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چکیده
ایجاد تنوع در رنگ گلهای شاخه بریده از طریق دورگیری و جهش انجام گرفته است .اما برخی تولیدکنندگان و گلفروشان با رنگ کرردن
گلها این کار را انجام میدهند .به منظور بررسی عمر ماندگاری و برخی صفات کیفی گل شاخه بریده رز سفید رقر اوننرپ پرز از فراینرد
رنگپذیری توسط محلولهای رنگی ،از چند رنگ طبیعی و مصنوعی استفاده گردید .برای تهیه محلولهای رنگری از پرودر گیاهران قهروه،
سماق ،روناس و وسمه ،پودر زعفران ،رنگ خوراکی سبز ،رنگ خوراکی آبی و رنگ خورا کی سبز  +رنگ خوراکی آبی استفاده و از آب مقطر
بهعنوان شاهد استفاده شد .گلها  03ساعت درون محلولهای رنگ قرار گرفتند .گلهایی که در محلولهای حاوی سماق ،قهروه ،وسرمه و
روناس قرار داشتند ،بعد از  59ساعت ،بدون رنگگیری ،پژمرده شدند؛ اما رنگپذیری در گلهایی که در محلولهای حاوی زعفران و رنرگ
خوراکی آبی ،سبز و سبز  +آبی قرار داشتند ،انجام گرفت و گلها شادابی مناسب را داشتند .پرزاز آن ،گرلهرا در آب مقطرر قررار گرفتنرد.
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  1تیمار و  0تکرار انجام شد .صفات عمر گلجایی ،کلروفیل ،وزن تر ،مواد جامد محلرول و جرذب آب
مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد رنگهای خوراکی مصنوعی و زعفران ،عمر گلجایی ،کلروفیل ،جذب آب و وزن تر گل را نسبت به
شاهد کاهش دادند اما مواد جامد محلول را افزایش دادند.
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 .1مقدمه

درون محلولهای رنگی قرار میدهند .البته ایجاد رنرگ آبری در

پیشینهی عالقه ایرانیان به گل و گیاه به بیش از سه هزار سرال

گل رز بهوسیله بهنژادگران یاپنی انجام شده اسرت امرا هنروز در

قبل برمیگردد (کرافی و همکراران .)5033 ،گیاهران و گرلهرا

ایررران تولیررد نگردیررده اسررت .معمررونً رنررگهررایی کرره توسررط

خاموشترین شاهکار خلقت و یکی از بهترین هدایای الهری بره

گلفروشان بهکار برده میشوند ،رنگهای جامد و مایع خروراکی

انسان میباشند که سرشار از طراحری برترر خداونرد توانرا ،مرواد

هستند.

مغذی و عناصر درمانی گوناگونی بروده و تماشرای آنهرا آرامرش

برخی از گیاهان مانند رونراس ،وسرمه ،قهروه ،زعفرران ،بابونره،

مریدهرد (حکمتری،

سماق ،ختمی و گردو خاصیت رنگدهی دارند (اوکتائی.)5030 ،

خاطر و لذت روانی زائدالوصفی به شرص
.)5035

رنررگهررای طبیعرری نسرربت برره رنررگهررای مصررنوعی ،قرردرت

رز ( )Rosa hybridگیرراهی از خررانوادهی گلسرررخیان ( Rosa

رنگکنندگی کمتری دارند و به تغییررات  ،pHحسراس هسرتند.

(Anderson,

 pHمناسب برای رنگ حداکثر  0/1میباشد که برای تنظری آن

) .2006در حال حاضر حدود  13درصد از کل گلهرای بریردنی

مرریترروان از اسررتیو اسررید و اگزالیررو اسررید اسررتفاده کرررد

در ایانتمتحده آمریکا را به خود اختصاص داده و در کشورهای

(جهانشاهی.)5011 ،

دیگر نیز اهمیت خاص خرود را دارد ) .(Acquaah, 2002عمرر

طول عمر گل مه ترین شاخ

پز از برداشت گلهای بریده اغلب در اثر انسداد انتهای ساقه و

(ابراهی زاده و سیفی .)5013 ،بنرابراین ارزیرابی عمرر مانردگاری

آوندهای چوبی توسط میکروبها ،انسرداد فیزیولوییرو و وجرود

گلهای رنگشده مه ترین موضوعی است که باید مورد بررسی

هوا در آوندهای چوبی تحت تأثیر قرار میگیرد کره باعرع عردم

قرار گیرد.

