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 چكيده

سیه بیار گلیدهی در سیال      معمیول طور  گلدهی و تولید محصول در کامکوات ناگامی تا حدودی با دیهر مرک ات متفاوت است، زیرا به

مناسب پاکلوبوترازول  تأثیریفیت متفاوت روی یک درخت منجر اود. با توجه به افتد که ممکن است به تولید محصوالتی با ک یماتفاق 

گیرم میادۀ میؤثره     5/0و  1/0صورت گلدانی و با سه سط  پاکلوبوترازول )صیفر،   در افزای  و تغییر رژیم گلدهی مرک ات،  زمایگی به

هیای فیزیکیی مییوه ایامل طیول،       ی گیونجام گرفت. های کامل تصادفی در گلخانه ا صورت بلوک ازای هر درخت( و ا  تکرار به به

اسیدیته   رض، نس ت طول به  رض، حجم، جرم حجمی و خصوصیات کیفی میوه نظیر وزن خگک و تر، درصد مواد جامد محلول و

بیود. اثیر    میؤثر  کیامکوات ناگیامی   بنیدی  طور کارامدی بر گلدهی و میوه ازای هر تکرار ارزیابی اد. براساس نتایج، پاکلوبوترازول به به

پد از دورۀ گلدهی معنادار بیود و   ها ااخسارهق ل و بعد از دورۀ گلدهی و بر تعداد  ها ااخسارهتیمارهای پاکلوبوترازول بر طول راد 

جست اول )حیدود   های گلروز(، افزای  تعداد  12به گلدهی زودهنهام )حدود پاکلوبوترازول به کاه   نها منجر اد. هم  تیمارهای 

ی در مقیادیر طیول،   معناداربندی نهایی منجر اد. از لحاظ خصوصیات کیفی میوه، کاه   برابر( و دوم )حدود چهار برابر( و میوها  

کنندۀ راد کارامد برای اسیتفاده در تولیید مییوۀ     طور کلی، پاکلوبوترازول یک تنظیمها مالحظه اد. به یوهم  اسیدیت نس ت قطر به طول و

 اود. که ضمن حف  اکثر صفات مطلو  میوه، س ب افزای   ملکرد چگمهیری در این گیاه می کامکوات ناگامی است

 انهیزی، مرک ات. ی راد، جی رلین،  ملکرد، گلها کنندهتنظیم ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

کار  ن  و نو ی از مرک ات است که کگت 1کامکوات ناگامی

هیای ایین گییاه     ییوه م تازگی در ایران متداول اده است. به

هیای   و متابولیت  یتامینوهمانند سایر مرک ات مملو از انوا  

مصیرف بیودن     ثانویه است. وی گی مهیم ایین مییوه قابیل    

و میواد    پوست میوه اسیت کیه سرایار از انیوا  متابولییت     

[. مییوۀ ایین گییاه از    11بخ  برای انسیان اسیت     سالمت

ادی اود و ارزش صادراتی زیی  مرک ات لوکد محسو  می

گیرم از ایین مییوه     100طور معمول ارزش غیرایی    به دارد.

