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 چکیدٌ

، GA3 ،BA) رهًَیّبی َّثوست ثیست ٍ چْبر سبػت ثِ ّوراُ تیوبر (ٍ آة همطر زرصس3سبکبرز+ زرصس4کلریس کلسین)تبثیر پبلس 

5-Sulfo salicylic acid )  ،رلن  رز ل ضبذِ ثریسُگ کلرٍفیل زرهیساى رٍی پیری، ثبزضسى گلجرگDolce Vita""  زر لبلت طرح

ثیطتریي  زارای زرصس 3سبکبرز +زرصس 4کلریس کلسین ،از ثیي اثرات هتمبثل ٍپبلس  زر همبیسِ زٍ .ضس یکبهالً تصبزفی ٍ سِ تکرار ثررس

 زر. ضتزاثیطتریي تبثیر را رٍی  هیساى ثبز ضسى گلجرگ  پبلس آة همطر ٍ. جلَگیری از پیری ثَزًس لرٍفیل ٍرٍی حفظ هیساى کتبثیر 

زر حفظ هیساى   (لسوت زرهیلیَى 05) GA3 ، هوبًؼت از پیریثِ هٌظَر  (لسوت زر هیلیَى 051ٍ051) BA ، ّبهمبیسِ ثیي َّرهَى

  .ی را ایفب ًوَزًستیوبر تبثیر ثْتریي هیساى ثبز ضسى گلجرگ ثر( لسوت زر هیلیَى 011) ، Sulfo salicylic acid-5ٍ  کلرٍفیل

 ، ػور گلجبیی، پبلس، َّرهَىDolce Vitaرز:  کلیسی ّبی ٍاشُ

 مقدمٍ

ّبی بى ت کِ لسهت کطت ٍ کبر آى ثِ زهتریي گیبّبى هَرز استفبزُ الَام ایراًی اساز لسیوی هتؼلك ثِ ذبًَازُ رزاسِ ٍرز 

تریي ُ یکی ازهْنّبی ضبذِ ثریسز آًجبیی کِ ػور پس از ثرزاضت گلا (.0387ّوکبراى،  هْر پرٍر ٍ)رسس هبلجل تبرید هی

 ّوچٌیي زر ارزش  زر هیساى تمبضبی هصرف کٌٌسگبى ٍ ،ّبایي ػور طَالًی هست ایي گلثبضس، ثٌبثرفبکتَرّبی کیفی هی

گل  ضبذِ  زر ایي پصٍّص ثِ هٌظَر ثْجَز ػور پس از ثرزاضت(. 0111ٍیلکیٌس، ) زارز سساییِتبثیر ث ُّبی ضبذِ ثریسگل

ثسلیل  )کلریس کلسین تیوبرّبیی چَى هبًسگبری زارز،سِ تب ّفت رٍز کِ ثِ طَر طجیؼی "Dolce Vita" ثریسُ رز رلن 

ّبی ٍ فسفَلیپیس ّبیت پرٍتئیيکٌس ضسى رًٍس تررافسایص هبًسگبری گل، اثراتی چَى  ذبصیت ضس ػفًَی کٌٌسگی کلر ٍ

ثسلیل  ) ّبىٍَ َّره (تَرشسبًس ٍحفظ تؼبزل آثی ثسلیل افسایص فطبر)سبکبرز ، (غٌچِافسایص ضکَفبیی  غطبء زر گلجرگ ٍ

 ّسف. ٌسهَرز همبیسِ لرار گرفت (افسایص هیساى کلرٍفیل هَجَز زر ثرگ تبذیر زر رًٍس پیری ٍجلَگیری از ثیَسٌتس اتیلي ٍ
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سپس هؼرفی  افسایص ػور گلجبیی ٍ ثِ هٌظَرهَجَز  ثِ ّوراُ سبیر تیوبرّبیاستفبزُ از َّرهَى  پصٍّص،از ایي  کبرثرزی

