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Abstract
Gerbera and Polyanthus are two of very important in cut
flowers global production. In this research,experiment on
completely randomized block design with 12 treatment
and 3 replications was carried out. The aim of this study
was to investigate the effect of postharvest application of
ethanol and sucrose on keeping quality and vase life of
cut gerbera and polyanthus flowers. The cut flowers were
harvested and after recut under water, were kept in
preservative solutions containing sucrose 4%, ethanol
2.5% and combine sucrose and ethanol. The results
showed that application of ethanol and sucrose increase
vase life in cut gerbera and polyanthus flowers.
Combination ethanol with sucrose increased significantly
keeping quality and vase life flowers over control. Also,
keeping gerbera and polyanthus cut flowers alone in
preservative solution have better postharvest life than
keeping them together.
Keywords: Ethanol, Gerbera, Longevity, Polianthus,
Sucrose

چ کی د ه
گلهاي شاخه بريده مریم و ژربرا از مهمترين گلهاي شاخه بریده در با از ررر
   ًال تصا اب يفد
 آزمايشی بصورت طرح كام ًال، در اين پژوهش.جهانی ميباشند
 تكرار به منظور بررسي اثرات كاربرد پس از برداشت اتا و لون3  تيمار و12
ساكارز روي خصوصيات يك في و عمر گلجاي گلهاي شاخه بريده م و میر
درون

     لهای شاخه بريده م ربرژ و میر ا  سپ  از تشادرب
  گ.ژربرا انجام شد

 درصد و اتانول به2/5  اتانول، درصد4 محلولهاي نگهدارنده حاوي ساكارز
 نتايج نشان داد كه استفاده از اتانول به. درصد قرارداده شدند4 همراه ساكارز
     دش ميرم.  همراه ساكارز موجب افزايش ماندگاري گلهاي بر ربرژ هدي ا و
اتانول به همراه ساكارز خصوصيات کمی و يك في و مان یراگد

تيمار تر بيك

داد شياز.  درصد بط نعم رو يييييداري اف1 را نسبت به شاهد در سطح احتمال
همچنین گلهای شاخه بریده ژربرا و مریم در نگهداری به تنهایی ماندگاری
.باالتری نسبت به نگهداری همزمان نشان دادند
 مريم، ساكارز، دوام عمر، ژربرا، اتانول:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

هاش ،یم

ژربرا با نام علمی  Gerbera jamesoniiگیاهی ییاز تی هر

افزایش عمر گل به خوبی ش دنق .تسا هدش هتخان     

مرکبان است .ژربرا یکی از گلها دیرب هخاش ی ههه ههههای
است که در سالهای اخیر مورد توج نکدیلوت ه ن ناگد   

    .) 76 31نق نق داوم ش د ورب ی نننننننن ننزا برای   

جذب شده از محلول در باف ،هدش عمج گربلگ ت     
پتانس ر یزمسا لی ا دوبهب  ب و هدیشخ دقم ار     

        

و مصرفکنندگان در سراسر جهان قرار گرفته است و

تهای الزم برای رشد و ت زفا ار سفن ا شی   
کربوهیدرا 

تولید و پرورش آن در اکثر نقاط جهان گسترش یافته

گها و ت رد ریخأ
یدهد ،این امر سبب باز شدن گلبر 
م

است ،بطوریکه در دهه اخیر جزء ده گل شاخه بری هد
برتر دنیا قرارگرفته است .هم اکنون بیش از  300رقم

یگردد .ساکارز برون زا رون یازفا د شش شششی
لها م 
پیری گ 
ویسکوزیته غشاء لیپیدی ناشی از پیری را کند میکند.

