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  چکیده 

محققان علـت نداشـتن عمـر انبـاري     . از برداشت ماندگاري بسیار کمی دارد پسو معطر است که در  بریده  شاخههاي با ارزش از گل یکیگل مریم 
در این پژوهش اثـر فاکتورهـاي سـاکارز، کلریـد کلسـیم،       .دانندها و تنفس سریع گل آذین میطوالنی در این گل را استرس ناشی از کمبود کربوهیدرات

این تحقیق . مورد بررسی قرار گرفت مرواریدمریم رقم  بریده  شاخهثر در کاهش ماندگاري گل ؤلومینیوم و برش مجدد انتهاي ساقه بر عوامل مسولفات آ
سـولفات  ام پـی پـی   100در آزمایش اول به تمامی واحدهاي آزمایشـی  . تصادفی اجرا شد در دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً

در آزمایش دوم به تمامی تیمارها محلول مناسـب حاصـل از آزمـایش    . کلسیم مورد بررسی قرار گرفتثیر فاکتور ساکارز و کلریدأآلومینیوم افزوده شد و ت
ي ساقه مورد بررسـی قـرار   ثیر فاکتورهاي سولفات آلومینیوم و برش مجدد انتهاأاضافه گردید و ت) کلسیم پی پی ام کلرید 200درصد ساکارز و  5/3(اول 

نتایج حاصـل از  . گیري گردید و کل و درصد محتواي نسبی آب اندازه a، bدرصد ماندگاري، میزان کلروفیل  مانند یدر طول اجراي آزمایش صفات. گرفت
ـ  ام کلریدپی پی 200درصد ساکارز و  5/3آزمایش اول مشخص کرد، تیمار اثر متقابل   ،و کـل  a ،bفـظ میـزان کلروفیـل    داري در حثیر معنـی أکلسـیم ت

نتـایج حاصـل از آزمـایش دوم نشـان داد کـه      . درصد حفظ کرده اسـت  88روز در حدود  16محتواي نسبی آب داشته و درصد ماندگاري را در مدت زمان 
لول محـافظ حاصـل از آزمـایش    باشد و محآوندها می انسدادمریم حساسیت باالي این گل به  بریده  شاخههاي سومین عامل مهم کاهش ماندگاري گل

بریـده    ثري در افزایش ماندگاري گل شاخهؤساعت نقش م 48پی پی ام سولفات آلومینیوم و برش مجدد انتهاي ساقه با فواصل زمانی  200اول همراه با 
کلسـیم   ام کلریـد پـی  پـی  200ام سـولفات آلومینیـوم و   پی پی 200درصد ساکارز و  5/3 توان محلول محافظ حاويمیپایان  در. شتدا مرواریدمریم رقم 

مـریم توصـیه    بریـده   شـاخه را براي رفع مشکالت پس از برداشت و افزایش ماندگاري گل ساعت  48همراه برش مجدد انتهاي ساقه با فواصل زمانی   به
 .نمود

  
 کلسیمکلرید ،سولفات آلومینیوم ،ساکارز ،کلروفیل ،گل مریم :کلیدي هاي واژه

 
    1 مقدمه 

عنـوان یکـی از    به Polianthes tuberoseگل مریم با نام علمی 
سال  400از حدود ) العادهبه علت عطر فوق(بریده مهم   هاي شاخهگل

  هـاي شـاخه  برداري انسان قرار گرفته و در بـین گـل  پیش مورد بهره
میـزان تولیـد   . باشدبریده در ایران ، مقام چهارم را از نظر تولید دارا می

 73در حـدود   1383ن طبـق آمـار سـال    بریده مریم در ایرا  گل شاخه
 بریـده   شاخهکنندگان براي گل  تر مصرف بیش. باشدمیلیون شاخه می
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با توجه بـه کمـی   ) 2(کنند روز ذکر می 5تا  3مریم طول عمري برابر 
هاي محافظ مریم، نیاز به استفاده از محلول بریده  شاخهماندگاري گل 

ساکارز براي . باشد گل میبراي افزایش طول عمر پس از برداشت این 
به کار رفتـه و قنـد    بریده  شاخههاي جایی گل طوالنی کردن عمر گل

