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Introduction  

Plant size control is one of the most important factors in the production of ornamental plants. Plant size can 
be limited by a variety of methods, including genetic control, environmental conditions, and the use of plant 
growth retardants. Lily (Lilium sp.) is one of the most important cut flowers with different species and cultivars. 
Some lilies can grow up to one meter in height. Usually the appropriate height of the stem for pot use is 40-30 
cm, which is achieved by using growth regulators. This study aimed to investigate the role of uniconazole and 
cycocel to control height, quantitative and qualitative characteristics of Lilium. 

Materials and Methods 
 This study was carried out in a factorial experiment based on completely randomized design. Uniconazole 

(0, 5 and 10 mg L-1) and cycocel (0, 1000 and 1500 mg L-1) were the first factor and application methods of the 
above compounds (immersion application and foliar application) was the second factor. Disease-free bulbs (with 
a circumference of 15 cm) Lily (Longifiorum × Asistic cv. Eyeliner) was purchased from Saei Gol Company in 
Tehran. To apply the immersion treatment, the bulbs were immersed in a solution of cycocel (CCC) and 
uniconazole (UN) for 7 minutes before planting. Then they were planted in plastic pots. In foliar spraying 
treatments, the bulbs were first planted in pots and when the stem height reached 10 cm, they were sprayed with 
CCC and UN. Water was used for control treatment. Leaf number, plant height, total chlorophyll, total phenol, 
flower diameter, enzyme activity (PPO, GPX or CAT) and time of budding were measured. Analysis of variance 
was performed using SAS software and mean comparisons were analyzed by the least significant difference test.  

Results and Discussion 
 The effect of growth retardant, the application method and their interaction was significant on stem height. 

The shortest plants were observed in foliage application of 10 mg L-1 UN which was not significantly different 
from the concentration of 10 mg L-1 UN in immersion method. The mechanism of growth retardants is to inhibit 
the biosynthesis of gibberellins. Therefore, they act as anti-gibberellins to reduce plant height. Uniconazole 
inhibits the biosynthesis of gibberellins by blocking kaurene oxidase, a P450 enzyme. The largest diameter of 
lily flowers was observed in immersion application of 1500 mg L-1 CCC however, there was no significant 
difference between flower diameter of mentioned treatment with immersion method of 1000 mg L-1 CCC and 
foliar application of 10 mg L-1 UN. Growth retardants increase endogenous cytokinin levels, resulting in 
increased cell division and improved flower growth and flower diameter. The effect of growth retardant on 
number of leaves was significant. The highest numbers of leaves were observed in 1000 and 1500 mg L-1 CCC. 
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The effect of growth retardant, the application method and their interaction was significant on chlorophyll and 
phenol contents. The highest chlorophyll content was observed in immersion application of 10 mg L-1 UN. 
Growth retardants appear to increase chlorophyll content due to increased cytokines. The results of this study 
showed an increase in total phenol in plants treated with uniconazole 10 mg L-1. Growth retardants have been 
reported to increase phenol content by increasing plant resistance to environmental stresses. Catalase enzyme 
activity was significantly affected by growth retardant. The highest activity of CAT enzyme was related to CCC 
at 1500 mg L-1. The effect of growth retardant and their interaction was significant on GPX enzyme activity. The 
highest enzyme activity was obtained in plants sprayed with 1000 mg L-1 CCC. Growth retardants have been 
reported to increase enzyme activity, causing plant resistance to environmental stresses and delaying lipid 
peroxidation and membrane degradation. 

Conclusion 
 Considering that one of the most important goals in the present study was the production of dwarf lilium, it 

can be said that uniconazole 10 mg L-1 (foliar application and immersion) had a significant effect in controlling 
stem height compared to other treatments. The effect of this treatment on other traits such as flower diameter, 
total chlorophyll and total phenol was also significant. 

 The time of budding, leaf number and activity of CAT and GPX enzymes was better in cycocel treatment 
with a concentration of 1500 mg L-1. Therefore, the use of uniconazole can be recommended for the production 
of dwarf plants, considering that it works better in two important traits, including controlling stem height and 
increasing flower diameter. It is also suggested that since the cycocel treatment was effective in increasing 
enzymatic activity, the effect of this treatment on plant resistance to environmental stresses should be 
investigated. 

 
Keywords: Chlorophyll, Enzyme activity, Flowering, Growth inhibitors, Plant height  
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 21/22/2011تاریخ دریافت: 

 10/11/2012پذیرش: تاریخ 

 

 چکیده 

صورت انجام گرفت. آزمایش به (رقم آیالینر)ها در تولید گیاه پاکوتاه لیلیوم های رشد و روش کاربرد آنمنظور ارزیابی اثر کندکنندهپژوهش حاضر به
گارم در لیتار( و   میلای  0011و  0111، در؛ صا هاای رشاد )تایسوتال   تصادفی با دو فاکتور شاامل اتاتداده از کندکنناده    فاکتوریل در قالب طرح کامالَ

دتت آمده اثار  ( انجام شد. با توجه به نتایج بهتوخ وریو غوطه برگ پاشیگرم در لیتر( و نحوه کاربرد این مواد )محلولمیلی 01و  0، ؛ صدریونیسونازول
درصد کااهش نبا ت باه شااهد، در تیماار       76ترین ارتداع تاقه با طوریسه کمدار بود، بهها بر بیشتر صدات مورد بررتی معنیتیمارها و نحوه کاربرد آن

وری ث ات شاد.   دتت آمد. همچنین بیشترین کلروفیل کل در هماین تیماار باه روش غوطاه    گرم در لیتر بهمیلی 01پاشی یونیسونازول با غلظت محلول
ها در کاهش زماان تشاسیل غنچاه در    وری توخمشاهده شد. غوطه گرم در لیترمیلی 0011ترین زمان تشسیل غنچه در تیمار تایسوتل با غلظت کوتاه

