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  دهيكچ

 در جهـت    يفرنگ   توت يشي و کاهش رشد رو    يب بر بهبود گلده   يک و پاکلوبوترازول به ترت    يبرليج  دي اس تأثير يابيق به منظور ارز   ين تحق ي   ا

ش يعنوان افزا هتواند ب   يک م يبرليج  دياس.  هستند ياهيم کنندگان رشد گ   يک و پاکلوبوترازول از تنظ    يبرليج  دياس.  انجام شد  يده  ش محصول يافزا

 ۳۰ يهـا تر در زمـان   ي گرم در ل   يلي م ۱۰۰ک در غلظت    يبرليج  ديش اس ين آزما يدر ا . ننده رشد عمل کند   عنوان کندک هدهنده و پاکلوبوترازول ب   

 روز پس از کشت در قالب طرح کرت خرد شـده بـا              ۵۰تر در زمان    يگرم در ل  يلي م ۱۵۰ روز پس از کشت و پاکلوبوترازول در غلظت          ۹۰و

 روز پـس  ۳۰ک در زمان يبرليج دي اسي برگيپاشج نشان داد که محلول   ينتا. دندمار ش يامنت و پاروس ت   ي د يفرنگ دو رقم توت   يسه تکرار رو  

 طول ساقه رونده را تـا       يوه را کاهش داد ول    ي، مقدار محصول و مواد جامد محلول م       ي دو رقم، گلده   ياز کشت به اضافه پاکلوبوترازول رو     

ـ ي گل افزا۲۵ را تا ين گلدهيانگي روز پس از کشت م    ۹۰ک  يبرليج  ديکاربرد اس . ش داد ي افزا متر  سانتي ۱۲۷ ـ  مقـدار م يش داد ول ش يوه افـزا ي

 يتـأثير مارها  ي ت چنين  هم.  بر تعداد برگ و طول دمبرگ اثر نداشت        يد ساقه رونده را به شدت کاهش داد ول        يمار پاکلوبوترازول تول  يت. افتين

مار دو  ي گرم و ت   ۸/۱۷مار شاهد با    يب در ت  ينت بود که به ترت    اميوه مربوط به رقم د    ين وزن م  ين و کمتر  يشتريب. ل برگ نداشتند  يزان کلروف يبر م 

ـ برليج ديمـار اسـ  يدر کل بـا ت .  آمددست به گرم ۸/۳ک به اضافه پاکلوبوترازول با يبرليج ديمرحله اس  ـ ک مي ـ وهي مـار  يافـت و ت ي بهبـود ن يده

  . موثر بوديشي رويهايژگيگر ويشتر از ديپاکلوبوترازول در کاهش تعداد ساقه رونده ب
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  مقدمه

