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  چکیده
-رقم بلوهاي شاخه بریدنی زنبق اي و افزایش طول عمر گلرسی، کوتاه کردن دوره گلخانهپیشتسریع فرآیند به منظور 

 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده 1386در سال مجیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار 
و ) گراد درجه سانتی15و  10، 5(ها عبارت بودند از دما در سه سطح فاکتور. انجام شدعلوم کشاورزي دانشگاه گیالن 

 گرم در لیترمیلی 600تیمار  نشان داد که بررسینتایج این ). گرم در لیترمیلی 600 و 300، 0(اسید جیبرلیک در سه سطح 
 و ظهور گل و افزایش طول ساقه، عمر زنی موجب تسریع در زمان جوانهگراد درجه سانتیپنج دماي اسید جیبرلیک در

ها و مواد ، میزان کلروفیل برگافزون بر این. ها شددر مقایسه با سایر تیمار هامواد جامد محلول گلبرگ گلجاي و
کاهش . داري بیشتر از سایر سطوح بود اسید جیبرلیک به طور معنیگرم در لیترمیلی 600ها در سطحآنتوسیانین گلبرگ

  . ها داشتمواد آنتوسیانین گلبرگمیزان داري بر افزایش گراد نیز اثر معنی درجه سانتیپنج دما به 
  

  گل بریدنی زنبق  دما، رلیک،اسید جیب :ي کلیدي هاواژه
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Abstract 

In order to accelerate forcing, reduce the production period and to extend the vase life of Iris 

hollandica cv. ‘Blue Magic’ cut flowers, an experiment was performed in the research glasshouse 

of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran, in 2007. The experiment 

was carried out as factorial based on completely randomized design with three replications. Factors 

were temperature (5, 10 and 15°C) and gibberellic acid (0, 300 and 600mg/l). The concentration of 

600mg/l gibberellic acid at 5°C accelerated sprourting and flower appearance and increased stem 

length, vase life of cut flowers and percentage of total soluble solid of petals as compared to other 

treatments. Furthermore, treating cut flowers with 600 mg/l gibberellic acid significantly increased 

the anthocyanin of petals and chlorophyll content of leaves. Also, reducing the temperature to 5ºC 

significantly increased  the anthocyanin of petals.  
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  مقدمه
هاي مهم صنعت بریدنی یکی از رشته هايتولید گل

باشد که نقش مهمی را در تولید گل و گیاهان زینتی می
کشور ایران . کنداقتصاد برخی کشورهاي جهان ایفا می

هاي گل خیز جهان و غنی از نظر به عنوان یکی از کشور
از . باشدهاي وحشی زینتی و گل بریده میتنوع گونه

 شرایط اقلیمی هر منطقه اجازه تولید در تمام  کهآنجا
دهد، گرایش به سمت تولید خارج از طول سال را نمی

. فصل براي پاسخ گویی به این نیاز افزایش یافته است

 شودرسی خوانده میاین نوع از تولید گل با نام پیش
  .)1386روئین (
رسی داراي مزایاي اقتصادي زیادي پیش فرآیند     

زمان  درریزي صحیح جهت تولید ا برنامهاست و ب
 براي تولید دهی باالتريسودتواند می معینی از سال

 جمله گیاهانی هاي پیازي ازگل. کننده داشته باشد
این . رسی در اولویت قرار دارندهستند که براي پیش

ها براي غلبه بر خواب و شروع به رشد نوع از گل
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از سوي دیگر .  دارندازمجدد، به یک دوره دماي پایین نی
هاي تالش. دهی یک روش پرهزینه استتیمار سرما

فراوانی جهت کاهش و یا از بین بردن تیمار سرمایی به 
-استفاده از مواد شیمیایی و هورمون. عمل آمده است

تواند گامی گیاهی مؤثر در شکست خواب پیاز میهاي 
ناصري و ( مفید در جهت کاهش تیمار سرمایی باشد

هاي ونجیبرلین از جمله هورم. )1377اهیمی گروي ابر
تواند جانشین نیاز گیاهی است که تا حدودي می

دنبال آن دوره پرورش گیاه را سرمایی گیاه گردد و به 
  ). 2000چانگ و سونگ (کوتاه نماید 

 نموهاي شاخه بریدنی اغلب در مرحله قبل از گل    
یط دوره به همین سبب، شرا. شوندکامل برداشت می
اي در بهبود کیفیت گل و عمر آنها پرورش نقش عمده

