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 : چکیده

در ایتن . گرفتتصتورت روی عمر پس از برداشتت گتل لیزیتانتوس  ترکیبات مختلفبه منظور بررسی تاثیر  پژوهشی     

اطترا  تهتران تهیته و بته دانشتکده کشتاورزی دانشتگاه واقع در  ای شاخه های گل بریده لیزیانتوس از گلخانهآزمایشها، 

، 25/0،  0) در ستری اول تتاثیر تیوستولفات نقتره  .در دو سری انجتام گرفتت تحقیق روی آنهاو  محقق اردبیلی منتقل شد

-Pink‘  و  ’Purple’, ‘White’, ‘Purple-Rim‘بتتر ختتواز فیزیکوشتتیمیایی ارقتتام میلتتی متتو ر(  2و  1 ، 75/0، 5/0

Rim’رقتم گتل لیزیتانتوس  دوم در ستریل لیزیتانتوس متورد بررستی گرفتت. گ‘Purple’ 400، 200، 100ترکیبهتایبتا ،

 %10و   5، 1،2میلی مو ر( و ستاکارز ) 2و  1 ، 75/0، 5/0، 25/0مایکرو مول بر لیتر(، تیوسولفات نقره ) 1000و 600،800

. پتس از بررستی گردیتدشاخه گل برای هر تیمتار استتفاده  5تعداد  اول آزمایشکه در . ندساعت تیمار شد 24(  به مدت 

آزمایش با همان تیمارها مجددا تکرار شتد و  به منظور تایید نتایج اولیه،تاثیر تیمارها وغلظتهای هر تیمار بر طول عمر گل، 

ظیر  درصتد وزن در این آزمایش عالوه بر شاخصهایی ن شاخه گل استفاده شد 10در این مرحله برای هر سطح تیمار تعداد

تر نسبی، میزان محلول جذب شده و طول عمر گل، مقدار کلروفیل، میزان پروتئینهای محلتول نیتز در آنهتا انتدازه گیتری 

غلظتهتای مختلتف م، نشتان داد کته در تمتامی ارقتادر آزمتایش ستری اول  مقایسه میتانگین داده هتانتایج حاصل از شد.  

 ,’Purple‘هتا را بته طتور معنتی داری افتزایش داده استت. در تمتامی ارقتام )عمتر پتس از برداشتت گل  تیوسولفات نقتره

‘White’, ‘Purple-Rim’ و ‘Pink-Rim’ درصد وزن تر نسبی و میزان محلتول جتذب شتده در گلهتای تیمتار شتده بتا )

ار بتود. در تیوسولفات نقره همواره در طول آزمایش بیشتر از گلهای شتاهد بتود و ایتن افتزایش در برختی روزهتا معنتی د

میلتی متو ر در مقایسته بتا ستایر  50دوم، در تیمار با اسید بوریك، اگرچه در گلهای تیمار شده با غلظتت  سری آزمایش

% بین تیمارها و شتاهد وجتود نداشتت. در تیمتار  5غلظتهای آن، طول عمر بیشتری داشتند اما تفاوت معنی داری در سطح 

%  در مقایسه با شاهد بطور معنی داری طول عمتر  10و  5لهای تیمار شده با غلظت ساکارز، نتایج آزمایش نشان داد که  گ

گلها را افزایش داده است. در تیمار مالئیك هیدرازید، هیچکدام از غلظتها نتوانسته بطتور معنتی داری طتول عمتر گلهتا را 

. مر گلهای تیمتار شتده را افتزایش دادمایکرومول بر لیتر بطور قابل توجهی طول ع  600و  800افزایش دهد اما در غلظت 

 %5مقدار کلروفیل و مقدار پروتئین محلول اگرچه در تیمارهای مختلف بیشتر از شاهد بودند لیکن این افتزایش در ستطح 

 معنی دار نشد

 

 

 

 

 

 مقدمه
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هت گسترش این از آنجا که امروزه صنعت گل در دنیا بعنوان یك امر تجاری بزرگی درآمده و درکشور ما نیز در ج     

صنعت و به خصوز صادرات گلها و گیاهان زینتی به دلیل ارزآوری مناسب گامهای اساسی برداشته شده، از اینرو تحقیقات 

کاربردی در این زمینه می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت موجود در زمینه تولید، برداشت ، پس از برداشت ) فروش( و 

با توجه به اینکه تولید گل لیزیانتوس اخیرا در کشور ما رونق گرفته و از طر  دیگر  بخصوز صادرات این صنعت باشد.

بدلیل کوتاه بودن طول عمر گلجایی آن، جابجایی آن به نقاط دور دست مشکل بوده و از اینرو صادرات آن نیز به دلیل طول 

با توجه به اینکه  و از طر  دیگر می گیرد. عمر کم که قادر به کسب استانداردهای کیفی جهانی نمی باشد به سختی صورت

و باتوجه به تنوع زیاد رنگ  گل برتر جهان قرار گرفته است 10گل لیزیانتوس از نظر رده بندی تولید و صادرات در دنیا در بین 

تحقیق در  اهمیت این گیاه و لزوم پرداختن به بسیار خوب این گل با سالیق مردم کشورمان، در این گل و همچنین سازگاری

، کوتاه بودن طول عمر گلجایی آن و مشکل یکی از مهمترین مشکالت این گلبا توجه به اینکه  از اینرو این زمینه را می طلبد.