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

 Fortunellaکامکوات ناگیامی نظییر سیایر گیاهیان جیند      

طیور معمیول بیر پایی  گیاهیان       راد است که بیه  گیاهی کم

پررادتری مانند نارنج یا برخی هی ریدهای پونسییروس از  

اود. محصول تولیدی توسط هیر   سیتروملو پیوند میجمله 

کم است و بنابراین برای تولید محصول  معمولطور  گیاه به

وجیود ایین،    تر این گیاه الزم اسیت. بیا    بیگتر کگت متراکم

 ملکرد محصول در هکتار چندان افزای  نخواهید یافیت،   

 محصول است. گلدهی در کامکواتکم اساساًزیرا این گیاه 

کیه در   طیوری   دهد، به ه سایر مرک ات دیرتر رخ مینس ت ب

خییز ایمال اییران ایین پدییده در       بسیاری از نقاط مرک ات

های  جستپیوندد. باردهی کامکوات روی  وقو  می تیرماه به

افتد که بسته به رقم و ارایط اقلیمی و  سال جاری اتفاق می

متیر   سانتی 15مدیریتی در نهایت طول این جست به حدود 

هیا ظیاهر    هیا اغلیب روی ایین جسیت     اهد رسید و گلخو

طور معمول در سه مرحلیه   به ها تاکامکواوند. گلدهی  می

 هیای  گیل های پدید مده از  یوهمدهد که  یمروی  2یا جست

نید و کیفییت بهتیری دارنید، امیا      تر بیزرگ جست نخسیت  

هیای جسیت دوم و سیوم بیا       مده از گیل  دست های به یوهم

هیای جسیت    ییوه م که چندانتند، رو هس کاه  کیفیت روبه

                                                           
1. Fortunella margarita 
2 . Flush 

تییوان دارای ارزش تجییاری دانسییت. بنییابراین  ینمییسییوم را 

اول و دوم از اهداف اصیلی   های جستافزای  امار گل در 

هیای  برخیی از    . بر پای  یافتهاستدهندگان این میوه پرورش

و  Citrusی گیل در جیند   هیا  جوانهپ وهگهران، تمایزیابی 

Fortunella نییه و جسییت اییاخه انجییام پیید از تییورم جوا

و  سیاخته  پید پریرد. در این راستا،  غازش گل در بخ   یم

 .  [1،  6 دهد  یمی نوپدید رخ ها ااخسارهبر روی 

در مرک ییات نیییز هماننیید بسیییاری از درختییان میییوه،   

 منگأکه  ها بازدارنده از  غازش گل هستند و از نجا  ی رلینج

، اسیتفاده از  اسیت پرراد  های برگتولید جی رلین ااخه و 

ی راد رویگی یا ترکی ات بازدارنده از بیوسینتز  ها کندکننده

جی رلین، راهکار مؤثری در کنترل راد رویگیی و افیزای    

 [.25گلدهی خواهد بود  

ی مرک ات، همزمان بیا جسیت بهیاره و     غاز گلفرایند 

. هرچنیید در مرک ییات، [13افییزای  رایید رویگییی اسییت  

سی ب ناهمزمیانی اوج    ییوه بیه  اده در برر م جی رلین ساخته

یزی، بازدارنده از گلدهی ایناخته  انه گلسازی  ن با  یستز

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

ی ایین   غاز گلی پرراد، چالگی بزرگ در برابر ها ااخهو 

 زاد برونرود. در بسیاری از موارد کاربرد  یمامار  گیاهان به

ی  غیاز  گیل جسیت بهیاره بیه کیاه  در     هنهام  جی رلین به

ی این ها بازدارندهی زا برون. بنابراین کاربرد [13 انجامد  یم

تواند به ود فرایند گلیدهی مرک یات را در پیی    هورمون می

 .[24 دااته بااد 

، 3ی یرلین جسیازی   یستضدزترین ترکی ات  یکی از مهم

توانید اثیر بازدارنیدگی     یمپاکلوبوترازول است. این ترکیب 

ی هیا  جوانیه جی رلین روی گلدهی را کیاه  و تمایزییابی   

. پیاکلوبوترازول بیا مختیل    [3 ، 17 زایگی را افزای  دهد 

کا ورونییک   –بیه انیت    4کیا ورن  -یداسییونانت اکسکردن 

                                                           
3 . Anti-gibberellin 

4 . Ent-kaurene 
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پیاکلوبوترازول یکیی از    ایود.  یمی بیوسنتز جی یرلین   1اسید

