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چکیده تنظیمکنندههای رشد گیاهی به روشهای گوناگون بر گیاهان اثر گذاشته و باعث
تنظیم رشد و نمو میشوند .از بین این مواد ،اکسین و سایتوکینین معموالً به عنوان محرك تقسیم

شناسه مقاله

و توسعه سلول شناخته شده و توسعه اندامی را سبب میشوند .در این راستا ،پژوهشی جهت

نوع مقاله :پژوهشی

ارزیابی اثر محلولپاشی ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین در غلظتهای  200 ،100و

تاریخ پژوهش1395 :

 300میلیگرم بر لیتر در قالب طرح کامالً تصادفی روی گل مغربی به صورت گلدانی به اجرا

تاریخ دریافت96/10/18 :

در آمد .محلولپاشی با تنظیمکنندههای رشد گیاهی توانست بر بیشتر صفات مورد ارزیابی اثر

تاریخ پذیرش97/03/02 :

مثبتی داشته باشد و در بین دو تنظیم کننده رشد ،بنزیل آمینوپورین مؤثرتر بود .با افزایش غلظت
تنظیمکنندههای رشد مصرفی ،شاخصهای رشدی گل مغربی نیز افزایش یافت .اثر بهبود دهنده
رشد اندام هوایی گیاه در محلولپاشی با بنزیل آمینو پورین مشهودتر بود در حالی که ایندول
استیک اسید بر رشد ریشه اثر افزایشی بیشتری داشت .بنابراین ،محلولپاشی با غلظت 300
میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین و ایندول استیک اسید برای بهبود اولیه رشد گل مغربی قابل
توصیه است.
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مقدمه نظر به اهمیت گیاهان دارویی در سالمت جامعه و نقش آنها در اشتغال

و انعطافپذیری سلولهای مقصد میتوانند

و ارزآوری ،بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد کمّی و کیفی آنها از نظر دارویی و

تأثیر بهسزایی روی توزیع مواد فتوسنتزی

اقتصادی بسیار مهم است .بنابراین ،الزم است تا پژوهشهای همه جانبهای برای

بگذارند]13[.

شناسایی خواص درمانی ،تفاوتهای مورفولوژیکی ،فیتوشیمیایی و ژنتیکی گیاهان

فراوانترین اکسین طبیعی ایندول استیک

دارویی صورت

اسید 6است]21[.

پذیرد]14[.

ایندول استیک اسید طویل

گل مغربی 1از تیره گلمغربیان 2گیاهی دوساله و کوتاه عمر است که در سال اول

شدن سلول گیاهی ،آغازش ریزش جانبی و

برگهای کپهای قاعدهای را تشکیل و در سال دوم ،ساقۀ گلدهنده پدیدار

رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار

میشود .از آنجا که گلهای زرد ،بزرگ و لولهای این گیاه به هنگام غروب آفتاب

میدهد]1[.

باز میشود به آن گل مغربی

میگویند]19[.

اکسینها تنوع گستردهای از

اثرات بر گیاهان دارند و این اثرات همراه با

گل مغربی به عنوان یک گیاه دارویی تاریخچهای طوالنی داشته و از جهت تولید

غلظت ،فرم شیمیایی اکسین ،حضور

اسید گامالینولنیک 3دارای پتانسیل باالیی است .روغن بذرهای گل مغربی به عنوان

تنظیمکنندههای رشدی دیگر و حتی مرحله

درمانی برای بسیاری از بیماریها شامل اگزما ،درد سینه ،سرطان ،اِماِس یا تصلب
بافت چندگانه ،روماتیسم و سطوح باالی کلسترول مؤثر

است]2[.

رشد گیاه تغییر خواهد

کرد]26[.

