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Ilonaبررسی اثر مواد شیمیایی بر ماندگاري و کیفیت رز شاخه بریده رقم 

  

بهزاد ادریسی 
*

، علی کالیی 
 **

و اصغر حسینی نیا
***   

  31/4/87:  و تاریخ پذیرش مقاله 29/5/86: تاریخ وصول مقاله 

  

  چکیده

  

 ود توازن هورمونی و روابط آبی بهبو مؤثر در هاي شاخه بریده با استفاده از ترکیباتگلماندگاري 

  لذا تأثیر چند ماده شیمیایی بر ماندگاري. یابدها در بافت آوند چوبی افزایش مییا کاهش رشد باکتري

هاي شاخه بریده رز رقم ایلوناگل
1

  وتر بررسیتر و کم هزینهتر، سالم معرفی مواد نگهدارنده فراوانبراي 

هاي کامل تصادفی در سه تکرار آزمایش با طرح بلوك. قایسه اقتصادي شدمو هزینه تأثیر باتوجه به میزان 

با استفاده از تیمارهاي هیپوکلریت سدیم، تیوسولفات نقره
2

، سولفات نیکل، استات روي، کلرید کبالت، 

هیدروکسی کینولین سیتراتسولفات آلومینیوم و
3

 به روش نبضی
4

نتایج نشان داد که تیمارهاي .  انجام شد

 تیمار .سولفات آلومینیوم بیشترین تأثیر را روي کیفیت دارندام پی پی800 کبالت و ورکلرام پیپی 400

مؤثر بر ماندگاري بودند  يام سولفات آلومینیوم بهترین تیمارهاپی پی800  وسولفات نقرهام تیوپی پی400

)05/0 <P .( ترتیبکلرید کبالت بهام یپ پی600  وهیدروکسی کینولین سیتراتام پی پی600تیمار  

  .ترین تیمارها بودندترین و پرارزشاقتصادي

  

  ، ماندگاري گل بریده ('Rosa hybrida 'Ilona)گل بریده رز  کلرور کبالت، تیمار نبضی، :کلمات کلیدي 

                                               
*

 ایران -  استان مرکزي ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی، محالت، مربی پژوهش، - 

)behzadedrisi@yahoo.com(  

**
 ایران -   تهرانمرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی،مربی پژوهش،  -  

)akalaei@yahoo.com(  

***
   ایران - استان مرکزيمحالت، ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی، مربی پژوهش،  -  

)ania768@yahoo.com(

1 - Ilona

2 - Silver thiosulfate (STS)

3 - Hydroxy quinolin citrate (HQC)

4 - Pulsing
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  مقدمه

 با تغییر رنگ، گیاه روي يهاپایان عمر گل

ها و درنهایت پژمردگی یا بسته شدن گلبرگ

،  شرایط یکساندرها همراه است ولی آنریزش 

 . استتر هاي شاخه بریده کوتاهگلطول عمر 

هاي شاخه  گلماندگاريعوامل محدودکننده 

 عواملی - 1 .شوند بریده به دو گروه تقسیم می

نظیر رقم، نور، دما، کوددهی، آبیاري، رطوبت، 

 آلودگی  در زمان داشت وهاکنترل آفات و بیماري

 قبل از برداشتو گل در زمان هوا و مرحله نم

  ند وکنتعیین میرا کیفیت گل در زمان تولید 

هاي شاخه  گلماندگاري برطور غیرمستقیم هب

 عوامل پس از برداشت نظیر - 2 و نداثر داربریده 

دما و رطوبت نسبی محیط، میزان تولید اتیلن، 

آلودگی به   حساسیت گل به اتیلن،

ان از دست دادن ها، تنفس، میز میکروارگانیسم

هاي وارد آب، روش برداشت، زخم یا آسیب

 شرایط حمل و ،افشانی و تلقیحشده، گرده

 دوام گل پس از جدا شدن از بوته نیز برانبارداري 

عمر گل شاخه  .)19و  13 ،3( نددارمادري تأثیر 

بریده رز اغلب با خمیده شدن محور گل در زیر 

خمیدگی گردن گل(غنچه 
1

بروز . ابدیپایان می) 

