار معنی
 خسیارت و شیدن پراکسیيده هاینشانه از یکیعنوان به

 آن محتوای که داد نشان آزمایش این رد ءغشا ليپيدهای
 تيمارهیای ولی یافت افزایشها گل نگهداری افزایش با

 به نسبت کمتری آلدئيددی مالون محتوای دارای آزمایش
 هشیت از پیس آزمیایش تيمارهای بين در .نددبو شاهد
 تيمارهیای نگهدارنیده، محلیول درها گل هدارینگ روز

ppm50 گرم بر نانومول 59/26) زوفایی آویشن اسانس 
 وزن گیرم بر نانومول 13/25) بختياری مرزه و (تر وزن
 کمتیرین دارای همیدیگر بیادار معنیی اختالف بدون (تر

 بيشیترین کیهحالی در بودنید، آلدئيد دی مالون محتوای
 گیرم بیر نانومول 29/40) شاهد یهانمونه در آن مقدار
 مرتبیه در همچنیين .شد مشاهده هشتم روز در (تر وزن
 گيیاه دو هر عصاره %2 و اسانس ppm25 غلظت بعدی
دار معنیی اختالف بدون زوفایی آویشن و بختياری مرزه
 نسبت کمتری آلدئيددی مالون محتوای دارای همدیگر با
 (.6 )جدول بودند شاهد یهانمونه به
 

 هاگل در کاتاالز آنزیم فعالیت بر آزمایش تیمارهای اثر

 از یکی نعنوابه کاتاالز آنزیم فعاليت آزمایش این در
 قیرار مطالعیه میورد اکسیيدانیآنتی یهاآنزیم مهمترین
 تيمیار، اثیر واریانس تجزیه که داد نشان نتایج و گرفت
 آنیزیم فعاليیت برای آنها متقابلاثرهای  و بررسی زمان
دار معنی توکی آزمون %1 احتمال سط  درها گل کاتاالز
 داد نشان نتایج ميانگين مقایسه همچنين (.4 )جدول بود

 نگهیداری زمیان افزایش با کاتاالز آنزیم فعاليت اگرچه
 تيمارها همه ولی ،یافت کاهش گلجایی محلول درها گل
 کاتاالز آنزیم فعاليت دارای نگهداری روز هشت از پس

 کیه طوریهبی بودنید، شاهد یهانمونه به نسبت بيشتری
 نگهیداری هشیتم روز در کاتاالز آنزیم فعاليت بيشترین
 ppm50 تيمارهیای بیه مربیوطدار معنیی اختالف بدون
 وزن گرم بر آنزیمی واحد 14/4) بختياری مرزه اسانس
 واحیید 08/4) زوفییایی آویشیین اسییانس ppm50 (،تییر

 مییرزه اسییانس ppm25 و (تییر وزن گییرم بییر آنزیمییی
 .بیود (تیر وزن گیرم بیر آنزیمی واحد 84/3) بختياری
 آنزیمیی واحد 07/3) آنزیم این فعاليت کمترین همچنين

 هشتم روز در شاهد یهانمونه به مربوط (تر وزن گرم بر
 (.6 )جدول بود نگهداری
 

 



 

 

 

 

 

 

 نگهداری زمان طیها گل صفات برخی بر تیمارها اثر آزمایش واریانس تجزیه -4 جدول

 آمونیالیاز آالنین فنیل آنزیم فعالیت

(Pr1-µg Ci. µg) 

 کاتاالز آنزیم فعالیت

(FW1-U.g) 

 آلدئیددی مالون محتوای

(FW 1-nm.g) 

 یونی نشت

)%( 

 آنتوسیانین محتوای

(FW 1-A. gΔ) 

 محلول جامد مواد

)%( 

 درجه

 آزادی
 تغییراتمنبع 

 تیمار 8 207/0** 004/0** 927/27** 284/73** 443/0** 027/1**

 زمان بررسی 2 836/5** 932/0** 863/11175** 657/2660** 394/79** 852/461**

 زمان بررسی×تیمار 16 052/0** 001/0* 841/9* 643/19** 113/0** 272/0**

 آزمایشخطای  54 017/0 0004/0 336/4 63/2 050/0 069/0

 (cv) ضریب تغییرات - 817/2 674/3 357/7 208/7 453/8 391/5

 دهند.می نشان را توکی آزمون %5 و %1 احتمال سط  در یدارمعنی ترتي به :* و **

 
  



 

 برداشت از پس Pink Elegance رقم ژربرا بریدنی یهاگل صفات برخی بر بختیاری مرزه و زوفایی آویشن دارویی گیاهان اسانس و عصاره اثر نیانگیم سهیمقا -5 جدول
 تیمار

 
 مدت نگهداری     

 (FW day 1-ml.gجذب نسبی محلول نگهدارنده )

