
ثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روي برخی خصوصیات ظاهري و أت
)LCatharanthus roseus(.بیوشیمیایی گیاه پروانش 
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چکیده 
تکرار انجام 5تصادفی در هاي رشد در بهبود شرایط رشد و نمو گل پروانش، در قالب طرح کامالًبه منظور بررسی اثرات برخی محركاین آزمایش

نتایج حاصـل از  . و ترکیبی، چهار ماده محرك رشد اسید اسکوربیک، اسید جیبرلیک، تیامین و بنزیل آدنین بودمحلول پاشی ساده: تیمارها شامل. گرفت
با توجـه بـه   . داین آزمایش نشان داد که، تیمارهاي به کاربرده شده بر کلیه پارامترهاي اندازه گیري شده به غیر از طول عمر گل تاثیر معنی داري داشتن

عـدد رسـاند و موجـب    32/16بـه  72/6ه تیمار ترکیبی بنزیل آدنین به همراه تیامین و اسید اسکوربیک تعداد گل در بوتـه را از  نتایج مشخص گردید ک
همچنین تیمار بنزیل آدنین به همراه اسید جیبرلیک قطـر  . بیش از دو برابر افزایش دادوته گردید و نیز وزن خشک بوته رادرصدي وزن تر ب71افزایش 
درصـد افـزایش   100درصد افزایش و تعداد شاخه جانبی و قند احیاء در تیمار ترکیبی بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک بیش از 25میزان گل را به

وb، کلروفیـل  aدرصـدي کلروفیـل   59و 88، 81نتایج نشان داد تیـامین موجـب افـزایش    .طول شاخه جانبی در ترکیب چهارماده دوبرابر شد. یافتند
. کاروتنوئید شد

، ویتامین گلدهی، احیارنگیزه، قند:کلیديهايواژه

1مقدمه
Catharanthus roseus)پروانش  L.)خرزهرهخانوادهگیاهی از

در سراسـر  براي مصارف دارویی و نیز به عنوان یک گیاه زینتی تقریباً
همچنـین در . شودیري و نیمه گرمسیري کشت و کار میمناطق گرمس

شـی بـراي فیتوپالسـماها اسـتفاده     گیاه پزشکی به عنوان میزبان آزمای
گزارشات متنوعی مبنی بر خاصیت دارویی این گیاه، بـه  .)26(شود می

هـا، پکتـین و   هـا، سـاپونین  داشتن آلکالوئیـدهاي مختلـف، تـانن   دلیل
).46(هاي آلی براي مصارف مختلف وجود دارد رنگدانه

ستفاده از مـواد طبیعـی بـراي بهبـود رشـد      اخیرا توجه زیادي به ا
در این رابطه بیان شده است که اسـید اسـکوربیک   . گیاهان شده است

. دهـد و نمو گیاه را تحت تـاثیر قـرار مـی   در گیاهان عالی سنتز و رشد 
هاي هاي چرخهگلوکز است که فعالیت-تابولیزم داین ماده محصول م

مهمـی در  دهـد و نقـش  یر متغذیه اي گیاهان عالی را تحت تاثیر قرا

کشاورزي،دانشکدهگروه باغبانی،و دانشیارارشدکارشناسیآموختهدانش-2و 1
کرمان، ایرانباهنرشهیددانشگاه

) Email: baniasadi.fatemeh@yahoo.com:نویسنده مسئول-(*

گـزارش  ) 11(بوخینـا و همکـاران   ). 14(کنـد  انتقال الکترون ایفـا مـی  
کردند که اسید اسکوربیک فراوان تـرین آنتـی اکسـیدان اسـت کـه از      

اسـید اسـکوربیک در حـال    . سلول هاي گیـاهی محافظـت مـی کنـد    
حاضربه دلیل تاثیر روي تقسیم و تمایز سلول بـه عنـوان یـک تنظـیم     

هـا کـه روي   از دیگـر ویتـامین  . گرفته شـده اسـت  ه رشد در نظرکنند
) B1ویتـامین  (خصوصیات فیزیولوژیکی و رشدي گیاه اثر دارد تیـامین  

ها در گوجه فرنگـی  ایش رشد رویشی با کاربرد ویتامینافز). 35(است 
کاربرد اسید .گزارش شده است) 48(و رزماري ) 18(، آفتاب گردان )4(

