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 ارتفاع، تعداد گلچه در سنبله، طول سنبله. شکل و اندازه بسیار متفادت میباشد،گالیل از گل های شاخه برید پیازی مهم با تنوع رنگ
 و100 ،50 ،0  اثر جیبرلیک اسید در غلظتهای، در این پژوهش.گیاه و زمان گلدهی از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت این گل است
 پیپیام بر صفات کمی و کیفی گالیل رقم وایت پروسپرتی در یک آزمون500  و250 ،0  پیپیام و هیومیک اسید در غلظتهای150
 نتایج نشان داد که. تکرار اجرا شد3 فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور جیبرلیک اسید و هیومیک اسید در
 طول گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین را،کاربرد جیبرلیک اسید در تمامی غلظتهای اعمال شده بهطور معنیداری ارتفاع بوته
 پیپیام تعداد کورملت50  جیبرلیک اسید همچنین در غلظت.نسبت به تیمار شاهد (غلظت صفر) افزایش و زمان گلدهی را کاهش داد
 هیومیک. وزن تک کورم و شاخص کلروفیل را بهطور معنیداری افزایش داد، پیپیام تعداد برگ150  و100 در بوته و در غلظتهای
 تعداد کورملت در بوته و وزن تک کورم را در هر، طول گل آذین،اسید اثر معنیداری بر زمان گلدهی نداشت درحالیکه ارتفاع بوته
 پیپیام بهطور معنیداری نسبت500  تعداد گلچه در گل آذین و شاخص کلروفیل را در غلظت،دو غلظت مورد استفاده و تعداد برگ
 پیپیام به ترتیب در جیبرلیک اسید و هیومیک اسید به علت اثرات500  و100  در نهایت تیمار غلظتهای.به تیمار شاهد افزایش داد
.بهتر بر رشد و کیفیت گلآذین در گل گالیل رقم وایت پروسپرتی پیشنهاد میگردند
. وزن تک کورم، گالیل، طول گلآذین، شاخص کلروفیل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Gladiolus is one of the bulbous cut flower with a variation in color, shape and size. Spike length, number of florets per spike,
plant height and flowering time are the parameters that determine the quality of this flower. This study was carried out to
evaluate the effect of gibberellic acid (0, 50, 100 and 150 ppm) and humic acid (0, 250 and 500 ppm) on quantitative and
qualitative characteristics of Gladiolus grandiflorus L. cv. White prosperty. The experiment was laid out in a factorial
arrangement based on randomized complete block design with two factors; gibberellic acid and humic acid, with 3
replications. Results showed that application of gibberellic acid at all used concentrations significantly increased plant
height, inflorescence length and number of florets per inflorescence, compared to the control as well as reduced the time of
flowering. Also, gibberellic acid at 50 ppm increased the number of cormlet per plant, and at 100 and 150 ppm enhanced the
number of leaves, corm weight and chlorophyll index. Humic acid had no significant effect on flowering time, while
significantly increased plant height, inflorescence length, number of cormlet per plant and cormlet weight at both used
concentrations and number of leaves, number of florets per inflorescence and leaf chlorophyll index at 500 ppm compared to
control. Finally, application of 100 ppm gibberellic acid and 500 ppm humic acid are suggested to improve growth and
inflorescence quality in Gladiolus cv. White prosperty, respectively.
Keywords: Chlorophyll, corms weight, gladiolus, spike length.
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مقدمه
گالیل با اسم علمی
گیاهی است از خانواده زنبق ( )Iridaceaeو یکی از
گلهای پیازی مهم شاخه بریده میباشد ( Bhujbal et
 .)al., 2014طول سنبله ،تعداد گلچه در سنبله ،اندازه
و رنگ گلچهها از جمله عوامل تعیین کیفیت در
گالیل میباشند ( .)Kumar & Gupta, 2014عوامل
مختلفی از جمله تنظیمکنندههای رشد گیاهی ،زمان
و عمق کاشت و اندازه کورم بر تولید و کیفیت گل
گالیل تأثیر دارند ( .)Sarkar et al., 2014عالوه بر
این ،افزایش در تولید گل و بهبود کیفیت سنبله آن
میتواند با استفاده از تنظیمکنندههای رشد گیاهی
بهدست آید ( .)Patel et al., 2010تنظیمکنندههای
رشد گیاهی ترکیبات شیمیایی آلی هستند که در
تغییر ویا تنظیم فرایندهای فیزیولوژیکی در گیاه در
غلظتهای کم مؤثرند ،آنها به آسانی جذب میشوند
و به سرعت از طریق بافتهای گیاهی به بخشهای
مختلف انتقال مییابند ) .(Rana et al., 2005جیبرلین
یک نوع تنظیمکننده رشد گیاهی است که موجب
تحریک واکنشهای فیزیولوژیکی در گیاهان و تغییر
سوخت و ساز منبع و مخزن از طریق تأثیر بر فتوسنتز
میشود ) .(Iqbal et al., 2011مطالعات انجام شده
بیانگر آن است که عملکرد و کیفیت گالیل با استفاده
از جیبرلیک اسید ) ،(Rana et al., 2005نفتالین
استیک اسید )،(Suresh Kumar et al., 2008
سایکوسل ) (Patel et al.,2010و مالیک هیدازید ( De
 )et al., 2002افزایش مییابد .طبق گزارشات به دست
آمده ،استفاده از تنظیم کنندههای رشد گیاهی مثل
جیبرلین ،اثرات مثبتی بر رشد ،عملکرد و کیفیت
گلهای گالیل دارد ).(Umrao Vijai et al., 2007
همچنین جیبرلیک اسید نقش مؤثری در تسریع
فرایندهایی مانند :القای زود گلدهی ،افزایش ارتفاع
گیاه ،افزایش تعداد برگ و افزایش میزان کلروفیل
برگ و بهبود عملکرد گلهای مختلف دارد ( Kumar et
& .al., 2003; Tyagi & Singh, 2006; Janowska
.Andrzejak, 2010; Emami et al., 2011; Sure et
.)al., 2012
مواد هیومیکی با تأثیر غیر مستقیم بر خصوصیات
Gladiolus grandiflorus L.

فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و بیولوژیکی خاک و
همچنین با تأثیر مستقیم بر پروسههای فیزیولوژیکی
گیاه بر رشد گیاهان تأثیر دارد ).(Ohta et al., 2004
بعالوه مواد هیومیکی بهطور مستقیم بر انتقال مواد
معدنی در گیاه ،بهبود سنتز پروتئین ،فعالیت شبه
هورمونی در گیاه ،افزایش فتوسنتز ،فعالیتهای
آنزیمی و افزایش جمعیت میکروبی نقش دارد
(.)Gholami et al., 2013; Seyed Bagheri, 2010
کاربرد هیومیک اسید به صورت محلولپاشی و
همچنین مصرف در خاک باعث افزایش هورمونهای
رشد گیاه از قبیل اکسین ،سیتوکنین و جیبرلین در
گیاه میشود )(Abdel-Mawgoud et al., 2007
همینطور موجب افزایش جذب عناصر غذایی از خاک
و کارایی عناصر غذایی در گیاه میگردد و بر افزایش
رشد گیاه به خصوص رشد ریشهها تأثیر دارد و باعث
افزایش میزان فتوسنتز ،جذب عناصر غذایی ،سطح
برگ ،بیوماس گیاهی و نفوذ پذیری بافتهای گیاهی
میگردد ( .)Ghasemi et al., 2012مطالعات صورت
گرفته در خصوص گیاهان زینتی حاکی از آن است که
هیومیک اسید در افزایش شاخصهای کمی و کیفی
گیاهانی از قبیل گالیل )،(Ahmad et al., 2013
همیشه بهار ( Allahvirdizadeh & Nazari Deljou,
 )2014و گل شببو ( & Shahsavan Markadeh
 )Chamani, 2014مؤثر میباشد .بنابراین اثر مثبت
جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر افزایش
شاخصهای کمی و کیفی گیاهان و همچنین عدم
یافت شدن گزارشی در خصوص کاربرد توأم دو تیمار
مذکور بر روی گالیل ،منجر به بررسی تأثیر غلظتهای
مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر رشد و نمو
گالیل رقم وایت پروسپرتی شد.
مواد و روشها
این آزمایش بهمنظور مطالعه اثر غلظتهای مختلف
جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر رشد و نمو گالیل
رقم وایت پروسپرتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل جیبرلیک اسید
(در سطوح  100 ،50 ،0و  150پیپیام) و هیومیک
اسید (در سطوح  250 ،0و  500پیپیام) در سه
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تکرار اجرا شد .کورمهای گالیول اصالح شده از
پاکدشت تهران تهیه شدند .بلوکها به فواصل 1/5متر
از یکدیگر و کرتها به ابعاد  1/2در  1/2و به فاصله
 1/5متر از یکدیگر بر روی بلوک در نظر گرفته شدند.
کل آزمایش شامل  36کرت و هر کرت نیز شامل 4
ردیف کشت با فواصل  30سانتیمتر بین ردیفها تهیه
گردید .کشت کورمها با دست و به فاصله 20
سانتیمتر و در عمق  7سانتیمتر انجام شد .برخی از
خصوصیتهای فیزیکی و شیمیایی خاک عبارت بودند
از :شن  31درصد ،سیلت  41درصد ،رس  28درصد،
اسیدیته  ،7/4کربن آلی  0/92درصد ،هدایت
الکتریکی  0/56دسی زیمنس بر متر ،فسفر 10/7
پیپیام و پتاسیم  328پیپیام.
اعمال تیمارها

