
 

1 
 

 

 (Zantedeschia.eathiopica) شیپًری بزداشت گل اتیله ريی عمز پس اس بزرسی تاثیز

 

 4، مُدی دايری3، بُزام فتحی2چمىی اسماعیل ،1*اوی مقدم شکزالُام 

 داًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽذ، گزٍُ فلَم ثبغجبًی، داًؾگبُ هحمك اردثیلی -1

 داًؾیبر، گزٍُ فلَم ثبغجبًی، داًؾگبُ هحمك اردثیلی -2

 داًؾگبُ هحمك اردثیلی داًؾىذُ فلَم وؾبٍرسی ،یبراعتبد -3

 اعتبدیبر گزٍُ گیبّپشؽىی داًؾگبُ هحمك اردثیلی -4

  Shokrani.3032@gmail.com:ًَیغٌذُ هغئَل*

 چکیدٌ

وبّؼ عَل فوز پظ اس ثزداؽت گل ؽبخِ ثزیذُ ؽذُ درارلبم هختلف  ّوَارُ ثبفث خغبرت ٍ وبّؼ ارسػ التقبدی       

فیشیَلَصیىی پظ اس ثزداؽت هثل تٌفظ ٍ افشایؼ تَلیذ اتیلي اس جولِ هَاردی اعت وِ ثبفث گزدد .تغییزات  آًْب هی

 ر ثزرعی اثزغلؾت ّبی هختلف اتیليثِ هٌؾَ .ؽَد وبّؼ ویفیت ٍ عَل فوز  گل ّبی ؽبخِ  ثزیذُ ؽذُ  هی

تىزار در  5ثب یپضٍّؾی در لبلت عزح وبهال تقبدفگل ؽیپَری پی پی ام( رٍی فوزپظ اس ثزداؽت 100،10،1،0)

ت ّبی غلؾ .اًجبم ؽذ1394در عبل داًؾگبُ هحمك اردثیلی   آسهبیؾگبُ پظ اس ثزداؽت فلَم ثبغجبًی داًؾىذُ وؾبٍرسی

ؽبّذ  پی پی ام ثیؾتزیي اثز را در وبّؼ عَل فوزداؽت.100، غلؾت یلي عَل فوز گل ّب را وبّؼ دادهختلف  ات

سّبی اٍل، دٍم ٍ عَم اس هیشاى هحلَل جذة ؽذُ ّیچ اختالف هقٌی داری رٍ ثیؾتزیي عَل فوزرا ثِ خَد اختقبؿ داد.

ثَد. ّوچٌیي در رٍس چْبرم پی پی ام  100اتیلي در غلؾت ؾتزیي هیشاى هحلَل جذة ؽذُ هزثَط ثِ یث ثب ؽبّذ ًذاؽتٌذ.

 .را ًغجت ثِ غلؾت ّبی هختلف اتیلي داؽتثیؾتزیي ٍسى تزًغجی  ؽبّذ

 تیلي، ؽیپَری، عَل فوز پظ اسثزداؽتاياصٌ َای کلیدی:        

 

 مقدمٍ

هی ثبؽذ. هشیت ایي گل در گل آرایی، ًبؽی اس دم گل لَی   Araceaeخبًَادٍُ اس   Calla lilyاًگلیغیؽیپَری ثبًبم       

یپَری (. گل ؽ1تبثیز فتَپزیَد لزار  ًوی گیزد )ٍثلٌذ آى اعت. اس هشایبی دیگز ایي گیبُ رٍس خٌثی اعت ٍگلذّی آى تحت 

ّبی دارای اعپبت عفیذ آًْب، در سهغتبى ؽبّز هی ؽَد. ٍگیبّبًی  را ثِ دٍدعتِ ؽبهل گیبّبًی وِ ّویؾِ عجش ثَدُ ٍگل

  ّبی دارای اعپبت رًگی آًْب در تبثغتبى ؽبّزؽذُ ٍدر سهغتبى پضهزدُ هی ؽَد تمغین هی وٌٌذ وِ خشاى وٌٌذُ ثَدُ ٍگل