سـاکارز  ). 4(باشد هاي محافظ گل میمعمول مورد استفاده در محلول
باعث افزایش سوبسترا براي تنفس شده و مواد الزم براي سنتز دیواره 

جین ). 21(ود شسلول را فراهم کرده و منجر به افزایش جذب آب می
در آزمایشی نشان دادند کـه تیمـار پـالس    ) 16( بون توگ و همکاران 

مـریم   بریـده   شـاخه هـا را در گـل   چه درصد ساکارز، باز شدن گل 20
  . دهدروز افزایش می 6، حدود )روز 4(نسبت به شاهد 

تـرین عناصـر در افـزایش و حفـظ کیفیـت      کلسیم یکـی از مهـم  
این ماده در رشد و تقسیم سـلولی،  ). 13(د باشبریده می  هاي شاخه گل

). 5(پایداري دیواره سلولی، تنظیم اسمزي و تنظیم تنفس دخالت دارد 
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دهـد  چنین محتواي کلروفیل و نفوذپذیري هیدرولیکی را تغییر می هم
بریـده    هـاي شـاخه  تـر را در گـل  کلسیم جذب آب و وزن کلرید). 10(

وهیدرات در گیاهان نقش مـؤثري  و در انتقال کرب) 13(بهبود بخشیده 
در آزمایشـی نشـان دادنـد کـه     ) 25(سونگ لین و هیسوکیو ). 3( دارد

کلسیم توانایی جذب آب و باز شـدن  مول کلریدمیلی 10تیمار پالس با 
سـولفات آلومینیـوم   . دهـد رز افزایش مـی  بریده  شاخهها را در گل گل
و سبب بهبود عمر  )19(کند عنوان یک ماده ضد میکروبی عمل می به

). 18(شـود  مـی  بریـده   شاخههاي ها در گلجایی و باز شدن غنچه گل
ــدهاي چــوبی توســط    ــوگیري از بلوکــه شــدن آون ــا جل ــاده ب ــن م ای

  ). 22(بخشد ها، جذب آب را بهبود میمیکروارگانیسم
منظـور حـذف    بریده، بـه   هاي شاخهبرش مجدد انتهاي ساقه گل 

هـا و حـذف   تخریـب شـده بـه وسـیله بـاکتري     انتهاي خشک، آلوده، 
ون لیپـرن و  ). 26(رود هـا بـه کـار مـی    هاي هواي داخـل آونـد   حباب

هاي هواي موجود در بیان کردند که از بین بردن حباب) 27( همکاران
اي سبب جذب دوبـاره آب  ها به وسیله برش انتهاي ساقه تا اندازهآوند

بریـده    هـاي شـاخه  ئی گلجا و یک تعادل آبی مثبت در طول عمر گل
هدف از اجراي این آزمایش بررسی اثر ساکارز، کلریدکلسـیم،  . شودمی

سولفات آلومینیوم و بـرش مجـدد انتهـاي سـاقه بـر حفـظ محتـواي        
کلروفیل و تأثیر مفید احتمالی آن بر بهبود کیفیت و ماندگاري پـس از  

  .باشدبریده مریم می  برداشت گل شاخه
  

  ها مواد و روش
صـورت   در دو آزمـایش جداگانـه بـه    1386ن تحقیـق در سـال   ای

تکـرار در آزمایشـگاه    فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و در سه
مریم که  بریده  شاخههاي گل. باغبانی دانشگاه آزاد واحد ابهر اجرا شد

اي واقـع در اسـتان   ها باز شده بود از مزرعهیک الی سه غنچه گل آن
کان انجام آزمایش، آزمایشگاهی با میـانگین دمـاي   م. زنجان تهیه شد

رطوبت نسبی محـل آزمـایش بـاالتر از    . گراد بود درجه سانتی 20-17
درصد حفظ شد و تهویه داخل آزمایشگاه توسط دستگاه تهویـه در   50

  هـاي شـاخه  حجم ظروف نگهداري گـل . گرفتحد مطلوبی انجام می
آزمایش اول بـا  . متر بودسانتی 25ها بریده نیم لیتر و ارتفاع آب در آن