تیمارهای مورد استفاده عبارت بودند از :جیبرلیک
اسید (با غلظتهای  100 ،50 ،0و  150پیپیام) و
هیومیک اسید (با غلظتهای  250 ،0و 500
پیپیام) .تیمار جیبرلیک اسید به صورت آغشته
نمودن کورمها قبل از کاشت اعمال شد .به این صورت
که کورمها به مدت  24ساعت در غلظتهای مذکور
خیسانده شدند و پس از آبکشی کورمها ،کشت انجام
شد .هیومیک اسید نیز بهصورت محلولپاشی برگی در
مرحله چهار برگی اعمال شد.
صفات مورد بررسی

صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از:
ارتفاع گیاه ،تعداد برگ در گیاه ،طول گل آذین ،تعداد
گلچه در گل آذین ،تعداد کورملت در گیاه ،وزن تک
کورم ،زمان گلدهی و شاخص کلروفیل .در هر واحد
آزمایشی ،گیاهان واقع در دو ردیف میانی و با حذف
ردیفهای حاشیه برای ارزیابی صفات مذکور مورد
استفاده قرار گرفتند .برای محاسبه تعداد روز تا
گلدهی ،زمانی را که  50درصد از گیاهان به مرحله
گلدهی رسیدند در نظر گرفته شد و اعالم گردید
) .(Gangadharan & Gopinath, 2000شاخص
کلروفیل نیز  60روز بعد از کشت و با استفاده از
دستگاه کلروفیلمتر دستی ( Spad-520ساخت
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کمپانی مینولتای ژاپن) اندازه گیری و بهصورت عدد
اسپاد بیان شد (.)Fahad et al., 2014
تجزیه و تحلیل دادهها

دادههای آزمایش با استفاده از نرم افزار  SASمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگینها با استفاده از
آزمون  LSDو در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.
نتایج
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جیبرلیک اسید بر
روی تمامی صفات مورد ارزیابی تأثیرمعنیدار دارد.
هیومیک اسید فقط بر روی تعداد روز تا گلدهی اثر
معنیداری نداشت .همچنین نتایج نشان داد که اثر
متقابل جیبرلیک اسید و اسید هومیک بر روی هیچکدام
یک از صفات مورد بررسی معنیدار نبود (جدول.)1
تعداد برگ در گیاه

نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )2نشان میدهد که
کاربرد جیبرلیک اسید در غلظتهای  100و 200
پیپیام بهطورمعنیداری تعداد برگ در گیاه گالیل را
نسبت به تیمار شاهد و غلظت  50پیپیام به نحو
معنیداری افزایش داد .همچنین نتایج مقایسه
میانگینها (جدول  )3بیانگر آنست که استفاده از
هیومیک اسید در هر دو غلظت  250و  500پیپیام
بهطور معنیداری تعداد برگ در گیاه را افزایش داد
ولی تفاوت معنیداری بین دو غلظت مورد استفاده
مشاهده نشد .بیشترین تعداد برگ در گیاه  8/13عدد
در غلظت  500پیپیام هیومیک اسید بهدست آمد.
ارتفاع گیاه

