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فریبرز زارع نهندی * 1و نیلوفر محمدی سیالبی

 .1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/09/23 :

تاریخ وصول مقاله1393/05/24 :

چكيده
گلدهی و تولید محصول در کامکوات ناگامی تا حدودی با دیهر مرک ات متفاوت است ،زیرا بهطور معمیول سیه بیار گلیدهی در سیال
اتفاق میافتد که ممکن است به تولید محصوالتی با کیفیت متفاوت روی یک درخت منجر اود .با توجه به تأثیر مناسب پاکلوبوترازول
در افزای

و تغییر رژیم گلدهی مرک ات ،زمایگی بهصورت گلدانی و با سه سط پاکلوبوترازول (صیفر 0/1 ،و  0/5گیرم میادۀ میؤثره

بهازای هر درخت) و ا

تکرار بهصورت بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه انجام گرفت .وی گیهیای فیزیکیی مییوه ایامل طیول،

رض ،نس ت طول به رض ،حجم ،جرم حجمی و خصوصیات کیفی میوه نظیر وزن خگک و تر ،درصد مواد جامد محلول و اسیدیته
بهازای هر تکرار ارزیابی اد .براساس نتایج ،پاکلوبوترازول بهطور کارامدی بر گلدهی و میوهبنیدی کیامکوات ناگیامی میؤثر بیود .اثیر
تیمارهای پاکلوبوترازول بر طول راد ااخسارهها ق ل و بعد از دورۀ گلدهی و بر تعداد ااخسارهها پد از دورۀ گلدهی معنادار بیود و
به کاه
ا

نها منجر اد .هم تیمارهای پاکلوبوترازول به گلدهی زودهنهام (حدود  12روز) ،افزای

تعداد گلهای جست اول (حیدود

برابر) و دوم (حدود چهار برابر) و میوهبندی نهایی منجر اد .از لحاظ خصوصیات کیفی میوه ،کاه

معناداری در مقیادیر طیول،

نس ت قطر به طول و اسیدیت میوهها مالحظه اد .بهطور کلی ،پاکلوبوترازول یک تنظیمکنندۀ راد کارامد برای اسیتفاده در تولیید مییوۀ
کامکوات ناگامی است که ضمن حف اکثر صفات مطلو

میوه ،س ب افزای

ملکرد چگمهیری در این گیاه میاود.

كلیدواژهها :تنظیمکنندههای راد ،جی رلین ،ملکرد ،گلانهیزی ،مرک ات.

* نویسنده مسئول

Email: fzaare@gmail.com

فریبرز زارع نهندی و نیلوفر محمدی سیالبی

 .1مقدمه

سییوم را نم ییتییوان دارای ارزش تجییاری دانسییت .بنییابراین
1

کامکوات ناگامی نو ی از مرک ات است که کگت وکار ن

افزای

به تازگی در ایران متداول اده است .مییوههیای ایین گییاه

پرورشدهندگان این میوه است .بر پای یافتههیای برخیی از

همانند سایر مرک ات مملو از انوا ویتامین و متابولیتهیای

پ وهگهران ،تمایزیابی جوانههیای گیل در جیند  Citrusو

ثانویه است .وی گی مهیم ایین مییوه قابیل مصیرف بیودن

 Fortunellaپیید از تییورم جوانییه و جسییت اییاخه انجییام

پوست میوه اسیت کیه سرایار از انیوا متابولییت و میواد

پیدسیاخته و

سالمت بخ

میپریرد .در این راستا ،غازش گل در بخ

برای انسیان اسیت  .]11مییوۀ ایین گییاه از

مرک ات لوکد محسو

امار گل در جستهای اول و دوم از اهداف اصیلی

بر روی ااخسارههای نوپدید رخ میدهد .]1 ، 6

میاود و ارزش صادراتی زییادی

در مرک ییات نیییز هماننیید بسیییاری از درختییان میییوه،

دارد .بهطور معمول ارزش غیرایی  100گیرم از ایین مییوه

جی رلینها بازدارنده از غازش گل هستند و از نجا که منگأ

نس ت به دیهر مرک ات در بسیاری از میوارد بیگیتر اسیت.