Zantedeschia.eathiopica )  فیذ( اس گًَِ ّبی هْن ثَدُ وِ ثزای گل ثزیذًی اعتفبدُ هی ؽَد ٍاعپبت آى ؽیپَری ع

درجِ  16درجِ عبًتی گزاد ٍدر ؽت 16 -20عفیذ خبلـ اعت ٍتب حذٍدی عزهب را تحول هی وٌذ. دهبی هٌبعت در رٍس 

ت. ثغتزؽیپَری درجِ عبًتی گزاد اع 13درجِ عبتٌی گزاد ٍدر ؽت 18 -21عبًتی گزاد ثزای گًَِ ّبی رًگی در رٍس 

عفیذ در توبم دٍرُ تَلیذ ثبیذ هزعَة ًگِ داؽتِ ؽَد. ٍلی در اًَاؿ رًگی ثِ هٌؾَر وٌتزل ثیوبری ثبوتزیبیی ثبیذ فمظ ثِ 

ِ ٍعیلِ تمغین ثَتِ سیبد هی اًذاسُ ًیبس آة دادُ ؽَد. ؽیپَری ثب ثذر ٍتمغین ریشٍم لبثل افشایؼ اعت، ثِ عَر هقوَل ث

 (.2ؽَد )

( ثیبى وزدُ اًذ وِ ثغیبری اس ته لپِ ای ّب همذار ًبچیش اتیلي در عی ثبسؽذى ٍ پظ اسثزداؽت 2002براى)ّبًتز ٍ ّوى

هیىزٍ لیتز ثز  1تَلیذ هی وٌٌٌذ. گل ّبی ًزگظ وِ ثِ تبسگی ثبس هی ؽًَذ حغبط ثِ اتیلي ثَدُ ٍ سهبًی وِ در هقزك 

اتیلي یه َّرهَى گیبّی عجیقی ثَدُ ٍیه فبهل  یز هی ؽًَذ.لیتز اس اتیلي در سهبى پیؼ اس ثلَك لزار گیزًذ عزیـ تز پ
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هْن در تقییي فوز پظ اس ثزداؽت ثیؾتز هحقَالت ثبغجبًی اعت. هقوَال اتیلي ثزای هحقَالت ًبفزاسگزا ٍ گیبّبى سیٌتی 

َة ی یه فبهل هضز هحغثِ فلت تغزیـ اس دعت رفتي رًگ عجش، سرد ؽذى، ًزم ؽذى، ریشػ، ثی رًگ ؽذى ٍ پضهزدگ

 (.5هی ؽَد )

 

 مًاد ي ريش

گل ّبی ؽبخِ ثزیذُ ؽیپَری اس گلخبًِ ای در اعزاف تْزاى تْیِ ؽذُ ٍثِ آسهبیؾگبُ پظ اس ثزای اًجبم پضٍّؼ حبضز،  

ثزداؽت گزٍُ فلَم ثبغجبًی داًؾىذُ ی وؾبٍرسی داًؾگبُ هحمك اردثیلی هٌتمل ؽذًذ )ثِ فَرت پیچیذُ ؽذُ در رٍسًبهِ 

ر داخل وبرتي(. ثزای افوبل تیوبر اتیلي ٍ ثزرعی اثز آى رٍی ففبت پظ اس ثزداؽت گل ؽیپَری، گل هزعَة، ًبیلَى ٍ د

تب اس اًغذاد آًٍذی جلَگیزی ؽَد )تیغِ ّبی چبلَ حذٍد دٍ عبًتی هتز سیز آة  ثزػ اریت لغـ گزدیذُ ّبی ؽبخِ ثزیذُ 

ثِ   پی پی ام( 100،10،1،0عغح ) 4در وبر ثب اتیلي عپظ تی. % اعتزیل گزدد(95لجل اس اعتفبدُ ثبیذ ثِ ٍعیلِ اتبًَل 

