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 بر ماندگاری و  (Thymus vulgaris) آویشن باغی ساکارز و اسانستأثیر اسل، 

 (.Polianthes tuberosa L)مریم  شاخه بریدنی کیفیت پس از برداشت گل
 

 3و عاطفه صبوری *2پور اصیل، معظم حسن1برجی نفیسه

 ورزی، دانشگاه گیالنعلوم کشا ۀدانشکد ،استادیارو  دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استاد .3و  2، 1

 (8/3/1333تاریخ تصویب:  - 8/4/1333)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 شاخه بریدنیکیفیت و افزایش ماندگاری پس از برداشت گل بهبود  باهدفدر این پژوهش که 

 اتانول ،عنوان تیمار شاهدهب شامل آب مقطر آزمایشموردانجام گرفت، تیمارهای رقم دابل مریم 

گرم در لیتر، میلی 155و  55، 55سانس آویشن باغی در سه سطح ا، درصد 5 درصد، ساکارز3

تیمار های گل نیز برای شماری از شاخهگرم در لیتر و میلی 55و  55، 25اسل در سه سطح 

در تیمارشده با ساکارز  های گلشاخه و قرار دادناول ساعت  24 در درصد5ضربانی با ساکارز 

 هامقایسۀ میانگین نتایج. بودنددوم  تساع 24 یشن باغی و اسل، دراسانس آو ۀیادشدسه غلظت 

گرم در لیتر اسل، بیشترین تأثیر را در به میلی 55و  55، 25 هایغلظت ها باتیمار گلنشان داد 

، 55های روز داشتند. در غلظت 75/5و  75/7، 33/5مدت ه ترتیب به ها بتأخیر انداختن پیری گل

روز  33/3و  75/3، 33/4در لیتر اسانس آویشن باغی نیز ماندگاری به ترتیب  گرممیلی 55و  155

سبزینه تر نسبی، جذب آب، میزان مواد جامد محلول، پروتئین و وزناین تیمارها افزایش یافت. در 

های تیمارها بیشتر بود. میزان پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت آنزیم دیگرنسبت به  )کلروفیل(

و  55، 25های های تیمارشده با غلظتپس از برداشت در گل ۀپراکسیداز در طی دور کاتاالز و

گرم در لیتر اسانس آویشن باغی نسبت میلی 55و  155، 55های گرم در لیتر اسل و غلظتمیلی 55

تیمارها کمتر بود. اسل و اسانس آویشن باغی به همراه ساکارز نیز سبب افزایش  دیگربه 

 مریم رقم دابل شدند. شاخه بریدنیی هاماندگاری گل

 

های ضروری، گل ها، بنزیل آدنین، روغنآنزیم پراکسیداز، باز شدن گلچه های کلیدی:واژه

 .آلدئیددیمالون مریم،
 

 مقدمه

های شاخه بریدنی در ایران و ترین گل گل مریم از مهم

های پیازی است و یکی از گل رودجهان به شمار می

کاری ایران  ای در نواحی گلستردهصورت گ که به

های (. گلJowkar & Salehi, 2006شود )کشت می

های شوند که تنها گلچهمریم هنگامی برداشت می

های بازنشده بندرت پس پایینی باز شده باشند. گلچه

شود که این  شوند و این امر سبب میاز برداشت باز می

. گل در ظهور کیفیت خود محدودیت داشته باشد

عنوان یک گل صادراتی مهم به  گرچه گل مریم به

ها در طول ساقۀ آید، اما باز شدن ناقص گلچهشمار می

دهنده، ریزش پیش از موعد یا تکامل نیافتن گل

های های انتهایی و طول عمر کوتاه گلچهگلچه

تواند سبب جلوگیری از تولید تجاری آن مانده، می باقی

(. امروزه از Hassanpour Asil et al., 2011شود )

های محافظ های رشد گیاهی و محلول کننده تنظیم
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برای افزایش ماندگاری، به تأخیر انداختن پیری و 

های شاخه بریدنی استفاده کاهش تولید اتیلن در گل

های مریم در ها و ماندگاری گلشود. باز شدن گلچهمی

 Shoor etیابد )شرایط معمولی نگهداری کاهش می

al., 2004هایی که برای حفظ کیفیت (. ازجمله ترکیب

های شاخه و افزایش ماندگاری پس از برداشت گل

هایی  توان به هورمونشوند، میبریدنی استفاده می

نیز  اسلمانند جیبرلین و سیتوکینین اشاره کرد. 

محلولی است که از ترکیب مقادیر معینی از این دو 

ها با تأخیر در از شود. سایتوکینینهورمون تولید می

شوند تا ها و نشت یونی باعث میدهی آب گلبرگدست

های شاخه بریدنی در طول دورة پس از تر گلوزن

(. این Cook et al., 1985برداشت دیرتر کاهش یابد )

های  کننده کنش با تسریعهورمون همچنین با برهم

 ,.Shoor et alرشد گیاهی ازجمله آبسیزیک اسید )

ساخت )بیوسنتز( اتیلن،  لوگیری از زیست(، ج2004

ها و میزان جذب ویژگی مخزن )سینک( بودن جوانه

های شاخه بریدنی را افزایش داده و مواد، ماندگاری گل

شود ها می های ظاهری آنسبب حفظ ویژگی

(Hutchinson et al., 2010جیبرلین .) ها نیز با

رنگ ها، جلوگیری از کاهش جلوگیری از ریزش گلبرگ

(، تأخیر در Hassanpour Asil et al., 2011ها ) آن

اسید و ها، کاهش تجزیۀ ریبونوکلئیکزردی برگ

ها، سبب بهبود پروتئین و افزایش باز شدن گلچه

شود های شاخه بریدنی میکیفیت پس از برداشت گل

(Shoor et al., 2004به .)منظور افزایش عمر گلجایی 

(vase life) بریدنی از ساکارز نیز در های شاخه گل

شود و یا پیش از ها استفاده میهای محافظ گلمحلول

عنوان  ها در محلول محافظ از ساکارز بهقرار دادن گل

عنوان یک پیش . ساکارز بهشودتیمار استفاده میپیش

ای برای تنظیم اسمزی سودمند مادة تنفسی و ماده

کند میداشتن تعادل آب مناسب کمک  بوده و به نگه

(Hutchinson et al., 2003بررسی .) ها نشان داده

است که در شرایط عادی )نرمال( ریزش بسیاری از 

دلیل تنش )استرس(  ها احتمال دارد بهجوانه

های کربوهیدرات باشد. افزودن ساکارز به محلول

ها شده و دارنده، موجب افزایش قند در یاخته نگه

ها ها و برگرگدرنتیجه پتانسیل اسمزی در گلب

یابد ها افزایش میافزایش یافته و ماندگاری گل

(Hutchinson et al., 2003 .) 

