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 چكيده

ششدرختان روي پژوهش اين  خراسان رضوي تحقيقات كشاورزي در مركز18له رقم شاهرود شمارهسا بادام

شد 1381-83ايهسال طي با1381در سال. انجام و در سال ميلي600تا هاي صفر غلظتاتفن با1382گرم در ليتر

به ميلي 900تا هاي صفر غلظت درروز قبل از زمان برداش20و15ترتيب گرم در ليتر باي تصادفالًقالب طرح كام ت،

شددرختان انتخابي محلولكرار رويت چهار آن.پاشي پاييزه تيمار1383و 1382يها در طي هر يك از سال عالوه بر

ت ميلي 900 اتفن به منظور مورد1و همچنين رقم بومي شماره18رقم شاهرود شماره گلدهيدر خيرأگرم در ليتر

در.بررسي قرار گرفت پوسته سبزبا(ي رسيدهها درصد ميوههاي باالتر اتفن با غلظت،سالهر در شرايط اين تحقيق

نمو افزايش)شكاف خورده بونيروي الزم براي جدا . كاهش يافت18ي در رقم شاهرود شماره دارطور معنيهدن ميوه

گرگرم در ليتر باشد تا رسيدن ميوهميلي 500-600براساس نتايج تحقيق، غلظت اتفن بايد حداقل .ددهاي بادام تسريع

بهميلي900در هر سال تيمار پاييزه اتفن گطور معنيگرم در ليتر بافت( گموزهر دو رقم را بدون ايجاد دهيلداري

و تنهپارگي در پوست شاخه بهاتيمارهاي تابستبا. به تأخير انداختخزان زودهنگامو) ها هاي ويژه در غلظتنه اتفن

.شدند)اً گموزعمدت(ديدگي باالتر، درختان دچار آسيب

گل:كلمات كليدي  دهي، رسيدن ميوه اتفن، بادام، برداشت، تأخير
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 مقدمه
دليل بزرگ بودنبه هاي درختان ميوهگونه در بسياري از