درصـد بـه صـورت     5/5و  5/3، 5/1، 0سـطح   4دو فاکتور ساکارز در 
ام  پـی  پـی  400و  200، 0سـطح   3محلول محافظ و کلریدکلسـیم در  

در ایـن آزمـایش از سـولفات    . پاشی روزانه اجـرا شـد  صورت محلول به
مـع  و کـاهش تج  pHام براي کـاهش   پی پی 100آلومینیوم به میزان 

آزمایش دوم با دو فـاکتور  . ها در تمامی تیمارها استفاده گردیدباکتري
ام  پـی  پـی   300و  200، 100، 0سـطح   4شامل سولفات آلومینیوم در 

فاصـله   4صورت محلول محافظ و بـرش مجـدد انتهـاي سـاقه در      به
آزمـایش دوم بعـد از اتمـام    . ساعت اجرا گردید 72و  48، 24، 0زمانی 

جرا شد و غلظت مناسب محلول تشخیص داده شـده در  آزمایش اول ا

بـه  ) ام کلریدکلسـیم  پـی  پـی  200درصد سـاکارز و   5/3(آزمایش اول 
ها تا پایان آزمـایش تعـویض نشـدند    محلول. تمامی تیمارها اضافه شد

هـا  اي بـه آن ، از محلول اولیه بـه انـدازه  ولی در صورت تبخیر و تعرق
در طـول اجـراي آزمـایش    . ه برسـند گردید که به حجم اولیاضافه می

و کـل، درصـد محتـواي     a ،bصفات متعددي مانند محتواي کلروفیل 
  . گیري شدنسبی آب و درصد ماندگاري اندازه
ــل   ــزان کلروفی ــنجش می ــدري و   a، bس ــق روش هن ــل طب و ک

-UV-120مدل (و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ) 14(همکاران 
  .محاسبه گردید )02

و از ) 8(محتواي نسبی آب با توجه بـه روش بلترانـو و همکـاران    
  .  محاسبه گردید) 1(رابطه 

)1(  100



WdWt
WdWfRWC  

وزن  Wdوزن تـازه،   Wfمحتـواي نسـبی آب،    RWCدر این رابطـه  
  .باشدوزن آماسیده می  Wtخشک و

با در نظر گرفتن صـفاتی از  ) 23(درصد ماندگاري طبق روش رئید 
هـا،  ها و غنچـه چه ها، ریزش گلمیزان پژمردگی، تغییر رنگ گلقبیل 

ها، میزان لزج شدن انتهاي ساقه و خمیدگی سـاقه  میزان باز شدن گل
در پایـان  . صورت درصـدي بیـان گردیـد    مورد ارزیابی قرار گرفت و به

تجزیــه و مقایســه  MSTATCافــزار هــاي حاصــل توســط نــرمداده
 .انجام شد )DMRT(اي دانکن امنهها توسط آزمون چند دمیانگین

 

  نتایج و بحث 
  آزمایش اول

 اثر فاکتور ساکارز بر صفات مورد تحقیق
داري در درصد ساکارز تأثیر معنـی  5/3نتایج نشان داد که غلظت 

شکل (و کل دارد  a ،bآب، کلروفیل افزایش ماندگاري، محتواي نسبی
کـه نشـان   ) 16(این یافته با نتایج جین بون توگ و همکـاران  ). 2و 1

 بریـده   شـاخه جـائی گـل    درصد ساکارز عمر گل 20دادند، تیمار پالس 
یکـی از علـل نداشـتن عمـر     . دهد، مطابقـت دارد مریم را افزایش می

مـریم اسـترس ناشـی از کمبـود      بریـده   شـاخه انباري طوالنی در گل 
آذیـن اسـت و سـاکارز در غلظـت     ها و تنفس سـریع گـل  هیدراتکربو

ها از طریق مناسب در این آزمایش باعث افزایش جذب آب توسط گل
نتایج مقایسه . ها شده استها و برگچه افزایش غلظت اسمزي در گل

هاي این آزمایش در ارتباط بـا محتـواي نسـبی آب نیـز ایـن      میانگین
نین ساکارز باعث افزایش سوبسترا بـراي  چ هم. کندموضوع را تائید می

