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چکیده
 تریازولها (پاکلوبوترازول و.در سالهای اخیر استفاده از تنظیمکنندههای رشد بهویژه کندکنندههای رشد افزایش چشمگیری یافته است
ترینگزاپک اتیل) بهعنوان مؤثرترین و کمخطرترین کندکنندههای رشد سبب ایجاد گیاهان پوششی کوتاهتر و متراکمتر میشود که
 برای ارزیابی تأثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپکاتیل بر ویژگیهای ریختشناختی (مرفولوژیکی) و.برگهای سبز تیرهتر و ضخیمتر دارد
فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی (رزماری و نوش رقم مورگان) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل شانزده تیمار و سه
 میلیگرم1111  و1111  محلولپاشی برگی پاکلوبوترازول با غلظتهای، بدین منظور بیدرنگ پس از هرس هر دو گیاه.تکرار اجرا شد
 صفات مورد اندازهگیری در این پژوهش. میلیگرم در لیتر و آب مقطر بهعنوان شاهد انجام شد1111  ترینگزاپکاتیل با غلظت،در لیتر
 وb سبزینۀ،a) سبزینۀ (کلروفیل، میزان پرولین، طول میانگره، وزن تر و خشک بخشهای هرسشده، طول و عرض گیاه،شامل ارتفاع
 وزن تر و خشک بخشهای، طول میانگرهها، نتایج نشان دادند کندکنندههای رشد سبب کاهش رشد طولی و عرضی.سبزینۀ کل بود
. و کل نسبت به تیمار شاهد شدb ،a  سبزینۀ,هرسشدۀ گیاه و افزایش میزان پرولین

. گیاه پرچینی، ترینگزاپکاتیل، پاکلوبوترازول:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In recent years application of plant growth regulators especially growth retardants, has been significantly increased.
Trizols (paclobutrzol and trinexapac-ethyl) as the most effective and least harmful growth retardants, induce more
dwarf and denser cover plants with both darker and thicker leaves. Therefore, an experiment based on completely
randomized block design with 16 treatments and 3 replicates, was conducted to investigate the effect of paclobutrzol
and trinexapac-ethyl application on morphological and physiological characteristics of rosemari and thuja “Morgan”
as two hedge plants. Immediately after pruning, foliar spray was applied on each plant with 1000 and 4000 mg/l of
paclobutrzol or 1000 mg/l of trinexapac-ethyl. Distilled water was used as control. Measured traits were included
plant height and width, wet and dry weight of pruned parts, internode elongation, proline content, chlorophyll a,
chlorophyll b and total chlorophyll content. Results indicated that growth retardants decreased plant height and width,
wet and dry weight of pruned parts and internode elongation, while they increased proline content, chlorophyll a,
chlorophyll b and total chlorophyll content as compared to the control plants.
Keywords: hedgeing plant, paclobutrazol, trinexapac-ethyl.
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مقدمه
پرچینها بهعنوان بخشی از فضای سبز گیاهانی
میتوانند سرزنیهای
هستند كه به هرس مقاوم بوده و 
مكرر را تحمل كنند .این گیاهان با توجه به یكدست
بودن از حیث بافت و رنگ بهعنوان پسزمینه در
میشوند .افزون بر این در
طراحی فضای سبز استفاده 
ایجاد زیبایی ،تعیین مسیر حركت ،ایجاد دیوارههای
بلند ،كاهش آلودگی صوتی و مرزهای مشخص در
بستر كشت گلهای فصلی كاشته میشوند .در فضای
سبز اصفهان بیش از 39درصد پرچینهای ایجادشده
از برگ نو است كه نیاز آبی به نسبت باالیی دارد
( .)Taban, 2011همچنین آفات و بیماریهای فراوانی
از جمله شتهها ،كنهها ،سوسک ژاپنی ،نماتدها،
سفیدک پودری ،گال طوقه ،لكۀ برگی و زخم
(شانكر)های پوسیدگی شاخه و ریشۀ آن را تهدید
میكند (.)Maddox et al., 2010
ایران با میانگین بارشهای آسمانی  579میلیمتر
در سال بنا بر تعریف آمبرژه در زمره مناطق خشک و
نیمهخشک جهان بوده ( )Mardani et al., 2011كه
این میزان كمتر از یکسوم میانگین بارندگی در جهان
است .اصفهان از نظر جغرافیایی در مركز ایران با
اقلیمی خشک و گرم در ارتفاع  5139متری از سطح
دریا است ( .)Mamnpoosh et al., 2008میانگین
درازمدت بارندگی در شهر اصفهان  559میلیلیتر و
میانگین دمای سالیانه  51درجۀ سلسیوس است در
نتیجه از بین عاملهای محیطی تنشزا ،خشكی
دومین عامل اصلی كاهش عملكرد گیاهان پس از
عاملهای بیماریزا است ( .)Alizade, 2008با توجه به
محدودیت منابع آب ،شناسایی و كاشت گیاهان مقاوم
به خشكی با ظرفیت عملكرد باال اهمیت زیادی دارد
(.)Golparvar, 2004
رزماری تحمل خوبی به كمآبی و كموبیش به
شوری دارد .همچنین به بسیاری از آفتها و بیماریها
و به تشعشع زیاد خورشید مقاوم است و به آلودگی هوا
تحمل خوبی نشان میدهد ،همچنین نوش درختچهای
همیشهسبز با ارتفاع كم مقاوم به سرما ،با نیاز آبی و
نوری متوسط كه به زهكش خاک حساس است
(.)Taban, 2011
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از سوی دیگر در سالهای اخیر بهمنظور صرفهجویی
در وقت ،انرژی و كاهش هزینههای نگهداری عالقۀ
زیادی برای استفاده از تنظیمكنندههای رشد در
كاهش رشد رویشی گیاهان چوبی فضای سبز دیده
شده است ( .)Thetford et al., 2000از مهمترین مواد
تنظیمكنندة رشد مورد استفاده در گیاهان چوبی