آنو يكنواختي رسيدن ميوه، غيردرخت يا اتصال محكم دم

و نيز برداشتبه شاخه،   با سهولت انجام مكانيزه دستي

).1(شود نمي

زياد هزينه نسبتاً،يكي از مسائل عمده در توليد بادام

در. باشد برداشت محصول مي بسياري از نقاط برداشت بادام

ميايران دنيا از جمله در  با ضربه در عمل.باشدغيرمكانيزه

به تنه درخت چوب به شاخه و يا را از شاخه جداها ميوه،ها

كه شكاف از ميوه مقداري با اين روش. كنندمي با ندارندها

مي ات چوبضرب در ميوهبنابراين. كنند ريزش هاي درخت

ب ميوه نوع اين.باشندنمييك زمان قابل برداشت  خوبيهها

بهگيري نيستندقابل پوست مقداري از پوست سبزكهطوري،

و نمو باقي) آندوكارپ(هسته روي و زمينه براي رشد مانده

ميبه مغز آنهاو نفوذها قارچ هاي ضربهبا عالوهبه. شودفراهم

ريزشباو شودميدرخت آسيب وارديها به شاخه،شديد

ميعملكرد كاه گل احتماالً هاي جوانه ).22( يابدش

به شاخه، مواد مختلفي به منظور كاهش نيروي اتصال ميوه

كننده شيميايي كه تاكنون مهمترين ماده سست.اندآزمايش شده

يكنكلرواتيل فسفو-2تركيب شيميايي با استفاده شده اتفن 

كه آزاد مي1اسيد در باشد .)16( گياه است بافت كننده اتيلن

ها آزادكننده اتيلن در بسياري از ميوه اثرات تركيبات

هاي پسته پاشي اتفن در رسيدن ميوهمحلول. بررسي شده است

ر روز تسريع10هاي گردو را هفت تا ميوه سيدنمؤثر نبود اما

و بيماري باعث فساد مغز ميوه).3(نمود   هاي گردو گرما

به مدت طوالني بر شود، به اين دليل ميوهمي ها پس از بلوغ

و. روي درخت قابليت ماندگاري ندارند براي رفع اين مشكل

ش د نيز براي سهولت برداشت مكانيكي گردو از اتفن استفاده

هاي اطراف درخت زودتر از قسمت داخل معموالً ميوه).20(

ميكه رسندمي ).3(شود با مصرف اتفن اين مشكل حل

ارقام هاي ميوهسهولت برداشت مكانيزه برايهاي مؤثر غلظت

 
1-   2- Choloro ethyl  phosphonic acid 

بهآلو سيب،آلبالو مختلف  700-1000، 300-1000ترتيبو

اينبا.شده است ذكر گرم در ليتر ميلي500-1000و

و يا جزئي بودگياهي اثر آسيبها غلظت اما. مشاهده نشد

هاي قسمت) نكروز(و بافت مردگي2ريزش برگ، گموز

 2000(هاي زياد اتفن ها از آثار نامطلوب غلظتانتهايي شاخه

طبق تعريف، پاره شدن بافت. بود) گرم در ليترميلي 4000تا

و خروج ماد آلي از آنها گموزپوست شاخه مي ها شود ناميده

در. باشدكه با گموز حاصل از قارچ فيتوفتورا متفاوت مي

گرم در ميلي 1000(هاي كمتر اتفن ها با غلظتبرخي آزمايش

).30(نيز اثر آسيب گياهي مشاهده شده است) ليتر

ميپاشي اتفن در رسيدن ميوهمحلول تواند مؤثر هاي بادام،

از محققين با چنين تيماري، اما طبق نتايج گروهي).13(باشد 

بهيكنواختي رسيدن ميوه عالوه محصول هاي بادام بهبود نيافته،

و گموز نيز مشاهده شده است  ).3(سال بعد كاهش يافته

بهژن دهي،در اصالح بادام براي تأخير در گل هاي فرعي

 را تغيير) دهيعامل ديرگل(طور كمي اثر كيفي ژن اصلي 

با درنتيجه. دهندمي در نتاج حاصل از تالقي ارقام ديرگل

با. يابدارقام زودگل پرمحصول، باردهي كاهش مي معذلك

و ديرگل، تأخير  وجود موفقيت در توليد ارقام پرمحصول

پذير زني آنها با استفاده از مواد شيميايي امكانبيشتر در جوانه

).24و11(است 

