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  چکيده
 _ و محتوا و عملکرد اسانس گیاه زینتی يهاي رشد ویژگیبر اسید جیبرلیک افشانه کردن   به منظور بررسی اثرات 

 تکرار 4هاي کامل تصادفی با  بلوكآزمایشی در قالب طرح(.Lavandula  officinalis Chaix)  دارویی اسطوخودوس
 T2  ،200  = میلی گرم در لیتر100(ي مختلف اسید جیبرلیک هاغلظتتیمارهاي آزمایشی شامل .  تیمار انجام گرفت5و 

عالوه تیمار ه  بT5)( قرص جیبرلین  پاششی حاصل ازو تیمار) T4 = میلی گرم در لیتر300 وT3   =گرم در لیترمیلی
ي فوق الذکر بر ها اسانس شاخساره و گل آذین با استفاده از کلونجر استخراج و عملکرد آن در اندام. بود(T1)شاهد 

گرم  میلی300نتایج نشان دادند بیشترین محتوا و عملکرد اسانس در تیمار .  محاسبه گردیدلیتر به متر مربعحسب میلی
.  بیشترین مقدار بود میلی گرم در لیتر300ه در تیمار ها و ساقوزن تر و خشک برگ . بدست آمداسید جیبرلیکدر لیتر 

از .  و بیشترین مقدار در تیمار شاهد مشاهده گردید بوددارمعنیآذین اختالف بین تیمارها تر و خشک گلاز لحاظ وزن
بوط به تیمار داري بین تیمارها دیده شد و بیشترین تعداد گیاهان گل دهنده مرنظر تعداد گیاهان گل دهنده اختالف معنی

به حداکثر  اسید جیبرلیک میلی گرم در لیتر 300تیمار در  نیز انارتفاع گیاه. بوداسید جیبرلیک   میلی گرم در لیتر300
افزایش محتوا و هم باعث گرم  میلی300افزایش غلظت اسید جیبرلیک به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی تا بنابراین . رسید

    .گردیدوس عملکرد اسانس اسطوخودهم 
  

    رشد رویشی       ، اسید جیبرلیک، اسطوخودوس ،اسانس: هاي کلیديواژه
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Abstract 

An experiment was carried out to investigate the effects of different concentrations of gibberellic 

acid (GA3) as foliar application on growth and essential oil content and yield of lavender based on 

randomized complete block design with five treatments and four replications. The treatments 

consisted of different concentrations of gibberellic acid (T2=100, T3=200 and T4=300 mg/l), 

formulated (tablet) gibberellic acid (T5) and the control (T1=0). Essential oil of dried shoots and 

flowering stalks were extracted by hydro-distillation method using Clevenger type apparatus. 

Essential oil yield was calculated in milliliters per square meter based on the essential oil content. 

The results showed that the highest essential oil content and yield of both shoots and flowers 

belonged to the 300 mg/l GA3 application. Fresh and dry weight of leaves and stem attained their 

highest quantities at 300 mg/l GA3 application as well. In contrast, there was significant difference 

between treatments regarding flowering stalk (inflorescence) fresh and dry weight and the greatest 

amount for this trait was recorded in the control. GA3 application at 300 mg/l significantly (P<0.05) 

affected flower bearing plants and the highest number for this trait belonged to the highest level of 

GA3 i.e. 300 mg/l. Like with many of traits, the maximal plant height was also belonged to T4 

treatment. Overally, considering the whole results it seems that 300 mg/l GA3 was the most 

appropriate treatment for foliar spray of lavender plants regarding growth characteristics, essential 

oil content and yield.  
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  مقدمه
 .Lavandula officinalis Chaix      اسـطوخودوس  

ــق  ــه متعلــ ــرهبــ ــا تیــ ــنس  و (Lamiaceae) نعنــ جــ
، 1373، قهرمـان    1364خلیقـی   (باشـد   اسطوخودوس می 

  ایـــن گیـــاه ). 2002، لـــیس بـــالچین 1383امیـــد بیگـــی 
اله و خشبی بـا  اي همیشه سبز، پر پشت، چند س   درختچه
ها بدون بـرگ    هاي چوبی و عمودي و پایین شاخه      شاخه
اي رنـگ و علفـی آن تـا         ي ضـخیم، قهـوه    ساقه. باشدمی

هـا متقابـل، باریـک و      بـرگ .  می رسـد    نیز ارتفاع یک متر  
قهرمان (دار دراز، نیزه مانند و سبز تیره با ظاهري کرك        

 یو آذربایجـان  ، افشاري پـور     2002 ،  لیس بالچین   1373
، 1383امیــد بیگــی (و بـا عطــر ویــژه  ) 2006آدام  ،2006

هـا آبـی   گـل . باشـد مـی ) 2006 آدام ،2002لیس بـالچین    
رنگ و بنفش، بسیار معطر بـه صـورت مجتمـع در راس        