ها، سطح اال بردن ارتفاع گیاه، تعداد برگن موجب بآسکوربیک و تیامی
برگ، وزن تر و خشک و ترکیبات شیمیایی در گیاه پنجـه غـازي شـد    

تعـداد افـزایش سببودادهافزایشراسلولیتقسیمآسکوربات). 35(
) 33(در گوجـه فرنگـی گیالسـی شـد     بـرگ تـر وخشـک وزنبرگ،

هـا در گیـاه بـرگ    تـامین ویافزایش مقدار رنگیزه فتوسنتزي با کاربرد.
). 23و 5(انجیري و رازیانه گزارش شده است 

هـاي رشـد   نوان گـروه متنـوعی از تنظـیم کننـده    ها به عجیبرلین
انـد کـه برخـی از مسـیرهاي فیزیولوژیـک و      بندي شـده گیاهی تقسیم

ها در بسیاري جیبرلین.)21(دهند وشیمیایی را در گیاهان افزایش میبی
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ي نموي گیاه و بهبود برخی از صفات مطلوب چون افزایش از فرایندها
طول ساقه، گلدهی یکنواخت، کاهش زمان تا گلدهی و افزایش انـدازه  

گزارشات متنـوعی مبنـی بـر اثـر مثبـت اسـید       ).45(گل دخالت دارند 
بـه طـوري کـه اسـید     . جیبرلیک بـر پارامترهـاي رویشـی وجـود دارد    

، طـول بـرگ و قطـر سـاقه گـل      جیبرلیک ارتفاع، تعداد برگ در گیـاه 
اثرات افزایشی این تنظـیم کننـده   ). 47(دهنده  گالیول را افزایش داد 

رشد بر ارتفاع ساقه آویشن و تعداد شاخه جانبی گل جعفري نیزگزارش 
). 25و 37(شده است 

سایتوکنین ها در بسیاري از فرآیند هاي رشد و نموي گیـاه ماننـد   
زایش توسعه سطح برگ، افـزایش تعـداد   تقسیم سلولی و تمایزیابی، اف

بر طبـق  ). 41(شاخه جانبی و تحرك عناصر غذایی نقش ایفا می کنند 
مشخص گردید که تیمـار سـاتیوکنین   ) 36(گزارش نگوین و همکاران 

درصد گلدهی را افزایش و به توسعه جوانه گـل در گـل سـرخ کمـک     
افـزایش  باعـث همچنین کاربرد بنزیل آدنین در گیـاه شـمعدانی  . کرد

ارتفاع گیاه، تعداد شاخه، وزن تازه گیاه و وزن تر و خشـک بـرگ و در   
گیاه ختمی باعث افزایش ارتفاع گیاه، تعداد شاخه، وزن تر گیـاه و وزن  

تنظیم کننده هـاي رشـد  گیاهان بهپاسخ . )24و 17(خشک برگ شد 
، گیـاه سـن تنـوع، ، گونه هـاي گیـاهی  توجه بهممکن است باگیاهی

هورمـونی تعـادل وتغذیه ايوفیزیولوژیکیمحیطی، وضعیت شرایط 
این پژوهش بـه منظـور بررسـی اثـرات سـاده و      . متفاوت باشددرونی

ترکیبی این محرك هاي رشـد بـراي بهبـود فرآینـد گلـدهی، رشـد و       
.پارامترهاي بیوشیمیایی گیاه پروانش انجام گرفت

هاروشمواد و
تکرار در گلخانـه  5ادفی با تصاین آزمایش به صورت طرح کامالً

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر در کرمـان در سـال   
درصـد  5ابتدا بذرهاي پروانش با هیپوکلرید سدیم . انجام گردید1392

ضد عفونی و سپس در گلدان هاي حـاوي کوکوپیـت پرالیـت کاشـته     
سهقسمت ما2(برگی به محیط کشت اصلی 4سپس در مرحله . شدند

اولـین  . منتقل شـدند ) قسمت کود دامی1+ قسمت خاك باغچه1+ 
) 8(برگی 6محلول پاشی شاخه و برگی زمانی که دانهال ها به مرحله 
2روز در 10رسیدند در صـبح زود انجـام گرفـت و بـا فاصـله زمـانی       

تیمارهاي به کاربرده شـده شـامل محلـول    . مرحله دیگر نیز تکرار شد
،  اسید اسکوربیک، اسید جیبرلیک، تیامین هـر  )دشاه(پاشی آب مقطر 

