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ثررسی اثر تٌظین کٌٌذُ اتیلي ثر القبی گلذّی خبرج از فصل ٍ ثرخی از صفبت رشذی دٍ رقن 

 شت ثَ
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 چکیذُ

ثِ هٌظَر اهکبى تَلیذ . شَدثبشذ کِ تٌْب در یک فصل از سبل تَلیذ هیّبی شبخِ ثریذُ ایراى هیهْوتریي گلشت ثَ یکی از 

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

هیلی  1111ٍ  011، 111، 111، 1)در سِ تکرار ٍ پٌج سطح  اتفَىاز  ،ٍیشیثیر آى ثر ثرخی از صفبت رگلذّی ٍ ّوچٌیي تب

قطر سبقِ، ارتفبع گیبُ، تؼذاد شبخِ ٍ  صفبت فبصلِ هیبًگرُ، . استفبدُ شذدر قبلت طرح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ( گرم در لیتر

هیلی گرم در  011بى داد کِ کبرثرد اتفَى ًتبیج تجسیِ ٍاریبًس ٍ هقبیسِ هیبًگیي ًش. طَل ثرگ ثجت ٍ هَرد ثرسی قرار گرفت

هیلی  1111ّوچٌیي در تیوبر. ٍ در رقن کلئَم الًٍذر ثیشتریي تؼذاد شبخِ هشبّذُ شذ ،لیتر در ّر دٍ رقن ثیشتریي قطر سبقِ

هَرد  در کل در. درصذ هؼٌی دار ثَد 0گرم در لیتر اتفَى در رقن سٌتَم ٍایت ثیشتریي تؼذاد شبخِ هشبّذُ شذ کِ در سطح 

در هَرد القبی . صفبت هرثَط ثِ ارتفبع گیبُ در ّر دٍ رقن هشبّذُ شذ کِ اتفَى ثِ طَر هؼٌی داری سجت پبکَتبّی شذُ است

ٍ هی تَاى ػٌَاى کرد کِ اتفَى تبثیری در القبی گلذّی شت ثَ در شرایط دهبی َّای . گلذّی ًتبیج قبثل گسارشی هشبّذُ ًشذ

 .گرم ًذارد

  قبی گلذّی، شت ثَ، تٌظین کٌٌذُ ّبی رشذ، اتیليال: ٍاشگبى کلیذی

 هقذهِ

شَد کِ ثِ ّبی شبخِ ثزیذُ در کشَر هب هطغَة هیتزیي گلیکی اس هْن 1اس تيزُ زليپبیيبى (.Matthiola incana L)ثَ گل شت

-عبلِ ٍ یب زٌذدٌّذُ یکغبلِ، دٍثَ، یک گيبُ گلشت. ػلت ػطز هطجَع، فزم سیجب ٍ تٌَع رًگ تقبضبی آى در ثبسار افشایش داشتِ اعت

شت ثَ گيبُ فصل عزد ثَدُ ثِ ًطَی کِ گلذّی آى در اٍاخز . ّبی هؼطز اعت کِ ثِ خبًَادُ زليپبیيبى تؼلق داردعبلِ هقبٍم ثب گل

 .تَليذ ًوَدتَاى عزاعز عبل ایي گيبُ ارسشوٌذ را ًویثِ ّويي دليل . پبیيش ٍ اٍایل سهغتبى کِ دهبی َّا خٌک اعت اًدبم هی شَد

تٌظين کٌٌذُ اتيلي یکی اس هْوتزیي ٍ پز . ّبی ثيَلَصیکی گيبّبى را ثِ ػْذُ دارًذّبی رشذ گيبّی ٍظيفِ کٌتزل فؼبليتتٌظين کٌٌذُ

اضوذی )کِ اس ایي تٌظين کٌٌذُ در هَارد سیبدی در گيبّبى هختلف ثِ هٌظَر القبی گلذّی اعتفبدُ شذُ اعت. کبرثزدتزیي آًْب هی ثبشذ

ثِ هٌظَر تغييز خٌغيت در خيبر اس تٌظين کٌٌذُ اتيلي اعتفبدُ شذ ٍ ثب کبرثزد ایي تٌظين کٌٌذُ تَاًغتٌذ گيبّبًی (. 1386ّوکبراى،  ٍ

 
- 
Cruciferae 
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دریبفتٌذ کِ کبرثزد اتفَى ثِ طَر هؼٌی داری عجت القبی 1975 2داط ٍ ّوکبراى .(2003، 1یبهبعبکی)کبهال ثب گل هبدُ تَليذ کٌٌذ

