
 (اصفهان)واحد خىراسگان  یدانشگاه آزاد اسالم یدر کشاورز یپژوهش و نىآور یشهما
 

 

 برسی ريشُای افسایش ماودگاری گلُای شاخٍ بریدٌ

 1آذر ي الىاز باقری *1مائدٌ عبدالُی

 داوشجًی کارشىاسی ارشد داوشکدٌ کشايرزی، داوشگاٌ آزاد اسالمی  -1

 (اصفُان)ياحد خًراسگان 

 

 چکیدٌ

هحصَالت ایي ًَع . دس هیاى هحصَالت کطاٍسصی، گیاّاى صیٌتی دس تجاست جْاًی جایگاُ ٍیظُ ای داسًذ

فشٍش ًیض تا تغییش صیادی دس . گاّی تشای سسیذى تِ دست هصشف کٌٌذُ هسافت صیادی جاتجا هی ضًَذ

ّوچٌیي تذلیل تاال تَدى هیضاى تٌفس، حساسیت تِ خساسات ٍ صٍال سشیغ .هیضاى ػشضِ ٍ تماضا هَاجِ است

دس ایي .ل ٍ ًمل اًجام گیشدالصم است حذاکثش هَاظثت تشای حفظ کیفیت دس طَل دٍسُ پس اص تشداضت ٍ حو

همالِ دس هَسد ًحَُ تشداضت، تیواسّای هٌاسة جْت افضایص ػوش هاًذگاسی ٍ ضشایط ایذُ آل اًثاسداسی گل 

 .ّای ضاخِ تشیذُ ٍ سایش گیاّاى صیٌتی تحث هی ضَد

 .گیاّاى صیٌتی، گل ضاخِ تشیذُ ٍ هاًذگاسی :کلمات کلیدی

 برداشت

یي هشحلِ تشای تشداضت تیطتش گل ّا صهاًی است کِ غٌچِ گل ٌَّص هٌاسة تش :مرحلٍ رشد ي ومً گل

الثتِ صهاى . ایي غٌچِ ّا تایذ تتَاًٌذ لثل اص تَصیغ تِ طَس کاهل ٍ سضایت تخص تاص ضًَذ. تاص ًطذُ است

هٌاسة تشای تشداضت تِ گًَِ گیاّی، سلن، فصل، فاصلِ هحل تَلیذ تا تاصاس ٍسلیمِ هصشف کٌٌذُ تستگی 

 .داسد

تِ طَس کلی همذاس رخیشُ ّیذسات ّای کشتي دس ٌّگام غشٍب تیطتش است ٍلی تشجیح  :ان برداشتزم

 . دادُ هی ضَد کِ گل ّا صثح صٍد تشداضت ضًَذ چَى دها پائیي تَدُ ٍ تافت تیطتشیي همذاس آب سا داسد

ًتْای سالِ تْتش است ا. تشداضت هؼوَالً تا دست، لیچی یا چالَی تیض اًجام هی ضَد :وحًٌ برداشت

 .تایذ سؼی ضَد کوتشیي خساست هکاًیکی تِ گل ٍاسد گشدد. تصَست اسیة لطغ ضَد

 عملیات پس از برداشت

 .پس اص تشداضت گل ّا،ػولیات هختلفی تا سسیذى تذست هصشف کٌٌذُ سٍی گل ّا اًجام هی ضَد

یکٌَاختی ٍ هستمین تَدى سالِ ٍ استحکام آى، اًذاصُ ٍ سالهت گل،  : (Grading)درجٍ بىدی 

 .کیفیت ضاخ ٍ تشگ اص جولِ ػَاهلی ّستٌذ کِ تشای دسجِ تٌذی گل ّا هَسد استفادُ لشاس هی گیشد

اکثش گل ّا تِ جض ًَػی داٍٍدی، آًتَسیَم، اسکیذُ ٍ تشخی گل ّای  : (Bunching)دستٍ کردن 

. ّی تستگی داسدتؼذاد گل ّا دس ّش دستِ تِ هٌطمِ سضذ، فشٍضگاُ ٍ گًَِ گیا. خاظ دستِ هی ضًَذ

تشای گل ّای افطاى . تایی دستِ هی ضًَذ 14ٍ  01،  01،  4هؼوَالً گل ّای تک ضاخِ دس گشٍُ ّای 

 .سشگل ّا تا کاغز یا پلی اتیلي پَضیذُ هی ضًَذ. تستگی تِ تؼذاد گل تاص ضذُ ، ٍصى یا اًذاصُ خَضِ داسد
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یل، هسطح ٍ کن ػوك ّستٌذ تا هاًغ جؼثِ ّای تستِ تٌذی گل هؼوَالً طَ : (Packing)بستٍ بىدی 

اص دٍاًتْای جؼثِ فاصلِ داسًذ تا   ساًتیوتش 01تا  6هؼوَالً سش ضاخِ ّا . اصآسیة هکاًیکی تِ گلْا ضَد

دٍ طشف جؼثِ تایذ . َّای سشد تِ خَتی جشیاى داضتِ تاضذ ٍ خطش لِ ضذى گلثشگ ّا تشطشف ضَد

