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چکیده
تا قرن  01میالدی گیاهان زینتی و گلهای آپارتمانی برای مردم مفهوم واقعی نداشتند و فقط برخی از افراد باذوق در دربار سالطین بودندد
که برای تزیین و آرایش محیط به پرورش و نگهداری گیاهان میپرداختند .گلها با تنوع و گوناگونی خود در رفد نیازهدای روحدی و حد
زیباییشناسی بشر نقش عمدهای ایفا میکند .عالوه بر جنبههای هنری ،رف آلودگی هدوا و سدالمت روحدی جامعده ،جنبدههدای اقتادادی
پرورش گلها و گیاهان و آگاهی از روشهای نگهداری پ

از برداشت آنها و کاهش ضایعات گلهای بریدنی و در نتیجه افزایش سرانه و

بهبود فرهنگ مارف گل نیز حائز اهمیت است .این تحقیق جهت بررسی میزان آگاهی خریداران گدلهدای بریددنی پاکدشدت ن دبت بده
فیزیولوژی پ

از برداشت و نگهداری گلهای بریدنی و نحوه انتخاب گلها صورت پذیرفت 21 .خریدار تاادف ی از شدش گففروشدی در

پاکدشت انتخاب شدند .نتایج این پژوهش میدانی نشان میدهد که  21درصد پاسخدهندگان در مناسبتهای مختفف مانند تولدد ،عروسدی و
جشن و اعیاد و  91درصد افراد بدون مناسبت و از روی عالقه به گل ،گل خریداری میکنند 91/9 .درصد افراد پ
آن را در آب معمولی قرار میدهند 00/7 ،درصد از وایتک

از خرید گل شاخهبریده

و  02/7درصد از قند و شکر بهعنوان مواد افزودنی بده آب بدرای افدزایش عمدر

گفجایی استفاده میکنند .این نتایج نشان میدهد که خریدارن اطالعات کافی در مورد نگهداری گلهای شاخهبریده پ

از برداشت ندارند.

در مورد معیار انتخاب گل برخالف تاور  10/7درصد افراد براساس شکل ظاهری گل دست به انتخاب میزنند تدا براسداس قیمدت 02/7
درصد) که از لحاظ آماری اختالف معنیداری بین آن دو وجود دارد.
واژههای کلیدی
عمر گفجایی ،مارفکننده و معیار خرید گل.
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 .1مقدمه

) .(Ezhilmathi et al., 2007عوامفی مانند رقم ،طدوم سداقه،

صنعت گفکاری از سودآورترین صنای کشاورزی در جهان اسدت.

اندازه گل ،مرحفه نمو گل و قیمت ،تقاضای گدل شداخهبریدده را

تجارت گلهای شاخهبریده و گفدانی تقریباً بده  11میفیدارد دالر

تحت تأریر قرار میدهندد ) .(Salunkhe et al., 1990بدهرغدم

در سددام مددیرسددد ) .(Ezhilmathi et al., 2007پیشددینهی

اینکه گلهای شاخهبریده از ارزش اقتاادی زیادی برخوردارندد،

عالقهی ایرانیان به گل و گیاه به بیش از سده هدزار سدام قبدل

ولددی ب ددیار ف ددادپذیر ه ددتند .تددنف

بدداال و ح اسددیت بدده

برمیگردد کافی و همکاران 0911 ،و بینام )0916 ،و اسدتفاده

آسیب دیدگی باعد گردیدده کده بده مراقبدت بیشدتری پد

از گلها در برخی از مراسم سنتی و باستانی همچون نوروز گل

برداشت نیداز داشدته باشدند ) .(Kader, 2002عمدر گدلهدای

سنبل بهعنوان یکی از هفت سین سفرهی عید) قرنهاسدت کده

شاخه بریده معموالً ب یار کوتاه است بنابراین ،این محاوالت در

متداوم گردیده است ،لیکن طبق آمار موجود میدانگین سدرانهی

حداقل زمان ممکن میبای ت به دست مادرفکننددگان برسدد

مارف گل شاخه بریده در ایدران ب دیار کدم و حددود  1شداخه

).(Figueroa et al., 2005

از

میباشد مهربانی )0916 ،و تنها  9درصد از مرد م ایران به گدل

در ایران ،برعک

و گیاه اهمیت میدهند بینام.)0916 ،

فروشنده مفزم به تیمار گلها جهت افزایش دوام آنهدا نی دتند و

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی بیش از  91درصدد محادوالت

این خریدار است که باید نکاتی را جهت افزایش عمر گل دان ته

تولیدشده در بخش کشاورزی و بهویژه باغبدانی از بدین مدیرود.

