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ثر القبی گلذّی خبرج از فصل ٍ ثرخی از صفبت  (Ga3) جیجرلیيثررسی اثر تٌظین کٌٌذُ 
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 ذُچکی

ثِ هٌظَر اهکبى تَلیذ . شَدثبشذ کِ تٌْب در یک فصل از سبل تَلیذ هیّبی شبخِ ثریذُ ایراى هیشت ثَ یکی از هْوتریي گل

ثر القبی  جیجرلیيایي تحقیق ثِ هٌظَر ثررسی اثر کبرثرد . ایي گیبُ ارزشوٌذ در فصَل گرم سبل ایي آزهبیش طراحی ٍ اجرا شذ

در قبلت طرح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی در سِ تکرار ٍ پٌج سطح  ،ثرخی از صفبت رٍیشی ثیر آى ثرگلذّی ٍ ّوچٌیي تب

صفبت فبصلِ هیبًگرُ، قطر سبقِ، ارتفبع گیبُ، تؼذاد  .اًجبم شذ( هیلی گرم در لیتر 0 ،100 ،200 ،500  ٍ1000) (Ga3) جیجرلیي

ٍ تؼذاد رٍز از کشت تب گلذّی  گ قجل از اٍلیي گلشبخِ، طَل گلجرگ، تؼذاد گلچِ در ّر گل آریي، طَل گل آریي، تؼذاد ثر

ًشبى داد کِ تیوبر هَرد استفبدُ در توبهی صفبت ثِ جس صفبت فبصلِ هیبًگرُ ًتبیج تجسیِ ٍاریبًس   .هَرد ارزیبثی قرار گرفت

وچٌیي ّ. ٍ طَل گلجرگ در سطح یک درصذ ٍ در هَرد صفت تؼذاد گلچِ در ّر گالریي در سطح پٌج درصذ هؼٌی دار شذ

لیتر ثبػث شذ کِ گیبّبى رشذ هیلی گرم در1000ٍ  500 جیجرلیيًشبى داد کِ کبرثرد  صفبت هَرد ثررسی هقبیسِ هیبًگیي ًتبیج

در هَرد صفبت هرثَط ثِ ارتفبع گیبُ هشبّذُ شذ کِ جیجرلیي . رٍیشی زیبدی داشتِ ثبشٌذ ٍ در ًتیجِ هیساى گلذّی کبّش یبثذ

هیلی گرم در لیتر هشبّذُ  200ٍ  100اهب ثیشتریي هیساى گلذّی در تیوبرّبی  .یش ارتفبع شذُ استثِ طَر هؼٌی داری سجت افسا

 هؼٌی داریگرم در لیتر ثِ طَر  هیلی 200در کل هی تَاى ػٌَاى کرد کِ تیوبر . ًذشذ کِ در سطح پٌج درصذ هؼٌی دار ثَد

  .سجت افسایش هیساى گلذّی در شت ثَی رقن سٌتَم ٍایت شذ

 

  جیجرلیيالقبی گلذّی، شت ثَ، تٌظین کٌٌذُ ّبی رشذ، : بى کلیذیٍاشگ

 

 هقذهِ

شَد کِ تِ ّای شاخِ تشیذُ دس کشَس ها هحؼَب هیتشیي گلیکی اص هْن 1اص تيشُ چليپایياى (.Matthiola incana L)تَ گل شة

-ػالِ ٍ یا چٌذدٌّذُ یکؼالِ، دٍتَ، یک گياُ گلشة. ػلت ػطش هطثَع، فشم صیثا ٍ تٌَع سًگ تقاضای آى دس تاصاس افضایش داشتِ اػت

شة تَ گياُ فصل ػشد تَدُ تِ ًحَی کِ گلذّی آى دس اٍاخش . ّای هؼطش اػت کِ تِ خاًَادُ چليپایياى تؼلق داسدػالِ هقاٍم تا گل

 
 - Cruciferae 
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 .ياُ اسصشوٌذ سا تَليذ ًوَدتَاى ػشاػش ػال ایي گًویتِ ّويي دليل . پایيض ٍ اٍایل صهؼتاى کِ دهای َّا خٌک اػت اًجام هی شَد

هْوتشیي ٍ پش  جيثشلييتٌظين کٌٌذُ . ّای تيَلَطیکی گياّاى سا تِ ػْذُ داسًذّای سشذ گياّی ٍظيفِ کٌتشل فؼاليتتٌظين کٌٌذُ

 (.1336احوذی ٍ ّوکاساى، )هَسد اػتفادُ قشاس گشفتِ اػتدس گياّاى هختلف تِ هٌظَس القای گلذّی هَادی اػت کِ کاستشدتشیي 

جيثشليي اص ًظش افشایش هيضاى گلذّی ٍ ّوچٌيي القای گلذّی دس گياّاى داسای اّويت ٍیظُ ای هی تاشذ تِ ًحَی کِ دس تيي ػایش 

ٍ  2کاسدػَ. (2010ٍ ّوکاساى،  1ػيلَاٍیشیَا)َّسهَى ّا ٍتٌظين کٌٌذُ ّا تيشتشیي تاثيش تش گلذّی هشتَط تِ جيثشليي هی تاشذ