م نتیجه انسداد آوندي است که مانع از یاین عال

  و19 ،10 ،7، 6( شودجذب آب توسط گل می

هاي ها، حباباین امر نتیجه عملکرد باکتري). 20

  هاي ناشناخته فیزیولوژیکیهوا و یا واکنش

  ). 20( باشدمی

هایی کـه   شدن گل  بازهایی مانند زنبق    در گل 

فقـط بـا قـرار      ،  انـد   هبه صورت غنچه برداشت شد    

                                               
1 - Bent neck

   در لـی  و .پـذیر اسـت    امکـان   آب هـا در    دادن ساقه 

هاي رز، میخک، داوودي و گالیول اسـتفاده از         گل

در شـکوفایی گـل     ) سـاکاروز (محلول حاوي قند    

 آب در رشـد    .باشد  بسیار مؤثرتر از آب خالص می     

هــاي  گلبــرگلــذا انــدازه .هــا نقــش داردگلبــرگ

ن داخل آب انبـار     دداهاي رز که قبل از قرار         شاخه

یی برسند کـه    ها گل هتوانند به انداز    شده باشند نمی  

 پیري طبیعی عامل اصـلی      .اندنشده تنش آبی    دچار

هاي بریـده نیـست بلکـه پژمردگـی         پایان عمر گل  

هـاي  تنش آب علت اصلی پایان عمر گل      ناشی از   

باشد این تنش در اثر انسداد آونـد          شاخه بریده می  

ساقه و یـا از دسـت دادن   و کاهش هدایت آب در  

ــ(آب  ــرگهب ــق گلب ــاخــصوص از طری  ایجــاد )ه

  .)11  و5، 3( شود می

ــوا،   ــروب و ه ــاري از میک ــتفاده از آب ع اس

 استفاده  ،) براي رز  =pH 3( محلول   اسیدیتهکاهش  

میکروب، ترکیبـات حـاوي     ضد  مواد   از آب سرد،  

، بـرش   ) و نیترات نقره   تیوسولفات نقره (یون نقره   

دادن داخـل محلــول   زمـان قـرار  مجـدد سـاقه در   

  .)19و  11 ،5( تواند جذب آب را بهبود بخشد می

قرار  آب    درون رزپایین ساقه   هاي   برگ وقتی

هاي ترشح شده از آنهـا وارد آب        فنلپلی گیرندمی

 .دنشـو   انسداد آوندها مـی    تسریع در  شده و باعث  

داخل ساقه در   بنابراین بهتر است قبل از قرار دادن        

 شـوند   حـذف ین  یهـاي پـا   ها و تیـغ   گ بر ،محلول

)20.(  

 برخی ارقام داوودي بـه افـزایش        نیز نظیر رز  

 اگـر  .باشـد   محلول حـساس مـی     تعداد باکتري در  

غلظت کلنی باکتري در محلول نگهـداري گـل در          
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10دامنه  
8

