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  چكيده

هاي رشد و تـاریخ  هکندکنندهمین منظور اثر رسد. بهنظر میههاي تولید، موضوع قابل توجهی بي کاهش هزینهدر راستا نشاافزایش کیفیت 

لیتر و  گرم برمیلی 500و 250، صفرتیمار (پاکلوبوترازول  پنجفرنگی رقم چف مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش اول با کاشت بر گیاه گوجه

فاکتوریل بـا دو فـاکتور،    صورتبهتصادفی و آزمایش دوم  کامالً صورتبهبر لیتر) در آزمایشگاه  گرممیلی 1000 و 500، صفرسایکوسل 

شـکل  گرم بر لیتـر) بـه  میلی 1000و 500، صفر گرم بر لیتر و سایکوسلمیلی 500و 250، صفررشد در پنج سطح (پاکلوبوترازول  کندکننده

هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار در مزرعـه    ) در قالب طرح بلوكماهبهمن، دي و وري بذر و تاریخ کاشت با سه سطح (اواسط آذرغوطه

، وزن نشاو اثر متقابل دو تیمار بر طول  نشاه رشد بر قطر کندکنندتحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نتایج نشان داد اثر ساده 

دار دهی، تعداد گل در اولین خوشه، و کیفیت میوه معنیاه در اولین گلتر و خشک شاخساره و ریشه، سطح برگ، محتوي کلروفیل، طول گی

متر) در ترکیب تاریخ کاشت سانتی 1/3( نشاگرم بر لیتر و کمترین طول میلی 500متر) با پاکلوبوترازول سانتی 1/2( نشااست. بیشترین قطر 

داشـت.  کیلـوگرم در بوتـه) را در بر   4/1( اول حداکثر عملکرد میوه گرم در لیتر مشاهده شد. تاریخ کاشتمیلی 500اول و پاکلوبوترازول 

  ثرتري بودند.تیمارهاي مؤ نشا،در افزایش کیفیت هاي تحقیق، پاکلوبوترازول با غلظت باال و همچنین تاریخ کاشت اول و دوم براساس یافته
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  مقدمه