تولید جی رلین ااخه و برگهای پرراد اسیت ،اسیتفاده از

کامکوات ناگیامی نظییر سیایر گیاهیان جیند Fortunella

کندکنندههای راد رویگی یا ترکی ات بازدارنده از بیوسینتز

گیاهی کمراد است که بیهطیور معمیول بیر پایی گیاهیان

جی رلین ،راهکار مؤثری در کنترل راد رویگیی و افیزای

پررادتری مانند نارنج یا برخی هی ریدهای پونسییروس از

گلدهی خواهد بود .]25

جمله سیتروملو پیوند میاود .محصول تولیدی توسط هیر

فرایند گل غازی مرک ات ،همزمان بیا جسیت بهیاره و

گیاه بهطور معمول کم است و بنابراین برای تولید محصول

افییزای

رایید رویگییی اسییت  .]13هرچنیید در مرک ییات،

بیگتر کگت متراکمتر این گیاه الزم اسیت .بیا وجیود ایین،

جی رلین ساختهاده در برر مییوه بیهسی ب ناهمزمیانی اوج

نخواهید یافیت،

زیستسازی ن با گلانهیزی ،بازدارنده از گلدهی ایناخته

زیرا این گیاه اساساً کممحصول است .گلدهی در کامکوات

نگده است  ،]26اما جی رلین تولیداده در برگ های جوان

نس ت به سایر مرک ات دیرتر رخ میدهد ،بهطیوری کیه در

و ااخههای پرراد ،چالگی بزرگ در برابر گل غازی ایین

بسیاری از نقاط مرک اتخییز ایمال اییران ایین پدییده در

گیاهان بهامار میرود .در بسیاری از موارد کاربرد برونزاد

تیرماه بهوقو میپیوندد .باردهی کامکوات روی جستهای

جی رلین بههنهام جسیت بهیاره بیه کیاه

در گیل غیازی

سال جاری اتفاق میافتد که بسته به رقم و ارایط اقلیمی و

میانجامد  .]13بنابراین کاربرد برونزای بازدارندههای این

مدیریتی در نهایت طول این جست به حدود  15سانتیمتیر

هورمون میتواند به ود فرایند گلیدهی مرک یات را در پیی

خواهد رسید و گلهیا اغلیب روی ایین جسیتهیا ظیاهر

دااته بااد .]24

ملکرد محصول در هکتار چندان افزای

میاوند .گلدهی کامکواتها بهطور معمول در سه مرحلیه

یکی از مهمترین ترکی ات ضدزیستسیازی جی یرلین،3

یا جست 2روی می دهد که میوه های پدید مده از گیلهیای

پاکلوبوترازول است .این ترکیب میتوانید اثیر بازدارنیدگی

جست نخسیت بیزرگترنید و کیفییت بهتیری دارنید ،امیا

و تمایزییابی جوانیههیای

جی رلین روی گلدهی را کیاه

میوههای بهدست مده از گیلهیای جسیت دوم و سیوم بیا
کاه

زایگی را افزای

دهد  .]3 ، 17پیاکلوبوترازول بیا مختیل

کیفیت روبهرو هستند ،چندانکه مییوههیای جسیت

کردن اکسیداسییونانت -کیا ورن 4بیه انیت – کا ورونییک

1. Fortunella margarita
2 . Flush

3

. Anti-gibberellin
4 . Ent-kaurene
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اسید 1بیوسنتز جی یرلین مییایود .پیاکلوبوترازول یکیی از

( 30-60میلیلیتر بهازای درخیت) و محلیولپاایی (1000

پرمصرفترین تنظییمکننیدههیای راید جهیان اسیت و در

میلیگرم در لیتر) به افزای

راید

کگورهای پیگرفته با برندهای تجیاری ®Bonzi® ،Cultar

رویگی در مقایسه بیا تیمیار ایاهد منجیر اید  .]16طیی

و ® Cambistaتوزیع می اود .این ماده ابتدا به نوان نو ی

تحقیقی روی لیموی اسیدی 2گزارش اد که با تیمار خاکی

مطیرح اید ،ولیی بیهسیر ت خیواص اییدید

این درختان ،القای گلدهی  32-70روز زودتر از ااهد رخ

ضدجی رلینی ن اناسیایی اید .ایین میاده تحیرکپیریری

داد و در درختییان تیمییاراییده بییا پییاکلوبوترازول ،تعییداد

متوسطی در خاک دارد و حداکثر تا حدود  10سانتیمتر در

ااخساره های گل دهنده و میزان میوه بندی افیزای

یافیت.

