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  چكيده

شده گياه سيكاس، تحقيق حاضر با اعمال تيمار مواد نگهدارنده هاي بريدهجهت بررسي عمر انباري برگ

، و )پيپيام 400و  250، 100، 0در سطوح (، عصاره ليمو )درصد 100درصد و  50سطح (طبيعي شامل شيره نارگيل 

در تمام . درصد انجام شد 3و ساكارز با غلظت ثابت ) امپيپي40با سطح ثابت (تيمار شيميايي نيترات نقره نيز 

تكرار انجام شد و هر  3آزمايش در . تيمارها غير از تيمار شاهد آب مقطر، از نيترات نقره و ساكارز استفاده شد

كه به عنوان مهمترين پارامتر تحقيق در نظر  هدف آزمايش افزايش طول عمر برگ بود. برگ بود 6گلدان شامل 

ماهه برگ در تعدادي از فاكتورها شامل ماندگاري،  4روند تغييرات انجام شده در طي مدت نگهداري . شدگرفته

برگ، كاهش حجم محلول نگهدارنده، تغييرات مشخصات ) TSS(كلروفيل، كاروتنوييد، مواد جامد محلول 

ام پيپي100نتايج نشان داد بهترين تيمار، تيمار . ها اندازه گيري و ثبت شدگظاهري، وزن تر و وزن خشك بر

در (روز  89هاي بريده گياه سيكاس تا درصد شيره نارگيل بودهاست كه سبب حفظ برگ50همراه عصاره ليمو به

  .شد) روز در تيمار شاهد57مقابل 

  

  سيكاس، تيمار، سطح، فاكتور، عمر برگ: هاواژهكليد

  

  مقدمه

 بخشهاي عنوان به زينتي هايازگل زيادي تعداد

 .بازارهستند به عرضه قابل مادري پايه از جدا و شده بريده

هايي هستند كه پس از پرورش گياه، هاي بريدني گلگل

براي فروش ) نه تمام گياه(تنها شاخه گل بريده شده آنها 

نيز به همين شكل  1هاي بريدنيبرگ. شوداستفاده مي

رشد و بلوغ گياه، تنها  اي كه پس ازگونهباشند، بهمي

هاي بريده شده گياه جهت مصارف مختلف به برگ

از مشكالت مهمي كه امروزه در ارتباط . رسدفروش مي

با صنعت گل وجود دارد، ضايعات پس از برداشت 

كيفيت  كاهشمحصوالت كشاورزي به خصوص گل و 

                                                      

1  -  Cut foliages 

علت . باشدبازاريابي آنها مي و كاهش ارزش صادرات و

اول  :شودالت به دو مورد كلي مربوط ميعمده اين مشك

شرايط رشد و نمو گياه و دوم شرايط نگهداري پس از 

در مورد برگ ). 1388بني جمالي و ادريسي، ( تبرداش

هاي بريده سيكاس بايد عنوان شود كه عمر پس از 

برداشت اين برگ در شرايط عادي و كنترل نشده، كمتر 

ز بين رفتن برگ ها عالئم پيري و ا. روز مي باشد 14از 

شامل زردي، انحنا، سوختگي و پژمردگي برگ مي 

بريده از  و برگ هاي جهت افزايش عمر گلها .باشد

 ساكارز يكي از .شودتيمارهاي مختلفي استفاده مي

موادي است كه جهت افزايش عمر پس از برداشت 

 در .قرار مي گيرداستفاده  مورد بريدهگياهان برگ
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 2همكاران و ادونوقو ،1ساندرسونيا گلدر مورد  پژوهشي

 با ارتباط در گاالكتوز كمبوددادند  گزارش )2002(

وجود  بودند شده تغذيه ساكارز با كه هاييگل در پيري،

 هايگل همچنين. افتاد تاخير بهها نداشت و پيري گل

) مقاومت و دوام( استحكام داراي ساكارز با شده تغذيه

 قرار آب در فقط كه( شاهد هايگل به نسبت بيشتري

) 1993( 3 جونز و همكاران همچنين. بودند) داشتند

درصد ساكارز به طور  2 – 5/2گزارش دادند تيمار 

هاي مشخصي سبب افزايش عمر پس از برداشت برگ

   .بريده اكاليپتوس شد

نشان دادند استفاده از ) 2010( 4هاداس و همكاران 

انبارداري و سپس درصد قبل از  5گلوكز يا ساكارز 

درصد در زمان انبارداري برگ بريده  2گلوكز و ساكارز 

، سبب افزايش عمر برگ، كاهش 5گياه لئوكادندرون

   .شودشدگي برگها ميبيماري و نيز كاهش انتشارسياه

اثر محلول ) 1388(ربيعي انگوراني و همكاران 

نيترات نقره را بر ماندگاري پس از برداشت گل ميخك 

ردند و گزارش نمودند اعمال تيمار محلول بررسي ك

، بيشترين تأثير ميلي گرم در ليتر 50نيترات نقره با غلظت 

  .را در حفظ و افزايش عمر گل بريده ميخك دارد

اظهار داشتند كه ) 1382( همكاران و زادهابراهيم

 از بسياري كه است موادي جمله از اسيدسيتريك

 در آن از داخلي پژوهشگران خصوصاً محققان،

 ماده اين. كنندمي استفاده هاگل نگهدارنده محلولهاي

 هايفعاليت كنترل و محلول pH كاهش با اسيدي

 دوام محلول، جذب ميزان افزايش درنتيجه و ميكروبي

 ماده اين حضور. دهدمي افزايش را بريده شاخه هايگل

كوئينولين هيدروكسي يا و ساكارز جمله از، مواد ديگر با

 كندمي آشكارتر آنرا تاثير نگهداري، محلول درسولفات 

. 