اي هاي میـوه د سبزياستان خوزستان یکی از مراکز مهم تولی

رود. شمار میخصوص در اوایل فصل بهار (خارج از فصل) بهبه

هـاي پالسـتیکی و   اراضی با استفاده از تونل بیشتردر این استان، 

شـود و نتیجـه آن افـزایش قیمـت     کاشت مستقیم بذر کشت می

). از طـرف دیگـر   3سبزي در اواخر زمستان و اوایل بهار است (

دائمـاً در حـال افـزایش بـوده و ضـایعات       قیمت پالستیک نیـز 

آورد فرسوده صدمات زیادي به محیط زیست وارد می پالستیک

 )Lycopersicon Lycopersicumفرنگـی ( ). امـا گیـاه گوجـه   9(

اولیه خود نیاز مبرمی به محیط نسبتاً گـرم   رشدونموناگزیر براي 

هـاي پالسـتیکی و   دارد که در فصول سـرد سـال، توسـط تونـل    

هاي چنـد سـال   رسی). طبق بر10د (شودهاي دامی فراهم میکو

د، شـو یت باالتري تهیه فرنگی با کیفهاي گوجهاخیر چنانچه نشا

). 15و  3کننـد ( خـوبی تحمـل مـی   سرماي اواسط زمستان را به

و یا فرآوري، نیازمنـد  خوري فرنگی براي تازهتولید مدرن گوجه

بقـا پـس از کاشـت از     هاي با کیفیت بـاال و قـادر بـه   نشاتولید 

فرنگـی  خـوب گوجـه   نشـا ). 16( اسـت هاي اسـتاندارد  ژنوتیپ

قد کوتاه، سـافه کلفـت، سیسـتم ریشـه      هایی مانندداراي ویژگی

همچنین بایـد قـادر    نشا). 18قوي، بدون آفت و بیماري است (

بجایی و کاشت مجدد باشـد و  هاي ناشی از جابه تحمل استرس

). 16( شـود وقف در روند رشد مشـاهده  ت کمترینپس از انتقال 

یکـی از مشـکالت عمـده در تولیـد      ،رشد طولی بـیش از حـد  

در شـرایط کمبـود    خصـوص بهفرنگی بوده و گوجه نشاتجاري 

). چنین شـرایطی معمـوالً در   10شود (نور و تراکم باال ایجاد می

وجود داشته و بـا دو روش کلـی، کنتـرل     نشاهاي تولید گلخانه

هاي غذائی، طی موثر بر رشد گیاه مثل نور، دما، رژیمعوامل محی

، مواد فعال اسمزي و اسـتفاده از مـواد تنظـیم    نشاتکان و مالش 

). تغییرطـول  19و  12 ،1( اسـت کننده رشد گیاهی قابل کنتـرل  

ــل در     ــروش و ک ــل ف ــرد قاب ــوه، عملک ــداد و وزن می ــاه، تع گی

  ). 10(فرنگی با تغییر تاریخ کاشت گزارش شده است گوجه

هـاي  تـوان بـه روش  را مـی  رشـد گیـاهی   کننـده مواد تنطیم

یـا  و  )22و  15پاشـی ( محلول)، 14 و 7( تیمار بذر مثل مختلفی

از بـین ایـن    .دکار برهب )6(آبیاري   و آبهاي غذائی در محلول

. محققین زیادي )19( استتر تر و ارزانها، تیمار بذر سادهروش

بـه   نشـا کنترل طول گیاه قبـل از انتقـال   از پاکلوبوترازول جهت 

ساعت بـا غلظـت    24تا  6 مدتبهوري بذر زمین اصلی با غوطه

). 19و  8 ،6گــرم در لیتــر کمــک گرفتنــد (میلــی 1000تــا  50

هــا و سایکوســل از ترکیبــات پــاکلوبوترازول از گــروه تریــازول

گیري از بیوسنتز طبیعی جیبرلین رشد باشند که با جلوآنیومی می

ها نقش اصلی در کنتـرل  ). جیبرلین13سازند (گیاه را محدود می

فرنگـی بـا   هـاي گوجـه  تیمـار بـذر   ).8( عهده دارندبه نشاطول 

و افـزایش مقاومـت بـه     نشـا  کاهش طـول  سببپاکلوبوترازول 

). چنین اثراتـی در  19و  15( ستا د محیطی شدهعمساشرایط نا

رخی از محققین بـراي  ب ).7(گردید مورد سایکوسل نیز گزارش 

فرنگی از پـاکلوبوترازول و سایکوسـل   در گوجه نشاکنترل طول 

کلوبوترازول در ). پـا 18(صورت تیمـار بـذر اسـتفاده کردنـد     هب

زنـی را  نـه ثرتر از سایکوسـل بـوده امـا جوا   مـؤ  نشاکنترل طول 

هـاي اسـتاندارد،   نشـا که با تولیـد   آنجا). از 7کاهش داده است (

میـزان زیـادي   تـوان بـه  فرنگی را مـی فصل گوجهتولید خارج از 

بهبود بخشید، این مطالعـه بـا هـدف بررسـی اثـر تیمـار بـذور        

هـاي رشـد پـاکلوبوترازول و    هکندکنندفرنگی رقم چف با گوجه

و تولید محصول انجـام   نشاسایکوسل و تاریخ کاشت بر کیفیت 

  شده است.

  

  ها مواد و روش

ــه   ــگاه و مزرع ــژوهش در آزمایش ــن پ ــکده   ای ــاتی دانش تحقیق

اجـرا   1386مران اهواز در پاییز سال کشاورزي دانشگاه شهید چ

هـاي رشـد پـاکلوبوترازول    کنندهاثر کند ،شگاهیآزما در. ابتدا شد

 500، صـفر گرم بر لیتـر) و سایکوسـل (  میلی 500و 250، صفر(

زنی بذر و رشـد اولیـه   گرم بر لیتر) بر درصد جوانهمیلی 1000و

 سـه  مـار، یت هر يبراتصادفی انجام شد.  کامالً ورتصچه بهگیاه

ــر و تکــرار ــدد  100 تکــرار ه ــذور ازع ــه يب ــبالً ک  توســط ق

 بـود  شده ماریت (ساخت شرکت مرك آلمان) رشد هايهکندکنند

. گرفـت  قـرار  دیشپتري در یصاف کاغذ هیال دو نیب و شمارش
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 هزدجوانـه  بـود  متـر یلیم دو حدود چهشهیر داراي که ییهابذر(

  . )شدتلقی 

هـاي کامـل   صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوكآزمایش دوم به

رشد و تـاریخ کاشـت و سـه تکـرار      هکندکنندتصادفی با دو فاکتور 

 500و 250، صـفر ه با پنج سطح، شامل پاکلوبوترازول (کندکنندبود. 

