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 ي استًیا)َای گیاَیعصارٌ ي (آب مقطر ي ساکارز +کلریدکلسیم)پالس  تاثیر تررسی

 "Dolce Vita"ترعمر وگُداری گل تریدٌ رز  (آيیطه

 ذَراعگبى زاًؾگبُ آسازاعالهی ٍاحس      
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 چکیدٌ     

 َای گیاَی استًیا يچُار ساعت تٍ َمراٌ عصارٌ تیست ي تمدت (آب مقطري درصد  3ساکارز +درصد 4کلسیم کلرید )پالستاثیر 

تاثیر . تررسی ضد سٍ تکرار تصادفی ي قالة طرح کامالً در "Dolce Vita"ضاخٍ تریدٌ رقم  وگُداری گل رز عمر آيیطه تر

 ،تر، قطر گليزنوًع پالس تر  تٍ َمراٌ دي (قسمت در میلیًن  2/0ي  1/0) دي سطح دریا، استً يتًرَای داريیی آيیطه فاک

وسثت  عمر وگُداری رادرصد  3ساکارز+ درصد 4پالس کلرید کلسیم دادوتایج وطان . ضد تررسیعمر پس از ترداضت  خمیدگی ي

 قسمت 2/0آيیطه  تیمار درصد تٍ َمراٌ 3اکارز س+ درصد  4پالس کلرید کلسیم  اثر متقاتل .داتٍ پالس آب مقطر افسایص د

 2/0َر دي تا سطح  آيیطه ي استًیا تٍ َمراٌ پالس آب مقطر  از طرفی .قطر گل وطان داد تر يزن تر يرا  اثرتیطتریه  ،میلیًندر

 تا سطحدرصد  3ساکارز يدرصد  4کٍ پالس کلرید کلسیم  رتیدر صً، قسمت در میلیًن تاعث افسایص خمیدگی ضد

 .طدوخمیدگی مطاَدٌ  استًیا آيیطه ي (قسمت در میلیًن1/0)کمتر

 آيیطه استًیا، ،عصارٌ گیاَی پالس، ،گلجاییعمر   رز، :کلیدی َایياشٌ 

  مقدمٍ 

ّبی هب قجل  کبر آى ثِ سهبى تزیي گیبّبى هَرز اعتفبزُ اقَام ایزاًی اعت کِ قسهت کؾت ٍ، اس قسیویگل رس اس ذبًَازُ رساعِ

گیبّبى  ّبی خْبًی گل ٍزر ثبسار ٍ زُ عبقِ گل اعتّز ایزاًی هصزف عزاًِ   (.1387 هْز پزٍر ٍّوکبراى،) هی رعستبرید 

ٍیغت ثبسار حسٍز ز  ایزاى زر ایيعْن   .ؽَزال هجبزلِ هیبایي کذزیس ٍ فزٍػ اس ثیغت هیلیَى زالر  عبالًِ حسٍز ،سیٌتی

 عِ ثززاؽت گل ثزیسُ رس کِ ثِ صَرت طجیؼی ػوز پظ اس ثِ هٌظَر ثْجَز ،ؼزر ایي پضٍّ (.1388 ،ػلوی)زالر اعت  هیلیَى

 پبیساری زیَارُ ٍ  کلز ٍاثزاتی چَى  ثسلیل ذبصیت ضس ػفًَی کٌٌسگی)کلزیس کلغین  تیوبرّبی زٍام زارز، تب ّفت رٍس

حفظ تؼبزل  ٍی زرٍى علَل تٌظین فؾبر اعوش ثسلیل) عبکبرس، (ایدبز تؼبزل کبتیَى ٍآًیَى لَل،ع  تَعؼِعلَل،   غؾبی

ٍخَز  ٍ زر ّز زٍ ًَع ػصبرُ آًتی هیکزٍثی ذبصیت ٍخَز ثسالیلی اس خولِ آٍیؾي، ػصبرُ گیبّبى زارٍیی اعتَیب ٍ ،(آثی

، هَرز اعتؾسُ ًاعتفبزُ  اس ایي گیبُ خْت افشایؼ ػوز گلدبییتب ثِ حبل  ٍ هْن ایٌکِ گیبُ اعتَیب زر ّبی هَخَزگلیکَسیس

  زارٍیی گیبّبى ّبی ػصبرُتیوبر اس ثب اعتفبزُ  طَل ػوز ًگْساریاس ایي پضٍّؼ افشایؼ کبرثززی ّسف  .ار گزفتهقبیغِ قز
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ثِ  ثزیسُ ّبیافشایؼ زٌّسُ ػوز ًگْساری گل هؼزفی هَاز ٍتزکیجبت ؽیویبیی رایح ّبی اعتفبزُ اس کبّؼ ًگزاًی  ثِ خْت

   .ثَز  تدبری صَرت عپظ هؼزفی آى ثِ ّوزاُ عبیز تیوبرّبی هَخَز ٍ

 َا         ريش مًاد ي

  عِ ثب زٍ تیوبر زارٍیی ّز کسام ثب زٍ عطح ٍ  ثزیسُ  ؽبذِ گل  ٍپٌدبُرٍی صستصبزفی  کبهالً  طزحایي آسهبیؼ زر  قبلت 

