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   :چکیده

ــر خــواص  هــاي مختلــف بنزیــلبــه منظــور بررســی اثــرات غلظــت ــین، پراکســیدهیدروژن و اسیدسالیســیلیک ب آدن

تکرار در آزمـایش اول و   5فیزیکوشیمیایی گل شاخه بریده آنتوریوم، سه آزمایش مجزا در قالب طرح کامال تصادفی با 

اجـرا شـد.    93-92تکرار در آزمایش سوم در آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه محقـق اردبیلـی طـی سـال      8دوم و 

هاي تیمارهـاي دیگـر در   هاي استفاده شده از تیمار اسیدسالیسیلیک در هر سه آزمایش یکسان بود ولی غلظتغلظت

- آدنـین تـأثیر معنـی   ام بنزیلپیپی 100 هر سه آزمایش متفاوت بود. نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که سطح

داري ام اثـر معنـی  پیپی 1000و  1هاي تر نسبی داشت و غلظت، محلول جذب شده و وزنداري بر طول عمرگلجایی

تر داري بر عمرگلجایی، محلول جذب شده و وزنمایکروموالر اثر معنی 25نداشتند. تیمار پراکسیدهیدروژن در غلظت 

داري نداشـتند. نتـایج حاصـل از آزمـایش     مایکروموالر) اثر معنی100 و 50هاي باالتر (لیکه غلظتنسبی داشت در حا

تر نسـبی نسـبت بـه    اول و دوم نشان داد که اسیدسالیسیلیک باعث بهبود طول عمرگلجایی، محلول جذب شده و وزن

آزمـایش اول و دوم بـاالترین عمـر    مـوالر در  میلـی  5/0داري با آن نشان نـداد. و غلظـت   شاهد شد ولی اختالف معنی

آدنـین تـأثیر   ام بنزیـل پـی پـی  200و  100،50گلجایی را دارا بود. نتایج حاصل از آزمایش دوم نشان دادکـه سـطوح   

در حالیکـه غلظـت    ام طول عمر گلجایی باالتري داشـت. پیپی 100داري بر صفات مورد ارزیابی داشته و سطح معنی

مـایکروموالر اثـر    25و  15، 5هاي لظتنداشت. تیمار پراکسیدهیدروژن در غاري با شاهد دام تفاوت معنیپیپی 400

داري با شـاهد نداشـت. نتـایج    مایکروموالر تفاوت معنی 35داري بر صفات مورد ارزیابی داشته در حالیکه غلظت معنی

سـطح   مـورد ارزیـابی داشـتند و    داري بر صفاتآدنین اثر معنیحاصل از آزمایش سوم نشان داد که همه سطوح بنزیل

داري بر صـفات مـورد ارزیـابی    باالتري داشت. تیمار پراکسیدهیدروژن نیز تأثیر معنی ام طول عمر گلجاییپیپی 100

داري مایکروموالر عمر گلجایی باالتري را دارا بود. تیمار اسیدسالیسیلیک در همه سطوح اثر معنـی  10داشت و غلظت 

موالر عمر گلجـایی بـاالتري داشـت. همچنـین اثـر همـه تیمارهـا در        میلی 5/0داشت و غلظت  بر صفات مورد ارزیابی

  دار بود.درصد معنی 1آزمایش سوم بر میزان قند محلول و نشت یونی در سطح احتمال 
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  مقدمه - 1- 1

بخش محیط زیست و تلطیف کننده روح انسان است و ها و زیباییو تسکین دهنده دلبخش گل آرام

 ریناپـذ  ییهـا بخـش جـدا   گل.زندگی در مجاورت گل و گیاه براي انسان اثرات مفید روحی و روانی دارد

 نکهیها عالوه بر اگل ).67( دنباشیم شکل، بافت، رنگ و عطر ،ییبایشان در زتنوع بدلیل هاانسان یزندگ

 ،یروحـ  يهیـ و تغذ یبـه زنـدگ   دیـ ام بیضـر  شیهمچون افزا دیمف راتیاثت يدارا یو روان یاز نظر روح

ی و اجتمـاع  یخـانوادگ  يهتفـاهم و روابـط حسـن    شیو افزا يکار طیافراد در مح ییکارا بیضر شیافزا

ـ دار يارزآور و کـار  يرویـ فراوان به ن ازیاز جمله ن یفروان ياقتصاد دی، فواهستند صـنعت گـل در    ).4( دن

