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  گاليلدو رقم گل ي و كيفي ثير شرايط نگهداري پداژه بر خصوصيات كمأت
 (Gladiolus grandiflorus)ارقام White Prosperity   وRose Supreme  

  
  4 محمدرضا شفيعي و3انگيز نادري ، روح*2، سيامك كالنتري1معصومه كريمي

، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران تاداس  وكارشناسي ارشد، استاديارسابق دانشجوي ترتيب  به. 3، 2، 1
   عضو هيئت علمي مركز ملي تحقيقات گل و گياه ايران.4

   )28/4/91 : تاريخ تصويب-  23/11/90 :تاريخ دريافت( 
  

   چكيده
رو  اين ، ازاست گاليل ةخصوصيات كيفي پداژه، يكي از عوامل اثرگذار بر كيفيت گل بريد

جايي بر روي كيفيت گل  هر انبار در زمان استراحت و هنگام جابد شرايط نگهداري پداژه
دهي پداژه قبل از انبار و شرايط مختلف نگهداري  در اين پژوهش اثر التيام. گذار است ثيرأت

پداژه بر صفات رويشي، زايشي، كيفيت و عمر پس از برداشت دو رقم گل گاليل سفيد و 
گراد   سانتية درج5دهي قبل از انبار و اعمال دماي  يامنتايج نشان داد با الت. شدصورتي بررسي 

زني، رشد رويشي و زايشي گياهان  مدت يك و دو ماه قبل از كشت پداژه، درصد جوانه به
و گلدهي در اين زني   جوانههمچنين تعداد روز از كشت تا. كند  ميآمده بهبود پيدا دست هب

بريده در اين گياهان نيز از كيفيت  شاخههاي    گلشده و توليدهاي   كاهش يافت و پداژهها  پداژه
گراد   سانتية درج5 انبارماني در دماي ةهايي كه تا انتهاي دور پداژه. بهتري برخوردار بود

آمده از  دست هبهاي    ولي گلرا داشتندنگهداري شدند، بيشترين تعداد روز از كشت تا گلدهي 
هايي كه تا انتهاي  شده از پداژه هاي توليد ياهان و گلگ. داشتندكيفيت بسيار خوبي ها  اين پداژه

 .را داشتندترين كيفيت  گراد قرار داشتند پايين  سانتية درج13 انبارماني در دماي ةدور
و رشدي بينابين زني   جوانهخيرأدر انبار معمولي بدون كنترل دما به تها  نگهداري پداژه

آمده در هر دو رقم  دست هنتايج ب. توسط منجر شدتيمارهاي باال و توليد گياهاني با كيفيت م
  .روند مشابهي را نشان داد

  
  . انبار، تيمار سرمايي،دهي التيام :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

 و كاشت آن است مهم ةبريد هاي شاخه گاليل يكي از گل
انجام بريده  منظور توليد پداژه، پداژك و گل شاخه به
 جنس و) Iridaceae(ها   زنبقةگاليل به خانواد. شود مي

)Gladiolus ( تعلق دارد و گياهي علفي است كه يك
بخش . استهاي مشخص  گره و ميانها  ساقه با گره

را ) پداژه(اي يا   و اندام ذخيرهاستپاييني ساقه متورم 
مانند پوشانده شده  دهد كه با چند برگ فلس تشكيل مي

 يكي خصوصيات كيفي پداژه،. (Trinklein, 2002). است
 .است گاليل ةاز عوامل اثرگذار بر روي كيفيت گل بريد

در انبار در زمان استراحت  رو شرايط نگهداري پداژه اين از
. گذار است ثيرأجايي بر روي كيفيت گل ت هو هنگام جاب

ثر دما، رطوبت، تهويه، كنترل ؤجمله عوامل انباري م از
 و بارقبل از ان دهي التيامهاي پس از برداشت،  بيماري

 ;Greving, 1987)استمدت نگهداري پداژه در انبار 

Katoch et al., 2003; Sharma et al., 2008.(  
ها پس از برداشت و  پداژهروي دهي  انجام عمل التيام

در شرايط ها   آنبا نگهداريقبل از انتقال به انبار، 
سبب ترميم حيطي نسبتأ گرم و رطوبت معمول، م

حفظ بيشتر كيفيت و مدت و ديده  آسيبهاي    بافت
طي ) 1973( و همكاران Shillo. شود  ميها نگهداري آن

گاليل انجام دادند اعالم هاي    كه بر روي پداژهپژوهشي
  هفته3ـ   2دهي  براي التياممدت زمانكردند كه بهترين 

گسترش  افزايش سبب، مدت دهي طوالني  التيام واست
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ها دماي  همچنين آن. شود جمله فوزاريوم مي ازها  بيماري
دهي   التيامگراد را بهترين دما براي  سانتية درج27ـ  20

و دماهاي باالتر را عاملي براي از دست دادن رطوبت 
 و همكاران Magie آزمايشي در .پداژه معرفي كردند

ي و پداژه بر روي خصوصيات كمدهي   التيامثيرأت) 1998(
نهايت   و دركردندكيفي پداژه و گل گاليل را بررسي 

 كاهش شيوع بيماري دهي سبب  التيامگزارش كردند كه
 كه اين خود به افزايش كيفيت شود ميفوزاريوم در پداژه 

ي و كيفي پداژه و گل گاليل و بهبود خصوصيات كم
گاليل يك عامل كليدي پداژة رفع ركود . كند  ميكمك

با ي دهنده و داشتن گياه  گلةساقرشد  ضروري براي
از آبسيزيك اسيد  سطح بااليي .استناسب كيفيت م

و  رشد آن است گيبازدارند و گاليلپداژة ركود سبب 
 يي مانندها  بازدارندهةكنند سرما سيستم آنزيمي تجزيه

 ,.Hobson& Davies) . (سازد  ميرا فعالآبسيزيك اسيد 

 تنها عامل منزلة به ،با اعمال سرماپداژه  رفع ركود 1978
حسب   كه بر استاز خفتگيها  هن پداژمهم براي رهايي اي

  دما و مدت زمان اعمال تيمار سرمايي متفاوت،گونه
 كردند كه  گزارش)1998(و همكاران  Gonzalez. است

بر روي گراد  درجة سانتي 5 طي آزمايشي با اعمال دماي
 هفته قبل از كشت، گلدهي 3مدت  بهگاليل هاي   پداژه

 5 كه تيمار صورتي فتاد درتر از شاهد اتفاق ا  روز سريع20
 هفته قبل از كشت گلدهي 6مدت  بهگراد  درجة سانتي

تر از شاهد بود با اين تفاوت كه تحت اين   روز سريع11
 و Riaz .از كيفيت بهتري برخوردار بودندها  شرايط گل
 Gladiolus  هيبريدهاية پداژ)2009(همكاران 

grandiflorus8دمايي  ماه تحت سه تيمار 2مدت   را به ،
نهايت به اين نتيجه   و درند درجه قرار داد27 و 12

سبب گراد   درجة سانتی۸ رسيدند كه تيمار دمايي
تر و توليد  بهتر، رشد رويشي و زايشي سريعزني  جوانه
نيز ) 1982(و همكاران  Meligy. شود  بيشتر ميةپداژ
 5 روز در دو دماي 150 و 50مدت  گاليل را بههاي   پداژه

نهايت گزارش   و درندقرار دادگراد  ة سانتيدرج 7و 
 روز در 150مدت  هايي كه به كردند كه عملكرد در پداژه

 قرار داشتند افزايش پيداگراد  درجة سانتي 5دماي
قبل از انبار و دهي   التيامبا توجه به اهميت. كند مي

  بررسي اثربا هدفدماي نگهداري پداژه، اين پژوهش 
قبل از انبار و دماهاي مختلف نگهداري دهي پداژه  التيام

ي و كيفي گل گاليل بر روي خصوصيات كمپداژه 
  .طراحي و اجرا شد

  
  ها مواد و روش

   مواد گياهي
دو رقم  شده تازه برداشتهاي   پداژه انجام آزمايش، براي

 Ruseو صورتي White Prosperityارقام گاليل سفيد 

Supremeيل از شهرستان  توليد تجاري گل گالة از مزرع
 هاي  پداژه. دشتهيه  1389پاييز سال محالت در 

متر و   سانتي9 در آزمايش ميانگين محيط شده استفاده
   .داشتند گرم 9ميانگين وزن 

  

و نگهداري در دماهاي مختلف دهي   التياماعمال تيمار
   انباري

 پس از انتقال 1389  آذرآخرپژوهش در براي انجام اين 
نيمي از وه علوم باغباني دانشگاه تهران، ها به گر پداژه
 25دماي (دهي   التيامهر دو رقم در شرايطهاي   پداژه
 هفته دور از تابش مستقيم 3مدت  بهگراد  ة سانتيدرج

 از  ديگرنيمي .قرار داده شدند)  مناسبةآفتاب با تهوي
دهي بالفاصله در شرايط   بدون التيامهر دو رقمهاي  هپداژ

شرايط دمايي در نظر . شده قرار گرفتند انباري تعيين
 شده و بدوندهي  هاي التيام   گرفته شده براي پداژه

