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  دهي  پاشي سايکوسل بر رشد رويشي و گل اثر سطوح مختلف محلول

  )willd. Euphorbia pulcherrima (القنسول گياه گلداني بنت
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  چكيده

ـ در ا. شـود هاي رنگين آن در روزهاي کوتاه تشکيل مي گياهي گلداني است که براکته)Euphorbia pulcherrima(ل القنسوبنت ـ ن تحقي ، قي

 بـر هاي مختلـف   با غلظت )chloroethyl-N,N,N-trimethyl-ammonium chloride-2(پاشي بازدارنده رشد کلرومکوات کلرايد محلولتأثير 

انجـام  با سه تکرار    کامل تصادفي   هاي  بلوک در قالب طرح     آزمايشاين  .  قرار گرفت  مطالعهالقنسول مورد   ت بن دهي رويشي و گل   هايويژگي

 در . گرديدنـد پاشـي محلـول )  ليتربرگرم ميلي ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰صفر، ( کلرومکوات  مختلفسطوحالقنسول با  بنتگياهان. گرفت

بررسي . و غلظت عناصر معدني ارزيابي شد     شاخص کلروفيل    و ريشه،    هاي هوايي ک اندام  رويشي، وزن تر و خش     هايپايان آزمايش، ويژگي  

كـاربرد  . القنـسول داشـت    بنـت  هاي کمي و کيفي    ويژگي بر) P≥۰۱/۰(داري   مختلف کلرومکوات تأثير معني    سطوحکلي نتايج نشان داد که      

 ليتـر   بـر گـرم    ميلي ۱۵۰۰در تيمار   . داري افزايش داد  طور معني  را به  ها ليتر، ميزان نسبي کلروفيل برگ     برگرم   ميلي ۲۰۰۰سايکوسل در سطح    

 بر   سايكوسل  تأثير تيمار  ،چنين هم. داري نسبت به شاهد زياد شد     طور معني سايكوسل، ارتفاع گياه کاهش يافت؛ ولي تعداد و سطح براکته به          

ـ  پاشـي سايکوسـل   محلـول   که رسدنظر مي ه ب دست آمده،  ه نتايج به  با توجه ب    بنابراين، .دار بود  معني  و ريشه  ساقه،  هاتر و خشک برگ   وزن ا  ب

  .ديالقنسول گردبنتهاي توليد گياه بهبود شاخص سبب ليتر برگرم  ميلي۱۵۰۰ غلظت

  

  

   كلرومكواتل،يوم، کلروفياتي سبازدارنده رشد، براکته، :  كليدي هاي واژه

  

  
  

  

  مقدمه

 )Willd. Ex Klotzch Euphorbia pulcherrima (القنـسول بنت

ترين  و پرطرفـدار ترينيکي از زيبـا  Euphorbiaceaeاز خانواده   

طبـق   . اسـت ، در روزهـاي کريـسمس  ويژهبه ، دنياگياهان زينتي 

هـاي گلـداني در      مهمتـرين گـل    و اين گياه جز   ،آمارهاي موجود 

اکتبر تا  (چنين، اين گياه از مهر تا آذر         هم.  جهاني است  بازارهاي

القنسول بنت). ۳۳(شود  هاي گل استفاده مي   ارهدر جشنو ) دسامبر

 آن کوچک و به رنـگ زرد        آذينگل. گياهي بومي مکزيک است   

ايـن  . شودو تقريباً غيرقابل توجه است و به آن سياتيوم گفته مي          

و  گيرنـد دهنـده در وسـط قـرار مـي        هـاي گـل   ها در شـاخه   گل

بـه رنـگ    معموالً  (هاي بزرگ رنگين    براکتهبالفاصله پس از آنها     

 که بسيار جالب    شونديل م يتشک) قرمز و گاهي سفيد و صورتي     

 و بـدين    القنـسول يـک گيـاه روزکوتـاه اسـت          بنت. توجه است 

  ).۹(د دهدر پاييز گل ميدر نيمكره شمالي، ترتيب 

ـ ه ز ي در ناح  يااختهيم و رشد    يمواد کندکننده رشد از تقس     ر ي

ـ ر خود مر   اما ب  .دينماي م يري شاخه جلوگ  ي انتها يستميمر  ستمي
  

  دانشگاه تهران، يعي و منابع طبيپرديس کشاورز ، سبزي و فضاي علوم باغبانيگروه مهندس. ۱
 armoshrefi@ut.ac.ir :مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي: *
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کنـد و   ياه به اندازه معمول رشد نمـ      يجه گ ي ندارد و در نت    تأثيري

