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عباس میرزاخانی* 1و منصوره جاللی

 .1استادیار ،بخش فیزیولوژی پس از برداشت ،پژوهشكدۀ گل و گیاهان زینتی کشور ،محالت ،ایران
 .٢کارشناس ارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشكدۀ علوم ،دانشگاه آزاد واحد فالورجان ،فالورجان  -ایران
تاریخ وصول مقاله1393/05/٢9 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/17 :

چكيده
بهمعظور تعیین بهترین تیمار برای افاایش لمر گودانی گل شاخهبریدۀ آنتوریوک رقم ’اویمااس‘ ،آومایشی در قالب طرح اامالً تصگادفی
با سه تكرار در آومایشگا فیایولوژی پس او برداشت پژوهشكدۀ گل و گیاهان ویعتی محالت در سال  1392انجگاک گرفگت .تیمارهگای
آومایش شامل امولسیون روغن ولك بگهلعگوان وااگس ( 20 ،10و  30درصگد) ،اسگانس آویشگن ( 150 ،100و  200پگیپگیاک) ،اسگید
سالیسیویك ( 400 ،200و  600پیپیاک) و ژل آلوئهورا بهلعوان وااس ( 5 ،2/5و  7/5درصد) بودند اه به هم تیمارها  5درصد سااارو
اضافه شد .سپس برخی شاخصهای ایفی و امی مؤثر در لمر گوجایی بررسی شگد .تیمگار وااگس روغگن ولگك  10درصگد بگهطگور
مععاداری سبب افاایش لمر گوجایی ( 27/33روو) در مقایسه با تیمار شاهد ( 17/88روو) شد .در بین تیمارها ،ژل آلوئهورا  2/5درصگد
بهطور مععاداری میاان محوول جذبشدۀ بیشتری را در مقایسه با تیمار شاهد داشت .تیمار آویشن  150پیپیاک بیشترین درصگد نشگت
یونی ( 69/55درصد) و تیمار ژل آلوئهورا  7/5درصد امترین نشت یونی ( 10/71درصد) را داشتعد .بهنظر میرسد در آنتوریوک اگاهش
آب بهوسیو تعرد او طریق اسپادیكس مهمترین لامل ااهش لمر پس او برداشت این گل باشد .بعابراین ،تیمارهگایی همنگون پوشگش
وااس اه بر تعادل آبی این گل تأثیرگذارند ،بهطور مؤثری او طریق افاایش رطوبت بافت و ااهش درصد نشگت یگونی سگبب افگاایش
لمر گوجایی این گل شدند.
كلیدواژهها :آلوئهورا ،اسانس آویشن ،اسید سالیسیویك ،پوشش وااس ،روغن ولك.

* نویسعد مسئول

Email: mirz51@yahoo.com

عباس میرزاخانی و منصوره جاللی

 .1مقدمه

جووگیری ارد و افاایش فعالیت آنتیااسگیدان را تحریگك

گیا آنتوریوک متعوگق بگه خگانوادۀ  Araceaeاسگت .جگعس
آنتوریوک دارای  600گونه است اه گون آنتوریوک آندرانوک

اعد و همنعین بهلعوان بااتریاش لمل میاعد [.]15

1

ترایبگگات فعوگگی اصگگوی اسگگانس آویشگگن ،تیمگگول و

به لعوان گیا ویعتی و دارای اروش اقتصادی شگعاخته شگد

اگگارواارول 4هسگگتعد [ .]16اوآنجگگا اگگه اسگگانسهگگا دارای

است .این گونه اه بگهصگورت گگل شگاخهبریگد مصگرف

خاصیت آنتگیااسگیدانی ،ضگدبااتری و ضگدقارچ هسگتعد،

میشود ،گیاهی چعدساله و همیشهسبا است [.]17

میتوانعد بر ماندگاری گل برید تأثیرگگذار باشگعد .بگهنظگر

توفات پس او برداشت گلهای شاخه بریگد در اثگر دو

میرسد خصوصیت ضدمیكروبی اسانس به قابویت انحگالل

لمل تعفس و تعرد ایجاد میشود .بیشترین لوت پژمردگی

غشگگای سیتوپالسگگمی و توانگگایی تگگداخل و بگگرهمكعش بگگا

گلهای شاخه برید حساسیت به اتگیون و انسگداد مجگاری

وااعشهای آنایمی لامل بیماریوا مرتب باشد [.]8

آونگگدی اسگگت اگگه در اثگگر فعالیگگت میكروارگانیسگگمهگگا در

ترایبات اصوی برگ آلوئهورا شگامل آنترااوئیعگون5هگا،

محوولهای نگهدارند ایجاد میشود [ .]4لوامگل متعگددی

گالیكوپروتئین6ها ،پویساااریدها ،ویتامینها و آنایمهاست

در طول لمر پس او برداشت یك محصول قبل او لرضه به

[ .]16آلوئهورا دارای شگش مگادۀ ضگدلفونیاععگد شگامل

باوار تأثیرگذارند .امبود رطوبت نسبی (امتر او  70درصد)