متعلق ) Fragaria × ananassa Duch( ي با نام علميفرنگ توت

 يطـ يط محي بـا شـرا    يان اسـت و بـه خـوب       يسرخنواده گل به خا 

مـه  ي، ن ياترانـه ي معتدله، مد  يهاميمتفاوت سازگار شده و در اقل     

شود ي کشت م  يري در ارتفاعات مناطق گرمس    ي و حت  يريگرمس

 ي است که بـصورت تجـار      ياهاني از جمله گ   يفرنگ  توت). ۱۶(

 يخنثـ ک رقـم روز     يامنت  يرقم د . شودير م يبا ساقه رونده تکث   

ط يک رقم روز کوتـاه اسـت کـه در شـرا           ياست و رقم پاروس     

ات يعـالوه بـر خـصوص     . دهـد يخواب زمستانه در بهار گل مـ      

ن و  يتوکنين، س ي از جمله اکس   ياهيکنندگان رشد گ  مي، تنظ يکيژنت

ر يـ  نظ يفرنگ  اه توت ي گ يشيات رو يز بر خصوص  يک ن يبرليج  دياس

اد ساقه رونده و تعداد برگ، وزن تاج، قطر تاج، سطح برگ، تعد 

نـه از   ياسـتفاده به  ). ۲۲(گـذارد   ي مـ  تـأثير  ياهان دختر يتعداد گ 

ش يوه و افزا  يت م يفي موجب بهبود ک   ياهيم کنندگان رشد گ   يتنظ

  ). ۱۴(شود يمحصول م

وه با تعـداد سـاقه      ي مقدار محصول و تعداد م     يفرنگ  در توت 

بـت  ل رقا يـ  دارد، که احتماالً بـه دل      يد شده رابطه منف   يرونده تول 

 ۴(باشـد   ي مـ  يي در جذب مواد غذا    يشي و زا  يشين بخش رو  يب

زان محـصول ارتبـاط مثبـت       يـ ز با م  يتعداد گل و خوشه ن    ). ۳۴و

ـ توان رشد رو  يش مقدار محصول م   ي افزا يبرا). ۱(دارد    را  يشي

م يهـا از تنظـ    نيبـرل يج. توسط پـاکلوبوترازول محـدود سـاخت      

 مختلف  يهااماهان هستند که در اند    ي در گ  يعيکنندگان رشد طب  

 در حـال رشـد و       يهـا وهي و م  يزناز جمله بذور در حال جوانه     

 ي بـرا  ي و نور  يياز سرما ين ن يتام.  فعال حضور دارند   يهاجوانه

. ک است يبرليج  ديکوتاه از اثرات اس     اهان روز ي در گ  ي گلده يالقا

ش محصول  يک در غلظت مناسب موجب افزا     يبرليد ج يمار اس يت

ـ ک تجز يرلبيدجياسـ ). ۳۰(خواهد شد    ل بـرگ را بـه      يـ ه کلروف ي

 يهـا   ميت آنـز  يـ و بـا ممانعـت از فعال      ) ۱۲ و ۵(اندازد    ير م يتاخ

. کنـد ي مـ  يري برگ جلـوگ   يري، از پ  )۳( سلوالز   يسلوالز و هم  

ک بـر سـه رقـم       يـ برليج  دي اسـ  تـأثير ) ۲۴( و همکـاران     يپاروس

آنهـا  . پ را مطالعه نمودنـد يزکي کاماروزا، الگونا و س  يفرنگ  توت

ردند طول خوشه و سطح برگ و تعداد گل در اغلـب            مشاهده ک 

پ نـسبت بـه     يزکي س يخنث  افت که در رقم روز    يش  يمارها افزا يت

ک را در   يبرليج  دياثر اس ) ۳۰(ن  يشارما و س  . شتر بود يه ارقام ب  يبق

ـ کـاربرد ا .  چاندلر مطالعه کردند ي توت فرنگ  يدو مرحله رو   ن ي

ت به شاهد    و فصل برداشت را نسب     يده  هورمون طول دوره گل   

ن تعداد گل در    يشتريمار ب ياهان تحت ت  ي قرار داد و گ    تأثيرتحت  

  . وه را داشتنديل مين درصد تشکيشتريهر بوته و ب

بـات  ين ترک يتـر ين و کـاربرد   يتر از مهم  يکيپاکلوبوترازول  

ک بـوده و بـه      يبرليدجيوسنتز اسـ  يهاست و مانع ب   ازوليگروه تر 

 مختلـف   يهـا روشاهـان بـه     ي در گ  يشيمنظور کاهش رشد رو   

 و يپاشـ    متداول کـاربرد آن، محلـول      يهاروش. شودياستفاده م 

ــاک ــاربرد خ ــتيک ــد.  اس ــاران يوي ــون و يو د) ۹(س و همک ت

 پاکلوبوترازول،  ي باال يهامشاهده کردند غلظت  ) ۱۰(همکاران  

 چنـين  هـم  رونده و طول آنهـا را کـاهش داده و     يهاتعداد ساقه 

 و يشــاکر. را کــاهش داد ياهــان دختـر يتـوده گ  ستيــسـهم ز 

گزارش دادند کاربرد پاکلوبوترازول بـه صـورت        ) ۲۹(همکاران  

، ييتر اندام هوا رقم سلوا، سطح برگ، وزن  يفرنگ   بر توت  يخاک

 و يعبــداله. تــر کــل بوتــه و طــول دمبــرگ را کــاهش دادوزن

 در يفرنگ  توت يشيز مشاهده کردند که رشد رو     ين) ۲(همکاران  

 بـرگ   ليـ ش کلروف يافـزا . افـت يازول کاهش   مار پاکلوبوتر ياثر ت 

، بزرگ شـدن کلروپالسـت      )۳۱ (ينيزمبي، س )۲۹ (يفرنگ  توت

در اثـــر ) ۱۱(ش کلروپالســـت غـــالت يو افـــزا) ۱۷(گنـــدم 

ش بهبـود   ين آزمـا  يهدف از ا  . پاکلوبوترازول گزارش شده است   

ک و کـاهش    يـ برليج  ديها توسط اسـ   وهي و رشد م   يدهوهيگل و م  

ـ ت آن به سمت رشـد زا      يهدااه و   ي گ يشيرشد رو  ، توسـط   يشي

  . پاکلوبوترازول بوده است

  