به منظور جذب بیشتر مصرف . بعد از برداشت دارد
 بلند مدت نگهداريبراي  يجدیدهاي روش امروزهکننده 

داهانایاکه و گالوي ( رودبه کار مینی هاي بریدگل
 یکی از نیهاي بریدافزایش طول عمر گل. )1999

 موثر در کیفیت و بازار پسندي مهمترین فاکتورهاي
اسید جیبرلیک استفاده از هورمون  .گرددمحسوب می

ها در طوالنی شدن تواند با افزایش طول عمر برگمی
 گوتومورا و ایشی( هاي بریدنی مؤٍثر باشدعمر گل

باشد که به هاي پیازي مهم میزنبق از جمله گل .)2000
. استفاده می شودعنوان گل شاخه بریدنی و گیاه گلدانی 

وع سازي محیط در مطبتزیین و عالوه بر آن براي 
براي پیش . رودها نیز به کار میفضاي سبز و پارك

هاي مختلفی مانند برداشت زود رس کردن زنبق روش
ال براي توسعه و هنگام پیاز و نگهداري آن در دماهاي با

واد ها، استفاده از انبار سرد و هم چنین متمایزیابی اندام
ها که در شکستن خواب پیاز شیمیایی مانند هورمون

ناصري و ابراهیمی گروي ( رودبه کار می مؤثر است،
، رسییند پیشرآ هدف از این تحقیق تسریع در ف.)1377

هاي اي و افزایش طول عمر گلکوتاه کردن دوره گلخانه
  . باشد میمجیکشاخه بریدنی زنبق رقم بلو

  
  مواد و روش ها

 در گلخانه کشت 1386 آبان 28ها در تاریخ پیاز      
متر سنگریزه  سانتیسهها در حدود در کف گلدان. شد

خاك تهیه شده . جهت ایجاد زهکش مناسب ریخته شد
 به ترتیب رس و( با مقداري ماسه بادي شسته شده

عمق . ها ریخته شددرون گلدان) 3:1ماسه با نسبت 
. ز در نظر گرفته شدکاشت پیاز ها سه برابر طول پیا

در محیط گلخانه  ها آبیاري شده وگلدان بعد از کشت،
هاي زنبق رقم براي انجام این پژوهش پیاز .قرار گرفتند

 از شرکت تجاري گلکار شهرستان کرج تهیه مجیکبلو
ر پایه  فاکتور، بدوآزمایش در قالب فاکتوریل با . شد

ها فاکتور.  با سه تکرار اجرا گردید تصادفی"طرح کامال
 600 و 300، 0(شامل اسید جیبرلیک در سه سطح 

 15 و 10، 5(و دما در سه سطح  )قسمت در میلیون
براي هر تکرار سه گیاه منظور . بود) گراددرجه سانتی

  . پیاز زنبق کشت گردید81در مجموع . شد
هاي مورد استفاده در این تحقیق اندازه محیط پیاز      

 هورمون اسید. متر بودانتی س8 تا 5/7 حدوددر 
 مورد استفاده در این پژوهش از )GA3( جیبرلیک

 اسید هاي مورد نظرغلظت. تهیه شد شرکت مرك
 قسمت در 300 : عبارت بودند از) GA3(جیبرلیک 

 6/0( قسمت در میلیون 600 و)  گرم در لیتر3/0(میلیون 
  ) گرم در لیتر

 سه به 1386اه مهر م  درسازيبراي آمادهپیازها        
ستیکی مشبک هاي پال تایی تقسیم و درون سبد27گروه 

 سه به تفکیک در  هاپیازسپس . بسته بندي شدند
 درجه سانتی گراد به 15 و 10، 5ي هاانکوباتور با دما

پس از اتمام دوره تیمار .  هفته قرار داده شد8مدت 
ها حذف گردید، دمایی، ابتدا پوست خشک بیرونی پیاز

 تایی 9ها به سه گروه ایی پیاز ت27ر گروه سپس ه
هاي اسید جیبرلیک با غلظت هاي تقسیم و در محلول

ت به مدقسمت در میلیون  600 و 300،)آب مقطر (صفر
ور گراد، غوطه درجه سانتی20 ساعت در دماي 48