اگرچه این گلها با کیفیت خوب می باشد  در زمان فروش جابجایی آن به نقاط دور دست و به تناسب آن کیفیت نامناسب گلها

وجه به روشهای نامناسب تیمار پس از برداشت، عمر این گلها در منازل مصر  کنندگان بسیار اندک تولید شده باشند اما بات

بوده و باعث نارضایتی مصر  کنندگان شده که به تناسب آن ضررهای زیاد تولید کنندگان را به دلیل عدم رغبت جهت 

تا بتوان با استفاده از  ن مشکالت صورت میگیرداین تحقیق در راستای بر طر  کردن ایخرید آنها سبب می گردد از اینرو 

 به عنوان گلهای درجه یك در زمان  زم و نمودبه مدت مناسبی انبار تیمار کرده و ، گلها را پس از برداشتی تیمارهای مناسب

منجر شده که در این صورت می تواند به ارزآوری بیشتر به کشورهای دیگر صادر نمود.  بدست مصر  کنندگان رسانده و یا

 و از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلوگیری نماید.
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که به عنوان یك گیاه زینتی مورد استفاده قرار می گیرد. این گل متعلق بته است علفی چند ساله  گل لیزیانتوس یك گیاه        

ی جنوب ایا ت متحده آمریکا می باشد. گل شاخه بریده لیزیانتوس بدلیل گلهای بتزر  بوده  و بوم  Gentianaceaeخانواده 

 (.  48و  12و جذاب و ساقه گلدهنده طویل طرفداران زیادی در دنیا دارد )

 russellianus Lisianthusدر کاتالو  بذر ها در ایالت متحده قرار گرفت عموما به 1980زمانی که این گیاه در اوایل سال    

شتناخته شتد.از آنجتایی کته پترورش دهنتدگان عتادت  Eustoma grandiflorumمشهور بود . در زمان کوتاهی با نتام علمتی 

 Eustomaبه کار  ببرند نام معمول  Eustoma grandiflorum را به عنوان اسم معمول برای Lisianthusکردند که اسم جنس 

grandiflorum (.9، 1)امی هنوز لیزیانتوس میباشددر بین پرورش دهندگان و افراد ع  

لیزانتوس یك گل شاخه بریده نسبتا جدید است به طوریکه با محصو ت گلکاری متداول مثل گلهای رز، میخك و داوودی    

به عنوان گل های شاخه بریده تجاری در ایالت متحده پرورش می یابند قابل مقایسه می باشد. در حتال  1800که از اواسط سال 

در ژاپن معرفی گردیتد و اکنتون  1993ر گل لیزانتوس تاثیر خیلی زیادی بر بازار های فروش دارد. لیزانتوس ابتدا در سال حاض

بته فتروش  2001میلیتون شتاخه آن در ستال 129به عنوان گل شاخه بریده درجه یك محسوب می گردد بته طوریکته بتیش از 

به فروش رسید. گل لیزیانتوس به عنوان یك گل پوششتی  2002خه در سال میلیون شا 14رسیده است. و در آمریکا نیز بیش از 

(. داستان موفقیت این گل با هتی  محصتول زینتتی دیگتر قابتل 1و همچنین به عنوان گل گلدانی نیز مورد استفاده قرار میگیرد )

،بترای یتك محصتول گلکتاری  مقایسه در چندین دهه گذشته نیست.وبرای سالهای بعد هم این چنین خواهد بود.  بتدین معنتی

گل شاخه بریتده  10سال به عنوان یکی از  30-20جدید و یك گلی که واقعا خیلی مشهور نیست خیلی نادر است که در مدت 

مشهور، قرار گیرد کند.به راستی که خیلی استثنایی است که یك گل شاخه بریده جدید در صنعت استاندارد جایگزین شتود و 

ك فروخته شود. سرعت توسعه لیزانتوس را به عنوان یك گل شاخه بریده را می تتوان بتا سترعت توستعه به عنوان گل شماره ی

 (.1) گل حنا به عنوان یك گل پوششی مقایسه کرد
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 خواستگاه )منشا(: -1-2

کرد. برای شرکت بذر ساکاتا در ایا ت متحده لیزانتوس را به عنوان یك گل شاخه بریده جدید عرضه  1980در اوایل سال     

برخی از افراد خصوصا آنهایی که متعلق به نواحی شمال مرکزی ایا ت متحده بودند لیزانتوس یك گل جدیتد نبتود. پترورش 

دهندگان ایالت متحده به زودی متوجه شدند که لیزانتوس  موجود در ژاپن به عنوان یك گل جدید نیست  بلکه این گل بومی 

د طبیعی آن چمنزارهای جلگه ها می باشد. لیزانتوس در شمال مکزیك ،تگزاس،اوکالهامتا ایا ت متحده می باشد.  محیط رش

آبتی،  ،کنزاز، نبراسکو، کلرادو، دیومینگ و جنوب واکوتا مشاهده شده بود. لیزانتوس در تگزاس به  نام های  عمومی زنگولته

لیزانتوس را در کاتالوگهایش بته ثبتت رستاند اگتر  1887در اوایل سال  Parkرز باغی و کوشاد باغی معرو  بود. کمپانی بذر 

 معرفتی کتردF1 در کاتالوگهایش لیزانتوس را بته صتورت هیبریتد هتای  1980چه زمانی که کمپانی بذر ساکاتا در اوایل سال 

اد همه قبول کردند که لیزانتوس یك نمونه جدید و اصالح شده است. گزینش و اصالح نژاد آن بسیار سخت بتود. بهنتژ، (40)

ستال قبتل از معرفتی دوبتاره لیزانتتوس  50گران ژاپنی باید افتخارات زیادی در زمینه اصالح لیزانتوس داشته باشند چرا که آنها 

اصالح آنرا به اتمام رسانیدند. پیدایش لیزانتوس در ایالت متحده با جنجال مواجه بود. پرورش دهندگان و مصر   کنندگان به 

