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اثر روغن سویا و نفتالیناستیکاسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن
جوانهها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘
3

شیما چایانی ،1احمد ارشادی  *2و حسن ساریخانی

 .1کارشناس ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 2و  .3دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/02/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/08/14 :

چكيده
بهمنظور بررسی اثر محلولپاای (اول اسفند و اول فروردین) روغن سویا و نفتالیناسیتیکاسیید ( )NAAدر بیه تیأخیر انیداختن زمیان
اکوفایی جوانهها و افزای

مقاومت به سرمای بهارۀ انهور رقم ’فخری‘ ،زمایگی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهیای کامیل

تصادفی در سه تکرار ،در یک تاکستان تجاری اهر مریانج از توابع استان همدان ،در سال  1390انجام گرفت .غلظت دیاکسید کربن و
اتیلن درون جوانهها سه روز پد از محلولپاای اندازهگیری اد .تیمارهای روغن سویای  10درصد بهتنهیایی ییا در ترکییب بیا
 100میلیگرم بر لیتر در اسفند ،س ب بیگترین تجمع گازهای تنفسی درون جوانهها و  12روز تأخیر در باز ادن نها و بی
سانتیگراد افزای

NAA

از  5درج

مقاومت به سرمای جوانهها در مقایسه با ااهد ادند .محلولپاای تیمارهای  NAAدارای ثار جز ی بر تأخیر در باز

ادن جوانهها و افزای

مقاومت به سرمای نها بودند و تیمارهای روغن سویای  5درصد بهتنهایی یا در ترکیب با  200 NAAمیلیگرم

بر لیتر حد واسط دو گروه قرار دااتند .محلولپاای تیمارهای روغن سویا در اسفند ،ثار بهتری در به تأخیر انداختن اکوفایی جوانهها
و تجمع دیاکسید کربن و اتیلن درون نها نس ت به فروردین داات؛ ازاینرو کاربرد روغین سیویا بیهدلییل افیزای

غلظیت گازهیای

تنفسی ،س ب طوالنی ادن رکود درون جوانهها اده و در نهایت با به تأخیر انداختن زمان باز ادن جوانیههیا ،بیه کیاه

ثیار منفیی

سرمای بهاره میانجامد.
كلیدواژهها :اکسین ،انهور ،تأخیر گلدهی ،تنفد ،روغن سویا ،سرمازدگی.

* نویسنده مسئول

Email: Ershadi@basu.ac.ir

شیما چایانی و همکاران

 .1مقدمه

مؤثرترین روش های کنتیرل سیرمازدگی بهیاره ،اسیتفاده از

انهور 1یکی از محصولهای مده و مهم باغ انی در جهیان

ترکیب های ایمیایی و روغنی با هدف طوالنی ادن رکیود

و ایران است  .]9سرمای بهاره یکی از وامل محدودکنندۀ

و به تأخیر انداختن زمان گلدهی است  .]22محلولپاایی

محصول میایود .]20

ترکیبهای ایمیایی به لت هزین کم و کاربرد سان ،برای

وهوای زمین در سالهیای اخییر ،سیرماهای

حفاظت گیاهان در برابر خسارت دمای کم بسییار مناسیب

دیررس بهاره در بسیاری از مناطق کگور بهصیورت بیومی

است .کاربرد روغن سویا در دورۀ خوا

گیاه ضمن تغیییر

در مده که همهساله خسارتهای فراوانیی را بیه گیاهیان و

در ترکیب هوای داخل جوانه و محدود کیردن ت یادلهیای

محصوالت کگاورزی وارد میکنید  .]5بیه دلییل پیراکن

گازی ،در به تأخیر انداختن زمان باز ادن جوانیههیا میؤثر

کگت انهور است که س ب کاه
با تغییرات

نامناسب باغ های مو در ایران ،میدهتیرین تاکسیتانهیا در
منییاطق سردسیییر کگییور قییرار دارنیید و بخ ی

اسییت  .]13افییزای

زیییادی از

غلظییت دیاکسییید کییربن در داخییل

بافتها بهدلیل وجود پوا های روغنی روی جوانیههیا و

محصول نها در اثر سرمای بهاره از بین میرود .]6

جلوگیری از انتگار ن و در نتیجه کاه

جوانههای بارور انهور از نو مرکباند که در بطن هیر

تنفد مییتوانید

در کنترل فعالیت جوانهها و زمان اکوفایی نها مؤثر بااید

یک از نها سه جوانه وجود دارد .بهطور معمول ،از جوانی

 .]31تأثیر روغن سویا در بیه تیأخیر انیداختن گلیدهی در

نخست ابتدا ااخهای راد میکند که بر روی ن بسیته بیه

درختان مختلفی نظیر ارقام مختلف هلیو 16، 28، 32، 37

رقم ،از گره دوم تا اگم یا باالتر خوا گل ظاهر میایود

 ،]10،ارقییام مختلییف انهییور  ،]23، 35، 36زرد لییو  ]3و

 .]9در اغلب ارقام تجاری انهور بیگترین محصیول توسیط

بلوبری  ]14، 17گزارش اده است.

