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  ۱۳۹۰ بهار/ پنجاه و پنجم شماره  / پانزدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله  
  

۱  

 
  

  
 

   هاي دو رقم زيتون اثر تنش خشكي و كندكننده رشد سايكوسل بر رشد نهال
 

 

   ۳يرمي و نجمه ۴، ابوالقاسم حسن پور*۳، علي اكبر كامگار حقيقي۲تفضلي... ، عنايت ا۱حميدرضا معماري

  )۱۰/۸/۱۳۸۹ :رشيخ پذيتار ؛  ۱۹/۱/۱۳۸۸: افتيخ دريتار(
 
  دهيكچ

 سوء تنش خشكي و به دست آوردن ميزان رشد مناسب در شرايط كمبـود آب صـورت گرفتـه و              ثارآهاي زيادي در زمينه كاهش       پژوهش
 سايكوسـل  تـأثير ايـن پـژوهش بـه منظـور بررسـي      .  بوده استقيهاي مهم مورد تحق هاي رشد گياهي، يكي از روش      كاربرد تنظيم كننده  

آزمايش به صـورت فاكتوريـل در   . ط تنش خشكي صورت گرفت دو رقم روغني و شنگه زيتون در شرايايه بر رشد نهال ) كندكننده رشد (
، ٨(، دور آبياري در چهار سـطح  ) و شنگهيروغن(تيمارها شامل رقم گياه در دو سطح .  تكرار به اجرا درآمد    ٦ تصادفي با    قالب طرح كامالً  

 شـده  يريگ  اندازهيپارامترها. بود) در ليترگرم   ميلي٤٠٠٠ و ٢٠٠٠، ١٠٠٠،  ٥٠٠ فر،ص( در پنج سطح     کوسليو مقدار سا  ) اي  هفته ٢ و   ٤،  ٦
 به شاخساره و نسبت وزن خشک ريشه شهي قطر ساقه، نسبت وزن تر ر      اه،يميزان كلروفيل برگ، سطح برگ، ارتفاع گ      : در آزمايش عبارت از   

 ني ااحتماالًدار نبود که  ي معنتوني زيها  بر ارتفاع نهال  کوسلي و سا  ياريآب دور   يمارهاي ت آثار نشان داد برهمکنش     جينتا .بودند رهبه شاخسا 
 باعث کاهش تعـداد  ي در هر دو رقم، تنش خشکكه اينبا وجود . استکار رفته در ارتباط      ه ب کوسلي و غلظت سا   تونيامر با واکنش ارقام ز    

 با کوسليکاربرد سا. رد غلبه کي سوء تنش خشک آثار بر   کوسلي سا تريلگرم در    يلي م ٥٠٠ در رقم شنگه کاربرد غلظت       ي ول ،شدها   برگ نهال 
ـ  برگ گرد  لي کلروف زانيدار م  ي معن شي هفته در هر دو رقم موجب افزا       ٦ ياريگرم در دور آب    يلي م ٥٠٠غلظت   ـ  . دي  کـاربرد  يدر رقـم روغن

ـ  بـرگ در دور آب طح سنيانگي مشي در رقم شنگه موجب افزا ي سطح برگ شد، ول    نيانگي موجب کاهش م   کوسليسا در . شـد  هفتـه  ٦ ياري
دسـت  ه گرم در ليتر سايكوسل و دور آبياري شش هفته ب  ميلي٥٠٠ تنش خشكي در غلظت آثاردر هر دو رقم، بهترين نتايج كاهش      مجموع  

هاي مختلف سايكوسل در هر دور آبياري نتايج  دست آمده نشان داد، عالوه بر پاسخ متفاوت ارقام، كاربرد غلظت   ه  به طور كلي نتايج ب    . آمد
  .داشته استمتفاوتي را به دنبال 

  
   رقم شنگهي، رقم روغنتون،يتنش خشكي، كند كننده رشد سايكوسل، ز : يديلك  يها واژه

  
  
  
  

  
  

   مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سپيدان فارس  باغباني،كارشناس ارشد .۱
  استاد باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز. ۲
   دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز مهندسي آب، و كارشناس ارشداستادبه ترتيب . ۳
   كشور، تهراناستاد پژوهشي سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي. ۴
  akbarkamkar@yahoo.com: يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م : *
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۲  

  مقدمه
) eOleacea(از خانواده زيتـون سـانان   ) Oleae europea(زيتون 

طبـق آمـار    . سـت ادرختي هميشه سبز و بومي مناطق مديترانـه         
  هــاي موجـود، ميــزان توليــد جهــاني روغــن زيتــون طــي ســال 

 تن بـود كـه سـهم اتحاديـه اروپـا          ۱۷۹۶۹۰۰ بالغ بر    ۹۴-۱۹۹۰
 تـن روغـن بـوده       ۶۱۵۰۰ و تركيـه     ۱۹۴۰۰۰، تونس   ۱۳۳۷۰۰۰

ارقام زيتـون از نظـر مـصرف بـه دو صـورت روغنـي و                . است
ر ارقـام تجـارتي مـشهو    . شـوند  تقـسيم مـي   ) روميزي(كنسروي  

  : ازند ا روغني عبارت
Leccio ،Frantoio ،Moraioloــتالي در ا  Picual ،Arbequinaا، يـ

ــپان ــان،  در iki Koroneا،يدر اسـ در تـــونس و  Chemlaliيونـ
Ayvalik  كنـسروي ( تجاري مشهور روميزي     از ارقام . در تركيه (

Makzanila، Gordal ــپانيا و  Kalamata، Ascolana در اســــــ

Barouni توان نام بـرد  يونان، ايتاليا و تونس را ميترتيب در ه  ب .
روغنـي، زرد زيتـون،     : نـد از  ا  ارقام عمده زيتون در ايران عبارت     

  . ماري زيتون و شنگه
 Chlororthyl trimethyl ammonium-2)د يکلرمکوات کلرا

chloride) کوسل  يا سا ي(Cycocel)   ـ بـات اون  ي از گروه ترک  يومي
(Oniome compounds)  يهـا  ن کندکننـده يتـر   و از پـر مـصرف 

ژه در اروپا بوده ي به و(Plant growth Retardants) ياهيرشد گ
اهان ي گ يشي و کنترل رشد رو    يدگيو امروزه جهت کاهش خواب    

 هاي   آزمايش در). ۹ و   ۸(دا کرده است    ي پ ي کاربرد فراوان  يزراع
 سايكوســل ماننــدهــاي رشــد  اوليــه در فلــسطين بــا كندكننــده