فضای سبز مالیکهیدازید ،یونیكونازول ،ترینگزاپک-
اتیل و پاكلوبوترازول است (.)Wade et al., 1986
ترینگزاپکاتیل و پاكلوبوترازول بهعنوان دو كندكنندة
رشد گیاهی به میزان زیادی در مدیریت فضای سبز
برای توقف رشد شاخه و كاهش شمار بارهای سرزنی و
هرس استفاده میشود كه این دو رشد را از راه كاهش
میزان هورمون اسید جیبرلیک كند میكنند
(.)Ahmadzade et al., 2012
بنابراین با توجه به كمبود منابع آبی در مناطق
مركزی ایران و كاهش بارندگی در سالهای اخیر
همچنین نیاز به افزایش تنوع گونهای در ایجاد پرچین
در این مناطق و امكان كاهش هزینههای نگهداری
(كاهش بارهای هرس) با استفاده از كندكنندههای
رشد این آزمایش روی دو گونه رزماری و نوش رقم
مورگان انجام شد.
مواد و روشها
بهمنظور ارزیابی تأثیر پاكلوبوترازول و ترینگزاپکاتیل بر
ویژگیهای ریختشناختی (مرفولوژیكی) دو گیاه پرچینی
(رزماری  Rosmarinus officinalisو نوش رقم مورگان
" )Thuja orientalis "Morganآزمایشی بهصورت
فاكتوریل و در قالب طرح بلوکهای كامل تصادفی در
ایستگاه تحقیقاتی شمارة  5سازمان پارکها و فضای سبز
اصفهان واقع در شهرک صنعتی محمودآباد اجرا شد.
برای انجام این پژوهش از گیاهان دوسالۀ موجود در
ایستگاه با آبیاری هفتگی ،وجین علفهای هرز ،كوددهی
مراقبت به عمل آمد .سپس به كمک چهارچوبهای
فلزی ساخته شده با ارتفاع  79و ابعاد  51سانتیمتر
هرس انجام شد و بیدرنگ پس از هرس در آغاز فصل
رشد محلولپاشی برگی پاكلوبوترازول با غلظتهای
 5999و  7999میلیگرم در لیتر ،ترینگزاپکاتیل با
غلظت  5999میلیگرم در لیتر و آب مقطر بهعنوان
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شاهد به میزان 519و599سیسی به ترتیب برای رزماری
و نوش با سمپاشهای  5لیتری انجام شد .پس از گذشت
یک ماه از اعمال تیمارها ،نخستین یادداشتبرداری آغاز
شد .صفات مورد اندازهگیری در این تحقیق شامل ارتفاع
و عرض گیاه ،وزن تر و خشک بخشهای هرسشده و
طول میانگرهها ،میزان پرولین ،سبزینۀ (كلروفیل) ،a
سبزینۀ  bو سبزینۀ كل بود.
ارزیابی صفات ریختشناختی
اندازهگیری ارتفاع و عرض هر گیاه