، مجنون حسینی   1383امید بیگی   (شوند  ساقه شکفته می  
پیکــر رویــشی ایــن ). 2006 آدام ،1386دوازده امــامی و 

. رد که ناشی از وجود اسانس است     گیاه بوي مطبوعی دا   
-کـرك ي اسطوخودوس و در     هاگل و   هابرگاسانس در   

نظـر  . شود مخصوص ساخته و ذخیره می     هاي ترشحی 
که اسطوخودوس یـک گیـاه زینتـی مهـم بـوده و              به این 

 و با توجه بـه اینکـه روز      دارد فراوانیاسانس آن ارزش    
ي متفاوت هابه روز بر اهمیت و جایگاه این گیاه در اقلیم         

رسد شود، لذا به نظر میهاي مختلف افزوده می   و کشور 
 کنترل رشدي و بـا    روش هاي که می توان با استفاده از       

هاي رشـد گیـاهی،     ها و تنظیم کننده    استفاده از هورمون  
هاي رشـد و میـزان اسـانس ایـن گیـاه را ترفیـع           ویژگی
ــشید ــاه را بــه منظــور      هبخ ــاهري ایــن گی  و جلــوه ظ

. و منظوره آن تحت کنترل هدفمنـد درآورد       کاربردهاي د 
بررســی منــابع نــشان مــی دهــد کــه از هورمــون اســید  

هـاي رشـدي و      جیبرلیک می توان براي افزایش ویژگـی      
مـصطفی و   (  اسانس گیاهان معطـر اسـتفاده کـرد        نمیزا

ــاران  ــرلین ).2005همک ــل شــدن   جیب ــسیم و طوی ــا تق ه
ی سلولی را افـزایش مـی دهنـد بنـابراین کـاربرد خـارج             

 تجمـع   ورشد شـاخه، فتوسـنتر   می تواند   اسید جیبرلیک   
و همکـاران    آل   – ال   -بـد ع( را افـزایش دهـد       ماده خشک 

بیـان کردنـد کـه بـا        )1998(  و همکـاران    سانتوز ).2008
ي هـویج افـزایش     هـا بـرگ کاربرد اسید جیبرلیـک رشـد       

 کرد کـه اسـتفاده    گزارش 2007ایمونگور در سال    . یافت
 روز 7 حـدود  چشم بلبلی لوبیایاه از اسید جیبرلیک در گ    

داري رشــد رویــشی را بعــد از کاشــت بــه طــور معنــی 
الکـی   و   علـی هاي انجام شده توسط     بررسی. افزایش داد 

-غلظـت در گل شیپوري نشان داد که استفاده از      ) 1995(
 میلی گـرم در لیتـر اسـید جیبرلیـک بـه             500و 250ي  ها

 هــا قبــل از کاشــت و یــا بــه صــورت خیــساندن ریــزوم
صورت اسپري برگـی، بجـز در مـوارد اسـتثنائی باعـث           
عدم تاثیر پذیري وزن تر گل در ایـن گیـاه شـد و تیمـار              

 میلی گرم در لیتـر اسـید        500پیش از کاشت ریزومها با      
 .داري وزن تـر گـل را کـاهش داد       جیبرلیک به طور معنی   

 در بررسـی  )2007( همکـاران  آکتر و نتایج بررسی هاي    
لکرد خـردل بـا اسـتفاده    ر رشد و عم  اثر اسید جیبرلیک ب   

 میلـی گـرم در لیتـر نـشان داد کــه     75 تـا  يهـا غلظـت از 
داري برارتفـاع  ي مختلف ایـن مـاده تـاثیر معنـی     هاغلظت

گـرم در لیتـر      میلـی  50ارتفاع گیاه در غلظـت    . گیاه داشت 
ي باالتر اسـید جیبرلیـک   هاغلظتباالترین بود و برعکس    

   . باعث کاهش ارتفاع گیاه گردید
به عنوان یک ترکیـب ترپنوئیـدي    اسید جیبرلیک      

ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با متابولیسم اولیـه و ثانویـه       
هـا و ترکیبـات معطـر       ویژه مسیر بیوسنتزي اسـانس    ه  ب

 این هورمـون    افشانه کردن رود که با    داشته و انتظار می   
هـاي رشـدي و مورفولـوژیکی ایـن گیـاه و       بتوان مولفـه  

 اسانس آن را تحت تـاثیر قـرار        عملکردهمچنین محتوا و    
  با اسید افشانه کردن هدف از این تحقیق بررسی اثر       . داد

 اسـانس گیـاه    عملکـرد   و يهاي رشد جیبرلیک بر ویژگی  
   .اسطوخودوس بود

  
  هامواد و روش
   و طرح آزمایشیمواد گیاهی

 دانشکده کشاورزي   پژوهشی درگلخانه   پژوهش این       
  یکنواخـت  قلمه هاي علفی  . رفتدانشگاه مراغه صورت گ   

