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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر برخی صفات ریختشناختی (مورفولوژیکی) و فیزیولوژیکی گل نرگس رقم
 تیمار و هر تیمار دارای سه تکرار و برای12 ژرمن آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامل تصادفی اجرا شد که شامل
450  و300 ،150 ،) (تیمار شاهد0  جیبرلیک اسید که در چهار سطح با غلظتهای، عامل اول.هر تکرار پنج گلدان در نظر گرفته شد
. ساعت اعمال شد48 قسمت در میلیون (پیپیام) بود که بهصورت غوطهوری سوخها در غلظتهای موردنظر جیبرلیک اسید به مدت
 قسمت در میلیون بود که بهصورت محلولپاشی500  و250 ،) (تیمار شاهد0  هیومیک اسید که در سه سطح با غلظتهای،عامل دوم
 تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر زمان ظهور ساقۀ گل، نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد.در مرحلۀ رویشی انجام شد
 تیمارهای جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بهصورت جداگانه اختالف. زمان گلدهی و قطر گل اختالف معنیداری با شاهد داشت،دهنده
 همچنین بیشترین سطح برگ نیز مربوط به اثر متقابل. کاروتنوئید و قطر سوخ گل نرگس داشتند،معنیداری بر سبزینۀ (کلروفیل) کل
، در کل نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان میدهد. قسمت در میلیون بود500 قسمت در میلیون و هیومیک اسید300 جیبرلیک اسید
 قسمت در میلیون بهترین تیمار500  قسمت در میلیون و هیومیک اسید300 با توجه به صفات مورد بررسی استفاده از جیبرلیک اسید
.بود که توانست صفات مورد بررسی را بهبود بخشد
. کاروتنوئید، قطر گل، سطح برگ، سبزینه، ساقۀ گل دهنده:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to evaluate the effect of gibberellic acid and humic acid on some morphological and physiological traits of
Narcissus cv. German, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with 2 factors, 12
treatments, 3 replications and 5 pots in each plot. The first factor was gibberellic acid at four levels with
concentrations of zero (control), 150, 300 and 450 ppm which was carried out by immersing onions in the mentioned
concentrations of gibberellic acid for 48 hours. The second factor was humic acid at three levels with concentrations
of zero (control), 250 and 500 ppm which was carried out as a foliar application at the vegetative stage. Analysis of
variance showed that the effects of gibberellic acid treatment on appearance of flowering stem, flowering time and
flower diameter had a significant effect compared to control. Gibberellic acid and humic acid treatments had
individually significant effects on total chlorophyll, carotenoid and diameter of narcissus bulbs. The most leaf area
was also related to the interaction of gibberellic acid (300 ppm) and humic acid (500 ppm). In general, results of this
study indicated that according to the studied traits, use of gibberellic acid (300 ppm) and humic acid (500 ppm) was
the best treatments to improve the studied traits.
Keywords: Carotenoid, chlorophyll, flower diameter, flowering stem, leaf area.
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مقدمه
گل نرگس یکی از مهمترین گیاهان گلدار است که در
هر گوشهای از جهان بهاستثنای مناطق گرمسیر رشد
میکنند و بهعنوان گل بریدنی ،گیاهان گلدانی و در
فضای سبز نیز کاربرد دارند (.)Hanks, 1984
پژوهشهای پیشین با روشهای مختلف بهنژادی و
بهزراعـی در صدد افزایش کیفیت و کمیت گلها و
گیاهان زینتی بودند که در این بین ،کاربرد
تنظیمکنندههای رشد گیاهی اهمیت ویژهای داشته
که از مهمترین آنها میتوان به اثر خوب جیبرلینها
در گیاهان زینتی اشاره کرد (.)Davis, 1988
جیبرلیک اسید در شماری از فرایندهای فیزیولوژیکی
گیاه از جمله تحریک تقسیم یاختهای و طویل شدن
یاخته ،انگیزش گل ،طویل شدن ساقه ،گلدهی یکسان،
تحریک توسعۀ گل ،کوتاه کردن زمان کشت تا
گلدهی ،افزایش اندازه و شمار گل میشوند
( .)Brooking & Cohen, 2002کاربرد جیبرلیک اسید
بیرونی ،باعث افزایش طول دم برگ و ساقۀ گل در
توتفرنگی میشود .گسترش سطح برگ ،تسریع در
گلدهی و کاهش زمان بیرون آمدن گلآذین از دیگر
اثرگذاریهای جیبرلیک اسید بیان شد ( Paroussi et
 .)al., 2002در بررسی تأثیر دمای پایین و جیبرلیک
اسید بر کیفیت شاخساره بهدستآمده از سوخهای
پیشرسشدة نرگس مشخص شد ،جیبرلیک اسید
 600قسمت در میلیون (پیپیام) تأثیر معنیداری بر
رشد شاخساره (کیفیت برگ و ساقه) و زمان گلدهی
داشت ) .(Hassanpour Asil et al., 2008همچنین
نتایج تحقیقات نشان داد ،جیبرلیک اسید در غلظت
 125قسمت در میلیون سبب شکستن خفتگی و زود
جوانهزنی در گالیول میشود (.)Bhujbal et al., 2014
نتایج تحقیق دیگری نشان داد ،جیبرلیک اسید در
غلظت  150قسمت در میلیون موجب افزایش ارتفاع
گیاه ،افزایش شمار برگ ،افزایش طول و عرض برگ،
افزایش طول سنبله و شمار گلچه در مریم میشود
) .(Rani & Singh, 2013نتایج تحقیقات گذشته نشان
میدهد ،جیبرلیک اسید در غلظتهای مختلف سبب
تسریع رشد ،عملکرد ،افزایش ارتفاع گیاه و افزایش
شمار گلها در گالیول شد (.)Sarkar et al., 2014