 شاهد
 عصاره آویشن

 %1زوفایی 
 عصاره آویشن

 %2زوفایی 
 اسانس آویشن

 ppm25زوفایی 

 اسانس آویشن
 ppm50 زوفایی

 عصاره مرزه
 %1بختیاری 

 عصاره مرزه
 %2بختیاری 

 اسانس مرزه
 ppm25بختیاری 

 اسانس مرزه
 ppm50 بختیاری

 a 11/9 a 23/9 a 17/9 a 25/9 a 25/9 a 16/9 a 18/9 a 29/9 a 28/9 نگهداری روز 2
 c 41/8 b 81/8 b 78/8 b 76/8 b 91/8 b 50/8 b 88/8 b 90/8 a 23/9 نگهداری روز 4
 e 02/8 d 19/8  c39/8 bc 55/8 b 87/8 c 36/8 bc 55/8 b 86/8 ab 09/9 نگهداری روز 6
 g 50/7 fg 62/7 f 71/7 e 03/8 c 39/8 d 74/7 e 97/7 c 27/8 b 95/8 نگهداری روز 8

 )%( نسبی تر وزن

 a 29/95 a 22/95 a 48/95 a 62/95 a 00/96 a 13/96 a 78/96 a 31/96 a 33/97 نگهداری روز 2
 ij 48/79 hi 85/80 fgh 88/81 de 41/85 bc 16/88 ghi 37/81 ef 82/83 cd 94/86 b 87/89 نگهداری روز 4

 n 52/70 lm 94/72 k 87/75 j 45/78 fgh 88/81 kl 48/74 k 09/76 hi 79/80 efg 29/83 نگهداری روز 6
 s 47/58 r 56/61 pq 15/64 op 07/66 n 50/70 q 44/62 p 37/65 o 75/67 mn 58/71 نگهداری روز 8

 )%( محلول جامد مواد

 a 13/5 a 13/5 a 13/5 a 13/5 a 13/5 a 13/5 a 13/5 a 13/5 a 13/5 برداشت در
 efg 36/4 cde 56/4 cd 70/4 bc 76/4 ab 96/4 cd 70/4 bc 80/4 bc80/4 ab 00/5 نگهداری روز 4
 j 76/3 ij 96/3 hi 06/4 fgh 23/4 def 46/4 ghi 16/4 ghi 20/4 efg 36/4 cd 63/4 نگهداری روز 8

 (FW 1-g A.Δ) آنتوسیانین محتوای
 a 814/0 a 814/0 a 814/0 a 814/0 a 814/0 a 814/0 a 814/0 a 814/0 a 814/0 برداشت در

 e 661/0 de 677/0 de 686/0 cde 694/0 bc 727/0 de 677/0 cd 696/0 bcd 708/0 b 742/0 نگهداری روز 4
 i 383/0 hi 410/0 gh 444/0 g 465/0 f 502/0 h 421/0 g 463/0 g 461/0 f 505/0 نگهداری روز 8
 .باشندمیدار معنی اختالف فاقد توکی آزمون %5 احتمال سط  در مشترک حرف یک حداقل دارای هایميانگين ،*



 

 برداشت از پس Pink Elegance رقم ژربرا بریدنی یهاگل صفات برخی بر بختیاری مرزه و زوفایی آویشن دارویی گیاهان اسانس و عصاره اثر نیانگیم سهیمقا -6 جدول
 تیمار

 
 مدت نگهداری    

 نشت یونی )%(

 شاهد
عصاره آویشن 

 %1زوفایی 
عصاره آویشن 

 %2زوفایی 
اسانس آویشن 

 ppm25 زوفایی

اسانس آویشن 
 ppm50زوفایی 

عصاره مرزه 
 %1بختیاری 

بختیاری عصاره مرزه 
2% 

اسانس مرزه بختیاری 
ppm25 

اسانس مرزه 
 ppm50بختیاری 

 k 54/17 k 54/17 k 54/17 k 54/17 k 54/17 k 54/17 k 54/17 k 54/17 k 54/17 برداشت در

 g 27/31 gh 52/29 ghij 26/28 hij 33/27 ij 89/25 ghi 22/29 ghij 08/28 hij 85/26 j 28/25 نگهداری روز 4

 a 48/62 ab 15/60 bc 98/57 cde 04/56 ef 09/53 bc 40/58 bcd 09/57 def 37/54 f 72/51 نگهداری روز 8

 (.FW 1-gnm) آلدئیددی مالون محتوای

 k 79/11 k 79/11 k 79/11 k 79/11 k 79/11 k 79/11 k 79/11 k 79/11 k 79/11 برداشت در

 cd 85/29 def 55/27 ghi 40/24 hi 33/22 j 04/19 efg50/26 fghi 75/24 i 10/22 j 38/18 نگهداری روز 4

 a 29/40 b 92/35 c 38/31 cde 28/29 efg 59/26 b 87/34 c 63/30 cde 17/29 fgh 13/25 نگهداری روز 8

 (FW)1-U.g کاتاالز آنزیم فعالیت

 a 99/6 a 99/6 a 99/6 a 99/6 a 99/6 a 99/6 a 99/6 a 99/6 a 99/6 برداشت در
 efgh 03/4 e 16/4 d 54/4 cd 64/4 bc 91/4 e 24/4 d 58/4 bcd 66/4 b 96/4 نگهداری روز 4
 k 07/3 j 38/3 hi 73/3 gh 82/3 efg 08/4 ij 44/3 gh 77/3 fgh 84/3 ef 14/4 نگهداری روز 8

