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  دهيچك

  

به  ييايميبات شيترك يبه جا يعيبات طبين نمودن تركيگزيامكان جا يبه منظور بررس
 يشيده، آزمايبر هاي گل هنگهدارند يهامورد استفاده در محلول يكروبيبات ضد ميعنوان ترك

 هدانشكد يبا سه تكرار در گروه علوم باغبان يل در قالب طرح كامال تصادفيبه صورت فاكتور
اسانس و عصاره، هر  يهند ميخكاه يق از گين تحقيدر ا. دانشگاه تهران انجام شد يكشاورز

ده ژربرا رقم اكو يبر هاي گله شد و يته رم در ليترگميلي 300و  100، 50غلظت  سهك در ي
ج نشان داد كه طول عمر، وزن تر، ينتا. دنديمار گرديبات تين تركيدار با ابه صورت مدت

ها  ر رنگ ساقهييافته در محلول نگهدارنده و تغي رشد يهايزان جذب محلول، تعداد باكتريم
مار شده با آب مقطر يت هاي گلن طول عمر يانگيم. ها قرار داردها و عصارهاسانس تأثيرتحت 

مار شده با اسانس يت هاي گلن طول عمر يانگيكه م يروز بود، در حال 5/3به عنوان شاهد 
مار شده با عصاره يت يها روز و گل 4/8گرم در ليتر  ميلي 300در غلظت  يهند ميخك
سه با يمارها در مقايت ههمن يهمچن. روز بود 3/8گرم در ليتر  ميلي 100در غلظت  يهند ميخك

در  يهند ميخكمار اسانس يزان وزن تر در تين ميشتريب. را دارا بودند يشتريشاهد طول عمر ب
در  گرم ميلي 100در غلظت  يهند ميخك همار عصاريگرم در ليتر و سپس در تميلي 300غلظت 

  .ليتر مشاهده شد

  

  .يهند ميخكاره، ژربرا، محلول نگهدارنده، اسانس، عص :يديكل يهاواژه

  

  مقدمه

همچون  يعيبات طبير استفاده از تركياخ يدر سالها

د در كنترل يجد يادهيبه عنوان ا ياهيگ يهااسانس

عات پس از يو كاهش ضا يو قارچ ييايباكتر يهايآلودگ

جات يها، سبزوهياز جمله م يبرداشت محصوالت باغبان

استفاده به  يش عالقمنديافزا. مطرح شده است ها گلو 

ل يبه دل ييايميبات شيترك يبه جا يعيبات طبياز ترك

و  ييايميبات شيها در رابطه با سالمت تركيش نگرانيافزا

ط يو مح انسان يآشكار شدن اثرات نامطلوب آنها بر رو

در  ياگسترده يهال تالشيدل به اين. باشديست ميز

سالم و كاربرد  يعيبات طبيو كشف ترك ييشناسا هنيزم

در  يپس از برداشت محصوالت باغبان ينها در فناورآ

مضرات استفاده از  ياديقات زيتحق. باشديحال انجام م

از موارد . را به وضوح نشان داده است ييايميبات شيترك

، كاربرد آنها به عنوان ييايميبات شيمهم استفاده از ترك

 يهابه عنوان مثال نمك. باشديم يكروبيبات ضد ميترك
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در  يكروبيب ضد ميك تركيبه عنوان  ياديكاربرد زنقره 