سایتوکینینها در نقاط مریستمی ،نواحی

امروزه محلولپاشی برگی عناصر غذایی به عنوان مکمل روش خاکی شیوهای مؤثر

دارای قابلیت رشد مداوم شامل ریشهها،

در بهکارگیری عناصر کممصرف و پرمصرف ،آمینواسیدها ،اسیدهای هیومیک و

برگهای جوان و میوههای در حال رشد و

فلویک ،4هورمونهای گیاهی ،عصاره جلبکهای دریایی و هیدرات کربن میباشد.

دانهها یافت میشوند ]9[.بنزیل

آمینوپورین7

ترکیبات بیولوژیکی و آلی امروزه با اهداف مختلفی همچون افزایش محصول،

جزو سایتوکینینها بوده که به عنوان

کاهش مواد شیمیایی مضر و تأثیر برخی هورمونهای مؤثر برای رشد گیاه مورد

مفیدترین و مؤثرترین سایتوکینین جهت

تنظیم کنندههای رشدی گیاهی به صورت گسترده در

تکثیر شاخه شناخته شده و میتواند غالبیت

قرار

انتهایی را کاهش و باعث جلوگیری از اثر

و شامل اکسینها ،سایتوکینینها ،جیبرلینها ،آبسزیکاسید،

افزایش انتهایی روی جوانههای جانبی و

تنظیمکنندههای رشد گیاهی به

تحریک تکثیر شاخسارههای جانبی از این

استفاده قرار

میگیرند]25[.

زراعتهای

پیشرفته

میگیرند[]23

و

نهادههای

براسینواستروییدها 5و جاسموناتها

کالن

هستند]17[.

مورد

استفاده

شود]4،3[.

خصوص اکسین و سایتوکنین روی توزیع مواد در داخل گیاه ،تقسیم سلولی ،رشد

جوانهها

سلول و غیره تأثیر داشته[ ]5و در نتیجه توسعه اندامی را سبب میشوند ]12[.فعالیت

نسل از سایتوکینینهای مصنوعی است که

تنظیمکنندههای رشدی گیاهی به غلظت استفاده از آنها ،فاکتورهای محیطی و

در رشد و نمو گیاه ،گلدهی و پرشدن میوه

وضعیت فیزیولوژیکی گیاه بستگی دارد ]17[.هورمونها با اثر روی فعالیت آنزیمی

به وسیله تقسیم سلولی دخالت دارد.

1

5

2

6

Oenothera biennis
Onagraceae
3 gamma-Linolenic acid
4 fluic acid
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brassinosteroids
)indole acetic acid (IAA
)7 benzyl amino purine (BAP
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جدول  )1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک گلدان
Table 1) physical and chemical characteristics of pot soil
EC
)(ds/m
5.2

Saturation
)(%
56

)organic carbon (%

pH

0.64

7.71

Fe
)(ppm
1.81

total N
)(%
0.06

P
)(ppm
9.8

K
)(ppm
2.4

استعمال خارجی سایتوکینینها در مراحلی غیر از گل آغازی اثری نداشته و یا
گلدهی را به تأخیر میاندازد و شاخهدهی و انشعابات را افزایش

میدهد]7[.

)sand (%

)silt (%

)clay (%

38

19
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Soil
texture
loam

گردید .نتایج نشان داد که افزودن ایندول
استیک اسید برخالف بنزیل آمینوپورین

اثر محلولپاشی مواد تنظیم کننده گروه سیتوکینینها بر افزایش درصد شاخهزایی

جهت تشکیل کالوس در بادرنجبویه

بادرنجبویه ،کاهش ارتفاع ریحان و افزایش تعداد برگ درمنه خزری 1گزارش شده

ضروری

است ]25[.کاربرد بنزیل آمینوپورین روی خربزه نشان داد که غلظتهای بیشتر بنزیل

هدف از این پژوهش بهبود ویژگیهای

آمینوپورین باعث افزایش تشکیل شاخساره از نوك شاخساره و کاهش طول

رشدی گل مغربی با محلولپاشی برگی

شاخساره

میگردد]24[.

ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین در

طی پژوهشهایی اثر افزایشی محلولپاشی مواد تنظیم کننده گروه اکسینی ،بر طول
شاخه ذرت ،تعداد برگ ،رشد طولی و تعداد گل ماده خیار

است]24[.

به اثبات رسیده است]25[.

استفاده از ایندول استیک اسید در گیاه بادرنجبویه باعث افزایش تولید گره و ریشه
در مقایسه با گیاهان شاهد گردید ]6[.در پژوهش دیگری ،منجر به ریشهزایی بهتر
قلمههای گل رُز ،افزایش مقدار کلروفیل برگ و کاهش نشت یونی در ذرت
شد]18،22[.

بررسی اثر بنزیل آمینوپورین و ایندول استیک اسید در تکثیر گیاهان نشان داد که
ترکیب سایتوکینین و اکسین سبب تحریک تکثیر درون شیشهای و رشد شاخساره
در چندین گونه گردید .همچنین ،افزودن ایندول استیک اسید به کاهش تولید
شاخساره در مقایسه با بنزیل آمینوپورین گردید .این امر احتماالً میتواند به دلیل
افزایش مقدار ایندول استیک اسید در ترکیب با بنزیل آمینوپورین

باشد]11[.

نتایج بررسی اثر تنظیمکنندههای رشد گیاهی ،بنزیل آمینوپورین و ایندول استیک
اسید روی گیاه بادرنجبویه نشان دادکه بیشترین تعداد گره و بیشترین درصد
ریشهزایی با بیشترین غلظت از ایندول استیک اسید مشاهده گردید ولی کاربرد
همزمان ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین موجب کاهش درصد ریشهزایی

شرایط گلدانی بود.
مواد و روشها

این پژوهش در سال

زراعی  94-95در گلخانه دانشکده
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر در
قالب طرح آزمایشی کامالً تصادفی در هشت
تیمار و سه تکرار و هر تکرار شامل سه
واحد آزمایشی (گلدان) انجام گرفت .قبل از
انجام آزمایش ،آزمون خاك انجام شد
(جدول .)1
بذر گل مغربی مورد استفاده در این آزمایش
از مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شهرستان
قزوین تهیه و در اسفند ماه سال  1394در
بسترهای کاشت گلخانه تحقیقاتی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اهر کشت و پس از
رسیدن به مرحله شش برگی به گلدان انتقال
داده شد .یک ماه پس از نشاءکاری و

Artemisia annua L.

1
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اطمینان از استقرار مناسب آنها در گلدان ،تیمارهای آزمایش شامل عدم محلول-

بنزیل آمینوپورین به دست آمد که به جز با

پاشی ،محلولپاشی با آب ،محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین

تیمار  100میلیگرم بر لیتر ایندول استیک

در غلظتهای  200 ،100و  300میلیگرم بر لیتر انجام شد .محلولپاشی در دو

اسید با بقیه تیمارهای هورمونی تفاوت

مرحله ،مرحلهی اول یک ماه بعد نشاءکاری و مرحلهی دوم  20روز بعد از مرحلهی

معنیداری نداشت (جدول .)3

اول بود .در پایان فصل رویشی و پس از رشد و نمو بوتهها از صفاتی مانند حجم
ریشه ،طول و عرض برگ ،طول ریشه ،قطر سایهانداز ،قطر یقه ،وزن تر و خشک
اندام هوایی ،ریشه و برگ اقدام به دادهبرداری شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SAS ver 9.1انجام شد .برای
مقایسه میانگین دادهها از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده گردید.

