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  دهيكچ

هـاي     كه با توليـد ميـوه      پرمحصولدهي درخت در برخي از ارقام متعاقب يك سال            ت كه در آن گل    اي اس   پديده) آوري سال(تناوب باردهي   

هـا جبـران هزينـه        شود كه گاهي فروش ميـوه       فراوان ولي ريز و غيربازارپسند همراه است، كاهش شديدي داشته و عملكرد به حدي كم مي               

هاي مهم تجاري كشور و       شود در نارنگي انشو كه يكي از رقم         بار تكرار مي   اين چرخه باردهي كه اغلب هر دو سال يك        . كند  برداشت را نمي  

و نيـاور   ) رمحـصول پ(كنندگان ايـن رقـم را در هـر دو سـال آور                باشد و توليد    ويژه استان مازندران است، از شدت بااليي برخوردار مي        ه  ب

تواند در درآمـد باغـدار اثـر          ين رقم م  يه فروش محصول زودرس ا    کنيبا توجه به ا   . نمايد  با زيان اقتصادي قابل توجهي مواجه مي      ) بار  كم(

 به منظـور کاسـتن از تـراکم         يقين راستا، تحق  يدر ا . ن رقم برخوردار است   ي در ا  ياديت ز ي از اهم  يآور  ده سال ي داشته باشد، پد   يقابل توجه 

ـ  پاي رويونـد ي انـشو پ ي ساله نارنگ۲۸ با درختان ي متواليها  در ساليل باردهي آور و تعد يها   در سال  يدي تول يها  چه  وهيم روس يه پونـس ي

  . به اجرا درآمده استي و با سه تکرار دو درختي کامل تصادفيها ل در قالب بلوکيصورت فاکتور به
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  مقدمه

