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Abstract 

 

Background and Objectives 
Gerbera is one of the important cut flowers in the floriculture industry, but it is sensitive to early 

wilting and neck bending which reduce its postharvest vase life. In cut flowers, water deficits are 

created when transpiration is more than water absorption. Therefore, petal wilting and neck 

bending increase in these flowers. These conditions are mainly due to occlusion of the vascular 

bundle, which can occur in different ways, such as the activity of pathogenic bacteria and other 

microorganisms in vascular bundle. In recent years, due to the adverse effects of chemical 

antimicrobial compounds on human health and the environment, many studies have been 

conducted to find replacement materials to maintain the quality and vase life of cut flowers in 

postharvest. Therefore, in this study, the effect of different concentrations of harmel aqueous-

alcoholic extract (Peganum harmala L.) on bacterial population and vas life of ‘Stanza’ and 

‘Pink Elegance’ cultivars of Gerbera cut flower were studied. 

 

Materials and Methods 

The effect of concentrations 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1% of the aqueous-alcoholic extract of Harmel 

plant was studied in a factorial experiment based on completely randomized design with four 

replications. At harvest time, 3, 6 and 9 days after harvest (at 20 °C and 70% relative humidity), 

the effect of treatments on the bacterial population of the vase solution and end stem, vase life 

and some characteristics of ‘Stanza’ and ‘Pink Elegance’ Gerbera cut flowers were studied. 

 

Results 

The results showed that the inhibitory effect of harmal extracts on gram-positive bacteria was 

higher than gram-negative bacteria. Also, ‘Stanza’ cultivar had better quality and longer vase life 

than ‘Pink Elegance’ cultivar. By increasing the vase life of flowers, the quality of these flowers 

decreased. In the first place, however, concentrations of 0.25% and then 0.5% of the harmal 

extract performed better than other treatments in various aspects: first, they reduced the bacterial 

solution, stem end, and electrolyte leakage in stem and petals; second, they preserved quality 

(discolored of vase solution, discolored of petals and stem), relative fresh weight, stem diameter, 

total soluble solids, catalase activity and phenylalanine ammonia lyase activity; and finally, they 

increased vase life of gerbera flowers in both cultivars. Concentrations of 0.75% and 1% 

increased allelopathic substances in cut flower. While these treatments decreased the bacterial 
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population in vase solution and stem end, they did not have a significant effect on the quality and 

vase life of gerbera cut flowers.  

 

Discussion 

The results of this study showed that the different concentrations of harmal extract significantly 

reduced the growth of microbial agents, including the bacterial population, but by increasing the 

concentration of the harmal extract, the allelopathic effects of this plant extract on gerbera cut 

flowers were harmful and did not affect their vase life and quality. Therefore, the concentration 

of 0.25% then 0.5% reduced the bacterial populations in vase solution and stem end of cut 

flowers and preserved the quality and vase life of ‘Stanza’ and ‘Pink Elegance’ cultivars. 

Therefore, the use of low concentrations of the harmel aqueous-alcoholic extract is recommended 

to reduce the microbial population of the vase solution and maintain the quality and vase life of 

the gerbera cut flowers. 

 

Keywords: Bacterial population, Catalase, Electrolyte leakage 
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اثر عصاره گیاه اسپند بر جمعیت باکتریایی محلول نگهدارنده و عمرگلجایی ارقام 

‘Stanza’  و‘Pink Elegance’ گل شاخه بریده ژربرا 
 

2، میترا اعالیی1میثم محمدی
 3مهدی صیدی و *

 

 
 کتری گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایراندانشجوی د -1

 (Maelaei@znu.ac.ir) استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایراننویسنده مسئول: *-2

 کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایراندانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده  -3

 

 
 03/07/1398 تاریخ پذیرش:                                                   20/09/1397تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
کاهش انسدداد وونددی و اادشایش     های راهکش یکی از  بریده با مواد باکتری های گلنگهدارنده  های محلولتیمار 

درصد بده   1و  75/0، 5/0، 25/0صفر،  های غلظتالکلی گیاه اسپند در -در این پژوهش عصاره وبی .باشد میعمرگلجایی 

محلول نگهدارنده  های باکتریدرصد بر جمعیت  70درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22±1روز در دمای  9و  6، 3مدت 

صدورت وزمدایش ااکتوریدل بدر پایده       ربرا بهبریده ژ گل ’Pink Elegance‘و  ’Stanza‘ های رقمو برخی خصوصیات کیفی 

در دانشگاه ایالم مورد مطالعه قرار گرات. نتایج نشدا  داد کده اثدر     1397طرح کامالً تصادای با چهار تکرار در بهار سال 

گرم منفی بدود و بدا اادشایش غلظدت عصداره       های باکتریگرم مثبت بیشتر از  های باکتریبر رشد  ها عصارهبازدارندگی 

از ’Pink  Elegance‘ نسدبت بده رقدم    ’Stanza‘، اثر بازدارندگی نیش ااشایش یاات. همچنین تحت تأثیر تیمارهدا، رقدم   اسپند

کاهش یاادت،   ها و ، کیفیت ها گلکیفیت بهتر و عمر گلجایی بیشتری برخوردار بود. با ااشایش مدت زما  نگهداری 

در محلدول   هدا  بداکتری پند عالوه بدر کداهش جمعیدت    درصد عصاره اس 5/0و سپس  25/0ولی در مرتبه اول غلظت 

گلجایی و انتهای ساقه، باعث کاهش نشت یونی ساقه و گلبرگ، حفظ کیفیت )تغییر رنگ محلدول گلجدایی، سداقه و    

کاتاالز و انیل والندین ومونیالیداز نسدبت بده      های ونشیمگلبرگ(، وز  تر نسبی، قطر ساقه، مواد جامد محلول و حفظ 

و یک درصد اگرچه جمعیت  75/0 های غلظتژربرا را ااشایش دادند.  های گلهد شدند و عمر گلجایی شا های نمونه

ژربرا اثر قابدل   های گلمیکروبی محلول گلجایی و انتهای ساقه را کاهش دادند ولی در حفظ کیفیت و عمر گلجایی 

 باشد. اه و به دلیل ااشایش غلظت مواد وللوپاتیک در  تواند میتوجهی نداشتند که 

 

 نشت یونی ،کاتاالز جمعیت میکروبی،ها:  کلیدواژه

 

