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 چکيده
 

به منظور معرفي بهترين تيمار شيميايي و روش نگهداري مفيد، طرحي بصورت فاکتوريل کامال تصادفي بر                   

اسيد سيتريک، هيدروکسي کوئينولين     :  اي شيميايي شامل  تيمار ه .  روي دو رقم گل بريده داودي انجام شد          

سيترات، اتانول، بنزيل آدنين، کلريد کبالت و سولفات آلومينيوم بودند که همگي ساکارز نيز بهمراه داشتند و با                    

اين طرح به سه روش نگهداري در سرد خانه، روش پالس و روش                 .  مقايسه شدند )  آب مقطر (تيمار شاهد   

طول عمر گل هاي بريدني، ميزان کلروفيل، وزن ترگل هاي بريدني، توليد اتيلن و                .  انجام شد )  ممداو(استاندارد  

نگهداري در  .  نتايج آزمايش نشان داد که گلها اتيلني توليد نکردند         .  ميزان جذب آب در بين تيمارها مقايسه شد        

همه مواد مورد   .  ش پالس بود  سرد خانه سبب افزايش قابل توجه عمر گل ها شد و روش استاندارد بهتر از رو                 

استفاده عمر گلها را افزايش دادند و ماده هيدروکسي کوئينولين سيترات بيش از ساير مواد عمر گل هاي بريدني                     

 . را افزايش داد
 

 اتيلن، انبار سرد، داودي، کلروفيل، ماندگاري :واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
صورت گل داودي يکي از مهمترين گل ها مي باشد که هم ب           

ستد    در بازارهاي جهاني داد و     گل بريدني گلداني  وهم بصورت     
بطوريکه امروزه رتبه دوم جهاني را پس از گل رز از              .  شود مي

از آنجايي که   .  )٢٧(  باشد لحاظ اقتصادي وکشت وکار دارا مي       
عمر گلجايي گل هاي بريدني ويا به عبارت ديگر ماندگاري               

 تور هاي کيفي مي باشد،     هاي بريدني يکي از مهمترين فاک       گل
بنابراين عمر طوالني مدت اين گل ها بر روي ميزان تقاضاي               

  ثيرهمچنين بر روي ارزش گل هاي بريدني تا   مصرف کنندگان و  
 . بسزايي دارد

دما مهمترين فاكتور موثر در از بين رفتن گل هاي بريدني             
گل هاي بريدني تنفس مي كنند و به دنبال آن گرما توليد           .  است
، ميزان تعرق افزايش مي يابد و بيشتر         دمابا افزايش   .  ي كنندم

كاهش آب و به دنبال آن       .  مواد غذايي ذخيره مصرف مي شود     

). ٣٤(پژمردگي اتفاق مي افتد و فرايند مسن شدن پيش مي رود         
 پايين يكي از بهترين تيمارها جهت كاهش    دمايبه عبارت ديگر    

. ي پاتولوژيكي مي باشد  همه فعاليتهاي فيزيولوژيكي و تخريب ها     
دماي كم ميزان تنفس را كاهش داده و باعث كم شدن                    
فعاليتهاي متابوليكي، تبخير و تعرق، فعاليت و توليد اتيلن و              

 ).١٠(رشد باكتريها و قارچها مي  شود
گل داودي يک گل بريده با عمر طوالني است و اين امر به               

داودي ).  ٦( شود توليد اتيلن کم در طي پيري آن نسبت داده مي         
از گروه گل هاي نا فرازگرا است و پيري آن در پاسخ به تغييراتي 

و اتيلن در   ).  ٣(است که در ميزان کربوهيدرات ها رخ مي دهد         
از طرف ديگر کاهش در کيفيت      .  اين فرايند نقش چنداني ندارد    

گل بريده داودي به تشکيل حباب هاي هوا در داخل آوند ها               
ه سبب ممانعت انتقال آب از محلول          نسبت داده مي شود ک      

گلدان به ساير قسمت هاي گل بريده مي شود و در نهايت                  
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مقاومت هيدروليکي افزايش مي يابد که منجر به استرس آبي             
لوله هاي آوندي ساقه هاي داودي به           ).  ٣١(شديد مي شود   

سرعت به دنبال برش مسدود مي شوند و اين واکنش هم در                
ستقيم در آب قرار مي گيرند و هم در          ساقه هايي که به طور م      

ساقه هايي که ابتدا در انبارهاي مرطوب نگهداري مي شوند روي   
کاهش در کيفيت گل بريده داودي بيشتر بدليل         ).  ٣٠(مي دهد 

و تاخير در پژمردگي برگ و      )  ١١(پژمردگي برگ هاي آن است      
متعاقب آن پيري سبب طوالني تر شدن عمر گلداني داودي مي           

