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 چکیده

آرایی جایگاه ویژه اي دارد و بیشتر به دلیل اسپات رنگی و اخه بریده بسیار زیباست که در گلهاي شآنتوریوم یکی از گل      
به منظور بررسی پراکسید هیدروژن روي برخی صفات پس از برداشت . هاي زیباي آن، پرورش داده می شودبراي برگ گاهی

دانشگاه  آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی آنتوریوم، آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی درگل شاخه بریده 
تکرار در هر تیمار روي  5با ) مایکروموالر 15و  10، 5( تاثیر پراکسید هیدروژن در سه سطح. محقق اردبیلی به اجرا در آمد

 H2O2)10نتایج نشان داد که .زه هم به عنوان شاهد استفاده شداز آب ذیونی. عمر گلجایی مورد ارزیابی قرار گرفتند
هم تاثیر داري بر طول عمر در H2O2هاي همچنین سایر غلطت. ود اختصاص دادول عمر را به خطباالترین ) مایکروموالر

کمترین . مشاهده شد) مایکروموالر H2O2)10باالترین میزان جذب محلول و وزن تر هم در تیمار . مفایسه با شاهد داشتند
 .میزان طول عمر، جذب محلول و وزن تر هم متعلق به تیمار شاهد بود

  
 پراکسید هیدروژن، آنتوریوم :مات کلیديکل
  

  :مقدمه
هاي ضخیم است که گونه هاي اي با ریشهگیاهی دائمی گلخانه)Anthuriumandraeanum(آنتوریوم با نام علمی       

گل آنتوریوم زمانی که اسپادیکس کامل شد برداشت می شود . شوندهاي استوایی یافت میآناغلب به صورت دارزي در جنگل 
هفته است و در  4تا  2طول عمر گلجایی آن . هاي این قسمت استین آن و برجسته شدن گلچهیکه همزمان با تغییر رنگ پا

ها پس از جدا شدن و افزایش عمر نگهداري آن هاي بریدنیحفظ شادابی گل). 2(هاي بریدنی استترین گلع یکی از با دوامواق
از گیاه مادري، به عنوان یک عامل مهم و کاربردي در بازارپسندي و صادرات این محصوالت پر ارزش باغبانی، در نظر گرفته 

ده هاي بریباکتري، مخمر و کپک ها براي گل: میکروارگانیسم هایی که داخل محلول گلجایی رشد می کنند شامل. می شود
مضر هستند و به انسداد آوندي در انتهاي بریده ساقه منتج می شوند، بطوریکه از جذب آب جلوگیري می کنند، همچنین 

اضافه کردن یک میکروب کش . اتیلن و سمومی تولید می کنند که پیري گل را تسریع کرده عمر گلجایی را کاهش می دهد
پر اکسید هیدروژن ساده ترین ترکیب پراکسیدي می ). 3(را متوقف کند مناسب در محلول گلجایی می تواند رشد میکروب ها

اکسیژن بوده که یک اکسید کننده قوي است و می تواند به عنوان یک ضدعفونی  -باشد که داراي یک باند منفرد اکسیژن
که توسط تعدادي از قارچ درصد یا کمتر براي ممانعت از پوسیدگی پس از برداشت  5/0غلظت . کننده مورد استفاده قرار گیرد
این ماده سمیت کمی دارد و معموال به عنوان ماده اي مخرب به محیط زیست محسوب نمی . ها ایجاد می شوند موثر است

خشکی، سرما، : غلظت هاي پایین پراکسید هیدروژن می تواند قدرت تحمل به تنش هاي غیر زیستی مختلف شامل).4(شود
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پراکسید هیدروژن برخواص ). 6(را افزایش دهدشوري، اشعه فرابنفش و گرما 

  .فیزیکوشیمیایی گل بریده آنتوریوم صورت گرفت
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  مواد و روش ها
آزمایشگاه پس از برداشت اي در استان تهران خریداري شده تحت شرایط استاندارد به از گلخانههاي شاخه بریده آنتوریوم گل

ها حدود دو سانتی متر در زیر آب بصورت مورب بریده شد تا ساقه گل. دانشگاه محقق اردبیلی انتقال یافتبانی گروه علوم باغ
 15و  10، 5(سطح 3ي آزمایشی شامل، پراکسید هیدروژن در جلوگیري شود و سپس در تیمارهاتوسط هوا از انسداد آوندي 

هاي شاخه بریده در بطري ارزیابی طول عمر گل پس از اتمام تیمار، گل. و آب دیونیزه بعنوان شاهد قرار گرفتند) مایکروموالر
آزمایش بصورت . میلی گرم در لیتر کلرین قرار گرفتند و به اتاق پس از برداشت استاندارد منتقل شدند 10حاوي آب مقطر و 

  .تکرار اجرا شد 5تیمار و  4طرح کامال تصادفی با 
  :شاخص هاي ارزیابی

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

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

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

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

  
 توزین انجام گرفت ووزن تر ساقه ها ابتدا در روز صفر اندازه گیري شده و پس از آن بصورت یک روز در میان  :وزن تر نسبی

  .محاسبه شد زیروزن تر نسبی با فرمول 
100* )Wt / Wt = 0 ( =در صد وزن ترRFW)(  

  :که
=Wt وزن ساقه)g ( ،6، 4، 2در 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

  .انجام گرفتExcelرسم نمودارها با استفاده از نرم افزار .چند دامنه اي دانکن مورد مقایسه قرار گرفت
 
 

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

مقایسه میانگین داده ها مشخص کرد که تیمار هاي پر اکسید هیدروژن تاثیر معنی داري در . آنتوریوم معنی دار شده است
مایکروموالر باالترین طول عمر را داشت که به علت اثر ضد عفونی کنندگی  10شاهد بر طول عمر داشتند و غلظت مقایسه با 

تاثیر پراکسید هیدروژن و اسید آسکوربیک ( این یافته با نتایج بدست آمده از امان زاده و همکاران روي). 1نمودار(آن می باشد
در آزمایشی اثر ) 2012(همچنین لیائو و همکاران. )1(مطابقت داشت) مبر خواص فیزیکو شیمیایی گل شاخه بریده مری

در محلول گلجایی روي عمر گلجایی و کیفیت نگهداري گل شاخه بریده ) مایکروموالر 1200و  800، 600(پراکسید هیدروژن
باعث افزایش عمر گلجایی شد مایکروموالر  600نتایج نشان داد که غلظت بهینه . سوسن رقم مانیسا را مورد بررسی قرار دادند

همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس . این نتایج با یافته هاي ما همخوانی دارد). 5(و غلظت هاي باالتر تاثیر منفی داشتند
همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین  .تیمار ها روي وزن تر تاثیر معنی داري را در روزهاي هفت، هشت و نه نشان داد

که در جدول تجزیه با وجود این ).2جدول (پی پی ام می باشد 100اد که بیشترین وزن تر نسبی مربوط به غلظت نشان د

 

 



 

٣ 
 

ها بین اند ولی در مقایسه میانگیندار نشدهواریانس شاخص محلول جذب شده در روزهاي شش، هفت، هشت، نه و ده معنی
اي بودن روش دانکن این اختالف در مقایسه میانگین به دلیل چند دامنه .تیمارها اختالف معنی داري نشان داده شده است

هم مربوط به تیمار  نسبیپایین ترین میزان طول عمر، محلول جذب شده و وزن تر ). 1جدول (باشد که قابل قبول استمی
.                                                شاهد بود  
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