                                                      
1- Sandersonia aurantica 
2- O’Donghue et al. 
3- Jones et al. 
4- Hadas et al.  
5- Leucadendro 

 روي پژوهشي انجام با )1386( همكاران و مرتضوي

 مصرف دريافتند 6)توبروسا( رقم مريم بريده گل

ميلي گرم در ليتر  400 از بيش غلظت با اسيدسيتريك

-گل هر هايگل بازشدن افزايش در داريمعني تاثير

 آب نسبي محتوي و محلول جذب ميزان افزايش آذين،

 تاثيري هاغنچه طول و آذينگل طول روي بر ولي داشته

 اثر نيز ماده اين از ميلي گرم در ليتر 200 مصرف. تنداش

 جذب ميزان آب، نسبي محتواي ماندگاري در داريمعني

 بازشدن در تاثيري ولي داشت هاغنچه طول و محلول

 اثر. داردمي نگه غنچه صورت به را آنها واشت ند هاگل

 اسيدسيتريك با همراه، ساكارز درصد 4 تيمارهاي متقابل

 در داريمعني تاثيرميلي گرم در ليتر  200 غلظت با

 4 تيمار همچنين و آذينگل هايغنچه طول افزايش

ميلي گرم  400 غلظت با اسيدسيتريك و ساكارز درصد

 محلول جذب ميزان افزايش در داريمعني تاثير در ليتر

  .داد نشان

در  آزمايشي طي) 1382( همكاران و زادهابراهيم

 با اسيدسيتريك افزودن دريافتند ميخك هايگلمورد 

 درون ميكروبي فعاليت كنترل و محلول هاشپ كاهش

 در را ميخك هايگل دوامتوانست  تنهايي به، آب ظرف

 اما دهد افزايش درصد 30-40 حدود شاهد با مقايسه

 5 تيمار به مربوط) روز67/40( گلجايي عمر بيشترين

 50 +ميلي گرم در ليتر نيترات نقره  25 + ساكارز درصد

 از پس آن كمترين و اسيدسيتريك ميلي گرم در ليتر

ميلي گرم در ليتر  50 تيمار به مربوط ،)روز33/18( شاهد

  .بود روز 28 و اسيدسيتريك

آزمايشي بر برگهاي بريده ) 2009(و همكاران  7پينتو

در اين آزمايش . انجام دادند 8گياه مارانتاي خاكستري

 100و اسيدجيبرليك  ميلي گرم در ليتر 100آدنين بنزيل

در . به صورت جداگانه استفاده شد ميلي گرم در ليتر

ميلي گرم در  5/0تيمارها از هيپوكلريت سديم تجاري 

                                                      
6- Tuberosa 
7- Pinto 
8- Ctenathe setosa  
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نتايج نشان داد كه استفاده از تيمار . استفاده شد ليتر

آدنين به طور مشخصي عمر برگها اسيدجيبرليك و بنزيل

و سبب سبز ) روز در مقايسه با شاهد 6(را افزايش داد 

آدنين دهي برگها شد و تيمار بنزيلماندن و كاهش رنگ

 .شدگي آن شدنيز سبب افزايش استقامت گياه و عدم خم

براي  محلول نگهدارنده مناسبي تواندنارگيل مي آب

از  مواد شيميايي مناسبي براي جايگزين ها وگل برخي از

در آزمايشي ) 1386(بهادري  .قبيل تيوسولفات نقره باشد

از آب نارگيل جهت افزايش ماندگاري گل ژربرا، 

 100گلچه هاي گاليل در . گاليل و رز استفاده كرد

ا حفظ روز طول عمر خود ر 4/9درصد آب نارگيل 

روز كاهش  1/5كردند اما در آب خالص اين مدت به 

درصد آب نارگيل و  50گل ژربرا در مخلوطي از . يافت

روز طول عمر خود را حفظ  14درصد آب خالص،  50

درصد  100نمود و اين مدت ماندگاري با قرار گرفتن در 

   .افزايش يافت% 64آب نارگيل به 

ده به همراه به طور معمول استفاده از گلهاي بري

باشد اما كمتر به اهميت برگهاي بريده برگهاي بريده مي

ويريسكي و  .و افزايش عمر اين برگها توجه شده است

كه  بيان كردندآمار كشور هلند  بر طبق) 2006( 1گالوي

- هاي زينتي ميهاي گل شامل برگدسته درصد 30-25

سال  15در  درصد 5باشد كه اين نسبت در مقابل عدد 

هاي بريده با اندازهانواع گياهان برگ .شودبيان مي پيش

اي برگ بريده شوند اما هرمختلف در همه جا استفاده مي

با توجه . تواند يك مصرف اختصاصي هم داشته باشدمي

به اهميت كاربرد برگهاي بريده سيكاس و كاربردهاي 

گوناگون آنها، هدف از اين آزمايش افزايش عمر پس از 

با ) درجه 20دماي (برداشت اين برگها در شرايط انباري 

- تنظيم كننده رشد بنزيلجيبرلين و هورمون استفاده از 

از تيمارهاي پايه و نيز تاخير در تخريب  و تعدادي آدنين

  .بافت برگها با استفاده از اين تيمارها بوده است
 
 

                                                      

1- Whiriskey & Galway 

  هامواد وروش

اين آزمايش در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

برگهاي بريده . انجام شد 1388در سال  طبيعي گرگان

هاي از يكي از گلخانهCycas. sp  سيكاسگياه شده 

 30برگ ها از حدود  .شد تهيهاطراف شهرستان گرگان 

زمان برداشت . ساله در فضاي آزاد گرفته شد 6-7گياه 

برگ ها در صبح و انتقال آنها به صورت نگهداري در 

در انتخاب گياهان . ظروف بزرگ حاوي آب بوده است

مادري تالش شد كه گياهان با يك اندازه و يك سن 

   .گزينش شوند

و تاريخ  1388آبان سال  21شروع آزمايش تاريخ 

پس از انتقال . بوده است 1388بهمن  18پايان آزمايش 

سانتي  1( هابرگها به آزمايشگاه و باز برش محل دمبرگ

متر انتهايي دمبرگ تمام برگ ها با استفاده از قيچي تيز 

 عدد 6 جاي، در هر گل)باغباني برش داده و حذف شد

هر گلجاي يك برگ به صورت  در( برگ قرار داده شد

اختصاصي جهت اندازه گيري ميزان مواد جامد محلول 

جهت  هاجايسپس درب گل. )در نظر گرفته شد

جلوگيري از تبخير محلول موجود در آن با پالستيك 

ها، شرايط جايپس از انتقال برگها به گل. ده شدانپوش

. گيري شداندازه روزانهنور، دما و رطوبت به صورت 

 درجه 20وسط دماي روزانه در طي دوره آزمايش مت

ساعت  12لوكس به مدت  865، متوسط نور گرادسانتي

ساعت تاريكي و متوسط رطوبت نسبي  12روشنايي و 

گيري فاكتورهاي اندازه .بوده است% 70محل آزمايش 

گيري كلروفيل، كاروتنوئيد، وزن تر اندازه شده شامل

جامد محلول در  برگ، وزن خشك برگ، ميزان مواد

ها و برگ ثبت مشخصات ظاهري ها،طي نگهداري برگ

بوده است كه از اولين روز  هادر نهايت طول عمر برگ

  .به محل مورد آزمايش انجام شد هاورود برگ

هاي ذكر شده جهت استفاده اساس منابع و بررسي بر

، 100، 0(سطح  4از شيره نارگيل و عصاره ليموترش، 

 50(سطح  2براي ليمو و ) ميلي گرم در ليتر 400و  250

براي شيره نارگيل در نظر گرفته ) درصد 100درصد و 
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. در هر گلدان يك ليتر بود نگهداريحجم محلول . شد