هیای راید جهیان اسیت و در      کننیده  ترین تنظییم  پرمصرف

 ®Cultar® ،Bonziفته با برندهای تجیاری  کگورهای پیگر

 نوان نو ی  اود. این ماده ابتدا به  توزیع می ®Cambistaو 

سیر ت خیواص اییدید    کی  مطیرح اید، ولیی بیه      قیارچ 

پیریری  ضدجی رلینی  ن اناسیایی اید. ایین میاده تحیرک     

متر در  سانتی 10متوسطی در خاک دارد و حداکثر تا حدود 

ی یاً  تقرایود، ضیمن اینکیه     جا می سال در خاک لومی جابه

پاییدار در   اود. پیاکلوبوترازول ترکی یی نیمیه    ت خیر نیز نمی

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

طیور   بههوازی است. پاکلوبوترازول  در ارایط هوازی و بی

تا حدود سه سال با غلظت مناسب در خیاک بیاقی    معمول

 1954 ن  LD50قیدار   ن مگیهود اسیت. م   تیأثیر ماند و  می

گرم بر کیلوگرم در موش نر بالغ اسیت؛ بنیابراین ایین     میلی

مییاده سییمیت متوسییطی دارد. در تحقیقییات متعییدد روی   

زایی، کالسیتوژنی و   گونه پتانسیل جه  پاکلوبوترازول هیچ

زا بودن   نیوژنی مگاهده نگده و گزارای نیز دال بر سرطان

 .[10  ن منتگر نگده است 

زدارندۀ سنتز جی یرلین نظییر پیاکلوبوترازول    ترکی ات با

توانند س ب افزای  گلیدهی در مرک یات ایوند و ایین      یم

ی راید روی بافیت مرک یات    هیا  کندکنندهترکیب از دیهر 

ی کم نیز مگاهده ها غلظتاثر  ن در  تأثیرگرارتر است، زیرا

اییده اسییت. کییاربرد پییاکلوبوترازول بییر روی اییماری از  

هیا در   ییدروکربن هافزای  سیطوح   های مرک ات، س ب یهپا

ای اد که خود به به یود نمیو    یگهربخ  هوایی و سیستم 

هیا   یگیه رزایگی و کاه  ریزش میوه در پیی تغریی  بهتیر    

. در درختان لیموی ولکامرینو گزارش ایده  [15 منجر اد 

است که با افزای  سطوح غلظت پیاکلوبوترازول، طیول و   

 سیط  بیرگ کیاه     هیا و  گره یانم، طول ها ساقهضخامت 

  یخییاک. در پیی وه  دیهییری، تیمارهییای  [21 یابیید  یمیی

                                                           
1 . Ent-kaurenoic acid 

 1000پاایی )  ازای درخیت( و محلیول   به لیتر میلی 60-30)

گرم در لیتر( به افزای  سر ت گلدهی و کاه  راید   میلی

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

گزارش اد که با تیمار خاکی  2تحقیقی روی لیموی اسیدی

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

اییده بییا پییاکلوبوترازول، تعییداد   داد و در درختییان تیمییار

بندی افیزای  یافیت.    و میزان میوه دهنده گلی ها ااخساره

ی هیا  غلظیت لیس ون کیاربرد پیاکلوبوترازول در    لیموی در

طور چگمهیری به  به گرم در لیتر میلی 2000و  1000، 500

هیا و افیزای  قطیر     گیره  ییان مه  راد رویگیی، طیول   کا

بنیدی نییز    منجر اد، ضمن اینکه افزای  مییوه  ها ااخساره

بقایای پاکلوبوترازول بیر کیاه  راید     تأثیر. [22 رخ داد 

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

بنیدی تنهیا در سیال کیاربرد بیود.       یوهم ن در افزای   تأثیر

راد رویگی و زایگی پرتقال را نییز تحیت    لوبوترازولپاک

پاایی درختیان بیا ایین      دن یال محلیول   یر قیرار داد و بیه  تأث

ی در راید رویگیی و نییز    معنادارکننده راد کاه   تنظیم

. [27  اید بنیدی مالحظیه    ییوه می در میزان معنادارافزای  

پییاکلوبوترازول بییا بییرهم زدن ارت ییاط بییین من ییع تولییید و 

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

 .[14اود   یمس ب القای زودگلدهی در مرک ات 

با توجه به قابلیت پاکلوبوترازول در افزای  گلیدهی و  

همچنین تغییر رژیم گلدهی مرک ات و همچنین با توجه بیه  

در دسییترس ن ییودن اطال ییاتی در اییین زمینییه در مییورد    

یر کیاربرد ایین   تأثارزیابی کامکوات، هدف پ وه  حاضر، 

دهیی بیگیتر    کنندۀ راد در القای گلیدهی و محصیول   تنظیم

 کامکوات ناگامی است.

 

                                                           

2 . Acid lime 
3 . Source and sink 

4 . Photoassimilate 
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 ها روش ومواد  .2

ی واقییع در ایسییتهاه تحقیقییاتی ا گلخانییهاییین  زمییای  در 

پواان وابسته به دانگکدۀ کگاورزی دانگیهاه ت رییز   خلعت

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

ایده بیر روی پایی      سال  پیونید  گیاهان کامکوات ناگامی سه

هیای میورد    نارنج استفاده اد. گیاهان از یکیی از نهالسیتان  

یید جهاد کگیاورزی چابکسیر تهییه و بیه محیل اجیرای       تأ

پد از انتقال به محل اجرای  ها گلدان  زمای  منتقل ادند.

