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Abstract
Chrysanthemums with scientific name, Chrysanthemum
a plant of the Asteraceae/ Compositae family and spray
carnation with scientific name, Dianthus Caryophyllus of
the Caryophyllaceae in Iran and the world of high
economic value. Flower stem solidity, importance in
longevity and marketing goals and improve their quality.
Pre harvest spraying Nano Ca and Nano Si have a
important role in Flower stem solidity. In this research,
Nano Ca and Nano Si, each with tree levels of 10,20 and
40 mM and the pot without spraying was considered as
control. Pots, tree times in the week of spraying was
conducted on the same basis. quantitative and qualitative
traits such as flowers longevity on plant, flower fresh
weight and dry weight, phenyl alanin amonialyase and
superoxid dismutase activity, leaf si and ca, were
evaluated. The results showed all of evaluated traits
at 1% statistical level had significant effect.
Keywords: Chrysanthemum, Nano Ca, Nano Si, Spray
carnation.

چکیده

     گیا وناخ زا تسا یه ا هد،Chrysanthemum گل داوودی با نا لع م مم مممی

Dianthus با لع مان  مم م ممممی

 و گل میخکAsteraceae/Compositae

    ناهجاز

 در ایرا و نCaryophyllaceae     از خاهداون،Caryophyllus

   رد ییالاب

 اهمیت، استحکام ساقه گلها.ازرش اقتصادی باالیی برخوردارند

 محلولپاشی کودهای.ماندگای و بازارپسندی گلها و بهبود کیفیت آنها دارد
نانوسیلیسیم و نانوکلسیم در مرحله پیش از برداشت نقش مهمی در اس ماحت
 در این پژوهش نانوسیلیسیم و نانوکلس ب می ااااا غلظ تتتهای ی.ساقه گلها دارد
ی

    ط طط ی دو مرحله، و شا د )رطقم بآ( ده ر رکت هس  ا رررررر ررر40  و20 ، 10 ppm

 ص نام یتاف ند    مان اگد ررری.محلولپاشی روی بوتهها مورد استفاده قرارگرفت
 فعالیت،گ
کلس سسیم برگ گ

ک،  وزن خش و میسیلیس، وزن تررر،گل روی بوتههه

   دش یر.  ان زاد ه هگی،لآالنین آمونیالی ییاز
 آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و فنی
 معنی ی%1    لامتحا
یدار

ی در س حط
بایزرا دروم ییی ییی

نتایج نشان داد تمام ص تاف
.گردید

. نانوکلسیم، نانوسیلیسیم، میخک، داوودی:کلمات کلیدی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

11-61  صص،4  و3  شماره،9  دوره، 93 31 سال

11-61  صص،4  و3  شماره،9  دوره، 93 31 سال
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مقدمه و کلیات

ساختمان ديواره سلولي و در وظايف غشااء س يلول

میخک با نام علمی  ،Dianthus Caryophyllusاز خا هداون

مشكل كلس مي جذب آن توسط گياه نبوده ،بلكه انتقا آ ل ننن

 Caryophyllaceaeاست .جنس  Dianthusدارای ح ود دد
 300گون هه ه یکسا لاسود ،هل هههه ه و چندسال هه ه ب مو یی ی نواح یی ی
یباشددد .سه
مدیترانهای ،جنوب اروپا تا آسیای مرکزی می ی
گونه از این جنس شا لم

لها خاش ی هههه های ،گون هه ه
میخ د درادناتسا ک ر گ دیلوت  لللللللل 
 D.carthusianorumبه ارتفاع حدود  60سانتیمتر بعن ناو
لهای ریز خوشهای
گیاه گلدانی و گونه  D.barbatusبا گ 
به عنوان گل شاخهای و باغی ،در گلکاری اهمیت زیا ید
دارند (قاس و هراسهق یم ،یفاک      .) 86 31داوودی با مان    
علم ممم ی  ،Chrysanthemumگیا هداوناخ زا تسا یه          
 ،Asteraceae/Compositaeدارای بیش از  ۲۰۰گونه است
و درختچههای کوچک و بوتهای وجود دارد .گیاه داوودی
بر اساس