نتایج مقایسه میانگینها در خصوص اثر جیبرلیک
اسید (جدول  )2و هیومیک اسید (جدول  )3بر ارتفاع
گیاه گالیل حاکی از آن است که کاربرد جیبرلیک
اسید در تمامی غلظتهای اعمال شده و همچنین
هیومیک اسید در غلظت  500پیپیام بهطور
معنیداری ارتفاع گیاه را نسبت به تیمار شاهد (غلظت
صفر در هر دو تیمار) افزایش داد .اعمال باالترین
غلظت مورد استفاده در هر دو تیمار منجر به بلندترین
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 500پیپیام بهطور معنیداری نسبت به شاهد طول
گل آذین را افزایش داد و منجر به بیشترین
(39/77سانتیمتر) مقدار آن شد .کمترین مقدار طول
گل آذین (36/86سانتیمتر) نیز مربوط به تیمار شاهد
بود (جدول .)3

ارتفاع گیاه گردید و کمترین ارتفاع در هر دو تیمار،
مربوط به غلظت صفر (شاهد) بود.
طول گل آذین

بر اساس نتایج مقایسه میانگینها با افزایش غلظت
جیبرلیک اسید طول گل آذین افزایش پیدا کرد و
اعمال جیبرلیک اسید در تمامی غلظتهای مورد
استفاده میزان آن را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد
(جدول  .)2همچنین بین غلظتهای  50تا 150
پیپیام تفاوت معنیداری مشاهده نشد و بیشترین
( 40/15سانتیمتر) و کمترین (35/24سانتیمتر)
مقدار طول گل آذین به ترتیب در اثر کاربرد
غلظتهای  150پیپیام وتیمار شاهد بهدست آمد
(جدول  .)3همینطور نتایج مقایسهمیانگینها در
خصوص بررسی اثر هیومیک اسید بر طول گل آذین
گالیل نشان داد که کاربرد هیومیک اسید در غلظت

تعداد گلچه در گل آذین

نتایج مقایسه میانگینها در خصوص تیمارهای اعمال
شده بر تعداد گلچه در گل آذین گالیل بیانگر آن است
که با افزایش غلظت هر دو تیمار جیبرلیک اسید
(جدول  )2و هیومیک اسید (جدول  )3تعداد گلچه در
گل آذین افزایش یافت .در هر دو عامل اعمال شده در
سطوح مختلف ،باالترین غلظت مورد استفاده منجر به
تولید بیشترین تعداد گلچه در گل آذین شد و کمترین
تعداد گلچه در گل آذین مربوط به غلظت صفر
(شاهد) در هر دو عامل بود.

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده گل گالیل رقم وایت پروسپرتی ،تحت تأثیر جیبرلیک اسید و هیومیک اسید
Table 1. Variance analysis of measured traits of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L. cv. White Prosperty), under the
influence of gibberellic acid and humic acid
Plant Inflorescence Floret Cormlet Single corm Flowering
Chlorophyll
Height
Length
Number Number
Weight
Time
)Index (Spad Value
ns
ns
ns
ns
ns
ns
76.52
1.07
0.4
14.42
4.31
6.86
17.55ns
*86.02
**44.33
*6.59** 33.00
*12.1
**38.3
*90.49
*127.06
*26.42
*3.23** 44.21
*10.63
6.86ns
*138.41
7.86ns
3.11ns
0.15ns
3.49ns
1ns
2.71ns
0.98ns
27.5
7.05
0.47
8.63
2.93
4.16
29.56
5.88
6.9
7.29
11.17
6.25
2.86
8.37
5.88
6.9
7.29
11.17
6.25
2.86
8.37

** :ns ،* ،معنی دار در سطح احتمال  1و  5درصد و عدم اختالف معنی دار.

Leaf
Number
0.73ns
**4.46
**5.43
0.11ns
0.82
12
12

df

Variation Source

2
3
2
6
22
35
-

Block
)Gibberellic acid (GA
)Humic acid (HA
GA×HA
Error
Totl
)Coefficient of Variation(CV

**, *, ns: Significantly difference at 1 and 5% probability levels, respectively.

جدول  .2نتایج مقایسه میانگین اثر جیبرلیک اسید بر صفات مورد ارزیابی در گل گالیل رقم وایت پروسپرتی
Table 2. Mean values of the effect of gibberellic acid on evaluated traits of Gladiolus
)(Gladiolus grandiflorus L. cv. White Prosperty
Chlorophyll Index
)(Spad Value
60.90b
64ab
66.52a
68.18a
5.31