یجییاد سییازی اییرایط رایید و ا ینییهبهمنظییور   زمییای ، بییه

مدت ا  میاه در   وهوای منطقه، به سازگاری با ارایط   

گلخانییه مراق ییت و نههییداری اییدند. دمییای گلخانییه در   

گراد و رطوبیت نسی ی  ن در    درج  سانتی 18-25محدودۀ 

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

روانایی و ارایط دورۀ نور داده نگد. خاک مورد اسیتفاده  

درصد مواد  لیی بیود.    3می انی و با حدود ها لو در گلدان

برای حف  راد و کیفیت مناسیب گیاهیان، تغرییه هیر دو     

انجیام   هفته و بیا غلظیت نصیف محلیول غیرایی هوگلنید      

طور دا یم از لحیاظ  لیودگی بیه  فیات و       گرفت. گیاهان به

 ادند. ها کنترل می بیماری

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

 25حاوی کولتار )از فرم تجاری پاکلوبوترازول با نام  همؤثر

صورت استفاده در  ازای هر گلدان و به ( بهمؤثرهدرصد مادۀ 

خاک ا مال اد. این  زمای  در ای  تکیرار و در قالیب    

تیمار در اواسیط فیروردین و   . تصادفی اجرا اد کامالًطرح 

 همزمان با ارو  اولین جست گیاه انجام گرفت.

بررسی مییزان راید رویگیی، طیول و تعیداد       منظور به

سیال جیاری در    های جستی جدید حاصل از ها ااخساره

ترتیب کیه  یری اد. بدینگ اندازهق ل و بعد از دورۀ گلدهی 

نسی ت   ااخساره از هر گلیدان بیا موقعییت مکیانی بیه      10

ی و ارزییابی اید.   گیرار   المیت  هیا  گلدانیکسان در هم  

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

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

 روز پد از اتمام گلدهی هم  درختان انجام گرفت.

پییاکلوبوترازول بییر گلییدهی،    تییأثیربییرای بررسییی  

بیر روی   هیا  گلی زمان گلدهی، موقعیت مکانی ها ااخ 

در جست اول و دوم گلیدهی و مییزان    ها گلااخه، تعداد 

بندی نهایی در هر تکرار ارزیابی اد. زمان اوج گلدهی  وهیم

تعییین   هیا  گیل درصد از  80در هر تیمار، بر پای  اکوفایی 

چیه و   ییوه مبندی پد از اتمام ریزش گل و  یوهماد. میزان 

 مانده بر روی هر گیاه )حیدود ییک   یباقهای  یوهمامارش 

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

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

 نارنجی انجام گرفت.

های فیزیکی میوه اامل طیول،  یرض، نسی ت     ی گیو

و خصوصییات کیفیی    طول به  رض، حجم، جرم حجمیی 

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

 ازای هر تکرار ارزیابی اد. اسیدیته به

واریاند انجام گرفت. ها تجزی    وری داده پد از جمع

ی دانکن و ا دامنهروش  زمون چند به ها دادهمقایس  میانهین 

 افزار  ماری درصد و با استفاده از نرم 5در سط  معناداری 

SPSS   ( انجام گرفت.19)نسخ 

 

 بحث و . نتایج3

 یصفا  کم برپاکلوبوترازول  يرثأ. ت1. 3

 یدجد یها شاخساره طول .1. 1. 3

پیاکلوبوترازول بیر    تأثیرکه  ریاند نگان دادنتایج تجزی  وا

، ق یل از دورۀ گلیدهی در سیط     هیا  ااخسارهکاه  طول 

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

طییول رایید  . بییا مقایسیی  میییانهیناسییت معنییاداردرصیید 

ق یل از دورۀ   درختیان تحیت تیمیار خیاکی     یهیا  ااخساره

ی بییین معنییادار اییود کییه اخییتالف یمییگلییدهی مالحظییه 

کیه بیگیترین    طیوری   ی کاربردی وجود داات، بهها غلظت
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گرم مادۀ میؤثره و سیکد    5/0کاه  طول راد در غلظت 

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

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

ولی در دورۀ پد از گلدهی هیر دو سیط  پیاکلوبوترازول    

 1هیای  اکلادند ) اً به یک اندازه س ب کاه  راد یتقر

کییل، اییین تیمارهییا سیی ب کییاه  طییول رایید    در(. 2و 

پییاکلوبوترازول بییا  ی سییال جییاری اییدند. هییا ااخسییاره

سازی جی رلین و مهار  ن در گییاه، بیه    یستزجلوگیری از 

ایود. تیمیار    یمی منجیر   هیا  ااخسیاره کاه  راد رویگی 

ایده   تراوشقدار جی رلین پاکلوبوترازول در سیب، کاه  م

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

در  ها ساقهاود. همچنین کاه  طول راد  یمراد رویگی 

پیییی کیییاربرد پیییاکلوبوترازول ناایییی از کیییاه  طیییول 

هیای ایین بررسیی بیا نتیایج       . در کیل، یافتیه  هاسیت  سلول

، [21  وینولکیامر ها بر روی درختان مییوۀ لیمیوی    ی  زما

 [ و9 ، سییب  [2هلیو   ، [27پرتقال  ، [16  یکیمکزلیموی 

بود و کاربرد پیاکلوبوترازول بیه کیاه      راستا هم[ 20ان ه  

 منجر اد. ها ااخسارهچگمهیری در راد رویگی 

 
 گلدهیقبل از شروع  ها شاخسارهپاكلوبوترازول بر طول رشد  خاكیتیمارهای  تأثیر .1شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 ف مگترک در سط حرو یدارا یها ستون

