
 

 

 

  و نیترات نقره   ( Rosmarinus officinalis)، رزماری  (Thymus vulgaris)های آویشن تاثیر عصاره 
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 چکیده 
های بریده، یکی از مباحث مهم در فیزیولوژی پس از برداشت و صنعت گلکاری است. بررسی حاضر افزایش کیفیت و طول عمر گل 

پتانسیل  های طبیعی و مناسب مثل عصاره گیاهان دارویی، به منظور افزایش عمر پس از برداشت گل بریده رز و  برای یافتن جایگزین

 های گیاهی آویشنمثل نیترات نقره اجرا گردید. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره  ییها برای جایگزین شدن ترکیبات شیمیاآن 

(Thymus vulgaris)    و رزماری (Rosmarinus officinalis)    ام( و آب مقطر به عنوان شاهد  پیپی  5و    3های  در غلظت )و نیترات نقره

  50-55گراد، رطوبت نسبی  درجه سانتی  20±2انجام شد. آزمایش تحت شرایط دمای    گلجایی گل شاخه بریده رز رقم ایلوناروی عمر  

گیری صفات  تکرار برای اندازه  3ساعت در قالب طرح کامال تصادفی با    12میکرومول در مترمربع در ثانیه و    12درصد، شدت نور سفید  

فالونوئید کل و آنتوسیانین میزان فنول کل،  ،  برگ و ساقه  کارتنوئید  و   لکو    a  ،bفیل  زان کلروعمر گلجایی، وزن تر، وزن خشک، می

بهبود  پژوهش، سبب  این  در  رفته  کار  به  نقره  نیترات  و  رزماری  آویشن،  به طور کلی عصاره  داد،  نشان  نتایج  گلبرگ صورت گرفت. 

ام مشاهده شد، طوری پیپی  3نیترات نقره در سطح    گلجایی در تیمار  عمرگلجایی گل بریدنی رز شدند. بیشترین میزان وزن تر و عمر

روز افزایش داد. کمترین میزان وزن تر و عمرگلجایی متعلق به تیمار شاهد بود. با توجه   13که عمر گلجایی را در مقایسه با شاهد حدودا  

و رزماری در مقایسه با نیترات نقره و نیز اثرات مضر زیست    گیری شده در استفاده از عصاره آویشنبه شرایط بهتر برخی از صفات اندازه

های رز توصیه ام را برای افزایش عمر گلجایی و کیفیت گلپیپی  3های رزماری با غلظت  توان استفاده از عصارهمحیطی نیترات نقره، می

 نمود. 

 
 محلول نگهدارنده. ،  های گیاهی، رز شاخه بریدهه گلجایی، عصارعمر    های کلیدی: واژه 
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 مقدمه  

ها بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان را تشکیل  گل

پیری گلمی انداختن  تأخیر  به  و داشتن کیفیت  دهند.  ها 

قابل   برای  گلمناسب  بودن  مهم  عرضه  هدف  بازار  به  ها 

گل زمینه  در  محققان  و  گلکاری  بریده  صنعت  شاخه  های 

(. عمر گلجایی، یکی از  Narendra et al., 2022باشد )می

تعیی اصلی  گلن  عوامل  تجاری  ارزش  بریدنی  کننده  های 

شود. اگر چه کیفیت ظاهری، شکل و رنگ از  محسوب می

های  ی مصرف کنندگان گلگیرعوامل تأثیرگذار بر تصمیم

بریدنی هستند، اما عمر گلجایی عامل اساسی متقاعد کننده  

می دوباره  خرید  برای  کننده  )مصرف   Reid andباشد 

Jiang, 2012  .)  تیره از  از  Rosaseaeرز  متشکل   ،115  

و حدود   می  3200جنس  یک  .  باشدگونه  از  بیش  رز  گل 

تولید گل را شامل  سوم  بریده  بدین  میهای شاخه  و  شود 

های شاخه بریده جهان قرار  ترتیب در مقام نخست تولید گل

گل تجارت  بیشترین  و  خود  دارد  به  را  بریده  شاخه  های 

(.  1386میرکوهی و همکاران، ن اختصاص داده است )خندا

های شاخه بریده با وجود این که دارای ارزش اقتصادی  گل

باالی  فسادپذیری  قابلیت  ولی  هستند  دارند.  زیادی  نیز  ی 

که    شودمیتنفس باال و حساسیت به آسیب دیدگی، باعث  

باشند   داشته  برداشت  از  پس  مراقبت  به  بیشتری  نیاز 

همکاران،    میرزایی ) گل(.  1396و  در  پیری  های  عالئم 

می متفاوت  و  مختلف  ریزش  پژمردگی،  با  معموال  و  باشد 

گلبرگ رنگ  گلتغییر  در  است.  همراه  رز  ها  بریده  های 

ها با کاهش جذب آب همراه است، بدون  ژمردگی گلبرگپ

نشان نتایج  این  آوندی مسدود شود.  دهنده  آنکه دستجات 

گلبرگ توانایی  پیری  عدم  با  همزمان  آب  جذب  در  ها 

شدن    باشد.می مسدود  از  ناشی  آب  جذب  شدن  محدود 

با کاهش تدریجی وزن تر گل نیز  همراه    ها آوندهای ساقه 

( در Rabiza-Swider et al., 2020است  رز  گل  (.  های 

گلبرگ پژمردگی  بر  کامل  عالوه  باز شدن  توانایی  عدم  ها، 

ها نیز عالئم دیگری است که اغلب  ها و خم شدن دمگلگل

می دیده  پیری  از  گلقبل  پیری  تغییرات  شود.  با  ها 

است همراه  زیادی  بیوشیمیایی  و    فیزیولوژیکی 

(Vehniwal and Abbey, 2019).  ک ی  هاه گلهنگامی 

کنند  در مرحله غنچه هستند، میزان اتیلن کمی تولید می  رز

ها از خارج به داخل میزان  شدن گلبرگ  ولی بتدریج با باز

های کامال باز همزمان با پیری  گل  اتیلن افزایش یافته و در 

به حداکثر خود می اتیلن  )میزان   ,.Nguyen et alرسد 

در تعیین ارزش    کیفیت پس از برداشت عامل مهمی (.  2022

  تواند تحت تأثیر ( که میHa et al., 2021ت )محصول اس

آوندی   انسداد  و  میکروبی  فساد  پیری،  همچون  عواملی 

هنگامی که انسداد    .(1396و همکاران،  کاهش یابد )میرزایی  

( و  Lu et al., 2016جذب آب )  افتدمی  اتفاقآوند چوبی  

بریده  (Jalili Marandi et al., 2011)  تعرق ها  شاخه 

  دهد. رخ می  ( Li et al., 2012مختل شده و استرس آبی )