کشورهاي پیشرفته، توسعه فراوانی یافته ولی متاسفانه در کشور پهناور ایران با مشکالت فراوانی رو به رو 

جهان قرار گرفته است. ولی از  17و گیاهان زینتی در رده  است. کشور ما ایران از لحاظ جایگاه تولید گل

  ).20( جهانی است 107لحاظ صادرات در رتبه 

هاي بریده زینتی که اهمیت بسیار زیادي در دنیا و در کشور ما از نظـر تجـاري دارد   از مهمترین گل     

ز تیـره شـیپوري اسـت.    گیـاهی ا  باشد کـه می) .Anthurium andraeanum L( گل آنتوریم با نام علمی

هاي گیاهی دائمی گلخانه اي با ریشه هاي ضخیم است که گونه هاي آن اغلب به صورت دارزي در جنگل

هاي مخملی و زیباي آن در گل آرایـی جایگـاه ویـژه اي دارد.    شود. گلی است که برگاستوایی یافت می

ش داده می شود. مزیت ایـن گـل در   هاي زیباي آن پروربیشتر به خاطر اسپات رنگی و گاهی براي برگ

-ماه مـی رسـد، مـی    3آرایی ناشی از دمگل بسیار بلند و طوالنی بودن دوران گلدهی آن که به حدودگل

باشد. دمگل به یک اسپات ختم شده که داخل آن گل آذین سنبله دم روباهی شکل به نـام اسـپادیکس   

ز نظر شکل و اندازه تنوع زیادي دارد. بسـیاري از  هاي حقیقی روي آن قرار دارند. اسپات اقرار دارد و گل

  ).27( ها در فصل پاییز و زمستان گل می دهندگونه
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هاي شاخه بریده است که ماندگاري آنها را کاهش می دهـد.  انسداد آوندي یکی از مشکالت اکثر گل     

مختلـف قرارمـی    پس از جدا شدن گل از گیاه مادري، سطح برش خورده در معرض میکروارگانیسم هاي

گیرد که این امر باعث انسداد آوند چوبی می شود، به طوریکه از انتقال آب در سـاقه جلـوگیري کـرده و    

  ).1( شرایط را براي پیري زود هنگام گل فراهم می کند

هـاي شـاخه   هاي نگهدارنده گلکشی در محلولامروزه از مواد شیمیایی مختلفی با خاصیت میکروب     

شود، ولی به دالیل مشکالت زیست محیطی که این ترکیبات دارند، باعث شده است که اده میبریده استف

 یآل يدهایاستفاده از انواع اس رایاخ امروزه مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. 

 يدهایکم از اسـ  اریبس ریاست. مقاد افتهیرواج فراوان  یو باغ یمحصوالت زراع یفیو ک یبهبود کم يبرا

 لیـ داشته و بـه دل  خاكی کژیولویو ب ییایمیش ،یکیزیف اتیدر بهبود خصوص يااثرات قابل مالحظه یآل

  .)10( دارند يمحصوالت کشاورز تیفیو بهبود ک دیتول شیدر افزا يدیاثرات مف یهورمون باتیوجود ترک

اسید سالیسیلیک، پراکسید هیدروژن  و  لذا این پژوهش نیز در همین راستا و به منظور بررسی تاثیر      

بنزیل آدنین روي خواص فیزیکو شیمیایی گل آنتوریوم انجام شد. امید است نتایج این پژوهش به عنوان 

هاي بریده با افزایش عمر گلجایی آن ها در تجارت  روشی نوین و موثر در جهت جلوگیري از ضایعات گل

وه بر کمک به رفع نیاز هاي داخلی، گام مـوثري جهـت صـادرات    گل اقتصاد کشور تاثیر گذار بوده و عال

 هاي شاخه بریده با کیفیت و خواسته بازارهاي جهانی باشد.گل

  

  

  اهمیت علم فیزیولوژي پس از برداشت -1-2

وري، استفاده بهتر از منابع کارگري، انرژي و سرمایه، به جاي افزایش امروزه براي باال بردن میزان بهره

  ).24د، توجه و تاکید بیشتري روي نگهداري فرآورده هاي پس از برداشت می شود (در تولی

فیزیولوژي پس از برداشت با مطالعه بیوشیمی در مورد فیزیولوژي بافت و انـدام زنـده و بـا شـناخت     

