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  تنش خشکیهاي رشد یونیکونازول و سایکوسل در شرایط  کننده اثر تنظیم
  بر برخی خصوصیات ارزن مرواریدي

  

  گذار  یوسف پاي وابراهیم امیري*ابوالفضل توسلی، احمد قنبري، 
  روه کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجانگ

  

  1چکیده
کونازول و سایکوسل بر رشد، عملکرد و غلظت هاي رشد یونی کننده تنظیممنظور بررسی اثر  به

 در 1386-87 در سال زراعی ی آزمایشتأثیر تنش خشکی عناصر مختلف در گیاه ارزن مرواریدي تحت
هاي خرد شده در قالب طرح پایه  کرتصورت  به نشگاه زابل کشاورزي دا تحقیقاتی پژوهشکدهمزرعه
 بدون :فاکتور اصلی شامل سه سطح تنش خشکی. هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت بلوك

و قطع آبیاري در مرحله رشد زایشی ) دهی ساقه(قطع آبیاري، قطع آبیاري در مرحله رشد رویشی 
بدون محلول پاشی، محلول پاشی : حلول پاشی در چهار سطحو فاکتور فرعی نیز شامل م) دهی خوشه(

 صفات. بودسایکوسل  + نازولوکیونی و محلول پاشی با سایکوسل، محلول پاشی با کونازولیونیبا 
 شاخص برداشت و ،دانه وزن هزارعملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، ،ارتفاع گیاهمورد ارزیابی شامل 

عملکرد ارتفاع گیاه،   که باالترین میزاننتایج نشان داد. ه گیاه بوددر علوف) K و N ،P(درصد عناصر 
 بر عالوه. از تیمار عدم تنش حاصل شددانه ، شاخص برداشت و وزن هزارعلوفه خشک و دانه ارزن

اما .  گیاه ارزن شدیتروژن و فسفر موجود در علوفهنعدم تنش باعث افزایش درصد این، تیمار 
در بین تیمارهاي محلول پاشی . داري بر محتوي پتاسیم گیاه بگذارند  اثر معنیتیمارهاي تنش نتوانستند

محلول پاشی ترین آن از تیمارهاي  تیمار عدم محلول پاشی و کممیزان ارتفاع گیاه از  نیز باالترین
بر این  عالوه. حاصل شد از محلول پاشی با سایکوسل  نیزدانهترین وزن هزار  و بیشدست آمد هب

 و همچنین باالترین محتوي عناصر غذایی موجود در علوفه  ارزنخشک و دانهعلوفه عملکرد ن باالتری
 اثر ندمحلول پاشی نتوانستتیمارهاي اما  .دست آمد هبسایکوسل  + نازولوکیونی از محلول پاشی گیاه
  .دنداشته باشگیاه شاخص برداشت داري بر  یمعن

  

 عملکرد، سایکوسل، نازولکویونی، تنش خشکی ،ارزن مرواریدي : کلیديهاي واژه
                                                

  eamiri57@yahoo.com: مسئول مکاتبه *



 4 شماره 1389) 3(ه الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد مجل
 

 16

 مقدمه
یکی از اهداف مهم در کشاورزي پیشرفته افزایش عملکرد در واحد سطح و به حداقل رساندن 

هاي نوین در بهبود کمی و کیفی  از رهیافت. ضایعات و خسارات ناشی از عوامل نامساعد است
هاي   توانند در غلظت این مواد میباشد،  هاي رشد گیاهی می محصوالت کشاورزي استفاده از هورمون

زنی بذر تا  که این عمل از هنگام جوانه. هاي رشد و نمو گیاه را تنظیم نمایند بسیار پایین، برخی جنبه
 3 یکی از مشتقات کولین2یا سایکوسل) CCC (1کلرومکوات کلراید. پیري و مرگ گیاه تداوم دارد

 5هاي رشد گیاهی کنندهترین کند بوده و از پرمصرف 4این ترکیب از گروه ترکیبات آنیومی. باشد می
ویژه  به(نترل رشد رویشی گیاهان زراعی باشد و امروزه جهت کاهش خوابیدگی و ک ویژه در اروپا می به

هاي رشد  کننده  نیز از تنظیم6یونیکونازول). 2000امام و مؤید، (کاربرد فراوانی پیدا کرده است ) غالت
ترین اثر آن ممانعت نمودن از   تولید و توزیع گردید، و مهم سامیتومو شیمیاییوسیله کمپانی هاست که ب

یونی ). 1987کاتاجی و همکاران، (رشد طولی ساقه از طریق اثر بر محتوي جیبرلین گیاه است 
 گروه متیل کائورن در بیوسنتز 19هاي متابولیکی کربن  کونازول از طریق ممانعت از اکسیداسیون

در رابطه با استفاده از مواد رشد گیاهی در ). 2007شریف و همکاران، (کند  ل ایجاد میجیبرلین اختال
هاي زیادي حاصل شده است و تحقیقاتی بر روي این مواد در سطوح  کارهاي علمی پیشرفت