آب در  ها به ذخایر کافی  شاخه بریدهافزایش عمر گلجایی  

وابسته استطول دوره عمر گلجایی آن از    ،ها  بسیاری  در 

طریق  گل از  آب  اتالف  میزان  بیشترین  بریده  شاخه  های 

میزان جذب آب    افتد زیراها اتفاق میهای روی برگروزنه

در نتیجه عالیمی مانند    که  شودتر از میزان تعرق میپایین

می رخ  )پویاپژمردگی  همکاران،    دهد   Van؛  1398و 

Doorn, 2012  .)از گل پس  عمر  بریده    برداشت  های 

تواند طول عمر گل  کوتاهی دارند و اعمال برخی تیمارها می

سال در  دهد.  افزایش  را  به  بریده  جهانی  توجه  اخیر،  های 

حفظ محیط زیست، منجر به انجام تحقیقاتی برای استفاده  

از گیاهان دارویی و مواد ارگانیک در حفظ کیفیت پس از  

است.   شده  باغبانی  محصوالت  به، نمک برداشت  نقره    های 

ویژه نیترات نقره و تیوسولفات نقره، از ترکیباتی هستند که  

گل ماندگاری  افزایش  میروند  جهت  کار  به  بریدنی  های 

(Scariota, 2014).  باکتری یک  نقره،  قوی  نیترات  کش 

افزایش طول   گلجایی سبب  محلول  در  آن  کاربرد  و  است 

آلسگل  عمر داوودی،  مریم،  مانند  رز  تهایی  و  ژربرا  رومریا، 

) ش است   ,Madadzadeh؛  Fazlalizadeh, 2013ده 

های حاوی نقره بر بهبود  (. نقش مؤثر ترکیب2013 ,2014

های  آزمایش  آن در  یخصوصیات گل بریده رز و عمر گلجای 

چند  در    .(Banjaw, 2018است ) شده  مختلفی نشان داده  

اخیر،   عصارهسال  مانند  طبیعی  ترکیبات  از  های  استفاده 

 Golshadi)  است  رد بررسی قرار گرفته گیاهان دارویی مو

et al., 2015پژوهش که  (.  است  مطلب  این  بیانگر  ها 
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میترکیب طبیعی  جایگزینهای  برای  توانند  مناسبی  های 

)ماده باشند  ساختگی  شیمیایی  همکاران،  های  و  حسینی 

های  به دلیل سمیت اکثر مواد شیمیایی و آلودگی(.  1٤01

استفاده از ترکیبات طبیعی که  ها،  محیطی ناشی از آنزیست

نسبتا   و  بوده  زیست  محیط  و  انسان  بر  جانبی  اثرات  فاقد 

گونه مواد    که از این  اهمیت بسیار فراوانی دارد،  ارزان باشد

به عصاره ومی به طور    اسانس  توان  از گیاهان که  بسیاری 

بی دارای  کلی  که  نمود  اشاره  شدند،  داده  تشخیص  خطر 

است خواص   همکاران،    درویشانی حسینی)  ضدمیکروبی  و 

گیاهان    کشیمیکروب  خاصیت (.  1392 اسانس  و  عصاره 

می بنظر  بنابراین،  است.  رسیده  اثبات  به  این  دارویی  رسد 

های  های شیمیایی در محلولمواد بتوانند جایگزین ترکیب

(  1397و همکاران )  مرادی.  های بریده شودنگهدارنده گل

درصد برای افزایش عمر گل    1صاره فلفل  در پژوهشی از ع

( در  1392درویشانی و چمنی )رز استفاده کردند. حسینی

در    پژوهشی از عصاره گیاهان رزماری، آویشن، مرزه و نعناع 

مختلفغلظت در    های  نقره  تیوسولفات  با  مقایسه  برای 

ها گزارش کردند  محلول گلجایی گل رز استفاده کردند. آن

و آویشن باعث بهبود توسعه جام گل رز  که عصاره رزماری  

گردید اما وزن تر نسبی گیاه را در طی عمر آن کاهش دادند  

معنی تاثیر  گیاه  کلروفیل  بر  تحقیق  و  نتایج  نداشتند.  دار 

های بکار رفته نسبت به تیوسولفات  ها نشان داد که عصارهآن

داشتن کمتری  گلجایی  عمر  همکاران د.  نقره  و    امینی 

پ1390) در  عنوان  (  به  استویا  و  آویشن  عصاره  از  ژوهشی 

محلول نگهدارنده گل ژربرا استفاده و بیان کردند که عصاره  

تاثیر   استویا  اما  داد  افزایش  را  گلجایی  عمر  آویشن 

با وجود این تیمار با تیوسولفات نقره یک  داری نداشت.  معنی

های بریده  باشد که در بیشتر گلروش ساده، ارزان و موثر می

ها را در برابر شرایط  ها شده و آنب افزایش طول عمر آنسب

می حفاظت  برداشت  از  پس  نماید  نامساعد 

اثرات  غر علی(،  1392همکاران،   و  درویشانی)حسینی م 

عمر   طول  افزایش  در  نقره  تیوسولفات  توجه  قابل  بسیار 

زیست،  گل محیط  در  آن  آالیندگی  خاصیت  بدلیل  ها، 

ترکیباتی   بدنبال  زیست  پژوهشگران  خطرات  با  جایگزین 

این   از  هدف  بنابراین  هستند.  آن  برای  کمتر  محیطی 

های گیاهی آویشن،  پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر عصاره

رزماری و نیترات نقره بر خصوصیات کمی و کیفی و عمر  

گلجایی گل رز رقم ایلونا بود تا بتوان با توجه به نوع عالئم  

از    جهتمناسبی  ی  تیمارمحلول  پیری،   افزایش عمر پس 

 ها طراحی و جایگزین نمود.برداشت گل
 

 ها  مواد و روش  

شاخه بریده گل رز از واریته    50در این پژوهش تعداد  

از تولیدکنندگان تجاری منطقه    1398ر اردیبهشت  ایلونا د

گلخانه شهرک  جیتو،  روستای  با  پاکدشت  که  گلفام  ای 

سیستم کشت هیدروپونیک کشت شده بودند و در شرایط  

  25ـ26  روز)گراد  درجه سانتی  26الی    17یکسان در دمای  

سانتی  17شب    و نسبی    (گراددرجه  رطوبت   50تا    ٤0و 

کوکوپیت  از  بستر خاکی مخلوط  در  و  با    درصد  پرالیت  و 

پرورش یافته    5/6بافت خاک سبک و زهکشی باال و اسیدیته  

شده بود    ها باز ای که دو ردیف خارجی گلچهدر مرحلهبودند  

تهیه شد، سپس تحت شرایط استاندارد و مراقبت کامل پس  

آموزشکده فنی  ساعت به آزمایشگاه فیزیولوژی    3حدود    از

آزمایشگاه  منتقل ش   تهران  شریعتی   دکتر   ای و حرفه در  د. 