اين کاهش در تورژسانس با تجزيه و تخريب کلروفيل         ).  ٢٢(شود
همراه است که سبب پيري زودتر برگ ها نسبت به گل آذين               

جذب آب توسط ساقه هاي داودي بوسيله تکنيک           .  مي شود 
هاي ويژه پس از برداشت مثل قرار دادن ساقه ها در محلول                

عالوه بر  .  افزايش مي يابد  )  ٣٣(و آب سرد  )  ٩(هاي پاک کننده  
اين اضافه کردن مواد ضد باکتريايي در محلول هاي نگهدارنده            

با وجود اين ممانعت از جذب آب به          ).  ٢٩(پيشنهاد شده است  
). ٣٢(عوامل ديگري به جز انسداد آوندي نيز نسبت داده مي شود         

 ، مانع از تکثير و      pHاسيد سيتريک به عنوان يک ماده کاهنده        
شده مي شود و جريان      تجمع باکتري ها در نواحي برش داده          

هيدروکسي کوئينولين يک   ‐٨).١٩(نرمال آب را بهبود مي بخشد     
باکتري کش و يک عامل اسيدي کننده محيط است که عالوه             

 محيط، ازبسته شدن    pHبرجلوگيري از رشد باکتري ها وکاهش       
آوندها در مقطع برش ساقه در اثر رسوب مواد مختلف شيميايي           

 هاي بريدني داودي که در محلول  گل).  ٢(نيز جلوگيري مي کند   
گلداني حاوي هيدروکسي کوئينولين و ساکارز قرار مي گيرند از          

 ).٤(عمر بيشتر و حداکثر وزن تر نسبت به شاهد برخوردارند
تيمار سولفات آلومينيوم براي افزايش عمر گلداني چندين          
گل بريده پيشنهاد شده است، سولفات آلومينيوم به عنوان يک           

 محيط را نيز کاهش      pHميکروبي عمل مي کند که       ماده ضد   
استفاده از اين ماده در محلول گلدان گل هاي               .  مي دهد 

ليزيانتوس سبب دو برابر شدن عمر گل ها نسبت به تيمار شاهد            
در مطالعه  ).  ١٦(شده و وزن تازه گل ها را افزايش داده است            

 ديگري که بر روي ارکيد دندروبيوم صورت گرفته است سولفات          
آلومينيوم سبب بهبود عمر گلداني و باز شدن غنچه ها شده               

 ).١٣(است 

آخرين مرحله نمو گل با زوال محتواي کربوهيدراتي و وزن           
و عمر گل هاي بريدني با قرار         )٨(خشک گلبرگ ها همراه است    

دادن شاخه هاي گل در محلول هاي گلجايي حاوي کربوهيدرات 
شتر محلول هاي نگهدارنده    ساکارز در ترکيب بي   .  توسعه مي يابد  

 وجود دارد و تعادل آبي را در گل هاي بريدني بهبود مي بخشد             
کاهش   اين به تاثير قندها بر روي بسته شدن روزنه ها و            و.  )١١(

 .)١٨( در ميزان از دست دهي آب نيز نسبت داده مي شود
 گزارش شده است که اتانول در افزايش عمر گلداني ميخک          

بوسيله جلوگيري از توليد اتيلن موثر بوده        )  ٢٢(و داودي )  ٢٥(
در مطالعه اي که روي دوام گل هاي بريدني با تيمار                .  است

 درصد صورت گرفت،    ٨کردن مداوم گل هاي ميخک با اتانول          
اطالعات ).  ٣٥(عمر گلداني اين محصول به دو برابر افزايش يافت        

موجود نشان مي دهد که استالدهيد که يک متابوليت اتانول              
ست، ماندگاري گل ها را افزايش داده است و به عنوان عامل               ا

اصلي باز دارنده پيري گل هاي ميخک، رقم وايت سيم شناخته            
و اين کار را از طريق جلوگيري از توليد اتيلن            )  ٢٣(شده است 

 ).٢٤(انجام مي دهد
اضافه کردن کبالت به محلول هاي حفاظت کننده نيز از              

رز جلو گيري مي کند و جريان         انسداد آوندي در ساقه هاي        
مستمر آب را در ساقه ها حفظ مي کند و در نتيجه ميزان جذب 

عالوه بر اين کبالت تا اندازه       .  آب را در گل ها افزايش مي دهد        
اي باعث بسته شدن روزنه ها مي شود و پتانسيل آبي را در گل               

گزارش کرده  )١٩٨٩(اسبورن  ).  ٢٦(هاي بريده افزايش مي دهد    
کلريد ).  ٢٠( يون کبالت مانع از بيوسنتز اتيلن مي شود         است که 

 روز نسبت به تيمار      ٧‐٥کبالت عمر گل هاي بريده داودي را          
و نيز در ارکيد دندروبيوم عالوه بر       )  ٢١(شاهد افزايش داده است   

