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چكيده
براي دستیابی به يملکرد مناسب درختان میوه از نظر كمیت و كیفیت باید به گردهافشانی توجه زیادي شود .ایته آزمتایش در یتک بتاغ
تجاري در شهرستان آشتیان از توابع استان مركزي انجام گرفت كه در آن اثر اسید فنیل فتا میک PPAپ و تغ یه بر ویهگیهاي كمتی و
كیفی میوۀ آلوي رق ‘مراغه’ با هدف افزایش يملکرد آن بررسی شد .محلولپاشی استید فنیتل فتا میتک در زمتان  80درصتد گلتدهی
درختان و با غلظتهاي صفرآ  500و  1000میلیگرم در لیتر در  9فروردیه انجام گرفت .همچنیه در تتاری  28اردیبهشتتآ نیمتی از
درختان هر تیمار با كود كامل مایع با غلظت  5در هزار محلولپاشی شدند و نیمی دیگر بدون تغ یه بودند .نتایج نشتان داد كته درصتد
تشکیل میوۀ درختان تیمارشده با  500و  1000میلیگرم در لیتر اسید فنیل فتا میک افزایش یافت و ایه درختتان تفتاو

معنتاداري بتا

درختان شاهد داشتندآ درحالیكه بیه درصد تشکیل میوۀ درختان تیمارشده با  500و  1000میلیگرم در لیتر اسید فنیل فتا میک تفاو
معناداري مشاهده نشد .در درختان تیمارشده با اسید فنیل فتا میک كه تغ یه نشده بودندآ صفا

مربوط به اندازۀ میوه طولآ يترر و

وزنپ كاهش معناداري نسبت به درختان شاهد نشان دادآ اما در درختان تیمارشده كه تغ یه شده بودندآ تفاو

معنتاداري بتیه درختتان

شاهد و تیمارشده از نظر اندازۀ میوه مشاهده نشد .براساس نتایج پهوهش حايرآ كاربرد اسید فنیتل فتا میتک بتا غلظتت 1000-500
میلیگرم در لیترپ به همراه يناصر غ ایی براي بهبود تشکیل میوه در آلوي رق ‘مراغه’ در زمان  80درصد گلدهی توصیه میشود.
كلیدواژهها :باغ تجاريآ تنظی كنندۀ رشدآ يملکردآ كیفیتآ گردهافشانی.

* نویسنده مسئول

Email: a-khadivi@araku.ac.ir

عاداله خديوی خوب

 .1مقدمه
آلو از محصو

دستیابی به يملکرد مناستب ستا نة درختتان میتوه در
مه تازهخوري و خشکباري جهان است

سیح وسیعآ كاري سخت و پیچیده است .مواد تنظی كننتدۀ

اقتصادي زیادي دارد .آلتو از هلتوآ

رشد گیاهی بتراي افتزایش يملکترد در بتاغهتاي تجتاري

بادام و گیالس با داشتته میتوههتاي داراي شتکاف و یتة

كاربرد داشته و تأثیر بسزایی در بهبتود يملکترد و كیفیتت

واكسی روي میوه متمایز میشتود [6آ  .]7بتهطتور معمتول

میوه دارند .از ایه تنظی كنندههاي رشد می توان به اكستیهآ

بیشتر آلوها خودناستازگارند و در بیشتتر متوارد شناستایی

جیبرلیهآ سیتوكینیه و اتیله اشاره كرد كه سا نه بتهمقتدار

آنها مشکل است [ 40-20 .]7گونه آلو وجود

زیادي مصرف میشتوند [2آ  .]8یکتی از يوامتل متؤثر بتر

وحشی رشد میكنند [.]6

افزایش يملکرد درختان میوهآ گرده افشانی مناستب استت.

