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  چكيده

 به منظور مطالعه تاثير سايكوسل و نفتالن استيك اسيد بر عملكرد اسانس و پيكره رويشي 
هاي كامل تصادفي در  ل، در قالب طرح بلوكتحقيقي به صورت فاكتوري گياه شمعداني عطري

 در گلخانه تحقيقاتي و آزمايشگاه گروه علوم باغباني دانشگاه زنجان 1388سه تكرار در سال 
 تيمارها شامل دو نوبت اسپري برگي ماهانه محلول نفتالن استيك اسيد در چهار .اجرا شد

، 1000، 500، 0 (هاي با غلظتو محلول سايكوسل) گرم در ليتر  ميلي120، 80، 40، 0(سطح 
صفات مورد بررسي شامل بازده اسانس ، عملكرد اسانس در  .بودند) گرم در ليتر  ميلي2000

 خشك،درصد مادة خشك ، ارتفاع گياه و نسبت برگ به  وبوته، عملكرد پيكره رويشي تر
كرد پيكره ساقه بودند نتايج نشان داد كه نفتالن استيك اسيد در تمامي صفات بجز صفت عمل

 درصد 1 درصد و در صفت عملكرد پيكره رويشي خشك در سطح 5رويشي خشك در سطح 
داري در تاثير معني داري ايجاد نمود، همچنين بكارگيري سايكوسل در تمامي صفات اثر معني

 درصد ايجاد نمود، همينطور اثر متقابل نفتالن استيك اسيد و سايكوسل در تمامي 1سطح 
ها و روابط بين صفات توجه به نتايج مقايسه ميانگينبا.درصد معني دار بود  5صفات در سطح 

مشخص گرديد كه انتخاب غلظت مناسب نفتالن استيك اسيد به عنوان يك عامل مشوق رشد 
و سايكوسل به عنوان يك عامل كند كننده رشد مي تواند تاثير به سزايي در افزايش متوازن 

 40 كه گياهان تيمار شده باطوريكردي بوته داشته باشد به عملكرد اسانس وساير صفات عمل
ام بيشترين افزايش پي پي1000 و 500هاي ام نفتالن استيك اسيد و سايكوسل باغلظتپيپي

  . را داشتندمتوازن اسانس وعملكرد پيكره رويشي گياه 
  

  شمعداني عطري، سايكوسل، نفتالن استيك اسيد، اسانس :واژه هاي كليدي
  

  قدمهم
 Pelargonium graveoalens L)شمعداني عطري 

Heritier)  يكي از گياهان معطر و دارويي متعلق به تيره
شمعداني بوده كه بدليل اسانس ارزشمند آن كه بويي 

 Rose-Scent Geraniumبا نام تند و شبيه عطر رز دارد
اسانس و برگهاي اين گياه با سه جنبة  .مشهور است

 و ادويه اي،در صنايع داروسازي، كاربردي طبي، عطري
عطر و ادكلن سازي، آرايشي و بهداشتي و صنايع غذايي 

 ,Motsa, 2006; Lis-balchin).كاربرد وسيعي دارد

 اسانس شمعداني عطري از قرن شانزدهم به دليل (2002

خواص ضد قارچي و باكتريايي آن در بسياري از منابع و 
ر گرفته و به علت هاي معتبر مورد توجه قرا فارماكوپه

اثرات ضد عفوني كنندگي و تحريك باززايي پوست و 
هاي پوستي در ساخت بسياري از التيام دهي سريع زخم

 Swamy).گرددهاي مراقبت از پوست استفاده ميفرآورده

et al., 1960; Weiss, 1997; Motsa, 2006)   بيشترين
اسانس ازبرگهاي شمعداني عطري نسبت به ساير 

 (kumar et al., 2001) آيداي آن بدست مياندامه
 پيكره عملكرد كه مشوق رشدفاكتورهاي محيطي.

را بر روي اثر منفي و معكوسي برند رويشي را باال مي
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با توجه  (Weiss, 1997).نمايند  عملكرد اسانس القاء مي
استخراج رويشي گياه پيكره  اين كه اسانس گياه از به
اسب بين عوامل مشوق رشد شود برقراري توازن منمي

رد مناسبي وعوامل كند كننده رشد  جهت نيل به عملك
از آنجا كه در برخي مواقع اثر  .از اسانس مهم مي باشد

تواند اثرات عوامل اقليمي مانند بارندگي نابهنگام مي
معكوسي در اهداف تيمارهاي اعمال شده توسط 

نندة توليدكنندگان داشته باشد، كاربرد مواد تنظيم ك
تواند اثرات به نسبت ماندگارتر و مؤثرتري نسبت رشد مي

به عوامل محيطي و تيمارهاي ديگر زراعي بر روي رشد 
كي و متابوليكي گياهان داشته و فرآيندهاي فيزيولوژي

 و استفاده از آنها جهت حفظ تعادل Motsa, 2006)(دباش
و توازن عملكرد پيكرة رويشي با عملكرد اسانس و تأثير 