جوان نخست تولید میاود که بهدلیل زودتر باز ایدن ایین

تنظیمکنندههای راید بیا کنتیرل رکیود ،درختیان را در

جوانه نس ت به جوانههای دوم و سیوم حساسییت بیگیتری

مقابل خطرهای ناای از سرمای بهاره حف میکنند  .]7در

نس ت به سرما دارد .در صورت بروز سرمای دیررس بهیاره،

حال حاضر ،اطال ات کمی در مورد سازوکار میل NAA

اغلب جوانههای نخست سیب میبینند و محصول ن سیال

و تأثیر ن بر تأخیر در گلدهی وجیود دارد .بیهطیور کلیی،

تا حد زیادی از بین میرود  .]9حساسیت بافتهای درختان

پاسخ درختان میوه به غلظت و زمانهای کاربرد  ،NAAبیه

نس ت به صدم سیرما متفیاوت اسیت .جوانیههیای گیل از

وامل مختلفی از جمله هدف استفاده از این ترکییب ،نیو

حساسترین بافتهای گیاهی به سرما هسیتند ،بنیابراین هیر

رقییم و واکیین

املی که موجب بیه تیأخیر انیداختن رونید نمیو ایین نیو

ن بییه کییاربرد اکسییین ،غلظییت ،زمییان

محلولپاای و مهمتر از همه ایرایط محیطیی (رطوبیت و

جوانهها در بهار اود ،میتواند س ب مصونیت نها از سرمای

دما) در جر

بهاره اود  .]6، 41از نجا که رادونمو انهور در بهار وابسته

 .]33،غلظت زیاد اکسیین اثیر بیازدارنیدگی بیر رایدونمو

به دماست ،با گرم ادن هوا جوانهها زودتیر بیاز ایده و در

گیاهان دارد ،بنابراین بهنظر میرسد که با بر هم زدن مقیدار

نتیجه نس ت به سرمای بهاره سیبپریر میاوند .]9

اکسیین درونیی جوانیههیا ،بتیوان سی ب تیأخیر در نمیو و

اکسیین و ایدت اثیر ن بسیتهی دارد 42

کوا های زیادی در زمین کنترل رکود گیاهیان بیرای

اکوفایی ط یعی جوانیههیا اید  .]7اسیتفاده از  NAAبیا

مقابله با سرمای بهاره بیه میل میده اسیت  .]20یکیی از

هدف به تأخیر انیداختن زمیان بیاز ایدن جوانیههیا روی
رقمهای مختلف انهور از جمله ’ رامون‘ ’ ،]29کونکیورد‘

1.Vitis vinifera L.
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و روغن از امولسیفایر سدیم کربوکسی متیل سلولز 1بیا

’ ،]34موسییکادینا‘  ]39و ’ادلوایییز‘  ]36بررسییی اییده

غلظت  2درصد استفاده اد .پنج بوت انهور در هیر تکیرار

است.

(در مجمو پانزده بوته برای هر تیمیار) و دو یدد ایاخ

سرمازدگی سی ب اخیتالل در فعالییت غگیای سیلولی

یکساله در هر بوته انتخا

میاود و در پی ن الکترولیتهای داخل سلول بیه خیارج
از ن نگت میکنند؛ بههمین دلیل ،اندازهگیری درصد نگت

کاه

الکترولیتها ،میتواند روش مناس ی برای ارزیابی سیالمت

در باغ انتخا

و تراوایی غگا پد از تن

سیرما و سینج

سرمای جوانهها بااد  .]21هدف پ وه

و المتگراری ادند .بهمنظور

ثار جان ی ،بوتههای همسن با راد بهنس ت یکسان
ادند و ملیات باغی بهطور یکسیان بیرای

مقاومیت بیه

هم بوتهها انجام گرفت .ااخههای یکسیال منتخیب روی

حاضر ،بررسیی

بوتههای پانزدهسال انهور تا سر حد جوان اگم سربرداری

اثر محلولپاای روغن سویا و  NAAبههمراه ترکیب نهیا،

اده و در مرحل رکود ،در دو تیاریخ ذکرایده تیا مرحلی

در غلظییتهییا و زمییانهییای مختلییف (اول اسییفند و اول

بچک محلولپاای ادند.
ارزیابی اکوفایی جوانه هیا بیه صیورت روزانیه انجیام

فروردین) بر زمان ایکوفایی جوانیههیا ،تغیییر در غلظیت
گازهای تنفسی و مقاومت به سرمای بهاره نهاست .بهدن ال

گرفت .مالک باز ادن جوانههیا ،رسییدن نهیا بیه مرحلی

ن تیمارهایی با غلظت و زمان مناسب معرفی میایوند تیا

نوکس ز 2بود؛ در این مرحلیه ،فلید روییی جوانیههیا ،تیا

ضمن به تأخیر انداختن زمان باز ادن جوانیه هیا و تیداوم

حدودی کنار میرود و بافیت سی ز رنیر جوانیه مگیاهده

رکود در نها ،س ب کاه

می ایود  .]19، 26اول فیروردین ،روز م یدأ (روز صیفر)

خسارت سرمای بهاره اوند.

برای ارزیابی تاریخ اکوفایی جوانهها درنظیر گرفتیه اید.
 .2مواد و روشها

صفتهای مورد بررسی اامل زمیان الزم بیرای بیاز ایدن

بییهمنظییور بررسییی اثییر محلییولپااییی (اول اسییفند و اول

اولین جوانه و خرین جوانه ،زمیان بیاز ایدن  50درصید

فروردین) روغن سویا و نفتالیناستیکاسید ( )NAAدر بیه

جوانه ها و یکنواختی در باز ادن نها بود .زمان بیاز ایدن

تأخیر انداختن زمان اکوفایی جوانه ها و افزای

مقاومیت

 50درصد جوانهها ،تاریخ اکوفایی درنظر گرفته مییایود

به سرمای بهاره انهور رقم ’فخری‘ ،یک زمای

فاکتوریل

 .]11فاصل زمانی بین باز ادن اولین جوانه تا بیاز ایدن

در قالب طرح بلوکهای کامل تصیادفی در سیه تکیرار ،در

 50درصد جوانه ها تحت نوان یکنواختی بیاز ایدن نهیا

یک تاکستان تجاری اهر مریانج از توابع استان همدان ،در

درنظر گرفته اد .]11

سال  1390انجام گرفت .فاکتور اول تاریخ محلولپاای در

میزان تنفد درون جوانیههیا ،بیا انیدازهگییری غلظیت

دو زمان (اول اسفند و اول فروردین) و فاکتور دوم نیو و

گازهای تنفسی محاس ه اد .بهمنظور خارج کردن گازهیای

غلظت ترکیب های ایمیایی در هفیت سیط

داخلی بافت گیاهی ،از خأل بیاال تیا حیدود  100میلییمتیر

ایاهد (

اسییتفاده ایید  .]38ابتییدا

مقطر) NAA ،با غلظت  1000میلیگرم بیر لیتیر NAA ،بیا

جیییوه و پمییپ خییأل متنییاو

غلظت  2000میلیگرم بر لیتیر ،روغین سیویای  5درصید،

محلول پاای جوانه ها توسط ترکییب هیای اییمیایی در دو

روغن سویای  10درصد ،ترکیب روغن سویای  10درصید

مرحل اسفند و فروردین انجام گرفیت و سیه روز پید از

و  100 NAAمیلیگرم بر لیتر و ترکییب روغین سیویای 5
درصد و  200 NAAمیلی گرم بر لیتر بودند .بیرای ترکییب

)1. Cudium Carboxy Methyl Cellulose (CMC
2. Green tip
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محلول پاای ،ااخه ها به زمایگیهاه منتقیل ایدند .از هیر

مقاومت جوانهها به سرما ،با محاس درصد نگت یونی

ااخه سه جوانه بهطول  1سانتیمتر بیه نیوان ییک تکیرار

نها محاس ه اد  .]40بدین منظیور ،در  20فیروردین و از

و بریده اد .برای ایجاد خأل از ییک دسییکاتور بیا

ااخه هایی کیه در  15اسیفند محلیول پاایی ایده بودنید،

ا ظم دسیکاتور بیا محلیول

و

انتخا

حجم  1لیتر استفاده اد .بخ

نمونه گیری اد که پد از قرار دادن در پارچی مرطیو

اا ا سولفاتمنیزیم پر اد .یک ظرف ایگهای بیا حجیم

کیسه هیای پالسیتیکی بیه زمایگیهاه منتقیل ایدند .ابتیدا

 0/5لیتر درون دسیکاتور بهصورت وارونیه قیرار داده اید.

