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   کناريها دانهالیشیات رشد رویک بر خصوصیبرلیج دی اسبرد کار ریثأت
)Ziziphus spina-christi( 

  3محمد صدرزاده و 2انی ماندانا غالم،1ینوراله معلم
  
  
  

  
  

  دهیچک
ـ ت رشـد رو ین پـژوهش وضـع  یدر ا . شودیاهان م ی گ یشیع در رشد رو   یک باعث تسر  یبرلیج دیاستفاده از اس    یشی

 750 و 500، 250، )شاهد( ي صفرها با غلظت  یپاشبه صورت محلول  اسید جیبرلیک   ساله کنار با کاربرد     کی يهادانهال
 تکرار انجام شد و در 4در  ی تصادفبلوك هاي کامل طرح به صورت پژوهش  .  قرار گرفت  ی مورد بررس  میلی گرم در لیتر   

ـ شه، سطح برگ و سطح ری برگ، ساقه و رانگره، ارتفاع ساقه، وزن تر و خشکی مانند طول م   یشیت صفات رو  ینها شه ی
ر را بـر  ین تأثیشتریب میلی گرم در لیتر 750با غلظت اسید جیبرلیک ج بدست آمده نشان داد که       ینتا . شدند يریاندازه گ 

ـ  1مار شـاهد در سـطح      یمارها و ت  یه ت یانگره و ارتفاع ساقه داشت و اختالف آن با بق         ی طول م  يرو . دار بـود ی درصـد معن
 سطح بـرگ، وزن   از قبیلیشی صفات روسایر  از نظرمیلی گرم در لیتر 750 و 500 يها با غلظتیپاش محلولنیهمچن

ش یج آزمـا ینتـا .  درصد نسبت به شاهد نـشان دادنـد  5 در سطح    يداریها اختالف معن  تر و خشک برگ و ساقه دانهال      
شه، وزن تر و یسطح ر( شهی از صفات مربوط به رچکدامی بر هيداریر معنیتأثاسید جیبرلیک    یپاشکه محلول نشان داد   
   .نداشت) شهیخشک ر

  
  دانهال، کنار ،یشیک، رشد رویبرلیج دیاس: ه هاژ وادیکل
  

                                مقدمه
 خـشک و مقـاوم بـه        منـاطق گـرم و     یکنار بوم 

هـاي مهـم    گونـه  از.  اسـت یطیط نامساعد مح  یشرا
) Ziziphus jujuba Mill( عنـاب  می توان بـه کنار 

.  اشاره کرد)mauritiana Lamk. Z (يو کنار هند
 9 تا 8  بوده و ارتفاع آن به     ي رشد عمود  ي دارا عناب

پ گـسترده و    یـ  ت ي دارا ي کنـار هنـد    .رسـد یمتر مـ  
  رملیـک ا  ی یکنار فارس  ،گریگونه د ). 4( منشعب است 

) Z. nummularia ( است)درخت کنار از جمله ). 6
 سـبز،   يفـضا استفاده در    عالوه بر     است که  یدرختان

 یش اراضـ  ی از فرسـا   يری جهت جلـوگ   یاثرات مناسب 
ن یهمچن). 3(  گرم و خشک دارد    ب دار در مناطق   یش
ن یها، پـروتئ نیتامی از ویر باالئی مقاديوه کنار دارا  یم

 ی خـوب  يدرخت کنار سازگار  ). 4(  است یو مواد معدن  
ـ ر.  خوزسـتان دارد   يهاط خاك یبا شرا   ياشه آن داری

ن امر سبب شـده  ی در جذب آب است و ا  یقدرت خوب 
ط یکه درختان چندساله در شمال خوزسـتان در شـرا         

.  داشـته باشـند  ی رشد خوبياریاز به آب یم و بدون ن   ید
هاي پیوندي کنار از بـذر بـه عنـوان پایـه             در نهال 

 نهـال هـاي کنـار    ر  یـ  تکث ي امـا بـرا    .شود استفاده می 
 بـذر را در خزانـه       نتوای سبز م  ي فضا  استفاده در  جهت

 نهال هـاي بـذري را بـه         ک سال ی و بعد از     کشت کرد 
کـه   یاز مـشکالت ). 3(  منتقـل نمـود  محل مـورد نظـر    

 و یسازد رشـد بطئـ  یاه را محدود م  ین گ یاستفاده از ا  
ه رشـد  یـ  اوليهـا  اه در سـال ین گی ا يهاکند دانهال 

