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Abstract
Background and Objectives
Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium R.) is one of the most popular cut flowers in the
world. Stem end blockage and water stress are two problems in shortening the vase life of cut
Chrysanthemum. Essential oils are noble alternative substitutes for silver and chemical
compounds because of their antimicrobial activities and environmentally friendly nature of the
extracts. A pomegranate peel extract (PGE) was evaluated as a natural antifungal preparation for
the control of postharvest rots.

Materials and Methods
This study was conducted to investigate the effect of pomegranate peel extract of three cultivars
(‘Shahvar dane sefid’, ‘Rabab dane ghermez’ and ‘Malas Poost Siah Yazdi’) in four
concentration of 0, 15, 25 and 50 mg/l and Rosmarinous and Artemisia essential oils in four
concentrations of 0, 25, 50 and 75 mg/l on vase life of cut chrysanthemum in a completely
randomize design (CRD). Evaluated characteristics were consisted of vase life, stem end bacteria,
petals water content, fresh weight loss, electrolyte leakage, protein content and peroxidase
enzyme activity.

Results
According to the results, flowers treated by 15 mg/l pomogrante peel extract of ‘Shahvar dane
sefid’ showed the highest effect on vase life of chrysanthemum with 34.10% higher than control.
The lowest population of bacterial in stem end of flowers was obtqined by 25 mg/l Rosmarinus
essential oil with 70.14% lower than control. By increasing the extract and essential oils
concentrations, bacterial population in stem end of cut flower significantly increased, while
peroxidase activity significantly decreased. The lowest fresh weight loss was observed in stems
treated with 75 mg/l pomegranate peel extract of ‘Shahvar dane sefid’, 15 mg/l Pomogrante Peel
Extract of ‘Rabab Daneh Ghermez’, 25 mg/l Artemissia essential oil and 25 and 50 mg/l
Rosmarinous essential oil. The highest petals water content (75.66%) was obtained in 75 mg/l
Rosmarinus essential oil. The lowest petals water content (44.66%) was obtained in 75 mg/l
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Artemisia essential oil. The lowest electrolyte leakage was observed in cut stem floweres that
were treated by 15 and 25 mg/l pomegranate peel extract cv.’Malas Poost Siah Yazdi’.

Discussion
Generally, compared to control, all treatments were able to extend vase life and decrease fresh
weight and microbial stem end of cut flowers. Also, among three pomegranate peel extracts,
extracts of cv. ‘Shahvar dane sefid’ showed the highest effect on extending vase life, decreasing
the fresh weight, electrolyte leakage and stem end bacteria, and thus, recommended for extending
the vase life of cut flowers.

Keywords: Bacteria, Peroxidase, Petals, Weight loss
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چکیده
داودی ( )Chrysanthemum morifolium R.یکی از پرطرفدارترین گلهای تولیدی در دنیا است .این پژوهش با
هدف بررسی اثر عصاره پوست سه رقم انار (شهوار دانه سفید ،رباب دانه قرمز و ملس پوست سیاه یزد) هر کدام در
چهار غلظت صفر 51 ،51 ،و  15میلیگرم در لیتر و اسانسهای رزماری و درمنه با چهار غلظت صفر 15 ،51 ،و 51
میلیگرم در لیتر روی عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی رقم ’ ‘Ramatدر قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار
در سال  5985-89در دانشگاه اردکان ،انجام شد .تمام تیمارها حاوی سه درصد ساکارز بودند .بر اساس نتایج
گلهایی که با  51میلیگرم در لیتر عصاره پوست انار رقم "شهوار دانه سفید" تیمار شدند ،بیشترین عمر گلجایی
( 51/66روز) را نشان دادند که  91/55درصد نسبت به شاهد بیشتر بود .کمترین تعداد باکتری در انتهای ساقه گلهای
بریده تیمارشده با  51میلیگرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد که  55/51درصد نسبت به شاهد کمتر بود .با
افزایش غلظت عصاره و اسانس ،جمعیت باکتری در انتهای ساقه بریده شده بهطور معنیداری افزایش یافت .بیشترین
محتوای آب گلبرگ ( 51/66درصد) در تیمار  51میلیگرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد .بهطورکلی همه
تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد قادر به افزایش عمر گلجایی و کاهش وزن تر و بار میکروبی انتهای گل شاخه
بریده داودی بودند .همچنین در میان سه عصاره پوست انار ،عصاره "شهوار دانه سفید" بیشترین اثر را در افزایش
عمر گلجایی ،کاهش وزن تر ،نشت یونی و بار میکروبی انتهای ساقه نشان داد.
کلیدواژهها :باکتری ،پراکسیداز ،کاهش وزن ،گلبرگ

مقدمه

دالر صادرات در سالهلای  1312و  1313بلهعنلوان دوملین

گلللا شلللاده بریلللده داودی ( Chrysanthemum

گللا زینتللی دارای بیشللترین ارزش صللادراتی بللوده اسللت

 )morifolium R.نقش مهملی در تجلارت جهلانی گلا

(.)Ministry of Jihad-e-Agriculture of Iran, 2018

بازی میکند (  .)Zhang et al., 2013این گا در ایلران

یکی از مهمترین محدودیتهای گلاهلای شلاده بریلده در

دارای ارزش بسیاری بوده بهطوریکه پس از رز با 120000

بازار ،پیری پس از برداشت است که بله صلورت پیدیلدگی
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گلبرگها و از بین رفتن رنگ آنها به علت تولید گونههای

