فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32مهر و آبان 1398

بررسی اثر بازدارندگی رشد سایکوسل و یونیکونازول بر ویژگیهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی

مهناز کریمی* و مریم احمدی
گروه علوم باغبانی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت ،1397/12/20 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/06/02 :

چکیده
کاهش رشد رویشی و کنترل ارتفاع بوته یکی از مهمترین جنبه های تولید برخی از گیاهان زینتی است .بدین منظور برای بررسی نقش
یونیکونازول و سایکوسل بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بذر  F2اطلسی رقم هانگ زیانگ ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل
در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا در آمد .فاکتور اول بازدارندههای رشد
یونیکونازول (صفر 5 ،و  10میلیگرم در لیتر) و سایکوسل (صفر 1000 ،و  1500میلیگرم در لیتر) و فاکتور دوم روش استفاده (برگپاشی
و مصرف خاکی) بود .صفات مورد ارزیابی شامل :ارتفاع بوته ،گسترش عرضی ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد گل ،قطر گل ،زمان غنچهدهی،
فعالیت آنزیمهای پراکسیداز ( ،)PODسوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODمیزان جیبرلین درونی ،آنتوسیانین و فنل کل بود .کمترین ارتفاع بوته و
میزان هورمون جیبرلین در تیمار یونیکونازول  5و  10میلیگرم در لیتر مشاهده شد .مصرف خاکی  10میلیگرم در لیتر یونیکونازول باعث
تولید بیشترین تعداد گل و فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز شد .بوتههای تیمارشده با  5میلیگرم در لیتر یونیکونازول
بیشترین قطر گل و فنل کل را ایجاد کرد .اولین غنچهدهی مربوط به تیمار سایکوسل  1500میلیگرم در لیتر بود .با توجه به نتایج بهدست
آمده برای بهبود صفات رویشی و زایشی اطلسی استفاده از یونیکونازول  5و  10میلیگرم در لیتر بهصورت مصرف خاکی و غلظت 1500
میلیگرم در لیتر سایکوسل بهصورت محلولپاشی توصیه میشود.
واژههای کلیدی :ارتفاع گیاه ،بازدارندههای رشد ،جیبرلین ،شاخه جانبی ،فعالیت آنزیمی

مقدمه

( )Solanaceaeدارای رقمهای دائمی و یکساله با تنوع در رنگ

کنترل رشد رویشی بهمنظور کاهش ارتفاع بوته یکی از

گل است .این گیاه بهصورت گلدانی و باغچهای تولید و عرضه

مهمترین جنبههای تولید برخی از گیاهان زینتی است .با

میشود .معموالً بوتههای حاصل از بذرهای نسل دوم و سوم

روشهای مختلف از جمله ژنتیکی ،کنترل شرایط محیطی و

اطلسی رشد زیادی دارند که باعث بدشکلی گیاه در فضای سبز

بازدارندههای رشد میتوان اندازه گیاهان را محدود نمود.

میشود ( .)Chany, 2005; Cowling, 2010برای بهبود کمی و

گلهای فصلی بهدلیل دارا بودن تنوع در شکل و رنگ گل در

کیفی محصوالت کشاورزی استفاده از تنظیم کنندههای رشد

طراحی فضای سبز شهری مورد توجه هستند .اطلسی

گیاهی گسترش یافته است .این مواد در غلظتهای بسیار کم

( )Petunia hybrida L.گیاهی از خانواده سیبزمینیسانان

قادرند برخی ویژگیهای رشد و نمو گیاه را تنظیم نمایند؛

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيkarimi.sanru@gmail.com :

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 7:14 IRDT on Wednesday April 21st 2021

اطلسی ()Petunia hybrida L.