امروزه موادی که در تحقیقات به کار میروند
میبایستی خطر آلودگی محیطزیست را نداشته باشند.
هیومیک اسید ترکیب پلیمری طبیعی اسـت که
میتوانـد بهصورت مستقیم (بهعنوان ترکیب شبه
هورمونی اکسین و سایتوکینین) و یا غیرمستقیم باعث
افزایش جذب عنصرهای غذایی شود ( Nardi et al.,
 .)2002نتایج تحقیقات گذشته نشان میدهد ،در گل
ژربرا هیومیک اسید به دلیل اثرگذاری هورمونی ،در
بهبود جذب مواد غذائی و افزایش زیستتودة
(بیوماس) ریشه و شاخساره ،مانند یک اسید آلی
مشتق از هوموس عمل میکند ( Nikbakht et al.,
 .)2008نتایج بررسیها نشان داد ،کاربرد هیومیک
اسید بهصورت محلولپاشی و کاربرد در خاک موجب
افزایش جذب عنصرهای غذایی از خاک و کارایی
عنصرهای غذایی در گیاه میشود ( Adani et al.,
 .)1998همچنین محققان در بررسیهای خود روی
گل همیشهبهار نشان دادند ،محلولپاشی هیومیک
اسید در غلظتهای  250و  500قسمت در میلیون
بهطور معنیداری سطح و شمار برگ ،وزن خشک
اندامهای هوایی ،وزن خشک ریشه و ماندگاری گل را
در مقایسه با شاهد افزایش داد ( & Allahvirdizadeh
 .)Nazari 2014نتایج تحقیقاتی درزمینۀ کاربرد هیومیک
اسید در غلظت  2میلیلیتر در  1لیتر آب بهصورت
پاششی (اسپری) در مرحلۀ سه و شش برگی بیشترین
رشد شاخه و برگ ،افزایش میزان سبزینه (کلروفیل)،
افزایش کیفیت گل و افزایش شمار پداژک ( )Cormletدر
گالیول شد ( .)Ahmad et al., 2013همچنین نتایج
تحقیقات نشان داد ،کاربرد هیومیک اسید سبب تسریع
رشد رویشی ،افزایش گلدهی ،افزایش قطر و شمار پداژه
(کورم) در گل گالیول میشود ( Baldotto & Lilian,
 .)2013بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تأثیر
غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر
برخی صفات ریختشناختی (مورفولوژیکی) و
فیزیولوژیکی در گیاه نرگس رقم ژرمن انجام شد تا
بهترین غلظت برای این گل تعیین شود.
مواد و روشها
این پژوهش در پاییز و زمستان  1394در گلخانۀ
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تحقیقاتی دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
انجام شد .در این پژوهش سوخهای رقم ژرمن
( )Narcissus jounquilla cv. Germanاستفاده شد.
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامل
تصادفی با دو عامل و  12تیمار و با سه تکرار اجرا شد
و در هر تکرار پنج گلدان در نظر گرفته شد که در هر
گلدان یک سوخ کشت شد .درمجموع  180گلدان
کشت شد .عامل اول جیبرلیک اسید در چهار سطح
که شامل( 0 :تیمار شاهد) 450 ،300 ،150 ،قسمت
در میلیون بود و هیومیک اسید بهعنوان عامل دوم ،با
سه سطح شامل( 0 :تیمار شاهد ) 250 ،و  500پی
پی ام در نظر گرفته شد .بستر کشت شامل ماسه،
خاکبرگ و خاک باغچه بود که بهصورت حجمی
یکسان ( )1:1:1تهیه شد .خاک باغچۀ مورد آزمایش
در این پژوهش پیش از استفاده برای کشت ،به روش
 1HPSیا ضدعفونی خاک با بخارآب گندزدایی شد
( .)Anonymous, 1990همچنین نمونۀ خاک برای
بستر کشت در آزمایشگاه خاکشناسی دانشکدة علوم
کشاورزی دانشگاه گیالن بررسی شد .نتایج
بهدستآمده از آزمایش خاک در جدول  1آمده است.
بهمنظور تهیۀ محلولهای جیبرلیک اسید با
غلظتهای  300 ،150و  450قسمت در میلیون ،به
ترتیب  0/30 ،0/15و  0/45گرم جیبرلیک اسید با
ترازوی دیجیتالی با دقت باال وزن و در چند قطره
محلول  KOHیک نرمال حل شد .سپس با اضافه
کردن آب مقطر به حجم  1لیتر ( 1000میلیلیتر)
رسانده شد .همچنین بهمنظور تهیۀ محلولهای
هیومیک اسید با غلظتهای  250و  500قسمت در
میلیون به ترتیب 0/25 ،و 0/50گرم هیومیک اسید
توزین شد و با آب مقطر به حجم  1لیتر (1000
میلیلیتر) رسانده شد .سوخهای نرگس رقم ژرمن
تحت آزمایش پس از حذف پوست خشک بیرونی
(تونیک) و اندازهگیری وزن اولیه با محلول قارچکش
بنومیل به غلظت یک در هزار (یک گرم پودر قارچکش
در  1لیتر آب) به مدت  30دقیقه ضدعفونی شدند و
سپس به مدت  48ساعت در غلظتهای مختلف