 ع رشـد  ین باعـث تـسر    یبـرل یاسـتفاده از ج   . باشـد یم
ـ طو. )16 و 7( شودیان ماهی اکثر گ  رویشی ل شـدن  ی
اهـان  ی رشـد گ   ين رو یبـرل ین اثـر ج   یها بارزتر سلول

ل یاهان از راه طو  یش رشد گ  یباشد که معموالً افزا   یم

  )n.moallemi@scu.uc.ir (یار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهوازدانش -١
  دانشجویان سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز -3و2
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-ال). 5( رخ مـی دهـد    ها  انگره ساقه ی فاصله م  شدن
 تیمـار گیـاه الکـوات بـا         نشان داد کـه   ) 7( 1يودنگا

سـبب   کیـ برلیج دی اس میلی گرم در لیتر250غلظت 
ش طول و قطر ساقه ،سطح برگ، وزن خـشک          یزااف
ـ هـا در مقا ل برگ دانهالیشه و مجموع کلروف   یر سه ی

ـ گرد با شـاهد   بـا  ) 12( 2نالـد  تـل و مـک دو     یال. دی
 يهـا  دانهـال  يک بـر رو   یـ برلیج دی اس یپاش محلول

 کــاج ی و نــوع) Pinus sylvestris( یکــاج جنگلــ
نـشان دادنـد طـول سـاقه     ) Picea glauca( نوئـل 
-محلـول . دی گرد  آنها شتری ب ش و رشد  یها افزا دانهال

ش ی سـبب افـزا  يویـ  کيک رویـ برلیج دی اسـ یپاشـ 
  وش طـول سـاقه   ی افـزا  ،سطح بـرگ، وزن خـشک       

 ی نسب و راحمـ    یبان). 14( دیزان ماده خشک گرد   یم
 يهـا ک بـه غلظـت    یـ برلید ج ی از اس  یدر پژوهش ) 2(

ــسمت در م1000 و 750، 500، 250، 100 ــلی ق ون ی
- بنه و کلخونگ به صورت محلول  ياه  دانهال يبرا

ج آنهــا نــشان داد کــه ینتــا.  اســتفاده کردنــدیپاشــ
ش طـول  ی سبب افزايداریک به طور معن یبرلیدجیاس
 هر دو گونـه  يهاانگره، وزن تر و خشک شاخساره  یم

 بـر   يری کـه تـأث    ید، در حال  یسه با شاهد گرد   یدر مقا 
ــ ريرو ــت شهی ــا نداش ــ. ه ــ یدر بررس ــه نع م و ی ک

 رقم روما انجام    یفرنگ گوجه يبر رو ) 15( 3همکاران
بـا  اسید جیبرلیک    یپاشدادند نشان دادند که محلول    

 روز قبـل از انتقـال   10تـر   یگرم در ل  یلی م 60غلظت  
 بـا  ییهـا اهچـه ید گیـ  سـبب تول ین اصلیاه  به زم  یگ
ن یشتریـ  ب  و اهیـ ر گ ء هـ  ن تعداد شـاخه بـه ازا      یشتریب

  .دیگردسه با شاهد یارتفاع در مقا
  کنـار در سـال     يهانکه رشد دانهال  یوجه به ا  با ت 

 ی مـ ین کنـد و بطئـ  یه بعد از انتقال به زمـ    ی اول يها
ع رشـد  ین باعـث تـسر  یبـرل ینکه جیباشد و به لحاظ ا 

ـ  هـدف از ا    ،شـود یاهـان مـ   ی گ یشیرو ن پـژوهش   ی
رشـد  زان  یـ  م يک رو یـ برلیج دی اسـ   اثرهـاي  یبررس

                                                
1- El-Dengawy 
2- Little & MacDonald 
3- Naeem et al. 

ه یـ باشد تا بتوان در مراحـل اول       ی کنار م  يها دانهال
   . شدع رشد آنها یبعد از انتقال سبب تسر

  
  ها مواد و روش

ـ ا  در مزرعــه 1383-1384ن پــژوهش در سـال  ی
 دانـشگاه   ي دانشکده کشاورز  ی گروه باغبان  یقاتیتحق
ـ د چمران اهواز اجرا گرد    یشه ـ در ا . دی ش از  ین آزمـا  ی

ــاری دانهــال هــاي -Ziziphus spina (کــساله کن
christi(      که توسـط   کسانیباً  ی با قطر و ارتفاع تقر 

 ،شـده بـود   د  یـ  استان خوزستان تول   یعیاداره منابع طب  
 و بـه مـدت   ياهان در اواخر د ین گ یا. گردیداستفاده  

 بـا   يش جهـت سـازگار    یدو ماه قبل از شـروع آزمـا       
  بـه د به مزرعه منتقل و در اواخـر اسـفند        یط جد یشرا