)   C.C.C(   ،فسفون  ، فسفونS         و دامينوزايدها نشان داده شـد كـه
هـاي گيـاه را    تمام اين تركيبـات شـيميايي، وزن خـشك ريـشه        

 ميـزان تعـرق در واحـد      نيـز  كاربرد سايكوسل . دهند افزايش مي 
 اولـين بـار     ۱۹۶۵در سـال    ). ۳ (دهـد   مـي سطح برگ را كاهش     

هاي  هاي رشد براي جلوگيري از ريزش حبه      استفاده از كندكننده  
 و آغاز بعد از ظهور). ۱۷(گزارش شده است   توسط ويورانگور

رشد محصوالت زراعي و قلمه بعضي از درختان ميوه از جملـه         
هـاي زود هنگـام، يـك دوره خـشكي           زيتون به دنبال بارنـدگي    
هـايي در    افتد كه سبب ايجـاد پژمردگـي       طوالني مدت اتفاق مي   

. نيـست هاي بعدي قابل جبـران       شود كه توسط بارندگي    گياه مي 
ـ        يطين شرا يدر چن  وسـيله اضـافه    ه   اين امكان وجود دارد كـه ب

هاي رشـد از     هاي رشد به خصوص كندكننده     نمودن تنظيم كننده  
ـ هاي ا   به گياهان و قلمه    )C.C.C(جمله سايكوسل    ن درختـان،   ي

تري قدرت تحمل گياه را به شرايط خشكي         بتوان مدت طوالني  
ود آب در گياه، كمبـود       علت كمب  ترين متداول). ۱۷(افزايش داد   

رطوبت خاك همراه با افزايش سرعت تعرق نسبت بـه سـرعت      
ولي حتي هنگامي كه گياه مقدار      . هاست جذب آب توسط ريشه   

آب كافي در اختيار دارد، ممكن است در طـول روزهـاي گـرم              
هـا كمتـر از مقـدار      فصل رشد كه ميزان جذب آب توسط ريشه       

 از يكي). ۱(ه ايجاد شود در گياآب تعرق شده است، كمبود آب 
ــل   ــاربرد سايكوس ــايج ك ــزايش در  )C.C.C(نت ــان، اف  در گياه

كاربرد سايكوسل باعث افـزايش محتـوي       . هاست ضخامت برگ 
هـاي   محلول پاشي نهال  ). ۱۰(شود   كلروفيل در برگ گياهان مي    

گرم در ليتر سايكوسـل    ميلي۶۰۰۰ تا ۲۰۰۰هاي  زيتون با غلظت  
ي زيتون مؤثر اسـت و زمـاني كـه ايـن       ها بر كاهش ارتفاع نهال   

كاربرد ). ۱۰( آن بيشتر خواهد بود      آثارپاشي تكرار شود،     محلول
درصـد موجـب بهبـود وضـعيت        ) ۰۱/۰(سايكوسل در غلظـت     

 و ميـزان كلروفيـل و عملكـرد    شدمصرف آب در گوجه فرنگي  
در .  درصد افزايش داد۴۰ تا   ۲۰محصول تحت تنش خشكي را      

گياهي براي مطالعـه تنظـيم تعـادل        هاي رشد    اوايل، تنظيم كننده  
هـا از   مطالعات نشان داده اسـت سـايتوكينين      . ندشدآب استفاده   

، در حالي كه    دهند  مي، تعرق را افزايش     ها  روزنهطريق باز كردن    
 بـر عكــس عمـل نمـوده و بـا بــستن     )ABA(د يابـسيزيك اسـ  

 قين تحقيهدف از انجام ا). ۳ (دهد مي، تعرق را كاهش ها روزنه
 در پـنج  يتون به چهـار سـطح خـشک   ي واکنش دو رقم ز    يبررس

ط گلخانه بوده  يکوسل در شرا  يغلظت مختلف کندکننده رشد سا    
  . است

  
  ها مواد و روش

 و  ي متقابـل تـنش خـشک      آثـار  ين پژوهش به منظـور بررسـ      يا
 يهـا   نهـال  يات رشـد  ي خصوص يکوسل رو يکندکننده رشد سا  
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  هاي دو رقم زيتون  اثر تنش خشكي و كند كننده رشد سايكوسل بر رشد نهال 

۳  

 ينـشکده کـشاورز  ط گلخانـه در دا    يتون در شـرا   ي ز يمه خشب ين
 كيلـومتري شـمال شـرق شـيراز در          ۲۰دانشگاه شيراز، واقع در     

ش از يارتفـاع محـل آزمـا   .  انجام شـد   ۱۳۷۸-۱۳۷۹ يسال زراع 
 روزانـه در مـدت      يمتوسـط دمـا   . اسـت  متـر    ۱۸۱۰ا  يسطح در 

گـراد و    ي درجه سانت  ۹۷/۲۶±۴/۳ش در محل گلخانه برابر      يآزما
ش از ي آزمـا يبرا. ود درصد ب۸/۴۹±۱/۹ز يمتوسط رطوبت هوا ن  

 دانـشکده  ي خـاک سـر  يمتـر  ي سانت۲۰-۰ از عمق  يه سطح يال
 و شيميايي   يهاي فيزيک  برخي از ويژگي  .  استفاده شد  يکشاورز

خـاك پـس از خـشك    .  ارائه شده اسـت ۱ جدولن خاک در  يا
 ۷هاي   متري در درون گلدان     ميلي ۲شدن در هوا و عبور از الك        

 آزمايش به صورت فاكتوريل     .كش ريخته شد   كيلوگرمي فاقد زه  
 تصادفي انجـام گرفـت و تمـام تيمارهـاي           در قالب طرح كامالً   

محلول پاشي و تنش خشكي در شش تكرار به مرحله اجـرا در            
 دور  -۱: ش عبـارت از   ي در آزمـا    شـده  تيمارهـاي اسـتفاده   . آمد

 -۲ هفته، ۸ هفته و   ۶ هفته،   ۴ هفته،   ۲: آبياري شامل چهار سطح   
 و ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰صـفر،  : ل پنج سطح غلظت سايكوسل شام  

 ارقام به کار رفته در آزمايش شامل -۳و   گرم در ليتر    ميلي ۴۰۰۰
  .روغني و شنگه زيتون بودند: دو رقم
نواخـت از لحـاظ    ط يكيهاي نيمه خشبي زيتون با شرا  قلمه