Concentrations of
Leaf
Plant Height Inflorescence Floret Cormlet Single corm Flowering
Gibberellic acid (ppm) Number
)(Cm
)Length (Cm) Number Number Weight (g) Time (day
0
6.76b
84.65b
35.24b
8.18b
25.37bc
25.81b
73.89a
50
7.14b
90.25a
38.93a
9.64a
28.28a
27.15ab
71.77b
100
8.16a
90.80a
39.62a
9.88a
27.46ab
28.23a
69.89bc
150
8.12a
91.27a
40.15a
10.05a
24.09c
28.27a
69.33c
LSD
0.89
5.13
2.60
0.67
2.87
1.67
2.00

حروف مشترک در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنیدار میباشد.
Means with the same small letter in each column do not significantly differ by LSD tests (p < 0.05).

جدول  .3نتایج مقایسه میانگین اثر هیومیک اسید بر صفات مورد ارزیابی در گل گالیل رقم وایت پروسپرتی
Table 3. Mean values of the effect of humic acid on evaluated traits of Gladiolus
)(Gladiolus grandiflorus L. cv. White Prosperty
Chlorophyll
)Index (Spad Value
61.74b
64.47ab
68.5a
4.60

Flowering
)Time (day
72.08a
70.92a
70.67a
1.73

Single corm
)Weight (g
26.36b
27.51ab
28.22a
1.45

Floret Cormlet
Number Number
8.88b
24.44b
9.52a
26.18ab
9.91a
28.28a
0.58
2.48

Inflorescence
)Length (Cm
36.86b
38.83ab
39.77a
2.25

Plant
)Height (Cm
85.74b
89.82ab
92.17a
4.44

Leaf
Number
6.81b
7.70a
8.13a
0.77

Concentrations of
)humic acid (ppm
0
250
500
LSD

حروف مشترک در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنیدار میباشد.
Means with the same small letter in each column do not significantly differ by LSD tests (p < 0.05).
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تعداد کورملت در گیاه

بر اساس نتایج مقایسه میانگینها ،اثر جیبرلیک اسید
بر تعداد کورملت در گیاه گالیل در غلظت 50
پیپیام ،اثر معنیداری بر افزایش صفت مذکور داشت
و منجر به تولید بیشترین تعداد کورملت در گیاه
( )28/28گردید (جدول  .)2سایر غلظتها تفاوت
معنیداری با شاهد نداشتند و اعمال غلظت 150
پیپیام بهطور جزئی تعداد کورملت در گیاه را کاهش
داد و منجر به تولید کمترین مقدار ( )24/09آن شد.
در خصوص اثر هیومیک اسید نیز نتایج حاکی از آن
است که کاربرد هیومیک اسید در غلظت  500پیپیام
بهطور معنیداری تعداد کورملت در گیاه گالیل رقم
وایت پروسپرتی را نسبت به شاهد افزایش داد.
همچنین ،بیشترین ( )28/27و کمترین ()24/44
تعداد آن به ترتیب در اثر کاربرد غلظتهای 500
پیپیام و شاهد بهدست آمد (جدول .)3
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غلظتهای صفر و  150پیپیام جیبرلیک اسید
بهدست آمد (جدول .)2
شاخص کلروفیل

همانطور که در نتایج مقایسه میانگینها مشاهده
میشود جیبرلیک اسید در غلظتهای  100و 150
پیپیام بهطور معنیداری شاخص کلروفیل را نسبت به
تیمار شاهد افزایش داد و تفاوت معنیداری بین
غلظتهای  50پیپیام و شاهد مشاهده نشد .بیشترین
( 68/18عدد اسپاد) و کمترین ( 60/90عدد اسپاد)
شاخص کلروفیل به ترتیب در غلظتهای  150و صفر
جیبرلیک اسید بهدست آمد (جدول  .)2همچنین کاربرد
هیومیک اسید در غلظت  500پیپیام بهطور معنیداری
شاخص کلروفیل را نسبت به شاهد افزایش داد و منجر
به بیشترین مقدار شاخص کلروفیل ( 68/50عدد اسپاد)
شد و کمترین شاخص کلروفیل ( 61/74عدد اسپاد) در
تیمار شاهد مشاهده شد (جدول .)3