سال در خاک لومی جابهجا میایود ،ضیمن اینکیه تقری یاً

در لیموی لیس ون کیاربرد پیاکلوبوترازول در غلظیت هیای

ت خیر نیز نمیاود .پیاکلوبوترازول ترکی یی نیمیهپاییدار در

 1000 ،500و  2000میلیگرم در لیتر بهطور چگمهیری به

خاک و محیط است .نیمه مر این ترکیب حدود یک سیال

کاه

قطیر

در ارایط هوازی و بیهوازی است .پاکلوبوترازول بهطیور

ااخسارهها منجر اد ،ضمن اینکه افزای

معمول تا حدود سه سال با غلظت مناسب در خیاک بیاقی

رخ داد  .]22تأثیر بقایای پاکلوبوترازول بیر کیاه

میماند و تیأثیر ن مگیهود اسیت .مقیدار  LD50ن 1954

رویگی در دو سال بعد از کاربرد نیز دیده اد ،درحالی کیه

میلیگرم بر کیلوگرم در موش نر بالغ اسیت؛ بنیابراین ایین

تأثیر ن در افزای

میوه بنیدی تنهیا در سیال کیاربرد بیود.

مییاده سییمیت متوسییطی دارد .در تحقیقییات متعییدد روی

پاکلوبوترازول راد رویگی و زایگی پرتقال را نییز تحیت

پاکلوبوترازول هیچگونه پتانسیل جه زایی ،کالسیتوژنی و

تأثیر قیرار داد و بیهدن یال محلیولپاایی درختیان بیا ایین

نیوژنی مگاهده نگده و گزارای نیز دال بر سرطانزا بودن

معناداری در راید رویگیی و نییز

قیارچکی

راد رویگیی ،طیول مییانگیرههیا و افیزای

تنظیم کننده راد کاه
افزای

ن منتگر نگده است .]10

سر ت گلدهی و کاه

مییوهبنیدی نییز
راید

معناداری در میزان مییوهبنیدی مالحظیه اید .]27

ترکی ات بازدارندۀ سنتز جی یرلین نظییر پیاکلوبوترازول

پییاکلوبوترازول بییا بییرهم زدن ارت ییاط بییین من ییع تولییید و

گلیدهی در مرک یات ایوند و ایین

مصرف 3و تغییر در توزیع میواد تولیید ایده در فتوسینتز،4

میتوانند س ب افزای

س ب القای زودگلدهی در مرک ات میاود .]14

ترکیب از دیهر کندکننده هیای راید روی بافیت مرک یات

با توجه به قابلیت پاکلوبوترازول در افزای

تأثیرگرارتر است ،زیرا اثر ن در غلظتهای کم نیز مگاهده

گلیدهی و

اییده اسییت .کییاربرد پییاکلوبوترازول بییر روی اییماری از

همچنین تغییر رژیم گلدهی مرک ات و همچنین با توجه بیه

سیطوح هییدروکربنهیا در

در دسییترس ن ییودن اطال ییاتی در اییین زمینییه در مییورد

هوایی و سیستم ریگهای اد که خود به به یود نمیو

حاضر ،ارزیابی تأثیر کیاربرد ایین

پایههای مرک ات ،س ب افزای
بخ

زایگی و کاه

کامکوات ،هدف پ وه

تنظیمکنندۀ راد در القای گلیدهی و محصیولدهیی بیگیتر

ریزش میوه در پیی تغریی بهتیر ریگیههیا

منجر اد  .]15در درختان لیموی ولکامرینو گزارش ایده
است که با افزای

کامکوات ناگامی است.

سطوح غلظت پیاکلوبوترازول ،طیول و

ضخامت ساقه ها ،طول میان گره هیا و سیط بیرگ کیاه
مییییابیید  .]21در پیی وه

دیهییری ،تیمارهییای خییاکی

2 . Acid lime
3 . Source and sink
4 . Photoassimilate

1 . Ent-kaurenoic acid
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 .2مواد و روشها
اییین زمییای

(حدود  70روز بعد از تیمیار) و دومیین نوبیت حیدود 40

در گلخانییهای واقییع در ایسییتهاه تحقیقییاتی

روز پد از اتمام گلدهی هم درختان انجام گرفت.

خلعتپواان وابسته به دانگکدۀ کگاورزی دانگیهاه ت رییز

بییرای بررسییی تییأثیر پییاکلوبوترازول بییر گلییدهی،

از

های زمان گلدهی ،موقعیت مکانی گلهیا بیر روی

واقع در جادۀ ت ریز  -باسمنج اجرا اد .در ایین زمیای

ااخ

گیاهان کامکوات ناگامی سهسال پیونیدایده بیر روی پایی

ااخه ،تعداد گلها در جست اول و دوم گلیدهی و مییزان

نارنج استفاده اد .گیاهان از یکیی از نهالسیتانهیای میورد

میوهبندی نهایی در هر تکرار ارزیابی اد .زمان اوج گلدهی

تأیید جهاد کگیاورزی چابکسیر تهییه و بیه محیل اجیرای

در هر تیمار ،بر پای اکوفایی  80درصد از گیلهیا تعییین

منتقل ادند .گلدانها پد از انتقال به محل اجرای

اد .میزان میوهبندی پد از اتمام ریزش گل و مییوهچیه و

زمییای  ،بییهمنظییور بهینییهسییازی اییرایط رایید و ایجییاد

امارش میوههای باقیمانده بر روی هر گیاه (حیدود ییک

میاه در

ماه پید از جسیت اول) محاسی ه اید .برداایت مییوه در

گلخانییه مراق ییت و نههییداری اییدند .دمییای گلخانییه در

هنها م ارو تغیییر رنیر پوسیت مییوه از رنیر سی ز بیه

محدودۀ  18-25درج سانتیگراد و رطوبیت نسی ی ن در

نارنجی انجام گرفت.