گـرم بـر   میلـی  1000 و 500، صـفر گرم بر لیتر) و سایکوسل (میلی

) مـاه بهمـن کاشت بـا سـه سـطح (اواسـط آذر، دي و     لیتر) و تاریخ 

 مـدت بـه ، فرنگی رقم چـف از کاشت، بذور گوجهانتخاب شد. قبل 

ه رشـد و  کندکننـد وري بذر در محلـول  شکل غوطهساعت به شش

 24 مـدت بـه هـا  قرار داده شد. سپس بذر مقطر آبتیمار شاهد، در 

لی سـلو  112 نشـا ساعت در دماي آزمایشـگاه خشـک و در سـینی    

ده بـود  که از بسـتر کوکوپیـت پـر شـ     سی)سی 40(سلول با حجم 

نظر گرفته شـد) در سـه تـاریخ کاشـت     یک تکرار در نشا(هرسینی 

). بالفاصـله،  18( شـد ماه) متفاوت کشـت  (اواسط آذر، دي و بهمن

به هـواي آزاد مزرعـه،    نشاها تا زمان انتقال زنی سینیبا شروع جوانه

 40مدت تقل و روزانه با محلول هوگلند بهبه زیر تونل پالستیکی من

 10هـا بـا فاصـله    روز تغذیه شدند. داخل تونـل پالسـتیکی سـینی   

متر از سطح خاك قرار داده شد. صـفات طـول (فاصـله بـین     سانتی

تر و خشـک شاخسـاره و   ، وزن نشاطوقه تا مریستم انتهایی) و قطر 

روز  41 ریشه، نسبت طولی شاخساره به ریشه و سطح برگ پس از

هـا در آون  اندازه گیري شد. براي اندازه گیري وزن خشـک، نمونـه  

بـراي انـدازه    .سـاعت قـرار داده شـد    48 مدتبهدرجه  70با دماي 

متـر اسـتفاده   سـانتی  05/0و میوه از کولیس با دقـت   نشاگیري قطر 

از تونـل بـه مزرعـه، میـزان      نشاروز پس از انتقال  10شد. همچنین 

برداشت محصـول  . شد گیريهازدنا) 5( آرنون روش ازکلروفیل کل 

روز بعـد از   110روز و دو تـاریخ دیگـر    130در تاریخ کاشت اول 

کاشت بود. مواد جامد محلول بـا رفرکتومتردیجیتـال اتاگو(سـاخت    

 744متـر متـروم   هـاش پعصاره میـوه بـا    هاشپکشور ژاپن)، و 

گیري اسـیدآلی  گیري شد. براي اندازه(ساخت کشور سوئیس) اندازه

 10گیـري از تمـام تیمارهـا،    کل با روش تیتراسیون پـس از عصـاره  

سـی آب مقطـر   سـی  10سی از عصاره کـامال صـاف شـده بـا     سی

 1/0مخلوط و پس از افزودن چند قطره معرف فنل فتالئین، با سـود  

نرمال تیتر و میزان اسید قابل تیتر در عصاره برحسـب اسـید غالـب    

افزار آمـاري  آمده با نرم دستبهم شد. اطالعات (سیتریک اسید) انجا

SPSS ها با استفاده از روش دانکن مـورد  تجزیه و تحلیل و میانگین

ترسـیم شـدند.     Excelافـزار گرفته و نمودارهـا بـا نـرم    مقایسه قرار

در زیر تونـل و هـواي بیـرون     نشاهاي پرورش تغییرات دما طی ماه

  ).1اندازه گیري شد (جدول 

  

  نتایج

زنـی بـذر   هـاي رشـد بـر جوانـه    آزمایش اول: اثر کندکننده

  فرنگیگوجه

زنـی بـذر   هـاي رشـد گیـاه بـر جوانـه     نتایج نشان داد اثر کندکننـده 

در بـین تیمارهـا بیشـترین    ). 2دار است (جـدول  فرنگی معنیگوجه

 500زنی بذر، مربوط بـه پـاکلوبوترازول   ثیر بر کاهش میزان جوانهتأ

زنـی را کـاهش   جوانه درصد 16وده که در حدود گرم در لیتر بمیلی

زنی را تیمار شاهد و سایکوسـل  ). حداکثر جوانه1است (شکل داده 

و سایکوسـل   250گـرم در لیتـر داشـت. پـاکلوبوترازول     میلی 500

تري نسـبت بـه پـاکلوبوترازول    گرم در لیتر داراي اثر کممیلی 1000

ی را در مقایسه با شاهد زنحال جوانهگرم بود ولی در عینمیلی 500

نــد. سایکوســل و پــاکلوبوترازول باعــث کــاهش طــول کــاهش داد

  ).  2(شکل  شدفرنگی چه و هیپوکوتیل گوجهریشه

  

هـاي رشـد و تـاریخ کاشـت بـر      اثر کندکنندهآزمایش دوم: 

  فرنگیگوجه نشاکیفیت 

   نشاطول 

 نشـا ه رشد و تاریخ کاشت و اثر متقابل آنها بر طـول  کندکننداثر 

متر) در سانتی 35/5( نشا). بیشترین طول 3دار بود (جدول معنی

تاریخ کاشت سوم بدون اسـتفاده از کندکننـده و کمتـرین طـول     

متر) در تاریخ کاشت اول با کـاربرد پـاکلوبوترازول   سانتی 22/3(

  ).4گرم در لیتر مشاهده شد (جدول میلی 500

  

    نشاقطر 

). در بـین  3دار بود (جـدول  معنی نشاه رشد بر قطر کندکننداثر 
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  نشاهاي پرورش . تغییرات حداقل و حداکثر دما در زیر تونل پالستیکی و هواي آزاد طی ماه1جدول 

  هواي آزاد  تونل پالستیکی  

  )C˚( حداکثر  )C˚( حداقل  )C˚( حداکثر  )C˚( حداقل  ماه                    دما

  4/14  7/4  6/33  6/5  دي

  4/14  5/7  5/35  3/7  بهمن

  9/24  4/11  2/39  2/11  اسفند

  

  زنی بذر گوجه فرنگی هاي رشد گیاهی بر درصد جوانهنده. اثر کندکن2جدول 

  زنیدرصد جوانه  درجه آزادي  منابع تغییرات

  140*  4  تیمار

  4/44  14  خطا

  دهددار در سطح احتمال پنج درصد را نشان میتفاوت معنی *

  

  

  اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك، برستون .زنی بذر گوجه فرنگیهاي رشد بر درصد جوانهکننده. اثر کند1شکل 

  درصد هستند. پنجدار در سطح احتمال داراي عدم تفاوت معنی ،اي دانکنچند دامنه

  

  
  زنیجوانه از پس روز نیاول در فرنگیگوجه يهاالهدان بر رشد هايکنندهکند . اثر2شکل 

  پاکلوبوترازول
250 

  پاکلوبوترازول
500 

  سایکوسل
500 

  سایکوسل
1000 

  شاهد

 (آب مقطر)

  )گرم بر لیترمیلیکننده رشد (یمار کندت

نه
وا

ج
د 

ص
در

ی
زن
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گرم در لیتر سبب افـزایش  میلی 500ها، تنها پاکلوبوترازول تیمار

-متر) شده است و بقیه تیمارها تفاوت معنیسانتی 3/2( نشاقطر 

  ).  3داري با یکدیگر نداشتند (شکل 

  