سانتیگل دو  حدود  سپس  انتخاب  سالم  انتهای  های  متر 

ساقه توسط قیچی باغبانی ضدعفونی شده و در زیر آب به  

طوری که طول هر ساقه گل  به  )  صورت مورب کوتاه شد

تا هوای مکنده شده به داخل    ( متر رسیدسانتی  70حدود  

انسداد آوندی  حذف شوند و از  های چوبی تا حد امکان آوند

برگ پایین شاخهتوسط هوا جلوگیری شود،  ها حذف  های 

شده و فقط چند برگ باالیی نگه داشته شد و تا زمان انجام  

ها در شرایط کنترل شده  داری شدند. گلتیمار در آب نگه

  55 تا 50گراد و رطوبت نسبی سانتیدرجه  20±2با دمای 

قرار  در ثانیه    میکرومول در متر مربع   12شدت نور سفید  و  

های عصاره آویشن، رزماری و نیترات نقره  از تیمار  .گرفتند

به عنوان میکروبامپیپی  5و    3)با غلظت   کش استفاده  ( 

  800های یکسان شده رز به طور تصادفی در  شد و شاخه

لیتر محلول گلجایی تحت تیمار مداوم قرار گرفت، این  میلی

و  تکرار  3تیمار و  7ا تصادفی ب پژوهش در قالب طرح کامال

انجام شد و هر تکرار شامل یک شاخه گل بود،  مشاهده    2
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نظر  در  به عنوان شاهد  انتهایی  های  گل  .گرفته شد  تیمار 

در کیفیت گل مشابه    های موثرانتخاب شده از نظر ویژگی

صفات مورد ارزیابی در این پژوهش ماندگاری    .انتخاب شدند

  a  ،bشک، میزان کلروفیل  گل، تغییرات وزن تر و خ  و عمر 

 .بودکل، کارتنوئید، آنتوسیانین و فالونوئید کل و 

عصاره  گیاهی:  تهیه  برگهای  پودر  شده  ابتدا  خشک  های 

گلخانه   از  که  آویشن  و  رزماری  و  گیاهان  فنی  آموزشکده 

گرم آن با    150مقدار    ه بوددکتر شریعتی تهیه شد ای  حرفه

لیتر  میلی  50ترازوی حساس دیجیتال توزین و بعد از آن در  

تر انجام  استن )با افزایش میزان استن خروج عصاره راحت

لیتر آب مقطر سوسپانسیونی تهیه  میلی  50شد( به همراه  

 150ساعت، با دور    72مدت  ه  گردید و در دستگاه لرزاننده ب

ن با پارچه تنظیف، مایع شفاف  قرار گرفت و پس از صاف شد

روز قرار گرفت    ٤درجه به مدت    70حاصل از عصاره در آون  

ها  و سپس پودر سبز متمایل به سیاه و بسیار براق از عصاره

 تهیه شد. 

گلجایی:   رنگ  عمر  تغییر  و  پژمردگی  با  گلجایی  عمر 

ها از زمان  نیز از دست رفتن کیفیت ظاهری گل  ها و گلبرگ

ان زمان قرار گرفتن در ظرف گلجایی ارزیابی  برداشت تا پای

روزانه   بصری  ارزیابی  گلجایی  عمر  تعیین  جهت  شدند. 

شاخه و  گرفت  حدود  صورت  که  گلی  درصد    50های 

آنگلچه عنوان  ها  های  به  دادند  دست  از  را  خود  شادابی 

های غیرقابل عرضه محسوب شده و عمر گل مشخص  نمونه 

 ( ,Joyce 2000گردید )

های بریده  برای محاسبه کاهش وزن تر، گلخشک:  وزن تر و  

ترازوی   با یک  تیمار  از  قبل  آزمایشی  واحدهای  از  هر یک 

دقیق توزین شد و سپس در دوره در چندین نوبت مجدد  

توزین صورت گرفته و اعداد به دست آمده نسبت به توزین  

(. برای محاسبه وزن  Solgi et al., 2009اولیه بیان شد )

های مربوط به هر تیمار  ن دوره آزمایش گلخشک، در پایا

در  در پاکت قرار گرفتن  از  بعد  و  قرار گرفت  های جداگانه 

ساعت نسبت به وزن    ٤8گراد بعد از  درجه سانتی  70آون  

برحسب درصد محاسبه شد ) و  اولیه   Bayleyegn etتر 

al., 2014.) 