گیاهی است و استفاده از مواد طبیعی مانند عصلاره گیاهلان

واکلنشگلر اکسلیژن (()Reactive Oxygen Species )ROS

دارویی روی کیفیت پس از برداشلت محصلوالت باغبلانی

میباشد ( .)Trippi and Paulin, 1984جهلت افلیایش عملر

گلیارش شلده اسلت (

پس از برداشت گلا و کلاهش تولیلد  ROSدر گلا شلاده

 .)Gan, 2009عصللارههللای گیللاهی ترکی لبهللای طبیعللی

بریده باید اقدامات زیادی صورت گیلرد .تحقیقلات بسلیاری

هستند کله ویژگلیهلای پاداکسلندگی (آنتلیاکسلیدانی)،

جهت توسعه عملر گلجلایی هملراه بلا توصلیههلای علملی و

ضدمیکروبی و ضدقارچی دارند ( Teissedre and Water

تکنولوژیکی صورت گرفتله اسلت (.)Scariot et al., 2014

.)House, 2000

Solgi et al., 2009; Hejazi and

داودی از گللروه گللاهللای نللافرازگرا اسللت و پیللری آن در

( Solgi and Taghizadeh )2017اثلللر تیمارهلللای

پاسخ به تغییراتی است که در مییان کربوهیلدرات هلا رخ

مختلف را بر افیایش عمر گلجایی میخک بررسی کردند.

میدهد ( )Adachi et al., 1999و اتلیلن در ایلن فرآینلد

بللر اسللاا نتللای بللهدسللتآمللده گیاهللان تیمللارشللده بللا

نقلش چنلدانی نلدارد ( .)Nabigol et al., 2006مهلمتلرین

تیمللول دارای بیشللترین عمللر گلجللایی ( 13روز) بودنللد.

مشکا پس از برداشت داودی ،زردی برگ هلا و نلاتوانی در

( Hashemi et al. )2013اثللرات محلللولهللای گلجللایی

جللذ آ اسللت کلله منجللر بلله پژمردگللی پللیش از موعللد

حاوی تیملول ( ،)Thymolمنتلول ( )Mentholو اوژنلول

برگها میشلود .تعلادل آ  ،یکلی از عواملا اصللی تعیلین

( )Eugenolرا بر کیفیت و عمر گلجایی گا شاده بریده

کیفیت و ماندگاری گاهای شاده بریده اسلت ( Da Silva,

داودی بررسللی کردنللد .بیشللترین عمللر گلجللایی (11/15

بهطور معمول باعث انسلداد آونلدهای

روز) در گیاهان تیمار شده با  121میلیگرم در لیتر تیمول

ساقه میشود .تشکیا حبا های هلوا درون آونلدهای سلاقه

حاصا شد .همدنین تیمول پژمردگی گلبرگ را کلاهش

داودی از انتقال آ در ساقه جلوگیری میکننلد و در نتیجله

و میللیان جللذ محلللول را افللیایش داد .نتللای پللژوهش

مقاومت هیدرولیکی افیایش مییابلد و منجلر بله تلنش آبلی

( Hashemabadi et al. )2017روی گلا بریلده میخلک

شدید میشود .جلوگیری از جذ آ به عواما دیگلری از

نشان داد که غلظتهای  20و  30درصد عصلاره موردلوش

جمله بسته شدن آوندها به وسیله میکروارگانیسمها نیی نسلبت

بیشترین تأثیر را در افیایش طول عمر گلجلایی نسلبت بله

داده م لیشللود ( .)Van Leperen et al., 2001از ای لنرو

گا های تیمارشلده بلا -5هیدروکسلی کینلولین سلولفات

افیودن مواد ضدباکتریایی در محلول های نگهدارنده کاربرد

داشت Damunupola et al. )2010( .تلأثیر اسلانس اا-

دارد.

کارون ( )S-caroneرا بر عمر گلجایی پن گیاه از جملله

 )2003و کمبود آ

استفاده از ترکیبات حلاوی یلون نقلره بله منظلور کنتلرل

داودی و آکاسیا را بررسی نمودند و نشان دادند کله ایلن

تولید اتیلن و همدنین بهبود روابط آبلی در گلاهلای شلاده

اسانس اثر معنیدار و مناسبی بلر وزن تلر نسلبی و جلذ

بریده پیشنهاد شده است ( ،)Meman and Dabhi, 2006املا

محلول در آکاسیا و داودی نداشت اما اثر مثبتی بلر سلایر

ترکیبات حاوی نقره کله در گذشلته اسلتفاده ملیشلد ،هلی

گیاهان داشت.

توجیهی برای دوست داران محیط زیسلت جهلت اسلتفاده

انار با نلام علملی  Punica grantum L.گیلاهی بلومی

ندارند .بنلابراین اسلتفاده از ترکیبلات طبیعلی و دوسلتدار

ایلران ملیباشلد ( .)Martos et al., 2010پوسلت انلار در

محیطزیست مانند عصارهها و اسانسها پیشنهاد ملیگلردد.

مصارف دانگی ماده زائلدی بلوده و یکلی از محصلوالت

از جمله روش های سالم و بیدطر برای کنترل بیماریهای

جانبی کاردانه های تولید آ میوه است .در کاردانله هلای

پس از برداشت ،استفاده از عصاره طبیعلی یلا اسلانسهلای

فرآیند میوه انار بخش زیادی از ضایعات کاردانه که بسلته
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به رقم آن از  30تا  00درصد متغیلر اسلت را پوسلت میلوه

سوم از پلایین حلذف شلدند .تملامی گلا هلا بلا برچسلب

تشکیا میدهد ( .)Zarezadeh, 2008این نکته لیوم اسلتفاده

شماره گذاریشده و پس از توزین با تلرازوی دیجیتلال و

بهینه از چنین حجم باالیی از ضایعات را مشخص میسازد.

