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 :چکیذُ

 عوز بز ًگْذارًذُ ضیویایی تیوارّای اس بزخی تاثیز رٍ ایي اس دارًذ، هحذٍدی ًوایطی عوز بزیذُ ضاخِ ّای گل بَیضُ سیٌتی گیاّاى

 5/2 حاٍی ًگْذارًذُ ّای هحلَل در رس بزیذُ ضاخِ ّای گل هٌظَر بذیي. گزفت قزار هطالعِ هَرد هاجیک بلک رقن رس گلذاًی

. ضذًذ دادُ قزار اتاًَل ٍ آلَهیٌیَم سَلفات ًقزُ، ًیتزات هس، سَلفات سیتزات، کیٌَلیي ّیذرٍکسی-8 با ضذُ غٌی ساکارس درصذ

. داضتٌذ آب جذب افشایص با ّوزاُ رس هاًذگاری افشایص در هْوی ًقص آلَهیٌیَم سَلفات ٍ اتاًَل حاٍی تیوارّای کِ داد ًطاى ًتایج

 گل درحالیکِ رسیذ پایاى بِ رٍس 10 اس پس ضاّذ ّای گل گلذاًی عوز. ضذ هطاّذُ ضاّذ ّای گل در آًتَسیاًیيًطت  هیشاى بیطتزیي

 .داضتٌذ هاًذگاری رٍس 18 آلَهیٌیَم سَلفات ٍ اتاًَل حاٍی تیوارّای در ضذُ ًگْذاری ّای

 ، عوز گلذاًی، ًطت آًتَسیاًیي، پیزی(Rosa hybrida)رس: ٍاصگاى کلیذی

                                                                                                                                 :        هقذهِ    

وٝ ثب تبثیز ثز ٔیشاٖ جذة  ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ ٔی ثبضذ، طٛال٘ی ٌُعٕز تزیٗ فبوتٛرٞب در تعییٗ ویفیت ٚ  آة یىی اس ٟٔٓ تٛاسٖ

ٞی ٚ )وٓ ضذٖ جذة آة عٕٛٔب ٘بضی اس ٌزفتٍی در ا٘تٟبی سبلٝ  .(2003دا سیّٛا، ) ٚ تعزق، ثبعث تعبدَ ایٗ دٚ ٔی ضٛدآة 

ثسیبری اس عٙبغز ضیٕیبیی در (. 1997ٖٚ دٚرٖ، ) ضٛد ٔی سبلٝ ا٘تٟبیٚ تجٕع ٔیىزٚثی وٝ ثبعث ثّٛوٝ ضذٖ ( 2006 ٕٞىبراٖ،

ٔٛرد تبثیز ثز افشایص ٔیشاٖ جذة آة ، اس طزیك ز ضذٖ عٕز پس اس ثزداضتٞبی ضبخٝ ثزیذٜ ثزای ثٟت ٞبی ٍٟ٘ذار٘ذٜ ٌُ ٔحَّٛ

 8، ٚ (2007: ضیشیٕٛراٚ  ایچیٕٛرا ) بت، آِٛٔیٙیْٛ سِٛف(1983ٛجیٙٛ ٚ ٕٞىبراٖ، ف) ٔب٘ٙذ ٘یتزات ٘مزٜاستفبدٜ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ 

 (.1999ایچیٕٛرا ٚ ٕٞىبراٖ، )ٞیذرٚوسی ویِٙٛیٗ
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ٔی ( 2005فیجٛرا ٕٚٞىبراٖ، )پذیز فسبدثسیبر  ٚ( 2011سیزیٗ،)ثٛدٜ ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ در جٟبٖ  تزیٗ ٌُ ٌُ رس یىی اس ٟٔٓ

ٚ ٌُ صرثزا ( 2005 ،.فزخ ساد ٚ ٕٞىبراٖ ؛ 2007، ٕٞىبراٖحجتی ٚ )ِیشیب٘تٛس اس جّٕٝ ٘یش ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ ٌُثسیبری اس . ثبضذ

تزیٗ  ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ یىی اس ٟٔٓ عٕز وٛتبٜ پس اس ثزداضت ٌُ. .دارای چٙیٗ خػٛغیتی ٔی ثبضٙذ (2003٘بری ٚ ٕٞىبراٖ،)