 مقدمه

 ، از خاانواده L. Gerbera jamesoniژربرا باا ناام علمای    

Asteraceae  بومی منطقه ترانسوال آفریقای جناوبی اسات   و

یت باا  ولای دارای عمار گلجاایی کوتااه      که با وجود محبوب

 ,.He et al., 2012; Moallaye Mazrae et al) باشاد  یما 

که باعث کاهش کیفیات و   ییها عارضهترین  مهم (.2020

 شاوند  یما ماندگاری گل ژربرا در دوره پس از برداشات  

 هار  .باشند یمشامل پژمردگی گلبرگ و خمیدگی گردن 

ت وابسته به رقام  چند که میزان خمیدگی گردن یک صف

ولی در زمانی کاه میازان تقارز از میازان جاذ        باشد یم

داده و  یآ  در سااااقه بیشاااتر باشاااد، کمباااود آ  رو  

 یاباد  یما و خمیدگی گاردن توساقه    ها گلبرگپژمردگی 

mailto:Maelaei@znu.ac.ir
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(Halevy and Mayak, 1981 .)     ایان شارایع عمادتاه باه

باه د یال    تواناد  یمکه  دهد یم یرو یدلیل انسداد آوند

و ساایر   زا یمااری ب هاای  یبااکتر مچون فقالیات  مختلفی ه

و مخمرهاااا در آونااادها،  هاااا قاااار ریزجانااادارن مانناااد 

به بارش   ها ساقهفیزیولوژیکی  یها پاسخهوا و  یها حبا 

 (. Ichimura et al., 2002) افتداتفاز 

بااه دلیاال اثاارات نااامطلو  ترکیبااات ضاادمیکروبی   

بار ساالمت   شیمیایی مانند نیترات نقره و تیوسولفات نقره 

(، در Danaee et al., 2013زیساات ) انسااان و محاایع 

باه   گیااهی  یهاا  اسانسو  ها عصارهاخیر استفاده از  یها سال

وجاود   .رواج یافته است ها آندلیل خواص ضدمیکروبی 

ایاان ترکیبااات یبیقاای در محلااول نگهدارنااده عااالوه باار  

نداشاااتن تهدیااادات ترکیباااات شااایمیایی، باااا خاصااایت 

شااخه   یهاا  گال ز انسداد آونادها در  ضدمیکروبی خود ا

کارده و در نتیجاه از ایجااد تانش آبای،       یبریده جلوگیر

و کااهش میازان جاذ      ها گلبرگپژمردگی زود هنگام 

 کااربرد (. Liu et al., 2009) کنناد  یما آ  در ساقه ممانقت 

 محلااول در تیمااول و کااارواکرول گیاااهی یهااا اسااانس

ریزجاناداران   رشاد  کاهش با ژربرا، بریده گل نگهدارنده

 و شاده  محلول جذ  افزایش باعث در محلول نگهدارنده

 گلجاایی  عمار  و کیفیات  گلبرگ، پژمردگی در تأخیر با

(. همچنین Solgi et al., 2009) بخشید بهبود را ل ژربراگ

 باا  نس گیااه زنیاان  اساا  که داد نشان نتایج گزارشی دیگر

 ساب   گلجاایی  محلاول  در موجاود  ریزجاناداران  کنتارل 

باه  گل بریده ژربرا  ییعمرگلجا افزایش و یپیر در یرتأخ

 Koushesh Saba and) شدمدت دو روز نسبت به شاهد 

Nazari, 2017  .) 

 گیااهی از  L. harmala Peganum اسپند با نام علمی

 آن اصالی  کاه ترکیباات  ه بود Zygophyllaceaeخانواده 

 نورهارمااان ،(Harman) هارمااان شااامل آلکالوئیااد چنااد

(Norharman)، هااارمین (Harmine)، هارمااالین (Harmalyn) 

باه دلیال وجاود     .مقروفناد  هاا  ینبتااکربول  باه  کاه  باشد یم

دارای  عصاره ایان گیااه،   در هارمالین و هارمین ترکیبات

 ,.Bourke et al) باشاد  یما باا یی   اکسیدانی یآنتقدرت 

اسپند دارای ترکیبات فالونوئیدی است کاه ایان    .(1990

 شوند یم اکسیدانی یآنتباعث ایجاد خاصیت ترکیبات نیز 

 از ممانقات  و آزاد هاای  یکاال راد یآور جما   و تواناایی 

 ,.Bahrami et alتند )هسا  دارا را لیپیادها  پراکسیداسیون

(. در گزارشاای اثاار  بازدارناادگی عصاااره اتااانولی   2016

 در باساایلوو و سااالمولنا هااای یباااکتراسااپند در کنتاارل 

 ود ترکیباااات هاااارمین شااارایع آزمایشاااگاهی باااه وجااا

 و هارمااالین موجااود در عصاااره ایاان گیاااه نساابت داده    

 همچنااین (.Mazandarani et al., 2009شااده اساات )

(2008) Arshad et al.    نشاااان دادناااد کاااه اثااارات

گارم مثبات    هاای  یبااکتر ضدباکتریایی عصاره اسپند بار  

بناابراین در ایان    گارم منفای اسات.    هاای  یباکتربیشتر از 

مختلف عصااره اساپند بار کنتارل      یها غلظتپژوهش اثر 

 و عمر گلجایی ارقاام  نگهدارنده محلولعوامل میکروبی 

‘Stanza’   وPink Eleganceʼʻ     گل ژربارا ماورد بررسای

 قرار گرفت.

 ها مواد و روش
صاورت آزماایش فاکتوریال بار پایاه       این پژوهش باه 

یاارک کاااماله تصااادفی بااا چهااار تکاارار در دانشااکده      

یراحای و   1397اه ایاالم در بهاار ساال    کشاورزی دانشگ

 یهااا غلظااتاجاارا گردیااد. تیمارهااای آزمااایش شااامل   

، 5/0، 25/0)شااهد(،   صافر  مختلف عصاره گیااه اساپند )  