در ســطح وه مركبــات يــيكــي از عوامــل محدودكننــده توليــد م

در اين پديـده    .  تناوب باردهي است   آوري يا   جهاني، پديده سال  

س از يك   ن پ گيرد كه در آ     اي قرار مي    باردهي درخت در چرخه   

كه درخت تعداد فراواني ميوه ريز و       ) ساِل آور (رمحصول  سال پ 

كند كـاهش شـديدي در عملكـرد ميـوه رخ             نامرغوب توليد مي  

 هـا  و به ايـن ترتيـب در هـر دو ايـن سـال         ) سال نياور (دهد    مي

هـاي    توانـد سـود مناسـبي از فعاليـت          باغدار متضرر شده و نمي    

دهد كه عالوه بـر       شان مي ها ن   بررسي. باغداري خود داشته باشد   

خصوصيات ژنتيكي رقم، برخـي عوامـل محيطـي نيـز از قبيـل              

تواننـد باعـث ورود درختـان         سرما، خشكي و بادهاي شديد مي     

بديهي اسـت   ). ۱۳ و ۶,۱،۹(آوري شوند     مركبـات به چرخه سال   

كه عالوه بر بهينه كـردن عمليـات باغـداري از جملـه آبيـاري،               

هـاي    چـه   اكم گـل و يـا ميـوه       كوددهي و هرس بايد كـاهش تـر       

هاي پرمحصول به عنوان روشـي مـؤثر بـراي     توليدي را در سال 

هـا نـشان داده       بررسـي ). ۱۱ و   ۱۰(م باردهي به كار گرفت      يتنظ

هـاي    هاي نارنگي انشو منـابعي غنـي از هورمـون           است كه ميوه  

هـاي   انگيزي درخت در سـال  لذا گلجيبرلين و اكسين هستند و     

گيري كاهش داشته و درخت در سال بعد،        رباري به نحو چشم   پ

  ). ۱۱(از باردهي اندكي برخوردار خواهد بود 

تـوان از تُنـك گـل يـا           براي فائق آمدن بر اين عارضـه مـي        

اولـين تُنـك شـيميايي    . استفاده كـرد هاي آور     ها در سال    چه  ميوه

پاشي درخت بـا     مركبات در كشور آمريكا و با استفاده از محلول        

ريـزش فيزيولـوژيكي   (وران ريزش جـودرو   در دNAAمحلول  

نتايج بدست آمده نشان داد كه اسـتفاده از         . انجام گرفت ) ها  ميوه

تواند بـه صـورتي مـؤثر موجـب كـاهش تـراكم               اين تركيب مي  

هاي انجـام گرفتـه       بررسي. هاي ارقام كينو و ويلكينگ شود       ميوه

 درختـان   يپاش  توسط كازايوشي و همكاران نشان داد كه محلول       

گرم در ليتر از ايـن مـاده روي رقـم              ميلي ۳۰۰ تا   ۲۰۰ غلظت   با

در كشور ژاپن از ). ۹(ها شود     چه   ميوه  تواند باعث تُنك   انشو، مي 

NAA           به ميزان زيادي براي كنترل تناوب باردهي نارنگي انـشو 

شود به اين ترتيب       اين رقم استفاده مي    هاي  و بهبود درشتي ميوه   

هاي   ه در ريزش انتخابي ريزترين ميوه     و با توجه به تأثير اين ماد      

تر از    هاي برداشت شده به نحو بارزي بزرگ        درخت، اندازه ميوه  

هاي انجام گرفتـه توسـط     بررسي). ۴(درختان شاهد خواهد بود     

پاشـي درختـان      كازويوشي و هاردي نشان داده است كه محلول       

  تأثيري بر مقدار عصاره ميوه نداشته و اينNAAنارنگي انشو با  

امكان نيـز وجـود دارد كـه بـا افـزايش ايجـاد شـده در حجـم                   

هاي باقي مانده از عمليات تُنك عمالً تغييري در حجم كـل       ميوه

 و  ۶( نيايـد  وجود هبتوليد درخت در مقايسه با درختان تُنك نشده         

 در كشور اسپانيا روي رقـم       ۱۹۹۱نتايج تحقيقي كه در سال      ). ۹

 انـدكي پـس از    NAA لولانشو انجام شد ثابت كرد كه اگر مح

ليتـر روي     در    گـرم   ميلـي  ۲۰۰ريزش خـرداد مـاه و بـا غلظـت           

هـا را افـزايش و       تواند نـرخ رشـد ميـوه       درخت پاشيده شود مي   

در اين بررسي ثابـت     . تر نمايد  هاي برداشت شده را درشت     ميوه

 يهـا  تواند به طور انتخابي موجب حذف ميوه        مي NAAشد كه   

