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  چکیده 
هاي محلول. دارمعمولی سیاه در افزایش عمر گل شاخه بریده آلسترومریا انجام شدهاي گازاین تحقیق به منظور بررسی تاثیر نوشابه

هـاي  نتایج نشـان داد کـه عمـر گـل    . لیتر در لیتر همراه با آب مقطر بودمیلی 500و  375، 0،250نده شامل نوشابه با غلظتنگهدار
هـا نشـان داد کـه تیمـار نوشـابه، کربوهیـدرات       بررسـی . ي تیمارهاي مورداستفاده نسبت به شاهد افزایش یافتآلسترومریا در همه

هـا  سـیتریک در ترکیـب آن،از رشـد میکروارگـانیزم    کند و احتماال به دلیـل وجـود اسـید   ین میها را تاحدود زیادي تامموردنیاز گل
  .ها در اثر استفاده از این تیمارها افزایش یافتهمچنین نتایج نشان داد میزان مواد جامد محلول و وزن تر گل. کندممانعت می

  
  لعمرگ محلول نگهدارنده، نوشابه، آلسترومریا، :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه 

جلوگیري از زوال زودرس . باشدو جزء ده گل شاخه بریده برتر دنیا می liliaceaeاز خانواده ) alestromeria( گل آلسترومریا
یکی از عوامل پیري زودرس وکاهش .باشدهاي شاخه بریده یکی از اهداف مهم دربازارهاي جهانی میوافزایش عمر گلجایی گل

اسیدي ووجود کربوهیدرات در این  pH. باشدهاي نگهدارنده میها در محلولد ورشد میکروارگانیزمهاي بریده، وجوکیفیت گل
تیمار یک آزمایش، در ).1(ها داشته باشد هاي کیفی آنها وسایرشاخصتواند تاثیر به سزایی در افزایش ماندگاري گلها میمحلول

امروزه استفاده از ).2( ها را به همراه داشتارز افزایش ماندگاري گلدرصدساک3گرم درلیتراسیدسیتریک ومیلی450گل مریم با 
تواند جایگزین مواد خطرناك و گران ترکیبات ساده با قابلیت دسترسی آسان براي تولیدکنندگان،فروشندگان وخریداران گل می

  .قیمت گردد
یرند،به دلیل داشتن ترکیباتی همچون اسیدسـیتریک،گاز  هاي گازدار که در ایران به وفوروجود دارد و مورد مصرف قرار می گنوشابه

در ایـن  . هاي شاخه بریـده بـه کـار رونـد    هاي نگهدارنده براي افزایش عمر گلجاییگلتوانند در محلولدي اکسیدکربن و قندباال، می
هـاي گلجـایی گـل    محلـول  خطر و قابل در دسـترس، در دارمعمولی موجود در بازار به عنوان یک ترکیب بیهاي گازپژوهش نوشابه

  . آلسترومریا استفاده و مورد بررسی قرار گرفته است
  

  هامواد وروش
اصفهان خریداري شده بودند،استفاده  آذین بهشتي پرورش گل که از موسسهباالنس  هاي آلسترومریا رقمدر این آزمایش از گل

هاي محلول. شاخه گل استفاده شد3شد ودر هر واحد آزمایشی ازتکرار اجرا3تیمار و 3این آزمایش درقالب طرح کامال تصادفی با.شد
ها به دلیل امکان بودند که گاز آنبا نام تجاري پپسیلیتر در لیتر نوشابه مشکی میلی 500 0و 375، 0،250نگهدارنده حاوي غلظت 
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ها گل.درصدساکارز بود4ب مقطر ولیتر آمیلی 500محلول نگهدارنده شاهدنیز حاوي .ایجاد حباب در سیستم آوندي تخلیه گردید
ها روش نگهداري گل.ساعت روشنایی قرارگرفتند12درصد وبا 60 ± 5و رطوبت نسبی c2 ±22°در شرایط محیطی یکسان بادماي 

. گیري شدندها اندازهدر طی آزمایش صفات وزن  ترگل ومیزان موادجامدمحلول گلبرگ ودرپایان،عمرگل. به صورت تیمار مداوم بود
  .موردمقایسه قرارگرفتند LSDها نیز با آزمون ها استفاده شد ومیانگینبراي آنالیزداده SASازبرنامه آماري 

  نتایج 
  طول عمر گل -1

  
  هاي مختلف نوشابه  ها در غلظتمیزان عمر ماندگاري گل -1شکل 

  تر گل وزن-2
  

 )1جدول (داري درسطح یک درصد بین تیمارهاوجود داشتنشان داد که از نظر وزن تر گل اختالف معنینتایج تجزیه واریانس 
 

  تر و مواد جامد محلول گلتاثیر نوشابه در میزان وزننتایج تجزیه واریانس  -1جدول
  مواد جامد محلول  وزن تر   درجه آزادي   منابع تغییرات 

  15.75**  13489.14**  3  تیمار
  63.92**  22564.29**  2  زمان

  2.66**  2927.34**  6  زمان*تیمار
  0.17  373.18  24  خطا

  4.09  10.17    ضریب تغییرات
  صددر 1داري در سطح معنی **

  مواد جامد محلول گل  -3
داري درسطح یک درصد بین تیمارها از نظر میزان مواد جامد محلول گل وجود دهد تفاوت معنینشان می 1که جدول چنانهم

  .اشتد
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  گیري و بحثنتیجه

توانند در افزایش طول عمر بعد هایی که بخشی از گاز آنها خارج شده است،میدهد که استفاده از نوشابهنتایج این پژوهش نشان می
روزبیشـترین  16لیتـر در لیتـر نوشـابه بامیـانگین     میلـی  500به طوري که غلظت .از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا موثرباشند

-در8-10(وقندنسـبتاباال ) 6/2-2/3(پـایین   pHتوان به روز کمترین طول عمر رانشان دادند، که از دالیل آن می9شاهدبا میانگین و
-میلـی  200که اسـتفاده از  نتایج یک آزمایش نشان داد. اسیدسیتریک یکی از مواد موجود در نوشابه است. این ماده اشاره کرد) صد

  ).3(ماندگاري گل آلسترومریا می گردد صدساکارز باعث افزایش عمردر2همراه گرم در لیتر اسیدسیتریک به 
ها با قرارگرفتن در این محلول گلجایی، افزایش یافتنـد  ها نشان دادند که وزن ترنسبی ومیزان مواد جامد محلول گلهمچنین یافته

تـوان بـه جـاي اسـتفاده از ترکیبـات شـیمیایی       درایـن صـورت مـی   . باشدها میکه حاکی از جذب قند موجود در نوشابه توسط گل
دار تجاري که به وفوروجـود دارد اسـتفاده نمـود    هاي گازخطرناك که اکثرااثرات سوء برمحیط زیست دارند، ازموادي همچون نوشابه

ر از یـک نوشـابه کـه    هاي شاخه بریده در منازل قابل استفاده خواهد بود وبه عبارت دیگتر این که به آسانی براي نگهداري گلومهم
  .هاي شاخه بریده  استفاده نمایندتنها بخشی از گاز خود را ازدست داده است براي شاداب نگهداشتن گل
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