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  چکیده

به منظور بررسی تاثیر بنزیل آدنین . ردآنتوریوم یکی از گل هاي شاخه بریده بسیار زیباست که در گل آرایی جایگاه ویژه اي دا
روي برخی صفات پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم، آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی در آزمایشگاه پس از 

پی پی ام  150و  100، 50( تاثیر بنزیل آدنین در سه سطح. برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی به اجرا در آمد
نتایج نشان . از آب دیونیزه هم به عنوان شاهد استفاده شد. مورد ارزیابی قرار گرفتند جايگلتکرار در هر تیمار روي عمر  5با ) 

هم تاثیر معنی داري  BAهمچنین سایر غلظت هاي . باالترین طول عمر را به خود اختصاص داد) پی پی ام BA )100داد که 
. مشاهده شد) پی پی ام BA )100باالترین میزان جذب محلول و وزن تر در تیمار . بر طول عمر در مقایسه با شاهد داشتند

  .کمترین میزان طول عمر، جذب محلول و وزن تر هم متعلق به تیمار شاهد بود
  

  ، محلول جذب شده، عمر گلجاییآنتوریوم  : کلمات کلیدي
  

  مقدمه
نظر تجاري دارد گل آنتوریوم یکی از مهمترین گلهاي بریده زینتی است که اهمیت بسیار زیادي در دنیا و در کشور ما از 

گیاهی دائمی گلخانه اي . استاهی از خانواده شیپوري گی باشد کهمی) Anthurium andraeanum( لمیآنتوریم با نام ع
- گلی است که برگ. ایی یافت می شودبا ریشه هاي ضخیم است که گونه هاي آن اغلب به صورت دارزي در جنگل هاي استو

ي رشد گیاهی هستند که ها سیتوکنین ها از جمله تنظیم کنند ).2(هاي مخملی و زیباي آن در گل آراییجایگاه ویژه اي دارد
). 1(کاربرد آن ها قبل از انبارداري یا حمل و نقل طوالنی در تاریکی به منظور کاهش تجزیه کلروفیل توصیه شده است

آدنین یک سایتوکنین مصنوعی است که می تواند با بنزیل. طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند: سایتوکنین ها به دو دسته
-سلولی، تاخیر در پراکسیده شدن لیپید هاي غشاء سلولی و کاهش نشت یونی سبب افزایش ماندگاري گل بهبود دوام غشاء

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر بنزیل آدنین برخواص فیزیکوشیمیایی گل بریده آنتوریوم ). 4(هاي شاخه بریدنی شود
  .صورت گرفت

  
  مواد و روش ها

از گلخانه اي در استان تهران خریداري شده تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه پس از برداشت گل هاي شاخه بریده آنتوریوم 
ساقه گل ها حدود دو سانتی متر در زیر آب بصورت مورب بریده شد تا . گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی انتقال یافت

و  10، 5(  سطح 3شود و سپس در تیمارها ي آزمایشی شامل، پراکسید هیدروژن در داد آوندي توسط هوا جلوگیري انساز 
پس از اتمام تیمار، گل هاي شاخه بریده در بطري ارزیابی طول عمر . و آب دیونیزه بعنوان شاهد قرار گرفتند) مایکروموالر 15
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آزمایش . از برداشت استاندارد منتقل شدندمیلی گرم در لیتر کلرین قرار گرفتند و به اتاق پس  10گل حاوي آب مقطر و 
  .تکرار اجرا شد 5تیمار و  4بصورت طرح کامال تصادفی با 

  
  شاخص هاي ارزیابی

بوسیله تعداد روزهایی که گل ها در محلول آزمایش قرار گرفتند تا زمانی که ارزش زینتی خود را از دست : عمر گلجایی
،  به عنوان شاخص طول عمر بود که به صورت روزانه داده برداري صورت )اديتغییر رنگ، پژمردگی و آماس غیر ع(دادند 
  .گرفت

اندازه گیري شده و سپس بصورت یک روز ) روز اعمال تیمار ها( ي حاوي محلول در روز صفروزن گلجاها :محلول جذب شده
  .در میان اندازه گیري صورت گرفته با فرمول زیر میزان محلول جذب شده محاسبه شد

Solution uptake (mL day-1g-1FW)=(St-1-St)/ W 
St  = وزن محلول)g (4،6، 2، در روز صفر،......  

= St-1 وزن محلول)g (در روز قبل  
= Wt = 0وزن تر ساقه در روز صفر  

وزن تر ساقه ها ابتدا در روز صفر اندازه گیري شده و پس از آن بصورت یک روز در میان  توزین انجام گرفت و  :وزن تر نسبی
  .تر نسبی با فرمول زیر محاسبه شدوزن

100* )Wt / Wt = 0 ( =در صد وزن ترRFW)(  
  :که

=Wt وزن ساقه)g( 6، 4، 2، در روز صفر،......  
=Wt = 0وزن همان ساقه در روز صفر  

تجزیه شد و مقایسه میانگین داده ها با آزمون  SASداده هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار: روش تجزیه آماري
  .گرفت انجامExcel رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار .چند دامنه اي دانکن مورد مقایسه قرار گرفت

  :نتاج و بحث
روي گل هاي بریده % 1تیمار ها بر طول عمر نشان داد که این تاثیرات در سطح احتمال نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر 

مقایسه میانگین داده ها مشخص کرد که تیمار هاي بنزیل آدنین تاثیر معنی داري در مقایسه با . آنتوریوم معنی دار شده است
که این یافته با نتایج بدست آمده ). 1نمودار (شت پی پی ام باالترین طول عمر را دا 100شاهد بر طول عمر داشتند و غلظت 

میلی گرم در لیتر  100با ) Heliconia( بر اساس گزارش ایشان تیمار هلیکونیا. مطابقت داشت) 2008(از کومارو و همکاران
در ). 3(داده است برابر افزایش 5/2بنزیل آدنین هم تیره شدن براکته و هم ریزش آن ها را به تاخیر انداخته و طول عمر گل را 

آزمایشی اسپري برگ ها قبل از انبار سرد سوسن شرقی با محلول بنزیل آدنین به طور معنی داري موجب کاهش زرد شدن 
همچنین نتایج حاصل از . این نتایج با یافته هاي ما همخوانی دارد).5(برگ ها و سقط جوانه و افزایش طول عمر آن ها شد 

ها بر میزان محلول جذب شده تاثیر معنی داري را در روز هاي سه، شش، هفت، هشت، و نه نشان  تجزیه واریانس تاثیر تیمار
پی پی ام باالترین میزان جذب محلول را  100همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که تیمار بنزیل آدنین . داد

چنین هم. ج، شش، هفت، هشت، نه و ده معنی دار بوداثر تیمار ها روي وزن تر نسبی هم در روزهاي پن). 1جدول (داشت 
). 2جدول (تر نسبی را داشت پی پی ام باالترین وزن 100نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که تیمار بنزیل آدنین 

  .پایین ترین میزان طول عمر، محلول جذب شده و وزن تر نسبی هم مربوط به تیمار شاهد بود
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