وری تایسوتل به روش غوطه 0111وری در حداکثر بود اما با تیمار تایسوتل به روش غوطه 0011قطر گل در تیمار پاشی موثرتر بود. مقایبه با محلول
پاشی شده بیشتر از تیمارهای فعالیت آنزیم کاتاالز نیز در گیاهان محلولنداشت. داری پاشی تداوت معنیگرم در لیتر محلولمیلی 01و تیمار یونیسونازول 

شاد.   گرم در لیتر مشاهدهمیلی 0011در تیمار تایسوتل  شاهد تیمار به نب ت افزایش درصد 32/05میزان فعالیت این آنزیم با  بیشترینوری بود. غوطه
داری دتت آمد که تدااوت معنای  گرم در لیتر تایسوتل بهمیلی 0111پاشی شده با در گیاهان محلولبیشترین فعالیت آنزیم گایاکول پراکبیداز همچنین 
داری در مقایباه باا دی ار    گرم در لیتر تاثیر معنای میلی 01لذا با توجه به اینسه تیمار یونیسونازول  وری نداشت.تایسوتل در روش غوطه 0011با تیمار 

پاشی در تولید گیاه گلادانی  وری و محلولصورت غوطهگرم در لیتر بهمیلی 01د، بنابراین اتتداده یونیسونازول با غلظت تیمارها در کاهش ارتداع نشان دا
 شود. لیلیوم توصیه می

 

 های رشد، فعالیت آنزیمی، گلدهی، کلروفیلارتداع گیاه، بازدارنده :های کلیدیواژه

 

    1مقدمه

وار از خااانواده ی تااوخ( گیاااه.Lilium spتوتاان یااا لیلیااوم ) 
ها های بریدنی با گونهیسی از مهمترین گل (Liliaceaeتانان )توتن

                                                 
ترتیب اتتادیار و دانشجوی کارشناتی ارشد، گروه علوم باغ انی، دانشسده به -3و  0

 علوم زراعی، دانش اه علوم کشاورزی و منابع ط یعی تاری

 ( :karimi@sanru.ac.irEmail                          نویبنده مبئول: -)*

ک ات و گیاهان دارویی، پژوهشاسده ننتیاو و زیبات    اتتادیار گروه پژوهشی مر -2
 فناوری کشاورزی ط رتتان، دانش اه علوم کشاورزی و منابع ط یعی تاری

DOI: 10.22067/jhs.2022.75071.1133 

های این گیااه باه یاو    های مختلف اتت. ارتداع برخی از گونهو رقم
هایی با تاه گل ارگ و کاتا رگ    ها دارای گلرتد. توتنمتر نیز می

ی ایجاد شده نژادهای پرپر نیز از طریق بهرن ی هبتند که امروزه رقم
-51اتت. معموال ارتداع مناتب تاقه لیلیوم به منظور اتتداده گلدانی 

های (. روشFrancescangeli et al., 2007باشد )تانتی متر می 21
تواند در کنترل ارتداع گیاهان ماوثر باشاد.   شیمیایی و غیرشیمیایی می

 تا ایتغذیه و آبی امل محیطی، اتترساز عو غیرشیمیایی هایروشدر 
 در شاود. اتتداده مای  ندهد، تاثیر قرار تحت را گیاه کیدیت که تطحی

 اتاتداده  منظور کنتارل ارتدااع  هورمونی به ترکی ات شیمیایی از روش

https://jhs.um.ac.ir/
mailto:karimi@sanru.ac.ir
https://doi.org/10.22067/jhs.2022.75071.1133
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 نتیجه و در تلول طولی رشد جی رلین، تولید کاهش با این مواد شودمی

 ,Kamenetsky and Okubo) دهناد می قرار تاثیر تحت را گیاه رشد

2013; Francescangeli et al., 2007; Hwang et al., 2008;.) 
باشند های رشد میتایسوتل و یونیسونازول از مهمترین بازدارنده

مانعات از تانتز جی ارلین باعا      های مناتب، با ماین مواد در غلظت
دهی، تبریع زایش تعداد گل، افزایش دوره گلف کنترل رشد رویشی، ا

های محیطی زمان گلدهی، افزایش میزان کلروفیل و مقاومت به تنش
(. تایسوتل از گروه ترکی ات آنیومی بوده و Miller, 2011شوند )می

باشد. این ماده ویژه در اروپا میهای رشد بهدکنندهترین کناز پرمصرف
برای کاهش خوابیدگی بوته و کنتارل رشاد رویشای گیاهاان زینتای      

 (.Rabbi Angourani et al., 2013کاربرد فراوانی پیدا کرده اتت )
آیناد. ایان   های رشد به شمار مای ترین بازدارندهها از فعالتریازول

ترین پاتا  گیااه در   کنند و مهممواد از رشد طولی گیاه جلوگیری می
ها و در نتیجه کاهش ارتدااع  گرهها، کاهش رشد میانبرابر این ترکیب

 توان به یونیسونازول اشاره کارد ها میگیاه اتت. از مهم ترین تریازول
(Fletcher et al., 2000; Magome et al., 2004) در یو بررتی .

عطری باع  کاهش ارتدااع،   اتتداده از تایسوتل روی گیاه شمعدانی
افزایش درصد ماده خشو و نب ت برگ به تااقه و افازایش اتاان     

. در پژوهشای دی ار،   (Rabbi Angourani et al., 2013گردیاد ) 
و  31، 01، 0هاای  دقیقاه در غلظات   01مدت توخ الله بهوری غوطه
گرم در لیتر یونیسونازول باع  کاهش ارتدااع در مقایباه باا    میلی 51

هاای  کاربرد پاکلوبوترازول با غلظت (.Miller, 2002تیمار شاهد شد )
محتاوای   میلی گرم در لیتر نیز باع  کاهش ارتداع، افزایش 21و  00

های مختلف زن اق گردیاده اتات    کلروفیل و کاهش قطر گل در رقم
(Demir and Celikel, 2018b.) 