  . )1985جونز و هانکس ( گردید
  درجه15ها ین دماي گلخانه در دوره کشت پیازمیانگ    

گراد در شب  درجه سانتی10گراد در روز و سانتی
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 بعد از ).1377ناصري و ابراهیمی گروي  (تنظیم شد
 2000( ها جهت تامین نور مورد نیازسبز شدن پیاز

از چهار عدد المپ سدیمی فشار قوي )  لوکس2500تا
ها رتفاع یک و نیم متري باالي گلدان وات که در ا400

 11مدت زمان روشنایی . شدنصب شده بودند، استفاده 
  .در نظر گرفته شد)  بعد از ظهر6 صبح تا 7( ساعت

صفاتی در طول دوره کاشت و پس از برداشت گل     
تعداد روز از زمان کاشت (ها مانند زمان جوانه زنی پیاز

طول ساقه از ( طول ساقه ،)پیاز تا زمان جوانه زنی پیاز
 کش و بر سطح خاك تا زیر دمگل با استفاده از خط

تعداد روز از زمان (زمان گلدهی   و)ترمسب سانتیح
   . شدمحاسبه )ت پیاز تا مرحله رنگ گرفتن غنچهکاش

هاي زنبق رقم هلندي از نوع آنتوسیانین گلبرگ    
 هارا و همکارانیوشی(  گلوکوزاید است-3مالویدین 

ها به کمک گیري آنتوسیانین کل گلبرگاندازه. )2006
م  گر4/0براي این منظور .  انجام گرفتمتراسپکتروفتو
هاي یک گل کامل توسط نیتروژن مایع پودر گلبرگ

حالل . منجمد و سپس در داخل بوته چینی آسیاب گردید
 450متانول و  لیتر  میلی45 با ترکیب آنتوسیانین

تهیه ) Methanol+1% HCl( ریکمیکرولیتر اسید کلرید
سیانین استخراج  پس از سانتریفیوژ محلول آنتو.شد

براي قرائت میزان . شده از مواد زائد جدا گردید
 1بافر. آنتوسیانین کل از دو نوع بافر استفاده گردید

)KCl-HCl 1 باpH=(2بافر   و ) 5/4استات، باpH = ( 
  .)1976رولستاد (
کل از دستگاه در نهایت قرائت میزان آنتوسیانین           

) JENWAY-6405.UV/Vis(اسپکتروفوتومتر مدل 
 و نانومتر انجام گرفت 700و  530در دو طول موج 

 .میزان آنتوسیانین کل از رابطه زیر محاسبه شد
  )A)=(A530 PH4/5–A700 PH4/5 (-)A530 PH1 – A700 PH1( جذب

 )mg/L) =(c)(b)(103)(A/a( کلآنتوسیانین 

A = Absorbance) میزان جذب(  
a=  extinction coefficient of Mvd-3-glu   
  )ضریب خاموشی(

molar  =28000  
b= molecular weight   Mvd-3-glu = 493/5 
c = dilution factor = 1) فاکتور رقیق سازي(  

103= conversion factor    )فاکتور تبدیل (       

در طول دوره نگهداري، صفاتی مانند طول عمر     
 تا هافاصله بین زمان پایان تیمار گل(ها گلجاي گل

 هاشاخص کلروفیل برگ ،)هاخشکی گلبرگ% 50ظهور 
، )SPAD-502 دستی مدلمتربا استفاده از کلروفیل(

توسط دستگاه ( هاگلبرگمیزان مواد جامد محلول 
 و آنتوسیانین )CETI BELGIUMلرفرکتومتر مد

  .قرار گرفتندارزیابی مورد  هاي اندازه گیري شده
اده از نرم افزار آماري تجزیه آماري داده ها با استف    

SAS اي مون چند دامنه کمک آزها به و مقایسه میانگین
 نیز براي رسم Excelاز نرم افزار . دانکن انجام گرفت

  .ها استفاده شدنمودار
  

  نتایج و بحث
  زمان جوانه زنی پیاز گل زنبق

    تجزیه آماري نشان داد که اثر متقابل دما و اسید 
معنی % 1زنی در سطح احتمال نهجیبرلیک بر زمان جوا

زنی در پیازهایی که تیمار سریع ترین جوانه. دار است
میلی گرم در  600  درجه سانتی گراد و غلظت5دمایی 

تجربه کرده بودند با میانگین   اسید جیبرلیک رالیتر
زنی در ترین زمان جوانهطوالنی.  روز، اتفاق افتاد77/8

