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Abstract 
Introduction: Proper nutrition in the cultivation of cut flowers, including polianthes is extremely important. It is 
necessary to achieve quantitative and qualitative standards for the cultivation and production of this flower. It has been 
shown that, due to the lack of many secondary roots and shallow roots, the bulb plants are more sensitive to the lack of 
nutrients (such as phosphorus) compared to the other horticultural and agricultural crops. Plant growth regulators are 
particularly important in increasing the quantity and quality of flowers and ornamental plants, one of the most important 
of which is the positive effects of gibberellins in ornamental plants. Phosphorus (P) plays a key role in photosynthetic 
activities, flower formation and production of reproductive organs of greenhouse crops. The present study will examine 
the effects of gibberellin as a plant growth regulators and different concentrations of phosphorus) on the growth 
characteristics and flowering indices of marigold under hydroponic conditions. 

Material and methods: An experiment was implemented to investigate the effect of gibberellic acid and various 
concentrations of P in nutrient solution on the growth and flowering of polianthes. The experiment was factorial based 
on a randomized complete block design with three replicates. The cuttings were immersed in 0 (distilled water), 100 
and 200 mg/L of gibberellin concentration for 30 min before cultivation. Four levels of different P concentrations (7.75, 
15.5, 31 and 62 mg/L) were prepared by monopotassium phosphate (KH2PO4) fertilizer and their effects were evaluated 
under different levels of gibberellin. Growth, flowering and physiological indicators were measured and evaluated 
during and at the end of the growing season. All data were statistically analyzed by analysis of variance (ANOVA) 
using the SAS 9.1 software (SAS Inc., Cary NC). Duncan’s multiple-range test was performed at p = 0.05 on each of 
the significant variables measured.  

Results and discussion: The results showed that nutrient solution consumption was more than 60% lower in plant 
nutrition according to plant demand and EC of the nutrient solution compared to the complete replacement method. 
The concentration of nitrogen, potassium, and calcium in Chinese lettuce decreased under the EC control method. Leaf 
magnesium concentration increased in all cultivars nourished according to EC control and plant nutrient demand 
compared to the complete nutrient replacement method. The highest concentrations of micronutrients such as iron, zinc, 
and manganese were observed in the complete nutrient replacement method in all three lettuce cultivars. The results 
also showed that the amount of Fe and Mn in the leaf of red lettuce cultivar and zinc concentration in the leaf of Chinese 
lettuce and Kazeroon decreased significantly under nutrient replacement according to the EC control and plant nutrient 
demand. 

Conclusions: Application of 31 mg L-1 of P and the impregnation of the bulb with the concentration of 200 mg L-1 
of gibberellic acid is recommended to accelerate the harvest elongated branches, to enhance the number of branches 
and the vase life of polianthes flower under hydroponic cultivation. 
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   1401/ 11/ 11تاریخ پذیرش:   1401/ 07/ 28 تاریخ دریافت: 

 چکیده 

جیبرلیک بر صفات کمی و کیفی گل مریم در شرایط کشت هیدروپونیک، آزمایشی به  های مختلف فسفر و اسید به منظور بررسی اثر غلظت 
های مختلف فسفر در محلول  تکرار اجرا گردید. در این پژوهش اثر غلظت  3های کامل تصادفی و با  طرح بلوکصورت فاکتوریل در قالب  

گرم بر لیتر(  میلی  200و    100،  0جیبرلیک )های مختلف اسید ها با غلظت سازی سوخگرم بر لیتر( و آغشته میلی  62و    31،  5/15،  75/7غذایی )
بیشترین مقادیر وزن تر و خشک  های این پژوهش نشان داد که  ل مریم مورد بررسی قرار گرفت. یافته های رشدی و فیزیولوژیک گ بر ویژگی

ها  اسیدجیبرلیک و کمترین مقادیر آن  گرم بر لیترمیلی 200گرم بر لیتر فسفر و تیمار میلی 31برگ و ساقه، تعداد سوخ و تعداد غنچه در غلظت 
گرم بر لیتر  میلی  31تیمار ترکیبی  میلی گرم بر لیتر فسفر )تیمار شاهد( مشاهده گردید.    75/7اسید جیبرلیک و    گرم بر لیترمیلیدر تیمار صفر  

درصدی تعداد شاخه گل و    99درصدی طول شاخه گل،    26/ 06گرم بر لیتر اسیدجیبرلیک در قیاس با تیمار شاهد افزایش  میلی  200فسفر و  
میلی گرم بر لیتر فسفر و آغشته  31را به نمایش گذاشت. با توجه به نتایج این پژوهش غلظت پُرپَر های مریم درصدی عمر گلجای گل  47/58
گرم بر لیتر اسیدجیبرلیک به منظور تسریع در برداشت شاخه و افزایش طول شاخه، تعداد شاخه و عمر گلجای میلی  200ها با غلظت  ازی سوخ س

 یه است. گل مریم در شرایط کشت هیدروپونیک قابل توص 
 

های غذایی. تعداد شاخه، جیبرلین، فسفر، عمر گلجای، محلول :کلمات کلیدی
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 مقدمه

افزایش  سبب    جمعیت   رشد  افزایش  اخیر  هایدهه  در

سراسر جهان   توجه به موادغذایی، گل و گیاهان زینتی در

افزایش   از   استفاده   نیازمند  کشاورزی  های فعالیت   گردید. 

  کمیت  و  کیفیت   بردن  باال  برای  مکمل  غذاییعناصر 

  رویه بی  استفاده  همواره  اما   .باشدکشاورزی می  محصوالت

 آوردن  وارد  موجب   کشاورزی  در  شیمیایی  کودهای  از

گردد  زیست میو محیط  زنده   موجودات  سالمت   به  آسیب 

(Elibox and Umaharan, 2008  .) ایران از  بزرگی  بخش 

باکمبود   نیمه خشک،  درمنطقه خشک و  قرارگرفتن  بدلیل 

-ترین مصرفجدی آب روبرو است. بخش کشاورزی مهم

وری آب در  کننده آب بوده و مصرف بهینه و افزایش بهره

سهم بخش،  راستا   این  این  در  دارد.  آن  درحفظ  بسزایی 

سیستم و  توسعه  بوده  توجه  مورد  پایدار  کشاورزی  های 

گلخانه کشت  منظور  شرایط بدین  در  ویژه  به  گیاهان  ای 

 ,.Shahabifar et al)   کشت هیدروپونیک توصیه شده است 

2019.)   

در بین گل های شاخه بریده، گل مریم در دنیا از اهمیت 

برخوردار عطر  باالیی  و  زیبایی  دلیل  به  و  خوشبو    است 

  (.Kheiri et al., 2010)  ددار  ییآرا  گلدر    نیاوافر  هدستفاا

از خانواده    .Polianthes tuberosa Lبا نام علمی  ریمــ گل م

Asparagaceae   ک آن  اصلی  خاستگاه  که  باشد    ر شو ــمی 

در   ه برید  شاخه  ی مکزیک است و از جمله مهم ترین گلها

در    هیژ وبه  در فضای سبز شهری   کشت  ایبر و    ستا جهان  

)  یگرمسیر  نیمهو    یسیرـ گرم   مناطق دارد   Deکاربرد 

hertogh and Le Nard, 1993  این گل یکی از منابع مهم .)

های این  در صنایع عطرسازی است. اسانس حاصل از گل

از   یکی  و  بوده  مختلف  اقوام  توجه  مورد  قدیم  از  گیاه 

عطر صنعت  ترکیبات  استارزشمندترین  درجهان    سازی 

(Kheiri et al., 2010.)   این گل در ایران در بین سایرگل

زیرکشت  ه سطح  با  چهارم  رده  در  بریده  شاخه    288ای 

هکتار قرار دارد و کشت این گل به صورت گلخانه ای و  

باز صورت می گیرد ) (.  Khalaj and Idrisi, 2012فضای 

گل مریم وضعیت اقلیمی بسیار مناسب برای کشت و کار  

های مناسب برای صادرات این گل  در ایران و وجود بازار

عطر در مجموع باعث شده است که این گیاه  زیبا و خوش 

توجه تولیدکنندگان  های بریده مهم موردعنوان یکی از گلبه

 گل و گیاهان زینتی قرار گیرد. 