و ) 21(کنـد  تنفس شده و مواد الزم در سنتز دیواره سلول را فراهم می
از این طریق با فراهم کردن ساکارز در غلظت مناسب اسـترس ناشـی   

ها را کاهش داده و سوبستراي الزم در تنفس را از کمبود کربوهیدرات
مریم رقم  بریده  شاخهري گل مهیا نموده، به همین علت درصد ماندگا

درصـد   5/3چنین ساکارز در غلظـت   هم. مروارید را افزایش داده است
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و کل شده که این یافتـه بـا نتـایج     a ،bباعث حفظ محتواي کلروفیل 
گرم در لیتـر  میلی 30که بیان کردند میزان ) 15(اچیمورا و کیساماتسو 

  شـاخه هـاي  ر گـل روز پس از برداشت د 15قند کاهش کلروفیل را تا 
) 9(دهونـت و همکـاران   . میمون به تأخیر انداخت، مطابقت دارد بریده

بیان کردند، کاهش در تورژسانس سلول با تجزیه و تخریب کلروفیـل  
درصد ساکارز باعث افـزایش   5/3در این آزمایش غلظت . همراه است

و  a ،bمحتواي نسبی آب شده است و از این طریق میـزان کلروفیـل   
ا حفظ کرده که خود عامل مهمی در جهـت افـزایش مانـدگاري    کل ر
شود، زیرا بـه مجـرد مسـن شـدن     مریم محسوب می بریده  شاخهگل 
نتـایج حاصـل از مقایسـه    ). 1(گـردد  ها کلروفیـل آن محـو مـی   بافت

 5/5ها مشخص نمود که با افزایش غلظت سـاکارز تـا سـطح    میانگین
، محتـواي نسـبی آب و   داري در صفات مانـدگاري درصد کاهش معنی

درصـد مشـاهده شـده     5/3و کل نسبت به تیمار  a ،bمیزان کلروفیل 
بیان کردند که غلظـت بـاالي قنـد باعـث     ) 4(نواك و رودنیکی . است

ها و مسدود شدن آوندها در ساقه شـده و  افزایش رشد میکروارگانیسم
ایـن نتیجـه بـا    . دهـد جذب آب را نسبت به سایر تیمارها کاهش مـی 

ممکن اسـت سـولفات آلومینیـومی کـه در     . هاي ما مطابقت داردتهیاف
ام اسـتفاده شـده در    پـی  پـی  100تمامی واحدهاي آزمایشی به غلظت 

کـارآیی الزم را نداشـته و   ) درصـد  5/5(مقابل غلظت بـاالي سـاکارز   
نتوانسته از بلوکه شدن آوندها جلوگیري کند، به همـین دلیـل باعـث    

سـانس سـلول و درنتیجـه تجزیـه و     کاهش جذب آب و کـاهش تورژ 
تخریب کلروفیل شده و کاهش کلروفیـل و محتـواي نسـبی آب نیـز     

 .  مریم شده است بریده  شاخهباعث کاهش ماندگاري گل 
  

 اثر فاکتور کلریدکلسیم بر صفات مورد تحقیق 
 200هـا نشـان داد کـه غلظـت     نتایج حاصل از مقایسه میـانگین 

داري در درصد ماندگاري، محتواي معنیام کلریدکلسیم افزایش  پی پی
این یافته با نتایج جیـد  . نمایدو کل ایجاد می a ،bنسبی آب، کلروفیل 

 بریده  شاخهجایی گل  که بیان کردند کلسیم عمر گل) 12(و همکاران 
یکـی از علـل   . دهد، مطابقت دارددرصد افزایش می 37ژربرا را حدود 

آذیـن  مریم تنفس سریع گل ریدهب  شاخهجائی در گل  کوتاهی عمر گل
از طریـق تـأثیر بـر    ) 7(کلسیم با کـاهش سـرعت تـنفس    ). 20(است 
سیترات دهیدروژناز، ایزوکتوگلوتاراتهاي پیروات دهیدروژناز، آلفاآنزیم
باعـث  ) 5(و تنظیم اسمزي و پایـداري دیـواره سـلولی    ... روژناز ودهید

