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  )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، 
  1386 زمستان 66 شماره

  

  
  

 هاي رشد بر عملكرد رويشي و توليد محصول خيار كننده بررسي اثر برخي از تنظيم
(Cucumis sativus L.)اي  پارتنوكارپ در شرايط گلخانه  

  
  *عليرضا ايرانبخش

  آباد، ايران دانشگاه آزاد اسالمي،عليآباد كتول،   واحد عليشناسي، گروه زيست
  مصطفي عبادي

  دانشگاه آزاد اسالمي، دامغان، ايرانان، واحد دامغشناسي،  گروه زيست
  احمد مجد

  اسي، دانشگاه تربيت معلم، تهران، ايراننش گروه زيست

  

  :چكيده
  گياه خيار. استبوده به گسترش  اي ارقام مختلف خيار در ايران رو هاي اخير كشت گلخانهدر سال

(Cucumis sativus L.)زده عملكرد خوبي برخوردار است در اين رقم استار رويال هلند كه از با،  پارتنوكارپ
افزايش عملكرد و توليد بيشتر محصول در واحد سطح، توسعه و گسترش توليد خيار  .پژوهش مورد بررسي قرار گرفت

هاي جديد علمي در كشاورزي  زايي، ضرورت روز افزون بهره گيري از يافته داربستي و رابطه مستقيم آن با اشتغال
هاي اگزوژن بر  اي و بررسي رابطه استفاده از فيتوهورمون قتصادي نمودن توليد محصوالت گلخانهنوين، هرچه بيشتر ا

   درGA3 ,IAAدر اين پژوهش از دو هورمون .  بوده استپزوهشساختار تشريحي گياه از جمله اهداف اين 
پاشي  ورت افشانه تيمار هورموني به ص8صورت مجزا و تركيبي در قالب  به ppm 500 و ppm 100 هاي  غلظت

تعداد گل ماده، تعداد گل نر و (و زايشي ) ارتفاع گياه و تعداد برگ(پارامترهاي مربوط به رشد رويشي . استفاده شد
 متر مربع 1×2 قطعه با ابعاد 36 تايي در قالب 9 بلوك 4 پايه، 288جمعيت شامل  .مورد بررسي قرار گرفت) تعداد ميوه

هاي تشريحي نيز با استفاده از  بررسي.  روز يكبار انجام شد7بررسي متغيرها هر  .ود پايه خيار ب8كه هر يك شامل 
   در قالب طرح (ANOVA)ها از روش آناليز واريانس براي تجزيه و تحليل داده. هاي رايج انجام گرديد تكنيك
 و اسيد ppm 500به مقدار  داراي اكسين T8تيمار هورموني  :نتايج نشان داد. هاي كامالً تصادفي استفاده شد  بلوك

طي  .هاي ماده را داشته است ها، رشد طولي و تعداد گل، بيشترين تأثير بر تعداد برگppm 100جيبرليك به ميزان 
  وppm 100تيمار هورموني با اكسين به ميزان  هاي نر در اي نادر در گياهان پارتنوكارپ بيشترين تعداد گل پديده

دار و   ضمن تاثير مثبت بر رشد رويشي گياه تاثير معنيT8تيمار .  مشاهده شدppm 500اسيد جيبرليك به ميزان 
هاي تشريحي  بررسي ). برابر افزايش محصول76/2(اي در تشكيل ميوه در مقايسه با گياهان شاهد داشته است  فزاينده

                                                           
 عهده دار مكاتبات *
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هاي  ت، پارانشيم مغز، بافتهاي مختلف گياه از جمله پارانشيم پوس نشان داد كه در تيمارهاي مختلف هورموني بخش

  .استحكامي و سيستم آوندي تحت تاثير قرار گرفته است
  

   ايندول استيك اسيد، اسيد جيبرليك خيار داربستي، :كليديهاي  واژه
  

  :مقدمه
هاي اخير با توجه به روند رو به تزايد افزايش جمعيت و نياز به تامين مواد غذايي مورد نياز و فراهم  در سال 

چه  سازي هر شرايط مناسب جهت انجام فرايند توليد محصوالت كشاورزي در فصول خارج از فصل و شبيهنمودن 
بيشتر عوامل محيطي با شرايط موجود و نيل به شرايط مطلوب، طي چند سال اخير كشت محصوالت كشاورزي در 

فراد زيادي عالقمند به احداث  از اهميت زيادي برخوردار گرديده است و به تبع آن ا،گلخانه رو به گسترش بوده
ترين نوع توليد محصوالت  هم اكنون در ايران كشت خيار داربستي، عمده. باشند هاي پالستيكي مي گلخانه و تونل

هاي  به دور از جنبه) اي گلخانه(هاي اخير توليد محصول خيار خارج از فصل   طي سال وباشد اي مي گلخانه
ار رويال هلند كه در ايران از ستگياه خيار داربستي رقم ا .)2، 1( يدا كرده استسزايي پتفريحي، ارزش اقتصادي به

در اين پژوهش . )1(كند  بازده عملكردي مطلوبي برخوردار است و محصول آن بخشي از نياز بازار ميوه را تامين مي
اساس برقراري روابط   و براز آنجا كه تشكيل ميوه در اين گياه به صورت پارتنوكارپ. مورد توجه قرار گرفته است

 توليد محصول را تحت تاثير قرار بازده ي،توان با استفاده از تغيير شرايط رشد رويش باشد مي هورموني پيچيده مي
  . )1( داد

. باشد هاي مهم مقام چهارم را بعد از گوجه فرنگي، كلم پيچ و پياز دارا مي از نظر اقتصادي خيار در بين سبزي
 تن مربوط به 095/7 / 000 تن انواع خيار در جهان توليد مي شود كه13/ 142 /000ساالنه، FAOطبق گزارش 

سطح زير كشت خيار در .  تن مربوط به آمريكاي شمالي است1/ 000/021 تن مربوط به اروپا و020/3 /000 آسيا،
  . )3(  هكتار است860 /000جهان بيش از

هاي نر با  تعداد گل. )5( ي گياه، به عوامل محيطي نيز وابسته استها در خيار عالوه بر نقشه ژنتيك ظاهر شدن گل
ارقام جديد اصالح . شود هاي ماده در خيار مي روزهاي بلند، شدت تابش خورشيد و دماي زياد هوا افزايش گل

م اي امروزه از ارقا در توليد خيار گلخانه. هاي ماده هستند هايي با گل شده و پارتنوكارپ فقط داراي پايه
  . )4( شوند پارتنوكارپ استفاده مي شود كه بدون تلقيح بارور مي

. داراي جيبرلين كمتري است دهد كه ارقام ماده گل نسبت به ارقام يكپايه هاي فيتوهورموني نشان مي آزمايش
  براي افزايش گلتاثير نيترات نقره. )5( هاي نر را افزايش داد توان تعداد گل  با استفاده از اسيد جيبريك مي،بنابراين

هاي  هاي ماده در خيار بوسيله گاز اتيلن و هرس ساقه افزايش گل .)2( هاي نر در خيار بيش از اسيد جيبرليك است
هاي نر است كه با   داراي تعداد زيادي گلهاي فرعي درجه يك معموالً آيد زيرا ساقه فرعي درجه يك بوجود مي

هاي ماده بيشتري  شوند كه داراي گل عي درجات ديگر ظاهر ميهاي فر شود و به جاي آن ساقه هرس حذف مي
داخل ميوه داراي سه حجره بوده و سطح ميوه در ابتداي رشد ). كدويي ي سته(ميوه خيار از نوع سته است . هستند

  .)1( شود خاردار بوده ولي با رسيدن ميوه صاف مي
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103  1386، زمستان 66  شماره،)JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي،  
Jatamaneek     هاي رشد مثل     كننده  و نقش تنظيم   ها  اثر دوره نوري، حذف برگ     1994 و همكاران درGA3  بر 