 از طریق جلوگیري از سنتز اسید CCC. بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و مولکولی صورت گرفته است
توان   میCCCبرخی از محققان معتقدند که از ). 1960تولبرت، (کند  را کوتاه میجیبرلیک قد گیاه 

) 1993پراساکوا و همکاران، (و شوري ) 1981داشکووا، (براي مقاوم کردن گیاهان نسبت به کم آبی 
بر طبق نتایج برخی پژوهشگران سایکوسل باعث کاهش ارتفاع ساقه، افزایش تعداد . نیز استفاده نمود

ها و حشرات  در هر بوته، افزایش تعداد دانه در سنبله، افزایش مقاومت به سرما، شوري، قارچپنجه 
در ) 2009(هونگ و همکاران  -یان). 1983؛ جانگ و رودماخر، 1997فال،  امام و داست(شود  می

بررسی اثر محلول پاشی یونیکونازول بر توزیع و تجمع ماده خشک سویا پس از گلدهی نشان دادند 
اي نشان داده شد  در مطالعه. شود داري در تجمع ماده خشک می حلول پاشی سبب افزایش معنیم

                                                
1- 2- Chloroethyl 3 methyl ammonium chloride 
2- Cycocel 
3- Choline 
4- Oniome compounds 
5- Plant growth Retardants 
6- (S) 4,4- dimethyl-2- (1,2,4-triazol-1yl)-1-penten-3-ol--E-1-(4-chloro-phenyl) 
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کاربرد یونیکونازول سبب کاهش فعالیت نیترات، سرعت فتوسنتز و افزایش محتواي پروتئین محلول 
، سویا )1995ایمام و همکاران، (بر این روي گندم  عالوه). 1994یانگ و همکاران، (خواهد شد 

 که گزارش شده) 2007ماي و همکاران، (و تاتوره ) 2006کاساب و همکاران، (، لوپن )2000والخیر، اب(
  .باشد یونیکونازول قادر به افزایش عملکرد گیاهان زراعی از طریق افزایش مقاومت به تنش خشکی می

و   و تعرقزیاد بودن میزان تبخیر. کننده تولید گیاهان زراعی استیکی از عوامل محدودکمبود آب 
تر به مطالعه در مورد آثار تنش  توجه بیشبی در طول دوره رشد گیاهان زراعی، محدودیت منابع آ

کند  را طلب میخشکی و انتخاب ارقام مقاوم به خشکی و همچنین ذخیره آب و مصرف کارآمد آن 
ت سم ورزي به تغییر الگوي کشا،آبی و محدودیت منابع آبی ایط کمردر ش). 1996سدراس و میلوري، (

دلیل  هاي مختلف ارزن به ژنوتیپ. تواند راهکار بسیار مناسبی باشد می کاشت گیاهان سازگار به خشکی
توانند در  و می تري نیاز دارند کوتاه بودن فصل رشد و داشتن برخی خصوصیات ویژه به آب کم

 ارزن بنابراین. )2000ناخدا،  (کندتري تولید  شرایط مساعد محیطی نسبت به سایر غالت محصول بیش
گیاهی است که به تازگی در  1ارزن مرواریدي. آب باشد تواند گیاه مناسبی براي کاشت در مناطق کم می

نواحی گرمسیري، مقاومت  قابلیت تطابق باال در  ورشد سریع. گردد نواحی وسیعی از جهان کشت می
وجود اسید خوراکی و عدم  وشنسبی باال به خشکی و شوري، درصد باالي پروتئین، پربرگی و خ

پروسیک، چهار کربنه بودن، توانایی باالي تولید آن در نواحی گرم و خشک و باال بودن کارآیی مصرف 
صورت گیاهی مطلوب براي کشت در  کربنه، همگی باعث شده که به هاي سه آب آن نسبت به گونه

بیدینگر و ). 2000ناخدا، (نواحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند، محسوب گردد 
در مراحل نمو ي ثیر تنش خشکی بر عملکرد پروتئین ارزن مرواریدأتدر آزمایشی ) 1987(همکاران 

 که عملکرد دانه، اجزاي عملکرد، نمودندمشاهده ایشان .  شدن دانه مورد مطالعه قرار دادندخوشه و پر
 تیمار تنش ثیرتأ له نمو خوشه تحتعملکرد دانه در واحد سطح در مرحمقدار پروتئین و مجموع 

د که تنش آبی در مرحله پر شدن دانه باعث کاهش عملکرد دانه، تعدا در حالی. قرار نگرفتخشکی 
االسالمی و   ثقه.دانه گردید؛ اما محتوي پروتئین دانه افزایش یافتهزاردانه در واحد سطح و وزن 

مختلف رشد بر عملکرد و بازده استفاده از در بررسی تأثیر تنش خشکی در مراحل ) 2007(همکاران 
یابد اما  هاي ارزن کاهش می آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی نشان داد، در شرایط تنش عملکرد ژنوتیپ