  ها مواد و روش

 ي دانشکده کـشاورز   يش در گلخانه گروه علوم باغبان     ين آزما يا

.  اجـرا شـد    ۱۳۸۹ ماه سـال     يد چمران اهواز در د    يدانشگاه شه 

ه شـده از    يـ امنـت و پـاروس ته     ي ارقـام د   يفرنگـ    توت يها  نشاء

 در  يياز سرما يوان، پس از رفع ن    ي مر يارر ارقام تج  ينهالستان تکث 

 مـاه در    يمه اول د  يت در ن  ي کوکوپ ي محتو يکي پالست يهاگلدان



  … جيبرليک و پاکلوبوترازول بر رشد  اسيديپاشي برگ تأثير محلول

۵۵  

 در  ي کامل تـصادف   يها بلوک يهيت پالت بر پا   يقالب طرح اسپل  

بمنظـور  .  گلـدان کـشت شـدند      ۴ تکرار و هر تکـرار شـامل         ۳

ن يها چند ش از کشت، گلدان   يپ) تيکوکوپ( بستر   يکاهش شور 

از محلـول   .  شـدند  ييشـو ن آب يي پـا  ي آب بـا شـور     بار توسط 

ـ  تغذ يافتـه بـرا   ي رييـ  هوگلند تغ  ييغذا اهـان اسـتفاده شـد      يه گ ي

ـ که هر گلدان در طول هفتـه حـدود           يطور  به تـر محلـول    يک ل ي

  .افت کردي درييغذا

تر در دو مرحله    يگرم در ل  يلي م ۱۰۰ک در غلظت    يبرليدجياس

ـ         ۹۰ و   ۳۰  ۱۵۰ه غلظـت     روز پس از کشت و پـاکلوبوترازول ب

ها  برگ ي روز پس از کشت بر رو      ۵۰تر در زمان    يگرم در ل  يليم

طول ساقه رونده و دمبرگ توسـط       .  شد يتا مرحله آبچک اسپر   

 کـه از لحـاظ      ييهـا وهيـ م.  شـد  يريگ اندازه يمتريليخط کش م  

حجـم  . ن برداشت شدند  يده بودند در چند چ    ي رس يرنگ و سفت  

 وزن آب جابجـا     يريـ گزه در آب و اندا    يورآنها با روش غوطه   

هـا توسـط    وهيـ وه، محاسـبه شـد و وزن م       يـ شده بعنوان حجم م   

  .  شديريگ  اندازهيتاليجي ديترازو

 يتـال يجيوه توسـط رفراکتـومتر د     يمقدار مواد جامد محلول م    

 گرم از بافت برگ را      ۱ل برگ،   ي سنجش کلروف  يبرا. قرائت شد 

رده و   مخلوط کـ   يني درصد در هاون چ    ۸۰ استون   يس  ي س ۱۰با  

گراد به مـدت    ي درجه سانت  ۴ ي دور در دما   ۵۰۰۰فوژ  يدر سانتر 

 ۶۶۳ يهـا زان جذب در طول موج    يقه قرار داده، سپس م    ي دق ۱۵

 نانومتر از عصاره حاصله توسط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر         ۶۴۵و  