 إٞیت سیبدی در  دارایٞبی ضبخٝ ثزیذٜ  تٛجٝ ثٝ ویفیت پس اس ثزداضت ٌُثٛدٜ ٚ ِذا ( 2011سٔب٘ی ٚ ٕٞىبراٖ، ) فبوتٛرٞب

ٞب ٔی ثبضذ وٝ ثٝ  فبوتٛر ٞبی ٟٔٓ در تعییٗ ویفیت ٌُپیزی یىی اس   .آٖ ٞب ٔی ثبضذجٌّٛیزی اس وبٞص عٕز پس اس ثزداضت 

 ٚ (1973 وٛرتش،) ٔمذار وزثٛٞیذرات ،(1994سب٘ىبت ٚ ٔٛجفز،)ٚسیّٝ چٙذیٗ تیٕبر پیص ٚ پس اس ثزداضت ٔب٘ٙذ تٙص آثی

فزخ ) ٚ تبثیزات ٘بضی اس اتیّٗ وٝ در رس ٚ ٔیخه ٚ ِیشیب٘تٛس ثٝ اثجبت رسیذٜ است (1991دٚرٖ ٚٚایت،ٖٚ ) ٔیىزٚارٌب٘یسٓ ٞب

ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ یه فزایٙذ سٙتش دٚثبرٜ ٔٛاد ٔی ثبضذ وٝ ثب وبٞص  پیزی ٌُ.  (2007حجتی ٚ ٕٞىبراٖ ، :2005ساد ٚ ٕٞىبراٖ،

ثٙبثزیٗ ثٝ ٘ظز ٔی رسذ وٝ فزاٞٓ وزدٖ وزثٛٞیذرات خبرجی ، (2005 فیجٛرا ٚ ٕٞىبراٖ،)لبثُ تٛجٝ ا٘زصی در ٌُ ٕٞزاٜ است 

ٞب  ثب ایٗ ٚجٛد وزثٛٞیذرات(. 2001چٛ ٚ ٕٞىبراٖ،  )ٔفیذ ٔی ثبضذ ثزای ثٝ تبخیز ا٘ذاختٗ پیزی  ٚ تِٛیذ فزایٙذٞبی تٙفسی 

ٞبی ضبخٝ  ٌُ آٚ٘ذٞبی چٛثی دردر ٘تیجٝ سجت ٔسذٚد ضذٖ  ضذٜ ٚٔخػٛغب سبوبرس سجت رضذ ٚ افشایص تعذاد ثبوتزی ٞب 

 .(2001استفٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ، )ثزیذٜ ٔی ضٛد 

وٝ ٘مص غیز لبثُ ثزٌطتی را در ( 1979ّٞٛی ٚ ٔبیبن ، )در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ضٛد یزی پ طزف دیٍز اتیّٗ ثٝ عٙٛاٖ ضبخع سا

یه رٚش ٔعَٕٛ جٟت ا٘جبرداری  ٞبی ٍٟ٘ذار٘ذٜ اضبفٝ وزدٖ ٔحَّٛ.  (2005ویٓ ٚ ٕٞىبراٖ،)فزایٙذٞبی پیزی ثٝ عٟذٜ دارد 

تزیٗ تیٕبر  پیطٟٙبد وزد٘ذ وٝ ٟٔٓ 2007تبٚیبً٘ ٚ ٕٞىبراٖ در سبَ  (.2007تبٚیًٙ ٚ ٕٞىبراٖ، )دار ٔی ثبضذ  سبلٝ ٞبی ٌُ

دٚ تزویت  دارایثبیذ حذالُ ٞبی ٍٟ٘ذار٘ذٜ  حَّٛثٙبثزایٗ ٔ .ٔی ثبضذ ٪2اتبَ٘ٛ در حذٚد ، ٔٛثز در افشایص عٕز آ٘تٛریْٛ

ٛٔیٙیْٛ سِٛفبت، آِٞبی ضذ ثبوتزی اس جّٕٝ  تعذاد ثی ضٕبری اس ٔحَّٛ(. 2007تبٚیًٙ ٚ ٕٞىبراٖ، ) ٚ لٙذ ثبضٙذ ٔیىزٚة وص