کارتنوئید: و  کلروفیل  گیری    زان یم  سهیمقا  یبرا  اندازه 

  ی اهی گرم از ماده تر و خشک گ  م یمقدار ن  ؛ یاهی گ  یهازهیرنگ

هاون چ ن  خته،یر  ین یدر  از  استفاده  با    ع یما   تروژنیسپس 

به خوب به    80استن    تری لمیلی  20له شد.    یخرد و  درصد 

 6000با سرعت  وژیف ینمونه اضافه، سپس در دستگاه سانتر

دق  در  گرفت. عصاره جدا    ر قرا  قهی دق  10به مدت    قه یدور 

منتقل    یاشهی به بالن ش  وژی ف یحاصل از سانتر  ی شده فوقان

از نمونه داخل بالن، در کووت اسپکتروفتومتر    ی شد. مقدار

موج  ختهیر طول  در  جداگانه  طور  به  سپس    663  ی هاو 

و   b لیکلروف  ی نانومتر برا  6٤5و   a لیکلروف  ینانومتر برا

اسپکترو  دهایکارتنوئ  یبرا  ٤70 مدل    تومترف توسط 

Visible/UV-45 Lambda    در شد.  قرائت  جذب  مقدار 

و    a  ،b  لیکلروف  زانیم  ریز  ی هابا استفاده از فرمول  تینها

م  دها یکاروتنوئ به    گرمیل یبر حسب  نمونه  تر  وزن  گرم  بر 

 (. Arnon, 1967)  دست آمد
Chlorophyll a = (19.3×A663 - 0.86×A645) V/100W 

Chlorophyll b = (19.3×A645 - 3.6×A663) V/100W 

Carotenoides = 100(A470) - 3.27(mg chl. a) - 104(mg 

chl. b)/227 

V  = فوقان )محلول  شده  صاف  محلول  از    یحجم  حاصل 

 ( وژیف یسانتر

A =نانومتر ٤70و  6٤5، 663 ی هاجذب نور در طول موج 

Wوزن تر نمونه بر حسب گرم = 

روش    آنتوسیانین: آنتوسیانین  میزان  اندازهگیری  برای 

Feinbaum and Ausubel (1988)  ین  بد  .بکارگرفته شد

ابتدا  تر که  قطعات    5/0تیب  به  گل  تازه  گلبرگ  گرم 

در سپس  و  خرد  جهت    کوچکتر  گردید.  له  کامال  هاون 

محلول   از  معینی  نمونه حجم  هر  به  آنتوسیانین  استخراج 

درصد( اضافه کرده    1)  HClاستخراج حاوی مخلوط اتانول،  

درجه    ٤و نمونه را داخل فالکون ریخته و یک شب در دمای  

گراد نگهداری شد. در نهایت میزان جذب محلول پس  سانتی

اسپکتروفتومتر   دستگاه  با  مناسب  رقیقسازی  مدل  از 

Visible/UV-45 Lambda    موج طول  نانومتر   530در 

 قرائت شد.

کل   فالونوئید    :کل فالونوئید  میزان  اندازهگیری    2/0برای 

به طور کامل در   و  برداشته  را  از گلبرگ  لیتر  میلی  3گرم 

به نسبت   )اتانول و اسید استیک  (  1به    99اتانول اسیدی 



 1٤00و زمستان،    ز یی سال هفتم، شماره دوم، پا   یی دارو   اهان ی گ   ی فناور   ست ی مجله ز  | 65

 

 
 

، به مدت  rpm12000وژ گردید )یساییده شد سپس سانتریف 

گراد( محلول رویی به مدت  درجه سانتی  ٤دقیقه و دمای    20

گراد  درجه سانتی  80ام آب گرم با دمای  دقیقه در حم  10

نمونه جذب  میزان  گرفت.  با  قرار  شدن،  سرد  از  پس  ها 

در سه    Visible/UV-45 Lambdaاسپکتروفتومتر مدل  

موج   برای   330،  300،  270طول  شد.  خوانده  نانومتر 

غلظت خاموشی  محاسبه  ضریب  از  کل  فالونوئید  های 

)سانتی  33000 شد  استفاده  بر  متر   ,Krizek DTمول 

1993.) 

 

 
فالونوئید کل   یریگجهت اندازه   ن یاستاندارد کوئرست  ی منحن  -1شکل  

 کل

 

کل روش  :  فنول   Mc Donald et al., 2001  ،5/0مطابق 

لیتر معرف فولین ـ  میلی  5لیتر از عصاره استخراجی با  میلی

لیتر  میلی  ٤برابر رقیق شد( و    10سیوکالتو )که با آب مقطر  

به خوبی مخلوط شد.   موالر  کربنات سدیم یک  از محلول 

دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت. سپس   15مخلوط به مدت 

مدل   اسپکتروفتومتر  دستگاه  توسط  محلول  جذب  مقدار 

Visible/UV-45 Lambda    موج طول  نانومتر    765در 

(. بدین منظور روش Oroojalian et al., 2010خوانده شد )

)ف رنگ  محلولسنجی  روی  نیز  سیوکالتو(  ـ  های  ولین 

غلظت با  تانیک  اسید  شد.  استاندارد  انجام  مختلف  های 

گردید   تانیک رسم  اسید  برابر جذب  در  استاندارد  منحنی 

(Y=0/00114X+0/01062  ،Y    و بر    Xعدد جذب  غلظت 

(. برای تعیین غلظت فنول کل  20-3( )شکل  ppmحسب  

 ( محاسبه شد. X) ppmها اعداد جذب به حسب نمونه 

 
 گیری فنول کلمنحنی استاندارد گالیک اسید جهت اندازه   -2شکل  

 

اندازه  ها: تجزیه و تحلیل داده  نهایت  صفات  گیری شده در 

نرم نرمجمع  Excelافزار  توسط  از  استفاده  با  و  افزار  آوری 

SAS .تجزیه و تحلیل آماری شد 

 نتایج 

های  ها، اثرات تیماربر اساس نتایج تجزیه واریانس داده

میزان   بر  درصد  مختلف  و  گل  وزن  درصد  خشک،  وزن 

درصد    1های شاخه بریده رز در سطح احتمال  رطوبت گل

 (.1)جدول  دار بودمعنی

 
 تجزیه واریانس مربوط به صفات کمی گل شاخه بریده رز نتایج    -1جدول  

 درصد رطوبت  درصد وزن گل وزن ثانویه )خشک(  درجه آزادی  منابع تغییر

 83/39** 83/39** 7٤/13** 6 تیمار

 05/٤ 05/٤ 62/0 12 خطا 

 51/1 03/3 90/5 - )%(  ضریب تغییرات
 درصد  1دار در سطح احتمال معنی **

 

y = 0.0004x + 0.0085
R² = 0.9943

ب
جذ

(لیترمیلی/ میکرو گرم)کوئرستین 
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تیمار   در  حاصله،  میانگین  مقایسه  نتایج  به  توجه  با 

نقره   گل  ام  پیپی  5نیترات  خشک  وزن  میزان  بیشترین 

مقطر(   )آب  شاهد  تیمار  و  شد  مشاهده  رز  بریده  شاخه 

  .تمامی تیمارها به خود اختصاص داد کمترین وزن را در بین  

غلظت   با  نقره  نیترات  تیمار  و  شاهد  بین  اختالف    5این 

میزان  ام  پیپی تیمار شاهد    61/5به  در  است.  بوده  درصد 

بیشترین میزان درصد وزن گل گزارش شده است و کمترین  

ام  پیپی  5درصد وزن گل تحت شرایط تیمار عصاره آویشن  

  31/11که این اختالف به میزان    به طوریمشاهده گردید،  

در تیمار    با توجه به نتایج مقایسه میانگیندرصد بوده است.  