 تهیـه شـده از گلخانـه    ریشه دار گیاهـان اسـطوخودوس    
به عنوان مواد گیاهی مـورد      شهرداري شهرستان مراغه    

بستر کشت مـورد اسـتفاده در ایـن         . استفاده قرار گرفت  
 10قلمه هاي ریشه دار   . آزمایش پرلیت دانه متوسط بود    

ده و  لیتــري کاشــته شــ5هـاي   سـانتی متــري در گلــدان 
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طرح آزمایشی مورد استفاده    . بالفاصله آبیاري گردیدند  
 4 طـرح بلـوك هـاي کامـل تـصادفی بـا       پـژوهش در این  

 تیمار و هر واحد    5هر بلوك شامل    . تیمار بود  5تکرار و   
هـا داخـل     فواصـل گلـدان   .  گلدان بـود   3آزمایشی شامل   

 70هـا از همـدیگر     سانتی متر و فواصل بلـوك    25بلوك  
تیمارهاي مـورد اسـتفاده     . گرفته شد نظر  سانتی متر در    

ــردن شــامل  ــشانه ک ــا اف ــا  ب ــف اســید  غلظــت ه ي مختل
 اسـید    میلـی گـرم در لیتـر       300 و   200،  100 ، 1جیبرلیک
  2 با محلول قرص جیبرلینافشانه کردنبعالوه ) جیبرلیک

 100که بـه میـزان      ) هر قرص محتوي یک گرم جیبرلین     (
 تیمـار شـاهد یـا    ، بعـالوه تهیه گردیـد ـر تدر لیمیلی گرم   

 افـشانه کـردن   . بودنـد )  با آب مقطر   افشانه کردن (کنترل  
 اول یک مـاه بعـد از        افشانه کردن . دو بار صورت گرفت   

 دوم بیـست روز  افشانه کردن در گلدان و قلمه هاکاشت  
اسپري گیاهـان در  . اول انجام گرفت افشانه کردن بعد از   

تـانی  صبح هنگام و با اسپري ریز انجام شد تا سـطح تح        
اسپري تا  . و فوقانی برگ با محلول تیمارها آغشته گردد       

ي گیـاه  بـرگ هـا  حدي صورت گرفت که از هر دو سطح    
بـه  . مورد آزمایش قطرات محلول اسپري شده چکه کنـد        

منظور افزایش سطح تماس تیمارها با سطح برگ و گیـاه   
تـر از محلـول تیمارهـا     دو قطره مایع ظرفشویی به هر لی      

 یک کاغذ آلومینیومی قابـل انعطـاف هـم     ازافزوده شد و    
در اطراف گلدان موقع اسپري کردن استفاده شد تـا هـم            
از هدر رفـت محلـول جلـوگیري شـود و هـم از اسـپري           

بـه منظـور تغذیـه و      . شدن گیاه مجاور آن اجتناب شـود      
از )  هفتـه اول   2(ها در مراحل اولیـه رشـد         آبیاري گلدان 

ــول  ــد آب مقطــر و در مراحــل بعــدي از محل ــیم هوگلن  ن
 بــه ). 1387پــور اقــدم و همکــاران حــسن(اسـتفاده شــد  

ــشت و    ــستر ک ــع امــالح در ب ــوگیري از تجم منظــور جل
اجتناب از تنش شوري هر هفته یکبار شستـشوي کامـل           

دمـا،  . ي گیاهان با آب معمولی انجام گرفـت       محیط ریشه 
نور و رطوبت نسبی گلخانه مورد استفاده در طی فـصل      

 درجـه ســانتی  35 -20 محـدوده ي  رشـد بـه ترتیــب در  
ــراد،   ــاً وmolm-2s-1µ 500گ ــود% 50  تقریب ــۀ  .ب گلخان

مورد استفاده در این تحقیق داراي پوشش پلی اتیلنـی و            

                                                
1Merck,Germany 
2 Berelex, Valent Biosciences  Corporation 

-مجهز به سیستم سرمایش به منظور کنترل دما در مـاه    
  .  بودتابستانهاي گرم 

  
  ها اندازه گیري

اه، وزن تـر   در این آزمایش، صفاتی از قبیل ارتفاع گی            
 ،هـاي مختلـف، تعـداد گیاهـان گـل دهنـده       و خشک انـدام   

-اسانس گل آذیـن و شاخـساره انـدازه         و عملکرد    محتوا
ــواي اســانس از  .  گیــري شــدند ــین محت ــه منظــور تعی ب

بـدین منظـور   . کلونجر فارماکوپه اروپـا اسـتفاده گردیـد     
 در مراحل پایانی دورة رویـشی     (پس از برداشت گیاهان     

  گرم از شاخساره خـشک گیـاه کـه           40،  )و اوایل گلدهی  
در دماي معمولی و در محیط گلخانه خشک شده بودنـد           