ٕٞچٙیٗ اثز (. 2007تبٚیًٙ ٚ ٕٞىبراٖ، ) تفبدٜ در دستزس ٔی ثبضٙذٚ تیٛسِٛفبت سذیٓ جٟت اس تیٛسِٛفبت ٘مزٜ ، ٘یتزات ٘مزٜ

ثٝ   ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ  ثٙبثزیٗ تیٛسِٛفبت ٘مزٜ ٔی تٛا٘ذ پیزی را در ٌُ .ثٝ اثجبت رسیذٜ است رلبثتی تیٛ سِٛفبت ٘مزٜ ثب اتیّٗ

ثٝ ایٗ ٘تیجٝ رسیذ٘ذ وٝ پیص تیٕبر ثب تیٛ سِٛفبت ٘مزٜ در رسٞبی رلٓ  2005فیٍٛرا ٚ ٕٞىبراٖ در سبَ . تبخیز ثیٙذاسد

Raphellus    وbettira أب ٔحتٛای سبوبرس در ٔحَّٛ .ٞب ٔٙتٟی ٔی ضٛد ثٝ وبٞص حالِیت ٔحَّٛ ٚ وبٞص لٙذ در ثزي 

وٝ در ثٛدٜ یه تزویت ضیٕیبیی ٔعَٕٛ  ٞیذرٚوسی ویِٙٛیٗ 8ٕ٘ه  .ٞب ٔی ضٛد ٞبی ٍٟ٘ذار٘ذٜ ثبعث ججزاٖ پیزی در ثزي

اْ ٘یتزات پی پی 20ٌشارضبتی ٔجٙی ثز ایٙىٝ در صرثزا وبرثزد  (.1997ٖٚ دٚرٖ، ) ٔحَّٛ ٞبی ٍٟ٘ذار٘ذٜ ٌُ ٞب استفبدٜ ٔی ضٛد 

تزیٗ  تبَ٘ٛ ٞٓ یىی اس ٟٔٓا . ثٛدٜ در دستزس ٔی ثبضذسبوبرسدر طٛال٘ی وزدٖ عٕز پس اس ثزداضت ثسیبر ٔٛثز  ٪4٘مزٜ ٚ

؛ 1992، .ٚٚ ٕٚٞىبراٖ) وٝ ثبعث ٔحذٚدیت ثیٛسٙتش اتیّٗ ٔی ضٛدٔی ثبضذ تزویجبت ضیٕیبیی ٔٛثز در حفظ ویفیت ٌُ ٔیخه 
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حبضز ٞذف اس ٔطبِعٝ ایٗ تحمیك ارسیبثی تبثیزات فیشیِٛٛصیىی تزویجبت ٔختّف جٟت ثٟتز در حبَ (. 1999، .پٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ

 .وزدٖ ویفیت پس اس ثزداضت ٌُ ضبخٝ ثزیذٜ رس رلٓ ثّه ٔبجیه ٔی ثبضذ

 :هَاد ٍ رٍش ّا 

ثٝ آسٔبیطٍبٜ ٔٙتمُ ضذٜ ٚ  ٜ ٚ ثالفبغّٝاس یه ٌّخب٘ٝ تجبری ٚالع در تٟزاٖ خزیذاری ضذرس رلٓ ثّه ٔبجیه ضبخٝ ٞبی ٌُ  .ٔٛاد ٌیبٞی

سی  250سی سی حبٚی  500 فالسه ٞبیٚ در سب٘تی ٔتز در سیز آة ثزش دادٜ ضذٜ  45 طَٛثٝ  ٌُسبلٝ ٞبی . در آة سزد لزار ٌزفتٙذ

پی اْ پی 300)سیتزات  ٞیذرٚوسی ویِٙٛیٗ 8وذاْ  در ٔحَّٛ ٞبی حبٚی ٌُ ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ ٞز . سی اس تیٕبرٞبی ٔختّف لزار دادٜ ضذ٘ذ

)  ;T1 ، (;پی پی ا100ْ)سِٛفبت ٔسT2  ،ٜ(;پی پی اْ  30)٘یتزات ٘مزT3 ، (پی پی اْ 100)آِٛٔیٙیْٛ سِٛفبت ;T4  َٛ٘درغذ 2، اتب;T5 . اس