 ون استفاده از اسیدگراد و بددرجه سانتی 15دماي 
 روز مشاهده 18/20با میانگین ) تیمار شاهد(جیبرلیک 

 رشد گیاهان ءخواب بخشی از چرخه). 1شکل(شد
شود که بقاء گیاه را در شرایط نامساعد محسوب می

وجود خواب در گیاهان پیازي سبب . تضمین می کند
شروع به . شده تا پیاز بالفاصله بعد از بلوغ جوانه نزند

جدد گیاه در فصل بعد مستلزم فراهم شدن برخی رشد م
شرایط است تا موجب شکسته شدن خواب در پیاز 

شرایط مذکور در دوره خواب باعث فرآیندهاي . گردد
باشد که منجر به شکست خواب توسعه و نمو گیاه می
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-شود و همزمان بافت براي رشد مجدد آماده میمی
وره خواب درجه حرارت عامل مهمی در کنترل د. گردد
باشد، به طوري که دماي پایین نیازي ضروري براي می

اثر دماي . باشدحذف خواب و تسهیل رشد ساقه می
پایین بر خالف عدم رشد ظاهري، فعل و انفعاالت 

) اي در حال خواباندام ذخیره(فراوانی در درون گیاه 
در طول انبار سرد، ذخایر کربوهیدراتی . دهدرخ می

هاي پیاز به وسیله هیدرولیز نشاسته موجود در بافت
. )2001فولتن و همکاران  (کنندتوانایی جابجایی پیدا می

ها بخصوص نشاسته به امکان تبدیل ماکرو مولکول
قندهاي ساده مانند ساکاروز، گلوکز و فروکتوز مقدمات 

در پایان دوره سرمادهی . این جابجایی را فراهم می کند
. شوندشاخساره منتقل میها به مواد مذکور از فلس

که به عنوان منبع انرژي ) هاقند(انتقال و تجمع این مواد 
هاي ساختمانی به کار شوند ودر واحدگیاه محسوب می

روند، سبب توسعه مواد فتوسنتزي و فراهم کردن می
ها انرژي مورد نیاز براي رشد بعدي گیاه و توسعه برگ

 بعد از پایان دوره به طور کلی جوانه زنی پیاز. گرددمی
سرما به وسیله جا به جایی کربوهیدرات ها به وقوع می 

به نحوي که سرما مواد مورد نیاز براي حمایت . پیوندد
ها و کوتاه کردن زمان جوانه زنی را فراهم از رشد برگ

 همان طور ).2003 گریتس و همکاران -لنگنس(نماید می
ر پیازهاي که در نتایج مشخص شده است، جوانه زنی د

دهد شود و این نشان میسرمادهی نشده نیز انجام می
زنی در زنبق بدون حضور سرما نیز اتفاق که جوانه

افتد، اما سرعت آن بسیار کندتر از زمانی است که می
در طول این دوره . شوندها با دماي پایین تیمار میپیاز

. آیددر سطح هورمونی اندام نیز تغییراتی به وجود می
واد باز دارنده به با پایان یافتن دوره خواب سطح م

یابد و بر میزان مواد تسریع کننده تدریج کاهش می
به نحوي که براي شروع به رشد مجدد . شودافزوده می

و جوانه زنی پیاز، بین این مواد باید تعادل برقرار شود 
 اسید جیبرلیک در شکست خواب ).2006زو و همکاران (

به نظر می رسد که توازن هورمونی . پیاز مؤثر است
بین اکسین، اسید جیبرلیک و اسید آبسزیک مهمترین 

سانیوسکی و (فاکتور مسئول رشد شاخساره باشد 
بعد از کشت پیاز سرمادهی شده، با . )1999همکاران 

توجه به آمادگی که پیاز از قبل کسب نموده، بالفاصله 
در نتایج رشد خود را آغاز می کند و همان طوري که 

 ممکن جوانه زنی اتفاق می ترین زماندیده شد در کوتاه
دماي پایین همچنین در تسهیل بیوسنتز اکسین . افتد

جیبرلیک به عنوان یک محرك  اسید. درونی نقش دارد
گردد، اما اثر تسهیل سنتز اکسین محسوب میبراي بیو

کنندگی آن در بیوسنتز اکسین درونی به اندازه سرما 
اثر متقابل بین اکسین و . )2007و و همکاران ز(نیست 