دن لیزانتوس مشتاق بودند. زیرا لیزانتوس دارای گلهای زیبتا و جتذاب و عمتر نستبتا ختوبی بتود و طور یکسان برای امتحان کر

لیزاتوس ها به رنگ گلهای آبی بودند که به تعداد کم در گل فروشی های گل بریده یافت می شدند. هر چند اولین هیبرید هتا 

ین هیبرید ها، هیبرید واقعی نیستتند. تولیتد شتاخه هتای ویژگی های رویشی و گلدهی یکسانی نداشتند. برخی فکر می کردند ا

گل بریده با کیفیت با  مشکل و پراکنده بود . این امر منجر به تغییر عقیده در مورد پذیرفته شدن این محصول توسط برختی از 

در حالیکته ستایرین  پرورش دهندگانی که برای یادگیری اینکه چگونه به طور سودمندانه ای این محصول را تولید کننتد، شتد.

این نظریه ها را رد کردند . بخش عمده ای از تحقیقات اولیه روی لیزانتوس در ژاپن انجام شده بود و ژاپنی هتا ایتن مقتا ت را 

نوشته بودند، در حالیکه در ایالت متحده استفاده از لیزانتوس توسط پرورش دهندگان محدود شده بود برای مثال درکتاب های 
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( تدوین شده بود، شامل اطالعات با ارزش که 1992) Ohkawaکه در این زمینه بهنژادی و کشت لیزانتوس توسط  بسیار خوبی

ولی استفاده از آن به دلیل مشکل مربوط بته زبتان کتاهش یافتته  برای پرورش دهندگان در ایا ت متحده سود مند خواهد بود.

شاخه بریده برخی از افراد پتانسیل این گل را به عنوان یك گتل گلتدانی  است. عالوه بر استفاده از لیزانتوس به عنوان یك گل

 (.14یا پوششی گزارش کردند)

 عوامل موثر بر رزت و گلدهی: -1-3

بسیاری از محققان برای تعیین علت رزت کردن گیاه بتر روی فیتز یولتوژی گلتدهی لیزیتانتوس مطالعته کردنتد. نتتایج ایتن     

طول روز در مدت دانهالی روی رشد رزت تاثیر می گذارند و این عوامل دارای تاثیر متقابتل و ،دما تحقیقات نشان داد که رقم 

ستانتی  درجته 25هستند. نشان داده شد که برخی از ارقام تجاری لیزیانتوس در زمانی که دانهال هتای آنهتا در دمتای بتا تر از 

چه ارقتام مختلتف بته طتور قابتل مالحظته ای از نظرحساستیت بته  قرار داده شوند تمایل به  رشد رزت نشان می دهند. گر گراد

 4تتا  3بو لتینگ زمتانی ر  متی دهتد کته گیتاه  ،معمو  اگر دما ایده آل باشد  .(28، 16، 11)دمای با  متفاوت عمل می کنند

جتذب متی کنتد تتا جفت بر  حقیقی تولید کند هر چند گل لیزیانتوس به دمای بتا  از زمانیکته بتذر بترای جوانته زنتی آب 

حساس می باشد. به عنوان یك قانون کلی اگر دانهالها زودتر یا دیر تتردر معتر   زمانیکه سه تا چهار جفت بر  تولید کنند،

تنش گرمایی قرار گیرند و دمای هر چه قدر در زمان دانهالی بیشتر باشد در صتد بیشتتری از گیتا هتان دچتار رزت متی شتوند. 

که گلهایی با رنگهایی متنتوع ستفید  شدهپریود بر روی گلدهی همیشه مورد توافق نبوده است. گزارش گزارشها برای تاثیر فتو 

تصور  متی کردنتد کته لیزیتانتوس گونه جام می دهند و آنها این نساعت گلدهی را ا 8و آبی و صورتی حتی در فتو پریود زیر 

داد که لیزیانتوس یتك گیتاه روز خنثتی استت کته بعتد از  نشان Azark (1984) به طور مشابه  (15) یك گیاه روز خنثی است

که لیزیانتوس یك گیتاه روز بلنتد اختیتاری  دسایر محققان مشاهده کردن (.3) رسیدن به یك سن  اندازه مشخص گل می دهند

بتا   است عالوه بر این تحقیقات دوباره به توصیف این تفاوتها کمك کرد. گیا هانی که در معتر  طتول روز کوتتاه ودمتای
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عتالوه بتر ایتن در زمانیکته  دچتار عارضته رزت شتدند ،ر گرفتنتدقرار گرفتند بیشتر از گیاهانیکه در روز بلند و دمتای بتا  قترا

طول روز بود و پاسخ گیاه نسبت به آن وابسته به رقتم بتود. برختی از ارقتام ×بولتینگ ر  داد گلدهی تحت تاثیر اثر متقابل دما 

دمایی سرد دچار بولتینگ شدند.  اما زمانی که تحت شرایط روز کوتتاه پترورش یافتنتد جوانته هتای بعد از دریافت یك تیمار 

گل آنها سقط کردند یا برخی از گیاهان به عادت رشد رزتی خود برگشتتند )ستاقه اصتلی بته وستیله تشتکیل میتان گتره هتای 

لیزیانتوس هم به عنتوان یتك  . ( 16قف گردید )مختلف طویل  شد و سپس طویل شدن میان گره ها به وسیله توسعه برگها متو

گیاه یك ساله و هم به عنوان گیاه دو ساله  توصیف شده و تاثیر دما بر روی دانهالها به تشریح آن کمك متی کنتد. د ر محتیط 

ند. و زمستتان را بته طبیعی آنها، اگر بذر ها در تابستان جوانه بزنند که دانهالها  در دما های با  قرار گرفته و دچار رزت می شتو

