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اثر عصارههای طبیعی رزماری ( ،)Rosmarinus officinalis L.آویشن ()Thymus vulgaris L.
و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری
گلهای شاخه بریده مریم ()Polianthes tuberosa L.
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چکیده
گل مريم از گلهای زينتي ميباشد که در سطح وسيعي از جهان کشت ميگردد .هدف اصلي اين تحقيق بررسي تأثير عصاره
آويشن ( )Thymus vulgaris L.و رزماری ( )Rosmarinus officinalis L.با بنزيل آدنين روی افزايش عمر و ماندگاری گلهای
شاخه بريده مريم ( )Polianthes tuberosa L.بود .پس از استخراج عصاره گياهي و آناليز آنها توسط  ،GC/MSگلهای شاخه بريده
به ظروف حاوی محلولهای نگهدارنده در اتاق تقريباً کنترل شدهای منتقل شدند .اين تحقيق بهصورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً
تصادفي با سه تکرار انجام شد .تأثير تيمارهای اعمال شده بر روی کيفيت گلها ،درصد مواد جامد محلول ،ميزان جذب آب،
اندازهگيری خميدگي ساقه ،قطر گل ،وزن تر و وزن خشک بررسي گرديد .نتايج حاصل از اين بررسي بر روی ماندگاری گلهای
شاخه بريده مريم نشان داد که بيشترين طول عمر ( 13/5روز) مربوط به تيمارهای عصاره آويشن با غلظت  10ميليگرم در ميليليتر
و بنزيل آدنين غلظت  50ميليگرم در ليتر بود .تيمارهای بنزيل آدنين و عصاره آويشن با جلوگيری از رشد ميکروارگانيزمها در
محلولهای نگهدارنده با حفظ شادابي گلها موجب افزايش عمر پس از برداشت آن شد.
واژههای كلیدی :آويشن ( ،)Thymus vulgaris L.گل بريده مريم ( ،)Polianthes tuberosa L.محلول نگهدارنده ،ماندگاری.

مقدمه
گروهي از گياهان زينتي که استفاده های زيادی هم در
داخل و هم در خارج از کشور دارند ،گل های شاخه
بريده مي باشند .گل های شاخه بريده به دليل عمر کوتاه،
تقاضای زياد بازار و حمل و نقل راحت تر ،برای
توليدکننده بسيار مقرون به صرفه هستند ( & Ketsa

 .)Kosonmethakul, 2001پيری يک عامل محدودکننده
در بازاريابي گل های شاخه بريده مي باشد .از اين جهت
تالش های قابل مالحظه ای انجام شده است که با استفاده
از اعمال تيمارهای مختلف ،عمر پس از برداشت گلها را