های در محلول تازگی بهکه  هاییترکیباز دیگر 

 شاخه بریدنیهای محافظ برای افزایش ماندگاری گل

. های گیاهی را نام بردتوان اسانسشود، میاستفاده می

 تنها نهیکی هستند که ها، مواد طبیعی ارگاناسانس

ثر ؤمنیز  زیست محیطند، بلکه در حفاظت از اایمن

های (، در بین اسانسBayat et al., 2011) هستند

های آویشن باغی و آویشن گیاهی مختلف، اسانس

ها دارند و ها و باکتریشیراز تأثیر زیادی در برابر قارچ

شوند. های گیاهی استفاده میبرای کنترل بیماری

: مانندفنلی  های ترکیبها سطوح باالیی از انساس

ند، که با نفوذپذیر دارکارواکرول، تیمول و ائوجنول 

شوند و به می ها آنها سبب مرگ کردن غشای باکتری

ها افزایش پیدا دنبال آن جذب محلول و ماندگاری گل

 بسته شدناین جلوگیری از  سوی دیگرکند، از می

 ۀب کاهش تجزیآوندی و کاهش تنش خشکی سب

شده و به دنبال آن  ای یاختهپروتئین و تخریب غشای 

 Solgi etابد )یآلدهید نیز کاهش میدیتولید مالون

al., 2009 .)سری تغییرات  یک ۀفرآیند پیری نتیج

است که  (متابولیکیوسازی )سوختفیزیولوژیک و 

، اندام و یا موجود زنده یاختهسرانجام به مرگ 

، پیری وسازی سوختتغییرات  لحاظ از انجامد. می

ناشی  (اکسیداتیواکسایشی )انجام فرآیندهای  یجۀدرنت

 ,.Ohe et al) ددهمی رخ فعال اکسیژنانواع از تولید 

بر اینکه گروه هیدروکسیل موجود روی  افزون .(2005

 ویژگیهای گیاهی سبب ایجاد های فنولی اسانسحلقه

 ویژگیها انسشود، این اسمی ها آنضدمیکروبی در 

توانند در ند و میدارنیز  (اکسیدانیآنتیپاداکسایشی )

فعال اکسیژن نقش داشته باشند انواع خنثی شدن 

(Solgi et al., 2009.) 

به  ، ارزیابی افزایش ماندگاری،تحقیقاین هدف از 

های و بهبود برخی از ویژگی تأخیر انداختن پیری

بین  یا یسهمقامریم و  شاخه بریدنیگل  کیفی

 بود.شیمیایی و طبیعی  ةدارند نگههای محلول

 

 ها مواد و روش

شاخه بریدنی مریم رقم  گل 191در این تحقیق شمار 



 31 ... تأثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی و همکاران: برجی 

ها هنگامی برداشت شدند که استفاده شد. گل دابل

ها بسته بوده یا در نهایت دو گلچۀ پایینی همۀ گلچه

هایی برای انجام این باز شده بودند. سعی شد گل

ستفاده شود که ظاهر سالم و یکنواختی پژوهش ا

ها در داشته و بدون هرگونه آفت و بیماری باشند. گل

کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شدند. پس 

های گل در زیر ها به آزمایشگاه، شاخهاز انتقال گل

صورت مورب برش داده شدند،  جریان آب به

شاخۀ گل  مانده برای هرکه طول ساقۀ باقی ایگونه به

های پایینی نیز برای متر شد و برگسانتی 40حدود 

ها جلوگیری از قرار گرفتن در محلول گلجای از ساقه

شده با دمای  ها در شرایط کنترلجدا شدند. گل

درصد  40±1درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی  1±39

 13در شرایط نور سفید فلوروسنت، با طول دورة نوری 

 ساعت نگهداری شدند.

ی در این پژوهش شامل آب موردبررسمارهای تی

DWمقطر )
درصد 9اتانول  عنوان تیمار شاهد،ه( ب1

(E
Sدرصد )1(، ساکارز 3

Tسانس آویشن باغی )ا(، 9
7 )

گرم در لیتر، اسل میلی 100و  41، 10  در سه سطح

(A
گرم در لیتر و میلی 41و  10، 31( در سه سطح 1

یمار ضربانی با های گل نیز تدر مورد شماری از شاخه

ازآن قرار ساعت اول و پس 37درصد برای 1ساکارز 

تیمارشده با ساکارز در سه غلظت  های گلشاخهدادن 

S+Tة اسانس آویشن باغی )یادشد
( و نیز سه غلظت 6

S+Aاسل )
دوم بودند. شایان  تساع 37( برای 4

های ها برای کاربرد در محلولیادآوری است اسانس

وادی مانند الکل حل شوند. دلیل محافظ باید توسط م

استفاده از تیمار الکل در این آزمایش نیز همین امر 

تیمار  11است، تا تأثیر آن نیز بررشود. این پژوهش با 

تکرار در قالب یک طرح کامل تصادفی و  9در  یادشده

های ثابت بررسی شدند، برای صفاتی که در طول زمان

الت( در قالب های خردشده )اسپلیت پکرت صورت به

های طرح کامل تصادفی انجام شد. در طرح اخیر عامل

                                                                               
1. Distilled water 

2. Ethanol 

3. Sucrose 

4. Thyme oil 

5. Accel 

6. Sucrose + Thyme oil 

7. Sucrose + Accel 

شده های تعییناصلی و فرعی به ترتیب تیمار و زمان

بودند. برای هر تکرار، سه شاخه گل بریدنی مریم در 

 نظر گرفته شد.

 شده یبررس ی )مورفولوژیکی(ساختارظاهرصفات 

، جذب بازشدههای شامل: ماندگاری گل، درصد گلچه

ینه سبزتر و صفات فیزیولوژیک شامل: میزان آب و وزن

های ، پروتئین، آنزیمون لیپید، پراکسیداسی)کلروفیل(

 پراکسیداز و کاتاالز و مواد جامد محلول بودند.

 

 یساختارظاهرگیری صفات اندازه

های بازشده، درصد گلچهصفاتی همچون ماندگاری گل، 

RFW) تر نسبیوزن
WU)مقدار جذب آب و  (8

بررسی  (3

 شدند.