1. Hot Plate Streilization
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جیبرلیک اسید غوطهور شدند و بیدرنگ پس از تیمار
در مخلوط خاکی در گلدانهای پالستیکی با قطر 14
سانتیمتر و در هر گلدان یک عدد سوخ بهصورت
همزمان کشت شدند .گلدانهای کشتشده مربوط به
هر تیمار و تکرار بهصورت تصادفی قرار داده شد و
عملیات آبیاری بیدرنگ پس از کشت صورت گرفت.
همچنین غلظتهای مختلف هیومیک اسید در مرحلۀ
رویشی (پیش از ظهور ساقۀ گل دهنده) برای هر گیاه
 10سیسی محلولپاشی شد .میانگین دمای گلخانه
در طول دورة رشد سوخها 23±2 ،درجۀ سلسیوس در
روز و  17±2درجۀ سلسیوس در شب تنظیم شد.
همچنین بهمنظور تأمین دمای مورد نظر در گلخانه از
دستگاه اسپیلیت استفاده شد .آبیاری برحسب نیاز
گیاهان و بهمحض خشک شدن سطح خاک گلدانها
انجام شد .پس از سبز شدن سوخهای کاشته شده در
گلدان ،برای تأمین نور مورد نیاز ( 2000تا 2500
لوکس) از چهار عدد المپ سدیمی فشارقوی 400وات
که در ارتفاع  1/5متری در باالی گلدانها نصب شده
بودند ،استفاده شد .مدتزمان روشنایی 11ساعت
(هفت صبح تا شش پس از ظهر) در نظر گرفته شد
( .)Hunter et al., 2004صفات اندازهگیریشده در این
پژوهش عبارت بودند از :زمان ظهور ساقۀ گلدهنده
(زمان کاشت سوخ تا مشاهدة ساقۀ گلدهنده) ،زمان
گلدهی (زمان کاشت سوخ تا شکوفایی گل) ،قطر گل
(برحسب سانتیمتر با کولیس ورنیه اندازهگیری شد)،
سبزینه و کاروتنوئید که با استفاده از دستگاه
طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر مدل ( PG
)Instrument Ltd T80 + UV/VISspectrometer
خوانده شد ) .(Lichtenthder, 1987برای اندازهگیری
سطح برگ از دستگاه سطح سنج برگ ( LeaF Area
 )Materاستفاده شد .سوخها پس از  90روز از
گلدانها خارج و قطر سوخهای بهدستآمده در پایان
تحقیق برحسب سانتیمتر با کولیس ورنیه اندازهگیری
شد .تجزیۀ واریانس دادههای بهدستآمده با استفاده از
نرمافزار  SASانجام شد .برای مقایسۀ میانگینها نیز
آزمون چند دامنهای دانکن استفاده و نمودارهای
مربوطه با استفاده از نرمافزار  Excelرسم شد.
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جدول  .1برخی از ویژگیهای مخلوط خاکی مورد آزمایش
Tabale 1. Some characteristics of tested soil mixture
Soil porosity
)(%