ديگـري توسـط     تحقيـق ۱۹۹۲ال در سـ ). ۱۳ و۷(ف شود يضع

 در هندوستان روي نارنگي كينـو انجـام و مـشخص            )Brar(برار

 در  NAAگـرم در ليتـر از         ميلي ۴۰۰د كه به كار بردن محلول       ش

تواند با انجـام عمـل       هاي پرمحصول مي    اواخر فروردين در سال   

در همـين   . تُنك شيميايي موجب تنظيم باردهي اين رقـم شـود         

در هندوستان روي رقم كينو نـشان داد كـه          سال مطالعه ديگري    

 ۲۵۰ را با غلظت     NAAاگر يك ماه پس از تشكيل ميوه محلول         

گرم در ليتر روي اين رقم مورد استفاده قرار دهـيم             ميلي ۴۰۰تا  

كننـدگي موجبـات تنظـيم       تواند ضـمن دارا بـودن اثـر تُنـك           مي

 آوري را  محصول فراهم آورده و سـال      هاي پر  باردهي را در سال   

  . در اين رقم كنترل نمايد

  قدرت   NAAدر اين تحقيق ثابت شد كه با افزايش غلظت          

هـاي انجـام     بررسي). ۱۱(كنندگي نيز افزايش خواهد يافت       تُنك

 در كشور مـصر   ۱۹۹۴شده توسط الخساس و احمد كه در سال         

در زمينه تُنـك نـارنگي بـالدي و بـا اسـتفاده از چنـد تركيـب                  

 و ۲۵۰نجام گرفت نشان داد كه تيمار ا  NAAشيميايي از جمله 

گرم در ليتر اين تركيب در اواسط ارديبهشت ماه مقام            ميلي ۳۰۰

كننـده داشـته و بهتـر از بقيـه         اول را در بين تمام تركيبات تُنـك       



  … اسيد به عنوان استيك پاشي برگي با نفتالين بررسي اثر محلول

۱۲۷  

اي كه حتي دو تا سـه         آوري شده است، به گونه     باعث مهار سال  

ضـعيت  سال بعد از پايان آزمايش هنوز هم باردهي درختان از و          

تحقيق ديگري در همين سال توسط      . ماند  مطلوبي برخوردار مي  

ــگ ــونكن )Huwang(هوان ــارنگي پ  )Ponkan( در چــين روي ن

هــاي چــه در ســال و بــا هــدف كــاهش تعــداد ميــوه) يونــسي(

 روز پـس از     ۵۰ در زمـان     NAAمحصول با استفاده از تيمـار        پر

ش غلظـت   نتايج حاصله نشان داد كه با افزاي      . گل انجام شد   تمام

كنندگي نيـز   گرم در ليتر، تأثير تُنك  ميلي۵۰۰اين ماده از صفر تا  

شارما و همكاران محققين ديگـري بودنـد كـه در           . افزايش دارد 

 را فاقد هرگونـه تـأثير قابـل     NAAهاي خود، استفاده از       بررسي

هاي نـارنگي كينـو دانـسته و در همـين             ارزيابي در كيفيت ميوه   

 را در درختـان نـارنگي       NAAاستفاده از   زمينه هيلد و همكاران     

 چنـين   هـم دار در مقدار قند عصاره و         ويلكينگ فاقد اثرات معني   

در تحقيقي كه هنزايي و     ). ۱۳(اند     معرفي كرده  ها  حجم آب ميوه  

 روي نارنگي كينو انجـام دادنـد معلـوم          ۱۳۸۱همكاران در سال    

، ۲۰۰هـاي     پاشي درختان با هر يـك از  محلـول           شد كه محلول  

 در زماني كه قطر متوسـط       NAA ميلي گرم در ليتر      ۴۰۰  و ۳۰۰

كننـدگي    تواند تـأثير تُنـك      متر است مي   ها حدود يك سانتي     ميوه

  . تري را توليد نمايند هاي درشت داشته و نسبت به شاهد ميوه

 ۴۰۰كنندگي مربوط به تيمـار        اين تحقيق بهترين اثر تُنك    در  

دار مقـدار      افزايش معني  گرم در ليتر بود و توانست موجب        ميلي

هـا اثـري    ها شـود امـا در مقـدار اسـيديته ميـوه       قند عصاره ميوه  

 نـشان   ۲۰۰۴تحقيقات انجام گرفته در سـال       ). ۱۳ و   ۷(نداشت  

كننده  ترين زمان براي استفاده از تركيبات تُنك دهد كه مناسب   مي

 ها  تقسيم سلولي ميوه  مرحله پايان    ،مركباتدرختان  هاي    چه ميوه

هاي ميوه است كه مـصادف بـا          دوران بزرگ شدن سلول   از  و آغ 