ه هاي ورمونتغيير غلظت اتيلن موجود در گياه با ساير

و اين تغيير سبب ركود جوانه هاي داخلي ارتباط داشته

بر).28و5،21،26(شود درختان ميوه مي غلظت كم اتيلن

در جوانه دا حال ركود اثر هاي مدت اگر ولي رد، تحريك رشد

ار يا غلظت آن زياد باشد، حالت ركود نه تنهامزمان تي

مي گرددبرطرف نمي توقف).29و7( شود بلكه تشديد نيز

و نمو جوانه و تأخير در تمايز هاي گل، كاهش تقسيم سلولي

و نيز كاهش در ذخيره كربوهيدرات ها به دليل در رشد مادگي

).6و4(باشد افزايش تنفس از اثرات مصرف اتفن در پاييز مي

همچنين كاهش تأثير دماي كم در برطرف شدن ركود، كاهش

دمحساسيت جوانه به و نيز افزايش هاي گل اهاي رشد

 
2 - Gummosis 



بر: رادمعين 67...و بادامسهولت برداشت محصول اثر اتفن

به دليل تجمع مقادير زياد مقاومت جوانه به سرما هاي گل

و ساكارز، از اثرات مصرف پاييزه اتفن ذكر شده  سوربيتول

گل. است و يا مقاومت جوانهاثر اتفن در تأخير هاي گل دهي

).2(باشد بادام به سرماي بهاره ناشي از تغييرات فوق مي

و مكانيسم بأت فيزيولوژي و درهثير اتيلن در رسيدن ميوه ويژه

كه اتيلن موضوع اين. شناخته شده نيست شدت ركود، كامالً

باهب طور مستقيم در شدت ركود نقش دارد يا اثر متقابل آن

و مواد بازدارنده هورمون ساير يا با تركيبات شناخته نشدهو ها

مي به ديگر عامل ركود و نياز  بررسيباشد مشخص نيست

.دارد

ويژه در ارقام بومي بررسي نشده اثر اتفن بر بادام به

در اين عالوه باتوجه به نتايج متناقض،به).13و3(است 

بررسي شده محصول اين سهولت برداشتبرآن تحقيق اثر 

ت اين مادهچگونگي كارآيي همچنين. است گلأدر و دهي خير

از درنتيجه بررسي اثر سوء نيزو زدگي بهارهسرما جلوگيري

. تحقيق استاين بر گياه از اهداف مهمآناحتمالي 

و رو هاشمواد
دراين  خراسان رضوي مركز تحقيقات كشاورزي آزمايش

،18شماره شاهرود رقم 1381-82 هايطي سالدر.انجام شد

اين رقم از ارقام خارجي.براي بررسي اثر اتفن انتخاب گرديد

از. باشدتكثير شده در مركز تحقيقات كشاورزي شاهرود مي

و يكنواختيگل هاي اين رقم ديرويژگي دهي، باردهي مناسب

گل. باشدباردهي مي و ميوهدر اين رقم به صورت ها  ها

 هاي كوتاه موجود رويها يا سيخكتايي روي اسپورچند

مسچوب و يا مينهاي دو ساله هاي پايه. شوندتر تشكيل

سن درختان مورد آزمايش و در سال اول آزمايش بذري

در،آزمايش اول در سال.ندبودهسالشش درختان انتخابي

و400، 200هاي صفر، تصادفي اثر غلظت قالب طرح كامالً

با ميلي 600 بر چهارگرم در ليتر اتفن .شد رسيتكرار

و پژوهش سازماناتفن مورد استفاده ساخت هاي علمي

كلرواتيل-2درصد ماده مؤثره35صنعتي خراسان با 

تعدادي از درختان داراي مذكور از رقم.فسفونيك اسيد بود

ب و باردهي مشابه، و پالكهرشد اريذگطور تصادفي انتخاب

به يادداشت.شدند از در سال برداريباتوجه  آزمايش،هاي قبل

مرداد ماه30هاي بادام رقم موردنظروهزمان طبيعي رسيدن مي

پاشي زمان محلول،در سال اول آزمايش. درنظر گرفته شد

شد10اتفن  ماه به مرداد25تاريخ. مرداد ماه درنظر گرفته

و مقايسه تيمارها تشخيص داده عنوان زمان برداشت ميوه ها

با پوسته سبز شكاف(هاي رسيده در اين زمان تعداد ميوه. شد

شد) وردهخ عالوهبه.و شكاف نخورده روي درخت تعيين