کاهش عملکرد در شرایط اعمال تنش در مرحله ظهور خوشه شدیدتر از اعمال تنش در مرحله رشد 
                                                
1- Pennisetum americanum 
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بر عملکرد و اجزاي عملکرد آبی  تأثیر تنش کم طالعهدر م) 2010( ویلگاس و همکاران .رویشی است
  .گردد  میگونه در هر سه عملکرد دانه مشاهده نمودند که تنش باعث کاهش سه گونه غالت

 منظور بررسی اثر محلول پاشی ش بهآبی در منطقه سیستان این آزمای با توجه به بحران کم
  . تحت تنش آبی انجام گرفته استمرواریدي عملکرد کمی و کیفی ارزن بر  رشدهاي کننده تنظیم

  
  ها مواد و روش

  کشاورزي دانشگاه زابل تحقیقاتی پژوهشکده در مزرعه1386- 87 در سال زراعی آزمایشاین 
 2  ودرجه 31 دقیقه، عرض جغرافیایی 29 درجه و 61آزمایش داراي طول جغرافیایی  محل. انجام شد

 بندي کوپن داراي اقلیم طبق اقلیممنطقه این . باشد متر از سطح دریا می 487دقیقه شمالی و ارتفاع 
 و pH=4/7محل آزمایش لوم شنی، داراي  خاك. باشد  خشک می وخشک بسیار گرم، با تابستان گرم

8/1=EC2 و 1هاي   در جدول محل آزمایشآنالیز شیمیایی آب و خاك(زیمنس بر متر است   دسی 
هاي کامل تصادفی   در قالب طرح پایه بلوك شدههاي خرد کرتصورت  آزمایش به). آورده شده است

بدون قطع  :سطوح مختلف تنش خشکی در سه سطحفاکتور اصلی شامل . سه تکرار انجام گرفت با
و قطع آبیاري در مرحله رشد ) S2() دهی ساقه( رشد رویشی مرحله، قطع آبیاري در )S1 (آبیاري

 بدون محلول پاشی: لول پاشی در چهار سطحو فاکتور فرعی نیز شامل مح) S3() دهی خوشه(زایشی 
)R1(،کونازول  یونی محلول پاشی با)R2( سایکوسل ، محلول پاشی با)R3 ( و محلول پاشی با

  .بود) R4( سایکوسل+ کونازول یونی
  

 1386 تجزیه شیمیایی آب آبیاري در سال -1جدول 

pH 
هدایت الکتریکی 

  )زیمنس بر متر دسی(

ازت کل 
گرم بر  میلی(

  )رلیت

 پتاسیم
گرم بر  میلی(

  )لیتر

 فسفر
گرم بر  میلی(

  )لیتر

 روي
گرم بر  میلی(

  )لیتر

 منگنز
گرم بر  میلی(

  )لیتر
2/7  2/2  -  617  -  015/0  03/0  

  
  1386متر طی سال   سانتی0-30 تجزیه شیمیایی خاك محل آزمایش قبل از کاشت در عمق -2جدول 

pH  
هدایت الکتریکی 

  )زیمنس بر متر دسی(

ل ازت ک
گرم بر  میلی(

  )لیتر

 پتاسیم
گرم بر  میلی(

  )لیتر

 فسفر
گرم بر  میلی(

  )لیتر

 روي
گرم بر  میلی(

  )لیتر

 منگنز
گرم بر  میلی(

  )لیتر
2/7  8/1  027/0  317  56/1  615/1  32/0  
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 گرم در لیتر  میلی3000 ،سایکوسلو  گرم در لیتر  میلی100 میزان  بهکونازولیونیمحلول پاشی 
صورت ) دهی  خوشهلهدهی و سه هفته بعد مرح  ساقهمرحله( در دو نوبت )2007، شریف و همکاران(

ها از   بوتهمتر بود و فاصله  سانتی20فواصل   متر و4کاشت به طول  ردیف 10هر کرت شامل . گرفت
 . اردیبهشت صورت گرفت25کشت بذر در . متر در نظر گرفته شد  سانتی10  بر روي هر ردیفهم

.  روز آبیاري صورت گرفت10اشت، زمین آبیاري گردید و به دنبال آن به فاصله هر بالفاصله پس از ک
م به هنگا.  نیاز انجام شدبر حسب) ها  و مبارزه با آفات و بیماريوجین، کوددهی(ملیات داشت کلیه ع

 خمیري قرار زمانی که دانه گیاه در مرحله)  مردادماه6( خشک برداشت جهت تعیین عملکرد علوفه
. مربع برداشت صورت گرفت متر2/1 حاشیه، از شش ردیف میانی هر کرت در نظر گرفتنبا  داشت

منتقل و در نهایت  گراد  درجه سانتی70 دمايبا آون  ساعت به 48هاي ارزن براي مدت  سپس نمونه
هاي خشک شده ارزن به  پس از آن نمونه. شدطح محاسبه  ارزن در واحد سوزن خشک علوفه

