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 چکیذُ

-کاّص طَل عور پس از ترداضت گل ضاخِ تریذُ درارقام هختلف  ّوَارُ تاعث خسارت ٍ کاّص ارزش اقتصادي آى

لجایی گلل تریلذُ رز اًجلام    ایي آزهایص جْت تررسی تاثیر اکسل ، پرٍهالیي ٍ تیَسَلفات ًقرُ تر عور گ. گردد ّا هی

اي در ضیراز تْیِ ضلذًذ ٍ پلس از ق لن اًتْلاي سلاقِ تلا هحللَل        از گلخاًِ "تاف"ّاي تریذُ رز رقن ضاخِ. گرفت

 022ّایی حلاٍي  ساعت تیوار ضذًذ ٍ تعذ از آى در گلذاى 2هیلی گرم در لیتر تِ هذت زهاى یک ٍ  22تیَسَلفات ًقرُ 

ّلاي  هیلی گرم تر لیتر ٍ پرٍهالیي تا غلظلت  50ٍ 02، 20ّاي صفر، ٍ اکسل تا غلظت%  3هیلی لیتر هحلَل پایِ ساکارز 

ًتایج ایي تررسی ًطلاى داد کلِ    . هیلی لیتر آب هق ر تَد 022تیوار ضاّذ حاٍي .  قرار دادُ ضذًذ 102ٍ 122، 02صفر، 

ّاي افسایص عور گلجایی گل ٍ خطک ٍسثة افسایص ٍزى تر  تِ طَر هعٌی داري هیلی گرم تر لیتر  50ٍ  02، 20اکسل 

 . ضاخِ تریذُ ضذ

 تیَسَلفات ًقرُ، عورگلجایی ،پرٍهالیي ،رز، اکسل:کلیذي ٍاشگاى            

 هقذهِ

ثِ اتیلي ٍ تَلیدذ آى در   ACCتجذیل  وِ هبًع ّبی ؼبخِ ثریذُ رز ّعتٌذّبی ریسغ گل در گلّب ثْتریي ثبزدارًذُظبیتَویٌیي 

ؼدَد ٍلدی هَجدت ودبّػ     ثبثت ؼذُ وِ ظبیتَویٌیي هعتمیوب هبًع ثیَظدٌتس اتدیلي ًودی   (. Halevy ,1976)ذؼًَّب هیگلجري

در گل ؼبخِ ثریذُ آلعدترٍهریب ثدب     GA4+7وبرثرد  .(1379فتحی،)گردداوعیذاز ٍ تجذیل آى ثِ فرم غیر فعبل هی ACCفعبلیت 

چدرا ودِ هجوَعدِ    . گرددّب هیظجت افسایػ ٍزى خؽه ثريّبی ظبدُ ّب ثِ لٌذّبی ورثَّیذراتتؽذیذ ّیذرٍلیس ووپلىط

GA ّبی ّیذرٍلیس وٌٌذُ از جولِ آلفب آهیالز، پرٍتئدبز، ریجًََولئدبز   وٌٌذُ آًسینّبی وذّب ثغَر هؽخؿ ظجت افسایػ ثیبى شى

ایػ عدَل عودر ٍ   ّذف از ایي پصٍّػ ثِ تبخیر اًذاختي پیری ٍ ّوچٌیي افدس   (.Olzewski,2002)گردًذٍ ثتبگلَوًَبز هی 

 .ویفیت گل ؼبخِ ثریذُ رز ثب اظتفبدُ از اوعل، پرٍهبلیي ٍ تیَظَلفبت ًمرُ هی ثبؼذ

 هَاد ٍ رٍش ّا
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 20تیَظَلفبت ًمدرُ  ظبعت درٍى هحلَل  2ٍ  یهّبی ؼبخِ ثریذُ در فبـلِ زهبًی گل. اجرا ؼذ 90 تبثعتبىدر ایي پصٍّػ 

دادُ  اًتمدبل در زهبى ًبهحذٍد تب پبیدبى آزهدبیػ   پرٍهبلیي ٍ اوعل رٍف حبٍی لرار دادُ ؼذًذ ٍ ظپط  ثِ ظ هیلی گرم در لیتر

ًیس ثدِ  % 3تیوبر ظبوبرز  ،در وٌبر ؼبّذ .ثَدًذ (تیوبر ؼبّذ)دارًذُ ٍ یب آة همغرهیلی لیتر هحلَل ًگِ 500ظرٍف حبٍی . ؼذ

 5ّدر تىدرار   )تىرار  4تیوبر ٍ  16دفی ثب تفب تجسیِ ثِ ـَرت عرح ثلَن وبهال. عٌَاى هحلَل پبیِ هَرد اظتفبدُ لرار گرفت