 ؛2003ٞبٖ، )تزیٗ تزویجبت ٔٛثز در ٔحَّٛ ٞبی ٍٟ٘ذار٘ذٜ ٔی ثبضذ  اسآ٘جبیی وٝ سبوبرس یىی اس ٟٔٓ .ضذثٝ عٙٛاٖ ضبٞذ استفبدٜ آة ٔمطز 

ثب  20  ±22اضبفٝ ضذ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب در دٔبی ٪5/2ٞبی ٍٟ٘ذار٘ذٜ ثٝ جش وٙتزَ ثٝ ٔمذار  یٗ در تٕبٔی ٔحَّٛزاثبثٙ (.1998ایچیٕٛرا ٚ وٛر٘بٌب، 

 ٞب ٞب سٔب٘یىٝ ثزي ا٘جبْ ٌزفت ٚ عٕز ٌّذا٘ی ٌُ SAS  ٘زْ افشارثب  دادٜ ٞبتجشیٝ . ٜ ضذ٘ذفتٛپزیٛد لزار داد سبعت 12ٚ  ٪70رطٛثت ٘سجی 

  .ٞب دچبر خٕیذٌی ٌزدٖ ضذ٘ذ ثٝ پبیبٖ رسیذ ریشش وزد٘ذ ٚ ٌُ

 :شیَلَصیکیاًذاسُ گیزی پاراهتزّای فی

سٜ ٌیزی تٕبْ تیٕبرٞب سٝ رٚس در ٔیبٖ ا٘ذ ، ٔیشاٖ وّزٚفیُ ٚ آ٘تٛسیب٘یٗ، ٚ عٕز ٌّذا٘ی درٚسٖ تز ٘سجیثبس ضذٖ غٙچٝ ٞبی ٌُ، 

 .ضذ

 سٝ ثٝ ایٗ غٛرت وٝ ٔیبٍ٘یٗ وّزٚفیُ ،  (SPAD,502  )ثٝ ٚسیّٝ وّزٚفیُ ٔتزوّزٚفیُ هیشاى . اًذاسُ گیزی هیشاى کلزٍفیل

 .ضذٚ ثجت را ثٝ غٛرت سٝ رٚس در ٔیبٖ ا٘ذاسٜ ٌیزی اس ٞز تیٕبر ٌُ  ٔطخع در یه  ثزي

یبدداضت سٔب٘یىٝ ثزي ٞب ریشش وزد٘ذ ٚ ٌُ ٞب دچبر خٕیذٌی ٌزدٖ ضذ٘ذ  ٌُ ٞبی ضبخٝ ثزیذٜپایاى عوز گلذاًی . عوز گلذاًی

 .ٌزدیذ

 .ٞز سٝ رٚس در ٔیبٖ ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ ثجت ضذ (SR44 )ثب استفبدٜ اس وِٛیس دیجیتبِی. باس ضذى غٌچِ گل

 ..ٔحبسجٝ ضذ سهاس طزیك ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔیبٍ٘یٗ ٚسٖ ضبخٝ ٞبی ٔٛجٛد در ٞز فال: ٚسٖ تز ٘سجی
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تىٝ ٞبی ٌّجزي  ،آ٘تٛسیب٘یٗٔیشاٖ ٘طت تزویجبت ضیٕیبیی ٔختّف ثز رٚی  اثز جٟت تعییٗ .ًطت آًتَسیاًیي اًذاسُ گیزی هیشاى

 525جذة عػبرٜ در طَٛ ٔٛج عبرٜ ٌیزی ضذٜ ٚ سپس درجٝ سب٘تیٍزاد  4در دٔبی  ٚ در تبریىی% HCL1ثب ٔتبَ٘ٛ حبٚی 

 .(2008ٔٛر ٚ ٕٞىبراٖ، ) ثب استفبدٜ اس دستٍبٜ اسپىتزٚفتٛٔتز ا٘ذاسٜ ٌیزی ضذ ٘ب٘ٛٔتز

ضبخٝ ٌُ ثزای ا٘ذاسٜ ٌیزی  5تىزار ا٘جبْ ٌزفت ثطٛریىٝ در ٞز تىزار  3آسٔبیص در لبِت طزح وبُٔ تػبدفی ثب  .آهاری آًالیش