لوئپل ،اسید سالیسگیویك ،اور  ،اسگید سگیعانومیك ،فعگول و

سبب او دست دادن آب گلهای شگاخهبریگد مگیشگود و

سولفور است اه همگی خاصیت آنتیبااتری ،ضدقارچی و

محصول در آستان پژمردگی قرار خواهد گرفت [ .]7هگیچ

ضدویروس دارند و تأثیرات ضگدقارچی آنهگا ثابگت شگد

مجموله معیار مورد توافقی برای تعیین طول لمر آنتوریوک

است [ .]21غیگر او پوسگیدگی قگگارچی ووال محصگوتت

وجود ندارد [ .]9افاایش نفوذپذیری غشا در خگالل پیگری

باغبانی اغوگب بگهدلیگل تعگرد و تگعفس اسگت .اسگتفاد او

گل اتفاد میافتگد [ .]14همبسگتگیای قگوی بگین افگاایش

پوشگگش وااگگگس یكگگی او را هگای اگگاهش تعگگرد در ایگگن

نشت او غشا و تجای فسفولیپیدها در غشای گلهگای پیگر

محصوتت اسگت [ .]6روغگن ولگك یگا سگوپراویل او 80

گاارش شد است .اتیون سبب تسری شروع نشت غشگا و

درصگگگد روغگگگن 18 ،درصگگگد آب و  2درصگگگد مگگگادۀ

تجای فسفولیپیدها در گوبرگ میشود .اتیون درونواد سبب

امولسیوناععد تشكیل شد و درج سولفوناسیون( 7میگاان

تسری پیری و پژمردگی میشود [ .]12افاایش نفوذپگذیری

خووص روغن او نظر وجود هیدرواربنهای غیراشباع) آن

سوولهای گوبرگ سگبب تسگری اگاهش سگیالیت غشگای

 92درصگگد اسگگت .ایگگن امولسگگیون پگگس او محوگگولپاشگگی

سوولها و افاایش تولید انواع ااسیژن فعال 2میشگود [.]22

بهسرلت شكسته می شود و یك تی ناو

روغن بگر روی

ااسیژن فعال سبب تجای اوروفیل و لیپیدهای غشا در اثگر

گیا قرار میگیرد و آب موجگود در امولسگیون بگهصگورت

ااسیداسیون میشود .اسگید سالیسگیویك یكگی او ترایبگات

قطر او سطح برگ خارج میشود [ .]1در اشاوروی او این

فعولی شعاخته شد است اگه مگیتوانگد او فعالیگت A-CC

روغن برای اعترل آفات استفاد میشود .همنعین در برخی

ااسیداو( 3پیشمادۀ تولید اتیون) همرا با انواع ااسیژن فعال
4 . Carvacrol
5 . Anthraquinone
6 . Glycoprotein
7 . Sulfonation

1 . Anturium andranum
(2 . Reactive Oxygne Species (ROS
3 . ACC oxidase
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گلفروشیها او این ماد بهلعوان براداععدۀ گل و همنعگین

روشعایی با شدت نوری  1800لواس در تماک طول مگدت

برای افاایش لمر پس او برداشگت گگلهگای شگاخهبریگد

آومایش بود .استخراج اسانس آویشن با استفاد او دسگتگا

استفاد میشود.

اوونجر ساخت شرات گودیس ایران صگورت گرفگت .ژل

رایگگجتگگرین لوگگت خاتمگگ لمگگر گوجگگایی گگگلهگگای

آلوئهورا به صورت دستی با دستگا همان برقی تهیه و پس

شاخهبریدۀ آنتوریوک پژمردگی اسپات و اسگپادیكس اسگت.