میلـی گـرم بـر لیتـر و     200میلی گرم برلیتر و بنزیل آدنین 100یک 
ترکیب هاي دوگانه، سه گانه و چهارگانـه آن هـا بـراي تعیـین کامـل      

. ترین پاسخ گیاه در مقابل مصرف جداگانه و ترکیبی این مواد، بود
بیوشیمیاییپارامترهاي رویشی و 

هاي اصلی رشد مانند  متوسط طول عمر ی آزمایش شاخصدر ط
براي اندازه گیري متوسـط  . ، تعداد و متوسط قطر گل اندازه گیري شد

طول عمر گل، زمان ظهور گل ابتدا توسط نخ هاي رنگی مشـخص و  
تاریخ آن یادداشت گردید و سپس تاریخ ریزش گل از آن کسـر گـردد   

همچنـین، بعـد از انجـام    . نشـان داد این بازه زمانی طول عمر گـل را  
آزمایش و رشد کامل بوته ها پارامترهایی چون تعـداد و ارتفـاع شـاخه    

بـراي انـدازه گیـري    . جانبی، وزن تر و خشک بوته نیز محاسبه گردید
سـنجش يبـرا . استفاده شد) 28(رنگیزه هاي گیاهی از روش لیچتندر 

واسـتفاده درصـد 80ناسـتو ازدیکارتنوئوهالیکلروفيریگاندازو
ــاآنجــذب ــولدره ــوجط ــده647و470،663م ــدنانومترخوان . ش

بـراي  . اندازه گیري شـد ) 44(همچنین قند احیا نیز به روش سوموگی 
این اندازه گیـري از محلـول سـولفات مـس و اسـید فسـفومولیبدیک       

میلی لیتر از هریک از عصـاره هـاي تهیـه شـده    2مقدار . استفاده شد
میلـی لیتـر محلـول    2به لوله آزمایش منتقل و پس از افزودن تیمارها

پـس از قـرار   .  سولفات مس به آنها درب لوله ها با پنبه مسدود گردید
دادن در حمام آب گرم رنگ قرمز آجري دید شد و در نهایـت پـس از   

میلی لیتر محلول اسید فسفو مولیبدیک بـه آنهـا   2سرد شدن لوله ها، 
شـدت جـذب رنـگ    . لحظه رنگ آبی پدیدار شـد افزوده و پس از چند

.نانومتر تعیین گردید600محلول ها در طول موج 

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مواد به کار برده شـده در ایـن   

ز طول عمر گـل  آزمایش بر کلیه پارامترهاي اندازه گیري شده به غیر ا
.دار بوددرصد معنی5در سطح 

يریگاندازهموردصفاتيروهارمایتاثر
تعداد و قطر گل

در بین تیمار هاي ساده به کار برده شده تـاثیر تیـامین بـر تعـداد     
همچنین در تیمارهاي ترکیبـی کـه در   . گل مشهود تر از سایر مواد بود

آنها اسید جیبرلیک وجود نداشت تعداد گل نسـبت بـه دیگـر تیمارهـا     
عدد در بوته 32/16رین تعدادگل کهبه طوري که بیشت. افزایش یافت

بود در تیمار ترکیبی بنزیل آدنین به همراه تیامین و اسـید اسـکوربیک   
درکلیه تیمارهایی که اسید جیبرلیک وجود داشت یـک رونـد   . دیده شد

نزولی در تعداد گل مشاهده شد به طوري کـه کمتـرین تعـداد گـل در     
کلیـه مـواد   ). 1ول جـد (بوته در تیمارساده اسـید جیبریـک دیـده شـد     

ایـن  . محرك رشد به کاربرده شده تاثیر افزایشی بر قطـر گـل داشـتند   
فرایند افزایشی به گونه اي بود که تیمار بنزیل آدنین بـه همـراه اسـید    
جیبرلیک تاثیر بیشتري بر این پارامترنسبت به سایر تیمارهـا داشـت و   

ش تعـداد  کـاه ). 1جـدول  (درصد افزایش داد 25قطر گل را به میزان 
گل در اثر کاربرد اسید جیبرلیک در این آزمایش ممکن است ناشـی از  
کاهش تعداد برگ و افزایش بیش از حد ساقه بوده، که مانع از ورود به 