بنابراین همانند یك گیاه دو ستاله رفتتار خواهنتد  ،حالت رزت سپری خواهند کرد و این گیاهان در سال آینده گل خواهند داد

کرد. اگر بذر ها در بهار جوانه بزنند و دانهالها در شرایط سرد بهاری توسعه یابند گیاهان در همان سال گل خواهند داد و تحت 

جزء گیاهان یك ساله طبقه بندی می شوند برای داشتن گلهای شاخه بریده در سراسر ستال محققتان سیستتمهایی را  این شرایط

برای سود بردن از دانشهای مفید در موردتاثیر دمای پایین در مرحله توسعه بذر و اثر عکس آن بتر رزت القتا شتده بوستیله دمتا 

 .(1)توسعه داده اند

 1-4-  pH :خاک 

pH      ک یکی دیگر از فاکتور های مهم کشت است که می تواند یك مانع برای کیفیت مطلوب لیزیانتوس باشتد بته طتور خا

 2/6خاک کمتر از  pHنسبتا با ی خاک مورد نیاز است زمانی که  pH ،کلی برای به دست آوردن یك سیستم ریشه ای خوب

 (.1شود )هم چنین کلروز و نکروز نامطلوب برگها می  است سمیت ریز مغذی ها خصوصا روی، باعث محدودیت رشد گیاه و

 نیاز های كودی: -1-5
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زمانی که در بستر زمتین بترای  لیزیانتوس جزو آن دسته از گلهایی گروهبندی می شود که در مرحله پرورش در جعبه نشاء و   

کته  مشتخص شتدهغتذای بتا یی دارد . نیاز ،استفاده به عنوان گل شاخه بریده یا به عنوان یك گیتاه گلتدانی کاشتته متی شتود

نیتروژن به پتاسیم در گلهای شاخه بریده منجر به تولید گلهایی با کیفیت با  و عمر بعد از برداشت عالی می شتود  5/1به1نسبت

پی پی ام کلستیم در آب آبیتاری  150.گزارش شده است که با کلسیم زیاد بهتر رشد می کند همچنین گزارش شده که وجود 

حلول کودی منجر به تولید گیاهان با ساقه قوی و جوانه زیاد می شود و بسیاری از پترورش دهنتدگان گلهتای شتاخه بریتده یا م

بور استفاده می کنند  زیرا که اگر مقدار کلسیم و بور محدود باشد  و برای جلوگیری از شکستن ساقه ها از محلول پاشی کلسیم

 (.1)ساقه ها خیلی ترد و شکننده می شوند 

 مديريت حشرات : -1-6

می تواند ضرری بیشتر از یك آفت داشته باشد و یك آفت مسئول صدمه زنی به بسیاری  Fungus gnateاز آنجایی که آفت    

رگهایی که با خاک در تماس استت و ب.آنها ریشه ها و  لیزیانتوس می باشد گل از محصو ت است ودریافته اند که آفت اصلی

به لیزیتانتوس جلتب متی شتوند در یتك گلخانته بتا ها  Fungus gnateکه  به نظر می رسد را می خورد حتی نشا های کوچك

عنتوان  بازدیتد مکترر بته داده می شتودمحصو ت مختلف آنها لیزیانتوس را ترجیح می دهند لذا زمانی که لیزیانتوس پرورش 

د شامل مگس سفید، شته پنبته و نمهم که نیاز به کنترل دار . سایر آفتیستی مد نظر قرار گیردقسمتی از برنامه مدیریت آفات ،با

 (.1) کرم بر  خوار چغندر و تریپس می باشند

 

 

 مديريت بیماری : -1-7
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نیاز به یك مدیریت متوثر را   1998   در سال  Mc-Govern.متاسفانه لیزیانتوس مستعد بسیاری از بیماری های گیاهی است      

عمول در لیزیانتوس مطرح کردند. بیماری های معمول شامل کپك خاکستری لکه برگی، پوستیدگی برای برخی از بیماریهای م

ریزوکتینیایی ساقه و طوقه و یروس لکه نکروتیتك گتل حنتا متی  ساقه و طوقه فوزاریومی، پوسیدگی پیتیومی ریشه، پوسیدگی

 (.9) باشند

 گلدهی و ويژگی های گل:-1-8

نایی تنوع وسیعی از نظر رنگ گل شکل و اندازه دارند واین تنوع بتا توستعه گلهتای پرپتر چنتد گلهای لیزیانتوس به طور استث   

 . (33) ش دهندگان ژاپنی با انتخاب طبیعی به وجود آمدندربرابر شده است لیزیانتوسهای با گلهای پرپر توسط پرو

  :گلهای كم پر-1-8-1

گلبر  تشکیل شده است که در  5یی دارای گلهای کم پر هستند. جام گل از لیزیانتوسهای بومی و ارقام توسعه یافته ابتدا       

 6هگاه مشاهده شده که روی شاخه بتاز متی شتوند . دارای گپرچم که به دهانه )گلو(جام گل پیوستنه متصل شده اند . 5پایه به 

ی و کالله دو قستمتی استت کاسته برچه ا 1گلبر  خواهند داشت. تخمدان  5گلبر  بوده ولی گلهایی که بعدا باز می شوند 

تشکیل شده است در مرحله غنچته کاستبرگها بتیش از  ،کاسبر  به رنگ سبز کمرنگ که لبه های دندانه مانند دارند 5گل از 

گلبرگها توسعه یافته اند و ممکن است حاوی رنگ بندی ضعیفی از رنگهای آبی یا صورتی باشند که این ایده را می دهتد کته 