  اسید جیبرلیک یک پیش نیاز براي طویل شدن ساقه 
تواند تا حدودي جانشین اسید جیبرلیک می. باشدمی

نیاز سرمایی در گیاه شده و باعث رها شدن گیاه از 
   ).2000ریتولد و همکاران (خواب گردد 

  
 زمان ظهور گل

ی از آن بود که اثر متقابل     نتایج تجزیه آماري حاک
در سطح احتمال بر زمان ظهور گل دما و اسید جیبرلیک 

 دیده می 2همان طوري که در شکل . دار استمعنی% 1
گراد و غلظت  درجه سانتی5 در پیش تیمار دماي شود،
   روز 33/91 با میانگین میلی گرم در لیتر 600
رین تطوالنی. ترین زمان ظهور گل مشاهده شدکوتاه

گراد  درجه سانتی15بوط به تیمار دماي زمان گلدهی مر
 21/121با میانگین ) تیمار شاهد(و اسید جیبرلیک صفر 

  . روز بود
هاي گل با اعمال     بعد از گل انگیزي، تمایز یابی اندام

دهد و تیمار سرما بر روي پیاز که در انبار سرد رخ می
. جام می شودقسمت هاي مختلف گل توسعه می یابند، ان

همان طور که قبالً اشاره شد پیاز بالفاصله بعد از 
کوتاه  .سرمادهی آمادگی جوانه زنی و رشد را دارد

شدن دوره کاشت تا گلدهی عالوه بر تأثیر پذیري از 
جیبرلیک نیز رابطه مستقیم  انبار سرد، با تیمار اسید

مواجه با اسید جیبرلیک بعد از تیمار دمایی باعث . دارد
. گردد سلولی و طویل شدن سلول میحریک تقسیمت

هایی که با دماي پایین تیمار شده اند، همچنین در پیاز
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جونز و (شود نجام میگلدهی یکنواخت و هم زمان ا
   ).1985هانکس 

  
  طول ساقه 

در بر طول ساقه     اثر متقابل دما و اسید جیبرلیک 
 3با توجه به شکل . معنی دار بود% 1سطح احتمال 
گراد  درجه سانتی5ساقه در تیمار دماي بیشترین طول 

 با میلی گرم در لیتر 600و اسید جیبرلیک با غلظت 
کمترین طول . متر مشاهده شد سانتی55/41میانگین 

گراد و اسید  درجه سانتی15یمار دمایی ساقه در ت
- سانتی81/17با میانگین ) ار شاهدتیم(جیبرلیک صفر 
رسد که بهبود کیفیت ساقه به ظر میبه ن. متر بدست آمد

وسیله دماهاي پایین و خنک در اثر تغییر محل مصرف 
پرورش گیاه در دماهاي پایین سبب . مواد غذایی باشد

بدین ترتیب مواد . شودها می خشک برگافزایش ماده
گیرد و این امر ی بیشتري در اختیار ساقه قرار میغذای

از ). 2005روح (رد در افزایش طول آن نقش بسزایی دا
 تنفس گیاه و گرم سرعتسوي دیگر در دماهاي باال 

براي کربوهیدرات ها و یابد و تقاضاي گیاه افزایش می
، جهت جبران مواد اهاي موجود در گیمواد ذخیره

یابد و در مجموع مصرف شده در اثر تنفس، افزایش می
به . گیاه به مواد بیشتري براي ادامه رشد نیاز دارد

  اي بیشتري را به مصرف ین دلیل مواد ذخیرههم
رساند و باعث کاهش ارتفاع و ضعیف شدن ساقه می
افزایش طول ). 2003کامنتسکی و همکاران (گردد می

 به علت نقش این  جیبرلیک احتماالًساقه در تیمار با اسید
به نحوي که اسید . ماده در تسهیل رشد گیاه باشد

ر تقسیم سلولی، افزایش جیبرلیک با تحریک و تسریع د
رشد گیاه اثر طول سلول و بزرگ شدن آن بر سرعت 

جیبرلین ها ). 2006الخاصانه و همکاران (گذارد می
گروهی از هورمون هاي رشد گیاهی هستند که در 
بسیاري از مراحل رشد و نمو گیاه شامل طویل شدن 

-ذر و رشد اندامهاي زایشی وارد میساقه، جوانه زنی ب
سهیل رشد توسط اسید جیبرلیک در نتیجه ت. شوند

تقاضاي باال براي قندهاي محلول به سبب افزایش بیان 
هورمون هاي مختلف از جمله اکسین و . اینورتاز است