 0011و  0111های منظور کنترل ارتداع، غلظتاطلبی بهدر گیاه 
گارم در لیتار یونیسوناازول    میلی 01و  0گرم در لیتر تایسوتل و میلی

دتت آمده کمترین ارتداع بوته قرار گرفت. ط ق نتایج به مورد اتتداده
گارم در لیتار   میلی 01و  0های مربوط به تیمار یونیسونازول در غلظت

گرم در لیتار  میلی 01بوده اتت. مصرف خاکی این هورمون با غلظت 
های توپراکبید باع  تولید بیشترین تعداد گل و افزایش فعالیت آنزیم

در  (.Karimi and Ahmadi, 2019داز گردیاد ) دیباموتاز و پراکبای  

دقیقاه   00مدت به 0ور کردن توخ لیلیوم رقم نل وایتپژوهشی غوطه
گرم در لیتر پاکلوبوترازول باعا  کااهش ارتدااع    میلی 031در غلظت 

داری بر تعداد غنچه و زمان گلادهی  گیاهان شد، این تیمار تاثیر معنی
(. برای کنترل ارتدااع در گیااه   Currey and Lopez, 2010ت )نداش

. گرم در لیتر یونیسونازول اتاتداده شاد  میلی 01تا  0های الله، غلظت
گارم در لیتار تا ب    میلی 51های باالی ها در غلظتوری توخغوطه

در آزمایشاای دی اار . (Krug et al., 2005کااهش ارتداااع گردیااد ) 

                                                 
1- Nellie White 

گرم در لیتار اتداون روی گیااه    میلی 3111و  0111های صدر، غلظت
نرگ  رقم آی  فولی  مورد بررتی قرار گرفت. زمانی کاه گیاهاان   

پاشی شادند. تیماار   متر رتیدند با اتدون محلولتانتی 01-6به ارتداع 
ن کمتارین  اتدون باع  افزایش میزان کلروفیل برگ گردیاد، همچنای  

گارم در لیتار و بیشاترین محتاوای     میلای  0111ارتداع گیاه در غلظت 
 Demir andگرم در لیتار ث ات شاد )   میلی 3111کلروفیل در غلظت 

Celikel, 2018a  کاربرد تایسوتل و یونیسونازول در کنترل ارتدااع .)
رار گرفتاه و ط اق نتاایج    بررتی قا  دگیاه آهار نیز توتط محققین مور

هااا دتاات آمااده، ارتداااع تاااقه در گیاهااانی کااه در پااای بوتااه آنبااه
گرم در لیتر اتتداده شده باود در حادود   میلی 01میزان یونیسونازول به

 Alami andمتار باود )  تاانتی  06های شاهد متر و در گلتانتی 06

Karimi, 2020 ) 
لیت و بازارپبندی گیاه لیلیوم و باتوجه به اینسه بیشتر دلیل مق وبه
بریادنی تولیاد و   عنوان گل شااخه های موجود در بازار بهها و رقمگونه

شوند، هدف از پژوهش حاضر بررتی نقاش یونیسوناازول و   عرضه می
منظاور تولیاد گیاهاان    تایسوتل در به ود صدات رویشی و زایشی باه 

 پاکوتاه لیلیوم بود.

 

 هاد و روشموا

و  0111های مختلف تایسوتل )صدر، منظور ارزیابی اثر غلظتبه
گاارم در  میلاای  01و  0گرم در لیتر(، یونیسونازول )صادر، میلی 0011

پاشی برگی( وری توخ یا محلوللیتار( و نحوه کاربرد این مواد )غوطه
بر رشد رویشی، گلدهی و برخی صدات بیوشیمیایی لیلیاوم، آزمایشای   

تسرار انجاام   2تصادفی در  صورت فاکتوریل در قالاب طارح کاماالَهب
 گرفت. 

 00های یسدتات و تاالم )باا محایط     برای انجام آزمایش، توخ

از شرکت تااعی گال تهاران     (3رقم آیالینر)متر( دو رگ لیلیوم تانتی
، بالفاصاله  0230های خریداری شده در آبان مااه  خریداری شد. توخ

کش بنومیل )یو در هزار( قرار گرفته در محلول قارچدقیقه  0مدت به
وری، و تپ  تیمارهای مورد نظر اعمال شد. برای اعمال تیمار غوطه

هاای ماورد نظار تایسوتال و     ها ق ل از کاشت، در داخل غلظتتوخ
دقیقاه قارار گرفتناد. تاپ  در عماق پانج        6مادت  یونیسونازول باه 

 3بتر پیت ماس و پرلیات ) های پالتتیسی حاوی بمتری گلدانتانتی
 00پاشی، حادود  حجمی( کشت شدند. در مورد تیمارهای محلول 0به 

هااای هااا در گلادان )شاارایط مشااابه گلاادان روز بعاد از کاشاات تااوخ 
باار باا   متر رتید یاو تانتی 01وری(، زمانی که ارتداع تاقه به غوطه
پاشای شادند )میازان    های تایسوتل و یونیسوناازول، محلاول  محلول

لیتر بود(. ق ال  میلی 0تا  5حلول مورد اتتداده برای هر گلدان حدود م

                                                 
2- Eyeliner 
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پاشی تطح گلدان با پالتتیو پوشانده شده تاا محلاول باه    از محلول
عنوان تیمار شاهد اتاتداده شاد.   داخل ببتر کشت ندوذ نسند. از آب به

 00و  33ترتیب دمای روز و شب گلخانه پرورش در طول رشد گیاه به
درصد بود. از نور ط یعی  61گراد و رطوبت نب ی در حدود درجه تانتی

خورشید در طی پرورش اتتداده شاد. در طاول رشاد گیاهاان کلیااه      
هاا  عملیاات از جملاه آبیاری، کوددهی و م اارزه باا آفاات و بیمااری    

زماان   ماورد بررتای شااامل    صادات صورت یسبان انجام گرفات.  به
 فنال  کال،  کلروفیال  گال،  قطار  برگ، دهی، ارتداع تاقه، تعدادغنچه
 گایاکول پراکبیداز و کاتاالز، پلی فنل اکبیداز هایآنزیم فعالیت برگ،
 .بود

عناوان مادت زماان    فاصله کاشت توخ تا زمان ظهور غنچاه، باه  
زمانی که اولین غنچه باز شاد، ارتدااع   تولید غنچه در نظر گرفته شد. 

