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  دهيكچ

 پژوهـشي   ،پاشـي   سايکوسل به صورت محلـول     هاي متفاوت   به منظور مطالعه پاسخ عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم جو به کاربرد غلظت             

 آزمـايش  صـورت  ايـن پـژوهش بـه   .  در دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز اجرا شـد ١٣٩١-٩٢ و ١٣٩٠-٩١اي در دو سال زراعي  مزرعه

صـفر   سطحدر سه  سايکوسل غلظت شامل تيمارها. انجام شد تکرار سه با تصادفي کامل هاي بلوک طرح قالب در شده خرد بار يک هاي کرت

 عنـوان  به والفجر گرگان و جنوب، ريحان، و پنج رقم جو ويکتوريا، اصلي عامل عنوان به در ليتر همؤثر ماده  گرم٤ و ٢، )شاهد عنوان به آب(

نتـايج   .شـد  عمـال  دقيق پاش محلول دستگاه يک از استفاده  با(ZGS=2) زني پنجه اواسط مرحله  درسايکوسل پاشي محلول .بود فرعي عامل

پاشي شده با سايکوسل داراي طول سنبله، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکـرد بيولوژيـک، عملکـرد                      هاي محلول   نشان داد که بوته   

تفـاوت قابـل    .  بيشتري بر رشد و عملکرد ارقام جـو داشـت          تأثير گرم در ليتر     ٤سايکوسل با غلظت    . دانه و شاخص برداشت بيشتري بودند     

 به طوري که ارقام ريحان و گرگان به ترتيب داراي بيشترين و کمترين پاسـخ بـه                  ،ارقام به کاربرد سايکوسل وجود داشت     توجهي در پاسخ    

 گـرم  ٤ در غلظـت   سايکوسلبا كاربردتوان رقم ريحان را  اي مي با توجه به نتايج اين پژوهش دو ساله مزرعه. پاشي سايکوسل بودند   محلول

  .توصيه کردشابه با اين پژوهش براي مناطق اقليمي م در ليتر
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  مقدمه