 ين در حاليده دارد، ايبر هاي گل هنگهدارند يهامحلول

 يباشد كه ماندگارين ميك فلز سنگياست كه نقره 

دارد و ممكن است  ينيرزميز يدر خاك و آبها ياديز

 ين وقتيهمچن. ز گرددين يدنيآشام يآبها يسبب آلودگ

ز ين يستم عصبيب به سيسگردد سبب آيجذب بدن م

ن يزان مصرف چنيل در رابطه با مين دليشود، به هميم

اعمال  يقانون يهاتيكشورها محدود يدر بعض يبيترك

گر يد ياز سو). Mayers et al., 1997(ده است يگرد

آشكار ساخته است كه  يتجار يقات و كاربردهايتحق

 يهانيگزيتوانند جايم يعيطب يكروبيبات ضد ميترك

متداول باشند  ييايميبات شيترك يبرا يمناسب

(Cherry, 1999; Graham, 1997) .شتر يكنون بتا

ن نمودن يگزيقات صورت گرفته در رابطه با جايتحق

در رابطه با  ييايميبات شيترك يبه جا يعيبات طبيترك

شتر موارد با يها بوده است كه در بوهيجات و ميسبز

حققان توانستند با م. همراه بوده است يج مثبتينتا

و درخت  بادرنجبويه، يپتوس، رزماريكاربرد اسانس اكال

همچون  يبرگ يهايسبز يدازيت پراكسيفعال يچا

 ,.Ponce et al)اسفناج، كاهو و كلم را كاهش دهند 

گرفته  يها نشان داد كه اسانس يقيج تحقينتا. (2004

در كاهش كپك  ياديزان زيشن به ميشده از آو

است  مؤثر يفرنگنرم توت يدگيپوسو  يخاكستر

)Reddy et al., 1997  .(ش يخك بر افزاياسانس م تأثير

قرار  يمورد بررس يشيز در آزمايآلبالو ن يعمر انبار

خك در يش نشان داد كه اسانس ميج آزماينتا. گرفت

در  يداريمعن تأثيردر ليتر  گرم ميلي 1000غلظت 

 هويم ينگهدارش عمر يو افزا يقارچ يهايكاهش آلودگ

ن يز در ايآلبالو ن هويدم م يدگين خشكيكمتر. آلبالو دارد

ش يدر آزما). Azizi et al., 2007(د يمار مشاهده گرديت

در معرض  يفرنگو گوجه يفرنگتوت يهاوهيم يگريد

ن قرار يپتوس و دارچيبات فرار استخراج شده از اكاليترك

مار با يتش نشان داد كه ين آزمايج اينتا. داده شدند

ت پس از برداشت يفيش كيسبب افزا يعيبات طبيترك

با ). Tzortzakis, 2007(گردد يآنها م يها و سفتوهيم

به  ييايميش يكروبيبات ضد مينكه كاربرد تركيتوجه به ا

 يهايو كاهش آلودگ ها گلش طول عمر يمنظور افزا

ج يمتداول و را يده امريبر هاي گلدر صنعت  ييايباكتر

 يهانيگزيو كاربرد جا ييجاست تا با شناساد، بهباشيم

ده كه يبر هاي گل يش ماندگاري، عالوه بر افزايعيطب

باشد از سالمت ين صنعت مين مسئله در ايمهمتر

داران و فروشندگان يز خريمحصوالت عرضه شده و ن

 ين پژوهش بررسيهدف از انجام ا. نان حاصل گرددياطم

به عنوان  ياهيگ يهاعصاره ها وامكان استفاده از اسانس

 يهاو كاربرد آنها در محلول يكروبيبات ضد ميترك

  .باشديده ميبر هاي گل هنگهدارند

  