افزايش دهند ،به همين منظور تيمار با نگهدارنده های گل
توصيه مي گردد ( .)Da Silva, 2003گل مريم با نام علمي
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 Polianthes tuberosaگياهي است علفي چندساله
سوخ دار ،متعلق به خانواده  Asparagaceaeمي باشد .اين
گل يکي از مهمترين گل های شاخه بريده بوده و در بين
گل های شاخه بريده در ايران مقام چهارم را از نظر توليد
دارد ( .)Sobhani, 2000طي تحقيقي که بر روی عمر
نگهداری تعدادی از گل های ارکيد کاتليا انجام شد،
ترکيب تيمار بنزيل آدنين با  -1متيل سيکلو پروپن ،يک
نوع اثر تشديدکننده بر عمر نگهداری رقم Villa Pink
اين گل به دنبال داشت .در نتيجه تيمار  -1متيل سيکلو
پروپن ،ساکارز و بنزيل آدنين مؤثرترين تيمار برای
افزايش ماندگاری گل های کاتليا گزارش شد ( Yamane
 Kanlayanarat .)et al., 2004و )2008( Wangs-Aree
اثر بنزيل آدنين و اسيد جيبرليک را بر برگ های بريده
گياه  Calathea louisaeبررسي کردند .در اين آزمايش،
برگ ها به مدت  4ساعت در غلظت های  250 ،100و
 400ميليگرم در ليتر بنزيل آدنين قرار گرفتند .نتايج
نشان داد که غلظت های  250و  500ميليگرم در ليتر
تفاوت های آشکاری را در نگهداری برگ های بريده در
مقايسه با شاهد دارند.
 Putalو  )2000( Chantrachitبا بررسي اثر بنزيل
آدنين بر برخي گياهان زينتي گرمسيری گزارش کردند که
بنزيل آدنين با غلظت  100ميليگرم در ليتر بهصورت
غوطهوری و اسپری ،ماندگاری آنتوريوم ( Anthurium
 )andraeanumرا افزايش ميدهد .در سالهای اخير
استفاده از ترکيبهای طبيعي همانند عصارههای گياهي
بهعنوان ايدههای جديد در کنترل آلودگيهای باکتريايي و
قارچي و کاهش ضايعات پس از برداشت محصوالت
باغباني ازجمله ميوهها ،سبزيجات و گلها مطرح شدهاست.
محققان توانستند با کاربرد عصاره اکاليپتوس ،رزماری،
بادرنجبويه و درخت چای فعاليت پراکسيدازی سبزیهای
برگي همانند اسفناج ،کاهو و کلم را کاهش دهند .افزايش
عالقمندی به استفاده از ترکيبهای طبيعي به جای
ترکيبهای شيميايي بهدليل افزايش نگرانيها در رابطه با
سالمت ترکيبهای شيميايي و آشکار شدن اثرات نامطلوب
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آنها بر روی انسان و محيطزيست ميباشد ( Karimi et al.,