 13دماي  نگهداري در )الف:  استبه شرح زيردهي  التيام
) ب ، ماه تا زمان كشت5مدت  بهگراد  ة سانتيدرج

 ماه تا 5مدت  بهگراد  ة سانتي درج5نگهداري در دماي 
گراد  ة سانتي درج13ماي دنگهداري در ) ج ،زمان كشت

يك مدت  بهگراد  ة سانتي درج5دماي +  ماه 4مدت به
مدت  بهگراد  ة سانتي درج13نگهداري در دماي ) د ،ماه
تا زمان دو ماه مدت  بهگراد  ة سانتي درج5دماي +  ماه 3

نگهداري در انبار معمولي بدون كنترل دما  )ه ،كشت
 آزمايش .)دماي محيط( ماه تا زمان كشت 5مدت  به
 تصادفي با سه صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً هب

آمده با استفاده از  دست هبهاي  هدادآمد و  تكرار به اجرا در
 تجزيه و تحليل شد و نمودارهاي مربوطه SASافزار  نرم

ها   ميانگينةمقايس. دشرسم  Excel افزار با استفاده از نرم
  .دانكن انجام شددرصد با استفاده از آزمون  5در سطح 

  

   اي  مزرعههاي آزمايش
 تا 1390 ارديبهشت 27 اي از تاريخ  مزرعههاي آزمايش

محل كلكسيون گروه علوم باغباني پرديس  در 1390آذر 
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.  دانشگاه تهران انجام شدكشاورزي و منابع طبيعي
صورت فاكتوريل در قالب  ه باي نيز هاي مزرعه آزمايش

  . آمد رار به اجرا در تصادفي با سه تكطرح كامالً
 50 ةهايي با فاصل زده و پشته ابتدا زمين را شخم

 ها، جمعًا براي كاشت پداژه. شدمتر در آن ايجاد  سانتي
د، هر پشته به سه قسمت تقسيم شد و ش پشته مهيا 20

مربوط به تيمارهاي دمايي هاي   هر قسمت براي پداژه
هايي به  حفرهها  بر روي پشته. مختلف در نظر گرفته شد

حفر شد متر   سانتي20 ةمتر با فاصل  سانتي10 ـ  8 عمق 
آن به سمت باال باشد، هاي   كه جوانه طوري هبها  و پداژه

  .كشت شدند
. ها، زمين آبياري شد  بالفاصله بعد از كشت پداژه

 روز در نظر 8 تا 4حسب نياز گياهان   آبياري هم برةدور
صورت باراني و با   به اولةآبياري در چند هفت. گرفته شد

پشته تبديل  به آبياري جوي وها  پداژهزني   جوانهشروع
هرز، هاي   زراعي شامل وجين علفهاي   ساير مراقبت. شد
 رشد گياهان ةشكني زمين و خاكدهي در طول دور سله

زني، تعداد روز از   رشد، درصد جوانهةطي دور. انجام شد
تا گلدهي زني  نه جواو تعداد روز اززني   جوانهكشت تا

 ةپس از گذشت بيش از دو ماه، ساق. دشثبت ها  پداژه
ها، در   و با ظهور گلشدظاهر ها  دهنده در وسط برگ گل

باز بود در   پاييني به حالت نيمهةدو گلچاي كه  مرحله
در اين زمان، دو عدد . هنگام صبح زود برداشت شدند

تا ها  تا رشد پداژهشد برگ بر روي بوته باقي گذاشته 
در زمان برداشت تعداد برگ، . پاييز ادامه داشته باشد
اد گلچه، ارتفاع گياه، طول سنبله طول و عرض برگ، تعد

ماه  اوايل آذر .گيري شد دهنده اندازه  گلة قطر ساقو
گيري  از زير خاك بيرون آورده شد و اندازهها  پداژه
هاي   و قطر پداژهزيرزميني مانند وزنهاي   اندام
 و وزن شده برداشتهاي   ك پداژشده، تعداد شتبردا

  . انجام شدشده هاي برداشت پداژه
  

   بريده شاخههاي   گيري عمر پس از برداشت گل اندازه
هاي   پس از برداشت گل گيري عمر منظور اندازه به

شده در آب   برداشتةبريد شاخههاي   بريده، گل شاخه
داده شد و قرار گراد  درجة سانتي 4معمولي، در دماي 

بريده، قطر  شاخههاي   گل عمر پس از برداشت، وزن تازه
شده به  بازهاي   نسبت گلچه( بازهاي   گلچه، درصد گلچه

هاي   ميزان مواد جامد محلول گل، )سنبلههاي   كل گلچه

هاي   گلهاي   بريده، ميزان آنتوسيانين گلبرگ شاخه
 ةل بريدمعيار پايان طول عمر گ. شدبريده ارزيابي  شاخه

روي هر سنبلة گل در نظر گرفته  گل پژمرده 4گاليل، 
گيري ميزان آنتوسيانين  اندازه. (Trinklein, 2002). شد

گيري ميزان آنتوسيانين از روش  براي اندازه  گلبرگ
Wanger) 1979 (هاي    گرم از گلبرگ2/0. استفاده شد
شامل (ليتر متانول اسيدي   ميلي3شده را در  منجمد
خوب )  به يك99كلريدريك به نسبت  ل و اسيدمتانو
 دقيقه با دور 15مدت  يده و سپس عصاره حاصل بهيسا

شدن  محلول رويي پس از صاف.  سانتريفيوژ شد12000
مدت يك شب در تاريكي قرار داده شد و جذب آن در  به

 نانومتر با دستگاه اسپكتروفوتومتر 550طول موج 
 . خوانده شد

  
   نتايج و بحث

  و ظهور گلزني  هجوان
  پداژهزني   جوانهدرصد) الف

 انبار و شرايط زقبل ادهي   التيام ميانگين اثرةمقايس
زني، رشد، گلدهي و  درصد جوانهدمايي مختلف بر 

 1 در جدولعملكرد پداژه دو رقم گاليل صورتي و سفيد
با زني   جوانهبيشترين درصد. نشان داده شده است

هاي   ترتيب در پداژه  بهدرصد3/99 و درصد100ميانگين 
 13شده در دماي  شده رقم سفيد نگهداريدهي  التيام
ة  درج5 دو ماه در دماي ةعالو بهگراد  ة سانتيدرج

رقم صورتي كه تا زمان كشت در هاي   و پداژهگراد  سانتي
.  مشاهده شد،نگهداري شدندگراد  ة سانتي درج5دماي 

 به رصدد3/68با ميانگين زني   جوانهكمترين درصد
رقم صورتي كه تا زمان كشت دهي   التيامبدونهاي   پداژه

نگهداري شدند، تعلق گراد  ة سانتي درج13در دماي 
طور كه مشاهده شد با اعمال   همان ).1 جدول(داشت 

پداژه زني   جوانه نگهداري درصدةتيمار سرمايي طي دور
 ستها  رفع ركود پداژهةدماي پايين الزم. يابد  ميافزايش

 با افزايش مدت زمان اعمال دماي پايين بر روي و
با توجه . يابد  ميپداژه افزايشزني   جوانهها، درصد پداژه

آمده، با افزايش دماي نگهداري پداژه،  دست هبه نتايج ب
 و Riaz  در آزمايشي كه. يابد  ميكاهشزني   جوانهدرصد

گاليل انجام دادند هاي   بر روي پداژه) 2009( همكاران
 ة درج27رش كردند كه با نگهداري پداژه در دماي گزا
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ها  علت شيوع بيماري آسپرژيلوس، پداژه گراد، به سانتي
زني   جوانه و با تكثير عامل بيماري درصدشوند ميآلوده 

كاهش ها اعالم كردند كه  آن. يابد  مي كاهشدرصد20 به
علت افزايش دما با از دست دادن  بهزني   جوانهدرصد

افزايش احتمال آلودگي (ها  ه و شيوع بيماريرطوبت پداژ
و آفات انباري مانند تريپس ) زا بيماريهاي  نبه پاتوژ

  .ارتباط دارد
  

  
 زني، رشد، گلدهي و عملكرد پداژه دو رقم گاليل صورتي و سفيد دهي قبل از انبار و شرايط نگهداري پداژه بر درصد جوانه تأثير التيام. 1 جدول

وزن پداژك 
  شده برداشت

 )گرم(

تعداد 
هاي   پداژك
شده برداشت

وزن پداژه 
شده برداشت

 )گرم(

 عرض برگ
)متر ميلي(

  طول برگ
)ترم  سانتي(
تعداد برگ قطر ساقه 

  دهنده گل
)متر ميلي(

 قطر گلچه

 )متر ميلي(
تعداد گلچه ارتفاع ساقه 

  دهنده گل
)متر سانتي(

  ارتفاع گياه
  

)متر سانتي(

تعداد روز از 
تا زني  جوانه

  گلدهي
 

تعداد روز تا 
  زني جوانه

 

درصد 
  زني جوانه

  
 