ترین گل نیز با گیری و ث ت شد. قطر بزرگاندازه کشتاقه توتط خط
 یری شد.گاندازهکش اتتداده از خط
گیری محتوای کلروفیل، نیم گرم از وزن برگ تاازه در  برای اندازه

دور بار   02111درصد تائیده و تانتریدیون با  01لیتر اتتون پنج میلی
دقیقاه( صاورت    00مادت  گاراد باه  دقیقه )در دمای چهار درجه تانتی

و  750هاای  د و جذب نوری در طول موجگرفت. مایع رویی جدا گردی
 UV-3600 )تاری  نانومتر با اتتداده از دتت اه اتاپستروفتومتر  772

Plus ث ت شاد  (شیمادزو ناپن (Arnon, 1994 ترکی اات .)   فنلای باا 

ازای یاو گارم   شد. بدین منظور باه  گیریاندازه تیوکالتو فولین روش
 35مادت  درصد اضافه شاد. تاپ  باه    01ر متانول لیتمیلی 01نمونه 

لیتر از عصااره تهیاه   میسرو 31تاعت روی شیسر قرار داده شد. مقدار 
میسرولیتار معارف    011لیتار آب مقطار مخلاوط و    میلی 07/0شده با 

میسرولیتار   211دقیقاه   0فولین به محلول فوق اضافه گردید. پا  از  
ها بعد از هام  اضافه و نمونهمحلول درصد به 31محلول کربنات تدیم 

گاراد  درجاه تاانتی   51دقیقه در بن ماری باا دماای    21مدت زدن به
در  ها با دتت اه اتپستروفتومترن هداری شدند و در نهایت جذب نمونه

 (.McDonald et al., 2001نانومتر قرائت گردید ) 671طول موج 
االز کمپلس  واکنشی شامل یاو  برای تنجش فعالیت آنزیم کات

لیتار از  موالر نیم میلیمیلی 011لیتر از بافر فبدات پتاتیم و نیم میلی
میسرولیتار از محلاول    01موالر و پراکبید هیدرونن هدت و نیم میلی

لیتار  ها با اضافه کردن آب مقطر به ته میلای آنزیمی بود. حجم نمونه
واکانش آغااز و کااهش در     رتانده شد. با افزودن پراکبید هیادرونن 

ناانومتر در مادت یاو دقیقاه ث ات       351ها در طول موج جذب نمونه
گردید. فعالیت آنزیمی از محات ه میزان پراکبید هیدرونن تجزیه شده 

(. بارای تانجش فعالیات    Aebi, 1983توتط آنزیم محات ه گردیاد ) 
لیتر( شامل یاو  کنشی )دو میلیکمپلس  وا آنزیم گایاکول پراکبیداز،

 EDTA 0/1 میسرولیتر از 301موالر، میلی 011لیتر بافر فبدات میلی
لیتار  ماوالر، یاو میلای   لیتر گایاکول پانج میلای  موالر، یو میلیمیلی

میسرولیتار از محلاول آنزیمای     01موالر ومیلی 00پراکبید هیدرونن 

آنزیمی شروع شاده   بود. واکنش با اضافه کردن محلولاتتخراج شده 
نانومتر به مدت یاو دقیقاه ث ات     561و افزایش جذب در طول موج 

گایااکول تشاسیل شاده و باا     شد. فعالیت آنزیمی براتاس میزان تتارا 
دتات  متار باه  میلی موالر بر تانتی 22/0 اتتداده از ضریب خاموشی 

 پلای فنال   آنازیم  فعالیات  نتعیی منظوربه (.Tang et al., 2005آمد )
گارم   512/2ماوالر   0/1بارای تهیاه محلاول باافر فبادات       اکبیداز

4PO2KH   را در آب حل کرده و اتیدیته با هیدروکبید پتاتیم تنظایم
ماوالر   0/1لیتار رتاانده شاد. بارای تهیاه کااتسول       میلای  301و به 

لیتار باافر   میلای  01گارم کااتسول را در   00/1گرم بر مول(،  00/001)
دقیقه باا   3مدت نانومتر به 531موالر حل شد. جذب در  10/1بدات ف

دتت اه اتپستروفتومتر انادازه گیاری شاد. فعالیات آنازیم پلای فنال        
 اکبیداز به عنوان یو واحد بر دقیقاه بار گارم وزن تاازه بیاان شاد      

(Soliva et al., 2001.) ا اتاتداده از  ها با تجزیه و تحلیل آماری داده
ها باا اتاتداده از آزماون    و مقایبه میان ین داده SASافزار آماری نرم

رتم  در تطح احتمال پنج درصد و( LSD) داریحداقل اختالف معنی
 انجام گردید. نمودار با نرم افزار اکبل

 

 نتایج و بحث

دتت آمده از جدول تجزیه واریان  ببیاری از با توجه به نتایج به
گیری شده تحت تاثثیر  مورفولونیسی و بیوشیمیایی اندازه هایشاخص

وری تایسوتل و یونیسوناازول  پاشی و غوطهتیمارهای مختلف محلول
  (.2و  0جداول قرار گرفتند )

 اثاار ط ااق جاادول تجزیااه واریااان   :زماااظ ورااور    ااه 
طح احتمال یو درصد و اثر روش کااربرد در  های رشد در تکنندهکند

دار باود.  دهای لیلیاوم معنای   تطح احتمال پنج درصد بر زماان غنچاه  
هاا در کااهش زماان تشاسیل غنچاه در مقایباه باا        وری توخغوطه
ترین زماان  های رشد، کوتاهدر بین کندکننده .پاشی موثرتر بودمحلول

گارم در لیتار   لای می 0011تشسیل غنچه در تیمار تایسوتل با غلظت 
گارم در لیتار   میلای  0مشاهده شد که با تیمار یونیسونازول باا غلظات   

ترین زمان تشسیل غنچاه در تیماار   داری نداشت. طوالنیتداوت معنی
 A -0شسل دار بود )شاهد ث ت شد که تداوت آن با تمام تیمارها معنی