 .ثَزآى  ثِ صَرت تجبرتی 

 َامًاد ي ريش

زر  سِ تکرار ثب زٍ سطح ٍ یکّر  ،زُ ضبذِ گل ثریسُ ثب سِ تیوبر ت ٍتصبزفی رٍی زٍیس ایي آزهبیص زر لبلت طرح کبهالً

گرم هیلی03و 52) جیجرلیي ضبهل تیوبرّبی َّرهًَی .اًجبم ضس (سبکبرز+ کلریس کلسین  آة همطر ٍ) ًَع پبلسزٍ کٌبر 

ّب گل. ضساستفبزُ  (لیتر گرم زرهیلی011ٍ 011)سَلفَسبلیسیلیک اسیس -5ٍ (هیلی گرم زرلیتر051ٍ051)ثٌسیل آزًیي  ،(زرلیتر

سبػت  04پس از  .گراز لرار گرفتسبًتی زرج00ِ-07زهبی  هبیطگبُ ثبط آزس زر هحیسپ از گلربًِ تحمیمبتی زاًطگبُ تْیِ ٍ

 رٍز ثِ طَل04هست آزهبیص  .تیوبرّبی زائن َّرهًَی لرار گرفتٍ تحت  ظرٍف حفبظت ضسُ زر ثراثر ًَر ، ثِپبلستیوبر 

هْوتریي  .گیری ضسازُى کلرٍفیل ثِ صَرت رٍزاًِ اًسهیسا ٍ ضسى گلجرگثبز  صفبتی از جولِ هیساى پیری، ٍ ًجبهیسا

استفبزُ لرار  ّب هَرزگلجرگ زر ارزیبثی طَل ػور گل ضسىزفرهِ  ٍ پالسیسگی پصهرزگی، ضبهل گیری پیریاًسازُّبی هؼیبر

 ٍکبسجرگ  ّیسراتِ، ّب سجس ٍثرگ)صفر زرجِ .زرجِ هطرص ضس 6ِ صَرت رٍضی ثب ث  گل ثٌسی ثبز ضسىزرجِ .گرفت

ْب کبسجرگ ) زرجِ زٍ ،(ّبز ضسى ٍ ثِ پبییي آهسى کبسجرگی هیبًی زر حبل ضرٍع ثِ ثبّبگلجرگ) زرجِ یک ،(طَل زر گلجرگ

 ّبیتب گلجرگ ّبی ٍسطضرٍع ثِ ذویسى کرزُ، گلجرگ ٍّبی ذبرجی ثِ طَر کبهل ثبز ضسُ ذویسُ ضسُ ٍگلجرگّوگی 

ِ هرکس گلچّبی گلجرگٍ  کبهل ثبز ّبی هیبًیرگگلج، ذبرجی ثِ طَر کبهل افمی ّبیگلجرگ)زرجِ سِ ،(ثبز ضسُ کبهالً یزاذل

، (ثَز هبزگی پیسا ثِ طَری کِ پرچن ٍ ،ثبزگلجرگ ثِ طَر کبهل  ّب ضل،ثرگ)زرجِ چْبر ،(ثَزحبل ضرٍع ثِ ثبز ضسى زر 

 از ثیي رفتي هرزى ٍ ٍ از زست زازُ سبلِ ثِ طَر کبهل آة) جِ ضصزر ٍ (گرزى گل کبهل ذویسُ سبلِ ضل ٍ) زرجِ پٌج

لسوت  05جیجرلیي +پبلس آة همطر) 3ضوبرُ ،(پبلس آة همطر)0ضوبرُ :، تیوبرّبی(0)زر ًوَزار تَضیح ایي کِ .(کبهل گل

سَلفَسبلیسیلیک  -5 ثِ ّوراُ پبلس آة همطر) 7ضوبرُ ،(لسوت زر هیلیَى 051ثٌسیل  +پبلس آة همطر) 5ضوبرُ ،(زر هیلیَى

پبلس ) 00ضوبرُ ،(لسوت زر هیلیَى 05جیجرلیي سبکبرز ثِ ّوراُ ریس کلسین ٍپبلس کل) 9ضوبرُ ،(لسوت زر هیلیَى 011اسیس

