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 رقن سَپزًٍَاتزرسی اثز تیَسَلفات ًقزُ در افشایص ػوز گلجایی گل ضاخِ تزیذُ صرتزا 

 هزین رحیوی ،تٌْام تْزٍسًام ، ػثذالحسیي اتَطالثی 1ػلیزضا هٌفزد  

 داًؽگبُ آزاد اظالهی، ٍاحذ جْرم، ثخػ مؽبٍرزی، اػضبی ّیبت ػلوی .1

 مبرؼٌبظی ارؼذ داًؽجَیداًؽگبُ آزاد اظالهی، ٍاحذ جْرم، ثخػ مؽبٍرزی، .2

 (ahmadmonfared90@gmail.com) ًَیعٌذُ هعئَل هقبلِ:  *

 چکیذُ

تِ هٌظَر  .ّای ضاخِ تزیذُ یکی اس هسائل اساسی درتاسارّای جْاًی ایي دستِ اس گیاّاى سیٌتی هی تاضذطَل ػوز پس اس تزداضت گل

تزیذُ صرتزا رقن سَپزًٍَا پضٍّطی تِ صَرت فاکتَریل در تزرسی اثز هَاد ضیویایی تیَسَلفات ًقزُ  تز طَل ػوز پس اس تزداضت گل 

ٍ ًَع تزش در تِ ضاخِ گل  ضاهل تذٍى تزش ٍ ( گزم تز لیتز20ٍ 22، 0)قالة طزح کاهال تصادفی تا دٍ فاکتَر هادُ تیَسَلفات ًقزُ 

یا ػذم تزش اًتْای ساقِ تاثیز تِ سشایی تزش هطاّذُ ًتایج ًطاى داد کِ  .تکزار، در ضْز جْزم اًجام گزدیذ 2یا تزش اًتْای ضاخِ در 

تاثیز هثثت هادُ  اها در صفات هَرد تزرسی اس جولِ کاّص درصذ پضهزدگی ٍ کاّص خویذگی ساقِ  ٍ افشایص ػوز گلجایی ًذارد

ًطاى کاّص درجِ خوص  ،تز کاّص درجِ خویذگی گزدى، کاّص درصذ پضهزدگی ٍ افشایص ػوز گلجایی  تیَسَلفات ًقزُغذایی 

 .ّوچٌیي تِ ػلت خاصیت ضذ تاکتزیایی تیَسَلفات ًقزُ آلَدگی در آب گلجای هطاّذُ ًطذ.ادد

 تیَسَلفات ًقزُ،صرتزا،گیاّاى سیٌتی،ػوزگلجایی:کلوات کلیذی

 هقذهِ

 شرثرا از. اهرٍزُ صٌؼت پرٍرغ گل ثِ ینی از هْن تریي صٌبیغ هطرح دًیب از لحبظ ایجبد اؼتغبل ٍ معت درآهذ تجذیل ؼذُ اظت

تیَظَلفبت ًقرُ از ترمیت . (B,Redman.(2002)ًظر ػرضِ ٍ تقبضب در ردُ چْبرم گل ّبی ؼبخِ ثریذُ ی جْبى قرار دارد

تیَ ظَلفبت ًقرُ ٍ (. 1385ّبؼن آثبدی،)ّبی ثریذُ ثِ مبر هی رًٍذّبی ثبمتری مػ قَی  ّعتٌذ مِ جْت افسایػ طَل ػور گل

ثبػث ثْجَد ظبّر گل ّبی پصهردُ ؼذُ در خَؼِ  افسایػ هی دّذٍریذُ ًرگط را ًیترات ًقرُ ػور پط از ثرداؼت گل ؼبخِ ث

ایي پصٍّػ ثِ هٌظَر هطبلؼِ اثر غلظت ّبی هختلف تیَ ظَلفبت ًقرُ در افسایػ ػور گلجبیی گل ثریذُ (. 1378اثَطبلجی،)گل ؼذ

 .شرثرا رقن ظَپرًٍَا اًجبم گردیذ

 هَاد ٍ رٍش ّا

گرم  25،50، 0)در قبلت طرح مبهأل تصبدفی ثب دٍ فبمتَر غلظت هبدُ ؼیویبیی تیَظَلفبت ًقرُ ایي پصٍّػ ثِ صَرت فبمتَریل 

درصذ ثِ ػالٍُ ّیذرٍمعی  3ظبمبرز . ٍ ًَع ثرغ در تِ ؼبخِ ثب دٍ تیوبر ثذٍى ثرغ ٍ ثب ثرغ در دٍ هرحلِ اًجبم ؼذ( ثر لیتر