-10
7

لیتـر باشـد سـبب کـاهش         در میلی  

10  غلظت و درگرددمیجذب آب 
9

 کلنی در 3

م پژمردگی بعد از یک ساعت      یاللیتر، اولین ع  میلی

   ).20( شود ظاهر می

  هیپوکلریـــت ســـدیم یکـــی از بهتـــرین   

هاي شاخه  هایی است که بر روي گل     کشکروبمی

 .باشـد بـو و گالیـول مـؤثر مـی          بریده مریم، شـب   

ــتفاده از  ــی600اس ــی پ ــر 6/0 (امپ ــرم در لیت )  گ

بـو    شبماندگاريهیپوکلریت سدیم سبب افزایش     

  .)نتایج در دست انتشار( گردد  برابر میدوتا 

استفاده از کلریـد نیکـل در محلـول محـافظ           

ها و افـزایش    گالیول باعث تأخیر در باز شدن گل      

سـولفات آهـن و     ولی  . شودها می طول عمر سنبله  

نماینـد و   ها را تسریع می   نیترات نقره باز شدن گل    

ها بـه انـدازه      افزایش در طول عمر سنبله     رغمعلی

بنابراین استفاده از کلرید    . ثر نیستند ؤ نیکل م  ورکلر

نیکل براي حفظ کیفیت و افزایش طول عمـر گـل      

  ).15(در گالیول توصیه شده است 

طول عمر میخک و رز با استفاده از ساکاروز 

مین أهاي شاخه بریده تدر گل). 9( یابدافزایش می

خیر در پیري گل و حفظ أکربوهیدرات براي ت

. )2( کندري کفایت میساختار و فعالیت میتوکند

در یک آزمایش تأثیر تیوسولفات نقره به تنهایی و 

یا تیوسولفات نقره همراه با ساکاروز در رز رقم 

دیانا
1

این امر نقش . بیش از ساکاروز به تنهایی بود 

مهم تیوسولفات نقره در افزایش طول عمر گل 

ولی اثر بازدارندگی . دهدرا نشان میبریده رز 

در . باشد این ماده کمتر از ساکاروز میتولید اتیلن

                                               
1 - Diana 

این آزمایش ساکاروز بیش از تیوسولفات نقره 

  ). 9( مانع تولید اتیلن شد

 ورهاي فلزي از جمله کلرتعدادي از نمک

کبالت اثر مثبت در طول عمر سنبله و باز شدن 

زیرا یون کبالت یک . هاي گالیول دارندگلچه

). 12(باشد  میثر در بیوسنتز اتیلنؤبازدارنده م

هاي محافظ استفاده از نیترات کلسیم در محلول

 تا سه روز 5/1در دو رقم رز طول عمر آنها را 

  ).16 (را افزایش دادها  و شکوفایی غنچهبیشتر

هاي فلزي نظیر تیوسولفات نقره، برخی نمک

هاي کبالت و نیکل مانع از نمک سولفات آلومنیوم،

 ،هدف این آزمایش. )20 (شوندها میرشد باکتري

ک از مواد مورد یهاي مناسب هر تعیین غلظت

استفاده باتوجه به رقم و شرایط عمومی پرورش 

تعیین یک براي همچنین رز در ایران بود و 

نسبت به تیوسولفات نقره تأثیر تر جایگزین ارزان

 و هیدروکسی کینولین سیترات با سایر مواد آن

ه اقتصادي براي بررسی و مقایس. مقایسه شد

از روش تحلیل منفعت به تیمارهاي موردنظر 

  .)18 و 8 ،4( شدهزینه استفاده 

  

  مواد و روشها

 در ایستگاه ملی 1383این تحقیق در سال 

تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت با هدف 

بررسی تأثیر برخی تیمارهاي شیمیایی بر 

هاي شاخه بریده رز رقم ایلونا ماندگاري گل

)Ilona (افزایش عمر پس از برداشت . نجام شدا

تر از ها با جایگزین نمودن مواد شیمیایی سالمگل

. دش به روش نبضی بررسی ،نظر زیست محیطی
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هاي کامل آزمایش براساس طرح آماري بلوك