ل ّای هشکة هثل گل هیوَى ٍ گالیَل تْتش است تِ گ. سَساخْایی تشای جشیاى َّا ٍجَد داضتِ تاضذ

 .صَست ػوَدی تستِ تٌذی ضًَذ تا دس اثش طئَتشٍپیسن دچاس خویذگی ٍ کاّص تاصاسسساًی ًطًَذ

یکی اص هْوتشیي تخص ّایی کِ تاػث حفظ کیفیت گل ّاهی ضَد  : (Cooling)سرمادَی 

هذت صهاى . دس طَل اًثاس ٍ فشٍش است سشهادّی هحصَل دس صٍدتشیي صهاى هوکي ٍ ایجاد دهای هٌاسة

دلیمِ تطَل هی اًجاهذ کِ ایي هذت تِ ًَع هحصَل ٍ ضیَُ   31تا  01سشهادّی تشای خٌک ساصی، تیي 

 .تستِ تٌذی آى ٍاتستِ است

  ) (Chemical  Solutionsمحلًل َای شیمیایی 

 .گلْا پس اص تشداضت هوکي است دس هحلَل ّای هختلفی تشای اّذاف خاظ لشاس گیشًذ 

تملیل یاتذ اغلة پظهشدُ هی %  01- 04گل ّایی کِ ٍصى تش آى ّا  : (Rehydration)آبگیری -

ضاخِ ّای گل تِ ساحتی هی تَاًٌذ هحلَل سا جزب کٌٌذ تِ . ضًَذ ٍ تایذ ٌّگام خٌک کٌٌذُ آتگیشی کٌٌذ

کیفیت آب هَسد استفادُ . کِ سالِ ّا دس اثش تطکیل حثاب َّا یا فؼالیت تاکتشی هسذٍد ًطذُ تاضٌذضشطی 

تایذ هٌاسة تاضذ ٍ تْتش است هحلَل آتگیشی حاٍی هیکشٍب کص تَدُ ٍ تا اسیذ سیتشیک یا ّیذسٍکسی 

تِ ایي هحلَل دس ضوي اص اضافِ کشدى لٌذ . تشسذ 4/2تِ   PHاسیذی ضَد تا  (HQG)کَئیٌَلیي سیتشات

 . اجتٌاب ضَد

ایي هحلَل تایذ هحتَی همذاسی لٌذ ٍ یک هیکشٍب  : (Bud  Opening )باز شدن غىچٍ َا  -

 01تا  51دسجِ ساًتیگشاد سطَتت  16تا  10جَاًِ ّا تشای تاص ضذى تایذ دس ضشایط دهایی . کص تاضذ

 .فَت کٌذل لشاس گیشد 111تا  011دسصذ ٍ ضذت ًَس تیي 

سًگ آهیضی گل ّا تِ دٍ صَست اًجام هی گیشد یکی ایٌکِ  :(Tinting)ی مصىًعی روگ آمیس -

دسجِ ساًتیگشاد  لشاس هی گیشًذ ٍ دیگش ایٌکِ سش گل ّا دس هحلَل  30سالِ ّا دس هحلَل سًگی دس دهای 

تٌذی لشاس هی گیشًذ ٍ لثل اص اًثاسکشدى یاتستِ ( سًگ آًیلیي دس حالل آلی ایضٍپشٍپاًَل) سًگ اختصاصی 

 .آٍیضاى ضذُ تا خطک ضًَذ

ساکاسص تشکیة اصلی ایي هحلَل است کِ تش حسة ًَع هحصَل :  (Pulsing)محلًل َای محافظ  -

هیتل  -0تشخی اص گل ّای تشیذُ تشای کاّص اثشات هضش اتیلي تا . دسصذ  داسد 11تا  1غلظتی تیي 

تیواس هی  (AVG)ی ٍیٌیل گالیسیي ٍ یا آهیٌَتَکس (STS)، تیَسَلفات ًمشُ   (Mcp-1)سیکلَپشٍپي 

سٌتتاص تاػث تأخیش دس پیشی تخصَظ دس گل  ACCایي تشکیثات تا جلَگیشی اص سٌتض یا فؼال ضذى . ضًَذ

ًیتشات ًمشُ ّن هی تَاًذ دس افضایص طَل ػوش هؤثش تاضذ تْتش است گل ّا دس . ّای کالیوتشیک هی ضًَذ

 .حاٍی لٌذ لشاس گیشًذٍ  دسجِ ساًتیگشاد 32اتاق سشد داخل آب گشم 

 اوبارداری ي شرایط مىاسب اوبار

ػَاهل هختلفی هی . هذتی کِ هی تَاى گل ّا سا اًثاسداسی کشد کَتاُ ٍ هؼوَالً کوتش اص یک هاُ است

 :تَاًٌذ طَل ػوش گلْا سا پس اص تشداضت تحت تاثیش لشاس دٌّذکِ ػثاستٌذ اص
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دهای هٌاسة تشای اًثاس تیطتش . افضایص هی یاتذ سشػت تٌفس گل ّای تشیذُ تا صیاد ضذى دها:دما-1