Soil
Texture

pH

EC
)(µs/m

Sodium
)(ppm

Potassium
)(ppm

Phosphorus
)(ppm

Nitrogen
)(ppm

56.30

Sandy loam

6.20

800

0.14

26

73

157

نتایج و بحث
زمان ظهور ساقۀ گلدهنده

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها در جدول 2
نشان داد ،تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر زمان ظهور ساقۀ
گل دهنده اختالف معنیداری با شاهد در سطح احتمال
 1درصد داشت .نمودار مقایسۀ میانگین غلظتهای
مختلف تیمار جیبرلیک اسید نشان داد ،بیشترین روز از
زمان کاشت تا زمان ظهور ساقۀ گلدهنده مربوط به
شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار جیبرلیک اسید 300
قسمت در میلیون بود که تأثیر معنیداری نسبت به همۀ
تیمارها داشت .ساقۀ گل دهنده در تیمار  300قسمت در
میلیون با میانگین  52/55روز و در تیمار شاهد با
میانگین  64/33روز مشاهده شد .بهعبارتدیگر تیمار
 300قسمت در میلیون جیبرلیک اسید توانست زمان
ظهور ساقۀ گلدهنده را نسبت به تیمار شاهد بهطور
معنیداری در حدود  11/78روز تسریع کند (شکل .)1در
مقابل ،تأثیر هیومیک اسید و اثر متقابل جیبرلیک اسید و
هیومیک اسید بر زمان ظهور ساقۀ گلدهنده معنیدار
نشد .جیبرلیک اسید در شکست خواب سوخ مؤثر است.
به نظر میرسد که توازن هورمونی بین اکسین ،جیبرلیک
اسید و آبسیزیک اسید عامل مهمی برای مهار (کنترل)
رشد شاخساره باشد ( .)Saniewski et al., 1999گیاهان
هنگامی در معرض جیبرلیک اسید خارجی قرار میگیرند
نسبت به آن واکنش نشان میدهند .جیبرلیک اسید
بهعنوان یک محرک برای القاء اکسین به شمار میآید
جیبرلیک اسید در آغاز باعث تقسیم یاختهای و اکسین
باعث بزرگ شدن یاخته میشود اثر متقابل بین اکسین و
جیبرلیک اسید یک پیشنیاز برای طویل شدن ساقۀ گل
است ( Rietveld et al., 2000; Xu et al., 2006; Watad
 .)et al., 1999جیبرلین از جمله مواد شیمیایی است که
میتواند تا حدودی جانشین نیاز سرمایی گیاه شود و به
دنبال آن دورة پرورش گیاه را کاهش دهد
( .)Chomchalow, 2004نتایج این بررسی با نتایج

بررسیهای  (2005) Kurtar & Ayanبر گل الله،
( )Brooking & Cohen, 2002بر گل شیپوری و
) (Rechards et al., 2001بر گل سوسن که کاربرد
جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین را در کاهش شمار روز از
کاشت تا ظهور جوانه گل معنیدار دانستند ،همخوانی
داشت .نتایج آزمایش بر گل اقونیطون 1نشان داد ،سرعت
جوانهزنی در نتیجۀ قرار دادن غدههای اقونیطون در
محلول جیبرلیک اسید با غلظت  200قسمت در میلیون
بیشتر شد ،که با این نتایج همخوانی داشت ( Watad et
.)al., 1999
زمان گلدهی

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها در جدول
 2نشان داد ،تأثیر جیبرلیک اسید بر زمان شکوفایی
گل در سطح احتمال 1درصد معنیدار است .همچنین
نمودار مقایسۀ میانگین نشان داد ،فاصلۀ زمانی بین
کشت سوخ نرگس رقم ژرمن تا زمان گلدهی در تیمار
 300قسمت در میلیون جیبرلیک اسید (با میانگین
 74/66روز) یا  10/78روز کوتاهتر از تیمار شاهد بود،
درحالیکه زمان گلدهی شاهد (با میانگین 85/44
روز) بود (شکل  .)2در مقابل هیومیک اسید و اثر
متقابل جیبرلیک اسید و هیومیک اسید تأثیر
معنیداری بر زمان گلدهی نداشت .در نتایج بررسی
محققان زیادی به این مطلب اشاره شده است که
جیبرلیک اسید با افزایش فعالیت آنزیمهایی از جمله
آنزیم اینورتاز و افزایش هیدرولیز نشاسته و ساکارز به
گلوکز و فروکتوز سبب تسریع فرآیندهایی مانند گلدهی
زودتر میشود .همچنین نتایج تحقیقی بر غدههای گل
شیپوری نشان داد ،غلظتهای جیبرلیک اسید تا یک
محدودة خاص در انگیزش گل و توسعۀ آن نقش دارند
که با نتیجۀ این تحقیق همخوانی دارد ( & Brooking
 .)Cohen, 2002همینطور جیبرلیک اسید موجب
1. Aconitum
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ساخت (سنتز) و فعالیت آنزیمهای آبکافتکنندة
(هیدرولیز) منابع ذخیرهای و در نهایت موجب تسریع
جوانهزنی سوخ و در نتیجه تسریع رشد رویشی در گل
مریم شد ( .)Rani & Singh, 2013نتایج تحقیقی دیگر
نشان داد ،جیبرلیک اسید سبب کاهش دورة گلخانهای و
تسریع گلدهی در الله میشود ( )Hanks, 1984که با
نتایج این تحقیق همخوانی دارد.