دلیال خاصایت ضاد جی رلینای     د بههای رشکندکننده(. تعدادی از Bو 
گازارش   (.Megersa et al., 2018شاوند ) ت ب تبریع گلادهی مای  

 اثار  کاه  گیااه  در تانتز جی ارلین   از جلوگیری با تایسوتل شده اتت
 زود نتیجاه  در و آغازیتبریع گل ت ب دارد، آغازیگل بر بازدارندگی

 شاود مای  گیاهاان  برخای  در گلادهی  طاول دوره  افازایش  و گلدهی

(Armitage, 1986.)  هاای پاژوهش حاضار، کااربرد     مطابق با یافتاه
گرم در لیتر گلدهی گیاه اطلبای رقام   میلی 0011تایسوتل با غلظت 

در . (Karimi and Ahmadi, 2019را تباریع کارد )   0هاان زیانا   

                                                 
1- Haun Xiang 
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گرم در لیتر میلی 0011و  0111های ژوهشی دی ر نیز، کاربرد غلظتپ
 Alami andتایسوتل ت ب تبریع گلادهی در گال آهاار گردیاد )    

Karimi, 2020.) 

 
 (رقم آیالنر)لیلیوم  ی درمورد بررس ها بر برخی صفاتهای رشد و روش کاربرد آظهای مختلف ک دک  دهتجزیه واریانس اثر  لظت -1جدول 

Table 1- The ANOVA results for the effect of different concentrations of growth retardants and their application method on some 

measured properties of Lilium cv. Eyeliner 

 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 ف ل
Phenol 

 کلروفیل کل
Total 

chlorophyll 

 تعداد برگ

Number of Leaf 
 ارتفاع ساقه

Stem height 

 قطر گل
Flower 

diamete
r 

زماظ ورور 

    ه
Time of 

Budding 

 درجه

 آزادی

df 

 م ابع تغییرات
S.O.V 

0.07** 3.11** 380.95** 1693.46** 3.28** 9.78** 4 
 های رشدکند کننده

Growth retardant (A) 

0.25** 0.10** 8.53 ns 97.20** 8.53** 4.80* 1 
 روش کاربرد

Application method (B) 
0.31** 0.23** ns 3.78 16.03* 2.28** ns 1.05 4 A×B 

0.0004 0.0030 6.06 5.30 0.60 0.83 20 
 خطا

Error 

 ضریب تغییرات  3.62 4.25 5.16 2.14 0.20 1.20
C.V (%) 

ns ،* درصد یوو  پنجدار در تطح احتمال معنیدار و معنی غیر ترتیب به : ** و  
ns,  * and ** are non-significant, significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 
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  (رقم آیالی ر)( بر زماظ تشکیل    ه لیلیوم Bزول  )های رشد سایکوسل و یونیکونا( و  لظت ک دک  دهAاثر روش کاربرد ) -1 شکل
Figure 1- The effect of application method (A) and different concentration of cycocel (CCC) and uniconazole (B)(UN) on the 

time of flowering in Lilium cv. Eyeliner (LSD, p≤0.05) 
 

( بارهمسنش  0جادول  یاان  ) جادول تجزیاه وار   ط ق قطر گل:
های رشد و روش کاربرد در تطح احتمال یو درصد بر قطر کنندهکند

روش تایسوتاال بااه 0011قطاار گاال در تیمااار دار بااود. گاال معناای
گارم  میلی 0111متر(، اما با تیمار تانتی 31وری در حداکثر بود )غوطه

پاشاای ری و تیمااار محلااول ودر لیتاار تایسوتاال بااه روش غوطااه  
 (.3جدول داری نداشت )گرم در لیتر تداوت معنیمیلی 01یونیسونازول 
های رشد بر قطر گل، به نوع گونه و رقم، غلظت ماورد  تثثیر کندکننده

ها، نحاوه کااربرد، تعاداد دفعاات اتاتداده و شارایط       اتتداده کندکننده
هاای  بررتای  (.Rossini pint et al., 2005) محیطای ببات ی دارد  
هاای رشاد، هورماون    دهاد باا کااربرد کندکنناده    مختلف نشاان مای  

یابد که در نهایت ت ب افازایش تقبایم   تیتوکنین درونی افزایش می
های حاضر، کاربرد شود. مطابق با یافتهها میتلولی، نمو و توتعه گل

یسونازول در گیاه اطلبی ت ب افزایش قطر گل گردید تایسوتل و یون
(Karimi and Ahmadi, 2019  در پژوهشی دی ار، محلاول .)  پاشای



 843     …دورگ  هاي مختلف و روش كاربرد یونیکونازول و سایکوسل بر رشد رویشي و خصوصیات بیوشیمیایيارزیابي اثر غلظتو همکاران، كریمي 

گاارم در لیتاار تایسوتاال تاا ب افاازایش قطاار گاال در   میلاای 300
 (.Olsen and Andersen, 1995) شد اوتتئوتپرموم

دهاد  ( نشاان مای  0جدول تجزیه واریان  )جدول  :ساقه ارتفاع
های رشد و ناوع کااربرد در تاطح احتماال پانج      کنندهبرهمسنش کند

 77/32دار اتات. کمتارین ارتدااع تااقه )    درصد بر ارتداع تاقه معنی
گاارم در لیتربااه روش میلاای 01متاار( در تیمااار یونیسونااازول تااانتی
گرم در لیتر میلی 01ونیسونازول پاشی مشاهده شد که با تیمار یمحلول

-متر تداوت معنای تانتی 77/35وری با میان ین ارتداع به روش غوطه

، تصاااویر مربااوط بااه کاااربرد 3شااسل (. در 3جاادول داری نداشاات )
نتایج . های رشد بر کنترل ارتداع گیاهان نشان داده شده اتتبازدارنده

پژوهش حاضر نشان داد که ارتداع گیاهان تیمار شده با یونیسونازول و 
دار باود. مسانیبام اثار    تایسوتل در مقایباه باا تیماار شااهد معنای     

های رشد در کاهش ارتدااع، جلاوگیری از بیوتانتز جی ارلین     بازدارنده
اناد. جی ارلین در   جی ارلین معاروف  که این مواد به آنتای طوریاتت به