 سـاعت دوره    8تحقيقـات نـشان داد روز كوتـاه بـا           . هاي مختلف خيار را مورد بررسي قـرار دادنـد          بيان جنسي رقم  
حـذف  . دهـد  هاي نر را در گياه خيار تك پايه كـاهش مـي   هاي ماده را افزايش داده و تعداد گل       روشنايي تعداد گل  

هاي نر را صرف نظـر از         تعداد گل  GA3. دهد نر را در شرايط دوره نوري كوتاه كاهش مي        هاي   ها، تعداد گل   برگ
حـذف  . دهـد هاي نر را افزايش مـي  روز بلند به طور نسبي تعداد گل   . دهد ها، افزايش مي   دوره نوري و حذف برگ    

  .)6(دهد  هاي گياه خيار تعداد گل هاي ماده را تحت روز بلند كاهش مي برگ
Yin نشان دادند به كار بردن 1995ان در و همكار GA3 به همراه مهاركننده سنتز آن داراي اثرات دوگانه برروي 

كننـده   نتايج تحقيقات ايشان نشان داد كه يـك تنظـيم  . هاي ماده است هاي نر و مهار گل    بيان جنسيت و تشكيل گل    
بـرروي گياهـان    .  طور مستقل كنترل كنـد     تواند هر دو فرم جنسيت را به وسيله القاء يكي و مهار ديگري به              رشد مي 

اسيد جيبرليك هم بـه     . توان با افزايش سطح اتيلن و گياهان نر را با كاهش آن القاء نمود              پايه، گياهان ماده را مي     تك
  . )7(كند  همين صورت عمل مي

يد باعـث    نشان داد تيمار بذرها با كينتـين و اينـدول اسـتيك اسـ              1997 و همكاران در     Zauralovهاي   پژوهش
بـاالترين سـطح دو هورمـون سـيتوكينين و اكـسين در             . شود ها مي  رست افزايش ميزان سيتوكينين و اكسين در دانه      

  .)8( بودند گرفتهها قرار   ساعت در اين تنظيم كننده8بذرهايي مشاهده شد كه به مدت 
  ر عناصـر آونـدي     نـشان داد بررسـي تـشكيل ديـواره پـسين د            1998 و همكـاران در      Kaliamoorthyپژوهش  

 هر دو براي القـاء عناصـر آونـدي      برون زا  BAP و NAAهاي خيار نشان داده است كه        هاي حاصل از لپه     كالوس
نشان داده است كه چـوبي شـدن در         ) مهار كننده انتقال اكسين    (TIBAنتايج مشابه با استفاده از      . باشند ضروري مي 

دهد كه تشكيل ديواره پسين طي تمـايز عناصـر آونـدي     نشان ميها  نتايج اين بررسي. شود ديواره پسين متوقف مي  
كننـد و تعـداد      ايشان مشخص شد اكسين تمايز فلوئم و گـزيلم را تـشديد مـي             . وابسته به پديده چوبي شدن نيست     

شود و  غلظت پايين اكسين تنها باعث ترغيب فلوئم مي       . عناصر آوندي تمايز يافته نتيجه عملكرد غلظت اكسين است        
 به احتمـال تركيبـي مناسـب از تنظـيم         . كنند يابد، به همراه عناصر گزيلمي، فيبرها نيز تمايز پيدا مي           تمايز نمي  گزيلم
  . )9(شود  رست مي هاي رشد باعث تعيين نسبت عناصرآوندي در كالوس و دانه كننده

Chung HeeDon هورمون 1998 و همكاران در GA3گـرم   يلـي  م100 تا 0هاي   را از طريق برگ در غلظت
هاي اين پژوهـشگران نـشان    بررسي. گرم بر ليتر به كار بردند  ميلي100 تا 0هاي   در غلظت  NAAبر ليتر به همراه     

 باعـث كـاهش ايـن    NAAكـه   در حـالي . شـود   باعث افزايش جابجايي و انباشتگي كلسيم مـي     GA3داد كه تيمار    
  . )10( اثر حدواسط دارد NAA و GA3تركيب همزمان . گردد ويژگي مي

Ameha     هاي خيار در محيط كشت        مشخص كردند در پيچك    1998 و همكاران درMS   گرم بر    ميلي 2 حاوي
 هفتـه   4 تـا    3ها   گذاري گل  ، بنيان )GA3(گرم بر ليتر اسيد جيبرليك        ميلي 2 تا   1با  ) BAP(ليتر بنزيل آمينوپورين    
  . )11(آيند   به وجود ميGA3گرم   ميلي2 تا 1هايي با  ها تنها در محيط پيچك. شوند بعد از كشت ظاهر مي
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Rafeekher  نشان داد كه 2001 و همكاران در GA3 و NAAدر . دهنـد  هـا را افـزايش مـي    گـره   طول ميان

ها در ميوه در همه تيمارها تعداد دانه  . آيد تر و قطورتر به دست مي      هاي طويل   ميوه ppm20 به ميزان    GA3تيمار با   
  . )12(شود  هاي پارتنوكارپيك مي  موجب القاء ميوهppm 100زان  به ميNAA. يابد كاهش مي

Chen  Xuehao هـاي مـاده محتويـات جيبـرلين آنـدروژن و       رسـت   نشان دادند در دانه2001 و همكاران در
هاي نر بـه مـاده       ها در اين گياهان طي تبديل گل        و سيتوكروم  IAAيابد اما مقدار     هاي محلول افزايش مي    پروتئين
ها روند   در ماده (شود   هاي نر طي تغيير جنسيت نر به ماده مشاهده مي          رست روندي متضاد در دانه   . يابد يكاهش م 

  .)13() عكس است
RafeeKher     پي پي ام بـراي اتـرل ،         200،100،50، چهار تنظيم كننده رشد با غلظت هاي         2002 و همكاران در 

MH    هـاي خيـار     پي پي ام به همراه آب مقطر برروي پايه20، 10 ، 5 ونفتالن استيك اسيد واسيد جيبرليك به ميزان
هـاي  هـايي بـا شـاخه     پي پي ام، پايه   20 برگي اسپري كردند، نتايج نشان داد اسيد جيبرليك تا ميزان            6 ، 2،4در مرحله   

ر  پي پي ام، ب    200 با مقدار    NAA پي پي ام و      20 به ميزان    GA3گره هاي طويل ايجاد مي كند اما         فرعي كم و ميان   
ها در ميوه شـده      اين مقادير موجب كاهش تعداد دانه     . هاي طول ميوه و قطر آن تأثير مثبت داشته است          روي ويژگي 

  .)14(است 
Chen xuehaoمشخص ساختند كه مقـدار  2002همكاران در   و IAA و GA3 هـاي مـاده بيـشتر از    در گـل  

يابـد در    و سلول مادر ماكروسپور افـزايش مـي       هاي ماده طي نم    مقدار ايندول استيك اسيد در گل     . هاي نراست   گل
 در راس ساقه نر كـاهش پيـدا مـي كنـد در         GA3مقدار  . هاي نر كاهش مي يابد     كه مقدار اين هورمون در گل      حالي
. شـود  هاي ماده مي   دهد كه منجر به ترغيب تمايز گل       كه مقدار ايندول استيك اسيد و زآتين افزايش نشان مي          حالي

  . )15(زا، هورموني كليدي براي تمايز جنسي خيار باشد   درونIAAمون  رسد هور به نظر مي
Wang  Lilin گرم بر   ميلي05/0 تا 01/0هاي  هاي نابجا در غلظت  نشان دادند كه ريشه2002 و همكاران در

نتايج اين پژوهشگران نشان داد كه انتقـال قطبـي اكـسين نقـش              . شوند  تشكيل مي  MS در محيط كشت     NAAليتر  
  . )16(هاي نابجا دارد  مي در تشكيل ريشهمه