 ،يبـردار مواد بازدارنده رشد معمـوالً بعـد از سـر         . مانديکوتاه م 

ـ ،متر هستنديسانتچهار تا پنج  ي جانب يهاکه شاخه  يوقت کـار  ه ب

  .)۹ (دنشويبرده م

دهـي گرديـد     سايکوسل در جعفري باعث افـزايش دوره گـل        

ــم). ۱۵( ــي   ه ــين، در ختمــي چين ــمعداني ) ۲۹(چن ) ۲۷(و در ش

) ۳(، زنبق سياه    )۱۴(ايش داد و در داوودي      ها را افز  کلروفيل برگ 

ترکيبات بازدارنده، بـا    . ارتفاع گياه را کاهش داد    ) ۳۱(و شمعداني   

جلوگيري از ساخته شدن جيبرلين، منجر به کاهش طول ميـانگره،           

  ).۲۷  و۲۴، ۱۷(شود سطح برگ و کاهش رشد مي

القنسول، کنترل ارتفاع دشـوار اسـت و        براي توليدکنندگان بنت  

القنـسول عمومـاً در      هاي کنتـرل ارتفـاع، گياهـان بنـت        دون روش ب

توانــايي کنتــرل کــشيدگي  ).٢١(شــوند گلخانــه خيلــي بلنــد مــي

القنسول براي موفقيت در توليد کولتيوار تجاري حـائز اهميـت            بنت

. ارتفاع گياه معطوف استکاهش است، زيرا تقاضاي بازار اغلب بر 

اي کوتاه در بـازار     جاد گياهان بوته  اي براي اي  از اين رو، توجه ويژه    

هاي رشد گيـاه يـک       کاربرد پي در پي کند کننده      ).١٩و١٦(شود  مي

طـولي ميـانگره     عمل معمول در سطح جهاني براي مقابله با رشـد         

هـاي  کننـده  عالوه، کاربرد تنظيم   هب. تحت تأثير تحريک محيط است    

دهي  نه، گل دهد و بسته به گو    رشد توليد گل را تحت تأثير قرار مي       

  ).۱۹(اندازد کند يا به تأخير ميرا تسريع مي

شاخه تعداد زيـادي از گياهـان زينتـي از           کاهش رشد طولي  

ــده  ــد کنن ــتفاده از کن ــق اس ــد طري ــاي رش  Plant growth(ه

retardants, PGRs (يـافتني اسـت   دست)يـک مـشکل در   ). ٣٢

 اسـت،   کارگيريهاي رشد، يافتن روش مؤثر به     بسياري از کندکننده  

و آبيـاري   پاشي برگـي    محلول. وجود آورد تا نتايج سازگاري را به    

هـاي رشـد در     ثر و معمـول کـاربرد کندکننـده       ؤهاي م خاکي روش 

  ). ٢٣(گياهان زينتي هستند 

 غلظـت ، تنظـيم     کـه عنـوان شـد      ين، با توجه بـه مطـالب      يابنابر

 ضـروري   محـصول بازارپـسند    يـابي بـه   دستبراي  بازدارنده رشد   

سـطوح  هدف از اين تحقيق، بررسي کـارايي تـأثير          . رسدمينظر   هب

بـر رشـد    ) سايکوسـل (پاشي کلرومکـوات کلرايـد      محلولمختلف  

هـاي  القنسول و بررسي تأثير غلظـت      رويشي و غلظت رنگدانه بنت    

دهـي   مختلف سايکوسل بـر برخـي خـصوصيات رويـشي و گـل            

هـاي   گـل  تـر و   تا بتوان گياهاني با ارتفاع کوتـاه       .استالقنسول   بنت

ش تعـداد   يز افـزا  يـ ش سطح برگ و براکتـه و ن       يبه همراه افزا  بيشتر  

هاي كيفي و بازارپسند گياه گلداني  براکته و بهبود قابل توجه ويژگي

  .توليد نمودالقنسول را  بنت

  

  ها روشمواد و 

پرديس كـشاورزي و منـابع طبيعـي         در گلخانه تحقيقاتي     تحقيقاين  

ماسـه و   ايش در بـستر مخلـوطي از        آزمـ . دانشگاه تهران انجـام شـد     

در  ۱:۱بـا نـسبت حجمـي       ) به انـدازه ذرات رس    (کوکوپيت پودري   

متـر   سـانتي  ۲۰متر و قطر دهانه      سانتي ۳۰ ارتفاعهاي سفالي به    گلدان

 چهارکامل تصادفي با هاي  بلوک در قالب طرح تحقيقاين  .  شد نجاما

 و در مجمـوع     هر واحد آزمايش با چهار گيـاه      در  و    تکرار سه ،مارتي

در اواخـر   گياهـان   تـاريخ آخـرين سـربرداري       .  گياه مطالعه شـد    ۴۸

پـنج  تيمارهاي آزمـايش متـشکل از        و گياهان توسط     ماه بود  شهريور

ــد   ۲۰۰۰  و۱۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰صــفر، (غلظــت کلرومکــوات کلراي