او سه بار لبور او صافی استفاد شد .تیمارهای این آومایش

لالئم تعش آبی در آنتوریوک ،ااهش وون ،ااهش شگفافیت

لبارت بودند اوآ

اسپات ،نكروو شدن اسپادیكس و ریاش آن است .اتگالف

 .1شاهد (آب مقطر)

آب در آنتوریوک او طریق گلهای ریا و متعگددی اگه روی

 .2وااس (امولسیون روغن ولك)  10درصد

اسپادیكس مدادشكل قرار دارند ،صگورت مگیگیگرد .لمگر

 .3وااس(امولسیون روغن ولك)  20درصد

گوجایی آنتوریوک بسته به رقم متفاوت است و باید برای هر

 .4وااس(امولسیون روغن ولك)  30درصد

رقم تحقیق مجاا صورت پذیرد [.]13

 .5اسانس آویشن  100پیپیاک

هدف پژوهش حاضگر ،بررسگی تگأثیر پوشگش وااگس

 .6اسانس آویشن  150پیپیاک

بهمعظور ااهش او دست رفتن آب و همنعین برخگی مگواد

 .7اسانس آویشن  200پیپیاک

طبیعی و شیمیایی بهمعظور جوگوگیری او انسگداد آونگدی و

 .8اسید سالیسیویك  200پیپیاک

همنعین تأخیر در فرایعد پیری به معظور افاایش طول لمگر

 .9اسید سالیسیویك  400پیپیاک

گلهای شاخهبریدۀ آنتوریوک رقم ’اویمااس‘ است.

 .10اسید سالیسیویك  600پیپیاک
 .11وااس ژل آلوئهورا  2/5درصد

 .2مواد و روشها

 .12وااس ژل آلوئهورا  5درصد

گلهای مورد نیاو او یك تولیداععدۀ تجگاری در شهرسگتان

 .13وااس ژل آلوئهورا  7/5درصد

محالت تهیه شد .گلهگا پگس او انتقگال بگه آومایشگگا بگا

به هم تیمارها بهجگا تیمگار شگاهد سگااارو  5درصگد

استفاد او قینی باغبانی به طول  50سگانتیمتگر هگمارتفگاع

اضافه شد .تیمارهای امولسیون روغن ولك و ژل آلوئگهورا

شدند .سپس او انتهای سگاقه بگه انگداوۀ  0/5سگانتیمتگر و

روی سطوح اسپات و اسپادیكس با قوگم مگوی بسگیار نگرک

به شگكل مگورب درون آب ،بگهمعظگور جوگوگیری او ورود

اامالً پوشش داد شد .این آومایش بهصورت طگرح اگامالً

حباب هوا بگه سگاقه بگرش مجگدد ود شگد سگپس درون

تصادفی شامل  13تیمار در سه تكرار و هر تكرار شامل سه

بطگگریهگگای شیشگگهای  330میوگگیلیتگگری اگگه او قبگگل بگگا

شاخه گل بهلعگوان واحگد آومایشگی بگود .در طگول مگدت

هیپواوریت سدیم  2درصد و آب مقطر ضدلفونی شگد و

آومگگایش ،اثگگر تیمارهگای مختوگگف بگگر صگگفاتی نظیگگر لمگگر

حاوی محوولهگای نگهدارنگد بگود قگرار گرفتعگد .دهانگ

گوجگگایی ،محتگگوای نسگگبی آب بافگگت ،میگگاان محوگگول

بطریها توس پارافیوم مسدود شد .در این آومایش ،تیمگار

جذب شد  ،میاان نشت یونی و ایفیگت گگل بررسگی شگد.

گلها در محوولهای نگهدارند بهصگورت بوعدمگدت بگود.