براي . تعیین گردیدعلوفه ، پتاسیم، فسفر  نیتروژنمحتويو بعد از آسیاب کردن ل شده آزمایشگاه منتق
 باشند  استفاده شد که شامل مرحله هضم، تقطیر و تیتراسیون میگیري نیتروژن از روش کجلدال اندازه

براي  و) 1997امامی، ( 1گیري پتاسیم از دستگاه جذب اتمی براي اندازه. )2002نژاد و همکاران،  ولی(
برداشت نهایی . )2004رفیعی و همکاران،  (استفاده شد 2گیري فسفر از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه

ط مرداد صورت ارزن نیز براي تعیین عملکرد دانه، وزن هزاردانه و شاخص برداشت این گیاه در اواس
داري براي تعیین عملکرد بر ها جهت تعیین عملکرد دانه این گیاه مطابق با نمونه برداري نمونه. گرفت

  . ارتفاع گیاه نیز در زمان برداشت نهایی محاسبه شد.علوفه این گیاه بود
 و مقایسه مقایسه آماري شده MSTATCافزار  هاي حاصل با استفاده از نرم در نهایت داده

  .شددرصد انجام  5آزمون دانکن در سطح احتمال ا ها ب میانگین
  

  نتایج و بحث
   خصوصیات کمی-1

 ) درصدP>5 (تأثیر تیمارهاي تنش خشکی و محلول پاشی قرار گرفت  تحتع گیاهارتفا: ارتفاع گیاه
ترین ارتفاع گیاه از تیمار عدم  ها نشان داد که بیش مقایسه میانگین حاصل از تجزیه داده. )3جدول (

                                                
1- Atomic Absorption 
2- Spectrophotometer 
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) متر  سانتی1/96(ترین ارتفاع گیاه نیز از تیمار تنش در مرحله رویشی  و کم) متر  سانتی9/134(تنش 
 تنش آبی به سبب کاهش طول دوره رشد رویشی گیاه و مطابق آن کاهش ).4جدول (دست آمد  هب

نیز در ) 1990(الدلو و ماچو . )1995مو،  کهن (ز سبب کاهش ارتفاع گیاه شده استتمیزان فتوسن
 با  ذکر کردندها آن. ت رشد و اندازه سلول نسبت دادندآزمایشی علت این کاهش را به کاهش سرع

در بین تیمارهاي محلول پاشی نیز  .یابد کاهش میزان آب خاك، رشد و طویل شدن ساقه کاهش می
 ترین مقدار آن از تیمار و کم) متر  سانتی4/127( عدم محلول پاشیترین ارتفاع گیاه از تیمار  بیش

بر این سایر  الوه، عحاصل شد) متر  سانتی1/90( ترکیب یونیکونازول با سایکوسل محلول پاشی
کونازول یونی ).4جدول ( داري بر ارتفاع گیاه داشته باشند تیمارهاي محلول پاشی نیز نتوانستند اثر معنی

 1جیبرلیک اسید مانع از فعالیت آنزیم انت کائورن سنتتاز سایکوسل با اختالل در مسیر چرخه بیوسنتزو 
  ).2007ان، شریف و همکار (دهد شده و ارتفاع گیاهان را کاهش می

 محلول ی، واریانس نشان داد که تیمارهاي تنش خشکنتایج حاصل از تجزیه:  خشکعملکرد علوفه
 خشک داري بر عملکرد علوفه د اثر معنیدرص 5در سطح احتمال و اثر متقابل این دو تیمار  پاشی
از تیمار کتار  کیلوگرم در ه3/9212 به مقدار خشک ارزن باالترین عملکرد علوفه .)3جدول ( ندداشت

ترین مقدار  دست آمد و کم هب) S1R4(سایکوسل + کونازول  مطلوب همراه با محلول پاشی یونیآبیاري
 از تیمار قطع آبیاري در مرحله رشد زایشی و عدم محلول پاشی ) کیلوگرم در هکتار7/6891 (آن
)S3R1 (حاصل شد)  ر عملکرد کمی آبی ب دهنده اثرات سوء تنش کم  این موضوع نشان).7جدول

گزارش کردند که تنش خشکی، تعداد پنجه و عملکرد ماده ) 2007(شریف و همکاران . باشد علوفه می
ن دیگر روي گیاهان مختلف اهاي محقق نتایج پژوهش. دهد طور خطی کاهش می خشک در گیاه را به

حقیق مورد هاي این ت حاکی از کاهش ماده خشک و بیوماس تحت شرایط تنش خشکی بوده و یافته
هاي رشد یونیکونازول و  کننده تنظیم). 1985؛ ماهاالشمی و بیدینگر، 1995مو،  کهن(تأیید قرار گرفت 

دلیل ایجاد افزایش خاصیت مقاومت به خشکی در گیاه ارزن سبب افزایش عملکرد علوفه  سایکوسل به
 عملکرد تحت محلول پاشی ن نیز حاکی از افزایشانتایج سایر محقق). 1982دي و همکاران، (اند  شده

