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 چکیده 
 

به جهت استفاده از ترکیب .جزء مهمترین گیاهان زینتی شاخه بریده ي در جهان است) alesromeria( گل آلسترومریا
تحقیقی درقالب طرح  مواد شیمیایی در محلول هاي گلجایی شاخه بریده آلسترومریا، موادطبیعی وجایگزین کردن آن ها با

میلی لیتر درلیترآب سیب به 60و 45،30گل ها در محلول هاي نگهدارنده شامل،.آمد در تکراربه اجرا 3و تیمار 3کامالتصادفی در
یب به دلیل قندنسبتا باال وبرخی مواددیگر واسانس نتایج نشان داد که آب س.اسانس رزماري قرارگرفتندمیلی لیتردرلیتر1همراه

  .وزن ترنسبی وموادجامدمحلول گل ها می گردند باعث افزایش عمر،رزماري به علت خاصیت ضدمیکروبی قوي، 
  

  عمرگل موادطبیعی، محلول هاي نگهدارنده، آلسترومریا، :واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه 
از بااهمیت ترین فاکتورهاي کیفی این گیاهان می باشد،بنابراین عمر طوالنی مدت ازآن جایی که ماندگاري گل هاي شاخه بریده 

یکی از گل هاي مهم در جهان و .این گل ها برروي میزان تقاضاي مصرف کندد و ارزش اقتصادي آن تاثیر بسزایی دارد
ن کردن موادطبیعی به جاي در چندسال گذشته به منظور جایگزی. است Amaryllidaceaeخانواده  از ایران،آلسترومریا

استفاده از اسانس هاي گیاهی وبرخی ترکیبات طبیعی مانند آب میوه .موادشیمیایی خطرناك وگران تحقیقاتی صورت گرفته است
ها که غذاي موردنیاز گل ها در محلول گلجایی را فراهم می کنند،به توجه بیشتري از سوي محققین ،تولیدکنندگان ومصرف 

حلول آب سیب  باعث تاخیر درپژمردگی گلبرگ وافزایش جذب م لی لیتر درلیتریم45که استفاده از  گزارش شد.اردکنندگان نیاز د
  ).3(گل شاخه بریده ارکیده گردید 

گیاه رزماري یکی از گیاهان دارویی وزینتی است که داراي خاصیت میکروب کشی قوي می باشد واسانس وعصاره ي آن می تواند 
درصد عصاره ي رزماري به همراه 25نشان داد که غلظت یک تحقیق نتایج . ده گل ها مورداستفاده قرارگیرددرمحلول نگهدارن

  ).2(ر وموادجامدمحلول گل میخک می شود درصد ساکارز باعث افزایش عم6
  .رومریا می باشدهدف از این پژوهش،بررسی تاثیرموادطبیعی مانند اسانس گیاه رزماري و آب سیب بر عمر پس از برداشت گل آلست

  
  روش ها  مواد و

شاخه گل استفاده شد ومحلول شاهد 3تکرار انجام گرفت ودرهرتکرار از 3تیمار و  3این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با 
. ساعت روشنایی بود12درصد و 60 ± 5و رطوبت نسبی c2 ±22°شرایط محیطی شامل دماي .درصدساکارز بود4حاوي آب مقطر و

تجزیه وتحلیل داده ها پس از . ویژگی هاي موردبررسی دراین تحقیق،عمرگلجایی،میزان موادجامدمحلول و وزن تر نسبی بودند
  .انجام شد LSDصورت گرفت ومقایسه ي میانگین تیمارها با استفاده از آزمون  SASجمع آوري بااستفاده از نرم افزار 
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  بحث  نتایج و
میلی لیتراسانس رزماري 2میلی لیتردلیترآب سیب و40و30طول عمرگل ها مربوط به تیمار  باالترین که نشان داد )1شکل (نتایج  

زایش داشتند که مقدار به شاهد اف تهمچنین مقدار وزن تر نسبی وموادجامدمحلول در همه ي تیمارها نسب.روز می باشد 13.66با
فت احتماال به دلیل وجودقند نسبتا باالواسیدفولیک در آب سیب و نسبت به سایرتیمارها بیشتر بود که می توان گ 1آن در تیمار

  .نیزخاصیت ضدمیکروبی قوي در اسانس رزماري است که یک محلول گلجایی مناسبی را براي نگهداري گل ها فراهم نموده است
ل ووزن ترنسبی گالیول اسانس رزماري ،باعث افزایش عمر گ لیتررمیلی لیترد1که استفاده از غلظت  در یک پژوهش مشخص شد 

  .شد

  
  مقایسه میانگین  هاي مربوط به اثر تیمار آب سیب واسانس رزماري برروي عمر گل- 1شکل 

  
در  یج جدول تجزیه واریانس نشان داد که بین صفات عمرگل،موادجامدمحلول و وزن تر نسبی درواحد زمان تفاوت معنی داريانت

  .درصد مشاهده می شود1سطح احتمال 
  

  تجزیه واریانس صفات موردبررسی-1جدول
  وزن ترنسبی  موادجامدمحلول  درجه آزادي  منابع تغییرات

 **4592.55 **15.67  3  تیمار

 **13279.54 **47.09  2  زمان

 **2366.28 **1.17  6  زمان*تیمار

 **419.17 **0.028  56  خطاي کل

 12.57 1.63    ضریب تغییرات

  دردصد1درسطح  ارمعنی د**
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  نتیجه گیري کلی 

 استفاده از ترکیبات طبیعی جدید مانند آب میوه ها وهمچنین اسانس ها وعصاره هاي گیاهی به عنوان محلول هاي نگهدارنده ي
  .دند جایگزین خوبی براي ترکیبات خطرناك ومضر براي محیط زیست باشنمی توان طبیعی
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