و هیومیک اسید معنیدار نشد .همچنین نمودار
مقایسۀ میانگین نشان میدهد ،بیشترین قطر گل در
تیمار جیبرلیک اسید  300قسمت در میلیون با
میانگین  6/89سانتیمتر و کوچکترین گلها در تیمار
آب مقطر (شاهد) با میانگین  6/47سانتیمتر به دست
آمد (شکل  .)3هیومیک اسید تفاوتی در قطر گل
ایجاد نکرد بااینوجود درشتترین گلها در تیمار 500
قسمت در میلیون هیومیک اسید به دست آمد
(شکل .)4ساقه حاوی مواد قندی است که وجود این
مواد سبب جذب بیشتر آب از انتهای ساقه میشود ،با
جذب بیشتر آب ،آماس (تورژسانس) یاخته و شادابی
گلبرگها حفظ میشود و در نهایت قطر گل افزایش
مییابد (.)Ichimura & Goto, 2002

قطر گل

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها در جدول
 2نشان داد ،تأثیر تیمار جیبرلیک اسید بر قطر گل
اختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد داشت.
ولی تأثیر هیومیک اسید و اثر متقابل جیبرلیک اسید
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شکل  .1تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر زمان ظهور ساقۀ گلدهنده
Figure 1. Effect of different concentrations of gibberellic acid on appearance of flowering stem

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس ویژگیهای مورد بررسی در گل نرگس رقم ژرمن
Table 2. Results of analysis of variance charactrestics studied in Narcissus jonquilla cv. German
Bulb
diameter
**61.47
**14.83
*3.10
1.01
8.92

Carotenoid
amount
**0.0055
**0.0047
0.00003ns
0.0002
10.50

Total
chlorophyll
**0.0042
*0.0026
0.0003ns
0.0005
14.55

MS
Leaf
surface
**145.4
**130
*7.93
3.15
6.65

Flower
diameter
0.34ns
*0.014
0.05ns
0.079
4.23

Time of
flowering
**222.74
1.86ns
4.37ns
13.16
4.52

Time of flowering
stem appearance
**424.1
0.19ns
1.52ns
16.69
6.76

df

S.O.V

3
2
6
24
-

Giberrellic acid
Humic acid
Intraction
Error
)C.V (%

** * ،و  :nsنشاندهندة اختالف معنیدار در سطوح احتمال 1درصد 5 ،درصد و نبود اختالف معنیداری است.
**, *, ns: Significantly difference at 1% and 5% probability levels and non-significant, respectively.
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شکل  .2تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر زمان گلدهی
Figure 2. Effect of different concentrations of gibberellic acid on time to flowering

