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Abstract
To study the effect of plant hormones Gibberellic Acid
(GA3) and Benzyladenine (BA) on leaf ornamental
Spathiphyllum wallissi, BA concentrations of 0, 100, 200
and 400 mg.l-1 and GA3 concentrations of 0, 100 and 200
mg.l-1 by foliar spraying in three steps, with a delay of 15
days was performed, In each step,40ml of solution was
sprayed on each pot. The pots were arranged in factorial
based complete randomize design with 12 treatments and
4 replicates. Results showed that highest number of
leaves produced per plant in the treatment of 400 mg.l-1
and 100 mg.l-1 BA and GA3, respectively, with an
average of 11/33 and 11 that did not show a statistically
significant difference. With increasing concentrations of
growth regulators, leaf area index, chlorophyll, petiole
length, chlorophyll a showed a significant increase.
Effect of BA and GA3 hormone effect on photosynthetic
pigments. The highest amount of chlorophyll a, b and
total level of 400 mg.l-1 BA+100 mg.l-1 GA3 with an
average of 18/48, 10/74 and 28/73 μg/ml-1, respectively.
Keywords: Characteristics and Physiological growth,
Plant growth regulator, Sprayed.

چکیده
لآدنین و اسیدجیبرلیک بر گیاه
 در شرایط گلخانهای تأثیر دو هورمون بنزی
  بنزی.برگ زینتی اسپاتیفیلوم مورد بررسی قرارگرفت
لآدنین در سطوح
،یگرم در لیتر) و اسیدجیبرلیک در سطوح (صفر
  میل0 40 ، 200 ، 00 1 ،(صفر
یگرم در لیتر) توسط محلولپاشی برگی در طی سه مرحله
  میل200  و00 1
 این آزمایش به صورت. روز یکبار صورت گرفت51 با فواصل زمانی هر
 نتایج.ًال تصادفی و با چهار تکرار انجام گردید
فاکتوریل در قالب طرح کام ًال
یگرم
  میل0 40 نشان داد که بیشترین تعداد برگ تولیدی در گیاه در تیمارهای
یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک به ترتیب با
  میل00 1 لآدنین و
 در لیتر بنزی
یداری را نشان
  بود که از لحاظ آماری اختالف معن11  و11/33 میانگین
لآدنین و اسیدجیبرلیک
  با افزایش غلظت تنظیم کنندههای رشد بنزی.ندادند

یداری
  به طور معنa  کلروفیل، طول دمبرگ، شاخص کلروفیل،سطح برگ

لآدنین و اسیدجیبرلیک بر
  اثر هورمونهای بنزی.نیز افزایش از خود نشان داد

 و کل درb ،a  باالترین مقدار کلروفیل.رنگدانههای فتوسنتزی مؤثر بود
  میل00 1 لآدنین به همراه
 یگرم در لیتر بنزی
  میل0 40 سطح
یگرم در لیتر
 میکروگرم در میلیلیتر28 / 73  و01/ 74 ، 18 /84 اسیدجیبرلیک با میانگین
یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک با
  میل00 1  باالترین مقدار کارتنوئید در تیمار.بود
.یلیتر حاصل شد
  میکروگرم در میل5/ 31 میانگین
 خصوصیات رشدی و، محلولپاشی، تنظیم کنندههای رشد:کلمات کلیدی
فیزیولوژیکی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
1-8  صص،3  شماره، 13  دوره، 97 31 سال
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مقدمه و کلیات