 ۱۵-۲۰قطر، سن و اندازه از ارقـام روغنـي و شـنگه بـه طـول                 
 درجـه  ۲۴ خـالص بـا حـرارت       متـر، در بـستري از شـن        سانتي
 )Mist(گراد و به وسيله پا گرما در زير سيستم مه افشاني             سانتي
 زيتـون پـس از انتقـال بـه     يمه خشبيهاي ن نهال. دار شدند  ريشه

كش، حـاوي خـاك      زه كيلوگرمي بدون    ۷هاي   گلخانه، به گلدان  
 ماه استقرار در محيط گلخانه، ۵/۲ منتقل شدند و پس از نام برده

رطوبـت حـد   . شـد رهاي مورد آزمـايش روي آنهـا اعمـال      تيما
وزني بود  % ۸۱/۲۸ خاك مورد آزمايش در حدود       يظرفيت زراع 

، ميـزان   ) كيلـوگرم  ۷(ها   كه با توجه به وزن خاک خشك گلدان       
ـ دن خاک به حد ظرف    ي رس يآب مورد نياز برا     ۲۰۱۰ يت زراعـ ي

ها  گلدان ياريمارها، آب يتا قبل از اعمال ت    . دست آمد ه  ليتر ب  ميلي
منس يز ي دس۵/۰ ي با شور يبار با آب معمول    کيهر هفت روز    

مـه اسـفند مـاه      يدر ن . شد ي انجام م  يت زراع يبر متر تا حد ظرف    

بـه  . ديکوسل اعمال گردي و هورمون سا   ي خشک يمارهاي ت ۱۳۷۸
ن ي آنهـا، پـس از تـوز   ياريمارها بسته به دور آبي ت ياريمنظور آب 
 خـاک  يت زراعـ يآنها تا حد ظرف  يزان کمبود رطوبت  يها م  گلدان

 بـه آنهـا آب   يد و به اندازه جبران کمبود رطـوبت      يگرد ين م ييتع
 تعـرق در  - به مصرف تبخيـر    آب اضافه شده صرفاً   . شد يداده م 
هـا صـورت     كشي از زير گلدان    گونه زه  رسيد و هيچ   ها مي  گلدان
ـ کوسـل ن يمارها توسط هورمون سا  ي ت يپاش محلول. گرفت نمي ز ي
.  انجام شدياري آبيمارهاي شروع تي در ابتدايعنيت ک نوبيدر 

پاشــي، شستــشوي كامــل  نكتــه بــسيار مهــم در هنگــام محلــول
هاي زيتـون بـا آب مقطـر قبـل از شـروع اعمـال         هاي نهال  برگ

شويي بـه محلـول       قطره مايع ظرف   ۲-۳تيمارها و اضافه نمودن     
ــا  تيمارهــاي سايكوســل و پاشــيدن محلــول هــاي سايكوســل ب

 به طوري كـه   استهاي زيتون  ي تعيين شده روي نهال    ها غلظت
 پوشـش  ي زيتون را كامالًها نهالهاي هوايي  ها و اندام  كليه برگ 

 .دهد و مقداري نيز به خاك نفوذ نمايد

مارها، فاكتورهاي طول شاخساره،    يزمان با شروع اعمال ت     هم
شاخساره، تعداد برگ، وزن خشك ريشه و شاخـساره، وزن   قطر

و شاخساره، نسبت وزن خشك ريـشه بـه شاخـساره،           تر ريشه   
و كلروفيل ) Leaf Area Meterبا استفاده از دستگاه (سطح برگ 

 هفتـه  ۱۴گيـري شـد و    اندازه) ل سنجيبا استفاده از کلروف (برگ  
گيـري و    مارها نيز مجددا فاكتورهاي فوق اندازه     يپس از اعمال ت   

زار افــ اطالعــات بــه دســت آمــده توســط نــرم. ندشــدبررســي 
)MSTATC(      ها با اسـتفاده از       تجزيه و تحليل گرديد و ميانگين

  .آزمون دانكن با هم مقايسه شدند
  

  بحث نتايج و
  ها و قطر ساقه  اختالف ارتفاع نهال-۱
کوسل بر اختالف ارتفـاع     ي و سا  ياري مختلف آب  يمارهايج ت ينتا

 آورده ۲ جـدول ش در يان آزمـا  ين شروع و پا   يتون ب ي ز يها نهال
 آثـار  بـرهمکنش    دهـد   ميج به دست آمده نشان      ينتا. تشده اس 

 و  يکوسل بر اختالف ارتفاع ارقام روغن     ي و سا  ياري آب يمارهايت
ـ ب. دار نبوده است  يش معن يان آزما ين شروع و پا   يشنگه ب    ن يشتري
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۴  

  شيميايي خاک مورد استفاده در ابتداي آزمايشی و هاي فيزيک  برخي از ويژگي.۱ جدول
  هدايت الكتريكي  pH  (%)بافت خاك  (%) خاک  وزنيمقدار رطوبت

  اي ظرفيت مزرعه
  

  نقطه پژمردگي دائم 
  رس
  

  سيلت
  

  شن
  

  خمير اشباع
   عصاره اشباع

  )زيمنس بر متر دسي(
۸۱/۲۸  ۰۰/۸  ۳۰  ۳۵  ۳۵  ۰/۸  ۵/۰  

  
  هاي نهال) سانتی متر(همکنش تيمارهاي مختلف دور آبياري و سايکوسل بر اختالف ارتفاع   برآثار. ۲ جدول

 ارقام زيتون بين شروع و پايان آزمايش 

  روغني  شنگه  سايکوسل
گرم  ميلي(

  ميانگين  هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶  هفته ۸    هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶   هفته۸  )ليتر در

۰  bc†۷۷/۲۸  abc ۵/۳۰  abc۹/۴۶  abc۲۷/۵۴    abc۳۳/۳۷  abc۶۰/۵۰  ab۷۷/۶۴  abc۳۳/۵۸  A۴۳/۴۶  
۵۰۰  abc۱۷/۵۳  abc۵/۳۸  abc۶/۳۹  abc۸۳/۶۰    abc۰۰/۳۸  abc۰۰/۵۴  abc۰۷/۴۶  a۱۷/۶۷  A۶۷/۴۶  
۱۰۰۰  abc۲۷/۴۴  abc۸۳/۴۹  abc۳۳/۳۵  abc۱۷/۵۱    abc۳۳/۴۱  c۱۷/۲۴  abc۵۰/۵۲  abc۱۰/۶۱  A۹۶/۴۴  
۲۰۰۰  abc۰۷/۴۲  abc۳۳/۳۵  ۶۷/۲۵ c abc۶۷/۵۶    abc۰۰/۳۷  abc۰۰/۴۵  ab۸۳/۶۵  abc۰۰/۵۸  A۷۰/۴۵  
۴۰۰۰  abc۳۳/۳۸  abc۳۳/۴۲  abc۵۰/۴۳  abc۶۷/۵۸    abc۸۳/۴۳  abc۶۰/۵۰  abc۵۰/۵۹  abc۶۷/۴۹  A۳۰/۴۸ 