جذب آب یا ترشح آنزی های خارج سلولی میگردد که میتوانرد

با توجه به اینکه در زمینهی رنگپذیری گلهای شراخهبریرده و

(Damunupola

عمر ماندگاری آنها در اثر این امر ،تحقیقی گزارش نشده ،هردف

 )hybridو بومی مناطق نیمکرهی شمالی اسرت

دیوارهی سلولی لولههای آوندی را تصریب کند

تعیین ارزشیابی گرل مریباشرد

).et al., 2010

از این پژوهش ،بررسی رنگپذیری گل رز برا اسرتفاده از برخری

یکی از صفات مه مورد توجه مصرفکنندگان گلهرای شراخه

رنگهای طبیعی و خوراکی و ارزیابی عمرر مانردگاری و صرفات

بریده ،رنگ گل است .ایجاد تنوع رنگ در انواع گیاهان زینتی از

کیفی آن میباشد.

طریق دورگگیرری و جهرش انجرام گرفتره اسرت (جعفرخرانی
کرمانی .)5031 ،گوترسرون ( )5331برا کراهش بیران ینهرای

 .2مواد و روشها

ساختاری آنتوسیانین بهمنظور تغییر رنگ در گلهای شاخه بریده

این آزمرایش در دو بصرش در آزمایشرگاه گرروه علروم باغبرانی

میصو و رز به موفقیرت دسرت یافرت .نیشریهرارا و همکراران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد.

( )9330رنگ آبی گیاه جنتیانا را با ین آنتیسنز چالکون سرنتاز
جنتانیا ( )CHSتراریصته کرده و گلهایی با تنوع رنگ سفید ترا

2ـ .1تهیه محلولهای رنگی

آبی کمرنگ ایجاد نمودند .امرا طبرق نظریرهی وینکرل شریرلی

برای تهیه محلولهرای رنگری از پرودر گیاهران قهروه ،سرماق،

( )9339از آنجا که گیاهان تراریصته با آنتیسنز این ین بردون

روناس و وسمه ( 53گرم در لیتر) ،پودر زعفران ( 9گرم در لیترر)،

فالونوئید هستند و فالونوئیدها نقش مهمی در محافظت گیاهان

رنگ خوراکی سبز ( 51میلیلیتر در لیتر) ،رنگ خوراکی آبی (51

در برابر تنشهای محیطی دارند ،این گیاهان عموماً از مقاومرت

میلیلیتر در لیتر) و رنگ خوراکی سبز ( 1/1میلیلیتر در لیترر) +

کمی برخوردار میباشند و بالطبع ممکن است باعع کاهش عمر

رنگ خوراکی آبی ( 1/1میلیلیتر در لیتر) استفاده گردید .زعفران

ماندگاری آنها گردد.

و سررماق از شرررکت گلسررتان ،پررودر قهرروه از شرررکت فرمنررد و

بنابراین از آنجا که برخی از رنگها مانند آبی ،سربز و ...در گرل

رنگهای خوراکی از شرکت ابیض شیمی تهیه شدند.

شاخهبریده رز به طور طبیعی وجود ندارد ،برخی از تولیدکننردگان

رنگهای جامد بهمدت  5ساعت بر روی دسرتگاه هیترر همرزن

گل و گلفروشها ،با روشی ساده ،گرلهرا را پرز از برداشرت،

مغناطیسی تحت دمرای  533درجره سرانتیگرراد و  513دور در
30

شماره سی و نهم ـ بهار و تابستان 5931
دقیقه قرار گرفتند تا یو ثبات نسبی حاصل گردد .پرز از سررد

رنگ و قهوهای شدن گلبرگ ،خ شدن گرردن شرادابی گرلهرا

شدن محلولها ،با استفاده از استیو اسید pH ،محلرولهرا برین

انجام شد.