. گذارندلیک روي بیان ژن اینورتاز اثر میاسید جیبر
که ) قندهاي شش کربنی گلوکز و فروکتوز(هگزوزهایی 

-یله فعالیت اینورتاز تولید میدر بافت هاي هدف به وس
شوند، نه تنها منبع کربن و انرژي براي رشد گیاه 
هستند بلکه نیرو و انرژي الزم براي طویل شدن سلول 

ي سلول و افزایش را از طریق کاهش پتانسیل اسمز
رشد بافت به هر دو صورت، . نمایندجذب آب فراهم می

این . گسترش سلول و افزایش تعداد سلول بستگی دارد
ها از جمله هورمون اي از پیامفرآیند به شبکه پیچیده

به عالوه رشد . هایی مانند اسید جیبرلیک وابسته است
سبب ) هدف(رف فعال بافت با افزایش فعالیت محل مص

شود که به طور غیر مستقیم با تخلیه آوند آبکش می
بنابراین با در نظر . افزایش فعالیت اینورتاز ارتباط دارد

اي فتن متابولیسم ساکاروز، بین پیام هاي توسعهگر
ها ها و وضعیت متابولیکی واقعی سلولشامل هورمون

  ).1999گنزالز و همکاران (باید تناسب باشد 
 
 

  عمر گلجاي گل شاخه بریدنی زنبق
    در مورد این صفت اثر متقابل دما و اسید جیبرلیک 

 گلجاي بیشترین عمر. معنی دار شد% 1در سطح احتمال 
 میلی گرم در لیتر 600  مربوط به تیمار اسید جیبرلیک

گراد با میانگین  درجه سانتی5و پیش تیمار دماي 
 روز بود و کمترین عمر گلجاي مربوط به تیمار 86/17

و پیش تیمار دماي ) تیمار شاهد(اسید جیبرلیک صفر 
 روز بود 33/10گراد با میانگین درجه سانتی 15

ي سرمادهی شده سریع تر جوانه زده و پیازها). 4شکل(
همچنین سریع تر وارد فاز زایشی شده و مدت زمان 

اند در بیشتري براي رشد و توسعه گل اختصاص داده
از . کندزان مواد فتوسنتزي بیشتري جذب مینتیجه می

ها وجود د در بین اندامآنجا که رقابت براي جذب موا
مل نموده و همین ها در این رقابت موفق تر عدارد، گل

در پیش تیمار امر سبب افزایش و باال رفتن کیفیت گل 
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اسید جیبرلیک یکی . گراد می شود درجه سانتی5دمایی 
از هورمون هاي گیاهی می باشد که در افزایش طول 
عمر گل از طریق کاهش از دست دادن کلروفیل در گیاه 

اسید جیبرلیک با اسیدي کردن شیره سلولی . نقش دارد
ن زیرا قلیایی شد. شود میخیر انداختن پیرياعث به تأب

ا و تجمع آمونیوم هشیره سلولی موجب تجزیه پروتئین
ها می گردد که عامل مهمی در تسریع در حاشیه گلبرگ

 اسید جیبرلیک به دلیل اسیدي کردن. باشدپیري می
ها و به هم ریختگی شیره سلولی از تجزیه پروتئین

مچنین اسید ه.  نماید میغشاء سلولی جلوگیري
یر انداختن پیک تنفسی در گیاه خجیبرلیک از طریق به تأ

). 1386روئین (تواند طول عمر گل را افزایش دهد می
ژن اسید جیبرلیک تجزیه و از بین رفتن کلروفیل و نیترو

دهد که ممکن است به را در طی فرآیند پیري کاهش می
شاء دلیل نقش ساختاري اسید جیبرلیک در غ

. کلروپالست باشد و نیز باعث تحریک فتوسنتز شود
ها می تواند دلیلی بر افزایش طول عمر سبز ماندن برگ

تیمار اسید ). 2000ایشی مورا وگوتو (ها باشد گل
بنابراین . شودها میجیبرلیک سبب تأخیر در پیري برگ

مادهی در افزایش عمر توان اثرات مفید تیمار سرمی
 نظر هورمونی مثال افزایش  را از نقطههاماندگاري گل