ميانگين دماي روزانه گلخانه    . پاشي گرديدند محلول)  ليتر برگرم  ميلي

ميـانگين رطوبـت    . درجه سلسيوس بـود    ۱۸±۳انه   و دماي شب   ۳±۲۵

صورت تقريبـي    درصد و شدت نور به     ۷۰±۵نسبي در محيط گلخانه     

هـا در محـدوده      محلول pH. مربع بود   ثانيه بر متر   برمول   ميكرو ۵۰۰

پاشـي در نيمـه    اولين محلول.  با تزريق اسيد نيتريک تنظيم گرديد ۸/۵

محلول پاشيده شده به هر گياه مهر ماه انجام شد و در هر نوبت ميزان 

ترتيـب هـر     هـاي بعـدي بـه     پاشي محلول .ليتر بود  ميلي ۱۶در حدود   

، ياز طرفـ  . دوهفته يکبار در اول آبان، نيمه آبان و اول آذر انجام شـد            

طور روزانه با محلـول غـذايي مـشابه عـصاره يـک خـاک               گياهان به 

ده در   ترکيب محلـول غـذايي مـورد اسـتفا         ).۱(مناسب تغذيه شدند    

 ۵۰ در هـر نوبـت       ،در ابتـداي آزمـايش     .آمـده اسـت    ۲ و   ۱ول  اجد

 محلول غذايي   ليترميلي ۱۰۰ متناسب با رشد گياه تا       سپس و   ليتر ميلي

گيـري  طور مداوم اندازه  ه محلول غذايي ب   EC .طور روزانه داده شد   هب

 ،هر هفته . زيمنس بر متر تنظيم گرديد    دسي ۵/۲ تا   ۲ در حدود    شده و 

   بستر و تجمع نمک    pH بستر به منظور اجتناب از باال رفتن         شوييآب



   ...پاشي سايکوسل بر رشد رويشي و  اثر سطوح مختلف محلول
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  هاي غذايي مورد مطالعهواالن بر ليتر در محلولغلظت عناصر پرمصرف برحسب ميلي اكي. ١جدول 

T1(۰) NO3
- PO4

3- SO4
2- Cl- Total 

K+ ٥/٠ ١ ٢  - ٥/٣  

Na+ - - - ١/٠  ١/٠  

Ca2+ ٣ - - - ٣ 

Mg2+ - - ٥/١  - ٥/١  

NH4
+ - - - - ٠ 

H+ - ٤/١  - - ٤/١  

Total ٤/٢ ٥  ١/٠ ٢  ٥/٩  

  

  هاي غذايي مورد مطالعهدر محلول) گرم بر ليترميلي(مصرف غلظت عناصر کم. ٢جدول 

 T1(۰) عنصر

MO7O24 ۰۵/۰  

H3BO3 ٥/١  

MnSO4,7H2O ٢ 

CuSO4,7H2O ٢٥/٠  

ZnSO4,7H2O ١ 

Fe ١٠ 

  

 طـور   بـه  ،غذيه پس از شروع ت    ،در طول آزمايش  . صورت گرفت 

تعـداد بـرگ،    شـمارش   هاي مختلف از قبيـل      گيريماهانه اندازه 

گيـري  اندازه  و تعداد سياتيوم  و   تقالين ا براكتهتعداد براکته، تعداد    

 بـا    ارتفـاع بوتـه     و قطر سياتيوم، تعداد شاخه و گل، قطر شـاخه        

  . صورت گرفتمترکش و برحسب سانتيخط

طـور   هـا بـه  ه براکتـه  در پايان آزمايش، يک ماه پس از آنک       

هـاي  گيـري ريزي انجام شد، انـدازه    کامل رنگ گرفتند و گرده    

 ارتفاع گيـاه از سـطح بـستر تـا جوانـه             .نهايي صورت گرفت  

گيري شده   اندازه مترکش و برحسب سانتي   توسط خط انتهايي  

 سپس، کل گياه از بـستر خـارج         .ها شمارش شد  و تعداد برگ  

هـاي جداگانـه قـرار    کـت در پا آن  هاي مختلف   قسمتشده و   

هاي گياهان بـا     سطح برگ  .گرفته و به آزمايشگاه منتقل شدند     

 Leaf area meter ∆T(سـنج  استفاده از دستگاه سـطح بـرگ  

England (  در انتهاي آزمايش    ،اين منظور   به .اندازه گرفته شد 

سـطح بـرگ آنهـا       از هر گياه پـنج بـرگ انتخـاب شـده و از            

ا با آب مقطر شستشو داده شـده و         ه نمونه .ميانگين گرفته شد  

هـاي هـوايي و ريـشه تـوزين         سپس وزن تر و خـشک انـدام       

 درجـه   ۷۰ و در دمـاي      كـن خـشك در  ها  نمونه اًنهايت. گرديد

 و وزن خـشک      خـشک شـدند    چهـار روز  مـدت   ه ب لسيوسس

بـراي  چنـين    هم .هاي هوايي و ريشه با دقت خوانده شد       اندام

 ۱۰م از هـر نمونـه در        گـر  ميلـي  ۵۰۰گيـري كلروفيـل،     اندازه

تهيه شـد و سـپس شـدت جـذب          % ۸۰ليتر حالل استون    ميلي

- Spectrophotometer(سـنج   طيـف با استفاده از دستگاه     نور  

shimadzu UV 180 ( نانومتر ۶۶۳و در طول موج )  كلروفيـل

a (  نانومتر   ۶۴۵و )  كلروفيلb ( غلظت کلروفيل  . تعيين گرديد

a  ،b      در ايـن   .  زير بدست آمـد    و مجموع آنها از طريق روابط

 وزن تـر    W حجم نهـايي نمونـه اسـتخراج شـده و            Vروابط  

  ).۴(نمونه است 
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   در هر گرم وزن ترaگرم کلروفيل ميلي= 