 0/1- 0/9بهمنظور ثبات رنگ ،تنظی گردیدند.

کلروفیل برگها با استفاده از دستگاه کلروفیلسنج دسرتی مردل
 Hanstech-CL-01اندازهگیری شرد .ابتردا دسرتگاه را کرالیبره

2ـ .2تهیه مواد گیاهی و اعمال کردن تیمارها

کرده و برگ را در بین دو لبهی دستگاه قرار داده و عردد ظراهر

گلهرای شراخهبریرده رز سرفید رقر اوننرپ ) (Avalancheاز

شده را قرائت میکنی  .این کار بررای هرر نمونره در  0نقطره از

گلصانه رز در شهرستان گرگان در مرحلرهی غنچره ،زمرانی کره

برررگ تکرررار شررد و میررانگین  0عرردد برررای یررو نمونرره ثبررت

غنچهها شروع به خمیدگی کردند ،برداشرت شردند و برا شررایط

گردید).(Babarabie et al., 2016

مناسب به آزمایشرگاه منتقرل گردیدنرد .سراقههرا بره طرول 11

وزن تر نسبی گلها در طول دوره ارزیابی ،با استفاده از تررازوی

سانتی متر برش داده شدند ،برگهای پایینی نیز جدا و به ظروف

دیجیتال مدل  FX-300اندازهگیری شد و جهت محاسربه آن از

حاوی محلولهای رنگ که از قبرل آمراده شرده بودنرد ،منتقرل

فرمول زیر استفاده گردید (کشاورزی و چمنی:)5033 ،

شدند .نکته ای که حائز اهمیت است ،آماده بودن آوند گیاه بررای

)

دریافت مناسب محلول رنگ است .در صرورتیکره گیراه بعرد از
برداشت ،آب دریافت کرد ،میتوان با خارج کردن گیاه از آب بره

( =RFW

= درصد نسبی وزن تر ()RFW

مدت کوتاه تاحدی که شادابی برگها و گلبرگها حفر گرردد،

 :Wtوزنتر ساقه درهمان روز  6 ،3و ...

آن را برای دریافت محلول رنگ آماده کررد .پرز از  03سراعت

 : Wt=0وزن همان ساقه در روز صفر

گلها از محلولهای رنگ خارج شدند و بره ظرروف حراوی آب

میزان مواد جامد محلول گلبرگها با استفاده از رفرکتومتر دستی

مقطر منتقل شدند .در طول آزمایش ،از آب مقطر بهعنوان شاهد

مدل  HRN32مورد بررسی قررار گرفرت .مقردار جرذب آب برا

استفاده شد.

استفاده از استوانهی مدرج اندازه گیری شد و جهت تجزیره آن از

ارزیابی گلها در شرایط آزمایشگاهی برا دمرای  99±9درجرهی

فرمول زیر استفاده گردید (کشاورزی و چمنی:)5033 ،

سانتیگراد ،رطوبت نسبی  33±1درصد و شدت نور  313لوکز

=FW

(نمپهرای فلورسرنت) برا  59سراعت روشرنایی و  59سراعت
تاریکی انجام گردید.

در این فرمول عالئ ذکرشده بدین شرح میباشند:

بریکز رنگهای خوراکی مایع و زعفران برهوسریله رفرکترومتر

 :Fwمیزان محلول جذبشده

دستی اندازهگیری شد .میزان بریکز رنگ سبز ،آبی ،زعفرران و

 :وزن محلول ( )gدر روز  0 ،3و ...

سبز  +آبی بهترتیب 1/3 ،0 ،0/3 ،1/1 ،بود.