 ;Chany, 2005) هاا نقاش دارد  یم تلول و رشاد طاولی تالول   تقب

Jiang and Joyce, 2003 .)  تاوان گدات کاه در تیماار     بنابراین مای
دلیل فراهمی هورمون جی رلین، رشاد طاولی تااقه بیشاتر از     شاهد به

ه شده باود. در آزماایش حاضار    هایی بود که کندکننده رشد اتتدادگل
بهترین تیمار در کاهش ارتداع یونیسونازول بود. در پژوهشای بار روی   
گل آهار، تیمار یونیسونازول در مقایبه با تایسوتل در کاهش ارتدااع  

در تحقیق انجام شده بار   (.Alami and Karimi, 2020موثرتر بود )
ایسوتال و پااکلوبوتراوزل باعا  تولیاد گیاهاان      ت روی گیاه آتونی ا،

 ,Youssef and Abd El-Aalتر در مقایبه با شاهد گردیدند )پاکوتاه

 01هاای اللاه در غلظات    وری توخدر پژوهشی دی ر، غوطه (.2013
 ,.Krug et al) گرم در لیتر یونیسونازول ت ب کاهش ارتداع شدمیلی

ارتدااع   یتایسوتل در گیاه شمعدانی عطار کاربرد  . همچنین،(2005
  (.Rabbi Angourani et al., 2013) گیاه را محدود کرده اتت

( اثار تااده   0جادول  ط ق جدول تجزیه واریاان  )  :تعداد برگ
دار ر تعداد برگ در تطح احتمال یو درصد معنیهای رشد بکندکننده

داری داشته و بیشاترین  بود. تمام تیمارها نب ت به شاهد تداوت معنی
و  0111عادد در تیمارهاای تایسوتال     031تعداد برگ باا میاان ین   

 (. گزارش شده اتت تاثیر2شسل گرم در لیتر مشاهده شد )میلی 0011
 دارد ببات ی  ترکی اات  این غلظت به برگ تولید بر تریازولی ترکی ات

 پاایین  مقادیر در و یابدمی کاهش برگ تولید باال مقادیر در طوریسهبه
هاا نشاان   گازارش  .(Miller, 2002)نیباتند   تاثیرگذار برگ تعداد بر
یسی از جملاه  های رشد بر خصوصیات مورفولاون دهد اثر کندکنندهمی

 باا  طوریساه تایسوتال  تعداد برگ به نوع گونه و رقم ببت ی دارد، به
 تایاه  گیاه زن ق برگ تعداد بر تاثیری گرممیلی 0011 و 0111 غلظت
 AL-Khassawneh et al., 2006; Kamenetsky and) نداشات 

Okubo, 2013 ). لیتار  در گارم میلی 30 یونیسونازول با غلظت تیمار 
اتتایو در آزمایشای   گولد رقم کاالنسوئه در برگ تعداد کاهش باع 

در پژوهش انجاام گرفتاه روی    .(Hwang et al., 2008)دی ر گردید 
گاال آهااار بیشااترین تعااداد باارگ در تیمااار شاااهد وکمتاارین آن در  

 Alami andگرم در لیتر گازارش شاد )  میلی 0ظت یونیسونازول با غل

Karimi, 2020.) 

 

 
 بر ارتفاع ساقه لیلیوم میلی گرم در لیتر(  11و  0) یونیکونازول ومیلی گرم در لیتر(  1011و 1111) سایکوسل های رشدتاثیر ک دک  ده -2شکل 

Figure 2- The effect of cycocel (1000 and 1500 mg L-1) and uniconazole (5 and 10 mg L-1) on the Lilium estem height 
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 ‘آیالی ر’بر برخی صفات مورد بررسی در لیلیوم رقم ها آظهای رشد )سایکوسل و یونیکونازول( و نوع کاربرد اثر ک دک  ده –2جدول 

Table 2- The effect of different concentrations of growth retardant (Cycocel and Uniconazole) and their application method on some 

measured characteristics of Lilium cv. ‘Eyeliner’ 

 ف ل کل
Phenol content 

)Fw 1-g.mg( 

 کل کلروفیل
Total 

Chlorophyll  
)FW 1-g.mg( 

 ارتفاع ساقه
Stem height 

(cm) 

 قطر گل
Flower diameter 

(cm) 

 نوع کاربرد

Application 

method 

  های رشدک دک  ده
Growth retardant  

)1-L.(mg 

h 1.41 h 5.14 a 65 cd 17.33 

 پاشیمحلول
Foliage 

application 

 شاهد
Control 

d 1.82 g 5.16 c 53.33 cd 17.66 
 0111تایسوتل 

1000 Cycocel 

c 1.87 a 6.90  e 41 cd 17.66 
 0011تایسوتل 

1500 Cycocel 

g 1.52 e 6.21 g 30.33 d 17 
 0یونیسونازول 

5 Uniconazole 

b 2.04 c 6.38 h 23.66 ab 19 
 01یونیسونازول 

10 Uniconazole 

    

 وری توخغوطه
Bulb 

immersion 

 

g 1.50 f 5.61 b 60.33 a 19.66 
 0111تایسوتل 

1000 Cycocel 

f 1.62 b 6.45 d 46 a 20 
 0011 تایسوتل

1500 Cycocel 

e 1.66 d 6.24 f 36 bc 18.33 
 0یونیسونازول 

5 Uniconazole 

a 2.09 a 6.92 h 24.66 bc 18.33 
 01یونیسونازول 

10 Uniconazole 
 درصد با اتتداده از آزمون  0در تطح احتمال  با یسدی ر تداوت معنی داریمشترک میان ین های دارای حروف در هر تتونLSD رند.دان 

In each column, the means with simmilar letters have not significant difference based on LSD test at 5% of probability level. 