كه تولید میوۀ آن ارز

ارقام خال

دارد كه بسیاري از آنها بهصور

2

آلتتوي ژاپنتتی1آ آلتتوي میروبتتا ن و آلوهتتاي آمریکتتایی

گردهافشانی درختان میوه بهدلیل تأثیرا

دیپلوئیدنتتد 2n=2x=16پآ درحتتالیكتته Prunus spinosa

بسیاري از مواقع بهخوبی انجام نمتیگیترد .بنتابرایه بتراي

تتراپلوئید 2n=4x=32پ و گونههتاي اروپتایی هگزاپلوئیتد

دستیابی به يملکرد مناسب از نظر كمیت و كیفیت باید بته

2n=6x=48پ هستتتند [ .]12پتتنج ناحیتته بتتهينتتوان مراكتتز

گرده افشانی توجه داشت [ .]8اسید فنیل فتا میتک PPAپ

پیدایش آلوها بیان شده استت كته يبارتنتد از اروپتا بتراي

یکی از مواد تنظی كنندۀ رشد گیاهی است كه سبب افزایش

 Prunus domesticaآلوهاي اروپاییپآ آسیاي غربی بتراي

طول يمر كالله می شود و درنتیجه دورۀ گردهافشانی متؤثر

 P. insititiaآلوي دامسونپآ غرب و مركز آستیا بتراي P.

و درنهایت مقدار میوهدهی و يملکرد را افتزایش متیدهتد

 cerasiferaآلتتوي میروبتتا نپآ چتتیه بتتراي P. salicina

[ .]2اثر ایه ماده در افزایش میوهدهی در برختی از گیاهتان

آلوهاي ژاپنیپ و آمریکتاي شتمالی بتراي P. americana

نظیر سیبآ آلوآ گوجهفرنگیآ سویاآ كدوآ انگور و گتیالس

آلوي آمریکتاییپ [5آ  .]14آلتو بتهطتور گستترده در اكثتر

بررسی شده و نتایج مثبت بوده استت [8آ 9آ 10آ 11آ .]13

مناطق معتتدل جهتان كشتت متیشتود و تولیتد آن رو بته

اسید فنیتل فتا میتک متادۀ اكستیه نیستتآ ولتی تتأثیرا

افزایش است .اغلب ارقام آلوهاي ژاپنی و اروپایی نظیر آلو

سینرژیس با اكسیه در آزمایش هاي بیولوژي دارد .تتاكنون

و گوجتتههتتاي بتتومی ایتتران حتتتی در نتتواحی نیمتتهگتترم و

اثر نامیلوبی از آن بتر كشتاورزيآ آبوهتواآ تکنیتکهتاي

مرطوب شمالی گرگان و مغتانپ بتا تابستتانهتاي گترم و
زمستانهاي معتدل نیز ساز

كشاورزي و گونههاي گیاهی گزار

محیط و ژنتیک در

نشده است [2آ .]3

خوبی دارنتد .كشتت آلتو و

كتتاربرد استتید فنیتتل فتا میتتک بتتراي افتتزایش دورۀ

گوجتته از ستتیح دریتتا تتتا ارتفتتاع  1600متتتري در منتتاطق

گردهافشانی مؤثر در گلخانهها و بتاغهتا توصتیه متیشتود.

نیمهگرمسیريآ معتدلة شمالی و جنوبی نتیجة میلوبی نشان

می توان آن را همراه با آفتكشهاآ قارچكشها و كودهتاي

داده است .بهطور كلیآ كشتت آلوهتاي بتومی موجتود در

شتتیمیایی بتتهصتتور

محلتتولپاشتتی بتتهكتتار بتترد [8آ .]13

ایران تا ارتفاع  1800متري از سیح دریا و گوجه یا آلوهاي

آمادهسازي محلول استید فنیتل فتا میتک نیازمنتد مهتار

ژاپنی و اروپایی در دشتهاي مسیح و ك ارتفاع سازگاري

چنتتدانی نیستتت و تجهیتتزا

بهتري نشان دادهاند.

بهطوريكه بهراحتتی در آب حتل متیشتود [ .]4دريتمه

ویتتههاي نیتتز نیتتاز نتتداردآ

كاربرد آن باید همراه مواد غ ایی باشد تا يالوه بر يملکرد
مناسبآ كیفیت خوبی ه حاصل شود [.]8

1. Prunus salicina
2.Prunus cerasifera
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ایران تنوع خوبی از نظر ارقام و ژنوتیپهتاي مختلتف

غلظت  5در هزار در  28اردیبهشت انجام گرفت .براي هتر

آلو دارد و سیح زیركشت ایه درخت و مقدار تولید آن در

تیمار  16درخت انتخاب شد در مجموع  48درختپ و از

ایران طی سالهاي گ شته روند رو به رشتد ختوبی داشتته

 16درخت انتخابشده براي هر تیمارآ  8درختت بتا كتود

استآ ولی يملکترد آن در واحتد ستیح مناستب نیستت.