 120 بـه مـدت      شاخـساره  به منظـور اسـتخراج اسـانس      
دقیقــه در معــرض تقطیــر بــا آب قــرار گرفتــه و نتیجــه  

عملکـرد اسـانس   . گزارش گردیـد  ) v/w(بصورت درصد   
 محتـواي اسـانس بـرگ در وزن       ضـرب  حاصـل بوسیله  
حسن پـور   ( در متر مربع محاسبه گردید       بوطهمرخشک  
به منظور اندازه گیـري وزن تـر        ). 1387  و همکاران  اقدم

و خشک برگ، ساقه و گل آذین در پایان فـصل رشـد و              
در مراحل پایانی دورة رویـشی گیاهـان بـه آزمایـشگاه            

هـا از هـم    و ساقه هابرگمنتقل شده و پس از جدا کردن        
در زمان گلدهی   . ورت گرفت گیري وزن تر آنها ص    اندازه

، گـل    ثبت گردیده  ارتفاع بلندترین ساقه گل دهنده    گیاهان  
گیـري شـده و بـراي    آذین جدا شده و وزن تر آن انـدازه  

ي گیــري وزن خــشک، انــدام مــورد نظــر در هــوا انــدازه
گیري اسانس گل آذین براي اندازه . خشک گردید معمولی  

 اسـانس  هم بعد از اندازه گیـري وزن خـشک گـل آذیـن،          
گیـري از شاخـساره   گیري از این اندام به طریقه اسـانس    

با توجـه بـه اینکـه آزمـایش بـه صـورت         .صورت گرفت 
ــدانی بــود و میــزان گــل بدســت آمــده در هــر واحــد    گل

گیـري  آزمایشی آنقدر زیاد نبود کـه بـه تنهـایی اسـانس           
 4ي بوجـود آمـده در هـر   هاگلصورت گیرد، بنابراین از  

 اسانس گیري به عمـل  مورد استفاده    از تیمارهاي    تکرار
براي بقیه . ه و تجزیه آماري روي آن صورت نگرفت   آمد

تجزیه واریانس داده ها با اسـتفاده از نـرم افـزار      صفات  
9,2 SAS  ــانگین بــا اســتفاده از آزمــون  و مقایــسات می

  . درصد انجام گرفتند 10 و 5 ،1دانکن در سطوح احتمال 
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  نتایج 
   و گل آذین شاخسارهمحتوا و عملکرد اسانس

ي مختلــف اســید جیبرلیــک محتــوا و هــاغلظــت
ــن) 2و1شــکل ( عملکــرد اســانس شاخــساره   و گــل آذی

ي مختلـف  غلظـت هـا   .دادند را تحت تاثیر قرار )2جدول  (
اسید جیبرلیک، محتواي اسانس شاخـساره را در سـطح          
ــاالترین    ــرار داده و ب ــأثیر ق ــال ده درصــد تحــت ت احتم

 میلـی گـرم در    300 در تیمار    محتواي اسانس شاخساره  
همـانطوري کـه از    . لیتر اسید جیبرلیـک مـشاهده گردیـد       

 مشخص است با افزایش غلظـت اسـید جیبرلیـک           2 شکل
در . مترمربع افزایش یافـت   به  عملکرد اسانس شاخساره    

 میلـی   300باالترین مقدار مربـوط بـه غلظـت          این صفات 
ت از   و بـا افـزایش غلظـ        گرم در لیتر اسید جیبرلیک بود     

ــا 100 ــد    300 ت ــزایش رون ــن اف ــر ای ــرم در لیت ــی گ  میل
در مورد محتوا و عملکـرد اسـانس گـل         . صعودي داشت 

باالترین میانگین مربوط بـه تیمـار    نیز آذین به متر مربع   
   .گرم در لیتر بود میلی300چهارم یا غلظت 

  
    هاي رشدویژگی

هـاي   ي مختلف اسید جیبرلیک ویژگـی     هاغلظت
 و 1جدول   (دادندرا تحت تاثیر قرار     رشد اسطوخودوس   

ي مختلف اسید جیبرلیـک وزن تـر و خـشک           هاغلظت). 2
 ح احتمـال پـنج    ودر سط به ترتیب   برگ اسطوخودوس را    

 درصد به صورت معنی دار تحت تـأثیر قـرار داده        و یک 
 میلـی گـرم در   300و با افزایش غلظت اسید جیبرلیک تـا   

ا    روند صعودي   برگ ها لیتر وزن تر و خشک       داشـته امـ
وزن تـر و    . در تیمار قرص جیبرلین دوباره کاهش یافت      

داري در سطح احتمـال     خشک ساقه نیز به صورت معنی     
پنج درصد تحت تأثیر تیمارها قرار گرفتـه و بـا افـزایش           

 افـزایش   میلی گـرم در لیتـر  300غلظت اسید جیبرلیک تا   
در مورد وزن تر و خشک گل آذیـن هـم بـاالترین             . یافت