 تواند مورد توجه قرارنها در كيفيت اجزاء اسانس ميآ
كميت اسانس تحت تأثير  .(Sangwan et al., 2001)گيرد

باشد ميكنندة رشد د عوامل محيطي مشوق رشد و كن
و مواد كنترل كننده كه شامل روشهاي مديريت مزرعه 

  .(Hay & Waterman, 1993)رشد است
et al. (2003)Langton وزهاي بلند ط ري تاثير شرا

در افزايش سطح و وزن خشك برگ و سبزينه برگها در 
شمعداني معطر را نتيجه تاثيرمستقيم افزايش مقدار 

در آزمايشي كه با هدف بررسي . كلروفيل برگها دانستند
تأثير برخي مواد تنظيم كننده رشد بر روي محتوي و 

 ،انجام گرفت عملكرد و كيفيت اسانس گياه نعناع فلفلي
ب افزايش ـ موجNAA و IAAشد كه كاربرد مشخص 

 & stave, 1978) .(koseva شد عملكرد اسانس
با جيبرلين برگهاي گياه شمعداني عطري  محلولپاشي

 Rao). دادو طول دورة گلدهي را افزايشعملكرد اسانس 

et al., 1997)  اثر هورمونهاي رشدIAA و NAA بر 
 Artemisia ( كميت و كيفيت اسانس گياه ترخون

dracunculus( افزايش كه هر دو تيمار موجب نشان داد
 Pazouki et)گرديدبازده اسانس در گياهان مورد تيمار

al., 2006). اسپري برگي در تحقيقي در مورد تاثير 
روي عملكرد و كيفيت  جبيرليك اسيد وسايكوسل بر

  مشخص شد درصداجزاء اسانس گياه شمعداني عطري
نسبت به تيمار شاهد كاهش اسانس در واحد وزن گياه 

 اسانس در واحد درصدسايكوسل موجب شد ولي يافت 
 Mohamed et)رودوزن گياه نسبت به تيمار شاهد باال 

al., 1983).كاربرد سايكوسل  در گياه بابونه  همچنين
 عملكرد اسانس و محتوي كامازولن را افزايش

استفاده از .   (Abouzeid & sherbiny, 1971)داد
افزايش عملكرد و كيفيت جيبرليك اسيد ل و سايكوس

 & Eid)داشت به دنبالريحان اسانس را در گياه 

Ahmed, 1976) . تأثير اسپري محلولهاي بررسي 
، عوزايد بر روي گياه نعناينوسايكوسل و دام  دي-فسفون

افزايش عملكرد اسانس و محتوي ايزومنتون را نسبت به 
 ,Elkeltavi & Croteau)را نشان دادگياهان شاهد 

  و جيبرليك اسيدوكنين هايتبررسي تأثير سا  . (1986
 عبر روي عملكرد اسانس و برخي صفات رشدي گياه نعنا

پي 50  با غلظتجيبرليك اسيداستفاده ازنشان داد كه 
 به صورت محلولپاشي برگي موجب افزايش پي ام

عملكرد پيكره رويشي و كاهش محتوي لينالول در 
هدف از اين . (Zelatev et al., 1978)اسانس گرديد

آزمايش بررسي تاثير  اسپري برگي ماهانه دو فاكتور 
مشوق و كند كننده رشد شامل نفتالن استيك اسيد و 

تر و خشك يسايكوسل بر عملكرد اسانس و پيكره رويش
گياه دارويي شمعداني عطري بود تا بهترين تيمار جهت 

رين سطح توليد كنترل رشد رويشي در توازن با مناسبت
اسانس جهت توصيه به توليد كنندگان اين محصول 

  .تعيين گردد
  

  ها مواد و روش
 در دانشكده كشاورزي 1387اين پژوهش در سال 

در گلخانه تحقيقاتي و آزمايشگاه گروه (دانشگاه زنجان 
براي تهيه مواد گياهي از  .انجام گرفت) علوم باغباني

بوربون استفاده شد، گياهان مادري شمعداني عطري رقم 
هاي علفي كامالً يكنواخت از گياهان مادري گرفته  قلمه

شده و بالفاصله  پس از ضدعفوني با قارچكش بنوميل 
كاشته دار شدن در بستر ماسه   جهت ريشهدو در هزار

روز پس از قلمه زني با انتخاب شدند، شش 
دار شده عمل انتقال به  هاي ريشه ترين قلمه يكنواخت

كيلوگرم سي هاي اصلي انجام گرفت، هر گلدان با  گلدان
 در طول مدت .از مخلوط خاك كامال همگن پر شد

اجراي آزمايش آبياري و كلية شرايط محيط براي كليه 
آزمايش به صورت .تيمارها بطور يكسان اعمال گرديد