الثتِ . ّوَاسُ دها تایذ تاالتش اص دهای اًجواد تاضذ .هحصَالت ضاخِ تشیذُ صفش دسجِ ساًتیگشاد است

 دسجِ ساًتیگشاد 01هحصَالت گشهسیشی هثل آًتَسیَم، پشًذُ تْطتی ٍ تشخی اسکیذُ ّا دس دهای کوتش اص 
 .تاضذ دسجِ ساًتیگشاد/. 1دس طَل اًثاسداسی ًثایذ تیص اص ًَساى دها . آسیة هی تیٌٌذ

گلْای تشیذُ تذلیل داضتي تافت ػلفی ،اتالف آب صیادی داسًذ پس تایذ دس اًثاسی تا سطَتت : رطًبت-2

 .دسصذ ًگْذاسی ضًَذ 04ًسثی تاالی 

ِ ّا ًَس صیاد ًیاص فمط تشای تاصضذى غٌچ. گل ّا پس اص تشداضت دس ضشایط ًَس کن لشاس هی گیشًذ: وًر-3

دس ضوي ًَس هٌاسة دس طَل دٍسُ تشداضت تاػث تْثَد . الثتِ تاسیکی ضذیذ تاػث صٍال تشگ هی ضَد. است

 .کیفیت گل خَاّذ ضذ

تیواس اتیلي سٍی کَلیتَاسّای هختلف هی تَاًذ تاػث جلَگیشی اص تاصضذى گل ، تسشیغ دس تاص  :اتیله -4

تشای کاّص ایي صذهات، . سیضش گلثشگ ٍ کذس ضذى آى هی ضَد ضذى، تاص ضذى غیش ػادی، سیضش تشگ،

. ّوچٌیي تایذ اص تَلیذ اتیلي تَسط هٌاتغ هختلف جلَگیشی ًوَد. ٍجَد تَْیِ هٌاسة دس اًثاس ضشٍسی است

ّن هؤثش   MCP   ٍSTS-1تیواس تا تشکیثات آًتی اتیلي هاًٌذ . هحصَالت آسیة دیذُ ًیض تَلیذ اتیلي داسًذ

 .است

ٍجَد ّش گًَِ سطَتت آصاد ٍ لطشات  . گل ّا تِ تیواسی کپک خاکستشی حساسٌذ اکثش: اری َا بیم-5

اًتمال گل اص هحیط گشم تِ هحیط سشد تاػث جوغ ضذى . آب سٍی گل تاػث سضذ لاسچ تَتشتیس هی ضَد

اص  سػایت تْذاضت، کٌتشل دها، تشاکن کن گل،استفادُ اص لاسچ کص ٍ جلَگیشی. آب سٍی هحصَل هی ضَد

 .تجوغ آب آصاد سٍی گیاُ دس کٌتشل تیواسی ّای لاسچی هؤثش است

آًتی اتیلي ّا، لٌذ ٍ : تِ هٌظَس حفظ کیفیت هحصَل دس طَل دٍسُ اًثاس هی تَاى گلْا سا تا هَادی چَى

+ ساکاسص + تشای هثال استفادُ اص تشکیة َّسهَى جیثشلیک اسیذ . تٌظین کٌٌذُ ّای سضذ تیواس ًوَد

PROHEX- Ca گل فلَکس تاػث تَسؼِ صًذگی گلذاًی، افضایص کیفیت پس اص تشداضت ٍ افضایص  سٍی

 .سایض ٍ سفیذ ضذى سًگ گل ّا هی ضَد

سٍص  6، حذٍد % 3آهیٌَاکسی استیک اسیذ ٍ ساکاسص  هیلی هَالس 4/1گل اسکیذُ دس اثش تیواس تاس هحلَل 

ٍ هیضاى جزب هحلَل تَسط گل ضذُ ٍ اص  ایي تیواس تاػث افضایص ٍصى تش. طَل ػوش تیطتشی داضتِ است

دس اثش   (AOA)آهیٌَاکسی استیک اسیذ . هیضاى تاسیک ضذى گلثشگ ّا ٍ سًگ پشیذگی آى ّا هی کاّذ

اگشچِ آصهایص ّای هختلفی . خاصیت اسیذی کِ تِ هحیط هی دّذ هاًغ اص سضذ تاکتشی ّا ًیض خَاّذ ضذ

افضایص ػوش هحصَل سا تأییذ کشدُ اًذ اها دس یک تشسسی  دس هواًؼت اص اثش اتیلي ٍ  Mcp-1تأثیش هثثت 

الثتِ سٍی ّویي گل تیَ سَلفات ًمشُ ػوش گلذاًی سا . اثش هثثتی ًذاضتِ است   First  Redسٍی سص ّیثشیذ 

 .سٍص افضایص دادّاست  11سٍص تِ  02اص 

ًیض تاػث  هیلی گشم تش لیتش ساکاسص  GA3  +   41هیلی گشم تش لیتش  41استفادُ اص هحلَل هحتَی 

 . افضایص ػوش گل ّای تشداضت ضذُ گالیَل ٍ تْثَد کیفیت آًْا پس اص تشداضت هی ضَد

 

 بع مىا
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