ّوسٌيي اس آًدبیی کِ اتيلي تٌظين کٌٌذُ القبی پيزی در گيبّبى هی ثبشذ لذا اس آًدبیی در اکثز گيبّبى . هی شَدگلذّی در آًبًبط 

، هی تَاى ػٌَاى کزد کِ اتيلي ثِ طَر عَدهٌذی هی تَاًذ عجت (1386اضوذی ٍ ّوکبراى، )گلذّی آخزیي هزضلِ رشذی هی ثبشذ

تَاًذ ثز خصَصيبت رشذی گيبّبى اثز زشوگيزی داشتِ تٌظين کٌٌذُ اتيلي هی ثِ ػالٍُ. القبی گلذّی خبرج اسفصل شت ثَ شَد

 .ثبشذ، ثِ ًطَی کِ در گيبّبى ثِ هٌظَر پبکَتبُ کزدى ثِ طَر عَدهٌذی کبرایی دارد

ن تبثيز ثز القبی گلذّی دٍ رقدر پضٍّش ضبضز ثِ هٌظَر ثزرعی اثز تٌظين کٌٌذُ اتيلي ثز ثزخی اس خصَصيبت رشذی ٍ ّوسٌيي 

لذا ثب تَخِ ثِ اّويت گل شت ثَ در ایزاى ٍ ّوسٌيي . ّبی کبهل تصبدفی طزاضی ٍ اخزا شذشت ثَ آسهبیشی در قبلت طزش ثلَک

  .اّويت تَليذ خبرج اس فصل ایي گيبُ ارسشوٌذ ایي تطقيق اًدبم شذ

 

 هَاد ٍ رٍشْب

خْت اًدبم آسهبیش اس ثذٍر دٍ . پبکذشت صَرت پذیزفت ایي آسهبیش در گلخبًِ تطقيقبتی پزدیظ اثَریطبى داًشگبُ تْزاى ٍاقغ در

ثذر ّب در ثْوي   .اعتفبدُ شذُ کِ در هيشاى پزپزی هتفبٍت ثَدًذ4ٍ کلَم الًٍذر3ّبی عٌتَم ٍایترقن شت ثَ هَخَد در ثبسار ثِ ًبم

ثٌَهيل ثِ ًغجت دٍ در ّشار عيٌی ٍ هيشّبی کشت ًيش اس ثب اعتفبدُ اس هطلَل قبرذ کش   .ّبی کشت کبشتِ شذًذهبُ در عيٌی

ثزگی گيبّسِ در گلذاًْبی اعتکبًی ًشبء شذًذ ٍ ثِ  4 -2ّب ثِ هزضلِ پظ اس عجش شذى ثذٍر ٍ رعيذى گيبّسِ. ضذػفًَی شذًذ

 گيبُ فبصلِ هيبًگزُ، تؼذاد شبخِ، طَل ثزگ، قطز عبقِ ٍ ارتفبعصفبت . هٌظَر رفغ ًيبس عزهبیی ثِ هطيط خبرج اس گلخبًِ اًتقبل یبفتٌذ

در ایي آسهبیش ثِ هٌظَر اًذاسُ گيزی صفبت هَرد ثطث اس خط کش ثب دقت ا هيليوتز ،کَليظ . هَرد ثزرعی ٍ ارسیبثی قزار گزفتٌذ

 .عبًتی هتز ٍ عيٌی کشت اعتفبدُ شذ 6،اعپزی هِ افشبى ٍ تزاسٍی دیديتبل ،گلذاى ثب دّبًِ ی هيکزٍهتز ، عوپلز 1قت دیديتبل ثب د

هطلَل پبشی در . ثزگی اًدبم شذ 28ٍ  23ٍ  18هطلَل پبشی در عِ هزضلِ ی  . تٌظين کٌٌذُ ی اتيلي اعتفبدُ شذ در ایي پضٍّش اس

تيوبر ٍ در عِ  5ایي آسهبیش در قبلت طزش ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ثب . پی پی ام اًدبم شذ 1000ٍ  500، 200، 100، 0عطص 5

دادُ ّب ثب  .ي آسهبیش دٍ رقن عٌتَم ٍایت ٍ کلئَم الًٍذر هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذدر ای.  گيبُ، اًدبم شذ 6تکزار ٍ در ّز تکزار 

 .ٍ هقبیغِ هيٌگيي ّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى زٌذ داهٌِ ای داًکي اًدبم شذ اًدبم شذ sas9اعتفبدُ اس ًزم افشار 
 

 