پیپیام در  3مرحله محلولپاشی موجب افزایش

گیاه برگ زینتی اسپاتیفیلوم با نام علمی

ارتفاع گیاه نسبت به تیمار شاهد گردید ( Delvadia

( )Spathiphyllum wallisiiاز خانواده  Araceaeو

لآدنین در غلظت 20
 .)et al., 2009در گزارشی بنزی 

بومی کلمبیا است (قهساره و کافی .) 90 31 ،امروزه

یداري موجب افزایش
یگرم بر لیتر به طور معن 
میل 

استفاده از تنظیم کنندههاي رشد گیاهی کاربرد بسیاري

ارتفاع و تعداد برگ در گیاه کروتون شد ( Nahed and

پیدا کرده است ،اسیدجیبرلیک میتوانند بر افزایش

 .)EL-Aziz, 2007نتیجه تحقیقی نشان داد کاربرد

عملکرد گیاه مؤثر باشند ( .)Benjaacov, 2006یکی

لآدنین ،بیشترین شاخه را در گل
 500پیپیام بنزی 

از اثرات شناخته شده جیبرلینها تحریک رشد

شیپوری تولید نمود و کمترین آن در تیمار شاهد

رویشی شامل طویل شدن ساقه ،ریشه و افزایش

بدست آمد (مجیدیان و همکاران .) 90 31 ،هدف این

سطح برگ است ( .)Fleet and Sun, 2005بارزترین
اثر جیبرلینها افزایش ارتفاع ساقه از طریق طویل
ساختن فواصل میانگره است .محلولپاشی جیبرلین
روی شاخساره گیاهان پاکوتاه که به دال دقاف یثرا لی

تحقیق بررسی تأثیر محلولپاشی بنزیل آدنین و
اسیدجیبرلیک روی میزان خصوصیات رشد و

یفیلوم می-
رنگدانههای فتوسنتزی گیاه زینتی اسپات 
باشد.

یباشند موجب طویل
قدرت تولید جیبرلین کافی م 

فرآیند پژوهش

شدن ساقه و افزایش ارتفاع گیاه میشود (خوشخوی

این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی آموزشی دانشگاه

و همکاران .) 1379 ،محلولپاشی برگی اسیدجیبرلیک

لآدنین و
آزاد جیرفت به منظور بررسی اثر بنزی 

یگرم بر لیتر در گیاه آنتوریوم
در غلظت  500میل 

اسیدجیبرلیک بر رشد و نمو گیاه آپارتمانی

موجب افزایش ارتفاع گیاه ،تعداد برگ و طول و

اسپاتیفیلوم صورت گرفت .در اين آزمايش پاجوش-

عرض برگها شد ( .)Dhaduk et al., 2007تحریک

های ريشهدار که دارای  4 ± 1برگ بودند بوسیله

رشد بوسیله جیبرلینها در بسیاری از گونههای پهن

لآدنین حاوي صفر (شاهد)، 00 1 ،
غلظتهای بنزی 

برگ گزارش شده است (بانینسب و راحمی 377 1 ،؛

یگرم در لیتر و اسیدجیبرلیک صفر
 200و  0 40میل 

Briilinger and Storey, 1989; Marler and
 .)Mickelbart, 1992تیمار گیاه الکوات

( )Eriobotrya japonica Lindlبا غلظت  250میلی-
گرم در لیتر اسیدجیبرلیک موجب افزایش طول و قطر
ساقه ،سطح برگ و مجموع کلروفیل برگ دانهالها در
مقایسه با شاهد گردید (.)El-Dengawy, 2005
لپاشی روی دانهالهای کاج جنگلی ( Pinus
محلو 

 )sylvestrisو نوعی سرو ( )Picea glaucaموجب
افزایش طول ساقه گیاهان مذکور گردید ( Little and

 .)MacDonald, 2003گزارش شده است در گل
رعنای زیبا محلولپاشی اسیدجیبرلیک با غلظت 250

(شاهد) 200 ، 00 1 ،در طی  3مرحله محلولپاشی با
فواصل زمانی  51روز صورت گرفت .این آزمایش
ًال تصادفی
به صورت فاکتوریل در قالب آزمایش کام ًال
با  12تیمار و  4تکرار انجام شد .تغذیه گیاهان بطور
یکسان با محلول غذایی میکرو غنچه با غلظت 3
درصد در  4هفته متوالی که حاوی عناصر ازت ،%8
فسفر  ،%4پتاس  %5و میکرو شامل آهن ،مس ،روی،
منگنز ،مولیبدن و بر بود ،انجام شد .میانگین دمای
روزانه و شبانه در گلخانه در اواخر پاییز و زمستان

 22±2و  18 ± 2و در اواخر بهار و تابستان دمایی

بررسی اثرات غلظتهای مختلف اسیدجیبرلیک3 ...

 32 ±2و  28 ± 2بود ،رطوبت نسبی گلخانه باالی 70

 646 /8 ،A 663 /2و  A0 47بهترتیب نشان دهندهی

درصد در نوسان بود .ميزان شاخص کلروفیل در

شدت جذب در طول مو 
جهای ( 663 /2کلروفیل ،)a

مرحله  06روز بعد از محلول پاشی با دستگاه

( 664 /8کلروفیل ،)b

( 0 47کارتنوئیدها) نانومتر

کلروفيل سنج ( )Spadمدل  CCM 200در ساعات

یباشند.
م

 01-9/ 30صبح از سه قسمت برگچههای جوان انجام

دادهها پس ازجمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS

شد.