گرم  5/0و  1/0های  غلظت ترتیب بیانهر به 2Dو  1D صفر وبیانهر تیمار  C حرفبیانهر انحراف معیار است. ها  روی ستون T ها نماد )در تمام اکل

 .(استازای هر گلدان  بهمادۀ مؤثره 

 
 گلدهیبعد از  ها شاخسارهر طول رشد پاكلوبوترازول ب خاكیتیمارهای  تأثیر. 2شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 حروف مگترک در سط  یدارا یها ستون
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 یدجد یها شاخساره تعداد. 2. 1. 3

، هیا  ااخسیاره در هم  تیمارها، اثر پاکلوبوترازول بر تعیداد  

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

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

  یارت   (. به3اکل )اد  معناداردرصد  01/0سط  احتمال 

دیهییر، همیی  تیمارهییای پییاکلوبوترازول بییه کییاه  تعییداد 

ی ا ااخسییاره ی سییال جییاری انجامییید.  هییا ااخسییاره

، کیاه   پاایی  محلیول پاکلوبوترازول با کیاربرد خیاکی و   

 ی رویگییی سیییب رخهییا ااخسییارهچگییمهیری در تعییداد 

در مورد برخیی از مرک یات، کیاربرد     . همچنین[7دهد   می

بیه   پاایی  محلیول مادۀ مرکور به فرم استفاده در خیاک ییا   

که با  [8اود   یمی رویگی منجر ها ااخسارهکاه  تولید 

 نتایج این بررسی مطابقت دارد.

 

 

 هیگلدبعد از  ها شاخسارهتیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر تعداد  تأثیر .3شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 حروف مگترک در سط  یدارا یها ستون

 

 گلدهی زمان. 3. 1. 3

اده با پاکلوبوترازول، گلدهی زودتیر   یمارتدر هم  درختان 

کییه همیی  درختییان   طییوری از درختییان اییاهد رخ داد، بییه

زودتر از درختان  روز 12تیماراده با پاکلوبوترازول حدود 

کیه   تند. این احتمال وجود دارد کیه از نجیا   ااهد به گل رف

دلیل  ، بهاستپاکلوبوترازول، بازدارنده و مهارکنندۀ جی رلین 

کییاه  اثییر بازدارنییدگی جی ییرلین بییر گلییدهی و افییزای  

اسیت  ی زایگی به این نتیجه منجر ایده  ها جوانهتمایزیابی 

، [22  یمول. نتایج این تحقیق با مطالعات در مورد [3 ، 17 

 مطابقت دارد. [20ان ه  و  [2 هلو 

 ها در جست اول و دوم گل تعداد. 4. 1. 3

 های جست اول هم  تیمارهای پاکلوبوترازول بر تعداد گل

و به  گراات تأثیر معنادارطور  درصد به 1در سط  احتمال 

(. همچنیین تیأثیر همی     4ایکل  ) افزای  گلدهی انجامیید 

 1سط  احتمال تیمارها بر میزان گلدهی جست دوم نیز در 

ها  تعداد گل با مقایس  میانهین (.5اکل بود ) معناداردرصد 

ی معنادارکه تفاوت  اده مالحظه اد درختان تیماردر هم  

 . اردی کاربردی وجود ندها غلظتبین 
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 اول جست های گلتیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر تعداد  تأثیر .4شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 حروف مگترک در سط  یدارا یها ستون

 

 
 جست دوم های گلتیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر تعداد  تأثیر .5شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند 5 حروف مگترک در سط  یدارا یها ستون

 

مربوط به تیمارهای پاکلوبوترازول  ها گلبیگترین میزان 

پیاکلوبوترازول   و کمترین میزان مربوط به تیمار ااهد بیود. 

