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 گل ضاخِ بریذُ لیسیاًتَس در افسایص عور گلجایی برخی هَاد ضیویاییر بررسی اث

 1رحیوی هرین،2عبذالحسیي ابَطالبی ، 2بٌْام بْرٍزًام  ،1فرًام فیرٍزبخت 

 مبرؽٌبعی ارؽذعبثق داًؾگبُ آساد اعالهی، ٍاحذ جْزم، ثخؼ مؾبٍرسی،داًؾجَی  .1

 ، اعضبی ّیبت علویداًؾگبُ آساد اعالهی، ٍاحذ جْزم، ثخؼ مؾبٍرسی .2

 (firoozbakhtfarnam@yahoo.com) ًَیغٌذُ هغئَل هقبلِ:  *

 چکیذُ

 .عَل عوز پظ اس ثزداؽت گل ّبی ؽبخِ ثزیذُ ینی اس هغبئل اعبعی درثبسارّبی جْبًی ایي دعتِ اس گیبّبى سیٌتی هی ثبؽذ           

هٌظَر ثزرعی  ثِ .دارداّویت سیبدی ؽبخِ ثزیذُ ی جْبى گل ّبی  ثیياس ًظز عزضِ ٍ تقبضب در لیشیبًتَط گل ؽبخِ ثزیذُ 

ثِ صَرت فبمتَریل در  یپضٍّؾ لیشیبًتَطثز عَل عوز پظ اس ثزداؽت گل  ٍتیَعَلفبت ًقزُ میٌتیيامغل، اثز هَاد ؽیویبیی

آسهبیؾگبُ ثبغجبًی رد، تنزار 4ثزػ اًتْبی ؽبخِ ،میٌتیي ٍتیَعَلفبت ًقزُ ثب  امغل هبدُدٍفبمتَرقبلت عزح مبهال تصبدفی ثب 

ثیؾتزیي درصذ ٍسى خؾل در  هؾبّذُ ًتبیج ًؾبى داد مِ .اًجبم گزدیذثخؼ مؾبٍرسی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ جْزم 

هیلی گزم 100درغلظت ،ثیؾتزیي درصذٍسى تبسُعبعتدٍهیلی گزم ثز لیتز ثب تیَعَلفبت ًقزُ  50میٌتیيهزثَط ثِ  میٌتیيتیوبر 

ثیؾتزیي ّوچٌیي درصذ پضهزدگی درتیوبرتیَعَلفبت ًقزُ یل عبعت  یيموتزٍ لفبت ًقزُ دریل عبعتمیٌتیي ثِ ّوزاُ تیَعَ

  .ثذعت آهذ 2تیَعَلفبت ًقزُ + هیلی گزم ثز لیتز  100عَل عوزؽبخِ گل درتیوبر میٌتیي 
 ،گیاّاى زیٌتیاکسل ،لیسیاًتَس تیَسَلفات ًقرُ،:کلوات کلیذی

 هقذهِ

ٍجَد دارد هیشاى تَلیذ گل ّبی خِ ثزیذُ مِ ثِ هٌبعجت ّبی هختلف َهی ثزای گل ّبی ؽبثبتَجِ ثِ افشایؼ تقبضبی عو

ّب ثغتِ ثِ ًَع گیبُ، ؽزایظ آة ٍ َّایی، سهبى رعیذگی گل ٍ یب عبیز عَاهل در گل ثزیذُ در دًیب افشایؼ یبفتِ اعت ؽبخِ

ّبی ثزیذًی تزیي گل، هیخل ٍ رس ثِ تزتیت هْنّبی داٍدیدر عغح ثیي الوللی گل. َّای آساد ٍ یب گلخبًِ مؾت هی ؽًَذ

اعتفبدُ اس تیَعَلفبت ًقزُ ( . 1386.حٌجؾی)در حبلی مِ در ایزاى، گالیَل اس اّویت ثیؾتزی ثزخَردار اعت .دًیب ّغتٌذ

ثِ ایي ثب تَجِ  .((Halevy.1976عالٍُ ثز مبّؼ تَلیذ اتیلي ثبعث افشایؼ عَل عوز گل ّبی ثزیذُ لیشیبًتَط ًیش هی ؽَد 