 (Pr1-µg Ci. µg( آمونیالیاز آالنین فنیل آنزیم فعالیت

 a 02/17 a 02/17 a 02/17 a 02/17 a 02/17 a 02/17 a 02/17 a 02/17 a 02/17 برداشت در

 e 47/12 d 81/12 cd 09/13 c 30/13 b 73/13 d 86/12 cd 15/13 c 29/13 b 92/13 نگهداری روز 4

 h 95/7 h 16/8 g 70/8 g 92/8 f 43/9 h 22/8 g 85/8 g 91/8 f 62/9 نگهداری روز 8
 .باشندمیدار معنی اختالف فاقد توکی آزمون%5 احتمال سط  در مشترک حرف یک حداقل دارای هایميانگين ،*
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آالنین اثر تیمارهای آزماایش بار فعالیات آنازیم فنیال

 هاآمونیالیاز در گل

نتایج نشان داد تجزیه واریانس اثر تيمار، زمان بررسی و 
آالنين آمونياليیاز اثرهای متقابل آنها برای فعاليت آنزیم فنيل

ها پس از برداشت در سیط  احتمیال طی دوره نگهداری گل
(. نتایج نشان داد کیه 4دار بود )جدول آزمون توکی معنی %1

نگهیداری در بيشترین فعاليت این آنزیم پیس از هشیت روز 
اسییانس هییر دو گيییاه دارویییی آویشیین  ppm50تيمارهیای 
ميکروگیرم سیيناميک اسیيد بیر ميکروگیرم  43/9زوفایی )

ميکروگرم سيناميک اسیيد  62/9پروتئين( و مرزه بختياری )
ميکروگرم  95/7و کمترین در شاهد ) )بر ميکروگرم پروتئين

نید سيناميک اسيد بر ميکروگرم پروتئين( مشاهده شید، هرچ
عصاره هر دو گيیاه داروییی  %1که اختالف شاهد با غلظت 

دار نبود. همچنیين سیایر تيمارهیا نيیز بیدون اخیتالف معنی
دار با همیدیگر در مرتبیه بعیدی دارای فعاليیت آنیزیم معنی
های شیاهد آالنين آمونيالياز بيشتری نسیبت بیه نمونیهفنيل

 (.6بودند )جدول 
 

 بحث
 باکتریایی نژاد 15 یدارا زاددرون صورتبه ژربرا گل
 باسیيلوس هایجنس آنها ترینشای  که باشدمی ساقه در
 و (cereus Bacillus و subtilus Bacillus گونییه )دو

Acinetobacter و مثبییت گییرم یهییایباکترعنوان بییه 
 و fluorescens Pseudomonads گونه )دو سودوموناس

aeruginosa Pseudomonads) گرم یهاعنوان باکتریبه 
 آزمیایش ایین در (.al et Solgi,. 2009) باشندمی منفی

 شناسیایی نگهدارنده محلول درها باکتری اینغال  بودن 
 مثبیت گیرم یهاباکتری بر تيمارها اثر که گردید تأیيد و

 پيچيیدگیدليل بیه دتوانیمی ایین بود. منفی گرم از بيشتر
 و یکنواخت دیواره به نسبت منفی گرم یهاباکتری دیواره
al et Arshad,. ) باشد مثبت گرم یهاباکتری پذیرآسي 

 یهااسیانس وها عصیاره انیواعکه  شده گزارش (.2008
 و هیاقارچ غشیای چربیی هایالییه در نفوذ با گریز،آب

 دنبالبیه و آنها غشای ساختار در اختالل باعثها باکتری
 بیا تغييیرات ایین .شیوندمی ءغشیا کامل رفتن بين از آن

 پتاسيم، و هيدروژن تبادل قابل یهایون بيشتر ینفوذپذیر
 در تغييیر آن دنبالبیه و هیاپروتون جریان در تغيير سب 
 شییيميایی هییایترکي  سییلول، pH یاختییه، یییونی شییي 
 نهاییت در و شیده سلولی فرایندهای همچنين و هایاخته
 ميکروارگانيسیم یایاختیه میر  بیه منجیر تغييرات این
 اثییر آزمییایش اییین در .(,Beckman 2000) شییودمی

 دتوانمی که بودها عصاره از بيشترها اسانس ضدباکتریایی
 گياهیان از گيریعصیاره ضیمن در کیه باشد دليل این به

-آبیی حیالل توسط گياه ثرهثم مواد تمامی مطالعه مورد
ها اسانس در مثثره مواد غلظت یا و نشده استخراج الکی
 باشید. آزمایش این در مطالعه مورد یهاعصاره از بيشتر
 یمتیانول عصاره گزارشی در ،آزمایش این نتایج با همسو
 یمنفیی و مثبییت گییرم یهییایباکتر مقابییل در شیینیآو
 کروکوکوسیمیا و انتروکوکوس اورئوس، لوکوکوسياستاف
 ضید تيخاصی کیه است داده نشان ییایباکتر ضد تيفعال
 .دادنید نسیبت دهايیفالونوئ بیه را  يیترک نیا ییایباکتر
 محلول یهانيپروتئ با دهيچيپ  يترک جادیا با دهايفالونوئ

 کننیدیم ءفیایا را خیود نقیش یبیاکتر یسیلول وارهید و
(2012 .,al et Badi Naghdi 2008؛ .,al et Arshad.) 