طول ریشه
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل
آمینوپورین بر طول ریشه در سطح احتمال
 %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی
هورمونی توانست طول ریشه را افزایش

نتایج

دهد و با افزایش میزان غلظت هورمونهای

تمام صفات ارزیابی شده در سطح احتمال  1و  %5معنیدار بود (جدول .)2

مصرفی ،طول ریشه افزایش یافت .باالترین

قطر تاج پوشش
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر قطر تاج پوشش در سطح
احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی تنظیم کنندههای رشد گیاهی
توانست قطر تاج پوشش را افزایش دهد و در بین آنها ،بنزیل آمینوپورین افزایش
بیشتری نشان داد .همچنین با افزایش میزان غلظت هورمونهای مصرفی ،قطر تاج
پوشش افزایش یافت .باالترین میزان قطر تاج پوشش از تیمار  200میلیگرم بر لیتر
بنزیل آمینوپورین به دست آمد که به جز با تیمار  100میلیگرم بر لیتر ایندول
استیک اسید با بقیه تیمارهای هورمونی تفاوت معنیداری نداشت (جدول .)3
قطر یقه
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر قطر یقه در سطح احتمال
 %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی با تنظیم کنندههای رشد توانست قطر تاج
پوشش را افزایش دهد و در بین دو تنظیم کننده رشد ،بنزیل آمینوپورین افزایش
قطر تاج بیشتری نشان داد .همچنین با افزایش میزان غلظت ایندول استیک اسید،
قطر تاج پوشش افزایش یافت ولی بین غلظتهای مصرفی بنزیل آمینوپورین
تفاوت معنیداری دیده نشد .باالترین میزان قطر یقه از تیمار  300میلیگرم بر لیتر

میزان طول ریشه از تیمار  300میلیگرم بر
لیتر ایندول استیک اسید به دست آمد که با
تیمارهای  200میلیگرم بر لیتر ایندول
استیک اسید و  200و  300میلیگرم بر لیتر
بنزیل آمینوپورین تفاوت معنیداری نداشت
(جدول .)3
حجم ریشه
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل
آمینوپورین بر گستردگی ریشه در سطح
احتمال  %1معنیدار بود (جدول .)2
محلولپاشی با غلظتهای باالتر مواد تنظیم
کننده رشدی توانست گستردگی ریشه را
افزایش دهد و با افزایش میزان غلظت
هورمونهای مصرفی ،گستردگی ریشه
افزایش یافت .باالترین میزان طول ریشه از
تیمار  300میلیگرم بر لیتر ایندول استیک
اسید به دست آمد که با تیمار 300
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میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین تفاوت معنیداری نداشت (جدول .)3
طول برگ
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر طول برگ در سطح

میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین و 300
میلیگرم بر لیتر ایندول استیک اسید تفاوت
آماری معنیداری نداشت (جدول .)3

احتمال  %5معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی با غلظتهای باالتر مواد تنظیم

وزن تر ریشه

کننده رشدی توانست طول برگ را افزایش دهد و با افزایش میزان غلظت

محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل

هورمونهای مصرفی ،طول برگ افزایش یافت و محلولپاشی با آب مقطر در

آمینوپورین بر وزن تر ریشه در سطح

مقایسه با شاهد (بدون محلولپاشی) تفاوت آماری معنیداری با هم نشان نداد

احتمال  %1معنیدار بود (جدول .)2

اگرچه ،فقط تیمار محلولپاشی با  300میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین با آب

محلولپاشی با تنظیم کنندههای رشد و

مقطر تفاوت معنیداری نشان داد .باالترین طول برگ از تیمار  300میلیگرم بر لیتر

محلولپاشی با آب مقطر به صورت

بنزیل آمینوپورین به دست آمد که با تیمارهای  200و  300میلیگرم بر لیتر ایندول

معنیداری توانست وزن تر ریشه را در

استیک اسید و  200میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین تفاوت معنیداری نداشت