وزن تر قسمت هـوایی     . تیمار شاهد بود  مربوط به   مقدار  
اخـتالف  )  و گـل آذیـن  برگ هاوزن تر ساقه ها،     (گیاهان  

معنی دار در سـطح احتمـال ده درصـد نـشان داده و بـا           
 میلی گـرم در  300افزایش غلظت اسید جیبرلیک تا سطح     

 بـه کمتـرین   قرص جیبرلینلیتر افزایش یافته و در تیمار    
بـا افـزایش غلظـت اسـید        مجمـوع   در  . مقدار خود رسـید   

قـسمت  ، سـاقه هـا و   برگ هـا جیبرلیک وزن تر و خشک     
خـشک قـسمت   در رابطـه بـا وزن   .  افـزایش یافـت    هوایی

رونـد  )  و گل آذیـن    برگ ها وزن خشک ساقه ها،     (هوایی  
وزن تــر و خــشک .  مــشاهده گردیــدیافزایــشی مــشابه
ــی ــر تیما)ریــشه (قــسمت زیرزمین ــان در اث رهــاي  گیاه

-اخـتالف معنـی   بعـالوه   .  تاثیر قرار نگرفت   مختلف تحت 
افـزایش  ، بطه با وزن تر کل مـشاهده نگردیـد   داري در را  

وزن خشک کل روندي مشابه وزن تر و خـشک قـسمت            
 میلی گـرم    300در غلظت   بلندترین گیاهان    .هوایی داشت 

ي مختلف اسید جیبرلیک    هاغلظت.  مشاهده شدند  در لیتر 
داري تحـت   معنـی تعداد گیاهـان گـل دهنـده را بـصورت        

تاثیر قرار دادند بدین ترتیب که بیـشترین تعـداد گیاهـان           
 یـا   میلـی گـرم در لیتـر   300گل دهنده مربوط بـه تیمـار      

  . بودمورد استفاده باالترین غلظت اسید جیبرلیک 
  

  بحث   
هــاي مختلــف اســید جیبرلیــک ویژگــی هــاي  تظــ      غل
ویـی و   و محتوا و عملکرد ماده موثره گیاهان دار  رشدي

 پــژوهشدر ایــن . دهــدمعطــر را تحــت تــأثیر قــرار مــی 
بیــشترین محتــواي اســانس شاخــساره و گــل آذیــن در  
باالترین غلظت اسید جیبرلیک مورد استفاده بدست آمـد         

از دهـد کـه گیـاه اسـطوخودوس        و این مورد نـشان مـی      
ه بـ صـورت موفقیـت آمیـزي    ه  ب هاي رشدي لحاظ مولفه 

گـرم در    میلـی  300غلظت   افشانه کردن اسید جیبرلیک تا    
اسید جیبرلیک به عنوان    . پاسخ مثبتی نشان می دهد    لیتر  

تنظیم کننده رشد گیاهی با بـاال بـردن تقـسیم سـلولی و              
هاي انتهایی و جانبی باعـث افـزایش جـذب        توسعه جوانه 

چـرا کـه در زمـان تقـسیم سـلولی          . گرددمواد غذایی می  
ا بیـشتر  نیاز بیـشتري بـه مـواد غـذایی وجـود دارد و بـ         

کردن جذب مواد باعث افزایش ارتفاع، تعداد برگ، سـطح       
 .)2006شـاه و همکـاران      (شـود   اخه مـی  برگ و تعداد ش   

 احتماالً افزایش این پارامترهاي رشدي باعث رشد بیشتر     
قسمت هوایی گیاه و در نهایت موجب بیشتر شـدن وزن          
 خــشک بــرگ و قــسمت هــاي هــوایی شــده و نتیجــه آن 

و در نهایت موجب بیشتر شـدن وزن       قسمت هوایی گیاه    
خــشک بــرگ و قــسمت هــاي هــوایی شــده و نتیجــه آن  

  به عالوه. افزایش محتواي اسانس شاخساره خواهد بود
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   محتوي اسانس شاخساره اسطوخودوس تحت تاثیر غلظت هاي مختلف اسید جیبرلیک -1شکل 
 (P≤0.1)باشد  دار بین تیمارها بر مبناي آزمون دانکن می ي اختالف معنی حروف مختلف نشان دهنده

 
 
  
  

  هاي مختلف اسید جیبرلیک عملکرد اسانس شاخساره اسطوخودوس تحت تاثیر غلظت-2شکل 
 (P≤0.1)باشد  دار بین تیمارها بر مبناي آزمون دانکن می ي اختالف معنی حروف مختلف نشان دهنده

  
 سطح و تعداد برگ     مانندهاي رویشی گیاه    افزایش مولفه 

ي جوان منجـر  هابرگهاي فتوسنتزي شدید در    و فعالیت 
به افزایش دسترسی مسیرهاي بیوسـنتزي تولیـد کننـده         