صورت گرفت و مقايسه ميانگين تیمارها با استفاده از

کلروفیل کل برگ :اندازهگيري ميزان رنگيزههاي

آزمون چند دامنهاي دانكن در سطح آماری P< 0.05

فتوسنتزي براساس روش  Lichtenthaler, 1387انجام

انجام شد.

گرفت .براساس اين روش  0/2گرم بافت تازه برگی

نتایج و بحث

گهاي مياني گياه با ترازوي آزمايشگاهي با
(از بر 

بیشترین تعداد برگ تولیدی در گیاه در تیمارهای

دقت  0/1 000گرم وزن و در هاون چيني حاوي 01

لآدنین 00 1 ،میلیگرم در
 0 40میلیگرم در لیتر بنزی 

يليتر استون  80درصد سا يي ده شد .سپس محتواي
ميل 

یگرم در لیتر بنزیلآدنین به
لآدنین 0 40 ،میل 
لیتر بنزی 

هاون چيني رروي كاغذ صافي واتمن شماره  1كه در

یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک0 40 ،
همراه  00 1میل 

قيف شيشهاي قرار داشت ريخته و صاف شد .سپس

یگرم
لآدنین به همراه  200میل 
یگرم در لیتر بنزی 
میل 

يليتر
محلول با افزودن استن  80درصد به  51ميل 

در لیتر اسیدجیبرلیک و به ترتیب با میانگین

يليتر از اين محلول كه
رسانده شد .سپس سه ميل 

 01/ 66 ،11،11/33و  01/ 66بود که از لحاظ آماری

حاوي كلروفيل  aو  bو كارتنوئيدها بود در كوت

یداری را نشان ندادند (جدول .)1
اختالف معن 

ريخته شد و شدت جذب آن در طول موجهای

گزارش شده است که اسیدجیبرلیک موجب افزایش

( 663 /2کلروفیل ( 646 /8 ،)aکلروفیل  )bو 0 47

سطح برگ در گیاهان سوسن و کلم شده است

دستگاه

( Hamano et al., 2002; Zieslin and Tsujita,

اسپكتروفتومتر قرائت و غلظت اين رنگيزهها با

) .1388تأثیر اسیدجیبرلیک بر افزایش میزان ماده

استفاده از معادالت  1تا  4محاسبه گرديد.

یتوان به اثر آن بر افزایش میزان
خشک گیاه را م 

(کارتنوئیدها)

نانومتر

**A663.2)-(2.79
) A646.8معادله ()1

با

(12.5

استفاده

=

از

)(mg.ml-1

Chla

)Chlb (mg.ml-1) = (21.51*A646.8)-(5.1*A663.2

معادله ()2
 Chl T (mg.ml-1) = Chl.a + Chl.bمعادله ()3

)Car (mg.ml-1) = (1000* A470)-(1.8* Chl.a (85.02* Chl.bمعادله ()4

كه در اين معادالت Chl T ،Chl.b ،Chl.a ،و  :Carبه
ترتيب غلظت کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکل کلروفیل و
کارتنوئیدها (شامل کاروتن و گزانتوفیل ها) و

فتوسنتز از طریق بیشتر شدن سطح برگ نسبت داد
یگرم در
( .)Lester et al., 2002تیمار شاهد 00 1 ،میل 
لآدنین به همراه 00 1
لیتر بنزی 

میلیگرم در لیتر

لآدنین با
یگرم در لیتر بنزی 
اسیدجیبرلیک و  00 1میل 
کمترین تعداد برگ به ترتیب با میانگین 8/33 ،7/ 66
یداری را با تیمار 0 40
و  8/ 66بود که اختالف معن 
ًال نیز
لآدنین نشان دادند .قب ًال
یگرم در لیتر بنزی 
میل 
لآدنین موجب افزایش
گزارش شده است که بنزی 
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تعداد برگ در گیاه شیپوری شد (مجیدیان و