جوانه ها از روی ایاخه جیدا ایده و دو یدد از نهیا بیه

جوانهها در این ظرف ،داخلی بهنحوی قرار گرفتنید کیه در

قوطیهای پالستیکی  50میلیلیتیر منتقیل ایدند و پید از

زیر محلول سیولفات منییزیم غوطیه ور باایند .اسیتفاده از

مقطییر در اتاقییک سییرما

سولفات منیزیم به جای

اضییافه کییردن چنیید قطییره

س ب خروج بهتر گازها بهوی ه

(کیمیارهییاورد ،ایییران) قییرار گرفتنیید .تیمارهییای سییرمایی

دیاکسید کربن از محیط مایع میاود .بیرای جلیوگیری از

براساس نتایج پی تیمارهای ق لی انتخا

ادند که ایامل

باال مدن جوانه ها ،یک تیوری در ظیرف ایگیهای داخیل

صفر -20 ،-16 ،-12 ،-8 ،و  -24درج سانتیگراد بودند.

دسیکاتور روی جوانهها قرار گرفت .ق ل از انتقال جوانههیا

کاه

دمای اتاقک سرد دو درج سیانتیگیراد بیر سیا ت

درون محفظیی داخلییی ،گازهییای اضییافی داخییل محلییول

بود .پد از اتمام تیمار سرمایی نمونه ها از دسیتهاه خیارج

سولفات منیزیم به وسیل پمپ خأل خارج اید .بیا کیاه

ادند و  20میلیلیتر

فگار ،جریان گاز از داخیل بافیت بیهسیمت دسیکهیا و

سا ت بر روی اییکر قیرار گرفتنید .پید از ایین میدت،

روزنهها برقرار اد و در نهایت گازهای حلایده از بافیت

هدایت الکتریکی اولی ( )E1نمونه ها با اسیتفاده از دسیتهاه

جوانه خارج ادند .بهمنظور ایق کردن اجزای دسیتهاه ،از

هییدایتسیینج الکتریکییی (مییدل اینولییب  ،720لمییان)

وازلین استفاده اد  .]38ارایط خأل نس ی برای هر تکرار،

اندازهگیری اد .به منظور دستیابی به حداکثر نگیت ییونی،

در حدود  60دقیقه ادامه یافت ،تیا جیایی کیه دیهیر هییچ

حاوی نمونهها 20 ،دقیقیه در اتیوکالو بیا

ح ابی از جوانهها خیارج و در سیط

لولههای زمای

مقطر به قوطیها اضافه اید و 24

مگیاهده نگیود.

دمای  121درج سانتیگراد قیرار گرفتنید و پید از سیرد

نمونه ای از گازهای تجمع یافته در باالی محفظی ایگیهای

ادن نمونهها نگت یونی نها دوباره ( )E2اندازهگیری و بیا

داخییل دسیییکاتور توسییط سییرنرهییای خییأل (ونوجکییت)

رابط زیر محاس ه اد :]40

جمع وری و غلظت دیاکسید کیربن و اتییلن درون بافیت

()1

جوانهها اندازهگیری اد  .]38غلظت گازها بیا اسیتفاده از

محاس ( LT50برودتی که بیه  50درصید نگیت ییونی

دستهاه گاز کرومیاتوگرافی (میدل  ،CP 3800 GCوارییان،

کامییل جوانییه منجییر اییده و دمییای کگیینده درنظییر گرفتییه

ساخت مریکا) مجهز به اناساگر ،FID 1بیا سیتون مویینیه

میاود) از برازش نمودار دادههای نگت یونی و تیمارهای

بروپک  Qو گاز حامل نیتروژن سنجیده اد .دمیای سیتون

سرمایی با نرمافزار اکسل انجام گرفت .نتیایج بیا نیرمافیزار

نیز روی  100درج سانتیگیراد ،دمیای تزرییقکننیده روی

ماری  SASتجزیه اد و مقایس میانهینهیا بیا اسیتفاده از

 110درج سانتیگیراد و دمیای دتکتیور روی  120درجی

 = )E1/E2( × 100درصد نگت الکترولیتها

زمون دانکن در سط

سانتیگراد تنظیم اد.
1 . Flame Ionization Detector
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 5درصد انجام گرفت.

اثر روغن سویا و نفتالیناستیکاسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانهها و كاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘

. 3نتایج و بحث

بهدست مد .محلولپاای بیا روغین سیویای  5درصید ییا

 .1. 3زمان باز شدن اولين جوانه

ترکیب این تیمار با  200 NAAمیلیگرم بر لیتیر در مرت ی

اثر ترکیب های ایمیایی ،زمان محلولپاایی و بیرهمکین

بعدی قیرار داایت .ثیار کیاربرد  NAAبیا غلظیت 2000

میاری 1

میلیگرم بر لیتر بهوی ه در اسفند نس ت بیه ایاهد معنیادار

نها بر تاریخ بیاز ایدن اولیین جوانیه در سیط

درصد معنادار اد (جدول  .)1محلول پاایی اسیفند سی ب

اد ،درحالی کیه اثیر کیاربرد ایین غلظیت در فیروردین و

تأخیر بیگتری نس ت به محلول پاای فروردین اد .حداکثر

همچنین  1000 NAAمیلیگرم بر لیتیر در یین معنیاداری

تأخیر در باز ادن اولین جوانه با روغن سویای  10درصید

نس ت به ااهد ،چگمهیر ن ود (اکل .)1

بهتنهایی ییا در ترکییب بیا  100 NAAمیلییگیرم بیر لیتیر
جدول  .1تجزیۀ واریانس اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی آنها بر برخی صفات مربوط به شکوفایی جوانههای انگور ’فخری‘
میانهین مربعات
منابع تغییرات