 

c

a
a

b
b

90

95

100

105

110

115

120

125

Control CCC 1000CCC 1500 UN 5 UN10

گ
 بر

داد
تع

N
um

be
r 

of
 L

ea
f

شاهدیونیکونازول                              سایکوسل  

 
  (‘آیالی ر’رقم )بر تعداد برگ لیلیوم  های رشد سایکوسل و یونیکونازولهاثر ک د ک  د -3شکل 

Figure 3- The effect of cycocel (CCC) and uniconazole (UN) on the leaf number in lilium cv. Eyeliner (LSD, p≤0.05) 
 

هاای  دتت آمده اثار کندکنناده  با توجه به نتایج به :کلروفیل کل
هاا بار محتاوای کلروفیال بارگ در      رشد، نوع کاربرد و برهمسنش آن
 کل کلروفیل (. حداکثر0جدول د )دار بوتطح احتمال یو درصد معنی

گرم در گرم وزن تر برگ، در تیمار یونیسونازول میلی 33/7با میان ین 
-دتت آمد که تداوت معنیوری بهگرم در لیتر به روش غوطهمیلی 01

پاشای  گارم در لیتار باه روش محلاول    میلی 0011داری با تایسوتل 
گرم در گارم وزن  میلی 00/0فیل کل با میان ین نداشت. کمترین کلرو

داری باا دی ار تیمارهاا    تر مربوط به تیمار شاهد بود که تداوت معنای 

 کلروفیال  تنتز هاتایتوکینین گزارش شده اتت، .(3جدول نشان داد )
 افازایش  در هاا کندکنناده  نقاش باه   توجااه  باا . کنناد می تحریو را

را  کلروفیال  تانتز  در افزایش این ترکی ات تثثیر توانمی نین،تایتوکی
 تااااایتوکینین داناااابت   تااااطوح  افاااازایش  بااااه  مربااااوط

(Francescangeli et al., 2007)    هاای پاژوهش   مطاابق باا یافتاه
 01حاضر، بیشترین محتوای کلروفیال در گیااه آهاار در یونیسوناازول     

 . (Alami and Karimi, 2020) لیتر ث ت شد گرم درمیلی

 



 849     …دورگ  هاي مختلف و روش كاربرد یونیکونازول و سایکوسل بر رشد رویشي و خصوصیات بیوشیمیایيارزیابي اثر غلظتو همکاران، كریمي 

 
 ‘آیالی ر’بر فعالیت آنزیمی در گیاه لیلیوم رقم  هاهای رشد و روش کاربرد آظهای مختلف ک دک  دهتجزیه واریانس اثر  لظت -3جدول 

Table 3- The ANOVA results  for the effect of different growth retardant concentrations and their application 

method on the enzyme activity in Lilium cv. Eyeliner 

 میانگین مربعات
Mean squares 

 درجه

 آزادی

df 

 م ابع تغییرات
S.O.V گایاکول  راکسیداز 

GPX 

  لی ف ل اکسیداز
PPO 

 کاتاالز
CAT 

0.0107** 0.0023** 0.00037** 4 
 های رشدنندهکند ک

Growth retardant (A) 

0.0000002 ns 0.0004 ns 0.00048* 1 
   روش کاربرد

Application method (B) 
0. 00055** ns 0.00005 ns 0.00013 4 A×B 

0.0001 0.0001 0.00007 20 
 خطا

Error 

 ضریب تغییرات  13.36 17.29 11.93
C.V (%) 

ns ،*  درصد یوو  پنجدار در تطح احتمال معنیر و دامعنی غیر ترتیب به : **و 
probability levels, respectively.of significant, significant at 5% and 1% -* and ** are non ns,  

 

b
b

a

b
b

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

Control CCC 1000 CCC 1500 UN 5 UN10

الز
تا

کا
م 

زی
 آن

ت
الی

فع
C

A
T

 (
U

/g
F

W
)

B

شاهدسایکوسل                               یونیکونازول     

 

a

b

0.056

0.058

0.06

0.062

0.064

0.066

0.068

0.07

Spray  Immersion 

الز
اتا

 ک
یم

نز
ت آ

الی
فع

C
A

T
 (

U
/g

F
W

)

A

محلول  اشی  و ه وری

 

  (‘آیالی ر’رقم )در گیاه لیلیوم  فعالیت آنزیم کاتاالز  ( برBو یونیکونازول ) یکوسل( و  لظت ساAوری( ) اشی و  و هاثر روش کاربرد )محلول -4 شکل
Figure 4.-The effect of application method (A) and different concentration of cycocel (CCC) and uniconazole (UN) on the catalase 

activity in Lilium cv. Eyeliner (LSD, p≤0.05).  

 
طور گرم در لیتر تایسوتل بهمیلی 311در پژوهشی دی ر، غلظت 

 Hojjati etکوهی را افزایش داد )داری کلروفیل برگ در کوکبمعنی

al., 2010) های اما در بررتی انجام شده روی گیاه اطلبی کندکننده
بار کلروفیال بارگ    داری رشد تایسوتل و یونیسوناازول تااثیر معنای   

 (.Karimi and Ahmadi, 2019نداشتند )
دهاد اثار   جادول تجزیاه واریاانش نشاان مای      محتوای ف ال:  

ها بار محتاوای فنال    های رشد، نوع کاربرد و برهمسنش آنکندکننده
 (. بیشاترین 0جادول  دار اتات ) کل در تطح احتمال یو درصد معنی

در تیمار یونیسونازول  شاهد به نب ت افزایش درصد 22/00با  کل فنل
شد )با میان ین  وری توخ مشاهدهگرم در لیتر به روش غوطهمیلی 01
گرم در گرم وزن تر برگ(، تداوت ایان تیماار و همچناین    میلی 13/3

فزایش های رشد با اکندکننده .دار بودتیمار شاهد با تایر تیمارها معنی
توانند ت ب مقاومت گیاهان در برابر شرایط نامباعد ترکی ات فنلی می

 ,.Francescangeli et al., 2007; Zhang et al)محیطای شاوند   

احتماال این ترکی ات در شرایط غیار تانش نیاز باا افازایش       (.;2007
دهند تا در صاورت مواجاه   گیاهان را افزایش می محتوای فنل مقامت