 هـاي رشـد       كننده رشـد بـه نـام كندكننـده         گروهي از مواد تنظيم   

(Growth Retardants)  ــون ــد هورم ــوگيري از تولي ، از راه جل

روع رشد طولي سـاقه در غـالت را بـه            جيبرلين در درون گياه،   

زنـي را افـزايش     تاخير انداخته و بدين ترتيب طـول دوره پنجـه       

شد کـه تنهـا هـدف اسـتفاده از            در ابتدا تصور مي   ). ۳(دهند      مي

هاي رشد کاهش طول ساقه باشد اما با توليد ارقـام             تنظيم کننده 

هاي رشد    هاي تکميلي نشان داد که تنظيم کننده        پاکوتاه، پژوهش 

). ۲۳( قابليت تغيير نحـوه رشـد غـالت را نيـز دارنـد               چنين  هم

 يا (Chlormequat chlorocholine chloridre)کلرايد کلرمکوات

ــا عالمــت اختــصاري (Cycocel) سايکوســل  از  يکــي CCCب

 آمـين  متيل تري واکنش از که باشد مي (Choline)کولين مشتقات

ــه (Aliphatic Halid) هاليـــد آلفاتيـــک يـــک و ــام  بـ    و۱نـ

 کلرمکوات کلرايد بر رشـد      تأثير. گردد مي توليد کلرواتان دي -۲

 در طيـف وسـيعي از       ۱۹۶۰نخستين بار توسط تولبرت در سال       

 ترکيبــات گــروه سايکوســل از). ۲۰(گياهـان بــه اثبــات رسـيد   

 رشـد  هـاي  کندکننـده  تـرين   مـصرف  پـر  از و (Oniome)آنيومي

 رشـد  کنتـرل  جهـت  امـروزه  بـوده کـه    اروپا در ويژه به گياهي

 گياهـان و دسـتورزي اجـزاي عملکـرد غـالت کـاربرد             رويشي

 مـسير  در اختالل  با سايکوسل). ۲۱ و   ۸(است   کرده پيدا فراوان

 کائورن آنت آنزيم فعاليت از مانع اسيد جيبرليک بيوسنتز چرخه

 را گياهـان  ارتفـاع  و شـده  (Ent-Kaurent synthetase) ازتسـنت 

  عمـل آن از طريـق جلـوگيري از چرخـه           ).۳ (دهـد  مـي  کاهش

Trans-geranyl-geranyl-pyrophosphate        است کـه منجـر بـه 

شـود؛ در نتيجـه، سـطوح        مـي  GA3 هايسـاز  غلظت پايين پيش  

  ).۳ (يابدجيبرلين داخلي کاهش مي

 کاربرد سايکوسل موجـب افـزايش       متعدديهاي   در پژوهش 

، ۲۱،  ۲۰،  ۱۸،  ۵(عملکرد و اجزاي عملکـرد در گياهـان گنـدم           

پيرســته . گرديــد) ۷( بــرنج  و)۱۲ و ۸، ۴(، جــو )۲۷ و ۲۶، ۲۲

ــام  ــه امکــان دســت ) ۲۰(انوشــه و ام ــا مطالع   ت ورزي صــفا ب

ــا اســتفاده از   - مورفــو ــان و ماکــاروني ب فيزيولوژيــک گنــدم ن

 ۹سايکوسل گزارش کردند که کاربرد سايکوسل سبب افـزايش          

 درصدي محتواي پرولين آزاد     ۵۱درصدي شاخص سطح برگ،     

 درصـدي   ۱۱ کاهش   چنين  هم درصدي پروتئين محلول و      ۵۷و  

 درصـدي شـاخص     ۱۳انـداز و      درصدي دماي سـايه    ۱۴ارتفاع؛  

در پژوهش خود با كـاربرد      ) ۴(امام و کريمي    . وفيل متر شد  کلر

 را از تيمـار   و عملكـرد    بهتـرين رشـد     سايكوسل در ارقام جـو،      

هـاي جـو بـا        بوتـه  تيمـار . سايکوسل به دسـت آوردنـد     كاربرد  

، )۱۸(زاده و امـام      ميـران . سايكوسل مانع از خوابيدگي آنها شـد      

 مراحـل   نيز گـزارش کردنـد کـه کـاربرد برگـي سايکوسـل در             

مشخصي از رشد، باعث افزايش راندمان مصرف آب و عملکرد          

مصرف گزارش كردند   اين پژوهشگران   . گردد ميدانه گندم ديم    

شده و اين موضـوع بـه      سايکوسل باعث کاهش رشد شاخساره      

 اين شرايط گيـاه آب را       شود، و در    ختم مي  ها  بوتهکاهش تعرق   

  . تر مصرف خواهد کرد اقتصادي

، بـا   متفاوت اسـت  سايکوسل  ختلف به   ارقام م پاسخ  هرچند  