توسعه یافته است. در صورتی که عمدتا گلهای زنگوله ای شکل حالت غالب   هااز اینکه توسعه یابند رنگ در آن کاسبرگها قبل

شکل گل هستند.تنوع زیادی در شکل گل  وجود دارد گلبرگهای لیزیانتوس در مرحله غنچه شبیه رز ،وقتی باز می شوند شتبیه 

 (.3، 1) می رسند  له و وقتی کامال باز می شوند شبیه شقایق به نظر

 گلهای پرپر:-1-8-2
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ردیف گلبر  است  ینهای اصالح شده با تعداد زیادی گلبرگها مشاهده شده کته  5الی  2نوع پرپر گل لیزیانتوس دارای       

شمارش آنها سخت و مشکل است. همچنین آنها ممکن است دارای تعداد زیادی کالله  ناقص باشتند و یتا بته طتور کلتی فاقتد 

باشند. گلهای پرپر لیزیانتوس نه تنها در مرحله غنچه بودن بلکه زمانی که گلها باز هستتند شتبیه گلهتای رز متی باشتند در  پرچم

 %80حالی که فروشگاههای ژاپنی و اروپایی بیشتر گلهای کم پر لیزیانتوس را ترجیح می دهند. گلهای پرپتر لیزیتانتوس حتدود 

  (.33 و 3 ،1) شده در آمریکا را تشکیل می دهنداز لیزیانتوسهای شاخه بریده فروخته 

 گلبرگها:-1-8-3

لیزیانتوسها معمو  گلبرگهای خیلی صافی دارند. اگر چه برخی از آنها ممکن استت لبته هتای نتا صتا  و موجتدار داشتته        

ر لیزیتانتوس در برنامته هتای باشند که این تفاوت کلی را در ظاهر گل ایجاد می کند. برخی از  ین های بهنتژادی گلهتای پرپت

 که شبیه میخك به نظر می رسد بهنژادی دانشگاه فلوریدا دارای ردیف های زیادی از گلبرگهای نا صا  است به طوری

  (.9و  1) 

 اندازه گل: -1-8-4

سها متی باشتد اگتر چته سانتی متر است که احتما  امروزه این اندازه معمول در لیز یانتو 7الی  6اندازه گل لیزیانتوسهای طبیعی 

 ینهای اصالح شده  دانشگاه فلوریدا هم در گلهای کم پر و هم در مورد گلهای   پرپر لیزیانتوس  ین های بهنتژادی دارد کته 

سانتی متر متی باشتد . اکنتون گونته هتای مختلتف تجتاری وجتود دارنتد کته دارای گلهتای 7/12اندازه گل در آنها  به اندازه  

  .(40و 33 ،1) سانتی متر قطر دارند 5 /1ین گلها زمانی که باز میشوند حدود کوچکی هستند که ا
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 رنگ گل : -1-8-5

رنگهای گل برای لیزیانتوسهای رشد کرده در دامنه زیستگاه طبیعی شان در چمتن زارهتا عمومتا بته رنتگ بتنفش تتا ستفید،     

شهای به نژادی که در این زمینه انجتام شتده استت بتیش از صورتی و یا دورنگ آبی و صورتی در لبه های گل می باشند. با تال

 زرد، هلویی، سوسنی، سر ، رنگ در یك  مجموعه با رنگهای آبی روشن ، ارغوانی روشن تا تیره ،صورتی روشن تا تیره ، 15

آبتی وجتود  سبز و سفید خالص تا کرمی بوجود آمده است. همچنین لیزیانتوسها ی دو رنگ با گلبر  سفید و حاشتیه شرابی،

متی گوینتد( گبرگهتا ممکتن استت فقتط یتك نقطته  Rimیتا  Picotee)معمو  به آنها  دارد که دارای محبوبیت زیادی هستند

کوچك رنگی در نوک خود داشته باشند و یا یك لکه بزرگی در گلبر  وجود داشتته باشتد ویتا حاشتیه گتل کتامال بتا نتوار 

شده باشد. سایر گلهای دورنگ شامل گلهای سفید با فقط یك هاله ای از آبی میلی متر پوشیده  1-5عریضی از رنگ به عر  

 .(40 و 33) یا صورتی یا گل سفید با لکه های آبی یا صورتی در سراسر سطح داخلی گلبرگها باشند

 

 ويژگیهای بعد از برداشت گلها :  -1-9 

دو هفته ای هستند و این یکی از ویژگیهتای اولیته بترای اگر چه گزارش شده بود که گلهای لیزانتوس دارای عمر گلجایی       

پذیرش آنها بود ارقام مختلف از لحاظ عمر بعد از برداشت دارای تفتاوت هتای قابتل مالحظته ای هستتند دامنته عمتر گلجتایی 

س هتای شتاخه ( در حال حاضر نیاز برای گزینش لیزانتو21رقم مورد ارزیابی قرار گرفته شده است ) 47روز در میان  10-31از

بریده با عمر گلجایی با  از ضروریات است. در ارقام دارای گلهایی با رنگ آبی زمتانی کته باغچته ی گتل در شترایط نتوری 

قلیتایی    pHکه نور کم و شدهگزارش  .پایین در اتاق باز می شوند گلها به رنگ خاکستری یا آبی خیلی کمرنگ در می آیند 

به کاهش شدت رنگ می شود. بطور مشابه زمانی که غنچه های گلهتای صتورتی در اتتاق بتاز در سلولهای در حال رشد منجر 

 .(13)میشوند به رنگ صورتی خیلی کمرنگ یا کامال سفید در می آیند 
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گتل منفترد در جهتان دارای محبوبیتت  10گل لیزیانتوس بدلیل تنوع در رنگ گلها و همچنین داشتتن ستاقه مستتقیم حتاوی       