 

 گیری صفات فیزیولوژیکاندازه

گیری سبزینۀ کل از روش لیچتندالر برای اندازه

(Lichtenthaller, 1987برای تعیین غلظت مالون ،)-

MADآلدهید )دی
 Heath( از روش هیت و پاکر )10

and Packer, 1965،)  برای تعیین میزان پروتئین کل

سنجش (، برای Bradford, 1976از روش برادفورد )

PODآنزیم پراکسیداز )
 از روش سزار و همکاران (11

(Cesar et al., 2010 برای سنجش آنزیم کاتاالز ،)

(CAT
 Chance and) از روش چنس و ماهلی (13

Maehly, 1955گیری میزان مواد جامد  ( و برای اندازه

TSS)محلول 
سنج )رفرکتومتر(  از دستگاه شکست (19

ها به ها و گلبرگاری از برگبرداستفاده شد. نمونه

صورت  به 11و  8، 1، 3فاصلۀ سه روز در روزهای 

آذین  های پایین، وسط و باالی گلتصادفی از قسمت

هایی که برای وزن کردن برچسب زده جز گلها )بهگل

شده بودند( انجام گرفت. در تجزیۀ واریانس و مقایسۀ 

افزار  با نرم درصد 1در سطح  LSDبه روش  میانگین

SAS افزار  انجام شد و برای رسم نمودارها نیز از نرم

 اکسل استفاده شد.

                                                                               
8. Relative fresh weight  

9. Water uptake  
10. Malondialdehyde  

11. Peroxidase 

12. Catalase 

13. Total soluble solid  
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 نتایج
 صفات ساختارظاهری

آمده از تجزیۀ واریانس  دست نتایج به ماندگاری گل:

های شاخه بریدنی های مربوط به ماندگاری گل داده

دارندة مختلف  های نگهمریم نشان داد که بین محلول

داری در سطح احتمال ف معنیدر این پژوهش اختال

 (.1درصد وجود دارد )جدول1

ها نشان داد که نتایج مقایسۀ میانگین داده

با  اسلبیشترین ماندگاری گل مربوط به تیمار 

گرم در لیتر به ترتیب با میلی 10و  31های  غلظت

روز بود و غلظت  00/14و  66/14میانگین ماندگاری 

ماندگاری در  روز 00/16گرم در لیتر اسل با  میلی 41

درجۀ بعدی اهمیت قرار داشت. میانگین ماندگاری 

درصد و ساکارز 9ها در تیمارهای آب مقطر، اتانول گل

روز بود.  00/19و  99/19، 99/10درصد به ترتیب 1

و  41، 10هایتیمارهای اسانس آویشن باغی با غلظت

دار گرم در لیتر با یکدیگر اختالف معنی میلی 100

دار با تیمار آب مقطر د، اما اختالف معنینداشتن

 (.7داشتند )جدول

 

تجزیۀ واریانس نشان داد  نتایج ها:درصد باز شدن گلچه

که تأثیر تیمارهای مختلف بر درصد باز شدن گل 

درصد 1سطح احتمال  در دابلشاخه بریدنی مریم رقم 

 (.1دار شد )جدولمعنی

باز د درص نشان داد کهها مقایسۀ میانگین داده

ها برای تیمار اسانس آویشن باغی با غلظت گلچه شدن

باالترین مقدار و برابر با  گرم در لیتر،میلی 41

تیمار آویشن باغی با  ازآنپسدرصد بود و 69/63

درصد به همراه 1گرم در لیتر، ساکارز میلی 10غلظت 

به همراه  درصد1اسل، ساکارز  گرم در لیتر میلی 31

لیتر اسانس آویشن باغی، ساکارز گرم در میلی 41

درصد قرار داشت، 9یی و سپس اتانول تنها بهدرصد 1

، 169/11، 330/13، 830/13که به ترتیب مقادیر 

درصد را به خود اختصاص دادند و 000/11و  080/11

ها تفاوت با باالترین میزان درصد باز شدن گلچه

دار نداشتند، همچنین کمترین درصد باز شدن معنی

درصد از  63/36چه نیز مربوط به آب مقطر بود که گل

 (. 7شد )جدولها را شامل میگلچه

 نتایج تجزیۀ واریانس نشان  :(RFW)تر نسبی وزن

داد که تأثیر تیمارهای مختلف و زمان در سطح 

 نتایج  (.3دار شد )جدولدرصد معنی1احتمال 

 ها نشان داد که باالترین میزان وزن ترمقایسۀ میانگین

گرم در میلی 31با غلظت  اسلنسبی مربوط به تیمار 

 اسلگرم در لیتر میلی 41و  10های لیتر بود. غلظت

نیز در درجۀ بعدی اهمیت قرار داشتند که اختالف 

 دار نبود. وزن تر نسبی ها نسبت به هم معنی آن

با ساکارز تیمار شده  اسلهایی که پیش از تیمار با گل

اری با تیمار شاهد آب مقطر دبودند، تفاوت معنی

 نداشتند. همۀ تیمارهای اسانس آویشن باغی به 

جز ساکارز  همراه ساکارز و یا بدون تیمار با ساکارز، به

 گرم در لیتر اسانس میلی 41به همراه غلظت 

دار آویشن باغی با تیمار آب مقطر اختالف معنی

درصد و اتانول 1داشتند. اختالف تیمارهای ساکارز 

 دار بود، اما صد نیز با تیمار آب مقطر معنیدر9

داری نداشتند  نسبت به یکدیگر اختالف معنی

 (.7)جدول

 

نتایج تجزیۀ واریانس  :(Water uptake)جذب آب 

های مربوط به جذب آب نشان داد که تأثیر  داده

تیمارها، زمان و اثر متقابل تیمار در زمان در سطح 

(. بیشترین 9ولدار است )جددرصد معنی1احتمال 

 31با غلظت  اسلمیزان جذب آب مربوط به تیمار 

گرم در لیتر بود که در روز پنجم دیده شد. در میلی

دیگر تیمارها روند جذب آب کاهشی بود، که البته این 

کاهش در تیمار آب مقطر مشهودتر از دیگر تیمارها 

و اسانس آویشن  اسلهای تیمارشده با بود. درواقع گل

نسبت ثابتی در جذب آب طورکلی روند به باغی به

دهد که این تیمارها با داشتند و این امر نشان می

اند. گذشت زمان، جذب آب خود را بهتر حفظ کرده

ها نشان داد که همۀ نتایج مقایسۀ میانگین داده

داری با تیمار شاهد آب مقطر تیمارها اختالف معنی

ر اسانس گرم در لیتمیلی 100و  10دارند. غلظت 

 10همراه غلظت  آویشن باغی و تیمار ساکارز به

گرم در لیتر اسانس آویشن باغی نیز اختالف  میلی

داری با تیمارهای اتانول و ساکارز دارند  معنی

 (.7)جدول
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وح مختلف های گل شاخه بریدنی مریم رقم دابل تیمارشده با سط. تجزیۀ واریانس ماندگاری گل و درصد باز شدن گلچه1جدول
 تنهایی و همراه با ساکارز اسانس آویشن باغی و اسل به

Table 1. Analysis of variance of vase life and floret opening percent of Polianthes tuberosa cv. Double cut flowers 
treated by different levels of thyme oil and accel singly or in combination with sucrose 

S.O.V df .                  Ms                   . 
floret opening                vase life 