 سیب  دتوانیمی هیاباکتری وسيلهبه آوندها شدن مسدود
 خیم سیاقه، شکستگی به منجر سرانجام و آب جذب کاهش
 کیاهش و ژربیرا گیل در هیاگلبر  پژمردگیی ییا آن شدن

 (.al et Nair,. 2003) شیود آنها گلجایی عمر و بازارپسندی
 گلجیایی عمیر افزایش در یایاخته تورژسانس و آبی تعادل
 آزمیایش ایین در .دارنید زییادی اهميیت برییدنی یهاگل

 باعیث سیاقه درها باکتری رشد کاهش با آزمایش تيمارهای
 يشیترب در عاملی دتوانمی این که شدند گياه آبی تعادل حفظ
 بيشیتر نسیبی تیر وزن و گلجیایی محلول نسبی جذب بودن
 بیر نيیز عوامیل ایین همیه باشد. نيز شاهد به نسبت تيمارها
 .باشندمی مثثر شاهد به نسبت تيمارها گلجایی عمر افزایش
 Nazari (2017) و Saba-Koushesh هاییافته با نتایج این
 غلظیت در زنيیان اسانس که کردند گزارش نآنا بود. همسو
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 وزن و شد گلجایی محلول بيشتر جذب باعث ميکروليتر 15
 داد. افزایش نيز را گلجایی عمر و نسبی تر

 برداشیت از پیس فراینید در محلیول جامد مواد کاهش
 داخلیی هیایترکي  تجزیه و تنفس افزایشدليل به دتوانمی

 کییربس چرخییه و تیینفس فراینیید طییی در باشیید. هاسییلول
 هیاچربی قندها،مانند  هاییترکي  و شکسته هاماکرومولکول

 شیوندمی مصرف سلول نياز مورد انرژی تهيهبرای  اسيدها و
(2017 Nazari, & Saba-Koushesh.) دتوانیمی عمیل این 

 فراینید در محلیول جامید میواد نزولیی سیير ایجیاد باعث
 اول مرتبییه در آزمییایش اییین در .شییودهییا گل مانییدگاری
 بختيیاری مرزه و زوفایی آویشن یهاعصارهبعد  وها اسانس
 آوندها انسداداز  گل، شاخه انتهای باکتری جمعيت کاهش با

 گلجیایی محلیول جذب روند حفظ باعث وکرده  جلوگيری
 برییده یهیاگل در تینش کیاهشدليل بیه عوامل این شدند.
 شیدند،هیا گل پيیری فرایند در تأخير و تنفس کاهش باعث
 بیه نسبت بيشتری محلول جامد مواد از تيمارها این بنابراین
 دیگیرمحققیان  نتیایج بیا نتیایج این بودند. برخوردار شاهد
(2017 Nazari, & Saba-Koushesh ؛ .,al et Solgi

 گيیاهی یهااسانس با شده تيمار ژربرا یهاگل برای (2009
 دیگر پژوهشی در .باشدمی همسو ضدميکروبی هایترکي  و

 یهااسیانس کیه شیده داده نشان تحقي ، این نتایج با همسو
 100 و 50 هیایغلظت در نعنیاع و باغی آویشن سياه، زیره
 ظیروف در موجیود ریزجانیداران کنترل با ليتر در گرمميلی
 گلجایی عمر افزایش و یپير در تأخير سب  گلجایی محلول
Bazaz Mousavi & ) اسیت شیده آلسیترومریا بریدنی گل

2011 Tehranifar,). 
 شیدن پراکسیيده و هاسلول خسارت ميزان بررسیبرای 
 برداشیت از پسها گل ماندگاری فرایند طی ءغشا ليپيدهای

 و ییونی نشیت ميیزان تحقيی  ایین در پيری، و زوال اثر در
 میورد نگهیداری زمیان طیی در آلدئيید دی مالون محتوای
 آزمیایش تيمارهیای کیه داد نشان نتایج گرفت. قرار بررسی
 گيیاه، آبیی روابط حفظ وها باکتری جمعيت کنترل با بخوبی
 داده کیاهش برداشت از پس نگهداری طی راها گل به تنش
 در آلدئيید دی مالون محتوای و یونی نشت کاهش باعث که