شدن با شرایط نامباعد محیطی بتوانند تنش در گیاه را تعادیل کنناد.   
گارم در لیتار   میلی 0در گیاه اطلبی بیشترین فنل کل در یونیسونازول 

. ترکی اات فنلای   (Karimi and Ahmadi, 2019) گزارش شده اتت

  .ها افزایش داشته اتتنیز با کاربرد تریازول 0ه آمورفوفالوسدر گیا
جدول با توجه به جدول تجزیه واریان  ) فعالیت آنزیم کاتاالز:

های رشد بر میازان فعالیات آنازیم کاتااالز در تاطح      ( اثر کندکننده2
دار عنیاحتمال یو درصد و روش کاربرد در تطح احتمال پنج درصد م

پاشای شاده بیشاتر از    بود. فعالیت آنازیم کاتااالز در گیاهاان محلاول    

                                                 
1- Amorphophallus 
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هاای رشاد،   (. در بین کندکنندهA -5شسل وری بود )تیمارهای غوطه
 تیماار  به نب ت افزایش درصد 32/05میزان فعالیت آنزیم با  بیشترین
تر ث ت شد، باین تاایر   گرم در لیمیلی 0011در تیمار تایسوتل  شاهد

 .( B-5شسل داری مشاهده نشد )تیمارها و تیمار شاهد تداوت معنی
باا توجاه باه جادول تجزیاه       فعالیت آنزیم  لی ف ل اکسیداز:

های رشد بر فعالیت آنازیم پلای   ( اثر تاده کندکننده2جدول واریان  )
دار باود. اثار روش   از در تطح احتماال یاو درصاد معنای    فنل اکبید

ها و روش کاربرد بار فعالیات ایان آنازیم     کاربرد، برهمسنش کندکننده
دار ن ود. بیشترین فعالیات آنازیم پلای فنال اکبایداز باا تدااوت        معنی
 (.0شسل ) دار با تایر تیمارها، در تیمار شاهد ث ت شدمعنی
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Figure 5-The effect of cycocel (CCC) and uniconazole (UN) on the PPO activity in Lilium cv. Eyeliner (LSD, p≤0.05).    
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Figure 6- The interaction effect of cycocel (CCC) and uniconazole (UN) and their application method on the GPX 

activity in Lilium cv. Eyeliner (LSD, p≤0.05). 

 
های رشد اثر تاده کندکننده :فعالیت آنزیم گایاکول  راکسیداز

و برهمسنش کندکننده و روش کاربرد در تطح احتمال یو درصد بار  
(. 2ل جادو دار باود ) میزان فعالیات آنازیم گایااکول پراکبایداز معنای     

واحد بار گارم وزن تار( در     057/1بیشترین فعالیت آنزیم )با میان ین 
دتت گرم در لیتر تایسوتل بهمیلی 0111پاشی شده با گیاهان محلول

تایسوتاال در روش  0011داری بااا تیمااار آمااد کااه تداااوت معناای 
وری نداشت. کمتارین فعالیات آنازیم گایااکول پراکبایداز )باا       غوطه

شاسل  حد بر گرم وزن تر( در تیمار شاهد ث ات شاد )  وا 15/1میان ین 

7.) 

تایسوتال باا    از جملاه های رشد کنندهگزارش شده اتت کناد 
ه گیااهی و افازایش   شایر  افازایش غلظات  ، افزایش تراکم بافت گیااه 

 هاای پایداری غشاا  تالولی و حداک مسانیبام     فعالیت آنزیمی، ت ب
 Zhou and Leul, 1999; Jaana) دشونمی ادهای آزرادیساله تصدی

et al., 2002.) تجزیاه  کااهش  آنزیمای،  فعالیات  بر اثر با تایسوتل 
 کااهش  و بارگ  ضاخامت  افازایش  آمینه، اتیدهای افزایش پروتئین،

 آب دادن دتات  از کااهش  تا ب  بارگ،  تاطح  واحد در روزنه تعداد
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دلیال افازایش فعالیات    احتمااال باه  ( Jaana et al., 2002) شاود مای 
تواند افزایش یابد. در بررتی انجاام شاده   آنزیمی، عمر گلدانی نیز می

روی گیاه آهار فعالیات آنازیم پراکبایداز در گیاهاان تیماار شاده باا        
 Alami) نشاده باود  تایسوتل و یونیسونازول بیشتر از گیاهان تیماار  

and Karimi, 2020.)       در پژوهشای دی ار، کااربرد یونیسوناازول باه
گرم در لیتر ت ب افازایش فعالیات آنازیم توپراکباید     میلی 01میزان 

 (.Zhang et al., 2007دیبموتاز در گیاه تویا گردید )
 

 گیری  نتیجه

ه به اینسه در بررتی حاضر یسی از مهمترین اهداف تولیاد  با توج
توان چنین بیاان کارد کاه در باین تماامی      گیاه پاکوتاه لیلیوم بود می

صاورت  گرم در لیتار باه  میلی 01تیمارهای مورد اتتداده، یونیسونازول 
وری بهترین تاثیر را در کااهش ارتدااع گیاهاان    محلول پاشی و غوطه
ار بر دی ر صدات از جمله قطر گل، کلروفیل کال  داشت. تاثیر این تیم

دار باود. در ماورد زماان گلادهی، تعاداد بارگ و       و فنل کل نیز معنی
های کاتاالز و گایاکول پراکبیداز تایسوتل، تایسوتل با فعالیت آنزیم

تاوان  گرم در لیتر بهتار عمال کارد. بناابراین مای     میلی 0011غلظت 
ه به اینسه در دو صدت مهام، از جملاه   اتتداده از یونیسونازول را باتوج

کنترل ارتداع تاقه و افزایش قطر گل بهتار عمال کارد بارای تولیاد      
شاود باا توجاه باه     گیاهان پاکوتاه توصیه نمود. همچنین پیشنهاد مای 

اینسه تیمار تایسوتل در افزایش فعالیت آنزیمای ماوثر باود اثار ایان      
مار گلادانی ماورد    های محیطی و عتیمار در مقاومت گیاهان به تنش

 بررتی قرار گیرد.
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