برای اندازهگیری ارتفاع در هر ماه در طی شصت روز،
از سه بخش هر گیاه با كمک متر از سطح خاک
بهصورت عمود ارتفاع اندازهگیری و میانگین گرفته
شد .برای اندازهگیری عرض گیاه از بخش میانی
بهصورت عمود بر ارتفاع به كمک چهارچوبهای
ساختهشده با متر اندازهگیری شد.

اندازهگیری طول میانگره

طول میانگره در پایان آزمایش از هر گیاه سه شاخه از
نقاط مختلف انتخاب و در هر شاخه چهار بار فاصلۀ
بین دو گره اندازهگیری و میانگین گرفته شد.

انجام شد .برابر با این روش 399 ،میلیگرم برگ را با
 59میلیلیتر استون  49درصد كامل ساییده و پس از
صاف كردن با كاغذ واتمن شمارة  5بخش باقیمانده
روی كاغذ را با همان استون دوباره بهطور كامل
ساییده و پس از صاف كردن دوباره به حجم 51
میلیلیتر رسانده شد .آنگاه میزان جذب توسط

طیفسنج نوری (اسپكتروفتومتر) در طولموجهای
 113و  171نانومتر خوانده شد و از روابط مربوطه
برای تعیین غلظت سبزینه (میلیگرم بر گرم وزن تر
گیاه) استفاده شد.
میزان پرولین برگها

نمونۀ تازة برگها با نیتروژن مایع خرد شده و با
سولفوسالیسیلیک اسید همگن (هموژن) شد .پس از
سانتریفیوژ ،محلول به همراه اسیدناین هیدرین و اسید
استیک در آب جوش قرار داده شد و سپس برای توقف
واكنش در یخ قرار گرفت .پس از افزودن تولوئن ،جذب
مایع رنگی حاوی پرولین در طولموج  159نانومتر با
دستگاه دستگاه طیفسنج نوری اندازهگیری و میان
پرولین با استفاده از منحنیهای استاندارد پرولین
محاسبه شد (.)Bates et al., 1973

اندازهگیری وزن تر و خشک بخشهای هرسشده

در انتهای پژوهش با كمک چهارچوبهای ساختهشده
به ارتفاع  79و ابعاد  51سانتیمتر برای گونههای
گیاهی ،در اندازههای مورد نظر هرس انجام شد و
بخشهای هرسشده گردآوری و در پاكتهای كاغذی
بیدرنگ با ترازوی دیجیتال
به آزمایشگاه منتقل و 
اندازهگیری شد كه با این توزین وزن تر بخشهای
هرسشده به دست آمد .آنگاه برای خشک شدن

بخشهای هرسشده در پاكتهای كاغذی جداگانه در
آون با دمای  49درجۀ سلسیوس به مدت  74ساعت
قرار گرفت ،سپس با ترازوی دیجیتال توزین و وزن
خشک بخشهای هرسشده به دست آمد.
ارزیابی صفات فیزیولوژیکی
میزان سبزینۀ برگها

اندازهگیری سبزینۀ برگها بنابر روش
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نتایج و بحث
ارزیابی صفات ریختشناختی
رشد طولی و عرضی

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد كه بین دو گونه و
تیمارهای مختلف كندكنندههای رشد و اثر متقابل
آنها از نظر رشد طولی و عرضی در سطح احتمال 1
درصد تفاوت معنیداری وجود داشت.
كمترین میزان رشد طولی و عرضی در گونۀ
رزماری و تیمار شاهد مشاهده شد (شكلهای  5و .)5
همچنین در گیاهان نوش تیمارشده با كندكنندههای
رشد زردی و سوختگی برگها مشاهده شد .از
گذاریهای اولیۀ تركیبهای تریازولی جلوگیری از