برای انداو گیری محتوای نسبی آب بافت ( ،)RWCدر روو

آومایشگا دارای شرای اعترلشد بگا میگانگین دمگای ± 1

دهم ،بهطور تصادفی او بافگت اسگپات گگلهگا بگهصگورت

 20درج سانتیگراد ،رطوبگت نسگبی  60درصگد و تگابش

دیسك و به تعداد  5لدد به ابعاد  1سانتیمترمرب با استفاد

دوره   17شماره   3پاییز 1394
663

عباس میرزاخانی و منصوره جاللی

او چوبپعبهسوراااگن نمونگهگیگری شگد و  1گگرک آن بگا

آومایش اه دارای بیشترین ایفیگت و تگاوگی بودنگد و هگیچ

تراووی دیجیتالی دقیق تووین شد ( .)Fwtسگپس نمونگههگا

لالئم پیری را نشان نمیدادند لگدد  10بگه آنهگا اختصگاص

در بین دو تیه ااغذ صافی اامالً خیس درون پتگریدیگش

یافت ولی با نمایان شگدن لالئگم اگاهش ایفیگت ،او لگدد

قرار گرفت .پس او  24سالت نمونهها مجدداً بهطور دقیگق

اختصاص یافته ااسته شگد [ .]3انگداو گیگری درصگد نشگت

تووین شدند ( )Swtو سپس در آون  50درج سانتیگگراد

یگگونی در روو ششگگم براسگگاس روش پیشگگعهادی تگگور و

قرار گرفتعد ،پس او  24سالت نمونگههگا خگارج و دوبگار

همكاران انجاک گرفت [ .]23لمگر گوجگایی برحسگب روو و

تووین شدند ( .)Dwtسپس با استفاد او فرمول  1محتگوای

بهصورت فاصو ومانی بین پایان تیمار گلها تا ومانیاه گگل

نسبی آب بافت برحسب درصد تعیین شدآ

برید اروش باوارپسعدی خود را او دست میدهگد ،محاسگبه

× 100

()1

)(Fwt−Dwt
)(Swt−Dwt

شد [ .]3داد ها با استفاد او نرکافاار آمگاری  SPSSتجایگه و

= RWC

میانگینها توس آومون چعددامعهای دانكن مقایسه شد .رسم

در این رابطه Fwt ،وون تاو  Dwt ،وون خشك و Swt

نمودارها نیا با نرکافاار ااسل  2007صورت گرفت.

وون اشباع است.
هر دو روو یكبار ،با استفاد او تراووی دیجیتالی دقیق،

 .3نتاکج و بحث

مقدار جذب محوگول انگداو گیگری و بگرای محاسگب آن او

 .1. 3عمر گلجاکی

فرمول  2استفاد شد []8آ
()2

نتایج تجای واریانس نشان داد اه تأثیر تیمارهای مختوف بگر

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

این صفت مععادارند (سطح احتمال  5درصد) .تیمار وااس 10

میاان محوول جذبشد

درصد در مقایسه با دیگر تیمارها سبب افاایش لمر گوجگایی

در این رابطه St ،وون محوول گودان در رووهگای دوک،

بهطور مععادار (سطح احتمال  5درصد) بگه میگاان  27/33روو

چهارک ،ششم ،هشتم و  St-1 ،...وون محوول گوگدان در روو

شد .امترین لمر گوجایی نیا مربو بگه غوظگتهگای  100و

قبل و ) (Wt = 0وون تر ساقه در روو صفر است.

 150پیپیاک اسانس آویشن به میاان  13/43روو بود اه حتی
او تیمار شاهد نیا امتر بود (شكل .)1

در این آومایش ،برای تعیین ایفیگت گگلهگا ،در ابتگدای

شکل  .1اثر تیمارهای مختلف بر عمر گلجایی گل شاخهبریدۀ آنتوریوم آندرانوم رقم ’كلیماكس‘
میانگینهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معنادار در سطح  5درصد دارند.
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 .2. 3کيفيت گل

لمر گودانی گلهای شاخه برید مربو به پیری طبیعی
آنها نیست ،بوكه اگاهش جگذب آب و درنتیجگه پژمردگگی

تیمارهای روغن ولك  20درصد (بگا شگاخص )7/40و ژل

ناشی او آن دلیل اصوی ااهش لمر گودانی توقی مگیشگود.