   ).1998تورکواند (هاي جیبرلین توجیه نمود هورمون
  

  مواد جامد محلول گلبرگ
ها اثر دما، اسید     در روز دوم پس از برداشت گل

  جیبرلیک و اثر متقابل آنها بر مواد جامد محلول 
دار نشد اما در روز ششم اثر متقابل دما ها معنیگلبرگ

. معنی دارشد% 1سید جیبرلیک در سطح احتمال و ا
 600گراد و اسید جیبرلیک  درجه سانتی5تیمار دمائی 

) درجه بریکس (26/4 با میانگین گرم در لیترمیلی
گراد و اسید  درجه سانتی15بیشترین و تیمار دمایی 

) درجه بریکس( 05/3با میانگین ) شاهد(جیبرلیک صفر 
). 5ل شک(حلول را داشتند کمترین میزان مواد جامد م

زنی زمان هاي سرما دیده به دلیل سرعت در جوانهپیاز
رات کربنی داشته تري براي ذخیره مواد هیدمناسب

هاي این گروه باالتر بوده در نتیجه همچنین کیفیت گل
  ر خود ذخیره میزان مواد جامد محلول بیشتري د

ز رسد اسید جیبرلیک هیدرولیبه نظر می. اندکرده
نشاسته به ساکاروز و فروکتوز را افزایش داده و 

ها شده و  ساکاروز باعث تقویت دیواره سلولافزایش
ه تبع آن افزایش سطح مواد هیدرات کربنی گیاه و ب

  ). 2001جوز و همکاران (شود میزان مواد جامد محلول 
  

  هامیزان کلروفیل برگ
روز در نتایج حاصل از تجزیه آماري نشان داد که     

سوم پس از برداشت تفاوت معنی داري بین تیمارهاي 
ها وجود ندارد، اما مختلف از نظر میزان کلروفیل برگ

-در روز هفتم اثر اسید جیبرلیک بر میزان کلروفیل برگ
سطح اسید . معنی دار شد% 1ها در سطح احتمال 

 72/43 با میانگین میلی گرم در لیتر 600جیبرلیک 
 بیشترین میزان کلروفیل و )شاخص کلروفیل سنج(

شاخص  (71/29سطح بدون اسید جیبرلیک با میانگین 
ها را کمترین میزان کلروفیل در برگ) نجکلروفیل س

تیمار با اسید جیبرلیک سبب ). 6شکل (نشان دادند 
  ها سبز ماندن برگ. ها می شودتأخیر در پیري برگ

 سیدا. ها باشدتواند دلیلی بر افزایش طول عمر گلمی
یل را در طی فرآیند جیبرلیک تجزیه و از بین رفتن کلروف

دهد که ممکن است به دلیل نقش پیري کاهش می
ساختاري اسید جیبرلیک در غشاء کلروپالست باشد و 
نیز باعث تحریک فتوسنتز شود که در نتیجه طول عمر 
برگ و به دنبال آن طول عمر گل بریده افزایش یابد 

  ). 2001  و همکاراناسکوتینک(
  

    هاآنتوسیانین گلبرگ
    نتایج حاصل از تجزیه آماري نشان داد که اثر دما و 

ها در اسید جیبرلیک بر میزان آنتوسیانین کل گلبرگ
و اثر متقابل دما و اسید جیبرلیک در % 1سطح احتمال 

 بیشترین میزان .معنی دار بود% 5سطح احتمال 
 درجه 5مائی در پیش تیمار دها آنتوسیانین گلبرگ

که با گرم در لیتر بود  میلی49/8گراد با میانگین سانتی
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 میلی 93/7گراد با میانگین  درجه سانتی10تیمار دمائی 
گرم در لیتر تفاوت معنی داري نداشت همچنین کمترین 

گراد  درجه سانتی15ین در تیمار دمائی میزان آنتوسیان
). 7شکل  (گرم در لیتر مشاهده شد میلی7با میانگین 

ها در تیمار اسید وسیانین گلبرگباالترین میزان آنت
-میلی 12/9 با میانگین میلی گرم در لیتر 600 جیبرلیک

 گرم در لیتر و کمترین آن در تیمار شاهد با میانگین 
توسعه ). 8شکل(گرم در لیتر مشاهده شد  میلی32/6

ن ن با باال رفتن میزاهاي سلول و سنتز آنتوسیانیپیگمان
ها نسبت مستقیم داشته و هر عاملی که کربوهیدرات

ها مؤثر وي افزایش، جذب یا ساخته شدن قندبتواند ر
ها یش میزان آنتوسیانین کل در گلبرگباشد باعث افزا