گونـاگون   در مورد پاسخ ارقـام       ي چنداني ها  پژوهشاين وجود   

ــل   ــه سايکوس ــران  ب ــرايط اي ــت   در ش ــشده اس ــام ن . )۳(انج

 ارقام پابلنـد  ابراز عقيده كردند كه) ۲۲(انوشه و همکاران    پيرسته

هاي رشد از جمله سايکوسل      کننده تنظيمكاربرد  ري به   هتپاسخ ب 

  . دهند مينشان 

ــو ــديمي از يکــي  (.Hordeum vulgare L)ج ــرين و  ق ت

 دنياست و مهم غله چهارمين جو. است زراعي گياهان ترين مهم

 مناسـب  چندان غالت ساير براي که هايي زمين در معمول طور به

نزديک به نيمي از سطح زير کشت جو در          .شود مي کشت نيست،

لـستان و خوزسـتان قـرار      خراسان، فـارس، لرسـتان، گ      پنج استان 

 ايــن ،بنــابراين). ۳(دارد، کــه داراي ارقــام بــسيار متنــوعي اســت 

 پاسخ عملکرد و اجـزاي عملکـرد دانـه         بررسي با هدف  پژوهش

به عنوان يـک      سايکوسل پاشي محلول غلظت سه به جو رقم پنج

   .گرديداجرا  اي مزرعه شرايط رشد مهم در  کندکننده

  

  ها روش و مواد

 در  ۱۳۹۱-۹۲ و   ۱۳۹۰-۹۱هـاي زراعـي      سـال  طي پژوهش اين

 در واقـع   دانـشگاه شـيراز    کـشاورزي  دانشکده تحقيقاتي مزرعه



  …پاشي   جو به محلولارقامپاسخ عملکرد و اجزاي عملکرد  

۲۹  

 طـول  و دريـا  سـطح  از متـر  ۱۸۱۰ ارتفـاع  بـا ( باجگـاه  منطقـه 

ــايي ــرقي ۵۲ °۴۶ جغرافي ــايي و ش ــرض جغرافي  ۵۰ ° ۲۹ ’ع

 .شـد  اجـرا  شـيراز طراحـي و     شـمال   کيلومتري ۱۲ در )شمالي

 شـده  خرد بار يک هاي کرت سال به صورت   در هر دو     آزمايش

. انجام شـد   تکرار سه با تصادفي کامل هاي بلوک قالب طرح  در

صـفر   :در سه سـطح  سايکوسل غلظت فاکتور دو شامل تيمارها

 عنـوان  بـه  در ليتر  همؤثر ماده  گرم ۴ و   ۲،  )شاهد عنوان به آب(

  و گرگان جنوب ريحان، ويکتوريا، (جورقم   پنجو   اصلي عامل

هـاي خـاك محـل       ويژگـي . بـود  فرعي عامل عنوان  به )فجروال

  . ارائه شده است۱ جدولآزمايش در 

 هـاي کـامالً     هـاي آزمايـشي، بـذر      سـازي کـرت    پس از آماده  

 متر در عمـق     ۲×۱هاي به ابعاد      يکنواخت پنج رقم جو در کرت     

 ۱۳۹۱ و   ۱۳۹۰هاي   متري خاک در نيمه آبان ماه سال        سانتي ۴-۳

 متـر   سانتي ۱۵فواصل بين رديف    . شدندبه صورت دستي کشت     

ــله  ــذرها و فاص ــفب ــدود  روي ردي ــانتي۳ح ــر   س ــراکم (مت ت

 کيلوگرم ۱۵۰کوددهي شامل . بود)  بوته در متر مربع ۲۵۰تقريبي

 کيلـوگرم در هکتـار      ۲۰۰در هکتار کود سوپرفسفات تريپـل و        

يک سوم کود اوره در زمان کاشت و بقيه به صـورت            . اوره بود 

هـاي     ساقه رفتن همراه با آب آبيـاري بـه کـرت           سرک در اوايل  

  . آزمايشي افزوده شد

ثره در  ؤ گرم ماده مـ    ۴ و   ۲صفر،   هاي غلظت در پاشي محلول

 يـک  از اسـتفاده   بـا  (ZGS=2) زنـي  پنجه اواسط مرحله در ليتر

 بـه . شـد  اعمال ثابت فشاري با دستي دقيق پاش محلول دستگاه

ــزايش منظــور ــارايي اف ــشگيري و جــذب ک ــر از پي ــاده تبخي  م

بـر  صـبح    اوليـه  ساعات در پاشي محلول عمل رشد، کننده تنظيم

به منظور جلوگيري . شد اعمال  ليتر در هکتار۴۰۰ اساس حجم

هاي شيميايي، کنترل    کش از برهمکنش تنظيم کننده رشد با علف      

  هـا  کـرت   کليه.شد دستي انجام صورت وجين به هاي هرز علف

از خـاک بـراي رسـيدن بـه حـد      نيـ  اساس بر و منظم صورت به

  روز  يکبار بـا اسـتفاده از سيـستم تيـپ            ۱۰ظرفيت مزرعه  هر     

(Tape)آبياري شدند  .  