از طریییق کییاه  اثییر بازدارنییدگی جی ییرلین بییر گلییدهی،  

دهد و به افزای   ی زایگی را افزای  میها جوانهتمایزیابی 

. نتایج در مورد لیمو دربارۀ میزان [1اود   یمگلدهی منجر 

های تحقیق حاضیر   با یافته راستا همجست دوم نیز  های گل

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

داد ی در میزان گلیدهی رخ  معنادارپاکلوبوترازول، افزای  

تعییداد  معنییادارپییاکلوبوترازول موجییب افییزای    .[16 

های پرتقال ااموتی اید. همچنیین در پیی تیمیار      ین ذ گل

به نُه برابیر تعیداد    ها گلبهارۀ لیمو با ترکیب مرکور، میزان 

 مده  دست ایج به. نت[8  های درختان ااهد افزای  یافت گل
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با نتایج تحقییق حاضیر    [20ان ه   و[ 24  یبس، [2هلو  از 

 ها در یکی از دالیل محتمل افزای  تعداد گل مطابقت دارد.

 روی هیا  یگلدهی بود. با بررسی  های یهاهجا ییرتغ کامکوات

ایده بیا    یمیار همی  درختیان ت   در کیه  اید  مگاهده گیاهان

طیور   هیا بیه   اده، گل رذک یها بر مکان پاکلوبوترازول  الوه

و  یکسیاله  یهیا  ااخسیاره  یا قا ده یها در قسمت یانفراد

بااید   یین ا یانهرب تواند یاکل گرفته است که م یزدوساله ن

در  یییزیانه گییل اینییدفر یییککییه پییاکلوبوترازول بییه تحر 

طیور   بیه . اسیت  ایده منجیر   درخت ساخته ی پ یها بخ 

ل سیا  یهیا  ااخسیاره  یهیا رو  های کیامکوات  گل معمول،

 یدد( در محیور    2 - 4) یا دسیته  یا یطور انفراد به یجار

کییه  رود ی[. احتمییال میی 11 اییوند  یهییا ظییاهر میی  بییرگ

در بخی    هیا  ییدروکربن سطوح ه ی با افزا پاکلوبوترازول

اود  یمنجر م یگیبه به ود نمو زا ای یگهر یستمو س ییهوا

ایده   یمیار های درختان ت مالحظه اد که گل همچنین [.15 

هیای   با گل یو تفاوت اند کامالً نرمال یکیمورفولوژاز لحاظ 

 .ندارنددرختان ااهد 

 

 بندی يوهم ميزان. 5. 1. 3

 تیأثیر با بررسی نتایج مالحظیه اید کیه در همی  تیمارهیا،      

 1بنیدی، در سیط  احتمیال     ییوه مپاکلوبوترازول بیر مییزان   

در حیدود پینج   ) درصد معنادار بود و افیزای  چگیمهیری  

(. بیا افیزای  سیطوح    6بندی رخ داد )اکل  یوهمدر  برابر( 

بندی دیده اد کیه ایین    یوهمغلظت افزای  جز ی در میزان 

 ،در کل .نیست معنادارنیز از لحاظ  ماری  در مقدار افزای 

تیمارهای پاکلوبوترازول در مقایسه با تیمیار ایاهد، سی ب    

بنییدی ایید. بیگییترین میییزان  یییوهمافییزای  معنییادار میییزان 

در   نتیمارهیای پیاکلوبوترازول و کمتیرین     دربنیدی   یوهم

. پییاکلوبوترازول بییا افییزای  سییطوح  رخ دادتیمییار صییفر 

ای، سی ب   یگیه رها در بخ  هوایی و سیسیتم   یدروکربنه

به ود نمو زایگی و کاه  ریزش میوه در پی تغریی  بهتیر   

درختان لیمیوی لیسی ون در    پاای محلول[. 15  ها اد یگهر

طیور   ، بیه گرم در لیتر میلی 2000و  1000، 500ی ها غلظت

 [22  بندی درختیان اید   یوهمی س ب افزای  میزان معنادار

بندی  یوهممیزان  که مگابه نتایج این تحقیق است. در پرتقال

درصد باالتر از درختان ایاهد   4/64اده،  در درختان تیمار

هیا در   [ که با نتایج این بررسی مطابقت دارد. یافتیه 27 بود 

هیای ایین بررسیی     نیز بیا یافتیه   [9 و سیب  [23 لو  مورد 

 .ستراستا هم

 

 بندی تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر میزان میوه تأثیر .6شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 حروف مشترک در سطح یدارا یها ستون
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)نسرربت  ميرروه شرركل و عررر  و طررول. 6. 1. 3