  وزن تر و خشک شاخساره

تـر و  ه رشد و تاریخ کاشت و اثر متقابل آنها بر وزن کندکننداثر 

). کمتـرین مقـدار وزن   3دول دار بود (جخشک شاخساره معنی

گرم در بوته) در تاریخ کاشت اول در همـه   85/0تر شاخساره (

گرم در بوته) در تاریخ کاشـت   02/2تیمارها و  بیشترین مقدار (

. کمتـرین وزن خشـک شاخسـاره    شـد دوم در تیمار شاهد ثبت 

گرم در بوته) در اولین تاریخ کاشت و در همه تیمارها و  05/0(

گرم در بوته) در تاریخ کاشـت دوم   12/0ه خشک (بیشترین ماد

  ). 5و در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول 

  

    وزن تر و خشک ریشه

تـر و  ه رشد و تاریخ کاشت و اثر متقابل آنها بر وزن کندکننداثر 

). کمترین مقدار وزن تر 3دار بود (جدول خشک ریشه نیز معنی

گـرم در بوتـه)    02/0گرم در بوته) و وزن خشک ریشه ( 34/0(

در تاریخ کاشت اول در همه تیمارها و بیشترین مقـدار وزن تـر   

گــرم در بوتــه) از  05/0گــرم در بوتــه) و وزن خشــک ( 85/0(

  ). 5دست آمد (جدول هتیمار شاهد در تاریخ کاشت دوم ب

  

    سطح برگ

 نشـا و تاریخ کاشـت بـر سـطح بـرگ      ه رشدکندکننداثر متقابل 

کاشت با کاربرد سایکوسل اولین تاریخ  ).3دار بود (جدول معنی

 663گرم بر لیتر، داراي کمترین مقدار سـطح بـرگ (  میلی 1000

رگ مربوط به تیمـار  بمتر مربع) بود و بیشترین مقدار سطح میلی

ــر مربــع) در تــاریخ کاشــت ســوم  میلــی 1441شــاهد ( ــودمت    ب

  ). 5 (جدول

  

    نسبت طولی شاخه به ریشه

 نشـا ر نسبت طولی شاخساره بـه ریشـه   اثر ساده تاریخ کاشت ب

) و 16/0). تاریخ کاشـت دوم بیشـترین (  3دار بود (جدول معنی

) نسبت طول شاخه بـه  12/0تاریخ کاشت اول و سوم کمترین (

  ریشه را داشتند.

  

هـاي  هاي رشد و تاریخ کاشت بر برخی ویژگیهکندکننداثر 

  فرنگیبوته گوجه

  محتوي کلروفیل

بر محتوي کلروفیـل   اشتو تاریخ ک ه رشدندکندکناثرات متقابل 

 ). بیشـترین مقـدار کلروفیـل   4دار است (جـدول  کل برگ معنی

گرم بر گرم وزن تر) در تـاریخ کاشـت اول و در   میلی 14برگ (

گرم در لیتر و کمترین مقـدار  میلی 500تیمارهاي پاکلوبوترازول 

گــرم بــر گــرم وزن تــر) در تــاریخ کاشــت ســوم و در میلــی 4(

  ).6گیري شد (جدول یمارهاي سایکوسل و شاهد اندازهت

  

  تعداد گل اولین و دومین خوشه

و تاریخ کاشت بر تعداد گل در اولـین   ه رشدکندکننداثر متقابل 

دار نیسـت  گـل معنـی   دار ولـی در دومـین خوشـه   خوشه معنـی 

عـدد در   2/3). کمترین تعداد گـل در اولـین خوشـه (   4(جدول 

ر پـاکلوبوترازول در تـاریخ کاشـت اول و    بوته) مربوط بـه تیمـا  

عدد در خوشه) مربوط به تیمـار شـاهد    2/3بیشترین تعداد گل (

  ). 6در تاریخ کاشت سوم بود (جدول 

  

  طول گیاه در ظهور اولین خوشه

دار اسـت  ه و تاریخ کاشت بر طول گیاه معنـی کندکننداثر متقابل 

تاریخ کاشـت  ) در مترسانتی 8/5). کمترین طول گیاه (4(جدول 

ــاکلوبوترازول  ــرســانتی 5/12و بیشــترین ( 500اول و پ )  در مت

  ).6تیمار شاهد تاریخ کاشت دوم بود (جدول 

  

ه رشد و تاریخ کاشت برعملکرد بوته و خـواص  کندکننداثر 

  فرنگیکیفی میوه گوجه

  عملکرد بوته 

  داري بر میزان محصول در بوته بودکاشت داراي اثر معنی تاریخ
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هاي داراي حروف مشترك، براساس فرنگی. ستونهاي رشد گیاه بر قطر نشا گوجهاثر کندکننده. 3شکل 

  دار در سطح احتمال پنج درصد هستند.اي دانکن، داراي عدم تفاوت معنیآزمون چند دامنه

  

  فرنگیگوجه نشاهاي کننده رشد و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی. اثر متقابل کند5جدول 

 نشاول ط

 )مترسانتی(

 سطح برگ

 مربع) متر(میلی

وزن  خشک 

 )گرم(ریشه 

وزن ترریشه 

 )گرم(

 خشک وزن

 )گرم( هشاخ

   شاخه وزن تر

 )گرم(
 تیمار

  گرم بر لیتر)(میلی
 تاریخ کاشت اول (اواسط آذرماه)