366

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32سال 1398

میشوند ( .)Magome et al., 2004بازدارندههای رشد

میتوان به یونیکونازول اشاره کرد .تأثیر تنظیمکنندههای رشد

سایکوسل (کلرومکوات کلراید) از مشتقات کولین است .این

تریازول بهدلیل ایجاد تعادل هورمونی ،فتوسنتز و فعالیت

ترکیب از گروه ترکیبات آنیومی بوده و از پرمصرفترین

آنزیمی است ( .)Magome et al., 2004در پژوهشی

کندکنندههای رشد بهویژه در اروپا است .این ماده برای کاهش

محلولپاشی  2میلیگرم در هکتار یونیکونازول در مرحله

خوابیدگی بوته و کنترل رشد رویشی گیاهان زینتی کاربرد

گیاهچه روی گیاه سویا ( )Glycine maxسبب افزایش

Emam and Dastfal, 1997; Rabbi

معنیدار ماده خشک گردید ( .)Yan-Hong, 2009در پژوهشی

 .)Angourani et al., 2013در پژوهشی کاربرد کندکنندههای

غلظتهای  5تا  80میلیگرم در لیتر یونیکونازول برای کنترل

رشد در گل مینا چمنی ( )Belis perennisو ختمی گلدانی

ارتفاع سنبل ( )Hyacinth orientalisمورد بررسی قرار گرفت.

( )potted Hibiscus rosa-sinensis L.موجب کاهش ارتفاع

غوطهورکردن سوخهای سنبل در غلظتهای باالی 40

شد ( .)Magnitskiy et al., 2006; Nazardin, 2012این مواد با

میلیگرم در لیتر سبب کنترل ارتفاع گیاه شد (

ممانعت از سنتز جیبرلین منجر به کاهش سطح برگ ،کاهش

 .)2005در یک بررسی تیمار یونیکونازول  25میلیگرم در لیتر

طول میانگرهها و درنتیجه کاهش رشد طولی میشوند .در

باعث کاهش تعداد برگ در کاالنکوئه (

پژوهشی دیگر کاربرد غلظتهای مختلف سایکوسل و

 )thyrsifloraرقم گولد استایک شده است (

فراوانی پیدا کرده است (

پاکلوبوترازول باعث کاهش ارتفاع در زنبق سیاه (

Krug et al.,

Kalanchoe

Hwang et al.,

Iris

 .)2008با توجه به نقش بازدارندههای رشد در بهبود صفات

 )nigricans Dinsm.شد (.)Al-Khassawneh et al., 2006

رویشی و زایشی گیاهان زینتی هدف از پژوهش حاضر بررسی

Pelargonium

برخی تغییرات بیوشیمایی و مورفولوژیکی گیاه اطلسی در

 )graveolens L. cv. Bourbonباعث کاهش ارتفاع و افزایش

پاسخ به محلولپاشی و مصرف در خاک یونیکونازول و

عملکرد اسانس ،درصد ماده خشک و نسبت برگ به ساقه

سایکوسل بود.

کاربرد سایکوسل در گیاه شمعدانی عطری (

گردید ( .)Rabbi Angourani et al., 2013غلظت 200
میلیگرم در لیتر سایکوسل بهطور معنیداری کلروفیل برگ،

مواد و روشها

دوره گلدهی و قطر ریشه کوکبکوهی ( )Rudbeckia hirtaرا

این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با

افزایش داد ( .)Hojjati et al., 2010بازدارندههای رشد در

پنج تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به

( Narcissus cv.

اجرا در آمد .فاکتور اول بازدارندههای رشد سایکوسل با نام

’ ،)‘Ice Folliesسوسن ( )Lilium longiflorumو فیسالیس

تجاری کلرومکوات کلراید (صفر 1000 ،و  1500میلیگرم در

( )Physalis peruvianaبهمنظور تولید گیاهان زینتی پاکوتاه

لیتر) و یونیکونازول با نام تجاری سوماجیک (صفر 5 ،و 10

گلدانی مورد استفاده قرار گرفت .این مواد باعث کاهش ارتفاع

میلیگرم در لیتر) ،فاکتور دوم روش استفاده این مواد

و کاهش میزان جیبرلین و افزایش سایتوکنین در گیاهان شد

(محلولپاشی برگی و یا مصرف خاکی) بود .بهمنظور انجام

;Demir and Chelikel, 2018; Bosch et al., 2016

آزمایش ،ابتدا بذر اطلسی  F2رقم  Haun Xiangدر سینی

برخی گیاهان زینتی و دارویی از جمله نرگس

(

.)Francescangeli et al., 2007

کاشت با بستر کوکوپیت کشت گردید .پس از ظهور چهار برگ

تریازولها از فعالترین بازدارندههای رشد بهشمار میآیند.

