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چکیده
. جایی گل بریده نرگس، در قالب طرح کامأل تصادفی در سه تکرار انجام شدی آویشن و مرزه بر کیفیت و عمر گلهاي گیاهاین مطالعه به منظور بررسی اثر اسانس

درجـه  20±2دماي آزمایشـگاه  . پی پی ام بود200و 100پی پی ام و اسانس آویشن در دو سطح 100و 50، اسانس مرزه در دو سطح )آب مقطر(شاهد : تیمارها شامل
آسـکوربات  وزن تر گل، میزان جذب محلول نگهدارنده، پژمردگی گل، میزان فعالیت آنـزیم : صفات مورد ارزیابی شامل. درصد بود70±5طوبت نسبی آن گراد و رسانتی

. شـد درصـد انجـام  5در سـطح احتمـال   LSDها توسط آزمـون  و مقایسه میانگینSASنرم افزار ها توسط تجزیه و تحلیل داده. باشندجایی میپراکسیداز و عمر گل
هـا و  جایی گـل پی پی ام مرزه سبب بهبود جذب محلول و عمر گل50نشان داد که تیمار نتایج حاصل. ترسیم گردیدExcelها با استفاده از نرم افزار نمودارها و جدول

گیـري کلـی   نتیجـه . جایی شدقه گل سبب کاهش کیفیت و عمر گلپی پی ام آویشن با صدمه به سا200در مقابل، تیمار . شدکاهش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز 
هـاي  رسـد بـراي اسـتفاده   هاي نرگس را بیشتر افزایش داد و بـه نظـر مـی   جایی گلپی پی ام نسبت به اسانس آویشن عمر گل50این که تیمار اسانس مرزه در غلظت 

.باشدتر میتجاري مناسب

تر مردگی گل، جذب محلول، وزنپژآسکوربات پراکسیداز، : يدیکليهاواژه

1مقدمه

مهـم مباحثازیکیبریده،هايگلعمرطولوکیفیتافزایش
پـرورش امروزه.استگلکاريصنعتوبرداشتازپسفیزیولوژيدر

Narcissus tazetta(.نرگس گل L (ارزآوروزااشتغالصنعتیکبه
و کیفیتکمیتبردنباالفراوانی جهتهايتالشواستشدهتبدیل

انواعازنرگسشدهبرداشتتازههايگل. استانجامحالدرگلاین
روز4-8حدوددرکوتاهیعمرولیبودهجذاببسیارگل،بهارپیازي
هاي اخیر، در راسـتاي حـذف یـا کـاهش اسـتفاده از      در دهه). 4(دارد 

یی بـا  ترکیبات سنتزي، تحقیقات زیادي براي جایگزینی مـواد شـیمیا  
دهـد کـه گیاهـان    هاي متعددي نشان میطبیعی انجام شده و گزارش

رادیکـالی  اکسـیدانی یـا آنتـی   دارویی، داراي ترکیباتی با خاصیت آنتـی 
). 16(باشند می

مـواد ازبسیاريثانویههايمتابولیتازغنیمنابعداروییگیاهان
يمـاده ويحـا هـا آنهاياندامازبرخییایکباشند، کهمیدارویی
راگیاهخشکیک درصد وزنازکمترمؤثره کهاین مواد. استمؤثره

باشند میزندهموجوداتبرمؤثرداروییخواصدهد، دارايمیتشکیل

فیزیولـوژي (باغبـانی رشتهعلمیهیأتعضووارشدکارشناسیدانشجوي-2و 1
هرمزگاندانشگاهکشاورزي،دانشکدهباغبانی،علومگروه،)برداشتازپس
) Email: Baninaeim02@gmail.com:نویسنده مسئول-(*

)21.(
گرم در میلی2(ه نقرهاي بریده رز ابتدا با نیتراتدر پژوهشی، گل

مـدت تیمارکوتـاه سـاعت 24مدتبه) درصد1(کلریدکلسیم و) لیتر
آویشـن،  اسـانس لیتردرگرممیلی2حاويهايمحلولدربعدوندشد

نتایج. گرفتنددرصد، قرار2ساکارز) +شاهد(مقطرآب، زنیان ومرزه
بـا نقـره نیتـرات وآویشـن زماناستفاده همکهبودآنبیانگرحاصل
شود و بهبود قطر و وزن گل میسببنگهدارندهمحلولجذبافزایش
بنـابراین عمـر   . دهـد ها و برگ را کاهش مـی پژمردگی گل،ینهمچن