  ). ۲۵ (استر يشرح زهل بيروش محاسبه کلروف. قرائت شد

  aکلروفيل)mg/ gr tissue]=(۲۵/۱۲) ۶۶۳جذب  (-۵۵/۲) ۶۴۵جذب [(×

  )ml(حجم عصاره )/ mg(وزن نمونه 

  bکلروفيل)mg/gr tissue]=(۳۱/۲۰)۶۴۵جذب  (-۹۱/۴) ۶۶۳جذب [(×

  )ml(حجم عصاره )/ mg(وزن نمونه 

  کل کلروفيل)mg/gr tissue] =(۷۶/۱۷) ۶۴۵جذب  + (۳۴/۷) ۶۶۳جذب[(×

  ) ml(حجم عصاره )/mg(وزن نمونه 

ـ  تجز Mstatcم افـزار    ها توسط نر  ز داده يآنال ـ ه وار ي انس شـد و    ي

  يداري در سـطح معنـ     LSDن توسـط آزمـون      يانگيـ سات م يمقا

 .  انجام شد۰/۰ ۱ و ۰/۰ ۵

  نتايج و بحث

ـ ز وار يآنال ـ  و مقا  ۱ جـدول هـا در    انس داده ي هـا در   نيانگيـ سه م ي

مـار  ي، ت ۲ جـدول بـا توجـه بـه       . باشـد ي منعکس م  ۳و۲جداول  

 طـور   بـه تعـداد بـرگ را       روز پس از کـشت،       ۳۰ک  يبرليج  دياس

 يمارهــايت). P>۰۱/۰(معنــادار نــسبت بــه شــاهد کــاهش داد 

 روز پس ۵۰ روز پس از کشت و پاکلوتراوزل ۹۰ک يبرليدجياس

) ۳۰(ن  يشـارما و سـ    .  بر تعداد بـرگ نداشـتند      يتأثيراز کشت   

. ک مـشاهده کردنـد    يـ برليج  ديش تعداد برگ را در اثـر اسـ        يافزا

در اثـر   .  مـشابه بـود    يهورمـون  يمارهـا يل بـرگ ت   يزان کلروف يم

ش طـول دمبـرگ     ي روز پـس از کـشت، افـزا        ۳۰ک  يبرليدجياس

ک يبرليج  دياس.  آمد دست  به) ۸(ک  يملريج کوما و ه   يمطابق با نتا  

ـ  بـر ا   يدار  ي روز پس از کشت و پاکلوبوترازول اثر معنـ         ۹۰ ن ي

ان کردنـد   يب) ۳۲(ج  يتامسون وگاتر ). ۲جدول  (صفات نداشتند   

ش تعـداد و    يل افـزا  يـ ک به دل  يبرليدجياثر اس که رشد دمبرگ در     

 يهـا  غلظـت  ن احتمـاالً  يبنـابرا .  اسـت  يدرمي اپ يهاطول سلول 

). ۲۶(برد    يک، سرعت رشد دمبرگ را باالتر م      يبرليج  ديباالتر اس 

 روز پس از کشت     ۳۰ک  يبرليدجيمار اس ي، ت ۲با توجه به جدول     

 شـاهد   د کرد کـه بـا     يرا تول )  عدد ۶(ن تعداد ساقه رونده     يشتريب

 روز ۹۰ک يبرليدجيمار اسيت. )P>۰۱/۰(اختالف معنادار داشت 

مـار  يت.  بـر تعـداد سـاقه رونـده نداشـت          يتـأثير پس از کشت    

د يـ ک تول يـ برليج  ديوسنتز اسـ  يل ممانعت از ب   يپاکلوبوترازول بدل 

 روز پس   ۳۰ک  يبرليد ج ياثر توام اس  . ساقه رونده را متوقف کرد    

جـاد  ي طول ساقه رونـده را ا      نيشترياز کشت و پاکلوبوترازول، ب    

  ).متر سانتي ۱۲۷(کرد 

ــ ۹۰ک يــبرليج دياسـ   بــر يدار ي روز پــس از کـشت اثــر معن

تون و همکاران   يد). P>۰۱/۰(ش طول ساقه رونده نداشت      يافزا

ک يبرليدجينال را با اسـ يکاهش طول ساقه رونده رقم کارد     ) ۱۰(

بـا  ) ۲۳(زاوا  يشيـ ن. تر گزارش دادنـد   يگرم در ل  يلي م ۱۲۰۰ تا   ۷۵

، کـاهش   يبا کـاربرد برگـ    ) ۶(ش و همکاران    ي و ب  يکاربرد خاک 

. طــول ســاقه رونــده را در اثــر پــاکلوبوترازول گــزارش دادنــد

ـ  تجز يهـا مي آنـز  يک با فعال کـردن برخـ      يبرليج  دياس ه کننـده   ي

   طـور   بـه پتوفـان   يهـا از جملـه تر     نـه يآم  دين و ساخت اسـ    يپروتئ
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۵۶  

  امنت و پاروسي دي دو رقم توت فرنگيت رشدايانس مربوط به خصوصيز واريآنال. ۱جدول

  ن مربعاتيانگيم

  تعداد ساقه رونده  كل كلروفيل  طول دمبرگ  تعداد برگ  تعداد ميوه  درجه آزادي  منابع تغييرات