مله اكسين طبيعي جهاي رشد از  كننده در پژوهش حاضر، تالش بر آن بوده است تا با استفاده از برخي تنظيم
(IAA) و اسيد جيبرليك (GA3)صورت افشره صورت مجزا و مصرف همزمان دو هورمون، به بههاي   در غلظت 

د رويشي و زايشي گياهان در مقايسه با گياهان شاهد مورد بررسي و ارزيابي قرار پاشي بر روي گياه، ميزان عملكر
  .گيرد

 
  ها   و روشدوام

 20شود ولي جوانه زدن در دماي  گراد در روز شروع مي  درجه سانتي12جوانه زدن بذر خيار در دماي باالتر از 
ربستي به دماي زيادي اخيار د .گيرد م ميتري انجا گراد با سرعت بيشتر و طي مدت كوتاه  درجه سانتي25الي 

سازي  پس از آماده. باشد  ميگراد  سانتي درجه25 تا 17 درجه حرارت بهينه روزانه داخل گلخانه بين .احتياج دارد
 كرت طبق نقشه 36 بلوك و 4فضاي گلخانه به . بندي صورت گرفت سازي خاك و پشته گلخانه و تجهيز آن، آماده

و يك ) كننده رشد تنظيم( تيمار هورموني 8  شامل اين پژوهش در.)1تصوير  (بندي گرديد سيمها تق عملياتي كرت
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 متر 3كرت حدود براي هر فضاي مورد نظر . باشد  كرت مي36و مجموعا ) بلوك(در چهار تكرار ) آب مقطر(شاهد 
. قرار گرفتفاصله  يك متر ها متر و در بين رديف  سانتي20ها در هر رديف  فاصله كرت.  شددر نظر گرفتهمربع 

كشت بذور  .بود عدد 288تعداد كل بذرها .  پايه خيار داربستي رقم استار رويال هلند كاشته شد8در هر كرت بذر 
 ساعت در آب خيسانده 48بذرها به مدت .  درصد تعيين شد85يه بذرها برابر مقوه نا. به صورت نشا صورت گرفت

ها به گلخانه انتقال يافتند و  ل ظروف مخصوص كاشته شد پس از آن گلدانسپس بذرهاي جوانه شده در داخ. شد
. ند شدانتقال داده) ها كرت(گياهان انتقال آنها به محل استقرار اصلي  سپس .رطوبت و دماي مورد نياز تامين شد

 يكبار تا پايان  روز7 برگي گذر نمودند عمليات محلول پاشي طبق نقشه تنظيمي هر 4پس از آنكه گياهان از مرحله 
  . ها، زمان منظم و ساير نكات لحاظ گرديد كليه اصول مربوط به يكسان پاشي محلول.  ام انجام شد24هفته 

  . خالصه شده است1هاي رشد در جدول  كننده نوع و ميزان تنظيم

  

  نوع و ميزان مواد شيميايي محلول ها -1جدول 
  

          مواد شيميايي 
  

(mg/L)  
  محلول

  

IAA 
100  

IAA 
500  

GA3  
100  

GA3 
  آب مقطر  500

1  *  -  -  -  *  
2  -  *  -  -  *  
3  -  -  -  *  *  
4  *  -  -  -  *  
5  *  -  -  *  *  
6  *  -  *  -  *  
7  -  *  -  *  *  
8  -  *  *  -  *  
9  -  -  -  -  *  

  

بـا طـرح    . مورد استفاده قرار گرفـت    ) به عنوان شاهد  (در اين پژوهش هشت هورمون به همراه محلول آب مقطر           
از  هـاي رشـد گياهـان     تكرار و آزمايش  بر روي ويژگي4 هر كدام با (Spit-plot)اي كرت چند بخشي ه آزمايش

، (F.F1.No)، تعداد گل ماده (Flower No)، تعداد گل )(Leaf No، تعداد برگ (Height)قبيل ارتفاع گياهان 
هــشت ( محلــول 9 ايــن. شــان بررســي شــوند  اثــرات(Fruit No) و تعــداد ميــوه (M.Fl.No)تعــداد گــل نــر 

دهند كه به صورت كامالً تصادفي اجرا   حالت را مي36 تكرار تشكيل 4با )  تيمارهورموني و يك محلول  آب مقطر
  . گرديدند

همچنـين در  . انـد   بررسي شـده α% = 1 درصد و با در صدخطاي 99در سطح اطمينان  فرضيات پژوهشي همگي
 نيـز اسـتفاده شـده    α%=5  براي بدست آوردن نتايج قياسي از 8 و 6، 5مورد فرضيات مربوط به سه تيمار هورموني      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  و همكارانخش بايران                                                                                                                                                 

  

106
همچنين قبل از هـر     . ها استفاده گرديده است    پردازي آماري و آناليز داده      براي داده  SPSSاز نرم افزار آماري     . است

توصيف ها جهت   براي نشان دادن تفاوت سطوح متغير بين عامل(Box plot)اي  آزمون از نمودار مستطيلي خوشه
ح رطـ مهـا     جهت درك بهتر نتايج آزمـون      (Profile)بعد از هر آزمون از نمودار پروفايل        . ها استفاده شده است    داده

  . گرديده است
  

  نتايج
  نتايج حاصل از كشت بذر خيار

تـري   پهـاي    بنابر اين، بذرها در بـشقاب     . طي اين پژوهش، پيوسته به گياه كامل جهت توليد محصول نياز داشتيم           
 درصـد   85قوه ناميه بذرها برابر     . اي مخصوص منتقل گرديدند    هاي كيسه  ها به گلدان   رست ت شدند سپس دانه   كش

  .تعيين شد
  

  نتايج حاصل از آناليز خاك
مقدار كربن آلي، . خاك از نوع لوم تشخيص داده شد. نشان داده شده است 2نتايج مربوط به تجزيه خاك در جدول 

   .شوند  مي2 و ساير پارامترها در جدول ديده ECذب، ازت، فسفر و پتاسيم قابل ج

  

 . نتايج آزمايش تجزيه خاك-2جدول 

  خاك مشخصات نمونه
  cm 25  عمق

  -  درصد اشباع 
  Ec* 10  8/2هدايت الكتريكي  

  8/7  واكنش كلي  اشباع 
 -  درصد مواد خنثي شونده 

  -   درصد رطوبت 
  21/0  كربن آلي  

  N %  1 0/0ازت كل  
  ppm  8فر قابل جذب فس

  ppm  250پتاسيم قابل جذب 
  14  درصد رس 
  32  درصدالي 
  54  درصد شن 
 لوم  بافت خاك

  
  نتايج حاصل از تجزيه آب

ها  ها و آنيون ميزان كاتيونEC ، pH. تشخيص داده شدC3S2بندي آب مورد استفاده در گلخانه از نوع  طبقه
  . خالصه شده است3در جدول 
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   .ج آزمايش تجزيه آب استفاده شده درگلخانه  نتاي-3جدول  

  

 آب  مشخصات نمونه

  Ec*10  3400هدايت الكتريكي 

  mg/L  2/2179   مجموع امالح محلول 
PH  3/7  

  Meq/L  0كربنات  

  Meq/L  12بيكربنات  
  Meq/L  16كلر  

  Meq/L  1سولفات  
  Meq/L  29    مجموعه آنيونها 

    Meq/Lكلسيم  
  mg  meq/L  13منيزيم  

  Meq/L  2/15سديم  
  Meq/L  2/28   مجموعه كاتيونها

  ــ  SSPدرصد سديم محلول 
  S . A. R  2/6نسبت سديم  
    R . S . C  Meq/Lكربنات  سديم باقيمانده    

     C3S2  طبقه بندي

  

