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Zantedeschia, native to southern Africa, herbaceous flowering plants in the family Araceae, with
common names such as Arum lily, Trumpet lily, Pig lily, or Miniature Calla Lily. Calla lilies are
among the most colorful flowers with a unique flower form. It is one of the most important pot,
cut flower and outdoor plant in the world. GA3 is sometimes used to stimulate growth and
flowering of plants. The aim of this study was to investigate the effects of GA3 and different
weights of rhizome on growth, development, as well as qualitative and quantitative properties, of
Zantedeschia in the greenhouse.

This research was carried out to evaluate the effect of different concentrations of GA 3 on microtuber of Z. pentlandii cv. Picasso. Micro-tuber in three sizes and average weights included;
large (S1=6.20g), medium (S2=3.20g) and fine (S3=1.20g) soaked in GA3 solution with
concentrations 0, 250, 500, 750 ppm for 30 minutes. Experiments were carried out in a factorial
arrangement with randomized complete block design with three replications. 10 micro-tuber
cultured in bed with compounds of 60% coco peat and 40% perlite in greenhouse conditions.
From the time of planting to harvesting, the ability of micro-tuber sprouting, leaf length, leaf
width, stem length, number of flowering stems, plant height, flower diameter (spathe), number of
buds, bud length, the diameter and weight of the micro-tuber after harvest were evaluated.

Azimi et al.: Effect of Tuber Size and GA3 on the …
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The results showed that the maximum length of leaf (100% more than S3GA0) length of
flowering stem, diameter and length of flower (spathe) were observed in S1 tubers treated with
500 ppm (S1GA500) and the least amount was obtained in control treatment (S3GA0). The
fastest germination was in S1 tubers with 750 ppm (S1GA750 36% earlier than S3GA0) and the
earliest flowering was in S2 tubers with 500 ppm treated (S2GA500) which have flowering 28%
earlier than S3 tubers with 250 ppm (S1GA250) but non-GA treated tubers in all three sizes have
none flower. The highest weight and diameter tuber belonged to S1 tubers with 500 ppm and the
lowest weight in S3 tubers without treatment. S3 tubers did not enter the flowering stage. It was

shown that the GA3 treatment on Zantedeschia ‘Picasso’ tubers caused earlier flowering
and the formation of a greater number of flowers and leaves. GA3 decreased the time
between germination and appearance of flower. In simple effects study, large tubers (S1)
and GA500 treatment were superior to other treatments in almost all traits. Also, the
method of soaking of tubers with GA3 can be used in production scheduling, early
efficiency and selection of superior populations in breeding programs.

The best growth and flowering indices were S1 tubers with treatment of 500 ppm. S1 tubers with
GA3 (500 ppm) treatment were superior in all traits to other treatments. The method of soaking
of calla tubers with GA3 can be used in production, increasing efficiency and selecting superior
populations in breeding programs.
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تاریخ پذیرش1399/03/31 :

تاریخ دریافت1398/05/02 :

چکیده
این تحقیق در سالهای ( )96-97در پژوهشککده گکو و گیاهکای زیندکی در گل انکه نیمکه بکه منظکور بررسکی اثکر
غلظتهای م دلف  GA3و وزی ریزغده بر رشد و گودهی در گو شیپوری گلدانی رقم پیکاسو ( Zantedeschiapentlandii
 )cv. Picassoانجام شد .ریزغدهها با میانگین وزنی درشت ( 6 /20گرم= ،)S1مدوسط( 3/20گرم= )S2و ریز( 1/20گکرم=)S3
در محلول اسیدجیبرلیک با چهار غلظت صفر 500 ،250 ،و  750پیپیام به روش غوطهوری تیمکار شکدند .مزمکایر در
قالب فاکدوریو با طرح بلوکهای کامو تصادفی در سه تکرار در گل انه کشت شدند .ندایج نشای داد که بیشدرین طول
برگ (100درصد بیر از  ،(S3.GA0طول ساقه گودهنده ،قطر و طول گو (اسپات) در غدههای درشکت تیمارشکده بکا
جیبرلین  500پیپیام )(S1.GA500و کمدرین طول برگ مربوط به غکدههای ریکز ) (S3.GA0بکدوی جیبکرلین بکود ککه
گلدهی نیز در میها مشاهده نشد .سریعترین جوانهزنی مربوط به غدههای درشت با تیمار  750پیپیام )36 S1.GA750
درصد زودتکر از  )S3.GA0و زودتکرین گلکدهی پکز از جوانکهزنی در غکدههای S2بکا تیمکار  500پیپکیام جیبکرلین
) (S2.GA500بود که  28درصد سریعتر ازگلدهی در غدههای ریز با تیمکار هورمکونی  250پیپکیام ) (S1.GA250اتفکا
افداد ولی غدههای فاقد تیمارهورمونی در هر سه اندازه قادر به گلکدهی نبودنکد .بیشکدرین وزی و قطکر غکده تولیکدی
مربوط به غدههای  S1با تیمار هورمونی  500پیپیام جیبرلین و کمدرین وزی در غدههای  S3بکدوی تیمکار هورمکونی
مشاهده گردید .در مجموع بر اساس ندایج این بررسی ،بهدرین شاخصهای رشد و گلدهی مربکوط بکه غکدههای  S1بکا
تیمار هورمونی  500پیپیام جیبرلین بود .در بررسی اثرات ساده نیز غدههای درشکت ) (S1و تیمکار  GA500تقریبکا در
تمام صفات نسبت به سایر تیمارها برتری داشدند .ندایج نشای داد که روش غوطهوری غدههای شیپوری با هورمکوی ،GA3
میتواند در برنامهریزی تولید ،افزایر زودبازدهی و اند اب جمعیتهای برتر در برنامههای اصالحی اسدفاده شود.
کلیدواژهها :اسپات ،گلدهی ،وزی غده ،قطر غده