آٍیؾي ّز  ب ٍزارٍیی اعتَیػصبرُ گیبّبى ّبی تیوبر. ؽس  اًدبم (عبکبرس + کلزیس کلغین هقطز ٍآة  )پبلظ  زٍ ًَع تکزار ٍ

اس ثززاؽت  ٍزاؽت  ،کبؽتیکغبى ؽکل ثب ؽزایط  ّبی یک  گل. ثکبر ثززُ ؽسقغوت زر هیلیَى  1/0ٍ2/0  ثب عطح زٍ

 ػصبرُ گیبّبى  .قزار گزفت گزازعبًتی زرخِ 17 -24زهبی  هبیؾگبُ ثبعپظ زر هحیط آس ٍ ّبی تحقیقبتی زاًؾگبُ تْیِگلربًِ

ػوز  ذویسگی ٍ ،تز، قطز گلٍسى  زر طَل زٍرُ ًگْساری .ؽس تْیِ  بًی زاًؾکسُ کؾبٍرسیثبغجثرؼ زارٍیی زر آسهبیؾگبُ 

 Excelتَعط ًزم افشار   گیزی ؽسُاًساسُزر ًْبیت صفبت  ٍ هَرز ارسیبثی قزار گزفت رٍس پظ اس ثززاؽت ثزحغت تؼساز

عپظ  ٍ ّب اعتفبزُ ؽسای هقبیغِ هیبًگیيثز آسهَى زاًکي ٍ ؽس یِ آهبریتدش SASثب اعتفبزُ اس ًزم افشار  آٍری ٍخوغ

آٍیؾي  ٍ پبلظ آة هقطز)2،(پبلظ آة هقطز)1تَضیح ایي کِ زر ًوَزارّب ثتزتیت ؽوبرُ ّبی  .گززیس ثزتز اًتربة تیوبرّبی

 ،(یتزل گزم زرهیلی1/0 اعتَیب ٍ پبلظ آة هقطز) 4 ،(لیتز هیلی گزم زر 2/0آٍیؾي  ٍ پبلظ آة هقطز) 3 ،(هیلی گزم زرلیتز1/0

آٍیؾي  ٍ عبکبرس، پبلظ کلزیس کلغین ) 7 ،(عبکبرس کلغین ٍ پبلظ کلزیس) 6 ،(گزم زرلیتزهیلی 2/0 اعتَیب ة هقطز ٍآپبلظ )5

 عبکبرس پبلظ کلزیس کلغین ٍ) 9 ،(گزم زر لیتزهیلی2/0آٍیؾي  ٍ عبکبرس پبلظ کلزیس کلغین ٍ) 8 ،(لیتز گزم زرهیلی1/0

 .ثَز( اعتَیب لیتز گزم زرهیلی 2/0ٍ عبکبرس پبلظ کلزیس کلغین ٍ) 10 ،(باعتَی لیتز گزم زرهیلی1/0ٍ

 تْیِ ػصبرُ آٍیؾي

 85 ّیسرٍالکل زر ّشار هیلی لیتز اس بت گیبّبى زارٍیی تْیِ ؽسُ ثَزکِ اس هزکش تحقیق ثزگ ذؾک اس آٍیؾي زر اثتسا پَزر 

 ٍ ؽس عبػت قزار زازُ 72ثوست  لزساًٌسُ   زر زعتگبُ عپظ ریرتِ ٍ (هیلی لیتز آة هقطز250+هیلی لیتز الکل 850)زرصس 

 عبػت  72ٍ ثؼس اسؽس  تغلیظ گزاززرخِ عبًتی 80زر زهبی  ذالء زر گبُ تقطیزصبفی زر زعت کبغذ ثب پظ اس صبف کززى 

  .ػصبرُ تْیِ ؽس گزاززرخِ عبًتی 70زر آٍى قزار گزفتي 

 طزس تْیِ ػصبرُ اعتَیب

ثب تزاسٍی  آى گزم150هقسارپظ اس پَزر ؽسى زر ّبٍى  ؽس ٍتْیِ  اس کؾَر کبًبزا گیبُ اعتَیبُ ذؾک ؽس  ّبیثزگ زر اثتسا 

ثِ ّوزاُ  (ػصبرُ راحت تز اًدبم ؽس ثب افشایؼ هیشاى اعتي ذزٍج) اعتي هیلی لیتز 50زر  ثؼس اس آى حغبط زیدیتبل تَسیي ٍ

پظ اس  ٍزازُ ؽس قزار  150ثب زٍر  ،عبػت 72ثوستزساًٌسُ ل زر زعتگبُ  ٍ تْیِ ؽسعَعپبًغیًَی هیلی لیتز آة هقطز  50

عجش  پَزر عپظ ٍگزفت رٍس قزار  4هست ِ زرخِ ث 70زرآٍى  ػصبرُؽفبف حبصل اس  هبیغ، صبف ؽسى ثب پبرچِ تٌظیف