3/46fgh 770/5cde 0/019d 0/33c 0/054g 0/85d 250 پاکلوبوترازول 

3/22h

 
790/3cde 0/027cd 0/34c 0/054g 0/93d 500 پاکلوبوترازول 

4/27cde 764/3cde 0/021d 0/34c 0/058fg 1/00d  500سایکوسل  

3/78gh 663/5e 0/019d 0/33c 0/059ef 0/97d  1000سایکوسل  

4/50c 949/1bcd 0/020d 0/34c 0/058fg 0/97d شاهد  

    ماه)تاریخ کاشت دوم (اواسط دي

3/98efg 936/8bcd 0/046ab 0/72ab 0/107ab 1/91ab 250 پاکلوبوترازول 

3/82efg 1021/0bc 0/049a 0/74ab 0/116ab 1/66bc 500 پاکلوبوترازول 

4/57bc 1067/8b 0/046ab 0/72ab 0/103bc 1/74bc  500سایکوسل 

4/20cde 735/5de 0/044ab 0/737ab 0/088cde 1/54c  1000سایکوسل 

4/74ab 1165/0b 0/054a 0/85a 0/12a 2/02a شاهد  

    ماه)(اواسط بهمن سوم تاریخ کاشت

4/08def 1068/0b 0/048ab 0/794ab 0/10bcd 1/69bc 250 پاکلوبوترازول 

4/12def 939/0bcd 0/044ab 0/714ab 0/077ef 1/58c 500 پاکلوبوترازول 

5/00ab 1048/1b 0/045ab 0/737ab 0/085cde 1/75bc  500سایکوسل 

3/90efg 948/8bcd 0/035bc 0/672b 0/084e 1/49c  1000سایکوسل 

5/35a 1441/8a 0/041ab 0/74ab 0/110ab 1/92ab شاهد  

  .دار ندارندبراساس آزمون دانکن تفاوت معنی ،ف مشتركوهاي داراي حرمیانگیندر هر صفت 

  پاکلوبوترازول
250 

  پاکلوبوترازول
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  سایکوسل
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  فرنگیهاي بوته گوجه. اثر متقابل کندکننده رشد و تاریخ کاشت بر ویژگی6جدول 

ول گیاه در ظهور اولین ط

 متر)خوشه (سانتی
 تعداد گل اولین خوشه

  محتوي کلروفیل

 گرم بر گرم وزن تر)(میلی

 تیمار

  )گرم بر لیترمیلی(

    اواسط آذرماه)تاریخ کاشت اول (

7/00d 3/20de  b1/12 250 پاکلوبوترازول 

5/80e 3/30de 14/0a 500پاکلوبوترازول 

7/00d cde50/3 10/0c 500وسل سایک  

7/00d 3/50cde 9/90c  1000سایکوسل  

8/00d 4/00bcd 11/0c شاهد  

    )ماهاواسط ديتاریخ کاشت دوم (

ab0/12 4/10abcd 8/00d 250 پاکلوبوترازول 

11/9abc 4/10abcd 7/80d 500پاکلوبوترازول  

11/9abc 4/30abc 5/00efg  500سایکوسل 

11/9abc 4/50ab de10/6  1000سایکوسل 

a5/12  4/50ab 5/90def شاهد 

    )ماهاواسط بهمنتاریخ کاشت سوم (

11/0bc 4/50ab 4/20fg 250 پاکلوبوترازول 

10/8c 4/50ab 5/00efg 500پاکلوبوترازول 

12/0ab 4/50ab 4/00g  500سایکوسل 

12/0abc 4/50ab 4/10g  1000سایکوسل 

12/0abc 5/00a g00/4 شاهد  

  .دار ندارندبراساس آزمون دانکن تفاوت معنی ،ف مشتركوداراي حرهاي میانگیندر هر صفت 

  

). در تاریخ کاشت اول (اواسط آذرماه) بیشترین مقدار 4(جدول 

کیلـوگرم در بوتـه) و کمتـرین عملکـرد      4/1محصول در بوته (

مـاه)  کیلوگرم در بوته) در تاریخ کاشت سوم (اواسط بهمن 3/0(

  ).  4مشاهده شد (شکل 

  

  یوهقطر م

دار ه رشد و تاریخ کاشت بر قطـر میـوه معنـی   کندکننداثر متقابل 

متـر) در تـاریخ   میلـی  48). بیشـترین قطـر میـوه (   4شد (جدول 

  متـر)  میلـی  5/32کاشت دوم و در تیمار شاهد و کمتـرین قطـر (  

ـ  500در تاریخ کاشت سوم و مصـرف پـاکلوبوترازول      دسـت هب

   .آمد 

  طول میوه

  از تیمارهـا   یـک دهـد اثـر هـیچ   نشان مـی واریانس  نتایج تجزیه

دار نیسـت  فرنگـی در ایـن آزمـایش معنـی    بر طول میوه گوجـه 

  ). 4(جدول 

  

  تعداد برچه میوه

از تیمارهاي مورد بررسی در این تحقیق بر صفت تعداد  یکهیچ

  ). 4فرنگی اثر نداشت (جدول برچه در میوه گوجه

  

  میوه هاشپاسیدآلی کل و 

و تاریخ کاشت بر محتوي اسیدآلی کل  ه رشدندکندکناثر متقابل 
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  هاي داراي حروف مشترك، براساس آزمونستون .فرنگی. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد میوه گوجه4شکل 

  درصد هستند. پنجدار در سطح احتمال داراي عدم تفاوت معنی ،اي دانکنچند دامنه

  

  فرنگیو تاریخ کاشت بر صفات کیفی میوه گوجه رشداثر کندکننده نتایج تجزیه واریانس .  7جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر
  میانگین مربعات

  مواد جامد محلول  هاش میوهپ  اسیدیته میوه

 0/10ns 0/08ns 0/00ns 4  کندکننده رشد

 ** 0/65 **109 ** 1/33 2  تاریخ کاشت

 ** 0/35 ** 16/7 ** 0/67 14  تاریخ کاشت × کندکننده رشد

90/0 30  طاخ  46/0  60/0  

1/24    ضریب تغییرات  96/0  45/3  

ns  دهددار در سطح یک درصد را نشان میدار و معنیترتیب عدم تفاوت معنیبه **و.  