×}) nm ۶۴۵ (۶۹/۲ –) nm ۶۶۳ (۷/۱۲{   

]۱[                }                               W × ۱۰۰۰/( V  
  

   وزن تر در هر گرمbگرم کلروفيل ميلي= 

×}) nm ۶۶۳ (۶۹/۴ –) nm ۶۴۵ (۹/۲۲{   

]۲[                                              } W × ۱۰۰۰/( V  
  

  در هر گرم وزن تر b  و aگرم کلروفيل ميلي= 

×} ) nm ۶۶۳ (۰۲/۸) + nm ۶۴۵ (۲/۲۰{   

]۳[                                              } W × ۱۰۰۰/( V  

  سنج تروژنيندستگاه  استفاده از   هاي بالغ با     برگ نيتروژنغلظت  

)(Nitrogen meter Horiba Japan  دسـت   بـه  با روش کجلـدال

 نمونـه  گـرم از     يـک ر عناصـر،    ي سـا  يريـ منظور اندازه گ  به. آمد

 ازوسـپس   شـد  پودر برقي آسياب توسط شده، خشك هاي برگ

 در غـذايي  عناصـر  شـدن  حل براي موالر دوهيدروكلريك  اسيد

و  اسـتفاده  خشك روش اكسيداسيون به هضم از حاصل خاكستر

   ).۶ (غلظت فسفر، پتاسيم و کلسيم آنها سنجيده شد

دهي گياهان، شـروع شـمارش تعـداد          زودگل يابيارزمنظور  به

روز با آغاز طول روز كوتـاه از اول مهـر مـاه تـا شـروع تـشکيل                   

كيل براكتـه، از اول     براکته انجام شد و ماندگاري گل، از شروع تش        

دي ماه بر حسب تعداد روز تا زماني كه براكته و سـياتيوم شـكل               

   .نظر گرفته شدزينتي خود را حفظ كرده بودند، در

افـزار  ها با استفاده از نـرم     گيرياندازهاين  هاي حاصل از    داده

ـ تجزيه آماري و ميانگين) ۱/۹نسخه  (SASآماري   دسـت  ههاي ب

 %۵اي دانکـن در سـطح       آزمـون چنـد دامنـه     اسـتفاده از    آمده با   

 Microsoftافـزار ها نيز بـا اسـتفاده از نـرم   مودارن. مقايسه شدند

Office Excel 2007رسم گرديد .  

  