 دراثر دماي پایین بر خالف عدم رشد ظاهري، .شودمی
اندام ذخیره اي ( فعل و انفعاالت فراوانی در درون گیاه

در طول انبار سرد، ذخایر . دهدرخ می) در حال خواب
هاي پیاز به وسیله کربوهیدراتی موجود در بافت

امکان . کنندجابجایی پیدا میهیدرولیز نشاسته توانایی 
هاي و مولکول ها بخصوص نشاسته به قندتبدیل ماکر

 مقدمات این ساده مانند ساکارز، گلوکز و فروکتوز
 دوره سرمادهی اندر پای. کندجابجایی را فراهم می
. ندشوها به شاخساره منتقل میمواد مذکور از فلس

 عنوان منبع انرژي که به) هاقند(انتقال و تجمع این مواد 
هاي ساختمانی به کار شوند ودر واحدگیاه محسوب می

روند، سبب توسعه مواد فتوسنتزي و فراهم کردن می
ها رگ براي رشد بعدي گیاه و توسعه بانرژي مورد نیاز

در نتیجه دماي پایین در زمان انبار داري در . گرددمی
افزایش ذخیره هیدرات کربنی گیاه، جوانه زنی سریع و 

ان رشد متعارف گیاه نقش داشته که به دنبال آن میز
اسید جیبرلیک نیز . دهدسنتز آنتوسیانین را افزایش می

اي  است که ترکیبات ذخیرهبه عنوان یک هورمون گیاهی
شود به گونه اي که اسید ه توسط آن تسهیل میگیا

 آنزیم آلفا آمیالز و دیگر جیبرلیک، موجب تحریک
 هیدرولیز گردد، که خود عاملهاي هیدرولیزي میآنزیم

در نتیجه در افزایش . باشداي میکننده براي منبع ذخیره
مواد هیدرات کربنی گیاه مؤثر بوده و میزان آنتوسیانین 

 و لی و 2000ویترك و همکاران (هد درا افزایش می
  ).2002همکاران 
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داري  با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیيتیمارها .زنی پیاز گل زنبق دما و اسید جیبرلیک بر زمان جوانهترکیب تیماري -1شکل 
  ).آزمون دانکن( هستند یک درصد در سطح احتمال 

  
 

  
داري در سطح  با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیيتیمارها. د جیبرلیک بر زمان ظهور گلدما و اسی ترکیب تیماري -2شکل 

  .)آزمون دانکن( هستند یک درصداحتمال 
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داري در  با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنیيتیمارها. در گل زنبقدما و اسید جیبرلیک بر طول ساقه  ترکیب تیماري -3شکل 
  .)آزمون دانکن( هستند یک درصدل سطح احتما

  
  
  

  
  

   با حروف غیر مشترك داراي اختالف ي تیمارها . شاخه بریدنی زنبق گلدما و اسیدجیبرلیک بر عمر گلجاي ترکیب تیماري -4شکل 
  .)آزمون دانکن(هستند  یک درصدداري در سطح احتمال معنی
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 با حروف غیر مشترك داراي يتیمارها. )در روز ششم (محلول گلبرگ زنبق  د جامددما و اسید جیبرلیک بر موا ترکیب تیماري -5شکل 
  .)آزمون دانکن( هستند یک درصدداري در سطح احتمال اختالف معنی

  
  
  

  
  

   با حروف غیر مشترك داراي اختالفيتیمارها .)در روز هفتم (فیل متروهاي مختلف اسید جیبرلیک بر شاخص کلراثر غلظت-6 شکل
  .)آزمون دانکن(هستند  یک درصدداري در سطح احتمال ی معن
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-   
داري در سطح تیمارها با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی. ها در گل زنبقدماهاي مختلف بر میزان آنتوسیانین گلبرگ اثر -7شکل 

  .)آزمون دانکن(هستند یک درصد احتمال 
  

  
تیمارهاي با حروف غیرمشترك داراي اختالف . ها در گل زنبقن گلبرگيانيزان آنتوسيبر مک يبرليد جي مختلف اسيها اثر غلظت-٨ شکل

  .)آزمون دانکن( دار هستند معنییک درصد دار در سطح احتمال معنی



                           ........                                                                رس کردن و بهبود کیفیت اثرات دما و اسید جیبرلیک در پیش
١٣ 
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