در انتهاي فصل رشد ارتفاع نهايي بوته، تعداد سـنبله بـارور           

در واحد سطح، تعداد دانه در سـنبله، طـول سـنبله، وزن هـزار               

 متـر   دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانـه بـا برداشـت يـک            

شاخص برداشـت بـا   . گيري شد  رعايت اثر حاشيه اندازه     با مربع

 هـا  داده. تقسيم عملکرد دانه به عملکرد بيولوژيک به دست آمد        

 قـرار  تحليـل  و تجزيـه   مورد SAS آماري افزار نرم از استفاده با

 با توجه به اينکه اثر سال و برهمکنش سال بـا تيمارهـا               .گرفت

نگين دو سال بـراي مقايـسات ميـانگين          نشد، لذا از ميا    دار  معني

% ۵ در سـطح     LSDها با استفاده از آزمـون        ميانگين. استفاده شد 

  .مقايسه شدند

  

  نتايج و بحث

% ۱دار رقـم در سـطح         معنـي  تأثيرارتفاع نهايي ساقه تنها تحت      

 سـاقه رقم ريحان داراي بيشترين ارتفاع    ). ۲ جدول(قرار گرفت   

 تفــاوتبــدون ( و ويکتوريــا بــود، و پــس از آن ارقــام والفجــر

در پژوهش حاضر کمتـرين ارتفـاع بوتـه      . قرار داشتند ) دار  معني

نيز در رقم جنـوب مـشاهده شـد کـه بـا رقـم گرگـان تفـاوت            

، )۲۰(و امـام    انوشـه   پيرسته  ). الف-۱ شکل(ي نداشت   دار  معني

 به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه          در مقايسه ارقام گندم نان و دوروم      

ي زيـادتر از رقـم   دار معنـي م روشن بـه طـور   ارتفاع بوته در رق  

هـاي   بـه ويژگـي   اين موضوع را     اين پژوهشگران . ياواروس بود 

 .نسبت دادندرقم 

 ي بـر ارتفـاع    دار  معنـي  تـأثير در پژوهش حاضر سايکوسـل      

در پـژوهش خـود بـا       ) ٤( امام و كريمـي      .نداشت ها  بوته نهايي

ه گرچـه   ارقام جو و كاربرد سايكوسل به اين نتيجه رسـيدند كـ           

كاربرد سايكوسل در اوايل رشد طولي ساقه جو، ارتفاع ساقه را           

 بـا توليـد دم گـل        هـا   بوتهدهد، ليكن،     به طور موقت كاهش مي    

آذين بلندتر ارتفاع نهايي مشابهي بـا گياهـان شـاهد بـه دسـت               

 کـاهش ارتفـاع سـاقه و        پژوهـشي در  ) ۲۹( تـولبرت    .آورند  مي

ال تيمـار بـا سايکوسـل      افزايش قطر سـاقه را در گنـدم بـه دنبـ           

هــيچ نتوانــستند ) ۲( دي و همکــاران هرچنــد، گــزارش كردنــد

ها بـا   گندم به دنبال تيمار بوته    ساقه  در ارتفاع   ي  دار  معنيکاهش  

  البته شايان توجه اسـت کـه نتـايج برخـي           . كنندسايکوسل ثبت   
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۳۰  

  متري  سانتي۳۰تا  ۰شيميايي خاک مورد استفاده در آزمايش در عمق  -هاي فيزيکو ويژگي .۱جدول

 هدايت الکتريکي

dS m-1 

 رس

(%) 

 سيلت

(%) 

 شن

(%) 

 نيتروژن کل

(%) 

 کربن آلي

(%) 
 فسفر

(mg kg-1) 

 پتاسيم

(mg kg-1) 
pH 

۸۷/۰ ۳۹ ۴۰ ۲۱ ۲۵/۰ ۹۶/۰ ۵/۱۴ ۲/۷۶۱ ۸/۷ 

  

  بر رشد و عملکرد گياه جوو برهمكنش آنها  رقم ، ثير غلظتأ نتايج تجزيه واريانس ت.۲جدول 

  ميانگين مربعات

  بع تغييرمنا
درجه 

  سنبله بارور  ارتفاع  آزادي
طول 

  سنبله

تعداد دانه در 

  سنبله

وزن هزار 

  دانه

عملکرد 

  بيولوژيک
  عملکرد دانه

شاخص 

  برداشت

٩٣/٨ ١  سال ns ns٦٨/٧٤٥ ns٠٥/٠ ns٠٢/٩ ns٠٩/١١ ns٤٦/٩٤١٥ ns٣٣/٥٩٠٧ ns٣٩/١٧٦ 

 ٤٥/١٥١ ٦٧/٥٦٠٣ ٧٨/٩٣٤٥ ٦٣/٣ ٣٢/٦ ٠٤/٠ ٨٧/٧٠٤  ٣٢/٥ ٤ aخطاي 

**  ns۶۶/۲۶ ٢ غلظت
٠٢/١٥١١١ **

٠٥/٦ **
٠٠/٥٤٤ ns٧٣/٩ **

٤٦/٥٢٨٧٤ **
٩٠/٢٤٢٩ **

٢٣/٦٤ 

 ns۲۵/۴۰ ns۸۸/۷۶۰ ns۹۸/۰  ns۰۲/۲۹ ns۲۳/۳۲ ns۸۷/۸۰۹ ns۵۶/۱۰۳ ns۰۹/۵ ٢  غلظت×سال 

 ١٢/٤ ٢٠/٦٨ ٨٣/٧٢٠ ٠٥/١٩ ٩٢/٢٢ ٥٧/٠ ٦٥/٧٤٥ ٥١/٣٦ ٤ bخطاي 

** ٤ رقم
۱۴/۷۱۱ **

٠٣/١٨٧١٩ **
٧٤/٤ **

٠١/٧٣٢ **
٥٦/٨٧٠ **

١٤/٥١٧٤٤ **
٢٩/٨٤١٥ **

٩٩/٦٢ 

* ٣٢/٤٥٢* ٠٥/٢* ns٩٦/٢٢٠ ns٤٧/٢٣ ٨  غلظت×رقم 
٨٠/٥٥٣ **

٥٧/٤١٣٠٨ **
٧٦/٦٠٠٤ **

٢٩/٤٩ 

 ns٩٥/٨ ns٤٥/٤١١ ns٥٦/٢٠٩٨ ns٠٩/١٨ ns٣٢/٢٤ ns١١/٠ ns٩٨/٣٤٠ ns٨٧/٢٠ ٤  رقم×سال 

 ns١٩/٩ ns٩٩/٣٩٢ ns٦٥/٢٢٢٩ ns٢١/٣٧ ns٠٩/٣٢ ns٢٠/٠ ns٥٦/٤٠١ ns٠٤/١٥ ٨  غلظت×رقم×سال 