مقایسه با شاهد افزایش دهد و مواد تنظیم

(جدول .)3

کننده رشد در کالس باالتری نسبت به

عرض برگ
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر عرض برگ در سطح
احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی با تنظیم کنندههای رشد به
صورت معنیداری توانست عرض برگ را افزایش دهد .از طرفی با افزایش میزان
غلظت ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین ،عرض برگ افزایش یافت ولی بین
شاهد و محلولپاشی با آب مقطر تفاوت معنیداری دیده نشد .باالترین میزان عرض
برگ از تیمار  300میلیگرم بر لیتر ایندول استیک اسید به دست آمد که به جز با
تیمار  100میلیگرم بر لیتر ایندول استیک اسید با بقیه تیمارهای هورمونی تفاوت
معنیداری نداشت (جدول .)3
وزن تر برگ
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر وزن تر برگ در سطح
احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی هورمونی در مقایسه با شاهد
توانست وزن تر برگ را افزایش دهد و در بین دو تنظیم کننده رشد ،بنزیل
آمینوپورین افزایش بیشتری نشان داد .همچنین با افزایش میزان غلظت
هورمونهای مصرفی ،وزن تر برگ افزایش یافت .باالترین میزان وزن تر برگ از
تیمار  300میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین به دست آمد که با تیمارهای 200

محلولپاشی با آب مقطر قرار گرفت .از
طرفی با افزایش میزان غلظت هورمونهای
مصرفی ،وزن تر ریشه افزایش یافت.
باالترین میزان وزن تر ریشه از تیمار 300
میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین به دست
آمد که با تیمارهای  200میلیگرم بر لیتر
بنزیل آمینوپورین و  300میلیگرم بر لیتر
ایندول استیک اسید تفاوت آماری
معنیداری نداشت (جدول .)3
وزن تر گیاه
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل
آمینوپورین بر وزن تر گیاه در سطح احتمال
 %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی با
تنظیم کنندههای رشد و آب مقطر به صورت
معنیداری توانست وزن تر گیاه را افزایش
دهد و مواد تنظیم کننده
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... میکائیلی و همکاران؛ اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخصهای

) تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک گل مغربی تحت تأثیر محلولپاشی ایندولاستیکاسید و بنزیل آمینوپورین2 جدول
Table 2) Variance analysis of evening primrose morphological traits affected by indole acetic acid and benzyl amino purine spraying
mean of squares
Source of
variation

df

canopy
diameter

crown
diameter

root
length

root
extension

leaf
length

leaf width

leaf fresh
weight

root fresh
weight

Treatment
Error
CV (%)

7
16
-

140.5 **
27.5
5.14

0.01 **
0.001
7.65

3.32 **
0.31
11.93

1.08 **
0.04
8.56

4.63 *
1.19
11.06

3.65 **
0.1
8.44

1.9 **
0.06
12

1.71 **
0.1
17.1

plant
fresh
weight
7.04 **
0.15
10.1

leaf dry
weight

root dry
weight

plant dry
weight

0.38 **
0.007
8.04

0.27 **
0.03
17.72

1.29 **
0.024
7.8

%1  و5  ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال،*

* and ** significant at 5 and 1% probability level respectively

) اثر محلولپاشی تنظیم کنندههای ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر صفات مورفولوژیک گل مغربی3 جدول
Table 3) Effect of indole acetic acid (IAA) and benzyl amino purine (BAP) foliar spraying on morphological traits of evening primrose
Spraying
materials

rate
(ppm)

no spraying
distilled water
spraying
IAA

BAP

100
200
300
100
200
300

1.50 c

leaf
fresh
weight
(g)
0.83 d

root
fresh
weight
(g)
0.37 d

plant
fresh
weight
(g)
1.2 f

8.50 bc

1.90 c

0.88 d

1.05 c

9.73 bc
10.33 ab
10.43 ab
9.17 bc
10.33 ab
12.10 a

3.67 b
3.97 ab
4.33 a
4.10 ab
3.87 ab
4.23 a

1.94 c
2.40 b
2.67 ab
1.97 c
2.63 ab
2.90 a

1.93 b
2.04 b
2.43 ab
1.95 b
2.20 ab
2.67 a

canopy
diameter
(cm)

crown
diameter
(mm)

root
length
(cm)

root
extension
(cm3)

leaf length
(cm)

leaf width
(cm)