   شاهد و هورموني مختلف تيمارهاي در گياه وضعيت بررسي
 كلي نماي. گرديد كشت گانه 36 مشخص قطعات در ستار رويال هلند رقم اپارتنوكارپ خيار پايه 288 تعداد

  .باشد مي مشاهده قابل 1 تصوير در آنها از برخي

  
   ها برگ تعداد

به  ها و داري را برروي تعداد برگ  معنيتفاوت) شاهد( T9 وT7,T4 تا T1 هاي محلول هورموني تيمارهاي
 اثر ،هاي تشكيل شده برگ تعداد برروي T8,T6,T5 تيمارهاي كه حاليها نداشته است در  گره  ميان،عبارت ديگر

 T5,T6,T8ها در   به ترتيب بيشترين تعداد برگتيمارهادر اين . داري را نسبت به ساير تيمارها داشته است معني
 كه نشانگر اثرات بوده T9 هاي  نمونهازهاي تشكيل شده حتي بيش  در اين سه تيمار تعداد برگ. شود  ميمشاهده
  . استها   اين تيمارها بر افزايش تعداد برگ و معني دارمثبت

  
  ارتفاع گياه 

دار از نظر   وجود تفاوت معنيعدمهاي تشكيل شده نشانگر   گياه خيار داربستي به مانند تعداد برگارتفاع 
طولي را  بيشترين رشد گياهان T5,T6,T8در تيمارهاي . باشد مي) شاهد (T9,T7,T4تا T1آماري در تيمارهاي 

  . گياه است رشد بر) T9 (شاهد با قياسدار در اين تيمارهاي هورموني در  معني واند كه نشانگر اثرات مثبت  داشته
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  هاي نر  گل

هاي نر مشاهده   گل28،27،20،18،17،13،12،8،7،6،5،1 در قطعات پارتنوكارپادر در گياه خيار ناي   پديدهطي
 تشكيل T8,T6,T4 هورموني تيمارهايبرخي از  و) T9( گياهان شاهد در .باشد  مويد اين نكته مي3تصوير . شد
 نهايت در و T7,T2 وسپس T5هاي نر در تيمارهاي كه بيشترين تعداد گل  حاليدرشود  هاي نر مشاهده نمي گل
T9 هاي ماده  هاي نر به جاي گل  كه نشانگر اثرات تيمارهاي هورموني در جهت تشكيل گلاند  وجود آمدهبه

  . ستا
  

  هاي ماده  گل
 هفتههاي ماده در  طول گياه، بيشترين تعداد گل ها و  افزايش تعداد برگضمن T8,T6,T5 تيمارهاي در

هاي شاهد  نمونه وهاي ماده در قياس با ساير تيمارها  اين سه تيمار از نظر تشكيل تعداد گل. تتشكيل شده اس
  .دهنديهاي ماده نشان م داري را در تعداد گل تفاوت معني

  

   ميوه

   گرم 67 نسبي وزن و متر سانتي  3/2متر، قطر متوسط   سانتي16 خيار توليد شده داراي طول متوسط ميوه
 محصول نهايي گياهان خيار داربستي مورد توجه است افزايش عنوان در ارتباط با تشكيل ميوه به آنچه. باشد مي

شي گياه، يرشد رو اين تيمارها ضمن تأثير مثبت بر. است T8 و T5 ،T6 هورموني تيمارهايدار محصول در  معني
ها در پايان دوره  درمورد تعداد كل ميوه.  ميوه در قياس با شاهد داشته استتشكيلاي بر  فزاينده دار و تأثير معني
، 5/931 ميانگين با T6 از آن تيمار پس و T8 عدد ميوه در تيمار 1011ها با ميانگين ، بيشترين تعداد ميوهپژوهش

 76/2ها   ميوهتعداد T9 قياس با در T8توان گفت تيمار   ميدقيقبه طور.  مشاهده است569 ميانگين با T5تيمار 
 برابر محصول نهايي T5، 5/1در مورد   برابر وT6، 5/2اين مقدار در مورد تيمار . برابر افزايش محصول داشته است

  . باشد نسبت به شاهد مي
 

   
 تعداد . تيمار شده است8 گياه خيار كه با محلول -2تصوير 
  .هاي افزايش يافته است گره ها در ميان ها و ميوه گل

 

  
  

  هاي چهارگانه ها در قالب بلوك  نظم ساختاري بوته-1تصوير 
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  ).3محلول (اي كمياب مي باشد  پيدايش گل نر در گياه پارتنوكارپ پديده-3تصوير 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . اثر تيمارهاي مختلف هورموني بر تعداد گل ها در مقايسه با گياه شاهد-4تصوير 

   در خياربررسي  تجزيه واريانس صفات مورد -1جدول 
  ميانگين مربعات

منابع تغييرات 
(S.O.V) 

  درجه آزادي
  تعداد گل نر  تعداد گل  ارتفاع گياه  برگتعداد 

تعداد گل 
  ماده

  تعداد ميوه

  77/4**  78/4**  013/0  53/3  89/1864**  11/17**  3  بلوك
  66/1  66/1  008/0  32/1  56/9  76/0  8  تيمار

خطاي 
  آزمايش

24  85/0  16/26  61/0  008/0  81/0  81/0  

%C.V   97/6  90/4  13/14  13/15  15  15  
  %  1و % 5دار در سطح  يبه ترتيب معن* و ** 

0

5

10

15

20

25

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Treatments
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    مقايسه ميانگين به روش آزمون چند دامنه اي دانكن براي صفات مورد بررسي در خيار-2جدول 
 تعداد ميوه تعداد گل ماده تعداد گل نر تعداد گل ارتفاع گياه تعداد برگ تيمار

1 97/12 25/105 86/4 004/0 29/5 29/5 

2 83/12 103 26/5 09/0 79/5 79/5 

3 11/13 53/106 67/5 04/0 16/6 16/6 

4 01/13 11/105 98/5 004/0 64/6 64/6 

5 07/13 3/104 18/5 13/0 5/5 5/5 

6 41/13 5/103 27/6 0 85/6 85/6 

7 93/12 76/101 23/5 07/0 69/5 69/5 

8 27/14 22/106 39/6 0 84/6 84/6 

9 28/13 83/103 88/4 01/0 26/5 26/5 

 .صورت گرفت% 5ن در سطح احتمال مقايسات ميانگي
 

   همبستگي بين صفات مورد مطالعه در خيار-3جدول 

 تعداد ميوه تعداد گل ماده تعداد گل نر تعداد گل ارتفاع گياه تعداد برگ 

      1 تعداد برگ

     1 76/0** ارتفاع گياه

    1 11/0 45/0** تعداد گل

   1 -16/0 4/0* 36/0* تعداد گل نر

  1 -24/0 99/0** 0002/0 35/0* داد گل مادهتع

 1 1 -24/0 99/0** -0004/0 35/0* تعداد ميوه

 %  1و % 5به ترتيب معنيدار در سطح * و ** 

 
  هاي تشريحي  بررسي

 استحكامي بافت اپيدرم زير در رديفي، يك رمداپي داد نشان) T9 (شاهد گياهان ساقه تشريحي ساختار بررسي
 هاي سلول از تر حجيم بسيار يمغز يمشپاران ساقه دروني هاي بخش  دردار، گوشه و ماسيم نوع از يمنشكال
 باعث كه است تدريجي اگزيلممت به پروتوگزيلم از چوبي آوندهاي دهانه شدن فراخ روند. است پوست يمشپاران
  ).6 و 5 تصاوير (شود مي يلمزگ دربافت شكل مثلثي و منظم تقريبا شكلي ايجاد
هاي  يم، افزايش حجم سلولشهاي بافت كالن ، افزايش تعداد رديفرديفي يك اپيدرم ؛T1 هورموني رتيما در
 دسته، كاهش نظم هرهاي آوندهاي چوبي در  زي، كاهش تعداد رديفمغيم شپاران  پوست، اشعه آوندي ويمشپاران
يلم نسبت به شاهد، توسعه فلوئم  متاگزآوندهايند فراخ شدن دهانه آوندهاي چوبي متاگزيلم، افزايش دهانه ودر ر