های شاخه بریده از  تغذیه مناسب در کشت و کار گل

ای برخوردار است و  العادهاهمیت فوق  جمله گل مریم، از  

های کمی و کیفی برای پرورش و  دست یافتن به استاندارد

می ضروری  و  الزم  گل  این  یافتهتولید  های  باشد. 

فقدان   دلیل  به  دارسوخدهد که گیاهان  پژوهشگران نشان می

عمق، نسبت به کمبود  ریشه کمو  فراوان    های فرعیریشه

  سایر محصوالت باغبانی و زراعی   ه باغذایی در مقایسعناصر 

بیشتری به  حساسیت  و  تغذ  دارند  و  تکمیلییکوددهی   ه 

می نشان  بهتری  )ده  پاسخ  از  Brewster, 1994ند  بعد   .)

از   فسفر  منابع کودی حاوی  از  استفاده  نیتروژنه،  کودهای 

رشـد و تکامـل  اهمیت باالیی در تامین رشد و نمو گیاه،  

 ، سلولی، بیوســنتز نوکلئوتیدها  و طویل شدنریشه، تقسیم  

چربــی تولیــد  گـل،  و  تشکیل  آلبــومین  و  انجام هــا 

در سیتوپالسـم برخوردار است. کاهش آن    فتوسنتزفرآیند  

سبب    و در نتیجــه کــاهش مقــدار آن در کلروپالســت 

در اختالل  فتوسنتزی  فعالیــت   ایجاد  شد  هــای  خواهد 

(Rao et al., 1989عالو .)  ه بر این، فسفر عنصر اصلی مورد

آنزیم  سلولی،  غشای  برای  گیاهان  استها  نیاز  انرژی    و 

(Ogunlela et al., 2005; Noori et al., 2018)    و از سویی

فسفر   غلظت  افزایش  با  رشد  پارامترهای  افزایش  دیگر 

ممکن است به دلیل نقش فسفر در اجزای ساختاری مانند  

جا  و  جذب  در  و  باشد  فسفولیپیدها  غذایی  مواد  بجایی 

(Mandhare et al., 2021 نامتعادل و  نادرست  استفاده   .)

افزایش هزینه تنها موجب  نه  تولید کودهای شیمیایی  های 

شود. در این  زیست نیز میشده بلکه موجب آلودگی محیط

بین مصرف نامتعادل و بیش از حد کودهای فسفره بیشتر به  

کاهش  خورد. مصرف  چشم می کود موجب  این  نامتعادل 

به مصرف  کم  عناصر  شود جذب  می  روی  عنصر  ویژه 
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(Malakouti et al., 2006داده .)دهد می  نشان  جهانی  های 

 درصد  100  تا  50  فسفر  کودهای  به  نیاز  2050  سال  تا  که

  ظرف   جهانی  فسفات   سنگ  منابع  و   یافت  افزایش خواهد

 (.Shabani, 2021شد )  خواهند  تخلیه  آینده   سال  100  تا  50

استراتژی بررسی  و  تغذیههای  بنابراین  مصرف  ای  کاهش 

های تولید گل و گیاهان زینتی باید همواره  در گلخانه  کود

 مورد توجه پژوهشگران باشد. 

حسرت    Bayat et al. (2017)  هاییافته گل  روی  بر 

کیلوگرم در   60  غلظت کاربرد کود فسفر در  نشان داد که  

و  هکتار   زینتی  رویشی،  برای صفات  را  بازدهی  بیشترین 

های آن ها نشان داد که . یافتهدنبال داشت   بهگیاه  عملکرد  

قطر و  وزن  افزایش  باعث  فسفر  کود  های  گیاه  کاربرد 

-دختری، وزن خشک و تعداد دانه و کپسول در بوته می

شد زایشی را فسفر عمدتاً رد. این نتایج اثبات نمود که گرد

انرژی بیشتری در بنه ذخیره شده و   در نتیجه دهد؛ارتقا می

قویبنه میهای  تولید   Khalaj and Nowrozi)   شودتری 

Sharaf, 2018 های مختلف فسفر و  (. در بررسی اثر غلظت

که  نمودند  بیان  مریم  گل  کیفی  و  کمی  عملکرد  بر  روی 

آذین، طول ساقه گل ر ساقه،  دهنده، قطبیشترین طول گل 

کیلوگرم   100طول گلچه، تعداد گلچه و قطر گلچه از تیمار  

دست آمد که  در هکتار فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل به

( 2002در مقایسه با شاهد معنی دار بود. آزمایشی توسط )

Ramesh et al.    جهت بررسی نیاز غذایی گل مریم به فسفر

ند که تعداد برگ  ها مشاهده نمودو نیتروژن انجام گردید. آن

و تعداد شاخه در هر گیاه ، تعداد و وزن پیاز در هر گیاه با  

گرم در متر مربع افزایش یافت.    24افزایش سطح فسفر تا  

مصرف فسفر، اثر معنی داری روی تعداد شاخه گل و تعداد  

 گلچه روی شاخه گل نداشت. 

های رشد گیاهی در افزایش کمیت و کیفیت  تنظیم کننده

گیا و  ویژهگل  اهمیت  دارای  زینتی  از  هان  که  هستند  ای 

ها در گیاهان  توان به اثرات مثبت جیبرلینها میترین آنمهم

  (.Mashahiri and Hasanpurasil, 2016)  زینتی اشاره کرد

در   را  مهمی  نقش  که  است  گیاهی  هورمون  جیبرلین یک 

کند. جیبرلین طویل شدن ساقه،  رشد و نمو گیاهان ایفا می 

گلدهی و جوانه زدن بذر را در برخی گیاهان کنترل    تسریع

اسید   (.Mohsenzadeh and Hertamani, 2015)  کندمی

  را در   برگ  تعداد  نهایت  در  و  غذایی مواد  جذب جیبرلیک

 . (Shah and Ahmad, 2006)دهد می افزایش  گیاه

در پژوهشی اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و   

یافته قرارگرفت.  مطالعه  مورد  مریم  گل  این  کیفی  های 

 ام پیپی  500  یهاغلظت در    جیبرلین  پژوهش نشان داد که

خوشه    لو ـ ط  ه، دـ هندلـ گ  اقه ـ س   لو ـط  یشاز ـ فا  ب ـموج

  ید دگر  ههنددگل  ساقه  ردر ظهو  تسریع  موجب  نیزو    گل

(Kheiri et al., 2010 .)    جیبرلین نقش مهمی را در پیشرفت

القای  فرایند قبیل  از  گیاه  رشد  طول  در  گوناگون  های 

تعداد برگ ارتفاع گیاه،  افزایش طول و  ها، مقدار  گلدهی، 

 Rani and)   کندکلروفیل و عملکرد گیاهان مختلف ایفا می 

Singh, 2013; Emami et al., 2011.)    جیبرلیک کاربرد 

بر داد، غلظت    اسید  نشان  نرگس  گل   ام پیپی  100سوخ 

موجب   خشک  جیبرلین  وزن  و  تازه  وزن  تعداد،  افزایش 

تنظیم کننده رشد   ایناستفاده از  و    شد  یهای دختر  سوخ

 شدباالتر سوخ  و بهره وری  دهی  ، گل  بهتر  منجر به رشد

(Hassan and El-Azeim, 2019.)  آزمایش    هاینتایج 

Wankhade et al. (2002)صورتی در  داد  نشان  که  نیز 

قبل از کاشت برای تیمار    امپیپی  150جیبرلین با غلظت  

کاررود، سبب افزایش ارتفاع گیاه، تعداد های مریم بهسوخ

 گردد. های هر گل آذین میها و تعداد گلچهبرگ

نشان داد  (  Ramieرامی )های پژوهشگران در گیاه  یافته

کود فسفره منجر به    جیبرلیک اسید و  زمان  هم  که استفاده

بیشتر  تولید زیست  باتوده  قیاس  کود   در    استفاده جداگانه 

توده با  شود. افزایش مشاهده شده در بازده زیست میفسفره  

راکاربرد   اسید  رشد،می  جیبرلیک  بهبود  به  توسعه   توان 

داد  کلروپالست  نسبت  فتوسنتزی  کارایی  تشدید  و  ها 

(Ullah et al., 2017).    نتایج مشابه در گیاه شنبلیله به بهبود

رنگدانه کلروفیلمحتوای  مانند  فتوسنتزی  و  های  ها 

)کارتنوئید داده شده است  نسبت   ,.Ahmad Dar et alها 
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رسد بررسی نظر می(. با توجه به موارد مطرح شده، به2015