سا دس دٍ گًَِ اسکيذُ تِ کاس تشدًذ ٍ هشاّذُ کشدًذ کِ تيشتشیي گلذّی دس   (Ga3)کٌٌذُ جيثشليي ّوکاساى ػطَح هختلف تٌظين

دس پظٍّش حاضش تِ هٌظَس . دسصذ هيضاى گلذّی افضایش یافت 33/0هيلی گشم دس ليتش هشاّذُ شذ، دس ایي تيواس تِ هيضاى  500تيواس

 ی سقن ػٌتَم ٍایتتاثيش تش القای گلذّی شة تَصيات سشذی ٍ ّوچٌيي تش تشخی اص خصَ (Ga3)جيثشلييتشسػی اثش تٌظين کٌٌذُ 

تا تَجِ تِ اّويت گل شة تَ دس ایشاى ٍ  دس کل. طشاحی ٍ اجشا شذ دس ػِ تکشاس ّای کاهل تصادفیآصهایشی دس قالة طشح تلَک

  .ّوچٌيي اّويت تَليذ خاسج اص فصل ایي گياُ اسصشوٌذ ایي تحقيق اًجام شذ

 

 بهَاد ٍ رٍشْ

جْت اًجام آصهایش اص تزٍس . ایي آصهایش دس گلخاًِ تحقيقاتی پشدیغ اتَسیحاى داًشگاُ تْشاى ٍاقغ دس پاکذشت صَست پزیشفت

ػيٌی ٍ هيضّای کشت ًيض اص تا   .ّای کشت کاشتِ شذًذتزس ّا دس تْوي هاُ دس ػيٌی  .اػتفادُ شذ 3ػٌتَم ٍایتشة تَی سقن 

 4 -2ّا تِ هشحلِ پغ اص ػثض شذى تزٍس ٍ سػيذى گياّچِ. ل تِ ًؼثت دٍ دس ّضاس ضذػفًَی شذًذاػتفادُ اص هحلَل قاسچ کش تٌَهي

صفات فاصلِ . . تشگی گياّچِ دس گلذاًْای اػتکاًی ًشاء شذًذ ٍ تِ هٌظَس سفغ ًياص ػشهایی تِ هحيط خاسج اص گلخاًِ اًتقال یافتٌذ

ثشگ، تؼذاد گلچِ دس ّش گل آریي، طَل گل آریي، تؼذاد تشگ قثل اص اٍليي گل ٍ هياًگشُ، قطش ػاقِ، استفاع گياُ، تؼذاد شاخِ، طَل گل

دس ایي آصهایش تِ هٌظَس اًذاصُ گيشی صفات هَسد تحث اص خط کش تا دقت  .تؼذاد سٍص اص کشت تا گلذّی هَسد اسصیاتی قشاس گشفت

ػاًتی هتش ٍ ػيٌی  6گلذاى تا دّاًِ ی ٍ شاصٍی دیجيتال ت اػپشی هِ افشاى، ،هيکشٍهتش ، ػوپلش 1قت ا هيليوتش ،کَليغ دیجيتال تا د

 .کشت اػتفادُ شذ

هحلَل پاشی دس . تشگی اًجام شذ 23ٍ  23ٍ  13هحلَل پاشی دس ػِ هشحلِ ی  . اػتفادُ شذ جيثشليي دس ایي پظٍّش اص تٌظين کٌٌذُ

تيواس ٍ دس ػِ  5لَک ّای کاهل تصادفی تا ایي آصهایش دس قالة طشح ت. پی پی ام اًجام شذ 1000ٍ  500، 200، 100، 0ػطح 5

ٍ هقایؼِ هيٌگيي ّا تا اػتفادُ اص آصهَى چٌذ داهٌِ  اًجام شذ sas9دادُ ّا تا اػتفادُ اص ًشم افضاس گياُ، اًجام شذ 6تکشاس ٍ دس ّش تکشاس 

 .ای داًکي اًجام شذ
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 ًتبیج ٍ ثحث

قطر سبقِ، ارتفبع گیبُ، تؼذاد شبخِ، طَل گل آریي، تؼذاد ثرگ قجل از اٍلیي  صفبتتا تَجِ تِ ًتایج تيواس هَسد اػتفادُ دس هَسد 

ّوچٌیي صفت تؼذاد گلچِ در ّر گل آریي در سطح . گل ٍ تؼذاد رٍز از کشت تب گلذّی در سطح یک درصذ هؼٌی دارشذى

 (.1جذٍل).اهب صفبت فبصلِ هیبًگرُ ٍ طَل گلجرگ هؼٌی دار ًجَدًذ. پٌج درصذ هؼٌی دار شذ

 

 