زمای

سازگاری با ارایط

وهوای منطقه ،بهمدت ا

حد  80-90درصید تنظییم اید .تغیییری در طیول میدت

وی گی های فیزیکی میوه اامل طیول ،یرض ،نسی ت

روانایی و ارایط دورۀ نور داده نگد .خاک مورد اسیتفاده

طول به رض ،حجم ،جرم حجمیی و خصوصییات کیفیی

در گلدانها لومی انی و با حدود  3درصد مواد لیی بیود.

میوه نظیر وزن خگک و تر ،درصد میواد جامید محلیول و

برای حف راد و کیفیت مناسیب گیاهیان ،تغرییه هیر دو

اسیدیته بهازای هر تکرار ارزیابی اد.

هفته و بیا غلظیت نصیف محلیول غیرایی هوگلنید انجیام

پد از جمع وری داده ها تجزی واریاند انجام گرفت.

گرفت .گیاهان بهطور دا یم از لحیاظ لیودگی بیه فیات و

مقایس میانهین دادهها بهروش زمون چنددامنهای دانکن و

بیماریها کنترل میادند.

در سط معناداری  5درصد و با استفاده از نرمافزار ماری

پاکلوبوترازول در سه سط صفر 0/1 ،و  0/5گرم میادۀ

(SPSSنسخ  )19انجام گرفت.

مؤثره از فرم تجاری پاکلوبوترازول با نام کولتار (حاوی 25
درصد مادۀ مؤثره) بهازای هر گلدان و بهصورت استفاده در
خاک ا مال اد .این زمای

در ای

 .3نتایج و بحث
 .1 .3تأثير پاکلوبوترازول بر صفا

تکیرار و در قالیب

کمی

طرح کامالً تصادفی اجرا اد .تیمار در اواسیط فیروردین و

 .1 .1 .3طول شاخسارههای جدید

همزمان با ارو اولین جست گیاه انجام گرفت.

نتایج تجزی واریاند نگان داد که تأثیر پیاکلوبوترازول بیر
کاه

بهمنظور بررسی مییزان راید رویگیی ،طیول و تعیداد

طول ااخسارههیا ،ق یل از دورۀ گلیدهی در سیط

ااخسارههای جدید حاصل از جستهای سیال جیاری در

احتمال  5درصد و بعد از دورۀ گلدهی در سط احتمال 1

ق ل و بعد از دورۀ گلدهی اندازهگیری اد .بدینترتیب کیه

درصیید معنییادار اسییت .بییا مقایسی میییانهین طییول رایید

 10ااخساره از هر گلیدان بیا موقعییت مکیانی بیهنسی ت

ااخسارههیای درختیان تحیت تیمیار خیاکی ق یل از دورۀ

یکسان در هم گلدانهیا المیتگیراری و ارزییابی اید.

گلییدهی مالحظییه م ییاییود کییه اخییتالف معنییاداری بییین

اولین نوبت ارزیابی حدود  5-6روز ق ل از ارو گلیدهی

غلظتهای کاربردی وجود داات ،بهطیوری کیه بیگیترین
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کاه

پاکلوبوترازول در سیب ،کاه

طول راد در غلظت  0/5گرم مادۀ میؤثره و سیکد

در غلظت  0/1گرم مادۀ میؤثره دییده اید کیه بیه کیاه

مقدار جی رلین تراوشایده

از برر میوه را در پی دارد و با این سازوکار موجب کیاه

 10-30درصدی راد در مقایسه با تیمار ااهد منجر اید،

راد رویگی میاود .همچنین کاه

ولی در دورۀ پد از گلدهی هیر دو سیط پیاکلوبوترازول

پیییی کیییاربرد پیییاکلوبوترازول ناایییی از کیییاه

تقری اً به یک اندازه س ب کاه

طول راد ساقهها در
طیییول

راد ادند (اکلهیای 1

سلولهاسیت .در کیل ،یافتیه هیای ایین بررسیی بیا نتیایج

طییول رایید

زمای ها بر روی درختان مییوۀ لیمیوی ولکیامرینو ،]21

ااخسییارههییای سییال جییاری اییدند .پییاکلوبوترازول بییا

لیموی مکزیکی  ،]16پرتقال  ،]27هلیو  ،]2سییب  ]9و

جلوگیری از زیست سازی جی رلین و مهار ن در گییاه ،بیه

ان ه  ]20همراستا بود و کاربرد پیاکلوبوترازول بیه کیاه

و  .)2در کییل ،اییین تیمارهییا سیی ب کییاه

کاه

چگمهیری در راد رویگی ااخسارهها منجر اد.

