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 چکیدٌ

ارگریت، تحقیقی در قالة طرح تلًک َای کامل تصاادفی  تٍ مىظًر تررسی تأثیر محلًل َای حايی گالب ضًید تر طًل عمر گل تریدٌ م

گل َای تریدٌ مارگریت در لًلٍ َای آزمایص کٍ حايی محلاًل َاای   . تکرار تٍ ريش وگُداری تصًرت تیمار مدايم تٍ اجرا درآمد 4در 

طًل عمر گل . ، قرار گرفتىدتًدود( گرم ساکارز 00لیتر آب حايی  0سی سی گالب  ضًید در  000ي  200ي  000ي  0)حايی گالب ضًید 

وتایج وطان داد کٍ َمٍ تیمارَا طًل عمر گل َا را وسثت تٍ تیمار ضاَد افاسایص  . آوالیس ضد MSTAT-Cاودازٌ گیری ي تًسط ورم افسار 

 .گالب تُتریه تأثیر مثثت دارد 200دادود ي در ایه زمیىٍ تیمار حايی 

 م مارگریت، گالب ضًید، تیمار مداي: ياشگان کلیدی

 

 مقدمٍ 

اش آوجایی وٍ ماودگازی گل َای بسیدٌ اش باا  . مازگسیت یىی اش شیباتسیه گیاَان شیىتی است وٍ دز باشازَای جُاوی داد ي ستد می ضًد

اَمیت تسیه فاوتًز َای ویفی ایه گیاَان می باضد، بىابسایه عمس طًالوی مدت ایه گل َا بس زيی میاصان تماااای مفاسن وىىادٌ ي     

لرا َدن اش ایه تحمیك معسفی یه مادٌ جدید ي طبیعای مىاساب باسای    . چىیه بس زيی ازشش التفادی آن تأثیس بسصایی دازدباشاز ي َم

طًالوی تس وسدن شمان وگُدازی ي افصایص ویفیت گل بسیدٌ مازگسیت می باضد تا عاليٌ باس ازاهاٍ آن باٍ متمااایان دز جُات وااَص       

 . از وطايزشی ویص مؤثس باضداایعات محفًالت وطايزشی، دز تًسعٍ پاید

 

 مًاد ي ريش َا 

عادد ضاا ٍ گال     5تیماز اجسا گسدید وٍ دز َس ياحد آشمایطی آن  5تىساز دز لالب طسح بلًن َای وامل تفادفی با  4ایه تحمیك دز 

ساس  گال   . یدٌ ضدساوتی متس بٍ صًزت ازیب بس10اوتُای سالٍ گل َا با استفادٌ اش یه چالًی تیص بٍ طًل . مازگسیت يجًد داضت

میلی لیتس اش محلًل َای حايی گاال  ضاًید دز ضاسایک یىساان      15َا با اوداشٌ مطابٍ دز دا ل لًلٍ َای آشمایص یىسان وٍ حايی 

باًد دز ضاسایک یىساان    (گاس  سااوازش    30لیتس آ  حاايی   1سی سی گال   ضًید دز  300ي  200ي  100ي  0)محیطی با حسازات  

زيش وگُدازی گل َای ضا ٍ بسیدٌ بٍ صًزت تیماز مداي  بًد واٍ دز آن گال   . ٍ ساوتی گساد لساز گسفتىددزج 11محیطی با حسازت 

ساوتی متس بٍ صاًزت ماًز     5/1زيش اوتُای سالٍ گل بٍ اوداشٌ  3َا اش ابتدا تا اوتُای آشمایص دز دا ل محلًل َا لساز داضتىد دز َس 

صفت مًزد بسزسی دز طی اوجا  ایه تحمیك طًل عمس گل باًد واٍ   . اوسداد آيودی دز اوتُای سالٍ جلًگیسی گسدد بسش دادٌ ضد تا اش

 . بس حسب ياحد زيش اوداشٌ گیسی ضًد
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 وتایج ي تحث 

یه تیمازَاا  وتایج وطان داد وٍ َمٍ تیمازَا طًل عمس مازگسیت زا وسبت بٍ تیماز ضاَد افصایص دادود اما تفايت معىی داز آماازی دز با  

با تًجٍ بٍ وتایج بدست آمدٌ ي تحمیمات اوجا  ضدٌ تًسک َاالًی ي يیلىیاى  تًصایٍ مای گاسدد واٍ اش       ( . 1جديل )يجًد وداضت 

تیمازَای ذوس ضدٌ بٍ عىًان یه تیماز وم َصیىٍ، لابل دستسس ي بدين اثسات سًء بس محیک شیست جُت افصایص طًل عمس گل َاای  

 . ادٌ گسددضا ٍ بسیدٌ مازگسیت استف
 

 

 میاوگیه مرتعات

 (ريز)طًل عمر گل  تیمار

 a 12 ضاَد 

  a5/12 لیتس آ   1گس  ساوازش دز  30

 a25/13 لیتس آ   1سی سی گال  ضًید دز 100

  a16 لیتس آ  1سی سی گال  ضًید دز  200

 a25/15 لیتس آ  1سی سی گال  ضًید دز  300
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 Absract 

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

method, to investigate the effect of solutions including dill essentials on vase life of the cut 

marguerite. The cut Chrysanthemum Superbum were put in glass 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 all treatment could 

increase cut flower vase life rather than control treatment and the treatment including 200 cc 

essentials had the best effect. 
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