  ها مواد و روش   

 يهادر گلخانه 1387ن پژوهش در بهار سال يا

دانشگاه تهران، به صورت  يكشاورز هدانشكد يقاتيتحق

را اج يتصادف كامالًآماري ل و در قالب طرح يفاكتور

واقع در شهرستان  يتجار هك گلخانياز  ها گل. ديگرد

ن گلخانه كشت به روش يدر ا. ديگرد يداريپاكدشت خر

از  يطيعوامل مح يهگرفت و كليك صورت ميدروپونيه

ط استاندارد و يتحت شرا ياريجمله نور، دما، رطوبت و آب

شده رقم اكو بود  يداريخر يرقم ژربرا. برابر قرار داشت

 يپسندل داشتن رنگ قرمز درخشان از بازاريكه به دل

پس از برداشت  ياما ماندگار ،برخوردار است يخوب

ده شدند و بالفاصله در يصبح زود چ ها گل. دارد يكوتاه

در . ش منتقل شدنديآب قرار گرفتند و به محل آزما

غ يك تير آب و با يدر ز ها گل هش ساقيمحل آزما

. دنديقطع گردمتر يسانت 40ل به ارتفاع ياستر

ها شسته و ع محلوليمورد استفاده قبل از توز هاي گلدان

درصد  25/5 يحاو(درصد كلراكس  5با محلول 

نكه يبا توجه به ا. شدند يعفونضد ) ميت سديپوكلريه

 هب قند و ماديدو ترك يد حاويهر محلول نگهدارنده با

ها به عنوان ها و عصارهكروب باشد، از اسانسيضد م

عصاره ي گياهان . دياستفاده گرد يكروبيت ضد مبايترك

. تهيه گرديد ١ساندنيخاستفاده از روش  مورد نظر با

اه مورد نظر ابتدا به صورت گرد درآورده يبدين منظور، گ

 2خته شد و به مدت يك فالسك حاوي آب ريشد و در 

قرار  “دهندهتكان” يرو) اهيبر حسب نوع گ(روز  4تا 

اسانس گياهان مورد نظر نيز . دداده و سپس صاف گردي

ن روش، اندام يدر ا. از روش تقطير با آب به دست آمد

                                                                                   
1. Maceration 
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 تأثير نظر پس از قرار گرفتن در آب تحتاه مورديگ

كند و از يدا ميپ “دم كرده” حرارت تا حد الزم حالت

  .ديآيآمده از آن اسانس به دست م دست بخارات به

زان يابطه با مانجام شده در ر يش هايبا توجه به آزما

ژربرا،  هديبر هاي گل هنگهدارند يهانه در محلوليقند به

 درصد مورد استفاده قرار گرفت 4زان يساكارز به م

Choudhary & Prasad, 2000).( ن اساس يبر ا

مورد استفاده عبارت بودند از اسانس  يمارهايت

درصد ساكارز،  4+ در ليتر  گرم ميلي 50 يهند ميخك

درصد  4+ در ليتر  گرم ميلي 100 يدهن ميخكاسانس 

 4+ در ليتر  گرم ميلي 300 يهند ميخكاسانس  ،ساكارز

در ليتر  گرم ميلي 50 يهند ميخك هدرصد ساكارز، عصار

 گرم ميلي 100 يهند ميخك هعصار ،درصد ساكارز 4+ 

 300 يهند ميخك هدرصد ساكارز، عصار 4+ در ليتر 

 4 + آب مقطر. درصد ساكارز 4+ در ليتر  گرم ميلي

ز به ين يدرصد ساكارز و آب مقطر بدون عامل ضد باكتر

ك از يدر هر . مار شاهد در نظر گرفته شديعنوان ت

خته يها ر ك از محلولياز هر  ليتر ميلي 250 ها گلدان

 يدما. مارها قرار گرفتنديك از تيدر هر  ها گلشد و 

 يگراد و رطوبت نسبيسانت هدرج 23- 25ش يمحل آزما

ش با يمحل آزما ييدرصد بود و روشنا 60±5 طيمح

  .ن شديد و تنگستن تاميسف يمهتاب يهاالمپ

  شده يريگصفات اندازه