یمتر مربع
 83 /6 ، 83 / 38 ، 74 /40و  103 / 99سانت 

همکاران.) 90 31 ،

لآدنین
یگرم در لیتر بنزی 
بدست آمد .سطوح  0 40میل 

با توجه به نتایج جدول ( )1بیشترین طول دمبرگ در

در مقایسه با تیمار شاهد از لحاظ آماری ،اختالف

لآدنین با میانگین
یگرم در لیتر بنزی 
تیمار  00 1میل 

یداری با هم داشتند.
معن 

یدهد با
یمتر بدست آمد .نتایج نشان م 
 38 /33سانت 

با توجه به نتایج جدول ( )1بیشترین شاخص

افزایش غلظت تنظیم کنندههای رشد طول دمبرگ نیز

لآدنین
یگرم در لیتر بنزی 
کلروفیل در تیمار  0 40میل 

افزایش پیدا کرد .به نظر میرسد تنظیم کننده رشد

یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک با
به همراه  200میل 

لآدنین در
اسیدجیبرلیک اثر بهتری نسبت به بنزی 

میانگین  29 /6بدست آمد .با افزایش غلظت تنظیم

شاخص طول دمبرگ از خود نشان داده است.

کنندههای رشد شاخص کلروفیل نیز افزایش نشان

اسیدجیبرلیک با تحت تأثیر قرار دادن فرایندهای

داد ،به طوری که تیمار

 0 40میلیگرم در لیتر

سلولی از جمله تحریک تقسیم سلولی و طویل شدن

یگرم در لیتر بیشترین
لآدنین به همراه  200میل 
بنزی 

یگردد ( Stuart
سلولها سبب افزایش رشد رویشی م 

مقدار را به خود اختصاص داد .استفاده از تنظیم

.)and Jones, 1977; Abd El-Aal et al., 2008

کنندههای رشد اسیدجیبرلیک و بنزیلآدنین ،میزان

همچنین جیبرلینها با افزایش انبساط دیواره از طریق

گهای گیاه شیپوری افزایش داد
کلروفیل را در بر 

هیدرولیز نشاسته به قند موجب کاهش پتانسیل آب

(مجیدیان و همکاران .) 90 31 ،کمترین مقدار شاخص

سلول شده و در نهایت باعث ورود آب به درون

کلروفیل در تیمار شاهد بدست آمد .به نظر میرسد

یشود (چهرازی و
سلول و طویل شدن سلول م 

لآدنین اثر بهتری نسبت به
تنظیم کننده رشد بنزی 

همکاران.) 96 31 ،

اسیدجیبرلیک در شاخص محتوای کلروفیل از خود

سطح برگ تحت تأثیر معنی دار تنظیم کنندههای رشد

نشان داده است .جیبرلین موجب تحریک سنتز

قرار گرفت ،بیشترین سطح برگ در تیمار 0 40

ساکارز و انتقال آن از برگ به آوند آبکش میشود و

یگرم
لآدنین به همراه  200میل 
یگرم در لیتر بنزی 
میل 

سبب توسعه مواد فتوسنتزی و فراهم کردن انرژی

یگرم در لیتر
 0 40میل 

گها
مورد نیاز برای رشد بعدی گیاه و توسعه بر 

یگرم در لیتر
میل 

یگردد ( .)Arteca, 1996احتماًالًال تحریک سنتز
م

در لیتر اسیدجیبرلیک و
لآدنین به همراه 00 1
بنزی 

اسیدجیبرلیک به ترتیب با میانگین  57 1/ 36و 148 / 56

ساکارز و انتقال آن به آوند آبکش در اثر اعمال تیمار

سانتیمترمربع دیده شد .نتایج جدول ( )1نشان داد با

اسیدجیبرلیک نه تنها موجب افزایش رشد در

افزایش غلظت تنظیم کنندههای رشد ،سطح برگ به

شهای هوایی گیاه که به عنوان محل مصرف
بخ 

یداری نیز افزایش پیدا کرد .کمترین مقدار
طور معن 

یگردد ،بلکه بخش دیگری از مواد
مطرح هستند م 

یگرم در لیتر
سطح برگ در تیمار شاهد 00 1 ،میل 

درون اندامهای زیرزمینی نیز منتقل میشود که باعث

یگرم در لیتر بنزیل آدنین به
اسیدجیبرلیک 00 1 ،میل 

یتوان
یگردد .بطور خالصه م 
افزایش رشد ریشه م 

یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک و 200
همراه  00 1میل 

گفت که تغییرپذیری میزان رشد بوسیله جیبرلینها

یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک به ترتیب با میانگین
میل 

ممکن است بدلیل افزایش در سطح مؤثر برگ،

بررسی اثرات غلظتهای مختلف اسیدجیبرلیک5 ...