  

). بیشـترین مقـدار اسـید    7دار بود (جدول میوه معنی هاشپو 

در تاریخ کاشت سوم و در تیمار سایکوسـل   درصد) 46/0آلی (

درصــد) در  33/0ر لیتـر و کمتـرین مقـدار (   گـرم د میلـی  1000

ــاکلوبوترازول   ــت اول و در پـ ــاریخ کاشـ ــی 500تـ ــرم میلـ   گـ

 هـاش پ). بیشترین مقـدار  8دست آمده است (جدول هدر لیتر ب

ــاکلوبوترازول 5/4(   ) میــوه در تــاریخ کاشــت اول و در تیمــار پ

) در تیمـار سایکوسـل   4گرم در لیتر و کمترین مقدار (میلی 500

ـ     یلیم 1000 آمـد  دسـت  هگـرم در لیتـر در تـاریخ کاشـت دوم ب

  ).8(جدول 

  مواد جامد محلول میوه

ه رشدو تاریخ کاشـت بـر مـواد جامـد محلـول      کندکننداثر متقابل 

ها نشان داد کـه بیشـترین   ). مقایسه میانگین7دار بود (جدول معنی

درصد) در تاریخ کاشت سـوم   3/6مقدار مواد جامد محلول میوه (

 5/5گـرم در لیتـر و کمتـرین (   میلـی  500پـاکلوبوترازول   و تیمار

  ).8دست آمد (جدول هدرصد) آن نیز در تاریخ کاشت دوم ب

  

  بحث

 چـه تحـت تـأثیر   زنـی و رشـد اولیـه گیـاه    کاهش درصد جوانـه 

 اول

  تاریخ کاشت

ه)
وت

ر ب
 د

رم
(گ

ه 
یو

 م
رد

لک
عم

  

 سوم دوم



  ۱۳۹۷بهار / يكم / شماره  هشتم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

136  

  فرنگی. اثر متقابل کندکننده رشد و تاریخ کاشت بر صفات کیفی میوه گوجه8جدول 

  قطر میوه

 متر)(میلی

  جامد محلول مواد

 (درصد)
 میوه هاشپ

  اسیدیته میوه

 (درصد)

 تیمار

  )گرم بر گرممیلی(

    تاریخ کاشت اول (اواسط آذرماه)

47ac 5/90ab 4/30bd 0/35df 250 پاکلوبوترازول 

44ad 5/80b 4/10ce 0/33f 500 پاکلوبوترازول 

44ad 5/90ab 4/50a 0/35df  500سایکوسل  

46ac 5/90ab 4/30bc 0/34ef  1000سایکوسل  

44ad 5/90ab 4/40ab 0/36cf شاهد  

    ماه)تاریخ کاشت دوم (اواسط دي

47ac 5/90ab 4/10ce 0/36cf 250 پاکلوبوترازول 

47/5ac 5/90ab 4/10ce 0/38bf 500 پاکلوبوترازول  

47ac 5/90ab 4/10ce 0/35df  500سایکوسل 

44ad 5/90ab 4/00e 0/38bf  1000سایکوسل 

48a 5/50c 4/10ce 0/34ef شاهد  

    )ماهبهمنتاریخ کاشت سوم (اواسط 

44ad 5/90ab 4/10ce 0/41ae 250 پاکلوبوترازول 

32/5d 5/90ab 4/10ce 0/42ac 500 پاکلوبوترازول 

39cd 5/90ab 4/10ce 0/45bc  500سایکوسل 

39cd 6/30a 4/10ce 0/46a  1000سایکوسل 

40bd 5/90ab 4/10ce 0/40ad دشاه  

  .دار ندارندبراساس آزمون دانکن تفاوت معنی ،هاي داراي حرف مشتركمیانگیندر هر صفت 

  