    B ۳۲/۴۱  B۳۰/۳۹  B۲۰/۳۸  A۳۲/۵۶    B۵۰/۳۹  A۸۷/۴۴  A۷۳/۵۷  A۸۵/۵۸  ميانگين
 .داري ندارند آزمون دانکن تفاوت معني% ۵، از نظر آماري در سطح هستندهايي که در هر رديف يا ستون داراي حروف مشترک  ميانگين:  †

  
گرم در  يلي م۵۰۰مار ي با تين اختالف مربوط به رقم روغنيانگيم
ـ مار آب يکوسل و ت  يساتر  يل و ) متـر  ي سـانت  ۱۷/۶۷( دو هفتـه     ياري

گـرم در   يلـ ي م۱۰۰۰ن رقم با غلظـت   ين آن مربوط به هم    يکمتر
  .  شش هفته بوده استياريکوسل و دور آبيتر سايل

 بـر اخـتالف     ياري مختلف دور آب   يمارهاي ت آثار ۱ شکل   در
، ۲ ياري آبيمارهاياگر چه در ت. شود يده م يتون د يارتفاع ارقام ز  

ـ  يده نمين ارقام دي ب يدار  معني هفته تفاوت    ۸ و   ۶  در يشود، ول
ـ % ۵ن ارقام در سطح     ي هفته تفاوت ب   ۴مار  يت در . دار اسـت   يمعن

دار نـشان    ي هفته با شاهد تفاوت معن     ۸ ياريمار آب ي ت يرقم روغن 
 ۸ و   ۶،  ۴ يمارهـا ي در رقـم شـنگه تفـاوت همـه ت          ي ول دهد  مي
  .دار است ي با شاهد معنيا هفته

م يو الحتـب و ابـراه  ) ۶(در مطالعات انجام شده توسط بتنر     
در مـورد خيـار   ) ۱۵(در مورد گندم و سوخاروا و شرتـساو   ) ۷(

سبز، گزارش دادند كه كاربرد سايكوسل موجب كـاهش ارتفـاع     

 گنـدم و خيـار از گياهـان    كـه  اينبا توجه به   .  است شدهگياهان  
ايكوسـل بـر    س آثـار رسـد    نظر مـي  ه  شوند، ب  علفي محسوب مي  

 اثـر   احتماالً و   بودهكاهش ارتفاع در گياهان علفي بيشتر مشهود        
سايكوسل بر كاهش ارتفاع با ميزان رشد طولي گيـاه در ارتبـاط    

در اين زمينه ممكن است غلظت سايكوسـل نيـز فـاكتور            . است
گـزارش کردنـد    ) ۱۰( و روتانـدو     يفـورالن . تعيين كننده باشـد   

گـرم   يلي م۶۰۰۰ تا ۲۰۰۰ا غلظت تون بي ز يها  نهال يپاش محلول
. ثر اسـت ؤتون مـ ي زيها کوسل بر کاهش ارتفاع نهاليتر سايدر ل 
کوسل سبب کاهش ارتفـاع در      ي مختلف سا  يها  غلظت چنين  هم

  ). ۴(اه شده است يزنبق س
 مـشابه  باًيز تقر يها ن   قطر ساقه نهال   يدست آمده برا  ه  ج ب ينتا

که در هـر دو رقـم،        يطوره  ها بود، ب   ج اختالف ارتفاع نهال   ينتا
 بـر قطـر سـاقه      يدار يکار رفته اثر معن   ه   ب يمارهايک از ت  يج  يه

   يهـا  ه غلظت ياگرچه در هر دو رقم، در کل      . ها نداشته است   نهال
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  تونيهای دو رقم ز اری بر اختالف ارتفاع نهاليمارهای مختلف دور آبي تآثار .۱شکل

  
  
 ارقـام  يهـا  ل، قطر سـاقه نهـا  يش تنش خشکيکوسل با افزا يسا

ـ چ  ين کـاهش در هـ     ي ا ي ول ،افتهي و شنگه کاهش     يروغن ک از  ي
  ).  ج ارائه نشده استينتا(دار نبوده است  يمارها معنيت
 
   تعداد برگ -۲

ـ  دور آب  يمارهاي ت آثار ۳ جدول کوسـل بـر اخـتالف    ي و سا  ياري
ـ ن شـروع و پا    يتون ب ي ز يها  نهالتعداد برگ در     ش را  يان آزمـا  ي

 در ي رقم روغني آمده برابه دستج ياس نتابر اس. دهد مينشان 
 يکار رفتـه، اعمـال تـنش خـشک        ه  کوسل ب ي سا يها  غلظته  يکل

مار شـاهد شـده     يدار تعداد برگ نسبت به ت      يموجب کاهش معن  
ـ  هفتـه کل   ۸ ياريدر دور آب  . است ـ اهـان در پا   يه گ ي ش يان آزمـا  ي

ـ ل در جدول م   ين دل يخشک شدند و به هم     ن مقـدار صـفر     يانگي
ـ در مـورد رقـم شـنگه ن       . دشنظور   آنها م  يبرا ش تـنش  يز افـزا ي

 هفته ۸ ياريده و در دور آبش موجب کاهش تعداد برگ     يخشک
ش خـشک  يان آزمـا ياهان در پايکوسل گي سايها غلظتدر همه   

کوسـل رقـم    يکـار رفتـه سا    ه  ه سطوح ب  ي در کل  چنين  هم. اند شده
 نـسبت بـه   يشتري هفته تعداد برگ ب۴ و  ۲ ياريشنگه در دور آب   

 هفتـه   ۴ يارين تفاوت تنها در دور آب     ي که ا  ست دارا ي روغن رقم
ـ    ي بـرا  ۹۶/۰ (ستدار  معني% ۵در سطح     در مقابـل    ي رقـم روغن

  ).  رقم شنگهي برا۸۳/۱

توان گفت که با افزايش تنش خشكي، تعداد  ي ميکل طوره ب
ـ يي هر دو رقم كاهش     ها  نهالبرگ در    خـاطر  ه افته كه اين امر ب

تـو و همکـاران   ي پنيش روسـن يآزمـا . ها بوده اسـت   ريزش برگ 
 تحـت   ،آهار نشان داد تعداد برگ    "  پوت ي ل يل" رقم   يرو) ۱۲(