آلوئهورا  2/5درصد (با شاخص  )7/33بیشترین ایفیت گل

تعش آبی ،ومانی اتفاد میافتد اه تعرد بیشتر او جذب آب

را نسبت به دیگر تیمارها سبب شدند .همنعگین تیمگار ژل

باشد [ .]13لالئم تعش آبی در آنتوریوک شامل اگاهش وون

آلوئهورا  5درصد امترین تگأثیر (بگا شگاخص  )5/52را در

تر گل ،اوچك شدن و ااهش بگراد بگودن اسگپات ،مگرگ

بین تیمارهای مورد آومایش برای حفظ ایفیت گل داشگت

بافگگت گیگگاهی و ریگگاش اسگگپادیكس اسگگت [ .]2، 10در

(شكل  .)2ااهش ایفیگت او لوامگل مهگم توفگات پگس او

آنتوریوک رقم ’قرما‘ پوشش تماک یا قسمتی او آنتوریوکها با

برداشت است و این در اثر تغییرات فیایولگوژیكی و تغییگر

وااس اارنابا سبب ااهش جذب آب به میاان  10تا  20در

در ترایبات داخوی است اه سبب تغییر در ظاهر یگا بافگت

صد و دوبرابر شدن لمگر گوگدانی گگلهگا مگیشگود [.]18

مگگیشگگود و فگگراورد او نظگگر ویبگگایی امتگگر موردپسگگعد

استفاد او پوشش وااس نیا سگبب اگاهش او دسگت دادن

مصرفاععد قرار میگیرد [ .]20تیمار وااس روغگن ولگك

وون و افاایش ایفیگت اسگپادیكس و درنتیجگه طگوتنیتگر

با غوظتهای بهااررفتگه و تیمگار ژل آلوئگهورا  2/5درصگد

شدن لمر گوگدانی گگل آنتوریگوک مگیشگود [ .]19بگهنظگر

میتواند در حفظ ایفیت گل بسیار مؤثر باشد.

میرسد اه غوظتهای بگهااررفتگ اسگانس آویشگن سگبب
تسری فرایعد پیری در این رقم شد است.

شکل  .2اثر تیمارهای مختلف بر كیفیت گل شاخهبریده آنتوریوم آندرانوم رقم ’كلیماكس‘
میانگینهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معنادار در سطح  5درصد دارند.

 .3. 3محتواي نسبی زب بافت

تیمار اسید سالیسیویك  600پیپیاک امترین ( )53/26تگأثیر

تیمار روغن ولك  20درصد ،بیشترین محتگوای نسگبی آب

را در بین تیمارهای مورد آومایش او لحا محتگوای نسگبی

بافت ( )91/30را نسبت به دیگر تیمارها داشگت .همنعگین

آب بافت داشت (شكل  .)3بیشتر بودن محتوای نسگبی آب
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بافت در تیمارهای مربو به روغن ولك نشاندهعگدۀ ایگن

تعادل آبی مثبت بیشتری را نسبت به دیگر گلهگا در خگود

است اه این تیمارها توانستهاند اتالف آب را ااهش دهعد.

حفظ میاعد .بر این اساس ،لمر گوجایی آنتوریگوک نسگبت

تبخیر و تعرد فرایعگدی ضگروری و حیگاتی بگرای گیاهگان

به گلهای شگاخهبریگدۀ دیگگر بیشگتر اسگت [ .]18اگرچگه

است و ضمن خعك اردن گلها ،بگرگهگا یگا بافگتهگای

وااس ودن سبب ااهش تعرد میشود ،باید توجگه داشگت

دیگر ،به انتقال آب و مواد غذایی در گیا امگك مگیاعگد.

اه پوشش وااس مگیتوانگد سگبب محگدود شگگدن تبگادل

تبخیر و تعگرد بگه اخگتالف فشگار بخگار در حفگرۀ پشگت

گاوهای ااسیژن و دیااسید اربن او طریق بافت شود [13

روونههای برگی و هوای محی بستگی دارد ،ولی مقاومگت

 .]6 ،استفاد او غگوظتهای ویاد وااس سگبب محگدودیت

بافت نیگا در ایگن فرایعگد تگأثیر مهمگی دارد [ .]5بیشگترین

تبادل گاوی ،تعفس غیرهواوی و تولید اتگانول و اسگتالدئید

ااهش آب در آنتوریوک او طریق گلهای ریا متعگددی اگه

میشود .بعابراین پوشش وااس باید بهصورت تیگ نگاوای

روی اسپادیكس مدادشكل وجود دارد ،اتفاد میافتد .روی

بر سطح اپیدرک قرار گیرد تا سبب ایجاد تگعفس غیرهگواوی

اسپادیكس تعدادی روونه وجود دارد اگه پوشگید او یگك

در داخل بافت نشود [.]6

تیه اوتیكول وااسمانعد است .به همین لوت آنتوریوکهگا

شکل  .3اثر تیمارهای مختلف بر محتوای نسبی آب بافت گل شاخهبریدۀ آنتوریوم آندرانوم رقم ’كلیماكس‘
میانگینهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معنادار در سطح  5درصد دارند.