گزارش  ام  پیپی  5آویشن   رطوبت  درصد  میزان  بیشترین 

شاهد   شرایط  تحت  رطوبت  درصد  کمترین  که  است  شده 

(. 2گیری قرار گرفت )جدول )آب مقطر( مورد اندازه

 
 ربوط به صفات کمی گل شاخه بریده رز نتایج مقایسه میانگین م   -2جدول  

 درصد رطوبت  درصد وزن گل )گرم(   وزن ثانویه )خشک( تیمار

 72 d86/127/d32/9 a1٤ آب مقطر )شاهد( 

 c61/11 b92/67 c08/132 3عصاره آویشن  

 d83/60 a17/139 a89/1٤ 5عصاره آویشن  

 13 bc75/66 cb25/133/b1٤ 3عصاره رزماری  

 dc29/63 ab71/136 a81/1٤ 5رزماری  عصاره  

 b30/68 c70/131 ab٤1/1٤ 3نیترات نقره  

 bc27/66 cb73/133 a93/1٤ 5نیترات نقره  

 ( <05/0Pهای با حروف مشابه، تفاوت معنادار با یکدیگر ندارند )میانگین

 
که  نتا داد  نشان  واریانس  تجزیه  از جدول  حاصل  یج 

اثرات تیمارهای مختلف بر میزان فالونوئید کل برگ، میزان  

و کارتنوئید برگ در    bو    aفنول کل برگ، میزان کلروفیل  

 (. 3دار شد )جدول درصد معنی  1سطح احتمال 

 
 ات فیتوشیمیایی برگ گل شاخه بریده رز نتایج تجزیه واریانس مربوط به صف  -3جدول  

 برگ  bکلروفیل   برگ   aکلروفیل   فنول کل برگ  فالونوئید کل برگ  درجه آزادی  منابع تغییر
کاروتنوئید  

 برگ 

 0029/0** 0022/0** 003٤/0** 71/20** 0٤/0** 6 تیمار

 0001/0 0001/0 0001/0 31/0 0001/0 12 خطا 

 53/8 17/11 2٤/8 ٤5/5 99/0 - )%(  ضریب تغییرات
 درصد  1دار در سطح احتمال معنی **

 
  5با توجه به نتایج مقایسه میانگین تیمار نیترات نقره 

شده  پیپی گزارش  برگ  کل  فالونوئید  میزان  بیشترین  ام 

فالونوئید کل برگ تحت شرایط شاهد    است و کمترین میزان

به   اختالف  این  که  طوری  به  گردید  مشاهده  مقطر(  )آب 

است.    3٤/0میزان   بوده  کل  درصد  فنول  میزان  بیشترین 

ام و کمترین  پیپی  5برگ تحت کاربرد تیمار نیترات نقره  

این اختالف به  و    میزان آن تحت شرایط شاهد گزارش شد 

بر اساس نتایج مقایسه میانگین    درصد بوده است.   5/7میزان  

برگ تحت شرایط تیمار   aها، بیشترین میزان کلروفیل داده

غلظت   با  نقره  در  پیپی  5نیترات  آن  میزان  کمترین  و  ام 

  1/0شرایط شاهد گزارش شده است؛ این اختالف به میزان  

اثرات تیمارها نشان داد    بوده است. نتایج مقایسه میانگین 

کل و    bروفیل  که کمترین میزان  برگ تحت شرایط شاهد 

ام و بیشترین  پیپی  3پس از آن عصاره آویشن در غلظت  

مقدار آن در شرایط تیمار عصاره رزماری و نیترات نقره با  

ام مشاهده شد؛ به طوری که این اختالف به  پیپی 5غلظت 
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است.  065/0میزان   برگ    بوده  کارتنوئید  میزان  کمترین 

ام  پیپی  3اره آویشن در غلظت  تحت تیمار آب مقطر و عص

گزارش شده است و بیشترین میزان کارتنوئید برگ تحت  

  ام مشاهده گردید پیپی  5شرایط تیمار نیترات نقره با غلظت  

 (.٤درصد بوده است )جدول    08/0که این اختالف به میزان  

 
 صفات فیتوشیمیایی برگ گل شاخه بریده رز نتایج مقایسه میانگین مربوط به    -٤جدول  

 تیمار

 فالونوئید کل برگ 

بر    نیکوئرست  گرمیلیم)

 ( گرم وزن خشک 

 فنول کل برگ 

  دیاس  کیگال  گرمیلی)م

 بر گرم وزن خشک( 

 aکلروفیل  

 برگ 

بر    گرمیلی)م

 گرم وزن تر( 

 برگ   bکلروفیل  

بر گرم    گرمیلی)م

 وزن تر(

 کاروتنوئید برگ 

بر گرم    گرمیلی)م

 وزن تر(

 g22/1 f83/6 f05/0 d03/0 e05/0 آب مقطر )شاهد( 

 0 e05/0/f30/1 e17/8 e07/0 d0٤ 3عصاره آویشن  

 c٤3/1 c00/11 c11/0 ab09/0 c09/0 5عصاره آویشن  

 e33/1 de83/8 d09/0 c06/0 d07/0 3عصاره رزماری  

 b51/1 b67/12 b13/0 a10/0 b11/0 5عصاره رزماری  

 d39/1 d67/9 cd10/0 b07/0 c08/0 3نیترات نقره  

 a15/0 a10/0 a13/0 a56/1 a33/1٤ 5نیترات نقره  
 ( <05/0Pهای با حروف مشابه، تفاوت معنادار با یکدیگر ندارند )میانگین