حقیقی ،نشاءها به گلدانهایی با قطر دهانه  12سانتیمتر با

این مواد از رشد طولی گیاه جلوگیری میکنند و مهمترین

ترکیب خاکی مناسب (جدول )1منتقل شدند .در مرحله چهار

پاسخ گیاه در برابر این ترکیبها ،کاهش رشد میانگرهها و

برگی هر گلدان با  16میلیلیتر از بازدارندههای رشد تیمار شد.
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جدول -1خصوصیات بستر مورد استفاده برای کاشت نشاء اطلسی
بافت خاک

کربن آلی

لوم

0/94

ازت کل

مادهآلی
()%
1/61

0/09

هدایتالکتریکی

اسیدیته کل

1/14

7/1

پتاسیم

فسفر
()mg/kg
5

197

تولید اولین غنچه گل ،ارتفاع بوته ،تعداد گل ظاهرشده در ماه

لولههای آزمایش سرپیچدار ریخته شد و بهمدت  24ساعت در

اول گلدهی ،گسترش عرضی (طول شاخههای جانبی) ،تعداد

تاریکی و در یخچال قرار گرفت .سپس بهمدت  10دقیقه در

شاخههای جانبی ،تعداد روز تا ظهور اولین غنچه گل ،قطر گل،

 4000دور در دقیقه سانتریفوژ شد .جذب محلول باالیی در

فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ،فنل کل،

طولموج  550نانومتر خوانده شد ( .)Wagner, 1979برای

آنتوسیانین ،محتوای کلروفیل و جیبرلین درونی برگ مورد

اندازهگیری جیبرلیک اسید درونی گیاه از روش  Koshiokaو

بررسی قرار گرفت .محتوای فنل کل با روش فولین سیوکالتیو

همکاران ( )1983استفاده شد .دو گرم نمونه برگ تازه با 100

تعیین گردید ( .)Waterhouse and Laurie, 2006برای

میلیمیلیلیتر از متانول  80درصد همگن شد .پس از حذف

اندازهگیری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (

SOD, EC

 )1.15.1.1نمونه بافت برگ در داخل یک هاون و در حضور

متانول در  35درجه سانتیگراد  20میلیلیتر بافر فسفات با

pH

 8اضافه شد .اسیدیته با اضافهکردن هیدروکسید پتاسیم به 9

نیتروژن مایع آسیاب شد و به دمای  – 80درجه سانتیگراد

رسید و استات اتیل اضافه شد .پس از جداکردن دو فاز در

منتقل گردید 0/2 .گرم نمونه منجمد با  0/5میلیلیتر بافر

نهایت با کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCخوانده

فسفات پتاسیم 0/1 ،گرم پلیوینیل پیرولیدین ( )PVPPو

شد ( .)Koshioka et al., 1983مقایسه میانگینها با آزمون

 pH=7رقیق شد .همگنهای حاصل در  15000دور در دقیقه

حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد و

بهمدت  15دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد و

با نرم افزار  SASمورد تجزیه قرار گرفت.

بخش رویی برای سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز
مورد استفاده قرار گرفت (.)Giannopolitis and Ries, 1997
برای اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز (

POD, EC

 0/2 )1.11.1.7گرم از بافت تازه برگ در نیتروژن مایع آسیاب
شد و در بافر پتاسیم فسفات  0/02موالر با  pH=6/8در دمای
 4درجه سانتیگراد عصارهگیری گردید .سپس همگن حاصل

نتایج
ارتفاع بوته :طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها
(جدول  )2اثر بازدارندههای رشد بر ارتفاع بوته معنیدار و نوع
کاربرد (مصرف خاکی و برگپاشی) این مواد روی ارتفاع بوته
معنیدار نبود .کمترین ارتفاع بوته بهترتیب با 36/45و 36/43