نتایج تحقیقات گذشته نشان میدهد ،جیبرلیک اسید
موجب ساخت و فعالیت آنزیمهای آبکافتکنندة منابع
ذخیرهای میشود ) .(Rani & Singh, 2013همچنین در
نتیجۀ آبکافت نشاسته ،میزان قند افزایش مییابد ،تجمع
قند در یاختههای گلبرگ سازوکاری برای کاهش
پتانسیل آب گلبرگ است که این امر سبب تسهیل
جریان آب در گیاه و مصرف آن بهوسیلۀ گلها میشود.
به دنبال جذب آب یاختهها بزرگتر شده قطر گل
بزرگتر میشود .سازوکار این کار به این صورت است که
اسید اینورتاز تبدیل ساکارز به فروکتور و گلوکز را بر
عهده دارد .اینورتاز در بیشتر گیاهان عالی در واکوئل
(محلول) و در دیوارة یاختهای (نامحلول) وجود دارد.
حالت نامحلول اسید اینورتاز ،در تبدیل ساکارز به هگزوز
پس از انتقال به آوند آبکش به آپوپالست نقش دارد و
اجازة جذب هگزوزها را بهوسیلۀ گلبرگها میدهد .در
واقع آبکافت ساکارز برای رشد و توسعۀ یاخته الزم است.
بزرگ شدن قطر گل میتواند به خاطر تأثیر جذب قند و
تجزیۀ پلی ساکاریدهای مختلف باشد .هنگامیکه
هگزوزها در واکوئل تجمع مییابند پتانسیل آب گلبرگ
کاهش مییابد و سبب تسهیل جریان آب به سمت گل
میشود ( Yamada et al., 2007; Sood & Nagar,
 .)2005همینطور نتایج تحقیق گذشته نشان میدهد،
جیبرلیک اسید باعث افزایش قطر گل در گالیل میشود
( .)Yusef Saleh & Al-Safar, 2006همچنین نتایج
تحقیق دیگری نشان داد ،جیبرلیک اسید سبب بهبود
ویژگیهای گل نرگس مانند افزایش قطر گل میشود که
با این تحقیق همخوانی دارد (.)Nakhaie et al., 2004

سطح برگ

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها در جدول  2نشان داد ،اثر
متقابل جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر سطح برگ در
سطح احتمال  5درصد معنیدار بود .همچنین نمودار
مقایسۀ میانگین اثر متقابل جیبرلیک اسید و هیومیک
اسید بر سطح برگ نشان داد ،کاربرد تیمار جیبرلیک
اسید  300قسمت در میلیون و هیومیک اسید 500
قسمت در میلیون بیشترین سطح برگ با میانگین
 158/3میلیمتر را داشتند .کمترین سطح برگ مربوط
به تیمار شاهد با میانگین  89/17میلیمتر بود که با همۀ
تیمارها بهجز تیمار جیبرلیک اسید  450قسمت در
میلیون با میانگین  71/33میلیمتر تفاوت معنیداری
داشت (شکل  .)5هیومیک اسید سبب اثر مثبت
فیزیولوژیکی از جمله افزایش سوختوساز (متابولیسم) در
درونیاختهها و همچنین باال بردن میزان سبزینه در
برگها شده ،در نتیجه بر میزان عملکرد تولیدی و
زیستتودة تولیدی در گیاهان آلی افزوده میشود،
همچنین بررسی تأثیر سطوح مختلف محلولپاشی
هیومیک اسید بیانگر تأثیر مثبت و معنیدار محلولپاشی
بر سطح برگ بود ( .)Nardi et al., 2002نتایج تحقیقات
دیگری نشان داد ،محلولپاشی هیومیک اسید سبب
افزایش سطح برگ در گل رز میشود ( & Dastyari
 .)Hoseini Fari, 2014محققان در بررسیهای خود روی
گل همیشهبهار نشان دادند ،محلولپاشی هیومیک اسید
در غلظتهای  250و  500قسمت در میلیون بهطور
معنیداری سطح برگ را افزایش داد ( Allahvirdizadeh
.)& Nazari, 2014
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شکل  .3تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر قطر گل
Figure 3. Effect of different concentrations of gibberellic acid on flower diameter
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شکل  .4تأثیر غلظتهای مختلف هیومیک اسید بر قطر گل
Figure 4. Effect of different concentrations of humic acid acid on flower diameter

سبزینۀ کل

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد (جدول  ،)2تأثیر
تیمارهای جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر سبزینۀ کل
بهصورت جداگانه به ترتیب در سطح احتمال  1درصد و
 5درصد معنیدار بود .نمودار مقایسۀ میانگین غلظتهای
مختلف جیبرلیک اسید نشان داد ،بیشترین سبزینۀ کل
برگ مربوط به غلظت  300قسمت در میلیون جیبرلیک
اسید و کمترین مربوط به تیمار شاهد بود (شکل .)6
همچنین نمودار مقایسۀ میانگین غلظتهای مختلف
هیومیک اسید نشان داد ،بیشترین میزان سبزینۀ کل
مربوط به غلظت 500قسمت در میلیون هیومیک اسید و
کمترین میزان سبزینۀ کل مربوط به تیمار شاهد بود
(شکل  .)7جیبرلیک اسید تجزیه و از بین رفتن سبزینه
را در فرایند پیری کاهش میدهد دلیل آن نقش
ساختاری جیبرلین در غشاء کلروپالست و تحریک
نورساخت (فتوسنتز) است که با اسیدی کردن شیرة