راد رویگی ااخسیارههیا منجیر مییایود .تیمیار

10

a
b

4
2

شاخسارهها )(cm

ab

6

میزان رشد

8

0
D2

C

D1
تیمارهاي پاکلوبوترازول

شکل  .1تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر طول رشد شاخسارهها قبل از شروع گلدهی
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند.
(در تمام اکلها نماد  Tروی ستونها بیانهر انحراف معیار است .حرف  Cبیانهر تیمار صفر و  D1و  D2بهترتیب بیانهر غلظتهای  0/1و  0/5گرم
مادۀ مؤثره بهازای هر گلدان است).
10

6
a
4
2
b

b

میزان رشد شاخسارهها )(cm

8

0

D1
D2
تیمارهاي پاکلوبوترازول

C

شکل  .2تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر طول رشد شاخسارهها بعد از گلدهی
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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 .2 .1 .3تعداد شاخسارههای جدید

پاکلوبوترازول با کیاربرد خیاکی و محلیول پاایی ،کیاه

در هم تیمارها ،اثر پاکلوبوترازول بر تعیداد ااخسیارههیا،

چگییمهیری در تعییداد ااخسییارههییای رویگییی سیییب رخ

ق ییل از دورۀ گلییدهی معنییادار ن ییود و کاهگییی در تعییداد

میدهد  .]7همچنین در مورد برخیی از مرک یات ،کیاربرد

مگاهده نگد؛ اما با گرات زمان و پد از دورۀ گلدهی در

مادۀ مرکور به فرم استفاده در خیاک ییا محلیولپاایی بیه

سط احتمال  0/01درصد معنادار اد (اکل  .)3به یارت

تولید ااخسارههای رویگی منجر میاود  ]8که با

دیهییر ،همی تیمارهییای پییاکلوبوترازول بییه کییاه

کاه

تعییداد

نتایج این بررسی مطابقت دارد.

ااخسییارههییای سییال جییاری انجامییید .ااخسییارهای
18
16
14

a

10
8
6

تعداد شاخساره ها

12

4
2
b

b

D2

D1

0
C

تیمارهاي پاکلوبوترازول

شکل  .3تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر تعداد شاخسارهها بعد از گلدهی
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند.

 .3 .1 .3زمان گلدهی

 .4 .1 .3تعداد گلها در جست اول و دوم

در هم درختان تیماراده با پاکلوبوترازول ،گلدهی زودتیر

هم تیمارهای پاکلوبوترازول بر تعداد گلهای جست اول

از درختییان اییاهد رخ داد ،بییهطییوری کییه هم ی درختییان

در سط احتمال  1درصد بهطور معنادار تأثیر گراات و به

تیماراده با پاکلوبوترازول حدود  12روز زودتر از درختان

افزای

ااهد به گل رفتند .این احتمال وجود دارد کیه از نجیا کیه

تیمارها بر میزان گلدهی جست دوم نیز در سط احتمال 1

پاکلوبوترازول ،بازدارنده و مهارکنندۀ جی رلین است ،بهدلیل

درصد معنادار بود (اکل  .)5با مقایس میانهین تعداد گلها

کییاه

اثییر بازدارنییدگی جی ییرلین بییر گلییدهی و افییزای

گلدهی انجامیید (ایکل  .)4همچنیین تیأثیر همی

در هم درختان تیمار اده مالحظه اد که تفاوت معناداری
بین غلظتهای کاربردی وجود ندارد.