در  12000دور در دمای  2-4درجه سانتیگراد بهمدت 15

درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد در یونیکونازول  5و 10

دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول رویی جهت اندازهگیری فعالیت

میلیگرم در لیتر مشاهده شد (شکل .)1

پراکسیداز مورد استفاده قرار گرفت .فعالیت آنزیم پراکسیداز با

تعداد گل :اثر تیمارهای بهکار رفته ،نحوه کاربرد و

افزودن مقادیر مناسب از عصاره آنزیمی  20میکرولیتر460 ،

برهمکنش آنها بر تعداد گل در سطح احتمال یک درصد

میکرولیتر محلول گایاکول و  490میکرولیتر هیدروژن پراکسید

معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین تعداد گل با 48/21درصد

در طولموج  470نانومتر خوانده شد (.)Ghanati et al., 2002

افزایش نسبت به تیمار شاهد در یونیکونازول  10میلیگرم در

جهت سنجش آنتوسیانین یک گرم از نمونه گیاهی در هاون

لیتر در مصرف خاکی بود .دیگر تیمارهای مورد استفاده در
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در تیمار شاهد از آبمقطر استفاده شد .پس از رشد کافی و

چینی با  10میلیلیتر متانول اسیدی کامالً ساییده و عصاره در
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جدول  -2تجزیه واریانس ارتفاع بوته ،تعداد گل ،گسترش عرضی تعداد شاخه جانبی ،زمان غنچهدهی و قطر گل گیاه اطلسی در حضور
بازدارندههای رشد سایکوسل و یونیکونازول
میانگین مربعات صفات

جانبی

دهی (روز)

(میلیمتر)

بازدارنده ()A

4

** 472

** 104

** 6/44

** 2/73

** 419

** 50/5

نوع کاربرد ()B

1

6/48 ns

** 54/0

1/12 ns

* 1/62

48/0 ns

** 84/5

A*B

4

**

ns

ns

**

خطا

39

آزادی

ضریب تغییرات ()%

(سانتیمتر)

ns

0/431

تعداد گل

عرضی
(سانتیمتر)

8/18

1/32

**

1/97

11/5

42/0

2/61

0/925

0/543

0/412

14/8

5/23

6/48

3/73

12/5

21/9

6/65

4/40

** معنیدار در سطح احتمال یک درصد * ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد ns ،عدمتفاوت معنیدار

شکل  -1اثر یونیکونازول ( 5و  10میلیگرم در لیتر) و سایکوسل ( 1000و  1500میلیگرم در لیتر) بر ارتفاع بوته اطلسی .میانگینهای
دارای حروف مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند.

مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش تعداد گل در بوتههای

نوع کاربرد و برهمکنش آنها بر تعداد شاخههای جانبی

اطلسی شدند (شکل .)2

معنیدار بود (جدول  .)2بیشترین شاخه جانبی با  48/38درصد

گسترش عرضی :جدول تجزیه واریانس (جدول  )2نشان

افزایش نسبت به تیمار شاهد در بوتههایی بود که تیمار 10

میدهد که اثر بازدارندههای رشد بر گسترش عرضی گل

میلیگرم در لیتر یونیکونازول بهصورت مصرف خاکی استفاده

اطلسی معنیدار است .کمترین گسترش عرضی بهترتیب با

شده بود .بعد از این تیمار بوتههای تیمارشده با  5میلیگرم در

 28/58و  25/71درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد در

لیتر یونیکونازول دارای بیشترین شاخه جانبی بودند .کمترین

غلظتهای  1000و  1500میلیگرم در لیتر سایکوسل مشاهده

شاخه جانبی با  29درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد در

شد .بیشترین گسترش عرضی در بوتههای شاهد مشاهده شد.

 1000میلیگرم در لیتر سایکوسل مصرف خاکی مشاهده شد

بین دو تیمار یونیکونازول  5و  10میلیگرم در لیتر تفاوت

(شکل .)4

معنیداری وجود نداشت (شکل.)3
تعداد شاخه جانبی :نتایج حاصل از اثر بازدارندههای رشد،

زمان غنچهدهی :نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول )2
حاکی از معنیدار بودن تیمار هورمونی بر زمان غنچهدهی (از
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منابع تغییرات

درجه

ارتفاع بوته

گسترش

تعداد شاخه

زمان غنچه

قطر گل
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(مصرف خاکی یا برگپاشی) بر تعداد گل در گیاه اطلسی .میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت
معنیداری با هم ندارند.