و رعایت کند .در مطالعهی مقدماتی جوکدار و همکداران )6111

این در حالی است که آمار ارائده شدده ،شداخم میدانگین اندواع

مشخم گردید بیشتر خریداران طوم عمر کمتر از حد اسدتاندارد

محاوالت کشاورزی است و م دفماً میدزان ضدایعات در مدورد

را برای گل های بریدنی توق دارند برای مثام طوم عمدر 1دد9

گلهای شداخهبریدده بدهدلیدل محددود بدودن منداطق تولیدد و

روز برای گل مریم و 2د 1روز برای گل رز انتظار میرفدت .ایدن

گ تردگی بازار آن و همچنین طوم عمر محدود و ظرافت بافدت

در حالی است که به عنوان مثام طوم عمر ذکرشده برای گل رز

در مقای ه با محاوالت دیگر ب یار بیشتر از میانگین اعالمشده

رقم لورنا  01روز ذکدر گردیدده اسدت

میباشد ادری ی .)0911 ،در پژوهشی که مشدایخی و لشدگری

) .1990این امر بر تمایل شهروندان در خرید گلهدای بریددنی

در اسدتان

کاسته و از سوی دیگر بر تمایل آنها به خرید گلهای گفددانی

تهدران انجددام دادهاندد ،مشددخم شدد کدده بیشدترین هزیندده در

و مانوعی افزوده اسدت .تحقیدق پیرامدون آگداهی ن دبت بده

بازاریابی و بازاررسانی این دو گل مربوط به ضایعات بود .اگر چه

فیزیولددوژی پدد

از برداشددت گددلهددای بریدددنی و مهددارت

کیفیت خدارجی ،انگیدزهی مشدتری جهدت انتخداب را افدزایش

مارف کنندگدان گدلهدای بریددنی در پاکدشدت بدا توجده بده

میدهد ،عمر گفجایی عامفی کفیدی جهت متقاعد شدن وی بده

روشهای مناسب افزایش عمر گفجای گلهدای بریددنی هددف

خرید مجدد گلهای شاخه بریده خواهد بود .بنابراین فیزیولدوژی

اصفی این پژوهش بوده است .از آنجا که این پدژوهش در ایدران

از برداشت ،هدفی دوگانه دارد :حفظ کیفیدت خدارجی طدی

اولین بار در شهر شیراز و دومین بار در پاکدشت صدورت گرفتده

زنجیرهی توزی و افزایش عمر گفجایی گلها .کفید افزایش عمر

است انتظار میرود یافتههای این تحقیق در پاکدشت اطالعدات

از برداشت گل ،درک فرایندهای بیولوژیکی کنترمکننددهی

مفیدی برای برنامهریزیهای تجاری و ترویجی جهدت افدزایش

از برداشت همچون :تنف  ،تولید اتیفن ،از دست

آگاهی و مهارت خریداران و مارفکنندگان ایرانی گل در اختیار

دادن آب تعرق) ،عدم توازن هورمونی و تغییر رنگ و پژمردگدی

قرار دهد .شهرستان پاکدشدت یکدی از شهرسدتانهدای اسدتان

)(Hossain et al., 2006; Van Doorn, 1997

تهران است .این شهرستان در جنوب شدرقی شهرسدتان تهدران

میباشد .گلها محاوالت ب یار ح اس ه تند ،از ایدن رو هدر

قرار دارد .الزم به ذکر است که این شهرستان هم اکنون عندوان

گونه تالش برای طوالنی کردن ماندگاری آنها از طریق تنظیم

بزرگترین صادرکننده گل و گیاه کشور را نیز به خدود اختادا

پیری با استفاده از دستکاریهای ژنتیکی یا تیمارهای شدیمیایی،

داده است.