فرنگــی بــا کــه بــذر گوجــههــاي رشــد بــا آزمایشــی کندکننــده

گرم در لیتر تیمـار شـده   میلی 1000و  500، صفرپاکلوبوترازول 

). در آزمایش دیگري، با افـزایش زمـان   20همخوانی دارد ( ،بود

زنـی کـاهش یافتـه و کمتـرین     ذور قبل از کاشت، جوانـه تیمار ب

مـدت شـش سـاعت در    زمانی اتفاق افتاد که بذور فقط به ،تأثیر

ه تیمار بذر مچنین گزارش شده .)17گرفتند ( معرض تیمار قرار

 19گرم در لیتـر باعـث   میلی 500فرنگی با پاکلوبوترازول گوجه

یکوسـل بـا   زنی نسبت بـه شـاهد شـد و سا   کاهش جوانه درصد

زنی داشت تري بر جوانهکم تأثیر ،گرم در لیترمیلی 1000غلظت 

مـار بـذر بـا    فرنگـی بـا تی  ). کاهش طول هیپوکوتیل گوجـه 23(

). 8یید سایر محققین قـرار گرفتـه اسـت (   پاکلوبوترازول مورد تأ

چه، فعالیـت ضـد   زنی و رشد اولیه گیاهدلیل اصلی کاهش جوانه

ممکن اسـت در پوسـته بـذر تجمـع      که است هکندکنندجیبرلین 

  ).  22کرده باشد (

هـاي مهـم تعیـین    که یکی از شاخص نشانتایج افزایش قطر 

ــت  ــاکیفی ــه نش ــه  گوج ــا غوط ــت ب ــی اس ــذر در فرنگ وري ب

ــایج محلــول  هــايکندکننــده هــاي پاشــی نشــارشــد، مشــابه نت

 60فرنگی بـا پـاکلوبوترازول اسـت کـه طـی آن غلظـت       گوجه

ب افزایش قطر ساقه در مقایسه بـا شـاهد و   گرم در لیتر سبمیلی

). کـاهش  15گرم در لیتر شده بود (میلی 30حتی پاکلوبوترازول 

توانـد سـبب   مـی  ،مقدار جیبرلین درونی و کاهش رشـد طـولی  

هـا در هـر سـه تـاریخ     هکندکننـد ). 21( شودها افزایش قطر نشا
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در  تـأثیر اثر کاهشـی داشـته، امـا بیشـترین      نشاکاشت، بر طول 