یاختهای (کاهش  )pHاز تجزیۀ پروتئینها و
بههمریختگی غشاء یاختهای جلوگیری میکند که همۀ
این فرایندها و فعالیتها منجر به تأخیر در پیری برگها
و سبز ماندن برگها و افزایش طول عمر برگها میشود
که با افزایش طول عمر برگها ،ماندگاری گلها نیز
افزایش مییابد (.)Skutink et al., 2001
همچنین جیبرلیک اسید با حفظ سطح نیتروژن
برگ سبب حفظ سبزینۀ برگها و به تأخیر انداختن
پیری میشود ( .)Mutui et al., 2001مواد هیومیکی
در فرآیندهای زیستی (بیولوژیک) مانند نورساخت و
سبزینۀ کل مؤثرند ( .)Salman et al., 2005مسلم این
است که تأثیر هیومیک اسید از طریـق افزایش سبزینه
و دیگر رنگیزههای نورساختی ماننـد کاروتنوئیـدها و
افزایش سرعت نورساخت و کربوهیدراتها ،موجب
تحریک جذب عنصرهای غذایی و افزایش زیستتودة
ریشه و اندامهای هوایی گیاه میشود ( Nardi et al.,
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مارچوبـه ،نشان دادند ،بیشترین میزان سبزینه در
گیاهان محلولپاشیشده با هیومیک اسید بود که با
این نتایج همخوانی دارد ( Tejada & Gonzales,
.)2003

 .)2002بنابراین بهبود رنگیزههای نورساختی در
گیاهان تغذیهشده با هیومیک اسید ناشی از تأثیر
مثبت این ماده بر بهبود جذب عنصرهای غذایی و
افزایش سبزینه در برگهای گیاه نرگس است.
بهاحتمال یکی از عاملهای اصلی افزایش رنگیزههای
سبزینه به دلیل تأثیر شبه هورمونی (سایتوکنین) مواد
هیومیک اسید باشد ( .)Nardi et al., 2002نقش مؤثر
هورمونهای گیاهی بهویژه سـایتوکنین در تثبیت و
افزایش سبزینه به اثبات رسیده است ( Mutui et al.,
 .)2001نتایج تحقیق دیگری در گذشته نشان میدهد،
تأثیر محلولپاشی هیومیک اسید بر گل رز سبب
افزایش سبزینۀ کل شد و این امر سبب افزایش
شادابی گیاه رز شد (Dastyari & Hoseini Fari,
) . 2014محققان در نتایج تحقیقی در بررسی بر گیاه

میزان کاروتنوئید

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد (جدول  ،)2تأثیر
جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر میزان کاروتنوئید
هرکدام بهصورت جداگانه در سطح احتمال  1درصد
معنیدار بود .نمودار مقایسۀ میانگین نشان داد ،بیشترین
میزان کاروتنویید به ترتیب مربوط به تیمارهای جیبرلیک
اسید  300قسمت در میلیون ،جیبرلیک اسید 150
قسمت در میلیون و کمترین میزان کاروتنوئید در تیمار
شاهد بود (شکل .)8
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شکل  .5اثر متقابل غلظتهای جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر سطح برگ
Figure 5 Interaction effects of gibberellic acid and humic acid on the leaf surface

b

450

b

300

150

Total chlorophyll
)(mg.g -1 FW

a

a

0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

0

)Concentrations of gibberellic acid (ppm
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Figure 6. Effect of different concentration of gibberellic acid n total chlorophyll amount
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Figure 7. Effect of different concentration of humic acid on total chlorophyll amount
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شکل  .8تأثیر غلظتهای جیبرلیک اسید بر میزان کاروتنوئید
Figure 8. Effect of different concentration of gibberellic acid on carotenoid amount

همچنین بیشترین میزان کاروتنویید مربوط به
تیمارهای هیومیک اسید  500قسمت در میلیون و
کمترین میزان کاروتنوئید در تیمار شاهد بود (شکل
 .)9برداشت گلها و برش آنها باعث بروز تنش شده
که این تنش با تأثیرگذاری بر غشا تیالکوئید ،با تولید
رادیکالهای آزاد ،باعث تخریب رنگیزههای نورساختی
و باعث کاهش فعالیت نورساخت میشود .کاروتنوئیدها
نقش پاداکسندگی داشته و باعث جلوگیری از فعالیت
رادیکالهای آزاد و در نتیجه توقف و یا کاهش تنش
ناشی از فعالیت رادیکالهای آزاد میشود ( Mutui et
 .)al., 2001نتایج تحقیقات گذشته نشان میدهد،
نقش جیبرلیک اسید در افزایش محتوای کاروتنوئید
روی گیاه کروتون مؤثر بوده است (Eid & Abou-
 .)Leila, 2006همچنین محلولپاشی هیومیک
اسـید 500میلیگرم نقش مؤثری در افزایش
کاروتنوئید برگ همیشهبهار داشت ( Allahvirdizadeh
 .)& Nazari, 2014که با این نتایج همخوانی دارد.