نیز گزارش ) 31(مسعود و همکاران . موقع این گیاه به فاز زایشی باشد
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اینـد  کرده اند که اسید جیبرلیک تاثیر مثبتی بر رشد داشـته امـا بـر فر   
از طرفـی پرابهـات   . گلدهی گیاه پروانش تاثیري مثبتی نداشـته اسـت  

بیان کرده اند که این هورمون موجب افـزایش  ) 39(کومار و همکاران 
پیش از ایـن نیـز گـزارش شـده     . شدتعداد و قطر گل در میناي پاییزه

است که کاربرد ترکیبی آسکوربیک و تیامین باعث بهبود کیفیـت گـل   
در مورد گـل داوودي نیـز گـزارش شـده اسـت کـه،       ). 9(گالیول شد 

همچنـین ال کـوزنی و   ). 13(تیامین موجب افـزایش تعـداد گـل شـد     
نشان دادند که کاربرد اسید آسکوربیک باعـث افـزایش   ) 16(همکاران 

نقش هـا مجموعه اي ازاسید آسکوربیک. تعداد گل ختمی چینی شد
دیگـر  وسـلولی دیـواره توسـعه سـلول، شـدن بـزرگ ومانند تقسـیم 

رويآسکوربیکاسید. ایجاد می کندگیاهاندر رشدنمويفرآیندهاي
طبق تئوريبربوده وگذارپمپ هاي پروتونی تأثیروپالسماییغشاء

نتیجـه درودیواره سـلولی کنندهسستعواملتحریکسبباسیدي
یکی  ). 12(می گردد سلولبزرگ شدنوسلولیدیوارهتوسعهافزایش

ز دالیل موثر بودن اسید آسکوربیک روي گل دهـی، ایـن اسـت کـه     ا
اسید آسکوربیک روي فرایند عالمت دهی هورمـون هـاي گیـاهی در    

تیامین باعث افـزایش ). 7(طول انتقال از مرحله رویشی و زایشی است 
NPK تغییـرات کمـی در   که به موجـب آن، شده پرپردر گیاه میخک

در تقسـیم  و در نهایـت جـاد مـی شـود   ایآمینواسیدها و پروتئین هاي 
همچنین کـاربرد  . )10(تاثیر مثبت می گذارد سلولی و کشیدگی سلول 

و  22(بنزیل باعث افزایش تعداد و قطر گـل کوکـب و شـمعدانی شـد     

گزارش شده است که افزایش قطر گل بـا کـاربرد بنزیـل آدنـین     ). 24
مواد ساخته شده احتماال به این دالیل است که این ماده موجب انتقال 

از برگ ها به جوانه ها و گل هاي در حال رشد شده، که به موجب آن 
فشار اسمزي موجود در گلبرگ ها افزایش یافتـه در نتیجـه جـذب آب    
بیشتري صورت گرفته و این امر موجب تورم سلول هـا و تورژسـانس   

تـاثیر اسـید   ). 19(گل ها و در نهایـت افـزایش قطـر گـل مـی شـود       
افزایش قطر گل به دلیـل نقـش آن در تحریـک تقسـیم     جیبرلیک بر

.سلولی می باشد

تعداد و طول شاخه جانبی
سـاده شاخه جانبی در واکنش به تیمارهاي دمیانگین تعدامقایسه

ایـن پـارامتر بیشـتر از سـایر مـواد      نشان داد که، تاثیر بنزیل آدنین بـر 
ـ  کاربردي بود درصـد  78زان به طوري که تعداد شاخه جانبی را بـه می

همچنین ترکیب بنزیل آدنین  بـه همـراه   . نسبت به شاهد افزایش داد
درصدي این پارامتر 82موجب افزایش تیامین در بین ترکیبات دوتایی 

در نهایت تیمار بنزیل آدنین به همراه تیامین و اسـید اسـکوربیک  . شد
اســید . دادافــزایشتعــداد شــاخه جــانبی را درصــد 100کــه بــیش از 

رلیک چه به صورت ساده و چه ترکیب با سایر مواد محـرك تعـداد   جیب
شاخه جانبی را کاهش داد به گونه اي که کمترین تعداد شـاخه جـانبی  