اثر
فعالیت كائورن اكسیداز است ،این آنزیم تبدیل انت
كائورن به كائورنیک اسید را كاتالیز میكند ،در نتیجه
میزان جیبرلین كاهش مییابد كه سبب كاهش تقسیم
یاختهای ،پاكوتاهی و تراكم گیاهان میشود
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( .)Hazraika, 2003نتایج تحقیقات مختلف نشان
میدهد كه پاكلوبوترازول سبب كاهش رشد
درختچههای جاكوبینا ( ،)Bably et al., 2009ختمی
چینی ( ،)Nazarudin, 2012زیتون ( Adelson et al.,
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b

 ،)2012فیكوس بنجامین ،شمعدانی (
 )2009شده است .از سوی دیگر كاربرد ترینگزاپکاتیل
سبب كاهش رشد شمشاد ،آزالیا ،یاس ،برگبو چینی و
میشد (.)Thetford et al., 2000
برگبو برگ مو 
Hojati et al.,

Treatments
شكل .5اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر رشد طولی دو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد )T1( ،غلظت ppm5999

پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل .میانگینهایی كه در یک حرف متفاوت
هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
Figure 1. Interaction effect of Species and plant growth Retardant on plant height in two species of (S1) Rosmari,
(S2) Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm Trinexapacethyl. Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.
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Treatments

شكل .5اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر رشد عرضی دو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد )T1( ،غلظت
 ppm5999پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل.
میانگینهایی كه در یک حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
)Figure 2. Interaction effect of Species and plant growth Retardant on plant width in two species (S1) Rosmari, (S2
Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm Trinexapac-ethyl.
Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.

طول میانگره

دستآمده از تأثیر تیمار كندكنندههای رشد بر
به 
نتایج 
طول كاهش طول میانگره نسبت به شاهد میشود و
كمترین آن در گونۀ رزماری و پاكلوبوترازول 7999
میلیگرم میانگرهها نشان داد كه بین دو گونه و
تیمارهای مختلف كندكنندههای رشد و اثر متقابل
آنها در سطح احتمال  1درصد تفاوت معنیداری
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وجود داشت .بیشترین طول میانگره مربوط به گونۀ
رزماری و تیمار شاهد به میزان  5/154سانتیمتر و
كندكنندههای رشد سبب در لیتر است (شكل.)3
به نظر میرسد تركیبهای تریازولی (پاكلوبوترازول و
ترینگزاپکاتیل) بازدارندة زیستساخت (بیوسنتز)
جیبرلین بوده و سبب كند شدن رشد در دامنۀ
گستردهای از محصوالت میشود كه این عمل به كوتاه
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شدن میانگرهها و توقف درازمدت در رشد منجر
میشود ( .)Ahmadzade et al., 2012محلولپاشی گل
جعفری ،بگونیا ،اطلسی ،تاجخروس ،آهار ،حسنیوسف،
ستاره با ترینگزاپکاتیل سبب كاهش طول میانگرهها

e

b

a

b

2
1.5

f

1
0.5

)Internode length(cm

e

میشود ) .(Gary et al., 2005در تحقیقات روی
شماری از گیاهان فضای سبز نشان داده شد كه
محلولپاشی پاكلوبوترازول گل كوكب كوهی و آهار
سبب كاهش طول میانگره شد (.)Hojati et al., 2010

c

d

151

0

Treatments

شكل .3اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر طول میانگره دو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد )T1( ،غلظت
 ppm5999پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل.
میانگینهایی كه در یک حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
)Figure 3. Interaction effect of Species and plant growth Retardant Internode length in two species (S1) Rosmari, (S2
Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm Trinexapac-ethyl.
Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.