 يعيطب يش پژمردگيآزما هدر طول دور :طول عمر

 يدرجه و شكستگ 90شتر از يگردن ب يدگي، خمها گل

ده به صورت روزانه يبر هاي گلان عمر يساقه به عنوان پا

  .ديمشاهده و ثبت گرد

زان جذب محلول يم :زان جذب محلول نگهدارندهيم

ر به صورت روزانه ينگهدارنده با استفاده از فرمول ز

 :(He et al., 2006) شد يريگاندازه

وزن محلول  -  ...و  4، 3، 2، 1 يوزن محلول گلدان در روزها

  گرم بر ساقه روز= لدان در روز قبل گ

  وزن تر

به صورت  يگرم يبا ترازو ها گلك از يوزن تر هر 

  .شد يريگروزانه اندازه

  هايتعداد باكتر

ك از يافته در هر يرشد  يهايتعداد باكتر

ش با روش ينگهدارنده در روز سوم آزما يها محلول

. ديمحاسبه گرد 1نت آگاريط كشت نوترياستفاده از مح

آماده گردد،  NAط كشت يد محيانجام كار ابتدا با يبرا

درج شده بر  NAزان مصرف يم منظور بر اساس به اين

تر يليليم 1000گرم در  28(ظروف مربوط به آن  يرو

 هاز بر حسب تعداد نمونيمورد ن هن مقدار مادييو تع) آب

تر يك ليبه همراه  NA هگرم از ماد 20مورد استفاده، 

بعد از . كر گذاشته شديش يخته و رويآب داخل ارلن ر

ل يبا پنبه و فوحل شدن كامل مواد داخل ارلن، سر آن 

 121 يوم پوشانده شد و در داخل اتوكالو در دماينيآلوم

قه يدق 30اتمسفر به مدت  15گراد و فشار يسانت هدرج

هود و  يپس از ضدعفون. ل گردديقرار داده شد تا استر

  NAطيگرم از محيليم 20از، مقدار يمواد مورد ن يهكل

ه به با توج. خته شديها رشيديك از پتريداخل هر 

ك نمونه يموجود در  يهاينكه در شمارش باكتريا

ابد كه با ييش ميها آنقدر افزايتعداد باكتر معموالً

باشند و يقابل شمارش نم يشمار به راحتيدستگاه كلون

صورت  ياديز يا در شمارش آنها ممكن است خطاي

 يسر يهته يبرا. باشديرقت م يسر يهاز به تهيرد، نيپذ

 9ك يش برداشته و داخل هر يآزما هرقت چند لول

ك يولوژيزيسرم ف(ك يولوژيزياز محلول سرم ف ليتر ميلي

. خته شدير) باشديم ميد سديتر كلريگرم در ل 8شامل 

شد و وم بسته ينيل آلوميز با پنبه و فويها نن لولهيسر ا

. ل ساختن، داخل اتوكالو قرار داده شدنديبه منظور استر

 يشيآزما هنها از اتوكالو، از نمونرون آوردن آيبعد از ب

 هاي گل هنگهدارند يهانجا محلوليمورد نظر كه در ا

تر يكروليم 1000باشد، يش ميژربرا در روز سوم آزما

 هلول. خته شديش اول ريآزما هبرداشته و در داخل لول

 2تكانشدستگاه  يقه بر رويدق 5ش به مدت حدود يآزما

تر يكروليم 1000اول  شيآزما هسپس از لول. قرار گرفت

شد و بر  ختهيش دوم ريآزما هبرداشته و در داخل لول

بار  6تا  5ن كار يگرفت و اقرار تكانش دستگاه  يرو

تر از يكروليم 100ش آخر يآزما هاز لول. ديتكرار گرد

ك شعله داخل ير هود و نزدينمونه برداشته و در ز

 پتيخته شده با پير هنمون. خته شديها رشيد يپتر

ط كشت پخش يسطح مح يل كامال رويپاستور استر

                                                                                   
1. Nutrient Agar 
2. Vortex 
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 يها داخل دستگاه انكوباتور با دماشيديد و پتريگرد