ثبت وزن تر اولیه ،یک شاده گا در گلدانهای شیشهای

ترکیبللات فنلللی کلله در پوسللت انللار وجللود دارد دللوا

حاوی محلول موردنظر به حجم  210سلیسلی قلرار داده

آنتیباکتریال باالیی را از دود نشان میدهد .پوست انلار از

شدند .شرایط محا نگهلداری گلاهلا شلاما  10سلاعت

منابع غنی پلیفناها ( )Li et al., 2006بوده و حلاوی تلانن

روشنایی و  5ساعت تاریکی بود که نور توسط المپهای

می باشد و به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان ها است و ترکیبات

سفید فلورسنت تأمین میشد .شلدت نلور  12میکروملول

فنلی مانند اسید االژیک به مقدار فراوان در آن وجود دارد

بر مترمربع بر ثانیه ،دمای اتاق  20±2درجه سلانتیگلراد و

( .)Aguilar et al., 2008گیارشلات زیلادی در ملورد اثلر

رطوبت نسبی نیی بین  00تا  70درصد بود.

عصاره پوست انار بهعنوان بازدارنلده طبیعلی بلاکتریهلا و

تیمارها شاما عصاره پوست سله رقلم انلار ("شلهوار

هلای بیملاریزا وجلود دارد ( ;Akhtar et al., 2015

دانلله سللفید" (" ،)WPPEربللا دانلله قرمللی" ( )RPPEو

 .)Tehranifar et al., 2011اما مطالعلات انلدکی در ملورد

"ملللس پوسللت سللیاه یللید" ( ))BPPEهللر کللدام در سلله

اسللتفاده از آن جهللت کنتللرل پللاتوژنهللای گیللاهی صللورت

غلظللت  21 ،11و  10میلللیگللرم در لیتللر و اسللانسهللای

گرفته است ( .)Tayel et al., 2011تاکنون تحقیقی در مورد

رزماری ( )REOو درمنه ( )AEOبا سه غلظلت  10 ،21و

اثر عصاره پوست انار بر افیایش عمر گلجایی گاهای شاده

 71میلللیگللرم در لیتللر بودنللد .عصللاره پوسللت انللار در

بریللده صللورت نگرفتلله اسللت .در پللژوهش حاضللر کللارایی

آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه اردکان تهیله شلد.

عصاره پوست سه رقم انار و اسانس گیاهان درمنه و رزماری

غلظت صفر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد که فقلط از

بر افیایش عمر گلجایی و کاهش بلار میکروبلی گلا شلاده

آ مقطر استفاده شد .اسانس رزماری و درمنه از شرکت

بریده داودی مورد بررسی قرار گرفته است.

زربند دریداری شلد .تملامی تیمارهلا دارای سله درصلد

قلار

مواد و روشها

ساکارز بودند .آ مقطر به عالوه سه درصلد سلاکارز نیلی

در این پژوهش از گا های شلاده بریلده داودی زرد

بهعنوان شاهد در نظر گرفتله شلد .گلاهلا تلا پایلان عملر

رقم ’ ‘Ramatاستفاده شد .گا های موردنظر در صلب از

گلجایی درون محلول های مذکور نگهداری شدند .پلس

یک گلخانه اسلتاندارد کله گلا هلا تحلت شلرایط معلین

از اعمللال تیمارهللا گللاهللا تللا پایللان عمرشللان در شللرایط

تغذیه ای ،نوری ،دمایی و رطوبتی پرورشیافته ،برداشلت

ذکرشده در باال نگهداری شدند.

شدند .شدت نور گلخانه در ساعت  12ظهر در محلدوده

جهللت تهیلله عصللاره پوسللت انللار ابتللدا پوسللت میللوه

 1100-4000لوکس بلود .میلانگین دملای شلبانه گلخانله

شستشوی سطحیشلده و سلسس بله هیسوکلریلت تجلاری 2

 10±4و میللانگین دمللای روزانلله  24±4بللود .رطوبللت

درست به مدت  1دقیقله ضلدعفونی و سلسس بلا آ مقطلر

گلخانه نیی بین  10تا  70درصد در نوسان بود .گلاهلا در

استریا سه مرتبه شسته شدند .نمونه در شرایط آزمایشگاه و

مرحله تجاری برداشت شدند و به آزمایشگاه گروه عللوم

دور از تللابش مسللتقیم نللور آفتللا دشللک شللدند .سللسس

باغبانی منتقا شدند.

اندام های هوایی به وسیله دردکن پودرشده و از الک یک

در مرحله بعد انتهای ساقه گلاهلای داودی بله طلول

مللش عبللور داده شللدند .تهیلله عصللاره بلله روش اسللتفاده از

در زیرآ قطع شلد تلا

متانول انجام گرفت .در این روش پن گرم از ماده دشلک

ارتفاع نهایی به  40سانتیمتر رسید و همه برگها تا گلره

گیاهی در  100میلیلیتلر متلانول دلالص (شلرکت ملر )

 1-10سانتیمتر بهصورت مور
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ابراهیمی پوربافقی و همکاران :اثر عصاره پوست انار ،اسانس ...