در (طر در كنار تيمارهاي انجام شده، يك شاهد آب مق

جهت مقايسه اثر تيمارهاي مختلف در نظر ) سه تكرار

عصاره ليمو در گلجاي قرار داده شد و شيره . گرفته شد

پاش پاشي روزانه با آبنارگيل به صورت محلول

ها پاشيده شده و سطح برگ كوچك دستي بر برگ

شيره نارگيل خالص . كامال با اين محلول خيس شد

مو استفاده شد و شيره بدون عصاره لي%) 100سطح (

درصد  50درصد شيره نارگيل و  50(درصد  50نارگيل 

در . با تمام سطوح عصاره ليمو استفاده شد) آب مقطر

تمام تيمارها به غير از تيمار شاهد آب مقطر از نيترات 

% 3ميلي گرم در ليتر و ساكارز با غلظت  40نقره با غلظت 

  . استفاده شد

گيل، ابتدا شيره نارگيل از سازي شيره نارجهت آماده

عدم (نارگيل استخراج گرديد، پس از تست چشايي 

پس از آن، . آوري شددر ظرفي جمع) هافاسد بودن شيره

جهت حذف ذرات درشت، از صافي عبور داده شد و 

شيره خالص باقيمانده جهت حفظ تازگي و عدم تخريب 

و فساد آن، در ظروف مخصوص گذاشته و در فريزر با 

هر روز با توجه به حجم معين . نگهداري شد -18ي دما

هاي آماده شده جدا، و مورد استفاده، يك بطري از شيره

با توجه  .به فرم مايع شددر معرض هواي معمولي، تبديل 

به اينكه سايتوكينين طبيعي موجود در شيره نارگيل به 

لذا در ) 1378خوشخوي، (شدت به گرما حساس است 

ها خودداري شد كالو كردن شيرهاين تحقيق از اتو

شدن شيره در فريزر گذاشته و بالفاصله پس از صاف

  .نگهداري شدند

عصاره ليمو در اين تحقيق جايگزين اسيدسيتريك 

جهت تهيه عصاره ليمو، مقداري ليموترش . طبيعي شد

شيراز تهيه و آب آنها به صورت دستي استخراج شد و 

عبور داده سپس جهت حذف ذرات درشت، از صافي 

فتالين و اتانول اقدام به پس از اضافه كردن فنل. شد

. ميلي ليتر بود 5ميزان سود مصرفي . تيتركردن با سود شد

سپس درصد اسيدسيتريك موجود در عصاره بر اساس 

گرم در بر حسب واحد ميلي 1AOACفرمول پيشنهادي

  ):AOAC ،1984(گرم نمونه سنجيده شد  100

  )درصد(اسيدسيتريك كل =وزن نمونه موجود × 

  ) 100× 007/0×نرمال  1/0حجم سود مصرفي (

لذا با توجه به اعداد به دست آمده جهت استفاده 

ميلي گرم در ليتر  100عصاره ليموترش به جاي غلظت 

عصاره ليمو، به جاي  ميلي ليتر 34/0اسيدسيتريك، از 

 86/0ميلي گرم در ليتر اسيدسيتريك، از  250غلظت 

ميلي گرم در  400عصاره ليمو و به جاي غلظت  ليترميلي 

  .عصاره ليمو استفاده شد ميلي ليتر 36/1ليتر از 

 جهت سنجش فاكتورهاي مختلف، طور كليبه

و  حلهمر  6گيري كلروفيل و كاروتنوييد برگها طي اندازه

به صورتي  انجام شد )1956( 2آرنونپيشنهادي با روش 

با استفاده از ازت مايع و كه پس از پودر كردن برگ ها 

سائيدن آنها در استون و به حجم رساندن آنها در اين 

مايع، با استفاده از دستگاه اسپكتروفوتومتر و تنظيم آن 

 اين دو مادهميزان  جهت سنجش كلروفيل و كاروتنوئيد

   .گرم در گرم وزن تازه تعيين شدبراساس ميلي

آخر  گيري وزن خشك برگها در مرحلهجهت اندازه

عمر برگها، در هر تيمار از هر گلجاي، يك برگ سالم 

گراد خشك درجه سانتي 70وزن شده و سپس در آون 

ها زمان مورد احتياج براي خشك شدن كامل برگ. شد

ها، وزن كردن  پس از خشك شدن برگ. ساعت بود 48

  . آنها به صورت جداگانه انجام شد

با (ديجيتال گيري وزن تر از ترازوي جهت اندازه

هاي هر استفاده شد به شيوه اي كه برگ) 001/0دقت 

تك از گلجاي در آورده شده، وزن شده و گلدان، تك

  . سپس در جاي خود قرار داده شدند

گيري ميزان مواد جامد محلول در جهت اندازه

-برگها، در هر مرحله يك گرم از برگ مخصوص اندازه

جاي وجود داشت، گيري مواد جامد محلول كه در هر گل

. جدا كرده و سپس با ترازوي ديجيتال به دقت وزن شد

                                                      