هاي كامل تصادفي با دو  فاكتوريل در قالب طرح بلوك
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( تالن استيك اسيدفاكتور شامل محلول هورمون نف
NAA  ( در چهار سطح)گرم در   ميلي120، 80، 40، 0
، 500، 0(با غلظتهاي ) CCC(و محلول سايكوسل) ليتر

. و سه تكرار اجرا گرديد) گرم در ليتر  ميلي2000، 1000
اعمال تيمارها به صورت دو نوبت اسپري ماهانه 

 و سايكوسل ) NAA( نفتالن استيك اسيد محلولهاي

(CCC)مرحلة گياهان شمعداني عطري انجام گرفت،  بر
دار شده  هاي ريشه  روز پس از انتقال قلمه40اول تيمار 

 روز از 30به گلدان اصلي و مرحلة دوم تيمار به فاصله 
تعيين زمان برداشت گياهان بر . تيمار اول انجام گرفت
 ماه هشت  (Rao et al., 1997) اساس روش پيشنهادي

 ها به گلدانهاي اصلي مقارن با مرحله پس از انتقال قلمه
تمام گل نمونه ها و تغيير  عطر برگها از بوي ليمويي و 

اي مشابه عطر رز و تغيير رنگ برگها از استشمام رايحه
 روش برداشت به .سبز تيره به سبز روشن انجام گرفت

 15صورت قطع كليه اندامهاي هوايي در ارتفاع 
ان برداشت عملكرد  در زم.سانتيمتري سطح خاك بود

پيكرة رويشي تر بوته شامل كل وزن اندامهاي هوايي و 
سپس پيكرة رويشي خشك گياه بعد از خشك كردن 
پيكرة رويشي تر گياه در شرايط سايه و دماي اتاق 

  ازگيري بعد اسانسجهت. توسط ترازو اندازه گيري شد
خشك شدن نمونه ها درشرايط سايه اتاق و محاسبه 

 نمونه هاي خشك شده قبل از اسانس درصد رطوبت
گيري ، عمل استخراج اسانس به روش تقطير توسط 

گرم 50با ) مدل رضايي و جايمند(دستگاه اسانس گير 

 درصد اسانس  ساعت انجام شد، و3ماده خشك به مدت 
 در هربوته) 2فرمول (عملكرد اسانسو ) 1فرمول (

از كليه داده هاي حاصله با استفاده محاسبه گرديد،
 مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند و MSTATCافزار  نرم

% 5 در سطح LSDميانگين تيمارها با استفاده از آزمون 
مورد مقايسه شدند ، ضرايب همبستگي بين صفات مورد 

 14 نسخه  SPSS  اندازه گيري با استفاده از نرم افزار
  .تعيين گرديد

  

  
 

  بحث و تايجن
انس بكارگيري نفتالن طبق نتايج جدول تجزيه واري

استيك اسيد در تمامي صفات مورد بررسي تاثير معني 
دار داشت، تاثير نفتالن استيك اسيد در تمامي صفات 

دار بجز صفت عملكرد پيكره رويشي خشك تاثير معني
در صفت عملكرد پيكره رويشي   در صد و5در سطح 

. درصد ايجاد نمود 1داري در سطح خشك تاثير معني
تمامي صفات اثر معني  بكارگيري سايكوسل درهمچنين

اثر متقابل نفتالن  و  درصد ايجاد نمود1داري در سطح 
 5استيك اسيد و سايكوسل در تمامي صفات در سطح 

  .درصد معني دار بود

  
ياه رخي صفات مرفولوژيك گ بر روي صفات عملكردي و بCCC وNAAتجزيه واريانس مربوط به تاثير سطوح مختلف –) 1(جدول

  عطريشمعداني 
   M.S. ميانگين مربعات  
  منابع تغيير
(s.o.v) 

درجه 
  آزادي
df 

  بازده اسانس
 گرم 100در

 وزن خشك

عملكرد 
اسانس در 

 بوته

عملكرد پيكره 
  رويشي تر

 

عملكرد پيكره 
  رويشي خشك

 

درصد ماده 
  خشك در

 پيكره رويشي

  ارتفاع گياه
 

  نسبت برگ
 به ساقه

68/1 66/0 003/0 2 تكرار  66/3  491/114  896/21  11/0  
3 **21/0 *26/1 * 28/13471 (A)نفتالن استيك اسيد   *61/2  ** 11/867  ** 58/112  ** 18/0  

3 **05/0 *23/0 ** 77/5803 (B)سايكوسل  ** 06/6  ** 86/139  ** 9/450  ** 56/0  
9 **02/0 *11/0  *47/213 (A×B)اثر متقابل  ** 06/2  ** 65/93   **73/78  ** 12/0  

 Error 30 003/0 02/0 09/32 59/0 72/20 87/20 03/0)(اشتباه 
 cv)٪( - 61/4 2/10 64/1 45/4 6/7 11/8 34/9ضريب تغييرات