 ضریت تجییي ضریت تغییرات F هیبًگیي هرثؼبت درجِ آزادی هٌبثغ تغیرات

 1/041 1/611 4 فاصلِ هياًگشُ

ns 
17/4 0/46 

25/081 213/57 4 قطش ػاقِ

** 
19/11 0/93 

19/041 21/27 4 تؼذاد شاخِ

**
 27/33 0/91 

98/61 348/43 4 استفاع گياُ

**
 3/405 0/98 

 1/097 0/25 3 طَل گلثشگ

ns 
32/01 0/39 

14/42 156/97 3 تؼذاد گلچِ دس ّش گل آریي

**
 13/79 0/88 

6/411 30/06 3 طَل گل آریي

*
 12/991 0/79 

16/65 1070/97 3 تؼذاد تشگ قثل اص اٍليي گل

**
 17/41 0/89 

60/45 293/86 3 تؼذاد سٍص اص کشت تا گلذّی

**
 1/591 0/97 

 

هؼٌی داری در  **هؼٌی داری در سطح پٌج درصذ ٍ  * .در شت ثَی رقن سٌتَم ٍایت جیجرلیيتٌظین کٌٌذُ  جذٍل ًتبیج تجسیِ ٍاریبًس کبرثرد: 1جذٍل

 .را ًشبى هی دّذ سطح یک درصذ

 

 500هیبًگیي صفبت هَرد ثررسی ًشبى داد کِ کبرثرد جیجرلیي ًتایج هقایؼِ هياًگيي تش اػاع آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي ًشاى داد 

در هَرد . رلیتر ثبػث شذ کِ گیبّبى رشذ رٍیشی زیبدی داشتِ ثبشٌذ ٍ در ًتیجِ هیساى گلذّی کبّش یبثذهیلی گرم د1000ٍ 

صفبت هرثَط ثِ ارتفبع گیبُ هشبّذُ شذ کِ جیجرلیي ثِ طَر هؼٌی داری سجت افسایش ارتفبع شذُ است ٍ ثیشتریي ارتفبع در 

هیلی گرم در لیتر هشبّذُ شذ کِ  200ٍ  100یساى گلذّی در تیوبرّبی اهب ثیشتریي ه .هیلی گرم در لیتر هشبّذُ شذ 1000تیوبر 

هیلی گرم  200در کل ثب تَجِ ثِ صفبت هرثَط ثِ گلذّی، هی تَاى ػٌَاى کرد کِ تیوبر . در سطح پٌج درصذ هؼٌی دار ثَدًذ

 (.2جذٍل). در لیتر ثِ طَر هؼٌی داری سجت افسایش هیساى گلذّی در شت ثَی رقن سٌتَم ٍایت شذ
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تؼذاد رٍز از کشت تب 

 گلذّی

تؼذاد ثرگ قجل 

 از اٍلیي گل

تؼذاد گل  طَل گل اریي

 آریي

ارتفبع  تؼذاد شبخِ

 گیبُ

 تیوبر قطر سبقِ

- - - - 1 b 44 d 7 c 0 

143/33 a 71 a 
19/17 a 24/67 b 7/1 a 45/67 d 

8 bc 100 

146/3 a 46/33 b 18/77 a 33/3 a 6/1 a 54/3 c 
13 b 200 

124/00 c 25/33 c 12/27 b 14/67 c 
2 b 

60/3 b 24/3 a 
500 

138/00 b 41/67 b 16/47 ab 24/00 b 
3 b 

70/67 a 
24 a 1000 

 
هؼٌی داری در ** هؼٌی داری در سطح پٌج درصذ ٍ . * جذٍل ًتبیج تجسیِ ٍاریبًس کبرثرد تٌظین کٌٌذُ اتیلي در شت ثَی رقن کلئَم الًٍذر: 2جذٍل

 .سطح یک درصذ
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تا تَجِ تِ ًتایج هی تَاى ػٌَاى کشد کِ کاستشد جيثشليي تِ طَس هؼٌی داسی ػثة افضایش هيضاى گلذّی شة تَ دس فصَل گشم هی 
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Abstract 

Stock is one of the most important cut flowers in Iran that only produce in one season during year. 

Gibberellic acid has more effect on induction, production and development of flower in various 

plants. This study was carried out to determination effect of application Gibberellic acid on flower 

induction and also its effect on some growth characteristics of Stock cultivar Centum white,  to 

experiment based on completely randomized block designat 5 levels of Gibberellic acid (0,100, 200, 

500 and 1000mg/L) with three replicate was carried out. The traits of interned space stem diameter, 

plant height, and number of branches, petals length, and the number of flowers in florescence, 

florescence length, leaves number before the first flower and day’s number of cultivation to 

flowering was measured. The results of analysis of variance showed that use that treatments, in all 

of the traits except internod space and petal length in One percent level and the number of flowers 

in florescence trait was significant at five percent. The Comparison results of Characteristics 

reviewed showed that the application 500 and 100 mgl ga3 was affective the Plants growing on a 

large and therefore reduced the amount of flowering. Gibberellins in traits related to plant height 

was observed that the height has been increased significantly.But the greatest flowering in 

treatments 100 and 200 mg per liter were observed that were significant at the five percent level.  

So we suggest that ga3 has been effectiv on flower induction in Stock var. centum white.   

Key words: Stock, plant regulator, Flowering, Gibberellic acid
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