  .    ػصبرُ اعتَیب تْیِ گززیس اس ثغیبر ثزاق هتوبیل ثِ عیبُ ٍ
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  ًتبیح ٍثحث

 ثبػث ًغجت ثِ پبلظ آة هقطززرصس  3عبکبرس  زرصس ٍ 4کِ پبلظ کلزیس کلغین ى زازگیزی ًؾباًساسًُتبیح حبصل اس 

کٌس اثزاتی چَى افشایؼ هبًسگبری گل،  ثسلیل ذبصیت ضس ػفًَی کٌٌسگی کلز ٍ کلزیس کلغینافشایؼ ػوز ًگْساری ؽس

را زر پی  ایؼ ؽکَفبیی غٌچِافشرا ثبػث ؽسُ ٍ ًْبیتبً  ّبی غؾبء زر گلجزگٍ فغفَلیپیسّب ؽسى رًٍس ترزیت پزٍتئیي

 ّب ، ثبػث افشایؼ هبًسگبری گلحفظ تؼبزل آثی تَرصعبًظ ٍ ثسلیل افشایؼ فؾبر عبکبرس  اس عَی زیگز. ذَاّس زاؽت

 زر تزرٍی خلَگیزی اس کبّؼ ٍسى اثز ثْتزیي. زر راثطِ ثب پبلظ هطبثقت زارز (2009)الگیوبثی گشارػح ثب بیًتایي  گززز،هی

 2/0آٍیؾي  +زر پبلظ آة هقطز  تزثز ٍسى زیبثت کوتزیي ٍ قغوت زر هیلیَى 2/0عطح  ثب گیبُ زارٍیی اعتَیب ٍتیوبر ػصبرُ 

 (.1ًوَزار)قغوت زر هیلیَى هؾبّسُ ؽس
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 زرصس 4پبلظ کلزیس کلغین +قغوت زر هیلیَى  1/0آٍیؾي  رتیوب ؽؾن زر ّبی چْبرم ٍرٍسثز قطز گل،  تبثیز تیوبرثیؾتزیي 

ثسعت قغوت زر هیلیَى  2/0آٍیؾي  +زر پبلظ آة هقطز  ثز قطز گلکوتزیي تبثیز  ٍ ،زرصس 3عبکبرسثِ ّوزاُ 

ثِ ّوزاُ  زرصس 3عبکبرس + زرصس  4پبلظ کلزیس کلغین ثْتزیي تیوبر  گلچِ، اس ذویسگیخلَگیزی زر  (.2ًوَزار)آهس

ثیؾتزیي ذویسگی ثب افشایؼ غلظت تیوبرّبی ػصبرُ گیبّبى  ٍ قغوت زر هیلیَى ثَز 1/0ثب عطح آٍیؾي  ٍ اعتَیب ّبیتیوبر

  هؾبّسُ ثَز پبلظ آة هقطز سهبًی کِ ؽؾن ٍ ّبی چْبرم ٍزر رٍس ٍ( قغوت زر هیلیَى 2/0عطح) اعتَیب زارٍیی آٍیؾي ٍ

 (. 3ًوَزار)ؽس
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 ،قغوت زر هیلیَى 1/0ٍ2/0عطح  ثب اعتَیب آٍیؾي ٍ + زرصس3عبکبرس+ زرصس  4تیوبر پبلظ کلزیس کلغین  زازًتبیح ًؾبى 

پبلظ آة  کِ ایي زر حبلی اعت .ؽتزایسگی ٍ افشایؼ ػوز ًگْساری زرثزخلَگیزی اس ذو تز،  قطز گل، ٍسىثز  یز هثجتیبثت

 .زساًی ًؾبى ثجتاثز ه زارٍییتیوبر  عطَحثغیبری اس ثب  هقطز
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Abstract: 

The effect of 4% calcium chloride + 3% sucrose and deionised water  pulsing for 24 hours 

combined with medicinal plants extract (Stevia rebaudiana, Thymus vulgaris) was evaluated 

on vase life of  Rose Cut Flowers"Dolce Vita". A completely  randomized  design with three 

replications was used in this survey. Effect of Thyme and  Stevia treatments (0.1 and 0.2 

ppm) combined  with pulsing (two types) treatments on fresh weight, flower diameter and 

neck bending  in flowers postharvest vase life has been studied. 4% calcium chloride + 3% 

sucrose  increased vase life, compared  with deionised water pulsing. Interaction effect  of 

4% calcium chloride + 3% sucrose combined  with Thymus vulgaris  (0.2 ppm)  had most 

effective on fresh weight and  flower diameter. however, deionised water  pulsing combined 
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with Stevia and Thyme extract (0.2 ppm) increased neck  bending, while 4% calcium chloride 

+ 3% sucrose combined with  0.1 ppm of Thymus vulgaris and Stevia rebaudiana did not lead 

to  bend  neck formation.  

 Keyword: Rose, vase life, pulsing, plant extracts, Stevia rebaudiana, Thymus vulgaris.

  

  

 

            

         