  ). 8 و 7تصاوير (اند  رانشيمي در بر گرفته شدهكلهاي فيبراس  توسط سلولفراختاگزيلمي با دهانه مخارجي، عناصر 
هاي غالف   سلولدرم در زير اپيدرم، شها سلول كالني  اپيدرم يك رديفي، كاهش اليه؛T2 تيمار هورموني در
هاي آوندي چوب نخستين،   رديفكاهشهاي سلولي كاهش يافته،  ي شدن ديوارهوانشيمي مقدار چوبكلاس فيبر
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 افزايش دهانه آوندهاي آبكش خارجي و  فقدان فيبرچوبي و،متاگزيلميتغيير ناگهاني در افزايش دهانه عناصر آوندي 

  ).10و  9تصاوير (شود  داخلي ديده مي
ار تقريبي ساقه شبيه گياه شاهد است همچنين كاهش ساخت  تأثير بر توسعه سيستم آوندي وعدم ؛T3 تيمار در
  ). 12 و 11تصاوير (رانشيمي ديده شده است كلپذيري در غالف فيبر اس  رنگشدت
  واستهاي فيبر ناحيه پوست قابل مشاهده  يم، عدم چوبي شدن ديواره سلولشفت كالنبا توسعه ؛T4 تيمار در

  وگزيلم عناصر پروتوهاي هاي سلول ديواره.  پيدا كرده استفشرده را همچنين هر دسته آوندي حالت متراكم و
فشرده با دهانه عناصر   متراكم وداخلي وآوندهاي آبكش خارجي . نين آغشته شده استگمتاگزيلم به شدت به لي

  ).14 و 13تصاوير (اند  آوندي كوچك قابل مشاهده
هاي حجيم هستند  شوند كه داراي سلول  ناحيه پوست مناطقي به صورت موضعي مشاهده ميدر ؛T5 تيمار در

 غالف فيبر اليهتشكيل  يم پوستي وشكاهش توسعه پاران. افتگي ناحيه پوست به صورت نامنظم استي توسعه و
كاهش بافت . تـ چوبي نشده اسهنوزها  هاي اين سلول تر به اپيدرم، ديواره هاي نزديك يمي در اليهشپاران

جي  خاربكش داخلي و هاي آوندي چوب و  شدن دستهمنظميم مغزي، ناشرانهاي پا فزايش حجم سلول كالنشيم و
  ).16 و 15تصاوير (شود   گزيلمي در هر دسته آوندي ديده ميعناصرهاي همچنين كاهش تعداد رديف و

يمي در زير شهاي پاران شود، حجيم شدن سلول  نظر ناحيه پوست تفاوت شاخصي ديده نمياز ؛T6 تيمار در
 چوبي، افزايش آوندي رديف از عناصر 4تا 3  غالف فيبري، نامنظم شدن دسته هاي آوندي عالوه بر وجودناحيه

 آبكشي داخلي نسبت به دهانه عناصر .  شود متاگزيلمي فراخ كه در پيرامون آنها فبيرچوبي نيز مشاهده ميناگهاني 
  ).18 و 17تصاوير (فراخ هستند  هاي باز و  كه داراي دهانهشاهدعناصر آبكشي خارجي 

در زير . نازك هستند نسبت به لوليــس هاي وارهـدي داراي پوست ناحيه مشيكالن هاي سلول ؛T7تيمار در
 اين در ها سلول نامنظم افزايش به منجر كه دهند مي نشان را زياديكالنشيم، بافت پارانشيم پوست افزايش حجم 

  .شوند مي ديده تر منظم آرايش با حجيم مغزي مشيپاران هاي سلول. شود مي ناحيه
 هر شدن باريك و چوبي آوندهاي هاي رديف كاهش .اند مانده باقي نازك كالنشيمي فيبر هاي سلول ديواره

 است شده ديده بكشيآ عناصر دهانه افزايش با توام و فراخ دهانه با عناصرمتاگزيلمي تعداد افزايش آوندي، دسته
   ).20 و 19 تصاوير(

  هاي به نسبت نازك ديده  هاي بافت كالنشيم با ديواره ف سلولــدين رديـدرم چني اپزير رد ؛T8ار تيم در
 با  فيبرهاي هاي عمقي پوست چندين رديف سلول بخش در. دار مي باشند ها از نوع گوشه  اين سلولشوند يم

ست ازنوع عرضي انشيم پورهاي پا وللس  عمومي تقسيم درالگوي. ديواره چوبي شده ضخيم قابل مشاهده است
پذيري باال  شدت رنگ هاي متراكم با دسته آوندي اليه در پيرامون هر. شود مشاهده نمي ها  در ساير نمونهكه است

 تاخيريبه آنها عناصر متاگزيلمي  دي افزايش يافته وـدسته آون هاي آوند چوبي در هر  رديفتعداد. شود ديده مي
 به خوبي توسعه يافته است فيبرچوبيبين اين عناصر آوندي  فه شده است درهاي بسيار فراخ با نظم كم اضا با دهانه

  .)22  و21تصاوير (
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ي گيـاه     ي سـطحي سـاقه      ساختار تشريحي ناحيـه    -5تصوير  
  .T9در تيمار  (Cucumis sativus) خيار داربستي 

ي  ي مركزي ساقه ي استوانه  ساختار تشريحي ناحيه-6صوير ت
  .T9 در تيمار  (Cucumis sativus)خيار داربستي 

ي گياه خيار   ي سطحي ساقه  ساختار تشريحي ناحيه- 7تصوير 
  .T1در تيمار  (Cucumis sativus) داربستي 

ي  ي مركزي ساقه ي استوانه  ساختار تشريحي ناحيه-8تصوير 
  .T1 در تيمار  (Cucumis sativus)خيار داربستي 

  ي گياه  ي سطحي ساقه  ساختار تشريحي ناحيه-9تصوير 
  .T2در تيمار  (Cucumis sativus)  خيار داربستي 

ي مركزي  ي استوانه  ساختار تشريحي ناحيه-10 تصوير
  .T2 در تيمار  (Cucumis sativus) خيار داربستي يساقه
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ي گياه خيار   ي سطحي ساقه  ساختار تشريحي ناحيه-11تصوير 
  .T3در تيمار (Cucumis sativus) داربستي 

ي  ي مركزي ساقه ي استوانه  ساختار تشريحي ناحيه-12تصوير 
  .T3 در تيمار (Cucumis sativus)خيار داربستي 

ي گياه خيار   ي سطحي ساقه  ساختار تشريحي ناحيه-13تصوير 
  .T4در تيمار  (Cucumis sativus) داربستي 

ي  مركـزي سـاقه   ي   ي استوانه   ساختار تشريحي ناحيه   -14تصوير  
  .T4 در تيمار (Cucumis sativus)خيار داربستي 

ي گياه خيار   ي سطحي ساقه  ساختار تشريحي ناحيه-15تصوير 
  .T5در تيمار  (Cucumis sativus) داربستي 

ي  ي مركـزي سـاقه     ي اسـتوانه    ساختار تشريحي ناحيـه    -16تصوير  
  .T5 در تيمار (Cucumis sativus)خيار داربستي 
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ي گياه   ي سطحي ساقه  ساختار تشريحي ناحيه-17تصوير 
 .T6در تيمار (Cucumis sativus) خيار داربستي 

ي  ي مركزي ساقه ي استوانه  ساختار تشريحي ناحيه-18تصوير 
  .T6  در تيمار(Cucumis sativus)خيار داربستي 

 ي گيـاه    ي سـطحي سـاقه      ساختار تشريحي ناحيـه    -19تصوير  
  .T7در تيمار  (Cucumis sativus)  خيار داربستي 