كامل مایع تغ یه و  8درخت ه بدون تغ یه درنظر گرفتته

هدف از اجراي پهوهش حايرآ بررسی تتأثیر استید فنیتل

شدند .كود مایع كامل بهكاررفته با نشان ′گیاه ستبز ′حتاوي

فتا میک بر مقدار يملکرد كمی و كیفتی میتوۀ آلتو استت.

اكثر يناصر ماكرو و میکرو مورد نیاز گیاه بهصور

همچنیه در پهوهش حايتر ستعی شتده استت اطاليتاتی

EDTAبود و نستبت بتا تري از يناصتر مهت و يتروري

به

و روي را داشت .درختان انتخابشده روي پایة آلو

بهدست آید كه در آینده بتوان با استفاده از ایه اطاليا
رفع مشکال

پتاسی

تولید میوه و يملکرد آلو اقدام كرد.

كال

پیوند شده بودند .درختان هشت ساله و در مراحل بتاردهی
كامل بودند .برداشت میوهها بهشکل تصادفی از قسمتهاي

 .2مواد و روشها

مختلتتف درختتتان و قبتتل از ظهتتر صتتور

گرفتتت .زمتتان

ایه آزمایش در یک بتاغ تجتاري در شهرستتان آشتتیان از

برداشت میوهها براساس تغییرا

توابع استان مركزي با طول جغرافیایی  500010آ يرر

مواد جامد محلول به اسیدیتة قابتل تیتراستیون TSS/TAپ

جغرافیایی  343130و ارتفاع  2120متتر از ستیح دریتا

انتخاب شد .تعداد تکرار میوهها در هر رق  50يدد بتود و

اجرا شد .در ایته میالعتهآ اثتر استید فنیتل فتا میتک 1بتر

میوه در ارقام مختلف برآورد شده

خصوصیا

درنهایت میانگیه صفا

كمی و كیفی میوۀ آلوي رق ‘مراغه’آ در قالتب

رن آ ظاهر میوه و نسبت

و براي تجزیههاي چندمتغیره استفاده شد.

آزمایش فاكتوریل بر پایة طرح بلوکهتاي كامتل تصتادفی

اندازهگیري براي صفا

RCBDپ در هشت تکرار بررسی شد .اسید فنیل فتا میک

مختلف به رو هاي مناستب

هر صفت انجام گرفت .در ایه میالعتهآ خصوصتیا

رقت

استفادهشده در ایه تحقیق بتا فرمو ستیون  60WPبتوده و

آلوي بررسیشده نظیر درصد تشکیل میوهآ طول میوهآ قیتر

دانش فنی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در

میوهآ وزن میوهآ وزن هستهآ سفتی گوشتت و مقتدار متواد

مجموية تولیدي هیدروكربورهاي حلقوي تولید شده است.

جامد محلول 2اندازهگیري شد .ابعاد میوه مانند طولآ قیر و

میوۀ رق ‘مراغه’ داراي اندازۀ متوسطآ شکل گردآ پوست و

يرر میوه با استفاده از كتولیس دیجیتتالی و وزن میتوه و

گوشت قرمزآ و سفت استت .زمتان گلتدهی ایته رقت در

وزن هسته با استفاده از ترازوي الکترونیکی بتا دقتت 0/01

شرایط آبوهوایی آشتیان در هفتتة دوم فتروردیه و زمتان

گرم انجام گرفت [ .]4درصد تشکیل میوه براستاس تعتداد

رسیدن میوۀ آن هفتة چهارم تیر است.

میوههاي تشکیلشده در  100گل از هر درخت محاسبه شد

تحت نظار

تیمارهتتاي بررستتیشتتده در ایتته آزمتتایش شتتامل

[ .]10يمدهتریه تركیب مواد جامتد محلتول قنتد استت و

محلولپاشی اسید فنیل فتا میک و تغ یه بود .محلولپاشی

بههمیه دلیل در اندازهگیري آن از دستتگاه رفراكتتومتر كته

اسید فنیل فتا میک در زمان  80درصد گلدهی درختان در

مقدار مواد جامد محلول را برحسب درصد نشان میدهتدآ

تاری  9فروردیهپ در سه غلظت صفرآ  500میلتیگترم در

استفاده شد .سفتی میوه با دستتگاه نفتوذستنج یتا پنترومتتر

لیتر و  1000میلیگترم در لیتتر و محلتولپاشتی تغ یته بتا

دستی سنجیده شد .بدیه منظورآ یة پوست روي میتوه از

1. PPA

2.TSS
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دو طرف قرینة ه برداشته شد و نوک دستگاه نفوذسنج بتا