97.1 bc

0.39 bc

3.30 d

1.97 c

8.20 c

94.0 c

0.38 c

3.30 d

2.00 c

93.0 c
99.6 abc
108.8 a
106.0 ab
109.3 a
108.3 a

0.39 bc
0.45 ab
0.46 a
0.49 a
0.46 a
0.51 a

4.73 bc
5.23 ab
5.90 a
3.83 cd
5.00 ab
5.83 a

1.97 c
2.33 bc
3.50 a
2.07 c
2.60 b
3.20 a

leaf dry
weight
(g)

root dry
weight (g)

plant dry
weight (g)

0.47 d

0.50 b

1.00 d

1.9 e

0.54 d

0.54 b

1.10 d

4.0 d
4.3 cd
5.1 ab
3.9 d
4.9 bc
5.6 a

1.10 c
1.05 c
1.37 ab
1.00 c
1.23 b
1.43 a

0.98 a
1.30 a
1.17 a
0.97 a
1.10 a
1.23 a

2.05 c
2.20 bc
2.67 a
1.95 c
2.33 b
2.70 a

. با آزمون دانکن میباشد%5 حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال
Similar letters in each column shows non- significant difference according to Duncan test at 5% level.
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فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی جلد  ،14شماره  ،1صفحات ( 45 - 55بهار)1397 ،
رشد در کالس باالتری نسبت به محلولپاشی با آب مقطر قرار گرفتند .از طرفی با

به جز تیمار  300میلیگرم بر لیتر ایندول

افزایش میزان غلظت هورمونهای مصرفی ،وزن تر گیاه افزایش یافت .باالترین

استیک اسید با بقیه تیمارهای هورمونی

میزان وزن تر گیاه از تیمار  300میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین به دست آمد که

تفاوت معنیداری داشت (جدول .)3

به جز با تیمار  300میلیگرم بر لیتر ایندول استیک اسید با بقیه تیمارهای هورمونی
تفاوت معنیداری داشت (جدول .)3

بحث
هورمونهای گیاهی شامل

وزن خشک برگ

اکسینها،

سایتوکینینهـا ،جیبــرلینهــا ،آبسـیـزیک

محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر وزن خشک برگ در

اســید ،اتــیلن ،براسینواســتروئیدها و

سطح احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی با تنظیم کنندههای رشد به

جاسموناتها

به

صورت معنیداری توانست وزن خشک برگ را افزایش دهد و بنزیل آمینوپورین

روشهای گونـاگون عمل کرده و بر گیاهان

نسبت به ایندول استیک اسید اثر بهتری داشت .از طرفی با افزایش میزان غلظت

به طرق مختلف اثر میگذارنـد .فعالیـت

هورمونهای مصرفی ،وزن خشک برگ افزایش یافت .باالترین میزان وزن خشک

آنها بستگی به غلظت استفاده از آنها ،عوامل

برگ از تیمار  300میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین به دست آمد که به جز با تیمار

محیطـی و وضـعیت فیزیولـوژیکی گیاه

 300میلیگرم بر لیتر ایندول استیک اسید با بقیه تیمارهای هورمونی تفاوت معنی-

دارد]20[.

هستند.

این

مواد

تولید هورمونهای گیاهی یکی از

داری داشت (جدول .)3

مهمترین سازوکارهای تحریک کننده رشد

وزن خشک ریشه

گیاه است که به شدت بر رشد و نمو گیاهان

محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر وزن خشک ریشه در

اثر گذارند ]15[.این مواد میتوانند در تعادل

سطح احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی با تنظیم کنندههای رشد به

روابط منبع و مخزن مؤثر باشند و به طور

صورت معنیداری توانست وزن خشک ریشه را افزایش دهد و بین تیمارهای

فزآینده برای افزایش عملکرد در بسیاری از

تنظیم کننده رشدی تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد .باالترین میزان وزن

گیاهان به کار برده میشوند و عالوه بر این،

خشک ریشه از تیمار  300میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین به دست آمد که با