دیسانده شد و بعد از  24ساعت ماده گیاهی هملراه متلانول

محاسبه شد:

در یک هاون چینلی سلاییده شلد .محللول حاصلا توسلط

رابطه ()1

پارچه ملما صافشده و در دور  1000به ملدت  10دقیقله

وزن رییش گلبرگها)  -وزن تر اولیه = کاهش وزن تر (گرم)

سانتریفوژ شد 71 ،میلی لیتر از محلول رویی به یک استوانه

(وزن تر نهایی +

مدرج منتقلاشلده 21 ،میللیلیتلر آ مقطلر اسلتریا بله آن
اضافه شد تا حجم آن به  100میللیلیتلر برسلد ،سلسس هلم
حجم با آن هگیان اضافه شد .این مخلوط دو سلاعت روی
شیکر قرار داده شد .پس از این مرحله ،بخشهای مختللف
به کمک دکانتور جداشده و بخش متلانولی جهلت تبخیلر
متللانول و استحصللال عصللاره در زیللر هللود قللرار داده شللد
(.)Bahraminejad et al., 2008
صفات مورد ارزیابی

محتوای آب گلبرگ ()WP
برای اندازهگیری این فاکتور ،یک گرم از گلبرگها
از هر تکرار و از هر نمونه برداشته شد کله بلهعنلوان FW

بود .سسس در دمای  70درجله سلانتیگلراد بله ملدت 24
ساعت دشلک شلد و  DWبلهدسلتآملد .محتلوای آ
نسبی گلبرگ از رابطه ( )2بهدستآمد.
رابطه ()2
%WP = (FW-DW) / DW × 100

طول عمر گلجایی
طول عمر گلجایی به فاصله شروع تیمار تا زمان پیری

نشت الکتریکی غشا

گا که همراه با پژمردگی گلبرگها و زرد شدن برگها

برای اندازهگیری نشت الکترولیتها ،ابتدا یک گرم از

میباشد تعریف و بهصورت روز بیان شد .زملانی کله 50

گلبرگ های تیمارها در روز دهم تهیه گردید .پلس از سله

درصد از گا ها پیر شلدند کله بلا پیلری گلبلرگهلا و از

بار شستشو با آ مقطر ایلن نمونله هلا دلرد شلدند و درون

دست رفتن فشار تورژسانس همراه بود .بدیهی اسلت کله

لولههای آزمایش قرار داده شدند و بله ملدت  30دقیقله در

هر یک از شادههای گا در هر تکرار دارای طلول عملر

دمای  21درجه سانتیگراد قرار گرفتنلد .بعلد از اتملام ایلن

متفاوت بوده و میانگین آنها بهعنوان طول عمر گلجلایی

مرحله ،مییان هدایت الکتریکی ( )L1محلول انلدازه گیلری

آن در نظر گرفته شد (.)Hashemabadi et al., 2017

شد .بعد از این مرحله نمونه ها به مدت  21دقیقله در دملای

شمارش باکتریهای انتهای ساقه

 100درجه سلانتیگلراد قلرار داده شلدند و پلس از دنلک

شمارش باکتری انتهای ساقه به روش Van Meteren et al.

شدن آنها مجدداا هدایت الکتریکی ( )L2نمونهها اندازهگیری

( )2000انجلام شلد .بلرای ایلن منظلور ،در آدلرین روز

شد .درنهایت مییان نشت الکترولیتها با اسلتفاده از رابطله

نگهداری گا ،یک سانتیمتر از انتهای سلاقه بریلده شلد.
نمونه سه مرتبه با آ دیونییه شسته شد تلا بلار میکروبلی
سط آن کاهش یابد .سسس نمونه در هاون چینلی کلامالا

( )3محاسبه گردید (:)Jiang and Chen, 1995
رابطه ()3
EL(%) = L1/L2 × 100

له شد و با محلول نرمال سالین  0/1درصد رقیل گردیلد.
 0/1میلیلیتر از محلول روی پتریدیشهای حاوی محیط

استخراج پروتئین از بافت گیاه

کشللت نوترینللت آگللار پهللن و کلللونیهللای بللاکتری 24

 100میلیگرم از بافلت گلبلرگ نمونلهبلرداریشلده در

ساعت پس از انکوباسیون در دمای  37درجه سانتیگراد،

یک ویال دو میلیلیتری ،یک میللیلیتلر بلافر نمونله فسلفات

مورد شمارش قرار گرفت.

سلدیم  0/1ملوالر بلا  pH = 0اضلافه و کلامالا مخللوط شلد.

کاهش وزن تر

مخلوط حاصا بالفاصله به میکروتیو هلای دو میللیلیتلری

میللیان کللاهش وزن تللر گللا بللر اسللاا رابطلله ()1

منتقللا و توسللط میکروسللانتریفوژ بللا  13000دور در دقیقلله
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بهمدت  20دقیقه در چهار درجه سانتیگراد سلانتریفیوژ شلد.

نتایج و بحث

مایعرویی برای انجام آزمایشهلای بعلدی جلدا و تلا قبلا از

عمر گلجایی
بر اساا نتای تجییه واریانس اثر تیمار بر عمر گلجلایی

شد .از این عصاره استخراجشده جهت اندازهگیلری فعالیلت

گاهای داودی در سط احتمال یک درصد معنیدار بلود

آنییم پراکسیداز استفاده شد (.)Reuveni et al., 1995

(جدول  .)1در میان تیمارهای مختلف بیشلترین و کمتلرین

انجام آزمایش در دملای  -20درجله سلانتیگلراد نگهلداری

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز ()Peroxidase

جهللت ارزیللابی میللیان فعالیللت آنللییم پراکسللیداز دو
میلیلیتر از مخلوط واکنش شاما مقداری از عصلاره کله
دارای  10میلیگرم پروتئین بود (این مقدار بلا اسلتفاده از
منحنی استاندارد محاسبه شد) 1 ،میلیملوالر گوئیکلول و
مقدار کافی بافر فسلفات  21میللیملول بلا  pH = 7تلا بله
حجم نهایی دو میللیلیتلر رسلید ،در یلک لولله آزملایش
ریخته و دستگاه اسسکتروفتومتر با استفاده از ایلن مخللوط
در طول موج  470نانومتر صفر گردید .سسس پن میکرولیتلر
پراکسید هیلدروژن ( 30 )H2O2درصلد بله ایلن مخللوط
اضافه شد و سریعاا تغییرات جذ نور به فواصا  10ثانیه،
به مدت یک دقیقه اندازهگیری شد .مقدار فعالیت آنلییم
بر حسب تغییرات جذ نور بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین
بیان شد (.)Reuveni et al., 1995
این آزمایش بهصورت فاکتوریا با عصاره سه رقم
دانه قرمی" و "ملس