شکل -3اثر یونیکونازول ( 5و  10میلیگرم در لیتر) و سایکوسل ( 1000و  1500میلیگرم در لیتر) بر گسترش عرضی بوته اطلسی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند.

شکل  -4برهمکنش بازدارندههای رشد یونیکونازول ( 5و  10میلیگرم در لیتر) ،سایکوسل ( 1000و  1500میلیگرم در لیتر) و نوع کاربرد
(مصرف خاکی یا برگپاشی) بر تعداد شاخه جانبی در گیاه اطلسی .میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت
معنیداری با هم ندارند.

زمان کاشت بذر تا تولید اولین غنچه) است .کمترین مدت

زمان شروع تولید غنچه با  20/73درصد کاهش نسبت به تیمار
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تفاوت معنیداری بین تیمار مذکور با تیمار سایکوسل  1000و

شاهد بود .تیمارهای یونیکونازول و سایکوسل دارای جیبرلین

یونیکونازول  10میلیگرم در لیتر مشاهده نشد .طوالنیترین

درونی کمتری نسبت به تیمار شاهد بودند .کمترین میزان

مدت زمان شروع تولید غنچه در تیمار شاهد مشاهده شد .بین

جیبرلین درونی گیاه بهترتیب با  27/22و  27درصد کاهش

تیمار شاهد و یونیکونازول  5میلیگرم در لیتر تفاوت معنیدار

نسبت به تیمار شاهد در گیاهان تیمارشده با یونیکونازول  5و

نبود (شکل .)5

 10میلیگرم در لیتر مشاهده شد (شکل .)7 - D

قطر گل :بررسی قطر گل در بوتههای اطلسی نشان داد که
بازدارندههای رشد و روش استفاده این مواد میتواند در قطر

بحث

گل مؤثر باشد .بیشترین قطر گل با  15/68درصد افزایش

تولید گیاهان پاکوتاه یکی از جنبههای زینتی در برخی گلهای

نسبت به تیمار شاهد در یونیکونازول  5میلیگرم در لیتر

فصلی و گلدانی است .یک روش مؤثر برای کنترل ارتفاع

بهصورت مصرف خاکی بود (شکل  .)6کمترین قطر گل با

گیاهان استفاده از بازدارندههای رشد گیاهی است (

 3/92درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد در مصرف خاکی

 )2005مکانیسم اثر بازدارندههای رشد جلوگیری از بیوسنتز

سایکوسل  1500میلیگرم در لیتر مشاهده شد.