Treatment 
Error                         
CV                             

14 
30 

259.536**                   14.184** 
4.834                            0.666 
4.781                            6.103 

 .Significant at 1% probability level **                                  .                درصد1داری در سطح احتمال  معنی **           

 
تر نسبی و جذب آب در گل شاخه بریدنی مریم رقم دابل تیمارشده با سطوح مختلف اسانس آویشن . تجزیۀ واریانس وزن3 جدول

 راه با ساکارزتنهایی و هم باغی و اسل به

Table 2. Analysis of variance of relative fresh weight and water uptake of Polianthes tuberosa cv. Double cut flowers 
treated by different levels of thyme oil and accel singly or in combination with sucrose 

S.O.V df 
Ms 

Water uptake Relative fresh weight 
Treatment (a) 14 0.000767** 418.685** 

Error (a) 30 0.000013 449.045 

Time (b) 4 0.004839** 4229.791** 

(a×b) 56 0.000066** 35.273 ns 

Error 120 0.000007 36.359 

CV  1.470 6.600 

 .and ns, significant at 1% probability level and non-significant, respectively **        .دار درصد و غیرمعنی1داری در سطح احتمال  به ترتیب معنی nsو ** 

 
تیمارشده با سطوح مختلف اسانس آویشن باغی و دابل . تجزیۀ واریانس صفات فیزیولوژیک گل شاخه بریدنی مریم رقم 9جدول

 تنهایی و همراه با ساکارز اسل به

Table 3. Analysis of variance of physiological characteristics of Polianthes tuberosa cv. Double cut flowers treated 
by different levels of thyme oil and accel singly or in combination with sucrose 

S.O.V df 
Ms 

Catalase Peroxidase Total soluble 
solid 

Protein Chlorophyll
 Malondialdehyde  

Treatment (a) 14 0.768** 0.278** 4.849** 1139.860** 0.47* 25.350** 
Error (a) 30 0.633 0.221 0.880 53.912 0.025 12.372 
Time (b) 3 23.928** 7.335** 25.155** 40224.534** 14.699** 476.252** 
(a × b) 42 0.208 ns 0.071 ns 0.213 ns 560.488 ns 0.027 ns 6.929** 

Error 90 0.251 0.090 0.198 34.436 0.244 2.345 
CV  31.836 60.146 9.112 4.500 4.863 4.808 

 دار درصد و غیرمعنی1درصد، 1داری در سطح احتمال  به ترتیب معنی nsو  **، *

*, ** and ns, significant at 5%, 1%  probability levels and non-significant, respectively. 

 
تیمارشده با سطوح مختلف اسانس آویشن باغی دابل رقم  . مقایسۀ میانگین صفات ساختارظاهری گل شاخه بریدنی مریم7جدول 

 تنهایی و همراه با ساکارز و اسل به

Table 4. Mean comparison of morphological characteristics of Polianthes tuberosa cv. Double cut flowers treated by 
different levels of thyme oil and accel singly and in combination with sucrose 

Vase life 
(Day) 

Floret opening 
(%) 

Relative fresh weight 
(Primary fresh weight percent) 

Water uptake  
(mg/g fw.day) Treatment 

10.333 k 26.690 f g 84.228 h 0.171 Distilled water 
13.000 e-h 51.080 bc d-f 90.816 d 0.190 Sucrose 5% 
13.333 d-g 51.000 bc d-f 91.168 d 0.190 Ethanol 3% 
13.666 d-f 52.820 b c-e 92.019 cd 0.191 (50 mg/l)  Thyme oil 
14.666 cd 62.633 a b-d 94.170 c 0.193 (75 mg/l)  Thyme oil 

de
14.000 44.820 d c-e 92.331 cd 0.191 (100 mg/l)  Thyme oil 
17.666 a

 
49.507 bc a 104.280 a 0.203 Accel (25 mg/l) 

17.000 ab 41.427 d b 98.090 b 0.197 Accel (50 mg/l) 
bc16.000 33.453 e bc 96.119 b 0.195 Accel (75 mg/l) 

12.666 e-i 42.550 d d-f 90.364 de 0.189 (50 mg/l) + Sucrose 5% Thyme oil 
12.000 g-j 51.163 bc e-g 88.519 ef 0.188 (75 mg/l) + Sucrose 5% Thyme oil 

f-j 
12.333 32.657 e ef 88.832 ef 0.188 (100 mg/l) + Sucrose 5% Thyme oil 
11.000 jk 52.290 bc g 84.343 g 0.183 Accel (25 mg/l) + Sucrose 5% 
11.333 i-k 48.947 c fg 

86.877 f 0.186 Accel (50 mg/l) + Sucrose 5% 
11.666 h-k 48.727 c e-g 88.094 f 0.187 Accel (75 mg/l) + Sucrose 5% 

 درصد  ندارند.1در سطح احتمال  LSDداری ازنظر آزمون  کم یک حرف مشترک دارند، تفاوت معنیدر هر ستون تیمارهایی که دست  

Means in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level of probability by LSD test. 
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  صفات فیزیولوژیک

های مربوط به واریانس داده ۀنتایج تجزی میزان سبزینه:

تیمار و زمان در سطح  تأثیردهد که نشان می سبزینه

مان نیز در متقابل تیمار در ز اثرو  درصد1احتمال 

 (. 9)جدول هستنددار معنی درصد1سطح احتمال 
در  سبزینهها نشان داد که میزان نتایج بررسی

زمان و با  باگذشتمریم  شاخه بریدنیهای گل برگ

ابد، اما سرعت این کاهش یپیشرفت پیری کاهش می

دیگر و اسانس آویشن باغی کمتر از  اسلدر تیمار 

 مقطر بود. تیمار آب  ویژه بهتیمارها، 

دار بودن اثر متقابل تیمار در زمان با توجه به معنی

دهی آماری انجام شد، بدین معنی که مقایسۀ عمل برش

میانگین تیمارها در هرکدام از مراحل زمانی به تفکیک 

دهی آماری و مقایسۀ میزان سبزینۀ برش بررسی شد.