مقدار كـل محـصول درختـان      . پايان دوران ريزش جودرو است    

تيمار شده و شاهد در برخي موارد با يكـديگر تفـاوتي نداشـته              

ولي در تمام موارد كيفيت ميوه در درختان تُنك شـده بـاالتر از              

ر درختـان   عالوه بر اين تـراكم گـل د       . درختان شاهد بوده است   

 درصد بيشتر از شاهد  ۳۰تيمار شده در سال بعد از تيمار حدود         

تواند به خوبي موجب متعـادل شـدن بـاردهي            بوده است كه مي   

ـ  ). ۱۲(درختان در دو سال پياپي شود        دسـت آمـده از     هنتايج ب

ــار   ــه تيم ــشان داد ك ــق ن ــن تحقي ــزش NAAاي ــان ري  در پاي

ــوه ــوژيكي مي ــوه  فيزيول ــك مي ــا در تُن ــ ه ــاي ن ــم ه ارنگي رق

رسد كه حـذف       مؤثر بوده و چنين به نظر مي       )Simeto(سيِمتو

ها در سـال پربـاري درخـت بتوانـد بـه               درصد ميوه  ۴۰ تا   ۳۰

 در اين رقم     خوبي موجب افزايش قابل مالحظه وزن تك ميوه       

 يپاشـ   ن پژوهش، ارزيابي اثرات محلـول     يهدف از ا  ). ۷(شود  

اسيد به عنوان     استيك  ن درختان نارنگي رقم انشو با نفتالي      يبرگ

ت يـ في و بهبـود ک    يچه در کنترل تناوب بـارده       وهيکننده م   تنک

   .ها بوده است وهيم

  

  ها مواد و روش

 سـاله نـارنگي   ۲۸ درختـان  ي چهار سال بر رو  ياين پژوهش ط  

، در )پونــسيروس(بــرگ  ســه  انــشو پيونــدي روي پايــه نــارنج 

 شهرستان  يمترلوي ک ۱۸ايستگاه تحقيقات مركبات كترا، واقع در       

 يياي و طول جغراف   ي درجه شرق  ۳۶ ييايتنکابن در عرض جغراف   

ـ  متـر از سـطح در      ۶۰  با ارتفاع  ي درجه شمال  ۵۰ ا انجـام شـده     ي

ل در قالــب طــرح يــايــن پــژوهش بــه صــورت فاکتور. اســت

درخت در هر تکرار    هاي كامل تصادفي با سه تکرار و دو           بلوك

 NAAلـف محلـول      مخت يهـا    فاكتور اول غلظت   .به اجرا درآمد  

ــي۴۰۰ و ۳۰۰، ۲۰۰( ــر  ميل ــرم در ليت ــان ) گ ــاکتور دوم زم و ف

. بوده اسـت  ) گل   روز پس از تاريخ تمام     ۵۰ا  ي ۳۰(پاشي    محلول

كليه . افت نکرده بودند  ي در يپاش  گونه محلول  چيدرختان شاهد ه  

عمليات باغي براي تمامي درختـان آزمايـشي از قبيـل آبيـاري،             

هاي هرز بطور يكسان انجـام        و علف كوددهي و مبارزه با آفات      

هـاي هـر      چـه   براي مطالعه درصد ريزش گل يا ميوه      . شده است 

واحد آزمايشي ابتدا چهار شاخه نسبتاً بزرگ از هر درخـت كـه             

گذاري و قبل از اجراي  در جهات اصلي تاج قرار داشتند عالمت 

هاي موجـود روي      چه  تيمارها اقدام به شمارش دقيق تعداد ميوه      

به اين ترتيب با شمارش دومي كه حدود دو هفته پس           . دآنها ش 

گرفـت درصـد      ها براي هر درخت انجـام       پاشي از اجراي محلول  

  بـراي  ). ۱۱(ها براي هر درخت محاسـبه گرديـد           چه  ريزش ميوه 
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۱۲۸  

 ۲۵ها از هـر درخـت تعـداد            ميوه يفي و ک  يبررسي عملکرد کم  

 در دن کامل، به صورت تصادفي برداشت شد ويميوه پس از رس

ــآنهــا وزن ، طــول و قطرم ــل  ي ــريكس و اســيد قاب وه، درجــه ب

بـراي تعيـين شـاخص      .  شـد  يريگ  وه اندازه يتيتراسيون عصاره م  

آوري، مجموع عملكـرد دو سـال آور و نيـاور بـر تفاضـل                 سال

 ۱۰۰عملكرد همان دو سـال تقـسيم و حاصـل در عـدد ثابـت                

 از آوري شده بـا اسـتفاده    هاي جمع   تجزيه داده ). ۱۱(ضرب شد   

 انجام گرفت و ميانگين تيمارهاي مختلـف        SASافزار آماري     نرم

  .  در هر آزمايش بر اساس آزمون توكي مقايسه شدند

  