مقدمه
گگ شیپوری با ناا لمی ) )Zantedeschia sp.و نااهههای
انگلیسی  Calla, Cally lilyو  Arum lilyا خههانواده آراسه

( )Araceaeبه واي یههک گیههاه ی تههی ار شههم د در سراسههر
جهاي ش اخت شده است .این خههانواده جههزء گیاههاي تکلپه
گگدار و لفی چ دسال با ریزواهههای انشههعا دار یباشه د
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( .)Singh et al., 1996انههداا یخیرهسهها ی یر ی ههی آي

ار اي قیمت است ک نقههش همههی در رشههد و نمههو گیاهههاي

ضخیم و گوشتی و با ناا ده یا ریزوا طسق ب دی شده اسههت

با ی یک د و طویههگ شههدي سههاق  ،گلههدهی و ج سه هایی ا

( .)Funnell et al.,1992در شیپوری ،گگههها بههر روی نههو ی

جوانهه دي بههذر را در بع ههی ا گیاهههاي ک تههر یک ههد.

گگآیین ب ناا اسپادیهس قرار دارند ،اسپادیهسها عمههو

همچ ههین در افههزایش طههو سههاق گگده ههده ا راه تقسههیم و

ان ههد هسههت د .ایههن خههانواده شهها گ

طویگشههدي سههلو در گگهههای شههاخ بریده ههؤثر بههوده و

حههدود  300گون ه اسههت که  ،در نههواحی عتههد گر سههیری

گگدهی را تسریع و ا سقط جوان گههگ جلههوگیری یک ههد

گسترش یافت اند .پراک ش این گیاه شا گ اطقی ا آ ریهههای

( .)Chang et al., 2006اسهیدجیسرلیک قطههر ،تعههداد گههگ و

شمالی ،اروپا ،ر آسیا ،دا وسیعی ا اظق دیترانه ای و

گههگآیین و همچ ههین سههر ت گلههدهی را افههزایش یده هد

کیپ در آفریقای ج وبی است ( Niederwieser et al.,

ب ویژه کششپذیری ( )Plasticityدیههوار سههلو را افههزایش

 .)2002ب طور طسیعی این گیاهاي در تپ ها ،کوهها و ههاطقی

یدهد و با تغلیظ شههیر یاخت ای ا راه آبهافههت (هیههدرولیز)

نزدیههک آ رشههد یک ههد (.)Makhadmeh et al., 2010

نشاست ب ق ههد ،سههسه کههاهش پتانسههیگ آ در سلو شههده و

شیپوری یک گیاه رو خ ثی است ک گگدهی آي ا طریههق

وجه ورود آ بیشههتر به دروي سههلو و طویههگ شههدي آي

سیگ ا های يیطی ایجاد نمیشود و ب لت يههدودیتهای

یشهههود .رشهههد ،گهههگدههههی و ملههههرد بههها اسهههتفاده ا

رشدی و گلدهی نسستا کم است ،ا ها همايطورکه در سههایر

ت ظیمک دههای رشد گیاهی بهسودیافته اسههت ،بهها ایههن حهها

همراه با یههک براکته بر

ناحی

خانوادههای آراس  ،شاهده یشود گگدهی را یتههواي بهها

برای تولیههد گههگ بهها کیفیههت ،ههاي

ههر و لظههت رشههد

کرد ( ;Hertogh and Le Nard, 1993

ت ظیمک دههای رشد ا اهمیت ویژهای برخوردار هست د .در

 .)Wright, 2000هور ويههها ا همتههرین وا ههگ داخلههی

یگههردد.