افزايش عمر گلداني سبب تسريع در باز شدن جوانه هاي گل              
 ).١٣(شده است

ر ميخک هاي شاخه بريده     سيتوکنين ها در تاخير پيري د      
، )٧(بوسيله جلوگيري از بيوسنتز اتيلن بسيار موثر بوده اند             

همچنين بنزيل آدنين سبب بهبود کيفيت و تاخير در پيري              
تاخير در پيري و      ).  ٢٢(برگ هاي گل داودي شده است            

جلوگيري از تجزيه کلروفيل در گل هاي بريده بوسيله مواد               
). ٢٩( موفقيت صورت گرفته است    شيميايي با درجات متفاوتي از    
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٨٠٣

و هدف از اين تحقيق نيز معرفي يک ماده شيميايي مناسب               
براي نگهداري و افزايش کيفيت گل بريده داودي براي توليد              
کنندگان و مصرف کنندگان در شرايط دماي انبار و دماي اتاق             

 .است
 

 مواد و روش ها
 تهيه گياهان جهت اجراي آزمايش) الف

داودي ارقام مهندسي سفيد و مهندسي        گل هاي بريدني     
زرد از گلخانه هاي تجاري زارعي واقع در پاكدشت ورامين تهيه           

 ٨٠اين گل ها با استفاده از يك چاقوي تيز به طول                   .  شد
 تايي بسته بندي   ٥٠سانتيمتر بريده شده و سپس در دسته هاي         

شده و بالفاصله به محل اجراي آزمايش در گروه باغباني پرديس           
شاخه هاي گل بالفاصله   .  ورزي و منابع طبيعي منتقل شدند     كشا

از بسته ها خارج شده و بار ديگر با استفاده از يك چاقوي تيز به               
 سانتيمتر به صورت اريب بريده شدند و در داخل               ٥٠طول  

 ميلي ليتر   ٤٠٠ ليتري که حاوي      ٥/٠گلدان هاي شيشه اي       
 .محلولهاي نگهدارنده بودند قرار گرفتند

 خصات محل اجراي آزمايش مش) ب
 ميکرو مول بر متر      ١٥ميزان نور موجود در محل آزمايش        

مربع بر ثانيه بود كه با استفاده از نور طبيعي خورشيد و                    
همچنين نوردهي تكميلي با استفاده از المپهاي فلورسانت تأمين 

 ساعت و ميزان رطوبت نسبي       ١٢طول دوره روشنايي     .  مي شد
  درجه    ٢٠±١ي محيط در حد           درصد بود و دما       ٦٥‐٧٥

 .سلسيوس ثابت نگه داشته شد
بخشي از آزمايش نيز در داخل سردخانه انجام شد كه دماي           

 درصد و   ٦٥‐٧٥ درجه سانتيگراد ، رطوبت نسبي آن        ٤سردخانه  
 ميکرو مول بر متر مربع بر ثانيه بود كه توسط           ١٠ميزان نور نيز    

 .ي شد ساعت تأمين م١٢المپهاي فلورسانت به مدت 
 :تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از) ج

 : روش نگهداري پس از برداشت گل هاي بريدني شامل٣
در اين روش گل هاي بريدني       ):  پالس(تيمار كوتاه مدت    )١

 ساعت در گلدان هاي حاوي محلولهاي       ٣٦پس از اينكه به مدت      
شيميايي نگهدارنده قرار گرفتند، از گلدان ها خارج شده و در              

اي ديگري كه حاوي آب مقطر دوبار تقطير شده بودند تا            گلدانه
 .انتهاي آزمايش قرار گرفتند

در اين روش گل هاي        ):  استاندارد(تيمار بلند مدت      )٢
بريدني از ابتداي آزمايش تا انتهاي آن در داخل گلدان هاي               

 .حاوي محلول هاي شيميايي نگهدارنده قرار گرفتند
: مال تيمارهاي شيميايي  نگهداري در سردخانه و سپس اع     )٣

در )   روز ٢١( هفته   ٣در اين روش گل هاي بريدني به مدت            
 درجه سانتيگراد در سطل هاي        ٤داخل سردخانه با دماي        

پالستيكي كه حاوي آب مقطر دوبار تقطير شده بودند نگهداري           
شدند و آنگاه به محل اصلي انجام آزمايش منتقل شدند و در               

 .هاي شيميايي قرار گرفتندداخل گلدان هاي حاوي محلول
 تيمار بود که    ١٦تيمارهاي شيميايي در اين آزمايش شامل        

آزمايش به صورت فاكتوريل در      .   آمده است  ١در جدول شماره  
 ٤قالب طرح كامالً تصادفي اجرا گرديد که در هر واحد آزمايش             