 ٦٨/٧ ٣٧/٣٨٤ ٩٣/٢١٦٨ ٢٢/١٣ ٢٣/١١ ٢٩/٠ ٣٨/٤٩٠  ٥٨/١٧  ٥٣  cخطاي 

 ٩٨/٧ ٥١/١٤ ٠٩/١٢ ٢٠/١٣ ٢١/١٣ ٢٣/٧ ٤٣/١٥ ٩٠/٧  ضريب تغييرات

ns :درصد۱ و ۵دار در سطح  اثر معني: ** و *دار   غيرمعني  

  

      
    

هاي متفاوت سايکوسل و ارقام بر تعداد سنبله بارور در متر مربع  ثير غلظتأت) تفاوت ارتفاع بوته در بين پنج رقم جو و ب) الف. ١شکل 

  .داري ندارند تفاوت معني% ٥ در سطح LSDهاي داراي حروف مشابه، بر اساس آزمون  ستون). ميانگين دو سال(جو 



  …پاشي   جو به محلولارقامپاسخ عملکرد و اجزاي عملکرد  

۳۱  

د ارتفـاع نهـايي سـاقه غـالت در          ازديـا  حاکي از     هم ها  پژوهش

مقايسه با تيمار شـاهد بـه دنبـال كـاربرد برگـي سايكوسـل در                

كه اين موضـوع بـه توليـد        ) ۳(مراحل اوليه رشد رويشي است      

ي تيمارشده با سايكوسل    ها  بوتهبيش از حد معمول جيبرلين در       

ي هـا   بوتـه در واقـع در     . نسبت به شاهد منسوب گرديده اسـت      

وسل پيش سازهاي جيبرلين به طور موقت در        تيمارشده با سايك  

 تجمـع مـي يابنـد و       هـا   بوتهدوره كندشدن رشد طولي ساقه در       

سـازها سـبب     سايكوسل ايـن پـيش  تأثيرپس از طي شدن دوره    

ي تيمـار شـده     هـا   بوتـه توليد بيش ازحـد معمـول جيبـرلين در          

  ). ١٥ و ٩(گردند  مي

در سـطح   اثر رقم و غلظت سايکوسل بر تعداد سنبله بـارور           

رقم ويکتوريا داراي بيشترين تعداد     ). ۲جدول  ( بود   دار  معني% ۱

سنبله بـارور در متـر مربـع بـود، و پـس از آن ارقـام ريحـان و          

کمتـرين تعـداد    . قـرار داشـت   ) دار  معنـي  تفاوتبدون  (والفجر  

سنبله بارور نيز در رقم جنوب مشاهده شد که بـا رقـم گرگـان               

 تـأثير سايکوسل  ). ب۱کل  ش(ي وجود نداشت    دار  معنيتفاوت  

تعـداد سـنبله    . مثبتي بر تعداد سنبله بارور در متر مربـع داشـت          

هاي  ي محلول پاشي شده با سايکوسل با غلظت       ها  بوتهبارور در   

ي دار  معنـي به طـور    ) دار  معني تفاوتبدون  ( گرم در ليتر     ۴ و   ۲

  ).ب۱شکل (ي شاهد بود ها بوتهبيشتر از 

 کردند کاربرد سايکوسل قبـل      پيشنهاد) ۱۹(نيلر و همکاران    

 در جو بـا کـاهش       )شروع رشد طولي ساقه    ( زيداکس ۳۰از کد   

مـواد  موجـب تـسهيم بيـشتر       غالبت انتنهـايي در سـاقه اصـلي،         

 و در نتيجه امکان     مي شود ديگر گياه   هاي   بخشپرورده به رشد    

. شـود گياهان تيمار شده فراهم مي    در  هاي بيشتري   باروري پنجه 

بله در متر مربـع بـه دنبـال کـاربرد سايکوسـل          افزايش تعداد سن  

). ۷ و   ۵(توسط پژوهـشگران ديگـر نيـز گـزارش شـده اسـت              

در بررسي اثر سايکوسـل بـر تغييـر    ) ۳۰(وادينگتن و کارترايت   

اجزاي عملکرد جو بهاره در مرحله طويل شدن سـاقه دريافتنـد        

که علت افزايش عملکرد، افزايش تعداد سنبله بـارور در واحـد            

آنها علت افزايش عملکرد    . باشد تعداد دانه در سنبله مي     سطح و 

زنـي و   پنجهدوره  را کاهش غالبيت انتهايي ساقه اصلي در طول         

  .ها گزارش کردند  گلچه در پنجهيبيشترتعداد آغازش و بقاي 

 رقـم و غلظـت در سـطح         دار  معنـي  تـأثير طول سنبله تحت    

ر گرفـت   قـرا % ۵و برهمکنش آنها در سطح احتمال       % ۱احتمال  

ي تحت تيمـار سايکوسـل بـا    ها بوتهطول سنبله در  ). ۲جدول  (

ي دار  معنـي ي شـاهد تفـاوت      هـا   بوتـه  گرم در ليتر بـا       ۴غلظت  

 مثبت سايکوسـل بـر طـول سـنبله در همـه          تأثيراگرچه  . داشت

 ريحان و ويکتوريا اثر     هاي رقمارقام مشاهده شد؛ ليکن، تنها در       

ي دار  معنـي ليتر به طـور      گرم در    ۴افزايشي سايکوسل با غلظت     

 گرم در ليتـر بـود و در سـاير ارقـام تفـاوت               ۲بيشتر از غلظت    

). الـف ۲ شـکل  (مشاهده نگرديـد  ي بين اين دو غلظت      دار  معني

طول سنبله در هر رقم به دليـل آغـازش اجـزاي آن در مراحـل                

 گـردد    می اندکي پيش از گلدهي تعيين    ) ۹(پيش از ظهور سنبله     

سايکوسـل بـا کنـد کـردن     . يابـد ني نمي از آن تغيير چندا  پسو  

 را  هـاي بيـشتري     آغـازش سـنبلک     رويشي امكـان   سرعت رشد 

  ).۱۱ (يابد افزايش ميدر نتيجه طول سنبله فراهم مي نمايد و 

 رقـم و غلظـت در       دار  معنـي  تأثيرتعداد دانه در سنبله تحت      

قرار % ۵و برهمکنش آن ها در سطح احتمال        %  ۱سطح احتمال   

ي تحت تيمار   ها  بوتهتعداد دانه در سنبله در      . )۲جدول  (گرفت  

ي شاهد تفاوت   ها  بوتهگرم در ليتر با      ٤و  ٢ سايکوسل با غلظت  

 مثبت سايکوسل بر تعداد دانه در       تأثيراگرچه  . ي داشت دار  معني

 گـرم   ۴ غلظت   تأثيرسنبله همه ارقام مشاهده شد، ولي بيشترين        

ن ارقام ويکتوريا    پس از آ   به دست آمد و   در ليتر در رقم والفجر      

بـا   ).ب۲شـکل   (قرار داشتند   ) دار  معنيتفاوت  بدون  (و ريحان   

کاربرد سايکوسل تسهيم مواد پرورده به رشد رويشي کمتر شده          

بنـابراين، مـي تـوان      . يابـد  ها از اين مواد افزايش مي      و سهم دانه  

 تسهيم بيشتر مـواد پـرورده بـه         دليل افزايش تعداد دانه را نتيجه     

به اين نتيجه   ) ۲۱( و امام     انوشه پيرسته). ۳(سبت داد   ها ن  سنبلك

 گندم نان   رسيدند که سايکوسل اثر مثبتي بر تعداد دانه در سنبله         

ي تحت تيمار   ها  بوتهدر  تعداد دانه در سنبله     .  داشت و ماكاروني 

افزايش تعداد دانه در    . نسبت به شاهد بيشتر بود    % ۱۴سايکوسل  

و ) ۴( جو توسط امام و کريمي       سنبله در اثر تيمار سايکوسل در     

  در . گزارش شـده اسـت  ) ۲۸(در گندم توسط سليمان و قندوره    



  ۱۳۹۳/ دوازدهم شماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۳۲  

  
  

عملکرد بيولوژيک ارقام ) وزن هزار دانه و د) تعداد دانه در سنبله ج) طول سنبله، ب) کوسل بر الفهاي مختلف ساياثر غلظت. ۲شکل 

  .داري ندارند تفاوت معني% ۵ در سطح LSDهاي داراي حروف مشابه، بر اساس آزمون  ستون). ميانگين دو سال. (جو

  