تصادفی در سه تکرار و تیمارهایی به شرح زیر 

 ساکاروز سه درصدانجام شد براي کلیه تیمارها 

  . نیز منظور شد

  )آب( شاهد - 1

 و 600 ،800هاي  تیوسولفات نقره با غلظت- 2

  امپیپی 400

  امپی پی1200  و1500 ،1800 سولفات نیکل - 3

  امپیپی 400 و 600 ،800 کلرید کبالت - 4

  600  و800، 1000 سولفات آلومینیوم - 5

  امپیپی

  امپیپی 400 و 600 ،800 استات روي - 6

  امپیپی  600 سیترات  هیدروکسی کینولین- 7

     امپیپی 600 هیپوکلریت سدیم - 8

ها به صورت نیمه باز و  گل،در این آزمایش

هاي رز ها، از بوتهگلبرگلبه  نقبل از برگشت

کشت شده در سیستم کشت خاکی برداشت شده 

و پس از انتقال به آزمایشگاه، براي یکسان کردن 

متر بریده انتی س60 به طول ها، مجدداًاندازه شاخه

شاخه تا محل قرار  هاي پایین هربرگ. شدند

گنجایش . ها حذف شدگرفتن داخل محلول

هر  در  لیتر بود و5/0هاي مورد استفاده ظرف

هر  لیتر محلول ریخته شد و در میلی300ظرف 

پنج شاخه گل گذاشته ) هر واحد آزمایشی(کدام 

ها به مدت سه ساعت در محلول گل. شد

ي فوق قرار داشتند و فقط تیمار سولفات تیمارها

پس از این مدت، ). 20( دقیقه اعمال شد 15نیکل 

ها خارج و در داخل آب معمولی ها از محلولگل

 درجه 2t(20( در محیطی با دماي درون گلدان و

 درصد قرار 60گراد و رطوبت نسبی حدود سانتی

برداري صفات به صورت یادداشت. داده شد

م شد و پایان عمر گلدانیروزانه انجا
1

 براساس 

ها یا خمیدگی پژمردگی بیش از یک سوم گلبرگ

در طول این . )14 (گردن گل مشخص گردید

ها ها، ساقه یا گلبرگمدت تغییرات کیفی در برگ

ها نظیر تغییر رنگ، ایجاد لکه یا لوله شدن گلبرگ

صورت معیار ه و غیره براي هر تیمار کنترل و ب

سپس میانگین نمرات . ت شد ثب0-10عددي 

گل باقیمانده در هر   تعدادبرحسبها، کیفیت گل

روز، براي هر تیمار محاسبه و مجموع نمرات 

روزها تا پایان طول عمر قابل قبول همان تیمار به 

صفات مورد . عنوان نمره کیفی محاسبه شد

افزار آماري گیري توسط نرماندازه
2MSTATC 

رهاي برتر با انجام تجزیه و تحلیل شد و تیما

  مشخص LSDمقایسات میانگین از طریق آزمون 

  .شدند

  روش بررسی اقتصادي

 بررسی و مقایسه اقتصادي مواد مختلف براي

 پس از ماندگاري افزایش مورد استفاده براي

ورد  از روش منفعت به هزینه و نیز برآ،برداشت

  وري استفادهبرخی معیارهاي مربوط به بهره

  .دوشمی

در این روش نسبت  : منفعت به هزینهروش

هاي آن  به هزینهنهمیانگین منافع احتمالی یک گزی

سپس نسبت محاسبه شده با  .گرددمی محاسبه

که این نسبت درصورتی. شود مقایسه مییک عدد

 باشد، گزینه قبول و در غیر این یکتر از بزرگ

  .   شودصورت رد می

                                               
1 - Vase life

2 - MSTAT 1.41, Michigan State University
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هاي رقیب ابتدا نهبراي مقایسه گزی :هانهمقایسه گزی

طبق   برنهنسبت منفعت به هزینه هر گزی

دستورالعمل روش منفعت به هزینه محاسبه و هر 

 اي که نسبت منفعت به هزینه آن کمتر ازگزینه

هاي بهینه سپس گزینه. شودرد می باشد، یک

هایی که نسب منفعت به هزینه آنها بیشتر از تیمار(

 و شدهمرتب برحسب هزینه اولیه ) باشد مییک

 نهبراي مقایسه دو گزی. شودمیدو به دو مقایسه 

ها  نسبت تفاوت منافع به تفاوت هزینهدبای

 باشد، یکاگر این نسبت کوچکتر از . شدمحاسبه 

  گزینه کوچکتر پذیرفته و گزینه بزرگتر رد

 باشد، گزینه یک این نسبت بزرگتر از اگر. شودمی

  ). 8 (شود میتر پذیرفته و گزینه کوچکتر ردبزرگ

دو  ناشی ازها،  گلاستفاده ازافزایش ارزش 

 از رابطهعامل کاهش ضایعات و بهبود کیفیت 

   :دش محاسبه )1(

  

 تعداد –تعداد شاخه گل درجه یک در تیمار موردنظر 

میزان کاهش = شاخه گل درجه یک در تیمار شاهد 

  )1(ضایعات نسبت به شاهد در میانگین طول عمر     

  

 میزان کاهش ضایعات تیمار  شاخه گل در رقیمت ه

ارزش مربوط به کاهش ضایعات در هر  = در تیمار

  )2                                                      (تیمار

  