 . شاخه گل وجود داشت
 

  تيمارهاي شيميايي مورد استفاده در آزمايش‐١جدول 
 تيمار ماده شيميايي

 T1 )شاهد(آب مقطر

 T2 )mg/l٢٠٠(اسيدسيتريک +  %)٤(ساکارز
 T3 )mg/l٢٥٠(اسيدسيتريک + %) ٤(ساکارز

 T4 )mg/l٢٥٠ (HQC+   %)٤(ساکارز
 T5 )mg/l٣٥٠ (HQC+   %)٤(ساکارز

 T6 %)٤(اتانول%)  + ٤(ساکارز
 T7 %)٦(اتانول%)  +  ٤(ساکارز

 T8 )µM٥٠( آدنينبنزيل%)  + ٤(ساکارز
 T9 )µM٧٥(بنزيل آدنين%)  + ٤(ساکارز
 T10 )µM١٠٠(بنزيل آدنين%)  + ٤(ساکارز
 T11 )mg/l١٠٠(کلريد کبالت%)  + ٤(ساکارز
 T12 )mg/l٢٠٠(کلريد کبالت%)  + ٤(ساکارز
 T13 )mg/l٣٠٠(کلريد کبالت%)  + ٤(ساکارز
 T14 )mg/l٥٠(سولفات آلومينيوم+  %) ٤(ساکارز

 T15 )mg/l١٠٠(سولفات آلومينيوم+  %) ٤(اکارزس
 T16 )mg/l١٥٠(سولفات آلومينيوم+  %) ٤(ساکارز
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 فاكتورها و صفات مورد اندازه گيري) د
توليد اتيلن، طول عمر گل، طول عمر برگ، وزن تازه، ميزان           

 . کلروفيل و ميزان جذب آب در طي آزمايش اندازه گيري شد
بتداي آزمايش بدين صورت اندازه       ميزان توليد اتيلن در ا      

 نمونه گل گرفته شد و      ٣گيري شد که از هر يك از ارقام داودي          
اين نمونه ها پس از وزن كردن، درون ظروف در بسته به حجم             

هر كدام از اين ظروف داراي        .    ميلي ليتر قرار گرفتند       ٣٠٠
درپوش الستيكي بود که از تبادل هواي داخل با خارج                    

د و با استفاده از سوزن مخصوص در فاصله هاي         جلوگيري مي کر  
 ميلي ليتر از گاز     ٥ ساعت   ٣٦ و   ٢٤،  ١٤ ،١٢ ،١٠ ، ٨،  ٦،  ٤،  ٢

درون ظروف به لوله هاي ونوژکت انتقال داده شد و در زمان                
مناسب هزار ميکروليتر از گاز درون اين لوله ها به دستگاه                 

 .گازکروماتوگرافي تزريق گرديد و عدد حاصل يادداشت شد
طول عمر گالذين و طول عمر برگ در هنگام پايان عمر آنها            

 رديف پاييني گلبرگ ها     ٣يادداشت شد بدين ترتيب که وقتي         
تغيير رنگ دادند به عنوان پايان عمر گل آذين و زمان زرد شدن             
برگها به عنوان معياري براي پايان عمر برگ مورد نظر قرار                

 .گرفت
صد وزن تر اوليه در روز      وزن تازه شاخه هاي گل بصورت در      

نهم آزمايش که همزمان با پژمردگي گل هاي شاهد بود اندازه             
با )  ١٩٤٦(گيري شد و ميزان کلروفيل برگ ها به روش آرنون             

استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر محاسبه گرديد و ميزان             

جذب آب نيز در روز پانزدهم آزمايش براي هر شاخه گل                  
ش در دقت عمل چند عدد گلدان حاوي        براي افزاي .  محاسبه شد 

آب مقطر که فاقد شاخه گل بودند نيز در محيط قرار داده شد تا         
ميزان آبي که از طريق تبخير از گلدان ها از دست مي رود نيز                

 .محاسبه شود
 

 نتايج 
نتايج حاصل از اندازه گيري اتيلن نشان داد که هيچ کدام از            

 ساعت پس از قرار دادن      ٣٦دو رقم مورد آزمايش اتيلني در طي        
 .آنها در ظروف سر بسته توليد نکردند

نتايج حاصل از تجزيه واريانس کليه فاکتورهاي مورد اندازه          
همانطور که مالحظه مي شود      .   آمده است  ٢گيري در جدول     

بين روش هاي مختلف از نظر طول عمربرگ، طول عمر گالذين،           
الف معني داري   وزن تر، ميزان جذب آب و ميزان کلروفيل اخت         

 .   درصد مشاهده مي شود١در سطح احتمال 
 ٤ ميانگين طول عمر گل هايي که در سردخانه          ٣در جدول 