1- AOAC 
2- Arnon 
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

هاي جداشده با آسياب دستي بعد از اين مرحله تكه برگ

و ) جهت تسهيل در خروج شيره گياه(كامال خرد شده 

جهت سنجش . شدنداي قرار دادهدر ظروف جداگانه

 ميزان مواد جامد محلول از دستگاه رفركتومتر روميزي

  .اده شداستف

 5گيري فاكتورهاي ظاهري برگها اندازه براي

مشخصه سوختگي برگچه، لوله شدن و تغيير حالت 

پريدگي، زاويه خمش و در نهايت خشكي و برگ، رنگ

برگ در نظر  شكنندگي، هريك به صورت مجزا براي هر

روش امتيازدهي با استفاده از . گيري شدگرفته و اندازه

اي كه به به گونه .بود )1965( 1و همكاران روش آمرين

داده شد كه در هر  2هر يك از اين مشخصات امتياز 

محاسبه  10 هر برگ از مرحله از بازديد مجموعا امتياز

نحوه امتيازدهي به شكلي بود كه برگي كه هيچ  .شد

و  10نشاني از تغيير نداشت و كامال سالم بود، امتياز 

ه بود، از امتياز برگهايي كه از درصد سالمت آنها كم شد

 آنها به نسبت درصد تغيير مشخصات ظاهري بر حسب هر

 10امتياز . شدمييك از مشخصات ذكر شده در باال كم 

يعني برگ در مرحله عالي بوده است، به تدريج  از 

برابر مرتبه خيلي بد  1 امتيازها كاسته به نحوي كه امتياز

و يا ) ط بدمتوس( 5 زماني كه برگها به امتياز. بوده است

رسيدند، به تدريج از بازارپسندي آنها كاسته و زير آن مي

  .شدندرفته محسوب ميجزو برگهاي از دست

در طي نگهداري برگها، طول عمر برگهاي موجود 

- در هر يك از تيمارها كه در واقع مهمترين فاكتور اندازه

  . گيري شده بوده است، سنجيده و ثبت شد

با سه تكرار  طرح كامال تصادفي به صورت آزمايش

افزار ها از نرمجهت مقايسه و تجزيه داده. انجام شده است

0.17.SPSS  اثرات  .استفاده شد درصد 5در سطح

متقابل و منفرد هر يك از تيمارها به صورت جداگانه 

 Excelبررسي و شكل هر يك با استفاده از نرم افزار 

  .رسم شد

                                                      

1- Amerin 

  نتايج

 1تيمارهاي مختلف در جدول نتايج اثرات متقابل 

بر اساس نتايج به دست آمده، هر يك از . بيان شده است

  .استگيري شده تفسير و بررسي شدهفاكتورهاي اندازه

جهت سهولت در تجزيه و تحليل نتايج ونگارش 

هريك از تيمارهاي شيميايي با عاليم زيرنشان داده  متن،

  :اندشده

NL : تركيب شيره نارگيل)(N ره ليمو و عصا)L(  

0N+0L) NL1 :(بدون شيره نارگيل و عصاره ليمو  

(100%N+0 L) NL2:  100تركيب شيره نارگيل %

  بدون عصاره ليمو

 (50%N+100 L) NL3 : 50تركيب شيره نارگيل %

  ميلي گرم در ليتر 100و عصاره ليمو

(50%N+250 L) NL4:  و % 50تركيب شيره نارگيل

  ميلي گرم در ليتر 250عصاره ليمو

(50%N+400 L) NL5:  و % 50تركيب شيره نارگيل

  ميلي گرم در ليتر 400عصاره ليمو

CO : آب مقطر(شاهد(  

T :زمان اندازه گيري فاكتورها  

T1 ،T2 ،T3به ترتيب نشان دهنده مرحله اول، دوم، . و

  .طه استاندازه گيري فاكتور مربو. سوم و

نتايج نشان دادند كه اثر متقابل شيره نارگيل و عصاره 

-ليموترش با زمان بر تغييرات وزن تر برگ سيكاس معني

دار نبود اما اثر شيره نارگيل و عصاره ليمو بر تغييرات 

  ).1نمودار (دار بود وزن تر برگ سيكاس معني

درصد شيره نارگيل بدون  100در ميان تيمارها، تيمار 

ميلي  100درصد شيره نارگيل و  50عصاره ليمو و تيمار 

گرم در ليتر عصاره ليمو سبب حفظ و نگهداري بهتر 

ها در مقايسه با ساير تيمارها شد و نشان داد وزن تر برگ

كه تيمارهاي بسيار مناسبي براي حفظ وزن تر برگ و در 

بين اين ). 1شكل(شود نتيجه حفظ شادابي محسوب مي

دار در وزن تر برگ وجود ختالف معنيدو تيمار ا

و  NL1 ،NL4كاهش وزن تر در تيمارهاي . نداشت

NL5دار نبود، با اين حال هر پنج تيمار ، نيز معني



 ...بررسي تاثير برخي محلول هاي نگهداري طبيعي بر 

اما در تيمارهاي . مرحله ادامه يافته است

گيري تا يازده مرحله انجام شده و ديگر، مراحل اندازه

  .ها به اتمام رسيده استپس از آن عمر برگ

بهترين تيمار  NL3بين تيمارهاي اعمال شده، تيمار 

روز ادامه يافته  89ها در آن تا بوده است زيرا عمر برگ

بنابراين بهترين تيمارهاي طبيعي به كار برده شده 

 هم پيداست، 7در اين آزمايش، همانطور كه از شكل 

ميلي  100ه همراه نارگيل ب درصد شيره

عصاره ليمو و در مرحله بعدي با

  شيره نارگيل، عصاره ليمو و زمان، بر فاكتورهاي اندازه گيري شده در

b كلروفيلab وزن خشك كاروتنوييد 

ns ns - 

ns ns ns 

050/0  000/0   - 
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ns ns ns 

260/3  650/2  - 
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دار با شاهد داشته و سبب حفظ و نگهداري 

  .اندبوده) گرم 5/31(ها نسبت به شاهد 

وترش با زمان، بر اثر متقابل شيره نارگيل و عصاره ليم

دار بوده هاي سيكاس معنيتغيير مشخصات ظاهري برگ

و  NL2 ،NL3، تيمارهاي 6با توجه به شكل 

هاي سيكاس نسبت به سبب ماندگاري بهتر برگ

NL5  و تيمار شاهد شده اند زيرا

ها، همانطور كه از شكل پيداست با ماندگاري بهتر برگ

گيري در اين دو تيمار ادامه يافته و در تيمار 

مرحله و در  13به  NL2مرحله، در تيمار 

مرحله ادامه يافته است12تا  NL4تيمار 

ديگر، مراحل اندازه

پس از آن عمر برگ

بين تيمارهاي اعمال شده، تيمار 

بوده است زيرا عمر برگ

بنابراين بهترين تيمارهاي طبيعي به كار برده شده . است

در اين آزمايش، همانطور كه از شكل 

درصد شيره 50تيمار حاوي 

عصاره ليمو و در مرحله بعدي باگرم در ليتر 

شيره نارگيل، عصاره ليمو و زمان، بر فاكتورهاي اندازه گيري شده درسطح احتمال معني داري 