تمایزیابی جوانههای زایگی به این نتیجه منجر ایده اسیت
 .]3 ، 17نتایج این تحقیق با مطالعات در مورد لیمو ،]22
هلو  ]2و ان ه  ]20مطابقت دارد.
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a

a

b
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تیمارهاي پاکلوبوترازول

تعداد گل ها
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شکل  .4تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر تعداد گلهای جست اول
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند.

a

b
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تیمارهاي پاکلوبوترازول

تعداد گلها

a
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شکل  .5تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر تعداد گلهای جست دوم
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند

بیگترین میزان گلها مربوط به تیمارهای پاکلوبوترازول

اسییت  .]25در لیمییوی مکزیکییی ،در پییی کییاربرد خییاکی

و کمترین میزان مربوط به تیمار ااهد بیود .پیاکلوبوترازول

معناداری در میزان گلیدهی رخ داد

از طریییق کییاه

پاکلوبوترازول ،افزای

اثییر بازدارنییدگی جی ییرلین بییر گلییدهی،

تمایزیابی جوانههای زایگی را افزای

 .]16پییاکلوبوترازول موجییب افییزای

میدهد و به افزای

معنییادار تعییداد

گل ذین های پرتقال ااموتی اید .همچنیین در پیی تیمیار

گلدهی منجر میاود  .]1نتایج در مورد لیمو دربارۀ میزان

بهارۀ لیمو با ترکیب مرکور ،میزان گلها به نُه برابیر تعیداد

گلهای جست دوم نیز همراستا با یافتههای تحقیق حاضیر

یافت  .]8نتایج بهدست مده

گلهای درختان ااهد افزای
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از هلو  ،]2سیب  ]24و ان ه  ]20با نتایج تحقییق حاضیر

پاکلوبوترازول بیر مییزان مییوهبنیدی ،در سیط احتمیال 1

تعداد گلها در

چگیمهیری (در حیدود پینج

مطابقت دارد .یکی از دالیل محتمل افزای

درصد معنادار بود و افیزای

برابر) در میوه بندی رخ داد (اکل  .)6بیا افیزای

کامکوات تغییر جایهاههای گلدهی بود .با بررسییهیا روی

غلظت افزای

گیاهان مگاهده اید کیه در همی درختیان تیمیار ایده بیا

سیطوح

جز ی در میزان میوهبندی دیده اد کیه ایین

در مقدار نیز از لحاظ ماری معنادار نیست .در کل،

پاکلوبوترازول الوهبر مکان های ذکر اده ،گل هیا بیه طیور

افزای

انفرادی در قسمتهای قا دهای ااخسیارههیای یکسیاله و

تیمارهای پاکلوبوترازول در مقایسه با تیمیار ایاهد ،سی ب

دوساله نیز اکل گرفته است که میتواند بیانهر ایین بااید

افییزای

معنییادار میییزان میییوهبنییدی ایید .بیگییترین میییزان

کییه پییاکلوبوترازول بییه تحریییک فراینیید گییلانهیییزی در

میوه بنیدی در تیمارهیای پیاکلوبوترازول و کمتیرین ن در

بخ های پی ساخته درخت منجیر ایده اسیت .بیهطیور

سییطوح

تیمییار صییفر رخ داد .پییاکلوبوترازول بییا افییزای

معمول ،گل های کیامکوات هیا روی ااخسیاره هیای سیال

هیدروکربن ها در بخ

جاری به طور انفرادی یا دسیتهای ( 2 - 4یدد) در محیور

به ود نمو زایگی و کاه

بییرگهییا ظییاهر میییاییوند  .]11احتمییال میییرود کییه

ریگهها اد  .]15محلولپاای درختان لیمیوی لیسی ون در

پاکلوبوترازول با افزای

سطوح هییدروکربنهیا در بخی

هوایی و سیسیتم ریگیهای ،سی ب
ریزش میوه در پی تغریی بهتیر

غلظتهای  1000 ،500و  2000میلیگرم در لیتر ،بیهطیور
میزان میوهبندی درختیان اید ]22

هوایی و سیستم ریگهای به به ود نمو زایگی منجر میاود

معناداری س ب افزای

 .]15همچنین مالحظه اد که گلهای درختان تیمیارایده

که مگابه نتایج این تحقیق است .در پرتقال میزان میوهبندی

از لحاظ مورفولوژیکی کامالً نرمالاند و تفاوتی با گلهیای

در درختان تیماراده 64/4 ،درصد باالتر از درختان ایاهد

درختان ااهد ندارند.

بود  ]27که با نتایج این بررسی مطابقت دارد .یافتیههیا در
مورد لو  ]23و سیب  ]9نیز بیا یافتیههیای ایین بررسیی

 .5 .1 .3ميزان ميوهبندی

همراستاست.