دماي 
نگهداري

تيمار 
 دهيالتيام

  كولتيوار

2/0  g 3/33  e 8/40  de 4/27  e 9/57  hi 3/8  c-e 5/11  a-c 5/59  e-g 3/13  j 1/56  de 8/83  f 1/81  ab 2/25  a 3/88 c-e T1 

1/1  b 50 d 7/57  ab 3/38  a 7/69  c-f 10 ab 5/12  ab 5/77  ab 7/16  cd 4/58  cd 9/109  bc 3/80  ab 9/19  a-e 3/99  ab T2 

1/0  g 6gh 5/44  b-e 7/28  c-e 7/52  j 7/7  de 3/7  d 6/51  g 3/13  j 45 f 3/92  e 5/66  e-g 5/15  c-e 3/74 gh T3 

9/0  bc 3/58  cd 8/56  a-c 3/31  b-e 8/66  e-h 3/9  a-c 10 a-d 2/75  a-d 8/16  b-d 65 bc 5/109  bc 6/60  g 7/14  de 7/93  a-d T4 

9/0  bc 7/86  b 8/60  a 3/32  b-e 4/6 f-i 3/10 a 8/10  a-d 6/83  a 9/14  g-i 3/61  b-d 2/99  de 8/60  g 4/13  e 3/98 ab T5 

  
  
دهي  التيام

 شده

3/0  fg 5 h 7/36  de 1/28  de 3/59  i 3/7  de 2/8  cd 4/55  e-g 1/14  ij 9/54  de 1/96  e 7/64  fg 8/19  a-e 86 de T1 

0/1  bc 3/98  a 1/43  c-e 8/30  b-e 2/68  e-g 7/8  b-d 8/10  a-d 8/83  b-g 9/16  a-c 5/57  d 1/96  e 3/77  a-d 4/22  a-c 3/96  a-c T2 

2/0  g 10f-h 3/21  f 8/29  b-e 1/61  hi 7 e 4/7  d 8//56  e-g 5/14  hi 1/50  ef 8/98  de 5/78  a-c 3/22  a-c 3/68  h T3 

4/0  e-g 3/11  f-h 9/40  de 7/31  b-e 4/70  b-f 7/8  b-d 9/9  a-d 1/74  a-d 3/15  f-h 1/66  b 8/107  bc 1/75  b-e 22 a-c 91 a-e T4 

1/1  b 62 c 5/44  b-e 1/30  b-e 1//73  a-e 7/8  b-d 1/10  a-d 8/75  a-c 17a-c 2/65  bc 1/105  cd 70 c-g 9/19  a-e 7/93  a-d T5 

  
بدون 

دهي التيام

  
  
  
  

  صورتي
  
 

2/0  g 7/6  gh 3/33  ef 4/29  b-e 3/60  hi 3/8  c-e 7/8  cd 8/52  fg 1/15  f-h 7/47  f 4/95  e 74 b-f 9/19  a-e 7/86  de T1 

1/1  b 7/11  f-h 1/37  de 7/34  ab 8/74  a-d 10 ab 8/10  a-d 5/66  b-f 7/17  ab 8/67  b 7/112  a-c 4/68  d-g 16 b-e 7/98  ab T2 

2/0  g 3/8  f-h 2/39  de 9/30  b-e 5/59  i 3/8  c-e 8/7  cd 9/55  e-g 7/14 hi 3/44  f 5/92  e 3/72  b-f 8/19  a-e 77 fg T3 

7/0  b-e 7/10  f-h 7/49  a-d 4/32  b-e 9/71  a-e 10 ab 9/10  a-d 3/61  cg 5/16  c-e 6/74  a 4/115  ab 9/61  g 8/20  a-d 3/93  a-d T4 

9/0  b-d 3/16 fg 4/48  a-d 2/32  b-e ab 9/76  7/9  a-c 6/12  ab 8/61  c-g 8/16  b-d 7/65  b 1/108  bc 9/65  e-g 9/22  ab 100 a T5 

  
  
دهي  التيام

 شده

4/0  e-g 3/3  h 7/30  ef 8/29 b-e 3/62  g-i 7/7  de 1/10  a-d 5/51  g 7/15  e-g 1/57  d 6/97  de 2/77  a-d 1/22  a-c 7/82  ef T1 

1/1  bc 7/11  f-h 6/41  de 6/30  b-e 7/72  a-e 3/9  a-c 3/11  a-c 1/59  e-g 9/17  a 9/67  b 6/113  a-c 85 a 7/25  a 3/91  a-d T2 

5/0  d-g 7/4  h 8/21 f 8/28  b-e 2/64  f-i 3/7  de 1/9  b-d 6/57  e-g 9/15  d-f 8/49  ef 2/93  e 7/76  a-d 7/21  a-c 96 gh T3 

6/0  c-f 7/7  f-h 1/32  ef 7/33  a-d 6/77  a 10 ab 6/11  a-c 2/69  b-e 1/17  a-c 2/65  cd 5/120  a 1/67  e-g 2/22  a-c 7/90  b-e T4 

8/1  a 7/18  f 1/58  ab 2/34  a-c 5/76  a-c 7/10  a 6/13  a 5/74  a-d 9/17  a 8/65  b 5/112  a-c 6/68  d-g 2/20  a-e 2/88 c-e T5 

  
بدون 

دهي التيام

  
  
  
  
  سفيد
 

1T : نبار سردا(دماي معمولي(  
2T : ماه تا زمان كشت5مدت  بهگراد  ة سانتي درج5دماي   
3T : ماه تا زمان كشت 5مدت  بهگراد  ة سانتي درج13دماي   
4T : مدت يك ماه بهگراد  ة سانتي درج5دماي +  ماه 4مدت  بهگراد  ة سانتي درج13دماي 

5 :T مدت دو ماه بهگراد  ية سانت درج5دماي +  ماه 3مدت  بهگراد  ة سانتي درج13 دماي  
  

شده دهي  هاي التيام  طور كه مشاهده شد پداژه همان
 در هر دو رقم درصددهي   التيامبدونهاي   نسبت به پداژه

هاي   با بهبود زخمدهي   التيام.بيشتري داشتندزني  جوانه
  از سوي ديگر.دهد  ميپداژه احتمال آلودگي را كاهش

 مورفولوژيك، آناتوميك و ثير بر تغييراتأبا تدهي  التيام
 انبارماني شكست ركود و ةفيزيولوژيك پداژه طي دور

هاي    ژهنتيجه درصد پدا  دركند ميرشد جوانه را تسريع 
  .)Shillo et al., 1973(يابد  زده افزايش مي جوانه

  

  و گلدهيزني   جوانهتعداد روز از كشت تا) ب
كه در شده رقم سفيد و صورتي دهي  هاي التيام  پداژه

 5 دو ماه در دماي ةعالو بهگراد  ة سانتي درج13دماي 
ترتيب با ميانگين  نگهداري شدند بهگراد  ة سانتيدرج

  روز كمترين تعداد روز از كشت تا4/13 و 7/12

  بيشترين تعداد روز از كشت تا.زني را داشتند جوانه
 بدونهاي    روز در پداژه7/25با ميانگين زني  جوانه
تا گراد  ة سانتي درج5شده در دماي  نگهداري دهي التيام

در هر دو رقم  .ر رقم سفيد مشاهده شدزمان كشت د
 61تا گلدهي با ميانگينزني   جوانهكمترين تعداد روز از
بود شده رقم صورتي دهي  هاي التيام  روز مربوط به پداژه

 دو ماه در يايك گراد و  ة سانتي درج13كه در دماي 
 بيشترين .نگهداري شدندگراد  ية سانت درج5دماي 

 روز در 85تا گلدهي با ميانگين زني   جوانهتعداد روز از
 5شده در دماي  نگهداريدهي   التيامبدونهاي   پداژه
ت رقم سفيد مشاهده شد تا زمان كشگراد  ة سانتيدرج

 كمترين تعداد روز از تا كشت ،كلي طور به). 1 جدول(
تحت تيمار هاي   پداژه روز در 7/73 با ميانگين گلدهي
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گراد  ة سانتي درج13شده در دماي  التيام نگهداري
و بيشترين گراد  ة سانتي درج5 دو ماه در دماي ةعالو به

دهنده با   گلةتعداد روز از كشت تا ظهور ساق
دهي   التيامبدونهاي    روز در پداژه7/110ميانگين
رقم سفيد گراد   سانتي درجه5شده در دماي  نگهداري

دهد كه با كاربرد دماي   مينتايج نشان .شاهده شدم
ركود ها   نگهداري پداژهةمدت دو ماه طي دور پايين به
نتيجه تعداد روز از زمان كشت تا   و درشود ميبرطرف 

طي آزمايشي . يابد دهنده كاهش مي ل گةظهور ساق
Gonzalez گزارش كردند كه با ) 1998( و همكاران

مدت سه و شش  از كشت بهاعمال تيمار سرمايي قبل 
 روز زودتر از شاهد 11 و 20ترتيب  هفته، گلدهي به

نيز ) 2009(همكاران  وRiaz همچنين. افتد  مياتفاق
گاليل در دماي هاي   اعالم كردند كه با نگهداري پداژه