ي مركزي  ي استوانه  ساختار تشريحي ناحيه-20تصوير 
  .T7 در تيمار (Cucumis sativus)ي خيار داربستي  ساقه

ي گياه خيار   ي سطحي ساقه  ساختار تشريحي ناحيه-21تصوير 
  .T8در تيمار  (Cucumis sativus) داربستي 

ي  ي مركزي ساقه ي استوانه  ساختار تشريحي ناحيه-22تصوير 
  .T8 در تيمار (Cucumis sativus)خيار داربستي 
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  بحث و تفسير

) .Cucumis  sativus  L(پژوهش ارائه راهبردي عملي براي افزايش عملكرد گياه خيار داربستي هدف از اين 
هـاي رشـد     كننـده  هاي مختلف تنظيم   رقم استار رويال هلند وهمچنين بررسي عملكرد رويشي گياه در برابر غلظت           

  . بوده است
فاده، بررسي وضعيت گياه از نظر تعـداد        مطالعات انجام شده شامل آزمايش هاي تجزيه خاك، آناليز آب مورد است           

نتايج تجزيه خـاك نـشان داده       . باشدهاي نر و ماده و همچنين تعداد و وزن كلي ميوه مي           برگ، ارتفاع گياه، تعداد گل    
باشد و در طول دوره رشـد و نمـو گياهـان مـورد بررسـي       مي) Loam(است كه بافت خاك بستر توليد از نوع لوم         

انجـام شـده    ) پاشيافشانه(و مايع   ) اضافه شده به خاك و نيز از طريق آبياري        (ده از كودهاي جامد     تغذيه آنها با استفا   
  . است

بنـدي   طبقـه  C3S2 مصرفي كه از طريق چاه موجود در محل گلخانه تأمين گرديده است در رتبـه                 آناليز آب در  
از خـود متـأثر سـاخته اسـت كـه بـا              خاك را نيز     EC آب قدري باال بود و حتي        ECنتايج نشان داد كه     . شده است 

. هاي احتمـالي آن شـده اسـت    پاشي سعي در جبران زيان استفاده از كودهاي آلي و تغذيه ميكروالماني توسط افشانه     
pH             شـرايط آب موجـود متـأثر از سـفره هـاي            .  آب كمي قليايي ولي در حد مطلوب و مناسب جهت آبياري اسـت

 زراعي منطقه است كه تأثير آنها برروي همه گياهان  اعـم از تيمارهـا و                 زيرزميني و منتج شرايط محيطي موجود آب      
  .باشد شاهد يكسان مي

 قطعه مستقل تقسيم گرديـده كـه درون   36 بلوك به 4در پژوهش حاضر فضاي موجود در سالن گلخانه در قالب           
ل مواد و روش ها به طـور        گونه كه در فص    همان.  پايه خيار پارتنوكارپ رقم استار رويال هلند كشت شد         8هر كرت   

بـا قطعـه مجـاور      ) كرت(هر قطعه   ) متر  سانتي 30(كامل شرح داده شد فاصله بهينه و استاندارد هر گياه با گياه ديگر              
پاشـي   اي كه اثرات افشانه   كامالً رعايت گرديد به گونه    ) متر سانتي 200(و هر رديف  با رديف ديگر        ) متر  سانتي 40(

  .هاي مجاور به حداقل برسد يك گروه تيماري بر گروه
بـا مقـادير يكـسان     )VAM(روز يكبار و در ساعت مشخصي از صـبح  7پاشي به طور منظم و دقيق هر  محلول

  .  گانه نسبت به همديگر انجام شد36براي هر گياه در يك قطعه و قطعات 
هاي گياهي ايندول استيك     ورموناز ه .  برگي آغاز و تا پايان ماه نهم ادامه داشت         4شروع انجام تيمارها از مرحله      

 8 پي پي ام به طور مستقل و تركيبي اسـتفاده شـد كـه در مجمـوع         500 و   100هاي   اسيد و اسيد جيبرليك با غلظت     
  . خالصه شده است4هاي مورد استفاده در جدول شماره مقادير هورمون. آوردند حالت را به وجود مي

، تعـداد   )هـاي نـر و مـاده       گل(ها   برگ، ارتفاع گياه، تعداد كل گل     پارامترهاي مورد سنجش در اين تحقيق تعداد        
  .ها و وزن كل ميوه توليد شده در پايان آزمايش بود ميوه

هـاي   مورد سـنجش در برخـي از تيمارهـا تحـت تـأثير غلظـت               عواملنتايج بدست آمده نشان داد كه هر يك از          
  .اند داري داشته هورموني اثرات معني

بيـشترين تعـداد   . دهد داري را نشان مي  نسبت به شاهد افزايش معنيT8, T6, T5مارهاي ها در تي تعداد برگ
كـنش ميـان دو هورمـون اكـسين و           دهنده اثرات مثبـت و بـرهم        به وجود آمده است كه نشان      T8ها در تيمار     برگ
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 پي پي ام اسيد 100غلظت. يافتگي بيشتري را نشان داده است ها توسعه رسد كه سطح برگ    به نظر مي  . جيبرلين است 

جيبرليك حداكثر تأثير را براي توليد برگ بيشتر و توسعه سطح برگي با افـزايش فعاليـت مريـستم راسـي و افـزايش          
  هورمون اكسين يكي از كاندايدهاي مناسـب در القـاء تـشكيل بـرگ             . اند هاي برگي باقي گذاشته   تشكيل پريمورديوم 

نشان داده است كـه افـزايش غلظـت اكـسين در            ) TIBA(ه انتقال اكسين    باشد به طوري كه استفاده از بازدارند        مي
نتايج بدسـت   . )5(هاي برگي بيشتر شده است       راس منجر به افزايش موضعي غلظت اكسين براي تشكيل پريمورديوم         

  .)17(باشد   همسو مي1984 و همكاران در Schwabeهاي ما با گزارش و تفسير  آمده در آزمايش
هـاي جديـد     هاي برگي به سطحي از ناحيه راسي بستگي دارد كه با پريمورديـوم             پريمورديومموقعيت و آرايش    

هاي اكـسين تغييـر داد كـه همـراه بـا             توان با آنتاگونيست   اين وضعيت را مي   . )5(گذاري شده اشغال شده است      بنيان
ها و آرايش برگـي   پريمورديومبيني در آرايش برگي است و دليل بر نقش اكسين در بنيان گذاري      تغييرات قابل پيش  

 6،  8هاي اسيد جيبرليك و اكسين به طور مستقل يا تركيبي به ترتيب در مقايسه با تيمارهـاي                   ساير غلظت . باشد مي
  .اند  غلظت مناسب و بهينه را نداشته5و 

عي و اكسين مـصنو ) GA3( نشان داد كه اسيد جيبرليك     2001 و همكاران در     Rafeekhermهاي   نتايج بررسي 
 پـي پـي ام      20اين اثرات در غلظت     . دهندگره ها را در گياه خيار افزايش مي        طول ميان ) NAA(نفتالن استيك اسيد    

هـاي ايـن محققـين كـامالً         نتايج بدست آمده در تحقيق با بررسي      . )12(از اسيد جيبرليك شديدتر گزارش شده است        
گرم بر   ميلي0/0 5 تا 0/0 1 ثابت كردند كه غلظت 2002 و همكاران در  Wangدر تحقيقي ديگر . باشد همسو مي

نتايج . شود هاي نابجا و به طور كلي رشد رويشي گياه خيار در محيط كشت مي               موجب تشكيل ريشه   NAAليتر از   
  .)16(هاي نابجا دارد  نشان داد انتقال قطبي اكسين نقش مهمي در تشكيل ريشه