جیبرلین است و به آنتیجیبرلین معروفاند .جیبرلین در تقسیم

Chany,

فعالیت آنزیم پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز :اثر

سلول و رشد طولی سلولها نقش دارد ( Keever, 1990; Jiang

تیمارهای مورد استفاده بر فعالیت هر دو آنزیم مورد بررسی

 .)and Joyce, 2003; Chany, 2005در پژوهش حاضر میزان

معنیدار بود .اثر نوع کاربرد روی فعالیت آنزیم پراکسیداز

جیبرلین درونی در گیاهان تیمارشده با یونیکونازول و

معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و

سایکوسل کاهش پیدا کرد .یونیکونازول  5و  10میلیگرم در

سوپراکسید دیسموتاز در گیاهان تیمارشده با یونیکونازول 10

لیتر مؤثرترین تیمار در کاهش ارتفاع بودند .دلیل پاکوتاهی

میلیگرم در لیتر مشاهده شد .تفاوت معنیداری بین دیگر

گیاهان تیمارشده با بازدارندههای رشد را میتوان به کاهش

تیمارها با تیمار شاهد در فعالیت آنزیم پراکسیداز مشاهده نشد

سنتز جیبرلین مرتبط دانست .در پژوهشهای مختلفی اثر

(شکل  .)7 - Aکمترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در

پاکوتاهکنندگی بیشتر بازدارندههای رشد روی گیاهان زینتی

تیمار شاهد بود (شکل .)7 - B

گزارش شده است .در پژوهشی تیمار سایکوسل و

محتوای فنل و آنتوسیانین کل :اثر تیمار هورمونی ،روش

پاکلوبوتراوزل

باعث

پاکوتاهی

گیاه

آسونیگا

کاربرد و برهمکنش آنها بر محتوای آنتوسیانین کل معنیدار

( )Tabernaemontana coronariaشد .در این بررسی میزان

نبود .اثر ساده تیمار هورمونی بر میزان فنل کل در سطح

جیرلین در برگ گیاهان تیمارشده نسبت به شاهد کاهش نشان

احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول  .)3بیشترین فنل کل با

داده بود ( .)Youssef and Abd El Aal, 2013کاربرد

 15/1درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد در یونیکونازول 5

یونیکونازول ارتفاع سنبل ( )Hyacinth orientalisرا کاهش داد

میلیگرم در لیتر مشاهده شد .کمترین فنل با  30/76درصد

(.)Krug et al., 2005

کاهش نسبت به شاهد در سایکوسل  1000میلیگرم در لیتر

در نتایج پژوهش حاضر تعداد شاخههای جانبی در تیمار

مشاهده شد .تفاوت معنیداری بین تیمار مذکور با تیمار 10

یونیکونازول  10میلیگرم در لیتر در مقایسه با شاهد معنیدار

میلیگرم در لیتر یونیکونازول وجود نداشت (شکل .)7 - C

بود .گزارش شده است که بازدارندههای رشد طول میانگرهها

جیبرلین برگ :طبق جدول تجزیه واریانس (جدول  )3اثر
تیمارهای مورد استفاده بر میزان جیبرلین برگ در سطح احتمال

را کاهش میدهند و غالبیت انتهایی را از بین میبرند.
(

Keever, 1990; Jiang and Joyce, 2003; Chany,
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جدول  -3تجزیه واریانس فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز ،جیبرلین ،آنتوسیانین و فنل در گیاه اطلسی در حضور
بازدارندههای رشد سایکوسل و یونیکونازول
منابع تغییرات

آزادی

میلیگرم پروتئین)

(واحد بر میلیگرم
پروتئین)

بر گرم وزن تر)

گرم وزن تر)

بازدارنده ()A

4

** 0/122

** 0/422

**

4/26

نوع کاربرد ()B

1

**

ns

ns

2/65

0/071

0/012

**
ns

2481

0/082

A*B

4

0/013 ns

0/011 ns

0/191 ns

1/98 ns

خطا

39

0/140

0/004

0/822

1/89

1/41

2/80

29/3

1/21

ضریب تغییرات ()%

** معنیدار در سطح احتمال یک درصد * ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد ns ،عدم تفاوت معنیدار

شکل  -5اثر یونیکونازول ( 5و  10میلیگرم در لیتر) و سایکوسل ( 1000و  1500میلیگرم در لیتر) بر زمان غنچهدهی در اطلسی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند.

شکل  -6برهمکنش بازدارندههای رشد یونیکونازول ( 5و  10میلیگرم در لیتر) ،سایکوسل ( 1000و  1500میلیگرم در لیتر) و نوع کاربرد
(مصرف خاکی یا برگپاشی) بر قطر گل گیاه اطلسی .میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با
هم ندارند.
( Opik and Rolf, 2005; Rossini

 .)2005; Cowling, 2010همچنین بیان شده بازدارندههای رشد

جانبی و تعداد گل میشوند

از طریق افزایش هورمون سیتوکنین باعث افزایش شاخههای

 .)pinto et al., 2005; Gopim et al., 2009بنابراین میتوان
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درجه