).1جدول(در تیمار اسید جیبرلیک دیده شد عدد در بوته 16/3با 

گیاه پروانشبوته، میانگین قطر گل و تعداد شاخه جانبیتاثیر اسید اسکوربیک، اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین و تیامین بر تعداد گل در-1جدول 
Table 1- Effect of Vit. C, GA3, BA and Thiamine on number of flower, average of flower diameter and number of lateral

branch

تیمارها
Treatments

تعداد گل در بوته
Number of flower in

plant

میانگین قطر گل
Average of flower diameter

(cm)

Number of lateralتعداد شاخه جانبی در بوته

branch in plant

Contrtol 6.27f 36.14h 5.6i

Vit C 10.2e 41.1g 7.8ef

GA3 2.4i 43.33f 3.16l

Vit C*GA3 4.2 h 41.9g 4k

Thi 14.4bc 41.7g 8.24de

Thi*Vit C 14.4bc 44ef 8.4d

Thi*GA3 5.2gh 44.9de 5j

Thi*GA3*Vit C 6fg 45.9cd 5.48ij

BA 12.8d 44.2ef 10c

BA*Vit C 13.44cd 44.5ef 10.24c

BA*GA3 4.8h 48a 6.8h

BA*GA*Vit C 5gh 45cde 7.4fg

BA*Thi 15b 44.6def 11b

BA*Thi*Vit C 16.32a 44.8de 12.6a

BA*Thi*GA 6.5f 46.2bc 7gh

BA*Thi*GA*Vit
C

7f 47.3ab 7.6f

Vit C:،اسید اسکوربیکGA3 : ،اسید جیبرلیکThi : ،تیامینBA : بادرصد5احتمال درسطحهامیانگینبودندارمعنیکنندهبیانصفت،هردرمتفاوتحروف(بنزیل آدنین
)آزمون دانکن استازاستفاده

Vit C: Ascorbic acid, GA3: Giberlic acid, Thi: Thiamine, BA: Benzyladenine (different letters of each characteristic represents
significance level of averages using Duncan test)
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با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده مشـخص گردیـد کـه در کلیـه        
تیمارهاي که اسید جیبرلیک وجود داشت افزایش طول شـاخه جـانبی   

، تیـامین، اسـید   بنزیـل آدنـین  ترکیبیبه گونه اي که تیمار . بیشتر بود
درصد طول شاخه جانبی را نسبت بـه  51جیبرلیک و اسید اسکوربیک 

گزارش هاي متعددي مبنـی بـر کـاربرد    . )2جدول (شاهد افزایش داد
ختمـی زینتـی و   بنزیل آدنین بر افزایش تعداد شاخه در  گیاه کروتون، 

می بنزیل آدنین به عنوان مکانیز). 32و 17، 2(جود دارد همیشه بهار و
جایگزین سربرداري در گیاهانی مانند پروانش، شاهپسـند و عشـقه بـه    
کار می رود که باعث افزایش شاخه دهی شده و همچنین، ارتفاع کلی 

گـزارش کـرده   ) 30(کاران مهقوب و هم. )27(بوته را کاهش می دهد
تعـداد شـاخ و بـرگ    موجب افزایشکه تیامین به طور معنی داري اند

همچنــین تــاثیر مثبــت ایــن مــاده و اســید .دمــی گــردوکــبگیــاه ک
اسکوربیک نیز موجب افزایش تعداد شاخه جانبی در گیاه شمعدانی شد 

افـزایش ارتفـاع  پیش از این هم اثر مثبت جیبرلیک اسـید روي . )15(
کاربرد همچنین . )38و 34(همیشه بهار و رعنا زیبا گزارش شده است 
زایش ارتفاع ساقه و طـول  اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک موجب اف

به طور کلی اسید جیبرلیک بـا تحـت تـاثیر    ).37(ریشه آویشن گردید 
قرار دادن فرایندهاي سلولی از جمله تحریک تقسیم سـلولی و طویـل   

).6(شدن سلول ها سبب افزایش رشد رویشی می گردد 
وزن تر و خشک بوته

ت سـاده،  در صفت وزن تر و خشک بوته دیده شد که، در بین اثرا
تیمار بنزیل آدنین افزایش وزن تر وخشک بوته را نسبت به سـه مـاده   

هرچند که تیمارهاي تیامین به .  داده استردیگر بیشتر تحت تاثیر قرا
همراه اسید اسکوربیک، بنزیل آدنین با تیامین و بنزیل آدنـین تـوام بـا    
اسید اسکوربیک موجب افزایش وزن تر و خشک بوتـه شـدند ولـی در    