هاي کنترل آنها را از هنگام برداشت تا زمان مصرف دقیق تغییرات و عملیات موثر بر کاهش مرغوبیت، راه
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نماید و با استفاده از دانش فنی و ابزار موجود در صدد جلوگیري از فساد، افزایش عمر انبـاري  بررسی می

  .)27( آیدو حفظ ارزش غذایی و کیفیت محصوالت باغبانی برمی

 

 اهمیت علم فیزیولوژي پس از برداشت در گیاهان زینتی -1-3

سـال پـیش در    50اقتصادي با اهمیـت باشـد، از    سرمایه گذاري مهم به منظور تولید گل که از نظر     

هاي زینتی و چمن ها، گل و درختچهایران آغاز شده است. قبل از آن تاریخ نیز در بسیاري از منازل و باغ

کشت و کار می شد، لیکن این کار از نظر اقتصادي به وسعت و اهمیت امروز نبود. بخش عمـده سـرمایه   

  ).12( صی استگذاري گلکاري ایران در بخش خصو

گیاهان زینتی از جمله محصوالتی هستند که در بسیاري از نقاط ایران قابل تولیـد بـوده و از قابلیـت    

ارزآوري باالیی برخوردارند و می توانند به عنوان یکی از کاالهاي عمده غیـر نفتـی در ترکیـب صـادرات     

نقل و نگهداري این محصوالت حائز  ). بنابراین شرایط کشت و کار، برداشت، حمل و3( کشور قرار گیرند

اهمیت بوده و نیازمند به اطالعات تخصصی کافی ضروري می باشد، زیرا ارزش گیاهان زینتی به طـراوت  

هاي بریدنی و افزایش عمر نگهداري آنهـا پـس از جـدا    ).حفظ شادابی گل27( و زیبایی آنها بستگی دارد

ربردي در بازارپسندي و صـادرات ایـن محصـوالت پـر     شدن از گیاه مادري به عنوان یک عامل مهم و کا

  ).9( ارزش باغبانی، در نظر گرفته می شود

حـدود   1386هاي شاخه بریده در کشور در سـال  طبق آمار دفتر امور گل و گیاهان زینتی، تولید گل   

نتی و بادر میلیون شاخه بوده است. لذا با توجه به گسترش روز افزون تولید و صادرات گیاهان زی 3/172

نظر گرفتن هزینه هاي باالي تولید و حساسیت زیاد محصول به شرایط انبارداري، توجه به مسائل پس از 

  ).3برداشت اهمیت بیشتري پیدا خواهد کرد (
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  عوامل تاثیر گذار در عدم موفقیت صادرات گل هاي بریده -1-4

هاسـت کـه بـه عنـوان یـک چـالش در        هاي بریده مدتعمر پس از برداشت کوتاه بسیاري از گل     

-هاي بریده هنگام گذشتن از کانـال درصد از گل 5- 20). در حدود31صنعت گلکاري مطرح شده است (

). کاهش کیفیـت گیاهـان شـاخه بریـدنی از زمـان      9هاي مختلف، مرغوبیت خود را از دست می دهند (

ته بنـدي شـده و بـراي صـادرات بـه      ها بسبرداشت تا رسیدن به بازارهاي گل و هم چنین زمانی که گل

باشند که تولیـد کننـدگان بـا آن روبـرو هسـتند      مناطق دور دست آماده می شوند، از جمله مسائلی می

)60.(  

ضایعات گل همانند اغلب محصوالت کشاورزي که به صورت تازه عرضه می شوند، بسیار زیـاد اسـت.   

هاي شاخه بـر یـده هنگـام گذشـتن از     گل درصد از 20حتی در کشورهاي صنعتی نیز طبق آمار حدود 

کانال هاي بازار( برداشت، بسته بندي، حمل ونقل) مرغوبیت خود را از دست داده و بخـش عمـده اي از   

  ).3هاي باقیمانده نیز با کیفیت نامطلوب به فروش می رسند (گل

  هاي بریده می شود عبارتند از:عواملی که سبب عدم موفقیت ایران در صادرات گل

 روش هاي نادرست بسته بندي - 1

 حمل و نقل نا مناسب - 2

 ).29عدم مراقبت هاي پس از برداشت ( - 3

هاي شاخه بریده و افـزایش عمـر پـس از    در نتیجه به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت در گل

هاي باالي تولید و حساسیت زیاد محصول به شـرایط انبـارداري   برداشت آنها، با در نظر گرفتن هزینه

  ).2ري بسیار ضروري و مهم است (ام
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  عوامل موثر در طول عمر گیاهان زینتی -1-5