۱۴۳/۰  ۲  بلوك  ۵۶/۱۳  ۳۹/۱  ۳ ۰۰/۰  ۸ ۰۰/۰  

۰۰/۰ ۱  ۰/۳۰ ۶**  ۷۳/۱۵۰**  ۶۳۱/۱**  ۷  تركيب هورموني  ns **۶۰۳/۱  

۱۸۳/۰  ۱۴  خطا  ۸۹/۱۷  ۳/۶  ۲ ۰۰/۰  ۳۳۶/۰  

۰/۰ ۲  ۰/۱۲۷۱ ۲**  ۲۳۵/۱*  ۱  رقم  ns ۲ ۰۰/۰  ns ۰۱۷/۰  ns 

۵۱۸/۰  ۷  اثر متقابل تركيب هورموني و رقم  ns ۹۲/۴۲  ns ۲۵/۲۱  ns ۱ ۰۰/۰  ns ۲۱۹/۰  ns 

۲۳۵/۰  ۱۶  خطا  ۳۱/۲۰  ۲۳/۱۳  ۱ ۰۰/۰  ۳۰۸/۰  

       ۴۷  كل

۵۸/۲۵    ضريب تغييرات  ۷۵/۲۲  ۲ ۰/۲۲  ۶۴/۱۰  ۶/۳۰  

, **,*  ns :يدار ي درصد و عدم معن۱ و۵ در سطح احتمال يدار يب معنيبه ترت  

  

 امنت و پاروسي ديفرنگ  دو رقم توتيات رشديک و پاکلوبوترازول برخصوصيبرليج دي برهمکنش اثرات اس.۲جدول 

  ها ميانگين

  براي تركيب هاي هورموني

  

  تعداد ميوه

  

تعداد 

  برگ

طول دمبرگ 

  )متر سانتي(

تعداد ساقه 

  ندهرو

طول ساقه رونده 

  )متر سانتي(

گرم در  ميلي(كلروفيل 

  )گرم وزن تر برگ

 a۵  a۲۵ b۳/۱۳ bc۳  b۹/۶۳ a۲۳/۰  شاهد

 b۲  c۱۴ a۲/۱۸ a۶  ab۱۱۳ a۲۴/۰   روز پس از كشت۳۰جيبرليك  اسيد

 a۶  a۲۴ ab۲/۱۷ ab۳  ab۱۰۱ a۲۲/۰   روز پس از كشت۹۰جيبرليك  اسيد

 a۶  a۲۵ b۵/۱۳ ۰  ..... a۲۲/۰   روز پس از كشت۵۰پاكلوبوترازول 

 b۲  bc۱۷ a۲۰ a۶  ab  ۷/۸۳  a۲۵/۰  جيبرليك در دو مرحله اسيد

جيبرليك مرحله اول و  اسيد

  پاكلوبوترازول

b۳  c۱۴ ab ۲/۱۷ ab۴  a ۱۲۷  a۲۳/۰ 

جيبرليك مرحله دوم و  اسيد

  پاكلوبوترازول

a۵  ab ۲۲ ab ۲/۱۶ abc۴  b  ۸/۶۹  a۲۴/۰ 

 جيبرليك در دو مرحله و اسيد

  پاكلوبوترازول

b۲  bc۱۶ ab ۶/۱۶ ab ۵  ab  ۱۱۳  a۲۲/۰ 

        ها براي ارقام ميانگين

 b۳  a۲۵ a ۵/۱۶ a ۴  a  ۷/۹۲  a۲۲/۰  ديامنت

 a ۴  b۱۵ a ۵/۱۶ a ۳  a  ۴/۹۹  a۲۴/۰  پاروس

  .دار ندارند هايي كه داراي حداقل حروف مشترك هستند اختالف معني در هر ستون ميانگين
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۵۷  