 ّوراُ ثِ سبکبرز کلسین ٍ پبلس کلریس)03رُ، ضوب(لسوت زر هیلیَى 051 ثٌسیل آزًیي +سبکبرز کلسین ٍ کلریس

                                                                  .ثَز (لسوت زر هیلیَى 011سَلفَسبلیسیلیک اسیس-5

 بحث وتایج ي

 .ثَززرصس  3سبکبرز+زرصس  4تیوبرّبی ثب پبلس کلریس کلسین زرپیری ٍحفظ هیساى کلرٍفیل  رٍی هوبًؼت ازثیطتریي اثر  

ّب کٌس ضسى رًٍس ترریت پرٍتئیياثراتی چَى افسایص هبًسگبری گل،  ثسلیل ذبصیت ضس ػفًَی کٌٌسگی کلر ٍ کلریس کلسین

  از سَی زیگر. را زر پی ذَاّس زاضت افسایص ضکَفبیی غٌچِرا ثبػث ضسُ ٍ ًْبیتبً  ّبی غطبء زر گلجرگیپیسٍ فسفَل
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 گسارشج ثب بیًتایي  گرزز،ّب هی، ثبػث افسایص هبًسگبری گلحفظ تؼبزل آثی تَرشسبًس ٍ ثسلیل افسایص فطبر سبکبرز

زر پبلس آة همطر هطبّسُ  ثْتریي تبثیر ،هَلت تیوبر زر ى گلجرگزر هَرز ثبز ضس(. 0ًوَزار) هطبثمت زارز (0119)الگیوبثی

 جلَگیری از پیری زر زرصس 3سبکبرز + زرصس  4ضبّس کلریس کلسینتیوبر  ،یَّرهًَ یتیوبرّب ٍ پبلس اثر هتمبثل .ضس

ثیطتریي  .(0ًوَزار) ًطبى زاز تبثیر را يیکوتر هیساى کلرٍفیل حفظ رٍی ّویي تیوبر صَرتی کِ زر را زاضت،ر یثثْتریي تب

 Sulfo salicylic acid-5 تیوبر ٍ کوتریي تبثیر زر (هیلیَىلسوت زر 051ٍ051)، BAثب  تیوبرزر  از پیری جلَگیریزر تبثیر 

لسوت Sulfo salicylic acid  ،(011-5  تیوبر ثْتریي ،ثبز ضسى گلجرگ زر ارزیبثی .هطبّسُ ضس (لسوت زر هیلیَى011)، 

 ثِ ّوراُزرصس 3سبکبرز + زرصس 4حفظ هیساى کلرٍفیل زر پبلس کلریس کلسین  زر ارتجبط ثبتیوبر ْتریي ث. ثَز (زر هیلیَى 

GA3 (05لسوت زرهیلیَى) ًتیجِ ضس. 

                                                  (0ًوَزار)                                                              
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Interactive effects of pulsing treatments (4% calcium chloride + 3% 

sucrose and deionised water) and hormon (BA, GA3, 5-Sulfo salicylic acid) 
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Abstract: 

Interactive  combination effects of  4% calcium chloride + 3% sucrose and deionised water 

pulsing for  24 hours combination with hormonal treatments (BA, GA3, 5-Sulfo salicylic 

acid) on senescence, content chlorophyll, open petal in Rose Cut Flowers "Dolce Vita". The  

completely randomized design  whith three replication was used in this survey.  Compare 

between two pulse levels Interaction effects of  factors, 4% calcium chloride + 3% sucrose 

container showed  highest effect on content chlorophyll protection and obstruction of 

senescence. Deionised water pulsing showed highest effect on content open petal. In compare 

among hormonal treatments (BA, 150 and 250 ppm) on obstruction of senescence, (GA3, 25 

ppm)on content chlorophyll protection, and  (5-Sulfo salicylic acid 200, ppm) on content 

open petal  designated that these are the best treatment  levels.  

Kaywords: Rose (Dolce Vita), vase life,  puls, hormonal   
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