ها موجودات زنده اي هستند که تغییرات فیزیولوژیکی نظیر تـنفس، تعـرق، بیوسـنتز و فسـاد     گل    

میکروبی عمر پس از برداشت آن ها را محدود می کنند، در صورتی که عمـر پـس از برداشـت بـا بـه      

ن یا غیر فعال کردن کامل فرایندهاي فیزیولوژیکی و تخریبی معین می تواند توسعه داده تاخیر انداخت

هاي بریدنی بیشتر تحت تاثیر دو عامل مهم و عمده اتیلن و عوامل بیماریزا که شود. عمر گلجایی گل

ز گیـرد. ا در گلجاي حضور پیدا کرده و سبب انسدادآوندي و کاهش عمر نگهداري می شوند، قرار می

  ).31طرفی طوالنی بودن عمر گلجایی گل هاي شاخه بریده در بازار پسندي آنها نقش بسزایی دارد (

از آنجایی که عمر بعد از برداشت گیاهان شاخه بریدنی یکی از مهمترین فاکتورهـاي کیفـی مـی         

-ارزش گـل ها در میزان تقاضاي مصرف کنندگان و هم چنین در باشد، بنابراین عمر طوالنی این گل

ها مربوط به عوامل ژنتیکی آنها بوده و در ). طول عمر گل110هاي شاخه بریدنی تاثیر بسزایی دارد (

-میان رقم هاي یک گونه نیز به شدت متفاوت می باشد. اختالف در طول عمر رقم هاي مختلف گـل 

، از خم شدن و هاي بریدنی، با قطر و سفتی ساقه آنها همبستگی نشان می دهد. ساقه هاي ضخیم تر

ها بیشـتر  ها دارند و در نتیجه دوام این نوع گلشکستگی مصون مانده و ذخیره کافی براي تنفس گل

هاي بریده می توان به شرایط پرورش، شرایط حمل و نقل ). از عوامل موثر در طول عمر گل27است (

  ).9و نگهداري و تاثیر برخی ترکیبات محافظ اشاره نمود (

  

  اهش طول عمر پس از برداشت گلدالیل ک-1-6

از مشکالت مهمی که امروزه در کشور ایران در ارتباط بـا صـنعت گـل وجـود دارد، ضـایعات پـس از       

  برداشت محصوالت کشاورزي به خصوص گل، استاندارد نبودن کیفیت و کاهش ارزش صادرات و بازاریابی 
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In order to study the effects of various concentratios of  benzyladenin (50, 100 and 200 ppm), hydrogen 

peroxide (5, 15 and 25 µM) and salicylic acid (0.5, 1 and 2 mM) on physico- chemical characteristics of  cut 

flowers Anthurium andreanum, three separate experiments were conducted based on completely randomized 

design with five replication in  postharvest laborator of Mohaghegh Ardabili university in 2013-2014.  The 

results of first experiment  indicated that BA (100 ppm) significantly ( effect on vase life, solution uptake and 

relative fresh weight. And BA (1 , 1000ppm) could not indease flower vase lif significantly. HO (25µm) 

significant effect on vase life, solution uptake and relative fresh weight. And high concentration (50, 100µm) 

could not indease flower vase lif significantly. The results of first and second experiment revealed that SA 

slightly increased vaselife, solution uptake and relative fresh weight it compared to control but cold not 

increase flower vase lif significantly. Also The results of second experiment revealed that concentrations BA 

(50, 100, 200ppm) had significant effect on all traits and BA (100ppm) had the highest vase life.and BA 
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in all concentrations had significant effect on all traits and HO (10µm) had the highest vase life. SA in all 

concentrations had significant effect on all traits and SA (0/5mM) had the highest vase life. Moreover in third 

experiment all treatments significantiy (p≤0.01) affected soluble suger and ion leakage. 

Keywords: Benzyladenin, Hydrogen Peroxide, Salicylic Acid, Vase life                               
                      

 

  

 

 

 



18 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agriculture 

Department of Horticulture 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. / M.A. in Horticulture Science 

 

Title: 

Study on the effects of some plant compounds on physicochemical characteristics of cut    

Anthurium andraeanum  flowers 

 

Supervisor: 

Esmail Chamani (Ph. D) 

 

Advisor: 

Seyed Karim Tahami (M. Sc)  

 

By: 

Mitra Fazeh Kohi 

September – 2013 

 