  P-valueبرگ سيكاس 

 وزن تر

مواد جامد 

 محلول

كاهش حجم 

bكلروفيل aكلروفيل آب

ns ns ns ns ns 
000/0 000/0 000/0 ns ns 

ns 000/0 000/0 000/0 
ns 

   LSD 5%     

ns ns ns ns ns 

750/4  480/1  24/25  ns ns 

ns 340/2  69/35  229/2  ns 

  

75/4LSD5%=    000/0P-value=  

اثر شيره نارگيل و عصاره ليمو بر وزن تر برگ  - 1شكل

N :                شيره نارگيلL :عصاره ليمو  
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80 

دار با شاهد داشته و سبب حفظ و نگهداري اختالف معني

ها نسبت به شاهد وزن تر برگ

اثر متقابل شيره نارگيل و عصاره ليم

تغيير مشخصات ظاهري برگ

با توجه به شكل . است

NL4 سبب ماندگاري بهتر برگ

NL1 ،NL5تيمارهاي 

همانطور كه از شكل پيداست با ماندگاري بهتر برگ

گيري در اين دو تيمار ادامه يافته و در تيمار همراحل انداز

NL3  مرحله، در تيمار  14به

  
سطح احتمال معني داري   -1جدول

 تيمار

مشخصات 

 ظاهري

NL*T 000/0  

NL 000/0 

T 
000/0 

 
  

NL*T 234/0  

NL 062/0  

T 117/0  
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  93، تابستان 

LSD   000/0P-value= 

  

  ميزان كاروتنوييد برگ سيكاس 

  در مراحل مختلف نگهداري

روز چهل و هشتم (دي  t4:7، )روز بيست و ششم آزمايش

  )روز هشتاد و نهم آزمايش

   000/0P-value=  

  

  روندتغيير ميزان مواد جامد محلول

  گذشت زمان دربرگ سيكاس درطي

، )روز بيست و يكم آزمايش( آذرt4 :12، )روز پانزدهم آزمايش

روز ( ديt8: 12، )روز چهل و يكم آزمايش

  )روز شصت و سوم آزمايش

دار نسبت به تمام  تيمار شاهد با اختالف معني

كمترين ماندگاري ها در مرحله آخر قرار داشت و 

  .در آن ديده شد
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، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

/2LSD5%=    000/0P-value=                       650/2LSD5%= 

ميزان كاروتنوييد برگ سيكاس  -3شكلبرگ سيكاس       aميزان كلروفيل  - 2شكل

در مراحل مختلف نگهداري                      در مراحل مختلف نگهداري   

روز بيست و ششم آزمايش( آذرt3:16، )روز يازدهم آزمايش( آذرt2: 1، )روز اول آزمايش

روز هشتاد و نهم آزمايش( بهمنt6:18، )روز هفتاد و يكم آزمايش( بهمنt5:1، )آزمايش

 
  

480/1LSD5%=    000/0P-value=              340/2LSD5%=    

روندتغيير ميزان مواد جامد محلول - 5شكل                     اثر متقابل شيره نارگيل و عصاره ليمو    

دربرگ سيكاس درطي                              محلول در برگ سيكاس دميزان مواد جام

N :                شيره نارگيلL :عصاره ليمو  

روز پانزدهم آزمايش(آذر  t3 :6، )روز هشتم آزمايش( آبان t2 :29، )روز سوم آزمايش

روز چهل و يكم آزمايش( دي t7 :1، )روز بيست و نهم آزمايش(آذر t6 :20، )روز بيست و چهارم آزمايش

روز شصت و سوم آزمايش(دي  t10: 22، )روز پنجاه و هفتم آزمايش( دي t9: 17، )پنجاه و دوم آزمايش

درصد شيره  100دار، تيمار حاوي 

با  NL4تيمار . نارگيل بدون عصاره ليمو بوده است

در مرحله بعدي  NL2دار نسبت به تيمار 

NL1  وNL5 دار  اختالف معني

تيمار شاهد با اختالف معني. ديده نشد

ها در مرحله آخر قرار داشت و سطح

در آن ديده شد) روز 57(برگ 
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مرحله اندازه گيري

229/

شكل

t1:21روز اول آزمايش( آبان

480

اثر متقابل شيره نارگيل و عصاره ليمو     -4شكل        

ميزان مواد جامبر             

t1:24 روز سوم آزمايش( آبان

t5 :15 روز بيست و چهارم آزمايش(آذر

پنجاه و دوم آزمايش

  

دار، تيمار حاوي اختالف معني

نارگيل بدون عصاره ليمو بوده است

دار نسبت به تيمار  اختالف معني

1بين تيمار . قرار داشت

t6

b

b
a b

تركيب شيره نارگيل و عصاره ليمو
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 ...بررسي تاثير برخي محلول هاي نگهداري طبيعي بر : آب شاهي و همكاران

  
  اثر متقابل تركيب شيره نارگيل و عصاره ليمو در زمان نگهداري بر تغيير روند مشخصات ظاهري برگ سيكاس - 6شكل

N             :                شيره نارگيلL :عصاره ليمو  

T1                 :21 روز اول آزمايش( آبان( ،T2:29 آبان )روز هشتم آزمايش( ،T3:3 آذر )روز سيزدهم آزمايش( ،T4:6 آذر )  روز

روز سي و دوم ( آذر T7:21، )روز بيست و پنجم آزمايش( آذر T6 :15 ،)روز بيست و دوم آزمايش( آذرT5: 12، )شانزدهم آزمايش

، )روز پنجاه و چهارم آزمايش( دي10T: 12، )روز چهل و نهم آزمايش( دي T9:7، )روز چهل و چهارم آزمايش( دي T8:2، )آزمايش

T11:19 روز شصت و يكم آزمايش( دي( ،T12:26 دي )روز شصت و هشتم آزمايش( ،T13:3 بهمن )روز هفتاد و پنجم آزمايش( ،T14 :