 /طول(عر 

بودنید و   میؤثر ول مییوه  هم  تیمارهای پاکلوبوترازول بر ط

درصد ادند، درحیالی   1س ب کاه   ن در سط  احتمال 

معنیا بیود و تغیییری     یبی هم  تیمارها بر قطر مییوه   تأثیرکه  

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

ی کیاربردی و  هیا  غلظتارت اط معکوسی بین سطوح  ،میوه

، دمگیاهده ای  طول مییوه در سیط  احتمیال ییک درصید      

که با افزای  غلظت، طیول مییوه کیاه  یافیت؛      طوری  به

ین تیر  کوتیاه  ها مربوط بیه تیمیار ایاهد و    یوهمترین  یدهکگ

 نها  ترین یلطوپاکلوبوترازول و  هایها مربوط به تیمار یوهم

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

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

تیر بااید،    ییک نزد 1(. این نس ت هرچه بیه  یدد   8اکل )

 تیر  بیزرگ . هرچه این نسی ت  استبیانهر گردتر بودن میوه 

تر خواهد بود. تیمارهیای پیاکلوبوترازول    یدهکگبااد، میوه 

تر ادن مییوه در مقایسیه بیا     یکرودر هر دو گروه موجب 

ی بییین سییطوح معنییادارتیمییار اییاهد ایید، امییا تفییاوت  

هیا   ییوه متیرین   یدهکگکاربردی وجود نداات و  یها غلظت

هیا مربیوط بیه     ییوه متیرین   یکیرو مربوط به تیمار ااهد و 

ایده بیود. در کییوی کیاربرد پیاکلوبوترازول       درختان تیمار

س ب کیاه  طیول مییوه و نییز کیاه  نسی ت طیول بیه         

هییای  یییوهم کییه  طییوری بییه اییود، بیگییترین قطییر میییوه مییی

کیه بیا نتیایج     استهای ااهد  یوهمتر از  یکرو مده  دست به

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

ی کولتار )فرم تجارتی پیاکلوبوترازول( در فصیل   ا ااخساره

ایدن  ن منجیر    تیر  مسیط  بهار، به کیاه  طیول مییوه و    

 [.7اود   یم

 

 تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر طول میوه تأثیر .7شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 وف مگترک در سط حر یدارا یها ستون
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 پاكلوبوترازول بر نسبت عرض/طول میوه تیمارهای خاكی تأثیر .8شکل 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 حروف مگترک در سط  یدارا یها ستون

 

 (ميوه)حج   ميوه اندازۀ. 7. 1. 3

 ایت اندهای کامکوات  یوهمبر حجم تأثیری پاکلوبوترازول 

ایده و ایاهد دییده     ی بین گیاهیان تیمیار  معنادارو تفاوت 

نییامطلو   تییأثیری متعییددی دربییارۀ  هییا گییزارشنگیید. 