پوست سیاه یید") هر کدام در سه غلظت ( 21 ،11و 10
میلیگرم در لیتر) و اسانسهای رزماری و درمنه با سه
غلظت ( 10 ،21و  71میلیگرم در لیتر) هر کدام با سه
تکرار به اجرا درآمد .غلظت صفر به عنوان شاهد در نظر
گرفته شد که فقط از آ

عصاره پوست انار رقم "شهوار دانه سفید" ( 14/00روز) و
شاهد ( 1/00روز) مشاهده شد (جدول  .)1بدین معنلی کله
استفاده از عصلاره پوسلت انلار رقلم "شلهوار دانله سلفید"
نسبت به شاهد  34/10درصد عمر گلجایی را افلیایش داد.
جالب توجه است که افیایش غلظت عصاره و اسلانس اثلر
نامطلو بر عملر گلجلایی گذاشلته و موجلب کلاهش آن
گردید (جدول  .)2بنلابراین غلظلت  11میللیگلرم در لیتلر
عصاره و  11میلیگرم در لیتر اسانس ،بیشلترین تلأثیر را در
افیایش عمر گلجایی گا شاده بریلده داودی نشلان دادنلد
(جللدول  .)2بللهطللورکلللی جهللت افللیایش عمللر گلجللایی
گللاهللای شللاده بریللده وجللود دو بخللش ضللدمیکروبی و
ساکارز در محلولهای گلجایی ضروری میباشلد .در ایلن
پلژوهش عصللاره پوسللت انلار و اسللانس رزمللاری و درمنلله
بهعنوان عاما ضدمیکروبی و ساکارز بهعنوان حفل کننلده

تجزیه و تحلیل آماری
انار ("شهوار دانه سفید"" ،ربا

عمللر گلجللایی بللهترتیللب در تیمللار  11میلللیگللرم در لیتللر

مقطر استفاده شد .آ مقطر

پتانسا اسمیی مورد بررسلی قلرار گرفلت .تیمارهلایی کله
کمترین کاهش وزن تر را داشتند ،بیشترین عمر گلجایی را
نشلللان دادنلللدKarimian Fariman and Tehranifar .

( )2011اسللتفاده از ترکیبلللات ضلللدعفونیکننلللده شلللاما
اسانسهای گیاهی ،اتانول و متانول در محللول گلجلایی از
راه حف تعادل آ در آوندها از کاهش وزن تر جللوگیری
میکند .همدنین آنها اسلتفاده از اسلانسهلای گیلاهی در
بهبود وزن تر و افیایش عمر گلجایی گا بریده آلسترومریا

بهعالوه سه درصد ساکارز نیی بهعنوان شاهد در نظر

را مثبللت ارزیللابی کردنللد .نتللای بللهدسللتآمللده بللا نتللای

گرفته شد .هر گلدان شیشهای بهعنوان یک تکرار در نظر

( Hashemabadi et al. )2017و (Farhodi et al. )2018

گرفته شد و دادا هر گلدان یک عدد گا قرار گرفت.

روی گا لیلیوم روی گا میخک مطابقت داشت .در بیلان

تجییه واریانس کلیه دادهها با استفاده از نرمافیار آماری

علت آن میتوان اظهار داشت کله عصلاره پوسلت انلار بلا

) SAS(9.1و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون

داصللیت ضللدمیکروبی و جلللوگیری از انسللداد آونللدی

چند دامنه دانکن در سط احتمال پن درصد صورت

موجب کاهش تلنش آبلیشلده و در نتیجله کلاهش کمتلر

گرفت و نمودارها با نرمافیار  Excelرسم شدند.

وزن تر را به همراه داشته است.
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Table 1. Analysis of variance the effect of Rosmarinus and Artemisis essential oil and peel extracts of three cultivars of pomegranate on some traits of
chrysanthemum cut flowers

S.O.V.

Treatments
Error
C.V. (%)

df

15
32

Vase life

WP

**

4.75
1.52
10.31

Fresh weight loss

195.79
26.18
7.87

**

80.06
11.98
19.68

**

Mean Square
Stem end bacteria

Electrolyte leackage

**

44427.92
2163.08
15.74

216.70
26.51
12.67

**

Peroxidase
**

0.093
0.0003
1.49

protein

0.0002**
0.00006
28.98

Table 2. Comparison of the mean effect of Rosmarinus and Artemisis essential oil and peel extracts of three cultivars of pomegranate on some traits of
chrysanthemum cut flowers
Treatments

WPPE
WPPE
WPPE
RPPE
RPPE
RPPE
BPPE
BPPE
BPPE
AEO
AEO
AEO
REO
REO
REO
Control

Concentration

Vase life

(mg/l)

(day)

15
25
50
15
25
50
15
25
50
25
50
75
25
50
75
0

14.66a
12.33bc
11.33bcd
12.33bc
11.00bcd
11.00bcd
13.33ab
11.00bcd
12.00bcd
12.00bcd
11.33bcd
10.66cd
13.33ab
13.33ab
12.00bcd
9.66d

(Log10 CFU ml-1)

Electrolyte leackage
(%)