.)2008
آويشن با نام علمي  Tymus vulgarisيکي از
شناختهشدهترين گياهان دارويي از خانواده نعناعيان ميباشد
که مهمترين اجزاء تشکيلدهنده عصاره اين گياه را تيمول،
کارواکرول و پارا-سيمول تشکيل ميدهد .پيکر رويشي گياه
همچنين حاوی تانن ،فالونوئيد ،ساپونين و نيز مواد تلخ
ميباشد ( .)Loliger et al., 1983رزماری با نام علمي
 Rosmarinus officinalisمتعلق به خانواده نعناعيان
ميباشد .مهمترين ماده فعال در عصاره رزماری کارنوزول
ميباشد .ترکيبهای فنولي ديگری مثل اپيرزمانول و ايزو
رزمانول همچنين اسيد رزمارينيک و اسيد کارنوزيک از
برگهای رزماری جداسازی شدند (.)Loliger et al., 1983
رزماری حاوی مقدار زيادی اسانس (بيش از  )%1بوده که از
آن در ترکيبهای گندزداها و حشرهکشها استفاده ميشود.
اين گياه منبع غني از ترکيبهای فنلي با خاصيت
ضدميکروبي باال عليه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفي
ميباشد .گزارشهای بسياری از اثرات ضدباکتريايي و
ضدقارچي عصاره آويشن و مريمگلي در شرايط مختلف بر
روی برخي ميکروارگانيزمها ارائه شده است ( & Alzoreky
Nakahara, 2003؛ Moreno et al., 2006؛ Del Compo
.)et al., 2000
در مطالعه ديگری مشاهده شد که بکارگيری عصاره
آويشن منجر به بروز خواص ضدميکروبي مشابه
تتراسايکلين ميگردد ( .)Fujita et al., 2005استفاده از
عصارههای گياهان دارويي و مواد مؤثره آنها در محلول
نگهدارنده گل شاخه بريده ژربرا باعث افزايش عمر گلجايي
آن شد .عصارهها دارای خواص ضدميکروبي ميباشند که
باعث کاهش ميزان باکتریها در محلول گلجايي و آوندها
شده و از انسداد آوندی جلوگيری ميکنند .عصارههای
گياهي نعنا نيز باعث افزايش طول عمر گلهای شاخه بريده
ژربرا نسبت به شاهد شدند (.)Fujita et al., 2005
طول عمر ،وزن تر ،ميزان جذب محلول و تعداد
باکتریهای رشد کرده در محلول نگهدارنده گل شاخه بريده
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ژربرا تحت تأثير عصارهها قرار گرفتند .ميانگين طول
عمر گل های تيمار شده با آب مقطر بهعنوان شاهد
 3/5روز بود ،در حالي که ميانگين طول عمر گل های
تيمار شده با اسانس ميخک هندی در غلظت
 300ميليگرم در ليتر  8/4روز و گل های تيمار شده با
عصاره ميخک هندی در غلظت  100ميلي گرم در ليتر
 8/3روز بود .همچنين همه تيمارها در مقايسه با شاهد
طول عمر بيشتری داشتند .در گل گاليول عصاره نعناع،
رزماری و آويشن وزن تر نسبي را در مقايسه با شاهد
افزايش داده ،اما عصاره مرزه آن را کاهش داد .عالوهبر
اين ،تأثير عصارههای آويشن و رزماری بر وزن محلول
جذب شده مثبت بوده اما عصاره نعناع و مرزه تأثير منفي
بر اين شاخص گذاشتند .البته اثر مثبت عصاره های گياهي
را مي توان به احتمال زياد به خاصيت ضدباکتريايي و
ضدقارچي آنها نسبت داد ( .)Edrisi et al., 2009بنابراين
انجام پژوهش هايي در زمينه روش های بهبود کيفي
گل های شاخه بريده و افزايش عمر قفسه ای آنها ازجمله
گل مريم ضروری به نظر مي رسد.
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همدددان جمددع آوری شددد و پددس از انجددام آزمددون هددای
گيدداه شناسددي براسدداس تاکسددونومي گيدداه ،بددا هربدداريوم
دانشکده علوم پايه دانشگاه بوعلي سينا نيز مطابقدت داده
شد.
به منظور تهيه عصاره ،اندام هوايي دو گياه رزماری و
آويشن به مدت يک هفته در دمای  25تا  30درجه
سانتي گراد و در سايه به همراه تهويه مناسب نگهداری شد
تا به طور کامل خشک گرديد .سپس گياهان خشک شده
به وسيله آسياب کامالً پودر شد و مقدار  30گرم از پودر
تهيه شده از هريک از گياهان در  100ميليليتر اتانول
 %70حل گرديد .محلول حاصل به مدت  48ساعت در
شيکر قرار داده شد .پس از سپری شدن مدت زمان
مذکور ،محلول حاصل را صاف کرده و برای جداسازی
مواد جامد از محلول در  5000rpmبه مدت  5دقيقه
سانتريفوژ گرديد .پس از سانتريفوژ ،فاز رويي جدا شده و
با استفاده از دستگاه روتاری متصل به پمپ خأل
عصاره گيری و در آون خشک شد .عصارههای بدست
آمده از هريک از گياهان رزماری و آويشن ،با غلظت های
 10و  15ميلي گرم در ميلي ليتر اتانول  %70تهيه شد.