ة  دماي هشت درجنسبت بهگراد  ة سانتي درج12
  . شدخير مشاهده أ روز ت15در گلدهي گراد  سانتي
گيري كرد كه  توان نتيجه  ميتوجه به اين نتايجبا 

ثر ؤ عامل ميكاز ركود، اعمال سرما ها  براي رهايي پداژه
را ها   بازدارندهةكنند است زيرا سيستم آنزيمي تجزيه

به نظر . شود  ميدهنده آغاز  گلةفعال ساخته و رشد ساق
 انبارماني پداژه، ةپايين طي دوررسد با اعمال دماي  مي

ت فيزيولوژيك و مورفولوژيك با سرعت بيشتري تغييرا
 و شود مي مركزي آغاز ةنتيجه رشد جوان  و دردهد ميرخ 

انجامد تا   ميبعد از كشت، تعداد روز كمتري به طول
دهنده ظاهر شود  نه بزند و ساقة گلپداژه جوا

Kamenetsky  گزارش كردند كه در ) 2003(و همكاران
ي دريافت كرده بودند الله كه تيمار سرمايهاي   سوخ

 ةنتيجه جوان ، دردهد ميتر رخ  تغييرات آناتوميك سريع
نهايت از   درشود مي زايشي ةمركزي زودتر وارد مرحل

 دهنده تعداد روز كمتري طول  گلةكشت تا ظهور ساق
  .كشد مي

Hobson & Davies )1978 ( گزارش كردند كه مدت
  اهميت انبارمانيةزمان اعمال تيمار سرمايي طي دور

. شودحسب گونه انتخاب   و تيمار سرمايي بايد بردارد
مدت  طور كه مشاهده شد تيمار سرمايي طوالني همان

)  انبارمانية درجه تا انتهاي دور5نگهداري در دماي (
پداژه زني   جوانهثير منفي در تعداد روز از كشت تاأت

رسد با   ميبه نظر. (Shillo et al., 1973)گاليل دارد 

مدت طوالني پداژه وارد ركود  ال دماي پايين بهاعم
هور  درنتيجه تعداد روز از كشت تا ظشود ميضعيفي 
 .يابد دهنده افزايش مي ساقة گل

  
  مورفولوژي گياه

   ارتفاع گياه)الف
 13شده رقم سفيد كه در دماي دهي  هاي التيام  پداژه
مدت يك ماه به  نگهداري شده و بهگراد  ة سانتيدرج

منتقل شدند با ميانگين گراد  ة سانتيدرج 5دماي 
بين ارتفاع . را داشتندبيشترين ارتفاع متر   سانتي5/120

ة  درج5مدت يك ماه به دماي  هايي كه به گياه پداژه
مدت دو ماه  هايي كه به منتقل شدند با پداژهگراد  سانتي

منتقل شدند تفاوت قابل گراد  ة سانتي درج5به دماي 
كمترين ارتفاع با ميانگين . داشتمالحظه اي وجود ن

شده رقم دهي  هاي التيام  به پداژهمتر   سانتي8/83
صورتي كه تا زمان كشت در دماي معمولي نگهداري 

  .شدند مربوط بود
مدت  دهد كه اعمال تيمار سرمايي به  مينتايج نشان
 سبب و شود مي افزايش ارتفاع گياه سببيك و دو ماه 

) 1998(همكاران  وGonzalez  .دشو   ميبهبود كيفيت آن
مدت سه هفته قبل از  نيز با اعمال تيمار سرمايي به

ها  كشت پداژه، اعالم كردند كه ارتفاع گياه در اين پداژه
افزايش ) بدون تيمار سرماييهاي   هژپدا(نسبت به شاهد 

تواند با تعداد برگ، طول و   ميارتفاع گياه. كند  ميپيدا
گياهاني كه تعداد برگ . باشدعرض برگ ارتباط داشته 

باشند، رشد داشته تري  بيشتر با طول و عرض بزرگ
نتيجه ارتفاع گياه   درخواهند داشت ورويشي بهتري 

با توجه به نتايج، با افزايش دماي . كند  ميافزايش پيدا
طور قابل توجهي ارتفاع گياه در هر دو رقم  نگهداري به

آمده از  تدس هدر گياهان ب. كند  ميكاهش پيدا
و دماي گراد  ة سانتي درج13هايي كه در دماي  پداژه

اي  معمولي نگهداري شدند كاهش ارتفاع قابل مالحظه
نيز اعالم كردند ) 2009(و همكاران  Riaz .مشاهده شد
 25 و 12گاليل در دماهاي هاي  ه  دادن پداژ كه با قرار

ة نسبت به دماي هشت درجگراد  ة سانتيدرج
 5/66 و 86به متر   سانتي9/90رتفاع گياه از اگراد  سانتي
كاهش ارتفاع گياه با افزايش . يابد  ميكاهشمتر  سانتي

تواند با تغييرات آناتوميك و   ميدماي نگهداري
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 نگهداري ة مركزي پداژه طي دورةمورفولوژيك جوان
  .ارتباط داشته باشد

  

  تعداد برگ ) ب
 عدد 3/10 و 7/10بيشترين تعداد برگ با ميانگين 

 بدونهاي   آمده از پداژه دست هترتيب به گياهان ب به
شده رقم صورتي كه دهي   التيامرقم سفيد ودهي  التيام

 دو ماه در دماي ةعالو بهگراد  ة سانتي درج13در دماي 
بين . نگهداري شدند تعلق داشتگراد  ة سانتي درج5

مدت  هايي كه به آمده از پداژه دست هتعداد برگ گياهان ب
منتقل شدند گراد  ة سانتي درج5ك و دو ماه به دماي ي

كمترين تعداد . تفاوت قابل مالحظه اي وجود نداشت
آمده  دست هبرگ با ميانگين هفت عدد به گياهان ب

 13شده در دماي  نگهداريدهي   التيامبدونهاي   پداژه
  .رقم صورتي تعلق داشتگراد  ة سانتيدرج

آمده از  دست هطور كه بيان شد گياهان ب همان
مدت دو و يك ماه در  هايي كه قبل از كشت به پداژه

 .را داشتنددماي پايين قرار گرفتند باالترين تعداد برگ 
Gonzalez  گزارش كردند بهترين ) 1998(و همكاران

مدت زمان اعمال تيمار سرمايي پداژه براي افزايش تعداد 
 تعداد برگ گياه.  استبرگ شش هفته قبل از كشت

و واند با تغييرات مورفولوژيك و آناتوميك ت مي
.  نگهداري در ارتباط باشدةپداژه طي دورفيزيولوژيك 
ها به دماي  شده در پداژه هاي برگي تشكيل  تعداد فلس

زماني كه رسد  به نظر مي. نگهدراي پداژه بستگي دارد
كربوهيدرات محلول در پداژه افزايش پيدا كند، قندهاي 

 گيرند ميوانه مركزي قرار وزن مورد مصرف ج كم
 كنند مينتيجه تعداد فلس برگي بيشتري توليد  در
.  داردآمده تعداد برگ بيشتري دست هنتيجه گياه ب در

 تسريع تغييرات سبب نگهداري ةدماي پايين طي دور
 ةنتيجه جوان  درشود ميفيزيولوژيك و آناتوميك پداژه 

 شتهدامركزي در زمان كشت تعداد فلس برگي بيشتري 
 گياهان ،كلي طور به. يابد  ميو تعداد برگ گياه افزايش

قرار دهي   التيامهايي كه در شرايط آمده از پداژه دست هب
تعداد برگ دهي   التيامبدونهاي   داشتند نسبت به پداژه

بر تعداد برگ گياه دهي   التيامثيرأت. داشتندبيشتري 
يزيولوژيك تواند با تغييرات آناتوميك و ف  ميآمده دست هب

نهايت شكست ركود پداژه   انبارماني و درةپداژه طي دور
  . ارتباط داشته باشد

  طول و عرض برگ ) ج
به متر  سانتي6/77بيشترين طول برگ با ميانگين 

رقم دهي   التيامبدونهاي   آمده از پداژه دست هگياهان ب
 يك ماه ةعالو بهگراد  ة سانتي درج13سفيد كه در دماي 

. نگهداري شده تعلق داشتگراد  ة سانتي درج5در دماي 
هايي كه  آمده از پداژه دست هبين طول برگ گياهان ب

منتقل گراد  ة سانتي درج5مدت يك و دو ماه به دماي  به
طول برگ در . داري وجود نداشتاشدند تفاوت معن

 ةهايي كه تا انتهاي دور هآمده از پداژ دست هگياهان ب
قرار داشتند نيز گراد  ة سانتي درج5انبارماني در دماي 
 7/52كمترين طول برگ با ميانگين . قابل مالحظه بود

دهي  هاي التيام  آمده از پداژه دست هدر گياهان بمتر  سانتي
ة  درج13شده رقم صورتي كه تا زمان كشت در دماي 