تحریک میزان فتوسنتز ،افزایش فعالیت برخی آنزیمها

یشود .این مسئله
پالستیسیتی دیواره سلولی نیز م 

یا تغییر در توزیع مواد فتوسنتزی و یا اثر مشارکتی

یتواند بدلیل اسیدی شدن دیواره سلولی یا در نتیجه
م

نپور اصیل و همکاران.)1931 ،
این موارد باشد (حس 

جذب یون کلسیم به درون سیتوپالسم باشد (بانی

از طرفی جیبرلینها با تحریک فعالیت برخی آنزیمها

نسب و راحمی .) 377 1 ،ثابت شده است که

پروتئاز موجب تبدیل پروتئینها به اسیدهایآمینه از

اسیدجیبرلیک

ریبولوز

جمله تریپتوفان که پیشساز اکسین است ،میشوند.

تکربوکسیالز-اکسیژناز (رابیسکو) که آنزیم
یفسفا 
ب

بنابراین برخی اثرات خود را بهصورت غیرمستقیم از

یدهد
عمده فتوسنتزی در گیاهان است ،را افزایش م 

یکنند (;Leshem, 1973
طریق اکسین نیز اعمال م 

(نظربیگی و همکاران.) 93 31 ،

روئین،

.) 1386

سبب

اسیدجیبرلیک

فعالیت

آنزیم

افزایش

لپاشی
لآدنین بر شاخصهای رشدی اسپاتی فیلوم پس از  06روز از محلو 
جدول  -1اثر متقابل سطوح اسیدجیبرلیک و بنزی 
BA

0

00 1
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0 40
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شاخص کلروفیل ()SPAD
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0

01/ 42
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0

19 / 79
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23 / 46

b

bcd
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121/ 29
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c

c
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0

20 / 46
24 /2
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تعداد برگ در بوته
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bcde

00 1

20 /5
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148 / 56
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01/ 66
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29 /6

a

57 1/ 36

a
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21 / 66
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22/8
a
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25 / 56
25 /7
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در هر ستون میانگینهایی با حروف مشترک در سطح احتمال  %5آزمون چند دامنهای دارای اختالف معنیدار نمیباشند.

نتایج این آزمایش بیانگر این مساله بود که تنظیم

مطابقت داشت .اسیدجیبرلیک نقش ساختاري در

لآدنین و اسیدجیبرلیک بر رنگدانههای
کنندههای بنزی 

غشاء کلروپالست داشته و موجب تحریک فتوسنتز

فتوسنتزی مؤثر بود .باالترین مقدار کلروفیل  ،b ،aکل

یشود ( .)Janowsk and Jerzy, 2003کمترین مقدار
م

و مجموع رنگدانهها در سطح  0 40میلیگرم در لیتر

کلروفیل  ،b ،aکل در تیمار شاهد به ترتیب با میانگین

یگرم در لیتر
میل 

یلیتر دیده شد
 6/4 ،01/ 88و  71/ 19میلیگرم در میل 

اسیدجیبرلیک با میانگین  28 / 73 ،01/ 74 ، 18 /84و

یداری بین تیمار 0 40
که از لحاظ آماری اختالف معن 

یلیتر بود .نتایج مربوط به
 33/ 87میلیگرم در میل 

یگرم
لآدنین به همراه  1 00میل 
یگرم در لیتر بنزی 
میل 

صفت کلروفیل برگ نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک

در لیتر اسیدجیبرلیک با شاهد مشاهده گردید.

یداري با تیمار شاهد دارد که این نتایج با
اختالف معن 

کلروفیل در گیاهان از نظر جذب و به بکارگیری

نتایج  Mynettو همکاران (  ) 2001در فریزیا و یعقوبی

انرژی نورانی در فتوسنتز نقش اساسی اولیه را دارد.