تجاری جهت تولید گل بریدنی ژربرا در جهان وجود

اثر ساکارز مصرفی در ت ف ریخأ رررآین هب هتسباو یاهد    

دارد .مريم با نام علمی  Polianthus tuberosaگیاهی

پی هب یر وا طس ه رد ریخأت ت پ هیزج ر ،نیئتو                   

چند ساله از خا هداون

)Amarilliaceae (Agavaceae

اس نوبیردی و ظو و ءاشغ تمالس ظفح ،کیئلکا فی

و متعلق به رده تك لپهايها است .م کی زین میر ی از   

یباش  د ( (ادریس ،ی
یها م 
میتوکندر 

زیباترین گلهای شاخه بریده میباشد که کشت و کار

قندها تا حدودی مانع تولید ات نلی

آن در سراس  هب ور ناهج ر ا زف ا  شی اس

تتتتت تتتتت
ت . (Reid,

       

 .) 1388اس زا هدافت
در گلللها و هدش 

یدهددد.
حساسیت آنها نس ار نلیتا هب تب کا م شه ییییی ییییی

لها هخاش ی   
) 2004در نگهداری پس از برداشت گل ل

ظا ره ًاًا کاس  ا یم زر ز دیلوت نا          ACCرا افزا ما ،شی ا     

بریده کیفیت آب ،منبع تأمین کربوهی بیکرت و تارد

فعالیت آنزیم  ACCاکسیداز را به تأخیر انداخته و یا

یباش بآ تیفیک .دن
آنتیباکتریال بسیا مورد توجه می ی

یکند .ساکارز رایجترین کربوهی دروم تارد   
متوقف م 
ینچمه ن    

اهمیت زیادی در حفظ کیفیت و ط  سپ رمع لو از   

استفاده در محلولهای نگهدارن و تسا هد

برداشت گلهای شاخه بری لحارم هیلک رد .دراد هد    

فرم غالب کربوهی هب لاقتنا لباق تارد لگ هچنغ   

   

پس از برداشت اگر جذب آب کافی نباشد ،گلها اب    

یباشد و لیکن در برخی موارد از گلوکز و فروکت رو
م

ی خ زا ار دو
کاهش آب رو به رو شده و بازار پس دن ی ی

یگردد .ساکارز سبب افزایش جذب آب،
نیز استفاده م 

دست میدهد .از جمل ار ه ه هها ربج ی ا ،بآ نادقف ن
قراردادن شاخههای گل بریده در آبی با دمای مناسب
و  pHاسیدی است .البته برش مجدد انتهای ساقه نیز
یتواند به ج بذ
م

بآ

کمک   

کن  د ( ().Sarkka, 2005

تها پس از آب ،فراوانت رد تابیکرت نیر   
کربوهیدرا 
یباشند که به شکل قن هداس یاهد   
تهای گیاهی م 
باف 
تا پلیمرهای سنگین وجود دارند .مقدار ای تابیکرت ن   
در بافتها زا یهایگ ی     2-04درص غتم د ی .تسا ر    
مهمترین قندها ،ساکارز ،گلوکز و فروکت هک هدوب زو    
تها م تفای توافتم ی
با نسبت ت

یش  دنو ( (می و یناد
یییی یییی

حفظ وزن تر ،حفظ می بآ ناز

لها ،تأممین م داو
گ لل لل

یگردد .این
غذایی و حفظ ساختمان غشای سلولی م 
لها وعت هب ار  یی ی ییییق
شهای مختلفی پیری گ 
ماده به رو 
یگردد ،در نتیجه
انداخته و سبب تأخیر در پژمردگی م 
موجب حفظ کیفی زفا و ت ا زا سپ رمع لوط شی   

  

لها م  یی یی
برداشت گل ل
یگ در د ( (.)Ichimura et al, 2005
اتا  ریمخت زا یعیبطروطب لون موا هلیسوب یدنق د    

        

یآید .ای ف ن رررآین ونعب د ا کی ن ی از   
مخمرها بدست م 
نخس ف نیت رر رآین دیلوت یارب یتسیز یاهد

        ان یژر   

یشود .همچن  هب لوناتا نی ا دایز لامتح      
محسوب م 

لهای شاخه31 ...
بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گ 

یکی از اولین ترکیبات آلی است که بوسیله انسان تهیه
  

و م فتسا درو ا گرارق هد ر  یکی لوناتا .تسا هتف از          

گها منتقل شده و در سلولهای گلبرگ به گلوکز
گلبر 
ییابد .ساکارز انتقال یافته
و فروکتوز تبدیل و تجمع م 