نشان داد که  برداریها در چهار زمان مختلف نمونهبرگ

لیتر در هر چهار  گرم درمیلی 31تیمار اسل با غلظت 

 41و  10های  برداری و تیمار اسل با غلظتسری نمونه

برداری بیشترین گرم در لیتر در سه سری اول نمونهمیلی

میزان سبزینه و درواقع بیشترین تأثیر را در به تأخیر 

اند. تیمار اسانس آویشن انداختن تخریب سبزینه داشته

گرم در لیتر در درجۀ بعدی میلی 41 با غلظتباغی 

اهمیت قرار داشته و دیگر تیمارها در این چهار روز از 

 (.1روند خاصی پیروی نکردند )جدول

 

آمده از تجزیۀ  دست نتایج به پراکسیداسیون لیپیدی:

آلدئید  دی گیری مالونهای مربوط به اندازهواریانس داده

درصد و تأثیر 1طح احتمال نشان داد که تأثیر تیمار در س

دار است، اما اثر درصد معنی1زمان در سطح احتمال 

(. با توجه به 9دار نبود )جدولمتقابل تیمار در زمان معنی

آلدئید دینتایج مقایسۀ میانگین باالترین میزان مالون

تولیدی مربوط به تیمار شاهد آب مقطر و تیمار ساکارز 

لیتر است. هر سه غلظت گرم در میلی 31به همراه اسل 

-تیمار اسل و اسانس آویشن باغی کمترین تولید مالون

دار آلدئید را داشتند، که با یکدیگر اختالف معنیدی

داری نداشته ولی با تیمار شاهد آب مقطر اختالف معنی

 (.1را نشان دادند )جدول 
 

های مربوط به نتایج تجزیۀ واریانس داده پروتئین:

ان پروتئین نشان داد که تأثیر تیمار و گیری میز اندازه

دار شد، اما اثر درصد معنی1زمان در سطح احتمال 

(. نتایج 9دار نیست )جدولمتقابل تیمار در زمان معنی

جز  ها نیز نشان داد که همۀ تیمارها بهمقایسۀ میانگین

گرم در میلی 10و  31ای ساکارز به همراه غلظت تیماره

دار دارند قطر تفاوت معنیلیتر اسل با شاهد آب م

  (.1)جدول

 

واریانس  ۀنتایج تجزی :(PODمیزان آنزیم پراکسیداز )

های مربوط به میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز داده

تیمار و زمان در سطح احتمال  تأثیرنشان داد که 

اما اثر متقابل تیمار در زمان ، شددار معنی درصد1

 ۀبه نتایج مقایسبا توجه  (.9ست )جدولدار نیمعنی

ها، بیشترین میزان تولید آنزیم پراکسیداز در میانگین

غلظت  همراه بهساکارز تیمار تیمار شاهد آب مقطر و 

با دیگر تیمارها ، که است اسلگرم در لیتر میلی 31

تیمارها سبب کاهش  دیگرداشتند.  داراختالف معنی

 ها شدند. بیشترینتولید آنزیم در طی روند پیری گل

بود  اسلگرم در لیتر میلی 31تأثیر نیز مربوط به تیمار 

جز تیمار ساکارز به همراه اسانس تیمارها به ۀکه با هم

گرم در لیتر و همچنین تیمار میلی 41آویشن باغی 

گرم در لیتر میلی 41و  10ساکارز به همراه دو غلظت 

  (.1داشت )جدول دارتفاوت معنی اسل
 

های  نتایج تجزیۀ واریانس داده :(CAT) میزان آنزیم کاتاالز

مربوط به میزان فعالیت آنزیم کاتاالز نشان داد که تأثیر 

دار بوده، اما درصد معنی1در سطح احتمال  تیمار و زمان

(. با 9دار نیست )جدولاثر متقابل تیمار در زمان معنی

ها، بیشترین میزان تولید توجه به نتایج مقایسۀ میانگین

الز در تیمار شاهد آب مقطر مشاهده شد، که آنزیم کاتا

 البته با بیشتر تیمارها مانند ساکارز، اتانول، ساکارز به

همراه هر سه غلظت اسانس آویشن باغی و ساکارز به 

داری نداشت. اختالف معنی اسلهمراه هر سه غلظت 

مؤثرترین تیمارها در کاهش تولید آنزیم کاتاالز تیمارهای 

ن باغی بودند، که با یکدیگر اختالف و اسانس آویش اسل

داری نداشته ولی با شاهد آب مقطر اختالف معنی

 داری داشتند. در بین این تیمارها نیز بیشترین تأثیر معنی

 (.1بود )جدول اسلگرم در لیتر میلی31مربوط به غلظت 
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های واریانس داده ۀنتایج تجزی :(TSS)مواد جامد محلول 

 تأثیرامد محلول نشان داد که مربوط به میزان مواد ج

 دار شد،درصد معنی1در سطح احتمال  تیمار و زمان

. (9دار نشد )جدولمتقابل تیمار در زمان معنی اثرولی 

تیمارها اختالف  ۀمیانگین، هم ۀبا توجه به نتایج مقایس

. بیشترین میزان داشتندداری با شاهد آب مقطر معنی

مشاهده  اسلر در سه غلظت تیما مواد جامد محلول

گرم در لیتر اسانس آویشن میلی 41شد، که با تیمار 

 100و  10داشتند. تیمارهای ن دارباغی اختالف معنی

گرم در لیتر اسانس آویشن باغی، اتانول و ساکارز میلی

این تیمارها نیز که  هبعدی اهمیت قرار داشت ۀدر درج

رها، ند. در بین تیمااشتدنداری با یکدیگر معنیاختالف 

اسانس آویشن باغی و  همراه بهتیمارهای ساکارز 

های در رده اسلسپس تیمارهای ساکارز به همراه 

ار شاهد آب مقطر بعدی قرار گرفتند، که البته با تیم

 (.1داشتند )جدول داراختالف معنی

 
سطوح مختلف اسانس آویشن باغی و تیمارشده با دابل . مقایسۀ میانگین صفات فیزیولوژیک گل شاخه بریدنی مریم رقم 1جدول 

 تنهایی و همراه با ساکارز اسل به

Table 5. Mean comparison of physiological characteristics of Polianthes tuberosa cv. Double cut flowers treated with 

different levels of thyme oil and accel singly and in combination with sucrose 
Chlorophyll (mg/g fw) 

Malondialdehyde 

(μmol/g fw) 
Protein 

(mg/g fw) 
Peroxidase  

(μmol/g 

fw.min) 

Catalase  
(μmol/g 

fw.min) 