داري در این تیمار در مقایسه با شـاهد افـزایش   معنیطورجایی بهگل
در مقابل، پیش تیمار کلریدکلسـیم و متعاقـب آن نگهـداري در    . یافت

هـاي مربـوط بـه    هاي گیاهی با صدمه به سـاقه گـل، ویژگـی   اسانس
).17(جایی آن را کاهش داد لگکیفیت گل بریده رز و عمر

بـا مـرزه وزنیـان آویشـن، هـاي در آزمایشی دیگر تاثیر اسـانس 
جـایی گـل   روي عمـر گـل  ) پـی پـی ام  150و50،100(هاي غلظت

عمـر هـا غلظـت تمامیدرهااسانس.گرفتقراربررسیمیخک مورد
پـی  100(مـرزه اسانسبینایندر.افزایش دادندرامیخکجاییگل
بهنسبت)روز4/4(جاییگلعمرافزایشدرراتاثیربیشترین) امپی 

گیاهان دارویـی هايدر آزمایش دیگري، اثر عصاره). 5(داشت شاهد
10و  5/7، 5، 5/2، 1(هاي در غلظت) رزماريومرزهآویشن،نعناع،(

رز بررسی شد، نتایج نشان بریدهروي عمر پس از برداشت گل) درصد

)علوم و صنایع کشاورزي(علوم باغبانینشریه
574-580.، ص1395پاییز، 3، شماره 30جلد 
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ازپـس عمـر درصـد  مـرزه،   5/7اي یک درصد نعناع و هداد غلظت
سـوري و  .)13(داد کاهششاهدبامقایسهدررارزبریدهگلبرداشت

ــاران  ــاران )27(همک ــوار و همک ــاران )7(، ک ــاالك و همک در ) 9(، گ
اکسیدانی هاي مختلف، فعالیت آنتیمطالعات خود، با استفاده از آزمایش

).22(اره مرزه گزارش کردند مناسبی را براي اسانس و عص
هـاي  جا که تا کنون تحقیقات محدودي در مورد اثر اسـانس از آن

هاي گـل نـرگس انجـام شـده اسـت، بنـابراین از      گیاهی روي ویژگی
گیاهـان دارویـی  اثـر اسـانس  بررسیبهتوانمیپژوهشاهداف این

گـل برداشـت ازپـس هايویژگیوجاییگلعمربر) مرزهوآویشن(
غلظتترینمناسبتعیینو...)وزن تر، میزان جذب محلول و (گس نر

.کرداشارهجاییگلعمربهبودبراياسانس،

هامواد و روش
مواد گیاهی

از توابع ، بخش خفرزارهاينرگسهاي نرگس، ازدر این طرح گل
بـا مختصـات   فـارس،  واقع درجنـوب شـرقی اسـتان   شهرستان جهرم

دقیقه 12درجه و 53دقیقه عرض شمالی و 58درجه و 28جغرافیایی 
1393متر ارتفاع از سطح دریا، در بهمـن مـاه   1330طول شرقی و با 

هاي گیاه آویشـن شـیرازي از ارتفاعـات جنـوبی     نمونه. ندشدبرداشت
آباد، بخـش فـورگ شهرسـتان داراب از توابـع اسـتان      روستاي محمد

قه عـرض شـمالی و   دقی16درجه و 28فارس، با مختصات جغرافیایی 
متر ارتفاع از سطح دریـا، در  879دقیقه طول شرقی و 11درجه و 55

هاي گیاه مرزه، از مزارع برداشت شدند و نمونه1393شهریورماه سال 
آباد ، واقـع در شهرسـتان جیرفـت اسـتان کرمـان، بـا       روستاي جنگل

درجه و 57دقیقه عرض شمالی و 37درجه و 28مختصات جغرافیایی 
متـر از سـطح دریـا، در آذر مـاه     646دقیقه طول شرقی با ارتفـاع  47

.آوري گردیدجمع1393

محل و روش انجام آزمایش
این آزمایش در آزمایشگاه علـوم باغبـانی دانشـگاه هرمزگـان در     

انجـام  در قالب طرح کامأل تصادفی در سه تکرار، 1393زمستان سال 
50سانس مرزه در دو سطح ، ا)آب مقطر(شاهد : تیمارها شامل. گرفت