و موجـب   ) ۲۰(دهـد،   يش مـ  ين را افـزا   ير اکس م مقدا يرمستقيغ

ل شـدن سـلول از      يم و طو  ي تقس ي و القا  يي انتها يرگيش چ يافزا

ـ  د يريپـذ   ش انعطاف يق افزا يطر ش طـول   ي و افـزا   يواره سـلول  ي

ش يق طول ساقه رونـده را افـزا       ين طر يشود و از ا   يها م انگرهيم

 روز پس از کشت تعداد گل را        ۳۰ک  يبرليج  ديمار اس يت. دهديم

مـار  يت. ل شـدند  يز تبـد  ي ر يهاوهيها به م    کاهش داده و اکثر گل    

ــبرليج دياســ ــم،  ۹۰ک ي  روز پــس از کــشت در مجمــوع دو رق

ـ  جد يهـا  گـل  يول) P> ۰۵/۰(ن تعداد گل را داشت      يشتريب د ي

ل ي آخر فصل رشد تبـد     ي هوا يمار در اثر گرما   ين ت يحاصل از ا  

 يشتريـ گـل ب   رقم پاروس تعداد     يمار برا ين ت ياز ا . وه نشد يبه م 

کومـا و   . ر نکـرد  ييـ امنـت تغ  ي تعـداد گـل رقـم د       يجاد شد ول  يا

ش تعــداد گــل را بــا کــاربرد غلظــت کــم يافــزا) ۸(ک يــملريه

ن يگزيک جـا  يـ برليج  دياحتماال اسـ  . ک گزارش دادند  يبرليدجياس

کوتـاه     مجدد در رقـم روز     ي گلده ي القا ي برا يياز سرما ين ن يتام

 بر تعـداد    يداري اثر معن  مار پاکلوبوترازول يت. پاروس شده است  

  ). ۳ جدول(گل دو رقم نداشت 

 يسـاختار   ريـ  غ يهـا دراتيـ ش کربوه يپاکلوبوترازول با افزا  

هـا    ساخته شده در برگ    ير مواد فتوسنتز  ير مس ييا با تغ  ي، و   )۳۷(

 را يزيـ انگ توانـد گـل  ي رونده بـه سـمت طوقـه، مـ         يهاو ساقه 

ش يواند بـا افـزا    تي پاکلوبوترازول م  چنين  هم). ۳۶(ش دهد   يافزا

 سـاقه را    ي، نسبت آوند آبکش به چوب     يي جوانه انتها  يمواد فنول 

ـ ت رشد رويتواند در محدودير م يين تغ يا). ۱۹(ر دهد   ييتغ  يشي

رســد غلظــت يبــه نظــر مــ. د باشــديــ مفيو بــاال بــردن گلــده

ـ  نبوده و مانع رشد رو     يش کاف ين آزما يپاکلوبوترازول در ا    يشي

ـ در ا .  نداشته است  يش گلده يافزا در   يتأثيرجه  ينشده در نت   ن ي

 روز پـس از کـشت       ۳۰ک  يبرليدجين علت که اسـ    يش به ا  يآزما

هـا شـد، امکـان انتقـال مـواد          ش از حد خوشـه    يمنجر به رشد ب   

 ي هورمـون  يهـا بيـ ها را کـاهش داد و تمـام ترک         به گل  ييغذا

وه يـ ن تعداد م  ي روز پس از کشت، کمتر     ۳۰ک  يبرليج  دي اس يدارا

داشت ) P>۰۱/۰(بت به شاهد اختالف معنادار      را داشتند که نس   

ــو ب ــداد ميشتري ــن تع ــدد۶(وه ي ــه ت )  ع ــوط ب ــايمرب  يماره

 روز پس از کشت و پاکلوبوترازول بود که بـا           ۹۰ک  يبرليج  دياس

). ۲جـدول ) (>۰۱/۰P(اختالف معنادار نداشتند    )  عدد ۵(شاهد  

ک يبرليدجيتـر اسـ  يگرم در ل يلي م۷۵مار يبا ت ) ۳۰(ن  يشارما و س  

. وه را مـشاهده کردنـد     يـ ش تعداد م  ي گل، افزا  يابيزير زمان تما  د

ممکن است  . امنت بود ين صفت در رقم پاروس بهتر از رقم د        يا

ن تعـداد   ي بـر اکـس    تـأثير ک در زمان مناسب با      يبرليدجيمار اس يت

مـار  يبـا ت  ) ۲۴( و همکاران    يپاروس). ۱۵(ش دهد   يوه در افزا  يم

 يش بدشـکل  يشـاهد افـزا   تر،  يگرم در ل    يلي م ۲۰۰ک  يبرليدجياس

ــ وه در رقــم روزيــم ــ  ارقــام روزاحتمــاالً.  بودنــديخنث  از يخنث

از ي ن ي گلده ي برخوردار بوده که برا    يي باال يک درون يبرليج  دياس

ک بر آنها   يبرليج  ديمار اس ي ندارند و ت   يود خاص يبه سرما و فتوپر   