  نتايج

آوري شـده در      هاي جمـع    تجزيه واريانس مركب مربوط به داده     

 انجام و ميـانگين تيمارهـا       SASافزار آماري     دو سال اجرا با نرم    

 درصـد  ۹۵ سـطح احتمـال   براي هر صفت با آزمون توكي و بـا        

  . خالصه شده است۱ جدولمقايسه شده است كه در 

دهد كه عامـل سـال در وزن          اطالعات جدول فوق نشان مي    

هاي آور نقـش داشـته         در سال   هاي هر دو سال و قطر ميوه        ميوه

پاشي و اثر متقابل آن با سال تنهـا در مـورد              تاريخ محلول . است

غلظت محلول روي درصـد     دار است اما اثر       درصد ريزش معني  

ربـار، وزن و نيـز      آوري، عملكـرد سـال پ       زش، شاخص سـال   ري

تفاوت وزن ميوه در دو سال پياپي، ابعاد ميوه و درجه بـريكس             

دهد كه با افـزايش        نشان مي  ۱ شکل. دار بوده است    عصاره معني 

ها نـسبت بـه       چه   درصد ريزش ميوه   NAAغلظت ماده شيميايي    

 درصـد بـه     ۶۵اشـته و از  حـدود        شاهد افزايش قابل توجهي د    

گـرم در ليتـر        ميلي ۴۰۰ و   ۳۰۰ درصد در تيمارهاي     ۸۰بيش از   

داري را    البته ا ز اين بابت هيچگونه اختالف معنـي        . رسيده است 

  . مشاهده كرد توان بين دو تيمار فوق نمي

 موجـب كـاهش شـاخص       NAA، تيمـار    ۱بر اساس جدول    

مارهـا اخـتالف    آوري شده اسـت و بـين شـاهد و كليـه تي              سال

 ۴۰۰ و   ۳۰۰هاي    شود و غلظت    ديده مي % ۱داري در سطح      معني

گـرم در ليتـر     ميلـي ۲۰۰گرم در ليتر هر دو بهتر از غلظـت    ميلي

جـدول  بر اساس ايـن  . اند آوري شده باعث كاهش شاخص سال 

بيشترين عملكرد مربوط به شـاهد بـوده و بـا افـزايش غلظـت               

NAA        يابـد كـه البتـه ايـن           مقدار باردهي كاهش بيـشتري مـي 

بر اسـاس ايـن     . استبوده  ن پژوهش   يموضوع يكي از اهداف ا    

هـاي نيـاور بـيش از         جدول، وزن ميوه درختان شـاهد در سـال        

تـوان تفـاوتي را      درختان تيمار شده بوده ولي از اين لحاظ نمـي         

 چنين  ۱از جدول   .   مشاهده كرد  NAAهاي مختلف     بين غلظت 

گرم در ليتر مقـدار        ميلي ۴۰۰ و   ۲۰۰آيد كه بين دو غلظت        مي  بر

دار اســت و  هــاي آور بــسيار معنــي  ســال تفـاوت در وزن ميــوه 

هـاي     را در سال     وزن تك ميوه   NAAتوان با استفاده از تيمار        مي

دهد كه دو      نشان مي  چنين  هماين جدول   . پرمحصول افزايش داد  

 بـريكس عـصاره را      NAAگرم در ليتر       ميلي ٤٠٠ و   ٣٠٠غلظت  

گـرم در ليتـر        ميلـي  ٤٠٠شاهد افزايش داده و غلظـت       نسبت به   

گرم در ليتر باعـث        ميلي ٢٠٠بريكس بيتشري را نسبت به تيمار       