پی پـی ام  200و 100پی پی ام و اسانس آویشن در دو سطح 100و 
و گـراد سـانتی درجـه 20±2دمـاي  طـول آزمـایش، در  ها درگل.بود

پـس از برداشـت  هـاي ویژگـی . نددرصد نگهداري شد70±5رطوبت 
وزن تر گل، میزان جذب محلول، درصد پژمردگی گل، میـزان  : شامل

جـایی  پراکسیداز و در انتهاي آزمایش عمر گلآسکوربات نزیمفعالیت آ
.ندگیري شداندازه

استخراج اسانس
کلـونجر  دسـتگاه توسـط آببخارباتقطیرروشگیري بهاسانس

شـامل  (گـرم از پـودر گیـاهی    80انجام شد، به این صورت که میزان 
طر بـه  سی سی آب مق400را در بالن کلونجر ریخته و ) شاخه و برگ

درجه قرار گرفت، 70آن اضافه گردید، سپس بالن روي هیتر با دماي 
.گیري سه ساعت در نظر گرفته شدمدت زمان اسانس

وزن تر گل
با اسـتفاده از تـرازوي حسـاس مـدل     ) بر حسب گرم(گل وزن تر

GF-4000وزن کـل  گیـري اندازه، به صورت یک روز در میان و با
ازدوکسر ایـن وگلدان+محلولوزنو)گلومحلولگلدان،وزن(

صـورت همـین بـه بعد نیزروزهايدروآمدبه دستاولروزدرهم
.شدانجام

میزان جذب محلول
بـار یـک ز رودوهـر شـده جذبمحلولمیزانگیرياندازهبراي

بـه دلیـل بـاال بـودن رطوبـت      .شدندتوزینمحلولحاويهايگلدان
خیر از سطح محلول بسـیار کـم صـورت    ، تب)درصد70باالي (محیط 

به همـین دلیـل از پوشـاندن سـطح     . باشدگیرد و قابل اغماض میمی
بـراي . پوشـی شـد  ها براي جلوگیري از تبخیر سـطحی چشـم  گلدان

) 8(روش چمنـی و همکـاران   ازشـده جـذب محلـول میزانمحاسبه
:استفاده گردید

(mL day-1g-1FW) = (St-1-St)/ Wt=0شدهجذبولمحلمیزان

=، ...،4، 2صـفر، روزدر(g)محلولوزنSt =آندرکه St-1

در روز صـفر ساقهتروزنWt=0وپیشینروزدر(g)محلولوزن
.دبو

درصد پژمردگی گل
بریـده هايگلتکها، تکگلپژمردگیدرصدگیريبراي اندازه

بـا هـا آنازکـدام هربهوگرفتندقراربررسیموردپژمردگیلحاظاز
بـدون  =0(شـد  داده5تـا صـفر ازهاییپژمردگی نمرهدرصدبهتوجه

درصـد پژمردگـی،   40=2درصـد پژمردگـی،   20=1عالئم پژمردگـی،  
درصــد 100=5درصــد پژمردگــی و 80=4درصــد پژمردگــی، 60=3

گیـري اندازهپژمردگیدرصدرابطه زیرازاستفادهباسپس).پژمردگی
.)17(شد 

پژمردگیدرصد=)هانمرهمجموع×100(/) بردارينمونهدادتع×5( 
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’شهال‘نرگس رقم بریدههايگلدرصفاتبرخیواریانستجزیه-1جدول 
Tabal 1- Analysis of variance for some traits in cut flowers of Narcissus tazetta L. cv. Shahla

میانگین مربعات
Means of
Squares

منابع تغییرات
Source of

Variations

درجه 
DFآزادي

Freshوزن تر گل
Weight

جذب محلول
Solution
Uptake

پژمردگی گل
WiltingFlowers

آسکوربات 
پراکسیداز

APX

عمر 
گلجایی

Vase Life
تیمار

4 10.75ns 1593.14* 81.63ns 1156850.63* 6.589*

Treatment
خطا

10
Error

CVضریب تغییرات 7.62% 1.65% 10.11% 16% 3.08%
دارعدم وجود اختالف معنیns،  %5دار در سطح اختالف معنی* 

*significant differences (P<0.05), ns No significant differences

آسکوربات پراکسیداز
پراکسـیداز، گلبـرگ  گیري آسـکوربات به منظور استخراج و اندازه

هاي گل را که در نیتروژن مایع منجمد شده بودنـد، در هـاون چینـی    
گرم 1/0. کوبیده شدند تا به صورت پودر نرم در آیدریخته و به خوبی 