. ساعت قرار داده شدند 24گراد به مدت يسانت هدرج 28

قرار  1شماريها در دستگاه كلونساعت نمونه 24بعد از 

تعداد . ديها شمارش گرديگرفتند و تعداد باكتر

ب رقت يبا استفاده از ضر يصلط ايها در مح يباكتر

 يحاصل بر اساس واحدها يهامحاسبه شد و داده

تر محلول نگهدارنده يليليدر م 2يكلون هدهند ليتشك

  :ديمحاسبه گرد
x10×10 ×شمارش شده يتعداد كلون =cfu  

  هار رنگ ساقهييتغ

و  (B)متوسط  ،(A) ها به سه رنگ سبزرنگ ساقه

صورت روزانه مشاهده و  د و بهيم گرديتقس (C) يا قهوه

  .ديثبت گرد

ه و يجهت تجز MSTAT-Cو  SAS افزاراز نرم

ها با نيانگيم هسيد و مقايها استفاده گردل دادهيتحل

ك درصد ياستفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال 

  .رفتيانجام پذ

                                                                                   
1. Colony counter 
2. Colony forming unit (cfu) 

  ج و بحثينتا    

ن يچن 1ج به دست آمده از شكل يبا توجه به نتا

 يهاها و عصارهشت كه كاربرد اسانسان دايتوان بيم

سبب  ها گل هدر محلول نگهدارند يهند ميخكاه يگ

 2همانگونه كه در شكل . گردديم ها گلش عمر يافزا

گرم  ميلي 100 يهند ميخك هگردد، عصاريمالحظه م

گرم در ليتر  ميلي 300 يهند ميخكدر ليتر و اسانس 

سه با يقادر م ها گلر در طول عمر يش چشمگيسبب افزا

 همار شده با عصاريت هاي گل. شاهد شدند هاي گل

 هدر ليتر،  عصار گرم ميلي 50 يهند ميخك

در ليتر و اسانس  گرم ميلي 300 يهند ميخك

ز طول عمر يدر ليتر ن گرم ميلي 100 يهند ميخك

در  .شاهد دارا بودند هاي گلسه با يرا در مقا يشتريب

ايش غلظت خطي بين افز هي رابطهند ميخكاسانس 

مشاهده گرديد، اما در  ها گلاسانس و افزايش طول عمر 

 گرم ميلي 100ي با افزايش غلظت تا هند ميخكعصاره 

افزايش يافت، اما پس از آن  ها گلدر ليتر طول عمر 

  .كاهش يافت ها گلطول عمر 
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  ها گلبر طول عمر  يهند ميخك هاثر اسانس و عصار - 1 شكل

  

  
  ها گلمختلف بر طول عمر  يهادر غلظت يهند ميخك هو عصار اثر اسانس - 2شكل 
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  زان جذب محلوليم

مار يت هاي گلد كه يمشخص گرد 3با توجه به شكل 

گر يسه با ديدرصد ساكارز در مقا 4 +شده در آب مقطر 

همانگونه كه در . را جذب كردند يمارها محلول كمتريت

 يدهن ميخك همار عصاريشود، تيمالحظه م 4شكل 

 300 يهند ميخكدر ليتر و اسانس  گرم ميلي 100

زان جذب محلول را ين ميشتريدر ليتر ب گرم ميلي

ن يشتريمار بين دو تياست كه ا ين در حاليداشتند، ا

  . ز دارا بودنديطول عمر را ن

مشاهده  4و  2 هايكلش ههمانگونه كه در مقايس

خطي بين ميزان جذب محلول و طول  هشود، رابطمي

وجود دارد، بدين ترتيب كه با افزايش غلظت  ها گلر عم

و  ها گلهندي هر دو فاكتور طول عمر  اسانس ميخك

 هميزان جذب محلول افزايش يافت و در عصار

  هم ليتر   در گرم ميلي  100هندي نيز تا غلظت  ميخك

  

 ها گلميزان جذب محلول افزايش يافت و هم طول عمر 

گرم در ليتر هر دو  ميلي 300افزايش يافت و در تيمار 

جه گرفت يتوان نتين مين چنيبنابرا. اينها كاهش يافتند

ش طول عمر يدر افزا يكه جذب محلول عامل مهم

زان جذب محلول يكه هر چه م يباشد، به طوريم ها گل

. افتيش خواهد يز افزاين ها گلشتر باشد، طول عمر يب

  ددار يمحققان همخوان يج بعضيجه با نتاين نتيا

(Doi & Reid, 1995; He et al., 2006) .زان ين ميكمتر

زان يم. بود ساكارز+محلول مربوط به تيمار آب جذب

 100 يهند خكيم هعصار يمارهايجذب محلول در ت

 گرم ميلي 300 يهند خكيدر ليتر و اسانس م گرم ميلي

 ير نزوليداشت و سپس س ير صعوديدر ليتر ابتدا س

مارها جذب يت يهه در بقاست ك ين در حاليافت، اي

  داشت  ير نزوليها سزمان يمحلول در تمام

 .)5شكل(
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  زان جذب محلول نگهدارندهيبر م يهند ميخك هاثر اسانس و عصار - 3شكل 