تیمار جیسرلین ک تر

یههر ایههن صههورت ،جههر بهه اثههرات نهها طلو

ت ظیمک ههده رشههد گیاهههاي در پاسههخ ب ه وا ههگ يیطههی و

ت ظیمک ههدههای رشههد گیههاهی ،کیفیههت و تولیههد بسههیاری ا

ژنتیهههی هسههت د .در ی هاي ت ظیمک هدههای رشههد اکسههینها،

گگهای بریده را بهسود یبخشههد .اسههتفاده ا اسهیدجیسرلیک

سیتوکی ینها ،جیسرلیک اسید و پلیآ ینههها نقههش همههی در

در گیاه شیپوری با ث افزایش تعداد گگههها و بوته  ،تسههریع

فعالیت هور ونی در جهت گگ انگیزی و ک تههر رشههد گیههاه

گلهههدهی و همچ هههین کهههاهش انه هدا گهههگ شهههده اسهههت

دارد و کاربرد خارجی آيههها در طههو بهارهسهها ی یتوانههد

( .)Brooking and Cohen, 2002تههاک وي تيقیقههات انجههاا

گلدهی را افزایش دهههد ( Nimiri et al., 2015; Buzgol et

شده نشاي دادهاند که  ،تیمارهههای اسههیدجیسرلیک تههیثیر قابههگ

 .)al., 2006; Kaur-Sawhney et al., 2003جیسرلین ترکیسات

توجهی بر بهرهوری دارند ،ا ا ؤثرترین لظت اسهیدجیسرلیک

ترپ وئیههدی اسههت که ا واحههدهای ایزوپههري تشهیگشههده و

شخص نشههده اسههت ( Ali and Elkiey, 1995; Brooking

حههاوی  20کههربن هسههت د .ا ههرو  90 ،درصههد ا جیسههرلین
ش اسههایی شههده اسههت .در یههاي جیسرلینههها ،اسههیدجیسرلیک
( )GA3برای شهست دادي خوا بههذر و ههدهها ،تيریههک

and Cohen, 2002; Corr and Widmer, 1991; Dennis
et al., 1994; Funnell et al., 1992; Funnell and Tjia,
1988; Janowska and Krause, 2001; Janowska and
;Schroeter, 2002; Janowska and Zakrzewski, 2006
 .)Reiser and Langhans, 1992; Tjia, 1987لظههت بههین

رشد جوان گههگ ،طویگشههدي سههاق گگ و پیشبی هی گلههدهی

 50تهها  500پیپههیاا يلههو اسهیدجیسرلیک بههرای خیسهاندي

ش ه اخت شههده اسههت ( .)Ramzan et al., 2000طالعههات

ریز

دهها پیش هاد شده اسههت ( ;Corr and Widmer, 1991

کاربرد سطوح جیسرلینها نیز نشايده دهی افزایش در سههط

 .)Dennis et al., 1994; Funnell and Tjia, 1988اثههر

ایههن هور ههوي در ههاي گههگ انگیههزی اسههت و یتوانههد نمههو

سطوح ختلهف اسیدجیسرلیک بههر رشههد و گلههدهی گههگ ر

ایشی گیاه را تيههت تههیثیر قههرار دهههد ( King and Evans,

رقم"  " First redنشاي داد کهه  ،اسیدجیسرلیک ههیتوانههد

 .)2003اسیدجیسرلیک یهی ا هور ويهای گیاهی و تقریسها

خ وصههیات گیههاه را بهسههود بخشههد (.)Arun et al., 2000
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اثههر اسههیدجیسرلیک بهها لظتهههای صههفر  50 ،و 100