Fresh weight loss

WP

Protein

Peroxidase

(g)

(%)

(µg/µl)

(mmol mg/ protein/ min)

201.50ef
204.50ef
315.00cd
249.50def
287.50de
308.00d
394.67bc
399.33bc
436.67b
185.67f
208.33ef
403.33bc
181.00f
203.33ef
261.00def
606.33a

33.66ef
33.66ef
56.00bc
72.66a
64.66ab
33.00ef
29.00f
31.66f
32.33ef
49.33cd
53.66c
55.33bc
34.00ef
36.66ef
42.66de
50.66cd

17.76bcd
15.55cd
11.42d
11.79d
16.40cd
20.81abc
24.71a
23.68ab
23.12ab
11.13d
15.84cd
23.43ab
11.18d
11.67d
25.66a
16.10cd

Stem end bacteria

70.0abc
68.00abcde
67.00bcde
67.33abcde
70.00abc
70.66abc
62.33cdef
60.66def
60.00ef
68.66abcd
74.33ab
44.66g
55.00f
69.33abc
75.66a
56.00f

0.05a
0.047ab
0.030cdefg
0.028cdefg
0.024cdefg
0.020defg
0.035bcd
0.034bcde
0.026cdefg
0.039abc
0.017efg
0.016fg
0.033bcdef
0.026cdefg
0.013g
0.015g

1.37a
1.30cde
1.28de
1.27e
0.95h
0.93h
1.31cd
1.15f
0.93h
1.33bc
1.14f
1.07g
1.37a
1.37a
1.35ab
0.63i

...  اسانس، اثر عصاره پوست انار:ابراهیمی پوربافقی و همکاران

**: Significant at 1%.

AEO: Artemisia Essential Oil, REO: Rosmarinus Essential Oil, WPPE: White Pomogrante Peel Extract cv. “Shahvar Danne Sefid”, RPPE: Red Pomogrante Peel Extract cv. “Rabab Daneh
Ghermez”, BPPE: Black Pomogrante Peel Extract cv. “Malas Poost Siah Yazd”. The numbers with the same letters in each column are not statistically different.
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از رشد و افیایش بیمارگرها جللوگیری کلرده و درنهایلت

بر اسلاا نتلای تجییله واریلانس اثلر تیملار بلر تعلداد

با ادتالل در عملکردشان موجب مرگ آنهلا ملیشلوند و

باکتریهای موجود در انتهلای سلاقه بریلدهشلده گلاهلای

بدین ترتیب مییان باکتریهلای محللول گلجلایی و انتهلای

داودی در سط احتمال یک درصد معنیدار بلود (جلدول

ساقه کم میشود ( .)Kazemi, 2012نتلای حاصلا از ایلن

 .)1بر اساا نتای بلهدسلتآملده بیشلترین تعلداد بلاکتری

پلژوهش بلا نتلای

پلژوهش (Hashemabadi et al. )2017

( )000/33 Log10 CFU ml-1در انتهای ساقه گیاهان شلاهد

مطابقت داشت .دادهها نشان دادند که همله تیمارهلا نسلبت

مشاهده شد (جدول  .)2در میلان تیمارهلای ملورد بررسلی

به شاهد در کاهش رشد باکتری مؤثر بودند .اثلرات مثبلت

کمترین تعداد باکتری ( )151 Log10 CFU ml-1در انتهلای

عصاره پوست انار را به جللوگیری از رشلد بلاکتریهلا در

ساقه گاهلای بریلده تیملارشلده بلا  21میللیگلرم در لیتلر

انتهای سلاقه را ملیتلوان مربلوط دانسلت .بنلابراین بله نظلر

اسانس رزماری حاصلا شلد کله  70/14درصلد نسلبت بله

میرسد که به علت کاهش جمعیت باکتریها و ممانعت از

شاهد کمتر بلود (جلدول  .)2بلا افلیایش غلظلت عصلاره و

انسداد آونلد چلوبی ،عملر گلجلایی در گلا شلاده بریلده

اسانس ،جمعیت باکتری در انتهای ساقه بریدهشده بلهطلور

داودی افیایش یافته است.

معنیداری افیایش یافت (جدول  )2که با نتای بهدستآملده

کاهش وزن تر و محتوای آب گلبرگ

در مورد عمر گلجلایی گلا شلاده بریلده داودی مطابقلت

بر اساا نتلای جلدول تجییله واریلانس اثلر تیملار بلر

داشت .در پژوهش حاضر استفاده از عصاره الکلی پوسلت

کاهش وزن تلر و محتلوای آ گلبلرگ گلاهلای شلاده

انللار بللهعنللوان ترکیللب ضللد قللارچی جهللت افللیایش عمللر

بریده داودی در سط احتملال یلک درصلد معنلیدار بلود

گلجایی گا شاده بریده داودی به کار رفت .نتای حاصله

(جدول  .)1بیشترین کاهش وزن تر گلا در تیمارهلای 71

نشان داد که همه تیمارهای مورد بررسلی نسلبت بله شلاهد

میلیگرم در لیتر اسانس رزماری ( 21/00گرم) و  11میلیگلرم

مییان آلودگی باکتریایی انتهای ساقه را بهطلور معنلیداری

در لیتر عصاره پوست انار رقلم "مللس پوسلت سلیاه یلید"

کاهش دادند .عصاره پوسلت انلار بلهدلیلا محتلوای نسلبتاا

( 24/71گرم) حاصا شد (جدول  .)2کمترین کاهش وزن

باالی ترکیبات فنلی ،ظرفیت آنتیاکسلیدانی و ضلدمیکروبی

تر در ساقههای تیمارشده بلا  10میللیگلرم در لیتلر عصلاره

قوی دارد ( .)Osorio et al., 2010پلژوهشهلای متعلددی

پوست انلار رقلم "شلهوار دانله سلفید" ( 11/42گلرم)11 ،

اثر ضدقارچی عصاره پوست انار را در محلیط درونشیشله

میلیگرم در لیتر عصاره پوست انار رقم "ربا دانه قرملی"