  

 
  زان جذب محلول نگهدارندهيمختلف بر م يهادر غلظت يهند ميخك هاثر اسانس و عصار - 4شكل 
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  مختلف يهاهدارنده در زمانزان جذب محلول نگيرات مييتغ - 5شكل 

  

  وزن تر

 هسه با عصاريدر مقا يهند ميخكاسانس 

 داشت ها گلبر وزن تر  يبهتر تأثير يهند ميخك

با افزايش غلظت اسانس ميخك هندي وزن تر  .)6شكل(

مار شده در يت هاي گل ).7شكل (گلها نيز افزايش يافت 

شاهد از نظر وزن تر  يمارهايو ت يهند ميخك هعصار

گر يكديك درصد با يدر سطح احتمال  يداريفاوت معنت

 گرم ميلي 100 يهند ميخك همار عصاريدر ت. نداشتند

افت و يش يدر ليتر با گذشت زمان در ابتدا وزن تر افزا

مارها وزن تر يگر تيكه در د يافت، در حاليسپس كاهش 

زان كاهش وزن ين ميشتريب. افتيبا گذشت زمان كاهش 

ساكارز مشاهده شد  + مار آب مقطرير تتر تا روز سوم د

خطي بين  هرابط7و  2در مقايسه شكل هاي  .)8شكل (

ي و افزايش وزن تر هند ميخكافزايش غلظت اسانس 

در . دبومشاهده نيز قابل  ها گلو افزايش طول عمر  ها گل

گرم در ليتر  ميلي 100ي نيز تا غلظت هند ميخك هعصار

اه داشته شد و طول عمر در حد باالتري نگ ها گلوزن تر 

و طول  ها گلنيز افزايش يافت، پس از آن وزن تر  ها گل

خطي در ميزان  هكاهش يافت كه اين رابط ها گلعمر 

. نيز قابل مشاهده بود ها گلجذب محلول و طول عمر 

 ها گلتوان نتيجه گرفت كه وزن تر بنابراين چنين مي

مر نيز مشابه ميزان جذب محلول در افزايش طول ع

يي كه وزن تر باالتري ها گلنقش دارد، به طوريكه  ها گل

  .دارند، طول عمر بيشتري نيز خواهند داشت

  تعداد باكتري

در تمامي تيمارها تعداد  1 با توجه به جدول

. هاي شمارش شده كمتر از تيمارهاي شاهد بودباكتري

گرم در ليتر هيچ  ميلي 300ي هند ميخكدر اسانس 

ش نشد كه اين خود نتيجه جالب گونه باكتري شمار

توجهي در رابطه با خاصيت ضد ميكروبي اسانس 

اين تيمار بيشترين . باشدهندي در اين غلظت مي ميخك

اين نتيجه با نتايج بعضي . طول عمر را نيز دارا بود

ها در ها كه نشان دادند با كاهش تعداد باكتري آزمايش

يابد، ميها افزايش  طول عمر گل محلول نگهدارنده

  .(Burdett, 1970; Marousky, 1977)همخواني دارد 

ي با افزايش غلظت اسانس به هند ميخكدر اسانس  

هاي شمارش شده نيز كاهش  كار رفته، تعداد باكتري

توان اظهار داشت كه با افزايش غلظت چنين مي. يافت

ي خاصيت ضدباكتريايي آن نيز هند ميخكاسانس 

  .يابدافزايش مي

  رنگ ساقهتغيير 

هاي پس از قرار گرفتن در محلول معموالًها  ساقه گل

دهد كه شدت تغيير رنگ و نگهدارنده تغيير رنگ مي

كار رفته و غلظت آن در محلول زمان آن به نوع ماده به

كه بر اساس  2هاي جدول بر اساس داده. بستگي دارد

تغيير رنگ ساقه در طي روزهاي مختلف آزمايش 

توان اظهار داشت كه احتماال هر چه مي باشد، چنين مي

غلظت ماده به كار رفته در محلول كمتر باشد مدت زمان 

كشد تا ساقه قرار گرفته در آن محلول بيشتري طول مي