  نتايج و بحث

هاي غلظتبا   يپاشمحلولها نشان داد که تأثير      تجزيه واريانس داده  

القنـسول  گياه بنـت   و کيفي    کمي هايويژگيبر  سايکوسل  مختلف  

هـاي كمـي     سطح كم سايکوسل اثر مثبت بر ويژگـي        .دار بود عنيم

 سايکوسل اثر کاهـشي     يپاشمحلولكه مقادير زياد    در حالي . داشت

  .)۳جدول (هاي كمي نشان دادند بر ويژگي

 سـطوح ترتيب با اسـتفاده از    ارتفاع بهحداقل، در اين تحقيق  

. م شد  براي گياه فراه    ليتر سايکوسل  برگرم  ميلي ۲۰۰۰ و   ۱۵۰۰

ارتفـاع يـک    ن  يشتريـ ب،  )شاهد ( ليتر برگرم  صفر ميلي  غلظتدر  

 ۱۵۰۰ غلظت در زي نکمترين ارتفاع. متر بود سانتي ۱۶/۷۲  با بوته

 بـا   کـه  متر ديده شد  سانتي ۶۶/۳۸گرم بر ليتر با ارتفاع بوته       ميلي

 نـشان داد    %۱دار در سطح احتمـال      تيمارهاي ديگر تفاوت معني   

، زنبـق   )۱۴(ات، سايکوسـل در داوودي      طبق تحقيقـ  . )۱شکل  (

ترکيبـات  . ارتفاع گياه را کـاهش داد     ) ۳۱(و شمعداني   ) ۳(سياه  

بازدارنده با جلوگيري از ساخته شدن جيبرلين، منجر به کـاهش           

  ).۲۷ و ۱۷(شود طول ميانگره، سطح برگ و کاهش رشد مي

 طول ميـانگره  بيشترين ميزان   چنين، تيمار شاهد سايکوسل      هم

داري باعـث کـاهش   طـور معنـي   ولي سطوح بيشتر به. ن دادرا نشا 

متـر در    سانتي ۵/۲ کمترين طول ميانگره در حد       .طول ميانگره شد  

تعداد گـره نيـز بـين تيمارهـاي          . ليتر بود  برگرم   ميلي ۱۵۰۰تيمار  

داري را در سطح احتمـال      سطوح مختلف سايکوسل تفاوت معني    

بـر  گـرم    ميلـي  ۱۵۰۰ار  نشان داد و کمترين تعداد گره در تيمـ        % ۱

نظر بنابراين، به . مشاهده شد دهنده   گره در هر شاخه گل     ۱۵با  ليتر  

رسد كه افزايش سطح بازدارنده رشد سايکوسل باعث کـاهش          مي

  .)۴ جدول(گردد تعداد گره و طول ميانگره مي

تعداد شاخه تحت تأثير تيمار     رسد،  ينظر م بهدر اين تحقيق،    

امـا همـين    . دار شد معني% ۵ر سطح   سايکوسل نسبت به شاهد د    

صفت در بين گياهاني که تحت تأثير سطوح مختلف سايکوسل          

 ، هـر چنـد    ).۴جـدول   (داري نداشت قرار گرفتند، اختالف معني   

تـأثير  ) Indole acetic acid(اند که هورمون اکسين گزارش کرده

که وقتي جوانـه انتهـايي       طوري به. زيادي بر غالبيت انتهايي دارد    

هاي جانبي غلظـت زيـادي از اکـسين را          شود، جوانه اشته مي برد

رسـد  نظر مي  اما به  .)۳۰(کند  دارند که طويل شدن آنها را القا مي       

القنـسول را    هـاي بنـت   هاي رشد، تعـداد شـاخه     کاربرد بازدارنده 

   )۵(دهد تحت تأثير قرار نمي

   يکي از خصوصيات بسيار مهم در رشد گيـاه   هم سطح برگ 
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۷۷ 

  القنسولتجزيه واريانس خصوصيات رويشي، فيزيولوژيک و کيفي بنت. ۳جدول 

  )صفات(ميانگين مربعات 

منابع 

  تغيير

درجه 

  آزادي
  تعداد براکته  سطح براکته   قطر سياتيوم   سطح برگ 

تعداد 

  سياتيوم
 وزن تر برگ   براکته انتقالي

ns ۴۱/۲۲  ns ۷۱/۱  ns ۸۷/۶  ns ۵۱/۱  ns ۱۲/۰  ns ۲۱/۰  ۱۴/۶  ۲  تكرار * 

۵۲/۳۲۷  ۴  تيمار ** ۶۴/۵۰ ** ۰۲/۷۵ * ۶/۱۳ ** ۶۷/۶ ** ۵۶/۵ ** ۵۸/۳۳ ** 

  ۵۹/۱  ۲۱/۰  ۵۶/۰  ۲۲/۱  ۷۶/۱۸  ۲۷/۱  ۲۴/۳۷  ۸  خطا

  

  ۳ادامه جدول 

  )صفات(ميانگين مربعات 

 فاصله ميانگره   تعداد گره  طول برگ   قطر شاخه   ارتفاع گياه   تعداد شاخه  تعداد برگ  درجه آزادي  منابع تغيير

  ns ۴۵/۰  ns ۲۱/۰  ۰۵/۱۸  ns ۰۱/۰  ns ۰۷/۱  ns ۵۱/۱  ns ۰۵/۰  ۲  تكرار

  ns ۴۳/۰  *۶۸/۱  **۰۲/۱۲  **۲۳/۰  ۲/۵۳۸**  ۰۲/۴*  ۰۲/۸*  ۴  تيمار

  ۰۱/۰  ۶/۰  ۳۵/۰  ۳۵/۰  ۱۳/۴  ۹۲/۰  ۴۵/۱  ۸  خطا

  

  ۳ادامه جدول 

  )صفات(ميانگين مربعات 

  درجه آزادي  منابع تغيير
وزن خشک 

  برگ 
 وزن تر ساقه 

وزن خشک 

  ساقه 

 تر وزن

  براکته 

وزن خشک 

  براکته 

کلروفيل 

  کل
  نيتروژن برگ

  ns ۰۵/۰  ns ۳۶/۰  ns ۰۳/۰  ns ۱۳/۰  ns ۰۶/۰  ۰۲/۰  ns ۰۰۱/۰  ۲  تكرار

  ns ۱۴/۰  ۲۱/۰**  ۴۲/۰*  ۱۷/۵*  ۰۸/۶**  ۱/۵۰**  ۰۱/۱**  ۴  تيمار

  ۰۰۴/۰  ۰۰۴/۰  ۰۸/۰  ۸/۰  ۲۸/۰  ۷۴/۲  ۰۶/۰  ۸  خطا
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( 

 )ميلي گرم بر ليتر(سطوح مختلف سايكوسل 
  

  القنسول فت ارتفاع گياه در بنتبر ص تأثير سطوح مختلف سايكوسل. ۱شكل 
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۷۸  

  القنسولهاي کمي بنت ويژگييتأثير سطوح مختلف سايكوسل بر برخ. ۴جدول 

  .باشنددار در سطح احتمال تعيين شده ميدهنده اختالف معني حروف غيرمشابه در هر ستون نشان

  

٠ 
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 )ميلي گرم بر ليتر(سطوح مختلف سايكوسل
  

  القنسول بر صفت سطح برگ در بنت تأثير سطوح مختلف سايكوسل. ۲شكل 

  