رگ ود و ف ه ر دناتسا م ا در         و ف مر

آذین نیز به گروههای گل آذین کم پر ،گل آذی نومنآ ن یی ییی،
یش دو
گل آذین منگولهای ،گل آذین تزئینی گروهبندی می ی
(وراوری نژا دد د .) ۱۳۹۲ ،سیلیس می    دوم وارف رصنع ني ا ااااان
پوسته زمين است ،با فرمول  Sio2سيليس مي دي اكس اي دي   
سيليس اين عنصر جزء عناصر مفيد ب .تسا ناهايگ يار
فترند ،رشد و تمايز
گياهان توليد شده بدون سيليس ضعي 
غيرطبيعي نشا م ن يييييدهن براك .د ر رصنع نيا حيحص د      
سا راميب لمحت و يراگز يييييييها،

كاهش بروز كمبودهاي غذا يي  ،بهبود يك ف تي
در نها تي

افزا شي

محصوالت و

عملكرد محصوالت كشاورزي شود .در

برخي موارد محلولپاش اب هزرابم رد سيليس ي ب يرامي      
يتواند تا
اثر مستق مي دارد .همچنین محلولپاشي سيليس م 
 % 60بهت ،ر    نس ك هب تب ا رررررر ربرد آن در آب آبيار ييي ،

بيماري سفيدك پودري را كاهش دهد .كلسي ممم ب ونع ه ان   
يكي از عناصر پرمصرف و از اجزاي مهم سا ويد هدنز ا هر   
س ول ل خ ميسلك .تسا ي ا  يلولس جر ن رد يمهم شق    

      

افزا شي

هب رجنم ميسلك .دنك

قطر گل و بهب يصوصخ دو ا نآ يفيك ت

كاربرد كلس مي همچنين منجر به افزا شي

   

   ش  هد ووو

وزن تر اوليه گلها

يشود (ملک ،یتو
و تأخیر در كاهش وزن تر آنها م 

.) 84 31

ميرعباسي نجفآبادي و همكاران در سال  1931پژوهشي
تپتاس مي ،
تهاي مختلف سيل كي ا 
را با هدف بررسي اثر غلظ 
نانوسيليس و كلريدددكلس ،ميزينم ،ميسلك تظلغ رب مي      
پتاس مي  ،كلروفيل برگ و تعداد گلچه ليليوم آس ماجنا يياي   
كهاي كامل تصادفي با 9
در قالب طرح بلو 

تيمار و  3تكرار با  5گلدان صورت گرفت .تيمارها شا لم
س اكيلي تتت پتاس  مي د تظلغ ر    

 52ميل ييي گ ،رتيل رد مر     

نانوسيليس در دو غلظت  12 /5و  52ميليگ و رتيل رب مر
شاهد بدون تيمار بود .نتایج نشا ولحم هک داد ن ل لل للللپاشی
سيل كي ات پتاس مي با غلظت  52ميليگرم ب نيرتشيب رتيل ر    
  

تعداد گلچه و بيشترين ميزان كلروف ار نامز رد گرب لي
  

داشت .بیشترین میزان کلسیم ،منی رد گرب میساتپ و میز

نو
تیمار کلریدکلسیم  05میلیییگ يتكرب .دوب رتیل رب مر ننننن ننننن
همكاران نیز در ساللل  1931در مطالعهههاي اثررر اس دافت هه از
س بررر
سيليس مي به دو صورت سيل كي ات پتاس مي و نانوس يلي س س
خصوصيات فيزيولوژ يكي گل ژربرا را بررسی نمودنددد .در
آزمایش اول ،محلولپاشی نانوسيليس با دو غلظت  12 /5و
 52ميليگرم در ليتر و محلولپاشی سيل كي اتپتاس مي در دو
غلظت  52و  05ميلي گرم در ليتر و شاهد بدون تيماررر در

سفيدك پودري مؤثر است ،زيرا روي قارچ عامل بيما ير
م زي ان   

يتواند به گل برسد ،بنابراين باید فق دنوآ قيرط زا ط    
نم 

كلريدكلس مي در دو غلظت ( 52و  05ميل يييگ )،رتيل رد مر   

یگردد .بر اساس شکل و فرم گل
خوشهای تقسیمبندی م 

يتواند موجب افزا شي
م

در واكوئل و غشاء سيتوپالس يشكبآ دنوآ قيرط زا يم     

دادند .آزما شي

که در بین آنها گونهها و ر مق های یکساله علفی ،چندسا هل
هب لگ عون

در داخل گياه است ،بدين مفهوم كه كلسيم به دليل تثب تي

چوبي به اندام مورد نظر حر تك

گونه  D.caryophyllusبعن ناو

دارد.