در تیمـار  کـه  گـرم بـود   7و 22/30هایت باالترین وزن تر و خشـک  ن
ترکیبی بنزیل آدنین به همراه تیـامین و اسـید اسـکوربیک دیـده شـد     

اگرچه در وزن خشک بوته، این تیمار تفاوت معنـی داري از  . )1شکل (
به .  نظر آماري با تیمار  بنزیل آدنین به همراه اسید اسکوربیک نداشت

یه تیمارهایی که اسید جیبرلیک وجـود داشـت وزن تـر    طور کلی در کل
آن چنـان کـه   . نسبت به سایر تیمارها کـاهش چشـم گیـري داشـتند    

گـرم در تیمـار   19/1و 18/8وزن تر و خشک بوته به ترتیـب  کمترین 
یافته هاي گزارش شده روي .  )1شکل (ساده اسید جیبرلیک دیده شد

ن تـاثیر مثبـت بـر وزن تـر     گیاه کروتون نشان می دهد که بنزیل آدنی
نیز بیان کرده اند ) 29(لوکازوزکا و همکاران ).2(ساقه و ریشه داشت 

.  که بنزیل آدنین موجب افزایش وزن تر در مریم گلی و شمعدانی شـد 
در تقسـیم  این مادهافزایش وزن در گل پروانش احتماال به دلیل نقش 

ان دهنـده ایـن   از طرفـی نتـایج نشـ   .و بزرگ شدن سلول ها می باشد
مطلب بود که این ماده موجب افـزایش تعـداد شـاخه جـانبی در بوتـه      
گشته و شاید این افزایش باعـث افـزایش وزن تـر و خشـک گردیـده      

، نوعی شـمعدانی  پنجه غازيروي گیاه یافته هاي گزارش شده. است
و جعفري آفریقایی نشان می دهد که آسکوربیک اسید و تیامین باعـث  

با ).42و 15، 1(تر ساقه و ریشه و وزن ترکل شده است افزایش وزن 
توجه به شواهد موجود آسکوربات نقش دوگانه اي در رشد سلول دارد، 
از یک طرف باعث تغییر چرخه سلولی و تحریک تقسـیم سـلولی مـی    
شود و از طرف دیگر، رشد طولی و گسترش سلولی را امکان پذیر مـی  

و خشـک در اثـر کـاربرد اسـید     ازطرفـی کـاهش وزن تـر    ). 37(سازد 
جیبرلیک را شاید بتوان به کاهش تعداد شاخه جانبی نسبت داد کـه در  

.نیز کاهش یافته استبوته هانتیجه کاهش شاخه جانبی تعداد برگ

اسید : GA3کوربیک،اسید اس: Vit C(تاثیر اسید اسکوربیک، اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین و تیامین بر وزن تر و خشک گیاه پروانش - 1شکل 
آزمون ازاستفادهبادرصد5احتمال درسطحمیانگین هابودنمعنی دارکنندهبیانصفت،هردرمتفاوتحروف()بنزیل آدنین: BAتیامین، : Thiجیبرلیک،

)دانکن است
Figure 1- Effect of Vit. C, GA3, Thi and BA on ftesh and dry weight of periwinkle plant (Vit C: Ascorbic acid, GA3: Giberlic acid, Thi:

Thiamine, BA: Benzyladenine) (different letters of each characteristic represents significance level of averages using Duncan test)
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اثر تیمارها روي صفات بیوشیمیایی 
aکلروفیل 

aمصرفی در مقدار کلروفیـل  در بررسی اثرات ساده این سه ماده 

بـه  . مشخص گردید که تیامین بیشتر از سه ماده دیگر تاثیر گـذار بـود  
در این تیمار دیده شد که موجب aطوري که باالترین میزان کلروفیل 

بعـد از آن، تیمـار   . درصدي این پارامتر نسبت به شاهد شد81افزایش 
آن بـا اسـید   تیامین تـوام بـا اسـید اسـکوربیک و ترکیـب سـه تـایی        
را بـه خـود   aاسکوربیک و اسید جیبرلیک بیشـترین مقـدار کلروفیـل    

).2شکل(اختصاص دادند 

bکلروفیل 
aتقریبا ماننـد کلروفیـل   bنتایج به دست آمده در مورد کلروفیل 

بود با این تفاوت که از نظر آماري اختالف چنـدانی بـین تیمـار سـاده     
اثر مثبـت  ).2شکل (ک دیده نشد تیامین و ترکیب آن با اسید اسکوربی