درصااد( بودنااد کااه در زمااان برداشاات )روز     1و  75/0

روز پااس از برداشاات باارای دو رقاام     9و  6، 3صاافر(، 

‘Stanza’  و‘Pink Elegance’ رد گاال بریااده ژرباارا مااو

هوایی  یها اندامبررسی قرار گرفتند. در این پژوهش ابتدا 

در مرحلااه  1397گیاااه اسااپند در اواسااع اردیبهشاات ماااه 

رساایدن کپسااول بااذر از رویشااگاه یبیقاای ایاان گیاااه در  

آباااد، منطقااه ساارکان(   شهرسااتان ایااالم )بخااش صااال   

گارم   100گردید و سپس برای تهیه عصااره،   یآور جم 

الکلای  -گیاه در یک لیتر محلول آبیشده  از بافت آسیا 

صورت خیسااندن   درصد الکل از منب  متانول به 30شامل 

ساعت در دماای اتااز تهیاه گردیاد. پاس از       72به مدت 

صاف کردن عصااره، متاانول موجاود در عصااره توساع      

دستگاه روتااری جادا شاد و عصااره بااقی ماناده توساع        

اره ماادر  رسید و به عنوان عص یترلمقطر به حجم یک  آ 
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نیاااز جهاات انجااام   مااورد یهااا غلظاات)اسااتو ( از آن 

  (.Babagoli and Ebrahimi, 2012آزمایش تهیه گردید )

 یشپااجهاات اجاارای ایاان پااژوهش ابتاادا یاای یااک  

، 5/1، 1، 75/0، 5/0، 25/0صافر،   یهاا  غلظتآزمایش اثر 

الکلی گیاه اسپند بر کنتارل  -درصد عصاره آبی 3و  5/2، 2

لول نگهدارناده گال ژربارا در شارایع     عوامل میکروبی مح

 باا  Nutrient Agar (NA) درون شیشه روی محیع کشات 

سایز هشات   های دیش یپترگرم در لیتر درون  22غلظت 

فاوز   یهاا  غلظتبرای این کار  .مورد بررسی قرار گرفت

کشت در شرایع ایزوله و زیار   های یعمحعصاره اسپند با 

مقیاات هااود اسااتریل مخلااوس و سااپس جهاات بررساای ج

 لیتار  یلیممیکروبی محلول نگهدارنده استفاده شدند. یک 

ژربارا بارای مادت     یهاا  گال که  یا نگهدارندهاز محلول 

 1/0هفت روز در آن نگهداری شده بودند توساع پپتاون   

رساانده شاد و    لیتار  یلیم 100شده به حجم  درصد استریل

کشت فوز در  های یعمحاز آن روی  لیتر یلیم 1/0سپس 

 48به مادت   ها دیش یپترستریل پخش گردید. زیر هود ا

درجه سلسیوو در داخال انکوبااتور    30ساعت در دمای 

ت میکروبای از  ین جمقیینگهداری شدند و سپس برای تق

  هاااا یکروارگاااانیزممتقاااداد  یا صااافحهروش شااامارش 

 کلااونی در  دهنااده یلتشااکباار اساااو تقااداد واحاادهای  

 بر حس  درصد  تقیین گردید و 1براساو رابطه  لیتر یلیم

  شااهد گازارش گردیاد    یهاا  نموناه بازدارندگی نسبت به 

( et al., 2005; Jowkar et al., 2012 Balestra.) 

 جمقیت باکتریLog10 (PC) =  (1)رابطه 

PCیریگ اندازهدر روز  یروبیک: شمار م 

سپس چهار غلظات برتار انتخاا  و هماراه باا شااهد       

ورد اساتفاده  اصالی ما   یشآزماا مقطر( جهت اجرای  )آ 

 یخاوب  باه  ها غلظتقرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی 

باعااث کاااهش رشااد عواماال میکروباای در شاارایع درون 

، بناابراین بارای اجارای آزماایش اصالی      اند شده ای یشهش

درصاد عصااره    1و  75/0، 5/0، 25/0صافر،   یهاا  غلظت

(. جهات  1گیاه اسپند مورد استفاده قارار گرفات )شاکل    

 ’Stanza‘ یهاا  رقام ژربرا  یها گلیش اصلی اجرای آزما

از یک گلخانه تجاری در شهرستان  ’Pink Elegance‘و 

داخال  پاکدشت در مرحله بلاو  تجااری برداشات و در    

مقطر به آزمایشگاه گروه باغبانی دانشاگاه   ظروف حاوی آ 

 40بااا ارتفااا   هااا گاالایااالم منتقاال گردیااد. در آزمایشااگاه  

باارش داده شاادند و درون  مااور   صااورت بااه متاار یسااانت

( حااوی  لیتر یلیم 420)با ظرفیت حداکثر  ای یشهش های یبطر

مختلااف  یهااا غلظااتمقطاار کااه دارای  آ  لیتاار یلاایم 200

عنوان منبا  تاأمین    درصد ساکارز )به 5/1اسپند و  یها عصاره

( بودند،  برای مادت ناه روز نگهاداری شادند.     ها گلانرژی 

ار حااوی پانج شااخه گال     آزمایش با چهار تکرار و هر تکار 

صاورت   نگهداری )گلجایی( تا روز نهام باه   یها محلولبود. 

درجاه سلسایوو،    22±1محلول نگهداری دائم تحت دمای 

ساعت روشنایی با شدت ناور   14درصد و  70ریوبت نسبی 

میکرومول بر مترمرب  در ثانیاه نگهاداری شادند. در ایان      20

روز  9و  6، 3 یهاا  زماان برداشت )صفر( و  زمانآزمایش در 

هااای  شااده در محلاول  نگهاداری  یهااا گال صافات مختلااف  

 نگهدارنده مورد بررسی قرار گرفت.

 (2)رابطه 
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Figure 1. Effect of harmal extract on bacterial population of vase solution  
of gerbera on in vitro NA culture medium 
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 تغییر رنگ محلول گلجایی، گلبرگ و ساقه
برای تغییر رنگ محلول گلجایی و گلبرگ هار کادام   

در نظاار گرفتااه شااد،    9تااا  1بااین  ییهااا جداگانااه نمااره 

در روز  یا صورت مشاهده تیمارها به هکه برای هم یوری به

ک در نظر گرفته شد و با توجه باه  میازان تغییار    اول نمره ی

 رنگ محلول نگهدارنده و گلبرگ در یی دوره ماندگاری

این نمره افزایش یافت و درصد تغییار رناگ باا اساتفاده از     

کاه تغییار رناگ سااقه      محاسبه گردیاد. از آنجاایی   2رابطه 

ژربرا یای زماان نگهاداری باه دلیال علفای باودن، انساداد         

ها تغییر رنگ آن  با مواد آللوپاتیک عصارهآوندها و تماو 

داخل آ  به سمت با  )دیسک گال(   یها از انتهای بخش

، بنابراین آن بخش از ساقه گل کاه رناگ   یابد یگسترش م

گیاری شاد و    کش انادازه  آن در حال تغییر بود توسع خع

تقاداد   nبر حس  درصد گزارش شاد. کاه در ایان رابطاه     

تاا   1عدد شدت تغییار رناگ )   vتغییر رنگ یافته،  یها گل

هام   9هاا در هار واحاد آزمایشای و      تقداد کل گل N( و 9

 (.Latha et al., 2009ثابت رابطه است )