 : St-1وزن محلول ( )gدر روز پیشین
 : Wt=0وزن تر ساقه در روز صفر

 .3صفات مورد ارزیابی

این آزمایش در قالب طرحی کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل با

بهدلیل اینکه این آزمایش بهمنظور عمر ماندگاری و کیفیت گرل

 0تکرار انجرام و در هرر تکررار از  1شراخه گرل اسرتفاده شرد.

بعد از فرایند رنرگ کرردن انجرام شرد ،صرفات عمرر گلجرایی،

دادههای حاصل از اندازهگیریها برا اسرتفاده از

نررمافرزار SAS

کلروفیل ،وزن تر ،مواد جامد محلول و جرذب آب مرورد بررسری

تجزیه شد و مقایسه میانگینها با آزمون  LSDصورت پذیرفت.

قرار گرفت .عمر گلجایی برهصرورت روزانره و سرایر صرفات در
مجموع  1مرتبه و به فاصله  0روز ارزیابی شدند.

 .4نتایج و بحث

اندازهگیری عمر گلجایی گلها برا اسرتفاده از روش ارائره شرده

4ـ .1عمر گلجایی

توسط فرناندو و همکاران ( )5333و با ارزیابی پژمردگری ،تغییرر

گلهایی که در محلولهای حاوی روناس ،قهوه ،وسمه و روناس
قرار گرفتند ،بعد از گذشت  59ساعت از شروع آزمایش ،همگری
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پژمرده شدند و رنگپذیری در آنها صورت نگرفت .گلهایی کره

نتایج جدول تجزیه واریانز مربوط به عمر گلجایی نشان داد که

با رنگهای خوراکی و زعفران تیمار شدند ،از نظر ظاهری دارای

اثر تیمار در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود (جدول .)5

رنگپذیری متفاوتی بودند و از شرادابی خروبی برخروردار بودنرد.

نتایج مقایسه میانگین شکل  5نشران داد ،بیشرترین و کمتررین

بههمین دلیل ،بررسی عمر ماندگاری و سایر صفات ذکرر شرده،

عمر گلجایی بهترتیب مربوط به تیمار شاهد و تیمار ترکیبی رنگ

بر گیاهانی که سال بودند ،صورت پذیرفت.

سبز و آبی بود.

جدول  .1تجزیهی واریانس اثر تیمار بر عمر گلجایی گل رز
منابع تغییرات

درجه آزادی

تیمار
خطا
ضریب تغییرات

1
3
-

عمر گلجایی
*

51/10
9/30
51/15

* معنیداری در سطح  1درصد
a
ab
ab

bc
c

رنگ خوراکی
سبز+آبی

رنگ خوراکی آبی

زعفران

رنگ خوراکی سبز

عمر گلجایی(روز)

12
10
8
6
4
2
0

آب مقطر

تیمار

شکل  .1تأثیر رنگهای خوراکی بر عمر گلجایی گل رز

4ـ .2کلروفیل

براساس نتایج تجزیه واریانز جدول  9اثر تیمار و زمان در سطح احتمال  5درصد معنیدار شده است اما اثر متقابل تیمرار و زمران معنریدار
نیست.
جدول  .2تجزیه واریانس اثر تیمار و زمان بر صفات اندازهگیری شده در گل رز
منابع تغییرات

درجه آزادی

کلروفیل

وزن تر

مواد جامد محلول

جذب محلول

تیمار

1

**09/53

**1330/33

**1/31

**5/30

زمان

0

**513/33

**90313/3

*13/0

**1/33

تیمار* زمان

59

3/33ns

5333/33ns

0/01ns

3/33ns

خطا

13

5/3

193/11

3/30

3/93

ضریب تغییرات

-

93/03

09/1

03/9

01/33

** اختالف معنیدار در سطح  * ،%5اختالف معنیدار در سطح ،%1
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ns

عدم وجود اختالف معنیداری
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گلهای تیمار شده با زعفران مشاهده شد.