 
که   است  این  از  حاکی  واریانس  تجزیه  اثر  نتایج 

در تمامی صفات مورد ارزیابی ساقه شامل  تیمارهای مختلف  

و نیز میزان    bو    aمیزان فالونوئید کل و فنول کل، کلروفیل  

احتمال   سطح  در  ساقه  معنی  1کارتنوئید  شد  درصد  دار 

 (.5 )جدول
 

 تجزیه واریانس مربوط به صفات فیتوشیمیایی ساقه گل شاخه بریده رز نتایج    -5جدول  

 منابع تغییر
درجه  

 آزادی 
 فالونوئید کل ساقه 

فنول کل  

 ساقه 
 کاروتنوئید ساقه ساقه  bکلروفیل   ساقه  aکلروفیل  

 002٤/0** 0028/0** 0032/0** 07/21** 03/0** 6 تیمار

 0001/0 0001/0 0001/0 29/0 0001/0 12 خطا 

 89/5 26/8 63/5 07/5 62/0 - )%(  ضریب تغییرات
 درصد  1دار در سطح احتمال معنی **

داده میانگین  مقایسه  نتایج  اساس  بیشترین  بر  ها، 

میزان فالونوئید کل ساقه تحت شرایط تیمار نیترات نقره و  

شاهد  پیپی  5غلظت   تیمار  در  آن  میزان  کمترین  و  ام 

به میزان   این اختالف  بوده    3/0گزارش شده است،  درصد 

است. در این پژوهش در طول مدت نگهداری با تیمار نیترات  

د غلظت  نقره  در  پیپی  5ر  کلی  فنول  ترکیبات  تجمع  ام 

ها افزایش یافت و میزان آن تحت شرایط شاهد کاهش  ساقه

درصد بوده است. با    5/7یافت که اختالف آن دو به میزان  

توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرات تیمارها، تیمار نیترات  

و  ساقه  aام بیشترین میزان کلروفیل پیپی  5نقره با غلظت 

کمترین میزان آن در شرایط شاهد و تیمار عصاره آویشن با  

میزان  پیپی  3غلظت   به  اختالف  این  که  شد  محاسبه  ام 

درصد بود. نتایج نشان داد بیشترین میزان کلروفیل    08/0

b    ساقه تحت شرایط تیمار نیترات نقره و عصاره رزماری با

)آب    ام و کمترین میزان آن در شرایط شاهد پیپی  5غلظت  

ام گزارش شد که این  پیپی  3مقطر( و تیمار عصاره آویشن 

درصد بوده است. با توجه به نتایج    07/0اختالف به میزان  
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کارتنوئید   میزان  کمترین  تیمارها،  اثرات  میانگین  مقایسه 

   5ساقه تحت شرایط شاهد و بیشترین میزان آن در غلظت 

 (.6 ام تیمار نیترات نقره محاسبه شد )جدولپیپی

 

 نتایج مقایسه میانگین مربوط به صفات فیتوشیمیایی ساقه گل شاخه بریده رز   -6جدول  

 تیمار

  فالونوئید کل ساقه

  نیکوئرست  گرمیلیم)

 ( بر گرم وزن خشک

  فنول کل ساقه

  کیگال  گرمیلی)م

بر گرم وزن    دیاس

 خشک( 

  ساقه  aکلروفیل  

بر گرم    گرمیلی)م

 وزن تر(

  ساقه  bکلروفیل  

بر گرم    گرمیلی)م

 وزن تر(

  کاروتنوئید ساقه

بر گرم وزن    گرمیلی)م

 تر(

 0 f05/0/g20/1 e33/7 e06/0 e0٤ آب مقطر )شاهد( 

 f29/1 d50/8 e07/0 e05/0 e07/0 3عصاره آویشن  

 c٤0/1 c33/11 c12/0 b10/0 c11/0 5عصاره آویشن  

 e31/1 d17/9 d09/0 d06/0 e07/0 3عصاره رزماری  

 0 ab11/0 b12/0/b٤6/1 b17/13 b1٤ 5عصاره رزماری  

 d36/1 c50/10 c11/0 c08/0 d09/0 3نیترات نقره  

 a15/0 a12/0 a13/0 a50/1 a83/1٤ 5نیترات نقره  
 ( <05/0Pهای با حروف مشابه، تفاوت معنادار با یکدیگر ندارند )میانگین

 
از تجزیه واریانس تیمارهای   نتایج حاصل  به  با توجه 

کاسبرگ تفاوت معنی   bو  aمورد آزمایش، میزان کلروفیل 

درصد نشان دادند. نتایج همچنین    1داری در سطح احتمال  

دار تیمارها در سطح احتمال یک درصد بر   اثر معنی بیانگر  

میزان فنول کل گلبرگ، آنتوسیانین گلبرگ، خمیدگی ساقه  

 (.7و عمر گلجای گل شاخه بریده رز بود )جدول 
 

 نتایج تجزیه واریانس مربوط به صفات فیتوشیمیایی کاسبرگ و گلبرگ گل شاخه بریده رز   -7جدول  

 منابع تغییر
درجه  

 آزادی 

  aکلروفیل  

 کاسبرگ 

  bکلروفیل  

 کاسبرگ 

فنول کل  

 گلبرگ

آنتوسیانین  

 گلبرگ
 عمر گلجای  خمیدگی ساقه 

 38/15** 71/103** 22/16** ٤1/17** 002/0** 003/0** 6 تیمار

 29/0 83/0 17/1 63/0 0001/0 0001/0 12 خطا 

 78/11 76/3 62/0 27/8 15/10 86/6 - )%(  ضریب تغییرات
 درصد  1دار در سطح احتمال معنی **

 
میانگین مقایسه  نیترات  نتایج  تیمار  که  داد  نشان  ها 

  bو    aام بیشترین میانگین کلروفیل  پیپی  5نقره با غلظت  

کاسبرگ را دارا بوده است و کمترین میزان آن در شرایط  

شاهد گزارش شده است. بیشترین میزان فنول کل گلبرگ  

  ام و کمترین پیپی  5در شرایط تیمار نیترات نقره با غلظت  

های شاهد و عصاره آویشن  میزان فنول کل گلبرگ در تیمار

به میزان  پیپی  3با غلظت   این اختالف  ام گزارش شد که 

های  درصد بوده است. پژوهش حاضر نشان داد تیمار  33/6

غلظت   با  آویشن  عصاره  و    حداقل ام  پیپی  3شاهد 

آنتوسیانین گلبرگ را دارا بود و بیشترین میزان آن در تیمار  

ام گزارش شد. به طوری که  پیپی  5یترات نقره با غلظت  ن

به میزان   نتایج نشان    83/٤این اختالف  بوده است.  درصد 

میزان   کمترین  نقره  نیترات  و  شاهد  شرایط  تحت  که  داد 

های عصاره رزماری  خمیدگی ساقه مشاهده شد و در تیمار

 و عصاره آویشن بیشترین میزان خمیدگی ساقه گزارش شد. 

ها اثرات تیمارها، بیشترین  جه به نتایج مقایسه میانگینبا تو

میزان عمر گلجای تحت شرایط تیمار نیترات نقره با غلظت  

ام و کمترین میزان آن در شرایط شاهد و عصاره  پیپی  5

ام گزارش شد که این اختالف به  پیپی  3آویشن در غلظت  
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است    67/5میزان   بوده  تحقیق  (8)جدول  درصد  این  در   .