سـی  سـی 5/1هـاي  هاي پودر شده بالفاصله به میکروتیوپاز گلبرگ
با افـزودن یـک میلـی   . داراي برچسب با ذکر مشخصات منتقل گردید

در دمـاي  rpm14000دقیقه با دور 15لیتر از بافر استخراج به مدت 
بعد از اتمام سـانتریفیوژ عصـاره   . گراد، سانتریفیوژ شدنددرجه سانتی4

بـا  دیگـري هـاي برداشته و به میکروتیوپ1رویی با استفاده از سمپلر
از ایـن عصـاره بـراي سـنجش آسـکوربات      . همان حجم منتقل شدند

گیـري پیشـرفت واکـنش    بـراي انـدازه  . تفاده شده اسـت پراکسیداز اس
استفاده Unic Uv-2100آنزیمی در زمان، از دستگاه طیف سنج مدل 

cm-1را بـه ثابـت   )OD/min(اگر تغییرات جذب علیه زمان .گردید

mM-18/2     تقسیم کنیم فعالیـت آنزیمـی بـر حسـبUnits / mg در
آید به دست میگراد نتیدرجه سا25مدت زمان یک دقیقه و در دماي 

)20(.
OD 290/min

Units / mg: 2.8×mg protein/ml reaction Mix

جایی عمر گل
هـا،  رنگ گلبرگتغییرمثلهایینشانهمشاهدهباگلعمرطول

باعـث  کهدرصد80ها به میزان آنپالسیدگیها وگلبرگپژمردگی
اسـاس اینبر.ارزیابی شدشوند،میهالگپسنديازارباز دست دادن

برداريیادداشتوبررسیجداگانهبه طورتیمارهردرهاگلعمرطول
.گردید

1-Sampler

هاتجزیه و تحلیل داده
. این تحقیق در قالب طرح کامأل تصادفی در سه تکرار اجرا شـد 

SASزار آوري، مرتب شده و با استفاده از نرم افـ ها پس از جمعداده
هـا بـا اسـتفاده از    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میـانگین 

هـا نیـز بـا    درصد انجام گرفت، شکل5در سطح احتمال LSDآزمون 
. ترسیم گردیدExcelاستفاده از نرم افزار

نتایج و بحث
تیمارهـاي  اثـر  ،)1جـدول  (هـا دادهواریانستجزیهبراساس نتایج

-ت جذب محلول، آسکوربات پراکسـیداز و عمـر گـل   صفابراسانسی 
شـد و صـفات   دارمعنـی LSDآزمون درصد5احتمالسطحدرجایی 

.دار نبودنددرصد معنی5وزن تر گل و پژمردگی گل در سطح احتمال 

میزان جذب محلول
اثـر تیمـار بـر    ) 1جدول (ها با توجه به جدول تجزیه واریانس داده

دار معنـی LSDدرصد آزمـون  5احتمال میزان جذب محلول در سطح
) ml79/465(دهد که بیشترین جذب محلول نشان می) 1شکل . (شد

پی پی ام مرزه مشاهده شد هر چند با تیمارهـاي شـاهد،   50در تیمار 
پی پـی ام ، در  100پی پی ام و آویشن با غلظت 100مرزه با غلظت 
(ین جذب محلول کمتر. دار نداشتدرصد تفاوت معنی5سطح احتمال 

ml62/408 ( پی پی ام آویشـن بـود کـه تفـاوت     200مربوط به تیمار
درصـد  5با تیمار شاهد و سایر تیمارهـا در سـطح احتمـال    داريمعنی

. نشان داد
ماده مـؤثره  (کاروون S–کهگزارش کردند، )12(هی و همکاران 

باعـث  مـوالر، میلـی 636/0و 318/0هـاي  غلظـت در)اسانس مرزه
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گـرویال  بریـده هـاي گلنسبیتروزنوگلدانیمحلولجذبفزایشا
، مشـاهده  )11(در آزمایش هاشـمی و میردهقـان   . شدنسبت به شاهد
125و 75هـاي  در غلظـت ) ماده مؤثره اسانس آویشن(شد که تیمول 

میلی گرم در لیتر در روز آخر آزمایش داراي کمترین جذب محلول بود 
آونـدهاي باکتریـایی دانسـدا . اري نشـان داد دو با شاهد تفاوت معنی