با استفاده از وسيله،تيمارهاتر اثر دقيقمقايسهايبر

مقدار نيروي الزم براي،)مدل حيان(آزمايشگاهي نيروسنج 

گيري در اين اندازه.ها از درخت تعيين گرديد جدا نمودن ميوه

شد 20 200 غلظتاثر چون.ميوه براي هر درخت انجام

هاي گرم در ليتر در سال اول آزمايش بر برخي شاخص ميلي

لذا در سال دوم آزمايش قابل توجه نبود،مورد بررسي 

به ميلي900و 300،600 هاي صفر، غلظت گرم در ليتر اتفن

در سال اول چون. عنوان تيمارهاي آزمايش انتخاب شد

به زمان طبيعي آزمايش زمان محلول پاشي اتفن نزديك

به سال در سال دوم محلوللذا،برداشت بود پاشي اتفن نسبت

شد پنجاول  .روز زودتر يعني در تاريخ پنجم مرداد ماه انجام

ت گلأاثر اين تيمارها در هاي آزمايش دهي در طي سالخير

 همچنين به منظور بررسي اثر اتفن.دشدر شروع رشد ارزيابي 

ت غلمحلولدهي،گل خيرأدر در ميلي 900ظت پاشي آن با گرم

طي  در دهم آبان1383و 1382هاي سالهر يك از ليتر در

هاي پاشي اتفن در پاييز با غلظتكارآيي محلول.ماه انجام شد

گرم در ليتر توسط محققين متعدد گزارش ميلي 1000-800

به دليل محدوديت در تهيه اتفن براي).19و4،7(شده بود 

گرم در ليتر درنظر گرفته ميلي900پاشي، فقط غلظت محلول

كه براي تيمارهاي تابستانه اتفن18رقم شاهرود شماره. شد

كه در و همچنين يكي از ارقام بومي خراسان انتخاب شده بود

به عنوان رقم بومي شماره   شناخته1آن مركز تحقيقاتي

گرم در ليتر ميلي900تيمار(پاشي پاييزه شود، براي محلولمي

،1هاي رقم بومي شماره از ويژگي.انتخاب شدند)ناتف

يكها روي شاخهتشكيل گل ميهاي و زودگلدهي .باشدساله

و گل اسفندماهو پنجم20تا15از،دهيبا شروع رشد

سا در طي در فواصل زماني1383و 1382هايلهر يك از
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گل، ساعت 48 گليها تعداد و زمان تمام 1باز شده شمارش

گل70كه زمانيي يعن موردنظر باز شده ها در شاخه درصد

به منظور. گرديد در تيمارهاي مختلف يادداشت بودند،

هركه در قسمت جنوبياي در شاخهيكنواختي اين شمارش 

شد،ه بوددرخت درنظر گرفته شد زمان تمام گل براي.انجام

ت شدأمقايسه تيمارهاي اتفن از نظر . خير گلدهي استفاده

تصادفي با استفاده از هاي حاصل در قالب طرح كامالًداده

و مقايسه MSTATC افزار آمارينرم و تحليل  تجزيه

شدميانگين .ها با آزمون دانكن انجام

و بحث  نتايج

در ها با پوسته سبز شكافافزايش درصد ميوه خورده

بود دارگرم در ليتر معنيميلي 600رقم شاهرود در غلظت 

)05/0p<) گرم در ليتر اتفن، ميلي 600در غلظت).1شكل)

به طور معني دار كمتر بود نيروي الزم براي جدا نمودن ميوه

)05/0p<)  زمان،در سال اول آزمايش).2شكل)

به زمان طبيعي برداشت تا حدي پاشي اتفن محلول نزديك

پاشي آن در سال محلول به منظور تأثير بهينه اتفن،. است بوده

شدقبل از زمان رسيدن ميوهروز20دوم  با رعايت. ها انجام

با دقت مقايسه تيمارها با شاهد اين فاصله زماني در سال دوم،

گرم ميلي900و600هاي غلظتدر.پذير بودامكانبيشتري 

نسبت شكاف خورده با پوسته سبزها درصد ميوه،در ليتر اتفن

(>05/0p( بيشتر بودبه شاهد  600هاي غلظتدر).3شكل)

براي الزميگرم در ليتر اتفن مقدار نيرو ميلي900و

(>05/0p( جداسازي ميوه از شاخه كاهش يافت .)4شكل)