همچنین نتایج شکل  9مقایسه میانگین نشان داد کره بیشرترین
کلروفیل مربروط بره تیمرار شراهد برود و کمتررین کلروفیرل در

10
a

رنگ خوراکی

رنگ خوراکی

سبز+آبی

آبی

6

b
c

4
2

کلروفیل ))SPAD

b

bc

8

0
زعفران

آب مقطر

رنگ خوراکی
سبز

تیمار

شکل  .2مقایسه میانگین تأثیر رنگهای خوراکی بر میزان کلروفیل گل رز

4ـ .3وزن تر

نتایج حاصل از مقایسهی میانگین شرکل  0نشران داد بیشرترین

برطبق نتایج جدول  9تجزیه واریانز ،تأثیر تیمار و زمان بر وزن

وزن تر گل رز مربوط به تیمار شاهد بود و کمترین وزن تر گرل

تر گل رز در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود اما اثرر متقابرل

در گلهای تیمار شده با رنگ خوراکی آبی مشاهده شد.

تیمار و زمان معنیدار نبود.

b

b

100
80

b

60

c

40
20
0

رنگ خوراکی رنگ خوراکی آبی
سبز+آبی

زعفران

رنگ خوراکی
سبز

آب مقطر

وزن تر گل های رز در تیمارهای مصتلف نسبت
به شاهد (درصد)

a

120

تیمار

شکل  .3مقایسهی میانگین تأثیر رنگهای خوراکی بر وزن تر گل رز

4ـ .4مواد جامد محلول

شکل  1نشان میدهد بیشترین میزان مواد جامد محلول گلبرگ

نتایج تجزیهی واریانز در جدول  9نشان داد تأثیر تیمار و زمان

گل رز در تیمار رنگ سبز حاصل شده است و کمترین میزان آن،

بهترتیب در سطح احتمال  5درصد و  1درصد معنیدار بوده است

در تیمار شاهد مشاهده شده است.

اما اثر متقابل تیمار و زمان معنیدار نبوده است.
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6

a
ab

4

bc
c

3
2
1

مواد جامد محلول (بریکز)

ab

5

0
رنگ خوراکی رنگ خوراکی آبی
سبز+آبی

زعفران

رنگ خوراکی سبز

آب مقطر

تیمار

شکل  .4مقایسهی میانگین تأثیر رنگهای خوراکی بر میزان مواد جامد محلول

4ـ .5جذب آب

نتایج نشان داد که بیشترین میزان جذب محلول مربوط به تیمار

جدول  9تجزیه واریانز نشان میدهد اثر تیمار و زمان در رابطه

شاهد بود و کمترین میزان آن مربوط به تیمار رنگ خوراکی آبی

با میزان جذب آب در گل رز در سطح احتمال  5درصد معنریدار

بود (شکل .)1

بوده است اما اثر متقابل تیمار و زمان معنیدار نبوده است.
ab
bc
cd
d

رنگ خوراکی
سبز+آبی

زعفران

رنگ خوراکی آبی

رنگ خوراکی سبز

جذب آب(میلی لیتر بر لیتر/وزن تر)

a
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0.4
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0