باتوجه به تفاوت در طراوت و بازارپسندي 

ها طی دوره نگهداري پس از برداشت، ارزش گل

  مقایسه با شاهدکیفیت براي هر تیمار و در  بهبود

  :د ش محاسبه )3(از فرمول 

 =  قیمت محصول مرغوبدرصد افزایش قیمت 

)3                                        (ارزش مرغوبیت 

  

 هر یک از مواد فوق یهاي مصرفهزینه

ادوات،  شامل هزینه تهیه مواد اولیه، ظروف و(

هاي نیازهاي کارگري و سایر وسایل و هزینه

  .باشد می)بط با هر گزینهمرت

 اقالم مربوط به منافع ، مقایسه اقتصاديبراي

هر گزینه با یکدیگر جمع شده و تفاوت آن با 

هاي دو گزینه تقسیم شاهد به تفاوت هزینه

هاي منفعت به هزینه بزرگتر سپس نسبت. دیگرد

ها با یکدیگر از واحد را براي هر یک از گزینه

  . )8 (شدتخاب نسود ا بیشترین مقدار ومقایسه 

  

  و بحث نتایج

و ) امپی پی400( کبالت ورکلر اثر تیمارهاي

ترتیب در به) امپی پی800(سولفات آلومنیوم 

  بیشترین مقدار بودبهبود کیفیت نگهداري 

)05/0 p<) ( 1جدول.(  

تواند ناشی از سولفات آلومینیوم میاثر مثبت

تعرق ها و کاهش میزان رشد میکروبممانعت از 

 هاي شاخه بریده رز باشدگل و تبادالت روزنه در

عنوان یک ه یون کبالت نیز ب). 19 و 17 ،7(

ثر در بیوسنتز اتیلن و عامل کاهش ؤبازدارنده م

یر أخها و بهبود جذب ساکاروز و ترشد باکتري

  گرددم پژمردگی یا پیري مییدر بروز عال

  ).20 و 17 ،12(

  



1387بهار ، 1ماره ، ش10دوره مجله کشاورزي، 

26

  ی و طول عمر  میانگین نمره کیف- 1جدول 

Table 1 - Average of qualitative value and vase life

(ppm)تیمار  )روز(طول عمر   کیفیت

abcd
 3/37 324/1t 3/7

abcd
764/1t شاهد

abcd
 4/41 817/4t abc

 0/10 517/2t 600یم دهیپوکلریت س

abcd
 8/39 343/4t abcd

 0/7 517/2t 600هیدروکسی کینولین سیترات 

abcd
 7/41 188/2t a

 0/12 528/1t 400 تیوسولفات نقره

d
 0/35 000/0t d

 7/3 333/0t 600 تیوسولفات نقره

bcd
 5/36 276/0t abcd

 7/8 603/2t 800 تیوسولفات نقره

abcd
 1/36 259/1t bcd

 7/5 667/0t 1200سولفات نیکل 

d
 7/34 624/0t cd

 7/4 202/1t 1500سولفات نیکل 

abcd
 1/38 841/1t abcd

 7/6 028/2t 1800سولفات نیکل 

a
 4/44 195/2t abcd

 0/8 517/2t 400 کبالت ورکلر

abc
 0/43 637/2t abcd

 0/8 646/2t 600 کبالت ورکلر

bcd
 5/36 275/1t abcd

 3/6 856/1t 800 کبالت ورکلر

abcd
 2/37 961/0t abcd

 3/9 667/0t 600سولفات آلومنیوم 

ab
 5/43 950/3t ab

 3/11 882/0t 800سولفات آلومنیوم 

cd
 583/35 583/0t bcd

 7/5 186/2t 1000سولفات آلومنیوم 

abcd
 2/38 878/1t cd

 0/5 528.1t 400استات روي 

bcd
 0/36 000/1t d

 7/3 667/0t 600استات روي 

abcd
 0/38 899/3t abcd

 0/7 309/2t 800استات روي 
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آلومینیوم و تیوسولفات مقایسه تأثیر سولفات 