 میکروبی جمعیت یریگ اندازهشناسایی و 
 کرده رشد باکتریایی جمقیت میزان یریگ اندازه یبرا

 میکروبی کشت ،محلول گلجایی در مقط  انتهایی ساقه و

. ساپس از  گرفت انجام گل ینهم نگهدارروز صفر و  در

بر اساو  ها یکروارگانیزممتقداد  یا صفحهروش شمارش 

تقیاین   لیتار  یلای مکلونی در  دهنده یلتشکتقداد واحدهای 

(. همچنااین پااس از  Balestra et al., 2005گردیااد )

محلاول گلجاایی باا     های یباکتر یساز خالصشناسایی و 

، 25/0صفر،  یها ضتغل، اثر et al. Janse (2005روش )

درصد عصاره گیااه اساپند بار کنتارل هار       1و  75/0، 5/0

 باساایلوو )دو گونااه یهااا جاانس هااای یباااکترکاادام از 

Bacillus subtilus و suerecB. و )Acinetobacter عنوان به 

گاارم مثباات و سااودوموناو )دو گونااه     هااای  یباااکتر

Pseudomonads fluorescens وaeruginosa  P.عنوان ( به 

هاای گارم منفای در شارایع درون شیشاه و روی       باکتری

 ( باه روش Nutrient Agarمحیع کشت نوترینت آگاار ) 

(2012) Jowkar et al.  (2005)وBalestra et al.   که در

 بخش با  توضی  داده شد، مورد مطالقه قرار گرفت.

 محلدول  گدل و جد     شداخه  نسدبی  تدر  وز 

 گلجایی
 با دیجیتالی یترازو توسع ها گل شاخه نسبی تر وزن

 یقرارگیار  از پیش و آزمایش یابتدا در گرم 01/0دقت 

 دوره یاای  در پااس از آن و ییگلجااا یهااا محلااول در

مااورد بررساای قاارار گرفاات. جااذ  محلااول   نگهااداری 

صورت اختالف وزن محلاول در هار دوره    گلجایی نیز به

بررسی نسبت به وزن محلول در دوره قبل از آن محاسابه  

 (.He et al., 2012شد )

مواد جامد محلول، خمیدگی گرد ، قطر ساقه 

 و عمر گلجایی
مقدار مواد جامد محلول ساقه در ناحیه گردن گل باا  

(، ATC-1eاستفاده از دساتگاه رفراکتاومتر دساتی )مادل     

نقالاه،   یلهوسا  باه میزان خمیدگی گردن برحس  درجاه و  

و در بخاش   متار  یسانتقطر ساقه توسع کولیس بر حس  

زماانی   هاا  گال گلجاایی   عمرشد.  یریگ اندازهگل  گردن

درصاد و   60 میازان  باه  گلبرگ پژمردگی پایان یافت که

باود   درجاه  90دگی گردن بیشتر از یخمبیشتر و همچنین 

(He et al., 2012.)  

 نشت یونی
یکساان )وزن   ضاخامت  باا  قطقااتی  منظاور  این یبرا

 قسمت) ساقه یانتها و ها گلبرگ قسمت دو از یک گرم(

 9و  6، 3 صفر، یروزها کدام جداگانه در آ ( هر داخل

مقطار   برداشته و پس از شستشاو باا آ    توسع پانچ دستی

مقطار   آ  لیتر یلیم 10آزمایش حاوی  یها لولهدر داخل 

 3و نشااات یاااونی باااا اساااتفاده از رابطاااه قااارار گرفتناااد 

 (Ben Hamed et al., 2007شد ) یریگ اندازه

و انیددل والنددین کاتدداالز  هددای یمونددشسددنجش 

 ومونیالیاز
 یاری گ انادازه سنجش فقالیت آنزیمی کاتا ز بار اسااو   

ناانومتر   240و کااهش جاذ  در یاول ماوج      H₂O₂تجزیه 

جهات سانجش    (.Dcunha et al., 1996) صاورت گرفات  

  .Dcunha et al آناازیم فنیاال آ نااین آمونیالیاااز از روش   

  و جاذ  یدشدهتولبر اساو میزان اسیدسینامیک  (1996)

 نانومتر استفاده شد. 240در  ها نمونه
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 تجشیه وماری
 هاا  یبااکتر نتایج مربوس به عمار گلجاایی و جمقیات    

صورت یرک کاماله تصادفی برای هر رقم مورد بررسی  به

صااورت آزمااایش  صاافات بااه قاارار گرفتنااد، ولاای سااایر 

فاکتوریل با سه فاکتور شامل تیمارها )فااکتور اول(، رقام   

نگهداری )فاکتور سوم( بر پایه  یها ن)فاکتور دوم( و زما

هاا   یرک کاماله تصاادفی ماورد مطالقاه قارار گرفات. داده     

( تجزیاه شاد و   2/9)نساخه   SASافزار آمااری   توسع نرم

از آزمون دانکن در سط  احتمال  ها یانگینبرای مقایسه م

 پنج درصد استفاده شد. 