ي در هند ميخكهمچنين اسانس . تغيير رنگ دهد

ي اثر كمتري بر تغيير رنگ هند ميخكمقايسه با عصاره 

لكرد يكسان عصاره با توجه به عم. ها داشت ساقه گل

گرم در ليتر و اسانس  ميلي 100ي هند ميخك

گرم در ليتر از نظر افزايش طول  ميلي 300ي هند ميخك

ها و از سويي با درنظرگرفتن اين مسئله كه  عمر گل
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 100ي هند ميخكهاي قرار گرفته در عصاره  ساقه

هاي قرار گرفته در گرم در ليتر زودتر از ساقه ميلي

گرم در ليتر رنگ  ميلي 300ي نده ميخكاسانس 

دهند و با توجه به اين مسئله طبيعي خود را از دست مي

گذار خواهد بود،  ها بر ظاهر گل اثركه تغيير رنگ ساقه

گرم در ليتر در مقايسه  ميلي 300ي هند ميخكاسانس 

گرم در ليتر توصيه  ميلي 100ي هند ميخكبا عصاره 

  .شودمي
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  ها گلبر وزن تر  يهند ميخك هو عصاراثر اسانس  - 6شكل 

  

  

  
  ها گلمختلف بر وزن تر  يهادر غلظت يهند ميخك هاثر اسانس و عصار - 7شكل 

  

  

  
  هاي مختلفها در زمان تغييرات وزن تر گل - 8شكل 
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  هاي شمارش شده در روز سوم آزمايشتعداد باكتري -1جدول 

  تعداد باكتري در روز سوم تيمار

  3/7×102 %4ساكارز+گرم در ليترميلي50يهندميخكعصاره 

  8/4×103 %4ساكارز+گرم در ليترميلي100يهندميخكعصاره 

  8/5×102 %4ساكارز+گرم در ليترميلي300يهندميخكعصاره 

  3/4×102 %4ساكارز+گرم در ليترميلي50يهندميخكاسانس 

  1/2×102 %4رزساكا+گرم در ليترميلي100يهندميخكاسانس 

  0 %4ساكارز+گرم در ليترميلي300يهندميخكاسانس 

  4/7×103 %4ساكارز+ آب مقطر

  1/7×103  آب مقطر

  
  ها در روزهاي آزمايش تغيير رنگ ساقه گل -2جدول 

  8روز  7روز  6روز 5روز  4روز  3روز 2روز 1روز تيمار

     A A A B B B %4ساكارز+گرم در ليترميلي 50ي هند ميخكعصاره

 A A B B B C C C %4ساكارز+گرم در ليترميلي 100ي هند ميخكعصاره

       A A B B  B %4ساكارز+گرم در ليترميلي 300ي هند ميخكعصاره

         A A A A %4ساكارز+گرم در ليترميلي 50ي هند ميخكاسانس

   A A A A A A A %4ساكارز+گرم در ليترميلي 100يهند ميخكاسانس

 A A A A A A B B %4ساكارز+گرم در ليترميلي 300يهند ميخكاسانس

           A A A  %4ساكارز + آب مقطر

           A A A  آب مقطر

=A       رنگ ساقه سبز=B       رنگ ساقه متوسط=C ايرنگ ساقه قهوه  

  

  يينها يريگجهينت

ي بريده، وجود ها گلاز عوامل مهم كاهش طول عمر 

ها در محلول  ها از جمله باكتري روارگانيسمميك

ها سبب انسداد  زيرا باكتري. باشدمي ها گلنگهدارنده 

كاهش  ها گلطول عمر  گردند كه در نتيجه آوندي مي

تركيبات ضد . (Ichimura et al., 1999)يافت خواهد 

ميكروبي با كاهش تعداد ميكروبها و جلوگيري از انسداد 

  گرددمي ها گليش عمر سبب افزا ها گل هساق

(Van doorn, 1997; Ueyama & Ichimura, 1998) .