اسبس آسٖٔٛ  ا٘جبْ ضذٜ ٚ ٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ثز  SASثب استفبدٜ اس ٘زْ افشار دادٜ ٞب . پبرأتزٞبی فیشیِٛٛصیىی در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ

 .دا٘ىٗ ا٘جبْ ضذ

 

 :بحثًتایج ٍ 

آ٘تٛسیب٘یٗ را در ٔمبیسٝ ثب تیٕبر ضبٞذ ثٝ تبخیز ٘طت تجشیٝ وّزٚفیُ ٚ  ،وبرثزد ٔٛاد ٍٟ٘ذار٘ذٜ ٔختّف٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ 

ٞبی جذا ضذٜ   ٚ ٘ٛوّئیه اسیذ در ثزي وّزٚفیُ ، پزٚتئٗ ٞبسرد ضذٖ در ثزي ٞب خبغیتی است وٝ ثٝ ٚسیّٝ ضىستٗ . ا٘ذاخت

ثٝ ٘ظز ٔی رسذ وٝ تٕبْ تیٕبر ٞبی ضیٕیبیی ثٝ اضبفٝ سبوبرس ٘مص ٟٕٔی را در جٌّٛیزی (. 1981وٛفزا٘ه ٚ ٞبٚی، )رخ ٔی دٞذ 

٘تبیج ٔطبثٟی در استفبدٜ اس تٙظیٓ وٙٙذٜ ٞبی رضذ  .ذ٘وٝ در تیٕبر ضبٞذ ثٝ سزعت ٔطبٞذٜ ضذ ، داراس سرد ضذٖ ٚ در ٟ٘بیت پیزی 

(. 2001؛ ٔٛتٛ٘ی ٚ ٕٞىبراٖ، 2000أبٍ٘ٛر ٚ ٕٞىبراٖ، ) بت رسیذٜ استی ضبخٝ ثزیذٜ ثٝ اثجٞب در ثٝ تبخیز ا٘ذاختٗ پیزی در ٌُ

ٞب  دٚ رٍ٘ذا٘ٝ ٟٔٓ در ٌُ.ٞب ٔی ثبضذ اس دست دا دٖ رً٘ ٚ رً٘ پزیذٌی اس فبوتٛر ٞبی ٟٔٓ در تعیییٗ عٕز ٌّذا٘ی ٌُ

ٞیذرات ، سزعت تٙفس ثبال ٚ تِٛیذات ظز ٔی رسذ وٝ سطح پبییٗ وزثٛثٝ ٘(. 2000آٔبرجیتی، )آ٘تٛسیب٘یٗ ٚ وبرتٙٛئیذٞب ٔی ثبضٙذ 

حسبسیت ثٝ اتیّٗ در ٌُ رس رلٓ ثّه ٔبجیه ثٝ طٛر وبُٔ ٚاضح . تٛا٘ذ سجت وبٞص یب فمذاٖ رً٘ در ثزي ٞب ضٛد  یاتیّٗ ٔ

ٕزٌّذا٘ی تّف در وبٞص سزعت تٙفس ٚ افشایص عثز پیذا وزدٖ تیٕبر ٞبی ضیٕیبیی ٔخ٘یست ثٝ ٕٞیٗ خبطز ایٗ تحمیك سعی 

ثٝ غٛرت عٕٛٔی جش تزویجبت ضیٕیبیی ضذ ثبوتزی وٝ دارای لذرت ات ٘مزٜ  آِٛٔیٙیْٛ سِٛفبت ٚ اتبَ٘ٛ ٚ ٘یتز .اردٌُ را د

رٚس  9عٕز ٌّذا٘ی ٌُ ٞبی ضبخٝ ثزیذٜ رس در تیٕبر ضبٞذ  .ٔی ثبضٙذجٌّٛیزی وٙٙذٜ اس رضذ ٚ تٛسعٝ ثبوتزی ٚ تِٛیذات اتیّٙی 