 ام توانست به میزان  پیپی 5تیمار نیترات نقره با غلظت 

مؤثری باعث افزایش عمر گلجایی در مقایسه با تیمار شاهد  

 .شود

 
 مربوط به صفات فیتوشیمیایی کاسبرگ و گلبرگ گل شاخه بریده رز   نتایج مقایسه میانگین  -8جدول  

 تیمار

  کاسبرگ  aکلروفیل  

بر گرم    گرمیلی)م

 وزن تر(

  bکلروفیل  

  گرمی لی)م  کاسبرگ

 بر گرم وزن تر( 

  فنول کل گلبرگ

  دیاس  کیگال  گرمیلی)م

 بر گرم وزن خشک( 

  آنتوسیانین گلبرگ

)میکرومول بر گرم  

 وزن تر(  

خمیدگی  

  ساقه

 )درجه( 

  عمر گلجای

 )روز( 

آب مقطر  

 )شاهد( 
f0٤/0 e03/0 f33/6 e67/170 a33/3٤ e67/5 

 0 fe67/7 ed33/172 b67/27 e33/6/e06/0 de0٤ 3عصاره آویشن  

 c10/0 b08/0 bc33/10 ab67/175 d67/21 d33/7 5عصاره آویشن  

 d08/0 d05/0 de33/8 cd33/173 b00/27 c67/8 3عصاره رزماری  

 b12/0 ab09/0 b67/11 ab00/176 e67/18 b33/10 5عصاره رزماری  

 d08/0 c06/0 dc33/9 cb00/175 c33/23 b33/10 3نیترات نقره  

 0 a09/0 a33/13 a33/177 e33/17 a67/11/a1٤ 5نیترات نقره  
 ( <05/0Pهای با حروف مشابه، تفاوت معنادار با یکدیگر ندارند )میانگین

 
 بحث 

دارای اهمیت باالیی است و نیز ساالنه  رز شاخه بریده 

رسد. از این رو،  میلیاردها شاخه از آن در دنیا به فروش می

اقالم   مهمترین  از  یکی  عنوان  به  بریده  شاخه  گل  این 

باشد و بدین منظور،  ها در جهان میصادراتی در میان گل

ویژ اهمیت  از  کشاورزی  در  گل  این  پرورش  به  ای  هتوجه 

)ن  برخوردار گل(.  1396ظری،  است  نگهداری  های  توانایی 

صادرات   و  بازاررسانی  امر  در  ضرورت  یک  بریده  شاخه 

های شاخه بریده بوده و طول عمر گل یکی از مهمترین  گل

اهلل و همکاران،  روح)اشد  بهای تعیین ارزش گل میشاخص

ترکیبی از مواد مختلف    هاهای نگهدارنده گلمحلول  (.1397

های رشد  کننده  کش یا تنظیممانند کربوهیدرات، میکروب

حفظ   و  عمر  طول  افزایش  جهت  گلگیاهی  های  کیفیت 

در این پژوهش   (.Sun et al., 2022)باشند شاخه بریده می

محلول و  نقره  نیترات  محلول  غیرمضر از  و  غیرسمی  های 

موجب   که  انسان  سالمت  فعالیت  برای  از  جلوگیری 

ها، مسدود شدن آوندها و بهبود انتقال آب در آوندها  باکتری

(. 1397اهلل و همکاران،  روح) ست  شوند، استفاده شده امی

نشان دادند که افزودن اسانس  (  2009و همکاران )  سولگی

می نگهدارنده  محلول  به  تیمول  و  عمر  کارواکرول  تواند 

گل را    گلجایی  ژربرا  آن  6-5/7بریده  دهد.  افزایش  ها  روز 

های ضدمیکروبی  گیری کردند که این تأثیر به ویژگینتیجه

می مربوط  مواد  البته  (Skutnik et al., 2020)  گردداین   .

اسانس از  برخی  ضدقارچی  در  تأثیرات  گیاهی  های 

های مختلف نشان داده شده است. در پژوهش انجام  آزمایش

میردهقان توسط  همکاران  شده  ویژگی1391)  و  های  (، 

را مورد بررسی قرار دادند    Menthaاسانس دو گونه از جنس  

های حاصل از این دو گونه ویژگی  و نشان دادند که اسانس

توانند از فعالیت  اکسیدانی داشته و میضدمیکروبی و آنتی

قارچباکتری کنند.ها،  جلوگیری  مخمرها  و  و    ها  سلگی 

)تقی نشا1396زاده  دادند  (  بر    کهن  مختلف  تیمارهای 

گلجایی میزان معنی میخک  عمر  ترتیب  اثر  به  و  دارند  دار 

تیمول     5/12 )با  25نانوذرات    ، روز(  13)با    25تیمارهای 

بیشترین(  روز  3/12)  25  کیتوزان  و  (روز   عمر   دارای 

مقایس گلجایی شاهد  در  با  باباربیع    ند.بوده  و  همچنین 

( کردند  1396همکاران  گزارش  اسانس(  و  تیمول  های  که 

قابلیت   رزماری  و  فلفلی  گلجایی  نعناع  در محلول  استفاده 

بریده شاخه  دارند ژربرا گل  رنگیزه.  را  میان    ها، از 

گلبرگآنتوسیانین در  موجود  از های  پس  مرحله  در    ها 

رات ظاهری زیادی را نشان می دهد. کاهش  برداشت تغیی

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%85%DB%8C%D8%AE%DA%A9/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%98%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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گلبرگ در  کاهش  آنتوسیانین  با  مستقیمی  رابطه  ها 

دارد  رز  گل  بازارپسندی  و  برداشت  از  پس  عمر    طول 

 ،Madadzadeh et al., 2014(.  1386، )اسفنانی و همکاران

کردند بریدنی    گزارش  گل  شاخه  نسبی  تر  وزن  که 

گلجایی   محلول  در  اسانسآلسترومریا  با  شده  های  تیمار 

مختلف گیاهی و نانوذرات نقره از روز سوم روند کاهشی آن  

می اسانسشروع  اثر  عمر  شود.  افزایش  در  گیاهی  های 

ها بر  توان تنها به ویژگی بازدارندگی آنگلجایی ژربرا را نمی

رشد عوامل باکتریایی نسبت داد. افزون بر این ممکن است  

اثر اسانس با  گیاهی  آنزیم  های  فعالیت  مانند  بر  های 

ها و  نلدهید و یا اثر بر تجزیه پروتئیایپراکسیداز و مالون د

  کلروفیل و نیز مقدار پرولین سبب تاخیر در پیری گل شوند 

(Madadzadeh et al., 2013 )  .  راستا مددزاده و در همین 

آلسترمریا    (2013)  همکاران  گل  همکاران  در  و  اجیش  و 

ژربر2020) گل  در  شاخه(  در  که  دریافتند  با  ا  که  هایی 

های گیاهی در محلول گلجایی تیمار شدند، بیشترین  اسانس

 Ajishمقدار پروتئین، آنتوسیانین و پرولین مشاهده شد )

et al., 2020  ؛Madadzadeh et al., 2013.)  و  حاجی زاده 

گرم در لیتر نانوذرات  میلی  15نشان دادند    (1390)  کاظمی 

و   افزایش  میلی  150نقره  باعث  گلوتامین  لیتر  در  گرم 

بریده رُز شده  دار مقدار کلروفیل کل گلمعنی های شاخه 

های لیسیانتوس  است. نتایج تحقیق دیگری نشان داد که گل

ترین  ام دارای طوالنیپیپی  50تیمار شده با اسانس آویشن  

  روز( بودند.   11در مقایسه با شاهد )روز(  17عمر ماندگاری )