بر

در این گیاه یگههردد ( .)Majidian et al., 2012نتههایج

پیپیاا بر صفات کمی گگ ریم رقم گههگ درشههت يههالت

تيقیقات يلو پاشی اسیدجیسرلیک در لیزیانتوس نشههاي داد

(دابگ) نشاي داد ک  ،تیمار  40و  54رو پس ا کشت پیا ههها

ک  ،با ث افههزایش تعههداد شههاخ گگده ههده ،ارتفههاع بوته و

ب صورت يلو پاشی بر روی بوت های گگ ریم تیثیر ثستههی

کههاهش فاصههل ی ههانی بههین انتقهها نشههاء تهها آ هها گلههدهی

بههر صههفات کمههی و کیفههی داشههت اسههت (.)Abbasi, 2009

یگردد ا ا بر تعداد چ  ،قطر گگ و و يتر بیتههیثیر اسههت

پژوهشهای دیگری نیههز در گالیههو شهههخص کههرد کههه ،

( .)Soleimani Ruzbehani et al., 2014در لیزیههانتوس

اسهیدجیسرلیک اثهههرات یههادی روی صههفاتی ان ههد سههر ت

يلو پاشی با  150یلیگرا در لیتههر اسهیدجیسرلیک گگههها

جوان نی ،ارتفاع گیهاه ،طهههو سهههاق گگده ههده و قطرگههگ

ودتههر ا دیگههر لظتهههای ایههن يلو پاشههی بهها شههدند

دارد ( .)Fakhraei Lahije et al., 2011اسیدجیسرلیک یهههی

( .)Oka et al., 2001طالعات در ارتساط با اثر اسیدجیسرلیک

ا هور ويهای گیاهی یباشد ک در افزایش طو مرگههگ

روی گیاهاي ی تههی نشههاي داد که اسهیدجیسرلیک گلههدهی را

ا طریههق کهههاهش ا دسههت دادي کلروفیههگ در گیههاه نقهههش

تسریع یک د و ارتفاع گیاه را افزایش

یدهد ( Gol et al.,

دارد .اسهیدجیسرلیهک بها اسهیدی کردي شیرهسلولی با ث به

 .)2006در پژوهشهههای دیگههری نیههز شههخص گردیههد که

تیخیر انداختن پیری یشود ،یرا قلیهایی شدي شیرهسهههلولی

اس هیدجیسرلیک اثههرات یههادی روی صههفاتی ان ههد سههر ت

وجهه به ههم ریختگهی شهاءسهلولی ،تجزیههه پروتنینههها

جوان نی ،ارتفاع گیاه و طو ساق

گگده ده دارد (Oka et al.,

و تجمع آ ونیوا در حاشی گلسر ها هیگهردد که ا هههگ

 .)2001نتههایج تيقیقههات ( Shakeri et al. )2018بهها طالع ه

همی در تسریع پیههری یباشههد .همچ ههین اسههیدجیسرلیک ا

تیثیر اسیدجیسرلیک و و ي ب بر صفات ملهردی فههراي

طریق ب تیخیر انداختن پیک ت فسی در گیههاه یتوانههد طههو

نشاي داد ک  ،اسیدجیسرلیک بر اکثر صفات رویشی بر

اثر

مر گگ را افهزایش دهد (Emami et al., 2009; Fakhraei

ع ههیدار داشههت ،ب طوریکه بیشههترین یههزاي طههو بههر ،

 .)Lahije et al., 2011اسیدجیسرلیهههک ،تجزیههه و ا بهههین

تعداد بر  ،یزاي کلروفیگ در تیمار

ر اسهیدجیسرلیک

رفهتن کلروفیهههگ و نیتههروژي را در طهی فرآی ههد پیههری کهاهش

ب دست آ د .ا ا اسهیدجیسرلیک فقههط در صههفات ربههوط به

یدهد که مههن اسهت به دلیگ نقش ساختاری اسیدجیسرلیک

گگ ،ت ها بر تعداد گگ اثر ع ههیدار داشههت و با ههث کههاهش

در شاءکلروپالسههت باشههد کههه درنهایههت با ههث تيریههک

تعداد گگ گردید .ساختار ظاهری و دوره گلههدهی گگهههای

فتوس ه تز یگههردد .سههسز اندي بر هههها هیتوانهههد دلیلههی بههر

گلدانی ا وارد همههی اسههت که بهههرای افههزایش کمیههت و

افزایش طو مهههر گهگهههها باشهههد (.)Stephen et al., 2005

کیفیهت آيها ا هور ويها استفاده یشههود (

يلو پاشی جیسرلین روی گههگ آهههار نشههاي داد که  ،با ههث

.)2012; Ortiz et al., 2012; Schoellhorn et al., 2010

کاهش قطهر گهگ ،قطهر سهاق  ،تعهههداد سههاق جههانسی و تعههداد

اسه نسهودي شهرایط تولیهد و تغذی در برخی وارد با ههث

گگ شد .همچ ین جیسرلین دت اي تههها آ ههها گلههدهی را

کاهش کمیت و کیفیت گیاه یشهود ،لهههذا ک تههر شههرایط

کاهش داد و با ث افزایش مر گههگ روی بوتههه و در انسهههار

تولید ا لياظ تغذی و کاربرد ت ظهیمک هدهههای رشهد بههرای

شد و در گیاهاي تیمارشده با ث ایجهاد گهگههای یهرطسیعهی

بهسود کمیت و کیفیت گگ ا اهمیت قابگ توجهی برخوردار

شهد .يلو پاشی اسهیدجیسرلیک بههر روی گهگ آهههار با ههث

است ( .)Khangoli, 2001هد این تيقیق ،بررسههی اثههرات

کاهش قطر گگ ،قطر ساق  ،تعداد سههاق جههانسی و تعههداد گههگ

اسههیدجیسرلیک و و يهههای ختلههف ههده بههر گههگدهی و

شده است ( .)Esmaeili et al., 2014کههاربرد اسهیدجیسرلیک به

ویژگیهای کمی و کیفی شیپوری بود.

یههزاي  500پیپههیاا در لیتههر بههر روی گههگ شههیپوری رقههم
چایلدسیانا نشاي داد ک اسیدجیسرلیک با ث افههزایش سههط

Iqbal et al.,

مواد و روشها
این پژوهش در سا های ( )1396-1397در گلخان نیم
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هههانیزه پژوهشهههده گههگ و گیاهههاي ی تههی ( يههالت) بهها

ضرایههمسستگی ساده ،تجزی واریانس و قایسات یههانگین

شخ ات رض جغرافیایی  33درج و  53دقیقه شههمالی و

با استفاده ا آ وي  LSDدر سط په ج درصههد بهها نراافههزار

طو جغرافیای 50درج و  29دقیقه شهرقی بهها ارتفهاع 1732

 SAS 9.1انجاا شد.

تر ا سط دریا اجرا شد .دهها با سه و ي 6/20%±30( s1

ندایج و بحث

گرا) ،توسط  3/20%±36( s2گههرا) و ریههز 1/20%±50( s3

اثرات اصلی
در بررسی اثرات ساده نیز دههای درشت ( )S1و تیمار

 )pentlandii cv. Picassoاستفاده شههد .ههدهها در يلههو

 GA500تقریسا در تماا صفات نسست ب سایر تیمارها برتههری

اسهههیدجیسرلیک ( )Valent Biosiencesدر چههههار لظهههت

داشت د .نتایج تجزیه واریههانس نشههاي داد که بیشههترین طههو

گرا) ا شههیپوری گلههدانی رقههم پیهاسههو ( Zantedeschia

صفر 500 ،250 ،و  750پیپیاا قسگ ا کاشت به ههدت 30
دقیق وط ور شدند .هر تیمار در س تهرار و برای هر تهرار
 10ده در نظر گرفت شد .پس ا تیمار ههدهها ،در بسههتر 30
درصد پر یت و  70درصد کوکوپیت در گلداي شههماره 14
و در مههق چهههار سههانتی تری در گلخانه بهها شههرایط د هایی
 23±4درجهه سلسههیوس و رطوبههت  65±5درصههد کشههت
شدند .سیستم کشت ب صورت آبهشت و ا يلو