لهای تک کربنه قابل حل در آب است (بکاولی و
الک 

گها در بافتهای مص نک فر ن میزنآ طسوت هد     
از بر 

هروی 1367 ،و هروی .)1731،کاربرد اتانول به علت

یشود که ای و لئوکاو رد میزنآ ن
اینورتاز شکسته م 

جل زا یریگو

اورکیم دشر ررر ر رر رگانیس رد م

لولحم       

در سال   

نگهدارنده گلهای شاخه بریده مانع از انسداد آون ید
میشود .در نتیجه اف ولحم بذج شیاز ل هب رجنم 
بهبود وزن تر نسبی ،محت بآ یاو

و یبسن

دیواره سلولی گیاهان عالی وج .دراد دو Van Doorn

   

صخاش    

 2004گزا یالاب یاوتحم هک دومن شر    

تها ببس زین 
کربوهی ارد تت 

عیرست

      

گها   
رب یریپ گگگگگگگگگگگگ 

یگردد .او همچنین بیان نم یجراخ دربراک هک دو     
م

یگردد (فتح مسا و ی ا ،روپ لیع    
ثبات غشاء سلول م 

لهای
تها موجب اف گ یراگدنام شیاز للل للل
کربوهیدرا 

 .) 1387تحقیقات متعدد زراکاس دربراک نوماریپ ی     

        

شا لیلدب هدیرب هخ ب وبه د بمک ضراوع  ود        

بعنوان منبع تأمین کربوهیدرات و اتانول بعن کی ناو   

یگ در د هب    .
گها م 
تها مانند پژمردگی گلبر 
کربوهیدرا 

ترکیب آنتیباکتریال در پس از برداشت گلهای شاخه

هر حال ،این تأثثیر ممک هب طوبرم تسا ن کاهش      

بریده انجام شده است از جمله در سال  00 2پژوهشی

حساسیت به اتیلن و یا افزایش پتانسیل اسمزی باشد

توسط     kneeپیرام فورظ رد زراکاس دربراک نو

      