یـل و درنتیجـه   افزایش محتـواي نسـبی آب و حفـظ محتـواي کلروف    
چنـین نتـایج    هـم . مریم شده است بریده  شاخهافزایش ماندگاري گل 

ام کلریدکلسـیم کـاهش    پی پی 400آزمایش مشخص نمود که غلظت 
و  a ،bداري در ماندگاري، محتواي نسبی آب و میزان کلروفیـل  معنی

کلسیم ایجاد کرد لذا اثر کلسیم ام کلرید پی پی 200کل نسبت به تیمار 
بیان کرد، کلسیم در غلظت بـاال از  ) 6(هلر . سته به غلظت آن استواب

هـا را بـه داخـل سـلول     تراوایی سلول کاسته و نفوذ آب و اکثـر یـون  

درنتیجـه  . دهد که بـا نتـایج آزمـایش اخیـر مطابقـت دارد     کاهش می
و کـل   a ،bکاهش آب و کاهش تورژسانس سلولی، میـزان کلروفیـل   

ورژسانس با تخریب و تجزیه کلروفیـل  کاهش یافت، زیرا کاهش در ت
چنین کلسیم در غلظت باال بـا تـأثیر بـر آنـزیم      هم). 10(همراه است 

NAD درنتیجـه بـا   ) 13(شـود  کیناز باعث کاهش میزان کلروفیل می
و کـل و محتـواي نسـبی آب، درصــد     a ،bکـاهش میـزان کلروفیـل    

 .یابدماندگاري نیز کاهش می
  

 کلسیم بر صفات مورد بررسی  اثر متقابل ساکارز و کلرید
 200همـراه   درصـد سـاکارز بـه    5/3نتایج نشان داد کـه غلظـت   

داري در افزایش محتواي نسـبی آب،  ام کلریدکلسیم تأثیر معنی پی پی
روز در  16و کل داشته و مانـدگاري را در مـدت زمـان    a ، bکلروفیل 

بررسی منابع مختلف مشخص کـرد  . درصد حفظ کرده است 88حدود 
مـریم   بریـده   شاخههاي گوناگون، ماندگاري گل ه تاکنون با آزمایشک

و تیمار پالس سـاکارز و  ) 10(درصد ساکارز  20را از طریق تیمار پالس 
سـیترات   کوئینولینهیدرو کسی -8-درصد ساکارز و  2محلول محافظ 

، اثر متقابل ولی در این آزمایش. اندروز افزایش داده 12در حدود ) 23(
ام کلریدکلسیم درصد مانـدگاري گـل    پی پی 200درصد ساکارز و  5/3

درصد افزایش  88روز در حدود  16مریم را در مدت زمان  بریده  شاخه
هـا در  تنفس سریع و استرس ناشی از کمبود کربوهیـدرات . داده است

). 20(جـائی اسـت    مریم علت اصلی کوتاهی عمر گل بریده  شاخهگل 
از طریـق اثـر بـر    ) 7(ساکارز با فراهم کردن سوبسـترا بـراي تـنفس    

) 12(و افزایش مقاومت دیـواره سـلولی   ) 17(ها و تنظیم اسمزي  آنزیم
و کل شده و درصد  a ،bسبب بهبود جذب آب و حفظ میزان کلروفیل 

روز رسـانده   16ماندگاري را به  ماندگاري را افزایش داده و مدت زمان
نتایج حاصل از آزمایش اول در شـرایطی حاصـل شـد کـه بـه      . است

ام سولفات آلومینیوم اضافه شـده   پی پی 100تمامی واحدهاي آزمایشی 
  .بود

  آزمایش دوم 
 اثر فاکتور سولفات آلومینیوم بر صفات مورد بررسی 

ومینیـوم تـأثیر   ام سولفات آل پی پی 200نتایج نشان داد که غلظت 
 a ،bداري در افزایش محتواي نسبی آب و حفظ میزان کلروفیل معنی

. را افزایش داده اسـت ) درصد 42/59(و کل داشته و درصد ماندگاري 
کـه نشـان دادنـد، سـولفات     ) 24(ها با نتایج ردي و سـینگ  این یافته