؛ یانگ و 2009هونگ و همکاران،  -یانگ(هاي رشد بر روي گیاهان مختلف است  کننده با این تنظیم
  ).1994همکاران، 

                                                
1- Ent-kaurene synthetase 
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  دانه و شاخص برداشتدانه، وزن هزارتجزیه واریانس ارتفاع گیاه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد  -3جدول 

  ارتفاع گیاه
کرد علوفه عمل

  خشک
  عملکرد دانه

وزن 
  دانههزار

شاخص 
 منبع تغییر  برداشت

 درجه
  آزادي

 میانگین مربعات
 n.s2/16 n.s2/9527 n.s0/5541 n.s02/0 n.s03/0 2  تکرار

  22/7*  12/3*  3/14721*  0/223624*  9/4240* 2  فاکتور تنش
  71/0  218/0  6/51324  7/12692  1/220 4  اشتباه اصلی

  n.s52/0  96/2* 2/2981*  1/27659*  3/963* 3  فاکتور محلول پاشی
  n.s8/413  *6/29527  *0/20367  n.s31/0  n.s26/0 6  پاشی محلول× تنش 

  10/0  32/0  0/28310  8/5373  6/145 18  اشتباه فرعی
12/16 - ضریب تغییرات  80/19  45/17  91/23  12/27  

  .دار  درصد و غیرمعنی5 درصد، 1دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به n.s و *، **
  

ه، وزن پاشی بر ارتفاع گیاه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد دان  مقایسه میانگین اثر تیمارهاي تنش و محلول-4 جدول
  دانه و شاخص برداشتهزار

  تیمار
  ارتفاع گیاه

  )متر سانتی(

عملکرد 
خشک  علوفه

کیلو گرم در (
  )هکتار

عملکرد 
   دانه

کیلو گرم (
  )در هکتار

وزن 
  هزاردانه

  )گرم(

شاخص 
  اشتبرد

  )درصد(

   تنش خشکی
  a9/134  a7/9189  a7/1009  a59/1  a27/11  عدم تنش

  c1/96  b2/8126  b4/799  b41/1  c12/10  دهی تنش در مرحله ساقه
  b5/112  c4/6732  c6/700  c34/1  b52/10  دهی تنش در مرحله خوشه

   پاشی محلول
  a4/127  c3/6974  c2/712  c39/1  a32/10  پاشی عدم محلول

  b7/93  b6/7731  b1/877  b50/1  a27/10  کونازولیونیی با پاش محلول
  b9/99  b9/7922  ab4/927  a63/1  a28/10   سایکوسلپاشی با محلول
  b1/90  a5/8869  a1/971  a61/1  a30/10  سایکوسل+ کونازول یونیاشی باپ محلول
  .دار آماري هستند هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معنی میانگین
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 گیاه ارزن ها بر عملکرد دانه اثر متقابل آنپاشی و  اثر تیمارهاي تنش خشکی، محلول: لکرد دانهعم
باالترین عملکرد دانه ارزن به خشک  مطابق با عملکرد علوفه. )3جدول ()  درصدP>5( دار بود معنی

+ نازول  کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاري مطلوب همراه با محلول پاشی یونیکو2/1177مقدار 
 مطلوب همراه با محلول پاشی حاصل شد و بین این تیمار با تیمار آبیاري) S1R4(سایکوسل 
 از تیمار قطع آبیاري ترین مقدار عملکرد دانه نیز  کم.داري مشاهده نشد  تفاوت معنی)S1R3(سایکوسل 

رم در هکتار  کیلوگ5/703 که برابر با حاصل شد) S3R1(در مرحله رشد زایشی و عدم محلول پاشی 
 عمال تنش در مرحلهمیزان کاهش عملکرد دانه در شرایط ادهد که   این نتایج نشان می).7جدول (بود 

با توجه به ). 4جدول (تر بود  دهی کم در مقایسه با تیمار تنش در مرحله خوشه) دهی ساقه( رویشی
بایلر و . شود د میدانه ایجاهش عملکرد از طریق کاهش وزن هزارکا، علت عمده مایشزنتایج آ

اي روي وضعیت رشد دانه ارزن مرواریدي در شرایط تنش خشکی و  در مطالعه) 1993(همکاران 
آبیاري مطلوب نشان دادند که قطع آبیاري پس از ظهور خوشه، از طریق کاهش مرحله خطی پر شدن 

برسی تأثیر تنش در ) 2007(االسالمی و همکاران  ثقه .دهد  درصد کاهش می25دانه وزن نهایی را 
 نشان پنج ژنوتیپ ارزن معمولیآب خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و بازده استفاده از 

در خوشه و کاهش ترین کاهش تعداد دانه   ظهور خوشه باعث بیش که تنش خشکی در مرحلهندداد
  پر شدن دانهگزارش کردند تنش خشکی در طی) 1985 (ماهاالشمی و بیدینگر. گردد دانه میوزن هزار