ــ ــرات ب ــراياث ــد دارد و ب ــام روزيش از ح ــ  ارق ــ بايخنث د از ي

با توجه به جـدول     . ک استفاده شود  يبرليج  دير اس  کمت يها غلظت

  . مار شاهد استين عملکرد بوته مربوط به تيشتريب) ۳(

ک بـا پـاکلوبوترازول،     يـ برليج  ديمار دو مرحله اسـ    ياثر توام ت  

 گرم در رقم    ۲۹امنت و   ي گرم در رقم د    ۶(ن عملکرد بوته    يکمتر

جاد کردند که بـا شـاهد اخـتالف معنـادار داشـت        يرا ا ) پاروس

)۰۱/۰P<( تـأثير  روز پـس از کـشت        ۹۰ک  يـ برليج  ديمار اس ي، ت 

مار پـاکلوبوترازول   يت.  بر مقدار عملکرد بوته نداشت     يدار  يمعن

امنت را کاهش داد و عملکـرد رقـم پـاروس را            يعملکرد رقم د  

ک يـ برليج ديمار اس ير از شاهد و ت    يغ. ش داد که معنادار نبود    يافزا

 نسبت بـه    يشتري روز پس از کشت، رقم پاروس محصول ب        ۹۰

کـه مقـدار کـم      ) ۷(کاسـترو و همکـاران      . امنت داشـت  يرقم د 

ش يکوتاه اعمال کردند شـاهد افـزا        ک را بر رقم روز    يبرليج  دياس

 ۲۰۰کـه از    ) ۲۴( و همکـاران     يپاروسـ . مقدار عملکـرد بودنـد    

دند کاهش عملکرد را    ک استفاده کر  يبرليج  ديتر اس يگرم در ل  يليم

ک را  يبرليدجياسـ ) ۲۱(لوپز گاالرزا و همکـاران      . گزارش دادند 

  .اثر دانستنديبر مقدار عملکرد ب

جيبرليـك بـه      تفاوت واكنش كولتيوارهاي مختلف بـه اسـيد       

بيش و همكـاران    . هاي دروني آنهاست    دليل تفاوت در هورمون   

ل اسـتفاده  گرم درليتـر پـاكلوبوترازو       ميلي ۴۰۰كه از غلظت    ) ۶(

ــشيزاوا     ــصول، و ني ــدار مح ــزايش مق ــد، اف ــه از ) ۲۳(كردن ك

  گـرم     ميلـي  ۲۵/۰پاكلوبوترازول بصورت خاك كاربرد به ميـزان        
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۵۸  

  امنت و پاروسي ديفرنگ  دو رقم توتيشيات زايک و پاکلوبوترازول برخصوصيبرليج ديبرهمکنش اثرات اس. ۳جدول

مواد جامد 

محلول 

  وهيحجم م

(cm3) 

  وهيوزن تر م

 )گرم(
 تعدادگل

  عملکردبوته

 )گرم(

 و يب هورموني اثر متقابل ترکيها برا نيانگيم

  رقم

ab  ۳/۹  a  ۵/۲۱  a ۸/۱۷  a ۲۶  a شاهد  امنتيد ١٤١  

a ١٠ ab ٤/١٧ ab ٧/١٦ bc  ١٤ abc ۹/۷۷  پاروس  

- - - cb ۹  روز پس از کشت٣٠ک يبرليج دياس امنتيد ٠  

-  -  -  cb ۹ b-f ۷/۳۳  روسپا    

a ۴/۱۰  bcd  ۶/۱۴  a-d ۵/۱۳  a ۲۶  ab روز پس از کشت٩٠ک يبرليج دياس  امنتيد ١٠٠   

bc  ۳/۷  bc ۱۵  b-e ۱/۱۲  ab  ٢٤ b-e ۳/۴۷  پاروس    

a ۱/۱۰  c-e ۱۱  de ٩/٩  ab٢٢ a-dپاکلوبوترازول  امنتيد ٣/٦٢  

ab ٣/٩  ab ٩/١٦  abc  ۹/۱۵  bc ١٣ ab پاروس ٧/٨٣    

-  -  -  cd ۷  ک در دو مرحلهيبرليج دياس  امنتيد ٠  

-  -  -  bc ۱۴  b-g  ۳/۳۴  پاروس    

bc ۶/۷  ef ۴/۸  ef  ۸/۷  d ۷  d-g ۳/۲۰  امنتيد  
ک مرحله اول و يبرليج دياس

  پاکلوبوترازول

c ۲/۷  c-e۳/۱۰  de ۴/۹  cd ۹  c-g ۶/۳۸ پاروس    

a ۵/۱۰  e  ۴/۹  d-f  ۵/۸  a  ۲۵  b-d ۳/۴۶ امنتيد  
ک مرحله دوم و يبرليج دياس

  ازولپاکلوبوتر

c ۹/۶  ab ٥/١٨ ab ٩/١٦ ab ٢١  abپاروس ١٠١    

- f ۲/۴  f ۸/۳  cd ۸  e-g۴/۶  امنتيد  
ک در دو مرحله و يبرليج دياس

  پاکلوبوترازول

- de۸/۹  c-e ۷/۱۰  bc ۱۴  b-g  ۲۹ پاروس    

  .دار ندارند هايي كه داراي حداقل حروف مشترك هستند اختالف معني درهر ستون ميانگين

  