   و غير معني دار٪1 و ٪5  به ترتيب معني دار در سطح nsو  ** ،*
  

  گرم وزن خشك100بازده اسانس در 
 ) 1جدول ( طبق نتايج جدول تجزيه واريانس 

و سايكوسل واثر متقابل   نفتالن استيك اسيدبكارگيري
 درصد اثر معني داري براين 1اين دو فاكتور در سطح 

در اثر متقابل اين دوفاكتور بهترين . صفت ايجاد كرد
تيمارها محلول صفر ميليگرم در ليتر نفتالن استيك 

 ميليگرم در ليتر 500 و 1000 ، 2000اسيد و 
 مربوط به  تيمارهاي سايكوسل بوده است وكمترين تاثير
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 ميليگرم در ليتر نفتالن استيك اسيد با محلولهاي 80
در اين آزمايش . بودسايكوسل  ميليگرم500صفر و 

بين بازده اسانس در  ) 3جدول شماره(بستگي مثبتيمه
پيكره رويشي خشك و نسبت برگ به ساقه مشاهده 

 افزايش هر كدام از اين صفات در افزايش بازده .گرديد
 درصد ،س موثر بوده و با افزايش سطوح سايكوسلاسان

داري افزايش يافت، كه احتماال اسانس به صورت معني
اين اثر در نتيجه تاثير سايكوسل به عنوان يك كند 
كننده رشد رويشي باعث افزايش مقدار پيكره رويشي 
خشك و افزايش نسبت برگ به ساقه بوده كه با 

 بيشتر اسانس همبستگي مثبتي موجب توليد و تجمع

در برگ، به عنوان اندام توليد كننده و ذخيره كننده 
  kumar et al.هاي گردد كه اين نتايج با يافتهاسانس مي

 در مقابل همبستگي بين صفت . مطابقت دارد(2001)
 ارتفاع تگرم وزن خشك با صف100بازده اسانس در 

  به دليل تاثير نفتالنتواندميگياه معني دار نبود كه 
استيك اسيد به عنوان يك محرك رشد در افزايش 

نسبت برگ باشد كه موجب كاهش ها بيشتر توسعه ساقه
بع توليد و ذخيره اسانس ا يافتن منو كاهشها به ساقه

  محققين ديگرگردد كه اين يافته ها با نتايجمي

(Weiss,1997; Motsa, 2006; Swamy et al., 1960& 

Mohamed, 1983) دمطابقت دار.  

 مقايسه ميانگين صفات عملكردي و برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك گياه شمعداني عطري تحت تاثير سطوح –) 2(جدول
  .CCC  وNAAمختلف 