 (.1 ضىُ) رٚس ٍ٘ٝ داضت 18آِٛٔیٙیْٛ سِٛفبت ٌُ ٞب را ثٝ ٔذت  ثخػٛظَٛ ٚ در حبِیىٝ ٌُ ٞبی تیٕبر ضذٜ ثب اتب٘ ثٛد
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 تیوارّای ضیویایی هختلف بز عوز گلذاًی گل رس رقن بلک هاجیکتاثیز : 1ضکل

 ٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ . ضذتعییٗ ثز حست ٔیّیٕتز طز ٌُ ثٝ ٚسیّٝ ی ا٘ذاسٜ ٌیزی لدر طَٛ ٔذت ٍٟ٘ذاری غٙچٝ ٞب ٔیشاٖ ثبس ضذٖ 

آِٛٔیٙیْٛ سِٛفبت ثب ٔحَّٛ ضبٞذ ٚ سیتزات ٞیذرٚوسی ویِٙٛیٗ  8زفتٝ ضذٜ در ٔحَّٛ ٌٞبی لزار  ثیٗ ٌُ ٔعٙی داری تفبٚت 

ثب تٛجٝ ثٝ . دارای لطز سیب دتزی ثٛد٘ذٞیذرٚوسی ویِٙٛیٗ سیتزات  8ٚ  ٞب در ٔحَّٛ حبٚی سِٛفبت آِٛٔیٙیْٛ  ٌُ ٚجٛد دارد ٚ

 ٚثیطتز ٘بضی اس ٔیشاٖ جذة آة أز ایٗ   وٝٔحَّٛ حبٚی سِٛفبت آِٛٔیٙیْٛ  چٙیٗ ثٝ ٘ظز ٔی رسذ  رٚس در  18عٕز ٌّذا٘ی 

 .(1جذَٚ )آِٛدٌی وٕتز ٔحیط ٍٟ٘ذاری ثٛدٜ است 

٘تبیج ٘طبٖ داد٘ذ وٝ تفبٚت ٔعٙی داری ثیٗ دٚ ٔحَّٛ ٍٟ٘ذار٘ذٜ ضبُٔ سِٛفبت آِٛٔیٙیْٛ ٚ اتبَ٘ٛ ثب تیٕبر ضبٞذ ٚ . کلزٍفیل

احتٕبال (. 1جذَٚ )ثٟتز حفظ ضذ ضبٞذ تیٕبر ٔحتٛای وّزٚفیُ در دٚ تیٕبر فٛق در ٔمبیسٝ ثب ثطٛریىٝ سِٛفبت ٔس ٚجٛد دارد 

 .استفبدٜ اس تزویجبت فٛق تبثیز سیبدی در ثب تبخیز ا٘ذاختٗ پیزی ٚ در ٘تیجٝ تجشیٝ وّزٚفیُ دارد

 ٘ذٚ ٘یتزات ٘مزٜ ثٛدسیتزات ٞیذرٚوسی ویِٙٛیٗ  8 حبٚی ٔحَّٛ ٍ٘ذار٘ذٜ درٞبیی وٝ  ٌُ٘تبیج ٘طبٖ داد٘ذ وٝ . ًطت آًتَسیاًیي

چٙیٗ  ( .1 جذَٚ)٘طت آ٘تٛسیب٘یٗ در ٔمبیسٝ ثب تیٕبر ضبٞذ ثٛد٘ذ وٝ ثیطزیٗ ٘طت آ٘تٛسیب٘یٗ را ٘طبٖ داد٘ذدارای وٕتزیٗ ٔیشاٖ 

تبثیز ثیطتزی در حفظ غطبی سَّٛ ٞب ٚ جٌّٛیزی اس تخزیت ٚ ٘طت ٔٛاد را ثٝ خبرج اس سَّٛ  ثٝ ٘ظز ٔی رسذ وٝ دٚ تیٕبر فٛق 

 (.1جذَٚ )رٚس اتفبق افتبد  9ر تیٕبر ضبٞذ ٚ ٘یش تخزیت غطبٞب پس اس ٞب داضتٝ ا٘ذ در حبِیىٝ ٘طت سیبد آ٘تٛسیب٘یٗ د