 روز نگهداري شده بودند و بعد به         ٢١درجه سانتيگراد به مدت     
 روز  ٣/٣٤ درجه سانتيگراد منتقل شدند،      ٢٠±١محيط با دماي    

 روش هاي   مي باشد که در مقايسه با طول عمر گل هايي که به            
پالس و استاندارد که بدون تيمار سردخانه انجام شده اند و به               

 روز عمر کردند اختالف معني داري نشان         ٣/٢٠ و   ١/٢٠ترتيب  
 .داده است

 
  تجزيه واريانس فاکتورهاي اندازه گيري شده‐٢جدول 

 کلروفيل
 )ميلي گرم بر ميلي ليتر(

 جذب آب
 )ميلي ليتر(

وزن تر در روز 
 )درصد(نهم 

طول عمر گل 
 )روز(آذين

طول عمر 
 )روز(برگ

درجه 
 آزادي

 منابع تغييرات
S.O.V 

 روش ٢ ٥٤/٩٧٥١** ٣٧/٦٣٦٥** ٧٨/٦٨٨٦** ٦٢/٧٩٦١** ٠٠٠٠٠٣١٢/٠**
 تيمار ١٥ ٢٢/٩١** ١٥/٢٠** ٢٦/٤٦٢** ٩٣/٣٨٣** ٠٠٠٠٠٠٧٣/٠**
ns ٠٠٠٠٠٠٠٥/٠ ns رقم ١ ٣٨/١١* ٦٧/١٢٥** ٤٢/٣٧٨** ٩١/١٨ 
 اثر متقابل روش در تيمار ٣٠ ٧٠/٣١** ٩٧/٢* ٧٦/١٨٣** ٠٤/١٧٨** ٠٠٠٠٠٠١١/٠*
*٠٠٠٠٠٠٤٤/٠ ns ٩٤/٢٩ ns اثر متقابل روش در رقم ٢ ١٦/١٩* ٨٨/١٦** ١٨/ ٧٤ 
ns ٠٠٠٠٠٠٠٧/٠ ns اثر متقابل تيمار در رقم ١٥ ٦٠/١٥* ٢٦/٢* ٢٤/٥٧* ٢٩/ ٨٤ 
ns ٠٠٠٠٠٠٠٨/٠ ns ١١/٤٦* ٧٨/٥٣ ns ٤٨/١ ns ر متقابل روش در تيماردر رقماث ٣٠ ١٠/ ٧١ 

 خطاء ١٩٢ ١٢/١٤ ٧٢/١ ١٤/٣٨ ٩٥/٥٤ ٠٠٠٠٠٠١٠/٠
٥٦/١٧ ٢٥/٥ ٥٨/٦ ١٤/٢٤ ٥٠٩٨٣/٢٩  C.V. 

 معني دار نشده استns درصد      ٥معني دار درسطح * درصد      ١معني دار در سطح **
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  مقايسه ميانگين صفات مورد اندازه گيري در روش هاي آزمايش‐٣جدول

 نگين مربعاتميا

ميلي گرم بر (کلروفيل
 )ميلي ليتر

 جذب آب
 )ميلي ليتر(

وزن تر در 
 )درصد(روزنهم

طول عمر گل 
 )روز(آذين

 طول عمر
 )روز(برگ

 روش
 آزمايش

b٠٠٠٨٨٨٠٦/٠ b٩٤/٢٤ a٨٥/١٠١ b١/٢٠ cپالس ١/١٣ 
a٠٠١٢٣٣٤٨/٠ a١٩/٤١ b٦٠/٩٤ b٣/٢٠ bاستاندارد ٣/١٨ 
a٠٠١١٥١٠٤/٠ b٩٥/٢٥ c٩٧/٨٤ a٣/٣٤ aسردخانه ٦/٣٢ 

  درصد نيستند١ميانگين هاي با حروف مشترک در هر ستون داراي اختالف معني داري در سطح 

 
 ميانگين طول عمر برگ در بين روش هاي ٣بر اساس جدول 

آزمايشي در سطح يک درصد معني دار شده است و در اين بين             
رد و   روز و در روش استاندا      ٦/٣٢طول عمر برگ در سردخانه       

 . روز مي باشد١/١٣ و ٣/١٨پالس به ترتيب 
مقايسه ميانگين ميزان کلروفيل برگ در روش هاي آزمايش         
نشان مي دهد که روش استاندارد و سردخانه در مورد حفظ               
کلروفيل بهتر نتيجه داده اند و اختالف معني داري با روش                

 ١٩/٤١همچنين روش استاندارد با        .  پالس نشان مي دهند     
تر جذب آب، بيشترين ميانگين را به خود اختصاص داده          ميلي لي

است و اختالف معني داري با روش هاي پالس و سردخانه دارد و            
 .بين روش پالس و سردخانه اختالف معني داري مشاهده نمي شود