Total  

Soluble 

solid (%) 
Treatment 

4 sampling 3 sampling 2 sampling 1 sampling 
a 26.976

 b 28.930
 b 24.596

 f  
31.635  a 3.300 h 115.983 a 0.939 a 1.941 g 3.733 Distilled water 

a 28.416
 ab 

30.977
 ab 

31.158
 c-e 35.422  a-c 

3.227 ef 129.743 c 0.444 a-d 1.627 b-d 5.091 Sucrose 5% 
a 28.351

 ab 
30.435

 a 33.274
 c-f 35.160 a-c 

3.220 ef 132.092 c 0.438 a-e 1.578 b-d 5.125 Ethanol 3% 
a 28.803

 ab 
30.651

 a 34.091
 c-f 34.933 a-d 3.192 de 134.060 c 0.419 b-f 1.497 b-d 5.141 (50 mg/l)  Thyme oil 

a 28.459
 ab 

30.011
 a 34.227

 b-d 37.292 b-d 3.152 bc 139.206 c 0.388 c-f 1.344 ab 5.375 (75 mg/l)  Thyme oil 
a 28.160

 ab 
31.316

 a 33.131
 b-e 35.678 a-d 3.174 cd 137.305 c 0.407 c-f 1.371 bc 5.241 (100 mg/l)  Thyme oil 

a 30.127
 a 32.173

 a 36.572
 a 44.800 d 3.088 a 145.359 c 0.338 f 1.168 a 5.683 Accel (25 mg/l)  

a 28.542
 a 32.057

 a 35.212
 b 39.106 cd 3.137 ab 143.883 c 0.379 ef 1.210 a 5.633 Accel (50 mg/l)  

a 27.485
 a 31.531

 a 34.863
 bc 38.466 b-d 3.151 a-c 141.198 c 0.385 d-f 1.256 a 5.616 Accel (75 mg/l)  

a 28.381
 ab 

30.165
 ab 

31.677
 d-f 34.848 a-c 

3.239 f 128.355 bc 0.504 a-d 1.661 cd 5.000 (50 mg/l) + Sucrose 5% Thyme oil 
a 28.065

 ab 
29.441

 ab 
30.920

 d-f 34.502 a-c 3.253 g 122.136 bc 0.523 ab 1.782 e 4.391 (75 mg/l) + Sucrose 5% Thyme oil 
a 28.692

 ab 
29.234

 ab 
31.566

 d-f 34.265 a-c 3.247 f 128.221 bc 0.523 a-c 1.696 d 4.875 (100 mg/l) + Sucrose 5% Thyme oil 
a 27.713

 ab 
29.964

 ab 
30.367

 ef 33.592 a 3.293 h 116.117 b 0.692 ab 1.849 fg 3.908 Accel (25 mg/l) + Sucrose 5%  
a 27.362

 ab 
30.190

 ab 
30.633

 d-f 33.961 ab 3.272 gh 120.457 bc 0.564 ab 1.843 ef 4.125 Accel (50 mg/l) + Sucrose 5%  
a 27.453

 ab 
30.763

 ab 
30.868

 ef 33.342 ab 3.267 g 121.576 bc 0.532 ab 1.793 e 4.358 Accel (75 mg/l) + Sucrose 5%  
 درصد  ندارند.1در سطح احتمال   LSDداری ازنظر آزمون کم یک حرف مشترک دارند، تفاوت معنیدر هر ستون تیمارهایی که دست

Means in each column followed by same letter are not significantly different at 5% level of probability by LSD test. 

 

 بحث

، یاختههایی است که در سطح جمله پدیدهپیری از 

با  . این پدیدهدهدرخ می های گیاهاندامدیگر بافت و یا 

همراه است که منجر  یاختهدر  اکسایشی یها واکنش

  نوکلیئک اسیدهای و هاپروتئینغشا،  به تخریب

پیری ها هم مشاهده شده است که در گل .شود می

های آزاد گلبرگ با تولید پیوسته و سریع رادیکال

این های (. یافتهKumar et al., 2010) است همراه

 100و  41، 10هر سه غلظت نشان داد که  بررسی

ها گرم در لیتر اسانس آویشن باغی ماندگاری گلمیلی

زایش داری نسبت به تیمار آب مقطر افمعنی طور بهرا 

تحقیقات سلگی و همکاران مبنی بر (. 1)جدول دادند. 

دار تیمار اسانس آویشن باغی بر ماندگاری تأثیر معنی

 نتیجۀ این تحقیق را 1گل شاخه بریدنی ژربرا رقم داون

                                                                               
1. Doune 

دار تیمار اسانس آویشن باغی بر تأثیر معنیمبنی بر 

 Solgiکند )تأیید میمریم  شاخه بریدنیماندگاری گل 

et al., 2009 پیوندهای هیدروژنی، به  با(. این مواد

متصل شده و  یاختهغشای  گریز آبهای پروتئین

نجر به مرگ ء مفوذپذیر کردن غشاافزایش نبا  درنتیجه

 شده گزارش(. Juven et al., 1994شود )ها میباکتری

 ةاسانس آویشن باغی با آسیب به دیوار ةمواد مؤثر

ها و مرگ اعث نشت مولکولتواند بو غشاء می ای یاخته

 (Pichersky et al., 2006) ها شودتدریجی باکتری
ها به دلیل ایجاد کشی اسانسدرواقع ویژگی باکتری

ای، آسیب زدن به  اختالل در ساختمان دیوارة یاخته

های غشاء سیتوپالسمی و درنهایت خروج پروتئین

 ,Burtمحتویات درون یاختۀ باکتری به بیرون است )

 گرم در لیترمیلی 41و  10، 31. سه غلظت (2004

ها داشتند. ماندگاری گل برافزایشتأثیر مثبتی  اسل

مریم  شاخه بریدنیماندگاری گل  برافزایش اسل تأثیر
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در بررسی هاچینسون و همکاران نیز گزارش شده 

پژوهش این (. نتایج Hutchinson et al., 2003است )

زایش ماندگاری گل در اف درصد9نشان داد که اتانول 

تواند به دلیل مریم مؤثر است، که این امر می

سینتاز باشد که از پژمردگی،  ACCبازدارندگی از عمل 

کند ها جلوگیری میریزش و تغییر رنگ گلبرگ

(Hossain et al., 2007 در این بررسی استفاده از .)

روز  9های مریم را حدود ماندگاری گل درصد1ساکارز 

کاربرد یک کربوهیدرات خارجی  درواقع، افزایش داد

تواند در به تأخیر انداختن پیری مؤثر ساکارز می مانند

. (Abbasi and Hassanpour Asil, 2011) باشد

کار که اسانس آویشن باغی و اسل با ساکارز به هنگامی

رفتند اگرچه در مقایسه با تیمار شاهد آب مقطر کمی 

اما نسبت به  افزایش در ماندگاری نشان دادند

تنهایی تا  تیمارهای اسانس آویشن باغی و اسل به

ر این مورد کاهش دحدودی سبب کاهش شدند. 