ههذایی

با هدایت الهتریهی  1/86دسی یم س بههر تههر و  pHبرابههر
 5/5 ±0/2ت اسه با نیا گمانیاه در طو دوره رشد اسههتفاده
شد .يلو

ذایی استفاد شههده درسیسههتم آبهشههت شهها گ:

64 mg/l N (10 mg/l NH4-N, 54 mg/l NO3-N), 45
mg/l P, 239 mg/l K, 31 mg/l Mg, 59 mg/l S, 1.680
mg/l Fe, 0.400 mg/l Mn, 0.500 mg/l B, 0.030 mg/l
 Cu, and 0.050 mg/l Moبود .ههدهها در آیر ههاه ()1397

کشت و انیک (اردیسهشت  )1398انداا هههوایی به رنه
رد درآ دند ،ههدهها برداشههت شههدند .توسههط و ي و قطههر
دهها قسگ ا کاشت و پس ا پایاي ف ههگ رشههد ،ههانی که
بههرای دوره انسههار برداشههت شههدند ،انههدا هگیری شههد .ا

ههاي

کاشت دهها تا برداشههت ،صههفات تعههداد رو تهها جوانه نی
دهها ،طو بر  ،رض بر  ،طو ساق ( ماس بر سط
بستر تا نقط ات ا اسپات) ،تعداد شههاخ گگده ههده ،ارتفههاع
گیههاه ( مههاس بههر سههط بسههتر تهها نوکاسههپات) ،قطرگههگ
(اسپات) ،طههو اسههپات (ا ناحیه ات هها به سههاق تهها نههوک
اسپات) ،تعداد چ و طو

چ  ،تعداد گگ ا

اي کاشت

بر

( ،)8/77 cmطو ساق گگده ههده ( ،)10/08 cmقطههر

اسپات ( )3/35 cmو طههو اسههپات ( )7/44 cmدر ههدههای
انههدا ه درش هت ( )S1و تیمارشههده بها جیسههرلین  500پیپههیاا
شاهده شد و کمتههرین قههدار ایههن صههفت ربههوط به تیمههار
شاهد بود (جدو  .)1جیسرلینها سسه تيریک واک شهههای
فیزیولههوژیهی در گیاهههاي و تغییههر تابولیسههم سد ههه ق ههد
( )source-sinkا طریههق تههیثیر بههر فتوسهه تز و ایجههاد نقههاط
ههر جدیههد در گیههاه یشهوند (.)Iqbal et al., 2011
طالعات نشاي دادهانههد که  ،سههیگ الی

جیسههرلین در حفههظ

رابط سد ه ق د ربوط ب انتقا ساکار در آوند آبهش و
انتقا آي ب نقاط

ر ک ده دور در اندااها یهها بافتهههای

هؤثر در ملهههرد و یهها در حهها رشههد گیاهههاي اسههت .تیمههار
اسیدجیسرلیک نقش همی در تيریک فرآی دهای نمو گیههاه
ا جمله گلههدهی وده گههاا ،افههزایش ارتفههاع بوته  ،تعههداد
بر  ،قدار کلروفیگ و بهسود ملهرد و کیفیت در بسههیاری
ا گیاهاي گگده ده دارد (.)Rani et al., 2013
کمترین تعداد گیاهچه رشههد کههرده ( )6/5در ههدههای
اندا ه ریز ( )S3با تیمار  500پیپیاا و بیشههترین تعههداد سههاق
گلده ده و گگ نیز ربوط ب دههای درشت ( )S1بهها تیمههار
 500و  750پیپیاا جیسرلین بودند ک تفاوت ع ههیداری بهها
یهدیگر نداشت د (جدو  .)1آ ایشات در گههگ ههریم نشههاي
داد ک  ،تیمار قسگ ا کاشت پیا ریم بهها جیسههرلین بهها لظههت
 150پیپیاا سسه افزایش ارتفاع گیاه ،تعداد بر
گلچ در گگآیین

و تعههداد

یگههردد (.)Kushal and Arora, 2000

تا برداشت ،اي کاشت تا اولین گگدهی و همچ ین قطههر و

اثرات ثسههت اسههیدجیسرلیک بههر فاکتورهههای کمههی و کیفههی

و ي دهها قسگ و پس ا برداشت ورد بررسی قرار گرفت ههد.

گگ ریم رقم پرپر ( )Abbasi, 2009و در رقههم کمپههر با ههث

تجزیهه های آ ههاری شهها گ ياسههس آ ارههههای توصههیفی،

تسریع گگآ ا ی شده است ).)Wen and Chang, 2002
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نتایج نشاي داد ک  ،بیشترین هاي کاشههت تهها جوانه نی

و ا کاشت تا گلدهی نیز کاهش یافت.

ر

جیسههرلین

( 30رو ) در دههای درشههت ( )S1بههدوي تیمههار هور ههونی

تیثیری بر قطههر ههده نداشههت ولههی و ي ههدهها در تیمههار

شاهده گردید .سههریعترین جوانه نی ( 15/33رو ) ربههوط

جیسههرلین ب ها لظههت  500پیپههیاا کم هی بیشههتر ا سههایر

ب دههای درشت ( )S1با تیمههار 750پیپههیاا جیسههرلین بههود.