که  يطور به .گيرد که تحت تأثير بازدارنده رشد گياه قرار ميباشدمي

هر چقـدر سـطح بـرگ افـزايش يابـد، مقـدار فتوسـنتز يـا همـان                

 بـر گرم  ميليدر اين تحقيق، سطح صفر      . يابدسازي افزايش مي   ماده

مترمربـع را     سـانتي  ۰۴/۷۳بيشترين سطح برگ در حد      ) شاهد( ليتر

ها با افزايش غلظـت سايکوسـل، سـطح         نشان داد و در ساير تيمار     

 کــه فتوســنتز در يياز آنجــا. )۲شــکل (بــرگ نيــز کــاهش يافــت 

گيرد، عالوه بر شکل سـاختماني بـرگ،        ها صورت مي  کلروپالست

ميزان فشردگي ديواره تيالکوئيـد، حرکـت کلروپالسـت در داخـل       

ها و افزايش غلظت کلروفيل در واحد سطح برگ به جـذب            سلول

دنبال هکه ب ) ۲(کند  حداکثر نور و باال رفتن ميزان فتوسنتز کمک مي        

سازي بيشتر و بـاال رفـتن ميـزان مـاده خـشک گيـاه               ماده سببآن  

در کوکب کوهي نيز سطح برگ در تمام تيمارها، به غيـر            . گردد مي

. داري داشت  ليتر، کاهش معني   برگرم   ميلي ۵۰۰از تيمار سايکوسل    

دليـل جلـوگيري از      ها بـه  کنندهکاهش سطح برگ در اثر کاربرد کند      

ـ      سيزيک اسـيد و جلـوگيري از       سنتز جيبرلين، افزايش محتويات آب

  ).۲۰ و۱۱(باشد طويل شدن سلول در برگ مي

 ليتر سايکوسل باعث    برگرم   ميلي ۱۵۰۰هاي بيشتر از    غلظت

). ۱۸(شـود  پسند درختـي مـي  دار تعداد گل در شاه    افزايش معني 

 ۴۰۰۰ و   ۳۰۰۰هـاي   افزايش تعداد گل داوودي با کاربرد غلظت      

بنـا بـر    ). ۱۴(ه شـده اسـت      سايکوسـل مـشاهد   بر ليتر   گرم  ميلي

هـاي بيـشتر از     رسد كه غلظـت   نظر مي هاي ذکر شده، به   پژوهش

    ليتر سايکوسل جهت افزايش تعداد گل نيـاز        برگرم   ميلي ۱۰۰۰

  سطح سايكوسل

  )گرم بر ليترميلي(

ارتفاع 

  )مترسانتي(
  تعداد گره

طول ميانگره 

  )مترسانتي(
  تعداد شاخه

وزن تر برگ 

  )گرم(

وزن خشک 

  )گرم(برگ 

وزن خشک 

  )گرم(برگ 

۰  ۱۶/۷۲ a ۱۶/۲۰ a ۳۳/۱۲ a ۸۳/۳ b ۹۱/۱۴ a ۴۸/۲ a ۶۲/۱۶ b 

۵۰۰  ۵/۵۰ b ۵/۱۷ b ۶۶/۱۱ ab ۶۶/۵ a ۷۲/۸ b ۳۴/۱ c ۳۳/۱۵ b 

۱۰۰۰  ۳۳/۴۴ c ۱۷bc ۱۶/۱۱ b ۱۶/۶ a ۰۱/۹ b ۳۶/۱ c ۰۴/۱۵ b 

۱۵۰۰  ۶۶/۳۸ d ۱۵d ۵۸/۱۰ b ۸۳/۶ a ۸۸/۵ c ۰۱/۱ c ۴/۱۷ b 

۲۰۰۰  ۸۳/۴۱ dc ۶۶/۱۵ dc ۵۸/۱۰ b ۳۳/۶ a ۱۹/۸ bc ۹۳/۱ b ۷۴/۲۵ a 

۱/۴ (%)ضريب تغييرات   ۵۳/۴  ۲۵/۵  ۶۷/۱۶  ۵۱/۱۳  ۴۴/۱۵  ۴۷/۲۱  
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 )ميلي گرم بر ليتر(سطوح مختلف سايكوسل
  

  القنسولتأثير سطوح مختلف سايكوسل بر صفت تعداد براكته در بنت. ۳شكل
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 )ميلي گرم بر ليتر(سطوح مختلف سايكوسل
  

  القنسولر بنتبر صفت سطح براكته د تأثير سطوح مختلف سايكوسل. ۴شكل 

  