درج زادی

باز ادن

باز ادن

باز ادن

یکنواختی

اولین جوانه

خرین جوانه

 %50جوانهها

باز ادن جوانه

0/55

0/07

0/063

1/49

بلوک

2

تاریخ محلولپاای

1

**

6

**66/57



ترکیب ایمیایی

ترکیب ایمیایی × تاریخ

6

**

31/10

**

**

15/74

**97/30
**

2/48

**

85/001

**146/27
*

5/97

14/41

**56/91
ns

6/37

0/77

اات اه زمایگی

26

0/29

0/78

2/01

1/13

ضریب تغییرات ()%

-

1/14

1/65

2/84

13/25

** * ،و  :nsبهترتیب معنادار در سط  1و  5درصد؛ و غیرمعنادار.
 تیمارها :ااهد،
روغن سویا .٪10

mg/l NAA ،2000 mg/l NAA ،1000 mg/l NAA

اسفند

a

cd

c

f

d e

60

a b
f

g

g g

h h

50
40

 .1شاهد
1000mg/l NAA .2

30

2000mg/l NAA .3
+100mg/l NAA .4روغن٪10

20

+200mg/l NAA .5روغن ٪5
 .6روغن سویا ٪5

10

 .7روغن سویا ٪10

0
7

6

4

5

3

2

تیمار

1

شکل  .1اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی بر زمان بازشدن اولین جوانۀ انگور رقم ’فخری‘
حروف مگترک نگاندهندۀ ن ود اختالف معنادار در سط  5درصد است.
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روز (از اول فروردین)

فروردین

 + 100روغنسویا  + 200 mg/l NAA ،٪10روغن سویا  ،٪5روغین سیویا ،٪5

شیما چایانی و همکاران

 .3. 3زمان باز شدن  50درصد جوانهها

 .2. 3زمان باز شدن آخرین جوانه
زمان محلولپاای ،ترکیب ایمیایی و برهمکن

تأثیر زمان محلولپاای و ترکیب ایمیایی در سط

این دو ،اثر

میاری

معناداری در سط  1درصد بیر تیاریخ بیاز ایدن خیرین

 1درصد و برهمکن

جوانه دااتند (جیدول  .)1محلیول پاایی فیروردین NAA

اییدن  50درصیید جوانییههییا معنییادار ایید (جییدول .)1

به تنهایی یا ترکیب روغن سیویای  5درصید 200 NAA +

محلییولپااییی اسییفند موجییب تییأخیر بیگییتری در زمییان

میلیگرم بر لیتر ،س ب تأخیر بیگتری در باز ایدن خیرین

اییکوفایی  50درصیید جوانییههییا ایید .حییداکثر تییأخیر در

جوانه نس ت به محلول پاای اسیفند اید ،درحیالی کیه در

اکوفایی  50درصد جوانهها پد از محلولپاایی زمسیتانه

سایر تیمارها تیاریخ محلیول پاایی اثیری بیر ایین صیفت

با روغن سویای  10درصد بهتنهایی یا در ترکیب با اکسیین

نداات .بیگترین تیأخیر در بیاز ایدن خیرین جوانیه ،بیا

بهدست مد که جوانههیا بیهترتییب  7و  12روز دیرتیر از

محلولپاای روغن سویای  10درصد در ترکییب بیا NAA

ااهد باز ادند .محلولپاای بیا روغین سیویای  5درصید

 100میلیگرم بیر لیتیر و در پیی ن محلیولپاایی روغین

بهتنهایی یا در ترکیب با اکسین تأثیر متوسطی بر تاریخ بیاز

سویای  10درصد بهتنهایی مگاهده اید .محلیولپاایی بیا

ادن  50درصد جوانهها داایت .هورمیون پاایی زمسیتان

روغن سویای  5درصد بهتنهایی یا در ترکیب با اکسیین در

اکسین  2000و  1000میلیی گیرم بیر لیتیر سی ب  2/3روز

مرت دوم قرار دااتند .محلول پاای  NAAبا غلظت 2000

تأخیر در اکوفایی 50درصد جوانهها نس ت به تیمار ااهد

و  1000میلیگرم بر لیتر بهترتیب سی ب  7و  4روز تیأخیر

اد ،درحالی که محلول پاای فروردین اکسین تأثیر چندانی

در باز ادن خرین جوانه نس ت به ااهد ادند (اکل .)2

بر اکوفایی جوانهها نداات (اکل .)3

اسفند

نها در سط  5درصد بیر زمیان بیاز

70
ab bc

cd

e

e

e

f

 .1شاهد

f

f

50

1000mg/l NAA .2

40

+100mg/l NAA .4روغن٪10

30

+200mg/l NAA .5روغن ٪5

20

 .7روغن سویا ٪10

10

2000mg/l NAA .3

 .6روغن سویا ٪5

0
7

6

تی 4

5

3

2

1

مار

شکل  .2اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی بر زمان باز شدن آخرین جوانۀ انگور رقم ’فخری‘
حروف مگترک نگاندهندۀ ن ود اختالف معنادار در سط  5درصد است.
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روز (از اول فروردین)

فروردین

cd d

a a

d

60

اثر روغن سویا و نفتالیناستیکاسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانهها و كاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘

اسفند

a c

e

a b
f g

f gh

gh h

 .1شاهد

50
40

1000mg/l NAA .2

30

2000mg/l NAA .3
+100mg/l NAA .4روغن٪10

20

+200mg/l NAA .5روغن ٪5

روز (از اول فروردین)

فروردین

c

c d

60

10

 .6روغن سویا ٪5
 .7روغن سویا ٪10

0
6

7

5

4
تیمار

2

3

1

شکل  .3اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی بر زمان باز شدن  50درصد از جوانههای انگور رقم ’فخری‘
حروف مگترک نگاندهندۀ ن ود اختالف معنادار در سط  5درصد است.