گياه  هنتايج اين پژوهش نشان داد كه اسانس و عصار

تواند به عنوان  ها مي ي در بعضي غلظتهند ميخك

ي عمل نمايد و با افزايش ميزان مؤثرتركيب ضد باكتري 

سبب  ها گلجذب محلول و باالتر نگاه داشتن وزن تر 

ي تيمار ها گلطول عمر . گردد ها گلايش طول عمر افز

گرم در ليتر و ميلي 300ي هند ميخكشده با اسانس 

گرم در ليتر به ترتيب ميلي 100ي هند ميخك هعصار

روز بود كه طول عمري بيش از دو برابر  3/8و  4/8

در بين سه . را دارا بودند) روز 4/3و  5/3(ي شاهد ها گل

 300ي غلظت هند ميخكنس اسا هغلظت به كار رفت

، ميزان جذب ها گلگرم در ليتر از نظر طول عمر  ميلي

ها نتايج جالبي را محلول، وزن تر و كاهش تعداد باكتري

تر در از خود نشان داد كه لزوم مطالعات بيشتر و گسترده

در رابطه با سه غلظت . سازداين رابطه را خاطر نشان مي

باشد كه ل توجه ميي اين نكته قابهند ميخك هعصار

گرم در ليتر آن از نظر افزايش طول ميلي 100غلظت 

، ميزان جذب محلول و باالتر نگاه داشتن وزن ها گلعمر 

نتايج خوبي داشت، اما سبب كاهش تعداد  ها گلتر 

گرم ميلي 300و  50هاي ها در مقايسه با غلظتباكتري

 تحقيقات نشان داده است كه يبرخ. در ليتر نگرديد

كه سبب  نيز بدون اين 20بعضي تركيبات همچون توين 

ها گردد، از انسداد آوندي كه نقش  كاهش تعداد باكتري

ي بريده دارد، ها گلمهمي در كاهش طول عمر 

  . (Van doorn, 1997)كند  يجلوگيري م

نيز بدون كاهش  1پي سي آي تركيبي همچون اچ

رز را  يها گلتعداد باكتريها، كاهش هدايت هيدروليكي 

. ي رز گرديدها گلبه تعويق انداخت و سبب افزايش عمر 

                                                                                   
1. HICP 
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چنين پيشنهاد شده است كه چنين تركيباتي ممكن 

است اصطكاك سطحي را از بين برده و سبب تسهيل 

ورود آب به داخل ساقه گردند و از اين طريق بدون 

اينكه سبب كاهش تعداد باكتريها گردند، با بهبود جذب 

 & Ueyama)گردندمي ها گل آب سبب افزايش عمر

Ichimura, 1998).  

نشان  ياديز يهاد، پژوهشيهمان گونه كه ذكر گرد

 يهانيگزيتوانند جايم يعيبات طبيداده است كه ترك

مورد استفاده در  ييايميبات شيترك يبه جا يمناسب

جات و يسبز يو قارچ ييايباكتر يهايكاهش آلودگ

ق ين تحقيحاصل از ا جيبا توجه به نتا. ها باشندوهيم

 يعيبات طبيتوان اظهار داشت كه كاربرد تركين ميچن

 يهايها در كاهش باكترها و عصارههمچون اسانس

 يبر موارد تأثيركه با  ها گل هموجود در محلول نگهدارند

زان جذب محلول، كاهش وزن تر، يهمچون كاهش م

 ينقش مهم ها گلدر كاهش طول عمر ...و  يانسداد آوند

سه با يدر مقا يعيبات طبيترك. هستند مؤثرارند، د

تر كه سالم مزايايي دارن از جمله اين ييايميبات شيترك

با توجه به . نيز دارند يكمتر يباشند و خطر آلودگيم

، انسداد يكيدروليت هيهمچون هدا يت مواردياهم

محلول  pHو  ها گلو نوع انسداد در طول عمر  يآوند

ه يها، توصيش رشد باكتريافزا نگهدارنده بر كاهش و

شات مشابه مورد يز در آزماين موارد نيگردد كه ايم

  .رنديقرار گ يبررس
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