یبخشد و بنا هب یریپ نیارب    
که جذب آب را بهبود م 

محتوی گلهای شاخه بریده انجام ش ناشن جیاتن .د    

تأخیر م 
یافتد Pun et al,2005.گ هک دندومن شراز    

لها ممکن است با ذخیره سا زراک
داد که شکوفایی گ 

لهای
استفاده از  %4اتانول در محلولهای نگهداری گ 

لها اف ،دباین شیاز   
ساقه افزایش یابد ،اما طول عمر گ 

شاخه بریده میخک موجب بهبود خصوصیات کمی و

یگ در د هک    
یها می ی
احتماًالًال ساکارز سبب تقویت باکتر 

کیفی گلهای شاخه بریده میخ هلمج زا ک    وزن تررر

خود از مواد آوندی را در بر دارد .اس کاس زا هدافت ا زر   

نس بذج ،لیفورلک ،یب

رگ هریغ و دددددددددد دی .د   

به تنهایی با هک نیا      موج ببب تأممین نیازمندیییهای

همچن نی    عم  سپ ر ا هنآ تشادرب ز ا ت ار  ا             02روز

یشودد ،اما موج ببب اف دشر شیاز   
لهای بریده می ی
گ

افزا اد شی د  Hamidi Imani . ..و همکارا لاس رد ن     

میکروارگانیسمها  رد و  ننتیج ودسم ه د ریسم ندش      

لها هب زر ی   
 2013گزارش نمودند که اتا گ رد لون لل لل

لولحم

جریان آب در ساقه میگردد .بنابراین توصیه میگردد

عنوان یک عامل ضدپیری عمل ک و تسا هدر

در کنار استفاده از مواد قندی از مواد ضدمیکروبی هم

 %4اتانول بیشترین ماندگاری گلهای شاخه بری ار هد

لهای شاخه بریده اس هدافت
در محلولهای نگهداری گ 

منجر شده است .علت اصلی ای ثا عوضوم ن ررر رررر ضد

شود Yamada .و همکاران در سال  2007در مطالعه

اتیلنی اتانول میباشد .این تحقیق نشان داده است که

گها هجیتن زر ی   
بر متابولیسم ساکارز طی رشد گلبر 

اتانول تأثیر بسیار زیادی در کاهش اتیلن داشته اس ،ت

گرفتند که افزودن ساکارز به محلولللها هدنرادهگن ی   

بطوری که در سطح اتانول  %6بیشترین کا نلیتا شه   

لهای شاخه بریده موجب افزایش سطوح ساکارز و
گ

مشاهده شده است .به نظر میرس نلیتادض رثا د ی و 

فروکتوز شده ولی ب وتحم ر ا کاس ی ا رثا ،گربلگ زر     

همچنین خاصیت ضدمیکروبی اتانول ،آن را به عامل

اندکی دارد .نتایج نشان داد ساکارز از سایر اندامها به

رمع شیازفا تهج     

مناسبی در محلولهای محا ظف

حطس    
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گلجایی ،افزایش سطح پ شیازفا نینچمه و نیئتور    

شدند .شاخههای گل در صبح زود به دلی وتحم ل ای   

جذب آب گلهای شاخه بریده کرده است .بیش نیرت

آبی باال و شادابی برداشت و و در س یر عععت نامز نیر   

میزان پروتئین در اتانول س حط

 %6و بیش زیم نیرت ان   

ممکن ب گشیامزآ ه ا ینابغاب ه     دانش یمالسا دازآ هاگ   

جذب آب در اتانول سطح  %2مشاهده شد .تحقیقات

واحد گرمسار ،منتقل گردید .سپس به من شهاک روظ   

دانائی و همکاران در سال  0931در مورد گیا ربرژ ه ا   

اختالفات میان شاخههای گل و ب ح ه دد ددداقل رسا ندن

ک باا
ت اس یلربیجدی ک ک
نیز نشان داد که تیمار کوتاهه مدت ت

لهای بریده از نظر
میزان خطای آزمایش شاخههای گ 

یگر مم م ب رر ر لیت رر ر ب هه ه همرا هه ه محلو لل ل
غلظ تت ت  50میل یی 

ارتفاع و کیفیت ظاهری یکنواخت

نگهدارندهه ه اتالون     2/5درص د وو و ساکا ور زز ز  3درصددد

زما مزآ یامد ،شیامزآ ن ای هاگش           23 - 21درجه   

بیشترین تأثیر را بر خصوصیات کیفی و دوام عمر گل

سانتیگراد ،رطوبت نسبی  70درص یرون لکیس و د    

ن ،کا ربر دد مکرررر اتا ون للل جدیددد
ژربرا داشت .همچنین ن

به صورت  12ساعت روشنایی و  12سا کیرات تع ی   

نسبت به کاربرد اتانول فقط در ابتداي آزمایش ،نتایج ج
ج

و شدت نور  02- 15میکرومول بر متر در ثانیه تن میظ

بهتر ييييي را درخصو صصصص ص افزایشششش ش دوام عم رررر ر و

گردید .اتانول  % 96و ساکارز ساخت ش تکر

خصوصیا تت ت کیف یی ی گ لل ل ژربرااا ب هه ه همرا هه ه داش .ت   

آلمان جهت تهیه تیمارها اس .دیدرگ هدافت    همچن نی

نعمتالهی و همکاران در سال  0931گزارش نمودند

برای محلولسازی از آب اس هدافت شددد .ابت تهج اد   

که حضور گلهاي مريم در ظروف نگهداري گلهاي

جلوگیری از نفوذ ه خاش نورد هب او ههه ههههها دسنا و  اد   

ش معن يييدار ميا يگن ننن عمررر گلجاي ييي
ژربرا سبب كاهش ش

آوندی در اثر حباب هوا شاخههای گ ،بآ ریز رد ل

گلهاي ژربرا شده است .اما حضور گلهاي م ير ممم در

بطول  50سانتیمتری برش خوردند و گلها ب دعت ه اد   

ن در
ش ميا يگن ن ن
كنار گلهاي ژربرا اگر چه سبب اف ياز ش ش

 4عدد در گلدانهای حاوی محلولللهاای م رظن درو   

دو صفت وزن تر نسبی و قطر گل ژربرا گرديددد ،اماا

قرارگرفتن م فورظ .د و  در ا شيپ هدافتس ا دربراك ز

           