همچنین این تیمار    که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد، 

دار جذب آب، وزن تر نسبی و کلروفیل  باعث افزایش معنی

b  برگ  ( مطالعه  Vehniwal and Abbey, 2019شد  در   .)

( نیز نیترات نقره باعث  1383پور اصیل و همکاران )حسن

های بریده رز رقم باکارا  عمر و قطر گلدار طول  افزایش معنی

ها اثر معکوس داشت  گردید و بر درصد خم شدن گردن گل

 . که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد

افزایش عمر  در مجموع می برای  توان اذعان کرد که 

های مختلف  توان از غلظتهای شاخه بریده میگلجایی گل

این تحقیق به خوبی  عصاره گیاهان دارویی بهره برد که در  

 نشان داده شد. 

 

 منابع  
پرور، ا.، خلیلی، ف. و اسحاق، ل.  امینی، ش.، جعفرپور، م.، گل .1

گیاهان    یبررس(،  1390) عصاره  و  مدت  کوتاه  تیمارهای  اثر 

دارویی آویشن و استویا بر عمر گلجایی ژربرا. ششمین همایش  

 های نو در کشاورزی.ملی ایده

بررسی جایگزینی  (.  1396باباربیع، م.، زارعی، ح. و وارسته، ف. ) .2

ترکیبات طبیعی به جای نیترات نقره در محلول نگهدارنده گل  

- 86(:  1)7.  مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان.  شاخه بریده ژربرا

75. 

نقش .3 ز.،  زارع پویا،  و  ر.  )بندحسنی،  د.  اثر  (.  1398حقی، 

های مرزه و میخک روی عمر گلجایی، تعادل آبی شاخه  اسانس

ولوت رقم  رز  بریده  برگ در گل شاخه  باغبانی  . مجله  و  علوم 

 .  163-172(: 1)50، ایران

کالته .4 ف.،  حسن پوریانژاد،  و  س.  ن.جاری،  اثر  (1390)  زاده،   .

اسانس ببرخی  گل  ها  گلجای  عمر  طول  افزایش  و  کیفیت  ر 

رقم   وری  Echoلیسیانتوس  غوطه  کاربرد  روش  فصلنامه    .در 

 . 29، شماره 7پژوهشی گیاه و زیست بوم سال   –علمی 

و حاجی .5 ح.  )کاظمی  زاده،  م.  گلدانی  .  (1390،  عمر  بررسی 

های شاخه بریده رز در پاسخ به تیمارهای شیمیایی مالیک  گل

انوذرات نقره. اولین کنفرانس ملی نانوفناوری  اسید، گلوتامین و ن

و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و 

 .منابع طبیعی، دانشگاه تهران

. بررسی  (1383. )زاده، ع. و نخعی، ف پوراصیل، م.، حاتمحسن  .6

اثر دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر  

رز  گل بریده  علوم کشاورزی،    Baccara.  رقمهای  پژوهشنامه 

1(٤:)12-.121 

(.  1٤01حسینی، ح.، حسندخت، م.ر.، مهری، م.ا. و شهرکی، ا. ) .7

ارزیابی تاثیر اسید سیتریک و اسانس نعناع فلفلی بر طول عمر  

فصلنامه (.  Polianthes tuberosa)  های شاخه بریده مریمگل

 . ماره اولگیاه و زیست فناوری ایران، دوره هفدهم، ش

. بررسی امکان  (1392)درویشانی، س.ص. و چمنی، ا.  حسینی  .8

از برخی  اولد با استفاده  بهبود ماندگاری گل بریده رز رقم رد 

  ، تیمارهای ارگانیکی و تیوسولفات نقره. مجله علوم باغبانی ایران

٤٤(1 :)٤1-31  . 

م.ر.   .9 شفیعی،  و  ا.  تیمار(1379)خلیقی،  اثر  شیمیایی،  .  های 

حرارتی و مرحله برداشت بر روی طول عمر و صفات کیفی  
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Abstract 

 

Increasing the quality and longevity of cut flowers is one of the important discussions in post-

harvest physiology and floriculture industry. The present study was conducted to find natural and 

appropriate alternatives such as medicinal plant extracts, in order to increase the life after harvesting 

of rose cut flowers and their potential to replace chemical compounds such as silver nitrate. This 

research aims to investigate the effect of Thyme (Thymus vulgaris) and Rosemary (Rosmarinus 

officinalis) plant extracts and silver nitrate (in concentrations 3 and 5 ppm) and distilled water as a 

witness on the shelf life of cut flowers. Ilona variety Rose was done. The experiment was carried out 

under temperature conditions of 20±2 degrees Celsius, relative humidity of 50-55%, white light 

intensity of 12 micromoles per square meter per second and 12 hours in the form of a completely 

randomized design with 3 replications to measure the characteristics of shelf life, fresh weight, Dry  
 
weight, total chlorophyll a, b, and carotenoids of leaves and stems, total phenol, total flavonoid, 

and anthocyanin of petals were measured. The results showed that, in general, Thyme and Rosemary 

extracts and silver nitrate used in this research improved the shelf life of rose cut flowers. The highest 

amount of fresh weight and gilt life was observed in the treatment of silver nitrate at the level 3 ppm, 

so that it increased the gilt life by about 13 days compared to the control. The lowest fresh weight 

and life expectancy belonged to the control treatment. Considering the better conditions of some of 

the properties measured in the use of Thyme and Rosemary extracts compared to silver nitrate and 

also the harmful effects of silver nitrate on the environment, it is possible to use rosemary extracts 

with a concentration of 3 ppm. recommended to increase the shelf life and quality of roses. 
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