مواد و روشها
مکان آزمایش  ،مواد گیاهی و عصاره گیری
پژوهش جاری در سال های  1392-1394در شهرک
گلخانه ای شهر همدان انجام شدد .گدل هدای مدريم مدورد
استفاده رقم کينگ بود که از شهرستان محالت خريدداری
شددد .دو گيدداه رزمدداری (  )Rosmarinus officinalisو
آويشن (  )Thymus vulgarisدر اواخر فصل بهار و اوايل
تابستان زمان باز شدن گل ها ،از مناطق مختلدف اطدراف

صفات اندازه گیری شده
برای تعيين غلظت کلروفيل بدرگ هدا از روش آرندون
( )Arnon, 1956اسددتفاده شددد .بددرای تعيددين غلظددت
کاروتنوئيد نيدز از روش آرندون اسدتفاده گرديدد .مقددار
کاروتنوئيد برگ با استفاده از فرمول هدای زيدر محاسدبه
گرديد:

( mg/g.f.w= ]7/6)A480( -1/49 )A510( [ × V/1000Wميليگرم کاروتنوئيد در هر گرم بافت گل تازه)
از روش آمرين برای امتيازدهي فاکتورهای ظاهری
استفاده شد ( .)Amerin et al., 1965برای اندازهگيری
فاکتورهای ظاهری گلها 5 ،مشخصه لولهای شدن رديف
انتهايي (بيروني) گلبرگها ،خم شده رديف انتهايي

گلبرگها ،رنگ پريدگي دو رديف انتهايي گلبرگها ،زاويه
خمش ،رنگ پريدگي و خمش سه رديف انتهايي گلبرگها
را بهصورت مجزا در نظر گرفته و اندازهگيری شد .نحوه
امتيازدهي به شکلي بود که گلي که هيچ نشاني از تغيير
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نداشت و کامالً سالم بود ،امتياز عالي و برگها و گلهايي
که از درصد سالمت آنها کم شده بود ،از امتياز آنها به نسبت
درصد تغيير مشخصات ظاهری بر حسب هريک از
مشخصات ذکر شده در باال کم شد .امتياز  100يعني گل در
مرحله عالي بوده و بهتدريج از امتيازها کاسته ،بهنحوی که
امتياز  10برابر مرتبه خيلي بد بودهاست .زماني که گلها
دارای امتياز ( 50متوسط) و يا کمتر از آن بودند ،يعني
بهتدريج از بازارپسندی آنها کاسته و جزو گلهای از دست
رفته بدون جذابيت بازارپسندی محسوب ميشدند.
مقدار مواد جامد محلول ( )TSSموجود در گلبرگ
براساس درجه بريکس اندازهگيری ميشود .اين کار با
استفاده از دستگاه رفرکتومتر ديجيتالي مدل  ABBEانجام
شد.
اين آزمايش در سه تکرار بهصورت فاکتوريل در قالب
طرح کامالً تصادفي اجرا گرديد .عاملها يا فاکتورهای مورد
بررسي در اين آزمايش شامل عامل ( Aنوع تيمار) با سه
سطح شامل سه تيمار هورمون بنزيل آدنين ،عصاره آويشن و
عصاره رزماری و عامل ( Bسطح يا غلظت تيمارها) شامل
هورمون بنزيل آدنين در سه سطح صفر 50 ،و  100ميليگرم

در ليتر ،عصاره رزماری در دو سطح  10و  15ميليگرم در
ميليليتر و عصاره آويشن در دو سطح  10و  15ميليگرم
در ميليليتر بود.
دادهها پس از جمعآوری با نرمافزار  SASتجزيه و
مقايسه ميانگينها از طريق آزمون ( LSDدر سطح احتمال
 )%1انجام شد.

نتایج
اثر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین روی ماندگاری،
میزان جذب آب و مواد جامد محلول گل مریم
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که ماندگاری ،ميزان
جذب آب و مواد جامد محلول گل بريده مريم تحت تأثير
تيمار عصارههای طبيعي در سطح احتمال  %1معنيدار
ميباشند .اثر غلظتهای مختلف تيمار هورموني بنزيل
آدنين ،زمان و نيز اثر متقابل عصارههای طبيعي با بنزيل
آدنين روی ماندگاری ،ميزان جذب آب و مواد جامد محلول
گل در سطح  %5معنيدار بودند ،اما اثرات متقابل عصارههای
طبيعي و بنزيل آدنين در زمان تأثير معنيداری روی صفات
مورد بررسي نداشتند (جدول .)1

جدول  -1تجزیه واریانس تأثیر عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین در غلظتهای مختلف و اثرات متقابل آنها بر
میزان ماندگاری ،جذب محلول و مواد جامد محلول گل مریم
منابع تغییرات