 اکسیيژن فعیال یهاگونه کلی طورهب شد. شده تيمار یهاگل
 نشیان خیود از سلولی یغشاها به حمله یبرا یزیاد تمایل
 یپاییدار در کیاهش کیه اسیت معقول نتيجه این و دهندمی
 یهاگونیه فعاليیت افیزایش اثیر در زییاد احتمیال به غشاء
 طیول در اکسیيدانیآنتی ظرفيیت در کیاهش و فعال اکسيژن
 بیه ضداکسیيدانی یهیاآنزیم افیزایش باشد. ماندگاری دوره
 اثیر در اکسیيداتيو خسیارت برابیر در سیلول ساختار حفظ
 کیه را غشیاء ساختار و کندمی کمک فعال اکسيژن یهاگونه
 کندمی حفظ ،باشدمی فعال اکسيژن یهاگونه اثر اصلی محل
(2007., et al Jayaprakasha.) تيمارهیای آزمایش این در 

 آالنينفنيییل و کاتییاالز آنییزیم فعاليییت حفییظ بییا آزمییایش
 یونی نشت کاهش آن دنبالبه و تنش کاهش باعث آمونيالياز

هیا گل آنتوسیيانين ميزان و شدند آلدئيددی مالون محتوای و
 ایرنگدانیه آنتوسیيانين داشتند. نگه باالتری سط  در نيز را

 هاگلبر  اپيدرمی یهاسلول واکوئل در که است فالونوئيدی
 تا قرمز از رنگی دامنه دارای هاترکي  این کند.می پيدا تجم 
 بیا زیبیا بسیيار ظاهر و بوده گل مختلفهای گونه در بنفش

Wang, & Meng ) کنیدمی ایجیاد را متفیاوتی الگوهیای

 دالییل از یکی آزمایش این در هارنگدانه این حفظ (.2004
 نسیبت تيمارها درها گل گلجایی عمر و بازارپسندی افزایش
 ضید میواد کیاربرد کیه دهدمی نشان تحقيقات بود. شاهد به

 برییدنی شیاخه یهیاگل مانیدگاری افزایش باعث ميکروبی
Solgi ) است همراه یونی نشت کاهش با امر این که گرددمی

2009 .,al et). ميکروبیی، ضد مواد با شده تيمار گياهان در 
 و هاسیلول بیه تینش کیاهش باعث زابيماری عوامل کنترل
Nazari, & Saba-Koushesh ) شیودمی یونی نشت کاهش

 طبيعیی طورهبی زنیده هایبافت در تنش شرایط در .(2017
 اکسیيدانیآنتی یهیاآنزیم ازجملیه اکسيدانیآنتیهای ترکي 
 آزاد هیایرادیکال حیذف بیا هیاترکي  این یابد.می افزایش
 شیوندمی گيیاهی هایبافت به خسارت از جلوگيری موج 

(2003 Gwozdz, & Kopyra.) ارتبییاط قطیی  درنتيجییه 
 دوره طول در تنش افزایش و مادری گياه با بریدنی یهاگل

 مقییدار زوال(، و پيییری فراینیید آغییازدليل بییه) مانییدگاری
 ایذخيیره مواد ميزان آن دنبالبه و افزایش آزاد هایرادیکال
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 در نگهیداری زمیان طیی در اکسیيدانیآنتی هایمادهپيش و
 (،al et Chanjirakul,. 2008) یابدمی کاهش نيز محصوالت

 اکسیيدانیآنتی یهیاآنزیم محتیوای تغييیرات ایین نتيجه در
 کیاهش و آزاد هیایرادیکال حذف ضمن در کاتاالز ازجمله
هیا گل مانیدگاری زمیان طیی در آنها مقدار تنش، خسارت
دليل بیه پيری فرایند در تأخير و تنش کاهش یابد.می کاهش
ویژه بیه تيمارهیا توسیط گیل هایشیاخه آبیی روابط حفط
 این در کاتاالز آنزیم باالی سط  دالیل مهمترین ازها اسانس
 کاتیاالز، یهیاآنزیم حفظ نتایج،این  مشابه .باشدمی تيمارها

 برییدنی گیل گلجیایی عمر افزایش و دیسموتاز سوپراکسيد
 اسیيد تيمارهیای توسیط پيیری روند در تأخيردليل به ژربرا

et Danaee ) اسیت شده گزارش آدنين بنزیل و ساليسيليک

2013 ,al..) 
 طبيعیی هایترکي  کاربرد که است شده بيان گزارشی در
 ضید ظرفيیت افیزایش بیا هیاميوه وها گل برداشت از پس

 حفیظ به ضداکسيدانی یهاآنزیم فعاليت و محصول اکسيدانی
 یهاگونیه اثیر در اکسيداتيو خسارت برابر در سلول ساختار
 اصلی محل که را غشاء ساختار و کندمی کمک فعال اکسيژن
 کنییدمی حفییظ باشییدمی فعییال اکسییيژن یهاگونییه اثییر
(2008 .,al et Chanjirakul.)  ایین در اسیت ممکینالبتیه 

 فعاليیت افزایش با گياهی یهااسانس یتيمارها نيز پژوهش
 را فعیال اکسیيژن یهاگونیه فعاليت ضداکسيدانی، یهاآنزیم
 بیا و حفیظ را گلبیر  یهاسیلول غشاء یپایدار و کاهش
 .دهد افزایش را گلجایی عمر ،هاگلبر  پژمردگی در تأخير
 اسیت یدیگیر جنبه اتيلن توليد کاهش در هااسانس اثر
 اثر مورد در کمی اطالعات و است گرفته قرار توجه مورد که