اين تأثیر معنيدار نبود .در مورد گلللها ييي م ير ممم نيززز

محلولها ،با هيپوكلريت سديم  5درص تدم هب د    

مشخص شد كه حضور گلهاي ژربرا موجب كاهش ش
ش

ساعت گندزدا يي شد .تیمارها شامل ژربرا و م هب میر   

معنيدار ميانگين وزن تر نسبی گلهاا ش نینچمه .د   

تنهایی در آب مقطر ،ساکارز ،ساکارز و اتا ربرژ ،لون ا   

آنها طی آزمایش دیگ زگ ر ا ندرک شر د دد دددد ک وضح ه رر ررر

و مریم بطور همزمان در آب مقطر ،ساکارز و سا زراک

گلهاي شببو در كنار گلهاي نرگس موجب كاهش

و اتانول است یعنی  12تيمار و  3ت  رارك ( (ه ركت ر ار   

ح  5درصددد
معنيدار عمر نگهداري نرگسهاا در سطح ح

حاوی  4شاخه گل) و در مجموع  96شاخه گل ژربرا

شده است.

و  96شاخه گل مريم مورد استفاده قرارگرفت .اع داد

فرآیند پژوهش

تبرداری شده برای عوام تدم رد فلتخم ل    
یادداش 

گردیددد .در م تد

Merck

گلهای شاخه بریده مریم و ژربرای مورد نیاز جهت ت
ت

آزمایش ،ابتدا در  Excelثبت و سپس توسط نرماف راز

آزمایش اثرات متقابل شاخهها لگ هدیرب ی     م یر ممم و

 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .صفات م درو

ژربرا بر دوام عم آ یفیک تافص یخرب و ر نننن نننننها رد 
محلول گلجایی از گلخانهای واقع در پاکدش هیهت ت   

ارزیابی شامل:

2

لهای شاخه33 ...
بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گ 

طول عمر پس از برداشت :عم ترابع یراگدنام ر    

مواد جامد محلول ساقه :جه یعت ت ی داوم نازیم ن     

است از تعداد روز پس از برداشت گل بریده که پایان

تها
جامد محلول ساقه که عمدت ًاًا حا اردیهوبرک یو تت تت

گها غت  ،یی  ر ر گن    
این مدت غالب ًاًا با پژمردگ ربلگ ی گگ گگ

خصوص ًاًا ساکارز میباشد ،قطعاتی به وزن  2گرم را از

گلبرگها و ریزش آنها و خمیدگی ساقه گ رمه ل اه   

انتهای ساقه گلهای شاخه بریده جدا نموده و س سپ

است (.)Ferrante et al., 2004

عصاره صاف و ش طسوت تئارق تهج هقاس فاف      

وزن تر نسبی :وزن تر گلللها ور رد  ززز صفررر9 ،6 ،3 ،

رفراکت د رتمو یی یجیتا فتسا دروم یل ا هد        قرارگرفت   

توس لاتیجید یوزارت ط ی ب  ا تقد            
یادداشت گردید و س سپ

 0/ 01توزی و ع

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :ابتدا تهیه عصاره آنزیم

وزن تررر نس لومرف اب یب    

محاس نایب دصرد بسحرب و هب      شد

( Celicel et al,

.)2002

(× 100وزن ت رر ر در روز ص رف / //وزن ت رر ر در روز م درو   
نظر)

بر اساس روش  Ezhilmathi et al., 2007از یک گرم
گلبرگ انجام گرفت و سپس فعالی رب میزنآ نیا ت    
اسا  نتشادزاب س ا ءایح       فتوش شش یمیایی Nitro-blue

) tetrazolium (NBTب ور ه ششششش

جذب محلول :در این آزمایش حجم محل بذج لو
شده ،توسط اندازهگیری کاهش حجم محلول در ارلن
فاقد گل منهای ارلن حاوی گ دنا ل از هه هههگی و دش یر
یلیت نایب هزات نزو مرگ رب ر       گردی یید
بصورت میلی ی
(مستوفی و نجفی.) 1384 ،

 Fridovich., 1987اندازهگیری شد .یک واحد آن میز
سوپراکسید دیسموتاز یعنی مقداری از آنزیم است که
برای  % 50بازدارندگی احیاء  NBTدر طول موج 560
نانومتر در دستگاه اسپکتروفتومتر نیاز اس تیلاعف .ت   
گرم وزن تازه گلبرگ بیان شد.