و عموما  در زمان برداشت گلها در این گیاه، موقعی است که گل آذین شامل هر دو گلهای باز شده وباز نشده باشد خاصی است 

یتا  10گل آذین هتای بتا کیفیتت معمتو  دارای  .آذین باز شده باشد برداشت می گردد لدر زمانی که یك یا دو گل روی هر گ

به مدت یك هفتته حفتم متی نماینتد گلهتای بتاز نشتده معمتو  در شترایط  گلها معمو  کیفیت خود راتعداد بیشتری گل هستند

خانگی کیفیت خوبی پیدا نمی کنند این گلها معمو  در چند روز آینده گلهای خود را باز خواهند کرد اما گلبرگهای آنها خیلتی 

 (.46نازک بوده و رنگ پریده خواهند بود از اینرو کیفیت خوبی نخواهند داشت )

یدرازید به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی سیستمیك،  بازدارنده و علف کش مورد استفاده قترار متی گیترد. و از ستال مالئیك ه

به عنوان بازدارنده جوانه زنی پیاز مورد استفاده قرار گرفته است. تاثیر مالئیك هیدرازید بدلیل اثرات بازدارندگی میتتوز در  1940

داد زیتادی از فعالیتت هتای جتانبی فیزیولتوژیکی، مالئیتك هیدرازیتد بته عنتوان آنتاگونیستت نقاط مریستمی بوده و در کنتار تعت

سلول ترکیب شده و ترجیحا جایگزین سیتوزین می شود این ترکیب شتدن  RNAپیریمیدین عمل می نماید. مالئیك هیدرازید با 

ه روش عمل مالئیك هیدرازید را با در نظر گترفتن اتفاق می افتد این یافت tRNAتمایز نیافته و همچنین در RNAمعمو  در بخش 

 (.  2) توانایی آن برای دخالت در بیوسنتز پروتئین و رشد گیاهی می تواند تشریح می نماید

 -β-Dآزمایشها نشان داده که مالئیك هیدرازید در درون گیاه تثبیت شده و تجزیه نمی شود بهرحال تبدیل مالئیتك هیدرازیتد بته 

 .(27به عنوان متابولیت محلول غالب گزارش شده است )گلوکوزید آن  

          Benkeblia ( گزارش کردند که سرعت تنفس پیازهای تیمار شده با مالئیك هیدرازید که در دمای 2002و همکاران )و  10

مالئیك هیدرازید مقدار  درجه سانتیگراد انبار شده بودند در مقایسه با شاهد افزایش کمتری نشان داد در حالیکه تیمار با 20

 (.4کربوهیدرات را در طی انبارداری تحت تاثیر قرار نداد )
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نتایج آزمایشها نشان داده که مالئیك هیدرازید فعالیت بیوسنتزی هسته را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش وابستگی به غلظت  

 (.30در شاخص های میتوزی می شود )

        De  و Bhatacharjee (1998 با بررسی تاثیر مالئیك هیدرازید بر طول عمر پس از برداشت گل رز نشان دادنتد کته تیمتار کوتتاه )

 (.8مالئیك هیدرازید طول عمر آنرا اندکی افزایش داد ) %1ساعت( گل رز با  8مدت )

     Huang   گل شاخه بریده رز نشتان دادنتد کته با بررسی تاثیر اسید مالئیك هیدرازید وساکارز بر طول عمر  2002و همکاران در سال

میلی متول بتر لیتتر ستاکارز در مقایسته بتا شتاهد )آب(  117مایکرومول بر لیتر مالئیك هیدرازید،  5/560تیمار گلهای شاخه بریده رز با 

ول عمتر گتل د مالئیك هیدرازید و ساکارز با غلظتهای متذکور طتیباعث افزایش معنی دار طول عمر گل رز  گردید. کاربرد ترکیب اس

روز(  به مقتدار 1/4روز( و شاهد ) 8/7و  4/6رز را در مقایسه با کاربرد هر کدام از آنها به تنهایی) مالئیك هیدرازید و ساکارز به ترتیب 

م از آنهتا روز( افزایش داد. نتایج همچنین نشان داد که ترکیب آنها  میزان تولید اتیلن را در مقایسه با کاربرد هر کدا 4/18خیلی زیادی )

به تنهایی بطور معنی داری کاهش داد. همچنین غلظت قندهای مختلف در گلبر  گلهای تیمار شده بتا ترکیتب ایتن دو متاده بیشتتر از 

 (.18سایر تیمارها بود)

دادند. برای  تاثیر تیو سولفات نقره و ساکارز را بر روی طول عمر گل رز رقم دیانا مورد بررسی قرار 2000و همکاران در سال  لیو   

ساعت تیمار شدند .از هیدروکسی  10گرم در لیتر ساکارز به مدت 120،  80، 60، 40، 20این منظور در ابتدا گلهای رز با صفر، 

استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با  ییباکتریا ضدبه عنوان ترکیب  mgrl 200-1کوینولین سولفات به مقدار 

ساکارز  grl 120-1روز( با  4/7در این آزمایش بیشترین طول عمر گل ) .یابد ساکارز طول عمر گل نیز افزایش میافزایش مقدار 

ساکارز،   grl120-1در آزمایش بعدی گلهای رز با تیمارهای   .روز( تفاوت معنی داری داشت 3/3حاصل شدکه در مقایسه با شاهد )

 2میلی مو ر تیوسولفات نقره(  به مدت  2/0ساکارز+ grl 120-1به صورت ترکیبی )میلی مو ر تیوسولفات نقره ساکارز یا  2/0

به کار برده می شوند بیشترین طول عمر گل  STSنتایج حاصله نشان داد وقتی که به همراه   .ساعت تیمار شده و با شاهد مقایسه شدند