با بررسی نتایج مالحظیه اید کیه در همی تیمارهیا ،تیأثیر
35

30
25

a

20

a

15
10
5
b
D2

D1
تیمارهاي پاکلوبوترازول

0

تعداد میوه هاي تشکیل شده در یک درخت

40

C

شکل  .6تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر میزان میوهبندی
ستونهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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 .6 .1 .3طررول و عررر
عر

و شرركل ميرروه (نسرربت

بااد ،میوه کگیده تر خواهد بود .تیمارهیای پیاکلوبوترازول

/طول)

در هر دو گروه موجب کرویتر ادن مییوه در مقایسیه بیا

هم تیمارهای پاکلوبوترازول بر طول مییوه میؤثر بودنید و

تیمییار اییاهد ایید ،امییا تفییاوت معنییاداری بییین سییطوح

ن در سط احتمال  1درصد ادند ،درحیالی

غلظتهای کاربردی وجود نداات و کگیدهتیرین مییوههیا

که تأثیر هم تیمارها بر قطر مییوه بییمعنیا بیود و تغیییری

مربوط به تیمار ااهد و کیرویتیرین مییوههیا مربیوط بیه

مالحظه نگد (اکل  .)7بیا مقایسی مییانهین نسی ت طیول

درختان تیمار ایده بیود .در کییوی کیاربرد پیاکلوبوترازول

میوه ،ارت اط معکوسی بین سطوح غلظت هیای کیاربردی و

س ب کیاه

نسی ت طیول بیه

طول مییوه در سیط احتمیال ییک درصید مگیاهده اید،

بیگییترین قطییر میییوه میییاییود ،بییهطییوری کییه میییوههییای

یافیت؛

بهدست مده کرویتر از میوههای ااهد است کیه بیا نتیایج

کگیدهترین میوه ها مربوط بیه تیمیار ایاهد و کوتیاهتیرین

تحقیق حاضر مطابقت دارد  .]4در سیب تیمیار خیاکی ییا

میوهها مربوط به تیمارهای پاکلوبوترازول و طویلترین نها

ااخسارهای کولتار (فرم تجارتی پیاکلوبوترازول) در فصیل

مربوط به تیمار ااهد بود .نس ت طول بیه یرض مییوه در

بهار ،به کیاه

طیول مییوه و مسیط تیر ایدن ن منجیر

محدودۀ  1/18و  1/22و در تیمار صفر برابر بیا  1/37بیود

میاود .]7

س ب کاه

به طوری که با افزای

غلظت ،طیول مییوه کیاه

طیول مییوه و نییز کیاه

(اکل  .)8این نس ت هرچه بیه یدد  1نزدییکتیر بااید،
بیانهر گردتر بودن میوه است .هرچه این نسی ت بیزرگتیر
32
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طول میوهها
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شکل  .7تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر طول میوه
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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شکل  .8تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر نسبت عرض/طول میوه
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند.

 .7 .1 .3اندازۀ ميوه (حج ميوه)

تأثیر پاکلوبوترازول بر وزن تر مرک ات در دست اسیت .در

پاکلوبوترازول تأثیری بر حجم میوه های کامکوات نداایت

نارنهی محلولپاای ااخسارهای پاکلوبوترازول در غلظیت

و تفاوت معناداری بین گیاهیان تیمیارایده و ایاهد دییده

 1000میلیگرم در لیتر به افزای

معنادار وزن تیر مییوههیا

نگیید .گییزارشهییای متعییددی دربییارۀ تییأثیر نییامطلو

منجر اد ،درحالی که در کیوی کیاربرد پیاکلوبوترازول بیه

پاکلوبوترازول بر اندازۀ میوۀ مرک ات و سایر درختیان مییوه

فرم خاکی و محلولپاای س ب کاه

در دست است .به نوان مثال ،در تانجلو مینوال محلولپاای

 .]4در همین راستا ،نتایج تجزی واریاند نگان میدهد که

ااخسییارهای پییاکلوبوترازول در غلظییتهییای 750-1250

تیمار پاکلوبوترازول بر وزن خگک کامکوات نیز بیی تیأثیر

 16-33درصیدی انیدازۀ

بود و تفاوت معناداری بیین درختیان تیمیارایده و ایاهد

میوهها اد  .]18با وجود نتایج مرکور ،گیزارشهیایی نییز

وجود نداات .نتایج متعددی در مورد تأثیر پیاکلوبوترازول

م نی بر بیتأثیر بودن پاکلوبوترازول بیر انیدازۀ مییوههیا در

بر وزن خگک درختان میوه موجود است .در پرتقیال نیک

دست است که منط ق بر نتایج این بررسی است .بیه نیوان

به دن ال محلول پاای درختیان بیا ترکییب میرکور افیزای

مثییال ،در نییارنهی بییهدن ییال محلییولپااییی ااخسییارهای

معناداری در وزن خگک میوهها مالحظه اد ،بهطیوریکیه

پاکلوبوترازول در غلظت  1000میلیی گیرم در لیتیر ،تغیییر

باالترین میزان وزن خگک در غلظیت  1000میلییگیرم در

معناداری در اندازۀ میوهها رخ نیداد  .]12همچنیین نتیایج

لیتر رخ داد .]12

میلی گرم در لیتیر ،سی ب کیاه

تجزی واریاند نگان می دهد که تیمیار پیاکلوبوترازول بیر
وزن تر میوه مؤثر ن یود و تفیاوت معنیاداری بیین درختیان
تیماراده و ااهد وجود نداات .گزارشهای زیادی دربارۀ
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وزن تر میوهها اید