مِ هقذار سیبدی اس گل ّبی ؽبخِ ثزیذُ در هزاحل پظ اس ثزداؽت اس ثیي هی رٍد ٍ  اس عزفی گل صرثزا ینی اس گل ّبی 

. هی ثبؽذ ثغیبرهتٌَعؽبخِ ثزیذُ پز عزفذار در ایزاى هی ثبؽذ لذا ایجبد ٍ ثْیٌِ عبسی ؽزایظ ًگْذاری ایي گل ؽبخِ ثزیذُ 

در افشایؼ ،میٌتیي ٍتیَعَلفبت ًقزُ  امغلغلظت ّبی هختلف هبدُ جذیذ َر هغبلعِ اثز ایي پضٍّؼ ثِ هٌظ در(1380.مبفی)

 .اًجبم گزدیذ لیشیبًتَطعوز گلجبیی گل ثزیذُ 

 هَاد ٍ رٍش ّا

هیللی   75، 50، 25)غلظت هبدُ ؽیویبیی امغلل  عزح مبهأل تصبدفی ثب دٍ فبمتَرثِ صَرت فبمتَریل در قبلت ایي پضٍّؼ 

 4در عبًتی هتلز  2ثِ اًذاسُ ثزیذُ ؽذُ ؽبخِ گل ٍدٍعبعت یل عبعت  ٍهذت سهبى،ّوزاُ تیَعَلفبت ًقزُ  ثٍِ ( گزم ثز لیتز
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هیلی  20درٍى هحلَل تیَعَلفبت ًقزُ ٍ دٍعبعت ّبی ؽبخِ ثزیذُ در فبصلِ سهبًی یل آسهبیؼ گل در ایي .اًجبم ؽذ تنزار

ظزٍف حلبٍی  . سهبى ًبهحذٍد تب پبیبى آسهبیؼ اًتقبل دادُ ؽذ گزم در لیتز قزار دادُ ؽذًذ ٍ عپظ  ثِ ظزٍف حبٍی امغل در

ًیش ثِ عٌلَاى هحللَل پبیلِ    % 3تیوبر عبمبرس . تیوبر ؽبّذ آة هقغز ثَد. دارًذُ ٍ یب آة هقغز ثَدًذهیلی لیتز هحلَل ًگِ 500

ظْلَر عالیلن پیلزی رٍساًلِ،     ضهزدگلی ٍ  پسهبى ؽزٍع  در پبیبى آسهبیؼ ًیش صفبت هَردًظز اس قجیل .هَرد اعتفبدُ قزار گزفت

دادُ ّلب ثلب اعلتفبدُ اس ًلزم افلشار       در ًْبیت. ی ؽذاًذاسُ گیز،خوؼ گل،قغزگل ؽبخِ ّبدرصذٍسى خؾل ، ٍسى تبسُدرصذ 

 . هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت MSTAT-Cآهبری 

 ًتایج ٍ بحث

ؽزٍع پضهزدگی ،درصذ ٍسى خؾل،صفبت هَرد ثزرعی درصذٍسى تبسُ ًتبیج جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد مِ ثیي 

 .ًذاردداری درصذ تفبٍت هعٌی 1در عغح گی اهب صفت تعذاد ؽبخِ پضهزد .داردداری ٍجَدتفبٍت هعٌیٍظَْرعالئن پیزی 

درتیوبرّبی امغل،میٌتیي ثِ ّوزاُ تیَعَلفبت ًقزُ درهذت سهبى یل عبعت ثیؾتزیي جذٍل هقبیغِ هیبًگیي ّب ًؾبى داد مِ 

ثیي ایي . ًؾبى داد 3/23ٍؽزٍع پیزی3/33پضهزدگی ثِ هیشاى،6/26،درصذٍسى خؾل ثِ هیشاى3/89هیشاىٍسى تزؽبخِ ثِ 

 .(1جذٍل )ًذاردداری ٍجَد درصذ آسهَى داًني تفبٍت هعٌی 5اس ًظز آهبری در عغح  ّبتیوبر

زاُ تیَعلَلفبت ًقلزُ درهلذت    هیلی گزم میٌتیي ثِ ّو100ثیؾتزیي ٍسى تبسُ درتیوبرًتبیج حبصل اس جذٍل هقبیغِ هیبًگیي ّب 