تیمارها بود (جههدو  .)1بهها کوتههاه شههدي چرخه رویشههی

ودترین گلههدهی پههس ا جوانه نی ( 62رو ) در ههدههای

گیاه توسط اسیدجیسرلیک ،دهدهی و تولیههد جوانه های

توسههط ( )S2بهها تیمههار  500پیپههیاا جیسههرلین و دیرتههرین

جدید تيریک یشههود .اسههیدجیسرلیک سههسه تيریههک

گلدهی ( 86رو ) در دههای ریههز ( )S3بهها تیمههار هور ههونی

آسهیمیالتها در سههو و بهها نگ داشههتن یههزاي پتانسههیگ

 250پیپههیاا اتفههاا افتههاد (جههدو  .)1نتههایج نشههاي داد ک ه

آ جهت افزایش تعههداد سههوخکهای جدیهد یشههود،

دههای فاقد هور ههوي در هههر سه انههدا ه قههادر به گلههدهی

اسیدجیسرلیک با ث افزایش تعداد سوخک در گههگ ریم

نسودند (جدو  .)1نقش جیسرلینها در اي گلدهی یتواند

شده است ( .)Ram et al., 2002بهها ایههن وجههود گههزارش

بست ب گون های گیاهی تفاوت باشد .به طورکلی،

ههر

جیسرلین یتواند برای هر دو ورد جههایگزین و برطر ک ههده
نیا ب رو های بل د و د ای پایین باشد .در گیاهههاي سههوخوار

گردیده ک اسیدجیسرلیک تیثیری بههر تعههداد پهها گیاههههای
نسق نداشت است (.)Al-khassawneh et al., 2006
اثرات مدقابو

رقیههق اسههیدجیسرلیک،

برهمه ش اندا ه ههده و لظههت جیسههرلین بههر تمهها ی

گلدهی را تسریع یک ههد ،ا هها در لظتهههای بهها تر مههن

صفات بجز ههرض بههر  ،طههو سههاق گگده ههده و و ي

است گلدهی ب تیخیر افتاده و عمههو ارتفههاع گیههاه و تعههداد

ههده ا ليههاظ آ ههاری اثههر ع ههیدار داشههت (جههدو .)2

Davies,

لظتهههای بهها تر

خیسههاندي انههداا یخیههرهای در يلههو

گلچ به طور ثسههت تيههت تههیثیر قههرار یگیرنههد (

همايطور ک قسال گفت شد با

ههر

 .)1987بررسیها نشاي یدهد ک کاربرد اسههیدجیسرلیک در

جیسرلین بر ها باریکتر شد ولی ا سوی دیگر ههرض

ریستم جوان و در کاشت درويشیش ای گیاهچ ها وجههه

بر

با اندا ه ههده کشتشههده ارتسههاط ثسههت و سههتقیم

تمایز گههگآیین در گگشهیپوری یشههود و تغییهر در یههزاي

داشت .در خ وص طو سههاق نیهز شههاهده یشههود در

اسیدجیسرلیک نقش اصلی را در انتقا ا رحله رویشههی به

برخی گیاهاي حاصگ ا ههدههای انههدا ه کوچههک سههاق

رحل ه ایشههی ایفههاء یک ههد (

Brooking and Cohen,

گگده ده بدوي تیمار جیسرلین ایجاد شد ولی این سههاق ها
تولید گگ نداشت د ب همین دلیگ اثرات تقابگ بین انههدا ه

.)2002
بیشههترین و ي ( 17/52گههرا) و قطههر ( 41/7یلی تههر)

ده و لظت جیسرلین در ایههن صههفت ع ههیدار نشههد .در

ربوط ب ههدههای ( )S1بهها تیمههار هور ههونی  500پیپههیاا

خ وص و ي ده نیز ب است اد جدو  2یتههواي گفههت

جیسههرلین بههود ،کمتههرین قطههر ( 24/32یلی تههر) ربههوط به

ک در جموع این صفت یاد تيت تیثیر تیمار جیسههرلین

دههای ( )S3با تیمار  500پیپیاا و کمترین و ي ده در

نسود ( .)P≤0/05ضم ا اگرچه و ي ههده تولیههدی تيههت

دههای ( )S3بدوي تیمههار هور ههونی گههزارش گردیههد .در

تیثیر اندا ه ده کشتشده بوده ولی گیاهچ های حاصگ

جموع بر اساس نتایج ایههن بررسههی ،بهتههرین شههاخصهای

ا دههای با اندا ه ختلههف نسههست به لظههت جیسههرلین

رشد و گلدهی ربوط به ههدههای درشههت ( )S1بهها تیمههار

واک شهای تفاوتی داشت اند .در گگ ههریم یههک رابطه

دههای درشههت ()S1

خطههی ع هیدار بهها شههیه فههی بههین تعههداد سههوخک بهها

تقریسا در تما ی صفات نسست به سههایزهای توسههط( )S2و

لظتههههای ختلهههف اسهههیدجیسرلیک شهههاهده شهههد،

ههر جیسههرلین ا ههرض

ب طوریکهه بهها افههزایش لظههت اسههیدجیسرلیک تعههداد

هور ونی  500پیپیاا جیسرلین بود.
ریههز( )S3برتههری داشههت د .بهها

بر ها کاست شده و تعداد رو ا کاشت تا جوان نی ده

سوخکها کاهش یافت است (.)Abbasi, 2009
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Table 1. Mean comparisons for the effects of gibberellin treatment and tuber size on growth and flowering indices of calla
Size × GA