نشان دادند ( ;Daham et al., 2010; Osorio et al., 2010

( 11/71گرم) 21 ،میلیگرم در لیتر اسلانس درمنله (11/13

Li Destri Nicosia et al. )2016( .)Glazer et al., 2012

گرم) و  21و  10میلیگرم در لیتر اسانس رزماری (بهترتیلب

تأثیر چشمگیر عصاره پوست انار را در کنترل بیمارگرهلای

 11/15و  11/07گرم) مشاهده شد (جلدول  .)2بلا افلیایش

مهللم پللس از برداشللت ماننللد  Penecillium digitatumو

غلظت اسانس رزماری و درمنله و نیلی عصلاره پوسلت انلار

 P. italicumدر لیمللو P. digitatum ،در گریللپفللروت،

رقم "ربا دانه قرمی" کاهش وزن تر بلهطلور معنلیداری

 P. expansumدر سلیب و  Botrytis cinereaدر گلیالا

افیایش یافلت ،درحلالیکله در تیمارهلای عصلاره پوسلت

نشان دادند .انسداد آوندی که به علت تجمع باکتریهلا در

انارهای "ملس پوست سلیاه یلید" و "شلهوار دانله سلفید"

انتهای ساقه و یلا در محللول گلجلایی رخ ملیدهلد باعلث

بللهطللور معن لیداری کللاهش یافللت (جللدول  .)2بیشللترین

کاهش عمر گلجایی گا بریده داودی میشود .اسلانسهلا

محتوای آ گلبرگ در تیمار  71میلیگرم در لیتر اسانس

و عصاره پوست انار بهعنوان ترکیبات ضدعفونیکننلده بلا

رزماری ( 71/00درصد) حاصا شد (جلدول  .)2کمتلرین

تخریب دیواره سلول و ادتالل در عملکرد زنجیلره تنفسلی

محتلللوای آ گلبلللرگ ( 44/00درصلللد) در تیملللار 71
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میلیگرم در لیتر اسانس درمنله بلهدسلتآملد (جلدول .)2

از فعالیت لیسوکسیژناز از غشلاها و لیسلوپروتئینهلا در برابلر

( Reid and Wu )1992وزن گاها را یک شادص بسلیار

اکسیداسیون محفاظت میکند .بهطلور طبیعلی بلا گذشلت

مهم برای پژمردگی گاها دانسلتندHashemabadi et al. .

زمان و پیر شدن گلبرگها تراوایلی غشلا بلهدلیلا کلاهش

( )2017نشان دادند که با افیایش غلظت عصاره موردلوش،

پللروتئینهللای غشللا دچللار ادللتالل مللیشللود و کللاهش

کاهش وزن تر گا شاده بریده میخک بهطور معنیداری

پروتئینها ،مقدمه نشت یونهاست و باعث کلاهش ثبلات

کاهش یافت .تعادل آبی مهلمتلرین عاملا تأثیرگلذار بلر

غشای سللولی ملیشلود Kazemi et al. )2011( .گلیارش

کیفیللت و عمللر گلجللایی گللاهللای شللاده بریللده اسللت.

کردند که با افیودن سالسیلیک اسلید بله محللول گلجلایی

توانایی جذ آ در گاهلای شلاده بریلده و تعلرق در

گا بریده میخک ،پایداری غشا افیایش مییابد.

نتیجه تعادل میان این دو فرآیند است (.)Da Silva, 2003

پروتئین و پراکسیداز

زمانیکه مییان تعرق بیشتر از جذ آ باشد ،گا شاده

بر اساا نتای تجییله واریلانس اثلر تیملار بلر میلیان

بریده در معرض کمبود آ و پژمردگی قلرار ملیگیلرد.

پللروتئین و آنللییم پراکسللیداز گللاهللای بریللده داودی

عدم توانایی جذ آ یکلی از دالیلا پژمردگلی اسلت

در سط احتملال یلک درصلد معنلیدار بلود (جلدول .)1

کلله ممکللن اسللت در نتیجلله رشللد میکروارگانیسللمهللا در

بیشللللترین میللللیان فعالیللللت پللللروتئین ( )0/01 µg/µlدر

بافتهای کامبیوم سلاقه باشلد ( .)He et al., 2006نتلای

گلبرگهای گاهلای تیمارشلده بلا  11میللیگلرم در لیتلر

حاصلللله بلللا ( Vahdati Mahshadian et al. )2012و

عصاره پوسلت انلار رقلم "شلهوار دانله سلفید" و کمتلرین

( Hashemabadi et al. )2017مطابقت داشت.