و در نهایـت افـزایش محتـوا و         به فتوآسیمیالتها   اسانس  
. )2006فوال و بـاربري یسـ  (عملکرد اسـانس خواهـد شـد     

ر رشد نتایج مشابهی در ارتباط با اثر فاکتورهاي موثر ب        

  )گرم در لیترمیلی(هاي جیبرلین غلظت

  )گرم در لیترمیلی(هاي جیبرلین غلظت
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رویـشی و ارتبـاط آنهـا بـا افـزایش عملکـرد و محتـواي        
ــسن اســان ــط ح ــاران  س توس ــدم و همک ــور اق ) 2008(پ

با توجه به افزایش محتـواي اسـانس        . گزارش شده است  
شاخساره مـی تـوان انتظـار داشـت کـه میـزان عملکـرد            

اینطـور  . اسانس شاخساره در متر مربع نیز افزایش یابد       
هـاي  و مولفـه  یـر در پارامترهـا  رسد که با تغی   به نظر می  

هاي جذبی ریشه ها افـزایش یافتـه و ایـن           رشدي فعالیت 
هـاي متـابولیکی و   تواند دلیلی بر افـزایش فعالیـت  امر می 

بیوشیمیایی داخل گیاه بـوده و باعـث افـزایش محتـوا و             
حـسن پـور   (عملکرد اسانس گل آذین و شاخساره گردد      

ــاران  ــاربر1387اقـــدم و همکـ و 2006ي ، ســـیفوال و بـ
ــا). 1995مارشــنر  ــر اســید جیبرلیــک در   توجــهب  بــه اث

رسـد کـه   دهنده چنین به نظر میافزایش تعداد گیاهان گل 
 300تاثیر مثبت اسید جیبرلیک بـر تولیـد گـل در غلظـت              

میلی گرم در لیتـر باعـث افـزایش محتـواي اسـانس گـل              
بعالوه طبق نظـر    . الذکر گردیده است  آذین در غلظت فوق   

توانـد   اسـید جیبرلیـک مـی      )2009(و همکـاران    نگار   -ال
توانـد  باعث تحریک آغازش گلدهی شـده و ایـن امـر مـی        

منجر به افزایش میزان اسانس تولیدي از گل آذین شـود         
کــه مهمتــرین انــدام تولیــد کننــده اســانس در گیــاه       

فاکتورهاي ). 2002لیس بالچین   (باشد  اسطوخودوس می 
یاهـان دارویـی را     متعددي کمیت و کیفیت مواد مـوثره گ       

 در ایـن رابطـه نتـایج مـشابهی     .دهنـد تحت تاثیر قرار می 
 2008و1387 توسط حسن پور اقدم و همکاران در سال       

-بنـابراین مـی   . روي گیاه شاه اسپرم گزارش شده است      
هاي رشد در متابولیـسم    تنظیم کننده توان عنوان کرد که     

 ومـ اولیه گیاهان نقش کلیدي و اساسی داشته و رشد و ن   
ویژه مواد موثر گیاهان دارویی می تواند به     ه  گیاهان و ب  

از بـین ایـن    . هاي رشد گیاهی وابـسته باشـد      تنظیم کننده 
ها اسید جیبرلیک به دلیل اثـر شـناخته شـده           تنظیم کننده 

آن بر رشد و نمو گیـاه مـی توانـد در افـزایش محتـوا و              
 موثر گیاهان دارویی نقش اساسی داشته و        هعملکرد ماد 

 مــسیرهاي  ســنتز فــراورده هــاي  بیو افــزایش  باعــث
عالوه قابل ذکر است که بـا       ه  ب. متابولیسمی ثانویه گردد  

در نظر گرفتن مقادیر باالي عملکرد وزن تر و خشک گل       
 میلی گرم در لیتر افزایش عملکرد گل 300آذین در تیمار  

به خـاطر  . آذین نیز کامالً قابل توجیه و مستدل می باشد     

 میلـی گـرم در لیتـر بـاالترین مقـدار         300اینکه در تیمار    
وزن خـشک قــسمت هـوایی کــه ترکیبـی از وزن خــشک    
برگ، ساقه و گل آذین می باشد مشاهده گردیـد لـذا بـه               

بــاربري  ســیفوال و (یی نــوريآنظـر مــی رســد کــه کـار  
د بیوماس و تجمع مواد     این گیاهان به منظور تولی    ) 2006

الزم بـه ذکـر   . از سایر تیمارها بوده اسـت     موثره بیشتر   
جیبرلیک  است که رشد بهینه گیاه در نتیجه کاربرد اسید        

 ممکــن بـه صــورت اســپري در گیاهــان اســطوخودوس، 
 جـذب و آسیمیالسـیون عناصـر را افـزایش داده و         است

فوال و بـاربري    یسـ  (گرددباعث افزایش بیوسنتز اسانس     
بنـــابراین دور از انتظـــار نیـــست کـــه افـــزایش . )2006