وزن تر و خشک بخشهای هرسشده

( Adelson,

گوجهفرنگی ( ،)Jafari et al., 2006زیتون
 )et al., 2012شده است .از سوی دیگر ترینگزاپکاتیل
سبب كاهش وزن تر و خشک اندام هوایی پوآ
پراتنسیس ( ،)Beasley et al., 2007چمن لولیوم
( )Abasyhe et al., 2011میشود .غلظت 5999
میلیگرم در لیتر ترینگزاپکاتیل سبب كاهش وزن تر
و خشک بخشهای هرسشدة شمشاد و آزالیا شده
است (.)Thetford et al., 2000

دستآمده از تأثیر تیمار كندكنندههای رشد بر
به 
نتایج 
هرسشده نشان داد كه

وزن تر و خشک بخشهای
كندكنندههای رشد سبب كاهش وزن تر و خشک
بخشهای هرسشدة دو گونه نسبت به تیمار شاهد
میشود (شكل  7و شكل  .)1پاكلوبوترازول سبب
كاهش وزن تر و خشک برگ و ساقهها درختچههای
زینتی گلدار جاكوبینا (،)Bably et al., 2009
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شكل .7اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر میزان وزنتر دو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد )T1( ،غلظت
 ppm5999پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل ستونهایی كه در یک
حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
)Figure 4. Interaction effect of Species and plant growth Retardant on Fresh weight of pruned parts in two species (s1
Rosmari, (s2) Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm
Trinexapac-ethyl. Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.
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شكل  .1اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر میزان وزن خشک دو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد )T1( ،غلظت
 ppm5999پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل ستونهایی كه در یک
حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
)Figure 5. Interaction effect of Species and plant growth Retardant on Dry weight of pruned parts in two species (S1
Rosmari, (S2) Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm
Trinexapac-ethyl. Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.

 .)2011با مصرف تریازولها ،میزان پرولین در گندم و
تریتیكاله ،گوجهفرنگی ،افرای نقرهای و سویا نیز به
میزانهای مختلف افزایش مییابد ( Alikhanifard et al.,
 )2010كه برخی این افزایش پرولین در گیاهان مختلف
را به علت اثر تنظیمی  ABAبر فرآیندهای نوری در
سوختوساز (متابولیسم) پرولین و برخی آن را به دلیل
وجود تركیبهای پرانرژی ناشی از نورساخت (فتوسنتز)
میدانند كه سبب تحریک ساخت (سنتز) پرولین
میشود .از سوی دیگر با افزایش بیان آنزیمهای
ساختكنندة پرولین و كاهش فعالیت آنزیمهای


زیست
تخریب پرولین باعث افزایش میزان پرولین در گیاه
میشود ( LaeeghKhadivaki et al., 2010; Gopi et al.,
.)2009; Laszlo et al., 2010

ارزیابی صفات فیزیولوژیکی
میزان پرولین برگها.

بهطوركلی كندكنندههای رشد سبب افزایش میزان
پرولین در هر دو گیاه شده است ولی بیشترین میزان
پرولین در گونۀ رزماری و تیمار  7999میلیگرم در لیتر
پاكلوبوترازول و كمترین میزان آن در گونۀ نوش و تیمار
شاهد مشاهده شد (شكل .)1در همین زمینه تحقیقات
نشان میدهد كه تیمار گیاهان گوجهفرنگی با
پاكلوبوترازول سبب افزایش پرولین برگها میشود
( .)Jafari et al., 2006در تحقیق دیگری كاربرد
پاكلوبوترازول در چمنهای لولیوم و فستوكا سبب افزایش
میزان پرولین شده است اما میزان این افزایش در دو گونۀ
گیاهی متفاوت بوده است ( Shahrokhshahi et al.,
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شكل .1اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر میزان پرولین دو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد)T1( ،غلظت
 ppm5999پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل ستونهایی كه در یک
حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
)Figure 6. Interaction effect of Species and plant growth Retardant on proline parts in two species (S1) Rosmari, (S2
Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm Trinexapac-ethyl.
Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.
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كل در گیاه ختمی چینی میشود .در بررسی دیگر در
گیاهان ذرت و گندم با افزایش غلظت تیمار
پاكلوبوترازول افزایش سبزینۀ مشاهده شد ( Amina et
.al., 2011; Berova et al., 2002; Sopher et al.,
 .)1999به نظر میرسد افزایش میزان سبزینه توسط
تركیبهای تریازولی (پاكلوبوترازول و ترینگزاپکاتیل)
با افزایش سیتوكنین ،در گیاه مرتبط است ( Ahmadzahe
 .)et al., 2012; Gopi et al., 2005سیتوكنین سبب
تأخیر در تجزیۀ سبزینه با كاهش فعالیت آنزیم كلروفیالز
میشود ( .(Tahmasbi, 2001از سوی دیگر
كندكنندههای رشد با جلوگیری از ساخت اسیدجیبرلیک
باعث كاهش رشد طولی یاخته در گیاه میشود .كاهش
رشد طولی یاخته منجر به تولید گیاهان كوتاهتر و
فشردهتر میشود كه این امر باعث تمركز سبزینه در برگ
میشود (.)Ervin & Zhang, 2007