صفبت هَردًظر از قجیل زهبى . ّذ هَرد اظتفبدُ قرار گرفتٌذ هیلی گرم در لیتر ثِ ػٌَاى ؼب 100در غلظت  مَئیٌَلیي ظَلفبت

اًذازُ  آلَدگی آة گلجبی ٍ طَل ػور، ؼرٍع پصهردگی ٍ ظَْر ػالین پیری رٍزاًِ، درصذ خوػ گردى، تؼذاد ؼبخِ ّبی پصهردُ

 . گیری ؼذ
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 ًتایج ٍ تحث

ٍ ػور گلجبی  پصهردگی، تؼذاد ؼبخِ پصهردُ درجِ خوػ، درصذ ًتبیج ًؽبى داد مِ ثیي ثرغ ٍ ػذم ثرغ اًتْبی ؼبخِ گل ثر

در تیوبر ثرغ اًتْبی ظبقِ  .داری داؼتدرصذ تفبٍت هؼٌی 5داری ٍجَد ًذاؼت اهب تؼذاد ؼبخِ پصهردُ در ظطح تفبٍت هؼٌی

تیوبر را ثِ رٍز ٍ تیوبر ثذٍى ثرغ اًتْبی ظبقِ موتریي ؼبخِ پصهردُ در ّر  2/4ثیؽتریي ؼبخِ پصهردُ در ّر تیوبر را ثِ هیساى 

گرم 50تریي درجِ خوػ در رٍز پٌجن در تیوبر تیَظَلفبت ًقرُ ًتبیج ًؽبى داد مِ ثیػ(.1جذٍل . )رٍز ًؽبى داد 9/3هیساى 

ثذٍى ثرغ  25موتریي هیساى خوػ ًیس در تیوبر تیَظَلفبت ًقرُ . درجِ هؽبّذُ گردیذ  8/69 ثذٍى ثرغ اًتْبی ظبقِ ثِ هیساى 

تریي درجِ خوػ در تیوبر ؼبّذ ثذٍى ثرغ  ثِ هیساى در رٍز یبزدّن ثیػ(.2جذٍل)درجِ هؽبّذُ ؼذ  6/82 تِ ظبقِ ثِ هیساى 

گرم در لیتر ثذٍى  50تریي درجِ خوػ هرثَط ثِ تیوبر تیَظَلفبت ًقرُ من.درجِ ثِ دظت آهذ 69ثرغ ثِ هیساى ٍ ؼبّذ ثب  8/69

تریي درصذ من(.3جذٍل)داری ًذاؼتٌذذ آزهَى داًني تفبٍت هؼٌیدرص 5درجِ مِ در ظطح  0/75 ثرغ اًتْبی ظبقِ ثِ هیساى 

-ثیػ. درصذ ثَد 4/3گرم در لیتر ٍ ثذٍى ثرغ اًتْبی ظبقِ ثِ هیساى  50پصهردگی در رٍز پٌجن هرثَط ثِ تیوبر تیَظَلفبت ًقرُ 

 (.4جذٍل) درصذ ثِ دظت آهذ 2/18تریي درصذ پصهردگی در تیوبر ؼبّذ ثذٍى ثرغ اًتْبی ظبقِ ثِ هیساى 

 هقایسِ هیاًگیي اثز تزش یا ػذم تزش تِ ساقِ تز صفات هَرد تزرسی  -1جذٍل 

 تا تزش تذٍى تزش تزش صفت

 a4/77 a2/78 (رٍز پٌجن)درجِ خوػ 

 a6/6 a6/6 (رٍز پٌجن)درصذ پصهردگی 

 a2/71 a8/71 (رٍز ّؽتن)درجِ خوػ 

 a8/13 a5/14 (رٍز ّؽتن)درصذ پصهردگی 

 (رٍز یبزدّن)درجِ خوػ 
a9/66 a2/67 

 (رٍز یبزدّن)درصذ پصهردگی 
a2/20 a3/21 

 a8/1 a6/1 (رٍز یبزدّن)تؼذاد ؼبخِ پصهردُ 

 b9/3 a2/4 (رٍز چْبردّن)تؼذاد ؼبخِ پصهردُ 

 a2/12 a9/11 ػور گلجبی

 .آزهَى داًني اختالف هؼٌی داری ثب ّن ًذارًذ %5در ظطح   مِ حذاقل دارای یل حرف هؽترك ّعتٌذ، ردیفهیبًگیي ّبی هَجَد در ّر 