نيز سايکوسل تعداد دانه در سنبله را       ) ۱۶(پژوهش ما و اسميت     

علـت ايـن امـر افـزايش        . ام مراحل کاربرد آن افزايش داد     در تم 

  .گزارش شده استتعداد دانه در سنبله ساقه اصلي 

در سـطح احتمـال     ( رقـم    دار  معني تأثيروزن هزار دانه تحت     

قـرار گرفـت    %) ۵در سـطح    (و برهمکنش رقم بـا غلظـت        %) ۱

رقم ريحان داراي بيشترين وزن هزار دانـه بـود، در           ). ۲جدول  (

داراي ) دار معنـي بدون تفـاوت   (که ارقام جنوب و گرگان      حالي  

 مثبــت محلــول پاشــي تــأثير. کمتــرين وزن هــزار دانــه بودنــد

 گـرم در ليتـر در       ۴سايکوسل بر وزن هزار دانه تنها در غلظـت          

 تـأثير  شـد، امـا در ارقـام ديگـر           ديـده ارقام ريحـان و والفجـر       

در ) ۱۰(بر طبـق نتـايج گـرين         ).ج۲ شکل(ي نداشت   دار  معني

هاي گندمي که توسط سايکوسل تيمار شده بودند، در طول          بوته

 توليد شده پروردهسه هفته اول پس از گلدهي ميزان انتقال مواد      

ها کاهش يافت، ولي مقدار مـواد تجمـع يافتـه در            به سمت دانه  

هاي تيمار شده در زمان رسيدگي فيزيولوژيک به طـور          دانه بوته 

هاي مـا و    نتايج پژوهش .  شاهد بود  هايي بيش از بوته   دار  معني

 تـأثير نيز نشان داد که وزن هزار دانه اندکي تحت          ) ۱۶(اسميت  

  .يابد سايکوسل افزايش مي

 رقـم، غلظـت و      دار  معنـي  تـأثير عملکرد بيولوژيـک تحـت      

بيـشترين  ). ۲جـدول   (قرار گرفت   % ۱برهمکنش آنها در سطح     

 گـرم   ۴غلظـت   . عملکرد بيولوژيک در رقم ريحان مشاهده شد      

 عملکرد بيولوژيک همـه ارقـام       دار  معنيدر ليتر موجب افزايش     

 ٢در غلظـت  جو شد، در حالي که محلول پاشـي بـا سـايکويل         

تنها عملکرد بيولوژيک ارقـام ويکتوريـا، ريحـان و          گرم در ليتر    

 مثبت سايکوسـل    تأثير. ي افزايش داد  دار  معنيوالفجر را به طور     

د بيولوژيک در همه ارقام، بـه        گرم در ليتر بر عملکر     ۴با غلظت   

 ).د۲ شکل( گرم در ليتر بود      ۲جز رقم والفجر، بيشتر از غلظت       

 سايکوسل به شدت به غلظـت ايـن تنظـيم کننـده وابـسته               تأثير

 )ب )الف

 )د )ج



  …پاشي   جو به محلولارقامپاسخ عملکرد و اجزاي عملکرد  

۳۳  

ي هـا   بوتـه  گزارش کرد که تيمار   ) ۱۴(به عنوان مثال التر     . است

عملكـرد   بر رشـد و    ميلي موالر    ۱۰ غلظت   جو با سايكوسل در   

رشد و عملكـرد     ميلي موالر    ۱۰۰غلظت  در  ود، ولي    ب مؤثرغير  

  . قرار دادتأثيري تحت دار معني را به نحو ها بوته

رشـد بـر    هاي   تنظيم کننده  تأثير پژوهشگران   اعتقاد برخي به  

در اين  . )۱۲ و   ۹،  ۳،   ۱ (متفاوت است غالت  عملکرد بيولوژيک   

  كردند كه کاربرد سايکوسـل     گزارش،  )۲۷(رابطه شکوفا و امام     

در اين   آهنگ نموي و رشد طولي ساقه را         ساره گندم روي شاخ 

هـاي    دهد و اين کـاهش آهنـگ نمـوي در بوتـه             کاهش مي گياه  

تيمار شده با سايکوسل در مرحله قبل از گلدهي ابتدا با کاهش            

 ولـي   ،همـراه اسـت   ) البته به صورت موقت   (تجمع ماده خشک    

که وزن  پس از مرحله گلدهي اين روند برعکس شده به نحوي           

  نــسبت بــه شــاهد در هنگــام ي تيمــار شــده هــا بوتــهخــشک 

  ي هـا   بوتـه  و در پايـان عملکـرد دانـه          شـود   مـي گلدهي زيادتر   

ــت    ــادتر اس ــده زي ــار ش ــز   . تيم ــشگران ني ــي از پژوه   گروه

انـد کـه سايکوسـل       در مطالعات خود نـشان داده     ) ۲۵ و   ۲۴،  ۶(

سبب کاهش رشد اندام هاي هـوايي و کـاهش نـسبت کـاه بـه                

  .گردد ه ميريش

هـاي  عملکرد بيولوژيک کرت  ) ۷(در پژوهش امام و کريمي      

تيمار شده با سايکوسل به نحو شايان توجهي زيـادتر از شـاهد             

ها با سايکوسل که با تغيير زاويـه        رسد تيمار بوته    به نظر مي  . بود

ها و بهبود نفوذ نور به داخل سايه انـداز گيـاهي            ها و پنجه  برگ

لدهي اندازه مقصد را افزايش داده و بعد        همراه است، پيش از گ    

از گلدهي به دليل بازخوري مثبت افـزايش ظرفيـت مقـصد بـر              

ها، سبب افزايش ميزان مواد پرورده توليـدي        ميزان فتوسنتز بوته  

  ).۸(شود 

 رقـم، غلظـت سـايکول و        دار  معني تأثيرعملکرد دانه تحت    

ن بيـشتري ). ۲جـدول   (قرار گرفت   % ۱برهمکنش آنها در سطح     

کمترين آن نيز در رقم      عملکرد دانه مربوط به رقم ريحان بود و       

 مثبت سايکول بر عملکرد دانـه       تأثيراگرچه  . گرگان مشاهده شد  

در همه ارقام مشاهده شد، ولي در ارقام گرگان و والفجـر تنهـا              

 گرم در ليتر موجب افزايش      ۴پاشي سايکوسل با غلظت      محلول

 ۴عملکرد دانه جـو در غلظـت        در همه ارقام،    . عملکرد دانه شد  

 ۲ي بيـشتر از غلظـت       دار  معنـي به طـور    سايكوسل  گرم در ليتر    

در پـژوهش حاضـر افـزايش       ).الـف ۳ شـکل (گرم در ليتر بـود      

 محلول پاشي سايکوسل در نتيجـه افـزايش         تأثيرعملکرد تحت   

در واقـع، سايكوسـل     . مقصدهاي فيزيولوژيک بوده است   اندازه  

 چنـين   هـم رور، تعداد دانه در سـنبله و        افزايش تعداد سنبله با   با  

در همـين   . گرديـد موجب ازدياد عملكـرد دانـه       وزن هزار دانه    

اي نـشان   در يک پـژوهش مزرعـه     نيز  ) ۷(راستا، امام و کريمي     

ي تيمار شده با سايکوسل     ها  بوتهدادند که عملکرد دانه برنج در       

  تعداد دانه در واحـد سـطح کـه نتيجـه           دار  معنيبه دليل افزايش    