درجه آزادی

ماندگاری

جذب محلول

مواد جامد محلول

عصارههای طبیعی

4

**16/838

**671/738

**1/182

بنزیل آدنین

2

*5/967

*664/902

*2/039

زمان

4

7/785ns

*453/202

*1/129

عصارههای طبیعی × بنزیل آدنین

8

*3/490

*241/839

*2/678

عصارههای طبیعی × زمان

16

3/790ns

321/471 ns

1/645 ns

بنزیل آدنین × زمان

8

4/780 ns

211/831 ns

1/128 ns

عصارههای طبیعی × بنزیل آدنین × زمان

32

8/090 ns

241/789 ns

2/448 ns

خطا

150

0/470

4/11

1/68

ضریب تغییرات ()%

-

8/24

2/57

1/60

** و * :بهترتيب معنيداری در سطح  %1و  %5و  nsعدم معنيدار بودن ميباشد.
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نتايج مقايسه ميانگين مربوط به اثر متقابل بين تيمارهای
عصارههای طبيعي و بنزيل آدنين نشان ميدهد که گلهای
موجود در تيمار متقابل عصاره آويشن با غلظت
 10ميليگرم در ميليليتر و تيمار بنزيل آدنين با غلظت
 50ميليگرم در ليتر بيشترين ميزان ماندگاری ( 13/5روز)
را داشتند (شکل  .)1باالترين ميزان جذب آب
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( 331/45ميليليتر) در تيمار متقابل عصاره آويشن با
غلظت  10ميليگرم در ميليليتر و تيمار بنزيل آدنين با
غلظت  50ميليگرم در ليتر و کمترين آن
( 284/56ميليليتر) در تيمار متقابل عصاره رزماری با
غلظت  15ميليگرم در ميليليتر و تيمار بنزيل آدنين با
غلظت  0ميليگرم در ليتر وجود داشت (شکل .)1

شکل  -1تأثیر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین بر میزان جذب آب گل مریم

شکل  -2تأثیر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین بر میزان مواد جامد محلول گل مریم

اثر عصارههای طبیعی رزماری ...
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بيشترين ميزان مواد جامد محلول ( )%4/82گل مريم در
تيمار متقابل عصاره آويشن با غلظت  10ميليگرم در
ميليليتر و بنزيل آدنين با غلظت  50ميليگرم در ليتر و
کمترين آن در تيمار متقابل عصاره رزماری با غلظت
 15ميليگرم در ميليليتر و بنزيل آدنين با غلظت  0ميليگرم

در ليتر مشاهده شد (شکل .)2
همانطور که انتظار ميرفت ،اثر متقابل عصاره آويشن با
غلظت  10ميليگرم در ميليليتر و تيمار بنزيل آدنين با
غلظت  50ميليگرم در ليتر بيشترين ميزان ماندگاری را
داشتند (شکل .)3

شکل  -3تأثیر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین بر ماندگاری گل مریم

پس بهطور کلي ميتوان بيان کرد که سطوح پايين
عصاره آويشن و بنزيل آدنين بهترين سطوح برای حفظ
ماندگاری گل مريم ميباشند که با نتايج Khongwir
( )2015مطابقت دارد .اسانس آويشن با جلوگيری از فعاليت
باکتریها ،مخمرها و قارچها ،مسدود شدن آوندها را توسط
اين عوامل به تأخير انداخت و از اين طريق تعادل آبي را در
اين گياهان بهبود بخشيد .البته گزارشهای بسياری از اثرات
ضد باکتريايي و ضد قارچي آويشن و مريمگلي در شرايط
مختلف بر روی برخي ميکروارگانيزمها گزارش شدهاست
(Alzoreky & Nakahara, 2003؛ Moreno et al., 2006؛
.)Del Compo et al., 2000

اثر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین روی برخی از
شاخصهای كیفی گل مریم
طبق نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )2اثر
تيمارهای عصارههای طبيعي بنزيل آدنين ،زمان و نيز اثر
متقابل تيمار عصاره های طبيعي و بنزيل آدنين در رابطه با
ميزان کيفيت گل و خميدگي ساقه در سطح احتمال %5
معني دار شده است .همچنين نتايج نشان داد که بقيه اثر
متقابل های تيمارهای عصارههای طبيعي و زمان ،بنزيل
آدنين و زمان و اثر متقابل هر سه با هم در رابطه با ميزان
کيفيت گل و خميدگي ساقه هيچ اثر معني داری نداشته
است.
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جدول  -2تجزیه واریانس تأثیر عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین در غلظتهای مختلف بر برخی از شاخصهای كیفی در محلول گلجای گل مریم
منابع تغییرات