که استفاده  باشدبه این دلیل  ماندگاری احتمال دارد

تواند سبب فراهم از ساکارز در محلول گلجای می

 تأثیرها شود. کردن شرایط مساعدی برای رشد باکتری

ها در کاهش (وارگانیسممیکر) ریزموجود منفی

های های بریده را به باکتریگاری گلدمان

سمی و تولید  های ترکیبساقه، تولید  مسدودکنندة

دهند که در کاهش ماندگاری زا نسبت میاتیلن درون

های شاخه بریده نقش بسزایی دارد. البته و کیفیت گل

های مختلف تأثیر سطوح مختلف ساکارز در گل

 نیازخاطر این تناقض و ناهماهنگی  متفاوت است. به

است تا برای تعیین سطح مناسب ساکارز در روابط 

تجربی  هایبررسیفیزیولوژی پس از برداشت، 

جداگانه روی هر گل صورت گیرد  صورت به

(Huchinson et al., 2010 .) دلیل بیشتر بودن

های تیمارشده با اسانس آویشن باغی ماندگاری گل

های تیمارشده با اسل نسبت به گلهمراه با ساکارز 

ضدمیکروبی  ویژگیتوان به همراه با ساکارز را می

ها نسبت داد. به این معنی که اگرچه ساکارز اسانس

اما مواد  ،کندها فراهم میشرایط را برای رشد باکتری

 بازدارندةها را از بین برده و ها باکتریاسانس ةمؤثر

غلظت تیمار  هر سه شوند.آوندی می بسته شدن

اسانس آویشن باغی و نیز سه تیمار ساکارز به همراه 

های درصد گلچه اسانس آویشن باغی، سبب افزایش

. در بررسی که روی گل مریم با استفاده است بازشده

همچون  (آنتی میکروبیالیپادمیکروبی )های از محلول

8-HQC  ساکارز انجام شد، به این نتیجه  درصد3و

 90محلول محافظ سبب افزایش رسیدند که این 

شود. همین محلول ها میدرصدی باز شدن گلچه

 17ها را حدود محافظ بدون ساکارز نیز باز شدن گلچه

توان به بهبود درصد افزایش داد. دلیل این امر را می

آوندی عنوان کرد  بسته نشدن درنتیجهجذب آب، 

(Reid, 1996 هر سه غلظت .)نیز در افزایش  اسل

مؤثر بودند. تیمارهای ساکارز  بازشدههای گلچهدرصد 

ها را بهبود بخشید. نیز، باز شدن گلچه اسلبه همراه 

هایی که روی گل رز انجام این نتیجه با نتایج پژوهش

ها یکی از دالیل گرفت، همخوانی دارد. در این بررسی

ها در جذب بهتر مواد این امر، افزایش فعالیت جوانه

(. گزارش شده است Mayak, 1987عنوان شده است )

ها را در که استفاده از ساکارز تکمیلی، باز شدن گلچه

 & Naiduدهد )فریزیا، استاتیس و مریم افزایش می

Reid, 1989ها یک فرآیند (. باز شدن جوانه

کاربرد ساکارز  درنتیجهانرژی است،  کنندة مصرف

 ها تأثیر بسزایی داردخارجی در افزایش باز شدن گل

(Hutchinson et al., 2010 تأثیر مثبت اسل در .)باز 

شود. ها به بنزیل آدنین نسبت داده میگلچه شدن

ها و نشت یونی دهی آب گلبرگها از دستسیتوکینین

های کوک و همکاران اندازند. آزمایشرا به تأخیر می

مبنی بر تأخیر در  هشپژواین  ۀروی میخک نتیج

 را رد هورمون سیتوکینینکارب اثرکاهش وزن تر در 

های (. اسانسCook et al., 1985کند )تأیید می

فنولی، یک گروه  ۀبر داشتن حلق افزونگیاهی نیز 

 تأثیرند که موجب دارهیدروکسیل روی این حلقه 

، بهبود جذب مواد و درنتیجه بسیار باالمیکروبی پاد

(. Bounatirou et al., 2007شود )تر میافزایش وزن

نیز با  درصد9و اتانول  درصد1تیمارهای ساکارز  تأثیر

با تیمار آب مقطر  ها آندار و اختالف یکدیگر غیرمعنی

های بیات و همکاران که روی دار بود. در بررسیمعنی

میخک انجام گرفت نیز، کاربرد  شاخه بریدنیگل 

ها نسبت به تیمار شاهد اتانول سبب بهبود وزن تر گل

(. افزایش نفوذپذیری غشاء Bayat et al., 2011شد )
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در طی روند پیری نیز سبب افزایش نشت یونی و از 

شود. بنابراین ها میدهی آب توسط گلبرگدست

ها توسط تیمارهای دهی آب گلبرگکاهش از دست

 Vanمختلف نقش مهمی در تأخیر پیری دارد )

Meeteren et al., 2001 بررسی با نتایج این (. نتایج

های موتوی و همکاران روی گل از بررسی آمده دست به

 31آلسترومریا مبنی بر اینکه غلظت  شاخه بریدنی

بر محتوای  ای مالحظه شایان اثرگرم در لیتر اسل میلی

 Mutui etها داشته است، همخوانی دارد )برگ سبزینۀ

al., 2001مهم و تجاری  ة(. یکی از موارد استفاد

پس از برداشت، جیبرلین در جلوگیری از زرد شدن 

است. گزارش روئین و  ای لپه تکدر گیاهان  ویژه به

 استگل نرگس مؤید این مطلب  زمینۀهمکاران در 

(Roein et al., 2008بررسی غلظت مالون .)آلدئید دی

تواند بیانگر میزان تخریب غشای بافت گیاهی می

(. هر سه غلظت Meloni et al., 2003باشد ) ای یاخته

یکی از  عنوان بهآلدئید را دیولید مالونت اسلتیمار 

محصوالت پراکسیداسیون لیپید، در مقایسه با 

تیمارهای شاهد به میزان چشمگیری کاهش دادند. 

تواند وجود هورمون سیتوکینین در دلیل این امر می

، ای یاختهتنفس  امانۀتأثیر بر سبا این ترکیب باشد که 

های فعالیت دیگرو  پاداکسندگیهای در تنظیم فعالیت

(. Nikbakht et al., 2008کند )آنزیمی عمل می

میکروبی خود و پاد ویژگیآویشن باغی به دلیل 

آوندی، از تنش آبی جلوگیری  بسته شدنجلوگیری از 

کند و همین امر سبب کاهش تولید می

 ای یاختهآلدئید و کاهش تخریب غشای  دی مالون

تحقیقات جین و شود. نتایج این پژوهش با نتایج  می

های در گل MDAهمکاران که گزارش کردند میزان 

، تحت  تنش خشکی افزایش یافت 1امانتاس رز رقم

پژوهش این (. نتایج Jin et al., 2006)است  هماهنگ

که ترکیبی از  اسلکه مبنی بر حفظ پروتئین توسط 

های نیکبخت و جیبرلین و سیتوکینین است، با یافته

کردند تیمار هومیک اسید همکاران که گزارش 

یک شبه سیتوکینین منجر به حفظ بهتر  عنوان به

 همخوانی ،شودهای ژربرا میپروتئین محلول در گل

                                                                               
1. Samanta 

(. همچنین نتایج این Nikbakht et al., 2008دارد )