هیلی گزم ثز  75،ثیؾتزیي درصذ ٍسى خؾل در تیوبر امغل هزثَط ثِ امغل سهبى یل عبعت ٍموتزیي ٍسى تبسُ درتیوبرؽبّذ

تیَعَلفبت + هیلی گزم ثز لیتز  50ٍ 25لیتز ثب تیَعَلفبت ًقزُ یل عبعت ثَد ٍ موتزیي هقذار آى هزثَط ثِ تیوبر ّبی امغل 

تیَعَلفبت ًقزُ یلل علبعت   + هیلی گزم ثز لیتز  75هزثَط ثِ تیوبر امغل  ثیؾتزیي عَل عوزؽبخِ گلثَد ، ًقزُ یل عبعت

 (.2جذٍل)ؽبّذُ ؽذ 

ٍموتلزیي   ثِ ّوزاُ تیَعَلفبت ًقزُ ثِ دعلت آهلذ   هیلی گزم میٌتیي100درتیوبر درهذت سهبى دٍعبعت ثیؾتزیي ٍسى تزؽبخِ

عبعت  ٍ موتزیي هیلشاى آى   2تیَعَلفبت ًقزُ +50سى خؾل هزثَط ثِ میٌتیي درصذٍسى تبسُ درتیوبرؽبّذثیؾتزیي درصذ ٍ

دّذ ملِ  عبعت ًؾبى هی 2هقبیغِ ثیي تیوبر تیَعَلفبت ًقزُ یل عبعت ٍ تیَعَلفبت ًقزُ . هزثَط ثِ تیوبر ؽبّذ ثَدُ اعت

شاى پضهزدگی هزثَط ثلِ تیولبر   ثیؾتزیي هی. عبعت درصذ ٍسى خؾل ثیؾتزی داؽتٌذ 2ّبی تیوبر ؽذُ در تیَعَلفبت ًقزُ گل

،ّوجٌلیي ثیؾلتزیي علَل    عبعت ثلَدُ اعلت    2ٍ موتزیي هیشاى پضهزدگی هزثَط ثِ تیوبر تیَعَلفبت ًقزُ ( آة هقغز)ؽبّذ 

 (.3جذٍل)ثَدُ اعت 2 تیَعَلفبت ًقزُ+ هیلی گزم ثز لیتز  100عوزؽبخِ گل درتیوبر میٌتیي 
 اثر تیوارّا بر صفات هَرد بررسی( اٍرتَگًَال)هقایسِ گرٍّی   -1جذٍل 

 هقبیغِ

 

 

 صفت

 عبعت 2امغل ٍ میٌتیي در تیَ  عبعت 1امغل ٍ میٌتیي در تیَ  عبمبرس ثب ثقیِ تیوبرّب آة هقغز ثب ثقیِ تیوبرّب

 2میٌتیي تیَ 2امغل تیَ 1میٌتیي تیَ 1امغل تیَ  ثقیِ عبمبرس ثقیِ آة هقغز

 b7/66 a6/82 a8/72 a3/83 b5/75 a3/89 a5/82 a5/88 بسُدرصذ ٍسى ت

 b7/12 a9/24 b6/17 a4/25 b7/20 a6/26 b1/22 a5/31 درصذ ٍسى خؾل

 a0/80 b4/36 a8/77 b5/33 a9/30 a3/33 a1/42 a5/38 درصذ پضهزدگی

 a0/70 b7/30 a0/70 b9/27 a3/23 a3/23 a3/43 b3/23 سهبى ؽزٍع پیزی

 .آسهَى داًني اختالف هعٌی داری ثب ّن ًذارًذ% 5در عغح   مِ حذاقل دارای یل حزف هؾتزك ّغتٌذ، ردیفجَد در ّز هیبًگیي ّبی هَ 
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 هقایسِ اثر تیوارّای هختلف بر صفات هَرد بررسی 2-جذٍل