  .نگهداري شدند، مشاهده شدگراد  سانتي
به  ميلي متر 3/35بيشترين عرض برگ با ميانگين 

 رقم ةشددهي  هاي التيام  آمده از پداژه دست هگياهان ب
گراد  ة سانتي درج5صورتي كه تا زمان كشت در دماي 

بين عرض برگ گياهان . نگهداري شدند تعلق داشت
مدت يك و دو ماه به  هايي كه به آمده از پداژه دست هب

منتقل شدند با عرض برگ گراد  ة سانتي درج5دماي 
 ةهايي كه تا انتهاي دور مده از پداژهآ دست هگياهان ب

نگهداري شدند، گراد  ة سانتي درج5انبارماني در دماي 
كمترين عرض . اي وجود نداشت تفاوت قابل مالحظه

آمده  دست همتر به گياهان ب  ميلي4/27برگ با ميانگين 
شده   رقم صورتي نگهداريةشددهي  هاي التيام  از پداژه

طور كه مشاهده شد  همان .در دماي معمولي تعلق داشت
هايي كه قبل از كشت تحت تيمار سرمايي قرار  پداژه

 و Gonzalez .گرفتند طول برگ بيشتري داشتند
نيز گزارش كردند كه با اعمال تيمار ) 1998(همكاران 

 نگهداري پداژه، طول و عرض گياه ةسرمايي طي دور
ل با افزايش مدت اعما. كند  ميآمده افزايش پيدا دست هب

. تيمار سرمايي طول و عرض برگ هم افزايش پيدا كرد
تواند با تغييرات فيزيولوژيك و آناتوميك   مياين مسئله

هايي كه  هپداژ.  انبارماني در ارتباط باشدةپداژه طي دور
تري داشته باشند،   قوية انبارماني جوانةدر انتهاي دور

هايي كه تا زمان كشت  پداژه .رشد رويشي بهتري دارند
قرار داشتند بيشترين گراد  ة سانتي درج5در دماي 

 ةتواند با دور  مياين مسئله. را داشتندعرض برگ 
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چون در . طوالني رشد رويشي گياه ارتباط داشته باشد
 اين گياهان از كشت تا گلدهي مدت زمان بيشتري طول

نتيجه فرصت بيشتري براي افزايش طول و  كشد در مي
   .كند  ميعرض برگ پيدا

  

  دهنده   گلةمورفولوژي ساق
  دهنده ساقة گلطول و قطر ) الف

 6/74 با ميانگين دهنده ساقة گلبيشترين طول 
هاي   آمده از پداژه دست همربوط به گياهان بمتر  سانتي
ة  درج13شده رقم سفيد كه در دماي دهي  التيام
گراد  ة سانتي درج5 يك ماه در ةعالو بهگراد  سانتي

 دهنده ساقة گلبين طول .  استطنگهداري شدند مربو
مدت يك و دو  هايي كه به آمده از پداژه دست هگياهان ب

قرار داشتند تفاوت قابل گراد  ة سانتي درج5ماه در دماي 
 دهنده ساقة گلكمترين طول . اي وجود نداشت مالحظه

ترتيب به گياهان  بهمتر   سانتي45 و 3/44هاي   با ميانگين
دهي   التيامتحت شرايطهاي   آمده از پداژه دست هب

تا زمان گراد  ة سانتي درج13شده در دماي  نگهداري
   .بودكشت رقم سفيد و صورتي مربوط 

 6/13دهنده با ميانگين   گلةبيشترين قطر ساق
دهي  هاي التيام  آمده از پداژه دست همتر در گياهان ب ميلي

گراد  ة سانتي درج13شده رقم سفيد كه در دماي 
ة  درج5مدت دو ماه به دماي   شده و بهنگهداري
منتقل شدند، مشاهده شد و كمترين آن با گراد  سانتي

ترتيب در گياهان  متر به  ميلي4/7 و 3/7ميانگين 
شده و نشده رقم دهي  هاي التيام  آمده از پداژه دست هب

ة  درج13صورتي كه تا زمان كشت در در دماي 
با توجه به  .نگهداري شدند، مشاهده شدگراد  سانتي
آمده، با اعمال تيمار سرمايي بر روي  دست هنتايج ب
 و يابد مي افزايش دهنده ساقة گلطول و قطر ها  پداژه

مدت يك و دو ماه نسبت به تيمار  تيمار سرمايي به
 افزايش و بهبود سبب انبارماني ةسرمايي تا انتهاي دور

و همكاران  Gonzalez .دشو دهنده مي ساقة گلكيفيت 
ة  درج5نيز گزارش كردند كه با اعمال دماي  )1998(

ساقة مدت سه و شش هفته طول  بهگراد  سانتي
متر   سانتي5/88 نسبت به شاهد با طول دهنده گل
. يابد  ميافزايشمتر   سانتي3/105 و 9/93ترتيب به  به

تواند با تعداد گلچه ارتباط  دهنده مي ساقة گلطول 
با تغييرات آناتوميك پداژه داشته باشد و تعداد گلچه هم 

با اعمال تيمار سرمايي .  نگهداري ارتباط داردةطي دور
 نگهداري پداژه، تغييرات آناتوميك و ةطي دور

 دهد و ميتر رخ  مورفولوژيك و فيزيولوژيك سريع
 نتيجه تعداد گلچه و متعاقب آن طول سنبله افزايش در
 طول و طور كه مشاهده شد با افزايش دما همان .يابد مي

 .كند  مي در هر دو رقم كاهش پيدادهنده ساقة گلقطر 
Riazنيز گزارش كردند كه با ) 2009(همكاران  و

 ة درج25 و 12گاليل در دماي هاي   نگهداري پداژه
 ،گراد ي سانتة نسبت به دماي هشت درج،گراد سانتي

 6/25 و 1/39ترتيب به  بهمتر   سانتي5/42طول سنبله از 
اعالم كردند كه در ها  آن. كند  ميش پيداكاهمتر  سانتي
هاي    تعداد گلچه،هايي كه در دماهاي باال قرار دارند پداژه

 نتيجه طول سنبله كاهش  دريابد و ميسنبله كاهش 
بر ) Matsu & Van Tuyl) 1984با آزمايشي كه. يابد مي

ليليوم انجام دادند، گزارش كردند كه هاي   روي سوخ
ها،   نگهداري سوخةمدت طي دور تيمار سرمايي كوتاه

دهنده دارد   گلةثيري منفي بر روي طول و قطر ساقأت
ولي با افزايش مدت اعمال تيمار سرمايي طول و قطر 

 و كيفيت گياه يابد ميدهنده افزايش   گلةساق
 ةطول و قطر ساق. كند  ميآمده بهبود پيدا دست هب

هاي   گتواند با تعداد برگ، طول و عرض بر  ميدهنده گل
هر چه گياه تعداد برگ بيشتر، . گياه ارتباط داشته باشد

تري داشته باشد توان  طول و عرض برگ بزرگ
 ةنتيجه طول و قطر ساق فتوسنتزي باالتري داشته در

ساقة  طول ،كلي طور به. شود  ميدهنده هم قطورتر گل
 در رقم سفيد و قطر سنبله در رقم صورتي دهنده گل

هاي   تواند با تعداد گلچه  ميوصيتاين خص. بيشتر بود
  . در ارتباط باشدها  و ديگر ويژگيها  تعداد برگ، سنبله

  
  

  تعداد و قطر گلچه) ب
 عدد در گياهان 9/17بيشترين تعداد گلچه با ميانگين 

 13نگهداري شده در دماي هاي   آمده از پداژه دست هب
ة  درج5عالوه دو ماه در دماي  بهگراد  ة سانتيدرج
رقم سفيد و كمترين تعداد گلچه با ميانگين گراد  تيسان
هاي   آمده از پداژه دست ه در گياهان بعدد 3/13

تا زمان گراد  ة سانتي درج13شده در دماي  نگهداري
بيشترين قطر گلچه . كشت و دماي معمولي مشاهده شد

آمده از  دست همتر در گياهان ب  ميلي6/83با ميانگين 
 13شده رقم صورتي كه در دماي ي ده هاي التيام  پداژه
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گراد  ة سانتي درج5 دو ماه در ةعالو بهگراد  ة سانتيدرج
كمترين قطر گلچه با . نگهداري شدند مشاهده شد

هاي   ترتيب در پداژه متر به  ميلي6/51 و 5/51ميانگين 
شده در دماي  رقم سفيد نگهداريدهي   التيامبدون

ه رقم صورتي كه تا شددهي  هاي التيام  معمولي و پداژه
نگهداري گراد  ة سانتي درج13زمان كشت در دماي 

 با توجه به نتايج با اعمال تيمار .شدند مشاهده شد
سنبله در هاي   مدت دو ماه تعداد و قطر گلچه سرمايي به

 سنبلههاي    تعداد گلچه.هر دو رقم افزايش پيدا كرد
ژه طي تواند با تغييرات آناتوميك و مورفولوژيك پدا مي
ممكن است اعمال .  انبارماني ارتباط داشته باشدةدور

 ةدماي پايين در زمان نگهداري پداژه بر آناتومي جوان
سنبله را افزايش هاي    و تعداد گلچهبگذاردثير أمركزي ت