Leaf length
(cm)

Ms
Stem length Spat diameter Spat length
Number of
Number of
Number of
(cm)
(cm)
germinated tuber flowering stem flower buds
(cm)

3.87b
5.70a
6.036a
4.197b
5.279a
5.718a
5.579a
1.30fg
4.53e
3.68ef
5.43de
0.01g
6.34cde
10.08ab
9.29abc
0.01g
11.81a
9.28abc
7.70bcd

1.26c
1.94b
2.24a
0.03b
2.47a
2.46a
2.36a
0.01f
1.35e
1.35e
2.45dc
0.01f
2.95abc
2.67bc
2.13d
0.01f
3.10ab
3.35a
2.51dc

4.078b
4.35b
5.0a
0.03b
5.86a
6.036a
6.01a
0.01e
5.56cd
4.95d
5.80bcd
0.01e
5.50cd
5.72cd
6.18bc
0.01e
6.52b
7.44a
6.04bc

8.5b
9.92a
9.83a
9.77a
9.39a
8.83b
9.67a
10.00a
8.50b
6.50c
9.00ab
9.67a
10.00a
10.00a
10.00a
9.67a
9.67a
10.00a
10.00a

1.69c
5.167b
9.46a
0.03c
5.39b
8.056a
8.31a
0.01e
2.00de
2.50d
2.25d
0.01e
3.50d
8.17c
9.00bc
0.01e
10.67b
13.50a
13.67a

1.625c
6.75b
14.75a
0.03c
7.67b
11.17a
12a
0.01e
2.00e
2.50e
2.00e
0.01e
3.67e
10.00b
13.33c
0.01e
17.33b
21.00a
20.67a

Days to
flowering

23.87b
22.117b
26.42a
27.33a
24.28b
23.72b
21.28c
24.00c
24.50bc
23.50c
23.50c
28.00ab
24.67bc
28.00ab
25.00bc
30.00a
23.67c
19.67d
15.33e

78.63a
69.5b
71.33b
0.03c
76a
70.17b
77.16a
0.01d
86.00a
74.50b
82.50a
0.01 d
70.67bc
62.00c
67.67bc
0.01d
71.33bc
74.00bc
81.33bc

Tuber weight Tuber diameter
(gr)
(mm)

6.49b
14.10a
14.14a
11.04b
10.20b
13.68a
11.39b
4.57e
5.33de
7.25de
8.84cd
14.05ab
13.00b
16.28ab
13.06b
14.51ab
12.27bc
17.52a
12.27bc

26.26b
34.83a
36.64a
33.06a
32.26a
33.59a
31.40a
26.21c
28.34c
24.32c
26.18c
36.59b
34.30b
34.75b
33.68b
36.38b
34.13b
41.70a
34.36b

Similar letters show non-significant differences at the 5% level of significance on the basis of Duncan test.

Table 2. Analysis of variance for the effects of gibberellin treatment and tuber size on growth and flowering indices of calla lily

0.406ns
16.291***
4.280***
0.430 ns
10.245

0.083ns
7.583***
1.602**
2.546***
5.918

0.133ns 6.268ns
2.840*** 39.747***
13.299*** 114.645***
1.068*** 17.655***
15.888 29.557

0.021ns 5.871ns 0.813ns 56.674*
3.007ns 2.727ns
16.938*** 88.535*** 525.063*** 279.590*** 54.882*** 232.606***
14.859*** 92.120*** 269.396*** 21470.248***55.748*** 19.968*
2.567** 24.169*** 70.785*** 48.053*
35.789*** 8.388*
27.488 28.707 25.280 4.962
8.381 18.162

Tuber diameter

Tuber weight

Days to
germination

Days to flowering

Number of flower

Bud length

0.054ns
2.699***
80.192***
1.095**
10.305

0.020ns
2.437***
13.019***
0.494**
17.543
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*, **, ***, ns = Significance at 0.05, 0.01 and 0.001 levels and non-significance, respectively.

0.020ns
2.437***
13.019***
0.494**
17.543

Number of flower
buds

Flowering stem
length

Spat diameter

Plant Height

0.484ns 3.595**
181.818*** 89.441***
133.946*** 432.302***
24.054*** 13.044***
21.532
7.212

Spat length

0.133 ns
4.312***
1.133*
0.268ns
17.544

Spat span

0.575ns
30.444***
3.722***
1.606**
7.592

Number of
flowering stem

2
2
3
6
-

Number of
germinated tuber

Block
Tuber size
GA
Size × GA
C.V. (%)

Stem length

df

Leaf width

Source

Leaf length

Ms
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6.075c
4.48b
9.085a
6.95b
8.136a
8.41a
8.04a
5.26f
6.70de
6.01ef
6.33de
8.41bc
8.25c
8.77bc
8.51bc
7.17d
9.46ab
10.43a
9.28bc