و همکاران ( ) 92 31در مینا چمنی در مورد تأثیر

لذا تأثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی روی بیوسنتز و

اسیدجیبرلیک بر افزایش شاخص سبزینگی برگ

تجزیه کلروفیل به طور مستقیم روی فتوسنتز مؤثر

لآدنین به همراه 00 1
بنزی 

 6فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره سوم7931 ،

واقع میشود ( .)Arteca, 1996تیمار با اسیدجیبرلیک

اسید جیبرلیک در غشاء کلروپالست باشد و نیز

یشود .اسیدجیبرلیک
گها م 
سبب تأخیر در پیری بر 

موجب تحریک فتوسنتز شود (عبدوسی .) 94 31 ،که

تجزیه و از بین رفتن کلروفیل را در طی فرآیند پیری

با نتایج بررسی اسیدجیبرلیک روی زنبق مطابقت دارد

یدهد که ممکن است بهدلیل نقش ساختاری
کاهش م 

نپور اصیل.) 1389 ،
(مرتضوی و حس 

لپاشی
لآدنین بر رنگدانههای فتوسنتزی اسپاتی فیلوم پس از  06روز از محلو 
جدول  -2اثر متقابل سطوح اسید جیبرلیک و بنزی 
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de

6/ 99
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18 /84
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5 /2

5/ 24
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5/10

a

5/ 14

01/ 74
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01/ 29

c
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e
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c
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21 / 82
25 / 59

7/ 76

a

e

g

cde

7 /5

b

کارتنوئید

a

8/ 58

e

کل

مجموع رنگدانهها

cd

5/ 21

19 /2

ab
bc
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19 / 89

ab

28 / 73

ab

23 /48

bc

26 /1
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cde

24 /4

def

18 / 75
21 / 03
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22/10
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a
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23 / 99
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24 /9

ef
b

def
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باالترین مقدار کارتنوئید در تیمار  00 1میلیگرم در

لآدنین به
یگرم در لیتر بنزی 
اسیدجیبرلیک و  200میل 

 5/ 31میلیگرم در

یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک به ترتیب با
همراه  200میل 

لیتر اسیدجیبرلیک با میانگین

یلیتر حاصل شد .مطالعات انجام شده در زمینه
میل 

میانگین

تنظیم کنندههاي رشد از قبیل اسید جیبرلیک نشان

باالترین مقدار مجموع رنگدانهها رو به دنبال داشتند

یتوانند سبب افزایش میزان
یدهد که آنها م 
م

و کمترین آن در تیمار شاهد با میانگین  21 / 82میکرو

رنگیزههای مطرح همچون کارتنوئیدها شوند ( Kim et

یلیتر بدست آمد (جدول .)2
گرم در میل 

al., 2006; Hyun-Jin et al., 2007; Glick et al.,
 .)2007کمترین مقدار کارتنوئید در تیمار شاهد و

یگرم در لیتر بنزیلآدنین به همراه 200
 00 1میل 
یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک با میانگین  4/ 63و
میل 
یلیتر دیده شد .از لحاظ آماری
 4/ 66میلیگرم در میل 
یداری را نشان ندادند اما با تیمار 00 1
اختالف معن 
یدار
یگرم در لیتر اسیدجیبرلیک ،این اختالف معن 
میل 
شد (جدول  .)2تیمار
لآدنین به همراه 00 1
بنزی 

یگرم در لیتر
 0 40میل 
یگرم در لیتر
میل 

 33/ 87و 30 /93

یلیتر
میلیگرم در میل 

نتیجهگیری کلی
یتوان رشد رویشی
با توجه به نتایج بدست آمده م 
یفیلوم را از طریق افزایش سنتز
گیاه زینتی اسپات 
رنگدانههای فتوسنتزی بوسیله اسیدجیبرلیک و
لآدنین تحریک کرد.
بنزی 
منابع
 )1بانینسب ،ب و .راحمی ،م . 377 1 .تأثیر کاربرد
اسیدجیبرلیک در رشد و نمو دانهال های بنه و کلخونگ،
مجله علوم کشاورزی ایران .جلد  . 29شماره .1
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Alba and ( مورفوفیزیولوژیک دو رقم گل سفید و زرد

، م. ع و، حاتمزاده. س ه، مرتضوی. م،) حسنپور اصیل3
 تأثیر اسیدجیبرلیک و کلسیم در کاهش.1931 .قاسمنژاد

Iris hollandica var. Blue ( دوره رشد زنبق

) در گلخانه و افزایش ماندگاری گل شاخه بریدهMagic
.)9(3 .تهای گلخانهای
  علوم و فنون کش،آن

. 1379 . تفضلی، ع. ا و، روحانی. ب، شیبانی. م،) خوشخوی4
. انتشارات دانشگاه شیراز.اصول باغبانی
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