درجه آزادی

كیفیت گل

خمیدگی ساقه

عصارههای طبیعی

4

* 36990/14

* 2527/69

بنزیل آدنین

2

* 167/98

* 677/96

زمان

4

* 5119/01

* 3425/34

عصارههای طبیعی × بنزیل آدنین

8

* 1085/69

* 439/94

عصارههای طبیعی × زمان

16

333/76 ns

293/61 ns

بنزیل آدنین × زمان

8

177/88 ns

300/12 ns

عصارههای طبیعی × بنزیل آدنین × زمان

32

316/08 ns

273/88 ns

خطا

150

17/32

16/56

ضریب تغییرات ()%

-

11/08

9/63

** * ،و  :nsبهترتيب معنيداری در سطح  %5 ،%1و عدم تفاوت معنيدار ميباشد.

شکل  -4تأثیر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین روی درصد كیفیت گل مریم

گلهای موجود در تيمار متقابل عصاره آويشن با غلظت
 10ميليگرم در ميليليتر و تيمار بنزيل آدنين با غلظت
 50ميليگرم در ليتر بيشترين ميزان کيفيت ( )%93/85را
داشتند (شکل .)4
بيشترين خميدگي ساقه ( )32/06در تيمار متقابل شاهد
و تيمار بنزيل آدنين با غلظت  0ميليگرم در ليتر که البته از

لحاظ آماری با تيمار متقابل شاهد و تيمار بنزيل آدنين با
غلظت  100ميليگرم در ليتر اختالف معنيداری نداشت.
کمترين ميزان خميدگي ساقه ( 7درجه) در تيمار متقابل
عصاره آويشن با غلظت  15ميليگرم در ميليليتر و تيمار
بنزيل آدنين با غلظت  50ميليگرم در ليتر وجود داشت
(شکل .)5

اثر عصارههای طبیعی رزماری ...
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شکل  -5تأثیر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین روی درصد خمیدگی ساقه گل مریم

شکل  -6تأثیر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین بر قطر گل گل مریم

اثر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین روی قطر گل،
وزن تر و خشک گل مریم
اثر متقابل بين تيمارهای عصارههای طبيعي و بنزيل
آدنين در گل مريم نشان ميدهد که گلهای موجود در تيمار
متقابل شاهد و تيمار بنزيل آدنين با غلظت  50ميليگرم در
ليتر بيشترين ميزان قطر گل ( 6/80سانتيمتر) را داشتند
(شکل .)6
باالترين ميزان وزن تر ( 40/52گرم) در تيمار متقابل
عصاره آويشن با غلظت  10ميليگرم در ميليليتر و تيمار

بنزيل آدنين با غلظت  50ميليگرم در ليتر و کمترين آن در
تيمار متقابل عصاره رزماری با غلظت  10و  15ميليگرم در
ميليليتر و تيمار بنزيل آدنين با غلظت  50 ،0و
 100ميليگرم در ليتر وجود داشت (شکل .)7
بيشترين ميزان وزن خشک ( 14/5گرم) گل مريم در
تيمار متقابل عصاره آويشن با غلظت  10ميليگرم در
ميليليتر و بنزيل آدنين با غلظت  50ميليگرم در ليتر و
کمترين آن در تيمار شاهد و بنزيل آدنين با غلظت صفر
ميليگرم در ليتر مشاهده شد (شکل .)8
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شکل  -7اثر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین بر میزان وزن تر گل مریم