هاي گونه محققين نيز به اثر مثبت اتيلن در رسيدن ميوه ساير

.)19و10( اند اشاره نموده هاي خشكمتعدد از جمله ميوه

سو،پاشي تابستانه اتفناز محلولپسيك ماه درءاثرات

شد صورتهبها شاخه در غلظت طوركليبه.گموز مشاهده

و آسيب گموز روي شاخه،اتفن زيادتر هاي اصلي اسكلتي

 
1 - Full bloom 

از انشعابات آن و نيز و خروج مواد آلي از اين نقاط ها بيشتر

آن ها در محل جدا شدن ميوه سيخك . ها زيادتر بود ها از

اتفن در تعداد بيشتري از درختان زيادترعالوه در غلظتهب

هاي ميانگين تعداد نقاط يا موقعيت. ريزش برگ وجود داشت

هاي هر درخت در مشاهده شده با عاليم گموز روي شاخه

در ميلي600و200،400در تيمارهاي صفر، 1381سال  گرم

.دبو25/48و33/0،50/16،75/30ترتيببهليتر اتفن 

4000تا 2000(اتفن زيادترهاي پاشي غلظتمحلول با

آلبالوي مونت مورنسي، بر روي درختان)گرم در ليتر ميلي

ر و گموز بيش از حد مشاهده نتايج مشابهي از نظر يزش برگ

هاي متوالي سالدر كاهش محصولعالوه،به).30(شده است 

اثرات نامطلوب از ديگر درخت رشد كاهش قدرتو

به منظور اجتناب از اين. بوده استتركيبات آزادكننده اتيلن 

و غلظت تيمار بسيار مهم،مسائل به. استذكر شده زمان

،گرم در ليتر اتفن ميلي1000و 500هاي با غلظت طوري كه

و نيز يافته هاي آلبالو كاهش نيروي الزم براي جداسازي ميوه

.)30(شده است سوء مشاهدهكمترين اثرات

درصد هاي مختلف اتفن روي اثرات غلظت ميانگين-1 شكل

با ميوه )1381سال( شكاف خورده پوسته سبز ها
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)1381سال(نيروي الزم براي جدا نمودن ميوه از شاخه هاي مختلف اتفن روي اثرات غلظتميانگين-2 شكل

پ درصد ميوههاي مختلف اتفن روي اثرات غلظتميانگين–3 شكل )1382سال(شكاف خورده وسته سبزها با

)1382سال(از شاخهميوهبراي جدا نمودن)برحسبنيوتن(مقدار عددي نيروسنجهاي مختلف اتفن رويميانگين غلظت-4شكل
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اثرات مثبت،در ليترگرم ميلي900با غلظت پاشي اتفن محلول