استفاده از آنها به منظور افزایش محصول،

بقیه تیمارهای هورمونی تفاوت آماری معنیداری نداشت (جدول .)3

سهم فزآینده مهمی در حفاظت از انرژی
دارد ]25[.از بین هورمونهای گیاهی ،اکسین-

وزن خشک گیاه
محلولپاشی با ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر وزن خشک گیاه در
سطح احتمال  %1معنیدار بود (جدول  .)2محلولپاشی با تنظیم کنندههای رشد به
صورت معنیداری توانست وزن خشک گیاه را افزایش دهد .از طرفی با افزایش
میزان غلظت هورمونهای مصرفی ،وزن خشک گیاه افزایش یافت .باالترین میزان
وزن خشک گیاه از تیمار  300میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین به دست آمد که
51

ها و سایتوکینینها تأثیر بسیار زیادی در
[]16

القای رشد در بافتهای گیاهی دارند.

در بین تنظیم کنندههای رشد گیاهی ،اکسین
اولین هورمونی است که تشخیص داده شده
است .طویل شدن سلولهای گیاهی،
نورگرایی ،زمینگرایی ،ریشهزایی و طویل

میکائیلی و همکاران؛ اثر ایندول استیک اسید و بنزیل آمینوپورین بر شاخصهای ...
شده ریشهها و باالخره تحریک تولید اتیلن و به دنبال آن تکامل و رسیدگی میوه
از اثرات اکسین میباشد .معمولترین و شناخته شدهترین آنها ایندول استیک اسید
است که از طریق متابولیسم ال – تریپتوفان 1به عنوان پیش ماده توسط گیاهان و

جوانههای جانبی و نیز تشکیل ساقۀ نابجا
[]25

میگردند.

محـدوده بین اثرات مفید و مضر هورمون-

خیلی از ریزانداموارههای خاك تولید و اثر بسیار گستردهای بر فیزیولوژی گیاهان

های گیـاهی کـامالً محـدود مـیباشد .برای

اکسین در تنظیم فرآیندهای گسترده فیزیولوژیکی و توسعهای در طی

مثال اکسینهـا در غلظـتهـای کـم باعث

رشد و نمو از قبیل تقسیم سلولی و طویل شدن سلولها ،جنینزایی ،اندامزایی،

افزایش رشد و در غلظتهای باالتر باعث

[]8،15

دارد.

[]10

تشکیل و توسعه ریشه در گیاهان دخیل میباشد.

این هورمون به عنوان یک

[]20

ممانعـت از رشد میشوند.

تیمار برگی

افزایش دهنده رشد بوده و باعـث افزایش تقسیم سلولی و طویل شدن کلئوپتیل

و ریشهای گیاهان با انواع سایتوکینینها در

فاقد

غلظتهای مناسب ،موجب افزایش سطح

الیههای انـدودرم و اگـزودرم ،میتواند باعث افزایش جذب عناصر در گیاه شود.

برگ و تحریک نمو کلروپالست میشود.

افزایش تقسیم سلولی و گسترش سلول و رشـد ریشـه جـانبی موجب توسعه

همچنین،

میشـود.

افـزایش

سطح

ریشه

بهویژه

که

ناحیهای

[]20

ریشه مـیشـود.

سایتوکنینهـا بـا کاهش مقاومت روزنهای،

سایتوکینینها دسته دیگری از هورمونهای گیـاهی هسـتند کـه در تقسیم و تمـایز

ورود دیاکسید کربن به درون بـرگ را

سـلولی نقـش عمـدهای داشته و باعـث تحریک تشکیل جوانه ،پیدایش بخش

افزایش داده که این خود افزایش فعالیت

هـوایی ،رشـد جوانـههـای جانبی ،گسترش برگ و سنتز کلروفیل

آنـزیم روبیسکو 2را بهدنبال خواهد داشت.

میشوند.