مـشابه بـا    .  تأثير شماري از تيمارهاي هورموني قرار گرفتـه اسـت          يكي از پارامترهايي است كه تحت     ارتفاع گياه   
 به ترتيب بيشترين رشد طولي را داشته اند كه تغييرات اين پارامتر بـا  T5, T6, T8تعداد برگ، تيمارهاي هورموني 

ز رسـد هـر يـك ا       بـه نظـر مـي     . دهـد  ها در همان تيمارها همبستگي مثبت را از خود نشان مي           تغييرات تعداد برگ  
شـان بـر    هاي اكسين و اسيد جيبرليك، ضمن آنكه اثرات چند گانه و متعدد دارند همچنين برخـي تـأثيرات          هورمون
براي مثال، اسيد جيبرليك بر روي مريستم زيرراسي تـأثير گذاشـته و             . شود هاي مختلف گياه بهتر مشاهده مي      بخش

كنش اوليـه  . قسيمات از نوع تقسيم عرضي استشود، عمده اين ت باعث ترغيب طويل شدن و افزايش طول ساقه مي       
اسيد جيبرليك القاء طويل شدن ساقه است كه پيامد آن افزايش رشد توام با افزايش تقـسيم سـلولي اسـت بيـشترين                       

كننده انبساط و رشد     هاي اپيدرمي تعيين   رسد انبساط  و رشد سلول      به نظر مي  . دهند پاسخ را به هورمون اكسين مي     
بنابراين، رشد  . دهند هاي پارانشيم مغز به طور عمده به اسيد جيبرليك پاسخ مثبت مي            در ساقه سلول  . باشد ساقه مي 

هاي پارانشيم مغزي حساس بـه اسـيد جيبرليـك     هاي اپيدرمي حساس به اكسين و سلول  ها به همكاري سلول    ساقه
  .)5(بستگي دارد 

 2 حـاوي  MSيـار در محـيط كـشت    هاي خ  مشخص شد كه پيچك1998 و همكاران در    Amehaدر پژوهش   
 3ها   گذاري گل  بنيان. آيند  به وجود مي   اسيد گرم بر ليتر جيبرليك     ميلي 2 تا   1گرم بر ليتر بنزيل آمينوپورين و        ميلي
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117  1386، زمستان 66  شماره،)JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي،  
   بـه وجـود    GA3گـرم بـر ليتـر         ميلي 2 تا   1هايي با      ها تنها در محيط    پيچك. شود  هفته بعد از كشت ظاهر مي      4تا  
  .)11(آمدند   مي

اي نـادر تعـدادي از       هاي نر تشكيل نگرديد اما در پديده       گل) پارتنوكارپ(هاي شاهد    در نمونه  هاگلررسي  در ب 
  هـاي   طبـق يافتـه  . هـاي نـر مـشاهده شـد      گـل T7, T5, T3نمونه هاي تحـت تيمـار بـراي مثـال در تيمارهـاي      

Vince-Prue     اهـان اسـيد جيبرليـك بـه       هاي طبيعي در گي    مشخص گرديد كه در بين هورمون     1985 و همكاران در
تواند جايگزين القاء     مي برون زا   اسيد جيبرليك. )18(شوند   دهي محسوب مي   عنوان يكي از عوامل بسيار موثر بر گل       

دهـي بـا طويـل شـدن سـاقه همـراه        در گياهان مورد آزمايش پاسخ هاي گـل       . دوره نوري در گياهان روز بلند گردد      
  . )19(ل شدن ساقه و تشكيل گل فرآيندهاي مستقل از يكديگر هستند  اعالم نمودكه طوي1984 در Zee. هستند

هـاي   ها با تأثير بـرروي بيـان ژن    رسد هورمون  هاي نر افزايش يافته است به نظر مي        در تيمارهايي كه تعداد گل    
اي نـر،   هـ  اي كه در اين تيمارها با افـزايش تعـداد گـل            اند به گونه   ها شده  هوموتيك باعث تغيير ماهيت اندامي گل     

دهد كه در اين امر منجر به افت عملكرد توليـد در گياهـان مزبـور                 هاي ماده كاهش مشهودي را نشان مي       تعداد گل 
  .شده است

Jatamanee     هاي رشـد    كننده ها و تنظيم    با پژوهش برروي تأثير دوره نوري، حذف برگ        1994 و همكاران در
  تعـداد  )  سـاعت دوره روشـنايي     8( نمودنـد روز كوتـاه       هاي مختلف خيـار گـزارش       بر بيان جنسي رقم    GA3مانند  
ايشان مشاهده نمودند . دهد هاي نر را در گياه خيار تك پايه كاهش مي  دهد و تعداد گل    هاي ماده را افزايش مي     گل

 حذف نظـر از دوره نـوري و   GA3. دهد هاي نر را در شرايط دوره نوري كوتاه كاهش مي  ها تعداد گل   حذف برگ 
هـا   ايشان مشاهده نمودنـد حـذف بـرگ       . دهد هاي نر را در گياه خيار تك پايه كاهش مي           تعداد گل  ها حذف برگ 

 حذف صرف نظـر از دوره نـوري و حـذف            GA3. دهد هاي نر را در شرايط دوره نوري كوتاه كاهش مي          تعداد گل 
يقات اين محققـان همـسويي      نتايج به دست آمده در اين تحقيق با تحق        . دهدهاي نر را افزايش مي     ها، تعداد گل   برگ
  .)6(دارد 

 داراي GA3به همراه مهاركننده سـنتز آن نـشان داد كـه    GA3  با به كاربردن 1995 و همكاران در Yinپژوهش 
 نتايج تحقيقات ايشان نشان داد كه يك تنظـيم        . هاي نر و ماده است     اثرات دوگانه بر روي بيان جنسيت و تشكيل گل        

بـرروي  . كل جنسيت را وسيله القاء يكي و مهار ديگري به طـور مـستقل كنتـرل كنـد                 تواند هر دو ش    كننده رشد مي  
. هاي نر را با كاهش آن القـاء نمـود          و گل اسيد  توان با افزايش ميزان جيبرليك       هاي ماده را مي    پايه، گل  گياهان تك 

  .)7(كند  اتيلن نيز به اين صورت عمل مي
Chen Xuehao مقدار  نشان دادند 2002 و همكاران درIAA, GA3هـاي نـر    هاي ماده بيشتر از گل  در گل

كـه مقـدار اكـسين در     يابد در حالي هاي ماده طي نمو سلول مادر ماكروسپور افزايش مي   مقدار اكسين در گل   . است
كه مقـدار    كند در حالي   هاي نر كاهش پيدا مي      در راس ساقه   GA3در گياه خيار، مقدار     . يابد هاي نر كاهش مي    گل

به نظر ايشان اكـسين آنـدروژن هورمـون         . شود هاي ماده مي   دهد و منجر به القاء تمايز گل       افزايش نشان مي  اكسين  
  .)13(باشد  كليدي براي تمايز جنسي خيار مي
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 50،  100،  200هـاي    كننده رشد را در غلظـت      ، چهار تنظيم  2002 و همكاران در     Rafeekherدر تحقيقي ديگر    

در ) هايي شاهد براي نمونه( به همراه آب مقطر GA3 پي پي ام براي 20،10،5ي ها غلظت  وNAAپي پي ام براي 
 پـي پـي ام موجـب        20نتايج نشان داد كه اسيد جيبرليك تا        . پاشي كردند     برگي افشانه  6 و 4،  2گياه خيار در مراحل     

) اكسين مصنوعي( اسيد نفتالن استيك . هاي طويل ايجاد شوند    گره هاي جانبي كم و ميان    شود كه گياهان با شاخه     مي
هاي طول ميوه و قطر آن تأثير مثبت داشته است ولي موجب كاهش دانـه در    پي پي ام بر روي ويژگي200با غلظت   