وزدر  در ودرسي، يكنواختي رسيدن سهولت برداشت ميوه

مي)18رقم شاهرود شماره( بادام  با اين وجود. گرديد ايجاد

ممكن استيتيمار چنيناز نظر مسائل بهداشتي درخت،

و اقتصادي نباشد اند گروهي از محققين ذكر نموده. قابل قبول

هاي درخت، ظاهري گموز از شاخهكه با از بين رفتن اثرات 

اما پرواضح).13(اثر اين آسيب از نظر اقتصادي اهميت ندارد 

كه  هاي با ايجاد گموز، شرايط براي ورود ميكروارگانيزماست

به مقدار قابل عالوهبهزا فراهم شده، بيماري با خروج مواد آلي

از توجه از نقاط آسيب كههاكربوهيدراتديده، آن قسمت

گل سازي در جوانهايد صرف ذخيرهب و نمو از ها ها پس

به هدر مي بنابراين حداقل از نظر. رود برداشت ميوه شود

و مخزن با وجود جوانه هاي گل رشد نيافته، مسائل منبع

هاي در غلظت. كاهش يابد ممكن است محصول سال بعد

آسيب گموز در درختان كمتر بود ولي اين نوع، اتفنترپايين

 اثرات مثبت قابل توجهي در سهولت برداشتهايمارت

مشاهده شده1382اثرات گموز كه در پاييز سال. اندنداشته

با. از بين رفته بودتا حدي 1383تابستان سال بود، در

به ميلي900پاشي پاييزه اتفن با غلظت محلول كه گرم در ليتر

ت 1383و1382هاي دهي در هر يك از سالگلرخيأمنظور

 چنين. گونه اثرات آسيب مشاهده نشدعمل شده بود، هيچ

ميهب كه هوا گرم نظر كه در نيمه تابستان و سرعت رسد تر

در آبكشدر شيره گياهيحركت  ها بيشتر است، اثرات اتفن

ذرات(مقدار الستيك).20( باشد ايجاد گموز قابل توجه 

و رزيني موجود در شيرابه گياه توليد شده به فرم) الستيكي

به جريان شيرابه خارج شده از محل  شيرابه منعقد شده بستگي

كه در پوست درخت ايجاد مي اتفن تيمار. شود، داردبريدگي

در) خارجي(شده  در ناحيه نزديك به محل بريدگي از جمله

وه از اسپور، سبب افزايش مدت زمان محل جدا شدن مي

درنتيجه حجم شيرابه تجمع يافته. شودجريان يافتن شيرابه مي

و مقدار الستيك  درصد100تا50در نقاط زخم افزايش يافته

به. يابدافزايش مي وسيله اتفن مكانيزم افزايش جريان شيرابه

عقيده بر اين است كه در اثر).14(درستي مشخص نيست به

ذرات(1يجاد برش در پوست درخت، جريان لوتوئيدهاا

كه در شيرابه وجود دارند درنتيجه. شودمي قطع) غيرالستيكي

و يا در نيروهاي مداخله گر بر اثر تغييرات در پتانسيل اسمزي

كه در مسير جريان شيرابه در مجاري شيرابه بر گياه  ديگر

پ. شودوجود دارند، شيرابه منعقد مي ايداري اتفن سبب

و قطع جريان لوتوئيدها مي شود، به اين دليل از از بين رفتن

همچنين پيشنهاد شده است. شودمي آنها در شيرابه جلوگيري

كه تيمار با اتفن منجر به افزايش ضخامت ديواره مجاري 

 احتماالً اين عمل سبب كاهش انقباض. شودشيرابه مي

لوديواره و بنابراين توئيدهاي كمتري ها در محل برش شده

و درنتيجه جريان شيرابه افزايش دستخوش تخريب مي شوند

بنابراين با مشاهدات دوساله از نظر مسائل.)12(يابد مي

.باشدبهداشتي درخت، تيمار پاييزه اتفن قابل توصيه مي

هـاي سري عوامل مانند ايجاد زخـميككه رسدمي نظرهب

ــول  ــل از محل ــي حاص ــن پاش ــزواتف ــاالً ني ــعيت احتم وض

بـآفيزيولوژيكي رشد گياه در مراحل  خـاطر پيـريهخر رشـد

. هاي گياهي شده باشـد ها، موجب افزايش اتيلن در بافت برگ

به نتايج برخي از تحقيقات  پس از ايجاد زخم در گياه باتوجه

و غيـره(يا با جدا نمودن عضـوي از آن ، توليـد)ميـوه، بـرگ

در).23و18(يابــد افــزايش مــياتــيلن عوامــل محيطــي نيــز

آنـزيم(سـنتاز Acc فعاليـت.افزايش اتيلن نقش مهمي دارنـد 

و محيطـي از جملـه بـا) ثر در توليد اتيلنؤم با عوامل داخلـي

به توليـد).26(يابد زخم تغيير مي با تيمار اتيلن، ميوه تحريك

بهاتيلن اضافي مي كه اين پديده عنوان اتوكاتاليتيك شناخته كند

.ده استش

ت كه در چگونگي خارجي اتيلن ثيرأاز عوامل محيطي مهم

دما،هاي گياهي اهميت دارد در بافت) پاشي شدهمحلول(

تا.است گراد افزايش درجه سانتي35سنتز اتيلن با افزايش دما

گراد، كاهشو با كاهش دما تا حد صفر تا دو درجه سانتي

ازدر دماهاي پايين).23(يابد مي گراد، درجه سانتي12 تر

و اثر آن در رسيدن ميوه اثرات بيولوژيكي اتفن كاهش مي يابد

 
1 - Lutoids 
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و زياد براي توليد دماهاي).17و14(قابل توجه نيست كم