 مقايسه ميانگين کليه فاکتورهاي مورد اندازه         ٤در جدول   
 مي شود که    مشاهده.  گيري در بين ارقام نشان داده شده است        

رقم مهندسي زرد از طول عمر و درصد وزن تازه بيشتري نسبت            
به رقم مهندسي سفيد برخوردار است و اختالف معني داري در            

 درصد با هم دارند ولي در بين ساير فاکتورها تفاوت              ١سطح  
 .معني داري مشاهده نمي شود

 نيز اثر هر يک از تيمار هاي شيميايي بر                ٥در جدول    
از نظر طول   .   مورد اندازه گيري  مشخص شده است        فاکتورهاي

عمر گالذين همه تيمار ها با تيمار شاهد که حداقل طول عمر را             
 روز داشته است اختالف معني داري نشان داده اند ولي            ٢/٢١با  

از .  در بين ساير تيمار ها اختالف معني داري مشاهده نمي شود           
به جز تيمارهاي   نظر طول عمر برگ نيز تقريباَ همه تيمارها            

 که شامل اتانول مي باشند با تيمار شاهد اختالف           ٧ و   ٦شماره  
در همين جدول مشاهده    .  معني داري در سطح يک درصد دارند      

 درصد وزن تر    ٤٨/٨٦مي شود که شاخه هاي گل تيمار شاهد با          
 که  ٥ و   ٤کمترين ميزان وزن تر را دارند و تيمارهاي شماره             

هستند داراي  )  HQC( سيترات حاوي هيدروکسي کوئينولين   
 .بيشترين ميزان وزن تر هستند

 که  ٧ و ٦در بين تيمارهاي شيميايي به جز تيمارهاي شماره         
شامل اتانول هستند ساير تيمارها اختالف معني داري با تيمار            

و تيمارهاي شماره   .  شاهد از نظر ميزان کلروفيل نشان مي دهند       
بيشترين ميزان   که حاوي بنزيل آدنين هستند           ١٠ و ٩ ،    ٨

 .کلروفيل را دارا مي باشند
 

  مقايسه ميانگين صفات مورد اندازه گيري در بين ارقام استفاده شده‐٤جدول 

  ميانگين مربعات

 کلروفيل
 )ميلي گرم بر ميلي ليتر(

 جذب آب
 )ميلي ليتر(

 وزن تر در روزنهم
 )درصد(

 طول عمر گل آذين
 )روز(

 طول عمر برگ
 )روز(

 رقم

a٠٠١١٠٣٥٩/٠ a٤٤/٣٠ b٦٦/٩٢ b٣/٢٤ aمهندسي سفيد ٥/٢١ 
a٠٠١٠٧٨١٣/٠ a٩٥/٣٠ a٩٥/٩٤ a٦/٢٥ aمهندسي زرد ١/٢١ 

  درصد نيستند١ميانگين هاي با حروف مشترک در هر ستون داراي اختالف معني داري در سطح 
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 فته مقايسه ميانگين صفات مورد اندازه گيري در بين تيمار هاي شيميايي به کار ر‐٥جدول 
 ميانگين مربعات