وزن تک کورم

بررسی اثر مقایسه میانگینها در خصوص اثر جیبرلیک
اسید و هیومیک اسید بر وزن تک کورم در گالیل نشان
دادکه ،غلظت های  100و  150پیپیام جیبرلیک اسید
و غلظت  500پیپیام هیومیک اسید به طور معنیداری
وزن تک کورم را نسبت به شاهد افزایش دادند
(جدولهای  2و  .)3در این پژوهش ،باالترین غلظتهای
مورد استفاده در هر دو تیمار منجر به بیشترین مقدار
وزن تک کورم شدند و کمترین مقدار آن نیز در تیمار
شاهد مشاهده گردید .همچنین در هر دو تیمار مورد
بررسی غلظتهای باالی صفر تفاوت معنیداری از لحاظ
صفت مذکور با هم نداشتند.
زمان گلدهی

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که هیومیک
اسید تأثیر معنیداری بر زمان گلدهی نداشت
(جدول ،)3در حالیکه جیبرلیک اسید در هر سه
غلظت  100 ،50و  150پیپیام بهطور معنیداری
تعداد روز مورد نیاز تا زمان گلدهی را نسبت به شاهد
کاهش داد .همچنین ،بیشترین ( )73/89و کمترین
( )69/33روز مورد نیاز برای گلدهی به ترتیب در اثر

بحث
همانطور که در نتایج ذکر شد خیساندن کورمهای
گالیل رقم وایت پروسپرتی در تمامی غلظتهای
اعمال شده جیبرلیک اسید بهطور معنیداری ارتفاع
بوته ،طول گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین را
نسبت به تیمار شاهد افزایش داد .همچنین کاربرد
جیبرلیک اسید در غلظتهای  100و  150پیپیام،
بهطور معنیداری در افزایش تعداد برگ ،وزن تک
کورم و شاخص کلروفیل مؤثر بود و زمان گلدهی را
بهطور معنیداری کاهش داد .عالوهبراین غلظت 50
پیپیام بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد کورملت در
گیاه داشت .سایر محققین نیز با کاربرد جیبرلیک
اسید در گالیل افزایش شاخصهای کمی و کیفی را
گزارش دادند که در حالت کلی با نتایج بهدست آمده
در این پژوهش همخوانی دارد .در این خصوص Patel
 (2010) et al.با کاربرد غلظتهای  25و  50پیپیام
جیبرلیک اسید و برخی از تنظیم کنندههای رشد
دیگر در گالیل گزارش دادند که کاربرد جیبرلیک
اسید در غلظت  50پیپیام بیشترین تأثیر را در
افزایش طول گل آذین و تعداد گلچه در گل آذین و
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همچنین کاهش زمان گلدهی داشت.
) (2014با خیساندن قبل از کشت کورمهای گالیل در
غلظتهای  100 ،50 ،0و  150پیپیام جیبرلیک
اسید نشان دادند که جیبرلیک اسید در تمامی
غلظتهای مورد استفاده ارتفاع بوته ،طول گل آذین،
تعداد گلچه در گل آذین ،قطر ،وزن کورم و عملکرد
کورم را بهطور معنیداری نسبت به شاهد افزایش داد.
این محققین همچنین تسریع در جوانهزنی و گلدهی
را در تمامی غلظتهای مذکور گزارش دادندChopde .
 (2012) et al.,با کاربرد غلظتهای مختلف جیبرلیک
اسید ( 100و  150پیپیام) و نفتالین استیک اسید
( 200و  300پیپیام) نتیجهگیری کرد که تیمارهای
مذکور تأثیر معنیداری بر میزان کلروفیل و تعداد برگ
در بوته نداشتند .در حالیکه جیبرلیک اسید در غلظت
 150پیپیام منجر به بیشترین مقدار شاخصهای
کمی و کیفی گل آذین و همچنین کاهش زمان
گلدهی شد (2012) Sudhakar & Kumar .با بررسی
اثر برخی تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر رشد و نمو
و شاخصهای کمی و کیفی در گالیل به این نتیجه
رسیدند که محلولپاشی جیبرلیک اسید در تمامی
غلظتهای مورد استفاده ( 100 ،50و  150پیپیام)
بهطور معنیداری تمامی پارامترهای کمی و کیفی
نظیر ارتفاع گیاه ، ،طول و عرض برگ ،طول گل آذین،
تعداد گلچه در گل آذین ،تعداد و وزن کورم و کورملت
در بوته را بهطور معنیداری افزایش داد .این محققین
همچنین کاهش زمان گلدهی را در اثر غلظتهای
مذکور گزارش دادند .همچنین مطالعات صورت گرفته
نشان میدهد که جیبرلیک اسید در شکستن
دورمانسی ،افزایش جوانهزنی کورمهای گالیل و کاهش
زمان گلدهی نقش دارد (.)Bhujbal et al., 2014
جیبرلینها با تأثیر بر سنتز و فعالیت آنزیمهای
هیدرولیز منابع ذخیرهای باعث تسریع جوانهزنی و در
نهایت تسریع دوره رویشیگیاه میشوند ( Khan et al.,
 .)2013; Rani & Singh, 2013نقش جیبرلینها در
جوانهزنی و توسعه برگ ،ساقه ،گل و میوه شناخته
شده است ) .(Yamaguch, 2008همچنین جیبرلینها
در افزایش تقسیم و طویل شدن سلولها نقش دارند و
از این رو باعث افزایش رشد گیاهان میشوند .عالوه بر
Sarkar et al.