ها،  صفاتی همچون مدت زمان الزم جهت سبز شدن سوخ

ه تولیدی  شاخه  جهت تعداد  الزم  زمان  مدت  بوته،  ر 

برداشت شاخه و عمر گلجای از صفات مهمی می باشد که  

غلظت  تغییرات  تحت  آن  بررسی  مختلف  لزوم  های 

جیبرلیک اسید و فسفر در شرایط کشت هیدروپونیک گل  

 باشد.مریم قابل تامل می

حداکثر   به  رسیدن  برای  مهم  راهکارهای  از  یکی 

ت عالی، پرورش گیاهان  محصول درحداقل زمان و با کیفی

-به روش کشت بدون خاک یا هیدروپونیک درگلخانه می 

های فتوسنتزی،  باشد. با توجه به نقش موثر فسفر درفعالیت 

ای  های زایشی محصوالت گلخانهتشکیل گل و تولید اندام

یک   عنوان  به  جیبرلین  هورمون  فعال  نقش  همچنین  و 

وهش حاضر کننده رشد گیاهی درتسریع گلدهی، پژتنظیم

غلظت  و  جیبرلین  هورمون  اثرات  بررسی  مختلف  به  های 

ویژگی بر  شاخصفسفر  و  رشدی  گل های  گلدهی  های 

 .  مریم در شرایط کشت هیدروپونیک خواهد پرداخت 

 هامواد و روش

ای و آزمایشگاه تجزیه  ش در مجتمع گلخانهپژوه  این

دانشگاه شهید  کیفی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی  

  48دقیقه و    20درجه شمالی و    31چمران اهواز واقع در  

متر از سطح دریا و   18دقیقه با ارتفاع    41درجه شرقی و  

به    1400تا پایان اردیبهشت    1399درفاصله زمانی مهرماه  

های کامل تصادفی  صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک 

بت این گلخانه  تکرار اجرا گردید. متوسط دما و رطو   3و با  

درصد بود. این    50±2درجه سانتی گراد و    22±2به ترتیب  

پلی   از جنس فلز و پوشش  گلخانه فاقد سیستم حرارتی، 

سوخ بود.  این  کربنات  در  استفاده  مورد  مریم  گل  های 

پژوهش از یک واحد تولیدی گل مریم واقع در شهرستان 

 دزفول تهیه گردید.  

ها با آب شستشو اولیه سوخقبل از انجام تیمار جیبرلین،  

های  مقطر صورت پذیرفت و به منظور جلوگیری از آلودگی

سوخ مدت  قارچی،  به  کاپتان    15ها  محلول  در   1دقیقه 

هورمون   تیمار  بعد  مرحله  در  شدند.  داده  قرار  درصد 

( Merck, Germany3Gibberellic acid (GA  ) ,(جیبرلین 

صفر،   سطح  سه  بر  میلی  200و    100در  مورد  گرم  لیتر 

های آماده  استفاده قرار گرفت که در این مرحله به محلول

سی  سی  2شده هورمونی به منظور افزایش جذب جیبرلین،  

-ها بهاضافه گردید. با توجه به نوع تیمار، سوخ  20توئین  

مقطر(  30دت  م در غلظت صفر )آب    200و  100،  دقیقه 

 ور شدند.  گرم بر لیتر جیبرلین غوطهمیلی

به  نگلدا پرلیت  و  کوکوپیت  کشت  بستر  حاوی  های 

فاصله    70:30نسبت   و  سانتی  30با  ردیف  روی    50متر 

قرار  سانتی ردیف  بین  با متر  گلدان  هر  در  گرفتند. سپس 

متر سه سوخ  سانتی  10متر و عمق کاشت  سانتی  15فاصله  

و    31،  15/ 5،  7/ 75کاشته شد. تیمار فسفر در چهار سطح  

ر بر روی گل مریم در طول دوره رشد میلی گرم بر لیت  62

محلول غذایی    pHشد. میزان    همراه با محلول غذایی اعمال

تنظیم گردید. گیاهان تا   6با استفاده از اسید نیتریک روی  

زمان ظهور برگهای حقیقی با آب تصفیه آبیاری شدند. از  

گلدان  هر  گلدهی  از  قبل  تا  حقیقی  برگهای  ظهور  زمان 

و از زمان شروع گلدهی تا پایان دوره  سی سی    600روزانه  

دریافت    900 گلدان  هر  توسط  غذایی  محلول  سی  سی 

در طول فصل رشد با محلول غذایی    هاتمام گلدانگردید.  

(1950)  Hoagland and Arnon    و بر اساس غلظت فسفر

تیمار تغذیه گردیدند و   های  از غلظت   سطح  4خاص هر 

فسفا  کود   توسطفسفر  مختلف   ) منوپتاسیم    ( 4PO2KHت 

سطوح   شرایط  در  (میلی گرم بر لیتر  62و    31،  15/ 5،  7/ 75)

غلظت    .قرارگرفت   ارزیابی  مختلف تیماری جیبرلین مورد

غذایی   محلول  در  شامل  mg/L)عناصر   )N  (210  ،)K  

(235  ،)Ca  (200  ،)P  (31  ،)Mg  (6 /48  ،)B  (5 /0  ،)Fe  

(9 /2  ،)Mn  (5 /0 ،)Cu  (02 /0  و )Mo  (05 /0.بود )    با توجه

به تغییرات غلظت فسفر در محلول غذایی، به منظور ثابت  

نیتروژن و  مانند  پرمصرف  نگهداشتن غلظت سایر عناصر 

ها در تیمارهای  پتاسیم، از تغییر مقادیر کودهای حاوی آن
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با غلظت   مختلف جهت رسیدن به یک محلول متعادل و 

 یکسان از این دو عنصر استفاده گردید.

شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در حین و پایان   

فصل رشد مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفت. در این  

برای ظهور برگ  بررسی مدت زمان الزم  منظور  به  راستا 

به صورت  ها  بازبینی سوخ  برگ(،  ظهور  )زمان  ها  سوخ 

روزانه انجام گرفت و مدت زمان الزم تا جوانه زدن آخرین  

گ  در هر  بریده و  سوخ  گردید. طول گل شاخه  ثبت  لدان 

طول گل آذین با استفاده از خط کش اندازه گیری شد. تعداد  

در طول دوره   بوته  در هر  تولید شده  غنچه و شاخه گل 

کشت یادداشت و ثبت گردید. زمان برداشت شاخه در هر 

انتهای دوره رشد مورد بازبینی و یادداشت  تا  برداری  بوته 

ا جهت  گرفت.  از  قرار  ساقه  و  برگ  تر  وزن  گیری  ندازه 

دقت   با  دیجیتال  وزن    0/ 01ترازوی  گردید.  استفاده  گرم 

  48ها به مدت  خشک برگ و ساقه بعد از قرارگیری نمونه

گراد با ترازوی دیجیتال با  درجه سانتی 70ساعت در دمای 

برای محاسبه  گیری قرار گرفت.  گرم مورد اندازه   0/ 01دقت  

گلجای   پایانعمر  گل  در  رشد  قابلیت  دوره  که  هایی 

شدند.  برداشت  ابتدایی صبح  در ساعات  داشتند  برداشت 

از نظرگل آذین و شاخه گل،  ها  برای برداشت یکنواخت گل

پایینی باز شده بودند برداشت  های  زمانی که نیمی از گلچه

  50ها بهها را برش داده تا طول آنانجام و در زیر آب آن

در شرایط آزمایشگاه )دمای    ها  گل  متر برسد، سپسسانتی

درصد( در    45±5گراد و رطوبت نسبی  درجه سانتی   1±24

با   ظرفی  شرایط  سی  400داخل  با  و  مقطر   آب   12سی 

و   تاریکی  گرفتند.  12ساعت  قرار  روشنایی  ساعت 

درصد    95با آب و اتانول  ها  ضدعفونی ظروف نگهداری گل

درصد انجام   و سپس محلول آب و مایع سفید کننده یک

 ها درو ریزش آنها  شد. عمر گلجایی در پیر شدن گلچه

 (. Moallaye Mazraei et al., 2020) نظر گرفته شد

)وانادات  سنجی  رنگ  روش  به  فسفر  گیری    - اندازه 

با کمی تغییرات انجام گرفت. بدین منظور   مولیبدات زرد( 

-میلی  100گرم از پودر گیاهی خشک توزین و به بشر    0/ 5

درصد به آن    65میلی لیتر اسید نیتریک    10یتری منتقل و  ل

ساعت در آزمایشگاه زیر هود به    24افزوده شد و به مدت  

اسید   در  خوبی  به  گیاهی  نمونه  تا  گردید  رها  حال خود 

قهوه رنگ  به  و  مدت، ای  هضم شود  این  از  بعد  آید.  در 

دمای   در  هیتر  از  استفاده  با  حاصل  درجه    60مخلوط 

نتیگراد در معرض حرارت قرار گرفت تا بخارات اسیدی  سا

از محلول خارج شوند و پس از خنک شدن یک میلی لیتر  

درصد به آن اضافه و تا خارج شدن کلیه    30آب اکسیژنه  

رنگ حرارت دادن ادامه یافت. پس از سرد  ای  بخارات قهوه

شدن نمونه هضم شده در صورتی که رنگ عصاره شفاف  

یک میلی لیتر دیگر آب اکسیژنه به آن افزوده و  نبوده نباشد  

افزودن   با  سپس  گردد.  شفاف  نمونه  تا  شد  داده  حرارت 

ها  کامال هضم شده، نمونههای  مقداری آب دیونیزه به نمونه

میلی   25به درون یک بالن ژوژه    42با کاغذ صافی واتمن  

میلی لیتر    25لیتری صاف گردید و با آب دیونیزه به حجم  

گیری به روش رنگ سنجی در  ده شدند. سپس اندازهرسان

(.  Tabatabaei, 2013نانومتر انجام گرفت )  430طول موج  

به منظور شمارش تعداد سوخ، در پایان دوره رشد و بعد از  

ها، تعداد سوخ در  اتمام دوره برداشت گل و زرد شدن برگ

 هر بوته مورد شمارش قرار گرفت. 

نرمال آزمایش،  پایان  دادهسادر  آزمون ها  زی  با 

نرم  -کولموگروف از  استفاده  با     19  افزاراسمیرنوف 

SPSS  .افزار ها با نرمتجزیه و تحلیل آماری دادهانجام شد

SAS 9.3  در دانکن  دامنه  آزمون چند  با  میانگین  مقایسه   ،

نرم   استفاده از  درصد و رسم نمودارها با  5احتمال    حسط

 . گردیدانجام  EXCEL افزار

 ج و بحث نتاي

داده های این آزمایش نشان داد    نتایج مقایسه میانگین

درصد بر   1که اثر اصلی فسفر و جیبرلین در سطح احتمال 

وزن تر و خشک برگ و ساقه، صفات رویشی و کمی مانند  

ه زمان تعداد سوخ و تعداد غنچه معنی دار گردید. اگرچ
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برگ سوخ تاثیر غلظت ظهور  تحت  فسفر  ها  مختلف  های 

غوطه اما  نگرفت،  سوخقرار  سازی  غلظت ور  در  های  ها 

طرز چشم به  هورمون جیبرلین  زمان  مختلف  مدت  گیری 

تاثیر  های رویشی مربم پُرپَر را تحت الزم برای ظهور جوانه

 200(؛ به گونه ای که در تیمار  1( )جدول  p≤0.01قرار داد )

گرم بر  میلی  100جیبرلین در قیاس با تیمار    گرم بر لیترمیلی

، سوخ ها حدود یک هفته زودتر عالئم ظهور جوانه    لیتر

 (. 1های رویشی را به نمایش گذاشتند )جدول 

و   فسفر  مختلف  های  غلظت  متقابل  اثرات  نتایج 

و   تر  وزن  مقادیر  بیشترین  که  داد  نشان  هورمون جیبرلین 

ساقه، تعداد سوخ و تعداد غنچه در غلظت خشک برگ و  

تیمار  میلی  31 و  فسفر  لیتر  بر  لیتر میلی   200گرم  بر    گرم 

نام صفات  برای  مقادیر  کمترین  و  در  اسیدجیبرلیک  برده 

میلی گرم بر    7/ 75هورمون و    گرم بر لیترمیلیتیمار صفر  

)جدول   گردید  مشاهده  شاهد(  )تیمار  فسفر  به  2لیتر  (؛ 

که سطگونه لیترمیلی  200و    100وح  ای  بر  هورمون    گرم 

گرم بر لیتر فسفر در قیاس با  میلی   31جیبرلین در غلظت  

افزایش   باعث  ترتیب  به  شاهد  %    34/ 32و    13/ 76تیمار 

 (. 2های مریم پُرپَر گردید )جدول تعداد غنچه در گل آذین

هورمون  و  فسفر  مختلف  های  غلظت  متقابل  اثرات 

ویشی و کمی ذکر شده )به غیر از  جیبرلین بر تمام صفات ر

درصد(    1مدت زمان الزم برای سبز شدن در سطح احتمال  

بر  (.  2درصد معنی دار گردید )جدول    5در سطح احتمال  

از اثرات متقابل تیمارهای فسفر   دست آمدهاساس نتایج به

ها  و اسیدجیبرلیک نشان داده شد که زمان ظهور برگ سوخ

بیشترین مقدار را در تیمار   برعکس سایر صفات ذکر شده،

گرم  میلی   31روز( و کمترین مقدار را در تیمار    22شاهد )

  12/ 33گرم بر لیتر اسیدجیبرلیک )میلی 200بر لیتر فسفر و 

برای   کمتر  مقادیر  مذکور  صفت  در  که  داد  نشان  روز(  

(. اثر 2باشد )جدول  کننده مطلوب و حائز اهمیت میتولید

صفات ذکر شده معنی داری نبوده   بلوک روی هیچ کدام از

 است. 

غذایی و هورمون جیبرلین بر وزن تر و خشک برگ و ساقه، تعداد سوخ،  های مختلف فسفر محلولاثرات اصلی غلظت  -1جدول 

 تعداد غنچه و مدت زمان الزم برای ظهور برگ در گیاه مریم پُرپَر 

Table 1– Main effects of different concentrations of phosphorus (P) in the nutrient solution and gibberellin 

hormone (GA) on fresh and dry weight leaf (FWL and DWL) and stem (FWS and DWS), number of bulb, number of 

floret and time of leaf emergence in tuberose plant 

Treatment 
FWL 

(g) 

DWL 

(g) 

FWS 

(g) 
DWS(g) 

Number of 

bulb 

Number of 

floret 

Time of leaf emergence 

(day) 

P 

       P1 b39.84  b8.23  b9.47  b1.80  c6.33  b18.11  19 

P2 b41.74  b8.54  b9.51  b1.91  c6.55  b118.34  18.66 

P3 a55.69  a9.66  a10.31  a 2.08 a10.33  a20.68  17.66 

P4 b42.33  b8.44  b9.47  a1.80  b8.44  b18.25  18 

Significance ** ** * ** ** ** Ns 

GA        

GA0 40.26 c c8.19  b8.82  b1.64  c6.58  b 17.75 a20.75  

GA100 b44.94  b8.69  b9.45  b1.84  b7.83  b18.55  a20.33  

GA200 a49.49  a9.26  a10.80  a2.22  a9.33  a20.24  b13.91  

Significance ** ** ** ** ** ** ** 

Ns ،* داری ای دانکن اختالف معنیهای با حروف متفاوت بر اساس آزمون چند دامنه. ستون%1و  %5 داری در سطح احتمالین معو داری ترتیب عدم معنیبه **  و

 ( p≤0.05داشتند )

Ns, * and **, Non-significant, significant at 0.05%, 0.01%, respectively. Means followed by a different lowercase letters in a 

column were significantly different according to Duncan’s multiple-range test (p≤0.05). 
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غذایی و هورمون جیبرلین بر وزن تر و خشک برگ و ساقه، تعداد سوخ،  مختلف فسفر محلولهای اثرات متقابل غلظت -2جدول 

 تعداد غنچه و مدت زمان الزم برای ظهور برگ در گیاه مریم پُرپَر 

Table 2– Interaction effects of different concentrations of phosphorus (P) in the nutrient solution and gibberellin 

hormone (GA) on fresh and dry weight leaf (FWL and DWL) and stem (FWS and DWS), number of bulb, number of 

floret and time of leaf emergence in tuberose plant 

Treatment 
FWL 

(g) 