 10ميل بآ رتيل ي

مقطر را در فالکون ريخته و سپس  1گرم گلبرگ خرد
شده به آن اضافه گردید .نمونهههها يرام نب رد     

and

Bayer

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بر اساس واحد آن رب میز   

شاخص ثبات غشاء سلول :به منظور محاسبه درصد
شاخص ثبات غشاء س ،لول ابت اد

(مستوفی و نجفی.) 1384 ،
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درجه سانتيگراد به مدت  1ساعت ق ندش هدادرار د و 
پس از خروج نمونهها از بنما زیم یر ان     ECتوسط
دستگاه  ECمتر قرائت گردید که می ناز  EC1بدست

نتایج و بحث
وزن تررر نس :یب    بیش نیرت    وزن تررر نس اب یب      87 / 18
درصد مربوط به گلهای ژربرا در محلول نگهدارن هد
اتانول -ساکارز و کمت نیر

وزن تررر نس اب یب    74 / 17

درصد مربوط به گلهای مریم در نگه نامزمه یراد   
در آب مقطر (شاهد) میباشد (نمودار .)1

آمد .سپس فالکونها را به مدت  02دقيقه در ات والكو
 021درجه سانتيگراد با فشار  1/2اتمس رق رف ار اد د و ه
پس از سرد شدن ،میزان  EC2قرا تیاهن رد .دش تئ    
برا بث صخاش هبساحم ی ا  ،لولس ءاشغ تا دادع               
حاصل در فرمول زیر جا و دیدرگ نیزگی

رب جیاتن

   

حسب درصد بیان شد (.)Singh et al, 2008
MSI =}1 -)EC1/ EC2({× 10 0

نمودار  :1تغییرات وزن تر نسبی

Fig1: Changes in the relative fresh weight
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جذب محلول :بیشترین جذب محلول با  72 / 56میلی

گلها بآ رد نامزمه یرادهگن رد میرم ی

لیتر مربوط به گلها ربرژ ی ا ولحم رد  ل هدنرادهگن      

یباشد (نمودار .)4
(شاهد) م 

مقطر

اتانول -ساکارز و کمت ولحم بذج نیر ل لل لللل با 25/11
لها یرادهگن رد میرم ی    
میلی لیت گ هب طوبرم ر لللل لللل
یباشد (نمودار .)2
همزمان در آب مقطر (شاهد) م 

نمودار  :4تغییرات مواد جامد محلول ساقه

Fig4: Changes in the shoot TSS

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :بیشترین فعالیت آن میز

نمودار  :2تغییرات جذب محلول

سوپراکسید دیسموتاز با  5/ 26واح گ رب میزنآ د رم     

Fig2: Changes in the Solution uptake

شاخص ثبات غشاء سلول :بیشترین شا تابث صخ   
غشاء سلول با  75 / 59درصد مربوط به گلهای ژرب ار
در محل  هدنرادهگن لو ا ونات لللللل ل -ساکا و زر

نیرتمک     

شاخص ثبات غشاء سلول با  63 / 13درصد مربوط به
گلها بآ رد نامزمه یرادهگن رد میرم ی

مقطر

بافت تر مربوط به گلهای ژربرا در محلول نگهدارنده
اتانول -ساکارز و کمترین فعالیت آن دیسکارپوس میز   
دیسموتاز با  3/ 98واحد آنزیم بر گرم بافت تر مربوط
به گلهای مریم در نگه بآ رد نامزمه یراد

مقطر

یباشد (نمودار .)5
(شاهد) م 

یباشد (نمودار .)3
(شاهد) م 

نمودار  :5تغییرات فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

Fig5: Changes in the SOD enzymes activity
نمودار  :3تغییرات شاخص ثبات غشاء سلول

Fig3: Changes in the Membrance stability index

مواد جامد محلول ساقه :بیشترین مواد جامد محل لو
ساقه با  4/ 96درجه بریکس مربوط به گلها رژ ی بب بببرا
در محلول نگهدارنده اتانول -ساکارز و کمترین م داو
جامد محلول ساقه با  3/37درجه بریکس مرب هب طو   

