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چکیده

هاي مهم . یکی از دلیلهاي بریدنی داراي اهمیت تجاري خاصی استداشتن رتبه نخست فروش در بین گلگل ورد با
برايپژوهشی ،لجایی کوتاه این گلو عمرگبا توجه به اهمیت ویژهگلجایی کوتاه گل ورد گرفتگی انتهاي ساقه می باشد. عمر

و تیمارهاي  پیوسته سیتریک اسید و اتانول به ترتیب )گرم بر لیترمیلی75و 50، 25هاي مختلف تیمار پالس نانونقره (غلظتبررسی
Dolce‘و’Avalanche‘درصد) بر افزایش عمرگلجایی دو رقم ورد6و4، 2و (گرم بر لیتر)میلی900و 600، 300هاي (با غلظت

Vita’(آب یون زدایی شده)فاکتوریل و در قالب طرح به طور کامل صورتاین آزمایش به، انجام گرفت.در مقایسه با تیمار شاهد
انجام صفت هایی مانند عمرگلجایی، باکتري هاي انتهاي ساقه و جذب محلولارزیابی جهتزیر تکرار3تکرار و 4تصادفی  با 

اتانول، نه تنها سبب افزایش درصد 6و 4، 2گرم بر لیتر سیتریک اسید ومیلی900و 600، 300نتایج نشان داد که تیمارهاي شد.
برخالف دو محلول هر دو رقم نسبت به تیمار شاهد شدند.سبب کاهش طول عمرگلجاییجایی دو رقم یاد شده نشدند بلکه عمرگل

بیشترین افزایش عمرگلجایی در رقم عمرگلجایی را در هر دو رقم نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.گجایی یاد شده، تیمار نانونقره، 
‘Dolce Vita’ دار همچنین با کاهش معنیاین تیمارداري با تیمار شاهد داشت.گرم بر لیتر بود که اختالف معنیمیلی25در غلظت

.جذب محلول شددار هاي انتهاي ساقه سبب افزایش معنیرشد باکتري

لجایینانونقره، سیتریک اسید، اتانول، عمرگکلمات کلیدي:

مقدمه

Rosa hybrid(ورد گل L.(،هاي بریدنی از اهمیت ویژه اي برخوردار ورد بریدنی در میان گل.باشدمیوردساناناز تیره
Salunkhe(ي بریدنی را داردها، مصرف باالیی دارد و رتبه نخست فروش در بین گلاست et al., 1990(.هاي بریدنی ورد با گل

دهد.ها رخ میبه سرعت در آنبسیار کوتاهی دارند و پس از جدا شدن از گیاه مادري فرآیند پیريعمرگلجایی،وجود زیبایی
Lu(د شوتشخیص داده میعمر گلجایی کوتاه، با پژمردگی زودهنگام و خمیدگی گردن et al., 2010(.گلجایی پایان عمر

Li(باشددر نتیجه تنش آبی میبریدنی وردهاي  et al., 2012(.در انتهاي ساقه در هاي کمبود آب در نتیجه گرفتگی آوندينشانه
باشد: کند. گرفتگی انتهاي ساقه سه نوع میها را محدود میشود، که فراهم آوردن آب مورد نیاز گل و برگنظر گرفته می

رسد در وردها دلیل به نظر می.و تشکیل حباب هواتغییرات فیزیولوژیکی به واسطه زخمهاست، میکروبی که در نتیجه رشد باکتري
Liu(آوندي رشد باکتریایی باشداصلی گرفتگی  et al., 2009(.هاي بیرونی در محلول گلجایی منجر به افزایش شمار باکتري

Li(شودکاهش سریع هدایت هیدرولیکی و جذب محلول می et al., 2012.(ي با در محلول گلجاهاکاهش شمار باکتري
Liu(هاي بریدنی ورد را افزایش داده استو عمر گلهاي ضد میکروبی، گرفتگی آوندي ساقه را بهبود بخشیدهترکیب et al.,

ها برقرار نانونقره به دلیل نسبت سطح به حجم باال و دیگر ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی، تماس مناسبی با ریزاندامواره.)2012
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Rai).باشدد و گندزداي بسیار مناسبی میکنمی et al., که باشدهاي تجاري میدیگر از ترکیبسیتریک اسید یکی (2007
کارگیري هاي شاخه بریده بهاي براي کاهش پرآوري میکروبی و افزایش کیفیت و عمر گلجایی گلطور گستردهبه

Jowkar(شودمی et al., 2012(.که اتانول، از گرفتگی آوندي جلوگیري هاي پیشین نشان داده شده است همچنین در پژوهش
Imani(دهدمحلول را افزایش میکرده و جذب  et al., 2013(.باکتریایی تیمار پالس نانونقره اثر ضداین پژوهش به منظور بررسی

انجام شد.’Avalanche‘و’Dolce vita‘بر افزایش عمر گلجایی دو رقم ورد با تیمار پیوسته سیتریک اسید و اتانول

هاروشمواد و

تهیه شد و به 1392مرداد سال 2در تاریخ ورد در حومه شیرازآبکشتی هاي مورد نیاز این پژوهش، از یک گلخانه گل
هایی استفاده شد که از نظر ظاهري یکسان بودند و عاري از هر براي انجام آزمایش گلآزمایشگاه پس از برداشت منتقل شدند.