DWL 

(g) 

FWS 

(g) 
DWS(g) 

Number of 

bulb 

Number of 

floret 

Time of leaf emergence 

(day) 

PGA 

       P1GA0 f34.91  e7.57  e8.51  c1.62  f5.33  cd17.51  a22  

P1GA100 def40.98  cde8.29  cde8.98  bc1.72  ef6  bcd18.24  a21.33  

P1GA200 cde40.64  bcd8.81  ab10.75  abc2.09  cde7.66  bcd19.01  b15.67  

P2GA0 ef37.22  de8.02  de8.57  c1.62  ef5.66  d17.16  a21  

P2GA100 de42.64  8.61 bcd bcde9.62  abc2.02  def6.66  bcd18.24  a20.67  

P2GA200 cd45.35  bc8.97  
10.33 

abcd 
abc2.09  def7.33  bc19.63  c14.33  

P3GA0 bc49.58  bc9.21  abcde9.18  bc1.74  bcd8.33  bcd19.14  a21.33  

P3GA100 b54.15  b9.32  ed10.13  bc2.01  b10  b19.92  a19.33  

P3GA200 a63.35  a10.46  a11.62  2.52 a a12.66  a22.97  c12.33  

P4GA0 def39.34  de7.95  e8.33  c1.62  def7  d17.19  a20.66  

P4GA100 de42.02  bcd8.55  cde9.08  bc1.64  bcd8.66  bcd17.78  a 20 

P4GA200 cd45.64  bcd8.82  abc10.51  ab2.16  bc9.66  bcd19.34  c13.33  

Significance * * * * * * ** 

داری داشطتند ای دانکن اختالف معنیهای با حروف متفاوت بر اسطاس آزمون چند دامنه. سطتون%1و   %5 داری در سططح احتمالینمعو داری ترتیب عدم معنیبه  ** و  *

(p≤0.05) 

* and ** significant at 0.05%, 0.01%, respectively. Means followed by a different lowercase letters in a column were 

significantly different according to Duncan’s multiple-range test (p≤0.05). 

ه های مرتبط با صفات زایشی  نتایج مقایسه میانگین داد 

مریم پُرپَر نشان داد که اثرات اصلی هم و فیزیولوژیک گیاه  

طول گل شاخه بریده  فسفر و هم جیبرلین بر صفاتی مانند  

تعداد شاخه گل تولید شده در هر بوته،  و طول گل آذین،  

زمان برداشت شاخه در هر بوته و عمر گلجای در سطح  

به گونه ای که در درصد معنی دار بو   1احتمال   ده است. 

گل   طول  شاخه،  طول  مقادیر  باالترین  فسفری  تیمارهای 

گرم بر لیتر و  میلی   31آذین و تعداد شاخه گل در غلظت  

در سطوح مختلف جیبرلین باالترین مقادیر این صفات در  

مریم  میلی   200غلظت   لیتر  بر  گردید گرم  مشاهده  پُرپَر 

همانند    .) برگ س)جدول  ظهور  کمتر  وخزمان  مقادیر  ها، 

مدت زمان الزم برای برداشت گل برای تولید کننده حائز  

اهمیت می باشد که در تیمارهای فسفری کمترین و مطلوب  

روز( و    109/ 86گرم بر لیتر )میلی   31ترین زمان در غلظت  

غلظت   در  جیبرلینی  تیمارهای  لیتر میلی  200در  بر  گرم 

(. همچنین اثرات 3روز( مشاهده گردید )جدول    114/ 51)

درصد بر عمر   1اصلی فسفر و جیبرلین در سطح احتمال  

گلجای گل مریم معنی دار بوده است. اگرچه محتوای فسفر 

غلظت برگ تاثیر  تحت  مریم  گل  فسفر های  مختلف  های 

غوطهمحلول اما  گرفت  قرار  سوخور  غذایی  در  سازی  ها 

غلظت فسفر گیاهان  داری را بر  های جیبرلینی اثر معنیتیمار

 (.3تحت تیمار نداشته است )جدول 
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غذایی و هورمون جیبرلین بر طول شاخه گل، طول گل آذین،  تعداد  های مختلف فسفر محلولاثرات اصلی غلظت  -3جدول 

 سفر گیاه مریم پُرپَر برداشت گل )زمان برداشت( و محتوای ف شاخه گل تولیده شده، عمر گلجای، زمان
Table 3– Main effects of different concentrations of phosphorus (P) in the nutrient solution and gibberellin 

hormone (GA) on length of flowering branches, Inflorescence length, number of flowering branches, vase life, flower 

harvesting time (Harvesting time) and phosphorus content (P content) in tuberose plant 

Treatment 

Length of 

flowering branch 

(cm) 

Inflorescence 

length (cm) 

Number of 

flowering branch 

Vase life 

(day) 

Harvesting 

time (day) 

P content 

(mg/g) 

P 

      P1 b76.02  b25.06  b1.07  b4.08  a120.57  c16.94  

P2 b76.95  b25.46  b1.11  b4.13  a118.35  bc19.83  

P3 a85.74  a28.67  a1.55  a4.85  b109.86  ab 25.93 

P4 b75.34  b24.95  b 1.25 ab4.38  a118.39  a27.53  

Significance ** ** ** ** ** ** 

GA       

GA0 c76.06  b25.08  b1.05  b3.95  a118.54  22.59 

GA100 b78.28  b25.97  b1.22  b4.25  a117.34  20.92 

GA200 a81.17  a27.05  a1.46  a4.87  b114.51  23.41 

Significance ** ** ** ** ** Ns 

Ns  داری داشطتند ای دانکن اختالف معنیحروف متفاوت بر اسطاس آزمون چند دامنههای با . سطتون%1و   %5 داری در سططح احتمالینمعو داری ترتیب عدم معنیبه  ** و

(p≤0.05) 
Ns and **, Non-significant, significant at 0.05%, 0.01%, respectively. Means followed by a different lowercase letters in a 

column were significantly different according to Duncan’s multiple-range test (p≤0.05). 

متقابل غلظت  بر  اثرات  های مختلف فسفر و جیبرلین 

برگ فسفر  محتوای  و  گل  شاخه  در طول  مریم  گیاه  های 

تعداد شاخه   5سطح احتمال   آذین،  درصد و بر طول گل 

گل، عمر گلجای و زمان الزم برای برداشت گل در سطح  

(.  1و شکل    4درصد معنی دار گردید )جدول    1مال  احت

غلظت  متقابل  اثرات  جیبرلین نتایج  و  فسفر  مختلف  های 

-سانتی  89/ 72نشان داد که باالترین مقادیر طول شاخه گل )

)م آذین  گل  طول  گل  سانتی  5/ 46تر(،  شاخه  تعداد  متر(، 

  5/ 61شاخه( عمر گلجای )  1/ 99تولید شده در هر بوته )

 200گرم بر لیتر فسفر و  میلی  31ارهای ترکیبی  روز( در تیم

و شکل   4گرم بر لیتر جیبرلین مشاهده گردید )جدول میلی

(. همچنین کمترین مقادیر برای صفات ذکر شده در تیمار  1

 (.  1و شکل  4شاهد مشاهده گردید )جدول 

از  گلجای  عمر  و  گل  شاخه  تعداد  گل،  شاخه      طول 

کننده  ل مریم برای هر تولیدهای تولیدی گ ترین شاخصمهم

گرم بر لیتر میلی   31محسوب می شود که در تیمار ترکیبی  

و   تیمار  میلی  200فسفر  با  قیاس  در  لیتر جیبرلین  بر  گرم 

درصدی   99درصدی طول شاخه گل،    26/ 06شاهد افزایش  

گلجای گل  58/ 47تعداد شاخه گل و   های  درصدی عمر 

(. همان  1و شکل    4گذاشت )جدول  را به نمایش  پُرپَر  مریم  

)شکل   است  در شکل مشخص  که  تعداد شاخه  1گونه   )