نظیر وزن هستهآ سفتی گوشت و مقدار مواد جامد محلتول

قیر  11میلیمتر به داخل گوشت میوه بترده شتد و ستفتی

TSSپ نداشتند و تفاوتی بیه تیمارها از نظتر ایته صتفا

بافت برحسب كیلوگرم ثبت شد [ .]1تجزیتة واریتانس بتا

مشاهده نشد .خصوصیاتی مانند درصد تشتکیل میتوهآ وزن

استفاده از نرمافزار آماري  SASانجام گرفت و براي مقایسة

میوهآ يرر میوه و طول میوه بیشتتر تحتت تتأثیر تیمارهتا

میانگیه از نرمافزار  MSTATCاستفاده شد .بتراي مقایستة

قرار گرفتند.

میانگیه تیمارها از آزمون دانکه در سیح احتمال  5درصد
 .1. 3تأثير اسيد فسيل فتاالميک بر خصوصيات كم ك

استفاده شد.

و كيفك ميوۀ آلو
نتتتایج اثتتر تیمارهتتاي مختلتتف استتید فنیتتل فتا میتتک بتتر

 .3نتايج و بحث

خصوصیا

نتتایج تجزیتة واریتانس دادههتا نشتان داد كته تیمارهتاي
بررسیشده بر برخی خصوصیا

كمی و كیفی میوۀ آلوي رق ‘مراغه’ در جدول

 2نشان داده شده است.

تتأثیر معنتادار داشتتهانتد

جدول 1پ .تیمارهاي میالعهشدهآ تأثیر معناداري بر صفاتی
جدول  .1تجزيۀ واريانس اثر تیمارهای اسید فنیل فتاالمیك و تغذيه بر خصوصیات كمی و كیفی میوۀ آلوی رق ‘مراغه’
میانگین مربعات
مناع تغییرات

درجۀ

درصد

آزادی

تشکیل

طول

عرض

وزن

وزن

مواد جامد

سفتی

میوه

میوه

میوه

هسته

محلول

گوشت

ns

0/36

ns

0/84

ns

3/52

ns

1/08

ns

2/01

ns

0/58

میوه
بلوک

7

2/08 ns

*

6/02

ns

*

5/07

تغ یه

1

هورمون

2

**

تغ یه ×
هورمون
خیاي آزمایش

0/75

21/58

**

7/09

*

7/72

*

8/67

**

ns

*

18/96

**

9/43

4/57
17/8

ns

0/027

ns

0/023

ns

0/011

1

** 19/75

* 11/32

* 10/02

* 16/05

0/015 ns

4/25 ns

0/083 ns

35

1/59

1/71

1/32

4/14

0/02

2/5

0/98

جدول  .2اثر تیمارهای مختلف اسید فنیل فتاالمیك بر خصوصیات كمی و كیفی میوۀ آلوی رق ‘مراغه’
تشکیل میوه

طول میوه

يرر میوه

وزن میوه

%پ

mmپ

mmپ

grپ

شاهد

28/70b

29/20a

35/20a

21a

اسید فنیل فتا میک  500میلیگرم در لیتر

47/50

26/10

31/30

تیمار

اسید فنیل فتا میک  1000میلیگرم در لیتر

a
a

b
b

50/10

25/80

b
b

30/95

b
b

17/18
17/15

میانگینهایدارایحروفمشترک،اختالفمعنادارینسبتبهیکدیگرازنظرآزموندانکندرسطحاحتمال 5درصدنشانندادند.
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مطالعۀ تأثیر اسید فنیل فتاالمیك و تغذيه بر خصوصیات كمی و كیفی میوۀ آلوی رق ‘مراغه’