و نيز ت اتيلن داخلي ثير اتيلن خارجي يك عاملأبراي

شد).8(بازدارنده است  تيمار تابستانه اتفن بعد از ظهر انجام

تدرجه سانتي25تا20هاي دماتا در شرايط  و ثيرأگراد جذب

و معنيثير قويأت. آن قابل توجه باشد پاشي پاييزه دار محلولتر

گل اتفن و 1382هاي كه در دهم آبان ماه سال دهيدر تأخير

به شرايط دمايي مناسب 1383 تر انجام شده بود، ممكن است

بستگي) گرادسانتيدرجه20 وجود دماهاي حدود(پاييز 

پاييز، غلظت اتيلندر اتفن پاشيچنانچه با محلول.داشته باشد

ت،هاي گياهي افزايش يابد بافت وهاشكفتن جوانهخيرأعلت

مي دهي معنيگل تجمع احتماالً توان دار تيمارهاي پاييزي را

به نظر.هاي گياهي دانست بيش از حد اتيلن در بافت بعيد

كه اتيلن مؤثر در مي ها از مخازن ديگري انتقال جوانهرسد

و عمل براساس گزارش عده. يابد اي از محققين محل سنتز

طبق).15(ها متفاوت نيست اتيلن برخالف ساير هورمون

و نيز در جوانهگزارش آنها در بافت هاي خواب هاي مريستمي

.سنتز اتيلن باالست

داري معنيخير بسيارأت،گرم در ليتر پاييزه ميلي 900رتيما

 ايجاد نمود18رقم شاهرود شماره دهي درختان بادامگل در

منظوربه ماه كه در اوايل مرداد اتفنتيمارهاي.)5شكل(

در برداشت تسهيل دهي درختانگل مكانيكي انجام شد،

خير ايجاد نمودند ولي اينأت18 شاهرود شماره بادام رقم

.تر بودتيمار پاييزه قوياز اين نظر.دار نبودخير معنيأت

گرم در ليتر ميلي900شود با تيمارمي كه مشاهدهطوريبه

و با ساير تيمارهاي تابستانه، سه روز تأخير در  پاييزه، پنج روز

در اسفند ماه. ايجاد گرديد18دهي رقم شاهرود شماره گل

گل 1382سال  مشابه1دهي در رقم بومي شماره نتايج تأخير

طوركلي زمان رخداد مرحلهبه، امابود18شاهرود شماره رقم 

نسبت به رقم18دهي در رقم شاهرود شمارهگل فنولوژيكي

.با تأخير بوده است1بومي شماره 

18رقم شاهرود شمارهدر)دهيگلدرصد70(هاي مختلف اتفن روي زمان رخداد مرحله تمام گل اثرات غلظت ميانگين-5 شكل

1382 ماه اسفنددر) برحسب فاصله زماني روز(  

گرم در ليتر ميلي900اثر تيمار 1383در اسفند ماه سال 

و بومي18هاي شاهرود شماره دهي رقمپاييزه در تأخير گل

20در. قابل توجه ولي مانند سال قبل از آن نبود1شماره

گل 1383اسفند ماه درختان شاهد هر دو رقم در مرحله تمام

كه درختاني كه با تيمار  گرم در ليتر ميلي900بودند درحالي

20(پاشي شده بودند در مرحله شروع گلدهي پاييزه محلول

مرحله فنولوژيكي تمام گل در درختان. بودند) دهيگل درصد

و از طرفي در درختان تيمار شده هر دو رقم  شاهد هر دو رقم

- متفاوت بودن تعداد ساعت. تقريباً يكسان بود1383در سال 

و نيز دماهاي هوا در مرحله هاي دريافت سرما در دوره ركود

طي سالقبل از جوانه ميزني در واند عاملتهاي مختلف،

به اينكه).25و9(هايي باشد چنين تفاوت ساعت30باتوجه
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بارندگي وجود 1383پاشي اتفن در پاييز سال بعد از محلول