 نتایج و بحث
 هدا  یها و جمعیت باکتر درصد بازدارندگی عصاره

در محلول نگهدارنده و انتهدای سداقه در شدرای     

 درو  شیشه
ناااژاد  15صاااورت درون زاد دارای  گااال ژربااارا باااه

 تاارین ی شاااباشااد.  یباکتریااایی کنااد رشااد در ساااقه ماا  

بریاادنی  یهااا محلااول نگهدارنااده گاال   هااای یباااکتر

و  Bacillus subtilusباساایلوو )دو گونااه  یهااا جاانس

suerecB.  و )Acinetobacter گارم   های یعنوان باکتر به

 Pseudomonads fluorescensمثبت و سودوموناو )دو گونه 

گاارم منفاای  هااای یعنااوان باااکتر ( بااه.aeruginosa  Pو

( که در ایان آزماایش نیاز    Solgi et al., 2009) باشند یم

هاا شناساایی    در محلاول نگهدارناده گال    هاا  یاین بااکتر 

عصاره اساپند،  شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت 

فاوز در   هاا  یها بر رشد بااکتر  درصد بازدارندگی عصاره

 افاازایش NAشاارایع درون شیشااه و روی محاایع کشاات 

 هاای  ییافت. همچنین اثر بازدارنادگی عصااره بار بااکتر    

گارم منفای باود )جادول      های یگرم مثبت بیشتر از باکتر

 مختلااف اسااپند باادون داشااتن اخااتالف  یهااا (. غلظاات1

یکاادیگر، باعااث کاااهش رشااد جمقیاات    بااا  دار یمقناا 

باکتریایی در محلول نگهدارنده و انتهای سااقه نسابت باه    

 (.2شاهد شدند )شکل 

مشابه باا نتاایج حاضار اثار بازدارنادگی عصااره اتاانولی        

شارایع   ساالمولنا  وباسایلوو   هاای  یاسپند بار کنتارل بااکتر   

آزمایشگاهی به وجود ترکیبات هاارمین و هارماالین موجاود    

 ,.Mazandarani et alد نساابت داده شااده اساات )در اساپن 

 در گزارشااای مشاااابه، اثااار عصااااره الکلااای اساااپند  (.2009

 گاارم مثباات بیشااتر از گاارم منفاای بااود کااه  هااای یباار باااکتر

 هاای گارم    باه دلیال پیچیادگی دیاواره بااکتری      تواند یاین م

 هاای  یبااکتر  پاذیر  ی منفی نسبت به دیواره یکنواخت و آس

 (. همچناااین ,.Arshad et al 2008گااارم مثبااات باشاااد )

(2007 )Behmanesh et al.   هاای  یاذعان داشتند کاه بااکتر 

گاارم مثباات بااه دلیاال یااک  یااه بااودن دیااواره نساابت بااه    

گرم منفی از حساسیت بیشتری نسبت به عصااره   های یباکتر

گازارش   .Mazandarani et al( 2009) .اساپند برخوردارناد  

گارم منفای    هاای  یاکترکردند که عصااره گیااه اساپند بار با     

Pseudomonas aeroginosa و Escherchia coli  اثااری

گازارش کردناد     .Arshad et al(2008)کاه   یدرحاال . ندارد

را در  E. coliاسپند، باکتری گارم منفای    یها که عصاره دانه

فقالیاات  .کنااد یخااوبی کنتاارل ماا  شاارایع درون شیشااه بااه 

 هاای  یبااکتر ضدباکتریایی عصاره متانولی آویشن در مقابال  

 .به فالونوئیدها نسبت داده شده است زا یماریب

 عمر گلجایی
 ’Pink Elegance‘بیشاتر از رقام   ’Stanza‘عمر گلجایی رقام  

 25/0بود. در هر دو رقم بیشاترین عمار گلجاایی در غلظات     

درصاد نیاز    5/0درصد مشاهده شد و اختالف آن با غلظات  

درصاد باا    1 و 75/0 یهاا  نشد. همچنین بین غلظات  دار یمقن

 (.3مشاهده نشد )شکل  داری یشاهد اختالف مقن
 

Table 1. Effect of different concentrations of harmel extracts on growth of different types of bacteria 
in in vitro condition 

Types of bacteria Mrag +/- Control 
Frequency of bacteria (%) 

Extract 0.25% Extract 0.5% Extract 0.75% Extract 1% 
Bacillus cereus + 100

a 50.0
b
 27.0

c 0.0
d
 0.0

d
 

Bacillus subtilus + 100
a 45.5

b 26.0
c
 8.0

d
 1.5

e
 

Acinetobacter + 100
a 53.5

b 29.5
c 0.0

d
 0.0

d 
Pseudomonads fluorescens - 100

a 70.5
b
 57.5

c 32.5
d 28.0

d
 

Aeruginosa pseudomonads - 100
a 88.0

b
 59.0

c 29.0
d 25.5

d
 

*Means with the same letters within rows are not significantly different at p < 0.05 using Duncan. 
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Figure 2. Effect of harmel extract on bacterial population in vase solution and stem end of ‘Stanza’ 

and ‘Pink Elegance’ cultivars of Gerbera cut flower 9 days postharvest
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Figure 3. Effect of harmala extract on vase life of ‘Stanza’ and ‘Pink Elegance’ cultivars of gerbera 

cut flower in postharvest 

 

درصاد( باا    25/0ش غلظت پاایین عصااره )  در این آزمای

کنتارل جمقیاات باکتریاایی در محلااول نگهدارناده و انتهااای    

ساااقه از انسااداد آوناادی جلااوگیری و باعااث افاازایش عماار  

گلجایی در هر دو رقم شد، ولی با افازایش غلظات عصااره،    

اگرچه رشد عوامل میکروبی در محلول نگهدارنده و انتهاای  

ناکارآمادی آن شااید باه دلیال      ساقه کنترل شد، ولای دلیال  

 ,.Mahmoudian et alتشاادید اثاار آللوپاتیااک عصاااره ) 

باشااد. در  ( و افاازایش تاانش بااه دلیاال افاازایش غلظاات2002

ترکیباات آللوپاتیاک، خساارت باه      شرایع تنش به دلیل اثار 

ماورد   یهاا  سلولسلولی و نشت ترکیبات داخلی  های یوارهد

اعاث از باین رفاتن    کاه ایان عامال ب    یاباد  یما تهاجم افزایش 

 شاود  یما گیااهی یای تمااو باا ماواد آللوپاتیاک        هاا  سلول

(Mahmoudian et al., 2002; Mazandarani et al., 2009.) 