 .4. 3یكنواختی باز شدن جوانهها

روغن سویا  10درصد  100 NAA +میلیگرم بر لیتیر (13

تاریخ محلول پاای و ترکیب های ایمیایی ،یکنیواختی بیاز

روز) و در پی ن روغن سویای  10درصید بیهتنهیایی (11

ادن جوانه ها را در سط

ماری  1درصد تحت تأثیر خود

روز) بهدست مد .اثر زمان محلول پاای فقط زمانی معنادار

قرار دادند ،ولی برهم کن

نها بر این صفت معنیادار نگید

اد که ااخهها با روغن سویای  10درصد یا در ترکیب بیا

(جدول  .)1حداکثر یکنواختی در بیاز ایدن جوانیههیا در

اکسین محلول پاای ادند .در مورد تیمارهای دیهیر زمیان

تیمار ااهد ( 5روز) و  1000 NAAمیلیگرم بر لیتیر (5/9

محلول پاای تأثیری بر یکنواختی باز ادن جوانهها نداات

روز) مگاهده اد که در پی ن  2000 NAAمیلیگیرم بیر

(اکل .)4

لیتر ( 6/1روز) قرار داایت .کمتیرین یکنیواختی بیا تیمیار
اسفند
فروردین

8

a

b

 .1شاهد

ef

ed

cde

6
ef

ef

fg

2000mg/l NAA .3

5
gh gh

gh h

4

+100mg/l NAA .4روغن٪10

3

+200mg/l NAA .5روغن ٪5

2

 .6روغن سویا ٪5

1

 .7روغن سویا ٪10

0
7

6

5

4
تیمار

3

2

روز (از اول فروردین)

bc bcd

1000mg/l NAA .2

7

1

شکل  .4اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی بر یکنواختی باز شدن جوانههای انگور رقم ’فخری‘
حروف مگترک نگاندهندۀ ن ود اختالف معنادار در سط  5درصد است.
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شیما چایانی و همکاران

سریعتر پوا

استفاده از غلظت های مختلف روغن سیویا (از  2/5تیا

اثر نها منجر ایده بااید.

روغنی و کاه

 15درصیید) ،سیی ب تییأخیر  2تییا  19روزه در بییاز اییدن

از طرفی بهنظر میرسد جوانه هیا در ایین زمیان در ایرف

جوانه های گل هلو میاود که در غلظتهای زیاد موجیب

زمستانهاند و فعالییتهیای متیابولیکی

کاه

بیدار ادن از خوا

یکنواختی در اکوفایی جوانهها میاود  .]28نتایج

بیگتری دارند و احتمیاالً کمتیر تحیت تیأثیر ترکییب هیای

مگابهی نیز در ارقام مختلف هلیو ،]10 ، 16 ،28 ،32 ،37

روغنی قرار می گیرند که با پ وه

انجامگرفته روی انهور

انهییور  ،]23 ، 34 ،36زرد لییو  ]3و بلییوبری  14و ]17

رقم ’ادلوایز‘ م نی بر تأثیر بیگتر کیاربرد روغین سیویا در

گزارش اده است.

اسفند نس ت به فروردین بر تأخیر در بیاز ایدن جوانیههیا

در پی وه

مطابقت دارد .]36

حاضییر تییأخیر در بییاز اییدن جوانییههییای

تیماراده با روغن سویای  10درصد بیههمیراه 100 NAA

طییی پ وهگییی اثییر سییه غلظییت  1000 ،500و 1500

میلی گرم بر لیتر و روغن سویای  10درصد بهتنهایی نس ت

میلیگرم بر لیتر  NAAبر تأخیر در ایکوفایی جوانیههیای

به ااهد مگاهده اد ،بهگونهای که این ترکی ات بیهترتییب

انهور رقم ’ادلوایز‘ بررسی اد و نتایج نگان داد کیه بیین

س ب  12و  7روز تیأخیر در ایکوفایی جوانیههیا ایدند.

اییاهد و غلظییت کییم  NAAاختالفییی وجییود ندااییت؛

سازوکار اثر روغن سویا بر تأخیر گلدهی بیه ایین صیورت

درحالیکه  NAAبا غلظتهای  1000و  1500میلیگرم بیر

است که ترکیبهای روغنی هماننید پواگیی نیازک میل

لیتر بهترتیب س ب  3و  6روز تأخیر در اکوفایی جوانههیا

میکنند و س ب محدود ادن انتگار گاز دیاکسید کربن از

در مقایسه با تیمار ااهد اد  .]36میزان تأخیر ایجادایده

غلظت ایین گیاز در داخیل بافیت

در اکوفایی جوانه ها بیا اسیتفاده از هورمیون  ،NAAاز 5

دکربوکسیالسییون در فراینید تینفد اثیر

روز و کمتر در تحقیق حاضر و دیهر پ وه هیا  ،]36تیا

جوانه می اوند .افزای
جوانه بر واکین

میگرارد و س ب مختل ادن موقت ن میاود و در نتیج

 16-27روز در برخی دیهر از تحقیقات در ارقیام مختلیف

این فرایند ،اکوفایی جوانیه هیا بیه تیأخیر مییافتید .]30

انهور  ]29، 34 ،39متغییر بیوده اسیت کیه ایین اخیتالف

پواگی که با استفاده از غلظیتهیای بیگیتر ترکییبهیای

ممکن است متأثر از نو رقم ،زمان محلیولپاایی ،غلظیت

روغنییی ایجییاد میییاییود دوام بیگییتری دارد و طییی زمییان

وهییوایی (دمییا و

هورمییون و از همییه مهییمتییر اییرایط

طوالنیتری توسط وامل محیطی یا میکروبی تخریب می-

رطوبت) طی اجرای پ وه

اود؛ به همین دلیل غلظتهای بیگیتر ایین ترکی یات ثیار

توسط محققان دربارۀ اثر  NAAبر تأخیر گلدهی بیان ایده

بیگتری بر تأخیر اکوفایی جوانهها دارنید  .]12، 13ال تیه

است .اکسیین در غلظیتهیای زییاد اثیر بیازدارنیدگی بیر

غلظتهای زیاد روغن در درختان هلو  ،]28موجب میرگ

رادونمو گیاهان دارد .بنابراین بهنظر میرسید کیه بیر هیم

درصدی از جوانهها اد؛ حتی از غلظتهای زیاد ترکی یات

زدن مقدار اکسین درونی جوانهها ،مانع نمو نها میایود و

روغنی به نوان تنککننده در درختان هلیو  ]18و بلیوبری

اکوفایی جوانهها را به تأخیر میاندازد  .]7از طرف دیهر،

 ]14، 17استفاده اده است .بهترین زمیان کیاربرد روغین

غلظت زیاد اکسین س ب القای تولید هورمون اتیلن میاود

سویا ،بعد از رفع نیاز سرمایی و در طول مرحل خیروج از

و بهنظر میرسد که این هورمون ،خیود موجیب تیأخیر در

سازگاری به سرماست  .]12، 36در تحقییق حاضیر ،گیرم

مراحل نموی گیاه و از جمله باز ادن جوانیههیا مییایود

ادن نس ی هوا طیی فیروردین ممکین اسیت بیه تخرییب

.]36
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بااید .فیرض هیای مختلفیی