هَالر در ثؾزّبی  1ثب غلؾت  KOHهیلی لیتز اس   25همذار  CO2 ّوچٌیي ثزای جذة ثْتز  ؽذ. عبفت افوبل 24هذت 

 1/0 (V/V) تَلیذ ؽذُ را در حذ ووتز اسCO2هیلی لیتز در تِ ؽیؾِ ّب هَرد اعتفبدُ لزار خَاّذ گزفت. تب همذار  100

درفذ ًگْذارد. عپظ ایي ؽیؾِ ّب، ثب درة ّبی هحىن هجْش ثِ العتیه ضذ آة جْت جلَگیزی اس درس گبس تَلیذ ؽذُ 

پظ اس اتوبم ایي هذت گل ّب ثزداؽتِ  وِ ثب اعتفبدُ اس دٍ گیزُ هحىن ثقَرت ضزثذری  ثغتِ هی ؽَد اعتفبدُ خَاّذ ؽذ.

فغبد هیىزٍثی ٍ اًغذاد آًٍذی در لغوت تحتبًی ؽبخِ ّبی  پی پی ام )جْت جلَگیزی اس10ؽذُ ٍ در هحلَل ولزیي 

درجِ عبًتی گزاد ٍ رعَثت ًغجی  22لزار دادُ ؽذًذ. دهبی هحل لزار گیزی گل ّب تَعظ وَلز اعپلیت در  ثزیذُ ؽذُ(

عپظ عَل فوز، ٍسى عبفت تبریىی ثَد.12عبفت رٍؽٌبیی ٍ  12درفذ تٌؾین گزدیذ.فتَپزیذ ًیش در ایي هذت  70

تىزار فَرت 5آسهبیؼ در لبلت عزح وبهال تقبدفی ٍ ثب غجی ٍهمذار هحلَل جذة ؽذُ هَرد ارسیبثی لزار گزفت. تزً

همبیغِ هیبًگیي دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى  اًجبم ؽذ. SPSS 16گزفت.تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار 

 درفذ اًجبم گزدیذ. 5چٌذ داهٌِ ای داًىي در عغح 

 

 وتایج ي بحث

ؽذُ، ٍسى تزًغجی ٍ عَل ة تیوبر اتیلي رٍی هیشاى هحلَل جذًتبیج حبفل اس تجشیِ ٍاریبًظ دادُ ّب ًؾبى داد وِ 

ثب  ًتبیج همبیغِ هیبًگیي دادُ ّب ًؾبى داد وِ.(1)جذٍل ًؾبى داد درفذ  1ٍ 5عغح احتوبل هقٌی داری در فوزاختالف 

(. 2گل اس تیوبر ؽبّذ ثذعت آهذ)جذٍلثیؾتزیي عَل فوزوبّؼ یبفت.  افشایؼ غلؾت ّبی  اتیلي عَل فوزگل ّب

ّوچٌیي ثیؾتزیي هیشاى جذة (. 2)جذٍل هذاس تیوبر ؽبّذ ثذعت آٍسى تز ًغجی در رٍسّبی عَم ٍچْبرم  ثیؾتزیي

 (.2پی پی ام ثذعت آهذ )جذٍل 100هحلَل در رٍسچْبرم اس غلؾت اتیلي 
 

 

 شیپًری اتیله بز صفات فیشیًلًصیکی تیمارتجشیٍ ياریاوس تاثیز -1 جديل

 میاوگیه مزبعات

درجٍ 

 اسادی

مىابع 

 تغییزات

 میشان جذب محلًل يسن تزوسبی
 ريس ايل ريس ديم ريس سًم  ريس چُارم  ريس ايل ريس ديم ريس سًم  ريس چُارم طًل عمز

**41/260 *25/137 ns46/74 ns08/41  
**21/0 ns003/0 *15/0 ns001/0 **533 /11 3 اتیله 

 خطا 16 325/0 001/0 005/0 002/0 004/0  01/25 59/28 40/36 49/37

ns درفذ1درفذ ٍ هقٌی دار در عغح احتوبل 5دار، هقٌی دار در عغح احتوبل  ٍ * ٍ ** ثِ تزتیت غیزهقٌی 
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 شیپًری بزصفات فیشیًلًصیکیتیمار اتیله  تاثیز مقایسٍ میاوگیه -2جديل