شکل  -8تأثیر تیمار عصارههای طبیعی و بنزیل آدنین بر میزان وزن خشک گل مریم

بحث
يکي از بزرگترين مشکالت موجود در استفاده از گلهای
شاخه بريده ،کوتاهي عمر گلداني ،پيری و پژمردگي زودرس
آنهاست ،که برای افزايش ماندگاری از محلولهای نگهدارنده
مختلفي استفاده ميشود .محلولهای نگهدارنده حاوی
ترکيبهای مختلفي ازجمله کربوهيدراتها ،مواد ضد ميکروبي
و تنظيمکنندههای رشد گياهي هستند که موجب ماندگاری
گلهای شاخه بريده ميشوند (.)Sankla et al., 2005

خصوصيات هيدروفوبي مواد مؤثره گياهي موجب نفوذ آنها به
چربي غشاء سلولي شده و آنها را نفوذپذيرتر ميکند .اين
تغييرات موجب نشت يونها و ساير ترکيبهای سلولي شده که
در نهايت مرگ ميکروبها را بههمراه دارد .اثرات ضدميکروبي
عصارهها مانع از انسداد آوندی شده و عمر پس از برداشت
گلها را افزايش ميدهد ( .)Bakkali et al., 2008نتايج آناليز
 GCنشان داد که عصارههای رزماری و آويشن دارای برخي
مواد مؤثره ميباشند که دارای خاصيت ضد ميکروبي و برخي
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نيز نقش اسمزی دارند که اين ترکيبها ميتوانند نقش
نگهدارنده برای شاخههای گل بريده داشته باشند.
در مطالعات قبلي نيز استفاده از غلظتهای مختلف عصاره
آويشن برای افزايش ماندگاری ژربرا استفاده شده است که با
نتايج اين مطالعه مشابه ميباشد ( .)Solgi et al., 2009نتايج
 Madadzadehو همکاران ( )2013نيز نشان داد که عصاره
رزماری به علت داشتن خصوصيات ضدميکروبي موجب
افزايش ماندگاری گلهای آلسترومريا گرديد .همچنين
غلظتهای  600ميليگرم در ليتر عصاره رزماری موجب
افزايش قطر شاخههای رز شد (.)Karimi et al., 2012
در محلولهای نگهدارنده ،ميتوان از برخي مواد طبيعي
ازجمله عصاره آويشن و تنظيمکنندههای رشد ازجمله بنزيل
آدنين همراه با ساکارز (در اين تحقيق از غلظت ساکارز ،%7
در تمامي محلولهای نگهدارنده گلهای شاخه بريده مورد
بررسي استفاده گرديد) بهمنظور افزايش عمر پس از برداشت
گلهای شاخه بريده استفاده کرد .با توجه به نتايج حاصل از
تأثير عصارهها و بنزيل آدنين بهصورت منفرد ،انتظار
ميرفت که اثر متقابل تيمار بنزيل آدنين با غلظت
 50ميليگرم در ليتر و عصاره آويشن با غلظت  10ميليگرم
در ميليليتر بيشترين ميزان ماندگاری را داشته باشند .در
مطالعه  Hashemiو همکاران ( )2014نيز غلظت
 125ميليگرم بر ليتر عصاره آويشن بيشترين تأثير را روی
ماندگاری گلهای شاخه بريده داوودی داشت .البته قابل
ذکر است که در سطوح باالی بنزيل آدنين و عصاره آويشن
کيفيت و ماندگاری گلها به مطلوبيت سطوح پايين آنها نبوده
است .پس بهطور کلي ميتوان بيان کرد که سطوح پايين
بنزيل آدنين و عصاره آويشن بهترين سطوح برای حفظ
ماندگاری گل مريم ميباشند که با نتايج Khongwir
( )2015مطابقت دارد .ترکيب تيمارها تأثير بيشتری روی
ماندگاری و درصد کيفيت گل مريم داشت .عصاره آويشن
با جلوگيری از فعاليت باکتریها ،مخمرها و قارچها ،مسدود
شدن آوندها را توسط اين عوامل به تأخير انداخت و از اين
طريق تعادل آبي را در اين گياهان بهبود بخشيد .بنابراين
استفاده از عصاره آويشن و بنزيل آدنين باعث شد گلها
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مدت زمان بيشتری آب جذب کنند ،در نتيجه پالسيده شدن
گلبرگها به تأخير افتاد و طول عمر و درصد کيفيت آنها
افزايش يابد .علت اينکه در اين تحقيق استفاده از بنزيل
آدنين با سطوح باال پيشنهاد نشد ،به اين دليل بود که در
