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 چکیدٌ

 ، محقیقههی در قالههة طههر  آفتههاتگردانتههر طههًل عمههر گههل تریههدٌ   وعىههاع تههٍ مىرههًر تررسههی مههوثیر محلههًل َههای حههايی گههالب 

ظهر  َهای   در  آفتهاتگردان گل َای تریهدٌ  . مکرار تٍ ريش وگُداری تصًرت میمار مدايم تٍ اجرا درآمد 4تلًک َای کامل مصادفی در 

تًدود، قهرار  ( ي میمار ضاَد گرم ساکارز 30لیتر آب حايی  1در  سی سی گالب 300ي  200ي  100ي  0)کٍ حايی محلًل َای  پالستیکی

سی سی گالب وعىا مًاوست  200فقط میمار وتایج وطان داد . آوالیس ضد MSTAT-Cطًل عمر گل اودازٌ گیری ي مًسط ورم افسار . فتىدگر

 . طًل عمر گل ضاخٍ تریدٌ آفتاتگردان را وسثت تٍ میمار ضاَد افسایص دَد ي مفايت معىی داری در تیه میمارَا يجًد وداضت
 

 ، میمار مدايم وعىاعگالب ، آفتاتگردان :ياشگان کلیدی

 

 مقدمٍ 

اش آًجایی وِ هاًدگازی گل ّـای تسیـدُ اش   . آفتاتگسداى یىی اش شیثاتسیي گیاّاى شیٌتی است وِ دز تاشازّای جْاًی داد ٍ ستد هی ضَد

ی هصـس  وٌٌـدُ ٍ   تا اّویت تسیي فاوتَز ّای ویفی ایي گیاّاى هی تاضد، تٌاتسایي عوس طَالًی هدت ایي گل ّا تس زٍی هیصاى تماضا

لرا ّد  اش ایي تحمیـك هعسفـی یـه هـادُ جدیـد ٍ       .(1191ّالٍَی، ) تاشاز ٍ ّوچٌیي تس زٍی ازشش التصادی آى تأثیس تسصایی دازد

تـا عـهٍُ تـس     ( 2000ٍیلىیـٌ،، ) طثیعی هٌاسة تسای طَالًی تس وسدى شهاى ًگْدازی ٍ افصایص ویفیت گل تسیدُ آفتاتگسداى هی تاضد

 . هتماضیاى دز جْت واّص ضایعات هحصَالت وطاٍزشی، دز تَسعِ پایداز وطاٍزشی ًیص هؤثس تاضد ازائِ آى تِ
 

 مًاد ي ريش َا 

عـدد ضـا ِ گـل     5تیواز اجسا گسدید وِ دز ّس ٍاحد آشهایطی آى  5تىساز دز لالة طسح تلَن ّای واهل تصادفی تا  4ایي تحمیك دز 

سپ، گـل  . ساًتی هتس تِ صَزت ازیة تسیدُ ضد 10تا استفادُ اش یه چالَی تیص تِ طَل  اًتْای سالِ گل ّا. آفتاتگسداى ٍجَد داضت

لیتس اش هحلَل ّای حاٍی گهب  دز ضسایط یىساى هحیطی تـا   5/0ّا تا اًداشُ هطاتِ دز دا ل ظس  ّای پهستیىی یىساى وِ حاٍی 

 11تَد دز ضسایط یىساى هحیطی تا حـسازت  (م ساوازش گس 30لیتس آب حاٍی  1سی سی گهب دز  300ٍ  200ٍ  100ٍ  0)حسازات  

زٍش ًگْدازی گل ّای ضا ِ تسیدُ تِ صَزت تیواز هداٍم تَد وِ دز آى گـل ّـا اش اتتـدا تـا اًتْـای      . دزجِ ساًتی گساد لساز گسفتٌد

زت هَزب تسش دادُ ضـد تـا اش   ساًتی هتس تِ صَ 5/1زٍش اًتْای سالِ گل تِ اًداشُ  3آشهایص دز دا ل هحلَل ّا لساز داضتٌد دز ّس 

صفت هَزد تسزسی دز طی اًجام ایي تحمیك طَل عوس گل تَد وِ تس حسة ٍاحد زٍش . اًسداد آًٍدی دز اًتْای سالِ جلَگیسی گسدد

 . اًداشُ گیسی گسدید
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 وتایج ي تحث 

داى زا ًسثت تِ تیواز ضاّد افصایص داد اها تفاٍت هعٌی داز آهـازی  آفتاتگس گل ضا ِ تسیدُ ًتایج ًطاى داد وِ فمط یه تیواز طَل عوس

تا ایي ٍجَد تا تَجِ تِ ًتایج تدست آهدُ ٍ تحمیمات اًجام ضدُ تَسط ّـالَی ٍ ّوىـازاى   (. 1جدٍل )دز تیي تیوازّا ٍجَد ًداضت 

گـسم دز لیتـس    30دز یه لیتس آب حاٍی گهب ًعٌاع  cc 200ٍ ٍیلىیٌ، تَصیِ هی گسدد وِ اش تیوازّای ذوس ضدُ تِ  صَظ تیواز

ساوازش تِ عٌَاى یه تیواز ون ّصیٌِ، لاتل دستسس ٍ تدٍى اثسات سَء تس هحیط شیست جْت افصایص طَل عوس گل ّای ضا ِ تسیدُ 

 . آفتاتگسداى استفادُ گسدد
 

 
 

 میاوگیه مرتعات

 (ريز)طًل عمر گل  میمار

 a 95/10 ضاّد 

 a 1 آب لیتس  1گسم ساوازش دز  30

 a 5/1 لیتس آب  1سی سی گهب ًعٌاع  دز 100

 a11  لیتس آب 1سی سی گهب ًعٌاع  دز  200

 a 1 لیتس آب 1سی سی گهب ًعٌاع  دز  300

 

 طًل عمر گلمقایسٍ میاوگیه  -1جديل 
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Abstract   

A study has been conducted in complete random blocks with 4 replications in continuous treatment 

method, to investigate the effect of solutions including menthe essentials on vase life of the cut 
Helianthus annuus. The cut Helianthus annuus  were put in plastic dishes involving 0, 100, 200 and 

300 cc essentials in 1 liter water including 30g sucrose and control treatment. The flower vase life 

were measured and analyzed by MSTAT – C software. The results showed that just, 200 cc menthe 

essentials could increase cut Helianthus annuus vase life rather than control treatment and there 

wasn’t significant difference between treatments. 
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