پراکسیداز (واحد بر

سوپراکسید دیسموتاز

فنل (میلیگرم کوئرستین

جیبرلین (میکروگرم بر

372

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32سال 1398

a

b

شاهد

شکل -7اثر یونیکونازول ( 5و  10میلیگرم در لیتر) و سایکوسل ( 1000و  1500میلیگرم در لیتر) بر فعالیت آنزیم پراکسیداز ،سوپراکسید
دیسموتاز ،فنل و جیبرلین در گیاه اطلسی .میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند.
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سایکوسل  1500سایکوسل  1000یونیکونازول  10یونیکونازول 5

b

(واحد بر میلی گرم پروت ین)

b

فعالیت آنزیم پراکسیداز

b

A

6/4
6/3
6/2
6/1
6
5/9
5/8
5/7
5/6
5/5
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های اطللسی تیمارشده با یونیکونازول ،جوانههای جانبی فعال-

میلیگرم در لیتر مؤثرتر از سایکوسل  1500میلیگرم در لیتر در

شده و بههمین دلیل تعداد شاخه جانبی افزایش نشان داد.

افزایش قطر گلها بود .احتماالً با کاربرد کندکنندههای رشد

همچنین در پژوهش حاضر احتماالً بهدلیل افزایش هورمون

هورمون سیتوکنین درونی افزایش یافته و درنتیجه افزایش

سیتوکنین توسط یونیکونازول تعداد شاخه جانبی بیشتری تولید

تقسیم سلولی نمو و توسعه گل و افزایش قطر گل اتفاق

شد .این نتایج مطابق با نتایج بهدست آمده روی گیاه برگ نو

میافتد.

( )Ligustrum vulgareو فیسالیس ( )Physalis peruvianaبود
(.)Steinberg et al., 1991; Bosch et al., 2016

نتایج بهدست آمده از این پژوهش حاکی از افزایش میزان
فنل کل در گیاهان تیمارشده با یونیکونازول  5میلیگرم در لیتر