های سلگی و با یافته همسوپروتئین،  زمینۀپژوهش در 

که گزارش کرده  بوده،همکاران در مورد گل ژربرا 

حاوی تیمول و کارواکرول  دارنده نگههای محلول است

همراه با ساکارز باعث به تأخیر افتادن پیری و نیز 

 ,.Solgi et al) شودتأخیر در تخریب پروتئین می

پیری، سبب  آغازافزایش پپتیدازها پیش از  .(2009

شود. در این کاهش پروتئین قابل حل در آب می

هش تولید آنزیم مؤثرترین تیمار در کا اسلبررسی 

ها بود. افزایش ماندگاری گل درنتیجهپراکسیداز و 

روبیزا و همکاران نیز تأثیر جیبرلیک اسید و بنزیل 

 ةهای اکسیدکنندآدنین را در کاهش فعالیت آنزیم

 Robizaهوستا و افزایش کیفیت آن به اثبات رساندند )

et al., 2004 شاخه (. در تحقیقی که مددزاده روی گل

آلسترومریا انجام داد، به این نتیجه رسید که  نیبرید

شایان صورت گرم در لیتر تیمول بهمیلی 10غلظت 

سبب کاهش تولید آنزیم پراکسیداز در طی  توجهی

 Madad Zadeh etشد )پس از برداشت این گل  ةدور

al., 2013که با این نتایج مبنی بر تأثیر اسانس ،) 

 ةنزیم در طی دورآ آویشن باغی بر کاهش تولید این

 همخوانیمریم،  شاخه بریدنیپس از برداشت گل 

های زیادی درزمینۀ تأثیر اگرچه تاکنون بررسیدارد. 

های های گیاهی بر میزان فعالیت آنزیماسانس

ویژه کاتاالز ارائه نشده است، اما به نظر  پاداکسندگی به

دلیل تأخیر انداختن  ها، به رسد که این ترکیبمی

فعالیت این  های شاخه بریدنی سبب کاهشپیری گل

 روی گل شاخه بریدنیشود. در بررسی که ها میآنزیم

گونه صورت گرفته است، این 3ژربرا رقم گود تیمینگ

 ۀتواند از عارضبیان شده است که بنزیل آدنین می

مسائل پس از  ترین مهمخمیدگی گردن که یکی از 

 بهین عارضه د. اکنجلوگیری  است،برداشت گل ژربرا 

 ةناکافی بودن سفتی ساقه یا سطوح کم ماد دلیل

دهد و تأثیر مثبت خشک و محتوای آبی ساقه رخ می

بهبود  دلیل بهبنزیل آدنین در جلوگیری از این عارضه 

 Danayi) استمواد جامد محلول و محتوای آبی ساقه 

et al., 2012 بررسی با این از  آمده دست به(. نتایج

                                                                               
2. Good timing  
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از پژوهش هاچینسون و همکاران  آمده تدس بهنتایج 

تواند تأثیر مثبتی در که اظهار داشتند تیمار اسل می

دارد.  همخوانی ،حفظ مواد جامد محلول داشته باشد

های گل مدت کوتاهدر این پژوهش آمده است که تیمار 

و به دنبال آن  درصد10مریم با ساکارز  شاخه بریدنی

 صورت بهطر یا آب مق اسلها در نگهداری گل

ها افزایش سطوح ساکارز را در گلچه توجهی شایان

 تاکنون(. اگرچه Hutchinson et al., 2010دهد ) می

های گیاهی بر میزان تأثیر اسانس درزمینۀهایی بررسی

توان ها صورت نگرفته است، اما میمواد جامد گل

میکروبی موجب  هایتفسیر کرد که عامل گونه این

و این موضوع موجب  شودمی آوندی بسته شدن

 سوی دیگرکاهش میزان جذب محلول شده و از 

از دست دادن آب  اثرتواند در کاهش جذب محلول می

تبخیر و تعرق  درنتیجهدرون بافت گیاهی باشد، که 

 های ماده پیش، سبزینه ۀتجزی درنهایتدچار تنفس و 

توان این . بنابراین میشودتنفسی و مرگ زودرس می

اگر موادی بکار گرفته شود کرد،  بینی پیشرا نتیجه 

خواهد  کندها جلوگیری  ریزموجودکه بتواند از رشد 

ها را مصرف کربوهیدرات درنتیجهتوانست تنفس و 

شاخه  های گلکاهش داده و به افزایش ماندگاری 

 کمک کند. بریدنی

 

 کلی گیرینتیجه

های اسل، اسانس آویشن باغی و ساکارز در غلظت

مریم، باعث حفظ  شاخه بریدنیبرای گل  مناسب

جذب آب، تأخیر در پیری و بهبود صفات 

مؤثرترین تیمارها در و فیزیولوژیک شد.  ساختارظاهری

 41و  10، 31به ترتیب سه غلظت  این پژوهش

، 41آن سه غلظت  از گرم در لیتر اسل و پس میلی

گرم در لیتر اسانس آویشن باغی میلی 10و  100

از این بررسی  آمده دست بهتوجه به نتایج با بودند. 

دار اسانس آویشن باغی مبنی بر تأثیر مثبت و معنی

پس از تیمار اسل در بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری 

دیگر و  شدة انجامهای و بررسیگل شاخه بریدنی مریم 

به نبود تأثیر منفی مواد شیمیایی در این نیز با توجه 

های گیاهان ها و اسانسعصاره ان ازتو، میها ترکیب

پس از برداشت  هایچالش، در حل برخی نیز داروئی

 ها آنو افزایش ماندگاری  شاخه بریدنیهای گل

 استفاده کرد.
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ABSTRACT 

The aim of this research was to improve postharvest quality and vase life of tuberose cut flowers. 

Treatments in this experiment included: distilled water, 3% ethanol and 5% sucrose as control, thyme oil 

in 3 levels (50, 75 and 100 mg/l), accel in 3 level (25, 50 and 75 mg/l) and for some of flowers pulsing 

with 5% sucrose in first 24 hours then puting cut flowers treated with sucrose in thyme oil and accel with 

the same concentrations in second 24 hours. Experiment was carried out in completely randomized design 

with three replications. Some traits were measured in multiple times, as split plot in completely 

randomized design. Results showed that vase life of flowers treated with 25, 50 and 75 mg/l accel, 

increased up to 7.33, 6.67 and 5.67 days, respectively. Concentrations of 75, 100 and 50 mg/l of thyme oil 

increased vase life up to 4.33, 3.67 and 3.33 days, respectively. In above mentioned treatments, relative 

fresh weight, water uptake, TSS, protein and chlorophyll content were higher than controls. Lipid 

peroxidation, peroxidase and catalase activity during postharvest period in the cut flowers that were 

treated with 25, 50 and 75 mg/l accel and 75, 100 and 50 mg/l thyme oil, were lower than other 

treatments. Efficacy of accel and thyme oil accompanied with sucrose were increased, resulted in higher 

longevity of flowers and better quality maintenance of polianthes tuberosa cv. Double. 
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