  .)14(ها شده است  ميوه
Chen Xuehao هـاي مـاده، محتويـات     رست  در تحقيق ديگر مشاهده كردند كه در دانه2001 و همكاران در

 و سيتوكروم ها در اين گياهـان        IAAيابد اما كاهش مقدار      هاي محلول افزايش مي    تئيناسيد جيبرليك دروني و پرو    
هـاي نـر بـه    هاي نر طي تغيير جنسيت گـل  رست هاي نر به ماده رخ مي دهد، روندي متضاد در دانه طي تبديل گل

  .)15(ماده گزارش شد 
گـرم در ليتـر از        ميلـي  100تـا    0هاي    جيبرلين با غلظت   1998 و همكاران در     Chung-HeeDonدر پژوهش   

   باعث افـزايش جابجـايي و انباشـتگي كلـسيم    GA3نتايج اين محققين نشان داد تيمار . ها به كاربرده شد    طريق برگ 
  .)10( اثر حدواسط دارد NAA, GA3گردد، تركيبي از   موجب كاهش اين ويژگي ميNAAكه  شود در حالي  مي

هـاي    پي پي ام موجب القاء ميوه100 با غلظت NAAان داد كه    نش 2001 و همكاران در     Rafeekherپژوهش  
هـا باعـث ترغيـب و القـاء بيـان       اتيلن فاكتورهاي القاءكننده بيوسنتز آن از جملـه اكـسين        . )12(شود پارتنوكارپيك مي 

ن هاي علمي ساير محققـي    نتايج به دست آمده در اين پژوهش همسويي كامل با يافته          . شود هاي ماده مي   جنسيت گل 
  .)14 و 12(دارد 

باشد افزايش تعداد     به عنوان يكي از پارامترهاي شاخص در عملكرد گياه خيار داربستي مي            ميوهاز آنجا كه اندام     
هـا   بررسـي . تواند منجر به افزايش تعداد ميوه در اين گيـاه شـود    هاي ماده با توجه به پارتنوكارپ بودن گياه مي         گل

در تيمارهاي هورموني كه با افـزايش       . ين تعداد گل ماده و تعداد ميوه وجود دارد        دهد كه همبستگي مثبتي ب     نشان مي 
 برابـر در مقايـسه بـا گيـاه          8/2(سرعت رشد و نمو گياه شده است تعداد ميوه به طور چشمگير افزايش يافته اسـت                 

نداختن پيري و طول مدت     هاي اثر جيبرلين بر روي گياه پرتقال نشانگر اثر اين هورمون در به تأخير ا               بررسي). شاهد
  .)20(دهي است  گل

شواهد زيادي در دست است كـه اكـسين در تنظـيم نمـو ميـوه نقـش دارد و يكـي از اثـرات آن توليـد گياهـان                              
هورمون اكسين ممكن است از طريق تحريك رشد تخمك اثر خود را در توليد ميوه اعمال نمايـد                  . پارتنوكارپ است 

)20(.  
اده است كه در تيمارهاي مختلف هورمـوني بخـش هـاي مختلـف گيـاه از جملـه                   هاي تشريحي نشان د    بررسي

. انـد  هاي استحكامي و سيستم آوندي گياه خيار داربستي تحت تأثير قرار گرفته            پارانشيم پوست، پارانشيم مغز، بافت    
م پوستي و مغزي، هاي پارانشي از جمله اين تغييرات در تيمارهاي مختلف توسعه بافت كالنشيم، افزايش تعداد سلول     

بـراي مثـال، در   . باشـد  هـاي آونـدي مـي      هاي غيرطبيعي در دسـته    افزايش دهانه عناصر آوندي چوبي و ايجاد شكل       
انـد بافـت اسـتحكامي     رشد را داشته كه به ترتيب بيشترين شاخص بازده توليد محصول وT5, T6, T8 تيمارهاي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

119  1386، زمستان 66  شماره،)JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي،  
  پاسـخ بـه   توانـد واكـنش گيـاه بـه افـزايش رشـد طـولي و       ميفيبرهاي اسكلرانشيم توسعه يافته است كه  كالنشيم و
 .ها باشد  هورمون

هـاي آونـدي چـوب و        ها تحت تأثير تيمارهاي هورموني قرار گرفته اند دسـته         بخش ديگري كه در اين آزمايش     
كـاهش تعـداد عناصـر      اين تغييـر شـكل همـراه بـا    T5 در تيمار .آبكش است كه در مجموع شكل غيرطبيعي دارند

 افزايش تعداد عناصر آوندي، افزايش ناگهاني دهانـه عناصـر آبكـشي ودر              T6مي در هر دسته آوندي، در تيمار        گزيل
عناصر متاگزيلمي تأخيري با دهانه بسيار فراخ بوده   همراه با افزايش آوندهاي چوبي در هر دسته آوندي وT8تيمار 
هـاي اكـسين و مقـدار        ثير غلظـت هورمـون    هاي آوندي در گياهان به طور شاخص تحـت تـأ           تشكيل سيستم . است

شد، گياهاني كه داراي رشد بيشتري هستند براي افـزايش            ر با افزايش بازده  . ها است  تركيبات قندي موجود در بافت    
از سـوي   .  باشـد  از آوندهاي چوبي با عناصر متاگزيلمي دهانه باز مـي          هدايت هيدروليكي آب نياز به سيستمي كارآ      

ها توسعه سيستم آوند آبكش چه در فلوئم خارجي و چه در فلوئم داخلي مبين اين نكته است كه                   ديگر، در اين تيمار   
هـا   ها و توسعه سطح برگي منجربه افزايش بازده فتوسنتزي گرديده است كه هدايت اين فرآورده               افزايش تعداد برگ  

  .)19 و 5(ه دارد هاي فلوئم داخلي وخارجي در اين گيا هاي مصرف نياز، به توسعه بافت به كانون
   در خـصوص تـشكيل ديـواره پـسين در عناصـر آونـدي               1998 و همكـاران در      Kaliamoorthyهاي   بررسي

اگزوژن هر دو بـراي القـاء عناصـر    NAA  و  BAPهاي خيار نشان داده است كه  هاي حاصل ازكشت لپه كالوس
باشـد نـشان داده اسـت كـه          قال اكسين مـي    كه مهاركننده انت   TIBAنتايج مشابه با استفاده از      . آوندي ضروري است  

همچنين ايشان گزارش كردند كـه تـشكيل ديـواره پـسين طـي تمـايز                . شود چوبي شدن در ديواره پسين متوقف مي      
  .)22 و 21(عناصرآوندي وابسته به فرآيند چوبي شدن نيست 
كه اكسين تمـايز فلـوئم    انجام شد ايشان خاطر نشان ساختند   1998در تحقيقي ديگر كه توسط همين محققين در         

هـاي پـائين اكـسين       غلظت. كند و تعداد عناصر تمايز يافته نتيجه عملكرد غلظت اكسين است           وگزيلم را تشديد مي   
كنند، به   به همراه عناصر گزيلمي، فيبرها نيز تمايز پيدا مي        . يابد شود و گزيلم تمايز نمي     تنها باعث ترغيب فلوئم مي    

رسـت   هاي رشد باعث تعيين نسبت عناصر آوندي در كـالوس و دانـه             كننده ه از تنظيم  احتمال تركيبي مناسب و بهين    
  .)9(شود  مي

هاي آماري همبستگي بين پارامترهاي مورد سنجش نشانگر اين واقعيت است كـه بـين تغييـر سـرعت و                     بررسي
بـراي  . داري وجود دارد   و بازده محصول نهايي گياه همبستگي معني      ) هاي نر يا ماده    تشكيل گل (الگوي رشد و نمو     

هاي ماده و تعداد و وزن ميوه قابـل          داري بين ارتفاع گياه، تعداد برگ، تعداد گل        ، همبستگي معني  T8مثال در تيمار    
  .رديابي است
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