اندازه ساقه به و خوردندها در زیر آب شهري باز برشهاي گلجایی گلها در محلولگلاي بودند. پیش از قرار دادنگونه عارضه
ها بر روي ساقه باقی ماند.برگ مرکب از باالترین برگ4ها از روي ساقه جدا شدند و تنها متر رسانده شد. برگسانتی30

در این پژوهش .صورت روزانه بررسی می شدندها،  بههاي کیفی و ظاهري گلدر طول عمر گلجایی، شاخص: عمر گلجایی
ها و یا افتادگی گردن گلبرگوریزش برگزمان شدند یا میها پژمرده گلبرگ%50عمر گلجایی از زمان برداشت تا زمانی که 

. )Nazemi and Ramezanian, 2013(انجام گرفتگل

کل وزنW0،که اندازه گیري شد(W0-Wt)اساس فرمولبراندازه گیري میزان محلول جذب شده : جذب محلول نگهدارنده
وزن کل ظرف گلجایی بدون شاخه گل در روزهاي انجام آزمایشWtوظرف گلجایی بدون شاخه گل در روز صفر

).1384(خلیقی و همکاران، است

هاي تغییر را نشان دادند، ها نشانهگلهاي انتهاي ساقه زمانی که گیري باکترياندازهبراي : هاي انتهاي ساقهشمارش باکتري
Li(اندکی تغییر انجام شدبا1گیري از انتهاي ساقه انجام شد. آزمایش بر اساس روش بالسترانمونه et al., 2012(.

% با یکدیگر مقایسه 1و در سطح LSDها با استفاده از آزمون انجام شد و میانگین1/9نسخه SASتجزیه آماري با نرم افزار 
شدند.

نتایج و بحث

از ، که)1شکل(بود’Dolce Vita‘گرم برلیتر نانونقره در رقم میلی25نتایج نشان داد که بیشترین افزایش عمر گلجایی در تیمار 
داري از نظر هاي مختلف نانونقره در هر دو رقم اختالف معنیاما بین غلظت،شاهد داشتبا تیمار دارينظر آماري اختالف معنی
)2شکل(به احتمال افزایش عمر گلجایی در این تیمار مربوط به کاهش پرآوري باکتري هاي انتهاي ساقهعمر گلجایی مشاهده نشد.

می باشد. اگرچه با افزایش غلظت تیمار نانونقره، پرآوري باکتریایی کاهش یافت اما )3(شکلو افزایش معنی دار جذب محلول
بیشترین عمر گلجایی در کمترین غلظت این تیمار دیده شد به احتمال، کاهش عمر گلجایی با افزایش غلظت، به دلیل مسمومیت 

هاي باالي تیمار نانونقره پالس یا غلظت د که غلظتکننتیجه همسویی در پژوهشی بر روي گل ژربرا پیشنهاد میگیاهی می باشد.
Liu(باشدبراي ژربرا سمی میکم در تیمار پیوسته ممکن است et al.,2009.( محلول در این پژوهش عمر گلجایی هر دو رقم در

1-Balestra
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Penicillium، با توجه به رشد قارچکهها، کمتر از تیمار شاهد بودسیتریک اسید در تمام غلظتگلجاي sp. در تمام غلظت هاي
ي سبب افزایش تولید افزایش پاتوژن ها در محلول گلجابه احتمالاین کاهش عمر توجیه پذیر است.محلول گجاي سیتریک اسید

در این پژوهش همچنین کاهش عمر گلجایی تمام تیمار هاي اتانول نسبت به تیمار شاهد اتیلن و کاهش عمرگلجایی شده است.
روز گزارش شد که در مقایسه با 8/12% اتانول  1گلجایی گل میخک زیر اثر تیمار ، عمر2014شد. در پژوهشی در سال مشاهده

Pun(تیمار شاهد افزایش چشمگیري داشت et al., 2014.(گلجایی دو رقم ورد زیر اثر تیمار اتیلن در این به احتمال کاهش عمر
می باشد.ي حساسیت رقم به غلظت پژوهش در نتیجه

تاثیر تیمار نانونقره، سیتریک اسید و اتانول بر عمر گلجایی(روز) دو رقم ورد- 1شکل

انتهاي ساقه دو رقم ورد)log10 CFU ml-1(تاثیر تیمار نانونقره، سیتریک اسید و اتانول بر شمار باکتریایی- 2شکل
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دو رقم ورد در روز هفتم)gg-1(محلولتاثیر تیمار نانونقره، سیتریک اسید و اتانول بر جذب - 3شکل
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Effect of Nano-silver, Citric acid and Ethanol treatments on vase life of two Rose cultivars
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Abstract

Roses are best-selling cut flowers and it shows their commercial importance. Rose short vase life is
mainly due to vascular occlusion. Considering this flower special importance and short vase life a
study was designed to asses, the effect of NS pulse treatment (25, 50 and 75 mglˉ¹),citric acid (300,
600 and 900 mglˉ¹) and ethanol (2, 4 and 6%) holding treatments, comparing to control (Deionized
water) in prolonging vase life of R.hybrida L.cv. ‘Avalanche’ and ‘Dolce Vita’. This experiment was
factorial in completely randomized design with 4 replications and 3subrepeat to evaluate vase life,
solution uptake and stem-end bacterial count. Results showed that all concentrations of both citric acid
and ethanol decreased vase life of two previously mentioned cultivars. NS at concentration of 25 mglˉ¹

significantly increased ‘Dolce Vita’ vase life. The effect of this treatment on vase life was due to
inhibiting bacterial proliferation and increasing solution uptake.

Key words: Nano silver, citric acid, ethanol, vase life
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