برگ گلهای تيمار شده با غلظتهای باالی بنزيل آدنين
پس از گذشت تقريباً دو هفته لکههای قهوهای و زرد رنگ
مشاهده شد که با پيشرفت زمان بر ميزان آنها افزوده شد .از
آنجايي که کاهش در کيفيت گلهای شاخه بريده مريم بيشتر
بهدليل پژمردگي گلبرگهای آنهاست ،علت اين امر ميتواند
بهدليل تجمع بيش از حد مواد در داخل گلبرگها باشد که
با توسعه عالئم پژمردگي در گلبرگها باعث کاهش طراوت
و طول عمر گلهای تيمار شده با غلظتهای باال شد.
 Asilو  )2010( Karimiبيان کردند که بنزيل آدنين با
دخالت در بيوسنتز اتيلن از پيری جلوگيری ميکند و باعث
افزايش عمر گلجايي گلهای شاخه بريده ميشود .علت اينکه
در غلظت  50ميليگرم در ليتر بنزيل آدنين نسبت به ساير
غلظتها جذب آب بيشتری صورت گرفته (شکل  )1اين است
که اين غلظت از بنزل آدنين با تجزيه بيشتر ساکارز موجود در
گلبرگها موجب افزايش فشار اسمزی موجود در گلبرگها
شده ،در نتيجه جذب آب بيشتری صورت گرفته ،که اين امر
موجب تورم سلولها و تورژسانس گلها شده است .در واقع
با توجه به اهميت بنزيل آدنين در جذب و انتقال مواد ،کاهش
سرعت تنفس ،کاهش ميزان اتيلن و تنظيم رشد گياهي ،نقش
اين ماده در افزايش کيفيت گلهای شاخه بريده ميخک مشهود
است ( .)Chandrashekar & Gopinath, 2001بهطور کلي
ميتوان بيان کرد که بنزيل آدنين و عصاره آويشن در
غلظتهای پايين در حفظ کلروفيل دارای تأثير مثبت و در
غلظتهای باال دارای اثر منفي ميباشند .همچنين اثر عصاره
آويشن ،بنزيل آدنين و اثرات متقابل آنها سبب ميشود با کاهش
اتيلن و سير نزولي تنفس مصرف کربوهيدارتهای داخلي
گلها کمتر شود و با افزايش تورژسانس سلولها در نتيجه
جذب بيشتر آب ،سبب باز شدن گلبرگها و افزايش ماندگاری
گلها گردد .علت اين امر نيز ميتواند بهدليل تأثير اين مواد در
به تأخير انداختن تجزيه پروتئينها باشد.
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Abstract
The tuberose (Polianthes tuberosa L.) is an ornamental plant related to the agaves, planted
around the word. The main purpose of this study was to investigation of various concentrations
of Thymus vulgaris L., Rosmarinus officinalis L., and benzyl adenine on longevity and
durability of tuberose cut flowers. After extracting herbal extract and GC analysis, cut flowers
were transferred to vessels containing preservative solutions. Then flowers were located in the
controlled room. A factorial experiment in randomized complete block design with three
replications was carried out in this research. Design include effects of treatments on quality of
flowers, percent of total dissolved solids, water absorbance, stem bending, flower diameter,
fresh weight and dry weight. GC analysis indicated that there were some compounds in the
extracts increasing the shelf life of cut flowers. The most longevity (13.75 days) was related to
treatment of interaction of thymus extract (10%) and 50mg/l benzyl adenine. In conclusion,
treatments of benzyl adenine and thymus extract inhibited the growth of microorganisms in
preservative solutions that resulted in increased post-harvest longevity.

Keywords: Thymus vulgaris L., Polianthes tuberosa L. cut flowers, preservative solutions,
longevity.