ميداشت، به كه بارندگي فوق اثر تيمار پاييزه را در نظر رسد

كاهش 1383دهي هر دو رقم در اسفند ماه سال تأخير گل

ي ذكر شده اثري در واكنش با فرض اينكه بارندگ. داده است

گياه به اتيلن نداشته است، تأثير نسبتاً متفاوت اتيلن در سال

به اثر عامل يا  و يا به ساير عوامل محيطي از جمله دما دوم

 هاي سازنده عناصر گيرنده اتيلنعوامل مؤثر بر فعاليت ژن

كه گروهي از محققين طوريبه. تواند بستگي داشته باشدمي

ژنذكر نموده به اند فعاليت هاي سازنده عناصر گيرنده اتيلن

با افزايش اين).28(شود ميزان زيادي در گياهان تنظيم مي

ميها، حساسيت بافتگيرنده در. يابدها به اتيلن كاهش

گلسال دهي در شروع رشد تا حد هاي مختلف زمان وقوع

ال. زيادي به دماهاي فصل بهار بستگي دارد 1زممقدار گرماي

به شرايط براي وقوع مرحله فنولوژيكي گل دهي اغلب باتوجه

با تداوم،عنوان مثالبه. فيزيولوژيكي گياهان متفاوت است

دهي يك سرما در دوره ركود ممكن است دماي الزم براي گل

).17(رقم معين كاهش يابد 

كه در هر گروه از درختان مربوط به هر با فرض اين

پرتيمار انحراف استان و درنتيجه ها پايين باشد دادهاكندگي دارد

غلظت اتفن حداقل بايد،منابع علميو براساس بررسي ساير

رسيدن گرم در ليتر باشد تا احتماالً ميلي500-600حدود 

هاي با استفاده از پايه).27و16(تسريع گردد هاي بادام ميوه

موردنظر، يكنواختي)يكنواخت از نظر ژنتيكي(غيرجنسي 

هاي اما در ساير نقاط دنيا نيز عمدتاً از پايه. شودحاصل مي

.شودبذري براي تركيبات پايه پيوندي بادام استفاده مي

،گرم در ليتر ميلي900ا غلظتبپاشي اتفن با محلول

شدياثرات قابل توجه باتوجه اما.در رسيدن ميوه بادام ايجاد

هامزانيگورود ميكروار( شتيمسائل بهدا نظرازبه ايجاد گموز

به هدر رفتن) از نقاط زخم مواد آلي از نقاط زخمو همچنين

و پايي نمو جوانه عدمو احتماالً ز،هاي گل در اواخر تابستان

عالوه با ريزشبه.يابد بعد كاهش سال محصول ممكن است

گل احتمالي برگ ها در اواخر فصل رشد بيشتر كاهش ها، نمو

2000( اين ماده اثر غلظت باالي،تحقيقاتديگررد. يابدمي

1 - Degree day 

ياو قبل از برداشت ميوه در ايجاد گموز) گرم در ليتر ميلي

م كه در شرايط اين ثر بوده، درحاليؤخزان زودهنگام درختان

در زمان فوق)گرم در ليتر ميلي900(ترپايين تحقيق با غلظت

به گياه   توجه بوده استقابل) گموزويژهبه(اثرات آسيب

پاشي از نظر زمان محلولاحتماالً در شرايط اين تحقيق.)22(

) گراددرجه سانتي20ماهاي حدوددوجود(شرايط دمايي 

به اتفن درختان مناسب بوده يا اينكه بادام رقم موردنظر

.ندا تر بودهحساس

در ميلي 900تيمار ب گرم تهليتر پاييزه ثير بسيارأخاطر

و اينكه با اين تيمار هر دو رقم دهيگلر تأخيرددار معني

و خزان زود هنگام مشاهده نشد قابل توصيه آسيب  هاي گموز

قابل توجه تابستانه اتفن درختان با تيمارهاي ولي آسيب بوده

.بود

و قدرداني  تشكر
مركز تحقيقات،از دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

و رضوي، سازمان پژوهش كشاورزي خراسان هاي علمي

و  و همچنين از خانم ميمنت وزيرنيا صنعتي شاخه خراسان

و محمد سعيد ارشادي قدرداني   آقايان عباس شاركيان

. گرددمي
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The effect of ethephon on facility of fruit harvesting and delaying in flowering 
time of almond (Prunus dulcis)
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Abstract 

A study was conducted on six years old trees of almond, Shahroud cv. (No. 18), in 
a three-year trial (2002-04) at Mashhad Agricultural Research Station. The experiment 
was done on the basis of completely randomized desigh with four replications. In the 
first and second years of the experiment, ethephon was sprayed in 15 and 20 days before 
the common time of harvesting, respectively. The concentrations of ethephon in 2002 
were variable between zero to 600 mg/l; whereas in 2003, they were 0 upto 900 mg/l. 
Through 2003 and 2004, ethephon spraying (900 mg/l) was carried out in mid fall every 
year, too. A Khorasanina cultivar (named as No. 1)  was also considered for fall 
treatment. In each year, the percentage of fruits with dehiscent hull increased by higher 
concentrations of ethephon, significantly. The force (gravitometer figures) over which 
fruits have been detached from branches decreased significantly by higher 
concentrations of ethephon. We concluded that, the concentration of ethephon should at 
least be 500-600 mg/l so that the required results  in ripening of almond fruits  can be 
obtained. In order to delay the flowering time, ethephan spraying (900 mg/l) was the 
most effective treatment, in mid fall, considerably. In the case of summer treatments 
trees showed gummosis, mostley.  
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