  

نظر گرفته شد .در آزمایش دوم محلولدهی هر دو ترکیب
با سطوح ذکر شده در سطح بستر انجام شد .نتاي ججج نشاننن
س در دو غلظت
داد كه محلولپاشی نانوس يلي س س
ص جنم ترو رررر رر ب هه ه كاه ششش

 هب ه ود ر

  

وزن ت رر ر گ لل ل و اف فف زا شي

دياكسيدكربن زير روزنهاي و اف ياز ششش تع اد دد گللل ژربراا

تأثیر محلولپاشی پیش از برداشت غلظتهای31 ...

ب بهبود د
شد ،در حالي كه سيل كي اتپتاس مي نتوانست موجب ب
صفات بررسي شده گردد .همچنین تع رامیت رد لگ داد    
   

محلولدهی  52میلیگ ان رتیل رد مر ن ن سیلیسو س هب تب

شاهد افزایش یافت ولی در صفاتی مانند وزن خشک گل،
فتوسنتز ،کارایی مصرف آب و ه تیاد

نزور هه هههای تفا تو

 2 01 2توسط  Changو همکا ور نار ييي ليل وي ممم ش قر ييي باا
یاکی واالن بر لیتر) به تنها يي و
کاربرد کلس مي ( 5،3و  7میل 
ک در محلوللل
همراه با  ۵۰۰ميليگرممم بررر ليتررر اس يموهدي ک ک
غذا يي صورت گرفت .صفاتی مانند تعداد گل ،،کلروف لي
برگ ،پتاس مي برگ و ساقه و کلس مي برگ ارزیا .دیدرگ یب   
نتایج نشان داد که تعداد گل ،کلروفيل برگ ،پتاس مي برگ و
داشت ول ييي م ازي ننن کلسي ممم و

منيز مي ساقه کاهش یافت .بنیجما راکمه و یل ا  ن ن رد زی

  

سال  92 31اثر سطوح مختلف کلسیم محل ذغ لو ا رب یی    
عملکرد کمی و کیفی گل رز ر مق

 vendenttaدر ش طیار

بدون خاک را بصورت آزمایش فاکتوریل در قال حرط ب   
بلوک کامل تصادفی با  2فا رد موینومآ روتک     3س حط
کلس  می در     2س  حط

و

یم یسررب ار )رالو     
(( ( 1/6و  4/8میل یی 

نمودند .نتایج نشان داد که افزایش غلظت آمونیوم از  0به
 2/5میلیموالر موجب افزایش معنیدار تعداد شاخه گ ،ل
طول دمگل و وزن تر شاخه گل رز شد .در حالیکه غلظت
 5میلیموالر موجب کاهش معنیدار تعداد شاخه گل ،قطر
جام ،طول جام ،عمر پس از برداشت و وزن تر شاخه گل
گردید .همچنین اف شیاز

ییاذغ لولحم میسلک تظلغ      

موجب افزایش معنیدار غلظت نیت گنم ،میسلک ،نژور ن ،ز    
بر و کاهش معنیدار غلظت

و یور ،میساتپ

گرب سم     

گردید .در این پژوهش از سطوح مختل و میسیلیسونان ف
نانوکلسیم برای یافتن مناسبترین ترکیب و غلظت

مؤثررر

بر دوام گلها شوخ کخیم ی ههه ههههای و داوودی روی بوته
استفاده شد و سپس تغییرات برخی صفات مورفولوژیکی،
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گلهای آلس دروم ایرمورت   
بررسی قرارگرفت.