این جیبرلینها با تأثیر بر افزایش آنزیمهای
فتوسنتزی ،شاخص سطح برگ و افزایش کارایی
مصرف مواد مغذی در بهبود بهره وری فتوسنتز نقش
دارد ( .)Iqbal et al., 2011بنابراین افزایش پارامترهای
رشد با توجه به موارد مذکور قابل استناد میباشد.
همانطور که در نتایج نشان داده شد جیبرلیک اسید
تعداد کورملت و وزن تک کورم را افزایش داد که دلیل
آن را شاید بتوان به نقش جیبرلیک اسید در تعدیل
پتانسیل منبع به مخزن مربوط دانست .جیبرلیک
اسید همچنین باعث افزایش پتانسیل منبع و توزیع
مجدد محصوالت فتوسنتزی و افزایش قدرت مخزن
گیاهان میشود ( Khan et al., 2007; Iqbal et al.,
 .)2011تحقیقات گذشته نشان میدهد که جیبرلیک
اسید میزان شاخص کلروفیل را در گالیل افزایش داد.
جیبرلیک اسید بهعنوان یک هورمون ضد پیری
شناخته شده است و مانع تخریب کلرفیل میشود
) .(Ferrante et al., 2009عالوه براین افزایش بهرهوری
فتوسنتزی و افزایش کارایی مصرف مواد غذایی در
گیاه نیز میتواند از دالیل افزایش کلروفیل در اثر
اعمال جیبرلیک اسید باشد ).(Khan et al., 2007
همانطور که در نتایج آمده است کاربرد هیومیک
اسید به صورت محلول پاشی در هر دو غلظت مورد
استفاده ارتفاع بوته ،طول گل آذین ،تعداد کورملت در
بوته و وزن تک کورم را بهطور معنیداری نسبت به تیمار
شاهد (غلظت صفر) افزایش داد .همچنین محلول پاشی
با هیومیک اسید با غلظت  500پیپیام در افزایش تعداد
برگ و تعداد گلچه در گل آذین مؤثر بود .نتایج تحقیقات
سایر محققین نیز حاکی از آن است که هیومیک اسید در
افزایش رشد و کیفیت گیاهان مورد مطالعه تأثیر مثبت
دارد .در این خصوص Ambreen Memon & Khetran
) (2014با کاربرد هیومیک اسید در گل میمون افزایش
شاخصهایی از قبیل ارتفاع بوته ،تعداد شاخه در بوته،
تعداد برگ در شاخه ،تعداد گل آذین در گیاه ،تعداد گل
در گل آذین و همچنین افزایش دوره گلدهی را گزارش
دادند و تأثیر هیومیک اسید در افزایش شاخصهای
مذکور را به فعالیت شبه هورمونی آن نسبت دادند.
همچنین (2014) Allahvirdizadeh & Nazari Deljou
با بررسی تأثیر غلظتهای  750 ،500 ،250و 1000
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پیپیام هیومیک اسید بر شاخصهای مورفوفیزیولوژیک،
جذب عناصر غذایی و ماندگاری پس از برداشت گل
شاخه بریده همیشه بهار به این نتیجه رسیدند که سطح
برگ ،تعداد گل ،ماندگاری گل و غلظت کل فنول در
مقایسه با شاهد به طور معنیداری تحت تأثیر کاربرد
هیومیک اسید قرار گرفتند .این محققین در نهایت کاربرد
غلظتهای  250و  500پیپیام را برای محلول غذایی
گل شاخه بریده همیشه بهار رقم کریسانتا در سیستم
هیدروپونیک توصیه دادند .همچنین افزایش میزان
کلروفیل در اثر کاربرد هیومیک اسید در گیاهانی از قبیل
گالیل ( ،)Ahmad et al., 2013همیشه بهار
) ،(Allahvirdizadeh & Nazari Deljou, 2014و شب بو
) ،(Shahsavan Markadeh & Chamani, 2014گزارش
شده است .همانطور که در نتایج مشاهده میشود
هیومیک اسید بهطور غیر چشمگیری مدت زمان گلدهی
را کمی کاهش داد ولی تفاوت معنیداری با تیمار شاهد
نداشت .در سایر پژوهشها نیز تأثیر معنیدار هیومیک
اسید در کاهش مدت زمان گلدهی در گیاهانی نظیر
گالیل ( ،)Ahmad et al., 2013میمون ( Ambreen
 )Memon & Khetran, 2014و شب بو ( Shahsavan
 ،)Markadeh & Chamani, 2014گزارش شده است .در
مقایسه با سایر مطالعات انجام شده ،عدم تأثیر معنیدار
هیومیک اسید بر زمان گلدهی در پژوهش حاضر شاید
به تفاوت در منبع ماده هیومیکی ،روش و غلظتهای
مورد استفاده و ژنوتیپ گیاه مورد مطالعه مربوط باشد.
تأثیر مثبت هیومیک اسید در افزایش شاخصهای رشد
مذکور را میتوان به مواردی از قبیل تأثیر آن بر
پروسههای فیزیولوژیکی ) ،(Ohta et al., 2004افزایش
جذب و کارایی عناصر غذایی در گیاه ،نفوذ پذیری بافت
گیاهی ( )Ghasemi et al., 2012و فعالیت شبه
هورمونی ( )Nardi et al., 2002آن مربوط دانست.
هومیک اسید حاوی ترکیبات اکسینی و شبه اکسینی،
شبه جیبرلینی ( Pizzeghello et al., 2001; Nardi et
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 )al., 2002و سایتوکنینی
میباشد که از این جهت نیز میتواند بر رشد سلولها
مؤثر باشد .عالوه بر این ،هیومیک اسید باعث افزایش
فعالیت و سنتز آنزیمهای  H+-ATPaseدر غشای
پالسمایی سلول ( ،)Canellas et al., 2002افزایش
نفوذپذیری غشای سلول ،تنفس و فتوسنتز ( Ahmad
 )et al., 2013میشود و بهطور غیر مستقیم نیز بر
متابولیسم سلول مؤثر میباشد ( Piccolo et al.,
 .)1991بنابراین با توجه به موارد مذکور افزایش
شاخصهای رشد و نمو گالیل و همچنین افزایش
شاخص کلروفیل در اثر کاربرد هیومیک اسید قابل
تفسیر و استناد میباشد.
)(Zhang & Ervin, 2004