ابق با طمهاي رشد نیز  کننده  در رابطه با محلول پاشی تنظیم.دهد  درصد کاهش می50لکرد دانه را تا عم
دلیل ایجاد افزایش خاصیت  کونازول و سایکوسل بههاي رشد یونی کننده تنظیمعملکرد علوفه خشک 

سایکوسل کاربرد  گیاه در اثر  ایناي افزایش مقاومت روزنهمقاومت به خشکی در گیاه ارزن از طریق 
از طرفی سایکوسل با افزایش تعداد و  ).1982دي و همکاران، (سبب افزایش عملکرد دانه شده است 

ها  سمت دانه تري به تر شده و مواد پرورده بیش  باعث فتوسنتز بیش،ها و همچنین سطح برگ بقاي پنجه
نتایج ). 2007شریف و همکاران، (شود  جب میتري را مو یابد و افزایش عملکرد دانه بیش انتقال می

  .مطابقت دارد) 1995(مام و همکاران یا  تحقیقحاصل از این آزمایش با
 ) درصدP>5( دار بود دانه معنیبر وزن هزار و محلول پاشی  تنش خشکیهاياثر تیمار: دانههزاروزن 

 از مقدار آن نیزین تر  و کم)م گر59/1(دانه از تیمار عدم تنش باالترین میزان وزن هزار .)3جدول (
دانه در مورد کاهش وزن هزار). 4جدول (دست آمد  هب)  گرم34/1( دهی  خوشهتیمار تنش در مرحله
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در زمان اعمال این تیمار برخی توان گفت از آنجایی که  دهی می در تیمار تنش در مرحله خوشه
هاي  ها شروع شده بودند تشکیل سلول افشانی شده بودند و مرحله پر شدن دانه در آن ها گرده گلچه

تأثیر قرار گرفته و پتانسیل وزن دانه  هورمون سیتوکینین در شرایط تنش، تحتدلیل کاهش  آندوسپرم به
 مقایسه میانگین تیمارهاي محلول  ).1994برادفورد،  ؛2007االسالمی و همکاران،  ثقه(کاهش یافته است 

وزن پاشی نیز نشان داد تیمارهاي محلول پاشی در مقایسه با تیمار بدون محلول پاشی سبب افزایش 
که باالترین عملکرد دانه ارزن از تیمار محلول پاشی با سایکوسل  طوري ، به است ارزن شدهدانههزار

تفاوت سل سایکو+ یونیکونازول حاصل شد و بین این تیمار با تیمار محلول پاشی با )  گرم63/1(
)  گرم39/1( نیز از تیمار عدم محلول پاشی دانهوزن هزارترین مقدار  کم. داري مشاهده نشد معنی

ن دیگر نیز اظهار داشتند که وزن دانه در نتیجه تیمار با سایکوسل امحقق ).4جدول ( حاصل گردید
دهند   می نسبتیابد و علت آن را به افزایش قدرت مقصد فیزیولوژیکی قبل از گلدهی افزایش می

  ).1988رایت،  وادینگتون و کارت(
 و تیمار ) درصدP>5( دار بود فقط اثر تیمار تنش خشکی بر شاخص برداشت معنی: شاخص برداشت

. )3 جدول (نبود دار پاشی بر این صفت معنی پاشی و اثر متقابل تیمارهاي تنش و محلول محلول
در مقایسه با تیمارهاي ) آبیاري مطلوب ( عدم تنشتیمارمقایسه میانگین تیمارهاي تنش نشان داد، 

 و تیمار تنش ) درصد27/11(شاخص برداشت  ترین ي بیش داراتنش در مرحله رشد رویشی و زایشی
کاهش ). 4جدول ( بود ) درصد12/10 ( شاخص برداشت مقدارترین  ظهورخوشه داراي کمدر مرحله

ها و  دلیل عقیم ماندن گلچه تواند به دهی می  خوشهشت در شرایط اعمال تنش در مرحلهشاخص بردا
رابطه با کاهش  در) 2007(االسالمی و همکاران  ثقه). 1994برادفورد، (دانه باشد کاهش وزن هزار

توان مقادیر پایین   از طرفی می.ی نتایج مشابهی گزارش کردندتأثیر تنش خشک شاخص برداشت تحت
لوفه باال در مقایسه با عملکرد پایین دانه این گیاه شاخص برداشت ارزن مرواریدي را به عملکرد ع

  ).1992ناگور و همکاران، (نسبت داد 
   گیاه ارزن عناصر مختلف در علوفهغلظت -2

و هم تیمار محلول پاشی  تیمار تنش همها نشان داد که   واریانس دادهنتایج تجزیه:  و فسفرنیتروژن
ها بر اثر متقابل این تیمار. ندشتداو فسفر ظت نیتروژن  بر غل درصد5 در سطح احتمال داري تأثیر معنی