 (رٍس پٌجن)هقایسِ هیاًگیي اثز تزّوکٌص تزش یا ػذم تزش تِ ساقِ ٍ تیَسَلفات ًقزُ تز درجِ خوص -2جذٍل 
 تا تزش تذٍى تزش تزش تیَسَلفات ًقزُ

 abcd8/69 abcde0/69 ؼبّذ

0 cdef8/74 abcde0/78 

0 ef6/73 abcde                2/78 

0 abcd6/81 cdef8/74 

25 abcdef            6/75 abcde                8/79 

25 abcde8/78 bcdf                4/75 

25 a6/82 abcde              0/80 

50 f8/69 abcde8/79 

50 cdef                          8/74 abcde                6/79 

50 def6/74 ef4/74 

 .آزهَى داًني اختالف هؼٌی داری ثب ّن ًذارًذ% 5در ظطح   یبًگیي ّبیی مِ حذاقل دارای یل حرف هؽترك ّعتٌذ،ه

 0/30گرم در لیتر ثذٍى ثرغ اًتْبی ظبقِ ثِ هیساى  50تریي درصذ پصهردگی در رٍز یبزدّن هرثَط ثِ تیوبر تیَظَلفبت ًقرُ ثیػ 

تریي درصذ پصهردگی در تیوبر ؼبّذ ثذٍى ثرغ اًتْبی ظبقِ ثِ هیساى ثیػ. ؽبى داددرصذ ثَد مِ اختالف هؼٌی داری ثب ؼبّذ ً

در هَرد هقبیعِ اثر ثرّونٌػ ثرغ یب ػذم ثرغ تِ ظبقِ ٍ  .درصذ ثِ دظت آهذ  4/20درصذ ٍ ؼبّذ ثذٍى ثرغ ثِ هیساى  8/21
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ثیؽتریي ػور گلجبیی هرثَط ثِ تیوبر تیَظَلفبت تیوبر تیَظَلفبت ًقرُ ثر ػور گلجبیی جذٍل هقبیعِ هیبًگیي ّب ًؽبى داد مِ  

تریي ػور گلجبی در تیوبر ؼبّذ ثذٍى ثرغ اًتْبی رٍز ثَد ٍ من 0/15هیلی گرم در لیتر ثذٍى ثرغ اًتْبی ظبقِ ثِ هیساى  25ًقرُ 

 .رٍز ثِ دظت آهذ4/9ظبقِ ثِ هیساى 

 ًتیجِ گیزی کلی
ػذم ثرغ اًتْبی ظبقِ تبثیر ثِ ظسایی در صفبت هَرد ثررظی از جولِ ثر اظبض ًتبیج ثِ دظت آهذُ در ایي پصٍّػ ثرغ یب 

( رٍز چْبردّن )مبّػ درصذ پصهردگی ٍ مبّػ خویذگی ظبقِ  ٍ افسایػ ػور گلجبیی ًذارد، تٌْب در صفت ؼبخِ ّبی پصهردُ 

ُ از تیَظَلفبت ًقرُ تبثیر ثر اظبض ًتبیج ثِ دظت آهذُ در ایي پصٍّػ اظتفبد .درصذ تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد داؼت 5در ظطح 

هثجتی در افسایػ ػور گلجبیی ، مبّػ پصهردگی ، مبّػ درجِ خوػ ٍ مبّػ تؼذاد ؼبخِ ّبی پصهردُ داؼتِ اظت مِ ایي ًتبیج 

در هَرد صفت آلَدگی آة گلجبی ّیچ گًَِ ثبمتری در آة گلجبی ثِ ػلت ٍجَد . هطبثقت دارد ( 1378) ثب ًتبیج اثَطبلجی 

 .رُ ٍ خبصیت ضذ ثبمتریبیی آى ٍجَد ًذاؼت تیَظَلفبت ًق
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Cut flowers    Effect of TST on  the vase life of Gerbera 
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 Abstract: 

Loung life cut shoot flower is one of the basic economical in the world. Lisiantus as is  important  

for demand among cut shoot flowers in the world. This research did  transaction for the effect  

cemical material STS in random compelet scheme with two factor material                           

performSTS(0,25,50mg/lit) with cut shoot 4 rapid in labratuare jahrom cityThe results obtained 

that STS effect is pozative for decrees curvy ,becom old percent and long life           also not 

show because STS antibacteriyal  in water .                                                              

keywords(STS, Gerbera, vase life,plant)  

 

 

 


