
� از 	ر��� ����� ��

� از 	ر��� ����� �� �رو��ه ا��ر�	� ا�ران �ر��  

 عنوان فارسی مقاله :

ریدهب شاخه نرگس گلهای گلدانی عمر بر آویشن رضوری اسانس و دما کنش برهم اثر  

 عنوان انگلیسی مقاله :

Interaction effect of temperature and thyme essential oil 

on vase life of cut narcissus flowers 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک Pایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

  کلیک Pایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Pایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

MATERIALS AND METHODS 

Cut Narcissus flowers were obtained from a local the village nargesi, jiroft, and transported with proper covers 
immediately to Laboratory. Solutions were freshly prepared at the start of experiments. Stems were recut to 35 cm 
length. The study was arranged in a factorial test with complete randomized design with four replications. Each 
replication consisted of three cut flowers. Two levels of Temperature [4 and 16 °C], and five levels of Thyme [0, 1, 
2.5, 5 and 7.5 %], for hours two time, were applied [total of 10 treatments]. After recording the fresh weight, each 
flower was placed in a bottle containing 400 ml preservative solutions. 

 مواد و روشها

 گلهای شاخه بریده نرگس از دهکده نرگسی، جیرفت بدست آمده و با کاورهای درست بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شدند.

 محلولها به تازگی در رشوع آزمایشات تهیه شدند. ساقه ها مجدداً تا طول 35 سانتی مرت برش داده شدند. مطالعه در یک تست

 فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. هرتکرار از سه گل شاخه بریده تشکیل می شد. از دو سطح

 دمایی ( 4 و 16 درجه سانتی گراد) و پنج سطح آویشن [ 0، 1، 2، 5، و 5. 7 درصد) به مدت 2 دوساعت استفاده گردید(کالً 10

.تیامر). پس از ثبت وزن تازه، هر گل در بطری حاوی 400 میلی لیرت محلول های نگهدارنده قرار داده شد
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