مقایسه میانگین تیمارهاي . )5جدول ( ) درصدP>5( دار بود  نیز معنی و فسفریتروژنروي غلظت ن
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هاي  کننده اثرات متقابل تنش و محلول پاشی نشان داد، آبیاري مطلوب همراه با محلول پاشی تنظیم
 سبب ، و تیمار بدون محلول پاشی در مرحله رشد رویشی و زایشی تنشرشد در مقایسه با تیمارهاي

یتروژن که باالترین میزان درصد ن طوري به. شود میافزایش غلظت عناصر نیتروژن و فسفر بافت گیاه 
علوفه ارزن از تیمار آبیاري مطلوب همراه با محلول پاشی ) درصد 37/0(و فسفر )  درصد04/3(

داري بین این تیمار با  حاصل شد و از لحاظ آماري تفاوت معنی) S1R4(سایکوسل + یونیکونازول 
 یونیکونازول هاي رشد کننده یک از تنظیم  جداگانه هرتیمارهاي آبیاري مطلوب همراه با محلول پاشی

علوفه )  درصد19/0(و فسفر )  درصد32/2(ترین میزان درصد نیتروژن  کم. وجود نداشتو سایکوسل 
) S2R1 (هاي رشد کننده  و عدم محلول پاشی تنظیمتنش در مرحله رشد رویشی از تیمار  نیزارزن

دلیل کاهش جذب این  تواند به می گیاهو فسفر علت کاهش محتوي نیتروژن  ).7جدول  (حاصل شد
کاهش درصد ). 1990الدلو و ماچو، (صر توسط ریشه از خاك تحت شرایط تنش خشکی باشد اعن

در . نیز گزارش شده است) 1994(میسرا   در شرایط خشکی توسط گیاهان علوفه و فسفرنیتروژن
و فسفر  افزایش غلظت نیتروژن رسد علت نظر می بههاي رشد نیز  کننده رابطه با محلول پاشی تنظیم

ر ب کنندهاي رشد این تنظیم مستقیم دلیل تأثیر  بهسایکوسل+ کونازول یونی با تحت شرایط محلول پاشی
هونگ و  -یانگ (باشدو فسفر  نیتروژن و در نتیجه افزایش جذب ري ریشهرشد طولی و قطافزایش 

  ).2009همکاران، 
  

   تجزیه واریانس درصد عناصر معدنی موجود در علوفه-5جدول 
  پتاسیم  فسفر  نیتروژن

   آزاديدرجه منبع تغییر
  میانگین مربعات

 n.s06/0 n.s034/0 n.s029/0  2 تکرار

  n.s519/3  063/0*  41/4*  2  فاکتور تنش
  317/0  0034/0  19/0  4  اشتباه اصلی

 016/1*  0051/0*  43/0*  3  فاکتور محلول پاشی

  n.s105/0  0084/0*  24/0*  6  پاشیمحلول× تنش 
  201/0  0021/0  03/0  18  اشتباه فرعی

  11/25  32/14  75/19  - ضریب تغییرات
  .دار و غیرمعنی درصد 5 درصد، 1دار در سطح احتمال  ترتیب معنی به n.s و *، **
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  پاشی بر غلظت عناصر مختلف  مقایسه میانگین اثر تیمارهاي تنش و محلول-6جدول 
  )درصد( پتاسیم  )درصد( فسفر  )درصد( نیتروژن  تیمار

    تنش خشکی
  a93/2  a38/0  a48/2  عدم تنش

  c22/2  c22/0  a44/2  دهی تنش در مرحله ساقه
  b36/2  b32/0  a45/2  دهی تنش در مرحله خوشه

    پاشی محلول
  c41/2  c21/0  c71/2  پاشی عدم محلول

  b80/2  b29/0  b94/2  یونی کونازولپاشی با  محلول
  ab94/2  b30/0  ab01/3   سایکوسلپاشی با محلول
  a07/3  a33/0  a08/3  سایکوسل+   یونی کونازولپاشی با محلول
  .ري هستنددار آما هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معنی میانگین

  
و تیمارهاي )  درصدP>5(داري بود  معنیگیاه  محتوي پتاسیم برپاشی   محلولفقط اثر تیمار: مپتاسی

 باالترین ).5جدول ( داري بر غلظت این عنصر در گیاه داشته باشند قطع آبیاري نتوانستند اثر معنی
 از لحاظ حاصل شد و) رصد د08/3( سایکوسل+ کونازول یونیغلظت پتاسیم از تیمار محلول پاشی با 

ترین مقدار   کم.تیمار محلول پاشی باسایکوسل وجود نداشتداري بین این تیمار با  آماري تفاوت معنی
جدول  (دست آمد هب)  درصد71/2(نیز از تیمار عدم محلول پاشی غلظت عنصر پتاسیم در بافت گیاه 

کونازول و یونیر مستقیم یثتأا بر توان افزایش جذب غلظت پتاسیم ر که ذکر شد میطور  همان.)6
کاندیل و همکاران  .)2009هونگ و همکاران،  -یانگ ( بر افزایش رشد ریشه نسبت دادسایکوسل