ًال تصادفی با  7تیمار 3 ،تک رار
پژوهش بصورت طرح کام ًال
و هر تکرار حاوی  3گیاه ،در مجموع  63گلدان برای هر
گیاه اجرا شد .تیمارها شامل نانوسیلیسیم و نانوکلسیم هررر
کدام با  3سطح  20 ، 10و  40میلیگ تیل رد مر رر ررر و گل ناد

معنیداری با شاهد نداشت .همچنین پژوهشي که در سال

ساقه و کلس مي برگ افزا شي

فرآیند پژوهش

بدون محلولپاشی بعنوان شاهد بود .محلولپاشی گلدانها
 3بار در هفته بص ترو

ایم رد زور کی ننن نننن در پایههههای

یکسان انجام شد .برای بهبود سطح تماس محلول با گیاه
از تویین  20بعنوان مویان استفاده گردید .همچنین جهت
جل وو وگیری از ج حطس ،یکاخ بذ رتسب

 شیپ از     

  

محلولپاشی پوشانده شد تا فقط جذب از طریق برگها و
ساقه علفی انجام شود .دادههای مورد نظر پس از سنجش،
وارد نرمم مافزار     Excelش پس .د س د زیلانآ  اد هههههه ههاطسوت      
نرمافزار آماری  SPSSانجام و مقایسه میا داد نیگن ه هها اب    
استفاده از آزمون چند دامنهای دانک حطس رد ن

 %1و %5

ارزیابی شد .ب دومن مسر یار ا رن زا زین ر ممممم مممممماف راز Excel

استفاده گردید .صفات مورد ارزیابی شامل:
وزن ت رر ر گل    :وزن ت رر ر در روز مع یوزارت طسوت نی       
دیجیتالی با د تق

 0/ 01توزین شد (.)Clicle, 2002

وزن خشک گل :وزن خشک ریشه در روز معین پ زا س
 72ساعت قرارگیری در دمای  60درجهسانتیگراد ،توسط
ترازوی دیجیتا تقد اب یل   

 0/ 01ت نیزو

گردی یید (2002

.)Clicle,
سیلیسیم و کلسیم ب گر  :مطا قب شور

Konrad mengel

در سال  1973اندازهگیری و به صورت درصد بیان گردید.
آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز :فعالیت  PALبر اساس روش
 Redmanدر سال  1999با  1گرم از نمونههای بافت ساقه
اندازهگیری و در طول موج  290نانومتر در ازای یک گرم
وزن تر گلبرگ بیان شد.
آنزیم سوپراکسید دیس زاتوم  ::عصا یزنآ هر ممممم ب ساسا ر
روش  Ezhilmathiو همکاران در سال  2007از یک گ مر
گلبرگ تهیه و سپس فعالیت این آنزیم بر اساس بازداشتن
احیاء فتوش ششیمیایی ) Nitro-blue tetrazolium (NBTبه
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روش  Bayer and Fridovichدر سال  1987ان زاد ه هگی یر

نتایج ارزیابی صفات در گل داوودی به شرح ذیل است:

گردید.

وزن تر گل :در بین تیمارها نانوکلس سسیم  40میلیییگ رد مر

ماندگاری گل روی بوت :ه مان  هتوب یور لگ یراگد از   

لیتر با  3/ 10گرم ،بیشترین وزن تر و شاهد با  2/ 02گ ،مر

لها تا پژمردگ ای ی   
زمان رنگگیری غنچهها و باز شدن گ 

کمترین وزن تر را دارد.

رنگپریدگی گلبرگها و زردی برگها محاسبه شددد و به

وزن خشک گل :نانوکلسیم  40میلیگرم در لیتر با 0/ 29

صورت روز بیان گردید (.)Ezhilmathi, 2007

گرم ،بیشترین وزن خشک و شاهد با  0/ 20گرم ،کمت نیر

نتایج و بحث

وزن خشک را دارد.

نتایج ارزیابی صفات در گل میخک خوشهای به شرح ذیل

سیلیسیم برگ :نانوسیلیسیم  40میلیگرم در لیت اب ر    0/52

است:

درصد ،بیشترین سیلیسیم برگ و شا اب ده     0/ 10درص ،د

یگ رد مر
وزن تر گل :در بین تیمارها نانوکلس سسیم  40میلی ی

کمترین سیلیسیم برگ را دارد.

لیتر با  3/ 97گرم ،بیشترین وزن تر و شاهد با  3/ 00گ ،مر

کلسیم برگ :نانوسیلیسیم  40میلیگ اب رتیل رد مر     2/ 34

کمترین وزن تر را دارد.