کاربرد کندکنندههای رشد باعث افزایش هورمون سیتوکنین

بود .مطابق با این یافتهها ،در انبه ()Mangifera indica

درونی در گیاه آسونیگا ()Tabernaemontana coronaria

تیمارشده با تریازولها میزان متابولیتهای ثانویه از جمله فنل

گردید .این هورمون در تقسیم سلولی ،توسعه و نمو گل مؤثر

افزایش نشان داد .ترکیبات فنلی در گیاه  Ocimum sanctumبا

است ( .)Youssef and Abd El Aal, 2013در بوتههای اطلسی

کاربرد تریازولها افزایش نشان داد

( ;Jiang and Joyce, 2003

تیمارشده با یونیکونازول  10میلیگرم در لیتر نیز احتماالً

 .)Gopi et al., 2009بازدارندههای رشد با افزایش مقاومت

بهدلیل افزایش سیتوکنین درونی و همچنین تولید بیشتر

گیاهان به تنشهای محیطی باعث افزایش مواد فنلی میشوند

شاخههای جانبی تعداد گل افزایش نشان داد .گزارش شده

(.)Zhang et al., 2007

است که مصرف خاکی یونیکونازول در افزایش تقسیم سلولی،

در بررسی حاضر میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید

توسعه و نمو گل نسبت به کاربرد محلولپاشی برگی تأثیر

دیسموتاز و پراکسیداز در تیمار یونیکونازول بیشتر از دیگر

سریعتری دارد ( .)Barrett, 2001در بررسی حاضر برگپاشی

تیمارها بود .بین تیمار شاهد و یونیکونازول  5و سایکوسل

سایکوسل مؤثرتر از مصرف خاکی در تولید شاخههای جانبی

تفاوت معنیداری در فعالیت آنزیمی مشاهده نشد .مطابق با

عمل کرد .تأثیر بازدارندههای رشد به تعداد دفعات استفاده،

یافتههای حاضر تیمار یونیکونازول  50میلیگرم در لیتر باعث

شرایط محیطی ،حساسیت گونه و رقم به این مواد و روش

افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گیاه سویا شد

کاربرد بستگی دارد ( .)Rossini pinto et al., 2005احتماالً با

( .)Zhang et al., 2007یونیکونازول با بهبود فعالیت

توجه به نوع گونه و رقم مورد استفاده در این پژوهش

آنتیاکسیدانی از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید

محلولپاشی سایکوسل در بهبود صفات مورد بررسی بهتر از

دیسموتاز و پراکسیداز پراکسیداسون لیپیدها و تخریب غشاء را

مصرف خاکی عمل کرد .در آزمایشی نیز محلولپاشی

به تأخیر میاندازد ( )Leul and Zhou, 1999کاهش سطح

سایکوسل به غلظت  285میلیگرم در لیتر باعث افزایش قطر

جیبرلین داخلی پیشنیاز القاء گلدهی است که با محلولپاشی با

گل در اوستئوسپرموم ( )Osteospermum ecklonisشد

بازدارندههای رشد بهدست میآید .در پژوهشی نشان داده شد

( .)Olsen and Anderson, 1995در این بررسی نیز مصرف

که زودگلدهی در یاسمن ( )Jasminum multiflorumبهدلیل

برگی بهتر از مصرف خاکی بود .در پژوهشی جذب سریعتر

عمل ضدجیبرلینی سایکوسل است (

سایکوسل و پاکلوبوترازول از طریق اندامهای هوایی گزارش

 .)Gowda, 1988در بررسی حاضر کمترین مدت زمان شروع

Opik and Rolf, 2005; Rossini pinto et al.,

غنچهدهی در تیمارهای  1000و  1500میلیگرم در لیتر

شده است (

.)2005; Gopim et al., 2009
در آزمایش حاضر بیشترین قطر گل در مصرف خاکی

Murali and Narayan

سایکوسل و  10میلیگرم در لیتر یونیکونازول مشاهده شد.
مطابق با نتایج حاضر یونیکونازول تأثیر بیشتری بر توسعه
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چنین بیان کرد که بهدلیل از بینرفتن غالبیت انتهایی در بوته-

یونیکونازول  5میلیگرم در لیتر حاصل شد .سایکوسل 1000
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 افزایش، افزایش تعداد گل،بهترین تیمار در کاهش ارتفاع

گلها و افزایش طول ریشه در مقایسه با شاهد در ختمی چینی

 رشد عرضی و بیشترین فعالیت آنزیمی در،تعداد شاخه جانبی

.)Nazardin et al., 2012( نشان داد
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 در گیاهان. میلیگرم در لیتر بود10  و5 تیمار یونیکونازول
پاکوتاهشده هورمون جیبرلین بهطور معنیداری در مقایسه با

نتیجهگیری

 در تیمار یونیکونازول مصرف.تیمار شاهد کاهش نشان داد

نتایج پژوهش حاضر نشان از برتری تیمار یونیکونازول و

خاکی و در سایکوسل محلولپاشی برگی در بیشتر صفات بهتر

سایکوسل در کنترل ارتفاع و بهبود برخی از ویژگیهای رشدی
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Abstract

Decreasing vegetative growth and controlling plant height is one of the most important aspects of the production of
some ornamental plants. To study the role of uniconazole and cycocel on some morphological and biochemical
characteristics of F2 petunia seed cv. haun xiang, a factorial experiment was conducted in a completely randomized
design using five replications at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. The first factor was plant
growth retardants of uniconazole (0, 5 and 10 mg L-1) and cycocel (0, 1000 and 1500 mg L-1), and the second factor was
application type (leaf spraying and soil use). The studied traits were plant height, lateral branch number, flower number,
flower diameter, budding time, peroxidase (POD) and superoxide dismutase (SOD) enzyme activity, endogenous
gibberellins, total anthocyanin and total phenol content. The lowest plant height and gibberellin were observed in
uniconazole 5 and 10 mg L-1. The highest number of flowers, and enzyme activity was in 10 mg L-1 of uniconazole in
soil use. The treated plants with 5 mg L-1 of uniconazole produced the highest flower diameter and total phenol. The
onset of flowering was observed at 1500 mg L-1 of cycocel. According to the results of this study, for improving the
vegetative and flowering characteristics of petunia seed, the use of 5 and 10 mg L-1 of uniconazole as soil use and
spraying with 1500 mg L-1cycocel is recommended
Key words: Enzymes activity, Gibberellin, Lateral branch, Plant growth retardants, Plant height
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