 ًتبیج ٍ ثحث

ا ػٌَاى هی شَد کِ کبرثذ اتفَى تبثيزی در القبی گلذّی در شت ثَ اس آًدبیی کِ در ّير کذام اس تيوبرّب گيبُ گلذاری هشبّذُ ًشذ، لذ

هيلی گزم در ليتز کبرثزد اتفَى تؼذاد اًذکی اس رقن عٌتَم ٍایت گل تَليذ کزدًذ کِ قبثل تدشیِ ٍ تطليل  500تٌْب در تيوبر . ًذارد

گزُ، تؼذاد شبخِ، طَل ثزگ، قطز عبقِ ٍ ارتفبع اهب در هَرد صفبت رٍیشی در رقن عٌتَم ٍایت، هشبّذُ شذ کِ فبصلِ هيبً. ًجَدًذ

 (.1خذٍل)گيبُ در عطص یک درصذ هؼٌی دار شذًذ

 
1 Seiji Yamasaki 

. Dass et al.2 

  - Centum White 
  - Column Lavender 
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 ضریت تجییي ضریت تغییرات F هیبًگیي هرثؼبت درجِ آزادی هٌبثغ تغیرات

 4 فبصلِ هیبًگرُ
5/987 7/041

**
 

22/021 0/81 

 4 تؼذاد شبخِ
26/67 57/14

**
 

29/28 0/97 

 4 طَل ثرگ
6/391 2/771

**
 

8/291 0/59 

 4 قطر سبقِ
28/98 15/39

**
 

13/59 0/88 

 4 ارتفبع گیبُ
69/5 22/06

**
 

4/631 0/92 

 

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

 .هؼٌی داری در سطح یک درصذ **درصذ ٍ 

ای صفبت رٍیشی در رقن کلئَم الًٍذر ًشبى داد کِ  صفبت فبصلِ هيبًگزُ، تؼذاد شبخِ، طَل ثزگ ٍ ارتفبع ًتبیح تدشیِ ٍاریبًظ ثز

  .(2خذٍل)گيبُ در عطص یک درصذ ٍ صفت قطز عبقِ  در عطص پٌح در صذ هؼٌی دار شذًذ

 

 ضریت تجییي ضریت تغییرات F هیبًگیي هرثؼبت درجِ آزادی هٌبثغ تغیرات

 4 فبصلِ هیبًگرُ
36/25 37/75

**
 

21/55 0/95 

 4 تؼذاد شبخِ
13/23 56/71

**
 

21/31 0/97 

 4 طَل ثرگ
13/64 5/931

*
 

7/791 0/76 

 4 قطر سبقِ
5/931 4

*
 

14/27 0/74 

 4 ارتفبع گیبُ
45/9 17/651

**
 

3/531 0/90 

 

هؼٌی داری در سطح پٌج *  .جذٍل ًتبیج تجسیِ ٍاریبًس کبرثرد تٌظین کٌٌذُ اتیلي در شت ثَی رقن کلئَم الًٍذر: 1جذٍل

 .هؼٌی داری در سطح یک درصذ** درصذ ٍ 

 

ًتبیح هقبیغِ هيبًگيي ثزای صفبت رٍیشی رقن کلئَم الًٍذ ثز اعبط آسهَى زٌذ داهٌِ ای داًکي ًشبى داد کِ در هَرد صفت فبصلِ 

کوتزیي هيبًگيي ّب را شبهل شذًذ هی تَاى  هيبًگزُ توبهی عطَش تيوبر ثِ خش تيوبر شبّذ در یک گزٍُ قزار گزفتٌذ ٍ اس آًدبیی کِ

ّوسٌيي ثيشتزیي قطز عبقِ هزثَط ثِ کبرثزد غلظت . ػٌَاى کزد کِ کبرثزد اتفَى ثِ طَر عَدهٌذی عجت فشزدگی گيبّبى شذُ اعت

بّتزیي گيبّبى در هَرد صفت ارتفبع گيبُ هشبّذُ شذ کِ کَت. هيلی گزم در ليتز اتفَى ثَد کِ در عطص پٌح درصذ هؼٌی دار شذ 500
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 500ثيشتزیي تؼذاد شبخِ در تيوبر. هيلی گزم در ليتز ثَد ٍ تيوبر شبّذ ثلٌذتزیي گيبّبى را شبهل هی شذ 1000ٍ 500در تيوبر ّبی 

 (.3خذٍل)ٍ در هَرد صفت طَل ثزگ هشبّذُ شذ کِ تيوبر ثب اتفَى عجت افشایش طَل ثزگ شذ. هيلی گزم در ليتز هشبّذُ شذ

 