طول عمر پس از برداشت :بیشترین طول عمر با 9/2
روز مربوط به گلها ربرژ ی ا ولحم رد  ل هدنرادهگن      
اتاون لل ل -ساکا و زر

لوط نیرتمک

اب رمع             4/0روز

مربوط به گلهای مریم در نگهداری همزما بآ رد ن
مقطر (شاهد) میباشد (نمودار .)6

لهای شاخه35 ...
بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گ 

نمودار  :6تغییرات عمر ماندگاری

Fig4: Changes in the vase life
جدول  :1تجزیه واریانس

Table 1: Analysis of variance
میانگین مربعات
منبع تغییرات

درجه آزادی

ت یم ا ر
زمان
اشتباه آزمایشی

تیمار× زمان
ض بیر
()%

تغیی یی رات

وزن ترنسبی
**546 1/022

15
3

جذب محلول

45

**

39 1 46 / 972

**

993/ 599

**

913/ 274

**

556 1/ 257

**

22/ 901

موا دماج د     

شاخص ثبات

سوپراکس دی    

محلول ساقه

غشاء سلول

دیسموتاز

**1/417

**

30 2/ 145

*

0/ 792

**

3686 / 479

*

0/ 36 1

**

41 / 201

**

2/ 537

**

26 /518

**

0/ 597

---

0/916

0/ 568

0/ 009

0/ 560

0/2 04

---

15 / 74

61/ 76

8/ 09

15 / 97

61/ 91

عمر ماندگاری
**

02/ 665

----0/ 033
13 / 26

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 

**, *, ns, respectively, significant at 1% and 5% and no significant

برداشت گلهای شاخه بری هد

حفظ شادابی و طراوت و سایر عوام  سپ یفیک ل از   
برداش یکی هزورما ،ت  نیرتمهم زا مسا رد لئ         

یشک
م ثؤ ررر باش ب .د یی یی

لها لباق عیاقو زا یکی      
گها گ ی لل لل
پژمردگی گلبرگ گ

  

لها هخاش ی   
انبارداری ،حمل و نقل و بازارسا گ ین لل لل

لها هدیرب هخاش ی    
مشاهده و محسوس در پیری گل ل

بریده است .جهت حفظ شادابی و ط گ توار لل لللهای

است که مجموعهای از عوام و یطیحم ل

  

شاخه بریده ،آگاهی از عواملی ک و لاوز هب ار اهنآ ه

پیری گلهای شاخه بریده و پژمردگی گلبرگها نقش

یت لماوع نیر   
یده ا یکی ،د زز ززز کلیدی ی
پیری س م قو یی یی

دارند .بطورکلی وقوع پیری در گلهای شا هدیرب هخ   

موفقیت در این زمینه میباشد .گلهای شا هدیرب هخ   

یگردد.
از نظر پژمردگی گلبرگها به دو گروه تقسیم م 

نظیر رز ،میخک ،داوودی و ژرب یداصتقا شزرا زا ار   

گها وصا  ًالًال اب هارمه     
در گروه اول پژمردگ ربلگ ی گگ گگ

یباش سپ رمع یهاتوک و دن زا
باالیی برخوردار می ی
برداش وع زا ت ا شهاک ببس هک تسا یلم

شزرا    

  
    

رد ینورد

ریزش آنها میباشد مانند رز و لیلی هورگ رد یلو مو    
دوم پژمردگی گلبرگها با بدفرمی آنها رمه  ا تسا ه    

اقتصادی این گلها در طول زمان میگردد .آگا زا یه

شها  هدش ماجنا ی در   
مانند ژربرا .مروری بر پ هوژ ش ش

چگونگی روند پیری و زوال در گلهای شاخه بری هد

لها اشن هدیرب هخاش ی ن ننن ننننن
زمینه فرآیند پیری در گل ل

م
یتواند در کنترل این پروسه و افزایش عم  سپ ر از   

دهنده انجا  هدرتسگ تاقیقحت م در ییاسانش هنیمز      
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شاخه بریده استفاده میگردند .بطورکلی محلولللهای