مخلـوط  .  افتنـد ی انتقال   یکی پالست يهاگلداندرون  
 ي ماسه بـاد    ه شامل خاك مزرعه،    مورد استفاد  یخاک

: 2: 2 به نـسبت      به ترتیب  دهی کامالً پوس  یو کود دام  
 يک از گلـدانها ی به هر يزان  مساوی بود، که به م   1

 20  و قطـر دهانـه     مترینتا سـ  20  ارتفاع به یکیپالست
 گلدان بـا وزن     48 جمعاً.  منتقل شد  ،داشتند متریسانت

ه شـد و   آمـاد ین مخلوط  خاک ی از ا  يب مساو یو ترک 
در .  صورت گرفـت   یپاش بهشت محلول یدر اواخر ارد  

 نیبرلیچهار سطح ج     شامل   ییمارهایش از ت  ین آزما یا
)GA3( صـفر ری با مقـاد  ) 750، و 500، 250، )شـاهد 

 مـورد  يطـرح آمـار   .  اسـتفاده شـد    میلی گرم در لیتر   
 بـا چهـار تکـرار    ی تـصادف  کامل بلوك هاي استفاده،  

در هـر   ه گلـدان و     شی شـامل سـ    ی هر واحد آزما   .بود
 طـول   يریـ گ انـدازه .  گلـدان قـرار داشـت      12تکرار  

ک بـار انجـام     یست روز   یانگره و ارتفاع ساقه هر ب     یم
 يمتـر یلیکـش م    از خـط   يریـ گجهت اندازه . شدیم

اه در  یـ  گ ير صفات رشد  ی سا يریگاندازه. شداستفاده  
در .  انجـام شـد    )به مدت شش هفتـه     (شیان آزما یپا
اهـان از گلـدان و      یارج کـردن گ   ن مرحله  بعد از خ     یا

ـ شه آنهـا بـه آزما     یر يشستشو . شگاه منتقـل شـدند  ی
ک یـ شه، ساقه و برگ تفک    یها به اجزاء ر   سپس نمونه 

 يریـ گ بعـد از انـدازه  .  شديریو وزن تر آنها اندازه گ  
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   سـطح بـرگ آنهـا توسـط دسـتگاه           ها، وزن تر برگ  
Area Meter (Delta-T-Devices) دین گردییتع .

ها توسط محلـول  شهیشه، ابتدا ر ین سطح ر  یی تع يبرا
 10شه به مدت  ی هر ر  ي به طور متوسط برا    یل آب یمت
هـا در دسـتگاه اسـکنر       شهیقه رنگ شدند و بعد ر     یدق

ـ افزار مخصوص سطح ر  قرار گرفتند و توسط نرم     شه ی
 وزن خـشک،    يریـ  انـدازه گ   يبـرا . آنها خوانده شـد   

 ي کاغـذ يهـا  نمونه ها به طور جداگانه درون پاکت    
 70 ي ســاعت در دمــا48در داخــل آون بــه  مــدت 

 يگراد قرار گرفتند و سپس توسط ترازو       یدرجه سانت 
  . گرم وزن شدند01/0تال با دقت یجید

 ي از نرم افـزار آمـار  يل آماریه و تحلیجهت تجز 
MSTATC  ـ مقا.  استفاده شد ن هـا بـه     یانگیـ سه م ی

 5و  1 دانکن در سـطح      يسات چند دامنه ا   یروش مقا 
 از نرم افزار    رسم نمودارها  يبرا. گرفتدرصد صورت   

  .  استفاده شدEXCEL یکیگراف
  

  ج و بحثینتا
انگره یـ هـا مربـوط بـه طـول م        نیانگیسه م یمقا
 مختلـف   يهـا  کنار، در واکنش به غلظت     يهادانهال

ــ نــشان 1 شــکلدر اســید جیبرلیــک  کــه دهــد یم
میلـی   750انگره را غلظت    یش طول م  ین افزا یشتریب

ر یا بـوده اسـت و اخـتالف آن بـا سـا      دارگرم در لیتر  
ز ی ن 2 شکل. دار است ی درصد معن  1مارها در سطح    یت

ـ  يداریدهد که اختالف معنـ    ینشان م  -ن غلظـت  ی ب
 سـاقه  طـول از نظـر    اسـید جیبرلیـک      مختلـف    يها

مـار  ین اختالف آنها با ت  یها وجود دارد و همچن    دانهال
 3 يهاشکل  . دار است ی درصد معن  1شاهد در سطح    