 تیوبر فبصلِ هیبًگرُ قطر سبقِ ارتفبع گیبُ شبخِتؼذاد  طَل ثرگ

16/5 c 
1 b 

51/3 a 
7 c 

10/67 a 
0 

18/2 bc 1/3 b 47/3 b 
8 abc 

3/93 b 100 ppm 

21/9 ab 1/3 b 
45 bc 

10/3 a 
3 b 200 ppm 

20/57 a 6/1 a 
43 cd 

9/67 ab 2/93 b 500 ppm 

20/17 ab 1/67 b 41/3 d 7/67 bc 2/2 b 1000 ppm 

 

اػذادی کِ دارای حرٍف هشبثِ هی ثبشٌذ . هقبیسِ هیبًگیي سطَح هختلف اتیلي ثر رٍی شت ثَی  رقن کلئَم الًٍذر: 9ذٍلج

 .اختالف هؼٌی داری در سطح پٌج درصذ ًذارًذ

هَرد صفت در هَرد رقن عٌتَم ٍایت ًتبیح هقبیغِ هيبًگيي ثزای صفبت رٍیشی ثز اعبط آسهَى زٌذ داهٌِ ای داًکي ًشبى داد کِ در 

فبصلِ هيبًگزُ توبهی عطَش تيوبر ثِ خش تيوبر شبّذ در یک گزٍُ قزار گزفتٌذ ٍ اس آًدبیی کِ کوتزیي هيبًگيي ّب را شبهل شذًذ هی 

 500ثيشتزیي قطز عبقِ هزثَط ثِ کبرثزد غلظت . تَاى ػٌَاى کزد کِ کبرثزد اتفَى ثِ طَر عَدهٌذی عجت فشزدگی گيبّبى شذُ اعت

در هَرد صفت ارتفبع گيبُ هشبّذُ شذ کِ توبهی تيوبرّب ثِ خش . ليتز اتفَى ثَد کِ در عطص پٌح درصذ هؼٌی دار شذهيلی گزم در 

ثيشتزیي تؼذاد شبخِ . هيلی گزم در ليتز ثب اختالف هؼٌی داری در عطص پٌح درصذ عجت کَتبُ شذى ارتفبع گيبّبى شذُ اًذ 100تيوبر 

در هَرد صفت طَل ثزگ هشبّذات ًشبى داد کِ تيوبر ثب اتفَى عجت افشایش طَل ثزگ . ّذُ شذهيلی گزم در ليتز هشب 1000در تيوبر

 (.3خذٍل)شذ

 تیوبر فبصلِ هیبًگرُ قطر سبقِ ارتفبع گیبُ تؼذاد شبخِ طَل ثرگ

16/33 b 
1 b 44 a 7 c 

6/67 a 
0 

19/17 b 
1 b 42 a 

8/67 c 3/87 b 100 ppm 

19/17 ab 
1 b 

38/33 b 8/33 c 3/57 b 200 ppm 

19/67 a 
1 b 35 bc 

14/67 a 3/7 b 500 ppm 

17/17 ab 7/67 a 32/33 c 11/83 b 3/13 b 1000 ppm 

 

اػذادی کِ دارای حرٍف هشبثِ هی ثبشٌذ . هقبیسِ هیبًگیي سطَح هختلف اتیلي ثر رٍی شت ثَی  رقن سٌتَم ٍایت: 9جذٍل

 .اختالف هؼٌی داری در سطح پٌج درصذ ًذارًذ

 

:جِ گیری کلیًتی   
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ًتبیج ًشبى داد کِ تٌظین کٌٌذُ اتیلي ثِ طَر هؼٌی داری سجت چٌذ چٌذ شبخِ شذى ٍ ّوچٌیي پبکَتبّی ٍ فشردگی شت ثَ 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. 

Ethylene has more effect on induction, formation and development of flower in various plants. This 

study was carried outto enable the production of Stockcut flower in the warm seasons. In order to 

study the effect of ethylene on flower induction and also its effect on some growth characteristics of 

two Stock cultivars (column Lavender and Centum white) two separate experiment based on 

completely randomized block designat 5 levels of ethephon (0,100, 200, 500 and 1000mg/L) with 

three replicate was carried out. Analysis of variances and means comparison showed that maximum 

stem diameter in both cultivars, and maximum shoot number in column Lavenderwas observed at 

500mg/L ethephon. Maximum shoot number in Centum white was obtained at 100mg/L ethephon. 

Totally in case of characteristics related toplant height, ethephon significantly cause to dwarfing in 

both cultivars. We didn’t observed valuable results about flower induction, so we suggest that 

ethephon has no effect on flower induction in Stock at high temperature condition.  
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