هاي بریده رز در هند نشان نقره بر طول عمر گل

   5/0(هاي مساوي داده است که در غلظت

، سولفات کبالت حتی بیشتر از )موالرمیلی

ها اثر تیوسولفات نقره بر افزایش طول عمر گل

 75/0(سولفات آلومینیوم در غلظت بیشتر . دارد

بت به سایر تیمارها بیشترین اثر را نس) موالرمیلی

سولفات آلومینیوم عالوه بر اثر ). 17(دارد 

ها باعث کاهش بازدارندگی در رشد میکروب

این . گرددها در رز میمیزان تبخیر و تعرق برگ

امر به دلیل کاهش تبادالت روزنه توسط این ماده 

طول ). 19 و 7(گیرد هاي بریده صورت میدر گل

 رشد و فصل تغییر گل رز تحت تأثیر شرایطعمر 

میزان تبخیر و تعرق به نوع ارقام نیز ). 7(کند می

 رقم رز 25در یک آزمایش با . بستگی دارد

مشخص گردید که طول عمر گل در ارقام 

مختلف و شرایط یکسان، بسیار متفاوت و بین 

در برخی ارقام تفاوت ). 7(  روز بود5/14چهار تا 

. باشدطول عمر مربوط به تفاوت فصل رشد می

در رقم روت رز
1

هاي برداشت شده  طول عمر گل

در زمستان نسبتاً کمتر از سایر فصول و همبستگی 

. دار نبودشدت تبخیر و تعرق با طول عمر معنی

عالوه بر هیدروکسی کینولین سیترات بسیاري از 

ها نظیر نیترات نقره و سولفات کشمیکروب

ه بریده آلومینیوم مانع از رشد باکتریایی در ساق

  ).7( شوندمی

سـولفات  و  ) امپـی  پی 400 (تیوسولفات نقره 

به عنوان بهترین تیمـار در      ) امپی پی 800(آلومنیوم  

                                               

1 - Rote Rose 

  )>05/0p( گـــل بودنـــد افـــزایش طـــول عمـــر

رسـد تیوسـولفات نقـره بـا         به نظر می   .)1جدول  (

غلبه بر اثر کمبود کربوهیدرات و مهار آغاز تولیـد          

هـا  فزایش طول عمر گل   اتوکاتالیتیک اتیلن باعث ا   

  ).9( شود

تیوسولفات نقره یک بازدارنده فعالیت اتیلن 

ACC2هاي یمآنزولی ساکاروز فعالیت . باشدمی
 

 سنتتاز و یا بیان ژن آن را متوقف ACCیا از اکسید

تیوسولفات نقره با اتیلن براي اشغال ). 9( کندمی

هاي فعال رقابت نموده و اثرات منفی اتیلن گیرنده

تیوسولفات نقره در گل ). 2( دهد کاهش میرا

هایی را که پس ماند و قادر است گیرندهباقی می

 شوند، مهار کنداز باز شدن گل نیز تشکیل می

  هاي رز رقمپیش تیمار دو ساعته گل). 1(

فرست رد
3

موالر تیوسولفات  میلی5/0 با محلول 

 طول عمر گل در تیمار با اتیلن سبب افزایشنقره 

  ).1( دشهد و شا

براي حفظ کیفیت و طول عمر گل شاخه 

بریده رز پیش تیمار پالسینگ تیوسولفات نقره به 

مدت دو ساعت و پس از آن تیمار با محلول 

ه ساکاروز همراه با هیدروکسی کینولین سیترات ب

ه ساکاروز ب.  ساعت توصیه گردیده است10مدت 

عنوان یک ماده با خواص اسمزي
4

ی ی براي شکوفا

 و یک ماده مصرفیگل
5

 براي سنتز دیواره سلولی 

 ولی در یک آزمایش .)9( و تنفس ضروري است

                                               

2 - 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC)

3 - First Red

4 - Osmolyte

5 - Substrate
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پیش تیمار با نیترات نقره و پس از آن استفاده از 

ثیري در أ ت هاي نگهداري،ترکیبات مختلف محلول

 ولی .نداشتندتأثیر میزان اتیلن تولید شده در بافت 

اي تیمار هاکسیدکربن تولید شده در گلمیزان دي

  ).2( شده با نیترات نقره بیشتر بود

  هاي اقتصادينتایج بررسی

هیدروکسی کینولین سیترات    سهتیمار شماره   

داراي بیشترین درآمد حاصل از مجموع سـه         600

  ).2جدول ( بوددرجه محصول 

  