دهند کـه بـا گذشـت زمـان طـول       یز نشان م  ی ن 4و  
. دا کـرده اسـت    یـ ش پ یانگره و ارتفـاع سـاقه افـزا       یم
 ساقه مربـوط    طولانگره و   یش طول م  ین افزا یشتریب

 یپاشـ  روز بعـد از محلـول      40 تا   20 یبه فاصله زمان  
 مـک دونالـد  تـل و  یج الیج با نتـا  ین نتا یا. بوده است 

 دی بـا اسـ    یپاشـ  کـه محلـول    نـد نـشان داد  که  ) 12(
شتر یـ ش طـول سـاقه و رشـد ب        یک سبب افزا  یبرلیج

ـ  کـاج نوئـل گرد     ی و نوع  ی کاج جنگل  يهادانهال  دی
ــ. مطابقــت دارد ــسلن یهمچن ــالویمون ) 14( 1يز و ه

اسید مو با   ی ل يها دانهال یپاشنشان دادند که محلول   
ـ ی م 400تا غلظـت    جیبرلیک   تـر سـبب    یگـرم در ل   یل

. انگره شـده اسـت    یش طول شاخساره و طول م     یافزا
 دی اسـ  یپاشـ دهـد کـه محلـول     ی نـشان مـ    1جدول  

چکـــدام از ی بـــر هيدار یر معنـــیک تـــأثیـــبرلیج
شه، وزن تر و    یسطح ر ( شهیر  مربوط به  يپارامترها
 نسب و  یج بان یج با نتا  ین نتا یا. نداشت) شهیخشک ر 

 بـر   يریک تأث یبرلیج دید اس ند نشان دا  که) 2( یراحم
 داشـت  بنه و کلخونـگ ن يهاشه دانهال ی رشد ر  يرو

ـ ن مقا ی همچنـ  1جدول  . مطابقت دارد   نیانگیـ سه م ی
اسید  مختلف   يهاسطح برگ را در واکنش به غلظت      

ن سطح برگ مربوط    یشتریب. دهدینشان م جیبرلیک  
است و اختالف آن با     میلی گرم در لیتر      750مار  یبه ت 
میلی  500 مورد استفاده بجز غلظت      يهاه غلظت یبق

سه یمقا. دار است ین درصد مع  5 در سطح    گرم در لیتر  
ها مربوط به وزن تر و خشک بـرگ و سـاقه     نیانگیم

  500 يهـا  با غلظـت   یپاشدهند که محلول  ینشان م 
ش وزن تـر و  یموجـب افـزا  میلی گرم در لیتر      750و  

میلـی گـرم در    250مـار  یتسه با یدر مقا خشک برگ   
 میلی گـرم در   750 ن غلظت یهمچن.  شد  و شاهد  لیتر
ش وزن تـر و خـشک       یک باعث افزا  یبرلیج دی اس لیتر

 صـد   ر د 5 سـطح    ر د مار شـاهد  یسه با ت  یساقه در مقا  
ـ ج حاصله از ا   ینتا. گردید  -ج ال یش بـا نتـا    ین آزمـا  ی
ک سـبب   یـ برلید ج ی اسـ  نـد نشان داد که  ) 7( يودنگا
 يهـا ش طول و قطر ساقه و سطح برگ دانهال        یافزا

ج بدسـت   ین نتا یهمچن. ، مطابقت دارد  دیالکوات گرد 
 نـشان دادنـد    که)10( 2ت و همکارانیج ل یتاآمده با ن  

زان مـاده   یـ ش سـطح بـرگ، م     ین سـبب افـزا    یبرلیج
ج ینتا. ، مطابقت دارد دیا گرد یاه سو یخشک و ارتفاع گ   

مطابقت ) 2( ی و راحم  نسبیج بان ینتا ن پژوهش با  یا

                                                
1- Monselise & Halvey 
2- Leite et al. 



84  ...تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک بر خصوصیات: معلمی و همکاران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انگرهیک بر طول میبرلیج دی اس سطوح مختلفری تأث- 1شکل 
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  پاشیهاي مختلف بعد از محلولبر طول میانگره در زماناسید جیبرلیک هاي مختلف  اثر غلظت- 3شکل 
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  یپاش مختلف بعد از محلوليهابر ارتفاع ساقه در زمانرلیک اسید جیب  مختلفيها غلظتاثر - 4 شکل

  
 

  یشیک برصفات رویبرلید جی مختلف استاثیر کاربرد غلظت هاين ها مربوط به یانگیسه می مقا-1جدول 
   برگ                                  ساقه                                         شهیر                                   