تاکنون گزارشی مشابه ایان آزماایش توساع عصااره     

شاخه بریده وجود نادارد، ولای    یها گیاه اسپند برای گل

ژرباارا توسااع اثاارات   یهااا افاازایش عماار گلجااایی گاال 

ریایی اساااانس گیاهاااان اکاااالیپتوو، زنیاااان و  ضااادباکت

اسطوخودوو در محلول نگهدارنده گزارش شاده اسات   

(Koushesh Saba and Nazari, 2017به .)    یاور مقماول

چهار تا پنج روز پس از قرارگیری شاخه گل در محلاول  

باکتریایی مجرای آونادها را در سااقه    های یرهگلجایی، ش

ایی با مشکل مواجه و جذ  محلول گلج کنند یمسدود م

کاه دارای   ییهاا  خواهد شد، بنابراین ترکیباات و عصااره  

ویژگی ضدباکتریایی باشاند، باا بااز گذاشاتن مجراهاای      

آوندی ساقه در افزایش عمر گلجاایی آن مفیاد خواهناد    

 (.Solgi et al., 2009; Dolatkhah et al., 2011بود )

 تغییر رنگ محلول گلجایی، گلبرگ و ساقه

 ش زمان ماندگاری میزان تغییار رناگ محلاول   با افزای

گلجایی، کیفیت گلبرگ و رنگ سااقه افازایش یافات و    

بیشااتر از رقاام   ’Pink Elegance‘ایاان مقاادار در رقاام  
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‘Stanza’  ترتیا    درصد و یک درصد به 25/0بود. تیمار

داری کمترین و بیشترین تغییر و کاهش در کیفیت بودند 

(. رشد عوامل میکروبی و نشت محتوای سلولی 2)جدول 

ترین د یل  ها به داخل محلول نگهدارنده از مهم ساقه گل

(. Liu et al., 2009) باشند یتغییر رنگ محلول گلجایی م

 درصد عصاره اسپند شاید باه  25/0در این آزمایش غلظت 

دلیل بهینه بودن غلظت آن، باا کنتارل عوامال باکتریاایی و     

جلوگیری از انساداد آونادها باعاث حفای جریاان جاذ        

شده و میزان تغییر رنگ محلول گلجایی و باه دنباال    محلول

ها و ساقه را در هاردو رقام ماورد     آن تغییر کیفیت گلبرگ

کاه یکای از    رساد  یمطالقه کاهش داد. همچنین باه نظار ما   

باا ی   یهاا  ییر رنگ محلاول گلجاایی در غلظات   د یل تغ

اسپند، تجزیه و آسی  بافت ساقه باه دلیال تمااو باا ماواد      

هااا بااه داخاال  آللوپاتیااک عصاااره و نشاات محتااوای ساالول

محلول گلجایی باشاد. همساو باا نتاایج ایان تحقیا  حفای        

رقم  ژربرا یها کیفیت، شادابی و افزایش عمر گلجایی گل

ʼPink Powerʻ (Koushesh Saba and Nazari, 2017 )

 یها ( تحت تیمار اسانسSolgi et al., 2009) ʼDuneʻو رقم 

 گیاهی و نانوذرات نقره گزارش شده است.

 وز  تر نسبی و ج   محلول گلجایی

با افزایش زمان مانادگاری تاا روز نهام وزن تار نسابی و      

 یهاا  جذ  محلول گلجایی کااهش یافات. در باین غلظات    

درصااد دارای بیشااترین جااذ    5/0 و 25/0مااورد بررساای، 

 برای وزن که یحال محلول گلجایی و وزن تر نسبی بودند، در

درصاد و شااهد اخاتالف     1و  75/0 یها تر نسبی بین غلظت

جاذ  محلاول    (. روند2 مشاهده نگردید )جدول داری یمقن

ژربااارا در  یهاااا گلجاااایی در یاااول دوره نگهاااداری گااال

مطالقاه رونادی    گلجاایی در هاردو رقام ماورد     یهاا  محلول

به دلیل کااهش پتانسایل مکشای     تواند یکاهشی داشت که م

اثر  ها و آسی  به دیواره آوندها برای جذ  آ  باشد. سلول

 یهاا  آللوپاتیک ترکیبات فنلی و همچناین برخای از اساانس   

( کاه در  Azizi et al., 2006گیااهی گازارش شاده اسات )    

باا    یها پژوهش حاضر عدم کارایی عصاره اسپند در غلظت

به دلیل افازایش ماواد آللوپاتیاک )ترکیباات فنلای( را تأییاد       

درصاد   5/0و  25/0 یهاا  . در ایان آزماایش غلظات   کناد  یم

با کاهش عوامل میکروبی انتهای ساقه باعاث حفای    یخوب به

جریان آ  و وزن تر نسبی هردو رقم مورد مطالقه در پس از 

 Kousheshبرداشت شدند که همسو با نتایج محققین دیگر )

Saba and Nazari, 2017; Solgi et al., 2009باشد ی( م. 

 ساقه و خمیدگی گرد قطر 

یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت و بازارپسندی گل ژربرا 

 ,Halevy and Mayak) باشاد  یمیزان خمیدگی گاردن ما  

(. نتایج این آزمایش نشاان داد کاه باا افازایش زماان      1981

ها و اختالل در جاذ  آ ،  نگهداری به دلیل انسداد آوند

قطر ساقه کاهش و میزان خمیادگی گاردن در هاردو رقام     

چند که میازان خمیادگی گاردن و قطار      افزایش یافت، هر

( کمتار از  متار  یسانت 62/0) ’Pink Elegance‘ساقه در رقم 

( بااود. عصاااره اسااپند در متاار یسااانت 70/0) ’Stanza‘ رقاام

دارای  دو رقاام درصااد در هاار  5/0و  25/0 یهااا غلظاات

بیشااترین قطاار ساااقه و کمتاارین خمیاادگی گااردن بودنااد   

(. مشابه نتاایج ایان تحقیا  کااهش قطار سااقه و       3)جدول 

گل ژربارا در   ʻپینک پاورʼافزایش خمیدگی گردن در رقم 

گیاهی  یها ها تحت تیمار با اسانس یی زمان نگهداری گل

 Koushesh Sabaو نانوذرات نقاره گازارش شاده اسات )    

and Nazari, 2017.)   تواناد  یخمیدگی گردن در ژربارا ما 

یک ویژگی وابسته به رقم باشاد،که یکای از د یال کمتار     

نسبت باه   ’Pink Elegance‘بودن خمیدگی گردن در رقم 

‘Stanza’ باه دلیال    تواند یبا وجود کمتر بودن قطر ساقه، م

آمونیالیاز در این رقم باشاد.   آ نین یلفقالیت با ی آنزیم فن

در مسایر سااخت    هاا  یمآناز  ینتار  م یکای از مهام  این آنازی 

 Bharti and) شود یلیگنین است که باعث استحکام ساقه م

Khurana, 1997.) و  25/0 یهااا در ایاان پااژوهش غلظاات

درصد در هاردو رقام باا حفای تورژساانس سالولی و        5/0

جلوگیری از کاهش قطر ساقه در ناحیه زیر یب  گل باعث 

سو با ایان نتاایج، حفای    کاهش خمیدگی گردن شدند. هم

 یهاا  قطر ساقه و کاهش خمیادگی گاردن توساع اساانس    

ژربارا   یها ذرات نقره در محلول گلجایی گل گیاهی و نانو

 (.Koushesh Saba and Nazari, 2017گزارش شده است )
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Table 2. Investigation some of characteristic of ‘Stanza’ and ‘Pink Elegance’ cultivars of gerbera cut 
flower at postharvest 