قطر سوخ

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها در جدول  2نشان داد،
تأثیر تیمارهای جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر
قطر سوخ هرکدام بهصورت جداگانه به ترتیب در سطح
احتمال  1درصد و  5درصد معنیدار بود .اما اثر
متقابل جیبرلیک اسید در هیومیک اسید معنیدار
نشد .نمودار مقایسۀ میانگین غلظتهای مختلف
جیبرلیک اسید نشان داد ،بیشترین میزان قطر سوخ
مربوط به کاربرد تیمار جیبرلیک اسید  300قسمت در
میلیون و کمترین میزان قطر سوخ مربوط به تیمار
شاهد بود (شکل  .)10نمودار مقایسۀ میانگین
غلظتهای مختلف هیومیک اسید نشان داد ،بیشترین
میزان قطر سوخ مربوط به کاربرد تیمار هیومیک اسید
 500قسمت در میلیون و کمترین میزان قطر سوخ
مربوط به تیمار شاهد بود (شکل  .)11جیبرلیک اسید
محرکی برای کوتاه کردن دورة رویشی و تسریع ورود
به چرخۀ زایشی است ،کاهش زمان در دورة رویشی
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دیگر جوانههای پیشین نیز بزرگتر و بالغتر شدند که
این موضوع درزمینۀ تیمارهای جیبرلیک اسید 300
پی پی ام و هیومیک اسید  500قسمت در میلیون
صدق میکند .نتایج تحقیقات گذشته نشان داد،
خیساندن پداژههای گالیول در غلظتهای  100 ،50و
 250میلیگرم در لیتر جیبرلیک اسید به مدت 24
ساعت باعث افزایش اندازه ،قطر پداژه و شمار پداژک شد
( )Ram et al., 2002که با این نتایج همخوانی داشت.

گیاه و تسریع در ورود به مرحلۀ زایشی ،سبب افزایش
سوخدهی و افزایش قطر سوخ میشود ( Hassanpour
 .)Asil et al., 2008بهطوریکه در تیمار  300پیپیام
جیبرلیک اسید سبز شدن زودتر از دیگر غلظتهای
جیبرلیک اسید رخ داد و زمان گلدهی زودتر از دیگر
غلظتها بود .هیومیک اسید نیز باعث افزایش قطر
سوخ نسبت به پیش از کشت و رشد سوخ در دورة
پرورش از طریق جذب عنصرهای غذایی شد و از سوی
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کاشت سوخ تا ظهور ساقۀ گل دهنده و شکوفایی گل
را کاهش داد بنابراین میتوان عرضۀ گل را با این
 البته با استفاده از دما نیز میتوان.روش مدیریت کرد
چنین مدیریتی روی سوخ نرگس یا دیگر گیاهان
پیازی اعمال کرد اما ازآنجاکه تیمار سرمادهی یک
های مجهز و تسهیالتروش پرهزینه بوده و به گلخانه
سردکننده نیاز دارد که تأمین چنین امکاناتی مستلزم
 ولی میتوان با کاربرد مواد،صرف هزینۀ باالیی است
هورمونی با گلخانههای سادهتر این نتایج را به دست
 هیومیک اسید را میتوان به دلیل نداشتن.آورد
مشکالت زیستمحیطی و کمهزینهتر بودن در غلظت
 قسمت در میلیون برای افزایش کمیت و500 باالی
.کیفیت گل نرگس بهجای مواد شیمیایی استفاده کرد

نتیجهگیری کلی

کاربرد جیبرلیک اسید بر بعضی شاخصها مانند زمان
 زمان گلدهی و قطر گل مؤثر،ظهور ساقۀ گلدهنده
 همچنین تیمارهای جیبرلیک اسید و هیومیک،بوده
،اسید بهصورت جداگانه سبب افـزایش سبزینۀ کل
 بیشترین سطح برگ نیز.کاروتنوئید و قطر سوخ شد
 قسمت در300 مربوط به اثر متقابل جیبرلیک اسید
. قسمت در میلیون بود500 میلیون و هیومیک اسید
بهترین تیمار در این بررسی استفاده از جیبرلیک اسید
 قسمت500  قسمت در میلیون و هیومیک اسید300
در میلیون بود که توانست صفات مورد بررسی در این
 با استفاده از جیبرلیک اسید.آزمایش را بهبود بخشد
 قسمت در میلیون میتوان فاصلۀ زمانی بین300
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