پیش از این در گونه اي از گـل  تیامین روي افزایش رنگیزه فتوسنتزي
افزایش رنگیزه هاي فتوسنتزي بـا  ). 30(کوکب هم گزارش شده است

، گالیول قـبال  پنجه غازيکاربرد اسید اسکوربیک و تیامین در گیاهان 
گیاهان از نظر جـذب و بـه   کلروفیل در .)9و 1(شده است نیز گزارش 

لـذا تـاثیر   . کارگیري انرژي نورانی در فتوسنتز نقش اساسی اولیـه دارد 
تنظیم کننده هاي رشد گیاهی روي بیوسنتز و تجزیه کلروفیل به طـور  

گزارش شده است تیامین با . مستقیم روي فتوسنتز موثر واقع می شود
کلروفیـل  کمک به سنتز مجـدد کلروفیـل در برخـی از گیاهـان فاقـد     

آسـکوربیک اسید). 20(موجب افزایش رشد و در نهایت محصول شد 
دربـاال غلظـت هـاي  دربوده وفتوسنتزدرمحورينقشیکداراي

همچنین، به عنوان یک آنتی اکسـیدان  از  . می شودیافتکلروپالست
کاربرد اسـید جیبرلیـک، باعـث    ). 11(سلول گیاهی محافظت می کند 

از طرفـی  ). 43(فتوسنتزي در گیاه کروتون گردید افزایش رنگیزه هاي
تـاثیري بـر   اسید جیبرلیـک گزارش کردند که ) 31(مسعود و همکاران 

کـاربرد بنزیـل آدنـین افـزایش     . مقدار کلروفیل پریوش نداشـته اسـت  
ــزه ــايرنگی ــنتزي ه ــون را فتوس ــاه کروت ــد در گی ــب گردی ).2(موج

ـ    وگیري مـی کننـد و   سایتوکینین ها همچنین از تخریـب کلروفیـل جل
جذب اسیدهاي آمینه و نگهداري پروتئین هـا را در گیـاه تقویـت مـی     
نمایند و با تحریک تقسیم سلولی در گیاهان باعث جلوگیري از پیـري  

.می شوند

کارتنوئید
نتایج حاصل از این پژوهش بیان گر این مطلب بـود کـه دربـین    

همچنـین  . بـوده اسـت  اثرات ساده تاثیر تیامین بیشتر از سایر تیمارهـا 
حضور تیامین در کلیه تیمارهـاي ترکیبـی برافـزایش کارتنوئیـد بـرگ      

به گونـه اي کـه تیمارهـاي سـاده تیـامین و تیمـار       . موثرتر بوده است
درصـدي کارتنوئیـد   59ترکیبی آن با اسید اسکوربیک موجب افزایش 

. )2جدول (شدند

قند احیاء
رد تیمـار نشـان داد کـه کلیـه     اندازه گیري قند احیا در گیاهان مو

تیمارها موجب افزایش قابل توجه و معنی داري این ماده غذایی مهـم  
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g
f

g g

a
b

c b

g g g g

cde cd ef def

g ef g e
a a cb b

fg fg g fg cd c de c

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

فیل
کلرو

C
hl

lo
ro

ph
yl

l (
m

g/
g 

fw
)

تیمارها
Treatments

a

b

Vit(گیاه پروانش bو aمین بر کلروفیل اتاثیر اسید اسکوربیک، اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین و تی-2شکل C :،اسید اسکوربیکGA3 :،اسید جیبرلیکThi : ،تیامین
BA :آزمون دانکن استازاستفادهبادرصد5احتمال درسطحمیانگین هابودنمعنی دارکنندهبیانصفت،هردرمتفاوتحروف()بنزیل آدنین(

Figure 2- Effect of Vit C, GA3, Thi and BA on chlorophyll a and b of periwinkle plant (Vit C: Ascorbic acid, GA3: Giberlic acid, Thi:
Thiamine, BA: Benzyladenine) (different letters of each characteristic represents significance level of averages using Duncan test)
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اگر چه هر کدام از این مواد موجب افزایش این ماده در بوته هاي
رد قابـل توجـه تـر از    تیمار گردیدند ولی نقش تیامین در این مـو تحت