 .2. 3درصد تشكيل ميوه

بیه ایه دو تیمار از نظر تولید میوه تفتاوتی مشتاهده نشتد

درصد تشکیل میوۀ آلو در زمان كاربرد اسید فنیل فتا میک

جدول  2و شکل 1پ .نتایج میالعتة حايتر بتا یافتتههتاي

افزایش یافتآ بهطوريكه تیمارهاي  500و  1000میلیگرم

محققان دیگر میابقت دارد [8آ 9آ 10آ .]13

در لیتر استید فنیتل فتا میتک در مقایسته بتا شتاهدآ میتوۀ
بیشتري تولید كردند و با آن تفاو

معنتاداري داشتتندآ امتا

شکل  .1اثر تیمارهای مختلف اسید فنیل فتاالمیك بر درصد تشکیل میوۀ آلوی رق ‘مراغه’
( :PPAاسید فنیل فتاالمیك)

براساس نتایج دیگتر تحقیقتا آ استید فنیتل فتا میتک

داده شده است كه ایه ماده سبب افتزایش تشتکیل میتوه از

می تواند سبب طتو نی شتدن دورۀ گتردهافشتانی متؤثر از

طریق طو نی كردن دورۀ گردهافشانی مؤثر متیشتود [.]10

طریق افزایش طول يمر تخمک شود و درنتیجه طول دورۀ

همچنیه در تحقیقی دربتارۀ اثتر استید فنیتل فتا میتک بتر

گردهافشانی را افتزایش دهتد .هرچته مقتدار گتردهافشتانی

صفا

شتد كته ایته متاده

بیشتر باشدآ مقدار گردهگیري توسط كالله و تخمک بیشتتر

درصد تشکیل میوۀ آنها را افزایش میدهدآ ولتی اثتر آن در

خواهد بود و درنتیجه احتمال باروري و مقدار میوهدهی نیز

بوده است [.]13

كیفی پنج رق گیالس مشخ

ارقام مختلف متفاو

افزایش خواهد یافت .با بررسی تأثیر اسید فنیتل فتا میتک
گزار

 .3. 3اندازۀ ميوه (وزن ،طول و عرض)

شده است كته ایته متاده موجتب افتزایش میتزان

تشکیل میوه در سیب میشود [8آ  .]9همچنتیه بتا بررستی

خصوصیا

تأثیر ایه ماده بر مقدار تشکیل میوه در آلبالو و آلتوآ نشتان

تیمارشده با اسید فنیل فتا میک  500و  1000میلیگرم در
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اندازۀ میوه وزنآ طول و يتررپ در درختتان

عاداله خديوی خوب

لیترپ نسبت به درختان شاهد كاهش نشان داد كه يلتت آن

صفا

را میتوان در افزایش مقتدار میتوه در درختتان تیمتارشتده

اندازۀ میوه وزنآ طولآ قیر و يررپ میشودآ ولی اثر آن

دانستآ زیرا با افزایش مقدار میوهآ رقابتت بتر ستر جت ب

در ارقام مختلف متفاو

بوده است [ .]13براستاس نتتایج

مواد غ ایی افزایش مییابتد .یعنتی هرچته مقتدار میتوههتا

میالعة حاير و یافتههاي محققان دیگرآ كاربرد اسید فنیتل

بیشتر باشدآ مواد غ ایی كمتتري نصتیب آنهتا متیشتود و

فتا میک موجب بهبود تشکیل میوه میشتودآ ولتی كیفیتت

درنتیجه اندازه و وزن میوهها كاهش مییابد .بیه تیمارهتاي

میوه را از نظر ابعتاد و وزن كتاهش متیدهتدآ ازایتهرو در

اسید فنیل فتا میک  500و  1000میلیگرم در لیترپ از نظر

هنگام كاربرد آن در باغآ باید تا حد امکتان رقابتت غت ایی

تأثیر بر خصوصیا

میوه تفاو

معنتاداري مشتاهده نشتد

كیفی میوۀ گیالس تأثیرگ ار است و ستبب كتاهش

بیه میوههاي تشکیلشده كاهش یابد.

جدول  2و شکل 2پ.
 .4. 3تأثير اسيد فسيل فتاالميک با تغذيه بر عملكرد و

اسید فنیل فتا میک ستبب كتاهش انتدازۀ میتوه وزنآ
طولآ قیر و يررپ در سیب میشود [8آ  .]9همچنیه ایه

خصوصيات ميوۀ آلو

ماده سبب كاهش اندازۀ میوه وزنآ طولآ قیتر و يتررپ

در جدول  3تأثیر تیمارهاي مختلف استید فنیتل فتا میتک

در آلبالوآ گیالس و آلو میشود كه يلت آن افزایش رقابتت

همراه با تغ یه بر خصوصیا

براي ج ب مواد غ ایی در پی افزایش درصد تشکیل میتوه

‘مراغه’ نشان داده شده است.