ّدب  ٍ همبیعدِ هیدبًگیي   Fّب ثب اظتفبدُ از آزهَى تجسیِ ٍاریبًط دادُ، اًجبم ؼذ  MSTAT-Cثب اظتفبدُ از ًرم افسار ( ؼبخِ گل

 .اًجبم ؼذ یه درـذتَظظ آزهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي در ظغح 

 ًتایج ٍ تحث

تفبٍت  از ًظر آهبری در ظغح یه درـذ آزهَى داًىيـفبت هَرد ثررظی ِ ثیي ًتبیج جذٍل تجسیِ ٍاریبًط ًؽبى داد و

ًتبیج حبـل از تجسیِ ٍاریبًط ـفبت در تیوبرّبیی وِ ثِ هذت زهبى یه ظبعت ثب .(1جذٍل ).داردداری ٍجَدهعٌی

 ثیؽتریي. ثَد ر ؼبّذٍزى خؽه هرثَط ثِ تیوب ٍدرـذ ٍزى تبزُ   ووتریيًؽبى داد وِ تیَظَلفبت ًمرُ تیوبر ؼذُ ثَدًذ 

هیلی گرم   25اوعل عَل عورؼبخِ گل  هرثَط ثِ تیوبر ثیؽتریي ٍ درـذ ثَد 3درـذ پصهردگی هرثَط ثِ تیوبر ظبوبرز 

 (.2جذٍل) هؽبّذُ ؼذظبعت یه  ثِ هذت زهبى تیَظَلفبت ًمرُ ثِ ّوراُدر لیتر 

ًؽدبى داد  ظبعت ثب تیَظَلفبت ًمرُ تیوبر ؼذُ ثَدًذ  2ًتبیج حبـل از تجسیِ ٍاریبًط ـفبت در تیوبرّبیی وِ ثِ هذت زهبى 

هیلی  50ثیؽتریي درـذ ٍزى خؽه هرثَط ثِ اوعل  ، اوعل ثر لیتر هیلی گرم25تیوبرهرثَط ثِ ٍزى تبزُ درـذ  ثیؽتریي  وِ

 2ثدِ هدذت زهدبى    ثب تیَظَلفبت ًمرُ ّوگی ثر لیتر  هیلی گرم 50هرثَط ثِ تیوبر اوعل  پصهردگی ووتریي درـذ گرم ثر لیتر ،

ثدِ   تیَظَلفبت ًمرُ ثِ ّوراُ هیلی گرم درلیتر25ٍ50اوعل  هرثَط ثِ تیوبر عَل عورؼبخِ گل  ثیؽتریيّوچٌیي . ثَد ظبعت

یده ًدَ    )آدًدیي ًدبم ثٌسیدل  ِ ّبی رؼذ ثد اوعل ٍ پرٍهبلیي حبٍی تٌظین وٌٌذُ (.3جذٍل)هؽبّذُ گردیذ ظبعت 2 هذت زهبى

ّبی تیوبر ؼذُ ثب اوعل را ثِ تدَاى  هی تَاى هبًذگبری ثیؽتر هبدُ خؽه در گل. ثبؼذهی 4+7ٍ   ججیرلیي ( ظبیتَوٌیي ظٌتسی

ّب ٍ ایجبد هٌجع ٍاثعتِ جبیگسیي ظدجت افدسایػ ٍزى   ًعجت داد وِ ثب وبّػ هتبثَلیعن ورثَّیذرات( ثٌسیل آدًیي)ّبظبیتَوٌیي

ّدب هَجدت   جیجرلیي ،1986بت ظبلیعجَری ٍراض در ظبل ضوٌب عجك گسارؼ(. 1379فتحی، )گردًذثریذُ هیّبی ؼبخِتبزُ گل

 .(Salisbury,1986 )ؼًَذ هی ّبی ثریذُگل افسایػ ٍزى تبزُ

 

جذٍل 

1- 

تجسیِ 

 ٍاریاًس دادُ ّاي هرتَط تِ صفات هَرد  تررسی

 1هعٌی دار در ظغح  **

درجبت  هٌبثع تغییر

 آزادی

 (MS)هیبًگیي هرثعبت 
 زهبى ؼرٍ  پیری درـذ پصهردگی درـذ ٍزى خؽه درـذ ٍزى تبزُ

 583/3989** 948/1949** 571/598** 154/382** 15 تیوبر 

 542/338 588/88 566/7 768/26 48 خغب

 72/28 56/17 10/7 30/9 )%(ضریت تغییرات 
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 ـفت

 تیوبر

درـذ ٍزى 

 تبزُ

 زهبى ؼرٍ  پیری درـذ پصهردگی درـذ ٍزى خؽه

 e0/39 g3/16 de2/43 cd0/25 آة همغر

 cde7/46 g2/20 a3/92 ab0/75 درـذ 3ظبوبرز 

 ظبعت 1تیَظَلفبت ًمرُ 
bcd1/53 de7/37 cde5/47 ab0/75 

  ُ
مر
ت ً

لفب
ظَ

یَ
ت

20 
ی 
هیل

تر
ر لی

م ث
گر

 

