
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان دانشکده کشاورزی 1931اسفندماه  11و  11

 هیخک تر طَل عور گل تریذُ  گالب چایتررسی اثر هحلَل ّای حاٍی 
 

 2، رضا ًعوت الِ ثاًی 2فریسا ایراى ًصاد  ،2، آسیِ فیرٍزی 1 رهضاًعلی گلیج*
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 لاسچ صذفی تٌىاتيواستشدی ـ  علویهشوض آهَصش عالی  گشٍُ وطاٍسصیسس هذ. 2
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  چكیذُ

تا تَجِ اّویت اقتصادی ایي گل ٍ تِ هٌظَر . ذُ یكی از گل ّای هْن هحسَب هی ضَداز ًظر هیساى تَلیذ گل ضاخِ تریهیخک گل زیثای 

در  تر طَل عور ٍ افسایص دٍرُ تازاریاتی آى ٍ ّوچٌیي کارترد تیوارّای طثیعی جذیذ، تحقیقیی  گالب چایتررسی تاثیر تیوارّای حاٍی 

 هیخک هیٌییاتَری گل ّای تریذُ . اجرا در آهذ رت تیوار هذاٍم تِرٍش ًگْذاری تصَ تِ تكرار 4 در تصادفی قالة طرح تلَک ّای کاهالً

تَدًیذ، قیرار   ( گرم در لیتر سیاکارز  30درصذ گالب در آب حاٍی   40ٍ  30، 20، 10، 0)چای گالبدر گلذاى ّایی هحلَل ّای حاٍی 

ِ ّوِ تیوارّا ٍیصگی ّای اًیذازُ گییری   ًتایج ًطاى داد ک. آًالیس ضذ MSTAT-Cطَل عور گل اًذازُ گیری ٍ تَسط ًرم افسار . گرفتٌذ

تیص از سیایر   گرم در لیتر ساکارز 30درصذ گالب در آب حاٍی  20ضذُ را تِ طَر هعٌی دار ًسثت تِ تیوار ضاّذ افسایص دادًذ ٍ غلظت 

 . را افسایص دادهیخک تیوارّا طَل عور گل ّای تریذُ 

 تیوار هذاٍم، هیخک ، گالب، چای: کلیذیٍاشگاى 

 
  هقذهِ

جولِ اص هیخه . طَل عوش پس اص تشداضت گل ّای تشیذُ یىی اص هسائل اساسی دس تاصاسّای جْاًی ایي دستِ اص گیاّاى صیٌتی است

فاوتَس  اص تا اّویت تشیيهیخه تشیذُ ل هاًذگاسی گ. ستذ هی ضَد دس تاصاسّای جْاًی داد ٍوِ  است صیثایی ضاخِ تشیذُ یگل ّا

 التصادی گلاسصش  ٍُ تاثیش تسضایی تش سٍی هیضاى تماضای هصشف وٌٌذ آى ٌاتشایي عوش طَالًی هذتت ،هی تاضذ ایي گیاُّای ویفی 

هی هیخه تش ویفیت پس اص تشداضت ٍ طَل عوش گل ّای تشیذُ  چای گالبلزا ّذف اص ایي تحمیك تشسسی هحلَل ّای حاٍی . داسد

 .ت هحصَالت وطاٍسصی، دس تَسعِ پایذاس وطاٍسصی ًیض هَثش تاضذتاضذ تا عالٍُ تش اسائِ آى تِ هتماضیاى دس جْت واّص ضایعا

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

اًتْای سالِ گل ّا تا استفادُ اص یه چالَی . تیواس اجشا گشدیذ 5تىشاس دس لالة طشح تلَن ّای واهالً تصادفی تا   4ایي تحمیك دس 

صُ هطاتِ دس داخل ظشٍف ضیطِ ای وِ حاٍی هحلَل ّای سپس گل ّا تا اًذا. ساًیوتش تِ صَست اسیة تشیذُ ضذ 30تیض تِ طَل 

 11تَد دس ضشایط یىساى هحیطی تا حشاست  (گشم دس لیتش ساواسص 30دسصذ گالب دس آب حاٍی   40ٍ  30، 20، 10، 0)گالب چای

 اص اتتذا تا اًتْایسٍش ًگْذاسی گل ّای ضاخِ تشیذُ تِ صَست تیواس هذاٍم تَد وِ دس آى گل ّا . دسجِ ساًتی گشاد لشاس گشفتٌذ

ساًتی هتش تِ صَست هَسب تشش دادُ ضذ تا اص  5/1سٍص اًتْای سالِ گل تِ اًذاصُ  3دس ّش . لشاس داضتٌذهحلَل ّا آصهایص دس داخل 

 تش حسة ٍاحذ سٍصعوش گل تَد وِ طَل هَسد تشسسی دس طی اًجام ایي تحمیك  صفت. س اًتْای سالِ جلَگیشی گشدداًسذاد آًٍذی د

 .ُ گیشی ضذاًذاص

 ًتایج ٍ تحث
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 20غلظـت   .ًتایج ًطاى داد وِ ّوِ تیواسّا ٍیژگی ّای اًذاصُ گیشی ضذُ سا تِ طَس هعٌی داس ًسثت تـِ تیوـاس ضـاّذ افـضایص دادًـذ     

ٍ  سا افـضایص داد گشم دس لیتش ساواسص تیص اص سایش تیواسّا طَل عوـش گـل ّـای تشیـذُ هیخـه       30دس آب حاٍی چای دسصذ گالب 

تا تَجِ تِ ًتایج تذست آهذُ ٍ تحمیمات اًجام ضـذُ  (. 1جذٍل )دسصذ دس تیي تیواسّا لاتل هطاّذُ تَد 5ٌی داسی دس سطح تفاٍت هع

تَصیِ هی گشدد وِ اص تیواسّای روش ضذُ تِ عٌَاى یه تیوـاس وـن ّضیٌـِ، لاتـل     ( 2000)ٍ ٍیلىیٌس( 1191)تَسط ّالَی ٍ ّوىاساى

 . دستشس ٍ تذٍى اثشات سَء تش هحیط صیست جْت افضایص طَل عوش گل ّای ضاخِ تشیذُ هیخه هیٌیاتَسی استفادُ گشدد

 همایسِ هیاًگیي صفات هَسد تشسسی -1جذٍل 
 هیاًگیي هشتعات

 (سٍص)طَل عوش گل                                          تیواس

 5/25b                                                                                            ضاّذ   

 5/45b                                      گشم دس لیتش ساواسص 30دسصذ گالب دس آب حاٍی   10

 6/75a                                      گشم دس لیتش ساواسص 30 دسصذ گالب دس آب حاٍی 20

 5/45b                                      گشم دس لیتش ساواسص 30دسصذ گالب دس آب حاٍی   30

 5/45b                                      گشم دس لیتش ساواسص 30دسصذ گالب دس آب حاٍی  40
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Abstract : 

Dianthus caryophillus is one of important flowers because of it’s cut flowers production. The 

present study was done for it’s economical values and also, to investigate effect of treatments 

include rosewater of tea on vase life and marketing period of cut Dianthus caryophillus flowers. 

The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replications 

as a holding method. Cut Chrysanthemum flowers were treated in different solutions (0, 10, 20, 30, 

40 percent of rosewater with 30 gr/liter sucrose). Vase life of flowers was recorded and data were 

analyzed with MSTAT-C. Results showed that all treatments significantly increased measured 

factors in compare to control and 20 percent of rosewater with 30 gr/liter sucrose concentrations 

increased more vase life  days in compare to other treatments.                                                             
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