  )ریال(میانگین درآمد کل حاصل از تیمارهاي مختلف  - 2جدول 

Table 2 - Average of Total income for treatments (Rls)

  

  (ppm) تیمار

  لگ

  1درجه 

  لگ

  2درجه 

  لگ

  3درجه 

  مجموع

   درجه محصول3

  2080  230  630  1220شاهد  1

  1120  310  310  600500یم دهیپوکلریت س  2

  2920  200  610  6002110 هیدروکسی کینولین سیترات  3

  1690  180  370  4001140 تیوسولفات نقره  4

  1390  250  400  600740ات نقرهتیوسولف  5

  1890  220  680  800990 تیوسولفات نقره  6

  2140  210  560  12001370سولفات نیکل   7

  2110  180  390  15001540سولفات نیکل   8

  1830  310  510  18001010سولفات نیکل   9

  2170  210  510  4001450کلرید کبالت   10

  2710  210  480  6002020کلرید کبالت   11

  1720  240  850  800630کلرید کبالت   12

  1570  260  610  600700سولفات آلومنیوم   13

  1530  200  510  800820سولفات آلومنیوم   14

  1690  300  320  10001070سولفات آلومنیوم   15

  1740  300  600  400840استات روي   16

  2770  220  490  6002060استات روي   17

  2010  240  510  8001260استات روي   18
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طول عمر، سود و نـسبت منفعـت بـه          با مقایسه   

 17  و پـنج   شماره هايتیمارشود که   مشاهده می هزینه  

 باشـند مـی  روز چهـار داراي کمترین طول عمر یعنـی       

این در حالی است که تیمارهـاي شـماره         . )3جدول  (

.  روز داراي بیشترین طول عمر بودند12 با 14 و چهار

 به ازاي هر شاخه ریال 2810 با میزان  سهتیمار شماره   

 970 بـا     پـنج   تیمار شـماره   وترین سود   گل داراي بیش  

. کمترین میزان سود را داشتریال

  

   تیمارهاي مختلف طول عمر، سود و نسبت منفعت به هزینه- 3جدول 

Table 3 - Vase life, benefit and benefit cost ratio for each treatment

  

  (ppm) تیمار

  طول عمر

  )روز(

  سود

  )ریال(

نسبت منفعت

  به هزینه

  -  2080  7شاهد  1

  45  1090  60010یم دهیپوکلریت س  2

  25  2810  6008هیدروکسی کینولین سیترات   3

  6  1420  40012 تیوسولفات نقره  4

  3  970  6004 تیوسولفات نقره  5

  3  1320  8009 تیوسولفات نقره  6

  5  1740  12006سولفات نیکل   7

  4  1610  15005سولفات نیکل   8

  3  1230  18007سولفات نیکل   9

  11  1670  4008 کبالت ورکلر  10

  11  2450  6008 کبالت ورکلر  11

  5  1380  8007 کبالت ورکلر  12

  39  1540  60010سولفات آلومنیوم   13

  29  1470  80012سولفات آلومنیوم   14

  25  1620  10006سولفات آلومنیوم   15

  26  1670  4005استات روي   16

  28  2670  6004استات روي   17

  15  1870  8007استات روي   18

  

تیمار شاهد از آب خـالص اسـتفاده        در   چون

، نـسبت منفعـت بـه       بودآن بسیار کم    هزینه  و   شد

 در  دلیـل  بـه همـین      و بـود هزینه آن بـسیار زیـاد       

هاي منفعت به هزینه     نسبت هلیک. ارائه نشد جدول  

کـه  حاسبه شده براي تیمارها بیشتر از واحد بوده      م

  اقتصادي بودن کلیه تیمارهاي آزمایشاین امر که 
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. دهدمی را نشان