 و  ١٥٠٠در سـطوح     القنسول، حداكثر تعداد براكته     در بنت  .است

ترتيـب بـا ميـانگين تعـداد براکتـه           که بـه   گرم بر ليتر  ميلي ٢٠٠٠

 رگرم بر ليت  ميلي ٥٠٠حداقل در سطح     بودند و    ۱۶/۲۴ و   ۸۳/۲۴

طـور، بيـشترين     همين. )٣شكل  ( مشاهده شد    ۸۳/۱۹با ميانگين   

 گـرم بـر ليتـر     ميلـي  ٢٠٠٠ و   ١٥٠٠ز در تيمـار     تعداد سياتيوم ني  

ــد  ــشاهده ش ــ. م ــطح بر ، ياز طرف ــداکثر س ــا  ح ــه ب  ١٨/٢٩اکت

 گرم بر ليتر  ميليتيمار صفر    در   دهندهشاخه گل  در   مترمربع سانتي

 ٢٠٠٠ و   ١٥٠٠اما پـس از آن سـطوح سايکوسـل          . بود) شاهد(

  .)٤شکل (  بيشترين سطح براکته را ايجاد کردندگرم بر ليترميلي

هاي رشد، اندازه برگ    کنترل ارتفاع ناشي از کاربرد بازدارنده     

کاهش در ارتفاع گياه شايد منجر بـه        . دهدو براکته را کاهش مي    

محدوديت در طويل شدن سـلول بـه جـاي کـاهش در تقـسيم               

 کاهش در طويل شدن سلول بر اندازه سطح         ،ظاهراً. سلولي شود 

هاي ي کاربرد بازدارنده  از طرف ). ۱۲(برگ و براکته اثرگذار است      

رشد ممکن است با جلوگيري از هم طويل شدن سـلول و هـم              

  ).۶(تقسيم سلولي سبب کاهش سطح برگ و براکته شود 

سايكوسل بر ليتر   گرم   ميلي ۲۰۰۰تيمار  ق،  ين تحق يدر ا چنين،   هم

 ،كه ماندگاري گـل    طوري دهي شد، به   دار دوره گل  سبب افزايش معني  

 روز افـزايش    ۱۹ايكوسل نـسبت بـه شـاهد تـا          سمار  ين سطح ت  يبا ا 

 گـزارش شـده كـه سايكوسـل در          زيـ  ن در مورد گل جعفـري    . يافت

طـور افـزايش غلظـت       همين). ۲۵(دهي مؤثر است     افزايش دوره گل  

  .)۵شكل (دهي گرديد  سايكوسل سبب تأخير در گل

ـ  يـ ن شـاخص کلروف   يچن ن تحقيق، هم  يدر ا  ـ عنـوان   هل ب ک ي

کوسـل قـرار    ي سطوح مختلـف سا    ثيرتأک تحت   يولوژيزيار ف يمع

گرم يلي م ۲۰۰۰ل کل در سطح     يگرفت و حداکثر شاخص کلروف    

ـ مـشاهده گرد تيمـار شـاهد     تر و حـداقل در      يبر ل    . )۶شـکل  (د ي
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 زود گلدهی

 ماندگاری گل

  
  القنسول دهي و ماندگاري گل در بنت بر صفت زودگل تأثير سطوح مختلف سايكوسل. ۵شكل 
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  القنسولان كلروفيل برگ بنت تأثير سطوح مختلف سايكوسل بر ميز.۶ شكل

  

ينـد فتوسـنتز    آهـاي بـالغ طـي فر      کلروفيـل ان ذکراست کـه،     يشا

اكسيد كربن، فـسفات، نيتـرات و       بيشتر دي (هاي غيرآلي    مولکول

از قبيل تريوز فـسفات     (هاي ساده زيستي    را به مولکول  ) آمونيوم

ينـد رشـد ضـروري      آکنند که بـراي فر    تبديل مي ) و آمينواسيدها 

  ).۲۲(هستند 

مدت زمـان تمـاس      حداکثر تأثير سايکوسل به   گزارش شده،   

در مـورد   ). ۳(محلول پاشيده شده با سـطح بـرگ بـستگي دارد            

هاي رشد بايد به اين مـسئله توجـه داشـت کـه         کاربرد کندکننده 

نـوع   عـواملي همچـون      ، رشـد  کننـده  کنـد  زمان تماس عالوه بر   

مان کـاربرد و    ، ز  رشد نوع گياه، غلظت کندکننده   کندکننده رشد،   

  ).۷(تعداد دفعات کاربرد بر ارتفاع گياه تأثيرگذار هستند 

هاي مختلف سايکوسل سبب افزايش ميزان کلروفيـل        غلظت

کاربرد سايکوسـل در بـستر      ). ۲۹(هاي ختمي چيني گرديد     برگ

. نـد اههاي شمعداني مؤثر ديد   کشت را در افزايش کلروفيل برگ     

هـا بـه سـبز تيـره        گ بـرگ  شود رن  مي سببسايکوسل  ،  عالوه هب

  .)٢٨(هبود يابد گراييده و کيفيت محصول به خوبي ب

گرم بر ليتر سايکوسل تنهـا       ميلي ۲۰۰۰در اين تحقيق، تيمار     

داري طـور معنـي    هـا را بـه    تيماري بود که ميزان کلروفيـل بـرگ       

ها در اثر کاربرد غلظت     افزايش ميزان کلروفيل برگ   . افزايش داد 

علت تأثير اين مواد بر افـزايش        مکن است به  ها م بيشتر کندکننده 

دهد چنين، تحقيقات نشان مي    هم). ۲۶ و   ۸(سنتز کلروفيل باشد    

با توجـه بـه     . کنندها سنتز کلروفيل را تحريک مي     كه سايتوکينين 

توان تأثير آنها را در     ها در افزايش سايتوکينين، مي    نقش کندکننده 

طوح سـايتوکينين   افزايش سنتز کلروفيل مربـوط بـه افـزايش سـ          

در تــأثير ايــن ز يـ ننــوع گيـاه و کندکننــده رشــد  ). ۱۰(دانـست  

  .باشــدترکيبــات در افــزايش ميــزان کلروفيــل بــرگ مــؤثر مــي 

  در
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  تأثير سطوح مختلف سايکوسل بر غلظت عناصر. ۷شکل 