 ولیییی ،دارد وجیییود اتیییيلن توليییید یرو هااسیییانس
Golamrabbany و Mizutani (1996) یهااسیییییانس از 

 میثثره میاده) سیيترونلول و (ریحیان میثثره )میاده ژرانيول
 یمثثر طوربه که کردند استفاده سي  ميوه یرو (بادرنجبویه

 نظر به اتيلن توليد در هااسانس اثر .یافت کاهش اتيلن توليد
 سیازپيشعنوان بیه) ACC سنتز بازدارندگی دليلبه رسدمی
 تینفس درنتيجیه و اتیيلن توليید و باشید آنهیا توسط اتيلن(
 ميیوه رسيدگی در تأخير به منجر که دهد کاهش را وردهآفر

 نشید گيریانیدازه اتيلن توليد ميزان پژوهش این در .شودمی
 باعیث اتیيلن توليید کیاهش بیا هااسیانس است ممکن ولی
 داده توسیعه را گیل عمیر و شدهها گل تنفس و تنش کاهش
 .باشند

 گيیاهی یهیاآنزیم از یکیی آمونياليیاز آالنينليفن آنزیم
 ولی است نشده شناخته آن اکسيدانیآنتی اثر اگرچه که است
 ایین که یابدمی افزایش آن مقدار زیستی هایتنشبيشتر  در

 همبسیتگی اکسیيداتيو هایتنش به مقاومت ایجاد با افزایش
 مسیير درهیا آنزیم مهمتیرین از یکیی آنزیم این دارد. مثبت
Bharti & ) اسیت ليگنیين ازجمله فنلی هایترکي  ساخت

1997 Khurana,.)  طبيعییتدليل بییه فنلییی هییایترکي 
 داده واکینش آزاد هایرادیکال با ندتوانمی خود، پذیرواکنش
 یهاسییلول در را آنهییا از ناشییی هایخسییارت رواییین از و

 یکیی نيز ليگنين (.al. et Tepe, 2006) دهند کاهش گياهی
 کییاهش و سییلولی اسییتحکام ایجییاد در مهییم هیایترکي  از

 اسییت گردیییده معرفییی ژربییرا گییل در گییردن خميییدگی
(2010 .,al et Vanholme 2015؛ .,al et deljou Nazari). 
 تيمارهایی که دهدمی نشان بخوبی تحقي  این نتایج رواین از
 نشیت ميیزان اینکه برعالوه داشتند، بيشتری گلجایی عمر که
 )خميدگی بيشتری بازارپسندی دارای بود، کمتر آنها در یونی
 در نيیز PAL آنیزیم مقیدار و بودند کمتر( پژمردگی و گردن
 آزمیایش این نتایج مشابه داشت. قرار باالتری سط  در آنها

Danaee کردند مشاهده ژربرا گل برای (2013) همکاران و 
 محتیوای بودنید، بيشتری گلجایی عمر دارای که ییهاگل که

 آنهییا در PAL آنییزیم همچنییين و اکسییيدانیآنتی یهییاآنزیم
 آنهیا در نيز یونی نشت و آلدئيددی مالون مقدار و بود بيشتر
 داشت. قرار شاهد به نسبت تریپایين سط  در

 نگهیداری زمان افزایش با که داد نشان نتایج طور کلیبه
 عمیر و افیزایش نگهدارنیده محلیول بیاکتری جمعيتها گل

 تيمارهییای ولییی یافییت، کییاهشهییا گل کيفيییت و گلجییایی
 باعیث نگهدارنده، محلول باکتری جمعيت کاهش با آزمایش
Pink  رقم ژربرا یهاگل گلجایی عمر افزایش و کيفيت حفظ

Elegance .از اسیتفاده آزمیایش این نتایج به باتوجه شدند 
 غلظیت و بختياری مرزه اسانس ppm50 و ppm25 غلظت
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ppm50 بیرای  کیاربردی راهکیاریعنوان به زوفایی آویشن
 .گرددمی توصيه ژربرا بریده یهاگل گلجایی عمر افزایش
 

 سپاسگزاری
 خییانم سییرکار و مهررضییایی مهنییدس آقییای جنییاب از
 ایین ميکروبیی بررسی بخش در را ما که شهسواری مهندس
 .را داریم قدردانی و تشکر کمال نمودند یاری پژوهش

 

 مورد استفاده منابع
- Arshad, N., Zitterl-Eglseer, K., Hasnain, S. and Hess, 

M., 2008. Effect of Peganum harmala or its beta-

carboline alkaloids on certain antibiotic resistant 

strains of bacteria and protozoa from poultry. 

Phytotherapy Research Journal, 22(11): 153-1588. 

- Balestra, G.M., Agostini, R., Bellincontro, A., 

Mencarelli, F. and Varvaro, L., 2005. Bacterial 

populations related to Gerbera (Gerbera jamesonii 

L.) stem break. Phytopathologia Mediterranea,  

44: 291-299. 