كمی و كیفی میوۀ آلوي رق

ذكر شده است [ .]10يالوهبر ایهآ اسید فنیل فتا میتک بتر

شکل  .2اثر تیمارهای مختلف اسید فنیل فتاالمیك بر خصوصیات میوۀ آلوی رق ‘مراغه’
( :PPAاسید فنیل فتاالمیك)
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جدول  .3تأثیر تیمارهای مختلف اسید فنیل فتاالمیك و تغذيه بر خصوصیات كیفی و كمی میوۀ آلوی رق ‘مراغه’
تشکیل میوه

طول میوه

يرر میوه

وزن میوه

%پ

mmپ

mmپ

grپ

شاهد  +تغ یه

29b

33/10a

36/70a

23/05a

اسید فنیل فتا میک  500میلیگرم در لیتر  +تغ یه

48/30a

32/20ab

34/90ab

22/25ab

ab

ab

ab

تیمار

a

اسید فنیل فتا میک  1000میلیگرم در لیتر  +تغ یه

51

31/70

34/70

22/10

* میانگیههاي داراي حروف مشترکآ اختالف معناداري نسبت به یکدیگر از نظر آزمون دانکه در سیح احتمال  5درصد نشان ندادند.

 .5. 3درصد تشكيل ميوه

درختان شاهد بدون تغ یهپ و درختان شاهد تغ یهشتدهپ

نتایج نشان داد كه مقدار میوهدهی آلو در زمان كاربرد استید

تفاوتی از نظر يملکرد مشاهده نشتد .همچنتیه تفتاوتی از

فنیل فتا میک افزایش یافتآ بهطتوريكته تیمارهتاي 500

نظر يملکرد و تولید میوه بیه تیمار  500میلیگترم در لیتتر

میلیگترم در لیتتر و  1000میلتیگترم در لیتتر استید فنیتل

اسید فنیل فتا میک بدون تغ یهپ با تیمار  500میلیگرم در

فتا میک بههمراه تغ یه در مقایسه با شاهد به يالوه تغ یه

لیتر اسید فنیل فتا میتک بتا تغ یتهپآ و بتیه تیمتار 1000

مقدار میوۀ بیشتري تولید كردند و نسبت به شتاهد تفتاو

میلی گرم در لیتر اسید فنیل فتا میک بدون تغ یهپ با تیمار

معناداري داشتندآ اما بیه ایه دو تیمار از نظتر تولیتد میتوه

 1000میلی گرم در لیتر اسید فنیل فتا میک همراه تغ یتهپ

تفاوتی مشاهده نشد جدول  3و شتکل 3پ .همتانطوركته

مشاهده نشد كه نشاندهندۀ بیتأثیر بودن تغ یته بتر مقتدار

قبالً اشاره شدآ اسید فنیل فتا میک می تواند سبب افتزایش

يملکرد است .ایه نتیجه صحیح استآ زیترا تیمتار تغ یته

دورۀ گرده افشانی مؤثر از طریق افزایش طول يمر تخمتک

زمانی انجام گرفت كه میوهها تشکیل شده بودند.

شود و درنتیجه طول دورۀ گردهافشانی افزایش مییابد .بیه

شکل  .3تأثیر تیمارهای مختلف اسید فنیل فتاالمیك و تغذيه بر درصد تشکیل میوۀ آلوی رق ‘مراغه’
 :PPAاسید فنیل فتا میک  :Nutتغ یهپ
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شکل  .4تأثیر تیمارهای مختلف اسید فنیل فتاالمیك و تغذيه بر خصوصیات كیفی میوۀ آلوی رق ‘مراغه’
 :PPAاسید فنیل فتا میکآ  :Nutتغ یهپ

 .6. 3اندازۀ ميوه (وزن ،طول ،قطر و عرض)

خواهد داد .در آلو  15-10درصد از گلهتا بایتد بته میتوه

اندازۀ میوه وزنآ طول و يررپ در درختان تیمارشتده بتا

تبدیل شوند تا محصول اقتصادي تولید شود .يوامل زیادي

اسید فنیل فتا میک  500و  1000میلیگرم در لیتر بههمتراه

در افزایش تشکیل میوه مؤثرند كه میتوان به گردهافشتانیآ

تغ یه افزایش محسوسی نشان داد كه ایه يمل نشاندهنتدۀ

يوامل محیییآ تغ یه و تنظی كنندههاي رشتد اشتاره كترد.