اثر روغن سویا و نفتالیناستیکاسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانهها و كاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘

 .5. 3گاز دیاکسيد کربن
تاریخ محلولپاای ،ترکییباییمیایی و بیرهیمکین

بر لیتر و تیمار روغن سویای  10درصد بهتنهیایی مگیاهده
نهیا،

اد .محلول پاای با روغن سویای  5درصد بهتنهایی ییا در

غلظت گاز دیاکسید کربن درون جوانیههیا را در سیط 1

ترکیب با  200 NAAمیلیگرم بر لیتر ،تأثیر حد واسطی بیر

درصیید تحییت تییأثیر قییرار داد (جییدول  .)2محلییولپااییی

مقدار اتیلن درون جوانه ها داات .کاربرد اکسین نییز تیأثیر

ترکیبهای روغنیی در اسیفند  ،سی ب تجمیع بیگیتر گیاز

مث ت ولی کمی بر تجمع اتیلن درون جوانیههیا نسی ت بیه

دیاکسید کربن جوانهها نس ت به محلولپاای در فروردین

تیمار ااهد داات (اکل .)6

اد .بیگترین غلظت این گاز با محلولپاای روغن سیویای

کاربرد روغن سیویا در مرحلی خیوا

 10درصد در ترکیب با  NAAیا روغن سویای  10درصید

س ب افزای

به تنهایی مگاهده اد .روغن سویای  5درصد بهتنهیایی ییا

درختیان هلیو،

غلظت دیاکسید کربن داخلی ااخهها بیرای

مدت  6روز اد که این امر به تأخیر در گلدهی نها منجیر

در ترکیب با اکسین بیهترتییب در مرت یههیای بعیدی قیرار

میاود .در واقع میزان تغییر دیاکسید کربن اتمسفر داخلی

دااتند NAA .با غلظتهای  1000و  2000میلییگیرم بیر

ااخههای ااهد بهطور متوسط  1/12درصد در طیول ییک

لیتر ثار جز ی ولی معنیاداری در مقایسیه بیا تیمیار ایاهد

ماه بعد از ارو زمای

دااتند (اکل .)5

بوده است .در طیول ایین میدت،

میانهین روزانی سیط دیاکسیید کیربن بیین 0/58-2/21
درصد تغییر دااته و مقیدار دیاکسیید کیربن ایاخه هیای

 .6. 3گاز اتيلن
اثر تاریخ محلولپاای ،ترکیب ایمیایی و برهمکن

تحت تیمار با  2/5درصد روغینسیویای خیام 33 ،درصید

نها بر

بیگتر از ااخه های تیمار نگده در اولین و سومین روز پد

غلظت اتیلن درون جوانه ها در سط  1درصد معنادار اید

از تیمار بوده است .روغن سویا ماننید ییک فیلتیر موجیب

(جدول  .)2محلولپاای اسفند تأثیر چگمهیری بیر تجمیع

محییدود اییدن انتگییار دیاکسییید کییربن میییاییود؛ ال تییه

گاز اتیلن جوانه ها نس ت به محلول پاای فروردین داایت.

سوراخهای ریز این فیلتر اجازۀ انتگار بیگتری بیه مولکیول

حداکثر غلظت اتیلن درون جوانهها در محلولپاای اسیفند

اکسی ن میدهد .]28

با تیمار روغن سویای  10درصد  100 ،NAA +میلییگیرم

جدول  .2تجزیۀ واریانس اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی بر غلظت گازهای دیاكسید كربن و اتیلن جوانۀ انگور ’فخری‘
منابع تغییرات

درج زادی

میانهین مربعات
دیاکسید کربن

اتیلن

0/02

0/03

بلوک

2

تاریخ محلولپاای

1

**

0/13

6

**

0/67

ترکیب ایمیایی × تاریخ

6

**

0/01



ترکیب ایمیایی

**

0/02

**

0/05

**

0/001

اات اه زمایگی

26

0/0005

0/0001

ضریب تغییرات ()%

-

2/20

4/35

** :معنادار در سط  1درصد.
تیمارها :ااهد،

mg/l NAA ،2000 mg/l NAA ،1000 mg/l NAA

روغن سویا .٪10

 + 100روغنسیویا  + 200 mg/l NAA ،٪10روغینسیویا  ،٪5روغینسیویا ،٪5
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1/8
1/6

a

اسفند

b

c

فروردین

e

g

f
h

1000mg/l NAA .2

i j

2000mg/l NAA .3

j j

+100mg/l NAA .4روغن٪10

k l

+200mg/l NAA .5روغن ٪5
 .6روغن سویا ٪5
 .7روغن سویا ٪10

6

7

4

5

2

3

0/8
0/6
0/4
0/2
0/0

غلظت (%)CO2

 .1شاهد

d

1/4
1/2
1/0

1

تیمار

شکل  .5اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی بر غلظت گاز دیاكسید كربن درون جوانههای انگور رقم ’فخری‘
حروف مگترک نگاندهندۀ ن ود اختالف معنادار در سط  5درصد است.
اسفند

a

a

30

d
e

1000mg/l NAA .2

ef

g

2000mg/l NAA .3

24

f

hi

+100mg/l NAA -4روغن٪10

i

gh

18

j j

+200mg/l NAA .5روغن ٪5

6

 .6روغن سویا ٪5
 .7روغن سویا ٪10

12

) ethylen (nl.g-1 .h-1

فروردین

36

b

c

 .1شاهد

42

0
7

6

4

5

3

2

1

تیمار

شکل  .6اثر تركیبهای شیمیایی و تاریخ محلولپاشی بر غلظت گاز اتیلن درون جوانههای انگور رقم ’فخری‘
حروف مگترک نگاندهندۀ ن ود اختالف معنادار در سط  5درصد است.

افزای

غلظت دیاکسید کربن و کاه

میتواند س ب کاه

غلظت اکسی ن

هورمون  NAAبیهصیورت تیوأم بیر تیأخیر در ایکوفایی

تنفد میوه در ان ارهیایی بیا اتمسیفر

جوانههای گل انهور یا دیهر درختان میوه بیان نگده است.