   سطح برگ              شه   ی            سطح رخشک  وزن     تر         وزن خشک      وزن تر          وزن  وزن خشک  وزن تر          جیبرلیک اسید
  )سانتی متر مربع   (              )      گرم (      )   گرم(  )            گرم    ()         گرم (   )          گرم ()            گرم(  )میلی گرم درلیتر(
 0                     a 79/5                 a 33/2          b  79/5         b10/4              b82/5         b82/2               a 88/43        c 3/278                                                         

250                   a41/5                 a 16/2          ab 91/8      ab 37/4           b 68/5ab      54/2              a 73/43     bc 9/293                  

500             a     96/4                a 02/2         ab78/9       ab 69/4          ab 31/6     ab 72/2              a 25/34  ab    7/333                 

 750                 a 67/6              a 53/2         a  69/10         a16/5              a 99/6        a 03/3                a86/37a       6/365                                               

  ستندی دار نی اختالف معنيدارا در صد 5وف مشترك هستند در سطح احتمال  حري که داراییهانیانگیم

اسـید  هـاي بـاالي     آنها نشان دادنـد غلظـت     . داشت
بـه طـور    ) میلی گرم در لیتر    1000 و   750(جیبرلیک  

هـاي  رشـد رویـشی انـدام     داري سبب افـزایش     معنی
ت بـه تیمـار     هاي بنه و کلخونگ نـسب     هوایی دانهال 

نتایج حاصله همچنـین     .شاهد و سایر تیمارها  گردید     
محققان دیگر از جملـه نتـایج        پژوهش هاي با نتایج   

رشد و گلدهی نیلوفر     بر روي ) 9 (1کینگ و همکاران  
روي رشد دانهال هاي  بر) 8( 2پیچ، فوچیز و الیبرمن

، يویـ  ک يروبر  ) 13( 3بیسکاوس و ا  یوناکیمل نخود،
                                                

1 - King et al. 
2 - fuchs& Lieberman 
3 - Mlonakis & Schwabe 

 Pennisetumینتـ یبر گل ز) 11( 4همکارانلستر و 
cleandestimum , بر رشد گوجه  ) 16( 5 راپوپورت-

  . مطابقت داردیفرنگ
ش وزن خـشک و  یبـر افـزا  اسید جیبرلیـک  ر  یتأث

ر آن بـر  یتـوان بـه تـأث    یاه را م  یزان ماده خشک گ   یم
 از يزان فتوسـنتز و کـاهش تـنفس نـور    یـ ش م یافزا
 وربـه طـ   ). 11( ش سطح برگ نسبت داد    یق افزا یطر
ــ ــیکل ــبرلیج دی اس ــأث ی ــا تحــت ت ــراردادن یک ب ر ق
 و  یم سـلول  یک تقس ی از جمله تحر   ی سلول يندهایفرا

                                                
4- Lester et al. 
5 - Rappoport 
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ـ ش رشـد رو یهـا سـبب افـزا     ل شدن سلول  یطو  یشی
 یش اتـساع سـلول    ین در افزا  یبرلیج نقش.  گرددیم

ره ی شـ  ي اسمز يها غلظت ير آن بر رو   یق تأث یاز طر 
ـ بـا تحر   کـه    يباشد، به نحو  ی م یسلول ت یـ ک فعال ی

ـ  تجز يهـا مینزآ ز یدرولیـ کننـده نـشاسته سـبب ه      هی
ـ گـردد کـه در نها  ینشاسته اندوخته شده سلول م   ت ی

-ی درون سلول مـ ی منفيل اسمز یجاد پتانس یسبب ا 
 بـر   ی درون سـلول   يل اسمز ی شدن پتانس  یمنف. گردد

تبادل آب درون سلول و خارج آن اثـر گذاشـته و در              
ــنها ــ ی ــلول در پ ــساع و  یت س ــار ات ــذب آب دچ  ج

ز بـه طـور     یـ ک ن یبرلیج دیاس). 17( گرددی م یگدیکش
 یواره سـلول  ی د یتیسیش پالست ی سبب افزا  يداریمعن
 ممکن اسـت    یتیسیش در پالست  ین افزا یا .گرددیم

ـ  و   یواره سـلول  ی شدن د  يدیل اس یبه دل  جـه  یا در نت  ی
 ).1( شـد باتوپالسـم  یم بـه درون س یون کلـس  یجذب  
شد بطئـی  و به لحاظ رج فوق ین با توجه به نتا   یبنابرا

، می توان   کاشت  در سال اول بعد از      کنار يهادانهال
 750با تیمار آنها به وسیله اسید جیبرلیک بـا غلظـت     

ـ  وادار بـه رشـد رو   میلی گرم در لیتـر       بیـشتري یشی
  .نمود
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