ــیون در  ــسیرهاي    آسیمیالسـ ــع مـ ــث ترفیـ ــاه باعـ گیـ
فتوسنتز، گلیکـولیز، چرخـه   (ها  متابولیسمی کربوهیدرات 

در داخـل گیـاه گردیـده و        ) کربس و مسیر پنتوز فسفات    
بدین طریق ارتباط بین مـسیرهاي متابولیـسمی اولیـه و           

هـاي ثانویـه دسـتخوش       ثانویه را به نفع تولید متابولیت     
ضر موافق بـا     حا پژوهشدر مجموع نتایج     .تغییر گرداند 

آذیــن شــود کــه افــزایش میــزان اســانس تولیــدي از گــل
مهمتـــرین انـــدام تولیـــد کننـــده اســـانس در گیـــاه      

فاکتورهـاي  ). 2002لیس بالپین   (باشد  اسطوخودوس می 
متعددي کمیت و کیفیت مواد مـوثره گیاهـان دارویـی را            

در ایـن رابطـه نتـایج مـشابهی     . دهنـد تحت تاثیر قرار می 
روي ) 2008 و   1387_دم و همکاران    پور اق توسط حسن 

تـوان  بنـابر ایـن مـی   . گیاه شاه اسپرم گزارش شده است  
هـاي رشـد از جملـه اسـید      عنوان کـرد کـه تنظـیم کننـده        

جیبرلیــک در متابولیــسم اولیــه گیاهــان نقــش کلیــدي و  
اساسی داشته و رشد و نمو آنها و به ویژه مـواد مـوثر             

شد گیاهی وابـسته   هاي ر تواند به تنظیم کننده   دارویی می 
در تحقیق حاضر عملکرد باالي اسانس گـل آذیـن          . باشد

 میلـی گـرم در لیتـر اسـید جیبرلیـک تنهـا              300در تیمار   
وابسته به افزایش بیوماس گل آذین نبوده بلکـه افـزایش           
محتواي اسانس نیز نقـش اساسـی در ایـن زمینـه بـازي       

  . کرده است
یـاه  اسید جیبرلیک به عنوان تنظیم کننده رشد گ       

هاي فیزیولـوژیکی گیـاهی از جملـه تقـسیم و           در فعالیت 
طویـل شــدن ســلولی دخالــت داشــته و در نتیجــه باعــث  
بیشتر شدن برخی پارامترهاي رشدي مانند تعـداد بـرگ     
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خــصوصیات  و ســطح بــرگ مــی شــود و افــزایش ایــن 
 منتج به افزایش ماده خشک و بیوماس می گردد         رشدي

در ) 2007(ر و همکـاران     که موافق با با یافتـه هـاي آکتـ         
گزارش شده است که افزایش وزن     . گیاه خردل می باشد   

تر و خشک برگ ممکـن اسـت بـه علـت تجمـع ترکیبـات                
متعددي باشـد کـه نقـش مثبتـی را در تـشکیل و تقـسیم             
شدن سـلولها ایفـا کـرده و منجـر بـه ایجـاد بـرگ هـاي              

همچنـین افـزایش در    . ضخیم تر و حجیم تـر مـی شـوند         
گ ها ممکن است به علت افزایش در تعداد         ماده خشک بر  
که منجـر بـه   ) 2009 نگار و همکاران –ال (برگ ها باشد    

 اسید جیبرلیک . گرددها میافزایش وزن تر و خشک برگ     
   شدهساقه  در هامیانگره  طویل شدن  همچنین منجر به

     

 
 یشی اسطوخودوسهاي روهاي مختلف اسید جیبرلیک بر برخی ویژگی اثرات غلظت-1جدول 

  تیمارها
  وزن تر
 در گرم(برگ

  )مترمربع

وزن خشک 
گرم (برگ 

  )در مترمربع

  وزن تر
گل آذین 

گرم در (
  )مترمربع

  وزن خشک
گرم (گل آذین 
  )در مترمربع

  تعداد
گیاهان گل 
  دهنده

  وزن تر
  ساقه

گرم در (
  )مترمربع

وزن خشک  
  ساقه

گرم در (
  )مترمربع

وزن تر قسمت 
  هوایی

گرم در (
  )بعمترمر

وزن خشک 
قسمت هوایی 

گرم در (
  )مترمربع

  bc90/126  bc32/43  a33/5  a60/2  b50/2  c17/33  c82/12  bc41/165  bc75/58 شاهد
GA100 bc80/129  bc12/44  c56/3  c60/1  c25/2  c42/37  bc65/14  b79/170  b38/60  
GA200  b13/137  b75/46  d34/2  d11/1  c25/2  bc35/41  bc32/16  b82/180  b18/64  
GA300 a58/146  a50/54  b50/4  b07/2  a00/3  a00/46  a90/18  a58/191  a97/69  
Tab  c15/115  c32/39  d20/2  d21/1  d66/1 b55/43  b87/17  c90/160  bc41/58  
  °  °  *  * *  *  °  **  *   داريسطح معنی

 
ns ، * ،  ** درصد 10و  1 ، 5 به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  °و  
  . درصد می باشدو دهپنج یک، دهندة اختالف معنی دار بین تیمارها بر مبناي آزمون دانکن در سطح احتمال  ها نشان ف مختلف در ستونحرو
Tab =تیمار قرص جیبرلین 