ۀ میوۀ مرک ات و سایر درختیان مییوه   بر اندازپاکلوبوترازول 

 پاای محلول  نوان مثال، در تانجلو مینوال . بهاستدر دست 

 750-1250ی هییا غلظییتی پییاکلوبوترازول در ا ااخسییاره

درصیدی انیدازۀ    16-33گرم در لیتیر، سی ب کیاه      ییلم

یی نییز  هیا  گیزارش . با وجود نتایج مرکور، [18 ها اد  یوهم

هیا در   تأثیر بودن پاکلوبوترازول بیر انیدازۀ مییوه    یبم نی بر 

 نیوان   . بیه استکه منط ق بر نتایج این بررسی  استدست 

ی ا ااخسییاره پااییی محلییولدن ییال  مثییال، در نییارنهی بییه 

گیرم در لیتیر، تغیییر     یلیی م 1000وترازول در غلظت پاکلوب

نتیایج   [. همچنیین 12ها رخ نیداد    یوهمی در اندازۀ معنادار

دهد که تیمیار پیاکلوبوترازول بیر     یمتجزی  واریاند نگان 

ی بیین درختیان   معنیادار ن یود و تفیاوت    مؤثروزن تر میوه 

ی زیادی دربارۀ ها گزارشاده و ااهد وجود نداات.  تیمار

در  .اسیت رک ات در دست مپاکلوبوترازول بر وزن تر  یرتأث

ی پاکلوبوترازول در غلظیت  ا ااخساره پاای محلولنارنهی 

هیا   ییوه موزن تیر   معنادارگرم در لیتر به افزای   یلیم 1000

که در کیوی کیاربرد پیاکلوبوترازول بیه     اد، درحالی منجر 

ها اید   یوهمس ب کاه  وزن تر  پاای محلولفرم خاکی و 

دهد که  یمتجزی  واریاند نگان  [. در همین راستا، نتایج4 

 تیأثیر  یبی تیمار پاکلوبوترازول بر وزن خگک کامکوات نیز 

ایده و ایاهد    بیین درختیان تیمیار    یمعناداربود و تفاوت 

پیاکلوبوترازول   تأثیروجود نداات. نتایج متعددی در مورد 

 پرتقیال نیک   در .استبر وزن خگک درختان میوه موجود 

درختیان بیا ترکییب میرکور افیزای        پاای محلولدن ال  به

کیه   طیوری  ها مالحظه اد، به یوهمی در وزن خگک معنادار

گیرم در   یلیی م 1000باالترین میزان وزن خگک در غلظیت  

 .[12 لیتر رخ داد 
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 تأثير پاکلوبوترازول روی صفا  کيفی. 2. 3

 (TSS)جامد محلول  مواد .1. 2. 3

  مده مالحظه اد کیه تیأثیر تیمارهیای    دست براساس نتایج به

 تفیاوتی ن یود و   معنیادار پاکلوبوترازول بر مواد جامد محلول 

ایده وجیود    میان مواد جامد محلول درختان ایاهد و تیمیار  

 تیأثیر نداات. در درختیان مییوۀ مختلیف نتیایج متفیاوتی از      

پاکلوبوترازول بر درصد مواد جامد محلیول مییوه در دسیت    

فییزای  سییطوح غلظییت کییاربردی   . همچنییین بییا ا اسییت

ی در مقیادیر میواد   معنیادار پاکلوبوترازول در سیب، کیاه   

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

ی ترکیب مرکور موجب افزای  درصد مواد جامد ا ااخساره

 پاایی  محلیول محلول میوه اد. با وجیود ایین، در نیارنهی،    

ل تیأثیری بیر مقیادیر میواد جامید      ی پیاکلوبوترازو ا ااخساره

 محلول میوه نداات که با تحقیق حاضر مطابقت دارد.

 اسيدیته. 2. 2. 3

ها  بر مقادیر اسیدیته میوه پاکلوبوترازول تأثیر هم  تیمارهای

بیه   اسیتفاده از پیاکلوبوترازول،  کیه    طوری به ،معنادار است

انجامیید   01/0احتمیال   هیا در سیط    مییوه   کاه  اسییدیت 

تیمارهای میوۀ   اسیدیت مقادیر با مقایس  میانهین .(9کل )ا

ی هیا  غلظتی بین معنادارکه اختالف  ادی، مگخ  خاک

که با افزای  سطوح غلظت،  طوری  کاربردی وجود دارد، به

هیا دییده اید و در     ییوه مروند کاهگی در مییزان اسییدیت    

گیرم میادۀ    5/0و  1/0ی هیا  غلظیت مقایسه با تیمار ااهد، 

درصیدی   24 - 44، موجیب کیاه    پیاکلوبوترازول  مؤثرۀ

تیمیار خیاکی    [19ان ه  و  [5  یبس در. ها اد یوهماسیدیت  

اسیدهای  لیی مییوه    معناداربا ترکیب مرکور، س ب کاه  

 که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. اد

 
 تیمارهای خاكی پاكلوبوترازول بر میزان اسیدیتۀ میوه تأثیر. 9شکل 
 درصد اختالف معناداری ندارند. 5 حروف مگترک در سط  یدارا یها ستون

 

 کلی گيری نتيجه

توان از پاکلوبوترازول  دهد که می نتایج این تحقیق نگان می

بنیدی در   در افیزای  گیل و مییوه    میؤثر  نیوان تیمیاری    به

کامکوات ناگامی در ارایط گلخانه استفاده کرد. کاربرد این 

هیای سیال جیاری و     روی جستترکیب به گلدهی زیادتر 

همچنین گلدهی روی رادهای سال ق ل منجر اد. تولیید  

کننیدۀ راید،    میوه در کامکوات متعاقب تیمار با این تنظییم 

هیای   کیه تعیداد مییوه   طوری افزای  چگمهیری داات، به

اده در مواردی بی  از پنج برابر اد. میوۀ تولیدی از  تولید

ه میییوۀ معمییولی لحییاظ بسیییاری از خصوصیییات ایی یه بیی 
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کامکوات بود و اگرچه اندکی اکل میوه تغییر یافت، حجم 

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

رسد که پاکلوبوترازول تیمیاری مناسیب و    نظر می تحقیق به

  سان برای افزای  محصول کامکوات ناگامی است.
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