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 چکیده 
های  به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی رعنازیبا آزمایشی در قالب طرح بلوک

پاشی  فاکتور اعمال شده شامل محلول. اجرا شد 4333به صورت گلدانی در سال  رامینو ای در کامل تصادفی در مزرعه

بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه . گرم در لیتر بود میلی 10و  35، 40، 0( شاهد)های صفر  پاکلوبوترازول در غلظت

شاخساره، وزن خشک ریشه در سطح داری بر ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن خشک  واریانس پاکلوبوترازول به طور معنی

پاشی  بر اساس نتایج محلول. داری نداشت احتمال یک درصد تأثیر داشت، ولی بر تعداد گل و وزن خشک برگ تأثیر معنی

 .پاکلوبوترازول موجب کاهش ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن خشک شاخساره، وزن خشک ریشه گردید

 .پاشی عنا زیبا، وزن خشک شاخساره، محلولپاکلوبوترازول، تعداد گل، ر: کلمات کلیدی

 مقدمه
گیرند های زینتی یک ساله و دائمی به علت تنوع رنگ و شکل، بیشتر مورد توجه قرار می در طراحی فضای سبز، گل

 های درشت از ارزش بیشتری برخوردار های فصلی، گیاهان پاکوتاه با گل در بین گل. و تأثیر بیشتری در زیبایی محیط دارند

شوند، بطور متداول پس از چند سال به دلیل  هستند و با هزینه باال تهیه میF1 این گونه گیاهان که حاصل بذرهای . هستند

کنترل (. 4)دهند  ها کیفیت خود را از دست می یابد و ارتفاع گیاه افزایش یافته و گل ها کاهش می تفرق صفات، کیفیت آن

 های مکانیکی مثل حذف بخشی از برگ روش. پذیر است انیکی و شیمیایی امکانهای مک رشد رویشی با استفاده از روش

گیرد در حالی  دهی به دلیل آسیب واده به گیاه و هزینه باالی کارگری کمتر مورد استفاده قرار می ها قیل و یا در طی گل

تر و کنترل بهتر رشد رویشی بیشتر رشد به علت قابلیت کاربردی باال های بازدارندههای شیمیایی مثل استفاده از  که روش

 از یکی .است توجهی برخوردار قابل اهمیت از گیاه اندازه کاهش و رویشی رشد کنترل اندازه(. 3)مورد توجه قرار دارند 

را به  خود اثر رشد های کندکننده از بسیاری. است رشد کننده کند مواد استفاده از گیاهان، ارتفاع کنترل مؤثر های روش

دهند و در  ها نشان می ه ممانعت از تقسیم سلولی در نواحی زیر مریستم انتهایی ساقه و طویل شدن بعدی سلولوسیل

. توان اشاره نمود رشد پاکلوبوترازول را می های بازدارندهاز  (.44)شوند  نتیجه موجب کاهش طویل شدن ساقه می

ها است که به منظور کاهش رشد رویشی در گیاهان به  وه تریازولترین ترکیبات گر ترین و کاربردی پاکلوبوترازول یکی از مهم

این ماده با (. 3)پاشی و کاربرد خاکی است  های متداول کاربرد پاکلوبوترازول محلول روش. شود های مختلف استفاده می روش

ی کنترل اندازه و کیفیت گیاه کاری برا در صنعت گل(. 43)کند  ممانعت از اکسیداسیون کائورن، از تولید جیبرلین جلوگیری می

بوده و سبب کند شدن رشد در دامنه جیبرلین  پاکلوبوترازول یک بازدارنده بیوسنتز (.1)از پاکلوبوترازول استفاده شده است 

 (.1)باشد  ها و توقف طوالنی مدت در رشد می گردد که این عمل به علت کوتاه شدن میانگره وسیعی از محصوالت می

 .این آزمایش بررسی تأثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی رعنازیبا بودهدف از انجام 
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 ها مواد و روش
آزمایش در قالب طرح . به صورت گلدانی صورت پذیرفت ورامین ای در مزرعه در 4333این آزمایش در سال 