  
 تيمار

  بازده اسانس
 100ميلي ليتر در (

 )گرم وزن خشك

عملكرد اسانس در 
 بوته

عملكرد پيكره 
  رويشي تر

)gr( 

عملكرد پيكره 
  رويشي خشك

)gr( 

صد ماده خشك در
 در پيكره رويشي

  ارتفاع گياه
cm)( 

  نسبت برگ
 به ساقه

 bc 25/1 cd5/1 a1/401 e 49/14 ef61/59 a 67/73 ghi49/1 شاهد

گرم در ليتر  باغلظت صفر ميليNAAحلول م
 گرم در ليتر ميلي500 باغلظتCCCبامحلول 

a37/1 b8/1 abc65/382 abc 193/17 bcd71/65 bcd 33/61 cdef76/1 

گرم در ليتر  باغلظت صفر ميليNAAحلول م
 گرم در ليتر ميلي1000 باغلظتCCCبامحلول 

a41/1 a075/2 abc25/387 a247/18 a35/73 bcd67/62 bcde84/1 

گرم در ليتر  باغلظت صفر ميليNAAحلول م
 گرم در ليتر ميلي2000 باغلظتCCCبامحلول 

a41/1 b81/1 cd18/358 abc 223/17 cd16/64 h 46 abc023/2 

گرم در ليتر بامحلول  ميلي40 باغلظتNAAحلول م
CCCگرم در ليتر باغلظت صفر ميلي 

g 98/0 fg09/1 fg 24/316 ab 863/17 efg 54/55 bcde 60 hi 45/1 

گرم در ليتر بامحلول  ميلي40 باغلظتNAAحلول م
CCC گرم در ليتر ميلي500 باغلظت 

bc 27/1 b795/1 bc 73/380 a 02/18 abc 67/70 cdef 33/57 bcde 87/1 

گرم در ليتر بامحلول  ميلي40 باغلظتNAAحلول م
CCC گرم در ليتر ميلي1000 باغلظت 

cd 17/1 bc 71/1 abc 01/391 abc 667/17 abc 0/73 fgh 33/57 bcde 87/1 

گرم در ليتر بامحلول  ميلي40 باغلظتNAAحلول م
CCC ترگرم در لي ميلي2000 باغلظت 

def 13/1 bcd 6/1 de 29/347 a 96/17 abc 42/70 gh 67/47 abc 18/2 

گرم در ليتر بامحلول  ميلي80 باغلظتNAAحلول م
CCCگرم در ليتر باغلظت صفر ميلي 

g 01/1 ef 21/1 abc 06/383 de 69/15 def 23/60 cdef 57 i 37/1 

 باغلظت CCC بامحلول 80 باغلظتNAAحلول م
 ر ليترگرم د ميلي500

g03/1 fg16/1 def28/334 abc473/17 efg83/55 cdef 33/56 abc08/2 

گرم در ليتر بامحلول  ميلي80 باغلظتNAAحلول م
CCC گرم در ليتر ميلي1000 باغلظت 

def 14/1 de 44/1 def 28/342 abc 503/17 cde 13/63 efgh 67/52 abcd 98/1 

حلول گرم در ليتر بام ميلي80 باغلظتNAAحلول م
CCC گرم در ليتر ميلي2000 باغلظت 

bcd2/1 de41/1 ef51/323 a207/18 defg78/58 defg54 ghi47/1 

گرم در ليتر  ميلي120 باغلظتNAAحلول م
 گرم در ليتر باغلظت صفر ميليCCCبامحلول 

fg04/1 fg 15/1 efg62/319 bcd 643/16 fg26/55 b 66 i32/1 

 در ليتر گرم ميلي120 باغلظتNAAحلول م
 گرم در ليتر ميلي500 باغلظت CCCبامحلول 

de 15/1 fg98/0 h 28/277 abc 783/17 i 59/42 cdef 56 defg 74/1 

گرم در ليتر  ميلي120 باغلظتNAAحلول م
 گرم در ليتر ميلي1000 باغلظت CCCبامحلول 

d041/1 fg07/1  gh33/294 abc183//17 gh68/51 gh47 efgh67/1 

گرم در ليتر  ميلي120باغلظت NAAحلول م
 گرم در ليتر ميلي2000 باغلظت CCCبامحلول 

efg062/1 g 96/0 h41/274 cd 563/16 hi95/44 fgh 67/51 fghi51/1 

  . معني دار نبوده اند٪ 5 در سطح LSDدر هر ستون ميانگين هايي كه داراي حروف مشابهي هستند از لحاظ آماري با استفاده از آزمون 
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 CCCوNAAضرايب همبستگي صفات عملكردي بوته در گياه شمعداني عطري تحت تاثير سطوح مختلف - )3(لجدو

  
 

  بازده اسانس
 

عملكرد اسانس در 
 بوته

عملكرد پيكره 
  رويشي تر

 

عملكرد پيكره 
  رويشي خشك

 

درصد ماده 
 خشك

  ارتفاع گياه
 

  نسبت برگ
 به ساقه

    1 بازده اسانس
 

    

      1  841/0**  هعملكرد اسانس در بوت

     1 394/0** 108/0 عملكرد پيكره رويشي تر

    1 -126/0 276/0* 171/0 عملكرد پيكره رويشي خشك

   1 0,28* 539/0** 899/0** 524/0** درصد ماده خشك

  1 52/0 -353/0** 359/0** -94/0 120/0 ارتفاع گياه

 1 -37/0** 437/0** 356/0** -33/0 439/0** 320/0* نسبت برگ به ساقه

 .درصد را نشان مي دهند1 و5به ترتيب معني دار بودن در سطح ** و*

  
  عملكرد اسانس در بوته 

و   نفتالن استيك اسيدطبق نتايج تجزيه واريانس
داري در سايكوسل و اثر متقابل اين دو فاكتور اثر معني

گيري آنها  درصد براين صفت داشته و با به كار5سطح 
داري در مقايسه با شاهد و ساير تيمارها اختالف معني

  ).1جدول(شدمشاهده 
 محلول  در اثر متقابل اين دوفاكتور بهترين تيمارها

صفر ميليگرم نفتالن استيك اسيد با محلولهاي  
بوده و كمترين تاثير از  سايكوسل 2000و1000،500
استيك ميليگرم در ليتر نفتالن 120 محلول تيمارهاي

 سايكوسل بدست 2000و1000، 500اسيد با محلولهاي
  )3جدول شماره (در اين آزمايش هبستگي مثبتيآمد ، 

عملكرد پيكره رويشي بين عملكرد اسانس در بوته و
  .نسبت برگ به ساقه مشاهده گرديد  وخشك و تر

 افزايش هر كدام از اين صفات در افزايش عملكرد 
 همچنين با افزايش سطوح اسانس در بوته  موثر بوده و

داري افزايش انس به صورت معنيــسايكوسل درصد اس
يافته است، كه احتماال ناشي از تاثير سايكوسل در 
افزايش مقدار پيكره رويشي خشك و تر بوته و افزايش 

توليد و تجمع نسبت برگ به ساقه بوده و در نهايت 
ليد  به عنوان اندام توبيشتر اسانس در برگ و ساقه ها