تیمار   در  بوته  هر  ازای  به  شده  تولید  مریم  گل    31های 

و  میلی فسفر  لیتر  بر  جیبرلین  میلی  200گرم  لیتر  بر  گرم 

گرم بر لیتر فسفر و صفر  میلی  31بیشتر از تیمار    63%/ 11

 ه است. گرم بر لیتر جیبرلین بودمیلی

-نتایج اثرات متقابل فسفر و جیبرلین نشان داد که کوتاه

روز( در    105/ 74ترین زمان الزم برای برداشت شاخه گل )

گرم بر  میلی  200گرم بر لیتر فسفر و  میلی   31تیمار ترکیبی  

  122/ 24لیتر جیبرلین و بیشترین زمان الزم در تیمار شاهد )

)شکل   گردید  مشاهده  ی2روز(  همچنین  این  افته(.  های 

گرم بر لیتر میلی  31پژوهش نشان داد که در قیاس با تیمار  

میلی  صفر  و  غوطهفسفر  جیبرلین،  لیتر  بر  سازی  گرم  ور 

گرم بر لیتر جیبرلین  میلی  200های گل مریم در تیمار سوخ

محلول غلظت  و  حدوداً  میلی   31دهی  فسفر  لیتر  بر  گرم 
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روز(    105/ 74بل  روز در مقا  112/ 97ای )کاهش یک هفته

مریم   های  گل  برداشت  برای  الزم  زمان  به    پُرپَرمدت  را 

همراه داشت که می تواند از نتایج جالب توجه این پژوهش  

بررسی  برای تولیدکنندگان و گلخانه داران باشد. همچنین  

بر   جیبرلین  و  فسفر  مختلف  های  غلظت  متقابل  اثرات 

ه برخالف محتوای فسفر برگ های گیاه مریم نشان داد ک 

صفات ذکر شده در باال، باالترین مقدار این عنصر در تیمار 

گرم بر لیتر جیبرلین  میلی  200گرم بر لیتر فسفر و  میلی   62

 (.  4و کمترین آن در تیمار شاهد ثبت گردید )جدول 

ورمون جیبرلین بر طول شاخه گل، طول گل آذین، عمر غذایی و ههای مختلف فسفر محلولاثرات متقابل غلظت -4جدول 

 و محتوای فسفر گیاه مریم پُرپَر  گلجای

Table 4–  Interaction effects of different concentrations of phosphorus (P) in the nutrient solution and gibberellin 

hormone (GA) on length of flowering branches, Inflorescence length, vase life and phosphorus content (P content) in 

tuberose plant 

Treatment Length of flowering branch (cm) Inflorescence length (cm) Vase life (day) P content (mg/g) 

PGA 

    P1GA0 
de71.17  cd24.32  c3.54  e13.43  

P1GA100 
cde75.39  cd24.62  b4.24  d17.15  

P1GA200 
c78.49  bc26.24  b4.46  c20.23  

P2GA0 
cde74.97  cd24.51  c3.93  c21.77  

P2GA100 
cd77.17  cd25.72  c3.88  e14.14  

P2GA200 
c78.74  bc26.16  b4.56  c21.58  

P3GA0 
b83.00  b27.76  b4.39  b25.21  

P3GA100 
b84.48  b28.07  b4.53  ab27.03  

P3GA200 
a89.72  a30.20  a5.61  b24.27  

P4GA0 
e72.13  d23.75  c3.94  ab27.06  

P4GA100 
cd76.09  cd25.50  b4.34  ab27.26  

P4GA200 
cd77.74  cd25.62  b4.86  a29.54  

Significance * ** ** * 

داشطتند داری ای دانکن اختالف معنیهای با حروف متفاوت بر اسطاس آزمون چند دامنه. سطتون%1و   %5 داری در سططح احتمالینمعو داری ترتیب عدم معنیبه  ** و  *

(p≤0.05) 

* and ** significant at 0.05%, 0.01%, respectively. Means followed by a different lowercase letters in a column were 

significantly different according to Duncan’s multiple-range test (p≤0.05). 

 

 اسید بر تعداد شاخه گل مریم پرپر ها با جیبرلیکسازی سوخغذایی و آغشتههای مختلف فسفر محلولمتقابل غلظتاثر  -1شکل 

Fig 1- The interaction effect of different concentrations of phosphorus in the nutrient solution and the 

impregnation of cuttings with gibberellic acid on the number of branches of polianthes 
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 مریم پرپر اسید بر زمان برداشت گل ها با جیبرلیکسازی سوخغذایی و آغشتههای مختلف فسفر محلولمتقابل غلظتاثر  -2شکل 

Fig 2- The interaction effect of different concentrations of phosphorus in the nutrient solution and the 

impregnation of cuttings with gibberellic acid on harvesting time 

سوخ کردن  ور  در  های  غوطه  پرپر  مریم  غلظت  گل 

  کود   گرم بر لیتر( و افزودنمیلی200باالی اسید جیبرلیک )

منوپتاسیم فسفات  به عنوان کود فسفره به بستر کشت تا  

معنی  31غلظت   افزایش  لیتر سبب  بر  گرم  در میلی  داری 

صفات کمی از قبیل وزن تر و خشک برگ و ساقه، تعداد 

سوخ، تعداد غنچه، تعداد شاخه گل، طول شاخه گل، طول  

گل آذین و عمر گلجایی شد که با افزایش غلظت فسفر تا 

میلی گرم برلیتر روند کاهشی را درتمام صفات    62سطح  

برای   شده  ذکر  مشاهدات  گذاشت.  نمایش  به  شده  ذکر 

همین  به  نیز  فسفر  محتوای  مانند  فیزیولوژیک  صفات 

صورت بود. اما در صفات زمان برداشت گل و زمان ظهور  

عکس نشان دادند؛ به این صورت که در  ها نتایج  برگ سوخ

( فسفره  کود  پایین  و میلی  75/7غلظت  لیتر(  بر  گرم 

گرم بر لیتر( بیشترین مقادیر را به  اسیدجیبرلیک )صفر میلی 

نمایش گذاشت. با توجه به اینکه در صفات مذکور مقادیر 

افزایش سرعت سبز  پایین تر برای ما مطلوب است باعث 

تر کردن زمان برداشت گل  در تیمار  سریعشدن و همچنین  

گرم بر لیتر  میلی   31گرم بر لیتر اسیدجیبرلیک و  میلی  200

 کود فسفره گردید. 

گل مریم به دو منظور تولید گل و تولید سوخ کشت  

گردد و عوامل متعدد داخلی و خارجی بر کیفیت گل و  می

لین (. جیبرDhua et al., 2005پیازچه تولیدی تأثیر دارند )

یکی از این عوامل هست که در رشد طولی شاخساره، نمو  

گل، تنژیدگی بذر دخالت دارد و از طریق اثر بر فتوسنتز،  

منبع   متابولیسم  می   -جهت  تغییر  را  این  مصرف  دهد. 

  وارد   گیاه   فیزیولوژیک   یندهایآفر  از   بسیاری  درهورمون  

و نقش مهمی را در پیشرفت فرآیندهای گوناگون ایفا   شده

  سلولی   تقسیم  تحریککند و موجب آثار مطلوبی مانند  یم

  ساقه،   شدن  طویل  گل،  انگیزش  سلول،  شدن  طویل  و

  زمان   کردن  کوتاه  گل،  توسعه  تحریک  یکسان،  گلدهی

، مقدار کلروفیل  گل  تعداد  و  اندازه  افزایش  ،گلدهی  تا  کاشت 

مختلف   گیاهان  عملکرد   ,.Franssen et al)  شوند  میو 

1996; Rani and Singh, 2013.)  ترکیبات   هیدرولیز 

  به .  شودمی  تسهیل  جیبرلیک  اسید  توسط  گیاه  ایذخیره

  آمیالز   آلفا  آنزیم  تحریک  موجب  جیبرلیک  اسید  که  ایگونه

  عامل   خود  که   گردد،  می  هیدرولیزی  های  آنزیم  دیگر  و

هیدرولیز    باشدمی  ایذخیره   منبع  برای  کننده  هیدرولیز و 

نشاسته به قندهای کوچکتر و قابل انتقال باعث کاهش زمان  

می گلدهی  در  تسریع  نهایت  در  و  زنی   شودجوانه 

(Brooking and Cohen, 2002; Rogers, 2006  .) استفاده  

 عمر   طول  افـزایش  با  تواندمی  جیبرلیک  اسید  هورمون  از

 بریدنی   های  گل  یگلجای  عمر  شدن  طوالنی  در  ها،  برگ
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 (.  Ichimura and Goto, 2000) باشد مؤثر