 )0931بر هزینههای بازاریابی گلهای رز و میخد

پ
پ

فیزیولوژی پ
گفبدر هدا

مدیتواندد در کداهش ضدایعات پد

از برداشدت مدثرر باشدد
263

سایر کشورهدای پیشدرفتهی تولیددکنندده یدا

(Nowak & Rudniki,
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 .2مواد و روشها

ب .وایتک

روش پژوهشی بهکار گرفتهشده در این مطالعه از ندوع پیمایشدی

میکنند؟

بوده با توجه به اهداف پژوهشی چندین سوام ب ته و باز طراحی

ج .آب ظرف حاوی گل را عوض میکنند یا خیر؟

و در قالب ید

د .انتهای ساقه را برش میدهند یا خیر؟

پرسشدنامه تهیده شددند .جامعدهی آمداری ایدن

هد .آیا با مواد نگهداری گلهای شداخهبریدده آشدنا ه دتند یدا خیدر؟

پژوهش خریداران گل در پاکدشت بودندد کده در ایدن پدژوهش

چگونه آشنا شدهاند؟

همهی پاسخدهندگان مارفکننده نیز بودند .در طی زم دتان از

 .1در چه مواقعی بیشتر گل میخرند و چرا؟

بین گلفروشیهای شهر پاکدشت تعداد  2گل فروشی بهصورت
نمونهگیری ساده انتخاب گردیدند .سپ

یا آب ژاوم یدا مدای ظرفشدویی و شدکر یدا قندد اضدافه

اعیاد ،عروسی ،تولد ،مناسبتهدا ،یدا براسداس عالقده و اعتقداد

یافتدههدای تحقیدق از

خا .

طریق مااحبهی رودررو با خریداران گلهای بریدنی با توجه به
پرسشنامهی تهیه شده جم آوری گردید .پاسدخدهنددگان نیدز از

 .3نتایج و بحث

بددین مراجعددان بدده گففروشددیهددای انتخدداب شددده ،بددهصددورت

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهدد کده بدهرغدم اینکده

نمونهگیری تاادفی ساده انتخاب شدند .میدزان پاسدخگدویی در

شهرستان پاکدشت مهد گل و صادرکنندهی گل است مردم ایدن

این مطالعه  37درصد بدود کده منجدر بده  21ماداحبه گردیدد.

شهرستان مطالعه وآگاهی کافی در مورد خرید گدل وروشهدای

اطالعددات بددا اسددتفاده از نددرمافددزار  SPSSکدبندددی و سددپ

نگهداری گل ندارندد .شهرسدتان پاکدشدت شهرسدتانی نوپدا بدا

بهوسیفهی آمار توصدیفی مدورد تجزیده و تحفیدل قدرار گرفدت.

جمعیت کم و اتباع خارجی زیاد از جمفه افغانیها میباشد ،اغفدب

مقای ه میانگینها با آزمون دانکن انجام شد.

مردم از اقشار کم درآمد ه تند و برای کار کردن و ک ب منبد

پرسشنامهای تهیه گردید که شامل این سوامها بود:

درآمد به این شهرستان مهاجرت کردهاند و افراد بومی کمدی در

 .0در ماه چند شاخه گل میخرند؟

آنجا ساکن ه تند .خریداران گل بیشتر قشر جدوان ه دتند کده

 .6گل را بر چه اساسی انتخاب میکنند؟

برای مناسبتهای مختفف مانند روز مادر ،روز معفم و ...گل تهیه

الف .ظاهر ،ب .عطر و بو ،ج .قیمدت ،د .دوام و مانددگاری ،چ .معندا و

میکنند .با توجه به نتیجهی بهدست آمده از این پدژوهش از 21

مفهوم گل آیا با معنای گلها اشنا ه تند).

نفر افراد پاسخدهندده 66 ،نفدر در مداه معدادم  92/7درصدد) 6

 .9در منزم چگونه نگهداری میکنند؟

شاخه گل خریدند و  9نفر  1درصد) اصالً گل نخریدند که ایدن

الف .آیا از آب جوشیدهی سرد شده استفاده میکنند یا آب معمولی؟

نشاندهندهی مارف ب یار پایین گلهای بریدنی میباشد.