 سـاقه هـاي بـارور در واحـد سـطح و تعـداد               دار  معنيافزايش  

پيرسته انوشه و   . هاي بارور در خوشه بود، افزايش يافت      سنبلک

 کـاربرد   تـأثير با گزارش افزايش عملکرد دانـه تحـت         ) ۲۱(امام  

بـه   کردند که افـزايش عملکـرد        گزارشاي سايکوسل     شاخساره

ــده   ــور عم ــنب   ط ــه در س ــداد دان ــاد تع ــي از ازدي ــود ناش   له ب

ــا  ــانگين ت ــر وزن مي ــهه ــده  . دان ــراز عقي ــشگران اب ــن پژوه   اي

  انــدازه دانــه بــه صــورت افــزايش تعــداد  افــزايش كردنــد كــه

دانه هاي عقـيم بـروز کـرده    تعداد  مقصد فيزيولوژيک يا کاهش     

علـت افـزايش عملکـرد در گياهـان         ) ۹(امام و نيک نژاد     . است

ـ  تيمار شده با سايکوسل را نفوذ بيشتر نـور          و  هـا   بوتـه ه درون    ب

 بارور در هر بوتـه     ساقهتعداد بيشتري    حفظ به    آنها قادر ساختن 

  .اند دانسته

 گرم در ليتـر     ۴ و   ۲هاي   به طور متوسط سايکوسل با غلظت     

 درصـدي عملکـرد دانـه    ۰/۳۰ و ۶/۱۹به ترتيب سبب افـزايش   

، ريحان، جنـوب،     ارقام ويكتوريا اين مقادير براي    . ارقام جو شد  

 و  ۹/۸،  ۹/۳۴،  ۲/۴۰،  ۱/۲۶بـه ترتيـب معـادل       الفجر  گرگان و و  

، ۳/۴۹، ۹/۳۷ گــرم در ليتــر و معــادل ۲ درصــد در غلظــت ۳/۲

در .  گـرم در ليتـر بـود       ۴ درصد در غلظت     ۴/۱۶ و   ۳/۲۱،  ۲/۴۵

افزايش عملکرد دانه در اثـر کـاربرد         درصد   ي پيشين ها  پژوهش

براي مثال،  . شاخساره اي سايکوسل متفاوت گزارش شده است      

، مـا و    %۱۲) ۵(امام و همکـاران     ،  %۲۰ تا   ۱۰) ۴(مام و کريمي    ا

   تـا   ۱۲) ۱۷ ( کالـديکات  مـاتيوس و   ،%۲۰صفر تا   ) ۱۵(اسميت  



  ۱۳۹۳/ دوازدهم شماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۳۴  

   
هاي داراي  ستون). ميانگين دو سال. (شاخص برداشت ارقام جو) عملکرد دانه و ب) هاي مختلف سايکوسل بر الفاثر غلظت. ۳شکل 

  .داري ندارندتفاوت معني% ۵ در سطح LSDحروف مشابه، بر اساس آزمون 

  

افزايش عملکرد در اثر کاربرد  %۱۵) ۲۸(  سليمان و قندورهو% ۱۸

 دار  معني تأثيرشاخص برداشت تحت     .ندا هسايکوسل گزارش کرد  

قرار گرفـت   % ۱رقم، غلظت سايکويل و برهمکنش آنها در سطح         

، در  رقم ريحان داراي بيشترين شاخص برداشت بـود       ). ۲جدول  (

. حالي که کمترين شاخص برداشت در رقم گرگان مـشاهده شـد           

 و ، مثبتي بر شاخص برداشت داشـت      تأثيربه طور کلي سايکوسل     

 ۲ي در مقايـسه بـا    بيـشتر  شاخص برداشت گرم در ليتر۴غلظت  

 گرم در ليتـر بـه طـور         ۴سايکوسل با غلظت    . گرم در ليتر داشت   

وريــا، ريحــان و ي شــاخص برداشــت را در ارقــام ويکتدار معنــي

 گـرم در ليتـر فقـط بـر          ۲جنوب افزايش داد، در حالي که غلظت        

دي  ).ب۳شکل  ( داشت    مثبت تأثيرشاخص برداشت رقم ريحان     

در آزمايش خود افزايش شاخص برداشـت را بـه          ) ۲(و همکاران   

. وسيله سايکوسل در دو رقم گندم مورد مطالعـه گـزارش کردنـد            

 شاخص برداشـت و زيـست       دار  يمعننيز افزايش   ) ۸(امام و مويد    

 جـو بهـاره بـا کـاربرد بـه موقـع سايکوسـل گـزارش             درتوده را   

و امـام و    ) ۲۱(هر چند در آزمايش پيرسته انوشه و امـام          . اند کرده

شاخص برداشت به ترتيب در گياهان گنـدم و بـرنج           ) ۷(کريمي  

  . سايکوسل قرار نگرفتتأثيرتحت 

  

  گيري نتيجه

 نشان داد که در بـين ارقـام، ريحـان           نتايج اين پژوهش دو ساله    

داراي بيشترين ارتفاع ساقه، وزن هزار دانه، عملکرد بيولوژيک،         

عملکرد دانه و شاخص برداشـت بـود؛ در حـالي کـه بيـشترين              

سنبله بارور در متر مربع و طـول سـنبله مربـوط بـه رقـم            تعداد  

. بـود ويکتوريا و بيشترين تعداد دانه در سنبله در رقـم والفجـر             

 مثبـت سايکوسـل قـرار       تـأثير مه صفات مورد مطالعه تحـت       ه

گرفتند، به طوري که طول سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، وزن            

هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه          

 محلــول پاشــي تــأثيرو شــاخص برداشــت ارقــام جــو تحــت 

لکــرد ازديــاد عملکــرد دانــه و عم. سايکوســل افــزايش يافــت

بيولوژيک بر اثر تيمار سايکوسل نتيجـه افـزايش انـدازه مقـصد       

پـيش از گلـدهي   ) تعداد دانه در سنبله و وزن دانه   (فيزيولوژيك  

 ٤در غالب موارد، محلول پاشي با سايکوسل بـا غلظـت            . است

.  بيشتري بر رشد و عملکرد ارقام جـو داشـت          تأثيرگرم در ليتر    

اوت بود، به طوري کـه رقـم        پاسخ ارقام به تيمار سايکوسل متف     

ريحان پاسخ بيشتري به محلول پاشي سايکوسل در مقايـسه بـا            

گرگان نيز رقمي بود که پاسـخ کمتـري بـه           . بقيه ارقام نشان داد   

پاشـي   رسد کـه محلـول     به نظر مي  . سايکوسل از خود نشان داد    

ي جو به ويژه رقم ريحان که سطح زير کـشت بيـشتري             ها  بوته

 گـرم در ليتـر      ٤ بـا غلظـت       داده اسـت،   نيز به خود اختـصاص    

  . قابل توصيه باشدسايكوسل براي شرايط اقليمي مشابه

 )ب )الف



  …پاشي   جو به محلولارقامپاسخ عملکرد و اجزاي عملکرد  

۳۵  

  استفاده مورد  منابع

1. Alam, M. Z., S. A. Haidar and N. K. Paul. 2007. Yield and yield component of barley (Hordeum vulgare) cultivars in 
relation to nitrogen fertilizer. Journal of Applied Science Research 3: 1022-1026. 