کنترلاده ایود و بیا کیاربرد روغین مییتیوان اتمسیفری

 .7. 3نشت یونی جوانه

تغییییریافتییه در بافییت اییاخههییا ایجییاد کییرد  .]18تییأثیر
غلظت های زیاد ترکیب های روغنیی بیر افیزای

محلولپاای بوتههای مو با ترکیبهای ایمیایی مختلف در

گازهیای

اسفند اثر معناداری در سط  1درصد بر نگت یونی جوانیه

تنفسی درون جوانهها از جمله دیاکسید کربن و تیأخیر در

در محدودۀ تن

گلدهی درختان هلو  ]15، 18و زرد لو  ]3پیگتر گیزارش

سیرمایی  -8تیا  -20درجی سیانتیگیراد

داات ،ولی درصد نگت یونی در تن

اده است .تا کنون گزارای دربارۀ تأثیر ترکییب روغین و
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سرمایی  -24درج

اثر روغن سویا و نفتالیناستیکاسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانهها و كاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘

سانتی گراد تحت تأثیر محلولپاای قرار نهرفت (جدول.)3
حداقل درصد نگت یونی در محدودۀ تن

محلول پاایی بیا  NAAدر هیر دو غلظیت  1000و 2000

سرمایی  -8تیا

میلیگرم بر لیتیر ،تیا محیدودۀ تین
سانتیگراد س ب کاه

 -20درج سانتیگراد در جوانههای محلولپاایی ایده بیا

سیرمایی  -16درجی

نگت یونی نس ت به تیمیار ایاهد

سرمایی  -24درج سانتیگراد محلیولپاایی

روغن سویای  10درصد بهتنهایی یا در ترکیب با  ،NAAبا

اد .در تن

غلظت  100میلیگرم بر لیتر مگاهده اد و محلولپاای بیا

با هیچیک از ترکیب های ایمیایی ،امل مؤثری در کیاه

روغن سویای  5درصد بهتنهایی یا در ترکیب بیا  ،NAAبیا

خسارت سرما به جوانهها و درصد نگت ییونی نهیا ن یود

غلظت  200میلیگرم بر لیتر در ردههای بعدی قرار دااتند.

(جدول .)4

جدول  .3تجزیۀ واریانس اثر تركیبهای شیمیایی مختلف بر درصد نشت یونی جوانههای انگور رقم ’فخری‘
تحت تیمارهای سرمایی مختلف
منابع تغییرات

میانهین مربعات در تیمارهای سرمایی مختلف

درج زادی

-8

-12

-16

-20

-24

6

**35/08

**75/16

**87/53

**85/9

36/02ns

اات اه زمایگی

14

1/68

8/02

10/67

13/61

12/98

ضریب تغییرات ()%

-

3/56

7/37

1/91

5/74

5/07

ترکیب ایمیایی



** و  :nsبهترتیب معنادار در سط  1درصد و غیرمعنادار.
تیمارها :ااهد،1000 mg/l NAA ،

NAA

 + 100 mg/l NAA ،2000 mg/lروغن سویا  + 200 mg/l NAA ،٪10روغن سیویا  ،٪5روغین سیویا ،٪5

روغن سویا .٪10

جدول  .4اثر تركیبهای شیمیایی بر درصد نشت یونی جوانههای انگور رقم ’فخری‘ تحت تنشهای سرمایی مختلف
تیمار سرمایی
(˚)C

تیمارها
-8

-12

-16

-20

-24

ااهد

42/33a

46/84a

56/17a

71/50a

75/43a

1000 mg/l NAA

38/82b

43/07ab

48/02b

68/76a

73/93a

2000 mg/l NAA

bc

bc

c

ab

a

37/50

39/78

45/99

66/77

72/80

 + 100 mg/l NAAروغن سویا ٪10

32/71e

33/34d

40/33e

57/91c

65/20b

 + 200 mg/l NAAروغن سویا ٪5

de

cd

d

bc

ab

34/50

35/41

42/14

60/67

70/34

روغن سویا ٪5

36/03cd

36/07cd

45/20c

66/36ab

71/15ab

روغن سویا ٪10

33/15e

34/47cd

41/42ed

58/33c

68/45ab

میانهینهای دارای حروف مگترک در هر ستون ،اختالف ماری در سط  5درصد ندارند.
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کمترین مقادیر  LT50در محلول پاای با روغن سیویای

بسته به رقم و مرحل نموی نها ممکن اسیت از ،]1 -21

 10درصد بهتنهایی یا در ترکیب با  ،NAAبیا غلظیت 100

تا  -4درج سانتیگراد متغیر بااد  .]2مقاومت جوانیه بیه

میلیگرم بر لیتر مگاهده اد و محلولپاای با این ترکیبها

سرما با مقدار رطوبت جوانه و پیگرفت در رادونمو گییاه

مقاومت به سرمای جوانهها به مییزان  4/87و

بافیتهیای گییاهی

س ب افزای

ارت اط کد دارد .در واقع مقیدار

 5/47درج سانتی گراد نس ت به ااهد اد .ترکیب روغین

تأثیر مهمیی در سیط مقاومیت نهیا بیه سیرما دارد و بیا

سویای  5درصد با اکسین بر این صیفت اثیر معنیاداری در

پیگییرفت در مرحل ی نمییوی و افییزای

بافییت

مقایسه با ااهد داات ،که ال ته تیأثیر بیگیتری بیر افیزای

جوانهها از مقاومت نها به سرما کاسیته مییایود .]4، 24

مقاومت به سرمای جوانهها نس ت به کاربرد روغن سیویای

بعد از گرراندن فصل رکود ،هوا ارو به گرم ادن میکند

 5درصد بهتنهایی داات .محلولپاای جوانهها با  ،NAAبا

که س ب غاز فعالیت و اکست رکود جوانهها و از دسیت

غلظتهای  2000و  1000میلیگرم بر لیتیر نییز بیهترتییب

دادن سازگاری نها میاود؛ بنابراین اگر جوانیههیا بتواننید

مقاومت به سرمای جوانهها ،به میزان  2/5و

مییابد

موجب افزای

مقییدار

دیرتر اکوفا اوند ،احتمال خسارت به نها کاه

 1/8درج سانتیگراد نس ت به تیمار ااهد اد (جدول .)5

 .]12، 31در تحقیق حاضیر ،کمتیرین خسیارت ناایی از

مقاومت به سرما ،توانایی زنده مانیدن بافیت انهیور در

سرمایی مربوط به جوانههیای محلیولپااییایده بیا

تن

حال رکود ،در مقابل تن های سرمایی اسیت  .]12سیرما

تیمارهای روغن سویای  10درصد بهتنهایی و یا در ترکیب

س ب تغییر حالت غگا از حالت کریستال-میایع بیه حالیت

با  NAAبا غلظت  100میلیگرم بر لیتر بیود .ایین تیمارهیا

جامد-ژل میاود ،که یکی از لتهیای اصیلی خسیارت

س ب حداکثر تأخیر در نمیو جوانیههیا ایدند کیه بیهنظیر

سرمای بهاره و مرگ سلول است .اندازهگیری میزان نگیت

میرسد همین تأخیر میتواند به کاه

خسیارت سیرما در

الکترولیتها ،معیار قابل ق ولی برای ارزیابی مقاومیت گییاه

مناطقی که با سرمای بهاره مواجهاند ،کمک کند.