 از اين   NAAگرم در ليتر       ميلي ٢٠٠ غلظت   چنين  هم. شده است 

 گرم در ليتر بوده و بـا هـيچ           ميلي ٣٠٠بابت بين شاهد و غلظت      

  . داري ندارد يك از آنها اختالف معني

 در درصد   NAA متقابل سال و زمان اجراي تيمار        بررسي اثر 

دهد كه     منعكس است، نشان مي    ۱ شکلها كه در      چه  ريزش ميوه 

گـل     روز پـس از تمـام      ۳۰ در زمان    NAAهمواره اجراي تيمار    

ها نسبت به تاريخ دوم      چه  نتايج بهتري از نظر درصد ريزش ميوه      

صـد   در سال اول اجراي ايـن آزمـايش در     چنين  هم. داشته است 

ها براي هر يك از دو تاريخ مذكور بهتر از سـال              چه  ريزش ميوه 

اطالعات حاصله از بررسي اثـر متقابـل سـال و           . دوم بوده است  

هاي برداشت شده در سـال        زن ميوه   در و   NAAغلظت محلول   

دهنـده آن      آمده اسـت نـشان     ۱۱در منحني   كه  ) آور(رمحصول  پ

، درختان شـاهد داراي  )آور(رمحصول است كه در هر دو سال پ     

ميــوه بــين دو ســال پرمحــصول و  بــاالترين تفــاوت وزن تــك

 اين تفـاوت    NAAاند و با افزايش غلظت        محصول خود بوده    كم

 چنـين   هـم منحني مذكور   . وزن كاهش قابل توجهي داشته است     

آوري، اختالف وزن هر      دهد كه در نخستين سيكل سال       نشان مي 

بار بيشتر از سيكل      ربار و كم  د بين دو سال پ    يوه از درختان شاه   م

  به هر حال تيمار درختان در دومين       . دوم اين درختان بوده است    
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  تجزيه واريانس مركب دو ساله صفات مورد بررسي در تنك شيميايي نارنگي انشو. ۱جدول 

MS  
 

 منبع تغييرات
  درجه

درصد  آزادي

 ريزش

عملكرد سال 

 آور

شاخص 

 آوري سال

  ميوهوزن 

 سال نياور

  وزن ميوه

 سال آور

تفاوت دو 

 سال وزن

 ns ۱۸۳/۳ ns ۰۲۱/۱۷۴۰ ns ۳۸۵/۱۱ *۷۲۷۵/۶۰ *۷۶۲۷/۸۹ ns ۸۲۷۵/۲ ۱ سال

 ns ۵۳۹/۳ **۶۴۶/۵۶۷۵ ns ۴۸۴/۸ *۹۸۵/۴۴ **۷۵۴/۱۴۴ *۵۵۳/۳۰ ۲ تكرار

 ns ۰۲/۱۴۴۱ ns ۵۴۸/۲ ns ۳۱۲/۱۴ ns ۹۱۲/۵۴ ns ۱۵۷/۱۳ ۸۶۴/۴۵* ۱ تاريخ تيمار

 ۴۷/۱۸۹۲** ۷۳۷/۱۱۳۹** ۳۱۰/۱۰۶** ۱۰۱/۵۱۷۰** ۷۴۳/۳۱۴۲۹** ۷۸۸/۷۹۵** ۳ ت محلولغلظ

 ns ۵۴۴/۵ ns ۰۲۱/۸۷۷ ns ۵۵۵/۶ ns ۳۲۹/۱۱ ns ۱۶۱/۱۴ ns ۵۷۷/۲  ۳ غلظت در سال

 ns ۱۸۷/۱۱۷ ns ۲۶۷/۱۸ ns ۱۳۰/۱۲ ns ۸۲۷/۰ ns ۶۲۳/۶ ۲۴۶/۹۱** ۱ زمان در سال

 ns ۳۴۴/۴ ns ۹۱/۷۷۶ ns ۷۵۲/۲۲ ns ۹۲۳/۲۰ ns ۳۵۳/۲۷ **۰۹۳/۶۰ ۳ سال در غلظت

 ns ۴۴۷/۱۱ ns ۱۸۷/۵۶ ns ۵۵۵/۳۵ ns ۱۳۷/۷ ns ۴۶۳/۷ ns ۶۳۸/۱ ۳ سال در زمان در غلظت

 ۴۴۰/۷ ۸۵۵/۱۷ ۶۲۸/۸ ۲۳۹/۲۹ ۹۱۲/۵۳۱ ۷۵۳/۱۰ ۳۰ خطا

ns:۱دار در سطح   معني:** %      ۵دار در سطح   معني:*دار نيست        معني%  

  