بـه  به طوري که بیشـترین میـزان قنـد احیـاء     . سایر مواد کاربردي بود
،بنزیـل آدنـین  يتیمارترکیب در ترمیلی گرم بر گرم وزن85/3مقدار

عبـدالعزیر و همکـاران   . )2جدول (تیامین و اسید اسکوربیک دیده شد
ل گزارش کرده انـد کـه تیـامین موجـب افـزایش قنـدهاي محلـو       ) 3(

کـه  نیـز بیـان کـرده انـد    ) 40(راویا و همکاران همچنین . گالیول شد

را افـزایش  تیامین سبب قندهاي محلول و غیر محلول درختچه یـاس 
تیــامین یــک بخــش ضــروري بــراي بیوســنتز کــوآنزیم تیــامین  . داد

). 3(کربوهیـدارت دارد  پیروفسفات است که نقش مهمی در متـابولیزم  
کسیداسیون چربی ها، پـروتئین هـا و اسـید    تیامین براي ااگرچه وجود

زم هاي نوکلئیک ضروري است امـا ارتبـاط نزدیـک تـري بـا متـابولی      
درCهمچنین گزارش شده است که ویتامین). 35(کربوهیدرات دارد 

).16(ختمی چینی موجب افزایش قند محلول گردید 

یامین بر میانگین طول شاخه جانبی، کارتنوئید و قند احیا گیاه پروانشتاثیر اسید اسکوربیک، اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین و ت-2جدول
Table 2- Effect of Vit C, GA3, BA and Thiamine on mean length of lateral branch, carotenoids and reduced sugar of

periwinkle plant

تیمارها
Treatments

میانگین طول شاخه جانبی
Average of lateral branch branch (cm)

کارتنوئید
Carotenoid (mg.g-1 fw)

قند احیا
Reduced sugar(mg.g-1 fw)

Contrtol 19.17i 0.22d 3.64a

Vit C 21.83gh 0.28abcd 3.5a

GA3 3.14d 0.23cd 2.55bcd

Vit C*GA3 31.44d 0.28abcd 2.84b

Thi 23.75ef 0.35a 2.79b

Thi*Vit C 22.27fg 0.35a 2.84b

Thi*GA3 36.4c 0.3abc 2.32cd

Thi*GA3*Vit C 36.8c 0.33a 2.93b

BA 20.86h 0.22d 3.72a

BA*Vit C 24.82fg 0.25bcd 3.85a

BA*GA3 36c 0.23cd 2.55bcd

BA*GA*Vit C 35.6c 0.24cd 2.99b

BA*Thi 24.82e 0.28abcd 3.64a

BA*Thi*Vit C 25e 0.28abcd 3.5a

BA*Thi*GA 38.22b 0.29abc 2.55bcd

BA*Thi*GA*Vit C 39.88a 0.32ab 2.84b

Vit C :،اسید اسکوربیکGA3 : ،اسید جیبرلیکThi : ،تیامینBA : بادرصد5احتمال درسطحمیانگین هابودنمعنی دارکنندهبیانصفت،هردرمتفاوتحروف(بنزیل آدنین
)آزمون دانکن استازاستفاده

Vit C: Ascorbic acid, GA3: Giberlic acid, Thi: Thiamine, BA: Benzyladenine(different letters of each characteristic represents
significance level of averages using Duncan test)

گیري کلینتیجه
گیاه پروانش یک گیاه باغچه اي است و تعداد گل و شاخه جـانبی  

باالیی برخورد اسـت تیمـار بنزیـل آدنـین بـه همـراه       در آن از اهمیت 
تیامین و اسید اسکوربیک بهترین تاثیر را براین صفات داشته و موجب 

اسـید  ازطرفـی کـاربرد   . بهبود شـرایط رویشـی ایـن گیـاه مـی گـردد      

جیبرلیک چه به صورت ساده و چه در ترکیب با سایر مـواد، بـه دلیـل    
بـه خمیـدگی بوتـه گشـته و در     حد ارتفاع بوته منجـر زافزایش بیش ا

همچنـین تیـامین   . بهبود شرایط رشدي گیاه پروانش موثر نبوده اسـت 
که مسلما در بهبود . اثرات قابل توجهی روي صفات بیوشیمیایی داشت

.صفات مرفولوژیکی گیاه تاثیر گذار بوده است
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