 16 

روز(  4/3روز بود که در مقایسه با شاهد ) 2/8و 1/9به ترتیب  و ساکارز به تنهایی بر روی طول عمر گل  STSتاثیر . به دست می آید

 -1 درجه سانتیگراد،  23و ساکارز به دست آمد. شرایط آزمایشی  STSتفاوت معنی داری نشان داد. بیشترین قطر گل نیز با ترکیب 

s 2-µmol m 15  (.29فتو پریود بود) ساعت 12و 

گرم بر لیتر( بر طول عمر پس از برداشت گل میمون بررستی  شتده استت  100و  75، 50، 25در آزمایشی تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز )

میلی گرم بر لیتر هیدروکسی کوینولین سولفات باز شدن گلچه ها را تحریك  200نتایج آزمایش نشان داده که کاربرد ساکارز به همراه با 

اده است و همچنین کاربرد ساکارز رنگ گلبرگها را بهبود بخشیده است کرده و طول عمر خوشه های گل به طور معنی داری را افزایش د

 ( . 22گرم بر لیتر موثرترین تیمار بوده است) 50 غلظت نتایج نشان داد که

ر گترم در لیتتر بت 100ساعته بتا  24گرم در لیتر و یا تیمار  50و  20آزمایشی به منظور بررسی تاثیر تیمار مداوم ساکارز با غلظتهای صفر، 

روی میخك انجام گرفته است نتایج نشان داده که همه تیمارها پیری گل را به تاخیر انداختته وتولیتد اتتیلن را در گلبرگهتا کتاهش داده 

اکستیداز مترتبط بتوده ACC  ستنتاز و  ACC مستئول  mRNA  نشان داد که کاهش اتیلن با تاخیر تجمع همچنین است. نتایج آزمایش 

 (.51است )

( با کاربرد ساکارز روی گل مریم نشان دادند که گلچه های تیمار نشده در مقایسه بتا گلچته هتای تیمتار 2007همکاران ) جن بانتو  و

شده با ساکارز، اتیلن بیشتری تولید کردند و همچنین سرعت تنفسی آنها در مقایسه با گلچه های تیمتار شتده پتایین تتر بتود.  نتتایج ایتن 

لهای تیمار شده در مقایسه با شاهد طول عمر بیشتری داشته و بازشدن گلچه ها در آنها نیز افزایش یافت آزمایش همچنین نشان داد که گ

(24.) 

ترکیبی است که از حل کردن نیترات نقره در تیو سولفات سدیم به دست می آید. مقادیر ترکیبی هر دو  (STS)تیو سولفات نقره 

)نیترات نقره به تیو سولفات سدیم(  4به  1ی باشد ولی اصو  از نسبت  مو ری نوع ماده بسته به روش مورد استفاده متفاوت م

سبب  ،یك روش ساده، ارزان و موثر می باشد و در بیشتر گلهای بریده ،سولفات نقرهبا تیو . به طور کلی تیمار(38)استفاده می شود 
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، یون نقره به عنوان جزء STSحفاظت می نماید. در ترکیب  افزایش طول عمر شده و آنها را در برابر شرایط نامساعد پس از برداشت

گر می باشد و به راحتی به بافت گیاه نزدیك ته ساقه متصل می شود. در زمانیکه تیو سولفات سدیم با  فعال بوده و بسیار واکنش

نش زایی یون نقره مقداری نیترات نقره مخلوط می شود، مولکول تیوسولفات یون نقره را نگه می دارد و باعث می شود که واک

جذب شده  STSکاهش یافته تا بتواند به راحتی به بخش با یی ساقه منتقل شود. در شرایط دمای پایین یا رطوبت نسبی با  مقدار 

را می توان استفاده نمود و همچنین در یك غلظت ثابت در  STSبسیار کم خواهد شد از اینرو در این شرایط، غلظت با یی از 

یط فوق می توان مدت زمان تیمار را افزایش داده و از طر  دیگر در شرایط عکس یعنی دمای با  و یا رطوبت نسبی پایین، شرا

می تواند به شاخساره و گلبرگها صدمه وارد   STSمورد استفاده و زمان تیمار بایستی کوتاه باشد در غیر اینصورت STSغلظت 

 (.38 و 37، 31مورداستفاده متفاوت می باشد ) STSنسبی، نوع گیاه و زمان تیمار،  مقدار غلظت نماید. ازاینرو بسته به دما، رطوبت 

بوده و مستعد اتصال به گیرنده های اتیلنی  موجود STSنشان دادند که در گل آذین ژیپسوفیل،  1998و همکاران در سال نیومن 

نبع قابل استفاده در گلهای بریده بوده و در زمان مصر  همانند بعنوان یك م Ag+تشکیل شده می باشد واین تصور وجود دارد که 

 (.31یك منبع تغذیه عمل کرده و به گیرنده های اتیلنی تازه تشکیل شده متصل شده و از عمل اتیلن جلوگیری می نماید)

تیوسولفات نقره بر روی گل  میلی مو ر 4بر روی کیفیت و طول عمر گل بریده رز اثر  STSدر آزمایشی به منظور بررسی تاثیر    

دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد   40و 60، 30در مدت زمانهای تیماررقم اول تاور رز بریده رقم 

پس  درصد افزایش داده و کیفیت 16/54دقیقه طول عمر گلها را تا  60میلی مو ر تیوسولفات نقره به مدت  4که تیمار گلهای رز با 

در زمانهای مختلف به هی  وجه خمیدگی گردن نشان ندادند.  STSاز برداشتی آنها را بهبود بخشید. گلهای رز تیمار شده با 