  

  القنسولهاي کيفي بنتتأثير سطوح مختلف سايكوسل بر برخي ويژگي. ۵جدول 

  .باشندر سطح احتمال تعيين شده ميدار دحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معني

  

گفتني است، طي تجزيه عناصـر برگـي کـه در ايـن تحقيـق در                

آزمايشگاه صورت گرفت، بازدارنده رشد سايكوسل بـر غلظـت          

داري القنـسول اثـر معنـي     برگ كامل بنت   عناصر استخراج شده از   

   .)۷شكل (نداشت 

 از تقسيم و    اين مواد . کاهندمواد کندکننده رشد از رشد گياه مي      

اي در ناحيه زيـر مريـستمي انتهـاي شـاخه جلـوگيري             رشد ياخته 

اما بر خود مريستم تأثيري ندارنـد و در نتيجـه گيـاه بـه               . نمايند مي

کـاربرد  بنـابراين،   ). ۹(مانـد   کند و کوتاه مي   اندازه معمول رشد نمي   

تر و  هاي رشد با فشرده کردن رشد گياه سبب کاهش وزنبازدارنده

که بيشترين وزن خـشک      طوري به. شودهاي هوايي مي  دامخشک ان 

 گرم و کمترين وزن خشک ساقه در        ۷۵/۲۰ساقه در تيمار شاهد با      

.  گرم مشاهده شد   ۱۷/۱۰گرم بر ليتر سايكوسل با       ميلي ۱۵۰۰تيمار  

گيري شـده، بيـشترين وزن      طور، در مورد ساير صفات اندازه      همين

ن در اغلب موارد در تيمار      تر و خشك مربوط به شاهد و كمترين آ        

  .)۵ و ۴جداول (گرم بر ليتر سايكوسل ديده شد  ميلي۱۵۰۰

  

  گيري نتيجه

پاشي سطوح مختلف سايکوسل بسته به نـوع گيـاه،          تأثير محلول 

پاشـي متفـاوت   مرحله رشد و نمو گياه، زمـان و حجـم محلـول    

بـا  به منظور توليد گياهـان      براساس نتايج پژوهش حاضر،      .است

  بـا  پاشـي ، استفاده از محلـول    ت کمي و کيفي مطلوب    خصوصيا

 براي گياه   سايکوسل گرم بر ليتر   ميلي ۲۰۰۰ و   ۱۵۰۰ يهاغلظت

رسـد کـه تنظـيم سـطح        چنـين، بـه نظـر مـي         هـم  .مناسب بـود  

بـراي  گـرم بـر ليتـر        ميلـي  ۱۵۰۰پاشي سايکوسـل برابـر       محلول
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۱۵۰۰  ۵۳/۳ a ۱۷/۱۰ c ۰۱/۲ c ۸۶/۱۹ c ۴۴/۴ c ۱b ۲۱/۲۲ ab 

۲۰۰۰  ۵۱/۳ a ۷۳/۱۱ bc ۹۸/۲ bc ۴۲/۲۵ ab ۰۶/۶ b ۴۴/۱ b ۹۳/۲۳ ab 

۴/۳  (%)ضريب تغييرات   ۸۸/۱۱  ۱۷/۱۵  ۲۲/۷  ۴۵/۱۳  ۳/۱۷  ۲۹/۱۱  



  ۱۳۹۳بهار / هفدهمماره ش / پنجمسال / اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۸۲  

  مطلـوب  يهـا القنـسول بـا شـاخص     اهـان بنـت   يگ  به يابي دست

ش سطح برگ و براکتـه  ي، افزا رسيدن به عملكرد بهينه   ،يپاکوتاه

هاي كيفـي    بهبود قابل توجه ويژگي   ش تعداد براکته و     يز افزا يو ن 
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Effect of different spraying levels of cycocle on vegetative growth and 

flowering of poinsettia pot plant (Euphorbia pulcherrima Willd.) 
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Abstract 
Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) is a pot plant, which its colorful bracts form in short days. In order to increase the 
marketability of this plant, effect of spraying different concentrations of 2-chloroethyl-N, N, N-trimethyl-ammonium 
chloride (cycocle) growth retardant on the vegetative growth and flowering characteristics of poinsettia was 
investigated. The experiment was arranged in a completely randomized blocks design with three replications. Poinsettia 
plants were sprayed with different concentrations of cycocle (0, 500, 1000, 1500 and 2000 mg/L). At the harvest time, 
the vegetative characteristics, fresh and dry weight of aerial parts and roots, chlorophyll index and mineral elements’ 
concentration were measured. The results revealed that quality and quantity characteristics of poinsettia was 
significantly (P≤0.01) affected by various cycocle levels. Spraying the cycocle at 2000 mg/L increased chlorophyll 
content of the leaves. In 1500 mg/L chloromequat treatment, plant height was decreased; while number and area of 
bracts increased significantly as compared to the control. Also, effect of cycocle treatment on fresh and dry weight of 
leaf, stem, and roots was meaningful. Therefore, based on the obtained results, it seems that spraying of cycocle at 1500 
mg/L level, made improving in the production characteristics of poinsettia. 
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