محلول پاشی پاکلوبوترازول : ن آزمایش شاملتیمار مورد نظر در ای. تکرار صورت پذیرفت 3های کامل تصادفی و در  بلوک

به منظور جلوگیری از جذب مستقیم محلول از طریق ریشه، در . گرم بود میلی 10و  35، 40، 0، (شاهد)های صفر  در غلظت

ها با روزنامه ضخیم پوشانده شد و در تیمار شاهد از آب مقطر به جای محلول شیمیایی  پاشی سطح خاک گلدان حین محلول

 4333برگ بود از گلخانه داوودی در ورامین در خرداد  0-1روزه و دارای  05نشای گل رعنا زیبا که . تفاده گردیداس

با ترکیب خاکی شامل دو قسمت خاک لوم، یک قسمت ماسه و یک  1های پالستیکی سطل  سپس به گلدان. خریداری شد

پس از .  داری در گلخانه به هوای آزاد منتقل شدند هفته نگه ها پس از دو گلدان. کمپوست انتقال پیدا کرد قسمت کود ورمی

همچنین کشت در . پاشی انجام شد استقرار کامل گیاهان و در حالی که نشاها در مرحله ظهور جوانه گل انتهایی بودند محلول

افزار  ها با استفاده از نرمپس از پایان آزمایشات، آنالیز داده. صورت گرفت 36/6/4333و برداشت در تاریخ  41/3/4333تاریخ 

 .درصد انجام شد 0ها به روش آزمون دانکن در سطح احتمال  و مقایسه میانگین SAS (Version 9.1)آماری 

 نتایج و بحث
ارتفاع  روی اثر پاکلوبوترازول در سطح احتمال یک درصد نشان داد که( 4جدول )واریانس  تجزیهنتایج  :ارتفاع بوته

پاشی پاکلوبوترازول ارتفاع  بر اساس نتایج مقایسه میانگین ارتفاع گیاه تحت تأثیر پاکلوبوترازول با محلول. دار است گیاه معنی

 متر در تیمار محلول سانتی 63/33متر در تیمار شاهد به  سانتی 03/11کند، به طوری که ارتفاع گیاه از  گیاه کاهش پیدا می

پاشی  نیز عدم تأثیر محلول( 43)طبق گزارش محققین (. 4شکل )لیل یافته است گرم در لیتر پاکلوبوترازول تق میلی 10پاشی 

اند در حالی که کاربرد خاکی پاکلوبوترازول سبب کاهش  اندام هوایی با پاکلوبوترازول بر ارتفاع شمعدانی را گزارش کرده

 .ارتفاع گردید

اطالعات . دار بر روی قطر گل ندارد ل تأثیر معنیپاکلوبوترازونشان داد که ( 4جدول )واریانس  تجزیهنتایج : قطر گل

نشان داد با اعمال ( 4شکل )پاشی پاکلوبوترازول  بدست آمده از نتایج مقایسه میانگین قطر گل تحت تأثیر محلول

ی پاش متر در تیمار محلول میلی 63/16پاکلوبوترازول شاهد افزایش قطر گل هستیم، به طوری که بیشترین قطر گل به میزان 

تأثیر . متر در تیمار شاهد به دست آمده است میلی 43/15گرم در لیتر پاکلوبوترازول و کمترین قطر گل به میزان  میلی 40

ها، شرایط محیطی، حساسیت رقم به بازدارنده و  های رشد بر قطر گل نیز به تعداد دفعات استفاده از بازدارنده بازدارنده

 میلی 33با پاکلوبوترازول  osteospermum ecklonis. calypsoپاشی اندام هوایی لمحلو(. 45)روش کاربرد بستگی دارد 

کاهش قطر گل ( 0)این در حالی است که . گرم در لیتر باعث افزایش قطر گل گردید میلی 310گرم در لیتر و سایکوسل 

 .گرم در لیتر را گزارش کرد میلی 65و  35های  پاشی اندام هوایی با پاکلوبوترازول در غلظت داوودی در اثر محلول

(. 4جدول )دار نشده است  اثر پاکلوبوترازول بر روی تعداد گل معنی واریانس تجزیهنتایج بر اساس  :تعداد گل