)روز هشتاد و ششم آزمايش( بهمن14

  

117/0LSD5%=    000/0P-value=          062/0LSD5%=    000/0P-value

  
  

  

 
N :                شيره نارگيلL :عصاره ليمو 

T1                 :21 روز اول آزمايش( آبان( ،T2:29آبان )روز هشتم آزمايش( ،T3:3آذر )روز سيزدهم آزمايش( ،T4:6آذر ) روز  شانزدهم

 ديT8:2، )روز سي و دوم آزمايش( آذرT7:21، )روز بيست و پنجم آزمايش( آذرT6 :15،)روز بيست و دوم آزمايش( آذرT5:12، )آزمايش

روز شصت و يكم ( ديT11:19، )روز پنجاه و چهارم آزمايش( دي10T:12، )روز چهل و نهم آزمايش( ديT9:7، )روز چهل و چهارم آزمايش(

)روز هشتاد و ششم آزمايش(بهمن T14 :14، )روز هفتاد و پنجم آزمايش( بهمنT13:3، )روز شصت و هشتم آزمايش( ديT12:26، )آزمايش
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مرحله اندازه گيري

تركيب شيره نارگيل و عصاره ليمو بر ميزان تغيير  - 7شكل

  مشخصات ظاهري برگ سيكاس

روند تغيير مشخصات ظاهري برگ سيكاس  - 8شكل

 در طي گذشت زمان
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  93، تابستان 

LSD   000/0P-value=  

  

  
  

  اثر شيره نارگيل و عصاره ليمو بر كاهش

  هاي برگ سيكاسهاي برگ سيكاس در زمان     حجم آب موجود درگلدان

  آذرt8=10آذر، 23= 

تركيب شيره نارگيل و ليمو را بر حجم محلول گلجاي 

همانطور كه از شكل مشخص است در 

. بيشترين مصرف محلول گلجاي ديده شد

كاهش حجم محلول در تيمار آب مقطر با اختالف 

كمترين . ديده شد NL1داري نسبت به سطح 

  .آن مشاهده شد NL4مصرف محلول گلجاي در سطح 

 

  بحث و نتيجه گيري

بر اساس نتايج حاصله، در استفاده از سطوح مختلف 

عنوان موادي طبيعي در شيره نارگيل و عصاره ليمو به 

نگهداري برگ بريده گياه سيكاس، بين تيمارهاي 

مختلف، نتايج متفاوتي مشاهده شد به نحوي كه با تغيير 

غلظت هر يك از اين مواد تغيير خاصي در نتايج ايجاد 

به طور كلي به نظر مي رسد كه هر دو ماده 

زن تر طبيعي به همراه نيترات نقره و ساكارز براي حفظ و

. هاي بريده سيكاس مناسب باشندو در نتيجه شادابي برگ

در مقايسه با تيمارهاي شيميايي كه در بسياري از موارد 

هاي بريده استفاده ها و برگدر جهت افزايش عمر گل
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، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

690/35LSD5%=    000/0P-value=              240/25LSD5%= 

اثر شيره نارگيل و عصاره ليمو بر كاهش - 10شكلروند جذب آب موجود            - 9شكل                

هاي برگ سيكاس در زمان     حجم آب موجود درگلداندرگلدان

            N :                شيره نارگيلL :عصاره ليمو  

t1=22 ،آبانt2=27 ،آبانt3=2 آذرt4=8ذر، آt5=13 ،آذرt6=17 ،آذرt7 =

هاي سيكاس در روند تغيير مشخصات ظاهري برگ

همانطور كه از . بيان شده است 

بيست و (شكل هم پيداست، روند تغيير تا مرحله پنجم 

شيب و هيچ بدون ) هفت روز پس از شروع آزمايش

اما از مرحله ششم به بعد، يعني . داري بود

دقيقا سي روز پس از شروع آزمايش، دچار تفاوت 

طوري كه در دار و كاهش كيفيت ظاهري شده، به

  .مرحله چهاردهم به حداقل ميزان آن رسيد

اثر متقابل شيره نارگيل و عصاره ليمو با زمان برجذب 

دار نبوده است اما اثر تركيب كاس معني

شيره نارگيل و عصاره ليمو و نيز اثر زمان بر جذب 

روند كاهش . دار بوده استمحلول برگ سيكاس معني

ها در استفاده از تيمارهاي طبيعي در 

همانطور كه ديده . بيان شده است

دار گيري اختالف معنيهاي اندازه

بيشترين حجم محلول گلجاي در زمان اول 

دهنده و كمترين آن در زمان هشتم بود كه اين نشان

اثر  10شكل  .مصرف محلول گلجاي در طي زمان بود

تركيب شيره نارگيل و ليمو را بر حجم محلول گلجاي 

همانطور كه از شكل مشخص است در . دهدنشان مي

بيشترين مصرف محلول گلجاي ديده شد NL1 تيمار

كاهش حجم محلول در تيمار آب مقطر با اختالف 

داري نسبت به سطح معني

مصرف محلول گلجاي در سطح 

بر اساس نتايج حاصله، در استفاده از سطوح مختلف 

شيره نارگيل و عصاره ليمو به 

نگهداري برگ بريده گياه سيكاس، بين تيمارهاي 

مختلف، نتايج متفاوتي مشاهده شد به نحوي كه با تغيير 

غلظت هر يك از اين مواد تغيير خاصي در نتايج ايجاد 

به طور كلي به نظر مي رسد كه هر دو ماده . گرديد

طبيعي به همراه نيترات نقره و ساكارز براي حفظ و

و در نتيجه شادابي برگ

در مقايسه با تيمارهاي شيميايي كه در بسياري از موارد 

در جهت افزايش عمر گل
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690

                

درگلدان                              

t1

 

  