 ميزان کلروفيل
 )ميلي گرم بر ميلي ليتر(

 جذب آب
 )ميلي ليتر(

 وزن تر در روز نهم
 )درصد(

طول عمر گل 
 )روز(آذين 

 طول عمر برگ
 )روز(

 تيمار

d٠٠٠٦٩٠٣/٠ e٤١/٢٤ g٤٨/٨٦ c٢٧/٢١ e٠٩/١٦ T1 

abc٠٠١١٠١٦/٠ bcde٤١/٣٠ efg٣٧/٨٩ ab٢٦/٢٥ bcd٦٢/٢١ T2
 

bc٠٠١٠٤٧٤/٠ ab٦١/٣٦ cde١١/٩٤ a٩٥/٢٣ abc٥٨/٢٢ T3
 

abc٠٠١١٠٧٦/٠ a٦٣/٣٨ ab١٨/١٠١ ab٦٨/٢٥ ab٠٦/٢٣ T4
 

abc٠٠١١٥٩٢/٠ ab٠٢/٣٧ a٢٣/١٠٤ ab٤٥/٢٥ a٦٩/٢٥ T5
 

cd٠٠٠٨٧٥٥/٠ bcde٢٧/٣٠ defg٧٣/٩١ ab٨٨/٢٤ de٠٥/١٨ T6
 

d٠٠٠٦٦٨٩/٠ cde٠٩/٢٨ bcde٤٥/٩٥ ab٦٩/٢٤ cde٠١/١٩ T7
 

ab٠٠١٢١٨٠/٠ cde٢٣/٢٩ fg٦١/٨٧ ab٣٠/٢٥ bcd٣٤/٢١ T8
 

ab٠٠١٣٣٧٦/٠ bcde٥٤/٣٠ fg٠٠/٨٨ ab٧٢/٢٤ bcd١٨/٢١ T9
 

a٠٠١٤٢٢٢/٠ cde٠٣/٢٩ cde٢٢/٩٤ ab٥٦/٢٥ bcd١١/٢١ T10
 

abc٠٠١١٧٦٩/٠ abc٠٨/٣٥ bcd٣٠/٩٧ ab١١/٢٥ bcd٧٣/٢١ T11
 

abc٠٠١١٧٦٩/٠ abcd٤٤/٣٣ abc٩٦/٩٨ ab٥٢/٢٥ bcd٥٤/٢١ T12
 

bc٠٠١٠٣٥١/٠ abcd٠٨/٣٣ bcd٣٥/٩٧ ab٠٤/٢٥ bcd٥٤/٢٠ T13
 

abc٠٠١١٦٠٣/٠ de١٢/٢٦ defg٨٩/٩١ b٥٥/٢٤ ab٢٧/٢٣ T14
 

abc٠٠١١١٥٠/٠ e٥٨/٢٣ def٩٠/٩٢ ab٠٦/٢٥ ab٨٢/٢١ T15
 

abc٠٠١١٥٣٩/٠ e٥٧/٢٥ efg١٢/٩٠ ab٤٤/٢٥ abc٦٢/٢٢ T16
 

 درصد نيستند١طح ميانگين هاي با حروف مشترک در هر ستون داراي اختالف معني داري در س
 

 
 

 ٣همچنين در مقايسه ميانگين جذب آب، تيمارهاي شماره         
هيدروکسي ‐٨ که حاوي اسيد سيتريک و ماده               ٥ و     ٤و

 ١٣و  ١٢ و   ١١کوئينولين سيترات مي باشند و تيمارهاي شماره        
که حاوي کلريد کبالت مي باشند تفاوت معني داري با تيمار              

 .داشته است دارندشاهد که کمترين ميزان جذب آب را 
 
 بحث

دماي کم بهترين راهکار براي جلوگيري از کاهش فساد             
دماي کم از ميزان تنفس و       .  فيزيولوژيکي و پاتوبيولوژيکي است   

ساير فعاليت هاي متابوليکي مي کاهد و باعث کاهش در ميزان            
 ،١٠(تعرق، توليد اتيلن و رشد ميکروبي و باکتريايي مي شود              

 نيز نشان مي دهد که نگهداري گل ها         ٣اطالعات جدول   ).  ٢٨
درون سردخانه باعث کاهش روند پيري و همچنين کاهش               

ميزان تعرق و پژمردگي در گل ها شده است بطوريکه گل هايي            
 درجه سانتيگراد نگهداري شده     ٤که درون سردخانه و در دماي       

بودند از افزايش عمر قابل توجهي نسبت به گل هايي که در                
جه قرار داشتند برخوردار بودند و اين کاهش دما  در٢٠±١دماي 

هم بر روي طول عمر گل و هم بر  روي طول عمر برگ                      
 .ساقه هاي گل تاثير مثبت داشته است

 که حاوي هيدروکسي کوئينولين       ٥ و ٤تيمارهاي شماره    
سيترات هستند عالوه بر افزايش طول عمر به خاطر جذب آب             

ه بيشتري نيز نسبت به شاهد      بهتر، از ميزان کلروفيل و وزن تاز      
يکي از بزگترين مشکالت در فيزيولوژي پس از             .برخوردارند

اين مسدود شدن   .  برداشت گل ها انسداد سيستم آوندي است       
ممکن است به دليل تشکيل حباب هاي هوا و يا رشد باکتري ها        
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باشد، که اين ميکروارگانيزم ها يا در محلول هاي گلداني و يا               
دليل ديگر انسداد آوندي عکس العمل      .  ور دارند خود آوندها حض  

از زماني که ساقه گل از گياه          .  گياه به عمل برش مي باشد       
مادري خود جدا مي شود، آنزيم هاي مشخصي در واکنش به              
عمل برش تحريک مي شوند و به سمت محل برش هدايت مي             

نتايج ما اهميت    ).  ١٧(شوند تا آن منطقه را مسدود نمايند          
 را در افزايش عمر گلداني     HQCز زيست کش ها بويژه      استفاده ا 

 HQCکاربرد  .  ارقام مورد استفاده در اين مطالعه نشان مي دهد        
از تجمع ميکروارگانيزم ها در آوندهاي چوبي جلوگيري کرد و از           

اين نتايج ممکن است به دليل       .  انسداد آوندها جلوگيري نمود    
 باشد و تفاوت    نقش زيست کش ها به عنوان مواد ضد ميکروبي         