 هبرید  شاخهآلومینیوم سبب توازن بهتر آب و افزایش ماندگاري در گل 
محیط را کـاهش و   pHآلومینیوم سولفات. شود، مطابقت داردمریم می

کنـد و درنتیجـه از   ها در محلول جلوگیري مـی از رشد میکروارگانیسم
بخشـد  ها جلوگیري کرده و جذب آب را بهبـود مـی  مسدود شدن آوند

در نهایت باعث بهبود جذب آب و افزایش محتواي نسبی آب در ) 19(
  . یابدداري میو در نتیجه ماندگاري افزایش معنی ها شدهداخل سلول
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 .دار ندارندهاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیمیانگین:  گیري شده در گل مریمساکارز بر صفات اندازه اثر مقایسه میانگین - 1شکل 

 

 
   .گیري شده در گل مریمهاي اندازهبر ویژگی مقایسه میانگین اثر ساکارز - 2شکل 

 .دار ندارندهاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیمیانگین
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  گیري شده در گل مریم  اندازهبر صفات  مقایسه میانگین اثر کلرورکلسیم - 1جدول 

محتواي نسبی   درصدماندگاري     
  درصدآب 

  aکلروفیل 
  )گرم بر گرم میلی( 

 bکلروفیل 
  ) گرم بر گرممیلی(

 کلروفیل کل
  ) گرم برگرممیلی(

کلرورکلسیم 
 )درصد(

0   b 27/40 c23 /55   b 48/7   b72 /3   b 35/11   
200  a 23/47   a 63/66  a 25/8   a12 /4   a 62/12   
400  b 94/40   b 03/60  c 64/6   c43/2   c 86/9   

 .باشدداري نمیهاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین        
  

  
هاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن داراي اختالف میانگین .گیري شده در گل مریمبر صفات اندازهآلومینیوم مقایسه میانگین اثر سولفات - 3شکل 

 .باشدداري نمیمعنی
  

 
هاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن داراي اختالف میانگین .گل مریمگیري شده در بر صفات اندازهآلومینیوم مقایسه میانگین اثر سولفات - 4شکل 

 .باشدداري نمیمعنی
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هـا مشـخص کـرد کـه سـولفات      چنین نتایج تجزیه واریـانس داده  هم

چنـین   هـم . نـدارد  bداري بـر میـزان کلروفیـل    آلومینیوم تأثیر معنـی 
مـریم بسـیار    بریـده   شـاخه در گل  bمشخص شد که میزان کلروفیل 

این موضوع مشخص کرد کـه بـه   . باشدمی aتر از میزان کلروفیل  کم
تـر واکـنش   نسبت به شرایط محیطـی سـریع   aاحتمال زیاد کلروفیل 

  .تر استنسبت به شرایط محیطی مقاوم bدهد ولی کلروفیل نشان می
  

 مجدد انتهاي ساقه بر صفات مورد تحقیق اثر برش 
نتایج حاصل مشخص کرد که برش مجدد انتهاي ساقه با فواصل 

داري نداشـته و باعـث   سـاعت تفـاوت معنـی    24ساعت بـا   48زمانی 
 a ،b، محتواي نسبی آب و میزان کلروفیل )08/59(افزایش ماندگاري 

سـاعت   72برش مجدد انتهاي ساقه با فواصـل زمـانی   . شودو کل می
داري در صـفات  داري با شاهد نداشت ولی کـاهش معنـی  تفاوت معنی

هاي هـواي موجـود در   رشد باکتریایی و حباب. بررسی شده ایجاد کرد
شود، ولـی مجـدداً بـه وجـود     سیستم آوندي با برش ساقه برطرف می

کند، بـرش مجـدد انتهـاي سـاقه در     این موضوع مشخص می. آیدمی
قادر به جلوگیري از بلوکه شدن آوندها نبـوده  ساعت  72فاصله زمانی 

و درنتیجه سبب کاهش محتواي نسبی آب شده و کاهش تورژسـانس  
سبب تخریب و تجزیـه کلروفیـل گردیـده اسـت، زیـرا آب در سـنتز       
کلروفیل از اهمیت باالیی برخوردار است و جهت حفظ حداکثر میـزان  