تحقیقات انجام شده نشان داد که استفاده از جیبرلین بر  

دهد، به ها قبل از کاشت، گلدهی را افزایش میروی پیازچه

اظهار داشتند که استفاده از   .Dhua et al  (2005)طوری که  

تعداد  تواند  گرم بر لیتر میمیلی   200اسید جیبرلیک به مقدار  

دهنده را افزایش دهد که در این پژوهش نیز در  شاخه گل

-گرم بر لیتر تعداد شاخه گل به طور معنیمیلی   200غلظت  

 Mortezainejadاری افزایش یافت. این نتایج با یافته های  د

and Emetadi (2018)  .در گل مریم همخوانی دارد 

اسیدجیبرلیک       که  شد  داده  نشان  دیگر  پژوهشی    در 

  و   گل   شه خو   لطو   ه،هندد   گل  ساقه  لطو   یشا فزا  موجب

 ید دمریم پرپر گر  ههنددگل  ساقه  ر ظهو   در   تسریع  موجب   نیز

(Kheiri et al., 2010.)  هایپژوهش  De and. Dhiman 

گل مریم به  های  نیز نشان داد که خیساندن سوخ    (2001)

مثبتی  گرم بر لیتر ، اثر  میلی  100مدت یک ساعت با جیبرلین  

مریم داشت. نتایج  های بر روی دوام عمر و باز شدن گلچه

نیز نشان داد در     .Wankhade et al  (2002)  هایآزمایش

گرم بر لیتر قبل از  میلی  150صورتی که جیبرلین با غلظت  

مریم به کار رود، سبب افزایش  های  کاشت برای تیمار سوخ

هر گل آذین های  و تعداد گلچهها  ارتفاع گیاه، تعداد برگ

بررسی  می نتایج    و  جذب  ،یمغذ  مواد  ی محتواگردد. 

  محلول   ریتأث  تحت   ییقای آفر  بهار  شهیهم   گل  در  عملکرد

  300و    200،  100و  0در چهار غلظت    ک یبرلیج  دیاس   یپاش

و  میلی فسفر  مقدار  حداکثر  که  داد  نشان  لیتر  بر  گرم 

عملکرد پارامترهای عملکرد یعنی وزن گل، تعداد بوته گل،   

پاشی   محلول  با  گل  اسید میلی   300بوته  لیتر  بر  گرم 

جیبرلیک ثبت شد و نیز اثر متقابل اسید جیبرلیک و نیتروژن  

( بود  دار  غیرمعنی  صفات   این  میزان   ,.Badge et alبر 

نشان داد که   Edrisi and Mirzaei (2017)های  یافته  .(2015

بر روی صفاتی    داریغلظت باالتر اسید جیبرلیک تأثیر معنی

مانند تعداد و سطح برگ، اندازه، طول و قطر گلچه، وزن 

آذین، ارتفاع و تعداد ساقه گل، تعداد و وزن  تر و خشک گل

با صفات ذکر  ها  سوخ بهبود کیفیت گل عمدتاً  که  داشت 

اسید  ها نشان داد که اثر تحریکیشده مرتبط است. نتایج آن

توان به تأثیر آن بر انتقال  میبر عوامل رشدی را   جیبرلیک  

مرتبط دانست که در نهایت  ها  ترکیبات و طویل شدن سلول

 شود. گلدهی میهای سبب بهبود ویژگی

غلظت  ما  پژوهش  جیبرلین  های  در  هورمون  مختلف 

روند مشخصی از کم کردن زمان برداشت گل و زمان ظهور  

  در   یگلده  ،یکل  طور  بهها  به نمایش گذاشتند.  برگ سوخ

.  است  مرتبط  یقند  و  یهورمون  راتییتغ  با  معموالً  اهانیگ 

 معموالً   زایشی  فاز  به  یشیرو  رشد  از  یانتقال  شرفت یپ  کی

 ن یا  رایز  شود،یم  انجام  یطیمح  عوامل  یبرخ  به  پاسخ  در

ایجاد  معموالً  عوامل سطح   در  مختلف  راتیی تغ  سبب 

میقندو    ( ABA  سطح  کاهش)  هاهورمون از ها  و  گردد 

آلفا آنزیم  فعال شدن  کاربرد جیبرلین سبب  دیگر  -طرفی 

قندهای ساده   به  نشاسته  تجزیه  باعث  که  آمیالز می شود 

-Abouاین پژوهش توسط    یهاافتهبا ی  مشابهشود. نتایج  می

Taleb and Kandeel (2001)  و   Al-Khassawneh et al. 

یافته  (2006) دیگر  سوی  از  است.  شده  گزارش  نیز 

پاشی گیاهان  نشان داد که محلول   Selim et al. (2017)های

گل کیفیت  ارتقاء  سبب  جیبرلین  میتوسط  در  دهی  گردد. 

دهی ممکن است به  که کاهش روزهای کاشت تا گلحالی

دلیل رشد اولیه گل، تمایز سلولی و استفاده زودهنگام از  

بر افزایش ها  عناصر غذایی باشد. اثر مطلوب کاربرد جیبرلین

پار راندمان سایر  بهبود  دلیل  به  است  ممکن  امترها 

فیزیولوژیکی، جذب انتخابی یون، جذب آب کافی و ایجاد  

 (.Selim et al., 2017نرخ باالی رسوب انباشته باشد )

ای در رشد و توسعه گیاهان عناصر غذایی نقش عمده

این عناصر غذایی، خواص شیمیایی  (.  Singh, 2000)  دارند

را  خاک  بیولوژیک  موجب    و  نتیجه  در  و  بخشیده  بهبود 

گیاهان عملکرد   با(.  Tabatabei, 2013)شوند  می   افزایش 

  د یتول  ازجمله  اه یگ  یشیزا  مراحل  بر   فسفر  مثبت   اثر  با  توجه

نقش   فسفر  جذب  شیافزا  که  گرفت   جهینت  توانمی  گل،

موثری را در تسریع گلدهی و شاخص های زایشی مرتبط  

یافته   (.Khammami et al., 2016)   با گل مریم داشته است 
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نشان می دهد که   پژوهشگران    کافی   سطح  در  فسفرهای 

 Ahmadدهد )  می  افزایش  را  زودرس  بلوغ  و  تبدیل  سرعت 

et al., 2017)در از    .  شده    هایپژوهشبسیاری  انجام 

افزایش   موجب  فسفر  مصرف  که  است  شده  گزارش 

مریم شده است ولی مصرف   خصوصیات کمی و کیفی گل

اثرات معکوس روی خصوصیات   از حد آن موجب  بیش 

عالوه برآن موجب کاهش   و  گردیدکمی و کیفی گل مریم 

ریزمغذی   عناصر   Khalaj and Nowrozi)   گردیدجذب 

Sharaf, 2018.)   نتایج اساس  این    بر  از  آمده  دست  به 

-آزمایش هم مشاهده گردید که افزایش صفات کمی اندازه

گیری شده با افزایش غلظت فسفر متوقف گردید و تیمار  

دار  گرم بر لیتر باعث کاهش معتیمیلی   62فسفر با غلظت  

 Dahiya  این صفات گردید. نتایج این مطالعه با مشاهدات

et al. (2001)   این صو به  داشت  کهمطابقت  مصرف   رت 

عملکرد    رشد وبر    معکوسمقادیر باال، اثر  در  ازت و فسفر  

 .Gupta et al  نیا  بـر عالوه. داشت  گل مریموزن خشک 

  فسفره   کود   با  میمر  گل   یکودده  که   کردند  گزارش(2006)

 استفاده از کودهای .  شد  گلدهنـده  ساقه  طول  شیافزا  باعث 

طول   و  گلچه  تعداد  افزایش  باعث  نیز  گل  فسفره  سنبله 

فسفر یکی از عناصر    ها بیان کردند که. آنگرددمی  گالیول

طویل شدن تقسیم سلولی،    سازنده سلول گیاه بوده و برای

 ,.Lehri et al) توسعه و رشد گیاه ضروری است ها، سلول

بر نقش    Selim et al. (2017)نتایج مشابه توسط    .(2011

سیم مواد قندی  مثبت فسفر در کنترل بیالن انرژی گیاه و تق

تولید شده به سمت اندام های زایشی اشاره دارد. مطالعات  

  به  که  دهدمی  افزایش  را  سالم   ریشه  رشد  فسفر  که  نشان داد

  قوی   رشد  نتیجه  در  و  مغذی  مواد   و   آب  از  مؤثر   استفاده

  شدن   زودبار  و گل  زیادی  تعداد  تولید  برگ،   و   شاخ  و ساقه

 .(Ahmad et al., 2017کند )می کمک  میوه

های مهم این پژوهش عدم وجود اختالف  یکی از یافته

های  دار در مدت زمان الزم برای برداشت گل در تیمارمعنی

گرم بر لیتر جیبرلین میلی  200گرم بر لیتر فسفر و  میلی  15/ 5

گرم بر لیتر گرم بر لیتر فسفر و صفر میلیمیلی  31و تیمار  

درصدی در    50رغم کاهش  جیبرلین بوده است؛ در واقع علی

تیمار   غذایی،  محلول  فسفر  لیتر میلی  200غلظت  بر  گرم 

جیبرلین توانسته بود سهم بسزایی در ظهور غنچه های گل  

)جدول   باشد  داشته  شکل    4مریم  در  2و  واقع  در   .)