س مي گردد كه اين نتايج با كننده و ذخيره كننده اسان
 kumar et (2001 ) و Sangwan et al. (2001) هاييافته

al.  مطابقت دارد كه در اثر افزايش توليد ماده خشك
بيشتر در واحد توليد بوته باعث باالتر رفتن توليد اسانس 

در مقابل با ارتفاع گياه همبستگي منفي . گشته است
شته كه مي توان دليل آن را در افزايش سطح نفتالن دا

استيك اسيد به عنوان يك مشوق رشد در افزايش ارتفاع 

گياه و بدنبال آن كاهش نسبت برگ به ساقه عنوان نمود 
كه موجب كاهش منابع اصلي توليد و ذخيره اسانس 

 & Hay)  محققين ديگر نتايجعنوان نمود كه با

Waterman, 1993; kumar et al., 2001; Pazouki et 

al., 2006) مطابقت داشت  و.  
  عملكرد پيكره رويشي تر 

 بكارگيري ) 1 جدول (طبق نتايج تجزيه واريانس 
 درصد و سايكوسل در 5در سطح  نفتالن استيك اسيد

ابل اين دو فاكتور تاثير ــد و اثر متقـدرص 1سطح 
داشته و با  درصد بر اين صفت 5داري در سطح معني

ستفاده از آنها در مقايسه با شاهد و ساير تيمارها ا
 داري مشاهده مي شود اثرمتقابل اين دواختالف معني

 شاهد و محلول صفر فاكتور بهترين تيمارها شامل
 500ميليگرم در ليتر نفتالن استيك اسيد با محلول 

 بوده است و كمترين اثر در ميليگرم در ليتر سايكوسل
در ليتر نفتالن استيك اسيد و  ميليگرم 120تيمارهاي

 ميليگرم در ليتر سايكوسل و 2000و 1000محلولهاي 
 ميليگرم در ليتر نفتالن استيك 80همچنين محلول 

 مشاهده شد  ميليگرم در ليتر سايكوسل2000اسيد در 
بين ) 3جدول شماره ( اين آزمايش همبستگي مثبتيدر

و درصد ماده خشك و سطح  ترعملكرد پيكره رويشي
برگ و ارتفاع گياه مشاهده مي گردد كه اين مسئله با 
افزايش سطوح نفتالن استيك اسيد تا سطح دوم باال 

ل تعلق اين هورمون به خانوادة ــرود كه به دليمي
اكسين ها در تشويق رشد گياه قابل توجيه است كه با 

در روي گياه ترخون  Pazouki et al.  (2006)نتايج
 همبستگي منفي با عملكرد پيكره مطابقت دارد در مقابل

رويشي خشك، عملكرد اسانس در بوته و نسبت برگ به 
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شود كه احتماال با افزايش سطوح مشاهده ميساقه 
نفتالن استيك اسيد به دليل افزايش رشد ساقه ها نسبت 
به برگها از سطح برگ كاهش يافته و اسيمالتهاي 

 ه بيشتر در ساخت ساقه هاساخته شده توسط گيا
شوند و مراكز ساخت و تجمع اسانس شامل مصرف مي

 كه در نهايت در د ميشوكمتربرگها نسبت به شاهد 
يافته سطوح باال باعث كاهش عملكرد اسانس شده است 

 ,Weiss (Motsa, 2006; Mohamed, 1983) ها با نتايج

 .در گياه شمعداني مطابقت دارد ;1997

 عملكرد پيكره رويشي خشك

بكارگيري  ) 1جدول ( زيه واريانس طبق نتايج تج 
 درصد و سايكوسل در 5در سطح   اسيداستيكنفتالن 
درصد و تاثير متقابل اين دو تاثير معني داري در 1سطح 
 درصد داشته كه  نسبت به شاهد و ساير تيمارها 1سطح 

متقابل اين  در اثر .اختالف معني داري نشان مي دهد
 ميليگرم 40لولهاي دوفاكتور بهترين تيمارها شامل مح

 2000 و 500در ليتر نفتالن استيك اسيد در محلولهاي 
 80ميليگرم درليتر سايكوسل و همچنين محلول 

 ميليگرم 2000ميليگرم نفتالن استيك اسيد با محلول 
در ليتر سايكوسل بوده است و كمترين تاثير در 

درليتر سايكوسل به همراه   صفر ميليگرم تيمارهاي
درليتر نفتالن استيك   ميليگرم120 و 80محلولهاي 

درليتر نفتالن استيك   ميليگرم120اسيد و تيمار محلول 
بوده  ميليگرم در ليتر سايكوسل 2000 تيمار اسيد در

جدول شماره (در اين آزمايش همبستگي مثبتي است،
بين عملكرد پيكره رويشي خشك و درصد ماده ) 3

احتماال به  كه  مشاهده شدخشك و نسبت برگ به ساقه
دليل باال رفتن نسبت برگ به ساقه و افزايش مراكز 

بوده كه موجب افزايش ساخت و  توليد مادة خشك 
 ديگر رود كه اين يافته با نتايجدرصد مادة خشك باال مي