رسد تعداد و قطر گلچه با تعداد برگ،   ميبه نظر. دهد
هايي كه  گل. طول و عرض برگ ارتباط داشته باشد

تري  د برگ بيشتر و طول و عرض برگ بزرگتعدا
 تر توليد بيشتر با قطر بزرگهاي    تعداد گلچهداشتند

گياه با تعداد برگ بيشتر قدرت فتوسنتزي . كنند مي
  بيشتري توليدةنتيجه تعداد گلچ  درداشتهبيشتري 

با توجه به نتايج مشخص شد كه با افزايش . كند مي
در هر دو رقم ها  دماي نگهداري تعداد و قطر گلچه

نيز اعالم ) 2009(همكاران  وRiaz .كند  ميكاهش پيدا

 12 و 25(كردند كه با افزايش دماي نگهداري پداژه 
 عدد به نه عدد 16از ها  تعداد گلچه) گراد  سانتيةدرج

 كاهش تعداد و قطر گلچه با افزايش دما. يابد  ميكاهش
انبارماني  ةعلت عدم رفع ركود پداژه طي دور تواند به مي

پداژه و كاهش رشد رويشي هاي    و شيوع آفات و بيماري
  .گياه ارتباط داشته باشد

  
  

  بريده كيفيت گل شاخه
    گاليلةبريد  گل شاخههوزن تاز) الف

بريده با ميانگين  شاخههاي    بيشترين وزن تازه گل
شده رقم سفيد كه دهي  هاي التيام   گرم به پداژه4/147

 دو ماه در دماي ةعالو بهگراد  سانتية  درج13در دماي 
بين وزن . بودنگهداري شدند، مربوط گراد  ة سانتي درج5
مدت يك و دو ماه  هايي كه به بريده پداژه  گل شاخههتاز

قرار داشتند تفاوت گراد  ة سانتي درج5در دماي 
بريده   گل شاخههوزن تاز. معناداري وجود نداشت

ة  درج5گهداري در دماي  نةهايي كه تا انتهاي دور پداژه
كمترين . قرار داشتند نيز قابل مالحظه بودگراد  سانتي

 گرم 7/87بريده هم با ميانگين  شاخههاي   وزن تازه گل
شده رقم صورتي كه تا زمان دهي  هاي التيام  به پداژه

گراد نگهداري شدند  ة سانتي درج13كشت در دماي 
  .)2 جدول(تعلق دارد 

  

  قبل از انبار و شرايط مختلف نگهداري بر كيفيت و عمر گل بريده دو رقم گاليلدهي  تيام الثيرأت. 2 جدول
  ميزان انتوسيانين

 ) نانومتر550جذب در (
مواد جامد محلول 

  بريده گل شاخه
(˚Brix)  

هاي   درصد گلچه
بسته گل 

 بريده شاخه

هاي   درصد گلچه
باز گل  نيمه
 بريده شاخه

هاي   درصد گلچه
 بريده باز گل شاخه

 

عمر پس از برداشت گل 
 )روز( بريده شاخه

وزن تازه گل 
  )گرم(بريده شاخه

دماي 
نگهداري

  كولتيوار دهي تيمار التيام

307/0  c-f 7/4  f 12 a-d 14 ab 7/73  b-e 38 cd 106 e-g T1 
647/0  ab 9/5  a-c 3/6  cd 7/15  ab 7/77  a-d 7/48  a 6/135  ab T2 
577/0  ab 8/4  ef 3/14 ab 3/14  ab 71 de 3/32  d-f 7/87  g T3 
595/0  ab 5/5  a-f 8 a-d 3/13  ab 3/80  ab 3/44  ab 7/127  b-d T4 
751/0  a 7/5  a-e 3/5  d 3/11  b 7/81  a 46 ab 7/116  b-f T5 

  
  

 دهي شده اليتام

316/0  cd 2/5  b-f 7/9  a-d 3/14  ab 72 c-e 38 cd 1/99  fg T1 
569/0  ab 3/6  a 7/14  a 7/10  b 3/75  a-d 7/40  bc 9/129  a-c T2 
431/0  bc 9/4  d-f 10 a-d 7/13  ab 79 a-c 3/26  g 1/98  fg T3 
700/0  ab 5/5  a-f 7/10  a-d 3/10  b 3/79  a-c 7/34  c-e 5/121  b-e T4 
655/0  ab 9/5  a-c 7 cd 3/9  b 78 a-d 7/47  a 6/133  a-c T5 

  
 يده بدون التيام

  
  
  
  
  

  صورتي
  

103/0  de 4/5  b-f 7/9  a-d 3/14  ab 74 a-e 33 d-f 7/97  fg T1 
218/0  c-e 2/6  ab 7/12  a-c 3/13  ab 7/79  a-c 34 de 3/147  a T2 
126/0  de 5 c-f 3/14  ab 7/10  b 7/76  ef 3/26  g 6/106  e-g T3 
134/0  de 6/5  a-f 7/6  cd 12 ab 78 a-d 7/36  cd 134 a-c T4 
162/0  de 3/5  b-f 5 d 7/14  ab 3/74  a-e 3/36  cd 6/132  a-c T5 

  
  

 دهي شده اليتام

054/0  e 8/4  ef 3/8 a-d 11 b 71 de 3/27  fg 5/110  d-f T1 
11/0  de 4/5  b-f 3/7  b-d 3/12  ab 3/81  ab 7/29  e-g 5/114  c-f T2 
059/0  e 8/5  a-e 7/5  cd 7/18  a 63 f 3/24  g 5/98  fg T3 
096/0  de 8/5  a-d 7/10  a-d 14 ab 81 ab 37 cd 1/132  a-c T4 
090/0  de 1/6  ab 9 a-d 7/11  b 77 a-d 7/40  bc 1/125  b-e T5 

  
 دهي بدون التيام

  
  
  
  
  سفيد
 

1T : نبار سردا(دماي معمولي(  
2T : ماه تا زمان كشت5مدت  بهگراد  ة سانتي درج5دماي   
3T : ماه تا زمان كشت 5مدت  بهگراد  ة سانتي درج13دماي   
4T : مدت يك ماه بهگراد  ة سانتي درج5دماي +  ماه 4مدت  بهگراد  ة سانتي درج13دماي 
5 :T مدت دو ماه بهگراد  ية سانت درج5دماي +  ماه 3مدت  بهگراد  ة سانتي درج13 دماي  
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با توجه به نتايج با اعمال تيمار سرمايي در طول 
بريده  خهشاهاي   وزن تازه گلها   نگهداري پداژهةدور

دهد كه اعمال تيمار   مينشانيافته اين . يابد  ميافزايش
 بهبود كيفيت گل سبب نگهداري ةسرمايي طي دور

بريده  شاخههاي   وزن تازه گل. شود  مي گاليلةبريد شاخه
دهنده، تعداد   گلةبا عواملي مانند تعداد گلچه، قطر ساق

هر چه تعداد . برگ، و طول و عرض برگ ارتباط دارد
تر   گياه بيشتر و طول و عرض برگ بزرگةبرگ و گلچ

وزن تازه . يابد  ميبريده هم افزايش باشد وزن گل شاخه
 جام ةهر چه توسع. گياه با قطر گلچه هم ارتباط دارد

بريده هم افزايش  شاخههاي   گل بيشتر باشد وزن تازه گل
هاي   طور كه مشاهده شد وزن تازه گل همان. كند  ميپيدا

 13هايي كه تا زمان كشت در دماي   پداژهةريدب شاخه
و دماي معمولي قرار داشتند نسبت به گراد  ة سانتيدرج

 با افزايش دماي نگهداري ،كلي طور به. بقيه كمتر بود
. كند  ميبريده كاهش پيدا شاخههاي   پداژه، وزن تازه گل

 نگهداري ةتواند با تغييرات پداژه طي دور  مياين مسئله
  . شته باشدارتباط دا

  

  بريده شاخههاي    ميزان آنتوسيانين گل) ب
 در 751/0 جذب بيشترين ميزان آنتوسيانين با ميانگين

آمده از  دست ه رقم صورتي بةبريد شاخههاي   گل
ة  درج13شده كه در دماي دهي  هاي التيام  پداژه
گراد  ة سانتي درج5 دو ماه دماي ةعالو بهگراد  سانتي

در رقم صورتي كمترين . اهده شدنگهداري شدند، مش
هاي    در گل316/0  جذبميزان آنتوسيانين با ميانگين

دهي   التيامبدونهاي   آمده از پداژه دست هب بريده شاخه
در رقم  .شده در دماي معمولي مشاهده شد نگهداري

  جذبسفيد بيشترين ميزان آنتوسيانين با ميانگين
هاي   آمده از پداژه دست هبريده ب شاخههاي    به گل218/0

تا انتهاي گراد  ة سانتي درج5شده در دماي  نگهدراي
  انبارماني و كمترين ميزان آنتوسيانين با ميانگينةدور

آمده از  دست هترتيب به گياهان ب  به09/0 و 059/0 جذب
شده كه در دماي معمولي و دماي دهي  هاي التيام  پداژه