S3
S2
S1
GA0
GA250
GA500
GA750
S3.GA0
S3.GA250
S3.GA500
S3.GA750
S2.GA0
S2.GA250
S2.GA500
S2.GA750
S1.GA0
S1.GA250
S1.GA500
S1.GA750

Days to
germination
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در گگ ههریم بهها افههزایش لظهت اسههیدجیسرلیک ههدت
اي

ا ا جوان نی سو تا گلههدهی افزایشیافته اسههت،

ولی با افزایش سر ت گلدهی ا لههه شههاخصهای کمههی و
کیفی گگ ریم ا جمل تعههداد و و ي شههاخ های گههگ ،و ي
خشک شاخ  ،و ي گلچ و

مر گگ ،کاهش یافت ( Edrisi

دریافههت کههرد .افهزایش ویژگیهههای اسههپات بهها تیمههار بهی ه
جیسرلین با ههث افههزایش دوره گلههدهی ،تعههداد گههگ و انههدا ه
اسپات در شیپوری گردید.

ندیجهگیری
بههر اسههاس نتههایج ،تیمههار  GA3روی ههدههای شههیپوری

 .)and Mirzaei 2017نتایج نشاي داد ک استفاده ا هور ههوي

با ث گلدهی ودرس و تشهیگ تعداد بیشتری گگ و بههر

جیسرلین در گگ شیپوری رقههم چایلدسههیانا اثههر تفههاوتی روی

یشود GA3 .با ث کاهش هاي جههوانهزنی و ظهههور گهگ

و ي گگبریده داشت ،اسهیدجیسرلیک با ههث افههزایش سههط
بر

در این گیاه گردیهد ،همچ ههین بیشههترین ملهههرد گههگ

شههیپوری ربههوط ب ه

ههانی بههود که يلههو  500پیپهیاا

شههد .در طالعهه اثههرات سههاده ،ههدههای بههزر

و تیمههار

 GA500تقریسا در تماا صفات نسست به سههایر تیمارههها برتههر
بودند .ب ابراین با تیمار بهی جیسرلین ،یتواي صفات کمههی و

اسیدجیسرلیک بهار گرفت شد (.)Majidian et al., 2012

کیفی گگ شیپوری را افزایش داد .با افزایش لظت جیسههرلین

همبسدگی بین صفات کمی

و انههدا ه ههده ،درصههد گل هدهی افههزایش ییابههد .ولههی در

بررسههی همسسههتگی صههفات نشههاي داد کهه  ،بیشههترین

صههورت گلههدهی تفهاوت ع ههیداری بههین سههطوح ختلههف

همسسههتگی ثسههت و ع ههیدار ) (P≤0.001ربههوط به تعههداد

جیسرلین ا لياظ اندا ه گگ (اسپات) شاهده نشد .ودتههرین

شاخ گلده ده با تعداد گگ ( ،)r=+0/99ارتفاع بوته بهها قطههر

گلههدهی پههس ا جوانهه نی ( 62رو ) در ههدههای انههدا ه

یههانی اسههپات ( ،)r=+0/96ارتفههاع بوتهه بهها دهانهه اسههپات

توسط با تیمههار  500پیپههیاا و دیرتههرین گلههدهی ( 86رو )

( ،)r=+0/96ارتفههاع بوته بهها طههو اسههپات ( ،)r=+0/95قطههر

در دههای اندا ه ریز با تیمار هور ونی  250پیپههیاا اتفههاا

یانی اسههپات بهها دهانه اسههپات ( ،)r=+0/95طههو اسههپات بهها

افتاد .حداقگ  250پیپیاا برای گلدهی دهها ریز ضههروری

کاشههت تهها گلههدهی ( ،)r=+0/95بههود .در تیمارهههایی که بهها

است و با افزایش لظت جیسرلین و اندا ه ده اولیه  ،درصههد

کاهش تعداد رو ا کاشت تا جوانه نی همههراه بههود تعههداد

گلدهی افزایش ییابههد .نتههایج نشههاي داد که بهها وطه وری

سهههاق گگده هههده ( )r=-0/60و تعهههداد چههه ()r=-0/53

و يهای ختلف دههای شیپوری با هور وي اسههیدجیسرلیک،

افزایش یافههت .کمتههرین یههزاي همسسههتگی ثسههت و ع ههیدار

یتواي در برنا ریزی تولید ،افزایش ودبا دهی و انتخهها

( )P≤0/05بین قطر اسپات بهها و ي ههده ( )r=+0/36شههاهده

جمعیتهای برتر در برنا های اصالحی استفاده کرد.

شههد .ضههرایه همسسههتگی سههاده بههین صههفات نشههاي داد ک ه
افههزایش ارتفههاع بوت ه با ههث افههزایش شاخ ه های رشههدی

سپاسگزاری
نویسه ه دگاي ایهههن قاله ه بهههر خهههود

ا یدان هههد ا

اسپاتشده و با تغییر در ملیات با ی و نهادهههها یتههواي در

پژوهشهده گگ و گیاهاي ی تی ک هزی ه ههای اجهرای ایهههن

جهت ارتفاع بوت و اندا ه اسپات ،با ده طلو تری ا گیههاه

آ هایش را تی ین کردهاند ،کما تشهر و قدردانی را ک د.
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