1 
ت
بع
ظ

 

 bcd1/54 d6/39 bcd2/63 a0/100 (هیلی گرم ثر لیتر)25اوعل 
 bcd9/52 c6/46 ab8/73 ab0/75 (هیلی گرم ثر لیتر)50اوعل 

 bcd2/54 f7/28 bc0/65 ab0/75 (هیلی گرم ثر لیتر)75عل او
 cde8/46 de4/34 bcd6/62 ab0/75 (هیلی گرم ثر لیتر)50پرٍهبلیي 

 bcd3/54 de1/36 bc2/66 ab0/75 (هیلی گرم ثر لیتر)100پرٍهبلیي 

 b8/60 de0/36 de8/43 bc0/50 (هیلی گرم ثر لیتر)150پرٍهبلیي 

 یوارّاي هختلف تر صفات هَرد تررسیهقایسِ اثر ت -2جذٍل

 ي اختالف هعٌی داری ثب ّن ًذارًذآزهَى داًى% 1در ظغح   هیبًگیي ّبیی وِ حذالل دارای یه حرف هؽترن ّعتٌذ،

 ـفت

 تیوبر

درـذ ٍزى 

 تبزُ

 زهبى ؼرٍ  پیری درـذ پصهردگی درـذ ٍزى خؽه

 e0/39 g3/16 de2/43 cd0/25 آة همغر
 cde7/46 g2/20 a3/92 ab0/75 درـذ 3ظبوبرز 

 ظبعت 2تیَظَلفبت ًمرُ 
b4/63 c8/46 ef2/31 ab0/75 

  ُ
مر
ت ً

لفب
ظَ

یَ
ت

20 
ر 
م ث
گر
ی 
هیل

یتر
ل

 

2 
ت
ظبع

 

 a1/75 c4/49 fg8/18 d0/0 (هیلی گرم ثر لیتر)25اوعل 

 a4/73 a4/63 g8/8 d0/0 (هیلی گرم ثر لیتر)50اوعل 
 b5/62 b7/57 e0/40 bc0/50 (هیلی گرم ثر لیتر)75اوعل 

 bc8/54 d9/39 ab0/80 a0/100 (لیترهیلی گرم ثر )50پرٍهبلیي 

 bc2/55 ef9/32 bcd0/60 a0/100 (هیلی گرم ثر لیتر)100پرٍهبلیي 

 de5/43 de5/34 bcd2/61 ab0/75 (لیتر هیلی گرم ثر)150پرٍهبلیي 

 همبیعِ اثر تیوبرّبی هختلف ثر ـفبت هَرد ثررظی -3جذٍل

 .آزهَى داًىي اختالف هعٌی داری ثب ّن ًذارًذ% 1در ظغح   یی وِ حذالل دارای یه حرف هؽترن ّعتٌذ،هیبًگیي ّب

 ًتیجِ گیري کلی
ورد وِ تیوبر گل ّبی ؼبخِ ثریذُ رز ثب تیَظَلفبت ًمرُ ٍ اوعل در افسایػ عدَل   ىثب تَجِ ثِ ًتبیج ایي پصٍّػ هی تَاى ثیب

ثٌسیل آدًیي هَجَد در اوعل ثِ دلیل ًمؽدی   .ثبؼذاز پرٍهبلیي ٍ تیَظَلفبت ًمرُ هیگل ؼبخِ ثریذُ رز هَثرتر  ویفیتعور ٍ 

تیجدِ ورثَّیدذرات ّدبی    ًوِ در وبّػ فرایٌذّبی هتبثَلیىی از جولِ تٌفط دارد هفرف ورثَّیذرات ّب را وبّػ دادُ، در 

ای تجدبری در پدط از ثرداؼدت گدل رز     هدبدُ ایي ًتبیج ًؽبى داد وِ اوعل هی تَاًذ ثِ عٌَاى هَجَد در گل افسایػ هی یبثذ، 

 .هَرد اظتفبدُ لرار گیرد
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  Abstract 

Vase life of cut flower plays important economic values in flower production industries. This 

experiment was carried out to investigate the effect of Accel, Promalin and Silver thiosulfate 

on the postharvest vase life of Rose cut flowers. Flowering stems of Rosa cultivar "Toff" were 

purchased from a commercial farm in Iran, Shiraz. After cutting the end of stems put them in 

to STS at 20 (ppm) concentration for 1 or 2 houres, then flowering stems put into the vase 

with sucrose at 3% as base solution and Accel at 25, 50 and 75 mg/L and Promalin at 50, 100 

and 150 mg/L. Witness was Distilled water. Results of this study showed that  Accel at 25, 50 

and 75 concentration significantly increase the wet and dry weight and vase life . 
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