تغییر در الگوی گلدهی و تولید میوۀ كامکوات ناگامی ) (Fortunella margaritaبا استفاده از پاكلوبوترازول

 .2 .3تأثير پاکلوبوترازول روی صفا

 .2 .2 .3اسيدیته

کيفی

 .1 .2 .3مواد جامد محلول )(TSS

تأثیر هم تیمارهای پاکلوبوترازول بر مقادیر اسیدیته میوهها

براساس نتایج بهدست مده مالحظه اد کیه تیأثیر تیمارهیای

معنادار است ،به طوری کیه اسیتفاده از پیاکلوبوترازول ،بیه

پاکلوبوترازول بر مواد جامد محلول معنیادار ن یود و تفیاوتی

کاه

اسییدیت مییوههیا در سیط احتمیال  0/01انجامیید

میان مواد جامد محلول درختان ایاهد و تیمیارایده وجیود

(اکل  .)9با مقایس میانهین مقادیر اسیدیت میوۀ تیمارهای

نداات .در درختیان مییوۀ مختلیف نتیایج متفیاوتی از تیأثیر

خاکی ،مگخ

اد که اختالف معناداری بین غلظت هیای

پاکلوبوترازول بر درصد مواد جامد محلیول مییوه در دسیت

کاربردی وجود دارد ،بهطوری که با افزای

سطوح غلظت،

اسییت .همچنییین بییا افییزای

سییطوح غلظییت کییاربردی

روند کاهگی در مییزان اسییدیت مییوه هیا دییده اید و در

پاکلوبوترازول در سیب ،کیاه

معنیاداری در مقیادیر میواد

مقایسه با تیمار ااهد ،غلظیتهیای  0/1و  0/5گیرم میادۀ

جامد محلول میوه رخ داد  ،]9درحالی که در ان ه  ]19تیمار

 24 - 44درصیدی

ااخسارهای ترکیب مرکور موجب افزای

مؤثرۀ پیاکلوبوترازول ،موجیب کیاه

درصد مواد جامد

اسیدیت میوهها اد .در سیب  ]5و ان ه  ]19تیمیار خیاکی

محلول میوه اد .با وجیود ایین ،در نیارنهی ،محلیولپاایی

با ترکیب مرکور ،س ب کاه

معنادار اسیدهای لیی مییوه

ااخسارهای پیاکلوبوترازول تیأثیری بیر مقیادیر میواد جامید

اد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

محلول میوه نداات که با تحقیق حاضر مطابقت دارد.
a

اسیدیته

b
c

D2

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

C

D1
تیمارهاي پاکلوبوترازول

شکل  .9تأثیر تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر میزان اسیدیتۀ میوه
ستونهای دارای حروف مگترک در سط  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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همچنین گلدهی روی رادهای سال ق ل منجر اد .تولیید

نتایج این تحقیق نگان میدهد که میتوان از پاکلوبوترازول
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به نیوان تیمیاری میؤثر در افیزای

افزای

کامکوات ناگامی در ارایط گلخانه استفاده کرد .کاربرد این

تولید اده در مواردی بی

ترکیب به گلدهی زیادتر روی جست هیای سیال جیاری و

لحییاظ بسیییاری از خصوصیییات ا ی یه ب یه میییوۀ معمییولی
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از پنج برابر اد .میوۀ تولیدی از

فریبرز زارع نهندی و نیلوفر محمدی سیالبی

paclobutrazol

in

citrus

orchard.

Acta

 حجم،کامکوات بود و اگرچه اندکی اکل میوه تغییر یافت

Horticulturae. 179: 473-480.

 در کل نظر به جمیع نتیایج ایین.میوه دستخوش تغییر نگد

9. Greene DW (1991) Reduced rates and multiple

تحقیق بهنظر میرسد که پاکلوبوترازول تیمیاری مناسیب و

sprays of Paclobutrazol control growth and

.محصول کامکوات ناگامی است

improve fruit quality of ‘Delicious’ Apples.
Journal

of

the

American

Society

سان برای افزای

for

Horticultural Science. 116: 807-812.
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