  .آزمایشی نتایج مشابهی گزارش کردندنیز در ) 2008(
  

  گیري نتیجه
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در تیمار عدم تنش از نظر تمام صفات کمی و غلظت 
عناصر نیتروژن و فسفر علوفه نسبت به تیمارهاي تحت تنش در مرتبه باالتري قرار گرفته و علوفه 

علت این موضوع را . تري برخوردار بوده است تولیدي این تیمار از کمیت و محتواي مواد معدنی بیش
وي دیگر به هاي فیزیولوژیک گیاه و از س سو به تأثیر سوء تنش خشکی بر کلیه واکنش توان از یک می
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همچنین در این آزمایش استفاده . توانایی تولید بالقوه باالي این گیاه در شرایط مناسب رشد نسبت داد
 N ،P(بر افزایش غلظت عناصر معدنی  صورت محلول پاشی توانست عالوه هاي رشد به کننده از تنظیم

تواند مرتبط با   این برتري میگذار باشد کهیرعلوفه گیاه بر افزایش عملکرد کمی ارزن نیز تأث) Kو 
که افزایش سطح برگ  طوري ها و همچنین سطح برگ بیشتر گیاه باشد، به افزایش تعداد و بقاي پنجه

یابد و افزایش عملکرد دانه  ها انتقال می سمت دانه تري به تر شده و مواد پرورده بیش باعث فتوسنتز بیش
  .شود تري را موجب می بیش

  
پاشی بر عملکرد علوفه، عملکرد دانه، نیتـروژن   محلول × انگین اثر متقابل تیمارهاي تنش خشکی مقایسه می -7جدول  
 و فسفر

 تیمار

عملکرد علوفه 
کیلو گرم در (

 )هکتار

  عملکرد دانه
کیلو گرم در  (

 )هکتار

  نیتروژن
 )درصد(

  فسفر
 )درصد(

S1R1 c7/8024 bc3/891 cd67/2 b27/0 

S1R2 b6/8607 b1/966 b88/2 a35/0 

S1R3 b1/8741 a8/1099 ab95/2 a36/0 

S1R4 a3/9212 a2/1177 a04/3 a37/0 

S2R1 e3/7431 cd1/767 f32/2 c19/0 

S2R2 c8/8026 c1/854 e49/2 bc26/0 

S2R3 c1/8176 bc2/896 cd67/2 b28/0 

S2R4 b9/8539 b9/943 c71/2 ab31/0 

S3R1 f7/6891 d5/703 f36/2 bc25/0 

S3R2 e0/7546 cd6/771 d61/2 b28/0 

S3R3 d1/7695 c4/845 cd68/2 b28/0 

S3R4 c7/7990 bc2/873 c73/2 a35/0 

  ها است دار بین آن دهنده عدم وجود تفاوت معنی حروف مشابه در هر ستون نشان
S1 :      بدون قطع آبیاري                                    R1 :بدون محلول پاشی  
S2 :دهی ساقه(ي در مرحله رشد رویشی قطع آبیار  (    R2 :محلول پاشی با یونیکونازول  
S3 : دهی خوشه(قطع آبیاري در مرحله رشد زایشی (    R3 :محلول پاشی با سایکوسل  

                                                                   R4 : سایکوسل+ محلول پاشی با یونیکونازول 
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Effect of uniconazole and cycocel plant growth regulators in drought 
stress condition on some characteristics of pearl millet 
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Abstract1 
In order to study the effect of uniconazole and cycocle growth regulators on 

growth, yield and nutrients content of pearl millet in drought stress condition, a 
field experiment was conducted in 2007-2008 in Agriculture Research Center of 
Zabol University. The experiment was conducted in split plot base on randomized 
completely block design with tree replications. Main plots were different levels of 
drought stress included: full irrigation, withholding irrigation in vegetative growth 
stage (beginning of rapid stem development), and withholding irrigation in 
flowering stage. Sub plots were of four levels micronutrients foliar application 
treatments (foliar application, foliar application of uniconazole, foliar application 
of cycocle, and foliar application of uniconazole + cycocle). In this experiment 
plant height, dry matter and grain yield, 1000-seeds weight, harvest index and 
absorption nutrients (N, P and K) content in forage were measured. The Results 
indicated that the highest plant height, dry matter and grain yield, 1000-seeds 
weight and harvest index obtained from S1 treatment. Furthermore the highest 
nitrogen and phosphorus content achieved from S1 treatment. But it hadn’t 
significant effect on potassium content in forage. Foliar treatments the highest plant 
height obtained from no foliar treatment and the lowest it achieved from foliar 
treatments and the most 1000-seeds weight obtained from foliar application with 
cycocle. In addition to the uppermost dry matter yield, grain yield and nutrients 
content obtained from foliar application of uniconazole + cycocle. But foliar 
treatments hadn't significant influence on harvest index of millet. 
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* Corresponding Author; Email: eamiri57@yahoo.com 