ان نمودند که چنانچـه     يرد و ب  يگ يکوسل قرار نم  ي کاربرد سا  تأثير
 را کاهش دهنـد،     يير انتها يستم ز يت مر يها نتوانند فعال   کندکننده

ـ گ ي قـرار نمـ    تـأثير دن برگ، تحت    يآغاز اگـر چـه در ايـن     . ردي
هـاي   وهش ريزش برگ ناشـي از تـنش خـشكي، در قـسمت     پژ

رسد الزم است اين   بررسي نشده ولي به نظر مي      ها  نهالمختلف  
هاي بااليي و پاييني در يك       برگ. موضوع مورد توجه قرار گيرد    

ي نـشان   دار  معنـي هـاي    درخت از نظر تحمل به خشكي تفاوت      
هاي بااليي  ان شده كه پتانسيل آب برگ     يقات ب يدر تحق . دهند  مي

هاي پاييني است و آسيب تنش خـشكي بـه           بسيار كمتر از برگ   
 ). ۱۶(هاي بااليي بيشتر است  برگ

 
   ميزان كلروفيل -۳

 مختلف دور   يمارهاي ت آثارج حاصل از برهمکنش     ي نتا ۴ جدول
 و شنگه يل برگ ارقام روغنيزان کلروفيکوسل بر مي و سا  ياريآب

، در دورهـاي  دهـد  مـي نشان  ج  ين نتا ي ا يبررس. دهد  ميرا نشان   
   متفــاوتي بـر ميــزان  آثـار مختلـف آبيـاري، كــاربرد سايكوسـل    
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۶  

 ش يان آزماين شروع و پايهاي ارقام زيتون ب همکنش تيمارهاي دور آبياري و سايکوسل بر اختالف تعداد برگ نهال  برآثار .۳ جدول

  روغني   شنگه                      سايکوسل
  ميانگين  هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶  هفته ۸    هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶   هفته۸  )ليتر گرم در ميلي(

۰  i†۰  i ۰  a۴۹/۲  bcd۹۷/۱    i†۰  i۰  defgh۲۶/۱  abc۰۳/۲  B۹۷/۰  
۵۰۰  i۰  ghi۵۷/۰  ab۳۳/۲  abc۰۷/۲    i۰  fghi۹۵/۰  efgh۲۹/۱  abcd۰۰/۲  A۱۵/۱  
۱۰۰۰  i۰  i۰  cdef۳۸/۱  abc۹۸/۱    i۰  hi۳۳/۰  fghi۹۱/۰  cdef۸۸/۱  B۸۱/۰  
۲۰۰۰  i۰  i۰  ۰۱/۱ efgh a۴۹/۲    i۰  i۰  ghi۶۶/۰  defg۵۶/۱  B۷۲/۰  
۴۰۰۰  i۰  i۰  abc۹۵/۱  abc۱۷/۲    i۰  i۰  ghi۶۵/۰  bcde۹۴/۱  B۸۴/۰ 

    D ۰  CD۱۱/۰  A۸۳/۱  A۱۴/۲    D ۰  C۲۵/۰  B۹۶/۰  A۸۸/۱  ميانگين
  .داري ندارند آزمون دانکن تفاوت معني% ۵، از نظر آماري در سطح هستندهايي که در هر رديف يا ستون داراي حروف مشترک  ميانگين : † 

  
  ل برگ يزان کلروفيهمکنش تيمارهاي مختلف دور آبياري و سايکوسل بر م  برآثار . ۴ جدول

 تون  يهای ارقام ز نهال) گرم در گرم وزن تر برگ لیيم(

  روغني  شنگه  سايکوسل
  ميانگين  هفته ۲  تههف ۴  هفته ۶  هفته ۸    هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶   هفته۸  )ليتر گرم در ميلي(

۰  m†۰  hi ۵۳۳/۰  a۸۷۳/۰  c۷۶۷/۰    m†۰  m۰  j۴۷۸/۰  f۶/۰  B۴۰۶/۰  
۵۰۰  m۰  c۷۵۳/۰  b۸۰۳/۰  j۴۸/۰    m۰  j۴۶۳/۰  e۶۴۶/۰  gh۵۵۲/۰  A۴۶۱/۰  
۱۰۰۰  m۰  gh۵۶/۰  i۵۱/۰  d۶۸۳/۰    m۰  m۰  k۴۱۳/۰  k۴۲۹/۰  D۳۲۴/۰  
۲۰۰۰  m۰  m۰  ۴۲۳/۰ k l۳۶/۰    m۰  m۰  l۳۶/۰  de۶۷۷/۰  E۲۲۷/۰  
۴۰۰۰  m۰  fg۵۸/۰  de۶۷۳/۰  k۴۲۷/۰    m۰  m۰  de۶۶/۰  de۶۶/۰  C۳۷۴/۰ 

    H ۰  E۴۸۵/۰  A۶۵۷/۰  C۵۴۳/۰    G ۰  F۰۹۳/۰  D۵۱۱/۰  B۵۸۳/۰  ميانگين
  .داري ندارند آزمون دانکن تفاوت معني% ۵، از نظر آماري در سطح هستندهايي که در هر رديف يا ستون داراي حروف مشترک  ميانگين:  †
  

طوري كه در رقم روغنـي در دور       ه  ب. كلروفيل برگ داشته است   
 هفتـه  ۶ هفته و در رقم شنگه در دور آبياري         ۶ هفته و    ۲آبياري  

ده شـ كاربرد سايكوسل موجب افـزايش ميـزان كلروفيـل بـرگ          
گـرم در     ميلي ۵۰۰بهترين نتيجه در رقم روغني با غلظت        . است

 هفته و در رقم شنگه بـا  ۶ و ۴ليتر سايكوسل و دورهاي آبياري      
 هفته به   ۶گرم در ليتر سايكوسل و دور آبياري          ميلي ۵۰۰ غلظت

 كلروفيـل  دار معنيبه طوري كه باعث افزايش    . دست آمده است  
کوسـل بـا    يدر هـر غلظـت سا     . شـده اسـت   % ۵برگ در سـطح     

 کـاهش   يل در برگ رقم روغن    يزان کلروف ي م ياريش دور آب  يافزا
قـم  در ر . اسـت  دار  معني% ۵ن کاهش در سطح     يافته است که ا   ي

ـ  در م يدار  معنـي شنگه تفـاوت     ـ زان کلروفي  يمارهـا يل بـرگ ت ي
ـ      ي شود، ول  يده م ي د ياريمختلف دور آب    ي بر خالف رقـم روغن