نتیجه گیری کلی

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که خیساندن
کورمهای گالیل رقم وایت پروسپرتی در غلظتهای
 100و  150پیپیام جیبرلیک اسید تمامی
شاخصهای کمی و کیفی گالیل را (به غیر از تعداد
کورملت در بوته که غلظت  50پیپیام بیشترین تأثیر
را داشت) افزایش داد و همچنین تعداد روز مورد نیاز
برای گلدهی را تا حدودی کاهش داد .عالوهبراین
کاربرد هیومیک اسید به صورت محلول پاشی خصوصاً
در غلظت  500پیپیام در افزایش تمامی صفات مورد
ارزیابی (ارتفاع بوته ،طول گل آذین ،تعداد کورملت در
بوته و وزن تک کورم ،تعداد برگ ،تعداد گلچه در گل
آذین و شاخص کلروفیل) به غیر از زمان گلدهی مؤثر
بود .همچنین نتایج نشان داد که اثرات متقابل
جیبرلیک اسید و هیومیک اسید در خصوص هیچ
کدام از صفات مورد بررسی معنی دار نبود .بنابراین با
توجه به نتایج بهدست آمده نتیجه گیری میشود که
کاربرد هیومیک اسید و جیبرلیک اسید میتواند
بهمنظور اعتالی رشد و کیفیت گالیل رقم وایت
پروسپرتی مورد استفاده قرار گیرد.
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