مییان آن ( )0/013 µg/µlدر تیملار  71میللیگلرم در لیتلر

نشت الکتریکی غشا

عصاره پوست انار رقلم "ربلا دانله قرملی" و نیلی شلاهد

بر اسلاا نتلای تجییله واریلانس اثلر تیملار بلر نشلت

حاصللا شللد (جللدول  .)2بیشللترین میللیان فعالیللت آنللییم

الکتریکی غشای گاهای بریلده داودی در سلط احتملال

پراکسیداز ( )1/37 mmol / mg protein/ minدر گلبرگهای

یللک درصللد معنللیدار بللود (جللدول  .)1بیشللترین نشللت

گاهای تیمارشده با  11میلیگرم در لیتر عصاره پوسلت انلار

الکتریکی غشا ( 72/00درصد) در گاهای تیمارشده با 11

رقم "شهوار دانه سفید" و  21و  10میلیگرم در لیتلر اسلانس

میلیگرم در لیتر عصاره پوست انار رقم "ربا دانه قرملی"

رزماری مشاهده شد (جدول  .)2تیمار شاهد ،کمتلرین فعالیلت

حاصللا شللد (جللدول  .)2کمتللرین نشللت الکتریکللی غشللا

آنللییم پراکسللیداز ( )0/03 mmol / mg protein/ minدر

( 31/00درصللد) در گللاهللای بریللده تیمللارشللده بللا 21

گلبرگ را نشان داد (جدول  .)2مییان فعالیت آنییم بهطور

میلیگرم در لیتر عصاره پوست انار رقم "ملس پوست سیاه

معنیداری در همه تیمارها نسبت به شلاهد بلاالتر بلود و بلا

یید" بهدستآمد (جدول  .)2مییان نشت الکتریکی غشا بلا

افللیایش غلظللت تیمارهللا ،میللیان فعالیللت آنللییم بللهطللور

افیایش غلظت در تمام اسانسها و عصارهها به جی عصلاره

معنیداری کاهش یافت (جدول .)2

پوست انار رقم "ربا دانه قرمی" بهطور معنیداری کاهش

گیاهللان در برابللر تللنشهللای محیطللی رادیکللالهللای

یافت (جدول  .)2همدنین در سطوح پایین همه تیمارها بله

اکسیژن ،آزاد ملیکننلد کله دلود رونلد پیلری را افلیایش

جی عصاره پوست انار رقم "ربا دانه قرمی" ،میلیان نشلت

میدهد .برای محافظت یادته در برابر تنشهلای اکسایشلی

یونی از شاهد کمتر بود (جدول  .)2همراه با افیایش نشلت

(اکسیداتیو) ،بافتهلای گیلاهی آنلییمهلای حلذفکننلده

یونی در غشا ،فرایند پیری توسعه مییابد .به نظلر ملیرسلد

گونللههللای فعللال اکسللیژن ( )ROSماننللد سوپراکسللیداتیو

که عصاره پوست انار بهصلورت مسلتقیم بلا رادیکلالهلای

دیسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز ،ترکیبهای سلمیتزدا در

پروکسیا واکنش داده یا بهصورت غیرمستقیم با جلوگیری

برابر لیسوکسیژنازها (گلوتاتیون ااترانسلفراز ،آسلکوربات

تولیدات گیاهی ،جلد  43شماره  ،1بهار 1311

پراکسیداز) و شبکهای از پاداکسندههای کم وزن (آسکوربات،
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گلوتللاتیون ترکیللبهللای فنلللی و توکللوفرلهللا) دارنللد

بهطورکلی همه تیمارهای ملورد بررسلی در پلژوهش

پاداکسندگی

حاضر نسبت به شلاهد قلادر بله افلیایش عملر گلجلایی و

دارنللد کلله در محلللول گلجللایی م لیتوانللد در ترکیللب بللا

کاهش بارمیکروبی انتهای گا شاده بریده داودی بودند.

رادیکالهای آزاد و مهلار آنهلا عملر گلجلایی را افلیایش

بر دالف انتظار با افیایش غلظت عصاره و اسانس میلیان

دهند .افیایش فعالیت گونه های اکسیژن فعال ( )ROSمثلا

باکتریهای انتهای ساقه بهطور معنیداری افیایش یافلت.

رادیکال سوپراکسید و پراکسیدهیدروژن تخریب پروتئینها،

همدنین در میان سه عصاره پوست انار ،عصلاره "شلهوار

لیسیللدها و اسللیدنوکلئیک باعللث پیللری گللا مللیشللوند.

دانلله سللفید" بیشللترین اثللر را در افللیایش عمللر گلجللایی،

سوپراکسیداتیو دیسموتاز به عنوان یلک آنلییم کلیلدی در

کاهش وزن تر ،نشت یونی و بلار میکروبلی انتهلای سلاقه

سیستم دفاعی پاداکسیدانی و گیلاه بله شلمار ملیرود ،زیلر

نشللان داد .در نتیجلله عصللاره پوسللت انللار بللا دللوا

غلظت آنیون سوپراکسید را در گیاه کنترل میکند .عصاره

ضللدمیکروبی و آنت لیاکسلیدانی و نیللی بلله دلیللا ترکیللب

پوست انار دارای اثر جارو کنندگی رادیکلالهلای آزاد

ایمن و بدون عوارض زیست محیطی که با قیمت انلد

بوده و دارای مقادیر باالیی از ترکیبات فعال زنده ملیباشلد

و از ضایعات کاردانلههلا و مصلارف دلانگی ملیباشلد،

( .)Akhtar et al., 2015ظرفیت آنتیاکسیدانی پوست انار

میتواند جایگیین دوبی برای مواد شلیمیایی موجلود در

به دلیا وجود پلیفناهای محلول در آّ  ،آنتوسیانینهلا و

بازار باشد.

( .)Bolkhina et al., 2003اسانسها دوا

تللاننهللای قابللا هیللدرولیی م لیباشللد (.)Ibrahium, 2010

سپاسگزاری

همدنللین مطالعللات نشللان دادنللد کلله بیشللترین داصللیت

از کارشللناا آزمایشللگاه گللروه علللوم باغبللانی جنللا

ضداکسیداسیونی بین قسمتهای مختللف انلار مربلوط بله

آقای محسن رشیدی و نیی دانشگاه اردکان برای حمایت از

پوست آن میباشد (.)Elfalleh et al., 2012

انجام این پژوهش سساسگیاریم.
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