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 چکیده 

گیاّی اظت تِ صَرت درختچِ ای ٍ یکی از هْوتریي گلْای ؼاخِ تریدُ هحعَب هی ؼوَد   Rosaceaeگل رز از تیرُ ی 

گل . اًجام گرفت "Dolsvita"رٍی عور گلجایی گل تریدُ رز رلن ایي پرٍشُ تِ هٌظَر تررظی تأثیر اظاًط گیاّاى دارٍیی تر

هیلی گرم در لیتور اظواًط هی ور در     066ٍ  066ُ رز در گلداًْایی کِ حاٍی هحلَلْای اظاًط رز هاری در غلظتّای ترید

 . لرار گرفتٌدر ٍ آب همطر تِ عٌَاى ؼاّد تَدًدهیلی گرم در لیت 066ٍ  066غلظت 

رات کلرٍفیل ّر رٍز ُ،تغیتعداد گل پصهرد ،صفات کیفیت گل، لطر گل، ٍزى تر، هیساى خوػ ظالِ از ظطح افك عور گلجایی 

تررظی ًتوای  ًؽواى داد اظواًط    . آًالیس ؼد MSTAT-Cاًدازُ گیری گردید در ًْایت دادُ ّا جوع تٌدی ٍ تَظط ًرم افسار 

 . گیاّاى دارٍیی ًعثت تِ تیوار ؼاّد تأثیر تیؽتری تر عور گلجایی گل تریدُ رز داؼت

  .رزهاریرز،اظاًط، :واژگان کلیدی

 

 : مقدمه

ثرگْا ّوراُ اظت ٍلی در هردگی یا ریسغ گل، تعتِ ؼدى گلثرگْا ٍ در ًْایت پصر رًگعور گلْای رٍی پایِ هادری تا تغی پایاى

 .(1)ى طَل عور گلْا کَتاُ تر هی تاؼدتریدُ در همایعِ تا پایِ هادری هعوَالً تحت ؼرایط یکعا گلْای ؼاخِ

تٌواترایي  . اظت ٍ ایي اهر ظثة اثر هیوساى اوایعات آى ؼودُ اظوت    ْور کَتاُ آًیکی از هؽکالت عودُ گلْای تریدًی طَل ع

از رٍغ . اظتفادُ از رٍغ ّایی کِ کیفیت گلْا را حفظ ٍ عور گلجایی آى ّا را افسایػ دّد از جایگاُ ٍیصُ ای ترخَردار اظوت 

پصٍّػ از اظاًط گیاّاى ّای هتداٍل ًگْداری گل ّای تریدًی اظتفادُ از هحلَلْای ًگْدارًدُ ه تلف هی تاؼد کِ در ایي 

طثك تحمیمات اًجام ؼدُ تَظط ّالَی ٍ ّوکاراى تَصیِ هی گردد کوِ از اظواًط گیاّواى دارٍیوی توِ      . دارٍیی اظتفادُ ؼدُ

عٌَاى یر تیوار کن ّسیٌِ لاتل دظترض ٍ تدٍى اثرات ظَء تر هحیط زیعت جْت افسایػ طَل عور گل ّای ؼاخِ تریدُ رز 

 .(2)داظتفادُ کر
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 و روش ها مواد 

ؼاخِ  3ار اجرا گردید کِ در ّر ٍاحد آزهایػ آى تیو 4ح تلَکْای کاهالً تصادفی تا ایي تحمیك تِ صَرت فاکتَریل در لالة طر

پط ظو . ض هتر تِ صَرت اریپ تریودُ ؼود   46اًتْای ظالِ گل ّا تا اظتفادُ از چالَی تیس تِ طَل . گل تریدُ رز ٍجَد داؼت

داخل ظرٍف یکعاى کِ حاٍی اظاًط گیاّاى دارٍیی ٍ آب همطر تَدًد در ؼرایط یکعاى هحیطوی توا   گلْا تا اًدازُ هؽاتِ در 

 . درجِ ظاًتی گراد لرار گرفتٌد 21درجِ حرارت 

رٍغ ًگْداری گلْای ؼاخِ تریدُ تِ صَرت تیوار هداٍم تَد کِ در آى گل ّا از اتتدا تا اًتْای آزهایػ در داخل هحلَلْا لرار 

 . هَرد تررظی از ّر رٍز اًدازُ گیری ؼد گرفتٌد ٍ صفات

 

 نتایج و بحث 

ارگاًیعن ّا ٍ فرایٌدّایی کوِ در  اًٌد ٍجَد َّا در آًٍد رؼد هیکرًٍظریات ه تلف در هَرد اًعداد آًٍدی در رز ًمػ عَاهلی ه

 .(1)را هَثر هی داًٌد( ٍ اکعیداظیَىترؼح صوغ )پط ترغ ظالِ اتفاق هی افتد 

 . ی  ًؽاى داد کِ ّوِ تیوارّا طَل عور رز را ًعثت تِ تیوار ؼاّد افسایػ دادًد ٍ تفاٍت هعٌی داری داؼتِ اظتًتا

 

 %(1ظطح احتوال )همایعِ تیوارّا از ًظر صفات هَرد تررظی 
 صفت

 تيمار
 درصذ تغييرات 

 قطر گل

 درصذ كاهش 

 وزن تر

درصذ 

تغييرات 

 كلروفيل

 كيفيت گل 

تا روز )

 (هشتم

 گلجاييعمر 

 (تا روز هشتم)

ميسان خمش 

 ساقه

 (تا روز هشتم)

 تعذاد گل پژمرده

 (تا روز هشتم)

اسانس رزماري 

088  
de8/08- abcde0/47 bc7/8 b88/1 b8/08 abc4/01 a8/1 

اسانس رزماري 

088  
de7/11- bcde0/47 bc8/0- b88/1 b0/08 abcd0/47 a9/8 

اسانس ميخك 

088  
abc8/18 a9/00 bc7/1 b80/1 b8/08 abcd0/41 a8/1 

اسانس ميخك 

088  
bcd1/8- abc0/44 bc7/8- b88/1 b8/08 ab7/187 a8/1 

 cd8/0- ab0/40 ab0/01 b88/1 b8/08 ab8/181 a8/1 شاهذ
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Abstract: 

Rose is from descent. It is a vegetal and shrub that is one of the most cut flower. 

Remedy vegetal essence on Dulsuita Rose cut branches. Yellow cut flowers in pots 

that include Rosemary essence solution into 600 and 800 mg/L density, clove essence 

into 600 and 800 mg/L and also were as witness. 

Flower quality, flower diameter, weight, flexibility on stem from horizontal level. 

lifetime, number of droopy flower, chlorophyll changes every day accounted and the 

end of these account, data summarized and by MSTAT-C software had analyzed. 

Study of calculation show that remedy vegetal essence against witness attendance, 

had been great effect on age cut Rose flower. 
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