اثـر  . ش تعداد گـل بودنـد  ياستفاده كرد، شاهد افزا   براي هر گياه    

هاي مختلف متفاوت است      كاربرد پاكلوبوترازول برگياه درروش   

كه ناشي از اختالف در جـذب و انتقـال آن در آونـد چـوب و                 

 يصورت اسپر هدر کاربرد پاکلوبوترازول ب  ). ۱۸(آبكش مي باشد  

کـش بـه    ب از آوند آب   ين ترک يف ا ي احتمال دارد انتقال ضع    يبرگ

 انـدام   يهـا   يژگـ ي کم آن در کـاهش و      تأثير موجب   يآوند چوب 

 يکــاربرد خــاک) ۲۷(ت يــ پروهچنــين هــم) ۱۳( باشــد ييهــوا

 آن ي برگيپاکلوبوترازول را در کنترل رشد ساقه موثرتر از اسپر      

  .دانسته است

جيبرليـك موجـب      پاكلوبوترازول با ممانعت از بيوسنتز اسيد     

 كـاربرد پـاكلوبوترازول،     زمـان . شـود   كاهش رشد رويـشي مـي     

غلظت مورد استفاده، ميزان تعرق، سرعت حركت شيره گيـاهي          

جيبرليك دروني بر واكنش گياه بـه پـاكلوبوترازول           و ميزان اسيد  

 روز پـس از  ۹۰جيبرليـك    اسـيد ۳با توجه به جدول . موثر است 

 طـور   بهكشت و تيمار پاكلوبوترازول حجم ميوه رقم ديامنت را          

اده و بـرحجم ميـوه رقـم پـاروس اثـر معنـادار           معنادار كاهش د  

پـاكلوبوترازول مـانع بيوسـنتز اتـيلن        ). P>۰/۰ ۵(نداشته است   

هـاي بافـت       بر ديواره سـلول    تأثير با   و احتماالً ) ۳۵ و   ۳۳(است  

ــت    ــداده اس ــلول رخ ن ــم س ــزايش حج ــوه اف ــم. مي ــين ه  چن

هـاي     روز پس از كشت مـانع فعاليـت آنـزيم          ۹۰جيبرليك    اسيد
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۵۹  

، در نتيجه مانع نـرم      )۳(سلوالز و گاالكتروناز بوده       ميسلوالز، ه 

. هاي ميوه شده اسـت      شدن ديواره سلولي و رشد حجمي سلول      

 روز پـس از كـشت مقـدار مـواد جامـد             ۹۰جيبليك    تيمار اسيد 

كـاهش   )P >۰/۰ ۵(طور معنادار    همحلول ميوه رقم پاروس را ب     

يــري جيبرليــك موجــب بهبــود ارتبــاط آونــدي و آبگ اسـيد . داد

تواند علـت كـاهش مـواد         اين مي ). ۲۸(شود   تر ميوه مي   طوالني

 .جامد محلول ميوه باشد

  

  گيري  نتيجه

رسد تاريخ كاربرد پاكلوبوترازول دير هنگـام بـوده و           به نظر مي  

 بهتـر بـود     چنين  هم زيادي بركاهش رشد رويشي نداشته و        تأثير

فاده از غلظت هاي باالتر به صورت خاكي و در زمان كشت است           

جيبرليك در اين آزمايش زياد بـوده          غلظت اسيد  احتماالً. شد  مي

پاشي منجر به توليد گل شده ولـي بـه            زيرا در هر نوبت محلول    

هـايي    دليل رشد زياد خوشه و عدم رسيدن مواد غذايي به ميـوه           

كه رشد اوليه حاصل از اكسين در اثر تلقيح را آغاز كرده بودند،             

بـا توجـه بـه واكـنش بهتـر رقـم            .ها كم و كوچـك بودنـد        ميوه

خنثـي    جيبرليك، نـسبت بـه رقـم روز         كوتاه پاروس به اسيد     روز

هـاي   خنثـي از غلظـت     شود براي ارقـام روز      ديامنت، پيشنهاد مي  

  .جيبرليك استفاده شود كمتر اسيد
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