طور پیوسته از تـاریخ  هب نشاافزایش طول  .ریخ کاشت اول بودتا

افـزایش دمـا و اثـراتش بـر      دلیـل هتواند بکاشت اول تا سوم می

همچنـین بـا افـزایش     ،)24( باشـد تقسیم و بزرگ شدن سـلول  

تري داشـته کـه ایـن    کاهش بیش نشااکلوبوترازول، طول غلظت پ

رد و هارکس مبنـی  نتیجه با نتایج پیشین اعالم شده توسط بریگا

گره با افزایش غلظت پاکلوبوترازول مطابقت بر کاهش طول میان

کمترین طول گیاه در زمان ظهور اولین خوشه گل نیـز  ). 8دارد (

 در تاریخ کاشت اول با کاربرد پـاکلوبوترازول بـا غلظـت بیشـتر    

حاصل شده است که ناشی از اثـرات دمـاي کـم و بازدارنـدگی     

و بوته پس از  نشاو از مقایسه بیشترین طول پاکلوبوترازول بوده 

ترتیب در تاریخ کاشت سـوم و دوم مشـاهده شـد،    انتقال، که به

گیـاه فرصـت   فت که در تـاریخ کاشـت دوم، احتمـاالً    توان گمی

بیشتري براي جبران توقف رشـد حاصـل از نشـاکاري داشـته و     

طول گیاه افزایش یافته اما در تاریخ کاشت سوم بـا هـواي گـرم    

هاي هوایی ). وزن تر و خشک اندام24و  16مواجه شده است (

و در تـاریخ کاشـت دوم و    ت مشابهی داشتو ریشه گیاه تغییرا

میـزان خـود    بیشـترین هـاي رشـد بـه    کندکننده از بدون استفاده

توده گیاه در تاریخ رسیده است. شاید دلیل اصلی افزایش زیست

اي رشـد، اثـر دمـاي    هـ کندکننـده  از کاشت دوم و بدون استفاده

ــدگی     ــرات بازدارن ــنتزي و اث ــواد فتوس ــاخت م ــر س ــب ب مناس

هاي رشد بـر میـزان جیبـرلین (کـاهش طـول گیـاه) و       کندکننده

ــد (  ــاه باش ــنتز گی ــار 22و  14فتوس ــا). تیم ــی  نش ــه فرنگ   گوج

  پاشی، سـبب کـاهش وزن تـر    صورت محلولبا پاکلوبوترازول به

 ). احتمـاالً 15اسـت ( فرنگـی شـده   و خشک شاخسـاره گوجـه  

افزایش سطح برگ گیاه در تاریخ کاشت سـوم و بـدون کـاربرد    

حاصل افزایش دما و کاهش اثر کندکننـده اسـت    ،ه رشدکندکنند

ه سایکوسل بـر سـطح   کندکنند). در این تحقیق اثرات 24و  19(

برگ در مقایسه با پاکلوبوترازول بیشتر بود. کاهش مقدار سـطح  

سایکوسل نیز از این دسته از مـواد  برگ توسط ترکیبات آنیومی (

 مقدار شیافزا). 19است ( شده) در منابع دیگر نیز گزارش است

ــکلروف ــاکلوبوترازول   لی ــتفاده از پ ــت اول و اس ــاریخ کاش در ت

کاهش رشد گیـاه در اثـر مواجـه شـدن بـا       دهندهنشان تواندیم

. )15هواي سرد و افزایش مقاومت گیاه با پاکلوبوترازول باشـد ( 

هــاي اســتروما و تیالکوئیــدها را افــزایش لوبوترازول المــلپــاک

دست آمده، با نتایج تحقیقـات قبلـی روي   ه). نتایج ب13دهد (می

). افزایش تعداد گل در اولـین  23فرنگی مشابه است (گیاه گوجه

هـاي  خوشه در تاریخ کاشت سوم و بدون اسـتفاده از کندکننـده  

ها و بـزرگ  ل در مریستمسلوعلت بهبود تقسیم تواند بهرشد می

  ).24ها با افزایش دما باشد (شدن آن

هاي تولید شده از تاریخ کاشـت  ملکرد بوته از نشاافزایش ع

 هاي سـرد فرنگی طی ماهگوجه نشاکند که پرورش اول ثابت می

پـذیر و انتقـال   پالستیکی امکـان ) زیر تونل ماهبهمن(آذر، دي و 

ـ    آن گرچـه   ،آوردد نمـی وجـو هها به مزرعـه مشـکل خاصـی را ب

دهـد  را افزایش می نشا رشدونموهاي دوم و سوم کاشت، تاریخ

در تـاریخ کاشـت    ویـژه هدلیل امکان برخورد با فصل گرم بهاما ب

عمل آورد. براي نشاهاي تولیدي بایستی احتیاط الزم را به ،سوم

هاي کاشت اول و دوم پس از انتقال، خطر برخـورد بـا   در تاریخ

خصوص در شـمال اسـتان وجـود دارد امـا     هیررس بهاي دسرما

ایـن   شـود، از ارقام سازگار و با کیفیـت بـاال تولیـد     نشاچنانچه 

کننـده ایـن مطلـب در     ییـد ). نتایج تأ7یابد (ر نیز کاهش میخط

). صـفات کیفـی میـوه    10فرنگی گزارش شده است (گیاه گوجه

تـاریخ  برهمکنش کندکننده رشد و  تأثیرنیز در این تحقیق تحت 

که افزایش اسید آلی کل و مواد جامـد  طوريهب ،کاشت تغییرکرد

محلول میوه در تاریخ کاشت سوم در حضور کندکننـده رشـد و   

کاهش این دو صفت در تاریخ کاشت اول مشاهده شد که شاید 

علت اصلی آن افزایش عملکرد در این تاریخ کاشت بوده است. 

و کیفیت اسـت کـه بـا    هاي تعیین مزه اسید آلی یکی از شاخص

و بـا تغییـر تـاریخ کاشـت      داردتغییرات دما همبسـتگی مثبـت   

). کاربرد پوتریسین 11توان میزان اسیدیته میوه را تنظیم کرد (می

موالر، افزایش مواد جامد محلول، افزایش نسـبت قنـد   میلی 5/0

به اسید و کاهش اسید قابل تیتر در انبه را سبب شده است که با 

ــن ــایج ای ــدارد (  نت ــق همخــوانی ن ــول4تحقی ــا ). محل ــی ب پاش

موالر افزایش قند، افزایش نسـبت قنـد   میلی دوسالیسیلیک اسید 
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میـوه را در   هـاش پبر اسـید قابـل تیتـر و     تأثیربه اسید و عدم 

  ).  2داشته است (فرنگی در برتوت

  

  گیري نتیجه

هـاي رشـد و   هکندکنندتوان گفت، اساس نتایج این تحقیق میبر

فرنگی ، بوته و میوه گوجهنشایخ کاشت بر بسیاري از صفات تار

موقـع ارقـام مناسـب    و بـا کاشـت بـه    یـی داشـت  افزااثرات هـم 

گرم بـر لیتـر،   لیمی 500فرنگی و استفاده از پاکلوبوترازول گوجه

هاي مناسب در جنـوب اسـتان خوزسـتان و یـا     امکان تولید نشا

ر همراه بـا کـاهش   هاي همجوابخش شمالی و استان برايتولید 

یعنـی کاشـت    ،هاي تولیـد ناشـی از کاشـت رایـج منطقـه     هزینه

. چنانچه سیاسـت  شودمستقیم بذر در تونل پالستیکی فراهم می

در استان خوزستان و انتقال به نقاط دیگـر در دسـتور    نشاتولید 

عنوان راهکار مناسبی جهـت  هکار ادارات کشاورزي قرار گیرد، ب

هاي همجوار مثـل لرسـتان نیـز    ید در استانهاي تولکاهش هزینه

  مطرح است.
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Abstract 
 

Enhancing the quality of transplant to reduce production costs is an important in tomato production. For this reason, the 
effects of growth retardants and the planting date on the tomato plant (Cheff) were investigated in this study. The first 
experiment involved five treatments (Paclobutrazol 0, 250 and 500 mg/L and Cycocel 0, 500 and 1000 mg/L), based on 
a complete randomized design in Laboratory. The second experiment was conducted as a factorial complete randomized 
design with two factors. These factors included seed soaking by growth retardants at 5 levels (Paclobutrazol 0, 250 and 
500 mg/L and Cycocel 0, 500 and 1000 mg/L) and 3 levels of planting date (mid-December, January and February), with 
three replications. The results indicated that the effects of the growth Retardant on the diameter of transplant and the 
interaction of two treatments on the transplant length, the fresh weight and dry weight of shoots and roots, leaf area, 
chlorophyll content, plant height at the first flowering, the  number of flowers in the first cluster, and fruit quality were 
all significant.The thickest transplant (2.1 cm) was obtained by the application of paclobutrazol 500 and the lowest height 
of transplant (3.1 cm) was found in the combination of the first planting date with paclobutrazol in a 500 mg/L rate. The 
maximum yield of fruit (1.4 kg/plant) belonged to the first planting date. Overall, the findings indicated that to increase 
the quality of transplant, the 500 mg/L of paclobutrazol, and the first and second planting dates were more effective 
treatments. 
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