شود،  يده م ي هفته د  ۲ ياريل در دور آب   يزان کلروف ين م يشتريکه ب 
ـ ن مقدار کلروف  يشتريدر رقم شنگه ب    ـ ل در دور آب   ي  هفتـه   ۴ ياري

علـت خـشک شـدن      ه   هفته ب  ۸ ياريدر دور آب  . ده شده است  يد
 ير نبـود و بـرا   يپـذ  ل در هر دو رقم امکان     يزان کلروف يها، م  برگ

ـ مقا. آنها مقدار صفر منظور شد     ـ تـون ن  يسه دو رقـم ز    ي ز نـشان   ي
 نسبت به رقـم     يشتريل ب ي رقم شنگه کلروف   يها  که برگ  دهد  مي

  . ست دارايروغن
 مثبت سايكوسل در افزايش ميـزان كلروفيـل بـرگ در            تأثير
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۷  

 احتماالًن امر يد قرار گرفته است، که ايکأ مورد تيدايمطالعات ز 
هاي آنزيمي در برگ و يا افزايش اسيدهاي    آن بر فعاليت   تأثيربا  

 يها شيدر آزما). ۱۵ (استآمينه و تركيبات پروتئيني در ارتباط      
ـ ي چي ختمـ يرو) ۱۳(لور يوک و تـا   يو سمن ) ۱۴(شانکس    و ين
ـ  مشيکوسل سـبب افـزا  يز کاربرد سا ي ن يشمعدان ـ زان کلروفي ل ي

 . شد

  
   نسبت وزن تر ريشه به شاخساره-۴

ـ  مختلف دور آب   يمارهايج اثر ت  ي نتا ۲شکل  در    بـر نـسبت     ياري
 و شـنگه آورده شـده   يشه به شاخساره در ارقام روغن يوزن تر ر  

ش ي بـا افـزا    يد در رقم روغن   شو  يطور که مالحظه م    همان. است
 مربوط به نـسبت    يها نيانگين م ي هفته تفاوت ب   ۶ تا   ياريدور آب 

ـ بوده دار معني% ۵شه به شاخساره در سطح     يوزن تر ر   ـ ي ول ن ي ب
 يدار معني هفته تفاوت ۸ و ۶ ياري مربوط به دور آبيها نيانگيم

ـ ز مربوط بـه ا    يها ن  نيانگين م يو کمتر  وجود ندارد  مـار  ين دو ت  ي
  شه بــهيــز کــاهش نــسبت وزن تــر ريــدر رقــم شــنگه ن. اســت

ـ  دور آبشيشاخساره به مـوازات افـزا     ـ  دياري   در،شـود  يده مـ ي
 هفتـه تفـاوت     ۴ و   ۲مـار   ي مربوط به ت   يها نيانگين م يکه ب  يحال

 آمده به دستج ين فوق با نتايانگي مي وجود ندارد، وليدار معني
ـ از اثر دور آب     دار معنـي تفـاوت  % ۵ هفتـه در سـطح     ۸ و   ۶ ياري

  . دارند
ـ  مختلف دور آبيمارهايج برهمکنش تي نتا۵ جدولدر    ياري

 يهـا   نهـال شه به شاخساره در     يکوسل بر نسبت وزن تر ر     ي سا و
ج بـه دسـت آمـده    ينتـا .  و شنگه آورده شده اسـت   يارقام روغن 

 هفته کـاربرد  ۶ ياري تنها در دور آبي، در رقم روغندهد  مينشان  
 در نسبت وزن تر     دار  معنيکوسل موجب کاهش    ي سا يها  غلظت

ـ در هر در مورد رقم شنگه . ده است ششه به شاخساره    ير ک از ي
ج يکوسـل نتـا  ي مختلـف سا يهـا  غلظت، کاربرد  ياري آب يدورها
 هفته، کـاربرد    ۲ ياريدر دور آب  .  را به دنبال داشته است     يمتفاوت

 در نـسبت وزن     دار  معنيش  يگرم موجب افزا   يلي م ۱۰۰۰غلظت  
 ير دورهـا يکه در سـا  يحال ده است، در ششه به شاخساره    يتر ر 
. جاد نکـرده اسـت  ي ايدار معني کوسل تفاوتي کاربرد سا ياريآب

کار رفتـه  ه  کوسل ب ي سا يها  غلظتک از   ي در هر    يدر رقم روغن  
ـ  موجـب کـاهش ا     يش تنش خـشک   يافزا ـ  شـ ن نـسبت    ي ه ده، ب
در رقم  . ستدار  معني% ۵ن تفاوت با شاهد در سطح       يکه ا  يطور

ن يافته و ا  ين نسبت کاهش    ي ا يش تنش خشک  يز با افزا  يشنگه ن 
 دار  معنـي % ۵هفته با شاهد در سـطح        ۸ و   ۶ يتفاوت در دورها  

مطالعات انجام شده در گندم نشان داده، كاربرد سايكوسل . است
ــاهش در نـــسبت وزن تـــر      ــزايش در وزن ريـــشه و كـ   افـ

توانـد بـا    ده است و اين امر مـي شريشه به شاخساره را موجب   
ــزان آن در   ــزان ازت در ريــشه و كــاهش مي مــسئله افــزايش مي

در ) ۱۱( سايكوسـل  تـأثير ت در محـل     و يا تفـاو   ) ۵(شاخساره  
  .ارتباط باشد

 
   نسبت وزن خشک ريشه به شاخساره-۵

 ياري دور آبيمارهايج مربوط به اثر برهمکنش تي نتا۶ جدولدر 
شه به شاخساره نشان داده     يکوسل بر نسبت وزن خشک ر     يو سا 

ـ    دهد  ميج نشان   ين نتا يا. شده است  ـ ي، در رقم روغن جـز در  ه  ب
ــدور آب ــ۲ ياري ــت  هفت ــي م۵۰۰ه و غلظ ــرم در ل يل ــر، در يگ   ت

  ن نــسبت يــکوســل بــر کـاهش ا يک از دورهــا، اثـر سا يــچ يهـ 
در رقم . استر ين نسبت چشمگي کاهش در اي نبوده ول  دار  معني

ــاربرد   ــنگه کـ ــتشـ ــا غلظـ ــف سايهـ ــل دري مختلـ   کوسـ
ــف آبيمارهــايت ــ مختل ــب.  نبــوده اســتدار معنــي ياري   نيشتري

ــسبت وزن خــشک ر ــن ــه شاخــساره مري ــه تشه ب ــوط ب   مــار يب
ـ   ي هفته و بدون کـاربرد سا ۲ ياريدور آب   يکوسـل در رقـم روغن