اثر مثبت تغ یه بتر ابعتاد و وزن میتوه استت جتدول  3و

یکتتی از يوامتتل اصتتلی متتؤثر در تشتتکیل میتتوه دورۀ

شکل 4پ .همچنیه تغ یه توانست رقابتت بتیه میتوههتا را

گرده افشانی مؤثر بوده كه بتا افتزایش ایته دوره متی تتوان

كاهش دهد و میوهها به اندازۀ كافی متواد غت ایی دریافتت

شانس تشکیل میوه را افزایش داد .دورۀ گردهافشتانی متؤثر

معنادار

برابر است با طول يمتر تخمتک منهتاي زمتانی كته طتول

بیه تیمارها با شاهد در اندازۀ میوهآ شاید به ایه دلیل باشد

میكشد تا لولة گرده از كالله به تخمتک برستد .از يوامتل

كه میوههاي همة تیمارها به اندازۀ نیتاز ختود متواد غت ایی

مؤثر بر دورۀ گردهافشانی مؤثر استعمال كودهتاي نیتروژنته

بهینه را دریافت كردند و به حداكثر رشد خود رسیدند [.]8

بهينوان یک يامل تغ یه اي در اواخر تابستان و استتفاده از

كردند و كیفیت آنها افزایش یافت [ .]9يدم تفاو

تنظی كنندههاي رشد در طی گلدهی است .همچنیه يناصر
 .4نتيجهگيري

غ ایی مورد نیاز گیاهان پرمصرف و ك مصرفپ در بهبتود

در اغلب درختان میوه همة گلهتاي تلقتیحشتده بته میتوه

خصوصیا

تبدیل نخواهند شد و بسته به گونه یا ژنتیک رق آ درصدي

تشکیل میوه باید به تغ یة گیاه براي بهبود ایه خصوصیا

از ریز

طبیعی در میوه هتاي جتوان در حتال رشتد روي

نیز مبادر
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كیفیتی میوه مؤثرندآ ازایهرو همزمان با افزایش
ورزید.
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phytochemicals from various cultivars of plums.
Food Chemistry. 81: 321-326.

نتیجهگیري كلی نشان میدهد اسید فنیتل فتا میتک بتا
افزایش دورۀ گرده افشانی مؤثر سبب افزایش باروري شتده

5. Kishore DK, Pandey RM and Sharma YP (1991)
Plums. In: Mitra, S.K., Rathore, D.S. and Bose,
T.K. (eds). Temperate fruits. Horticulture and
Allied publishers India.

و درنهایت سبب افزایش تشکیل میوۀ آلو شتده استتآ امتا
بهيلت افزایش رقابت بر سر متواد غت ایی بتیه میتوههتاي
تشکیلشتدهآ وزن و ابعتاد میتوه و درنتیجته كیفیتت میتوه

6. Okie WR and Hancock JF (2008) Plums, pp.
337-357. in: Hancock, J.F. Temperate Fruit
Crop Breeding Germplasm to Genomics.
Michigan State University. 455 p.

 همچنیه كتاربرد استید فنیتل فتا میتک.كاهش یافته است

7. Okie WR and Weinberger JH (1996) Plums. In:
Janick, J., Moore, J.N. (eds). Fruit Breeding.
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فتا میک در باغآ از تغ یة مناستب بتاغ میمتئه شتد و در

همراه با مواد غ اییآ موجتب افتزایش يملکترد و كیفیتت
 ازایه رو توصیه میشود قبل از كاربرد اسید فنیتل.میوه شد
مناسب نبودن تغ یهآ باید ایه تنظی كننتدۀ رشتد را

صور

همراه با مواد غ ایی مورد نیاز بهكار برد تا يالوه بر افزایش
.مقدار میوهآ كیفیت آن نیز بهبود یابد
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