 ;kumar et al., 2001; Bahlebi,2009)محققين

Vazaiefi, 2010) همچنين رابطه .مطابقت داشت 
ات ارتفاع گياه ، سطح برگ ، معكوس اين صفت با صف

 احتماال  كهعملكرد پيكرة رويشي تر نيز مشاهده گرديد
اين رابطه عكس با صفات وابسته به رشد رويشي و تاثير 
افزايش سطوح نفتالن استيك اسيد در افزايش آنها و در 
نتيجه كاهش ماده خشك و عملكرد پيكرة رويشي 

 Vazaiefi (2010) فته با ياو بوده  در ارتباطخشك گياه

در افزايش وزن ريشه و ر تيمار سايكوسل در مورد تاثي
  .ساقه در غالت مطابقت داشت

  درصد مادة خشك در پيكرة رويشي
بكارگيري  ) 1جدول ( طبق نتايج تجزيه واريانس 

نفتالن استيك اسيد و سايكوسل و اثر متقابل اين دو 
  درصد داشته و با به كار1داري در سطح تاثير معني

گيري آنها نسبت به شاهد و ساير تيمارها اختالف 
 در تاثير متقابل اين دوفاكتور شدداري مشاهده معني

 ميليگرم درليتر 40محلولهاي  بهترين تيمارها شامل
 ميليگرم 2000و1000نفتالن استيك اسيد با محلول 

درليتر سايكوسل و همچنين با تيمار محلول صفر 
 ميليگرم 1000يك اسيد در ميليگرم در ليتر نفتالن است

در ليترسايكوسل بوده است و كمترين تاثير در تيماربا 
  ميليگرم درليتر نفتالن استيك به همراه 120محلول

 ميليگرم در ليتر 2000و 1000، 500محلولهاي 
جدول (بستگي مثبتيمدر اين آزمايش ه ، سايكوسل

بين درصد مادة خشك در پيكرة رويشي و )  3شماره 
رصد اسانس و عملكرد اسانس در بوته ، عملكرد صفات د

پيكره رويشي خشك و تر ونسبت برگ به ساقه مشاهده 
گردد  و با افزايش سطوح سايكوسل درصد اسانس به مي

داري افزايش يافته است كه احتماال در صورت معني
نتيجه اثر سايكوسل در كاهش رشد رويشي و افزايش 

ش نسبت برگ به مقدار پيكره رويشي خشك و افزاي
 شدن مراكز فتوسنتزي در ساقه بوده كه نتيجه آن بيشتر

باشد كه در نهايت منجر به توليد و تجمع برگها مي
بيشتر اسانس دربرگها خواهد شد كه اين نتايج با يافته 

  kumar et al., 2001; Rabbi)  ديگر محققينايه

angourani et al., 2010)  افزايش سطوح .انطباق دارد 
نفتالن استيك اسيد تا سطح دوم باعث افزايش در صد 
مادة خشك گرديد ولي در سطوح باالتر موجب كاهش 
مقادير گرديد كه علت اين تاثيرات را ميتوان به دليل 
تاثير نفتالن استيك اسيد به عنوان يك محرك رشد در 
افزايش بيشتر توسعه ساقه ها توجيه نمود كه به علت 

ها ت رشد ساقه ها بيشتر اسيميالتباال رفتن نرخ و سرع
 در نتيجه با كاهش نسبت  وبراي ساخت ساقه مصرف

برگ به ساقه در نهايت مواد خشك كمتري ساخته 
  و Bahlebi (2009) اين يافته ها با نتايج ،خواهد شد

(2006) Motsaدر گياه شمعداني عطري مطابقت دارد .  
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   ارتفاع گياه
بكارگيري  ) 1ل جدو( طبق نتايج تجزيه واريانس

نفتالن استيك اسيد و سايكوسل و تاثير متقابل اين دو 
 درصد داشته و با به 1تاثير معني داري در سطح 

كارگيري آنها نسبت به شاهد و ساير تيمارها اختالف 
دوفاكتور  در اثر متقابل اين .شودداري مشاهده ميمعني

 ميليگرم 120بهترين تيمارها شامل شاهد ومحلولهاي 
درليتر نفتالن استيك اسيد با محلول صفر ميليگرم 

  سايكوسل و كمترين تاثير در تيماربا محلول صفردرليتر
 نفتالن استيك به همراه محلولهاي درليتر  ميليگرم40و 

در اين  .  ميليگرم در ليتر سايكوسل بود2000و 1000
بين بازده ) 3جدول شماره (بستگي مثبتيمآزمايش ه

تر ياه و صفات عملكرد پيكرة رويشي ارتفاع گ،اسانس
همچنين اين صفت با عملكرد رويشي . مشاهده گرديد

 .خشك و نسبت برگ به ساقه همبستگي منفي داشت
دار ارتياط اين صفت با درصد و عملكرد اسانس معني