ن نسبت مربوط به رقم شـنگه و دور   يبوده است و کمتر   ) ۹۱/۲(
بـوده  ) ۷۰/۰(کوسـل  يتر سايگرم در ل يلي م۵۰۰ هفته و  ۶ ياريآب

  . است
کوسـل  يان کردنـد کـه کـاربرد سا       يب) ۲(ف و همکاران    يشر

د و  شـو  يشه به شاخساره م   ي ر ش نسبت وزن خشک   يباعث افزا 
 را نـشان  يدار معنيش ين نسبت افزا  ي، ا يش تنش خشک  يبا افزا 
ش نـسبت وزن خـشک      ي اظهار داشتند که افزا    چنين  هم. دهد  مي
ـ ش ذخيشه به شاخساره بـه خـاطر افـزا     ير ـ ره کربوهي درات در ي
   .است يشه در اثر تنش خشکير
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  تونيشه به شاخساره دو رقم زيت وزن تر راری بر نسبيمارهای مختلف دور آبي تآثار .۲شکل
  

  هاي زيتون برهمکنش تيمارهاي مختلف دور آبياري و سايکوسل بر نسبت وزن تر ريشه به شاخساره در نهال آثار .۵جدول 
  روغني  شنگه  سايكوسل

گرم  ميلي(
  )در ليتر

  ميانگين  هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶  هفته ۸    هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶  هفته ۸

۰  fijk†۸۰/۰  jk۵۲/۰  dgik۱۱/۱  fjk۷۹/۰    gjk۶۸/۰  befg۳۸/۱  abde۶۳/۱  a۱۰/۲  A۱۳/۱  
۵۰۰  k۴۸/۰  k۴۰/۰  efik۹۴/۰  acef۴۳/۱    fik۷۶/۰  ijk۵۴/۰  efik۰۴/۱  abc۹۲/۱  A۹۴/۰  
۱۰۰۰  k۳۸/۰  gjk۶۹/۰  cfij۲۶/۱  ace۶۶/۱    gjk۷۱/۰  fik۷۶/۰  abef۴۸/۱  ab۰۴/۲  A۱۲/۱  
۲۰۰۰  fijk۸۰/۰  ijk۵۶/۰  fijk۸۴/۰  efik۹۶/۰    hik۶۲/۰  hik۶۵/۰  cfik۲۴/۱  abcd۸۱/۱  A۹۴/۰  
۴۰۰۰  hijk۶۲/۰  gijk۷۰/۰  bfhi۳۱/۱  bdfg۳۳/۱    gik۶۹/۰  fik۷۸/۰  cfik۹۲/۰  abde۶۲/۱  A۰۰/۱  
    D۶۲/۰  D۵۷/۰  BC۰۹/۱  B۲۴/۱    D۶۹/۰  CD۸۲/۰  B۲۶/۱  A۸۹/۱  ميانگين

 .داري ندارند آزمون دانکن تفاوت معني% ۵ نظر آماري در سطح ، ازهستندهايي که در هر رديف يا ستون داراي حروف مشترک  ميانگين:  †

  
   برهمکنش تيمارهاي مختلف دور آبياري و سايکوسل بر نسبت وزن خشک ريشه به شاخساره در نهال هاي دو رقم زيتونآثار .۶ جدول

  روغني  شنگه  سايكوسل
گرم در  ميلي(

  ميانگين  هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶  هفته ۸    هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶  هفته ۸  )ليتر
۰  fgh†۹۳/۰  h۷۱/۰  abef۱۴/۲  bdef۴۲/۱    dfg۳۲/۱  abef۹۶/۱  abce۱۷/۲  a۹۱/۲  A۷۰/۱  

۵۰۰  cefg۳۸/۱  h۷۰/۰  ۶۱/۱ bdfg acde۹۱/۱    cdef۴۹/۱  fgh۰۷/۱  efgh۱۹/۱  cdef۰۹/۲  B۴۳/۱  
۱۰۰۰  befg۴۵/۱  defg۳۳/۱  cdf۹۶/۱  abc۳۹/۲    cdefg۴۵/۱  efgh۳۰/۱  cef۱۹/۲  abcd۵۳/۲  ۸۲/۱ A 
۲۰۰۰  def۲۶/۱  cefg۳۶/۱  defg۲۷/۱  acde۹۰/۱    defg۵۱/۱  bdfh۷۲/۱  cdfh۷۰/۱  abc۶۲/۲  A۶۸/۱  
۴۰۰۰  aefg۶۷/۱  bdef۵۶/۱  acdef۰۹/۲  abde۱۳/۲    defg۳۴/۱  cdfg۲۷/۱  acd۲۹/۲  ab۶۸/۲  A۷۸/۱  
    DE۳۴/۱  E۱۳/۱  BCD۸۱/۱  B۹۵/۱    CDE۴۲/۱  BDE۵۷/۱  BC۹۲/۱  A۵۶/۲  ميانگين

 .داري ندارند آزمون دانکن تفاوت معني% ۵، از نظر آماري در سطح هستنددر هر رديف يا ستون داراي حروف مشترک هايي که  ميانگين:  †
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  هاي دو رقم زيتون  اثر تنش خشكي و كند كننده رشد سايكوسل بر رشد نهال 

۹  

 های ارقام زيتون   نهال) مترمربع سانتی(همکنش تيمارهاي مختلف دور آبياري و سايکوسل بر سطح برگ   برآثار . ۷ جدول

  روغني  شنگه  سايکوسل
  ميانگين  هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶  هفته ۸    هفته ۲  هفته ۴  هفته ۶   هفته۸  )ليتر گرم در ميلي(

۰  k†۰  k ۰  fgij۹۷/۱  g۶۹/۲    k†۰  b۰۰/۷  a۵۵/۸  ef۵۰/۴  A۰۹/۳  
۵۰۰  k۰  ghij۹۳/۱  hij۳۶/۱  ef۳۷/۴    k۰  ghi۲۴/۲  bc۰۱/۶  ef۷۰/۴  B۹۴/۲  
۱۰۰۰  k۰  f۸۸/۳  ijk۰۷/۱  cdef۰۱/۵    k۰  k۰  gh۵۴/۲  def۸۱/۴  C۱۶/۲  
۲۰۰۰  k۰  k۰  ۰k gh۴۲/۲    k۰  k۰  ef۷۲/۴  jk۹۵/۴  D۰۱/۱  
۴۰۰۰  k۰  k۰  ghij۹۹/۱  g۵۹/۲    k۰  k۰  cd۸۹/۵  cde۱۹/۵  C۹۶/۱ 