تیمارهای کاهش یافته فسفری، هورمون جیبرلین با اثر هم  

زایش  فاز  تحریک  در  را  موثری  نقش  بهبود  افزایی  و  ی 

 Nooriشاخص های گلدهی گل مریم داشته است. نتایج  

et al. (2018)    نشان داد که هم فسفر و هم اسید جیبرلیک

بخشند. عالوه بر  های کمی و کیفی انگور را بهبود میجنبه

این، هنگامی که فسفر و اسید جیبرلیک به صورت ترکیبی  

رشدی   استفاده شوند، سبب ایجاد تأثیرات مثبت بر صفات

اظهارات  مطابق  شوند.  می   Ichimura and Goto  انگور 

  در   کلروفیل  حفظ  موجب   مؤثری  طور  به  جیبرلین  (2000)

 های گل  برداشت   از  پس  هابرگ  زردی  از  جلوگیری  و  گیاه

افزایش طول که    شوندمی  بریدنی  شاخه  باعث  امر  همین 

  سرعت  تواندیمجیبرلین   مشابه،  طور  به. گرددمی عمر گیاه

  ش یافزا  فتوسنتز  و در نتیجه  برگ  سطح  شیافزا  با  را  رشد

جیبرلین    ن،یا  بر   عالوه(.  Ghorbanli et al., 1999)  دهد

 در   که  لیکلروف   و  کلروپالست   ب یتخر  از  یریجلوگ   یبرا

  ی ر یپ  کاهش  و  لیکلروف   یمحتوا  شیافزا  به  منجر  تینها

 ,.Jordi et al)   است   مؤثر  شود،یم  ای آلسترومر  یهاگل  برگ

بررسی تأثیر کاربرد همزمان فسفر و اسید جیبرلیک    (.1994

(3GA)   بر رشد و کیفیت گل میخک نشان داد که محلول

بوته مختلف   3GAباها  پاشی  مقادیر  با  همراه  یا  تنهایی  به 

آن  فسفر کود کیفیت  و  گل  تولید  و  رشد  تحریک  باعث 

نسبت به گیاهان شاهد شد و همچنین میزان کلروفیل کل،  

ها  کارتنوئیدها، کربوهیدرات کل و محتوای فسفر در برگ

نسبت به گیاهان تیمار نشده  فسفر و 3GAدر نتیجه کاربرد

 El-Naggar et)  داری افزایش یافت )شاهد( به طور معنی

al., 2009)  این پژوهش با نتایج این آزمایش های  که یافته

داد که    نشان  Ullah et al. (2017)  همخوانی دارد. یافته های

 جیبرلین   یمحتوا  شیافزا  با  است   ممکناستفاده از جیبرلین  

  ی کپارچگ ی  حفظ  و  و یداتیاکس   استرس   حذف  زا،  درون
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های  یافته.  شود  عملکرد  و  رشدبهبود    باعث   یسلول

داد نشان    کود   با  همراه  3GA  از  استفاده  که  پژوهشگران 

)  اهیگ  در  فسفره  دیتول  به  منجر  (Boehmeria niveaرامی 

 ش یافزا .  شودمی  یی تنها  به  کود  به نسبت   توده  ست ی ز  شتریب

 توان یم  را  3GA  کاربرد  با  توده  ست یز  بازده  در  شده  مشاهده

  یی کارا  دیتشد  وها  کلروپالست   توسعه  رشد،  بهبود  به

افزایش عمر    (.Ullah et al., 2017)  داد   نسبت   یفتوسنتز

گلجای گل مریم همزمان با افزایش سطوح فسفر محلول 

های رشد مشاهده گردید. در  غذایی و استفاده تنظیم کننده

 ATPنشان داد که    Ahmad et al. (2017)این راستا نتایج  

  این .  است   نشاسته  سنتز  برای  نیاز  مورد  انرژی  فسفات  یک

ATP  کوآنزیم   به  توانند  می  همچنین  انرژی  از  غنی  های 

  و (  UTP)  فسفات  تری  یوریدین  مانند  دیگری  های

  نیاز  مورد  ساکارز  و  سلولز سنتز   برای  که(  GTP) گوانوزین 

شوند و در نهایت با ذخیره مواد ساختاری و   منتقل هستند،

گردد.   گیاهان  نگهداری  بهبود عمر  کافی سبب  ای  ذخیره 

هر یک  های مختلف جیبرلین در  وری غلظت بررسی غوطه

گرم بر لیتر فسفر نشان داد  میلی  62و    31،  15/ 5از سطوح  

ها  که تیمار جیبرلینی تاثیر معنی داری بر محتوای فسفر برگ

تاثیر   از آن که تحت  بیشتر  نداشته است و محتوای فسفر 

وری هورمونی باشد تحت تاثیر سطوح فسفری خود  غوطه

 بود. بوده است که از نتایج قابل انتظار پژوهش حاضر 

 نتیجه گیری

ها  سازی سوخهای این مطالعه نشان داد که آغشتهیافته

توسط هورمون جیبرلین و افزودن کود منوپتاسیم فسفات  

محلول بهبود شاخصبه  سبب  غذایی  و  های  رشدی  های 

مریم پرپر در شرایط کشت هیدروپونیک  فیزیولوژیکی گل

استفاده  گردد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که  می

از تیمار هورمونی نقش بسزایی در کاهش مدت زمان ظهور 

تر شدن های مریم داشته است. عالوه بر این کوتاهبرگ سوخ

گرم بر میلی   200های ترکیبی  زمان برداشت شاخه در تیمار

گرم بر لیتر فسفر نشان داد که  میلی   31جیبرلیک و  لیتر اسید

بب کاهش مدت زمان گیری از این هورمون می تواند سبهره 

هدف   بازارهای  در  محصول  این  سریعتر  عرضه  و  تولید 

عمر و  گل  شاخه  تعداد  گل،  شاخه  طول  از  شود.  گلجای 

کننده  های تولیدی گل مریم برای هر تولیدترین شاخصمهم

گرم  میلی  31محسوب می شود که در تیمار استاندارد فسفر )

اسید باالی  غلظت  و  لیتر(  )بر  بر  میلی  200جیبرلیک  گرم 

تری  مراتب مطلوبلیتر( در قیاس با تیمار شاهد وضعیت به

را ایجاد نمود. همچنین بررسی تیمارهای فسفری در شرایط  

آغشته سازی هورمون اسید جیبرلیک نشان داد که استفاده  

گرم بر لیتر جیبرلین در نصف غلظت میلی  200از غلظت  

گرم بر لیتر(  یمیل   15/ 5استاندارد فسفر در محلول غذایی )

نتایج مشابهی را از نظر مدت زمان الزم تا برداشت با تیمار  

توجه   قابل  نتایج  از  تواند  می  که  کرد  ایجاد  آن  استاندارد 

به منظور کاهش مصرف کودهای فسفره و  مطالعه حاضر 

حصول شرایط زایشی و گلدهی یکسان باشد، اگرچه توجه  

فیزیولوژ و  بیومتریک  صفات  های  تفاوت  در  به  نیز  یک 

 تیمارهای ذکر شده می تواند حائز اهمیت باشد.
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