کنترل آن است .گلهای شاخه بریده پس از برداشت

نگهدارنده گلهای شاخه بری ریظن یداوم لماش هد     

یروند ک هم زا یکی ه م نیرت    
بدالیل مختلفی از بین م 

کربوهیدراتها ،مواد ضداتیلنی ،تنظیم کنندههای رشد

دالیل عدم جذب آب میباشد .سیستم آون هقاس ید   

و غیره م 
یباشند (.)Dole and Wilkins, 1999

ممکن است توسط میکروارگانیزمها ،حبابهای هوا و

نتیجهگیری کلی

انسداددد فیزیول کیژو ی ب .دریگ تروص  ا رتک یییییییی یها و 

لها هدیرب هخاش ی    
 -بهبود صفات کمی و کیفی گل ل

چگ  ماجنا یگنوا نی یآرف ن یگنوگچ نینچمه و د    

قارچها بطورمعمول در بافتهای گیاهی وجود داش هت

مریم و ژربرا در محلول نگهدارن تا یواح هد ا  لون و

و میتوانند به سرعت درون آب تکثیر گردند و سپس

ساکارز نسبت به سایر تیمارها.

با ورود به درون ساقه ،بطور فیزیولوژیکی آنرا مسدود

 -افزایش ماندگاری گلهای شا برژ هدیرب هخ را     به

نموده و از تحرک آب جلوگیری نمای رگید لیلد .د    

تنهایی در محلول گلجایی نسبت به نگهداری همزمان

جذب ضعیف آب ،انسداد سا ابح طسوت هق ب اوه      

لهای شاخه بریده مریم.
با گ 

است که موجب جل بآ دورو زا یریگو

هب حالما و    

 -بیشترین ماندگاری گلهای شا برژ هدیرب هخ ر ب ا ا    

دورن ساقه میگردد .برای جلوگیری از انسداد آوندی

 9/2روز در محلول نگهدارنده اتانول به همراه ساکارز

یت ناو
راه حلهای متفاوتی پیشنهاد شده است ک م ه یی یی

به تنهایی و کمترین ماندگاری گلها هدیرب هخاش ی    

به قطع نمودن مجدد ساقهها ،بآ ریز رد 
موا ورکیم د ببببب ک و ش

فتسا ا زا هد   

چک ولحم رد ش ل للل لهای   
راق چچچچ 

ژربرا با  5/4روز در نگهداری همزمان تیمار شاهد.
 -بیشترین ماندگاری گلهای شا اب میرم هدیرب هخ    

نگهدارنده گلهای شاخه بریده اشاره نمود .استفاده از

 7/1روز در محلول نگهدارنده اتانول به همراه ساکارز

تأ مم مین

به تنهایی و کمترین ماندگاری گلها هدیرب هخاش ی    

ساکا ولحم رد زر ل للل لها تهج هدنرادهگن ی

     

کربوهیدرات درونی از دست رفته ضروری میباش .د
ساکارز ف اوار نننترررین کربوهی تارد

مریم با  4/0روز در نگهداری همزمان تیمار شاهد.

موج دنوآ رد دو   

منابع

آبکش میباشد .بنابراین کاهش این پیش ماده تنفسی
موجب کاهش قابل توج تهج زاین دروم یژرنا ه

 -1ادریسی ،ب . 1388 .فیزیولوزی پ گ تشادرب ز س
بریده .انتشارات پیام دیگر.

    

لها رد عیرست و    
انجام فعالیتهای فیزیول گ یکیژو لل لل
پیری آنها میگردد .ول کاس زا هدافتسا ی ا بجوم زر    
افزایش رشد میکروارگانیزمها و در نتیجه انسداد مسیر
آب در ساقه م ممیگ در د  رانک رد نیاربانب  .ا  هدافتس از   
تها دیاب  ارد مه یبورکیمدض داوم ز   
کربوهی ارد تت 

    

  

محلولهای نگهدارنده گلهای شا فتسا هدیرب هخ ا هد    
گردد .سولفاتها ،ترکیبات کلردار و الکلها از جمله
موا دشر زا یریگولج یارب هک دنتسه ید         

لهای
للل للل

         

ی
میکروارگانیزمها در محلولهای نگهدارن گ هد لل لللهای ی

 -2بکاولی ،م .و م ،ه یور  . 1367 ..ش ح یانبم یلآ یمی ی .تا     
انتشارات دانشگاه مشهد 825 .صفحه.
ین اژ د د.0931 .
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