    F ۰  E۱۶/۱  E۲۸/۱  C۴۲/۳    F ۰  D۸۵/۱  A۵۴/۵  B۸۳/۴  ميانگين
  . ندارندآزمون دانکن تفاوت معني داري% ۵، از نظر آماري در سطح هستندهايي که در هر رديف يا ستون داراي حروف مشترک  ميانگين  :†
  
   سطح برگ-۶

 متقابل تيمارهاي دور آبياري و سايكوسـل        آثاردر بررسي نتايج    
 ديـده ) ۷ جـدول (ي ارقام روغني و شنگه      ها  نهالبر سطح برگ    

ي سايكوسـل در  هـا  غلظـت شود، در رقم روغني كاربرد كليه    مي
اي موجـب كـاهش ميـانگين سـطح       هفته۶ و  ۴دورهاي آبياري   

گـرم در ليتـر     ميلـي ۲۰۰۰اربرد غلظت  در حالي كه ك  ،برگ شده 
 سـطح  دار  معني هفته، باعث افزايش     ۲ دور آبياري    سايكوسل در 

 و ۵۰۰ي هـا  غلظـت در رقم شنگه نيـز كـاربرد     . برگ شده است  
ــي۱۰۰۰ ــاري    ميل ــر در دور آبي ــرم در ليت ــزايش  ۶گ ــه، اف  هفت
ي در ميانگين سطح برگ نسبت به شاهد موجـب شـده     دار  معني
 به مسائل مرفولـوژيكي و تفـاوت انـدازه       تماالًاحاين امر   . است

 تفـاوت پاسـخ ارقـام بـه     چنـين  هـم برگ ها در دو رقـم فـوق،      
 آنها در شرايط بدون تأثيري مختلف سايكوسل و نحوه ها  غلظت

 يش روسـن يدر آزمـا  . اسـت مربوط  تنش و تحت تنش خشكي      
 بر سطح بـرگ  يدار  معني تأثيرکوسل  يسا) ۱۲(نتو و همکاران    يپ

 . نداشت"  پوتي ليل"م آهار رق
 

 سپاسگزاري
دانـشجوي سـابق دوره دكتـراي    (از آقاي دكتر مختـار حيـدري      

كـه در مراحـل     ) باغباني دانـشكده كـشاورزي دانـشگاه شـيراز        
مختلف اين پژوهش ما را ياري نمودند كمال تشكر و قـدرداني      

 با درود بـه روح پـر فتـوح پژوهـشگر و             چنين  هم. نماييم را مي 
ياد مهندس حميد آذرخش كه ما را در تهيـه مـواد            هنرمند زنده   

 از خداوند متعال بـراي آن شـادروان   .آزمايشگاهي ياري نمودند 
  .علو درجات الهي و براي بازماندگان صبر، مسئلت مي نمائيم
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،  مؤسـسه آسـتان قـدس رضـوي    ،تيترجمه مهرداد الهـو  ). جلد دوم  ( اصول فيزيولوژي گياهي   .١٣٧١ . فريتز .ژ  و .ري نوگل، جي   .١
 .مشهد

مجله علوم .  عملکرد جو رقم والفجريکوسل بر عملکرد و اجزاي و ساياثر تنش خشک  . ١٣٨٥.  امام .ي و   ي صفار . م ،.ف، س يشر .٢
  . ٢٩٠-٢٨١ :٤ يعي و منابع طبيو فنون کشاورز

 انتـشارات دانـشگاه رازي   ،دس ابراهيم مجـابي ترجمه مهن . هاي رشد گياهي در كشاورزي     كننده كاربرد تنظيم . ١٣٧٣. جي.نيكل، ال  .٣
 .كرمانشاه

4. AL-Khassawneh, N.M., N.S. Karam and R.A. Shibli. 2006. Growth and flowering of black iris (Iris nigricans 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۱۳۹۰ بهار/ پنجاه و پنجم شماره  / پانزدهمسال / ، علوم آب و خاك علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعيمجله 

۱۰  

Dinsm.) following treatment with plant growth regulators. Sci. Hort. 107:187-193.  
5. Avundzyan, E.S. and E.K. Shirakyan. 1974. Variation in the shoot/root ratio of wheat seedling as influenced by 

C.C.C. Plant Growth Reg. Abst. 1: 1065.  
6. Bettner, W. 1974. The distribution of 14 C-labelled Cycocel in wheat plants. Plant Growth Reg. Abst. 1: 1050.  
7. El-Hattab, A.H. and A.F. Ibrahim. 1974. Effects of irrigation regimes in relation to C.C.C application on wheat. 

Plant Growth Reg. Abst. 3: 1576.   
8. Emam, Y. and G.R. Moaied. 2000. Effect of planting density and chlormequat chloride on morphological 

characteristics of winter barley (Hordeum vulgare L.) cultivar “Valfajr”. J. Agric. Sci. Technol. 2:75-83.  
9. Emam, Y. and H.R. Karimi. 1996. Influence of chlormequat chloride on five winter barley cultivars. Iran Agric. 

Res. 15:89-104.  
10. Forlani. M. and A. Rotundo. 1977. The effects of C.C.C on growth of olive (Oleae europea). Plant Growth Reg. 

Abst. 3: 738. 
11. Intrieri, C. and K. Ryugo. 1973. Absorbsion, translocation and metabolism of the growth retardant 14 C-Cycocel in 

tree. Plant Growth Reg. Abst. 1: 341. 
12. Rossini Pinto, A.C., T.D.J.D, Rodrigues, I.C. Leits and J.C. Barbosa. 2005. Growth retardants on development and 

ornamental quality of potted. “Liliput” Zinnia elegans JACQ. Sci. Agric. 62: 337-345.  
13. Semeniuk, P. and R. Taylor. 1970. Effects of growth retardants on growth of geranium seedlings and flowering. 

HortScience 5:393-394.  
14. Shanks, J.B. 1972. Chemical control of growth and flowering in Hibiscus. HortScience 7:574.  
15. Sukhareva, I. and V. I. Shertsov. 1974. The use of preparation tur in cucumbers and tomatoes growing under cover. 

Plant Growth Reg. Abst. 3: 744. 
16. Thompson, R.G., M.T. Tyree, M.A. Logullo and S. Salleo. 1983. The water relations of young olive trees in a 

Mediterranean winter: measurements of evaporation from leaves and waterconduction in wood. Ann. Bot. 52: 
399-406.  

17. Weaver, R.J. 1974. Plant Growth Substances in Agriculture. Freeman Pub., USA. 

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