با  .لق داشتنگهداري شدند، تعگراد  ة سانتي درج13
 نگهداري ةتوجه به نتايج با اعمال دماي پايين طي دور

بريده افزايش پيدا  پداژه ميزان آنتوسيانين گل شاخه

تواند با رشد رويشي گياه   ميميزان آنتوسيانين. كرد
شتري يهر چه گياه قدرت رشد ب. ارتباط داشته باشد

 هايي با كيفيت بهتر توليد نتيجه گل داشته باشد در
شده   كشتةكنند كه اين خود به خصوصيات پداژ مي

مدت دو ماه طي  با اعمال دماي پايين به. ارتباط دارد
 افزايش قدرت رويشي و سبب نگهداري پداژه ةدور
  افزايش ميزان آنتوسيانين گلبرگسببنتيجه  در
بريده با  ميزان آنتوسيانين گلبرگ گل شاخه. شود مي

.  و آفات ارتباط داردبودن گياه از بيماري ميزان عاري
 هاي تو آفها  گياهان بدون آلودگي به بيماري

كنند   ميهايي با ميزان آنتوسيانين بيشتر توليد گلبرگ
 بريده  افزايش كيفيت گل شاخهسببكه اين خود 

بودن گياه از آلودگي در ارتباط با  ميزان عاري. شود مي
 بودن پداژه از آلودگي به بيماري و آفات ميزان عاري
تر باشد  هر چه دماي نگهداري پداژه مناسب. بستگي دارد

 يابد ميدرصد آلودگي پداژه به بيماري و آفات كاهش 
نهايت   دريابد مينتيجه درصد آلودگي گياه نيز كاهش  در

  . كند  ميآمده افزايش پيدا دست هبريده ب كيفيت گل شاخه
  

  بريده  شاخههاي    عمر پس از برداشت گل) ج
بريده با  شاخههاي   مر پس از برداشت گلبيشترين ع
هاي   ترتيب به پداژه  روز به7/47 و 7/48ميانگين 

شده رقم صورتي كه تا زمان كشت در دماي دهي  التيام
 بدونهاي   نگهداري شدند و پداژهگراد  ة سانتي درج5

گراد  ة سانتي درج13شده در دماي  نگهداريدهي  التيام
گراد  ة سانتي درج5در دماي  دو ماه نگهداري ةعالو به

كمترين عمر پس از برداشت . شترقم سفيد تعلق دا
مربوط به روز  3/24بريده با ميانگين  شاخههاي   گل

 13شده در دماي  نگهداريدهي   التيامبدونهاي   پداژه
  . استتا زمان كشت هر دو رقمگراد  ة سانتيدرج

 آيد با اعمال تيمار مي طور كه از نتايج بر همين
سرمايي طي نگهداري پداژه، عمر پس از برداشت 

تيمار . يابد  ميآمده افزايش دست ه بةبريد شاخههاي   گل
سرمايي با بهبود خصوصيات رويشي گياه و زايشي گياه 

. ثيرگذار استأبريده ت بر عمر پس از برداشت گل شاخه
تر رشد  گياهي با تعداد برگ بيشتر با طول و عرض وسيع

 تري توليد  قويةنتيجه سنبل  درداشته تري رويشي قوي
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از سوي ديگر اگر گياه مادري عاري از بيماري . كند مي
شده هم عاري از بيماري بوده و هر   توليدةباشد گل بريد

نتيجه عمر گل  چه بيماري كمتر باشد توان گياه و در
  . يابد  مي آن افزايشةبريد شاخه
ي نسبت  رقم صورتةبريد شاخههاي    گل،كلي طور به

عمر . به رقم سفيد عمر پس از برداشت بيشتري داشتند
 رقم صورتي با عوامل ةبريد شاخههاي   پس از برداشت گل

مختلفي مانند رنگ گياه، ميزان مواد جامد محلول و 
هر چه گل . بريده ارتباط دارد  گل شاخهةاسيديت
بريده ميزان مواد جامد محلول و آنتوسيانين  شاخه

باشد عمر پس از برداشت آن هم افزايش بيشتري داشته 
 نگهداري گل ةمواد جامد محلول طي دور. كند  ميپيدا

نتيجه عمر پس از برداشت را   مصرف شده درةبريد شاخه
آنتوسيانين نيز با خاصيت . دهد  ميثير قرارأت تحت
 افزايش عمر پس از سبب كه دارد اي اكسيداني آنتي

  .شود  ميبريده برداشت گل شاخه
  

   گاليل ةبريد شاخههاي   باز گلهاي    درصد گلچه. 1
بريده با ميانگين  شاخههاي    باز گلةبيشترين درصد گلچ

شده رقم صورتي كه دهي  هاي التيام   به پداژهدرصد7/81
 دو ماه در دماي ةعالو بهگراد  ة سانتي درج13در دماي 

.  استنگهداري شدند، مربوطگراد  ة سانتي درج5
بريده با ميانگين  شاخههاي    باز گلة گلچكمترين درصد

شده در  نگهداريدهي   التيامبدونهاي    به پداژهدرصد63
تا زمان كشت رقم سفيد گراد  ة سانتي درج13دماي 
 باز ةبا توجه به نتايج بيشترين درصد گلچ. شتتعلق دا
ها   آنةاي مشاهده شد كه پداژ بريده شاخههاي   در گل
مدت يك و دو ماه در دماي پايين  ه انبارماني بةطي دور

آمده از  دست ه باز در گياهان بةدرصد گلچ. قرار گرفتند
ة  درج5هايي كه تا زمان كشت در دماي  پداژه
 ،كلي طور به. قرار داشتند نيز قابل مالحظه بودگراد  سانتي

 نگهداري پداژه، درصد ةبا اعمال تيمار سرمايي طي دور
. كند  ميبريده افزايش پيدا هشاخهاي   باز گلهاي   گلچه

ثير تيمار سرمايي بر روي أتواند با ت  مياين مسئله
تيمار . خصوصيات رويشي گياه ارتباط داشته باشد

آمده، كيفيت  دست هسرمايي با بهبود رشد رويشي گياه ب
هاي   درصد گلچه. بخشد  ميبريده را بهبود شاخههاي   گل

ميزان جذب آب گل بريده به عواملي مانند  باز گل شاخه

بريده، توليد اتيلن،  بريده، دماي نگهداري گل شاخه شاخه
و ميزان مواد جامد محلول گل ها  ميكروارگانيسم

هر چه گل . .(Pun et al., 2001)بريده ارتباط دارد  شاخه
بريده مواد جامد محلول و جذب آب بيشتري  شاخه

 نگهداري مورد مصرف گل ةداشته باشد طي دور
يده قرار گرفته در نتيجه درصد بيشتري از بر شاخه
   .شوند  مي نگهداري بازةآن طي دورهاي   گلچه
 رقم صورتي درصد ةبريد شاخههاي    گل،كلي طور به

تواند با ميزان   مياين مسئله. داشتندگلچه باز بيشتري 
 رقم صورتي، خصوصيات ةبريد جذب آب گل شاخه

ا خصوصيات تواند ب  ميرويشي گياه مادري و همچنين
  .پداژه ارتباط داشته باشد

  
   بريده شاخههاي     گل١مواد جامد محلول. 2

بريده با  شاخههاي   بيشترين ميزان مواد جامد محلول گل
هاي   آمده از پداژه دست ه بريكس به گياهان ب3/6ميانگين 

ة  درج5شده در دماي  نگهداريدهي   التيامبدون
 كه حالي بود، درتي تا زمان كشت رقم صورگراد  سانتي

 بريكس 7/4كمترين ميزان مواد جامد محلول با ميانگين 
 بدونهاي   آمده از پداژه دست ه بةبريد شاخههاي   به گل
 معمولي رقم صورتي شده در دماي نگهداريدهي  التيام

  .مربوط بود
آمده از  دست هطور كه مشاهده شد، گياهان ب همان 
 تحت دماي پايين قرار  نگهداريةهايي كه طي دور پداژه

ميزان . داشتندگرفتند ميزان مواد جامد محلول بيشتري 
مواد جامد محلول با تعداد گلچه، تعداد برگ، طول و 

تعداد گلچه و داراي گياهاني كه . عرض برگ ارتباط دارد
 مواد ،تري هستند برگ بيشتر با طول و عرض وسيع

ر ثيأت  و اين خود تحت دارندجامد محلول بيشتري
با اعمال دماي پايين .  استشده  كشتةخصوصيات پداژ

 نگهداري پداژه خصوصيات رويشي گياه بهبود ةطي دور
بريده  نتيجه آن خصوصيات گل شاخه  و دركند ميپيدا 

اي كه ميزان مواد  بريده شاخههاي   گل. كند  ميبهبود پيدا
جامد محلول بيشتري داشته باشند، عمر پس از برداشت 

 نگهداري گل ةاين مواد طي دور. رندبيشتري دا
 خيرأ و پيري را به تشوند ميبريده مصرف  شاخه