                تاثیز هحلَل ّای ًگْذارًذُ هختلف بز پاراهتزّای کیفی گل ضاخِ بزیذُ رس رقن بلک هاجیک. 1جذٍل 

 تیوارّا

 پاراهتز ّای کیفی

 

 

 هیشاى کلزٍفیل

SPAD 

 

 

 ًطت آًتَسیاًیي

Mg/L 

 

 باس ضذى غٌچِ

mm 

 ٍسى تزًسبی

 سیتزات ٞیذرٚوسی ویِٙٛیٗ -8

(3000ppm) + 5/2سسبوبر% 
57/108AB

 
25/146  A 545/36  A 033/97  AB 

49/417 C 92/166 + (100ppm) سِٛفبت ٔس  AB 114/33  AB 880/94 AB 
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٘طبٖ داد وٝ تفبٚت ٔعٙی داری ثیٗ تیٕبر ضبٞذ ٚ اتبَ٘ٛ اس ٘ظز ٚسٖ تز ٘سجی ٌُ ٞب  1٘تبیج حبغُ اس جذَٚ  .ٍسى تز ًسبی

ٚحٛد داضت ثطٛریىٝ ٌُ ٞبی لزار ٌزفتٝ در تیٕبر اتبَ٘ٛ دارای ٚسٖ تز ثیطتزی در طَٛ ٔذت ٔب٘ذٌبری ٘سجت ثٝ تیٕبر ضبٞذ 

دی وٝ دارد اس تجٕع ثبوتزی ٞب در ٔحَّٛ ٍٟ٘ذار٘ذٜ  ٚ ٘یش ا٘سذاد آٚ٘ذٞب احتٕبال اتبَ٘ٛ ثب تبثیز ٔیىزٚة وطی سیب. داضتٙذ

جٌّٛیزی وزدٜ ٚ ثذیٗ تزتیت ٔیشاٖ جذة آة ٚ در ٘تیجٝ ٚسٖ تز ٘سجی را در ایٗ ٌُ ٞب افشایص ٔی دٞذ  وٝ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ثب 

 .عٕز ٔب٘ذٌبری طٛال٘ی تز ٌُ ٞب ٘یش ٕٞزاٜ ٔی ثبضذ

 ٘تیجٝ ٌیزی

ٞبی  سبوبرس عٕز پس اس ثزداضت ٌُ ٪2+ سِٛفبت آِٛٔیٙیْٛ ٘تیجٝ ٌیزی وزد وٝ استفبدٜ اس اتبَ٘ٛ ٚ طجك ٘تبیج ثبال ٔی تٛاٖ 

ٚ ثٝ تبخیز ا٘ذاختٗ تجشیٝ آ٘تٛسیب٘یٗ ٚ وّزٚفیُ ثزي ٞب ٚ افشایص ٔیشاٖ جذة آة سیبد رٚس ثب حفظ ٚسٖ تز  18ضبخٝ ثزیذٜ را تب 

جٟت پیذا وزدٖ ثٟتزیٗ ٔحَّٛ ثزای ٍٟ٘ذاری ثٟتز ویفیت پس اس ثزداضت در َ تالش ٞبی فزاٚا٘ی ثب ایٗ حب .افشایص ٔی دٞذ

 .  ٌُ رس رلٓ ثّه ٔبجیه السْ است
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Ornamental products such as cut flowers has a limited display life so we studied the effect of 

some chemical holding treatments on vase life of rose (Rosa hybrida L.) cv. Black magic. In 

order to find the best treatment in extending cut rose flowers vase life they were kept in 

preservative solution including 2.5% sucrose supplemented with 8-hydroxyquinoline citrate, 

copper sulfate, silver nitrate, aluminum sulfate, ethanol and water (control). All treatment 

flowers stored in the climate controlled room at 20±2
◦
C with 70% RH and 12h photo period 

using fluorescent lamps (lights intensity of 15μmol m
-2

s
-1

) at the top of corolla .The result 

showed that ethanol and aluminum sulfate treatments have the most important role in the 

extending longevity as well as water uptake in these treatments. The amount of anthocyanin 

leakage  was high in control. Controls vase life ended at day 10, while the vase life of flowers 

was kept in aluminum sulfate and ethanol were 18 day. 
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