از این رو ،همه این فرآینـدها موجب بهبود

بهعالوه ،پیـری برگ را به تأخیر انداخته و باعث افزایش مقاومت به شوری ،دمای

فتوسنتز شده و بدین ترتیب رشد نسبی و

پایین و خشکی شده و در برخی گونـههـا باعـث القـاء بـاز شـدن روزنهها

وزن تر و خشک گیاه را افزایش میدهد .در

میشوند]20[.

پژوهشی با افزایش غلظت بنزیل آمینوپورین

اثر مثبت اکسین در افزایش ارتفاع ،طول شاخه و قطر تاج پوشش و اثر مثبت

شاخص کلروفیل برگ در بادرنجبویه

سایتوکینین در افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی ،تعداد شاخه جانبی ،تعداد

افزایش یافت .از طرفی ،غلظت باالی

گره و مقدار کلروفیل برگ را میتوان به نقش آنها در تنظـیم چیرگی انتهـــایی

سایتوکینینها باعث عدم رشد مناسب طولی
[]25

ارتباط داد .اکسـین موجـود در جوانه انتهایی از رشد جوانههای جانبی جلوگیری

گیاهچهها گردید.

میکند و سایتوکینین ممکـن اسـت یـک مخـزن قـوی را در جوانههای جانبی

همخوانی نتایج ایـن آزمایش مبنی بر اثر

ایجاد و باعـث انتقـال مـواد غـذایی ،ویتامینها و دیگر مواد رشد به

مثبت محلولپاشی بنزیل آمینوپورین و

جوانـههـای جـانبی و تحریـک رشد این جوانهها شوند .سایتوکینین از طریق کم
کردن

غالبیت

انتهایی

باعث

تحریک

رشد

L-tryptophan
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1

در حالت کلی،

ایندول استیک اسید بر بیشتر صفات مورد
ارزیابی گیاه گل مغربی با نتایج مصرف

RuBisCO

2

)1397 ، (بهار45 - 55  صفحات،1  شماره،14 فصلنامه بومشناسی گیاهان زراعی جلد
میلیگرم بر لیتر بنزیل آمینوپورین و ایندول

-ترکیبات اکسینی و سایتوکینینی در گیاهان دیگر طی پژوهشهای پیشین دیده می

استیک اسید مناسب ترین غلظت از بین

.شود

- محلول، بنابراین.غلظتهای مصرفی بودند
 میلیگرم بر لیتر بنزیل300 پاشی
آمینوپورین و ایندول استیک اسید برای
بهبود شاخصهای رشدی سال اول کشت
.گل مغربی قابل توصیه است

نتیجهگیری کلی محلولپاشی با تنظیم کنندههای رشد گیاهی در مقایسه با شاهد
توانست بر بیشتر صفات مورد ارزیابی اثر مثبتی داشته باشد و در بین دو تنظیم
 افزایش غلظت هورمونهای مصرفی با. بنزیل آمینوپورین مؤثرتر بود،کننده رشد
افزایش صفات مورد ارزیابی همراه بود و محلولپاشی با آب مقطر در مقایسه با
300  غلظت، همچنین.شاهد در بیشتر صفات اختالف آماری معنیداری نداشتند
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Abstract

Plant growth regulators effect on plants by different ways
regulating their growth and development. Auxins and cytokinins are
usually known to be stimulator for cell division and differentiation and
plant organ development. The current study has been carried out to
investigate the effect of foliar spraying of indole acetic acid (IAA) and
benzyl amino purine (BAP) in concentrations of 100, 200, and 300 mg/L
based on completely randomized design on evening primrose as a pot
experiment. Spraying with both plant hormones especially BAP could be
positively efficient on most of evaluated traits improvement. Higher
concentrations were more effective on plant growth indices. The improving
effect of BAP on aerial organs growth was more conspicuous; however,
IAA was more effective on underground part. Therefore, to improve
evening primrose growth, spraying with 300 mg/L of BAP or IAA would
be recommendable.
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