 .4. 3مقدار محلول جذبشده

تیمارهای دیگر ،جذب محوول بیشتری داشگت (شگكل .)4

در بین تیمارهای بهااررفته ،ژل آلوئهورا  2/5درصد بهطور

ژل آلوئهورا بهجا خاصیت میكروباشگی دارای ترایبگات

مععاداری مقدار محوول جذبشدۀ بیشتری را در مقایسه بگا

پویساااریدی نیا است اه احتمگاتً در اثگر جگذب توسگ

تیمار شاهد نشان داد .ژل آلوئهورا  5درصد نیگا نسگبت بگه

اسگگپات ،پتانسگگیل اسگگمای آن را اگگاهش و جگگذب آب و
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محوول را افاایش داد است .ماندگاری گلهای شاخهبرید

متداولترین آنهاست .افاودن سگااارو بگه محوگول گوگدان،

با محتوای اربوهیدرات گل در ارتبا است [ .]20اواینرو،

موجگگب تحریگگك بگگاو شگگدن گگگل و ممانعگگت او پیگگری آن

استفاد او یك معب اربوهیدرات برای گلهای شاخهبریگد

میشود .همنعین ذخیرۀ پیشمگاد هگای تگعفس را افگاایش

ضروری به نظر میرسد .او بین انگواع قعگدهای بگهااررفتگه

می دهد و موجب ااهش پتانسیل اسمای گوبرگها و بهبود

برای افگاودن مانگدگاری گگلهگای شگاخه بریگد  ،سگااارو

تعادل آبی میشود [.]15

شکل  .4اثر تیمارهای مختلف بر مقدار محلول جذبشدۀ گل شاخهبریده آنتوریوم ’آندرانوم‘
میانگینهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معنادار در سطح  5درصد دارند.

 .5. 3درصد نشت کونی

افگگاایش لمگگر گوجگگایی توس گ سگگااارو در برخگگی او
گلهای شاخهبرید به تأثیر ایگن اربوهیگدرات در افگاایش

تیمار آویشن  150پیپیاک بیشترین درصگد نشگت یگونی را

جذب آب توس گل نسبت داد میشود .افگاایش جگذب

به میاان  62/59درصد نسبت به دیگر تیمارها دارا بگود اگه

آب به واسط قعد ممكگن اسگت ناشگی او افگاایش غوظگت

نشاندهعدۀ تسری فرایعگد پیگری در ایگن تیمگار نسگبت بگه

اسمای گل و برگ باشد [ .]20سااارو بسته شدن روونههگا

تیمارهای دیگر بهخصوص تیمار روغن ولك است .تیمگار

را القا میاعد ،اتالف آب را ااهش میدهد و بدین ترتیگب

ژل آلوئهورا  7/5درصد نیگا امتگرین درصگد نشگت یگونی

تعرد و تعفس را امتر و وون تر را حفظ میاعد [ .]15ویاد

( )10/71را سگگبب شگگد (شگگكل  .)5همبسگگتگی قگگوی بگگین

بودن تعرد در این تیمارها نیا دیگر لوت بیشتر بودن مقدار

افگگاایش نشگگت او غشگگا و تجایگ فسگگفولیپیدها در غشگگای

جذب محوول در تیمار ژل آلوئهورا است.

گلهای پیر گاارش شد است [ .]12در واقگ مقگدار ویگاد
نشت یونی در تیمارهای اسانس آویشن نشاندهعدۀ تسگری

دوره   17شماره   3پاییز 1394
667

عباس میرزاخانی و منصوره جاللی

فرایعد پیری است اه بهدلیل ایعكه این تیمار دارای امتگرین

پیاک فرایعدهای مرتب با پیری گل او جموه افگاایش نشگت

لمر پس او برداشت نیا است ،نتوانسته فرایعد پیگری را در

یونی در دیوارهای سوولی را افاایش داد اه این نتگایج بگا

گل به تأخیر انداود .بهنظر میرسد اسانس آویشن  150پی-

یافتههای برخی محققان مغایرت دارد [.]3 ، 8

شکل  .5اثر تیمارهای مختلف بر نشت یونی گل شاخهبریدۀ آنتوریوم آندرانوم رقم ’كلیماكس‘
میانگینهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معنادار در سطح  5درصد دارند.

اسانس آویشن بهااررفته نتوانست بر افاایش لمر گوجایی،

براساس نتایج پژوهش حاضر ،چعدین لامل در افاایش

تأثیر چعدانی داشته باشد.

لمر گوجایی آنتوریوک مؤثرند اه او آن جموه مگیتگوان بگه
افاایش جذب محوول ،افاایش محتگوای نسگبی آب بافگت،
اگگاهش درصگگد نشگگت یگگونی و ایفیگگت ظگگاهری گگگل در
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