                                                                                  
1. Total solid soluble  



 65  ...تأثير شرايط نگهداري پداژه بر خصوصيات كمي و كيفي دو رقم:  و همكارانكريمي  

 گل بريده را افزايش نتيجه عمر شاخه اندازند در مي
  .دهند مي

  

  توليد پداژه 
  شده  برداشتهاي  هوزن و قطر پداژ) الف

 6/60شده با ميانگين  برداشتهاي   بيشترين وزن پداژه
شده دهي  هاي التيام  مده از پداژهآ دست هگرم در گياهان ب

 ةعالو بهگراد  ة سانتي درج13رقم صورتي كه در دماي 
نگهداري شدند، مشاهده گراد  ة سانتي درج5دو ماه در 

شده با ميانگين  برداشتهاي   كمترين وزن پداژه. شد
آمده از  دست هترتيب در گياهان ب  گرم به8/21 و 3/21

رقم صورتي و سفيد كه تا دهي   التيامبدونهاي   پداژه
نگهداري گراد  ة سانتي درج13زمان كشت در دماي 

   .شدند، مشاهده شد
شده با ميانگين  برداشتهاي   بيشترين قطر پداژه

هاي   آمده از پداژه دست همتر در گياهان ب  ميلي3/58
 يك ةعالو بهگراد  ة سانتي درج13شده در دماي  نگهداري
 بين قطر .مشاهده شدگراد  ة سانتي درج5ماه در 

مدت يك و دو  هايي كه به آمده از پداژه دست هبهاي   پداژه
قرار داشتند، تفاوت گراد  ة سانتي درج5ماه در دماي 
هاي   كمترين قطر پداژه. اي وجود نداشت قابل مالحظه

متر در گياهان   ميلي1/31شده با ميانگين  برداشت
در دماي معمولي شده  نگهداريهاي   آمده از پداژه دست هب

آيد در هر دو   ميطور كه از نتايج بر همان .مشاهده شد
مدت يك و دو ماه در زمان  رقم با كاربرد دماي پايين به

آمده  دست هبهاي   نگهداري پداژه، وزن و قطر پداژه
 انبارماني در ةهايي كه طي دور  پداژه.يابد  ميافزايش

فيت و گيرند، گياهاني با كي  ميدماي پايين قرار
هاي   نتيجه پداژه خصوصيات رويشي بهتري توليد كرده در

هر چه گياه . شده هم از كيفيت بهتري برخوردارند توليد
تر داشته باشد  تعداد برگ بيشتر با طول و عرض بزرگ

نتيجه  قدرت رشدي و فتوسنتزي باالتري داشته در
 از سوي ديگر هر .كند  ميتري توليد هايي درشت پداژه

ودتر برداشت شود فرصت بيشتري براي رشد چه گل ز
هاي   نتيجه وزن و قطر پداژه ماند در  ميباقيها  پداژه

ج ـــنتاي هـب هــتوج با .دــياب يــم افزايش آمده دست هب
 با افزايش دماي نگهداري پداژه وزن و قطر ،آمده دست هب

و همكاران  Riaz .يابد  ميشده كاهش برداشتهاي   پداژه

 ةز اعالم كردند كه با نگهداري پداژه طي دورني) 2009(
نسبت گراد  ة سانتي درج25 و 12انبارماني در دماهاي 

هاي   وزن پداژهگراد  ة سانتيبه دماي هشت درج
 گرم 4/19 و 3/49ترتيب به   گرم به9/58آمده از  دست هب

تواند با درصد آلودگي   مياين مسئله. كند  ميكاهش پيدا
با نگهداري پداژه در دماي باال . باشدگياه ارتباط داشته 

نتيجه  احتمال آلودگي به بيماري و آفات افزايش يافته در
توان گياه و قدرت رشدي آن كاهش يافته و متعاقب آن 

هاي   پداژه .يابد  ميتوليدي كاهشهاي    وزن پداژه
ل از ـا در قبــه آنهاي   آمده از گياهاني كه پداژه دست هب

ت به ـــد نسبــقرار گرفتندهي  التيام انبار در شرايط
 به نظر. وزن بيشتري داشتنددهي   التيامبدونهاي   پداژه
ثيري كه بر روي خصوصيات أبا تدهي  التيام تيمار رسد مي

 افزايش سببگذارد   ميمورفولوژيك و آناتوميك پداژه
 افزايش وزن و سببنتيجه   دروآمده  دست هكيفيت گياه ب

هاي    پداژه،كلي طور به .شود مي آمده دست هب هاي  پداژه قطر
آمده از گاليل رقم صورتي نسبت به رقم سفيد  دست هب

آمده در  دست ه بةوزن بيشتر پداژ. داشتندوزن بيشتري 
تواند با ژنتيك گياه،   ميرقم صورتي نسبت به رقم سفيد

خصوصيات مورفولوژيك و آناتوميك پداژه در زمان 
 زايشي گياه در ارتباط كشت و خصوصيات رويشي و

   .باشد
  

  شده  برداشتهاي  كوزن پداژ) ب
 8/1شده با ميانگين  برداشتهاي   بيشترين وزن پداژك

شده دهي  هاي التيام  آمده از پداژه دست هگرم به گياهان ب
 دو ةعالو بهگراد  ة سانتي درج13رقم سفيد كه در دماي 

. وط بودگراد نگهداري شدند، مرب  درجة سانتي5ماه در 
 و 15/0شده با ميانگين  برداشتهاي   كمترين وزن پداژك

 شده و بدوندهي  هاي التيام  ترتيب در پداژه  گرم به2/0
رقم سفيد و صورتي كه در دماي معمولي و دهي  التيام

تا زمان كشت نگهداري گراد  ة سانتي درج13دماي 
هاي    بيشترين تعداد پداژك.شدند، مشاهده شد

آمده  دست هگياهان ب به عدد 3/98 ميانگين با شده برداشت
دهي رقم صورتي كه تا زمان  امتيبدون الهاي   از پداژه

نگهداري شدند گراد  ة سانتي درج5كشت در دماي 
شده با  برداشتهاي   كمترين تعداد پداژك.  استمربوط

هاي   آمده از پداژه دست هميانگين سه عدد به گياهان ب
 سفيد كه تا زمان كشت در دماي رقمدهي   التيامبدون
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با توجه به نتايج با . مربوط بودمعمولي نگهداري شدند، 
ي پداژه، تعداد و ار نگهدةكاربرد دماي پايين طي دور

هر چه . كند  ميتوليدي افزايش پيداهاي   وزن پداژك
مدت اعمال تيمار سرمايي افزايش پيدا كند تعداد و وزن 

اعمال دماي . يابد  ميفزايششده نيز ا برداشتهاي   پداژك
 افزايش تعداد برگ، سبب نگهداري پداژه ةپايين طي دور

 افزايش قدرت سببنتيجه  طول و عرض برگ شده در
نهايت تعداد و وزن پداژك  فتوسنتزي گياه شده و در

با توجه به نتايج با افزايش  .دهد  ميتوليدي را افزايش
برداشت هاي    دماي نگهداري پداژه، وزن و تعداد پداژك

نيز گزارش ) 2009( و همكارانRiaz  .يابد  ميكاهش
گاليل در دماهاي باال هاي   داري پداژهــكردند كه با نگه

نسبت به دماي هشت ) گراد  سانتيةـــ درج25 و 12(
 35/0شده از  برداشتهاي   وزن پداژكگراد  ة سانتيدرج
  . يابد  مي گرم كاهش11/0 و 23/0ترتيب به  به

دهي   التيامت شرايطـتحهاي    پداژه،كلي طور به
رقم هاي   و پداژهدهي   التيامبدونهاي   نسبت به پداژه

صورتي نسبت به رقم سفيد تعداد و وزن پداژك بيشتري 

 توليديهاي   و رقم بر پداژكدهي   التيامثيرأت. داشتند
تواند در ارتباط با خصوصيات رويشي و زايشي گياه  مي

  . باشد

  

   گيري كلي نتيجه
ثير شرايط نگهداري أكلي نتايج حاصل از بررسي ت طور به

پداژه بر خصوصيات رويشي و زايشي گل گاليل نشان 
هايي كه قبل از  آمده از پداژه دست هداد كه گياهان ب

قرار گراد  ة سانتي درج5مدت دو ماه در دماي  كشت به
.  هستندگرفتند كمترين تعداد روز از كشت تا گلدهي

زني   جوانه گياهان از رشد رويشي و زايشي و درصداين
آمده  دست ه بةبريد شاخههاي   گل. بهتري برخوردار بودند

بيشتري  از اين گياهان نيز كيفيت و عمر پس از برداشت
 انبارماني در دماي ةكه تا انتهاي دورهايي   پداژه.داشتند

ترين  پايينداراي قرار داشتند، گراد  ة سانتي درج13
هاي   بيماري دليل شيوع آفات و  كه اين بهبودنديت كيف

قبل از دهي   التيام. استانباري و عدم ركود كامل پداژه
ثير أ و تشود مي كاهش شيوع بيماري و آفات سببانبار 

  .يشي و زايشي گل گاليل داردمثبتي بر خصوصيات رو
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