 صفت

 تیوبر
 سهبى ؽزٍع پیزی درصذ پضهزدگی درصذ ٍسى خؾل درصذ ٍسى تبسُ

 ef7/66 g7/12 a0/80 a0/70 آة هقغز

 def8/72 fg6/17 ab8/77 a0/70 درصذ 3عبمبرس 

 abcde1/82 ef6/19 g2/18 cde0/30 عبعت 1تیَعَلفبت ًقزُ 

 تیَعَلفبت ًقزُ 

 عبعت 1

 cde1/75 ef8/18 defg0/35 bcd0/40 25امغل 

 f5/58 fg2/18 defg0/36 cde0/30 50امغل 

 ab8/92 cde0/25 fg8/21 f0/0 75امغل 

 abc7/91 def9/22 defg0/36 def0/20 50 میٌتیي

 a5/97 ab3/33 g0/18 ef0/10 100 میٌتیي

 bcde6/78 def7/23 cde8/45 bcd0/40 150 میٌتیي

 .آسهَى داًني اختالف هعٌی داری ثب ّن ًذارًذ% 1در عغح   هیبًگیي ّبیی مِ حذاقل دارای یل حزف هؾتزك ّغتٌذ،

 َرد بررسیهقایسِ اثر تیوارّای هختلف بر صفات ه 3-جذٍل

 صفت

 تیوبر
 سهبى ؽزٍع پیزی درصذ پضهزدگی درصذ ٍسى خؾل درصذ ٍسى تبسُ

 bcde8/76 ab3/33 g8/15 def0/20 عبعت 2تیَعَلفبت ًقزُ 

 تیَعَلفبت ًقزُ 

 عبعت 2

 abcde2/82 def6/22 cdef2/40 abc0/50 25امغل 

 bcde2/79 ef0/20 cd0/54 ab0/60 50امغل 

 abcd2/86 def8/23 efg2/32 def0/20 75امغل 

 abcde7/81 a7/36 efg8/31 cde0/30 50 میٌتیي

 ab5/92 bcd9/27 fg0/24 f0/0 100 میٌتیي

 abc3/91 bc0/30 bc8/59 bcd0/40 150 میٌتیي

 ي اختالف هعٌی داری ثب ّن ًذارًذآسهَى داًن% 1در عغح   هیبًگیي ّبیی مِ حذاقل دارای یل حزف هؾتزك ّغتٌذ،

 گیری کلی ًتیجِ
ًذ ثلِ عٌلَاى هلبدُ ثلِ     میٌتیي هی تَامِ  ُ ؽذًؾبى داد ّوچٌیي.ٍّونبراى هغبثقت داردAltma ثبًتبیج ًتبیج ایي آسهبیؼ

ثب افشایؼ درصذ ٍسى تبسُ  75امغل . صَرت تجبری در هحلَل ّبی ًگِ دارًذُ گل ثزیذُ لیشیبًتَط هَرد اعتفبدُ قزار گیزًذ

ثب افشایؼ ٍسى خؾلل،   50اس عزفی تیوبر میٌتیي . فشایؼ عَل عوز گل ثزیذُ لیشیبًتَط ؽذٍ ّوچٌیي تبخیز در پیزی عجت ا

مبّؼ حغبعیت گل ّب ثِ صئَتزٍپیغن ٍ افشایؼ قغز گل هی تَاًذ ثِ عٌَاى یل هحلَل ًگِ دارًذُ جْت افشایؼ عَل عوز 

داد مِ مبرثزد امغلل ٍ میٌتلیي ثلِ ٍیلضُ امغلل      اس عزفی ًتبیج ًؾبى . گل ّبی ؽبخِ ثزیذُ لیشیبًتَط هَرد اعتفبدُ قزار گیزد

 ًقلللؼ هْولللی در ملللبّؼ آللللَدگی در هحللللَل ّلللبی ًگلللِ دارًلللذُ گلللل ّلللب دارد ٍ اس ایلللي عزیلللق هلللی تَاًلللذ   

 . عجت عَل عوزگل ّبی ؽبخِ ثزیذُ گزدد
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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 accel ,kinetin and STS in random compelet scheme with two 

factor material perform aksel, kinetin , STS with cut shoot 4 rapid in labratuare jahrom city 

.The results obtained that high percent waight drough  in 50mg/lit kinetin with silver tusolfat 

two hour,high percent wight fresh in 100mg/lit kinetin with silvertiuslfat at one hour and low 

percent became old in silver tiuslfat at one hour.                                                                     

 keywords(STS, Accel, lisiyantus,plant)  
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