آب مقطر

تیمار

شکل  .5مقایسه میانگین تأثیر رنگهای خوراکی بر میزان جذب آب گل رز

نتایج این آزمایش نشان داد گلهای تیمار شده با رنگ ،پرز از

همچنین جذب آب و وزن تر گلها نیز در گلهای تیمار شده برا

قرار گرفتن در آب در مقایسه با شاهد عمر کمتری داشتند .البتره

رنگ کاهش یافت .کاهش وزن تر گلهای شاخهبریده ،یکری از

بین شاهد و رنرگ سربز و زعفرران اخرتالف معنریداری وجرود

مراحل آغاز پیری گلها میباشد .گلها هر چقدر به مرحله پیری

نداشت .همچنین گلهای تیمار شده با زعفران کیفیت و زیبرایی

نزدیوتر میشوند توانرایی جرذب آب در آنهرا کر مریشرود و

مناسبی داشتند (شکل  .)3عمر کوتاه پز از برداشرت گرلهرای

سرررانجام بررا کرراهش توریسررانز سررلولی روبررهرو مرریشرروند

شاخهبریده به سبب ذخیرهی ک کربوهیدرات ،تولید اتیلن زیاد و

) .(Ichimoura et al., 2002از آنجا که گرلهرایی کره در آب

انسداد لولههای آوندی در اثر رشد میکروارگانیس ها برا تصریرب

مقطر قرار داشتند ،نسبت به گلهایی که محلول رنگی دریافرت

آوندها بیان شده است ).(Dorn & Peirik, 1990

کردهاند ،جذب آب و وزن کمتری داشتند و عمر ماندگاری آنهرا
نیز کمتر بود ،شاید بتوان گفت رنگها بهِدلیل ترکیبراتی کره در
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آنها وجود دارد با تأثیر سوء بر گیاه ،با کراهش جرذب آب و وزن

نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود که بره ایرن دلیرل وجرود مقردار

تر ،عمر گل رز را کاهش دادهاند .البته در رابطه با عمر ماندگاری

کربوهیدراتی است کره در ایرن رنرگهرا وجرود داشرت کره در
اندازهگیری رنگها مواد جامد محلول رنگها مشص

گل رز ،اختالف معنیداری بین شاهد برا رنرگ خروراکی سربز و

گردید.

زعفران مشاهده نشد.
نتایج این پژوهش نشان داد که کلروفیل برگ گل رز در معرض

 .5نتیجهگیری

رنگ گرفتن کاهش یافت ،برهویرژه در مرورد گرلهرایی کره برا

به طور کلی این پژوهش نشان داد ایجاد تنوع در ویژگی ظاهری

زعفران رنگ شده بودند ،تغییر رنگ برگها بسیار مشهود بود که

گل رز ،عالوه بر روشهای اصالح ینتیکی گرل ،برا روشهرای

این عارضه منجر به کاهش زیبایی گل میگردد (شکل  .)1البته

ساده و ک هزینه ،همچون رنگ کردن گلهرا نیرز امکرانپرذیر

شاید بتوان برای رفع این مشکل ،برگها را قبل از قرار دادن در

است .اگرچه باعع کاهش عمر و برخی صفات کیفری گرل نیرز

محلول رنگ ،حذف کرد .رضائینژاد و حسنوند ( )5039گرزارش

میگردد .همچنین مشص

شد کره اسرتفاده از برخری گیاهران

کردند که حذف برگهای گل رز منجر به کاهش عمر ماندگاری

رنگده نیز بهدلیل نوع ترکیبات و تقابل آنها با گیراه و آونردهرای

گل نشد .آنها بیان کردند اگرچه حذف برگ میتوانرد منجرر بره

آن ،منجر به پژمردگی گل میگردد .البته در مورد گیراه زعفرران

کاهش قندهای محلول گلبرگ شود ،اما افرزایش میرانگین وزن

نتایج بسیار بهتری حاصل شد.

تر نسبی ،باعع حف شادابی گل میشود کره دلیرل آن کراهش
تعرق توسط گلهاست که در اثر حذف بررگ کره عامرل اصرلی

سپاسگزاری

تعرق است ،رخ میدهد.

از مدیریت محترم فروشگاه پصش و فروش گل و گیاهان زینتی

میزان مواد جامد محلول برگها برخالف سایر صفات دیگرر ،در

مهدی (اصرفهان) ،آقرای مهردی بابراربیع بره جهرت مشراوره و

گلبرگ گلهایی که رنرگپرذیری در آنهرا صرورت گرفتره برود،

راهنماییهای ارزنده برای انجام این پژوهش تشکر مرینمرایی .

شکل  .6گلرنگ شده با زعفران (روز هشتم اندازهگیری)

A

B
شکل  .7تأثیر زعفران روی برگ گل رز

 .Aشاهد .B ،برگ گل رنگشده با زعفران
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