- Beckman, C.H., 2000. Phenolic-storing cells: key to 

programmed cell death and periderm formation in 

wilt disease resistance and in general defense 

response in plants. Physiological and Molecular 

Plant Pathology, 57: 101-110. 

- Bharti, A.K. and Khurana, J.P., 1997. Mutant of 

Arabidopsis as tools to understand the regulation of 

phenyl propanoids pathway and UV-B protection 

mechanism. Journal Photochemistry and 

Photobiology, 65(1): 765-776. 

- Chanjirakul, K., Shiow, U.Y., Chien, Y.W. and 

Siriphanich, J., 2008. Effect of natural volatile 

compounds on antioxidant capacity and antioxidant 

enzymes in raspberries. Postharvest Biology and 

Technology, 40: 106-115. 

- Danaee, E., Naderi, R., Kalatejari, S. and Ladan-

Moghadam, A.R., 2013. Evaluation the effect of 

Nanosilver with salicylic acid and benzyladenine on 

longevity of Gerbera flowers. Journal of Basic and 

Applied Scientific Research, 3(8): 682-690. 

- Dcunha, G.B., Satyanarayan, V. and Nair, P.M., 1996. 

Purification of phenylalanine ammonialyase from 

Rhodotorula glutinis. Phytochemistry, 42: 17-20. 

- Dhindsa, R.S., Plumb-Dhinds, D. and Thorpe, T.A., 

1981. Leaf senescence correlated with increased 

levels of membrane permeability and lipid 

peroxidation and decreased levels of superoxide 

dismutase and catalase. Journal of Experimental 

Botany, 32: 93-101. 

- Gapinska, M., Skodowska, M. and Gabara, B., 2008. 

Effect of short and long-term salinity on the 

activities of antioxidative enzymes and lipid 

peroxidation in tomato roots. Acta Physiologiae 

Plantarum, 30: 11-18. 

- Golamrabbany, A.B.M. and Mizutani, F., 1996. Effect 

of essential oils on ethylene production and ACC 

content in apple fruit and peach seed tissues. Journal 

of the Japanese Society for Horticultural Science, 

65: 7-13. 

- Halevy, A.H. and Mayak, S., 1979. Senescence and 

post-harvest physiology of cut flowers (Part 1). 

Horticultural Reviews, 1: 204-236. 

- Halevy, A.H. and Mayak, S., 1981. Senescence and 

postharvest physiology of cut flowers (Part 2). 

Horticultural Reviews, 3: 59-143. 

- Hashemi, M., Mirdehghan, H., Farahmand, H. and 

Dashti, H., 2012. Effect of salicylic acid and methyl 

jasmonate on quality and vase- life of gerbera 

(Gerbera jamesonii cv. Sazu) cut flower. Journal of 

Horticultural Science, 26(3): 311-330. 

- He, S., Joyce, D.C., Irving, D.E. and Faragher, J.D., 

2006. Stem end blockage in cut Grevillea ‘Crimson 

Yul-lo’ inflorescences. Postharvest and Biology 

Technology, 41: 78-84. 

- Ichimura, K., Shimizu, H., Hiraya, T. and Hisamatsu, 

T., 2002. Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) 

on the vase life of cut carnation, Delphinium and 

sweet pea flowers. Bulletin of the National Institute 

of Floricultural Science, 2: 1-8. 

- Jayaprakasha, G.K., Negi, P.S., Jena, B.S. and Rao, 

L.J.M., 2007 Antioxidant and antimutagenic 

activities of Cinnamomum zeylanicum fruit extracts. 

Journal of Food Composition and Analysis, 20:  

330-336. 

- Jowkar, M.M., Kafi, M., Khalighi, A. and Hasanzadeh, 

N., 2012. Postharvest physiological and microbial 

impact of hydroxy quinoline citrate as ‘Cherry 

Brandy’ rose vase solution biocide. Annals of 

Biological Research, 3(5): 2238-2247. 

- Kopyra, M. and Gwozdz, E.A., 2003. Nitric oxide 

stimulates seed germination and counteracts the 

inhibitory effect of heavy metals and salinity on root 

growth of Lupinus luteus. Plant Physiology and 

Biochemistry, 41: 1011-1017. 

- Koushesh-Saba, M. and Nazari, F., 2017. Vase life of 

Gerbera cut flower cv. Pink Power affected by 

different treatments of plant essential oils and silver 

nanoparticles. Plant Products Research Journal, 

24(2): 43-59.  

https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=.H&lastName=Mirdehghan&id=28547
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=H.&lastName=Farahmand&id=28548
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=H.&lastName=Dashti&id=28549
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=H.&lastName=Dashti&id=28549


 633                                                                                                                  4، شماره 35دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد 

- Meng, X. and Wang, X., 2004. Relation of flower 

development and anthocyanin accumulation in 

Gerbera hybrida. The Journal of Horticultural 

Science and Biotechnology, 79: 131-137. 

- Mousavi Bazaz, A. and Tehranifar, A., 2011. Effect of 

ethanol, methanol and essential oils as novel agents 

to improve vase-life of Alstroemeria flowers. 