2. De, R., G. Giri, G.R. Saran, K. Singh and G.S. Chaturvedi. 1982. Modification of water balance of dry land wheat 
through the use of chlormequat chloride. Journal of Agricultural Science 98: 593-597. 

3. Emam, Y. 2011. Cereal Production (4th Ed). Shiraz University Press, Shiraz. 190p. (In Farsi) 
4. Emam,Y. and H.R. Karimi. 1996. Influence of chlormequat chloride on five winter barley cultivars. Iran Agriculture 

Research 15: 89-104. 
5. Emam, Y., E. Tafazzolli and H. R. Karimi. 1996. Growth and development of winter wheat (cv. Ghods) as affected 

by chlormequat chloride (CCC). Iranian Journal of Agriculture Science 27: 23-31. (In Farsi). 
6. Emam, Y. and M. Dastfal. 1997. Above and below ground response of winter barley plants to chlormequat in moist 

and drying soil. Crop Research 14: 457-470 
7. Emam, Y. and H. R. Karimi. 1997. Effect of chlormequat chloride, a growth retardant, on growth, development and 

grain yield of rice. Iranian Journal of Agriculture Science 28: 65-72. (In Farsi). 
8. Emam, Y. and G. R. Moaied 1999. Effect of planting density and chlormaquat chloride on morphological and 

physiological characteristics of winter barley cultivar “Valfajr”. Journal of Agriculture Science and Technology. 2: 
75-83. 

9. Emam, Y. and M. Niknejad. 2011. An Introduction to the Physiology of Crop Yield. (4th Ed). Shiraz University 
Press. Shiraz. 570 pp. (In Farsi). 

10. Green, C.F. 1986. Modification to the growth and development of cereals using chlorocholine chloride in the 
absence of lodging. Field Crops Research 14: 117-133. 

11. Humphries, E.C. 1968. CCC and cereals. Field Crop Abstract. 21: 91-99. 
12. Khajeh, N., Y. Emam, H. Pakneyat and A.A. Kamgarhaghighi. 2008. Interaction plant growth regulator chlormequat 

chloride (CCC) and drought stress on growth and grain yield of three barley cultivars (Hordeum vulgare L.). 
Iranian Field Crop Science Journal 39: 215-224. (In Farsi) 

13. Knapp, J. S., C. L. Harms and J. J. Volence. 1987. Growth regulator effects on wheat culm nonstructural and 
structural carbohydrates and lignin. Crop Science 27: 1201-1205. 

14. Later, E.N., N. Samii and F.W. Sosulski. 1965. The morphological and physiological effects of 2-chloroethyl 
trimethyl ammonium chloride on barley. Canadian Journal of Plant Science 45: 419-427. 

15. Ma, B.L. and D.L. Smith. 1991. Apical development of spring barley in relation to chlormequat and ethephon. 
Agronomy Journal 83: 270-274.  

16. Ma, B.L. and D.L. Smith. 1992. Chlormequat and ethephon timing and grain production of spring barley. Agronomy 
Journal 84: 934-939. 

17. Mathews, P.R. and J.B. Caldicatt. 1981. The effect of chlormequat chloride formulated with choline chloride on the 
height and yield of winter wheat. Annals of Applied Biology 97: 227-360. 

18. Miranzadeh, H., Y. Emam, H. Seyyedi and S. Zare. 2010. Productivity and radiation use efficiency of four dryland 
wheat cultivars under different levels of nitrogen and chlormequat chloride. Journal of Agriculture Science and 
Technology 13: 339-351. 

19. Naylor, R.E.L., M.E. Saleh and J.M. Farquharson. 1986. The response to chlormequat of winter barley growing at 
different temperatures. Crop Research 26: 17-31. 

20. Pirasteh-Anosheh, H. and Y. Emam. 2012a. Manipulation of morpho-physiological traits in bread and durum wheat 
by using PGRs at different water regimes. Journal of Crop Production and Processing 5: 29-45. 

21. Pirasteh-Anosheh, H. and Y. Emam. 2012b. Yield and yield components responses of bread and durum wheat to 
PGRs under drought stress conditions in field and greenhouse. Environmental Stress in Crop Science 5: 1-18. 

22. Pirasteh-Anosheh, H., Y. Emam, M. Ashraf and M.R. Foolad. 2012. Exogenous application of salicylic acid and 
chlormequat chloride alleviates negative effects of drought stress in wheat. Advanced Study in Biology 11:  
501-520. 

23. Rajala, A. 2003. Plant growth regulators to manipulated cereal growth in northern growing conditions. PhD. Thesis 
of University of Helsinki. Finland. 53pp. 

24. Rajala, A. 2004. Plant growth regulators to manipulate out stands. Agriculture and Food Science 13: 186-197. 
25. Rajala, A. and P. Peltonen-Sainio. 2001. Plant growth regulator effects on spring cereal root and shoot growth. 

Agronomy Journal 93:936-943. 
26. Sharif, S., M. Saffari and Y. Emam. 2007. The effect of drought stress and cycocel on barley yield (cv. Valfajr). 

Journal of Science and Technology in Agriculture and Natural Resource 10: 281-291. (In Farsi). 
27. Shekoofa, A. and Y. Emam. 2008. Effect of nitrogen fertilization and plant growth regulators (PGRs) on yield of 

wheat. Journal of Agriculture Science and Technology 10: 101-108. 



  ۱۳۹۳/ دوازدهم شماره  /  چهارمسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۳۶  

28. Sliman, Z. T. and M.O. Ghandorah. 1992. Response of two wheat cultivars to chlormequat (CCC) application. 
Journal of King Saudi University 4: 57-65. 

29. Tolbert, N. E. 1960. 2-chloroethyl trimethyl ammonium chloride and related compounds as plant growth substances. 
II. Effect on growth of wheat. Plant Physiology 35: 380-385. 

30.  Waddington, S. R. and P. M. Cartwright. 1986. Modification of yield components and stem length in spring barley 
by the application of growth retardants prior to main shoot stem elongation. Journal of Agricultural Science 
Cambridge 107: 367-375. 

 