به سرماست  .]21مقاومت به سیرمای جوانیههیای انهیور
جدول  .5اثر تركیبهای شیمیایی بر مقادیر  LT50جوانههای انگور رقم ’فخری‘ تحت تنشهای سرمایی
ترکیب ایمیایی

LT50

ااهد

-12/40a

1000 mg/l NAA

-14/23b

2000 mg/l NAA

-14/93c

 + 100 mg/l NAAروغن سویا ٪10

f

 + 200 mg/l NAAروغن سویا ٪5

-16/60e

روغن سویا ٪5

d

روغن سویا ٪10

-17/27f

-17/87
-15/67

میانهینهای دارای حروف مگترک در هر ستون ،اختالف ماری در سط  5درصد ندارند.
 :LT50برودتی که به  50درصد نگت یونی کامل در جوانه منجر اده و دمای کگنده درنظر گرفته میاود.
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مقاومییت بییه سییرما در

بسته به نو رقم و مرحل نموی نها ممکن است از  -21تا

گییزارشهییا حییاکی از افییزای

جوانههای زرد لو  ]3و هلیو  ]32پید از کیاربرد روغین

 -4درج سیانتیگیراد متغییر بااید .افیزای

مقاومیت بیه

سویای  10درصد است  .]3اگرچیه ترکییبهیای روغنیی

سرمای جوانهها به میزان  5درج سانتیگراد یا حتی بیگیتر

تأثیرات اختصاصی بر مقاومت به سرمای جوانههیا ندارنید،

بهدلیل تأخیر ایجاداده در نمو و اکوفایی نهیا مییتوانید

به نظر می رسد به دلییل ایجیاد تیأخیر در نمیو و ایکوفایی

استفاده از این روغنها را در مناطقی با ریسک زیاد سرمای

جوانههای تیماراده نس ت به جوانههای ااهد ،حساسییت

بهاره بهطور کامل توجیه کند و راه حلی مؤثر برای کیاه

به سرمای نها را در اوایل بهار کاه

خسارت سرمای بهاره بااد.

میدهند .]8 ، 17

اکسین در ایجاد مقاومت به سرما تأثیر چندانی نداایت

منابع

و کییاربرد غلظییتهییای مختلییف اکسییین ( 1000و 2000

 .1حقی ح ،سیاریخیانی ح و ارایادی ا ( )1392تیأثیر

میلیگرم بر لیتر) فقط حدود  2درج سانتیگیراد مقاومیت
جوانهها را افزای

تغری برگیی سیولفات روی بیر مقاومیت بیه سیرمای

داد که ممکن است ناای از تأثیر اکسین

زمستان بوت انهور رقم ’بیدان سیفید‘ .لیوم و فنیون

بر تأخیر جز ی در باز ادن جوانههیا بااید .اثیر هورمیون
اکسین بر افزای

باغ انی ایران.1-14 :)1(14 .

مقاومت به سیرمای جوانیه هیا تیا کنیون

 .2طیییاهری س و ارایییادی ا ( )1392بررسیییی اثیییر

گزارش نگده است؛ ولی گزارش های زیادی م نی بر تیأثیر

سالیسیلیک اسید بر تحمل به یخ ندان بهیاره در انهیور

مث ت ترکیب های کندکنندۀ راد ماننید پیاکلوبوترازول کیه

( )Vitis viniferaرقییم ’بیدانیی سییفید‘ .بییهزرا ییی

موجب خزان زودرس گیاهیان ییا رکیود طیوالنی تیر نهیا

کگاورزی.135-146 :)2(15 .

میاوند بر مقاومت به سرما وجود دارد .]4، 25
.3

لیزاده ف ،گرگوریان و و ولیزاده م ( )1379بررسیی

 .4نتيجهگيری

اثرهای مقادیر مختلف روغنسیویا بیر زمیان گلیدهی

روغن سویا و ترکیب ن با نفتالیناستیکاسید ،تیأثیر بسییار

زرد لو .لوم و فنون باغ انی ایران.55 -64 :)4، 3(1 .

خوبی بر تأخیر در باز ادن جوانه ها و محافظت از نها در

 .4قاسمی سلوکلویی الف ( )1390ارزیابی مقاومت بیه

مقابل خسارت سرما در اواخیر زمسیتان و اواییل بهیار در

سییرما در ارقییام تجییاری انییار (.)Punica granatum

انهور رقم ’فخری‘ داات .محلیولپاایی در اسیفند تیأثیر

دانگییهاه بییو لی سییینا .همییدان .پایییاننامیی دورۀ

بیگییتری بییر تییأخیر در بییاز اییدن جوانییههییا نس ی ت بییه

کاراناسیاراد.

محلولپاای در فروردین داات .تأخیر زییاد در بیاز ایدن

 .5کرمی مج ( )1384معرفی و تگری خصوصیات مهم ارقام

جوانه ها ،بهوی ه پد از محلول پاای با روغین سیویای 10

انهور مقاوم به سرما موجود در کلکسییون اسیتان فیارس.

درصد بههمراه  100 NAAمیلیگیرم بیر لیتیر ( 12روز) و

همای

لمی کیاربردی راههیای مقابلیه بیا سیرمازدگی.

روغنسویای  10درصد بهتنهایی ( 7روز) نس ت به ایاهد،

سازمان جهاد کگاورزی استان یزد.269-272 :

یکنواختی و سر ت باز ادن جوانه هیا بیود

 .6میرمحمدی می دی م و ترک اصیفهانی س ()1383

توأم با کاه

که ممکن اسیت تیا حیدودی بیه نیایکنواختی در رسییدن

مدیریت تن

سرما و یخزدگی گیاهان زرا ی و باغی.

محصول منجر اود .مقاومت به سرمای جوانه هیای انهیور

انتگارات جهاد دانگهاهی ،صنعتی اصفهان 330 .ص.
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