 جذب محلًلمیشان   يسن تزوسبی
 تیمار طًل عمز

 ديم  ريس ريس چُارم  ريس سًم ريس چُارم

82.46a 86.77a  0.195a 0.186a 7a شاَد 

80.45a 84.10ab  0.092b 0.070b 4.80b 
ET 1پی پی ام 

68.84b 75.88b  0.106b 0.131ab 4.40b 
ET 11پی پی ام 

69.18b 77.36b  0.224a 0.074b 3.40b 
ET111 پی پی ام 

 %(. 5هیبًگیي ّبی دارای حزف هؾتزن، اس لحبػ آهبری اختالف هقٌی داری ثب یىذیگز ًذارًذ)در عغح 

 

. در آسهبیؾی گشارػ ؽذُ اعت (3) % وبّؼ داد30پی پی ام اس اتیلي، عَل فوز گل ّب را تب  100لزارگزفتي در هقزك 

. گشارػ ؽذُ (4) رٍس وبّؼ هی دّذ5-10فوز را عبفت، عَل  24پی پی  ام اس اتیلي ثزای  8وِ لزار گزفتي در هقزك 

ٍسى تز ًغجی گلْبی  .(6) گل ّبی ثزیذُ رس هی ؽَدپی پی ام هبًـ اس ثبس ؽذى  5/0اعت وِ غلؾت خیلی ون اس اتیلي 

 پی پی ام اس اتیلي100هیشاى جذة هحلَل پظ اس عَهیي رٍس اس تیوبر  تیوبر ؽذُ ثب اتیلي ًغجت ثِ ؽبّذ وبّؼ هی یبثٌذ.

درایي پضٍّؼ اًجبم ؽذُ پظ اس چْبرهیي رٍس اس تیوبر  .(3ِ عزفت افشایؼ هی یبثذ عپظ رًٍذ وبّؼ اتفبق هی افتذ )ث

تحمیمبت اًجبم ؽذُ رٍی اتیلي ٍ تزویجبت ضذاتیلي ٍاثزات آى رٍی  . پی پی ام اتیلي جذة هحلَل افشایؼ یبفتِ اعت 100

پی پی ام( ،ًؾبى داد وِ اتیلي عَل فوز گل ّب را وبّؼ هی  100،10،1ثب غلؾت ّبی )  First redگل ثزیذُ رس رلن 

ًتبیج  غلؾت ّبی ثبالی اتیلي ثبفث پالعیذگی گل ّب ؽذُ ٍ اسایي عزیك ثبفث وبّؼ ٍسى تز ًغجی هی گزدد. .(3)دّذ

ثب ًتبیج حبفل  ایي ًتبیجثزخی اس آسهبیؼ ّب ًؾبى دادُ اعت وِ غلؾت ثبالی اتیلي ثبفث تغزیـ پیزی در گل ّب هی ؽَد. 

اس آس هبیؼ  هؾبثْی وِ رٍی ؽبخِ ثزیذُ ؽذُ گل رس وِ ًؾبى هیذ ّذ وب ّؼ هیشاى تَ لیذ اتیلي ثبفث افشایؼ هبًذ 

در ایي آسهبیؼ هقلَم ؽذ وِ غلؾت ّبی هختلف اس اتیلي  .(7د )گبری ٍ حفؼ ویفیت گل ؽبخِ ثزیذُ ٍ اًجبر داری هی گزد

پی ام ام در رٍس  100ٍ تبثیز هثجت رٍی جذة هحلَل در غلؾت  گل ؽیپَری زًغجیتبثیز هٌفی رٍی عَل فوز ٍ ٍسى ت

 هغبثمت دارد. First redًتبیج تحمیمبت اًجبم گزفتِ ؽذُ ثز رٍی گل ثزیذُ رس رلن چْبرم دارد. ًتبیج ایي آسهبیؼ ثب 
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