درصد ،بیشترین کلس و گرب می

اب دهاش      1/ 85درص ،د

وزن خشک گل :نانوکلسیم  40میلیگرم در لیتر با 0/ 78

کمترین کلسیم برگ را دارد.

گرم ،بیشترین وزن خشک و شاهد با  0/ 59گرم ،کمت نیر

یگ رد مر
آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز :نانوکلس سسیم  40میلی ی

وزن خشک را دارد.
سیلیسیم برگ :نانوسیلیسیم  40میلیگرم در لیت اب ر    0/ 17
درصد ،بیشترین سیلیسیم برگ و شا اب ده     0/50درص ،د

لیتر با  7/ 45میکروگرم سینامات بر گرم بافت تازه بر دقیقه
بیشترین ،فعالیت آنزیم فنیلآالن و زایلاینومآ نی

اب دهاش    

 4/ 07میکروگرم سینامات ب هقیقد رب هزات تفاب مرگ ر       

کمترین سیلیسیم برگ را دارد.

لآالنین آمونیالیاز را دارد.
کمترین ،فعالیت آنزیم فنی 

کلسیم برگ :نانوسیلیسیم  40میلیگ اب رتیل رد مر     2/ 35

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :نانوکلسیم  40میلیگ رد مر

درصد ،بیشترین کلس و گرب می

اب دهاش      2/ 00درص ،د

لیتر با  2/ 12آنزیم بر گرم وزن تر ،بیشترین فعالیت آن میز

کمترین کلسیم برگ را دارد.

سوپراکسید دیسموتاز و شاهد با  1/ 07آنزیم بر گ مر

یگ رد مر
آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز :نانوکلس سسیم  40میلی ی

تر ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را دارد.

لیتر با  8/ 46میکروگرم سینامات بر گرم بافت تازه بر دقیقه
بیشترین ،فعالیت آنزیم فنیلآالن و زایلاینومآ نی

 دهاش ببب ب بببببا

 3/ 86میکروگرم سینامات ب هقیقد رب هزات تفاب مرگ ر       
لآالنین آمونیالیاز را دارد.
کمترین ،فعالیت آنزیم فنی 
آنزیم سوپراکسید دیسموتاز :نانوکلسیم  40میلیگ رد مر
لیتر با  2/ 26آنزیم بر گرم وزن تر ،بیشترین فعالیت آن میز
سوپراکسید دیسموتاز و شاهد با  1/ 12آنزیم بر گ مر

وز ن

تر ،کمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را دارد.
ماندگاری گل روی بوته :نانوکلسیم  40میلیگرم در لیتر
با  13 /7روز بیشترین ماندگاری و شاهد با  9روز ،کمترین
ماندگاری گل روی بوته را دارد (نمودار .)1

وز ن

ماندگاری گل روی بوته :نانوکلسیم  40میلیگرم در لیتر
با     61/3روز بیش گدنام نیرت ا ب دهاش و یر ا           9/1روز،
کمترین ماندگاری گل روی بوته را دارد (نمودار .)2

تأثیر محلولپاشی پیش از برداشت غلظتهای51 ...

لپروپانویی تسدب د
یفنی 
پیوستن اکسیداتیو  -4هیدروکس 
یآید .فعالیت
م

لآالن اونع هب زایلاینومآ نی ن     
ینف میزنآ للل للل

لپروپانویید
یترین آنزیم دخیل در مسیر بیوسنتزی فنی 
کلید 
لآالنین و تولید سینامیک بعنوان
با تأثیر روی اسید آمینه فنی 
پیشساز مواد فنلی مانند لیگنین منجر ب زفا ه ا ینگیل شی ن    
یشود ( .)Hatfiekd et al, 2001الگوی فعالیت آنزیمهای
م

نمودار  :1تغییرات ماندگاری گل میخک خوشهای

Table 1: Spray carnation longevity changes

یاکسیدانی عامل بسیار مهمی در کنترل روند فرآیندهای
آنت 
یباشد .در حقیقت سازگاری و غلبه بر تن شششهای
پیری م 
اکسایشی و ممانعت از تولی اکیدار د لل لللها مزلتسم دازآ ی   
نها یاقترا و    
تنظیم و تعدیل سنتز و احیای مجدد پروتئی 
یباشد .همچن زفا نی ا شی
ظرفیت آنتیاکسیدانی سلولها م 
ب بهب تظافح دو
یاکس جوم ینادی بب بب
فعالیت آنزیمهای آنت 
گیاهانت ربارب رد ن ششششششش هاشیاسکا ی ی م و یریپ و  رگ