). 6(اسـت  بریدههايگلسریعوزودهنگامپیريدالیلازیکیچوبی
بـه آبهمراه باهاآنورودباعثجایی،گلدرمحلولهاباکتريوجود

-مـی چـوبی آوندهايوبریدهسطحدرهاآنتجمعوگیاهداخل ساقه
جذبکاهشبهمنجرگیاهدرساقههاآنتعدادافزایشنهایتدروشود
.گرددمیآب

’شهال‘رقم اثر اسانس بر میانگین جذب محلول گل بریده نرگس- 1شکل
Figure 1- Effect of essential oils on solution uptake average in cut flowers of Narcissus tazetta L. cv. Shahla

Control :اهد        شSE :اسانس مرزه)ppm(TE :اسانس آویشن)ppm(
باشدمی(SE)استاندارد خطايمعرفهامیانگیندرموجودعموديشاخص

Vertical indexes represent standard error (SE)

’شهال‘مقایسه میانگین اثر اسانس بر برخی صفات در  گل بریده نرگس رقم -2جدول 
Tabal 2- Comparing the essential oils effect on some traits in cut flowers of Narcissus tazetta L. cv. Shahla

جذب محلول  آسکوربات پراکسیداز  عمر گلجایی 
اسانس Solution uptake APX Vase Life

Essential oil (ml day-1 g-1 FW) (Units/mg) (day)
(ppm)

Controlشاهد  456.25a 465.47b 10.36c

50مرزه 
Savory 50 465.79a 124.85c 12.26a

100مرزه 
Savory 100 458.67a 376.78b 11.43b

100آویشن 
Thyme 100 457.12a 1319.28a 9.53d

200آویشن 
Thyme 200 408.62b 1529.88a 8.53e

ندارندداريمعنیاختالفدرصد5احتمال سطحدرLSDآزمونبراساسهستندمشتركحرفدارايکههاییمیانگینستونهردر
The means followed by same letter in each column are not significantly different according to LSD tests (P < 0.05)
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)APX(آسکوربات پراکسیداز 
، اثر تیمـار بـر   )1جدول (ها با توجه به جدول تجزیه واریانس داده

درصـد آزمـون   5آنزیم آسکوربات پراکسیداز در سطح احتمـال  فعالیت 
LSDدار شدمعنی.

بیشترین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسـیداز  ) 2شکل (با توجه به 
)Units/mg88/1529 ( د پی پی ام آویشن مشـاهده شـ  200در تیمار

درصـد تفـاوت   5پی پی ام آویشن در سطح احتمـال  100که با تیمار 
. دار نشـان داد دار نداشت، اما با شاهد و سایر تیمارها تفاوت معنیمعنی

در ) Units/mg85/124(کمترین فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسـیداز  
پی پی ام مرزه مشاهده شد به طوري که بـا شـاهد و سـایر    50تیمار 

.دار داشتدرصد تفاوت معنی5ر سطح احتمال تیمارها د
)H2O2(پراکسـید  هیدروژنتجزیۀازآمدهبه دستآزاداکسیژن

آن جایی کهازوها استگلبرگزودرسپیريدرمهمعواملازیکی
خنثـی باشد، موجـب میهااکسیدانآنتیازآسکوربات پراکسیدازآنزیم

ایـن فعالیتنتیجهدرگردد ومیآزادهاياکسیژنسمی ایناثرشدن
ویـی ).18(کنـد  مـی ممانعـت هاگلبرگپیريازطریقاینازآنزیم

گلـدهی و بـا   ازبعدآرابیدوپسیسدرکهکردندگزارش)29(همکاران
پنجتاآسکوربات پراکسیدازآنزیمفعالیتنزدیک شدن به زمان پیري،

) 23(دوبـی  وشـارما .یفتدکند تا پیري به تأخیر بمیپیداافزایشبرابر
اکسـید سـوپر پراکسیداز وآسکورباتهايآنزیمفعالیتکردندگزارش

کند، این نتایج میپیداافزایشخشکیتنششدتافزایشبادیسموتاز
آسـکوربات  آنـزیم ویـژه فعالیـت . با نتایج این پژوهش همسـویی دارد 

سـن افزایشباآزمایشدورهطولدرآبی گیاه جوتیماردرپراکسیداز
بـا خشـکی ودیـم تیمارهـاي درامـا کرد،پیداکاهشتدریجگیاه به
نگردید مشاهدهآنزیماینفعالیتدرداريمعنیتغییرگیاهسنافزایش