 با افزايش سطوح نفتالن استيك اسيد احتماال براثر .نبود
 و غالبيت ها در افزايش سرعت رشد ساقهنقش اكسين

بيشتر در رشد ساقه تعداد برگها كمتر شده و نسبت 
 در مجموع افزايش اين .يابدبرگ به ساقه كا هش مي

صفت نقش مثبتي را در بازده و عملكرد اسانس در بوته 
در مقابل سايكوسل با تاثير در جلوگيري از .ايفا نمي كند

افزايش ارتفاع موجب باال رفتن صفات مورد بحثي كه 
گردد، اط معكوس با افزايش ارتفاع گياه داشتند ميارتب
  ;Mohamed, 1983; Weiss, 1997)يافته ها با نتايج اين

Motsa, 2006)مطابقت دارد . 

  نسبت برگ به ساقه
بكارگيري  ) 1جدول ( طبق نتايج تجزيه واريانس 

نفتالن استيك اسيد و سايكوسل و اثرمتقابل اين دو تاثير 
 درصد داشته كه استفاده از آنها 1داري در سطح معني

نسبت به شاهد و ساير تيمارها اختالف معني داري نشان 
اثر متقابل اين دوفاكتور بهترين تيمارها دهد، در مي

 40شامل تيمارها شامل شاهد ومحلولهاي صفر و 
و 1000ميليگرم درليتر نفتالن استيك اسيد با محلول 

ن تاثير در و كمتريسايكوسل  درليتر ميليگرم 2000
 نفتالن استيك به درليتر  ميليگرم 120تيماربا محلول 

 ميليگرم در ليتر 2000 و 500همراه محلولهاي  صفر ،
بستگي م در اين آزمايش ه.سايكوسل بوده است

بين صفت نسبت برگ به ساقه ) 3جدول شماره (مثبتي
و صفات عملكرد پيكره رويشي خشك، درصد مادة 

عملكرد اسانس در بوته خشك در پيكرة رويشي و 
 و با افزايش سطوح سايكوسل عملكرد يدمشاهده گرد

داري افزايش يافت، كه احتماال اسانس به صورت معني
اين اثر در نتيجه تاثير سايكوسل در افزايش مقدار پيكره 
رويشي خشك و افزايش نسبت برگ به ساقه بوده كه با 

ن داده همبستگي مثبتي كه با افزايش مقدار برگها نشا
اي در سطح احتماال موجب باال رفتن تراكم كركهاي غده

زيرين برگ و در نهايت توليد و تجمع بيشتر  رويين و
اسانس در برگ، به عنوان اندام توليد كننده و ذخيره 

با يافته هاي ديگر كننده اسانس شده است كه اين نتايج 
 kumar et (2001)  و.Sangwan et al (2001) محققين

al.  افزايش سطوح نفتالن استيك اسيد تا .انطباق دارد 
 سطح دوم باعث افزايش نسبت برگ به ساقه گرديد ولي

سطوح باالتر موجب كاهش مقادير گرديد كه علت اين 
تاثيرات را ميتوان به دليل تاثير نفتالن استيك اسيد به 

ها عنوان يك محرك رشد در افزايش بيشتر توسعه ساقه
ه علت باال رفتن نرخ و سرعت رشد و توجيه نمود كه ب

كاهش نسبت برگ به ساقه در نهايت مراكز فتوسنتزي 
كمتري براي توليد وجود خواهد داشت و مواد خشك 

ها با نتايج ديگران اين يافتهكمتري ساخته خواهد شد 
(Mohamed, 1983; Weiss, 1997; Bahlebi, 2009) در 

  .گياه شمعداني عطري  مطابقت دارد
  كلي گيريهنتيج

 بكارگيري نفتالن استيك اسيد و سايكوسل موجب 
توسعه متوازن پيكره رويشي تر و خشك اندامهاي 
 .رويشي و سازنده و درصد و عملكرد اسانس در بوته شد

 نفتالن درليتر 40بهترين نتايج در تيمارهايي با سطوح 
 سايكوسل بدست درليتر 1000 و 500استيك اسيد و 

اينكه شرايط محيطي متغير اثر متفاوتي  باتوجه به .آمد
در عملكرد رويشي گياه و توليد اسانس از خود بر جاي 

 تحت تأثير عوامل  نيز كامال كميت اسانسارند وگذمي
 و كنندة رشد كه شاملد محيطي مشوق رشد و كن

ي درتوليد گياه و نقش  روشهاي مديريتعوامل محيطي،
گردد اين هاد مي پيشن، لذامواد كنترل كننده رشد است

اي و در دو سال متوالي تكرار آزمايش در شرايط مزرعه
گردد با توجه به تاثيرات  پيشنهاد ميهمچنين. گردد
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 ،چشمگير سايكوسل در صفات درصد و عملكرد اسانس
هاي رشد ديگر مانند با جايگزيني مشوقجديد آزمايش 

  .انجام شودها سايتوكنين و ايندول استيك اسيد
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