روند تغيير مشخصات ظاهري برگ

 8طي زمان در شكل 

شكل هم پيداست، روند تغيير تا مرحله پنجم 

هفت روز پس از شروع آزمايش

داري بودگونه تغيير معني

دقيقا سي روز پس از شروع آزمايش، دچار تفاوت 

دار و كاهش كيفيت ظاهري شده، بهمعني

مرحله چهاردهم به حداقل ميزان آن رسيد

اثر متقابل شيره نارگيل و عصاره ليمو با زمان برجذب 

كاس معنيمحلول برگ سي

شيره نارگيل و عصاره ليمو و نيز اثر زمان بر جذب 

محلول برگ سيكاس معني

ها در استفاده از تيمارهاي طبيعي در حجم آب گلجاي

بيان شده است 9طي زمان، در شكل 

هاي اندازهشود بين تمام زمانمي

بيشترين حجم محلول گلجاي در زمان اول . وجود داشت

و كمترين آن در زمان هشتم بود كه اين نشان

مصرف محلول گلجاي در طي زمان بود
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 ...بررسي تاثير برخي محلول هاي نگهداري طبيعي بر : آب شاهي و همكاران

مي شود، بهتر است به اين نكته دقت شود كه در مناطقي 

 كه اين مواد طبيعي با سهولت بيشتري در دسترس باشند،

تواند تأثير مثبتي در حفظ شادابي و استفاده از آنها مي

ها داشته باشد و در كنار آن فاقد خطرات و وزن تر برگ

 اسيدسيتريك. باشندهاي زيست محيطي نيز ميآلودگي

 خصوصاً محققان، از بسياري كه است موادي جمله از

 گلها نگهدارنده محلولهاي در آن از داخلي پژوهشگران

 كاهش با اسيدي ماده اين. كنندمي استفادهها و برگ

pH نتيجه در و ميكروبي هايفعاليت كنترل و محلول 

هاي و برگ گلها دوام محلول، جذب ميزان افزايش

عابديني و همكاران، ( دهدمي افزايش را بريده شاخه

 در ساكارز جمله از مواد ديگر با ماده اين حضور. )1386

 .كندمي آشكارتر را آن تاثير نگهداري، محلول

، )1386بهادري، (سايتوكينين طبيعي و نيز گلوكز طبيعي 

به دليل ) حاوي اسيدسيتريك طبيعي( عصاره ليمو و

) 1382ابراهيم زاده و همكاران، (كشي خاصيت ميكروب

و در نتيجه قابليت جذب بيشتر ساكارز توسط آوندها، 

تأثير بسزايي در حفظ خواص ظاهري و افزايش عمر 

 طول افزايش علت .اندهاي بريده سيكاس داشتهبرگ

آب نارگيل نسبت  گلوكز عمر به سايتوكينين طبيعي و

مصرف  جايگزين انرژي شود كه پس از برداشتداده مي

 گلهاي شده و توانايي مكانيكي متابوليت گياهيدر  شده

جانشين شده در گلوكز . دهدمي را افزايششاخه بريده 

ي را افزايش داده و توانايي گياه زراسمبافتهاي گياهي فشا

قابل ذكر  .دهدافزايش مي چه بيشتر آب هر بجذ را در

است استفاده از تيمارهاي نيترات نقره و ساكارز تأثير 

هاي سيكاس نسبت به تيمار مثبتي در ماندگاري برگ

بنابراين تركيب اين تيمارها در جهت . شاهد داشته است

هاي بريده سيكاس برگ افزايش عمر پس از برداشت

   .تركيب مناسب و قابل توصيه مي باشد

نتايج اثر شيره نارگيل و عصاره ليمو بر كلروفيل 

دهنده تأثير مثبت اين دو هاي بريده سيكاس نشانبرگ

ها بوده است به ماده در حفظ و نگهداري كلروفيل برگ

روز سبب افزايش تدريجي  40طوري كه تا بيش از 

كاربرد همزمان . هاي بريده شده استگكلروفيل در بر

شيره نارگيل و عصاره ليمو بر ميزان مواد جامد محلول 

طوريكه در داخلي برگ سيكاس تأثير مثبت داشت به

استفاده همزمان از اين دو تركيب ميزان مواد جامد 

تواند گلوكز يكي از داليل آن مي. محلول افزايش يافت

همچنين به دليل خاصيت . باال در شيره نارگيل باشد

كشي اسيدسيتريك و در نتيجه گرفتگي كمتر ميكروب

آوندها، جذب ساكارز از طريق محلول گلجاي به شكل 

بهتري صورت گرفت كه اين خود دليل بر افزايش ميزان 

هاي اين تيمارها نسبت به مواد جامد محلول داخلي برگ

اده و زها با نتايج ابراهيماين يافته. شاهد بوده است

   ).1382ابراهيم زاده، (همكاران مطابقت دارد 

نتايج نسبتا مشابهي از تأثير مثبت اسيدسيتريك و 

هاي شيره نارگيل بر قابليت نگهداري تعدادي از گل

تأثير اسيدسيتريك بر دو رقم . بريده گزارش شده است

نيز نشان دهنده تأثير اين ماده در  1هاي بريدني رزگل

هاي بريدني است عمر گلجاي اين گل افزايش وزن تر و

اثر اسيد سيتريك بر ). 1388رضواني پور و عصفوري، (

سبب  2گرند پريكسعمر گلجايي گلهاي رز بريدني رقم 

ها در طي نگهداري افزايش عمر گلجايي و وزن تر گل

اسپاتهاي گاليل  ).1388عاليي و ميردهقاني، (ها شد گل

ول عمر خود را روز ط 4/9درصد آب نارگيل 100در 

روز  1/5اما در آب خالص اين مدت به . حفظ كردند

درصد آب  50گل ژربرا در مخلوطي از . كاهش يافت

روز طول عمر خود  14درصد آب خالص،  50نارگيل و 

را حفظ نمود و اين مدت ماندگاري با قرار گرفتن در 

بهادري، (افزايش يافت  45/6درصد آب نارگيل به  100

1386(.   