   مـشخص  ،با مقایسه کلیه تیمارهاي آزمـایش     

  تـرین تیمـار    اقتـصادي  سـه د که تیمـار شـماره       ش

  .باشدمی

میانگین طول عمر محاسبه شده کـه برابـر         در  

ه گـل رز درجـه       شـاخ  هشتباشد،   روز می  هشت

تیمارهـاي  ولـی   . یک در تیمار شـاهد وجـود دارد       

 شـاخه گـل     چهار و   پنجترتیب   به 17 و   11شماره  

 دو بـا  دو تیمـار شـماره   واند  داشتهاز شاهد   بیشتر  

تیمـار  شاخه گل بیشترین ضایعات را درمقایسه با        

  . شاهد داشته است

  

  ل در میانگین طول عمرتعداد شاخه گل درجات مختلف محصول و ارزش ک - 4جدول 

Table 4 - Number of flower in different grades and total value in vase life mean

  

  )ریال( ارزش کل هر تکرار  3 درجه  2درجه   1 درجه  (ppm) تیمار

  2320  0  1  8شاهد  1

  850  3  0  6002یم دهیپوکلریت س  2

  3490  0  3  60011هیدروکسی کینولین سیترات   3

  1920  1  4  4004 تیوسولفات نقره  4

  1810  0  4  6004 تیوسولفات نقره  5

  2560  2  4  8006 تیوسولفات نقره  6

  3070  1  3  12009سولفات نیکل   7

  2690  1  1  15009سولفات نیکل   8

  2610  1  2  18008سولفات نیکل   9

  2530  2  1  4008کلرید کبالت   10

  3650  0  1  60013کلرید کبالت   11

  2270  0  5  8005کلرید کبالت   12

  1810  0  4  6004سولفات آلومنیوم   13

  1710  0  2  8005سولفات آلومنیوم   14

  2080  1  2  10006سولفات آلومنیوم   15

  2190  1  4  4005استات روي   16

  3570  0  2  60012استات روي   17

  2350  0  4  8006استات روي   18
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یـک از    مقایسه میزان ضایعات در هـر        رايب

تیمارهاي آزمایشی تفاضل تعداد شاخه گل درجـه        

یک در آن تیمار و تعداد شاخه گل درجه یـک در            

ــبه   ــاهد محاس ــار ش ــتیم ــماره  . دش ــار ش   دوتیم

 کمتـرین ضـایعات را      11تیمار شـماره    و  بیشترین  

  . داشتند

ارزش کل محاسـبه شـده بـراي هـر یـک از             

تیمـار  .  شده اسـت   ارائه )4(تیمارها نیز در جدول     

   ریــال ارزش بیــشتر و یــا1330 داراي 11شــماره 

  

  

  تیمـار  ومرغوبیت بیشتر درمقایسه با تیمار شـاهد        

  .    داراي کمترین ارزش کل بوددوشماره 

 50حدود ( بیشترین کاهش 11تیمار شماره 

توجه به با. را در ضایعات داشته است) درصد

کاهش قابل مالحظه ضایعات با استفاده از برخی 

ورد بررسی و میزان سطح زیر کشت تیمارهاي م

بینی کاهش ضایعات رز این رقم در کشور، پیش

 ،تولید شده درصورت استفاده از نتایج این بررسی

.قابل مالحظه خواهد بود
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The Effect of chemical treatments on the longevity and quality of

Rosa hybrida 'Ilona' cut flowers
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Abstract

The vase life of cut flowers prolong by some compounds, which can improve their 

hormonal regulation and water relations or reduce microbial growth in xylem tissu. The effect 

of chemical treatments on vase life longevity of Rose 'Ilona'.

A randomized complete block design with three replications conducted with following 

the treatments of Control, STS1, Nickel sulfate, Cobalt chloride, Aluminum sulfate, Zinc 

acetate, HQC2 and sodium hypochlorite.

The CoCl2 400 mg.l-1 and Al2(SO4)3 at 800 mg.l-1 extended vase life and STS at 400 mg.l-1

and Al2(SO4)3 at 800 mg.l-1 and maintained flower quality of roses better than other treatments 

(P< 0.05).

The benefit-cost ratio method showed that HQC was the most profitable treatment and 

CoCl2 600 mg.l-1 had highest value. 
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1 - Silver thiosulfate 

2 - Hydroxy quinolin citrate 