 *Mean 
comparison 

Discolored of vase 
solution (%) 

Discolored of 
petals (%) 

Discolored 
of stem (%) 

Relative fresh 
weight (%) 

Vase solution 
uptake (ml/g FW) 

Cultivar ‘Stanza’ 42.77ᵇ 31.22ᵇ 22.20ᵇ 90.01ᵃ 11.2ᵃ 
‘Pink Elegance’ 47.33ᵃ 36.27ᵃ 30.93ᵃ 89.65ᵃ 10.14

b
 

       

Investigation time 

At harvest 0.00ᵈ 0.00ᵈ 0.00ᵈ 100.00ᵃ 0.00ᵈ 
3 day 26.66ᶜ 17.23ᶜ 9.90ᶜ 100.32ᵃ 12.21

a
 

6 day 53.55ᵇ 35.27ᵇ 34.27ᵇ 86.87ᵇ 10.67ᵇ 
9 day 88.90ᵃ 63.13ᵃ 62.10ᵃ 72.12ᶜ 8.83

c
 

       

Treatments 

Control 57.44
b
 34.66ᵇ 30.18ᶜ 88.46ᵇ 10.52ᵇ 

0.25% 29.77ᵈ 23.32ᵈ 17.84
e
 91.63ᵃ 11.64ᵃ 

0.50% 32.80
 e
 29.02ᶜ 19.59ᵈ 91.47ᵃ 11.4ᵃ 

0.75% 54.77ᵇ 33.11ᵇ 31.62ᵇ 88.94ᵇ 10.06ᵇᶜ 
1% 61.2ᵃ 40.88ᵃ 33.59ᵃ 88.62ᵇ 9.74ᶜ 

*Means with the same letters within columns are not significantly different at p<0.05 using Duncan. 

 
Table 3. Effect of harmel extract on different characteristic of ‘Stanza’ and ‘Pink Elegance’ cultivars 

of gerbera cut flower at postharvest 
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Cultivar 
‘Stanza’ 0.70ᵃ 4.07ᵃ 5.15ᵃ 40.68ᵇ 35.11ᵇ 5.49ᵃ 12.56ᵇ 

‘Pink Elegance’ 0.62ᵇ 2.25ᵇ 5.08ᵇ 46.16ᵃ 39.57ᵃ 5.11ᵇ 13.01ᵃ 
         

Investigation time 

At harvest 0.67ᵃ 1.30ᵈ 5.00ᶜ 26.15ᵈ 20.17ᵈ 7.06ᵃ 17.72ᵃ 
3 day 0.68ᵃ 1.70ᶜ 6.49ᵃ 34.64ᶜ 24.74ᶜ 5.98ᵇ 15.87ᵇ 

6 day 0.66ᵇ 3.40ᵇ 5.06ᵇ 41.92ᵇ 37.58ᵇ 4.73ᶜ 10.40ᶜ 
9 day 0.62ᶜ 6.25ᵃ 3.90ᵈ 70.98ᵃ 66.86ᵃ 3.44ᵈ 7.16ᵈ 

         

Treatments 

Control 0.661ᵇᶜ 3.21ᵃᵇ 5.04ᶜ 44.39ᵃ 38.45ᵃ 5.25ᶜ 12.53ᵇ 

0.25% 0.672ᵃ 2.65ᶜ 5.20ᵃ 41.09ᵇ 35.44ᶜ 5.42ᵃ 13.00ᵃ 
0.50% 0.665ᵃᵇ 2.90ᵇᶜ 5.15ᵃᵇ 41.88ᵇ 36.44ᵇ 5.34ᵇ 12.91ᵃ 
0.75% 0.659ᵇᶜ 3.43ᵃ 5.10ᵇᶜ 44.66ᵃ 37.87ᵃ 5.24ᶜ 12.75ᵃᵇ 

1% 0.656ᶜ 3.59ᵃ 5.08ᶜ 45.10ᵃ 38.50ᵃ 5.21ᶜ 12.73ᵃᵇ 
*Means with the same letters within columns are not significantly different at p < 0.05 using Duncan. 

 

 مواد جامد محلول

نتایج نشان داد که با افزایش زمان ماندگاری میازان ماواد   

چند که مقادار   ول در هردو رقم کاهش یافت، هرجامد محل

 باه رقام   نسابت  ’Pink Elegance‘ در رقممواد جامد محلول 

‘Stanza’  (. در بین تیمارهاای آزماایش   3کمتر بود )جدول

 15/5درصااد ) 5/0درصااد( و  20/5درصااد ) 25/0غلظاات 

هاا باعاث حفای ماواد      ترتی  بهتر از ساایر غلظات   درصد( به

ا یی زماان نگهاداری شادند )جادول     ه جامد محلول در گل

به دلیل افزایش تنفس  تواند ی(. کاهش مواد جامد محلول م3

هاا  یای فرایناد تانفس باشاد       و تجزیه ترکیبات داخل سالول 

(Tepe et al., 2006; Farhodi et al., 2018 در ایاان .)

 5/0و  25/0پااایین عصاااره اسااپند )  یهااا آزمااایش غلظاات 

ی محلااول نگهدارنااده و درصااد( بااا کنتاارل عواماال میکروباا

انتهای ساقه باعث کاهش تانش، کااهش تانفس و تاأخیر در     

ها از مواد جاماد   ها شدند، بنابراین این غلظت فرایند پیری گل

محلول بیشتری نسبت به شاهد برخوردار بودند. همچناین در  

درصااد بااه دلیاال افاازایش خاصاایت   1و  75/0هااای  غلظاات

و تانفس در بافات   آللوپاتیاک عصااره و باه دنباال آن تانش      

هااا افاازایش یافاات کااه ایاان باعااث مصاارف بیشااتر        گاال

محلول در فرایناد تانفس    و سایر مواد جامد ها یدراتکربوه
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 (. Farhodi et al., 2018شد )