عمده در طول عمر و ميزان جذب آب بين تيمار شاهد و                   
 اين فرضيه را    HQCتيمارهاي حاوي مواد ضد ميکروبي بويژه        

انسداد آوندهاي چوبي گل هاي بريده داودي        .  روشن مي سازد  
نتايج نشان مي   .  مي تواند بوسيله خود گياه نيز تحريک شود          
 آوندي ناشي از      دهد که زيست کش ها نه فقط از انسداد             

ميکروارگانيزم ها جلوگيري کرده اند بلکه از انسداد تحريک شده       
 HQCبوسيله خود گياه نيز جلو گيري کرده اند ودر اين بين               

بهتر از ساير مواد عمل کرده است زيرا که اگر زيست کش ها                
فقط در مقابل باکتري ها مقاومت مي کردند، انسداد آوندي               

واين با  .  پژمردگي زود هنگام مي شد     ناشي از خود گياه سبب       
و کيم و   )  ١٩٩٩(، ايشيمورا و همکاران     )٢٠٠٠(گزارش هاي ني    

 که  ١٣ و    ١٢،  ١١تيمارهاي شماره    .مطابق است )  ٢٠٠٢(لي  
 که  ١٦ و   ١٥،  ١٤حاوي کلريد کبالت بودند و تيمارهاي شماره         

حاوي سولفات آلومينيوم بودند نيز به خوبي عمر شاخه هاي              
گزارش نمود که   )  ١٩٨٨(ردي  .  ي را افزايش دادند    بريده داود 

اضافه نمودن کبالت به محلول هاي حفاظت کننده از انسداد              
آوندي در ساقه هاي رز جلوگيري مي کند و جريان مستمر آب             
را در ساقه ها حفظ مي کند و در نتيجه ميزان جذب آب را در                

 باعث  عالوه براين کبالت تا اندازه اي      .  گل ها افزايش مي دهد     
بسته شدن روزنه ها مي شود و پتانسيل آبي را در گل هاي                  

نتايج ما نيز با نتايج وي همخواني داشت        .  بريده افزايش مي دهد   
و ميزان وزن تر، جذب آب، ميزان کلروفيل برگ ها و در نهايت              

در مورد تيمارهاي حاوي سولفات       .  عمر گل ها افزايش يافت      
و لياو و   )  ٢٠٠١( کتسا و همکاران     آلومينيوم نيز نتايج ما با نتايج     

 .مطابقت دارد) ٢٠٠١(همکاران  
در آزمايشات که بر روي ارقام صورت گرفت هيچگونه پيک           
اتيلني در دستگاه گاز کروماتوگرافي ظاهر نشد و اين بيان مي             
کند که مقدار کل اتيلن توليدي به وسيله گلبرگ ها کمتر از               

و .  ر فرايند پيري شود   مقداري است که باعث هر گونه شتاب د        
در مورد گل    )  ١٩٩٦(اين با نتايجي که بارتولي و همکاران            

عالئم اوليه    داودي گرفتند و عنوان کردند که در هنگام مشاهده        
پيري، اتيلن توليد شده قابل تشخيص و اندازه گيري نيست               
مطابقت دارد، پس اتانول نيز که يک بازدارنده توليد اتيلن است            

ماده موثر در افزايش کيفيت پس از برداشت گل         نمي تواند يک    
ولي در مورد گل هايي که . هاي بريده غير حساس به اتيلن باشد      

به اتيلن حساس هستند و توليد اتيلن زيادي دارند اتانول مي              
تواند به عنوان يک ماده موثر براي جلوگيري از توليد اين                  

 . هورمون موثر در پيري به کار برده شود
ايج آزمايش نشان مي دهد که تيمار هاي شماره         همچنين نت 

 که حاوي ماده بنزيل آدنين بودند در مقايسه با             ١٠ و   ٩ و   ٨
ساير تيمارها سبب افزايش ميزان کلروفيل موجود در برگ ها             
شدند و عمر برگ ها را به طور معني داري نسبت به تيمار شاهد  

 داودي و   افزايش دادند، اين نکته در مورد برخي از گل ها مثل            
آلسترومريا که برگ هاي آنها زودتر از گل شان دچار پيري مي             

بنابراين استفاده از    .  شود از اهميت بسزايي برخوردار است         
سايتوکنين ها در مورد اين گل ها و همچنين گل هايي که                 

) بدليل خاصيت ضد اتيلني سايتو کنين ها      (توليد اتيلن مي کنند   
کيفيت پس از برداشت آنها      مي تواند نقش موثري در افزايش         

) ١٣٨٤(نتايج آزمايش ما در اين زمينه با نتايج چمني          .  ايفا کند 
) ١٩٨٥(همکاران   و نيز کوک و    )  ٢٠٠٢(و پتريدو وهمکاران     

 .يکسان است
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