جدول  .1تعداد شاخه گل خریداری شده در ماه برحسب نفرات
درصد فراوانی

درصد

تعداد نفرات خریدکننده

تعداد شاخه گل خریداری شده در ماه

63/7

63/7

22

2

84/6

11/7

7

3

36

13/7

11

1

73/7

11/7

7

4

11/7

16

1

8

16

6/6

2

61

111

6

6

1

111

31

جمع

 .4دالیل خرید گل توسط خریداران

درصد مربوط به خرید گل براساس معندا و مفهدوم بدا  1درصدد

با توجه به نمودار  0مشاهده میشود که بیشترین درصد مربدوط

میباشد .مقای هی میانگین نشان میدهد که اختالف معنیداری

به خرید گل در مناسبتهای مختفدف بدا  21درصدد و کمتدرین

بین دالیل خرید در سطح  1/11وجدود دارد .نتدایج ایدن آزمدون

91
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پیمایشی نشان میدهد که  21درصدد از افدراد ایدن پدژوهش در

میدهد افراد در مناسبتهای خا

مناسبتهای مختفف مانند تولدد ،عروسدی و اعیداد و  91درصدد

سایر روزها یا براساس عالقه به گل کمتر خرید میکنند که این

افراد براساس عالقه و بدون مناسبت خاصی گل تهیه میکنندد.

ممکن است بهدلیل قیمت باال و فرهنگ پدایین اسدتفاده از گدل

کاالی لوک

در سبد کاالی ایرانی گل بهعنوان ی

باشد که آن را کاالی لوک

مح دوب

بیشدتر گدل مدیخرندد و در

و تجمفی مح وب میکنند.

میشود و همانطور که نتیجهی این پدژوهش پیمایشدی نشدان
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معنا و مفهوم شکل  -1دالیل
اساس عالقه
مناسبتیخرید گل بر
شکل  .1دالیل خرید گل توسط خریداران

 .5روشهای نگهداری

سدداختن آنهددا ،مددیتددوان در طددوم زنجیددرهی فددروش از

شکل  6نشان میدهدد کده بیشدترین درصدد روش نگهدداری

تولیدکنندگان تا عمدهفروشدیهدا و خدردهفروشدیهدا و نهایتداً

مربوط به نگهداری با آب معمولی بدا  91/9درصدد  69نفدر) و

خریددداران) از محفددوم نگهدارندددهی گددل اسددتفاده نمددود .ایددن

کمترین میزان مربوط بده روش بریددن انتهدای سداقه بدا 2/7

محفومها با طوالنی کردن عمر گدل ،افدزایش انددازهی گدل و

درصد  1نفر) میباشدد .اخدتالف معندیداری بدین روشهدای

حفظ رنگ بر ها و گفبر ها ،روی کیفیت گل تأریر میگذارند

نگهداری در سطح  1/11وجود داشت 00/7 .درصدد  7نفدر) از

از پاسدخدهنددگان تداکنون از

مادهی افزودنی وایتک

استفاده کردند .پ

ابراهیمزاده .)0971 ،هدی ید

از برداشدت بدرای

محفومهای نگهدارندهی تجاری استفاده نکرده بودند که عفدت

آبگیددری مجدددد از آب تمیددز دارای  11میفددیگددرم در لیتددر

این امر عرضه نشدن آن به خریدداران گدل بدود 62/7 .درصدد

هیپوکفریددت وایددتک ) توصددیه مددیشددود ).(Reid, 2002

محفوم گفجای را تعویض میکردند .تعدویض محفدوم گفجدای

از جددا کدردن از

بهعفت رشد میکروبها در محفوم گفجای ضدروری مدیباشدد.

کربوهیدراتها منب اصفی تغذیهی گلها پ
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محافظ گل میباشد ) (Figueroa et al., 2005ابدراهیمزاده،

برش ساقه و مراقبتهای حین نگهداری بر عمر گل تأریرگدذار
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