 نشت یونی گلبرگ و ساقه
نسابت باه رقام     ’Pink Elegance‘نتایج نشان داد که رقام  

‘Stanza’     از نشاات یااونی بیشااتری در گلباارگ و ساااقه

یکای از   تواناد  ی(. ایان عامال ما   3وردار بود )جادول  برخ

نسابت   ’Pink Elegance‘د یل عمر گلجایی کمتار رقام   

باشااد. همچنااین بااا افاازایش ماادت زمااان     ’Stanza‘بااه 

راساتا باا    نگهداری به دلیل شرو  فرایند زوال و پیری، هم

ترتی   آن نشت یونی نیز افزایش یافت. در این پژوهش به

درصد باعث کاهش نشات یاونی    5/0و  25/0 یها غلظت

(. کااهش پایاداری غشااه باه     3ها شادند )جادول    در گل

اکسایژن   یهاا  احتمال زیاد در اثار افازایش فقالیات گوناه    

در یاول دوره   اکسایدانی  یفقال و کاهش در ظرفیت آنتا 

(. Jayaprakasha et al., 2007) باشااد یماناادگاری ماا

ری کاااربرد مااواد ضااد میکروباای باعااث افاازایش ماناادگا

که این امر با کاهش نشات   گردد یشاخه بریده م یها گل

 (.Solgi et al., 2009یونی همراه است )

 کاتاالز یمونش

بیشاتر از   ’Stanza‘فقالیت ایان آنازیم در رقام     میزان

بود که مقدار آن از زمان برداشت  Pink Eleganceʼʻرقم 

(. 3)صاافر( تااا روز نهاام، ساایر نزولاای نشااان داد )جاادول 

درصد  5/0و  25/0های کاتا ز به ترتی  در تیمارفقالیت 

(. 3نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود )جدول  عصاره اسپند

یور یبیقی ترکیبات  زنده به یها بافتدر شرایع تنش در 

 ,.Jayaprakasha et al) یاباد  یما افازایش   اکسیدانی یآنت

آزاد موجا    های یکالراد(. این ترکیبات با حذف 2007

 شااوند یمااگیاااهی  یهااا بافااتاز خسااارت بااه جلااوگیری 

(Kopyra and Gwozdz, 2003 از .)محتااوای  رو یاانا

از جملااه کاتااا ز در ضاامن  اکساایدانی یآنتاا هااای یمآنااز

آزاد و کاهش خسارت تنش، مقادار   های یکالرادحذف 

 یابااد یمااکاااهش  هااا گاالیاای زمااان نگهااداری   هااا آن

(Chanjirakul et al., 2008 مشابه نتایج حاضار .)  حفای ،

کاتا ز و افزایش عمر گلجایی گل بریده ژربرا باه   یمآنز

گاازارش شااده اساات  هااا آندلیاال تااأخیر در رونااد پیااری 

(Danaee et al., 2013.)    یهاا  غلظات عصااره اساپند در 

پایین با کااهش تانش پاس از برداشات و حفای ظرفیات       

، باعث کاهش نشت یاونی و تاأخیر   ها گل اکسیدانی یآنت

همچناین باا افازایش غلظات     شاد.   هاا  لگدر فرایند پیری 

 تواناد  یمعصاره  فقالیت آنزیم کاتا ز کاهش یافت، این 

 اکسایدانی  یآنتا به دلیل افزایش تنش و مصرف ترکیبات 

 .از جمله آنزیم کاتا ز باشد

 انیل والنین ومونیالیاز ونشیم 
کاه عمار گلجاایی در رقام      دهاد  یما اگرچه نتایج نشان 

‘Stanza’ یخاوب  باه ت ولی در یی این تحقی  بیشتر بوده اس 

دارای خمیاادگی  ’Pink Elegance‘مشاااهده شااد کااه رقاام 

بود. باا افازایش زماان     ’Stanza‘گردن کمتری نسبت به رقم 

مقدار این آنزیم سیر نزولی داشت ولای در   ها گلماندگاری 

دو رقم تیمارها باعث حفی این آنزیم در یول ماندگاری  هر

 1و  75/0چناد کاه باین غلظات      نسبت به شااهد شادند، هار   

(. 3مشاهده نشد )جادول   داری یمقندرصد با شاهد اختالف 

  هااا یمآناز تارین   آنازیم فنیال آ ناین آمونیالیااز یکای از مهام      

 در مساایر ساااخت ترکیبااات فنلاای از جملااه لیگنااین اساات    

(Bharti and Khurana, 1997.)  ترکیبااات فنلاای بااه دلیاال

آزاد  هاای  یکاال رادد باا  تواننا  خود، مای  یرپذ واکنشیبیقت 

را در  هاا  آنناشای از   یهاا  خساارت  رو یناواکنش داده و از 

(. Tepe et al., 2006گیاااهی کاااهش دهنااد ) یهااا ساالول

لیگنااین نیااز یکاای دیگاار از ترکیبااات فنلاای مهاام در ایجاااد   

استحکام دیواره سالول و کااهش خمیادگی گاردن درگال      

 .(Nazari Deljou et al., 2015ژربرا مقرفی شده است )

 گیری نتیجه
های محلول نگهدارنده  عصاره اسپند جمقیت باکتری

شاخه بریده ژربرا را کااهش داد و   یها گلو انتهای ساقه 

های گرم مثبات بیشاتر از    ها بر باکتری اثر بازدارندگی آن

 درصد5/0و  25/0 یها غلظتی بود. گرم منف های یباکتر

یی، باعث افازایش عمار گلجاایی، جاذ  محلاول گلجاا      

حفی وزن تر نسابی و حفای ساایر خصوصایات کمای و      

کیفی هردو رقم ژربرا شدند ولی افزایش غلظات عصااره   

حفاای درصااد( کااارایی مناساابی در جهاات     1و  75/0)

همچنین اثر عصاره اساپند   ژربرا نداشتند. یها گلکیفیت 

رقام   یهاا  گال در افزایش عمر گلجایی و حفای کیفیات   
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ʼStanzaʻ  بیشااتر از رقاامʻPink Eleganceʼ .بنااابراین  بااود

 5/0و  25/0پاایین عصااره اساپند )    یهاا  غلظتاستفاده از 

 درصااد( جهاات حفاای کیفیاات و افاازایش عماار گلجااایی

  .گردد یبریدنی ژربرا توصیه م یها گل

 گشاری سپاس

  نویسندگان از گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه

ر زنجان و دانشگاه ایالم بارای حمایات از پاژوهش حاضا    

 کنند.   سپاسگزاری می
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