نمودار  :2تغییرات ماندگاری گل داوودی

Table 2: Chrysanthemum longevity changes

کلسیم یکی از عناصر غذایی مهم جهت
ریشه و و ظایف آن است

هعسوت    

و دشر

هضرع رگید ترابع هب هک

     

مطلوب کلسیم موجب تحریک رشد ریشهها و نیئوم ی
توسعه سیستم ریشه ،بهبود رشد ،افزا شي
و در نتیجه موجب بهب دو

فتوسنتز میگردد

وزن تررر گ بذج یپ رد و ل    

بیشتر امالح به همراه آب ،موجب بهبود وزن خش لگ ک   
یگردد (غالمعلی و همکاران  .) 87 31کلسیم با بهب دو
نیز م 
عملکرد گیاه و سیلیسیم نیز با کاهش ميزان تبخير و تعرق
یشود (.)Moyer et al, 2008
موجب شکوفایی بهتر گل م 
توسعه پيگمانهاي سلول و سنتز آنتوسيانين با باالالال رفتن ن
ن
ميزان كربوهيدراتها نسبت مستق مي داشته و هر عاملي كه
بتواند بر افزا شي  ،جذب يا ساخته شدن قندها مؤثررر باشددد
موجب افزا شي

ميزان آنتوسيانين در گلبرگهاا م ييي گ در دد.

مواد معدني مانند كلس مي نيز موجب افزایش ميزان هيدرات
كربن و در نتیج عسوت ه هه ههه پيگماننن ها ييي س لول ييي و س تن ززز
آنتوسيانين ميشود .کلسیم را عامل اف شیاز
افزایش آنتوسیانین میدانند .سيليس مي در افزا شي

و دنق

تیاهن    ًاًا
اس اکحت ممم

گ و کيفي تتت
برگها ،غلظت کلروفيل در واحددد سط ححح برگ گ
گیاه نقش دارد ( .)Li et al, 2002لیگنین نیز بیا هورگ رگن   
بزرگی از پلیمرهای آروماتیکی است که از ترکی مهب و ب   

     

یاکسیدانها با نداد 
یگردد به این ترتیب که آنت 
سلولها م 
الکترون به رادیکالها نوگ دازآ ی هه هههها ،لاعف نژیسکا ی    
اکسید شده و قدرت اکسیدکنندگی آنها را از ب و هدرب نی
ینماینددد (.)Ananieva et al, 2004
روند پی م دنک ار یر ییی ییی
سيليسيممم باا رس د بو

رر ر د وي ار هه ه سولل ييي و تشيک لل ل الي ههه

سلولز -سيليس مي و پيوند با کلس مي و پکتين ماننددد کلسي ممم
موجب افزا شي

ل گياهه در
استحکام ديواره سلولي و تحمل ل

ل بيما زير اا م ممیگ در دد،
برابر تخريب سلولي ناشي از عوامل ل
پکتاتکلسیم نیز از مواد تش یال هدنهد لیک ههه ههههها ینایم ی   
یسا و اهدیراک
دیواره سلولی است .کلس لپ لاصتا رد می ییی ییی
پروتئینها  هدنهد لیکشت ی د .دراد شقن یلولس هراوی

     

کلسیم کوفاکتور آنزیمهای آم و زالی  ATP-aseب رد و هدو
پایداری و مقاومت

کیناکم ی س هراوید  لللل لللللولی نقش

دارد

(فاطمی و همکاران .) 88 31 ،با  هب هجوت  ا کرحت هکنی      
کلسیم در گیاه کم بوده با محلولپاشی میزان جذب کلسیم
در گیاه اف شیاز

ییابددد ( .)Mehran et al, 2008پی یر
م یی یی

گها و سایر اندامهای گیاهان در برگیرنده مجموعهای
گلبر 
از تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی پیوسته است ک هب ه   
محض انگیخته شدن بصورت پیوسته تا مرگ نهایی سلول
یرود که کاربرد عناصر اصلی در زمان ،غلظت و به
پیش م 
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