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 اثر محلًل َای حايی گالب وؼىاع تر طًل ػمر گل تریدٌ داييدی تررسی
 2، فریسا ایران وصاد2، آسیٍ فیريزی2، رضا وؼمت الٍ ثاوی1سپیدٌ ضکًری*

وازتسدی لازچ  _یی ٍ هعطس، هسوص آهَشش عالی علویداًطجَی همطع وازضٌاسی ًاپیَستِ تَلید ٍ تْسُ تسدازی گیاّاى دازٍ -1

 صدفی تٌىاتي

 وازتسدی لازچ صدفی تٌىاتي  -وازتسدی، هسوص آهَشش عالی علوی _هدزس داًطگاُ جاهع علوی  -2
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 چکیدٌ

يدی، تحقیقی در قالة طرح تلًک َای کامل تصادفی در تٍ مىظًر تررسی تأثیر محلًل َای حايی گالب وؼىاع تر طًل ػمر گل تریدٌ داي

ي  0)گل َای تریدٌ داييدی در لًلٍ َای آزمایص کٍ حايی گالالب وؼىالاع   . تکرار تٍ ريش وگُداری تصًرت تیمار مدايم تٍ اجرا درآمد 4

ػمر گل اودازٌ گیری ي تًسط والرم  طًل . تًدود، قرارگرفتىد( گرم ساکارز 30لیتر آب حايی  1سی سی گالب وؼىاع در  300ي  200ي  100

در ایه زمیىٍ تیمار  ي وتایج وطان داد کٍ َمٍ تیمارَا طًل ػمر گل َا را وسثت تٍ تیمار ضاَد افسایص دادود. آوالیس ضد MSTAT-Cافسار 

 . گالب تُتریه تأثیر مثثت را دارد 300حايی 

 تیمار مدايم  ،وؼىاع ،گالب ،داييدی: ياشگان کلیدی
 

  مقدمٍ

اش آًجایی وِ هاًدگازی گل ّای تسیددُ اش تدا   . ٍدی یىی اش شیثاتسیي گیاّاى شیٌتی است وِ دز تاشازّای جْاًی داد ٍ ستد هی ضَدداٍ

اّویت تسیي فاوتَزّای ویفی ایي گیاّاى هی تاضد، تٌاتسایي عوس طَالًی هدت ایي گل ّا تس زٍی هیصاى تماضای هصسف وٌٌدُ ٍ تاشاز 

لرا ّدف اش ایي تحمیك هعسفی یه هادُ جدید ٍ طثیعی هٌاسة تسای طَالًی . التصادی آى تأثیس تسصایی دازد ٍ ّوچٌیي تس زٍی ازشش

تس وسدى شهاى ًگْدازی ٍ افصایص ویفیت گل تسیدُ داٍٍدی هی تاضد تا عالٍُ تس ازائدِ آى تدِ هتماضدیاى دز جْدت وداّص ضدایعات       

 . ثس تاضدهحصَالت وطاٍزشی، دز تَسعِ پایداز وطاٍزشی ًیص هؤ

 

 مًاد ي ريش َا 

عددد ضدا ِ گدل     5تیواز اجسا گسدید وِ دز ّس ٍاحد آشهایطی آى  5تىساز دز لالة طسح تلَن ّای واهل تصادفی تا  4ایي تحمیك دز 

سپس گدل ّدا   . ساًتیوتس تِ صَزت ازیة تسیدُ ضد 10اًتْای سالِ گل ّا تا استفادُ اش یه چالَی تیص تِ طَل . داٍٍدی ٍجَد داضت

 300ٍ  200ٍ  100ٍ  0)هیلی هتس اش هحلَل ّای حاٍی گالب ًعٌاع  15تا اًداشُ هطاتِ دز دا ل لَلِ ّای آشهایطی یىساى وِ حاٍی 

دزجدِ سداًتی گدساد لدساز      18تَد دز ضسایط یىساى هحیطدی تدا حدسازت    ( گسم ساوازش 30لیتس آب حاٍی  1سی سی گالب ًعٌاع دز 

تسیدُ تِ صَزت تیواز هداٍم تَد وِ دز آى گل ّا اش اتتدا تا اًتْای آشهایص دز دا دل هحلدَل    زٍش ًگْدازی گل ّای ضا ِ. گسفتٌد

ساًتی هتس تِ صَزت هَزب تسش دادُ ضد تا اش اًسدداد آًٍددی دز اًتْدای     5/1زٍش اًتْای سالِ گل تِ اًداشُ  3دز ّس . ّا لساز داضتٌد

 . ت هَزد تسزسی دز طی اًجام ایي تحمیك طَل عوس گل تَد وِ تس حسة ٍاحد زٍش اًداشُ گیسی ضدصف. سالِ جلَگیسی گسدد
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داز آهدازی دز تدیي تیوازّدا     تفداٍت هعٌدی   ٍ ًتایج ًطاى داد وِ ّوِ تیوازّا طَل عوس داٍٍدی زا ًسثت تِ تیواز ضاّد افصایص دادًد

تدست آهدُ ٍ تحمیمات اًجام ضددُ تَسدط ّدالَی ٍ ٍیلىیدٌس تَصدیِ هدی گدسدد ودِ اش         تا تَجِ تِ ًتایج (. 1جدٍل )داضت ٍجَد 

تیوازّای ذوس ضدُ تِ عٌَاى یه تیواز ون ّصیٌِ، لاتل دستسس ٍ تدٍى اثسات سَء تس هحیط شیست جْت افصایص طَل عوس گل ّدای  

 . ضا ِ تسیدُ داٍٍدی استفادُ گسدد
 

 

 میاوگیه مرتؼات

 (ريز)طًل ػمر گل  تیمار

 b 75/13 ضاّد 

g30  لیتس آب  1ساوازش دز b 25/9 

 b 5/16 لیتس آب  1سی سی گالب ًعٌاع دز  100

 a 5/17 لیتس آب  1سی سی گالب ًعٌاع دز  200

 a 75/20 لیتس آب  1سی سی گالب ًعٌاع دز  300
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Absract 
A study has been conducted in complete random blocks with 4 replications in continuous treatment 

methods, to investigate the effect of solutions including menthe essentials on vase life of the cut 

Chrysanthemum Indicum. The cut Chrysanthemum Indicum were put in glass dishes involving 0, 

100, 200 and 300 cc menthe essentials in 1 liter water including 30g sucrose and control treatment. 

The flower lifelong 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 300 cc essentials had the best effect. 
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