و  STSاثر ضد میکروبی بر روی ساقه بریده داشته و به طور کلی بین مدت تیمار با  STSهمچنین نتایج این آزمایش نشان داد که 

سی وجود دارد. یعنی با افزایش مدت زمان تیمار مقادیر باکتریها در ته ساقه کاهش می یابد از اینرو به مقادیر باکتریها رابطه معکو

 (. 20افزایش طول عمر گل کمك می نماید )
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Reid  مورد آزمایش قرار دادند.  "وایت سیم"تاثیر تیوسولفات نقره را بر روی گل بریده میخك رقم  1980و همکاران در سال

بین نقره و تیوسولفات رضایت بخش می باشد. از اینرو گلهای میخك با  4به 1این آزمایش نشان داد که نسبت  مو ری  نتایج اولیه

دقیقه تیمار شدند. نتایج حاصل از این  60و1،2،10تیوسولفات سدیم به مدت از mM 16 نقره  و از نیترات mM4 محلول حاوی

دقیقه تیمار حاصل شد. از اینرو در آزمایش دیگری تاثیر  10عمر گل در مدت آزمایش نشان داد که بیشترین افزایش در طول 

نقره به تیوسولفات در هر غلظت مورد آزمایش قرار  4به  1در نسبت مو ری میلی مو ر  4و  2، 1، 5/0، 25/0،  غلظت های صفر

آزمایش نشان داد که طول عمر گلهای تیمار  دقیقه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این 10گرفت. مدت تیمار در این آزمایش 

میلی مو ر تیوسولفات نقره به مدت  1ولی غلظت  ،میلی مو ر تیوسولفات نقره، تفاوت معنی داری با شاهد نداشته 5/0   شده با

روز بیشتر  ، طول عمر گل را فقط یكmM 4تا   STS روز طول عمر گل را در مقایسه با شاهد افزایش داد. و افزایش غلظت 2/4

 (.38مشاهده نشد) STSافزایش داده و هیچگونه عالئم سمیت در شاخساره گلهای تیمار شده با غلظت های مختلف 

Serrano  50با کاربرد غلظتهای مختلف اسید بوریك در محلولهای نگهدارنده نشان دادند که کاربرد 2001و همکاران در سال  ،

میلی مو ر اسید بوریك به  1ورت تیمار کوتاه مدت در محلولهای نگهدارنده و کاربرد میلی مو ر اسید بوریك به ص 100و  75

صورت تیمار مداوم، از تولید فرازگرای اتیلن جلوگیری کرده و طول عمر گل میخك را به طور معنی داری افزایش داد و 

 (.43اکسیداز را کاهش داد ) ACCفعالیت

Ishimura    ن دادند که در گل لیزیانتوس با پیر شدن گلها میتزان اتتیلن افتزایش یافتت نتتایج نشتان نشا 1998و همکاران در سال

دادکه اتیلن معمو  در مادگی و بخصوز در خامه تولید شد و با پیشرفت پیری تولیتد آن در گلبرگهتا افتزایش یافتت. همچنتین 

مرحله گرده ریتزی بته اتتیلن حستاس نمتی باشتند مشخص شد که با پیر شدن گل حساسیت آنها به اتیلن افزایش می یابد ولی در 

(11.) 
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Abstract  

     Researches were conducted to evaluate the different compound effects on postharvest life of cut 

lisianthus flowers. Different cut lisianthus flowers at the commercial stage were obtained from a 

commercial greenhouse (Pakdasht, Tehran) and transported to the postharvest laboratory of Mohaghegh 

Ardabili University, Ardabil. Experiments were conducted at two groups. At first group,  four cut lisianthus 

(Eustoma grandiflorum) cultivars (‘Purple’, ‘White’, ‘Purple-Rim’ and ‘Pink-Rim’) were pulse-treated with 

silver thiosulfate at 0, 0.5, 1 and 2 mM and for 24 hrs at 22 ± 2 oC. Experiment was conducted in completely 

randomized designs with factorial arrangement and seven replications. At the second group,  cut ‘Purple’ 

lisianthus (Eustoma grandiflorum) flowers were pulse-treated with Maleic Hydrazide at 100, 200, 400, 600, 

800 and 1000 µM, Boric Acid at 25, 50, 75 and 100 mM, Silver Thiosulfate at 0.25, 0.5, 0.75, 1 and2 mM 

and Sucrose at 1, 2, 5 and 10% for 24 hrs at 22 ± 2 oC. In the first experiment 5 plants, and in the second 

experiment, 10 plants were used for each concentration. Experiments were arranged in completely 

randomized designs. Postharvest vase life, relative fresh weight changes, solution uptake and chlorophyll 

and protein content were measured. At first experiment, the results revealed that STS at all concentrations 

applied significantly (P > 0.05) extended flower vase life of all cut lisianthus cultivars (‘Purple’, ‘White’, 

‘Purple-Rim’ and ‘Pink-Rim’) compared to control. STS treated flowers at all concentrations maintained a 

higher relative fresh weight (RFW) and solution uptake of STS treated flowers was more than control during 

whole experiment in all cultivars with sometimes significant differences. In second experiment, vase 

solutions containing 1 and 2 mM STS, 5 and 10% sucrose significantly increased the vase life of the flowers 

compared to control in both separate experiments. However MH at 600 and 800 µM considerably improved 

the vase life of flowers, but it was not significant. Moreover, cut lisianthus flowers treated with 1 and 2 mM 

STS, 5 and 10% sucrose significantly exhibited greater water uptake and higher relative fresh weights. 

Although chlorophyll and protein contents of treated flowers were more than control, but no differences 

were found in chlorophyll and protein contents of different treatments compared to control.  

 

 

 