 
  اسطوخودوس و اسانس گل آذینهاي مختلف اسید جیبرلیک بر ویژگی هاي رویشی  اثرات غلظت-2جدول 

  تیمارها

محتواي اسانس 
  ذینآ گل

درصد وزن (
  )خشک برگ

عملکرد اسانس 
  آذین گل

  لیتر به میلی(
  )متر مربع

وزن تر قسمت 
 گرم(زیرزمینی 

  )در متر مربع

وزن خشک 
قسمت زیرزمینی 

در متر  گرم(
  )مربع

  وزن تر
  کل گیاه

در  گرم(
  )متر مربع

وزن خشک 
 گرم(کل گیاه 

  )در متر مربع

  ارتفاع گیاه
  )متر سانتی(

  a46/134  a73/32  a87/299  bc37/93  b49/55  09/9  84/3 شاهد
GA100 56/1  27/2 a70/127  a91/36  a49/298  b29/97  bc04/48  
GA200  50/4  54/4 a31/122  a77/32  a13/303  b96/96  bc12/45  
GA300 

Tab  
03/6 

03/1 

36/11 

13/1 

a26/140  
a78/128  

a93/38  
a67/35  

a84/331  
a68/289  

a90/108  
bc08/94  

a03/66  
c05/35  

  *  °  ns ns  ns  −  −  داريطح معنیس
ns ، * ،  ** درصد10 و 1 ، 5دار در سطح احتمال دار و معنی  به ترتیب غیر معنی°و  

  .باشددار بین تیمارها بر مبناي آزمون دانکن در سطح احتمال یک، پنج و ده درصد میها نشان دهندة اختالف معنیحروف مختلف در ستون
 Tab =نتیمار قرص جیبرلی 
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 -و این امر به نوبه خود افزایش وزن تر و خشک اندام
 آل و همکاران - ال-بدع(هاي هوایی گیاه را در پی دارد 

اینطور به نظر می رسد اسید جیبرلیک با اثر بر ). 2008
رشد ساقه گیاه و افزایش ارتفاع گیاه باعث افزایش 

ها در ساقه شده که در نهایت منجر  تعداد و طول سلول
یش وزن تر و خشک ساقه گردیده است افزابه 

اکثر همچنین اسید جیبرلیک با اثر بر ). 2007ایمونگور(
فرآیندهاي فیزیولوژیکی باعث افزایش در رشد کلی گیاه 

 گیاه از انتقالافزایش رشد گیاه می تواند . می گردد
راتسریع کرده و با ) زایشی(مرحله رویشی به گلدهی 
گل دهنده و بیشتر شدن تعداد افزایش در تعداد گیاهان 

گل باعث افزایش وزن تر و خشک گل آذین در گیاه 
از طرف دیگر مقادیر باالي وزن تر و . تحت تیمار گردد

خشک گل آذین در تیمار شاهد نسبت به تیمارهاي 
جیبرلینی را می توان اینطور توجیه کرد که تیمارهاي 

 و  هابرگیشتر بر وزن تر و خشک بجیبرلینی با تاثیر 
هاي  ساقه نتوانسته اند بیوماس گل آذین را مانند اندام

) 1998(سانتوز و همکاران . فوق تحت تاثیر قرار دهند
گزارش کردند که در گیاه ریحان افزایش در ارتفاع، 

 و سطح برگ و در مجموع ترفیع رشد هابرگتعداد 
قسمت هوایی گیاهان می تواند دلیل تغییر در وزن تر 

   .گیاه باشد
توان نتیجه گرفت که گیاه زینتی در نهایت می             

 تنظیم  دارویی اسطوخودوس جزء گیاهانی است که به–
و اگر هدف از می دهد  رشدي پاسخ مثبتی هايکننده

 در به منظور کاربردکشت و کار این گیاه، تولید اسانس 
اگر هدف کاربرد صنعت گیاهان دارویی باشد و یا حتی 

دلیل پرپشت و انبوه شدن جهت استفاده در ه به این گیا
ا طراحی فضاي سبز و باغهاي معطر باشد می توان ب

به اهداف ي مناسب غلظت هاکاربرد اسید جیبرلیک در 
  . مورد نظر دست یافت

  
   سپاسگزاري

 از تمامی کسانی که در انجام این        استدر اینجا الزم         
از خـانم   . نمـاییم تحقیق ما را یاري نمـوده انـد قـدردانی           

 پـژوهش ویدا قاسمی به خـاطر همکـاري در انجـام ایـن             
  . نهایت تشکر را داریم
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