ماندگاري را کـاهش  و در نهایت ) 1(کلروفیل، آب برگ باید زیاد باشد 
  .داده است

  
 اثر متقابل سولفات آلومینیوم و برش مجدد انتهاي ساقه 

ام سولفات آلومینیوم  پی پی 200نتایج مشخص نمود که اثر متقابل 
سـاعت   48و  24به همراه برش مجدد انتهاي ساقه در فواصل زمـانی  

ی و کل، محتواي نسـب a ، b داري در حفظ میزان کلروفیلتأثیر معنی
ایـن  . نسبت به سایر تیمارهـا دارد ) درصد 80(آب و افزایش ماندگاري 

کند که استفاده از سولفات آلومینیوم نیاز به برش موضوع مشخص می
ها کاسته و مجدد انتهاي ساقه را کاهش داده و از رشد میکروارگانیسم

تـرین درصـد مانـدگاري در     کم. بخشددر نتیجه جذب آب را بهبود می
این یافته مشخص نمـود کـه   . مشاهده شد) درصد67/11(هد تیمار شا

 بریـده   شاخهیکی دیگر از عوامل مهم کاهش درصد ماندگاري در گل 
زیـرا در  . سـت مریم، حساسیت باالي این گل به بسـته شـدن آونـدها   

آزمایش دوم نتایج مشخص شد که محلول مناسب حاصل از آزمـایش  
که  زمانی) ام کلریدکلسیم پی پی 200درصد ساکارز به همراه  5/3(اول 

در آزمایش دوم بدون اسـتفاده از سـولفات آلومینیـوم و بـرش مجـدد      
داري در استفاده گردید، باعث کاهش معنـی ) تیمار شاهد(انتهاي ساقه 

که بـا غلظـت مناسـب سـولفات      اما زمانی. درصد ماندگاري گل گردید
ناسب بـه کـار   آلومینیوم و برش مجدد انتهاي ساقه با فواصل زمانی م

 80روز در حـدود   16رفت، توانست درصد ماندگاري را در مدت زمـان  
 .درصد حفظ کند

  
 گیري کلی نتیجه

نتایج حاصل از آزمایش اول و دوم مشخص کرد کـه سـه عامـل    
مریم رقم مروارید مـؤثر   بریده  شاخهمهم در کاهش ماندگاري در گل 

العاده شامل حساسیت فوقباشند، که این عوامل به ترتیب اهمیت، می
هـا و کـاهش محتـواي    مریم به بسته شدن آونـد  بریده  شاخهزیاد گل 

آذین ها و تنفس سریع گلنسبی آب، تنش ناشی از کمبود کربوهیدرات
به دلیل استفاده از موادي با قیمت مناسب در محلـول محـافظ،   . است
ام سـولفات  پی پی 200درصد ساکارز،   5/3توان استفاده از محلول می

ام کلریدکلسـیم و بـرش    پـی  پی 200پاشی آلومینیوم به همراه محلول
ساعت را براي رفع مشـکالت   48مجدد انتهاي ساقه با فواصل زمانی 

مـریم، توصـیه    بریـده   شـاخه موجود در نگهداري پس از برداشت گل 
  .نمود

  
  ي صفات بررسی شده در تیمار برش مجدد انتهاي ساقه هانتایج مقایسه میانگین - 2جدول 

  ماندگاري    
  )درصد(

محتواي نسبی 
  )درصد(آب 

  aکلروفیل 
  )گرم بر گرممیلی(

  bکلروفیل 
  )گرم بر گرم میلی( 

  کلروفیل کل
  )گرم بر گرم میلی( 

برش مجدد انتهاي 
 )ساعت(ساقه 

0 b 83/35  b77 /61   c88 /8  b 12/3   d12  
24  a 42/64   a94 /72   a 23/10   a 86/3   a 90/13   
48  a08/56   a53 /71   ab 73/9   ab 63/3   b 39/13   
72  b 25/36   b69/59   bc 31/9   b 22/3   c 73/12   

 .باشدداري نمیهاي با حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن داراي اختالف معنیدر هر ستون میانگین
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