 ميلي گرم در ليتر 800 و ساكارزدرصد  5 غلظت

 ودرصد  1/0 ساكارز و آب جذب بيشترين اسيدسيتريك

 آب جذب كمترين ميلي گرم در ليتر 200اسيدسيتريك

 زرد رقم داوودي بريده گل در زمان پس از برداشت را

                                                      
1- Greamy & Bouing  
2- Grand prix 
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  93، تابستان 2شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 محلول در اريدنگه كلي طور به همچنين. داشتند

 1/0 غلظتهاي و نيز داشت بيشتري ماندگاري ساكارز

 مورد در. داشتند را ماندگاري بيشترين ساكارز درصد

 400غلظت به مربوط گاريدمان بيشترين اسيدسيتريك

مصرف ). 1388مرتضوي و طالبي، (بود  ميلي گرم در ليتر

درصد نسبت به تيمارهاي اسيدسيتريك در  2ساكارز 

-تأثير معني ميلي گرم در ليتر 300و  200، 100، 0مقادير 

داري در افزايش ماندگاري گلهاي بريده آلسترومريا رقم 

همچنين مصرف اسيدسيتريك . داشته است 852هيبريد 

-نسبت به ساير تيمارها تأثير معني ميلي گرم در ليتر 100

دهد و تأثير متقابل داري در ميزان جذب محلول نشان مي

بيشترين  ميلي گرم در ليتر 200ساكارز و اسيدسيتريك 

روز افزايش  27دگاري را دارد و ماندگاري را اثر مان

ميلي گرم  200كمترين ميزان تاثير اسيدسيتريك . دهدمي

بين ). 1388خاني و همكاران، زينل(بوده است  در ليتر

تيوسولفات نقره ) درصد 3و  2، 1(تيمارهاي ساكارز 

، 50(، نيترات نقره )ميلي گرم در ليتر 2/1و  8/0، 4/0(

، 150(و اسيدسيتريك ) گرم در ليتر ميلي 150و  100

بيشترين عمر گلجايي گل ) ميلي گرم در ليتر 450و  360

درشت محالت، مربوط به تيمار آب بريدني مريم گل

مقطر گندزدايي شده سپس اسيدسيتريك گندزدايي بوده 

است و كمترين طول عمر، مربوط به آب معمولي بوده 

ش غلظت تا ميزان تأثير مثبت اسيدسيتريك با افزاي. است

جوكار و (رابطه مستقيمي داشت  ميلي گرم در ليتر 450

  ).    1385صالحي، 

تواند سبب حفظ و مصرف آب توسط برگها مي

هاي برگ و تأخير در تخريب ماني آب دروني سلولزنده

آنها شود و همانطور كه از نتايج اين تحقيق پيداست، 

وي مواد زماني كه اين جذب از محلولي باشد كه حا

ماني سلول ها به واسطه تأثير نگهدارنده طبيعي است، زنده

. اين مواد، به مدت بيشتر و با دوام باالتري خواهد بود

اسيدسيتريك به دليل اسيدي كردن محيط و كاهش رشد 

ها و درنتيجه كاهش انسداد ساقه و افزايش ميكروب

ها جذب آب و ايجاد تعادل آبي در گياه در دوام برگ

گيري كرد زماني كه توان نتيجهمي ه طور كليب .ثر بودمؤ

افزايش مصرف آب همراه با استفاده از تيمارهاي 

باشد، افزايش عمر پس از برداشت  و يا طبيعي هورموني

مصرف باالي آب در  .را درپي خواهد داشتبرگها 

-زماني كه در آن از هيچ تيماري استفاده نشده است نمي

  . افزايش عمر برگهاي بريده شود تنهايي سببتواند به

نتايج نسبتاٌ مشابهي از تأثير قند و اسيدسيتريك بر 

 همكاران و عابدينيجذب آب گلجاي در تحقيقات 

 ودرصد  6 ساكارزاي كه مشاهده شد به گونه) 1386(

 در داريمعني تاثير ،ميلي گرم در ليتر 250 اسيدسيتريك

 بريده شاخه گل محلول جذب ميزان و ماندگاري افزايش

 به نسبت را گلها عمر طول و دارند "وندر "رقم ژربرا

عمر گلجاي و ميزان جذب آب  .دهندمي افزايش شاهد

-هيدروكسي -8گلهاي گاليل رقم كلوئه در تيمار 

اسيدسيتريك ) + ميلي گرم در ليتر 300(سولفات كينولين

در مقايسه با تيمار نيترات نقره ) ميلي گرم در ليتر 1000(

) + درصد4(سوكروز ) + ميلي گرم در ليتر 300(

و تيمار شاهد ) ميلي گرم در ليتر 100(اسيدسيتريك 

 قندها. )1388صديقي دهكردي و همكاران، (بيشتربود 

 و هاغنچه بازشدن مدت در گلها توسعه براي الزم مواد

 اين. كندمي راهمف نيز را گل ساختار در نياز مورد انرژي

 برگها و گلها در اسمزي غلظت افزايش علت به مواد

 شدن بسته همچنين شده، آب جذب افزايش به منجر

 در آب كاهش از سرانجام و كرده تحريك را هاروزنه

 كندمي جلوگيري رز گلبرگهاي و گاليول برگهاي

   ).1386مرتضوي و همكاران، (

  

  نتيجه گيري كلي

مواد طبيعي و شيميايي جهت در اين تحقيق از 

هاي بريده پرمصرف افزايش عمر نوعي از برگ

نتايج نشان داد كه هر دو نوع ماده . استفاده شد) سيكاس(

تواند سبب افزايش ماندگاري و به كار برده شده مي

بهبود كيفيت ظاهري اين برگ در طي نگهداري پس از 

ه به با اين تفاوت كه سطوح مختلف هر ماد. برداشت شود
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در . كار برده شده، تأثيرگذاري متفاوتي داشته است

بعضي از موارد، افزايش و كاهش فقط يك واحد از مواد 

به كار برده شده، تأثير كامال متفاوتي بر جاي گذاشته 

  . است

توان مورد تغيير صفات ظاهري برگ سيكاس مي در

نحوه ظهورعاليم پيري به شكل خاصي در  گفت كه

اولين مشخصه كه سبب . گرددظاهر ميبرگهاي سيكاس 

-شود تغيير رنگ و رنگكاهش بازارپسندي برگها مي

ها و مشخصه بعدي خشكي و شكنندگي پريدگي برگ

توان به خمش در مراحل بعدي مي. باشدها ميبرگ

نهايت به سوختگي برگچه ها درنها و آبرگها، لوله شدن 

   .اشاره كرد

 50از بين تيمارهاي به كار برده شده، تيمار حاوي 

عصاره ليمو،  ميلي گرم در ليتر 100درصد شيره نارگيل، 

نيترات نقره  ميلي گرم در ليتر 40درصد ساكارز و  3

بهترين تيمارها بوده است به طوري كه سبب افزايش عمر 

روز در تيمار  57در مقابل (روز  89هاي سيكاس به برگ

  . باشدكه مدت قابل توجهي مي رسيد) شاهد
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