آسـکوربات پراکسـیداز  آنـزیم رسـد میبه نظرامراینبهتوجهبا.)3(
آبیکمشرایطازناشیاکسندهتنشبامقابلهدرمؤثرينقشتواندمی

.باشدداشته

’شهال‘رقم اثر  اسانس بر میانگین فعالیت آسکوربات پراکسیداز در گل بریده نرگس- 2شکل
Figure 2- Effect of essential oils on ascorbate peroxidas activity in cut flowers of Narcissus tazetta L. cv. Shahla

Control :         شاهدSE :اسانس مرزه)ppm(TE :اسانس آویشن)ppm(
باشدمی(SE)استاندارد خطايمعرفهامیانگیندرموجودعموديشاخص

Vertical indexes represent standard error (SE)

جاییعمر گل
اثر تیمـار بـر  ) 1جدول (با توجه به جدول تجزیه واریانس داده ها 

درصـد  5جایی گل بریده نـرگس در سـطح احتمـال    میانگین عمر گل
.دار شدمعنیLSDآزمون 

در تیمـار  ) روز26/12(جایی ، بیشترین عمر گل3با توجه به شکل 
پی پی ام مرزه مشاهده شد که با تیمار شـاهد و سـایر تیمارهـا در    50

-لکمترین عمر  گـ . دار بوددرصد داراي تفاوت معنی5سطح احتمال 
پی پی ام آویشن مشاهده شد کـه بـا   200در تیمار ) روز53/8(جایی 

دار درصد تفـاوت معنـی  5تیمار شاهد و سایر تیمارها در سطح احتمال 
.داشت
آونديانسدادبریده،هايگلعمرطولکاهشمهم درعواملاز

) 5(در آزمـایش بیـات و همکـاران    ).14(. باشدمیباکتريرشداثردر
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مـورد هـاي غلظتهمهدرگیاهیهاياسانسشد که کاربردمشاهده 
افـزایش داريمعنـی به طـور راهاگلجاییگلعمرتوانستاستفاده،

بیشـترین پی پـی ام 100غلظتبامرزهاسانستیمارهابیندردهد،
نتیجه این تحقیـق  . داشت)روز4/4(جاییگلعمرافزایشدرراتاثیر

جایی با نتایج تحقیق پـیش  ر افزایش عمر گلدر کاربرد اسانس مرزه ب
افـزودن کـه دادندنشان)26(همکارانوسولگی.رو مطابقت داشت

عمـر توانـد مـی نگهدارنـده محلـول بـه تیمـول وکارواکرولاسانس
هـا آن.دهـد افـزایش روز 5/7تـا  6را ژربـرا بریـده گـل جـایی گـل 

مواداینمیکروبیضدهايویژگیبهتأثیراینکهکردندگیرينتیجه
نشان ) 10(نتایج آزمایش حسن پور اصیل و همکاران .گرددیممربوط

شـاخه هـاي گلماندگاريبرشیرازيآویشنداد که اثر تیمار اسانس
سـولگی و  هـاي یافتـه گـزارش اخیـر بـا   .بریدنی گالیول مثبـت بـود  

ردشـیراز آویشـن اسـانس تیماردارمعنیتأثیربرمبنی)26(همکاران
. داردمطابقـت ژربـرا گـل مانـدگاري بـر لیتردرگرممیلی100غلظت

.نتیجه این تحقیقات با نتایج آزمایش پیش رو همسویی ندارد
پـی پـی   50تیمار اسانس مرزه با غلظت گیري کلی این که نتیجه

هـاي  جـایی گـل  ام نسبت به هر دو غلظت اسانس آویشن، عمـر گـل  
هـاي  رسد براي استفادهد و به نظر میبریده نرگس را بیشتر افزایش دا

.باشدتر تجاري مناسب

’شهال‘رقم جایی گل بریده نرگساثر  اسانس بر میانگین عمر گل- 3شکل
Figure 3- Effect of essential oils on vase life in cut flowers of Narcissus tazetta L. cv. Shahla

Control :          شاهدSE :اسانس مرزه)ppm(TE :اسانس آویشن)ppm(
باشدمی(SE)استاندارد خطايمعرفهامیانگیندرموجودعموديشاخص

Vertical indexes represents standard error (SE)
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