همچنین بر اساس نتایج مقایسه میانگین تعداد گل تحت تأثیر پاکلوبوترازول مشخص گردید که بین تیمارهای اعمال شده از 

همچنین بر اساس گزارش محققین ترکیبات تریازولی همچون (. 4شکل )داری وجود ندارد  ینظر آماری اختالف معن

 نشان دادند که پاکلوبوترازول به شکل محلول( 0)محققین (. 3)پاکلوبوترازول تأثیری بر تعداد گل در گیاهان علفی ندارند 

 .شد ها در گیاه گل کاغذی های پایین، موجب کاهش تعداد گل پاشی حتی در غلظت
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اثر پاکلوبوترازول در سطح احتمال یک درصد بر روی نشان داد که ( 4جدول )واریانس  تجزیهنتایج  :سطح برگ

پاشی  بر اساس نتایج مقایسه میانگین سطح برگ تحت تأثیر پاکلوبوترازول با محلول. دار گردیده است سطح برگ معنی

در تیمار شاهد  13/14به طوری که بیشترین سطح برگ به میزان  پاکلوبوترازول سطح برگ نسبت شاهد به کاهش یافته است،

(. 4شکل )گرم در لیتر پاکلوبوترازول مشاهده گردید  میلی 40پاشی  در تیمار محلول 63/330و کمترین سطح برگ به میزان 

نبال آن سطح برگ پاکلوبوترازول با کاهش سطح جیبرلین میزان تقسیم سلولی در صفحات مریستمی را کاهش دادده که به د

 (.41) یابد نیز کاهش می

اثر پاکلوبوترازول در نشان داد که ( 4جدول )واریانس  تجزیهنتایج اطالعات به دست آمده از  :وزن خشک شاخساره

نتایج مقایسه میانگین وزن خشک شاخساره . دار شده است سطح احتمال یک درصد بر روی وزن خشک شاخساره معنی

پاشی پاکلوبوترازول وزن خشک شاخساره نسبت به شاهد کاهش  نشان داد که با محلول( 4شکل )رازول تحت تأثیر پاکلوبوت

گرم در لیتر پاکلوبوترازول  میلی 40پاشی  گرم در تیمار محلول 3گرم در شاهد به  16/41پیدا کرده است، به طوری که از 

 موجب جلوگیری از رشد طولی سلول یابد چون بازدارنده یها وزن شاخساره کاهش م با کاربرد بازدارنده. تقلیل یافته است

 (.3)گردد  ها می

داری بر  تأثیر معنی پاکلوبوترازول در سطح احتمال یک درصد واریانس نشان داد که تجزیهنتایج  :وزن خشک ریشه

(. 4شکل )رازول بر اساس نتایج مقایسه میانگین وزن خشک ریشه تحت تأثیر پاکلوبوت(. 4جدول )وزن خشک ریشه دارد 

 Swainsonaپاشی اندام هوایی  محلول( 6)در آزمایش . گردد حضور پاکلوبوترازول موجب کاهش وزن خشک ریشه می

Formosa داری کاهش داد که نتایج مشابهی در این آزمایش به دست آمد با پاکلوبوترازول، وزن تر ریشه را به طور معنی. 

 پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی رعنا زیبا نتایج تجزیه واریانس تأثیر -4 جدول

وزن خشک  وزن خشک ریشه

 شاخساره

درجه  ارتفاع گیاه قطر گل تعداد گل سطح برگ

 آزادی

 منابع تغییرات

ns34/5 ns40/1 ns14/43431 ns30/41 ns34/5 *13/5 3 بلوک 
**53/4 **14/65 **6/336511 ns61/0 ns50/40 **03/0 1 پاکلوبوترازو

 ل

 خطا 1 41/5 61/3 31/1 60/43053 13/0 4/5

11/0 36/31 03/35 04/41 51/0 51/4  CV% 

 دارعدم تأثیر معنی:  ns به ترتیب  معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد      **و *
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 بایرعناز یو گلده یشیسطوح مختلف پاکلوبوترازول بر رشد رو ریتأثهای  مقایسه میانگین -4شکل 
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