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 

5: 41-46. 

- Naghdi Badi, H., Omidi, H., Shams, H., Kian, Y., 

Dehghani Mashkani, M. and Sahandi, M., 2012. 

Allelopathic effects of harmal (Peganum harmala 

L.) aqueous extract on seed germination and 

seedling growth of purslan (Portulaca oleracea L.) 

and black weed (Chenopodium album L.). Journal of 

Medicinal Plants Research, 1(33): 116-127. 

- Nair, S.A., Singh, V. and Sharma, T.V.R.S., 2003. 

Effect of chemical preservatives on enhancing vase-

life of gerbera flowers. Journal of Tropical 

Agriculture, 41: 56-58. 

- Nazari deljou, M.J., Khalighi, A., Arab, M., 

KaramiaN, R. and Jaberian Hameda, H., 2015. 

Effect of postharvest pulse treatment of salicylic 

acid on phenylalanine ammonia-lyase activity 

(PAL), lignin formation and stem bending disorder 

of gerbera cut flowers. Journal of Horticultural 

Science, 46(2): 279-290. 

- Reid, M.S. and Jiang, C.Z., 2012. Postharvest biology 

and technology of cut flowers and potted plants. 

Horticultural Reviews, 40(1): 1-54. 

- Sairam, R.K., Siiukla, D.S. and Saxsena, D.C., 1997. 

Stress induced injury and antioxidant enzymes in 

relation to drought tolerance in wheat genotypes. 

Biologia Plantarum, 40(3): 357-364. 

- Serrano, M., Martinez-Romero, D., Guillen, F., 

Valverde, J.M., Zapata, P.J., Castillo, S. and Valero, 

D., 2008. The addition of essential oils to MAP as a 

tool to maintain the overall quality of fruits. Trends 

in Food Science and Technology, 19: 464-471. 

- Stewart, R.C. and Beweley, J.D., 1980. Lipid 

peroxidation associated with accelerated aging of 

soybean axes. Plant Physiology, 25: 123-136. 

- Solgi, M., Kafi, M., Taghavi, T.S. and Naderi, R., 

2009. Essential oils and silver nanoparticles (SNP) 

as novel agents to extend vase-life of gerbera 

(Gerbera jamesonii cv. Dune) flowers. Postharvest 

Biology and Technology, 53: 155-158. 

- Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A. and Sokmen, A., 

2006. Screening of the antioxidant potentials of six 

Salvia species from Turkey. Food Chemistry, 95: 

200-204. 

- Vanholme, R., Demedts, B., Morreel, K., Ralph, J. and 

Boerjan, W., 2010. lignin biosynthesis and structure. 

Plant Physiology, 153: 895-905. 

- Worlstad, R.E., 1976. Color and Pigment Analysis in 

Fruit Products. Station Bull. 621. Agricultural 

Experient Station Oregon State University, 23p. 

 

 

  



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 35, No. 4, 2019                                                                                             634 

Effects of extract and essential oil of Thymbra spicata L. and Satureja bachtiari L. on 

improving quality and vase life of cut flower Gerbera jamesoni L.  
 

M. Mohammadi¹, M. Aelaei²* and M. Saidi³ 
 

1- Ph.D. student of Ornamental Plants, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran 

2*- Corresponding author, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran 

    E-mail: Mitraaelaei@gmail.com 

3- Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran 

 

Received: October 2018   Revised: June 2019         Accepted: June 2019 

 

Abstract 
    The vascular obstruction due to the growth of microbial agents, especially bacteria, is one of 

the most important reasons for reducing the quality and vase life of cut flowers in the 

postharvest stage. In order to investigate the effect of extract (1 and 2 %) and essential oil (EO) 

(25 and 50 ppm) of Thymbra spicata L. and Satureja bachtiarica L. on bacterial population and 

vase life of cut flower Gerbera jamesonii L. var. Pink Elegance, this experiment was designed 

as a factorial based on a completely randomized design with three replications. The results 

showed that the experimental treatments, by reducing the bacterial population at the end of 

flower branch, maintained the quality and increased the vase life of flowers (up to three days in 

treatment with 50 ppm of S. bachtiarica EO, compared with the control samples. Also, the 

antibacterial activity and vase life of cut flowers increased by increasing the concentration of 

EO and extract of both medicinal plants. After eight days of storage, the results showed that the 

maximum vase life (11 days), relative absorption of vase solution (8.95 ml/g FW per day), and 

the lowest bacterial population of the end of the flower branch were related to 50 ppm of S. 

bachtiarica EO treatment. However, in terms of relative fresh weight, total soluble solids, 

anthocyanin content, ion leakage, malondialdehyde content, and the activity of catalase, and 

phenylalanine ammonia lyase enzymes, there was no significant difference between two 

treatments of 50 ppm EO from medicinal plants T. spicata L. and S. bachtiarica L. Therefore, 

the use of 50 ppm EO of S. bachtiarica, and in the second rank of T. spicata, is recommended as 

a practical method in the process of postharvest and marketing of gerbera cut flowers. 
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