میزان سبزینۀ برگها

كندكنندههای رشد سبب افزایش میزان سبزینۀ در هر
دو گونۀ رزماری و نوش نسبت به تیمار شاهد شده
است اما بیشترین میزان سبزینۀ  aدر گونۀ رزماری و
غلظت  7999میلیگرم در لیتر پاكلوبوترازول و
كمترین آن در گونۀ نوش و تیمار شاهد مشاهده شد
(شكل .)4در همین راستا مشاهده شد كه كاربرد
غلظت  7999میلیگرم در لیتر پاكلوبوترازول در
چمنهای لولیوم و فستوكا سبب افزایش میزان
سبزینۀ  aمیشود ( .)Shahrokhshahi et al., 2011از
سوی دیگر بیشترین میزان سبزینۀ ( bشكل )4و
سبزینۀ كل در گونۀ رزماری و غلظت  7999میلیگرم
در لیتر پاكلوبوترازول مشاهده شد (شكل.)3
 (2012) Nazarudinاعالم كرد غلظت  7999میلیگرم
در لیتر پاكلوبوترازول سبب افزایش میزان سبزینۀ  bو
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شكل .4اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر میزان سبزینۀ aدو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد )T1( ،غلظت
 ppm5999پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل.
میانگینهایی كه در یک حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
)Figure 7. Interaction effect of Species and plant growth Retardant on Chlorophyll a in two species (S1) Rosmari, (S2
Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm Trinexapac-ethyl.
Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.
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شكل .4اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر میزان سبزینۀ  bدو گونه ( )S1رزماری )S2( ،نوش ( )T0شاهد )T1( ،غلظت
 ppm5999پاكلوبوترازول )T2( ،غلظت  ppm7999پاكلوبوترازول )T3( ،غلظت  ppm5999ترینگزاپکاتیل.
میانگینهایی كه در یک حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح  1درصد بر پایۀ آزمون  LSDدارند.
)Figure 8. Interaction effect of Species and plant growth Retardant on Chlorophyll b in two species (S1) Rosmari, (S2
Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm Trinexapac-ethyl.
Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.
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) غلظتT1( ،) شاهدT0( ) نوشS2( ،) رزماریS1(  اثر متقابل گونه و كندكنندههای رشد بر میزان سبزینۀ كل دو گونه.3شكل
. ترینگزاپکاتیلppm5999 ) غلظتT3( ، پاكلوبوترازولppm7999 ) غلظتT2( ، پاكلوبوترازولppm5999
. دارندLSD  درصد بر پایۀ آزمون1 میانگینهایی كه در یک حرف متفاوت هستند تفاوت معنیدار در سطح
Figure 9. Interaction effect of Species and plant growth Retardant onTotal Chlorophyll in two species (S1) Rosmari,
(S2) Thuja, (T0) Control, (T1) 1000ppm Paclobutrazol, (T2) 4000ppm Paclobutrazol, (T3) 1000ppm Trinexapacethyl. Similar letters represented no significant difference between means by LSD test at P<0.05.

 از.مدیریت فضای سبز و كاهش هزینهها اهمیت دارد
سوی دیگر در برگهای نوش پس از استفاده از
 در.كندكنندههای رشد زردی و سوختگی مشاهده شد
نهایت با توجه به نتایج این پژوهش برای استفاده از نوش
رقم مورگان بهعنوان گیاه پرچینی در فضای سبز اصفهان
.و مناطق مركزی ایران نیاز به پژوهشهای بیشتر است

نتیجهگیری کلی

نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد كه
بهطوركلی كندكنندههای رشد سبب كاهش رشد
طولی و عرضی و طول میانگرهها در هر دو گونه
 همچنین میزان پرولین و سبزینۀ گونهها پس.میشود
از اعمال تیمارها افزایش مییابد كه این ویژگیها در
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