  ۱ادامه جدول 

MS 

 منبع تغييرات
  درجه

 قطر ميوه طول ميوه آزادي
طول به قطر 

 ميوه

بريكس 

 عصاره

اسيديته 

 عصاره

نسبت بريكس به 

 اسيديته

 ns ۵۱۵/۰ *۶۶۹/۱۰ ns ۰۰۰۷/۰ ns ۰۲۱/۰ ns ۰۰۲/۰ ns ۰۰۲۸/۰ ۱ سال

 ns ۱۰۱/۰ ns ۳۳۵/۱ ns ۰۰۰۳/۰ ns ۲۵/۰ ns ۰۴۲/۰ ns ۱۰۱۶/۲ ۲ تكرار

 ns ۱۹۱/۰ ns ۲۲۳/۲ ns ۰۰۰۱/۰ ns ۶۸۷/۰ ns ۰۲۵/۰ ns ۰۰۰۶/۰ ۱ تاريخ تيمار

 ns ۰۰۰۳/۰ **۵۴۲/۳ ns ۰۲۵/۰ ns ۹۱۱۵/۰ ۴۰۷/۳۵** ۷۰۱/۱۱** ۳ غلظت محلول

 ns ۳۶۵/۰ ns ۷۲۷/۰ ns ۰۰۰۱/۰ ns ۳۶۸/۰ ns ۰۰۵/۰ ns ۰۰۱۶/۰ ۳ غلظت در سال

 ns ۰۴/۰ ns ۸۹۴/۰ ns ۰۰۰۰۶/۰ ns ۷۵/۰ ns ۰۱۸/۰ ns ۰۳۲۵/۰ ۱ زمان در سال

 ns ۰۰۰۳/۰ ns ۳۱۲/۱ ns ۰۰۷/۰ ns ۴۸۶۹/۰ ۸۴۱/۱۰** ۹۹۷/۱* ۳ سال در غلظت

 ns ۴۷۱/۰ ns ۳۷۳/۰ ns ۰۰۰۰۴/۰ ns ۱۸/۰ ns ۰۰۷/۰ ns ۸۶۰۸/۰ ۳ سال در زمان در غلظت

 ns ۰۰۰۲/۰ ns ۴۹۴/۰ ۰۲۸/۰ ۶۹۳۹/۱ ۵۸۵/۱ ۶۰۸/۰ ۳۰ خطا

ns:۱دار در سطح   معني:**    %   ۵دار در سطح   معني:*دار نيست        معني%   

  

آوري موجب كاهش شديدتر اين اخـتالف نـسبت بـه             چرخه سال 

چرخه اول شده و لذا اختالف وزن مذكور براي هر يك از سطوح             

به عبارت ديگر در    .  نسبت به چرخه دوم كمتر است      NAAغلظت  

 به نحو بهتري موجـب      NAAپاشي درختان با      چرخه دوم، محلول  

در مورد صفت طول و قطر . ها شده است ميوهكاهش تفاوت وزني 

 بـه خـوبي موجـب       NAAميوه بايد گفت كه اسـتفاده از محلـول          

گـرم در      ميلي ۴۰۰ و تيمار    افزايش هر دو صفت شده و بين شاهد       

  .ليتر حدود دو سانتي متر در طول و قطر اختالف وجود دارد
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۱۳۰  

  %۵ در سطح NAAح مختلف غلظت گيري شده در سطو مقايسه ميانگين برخي صفات اندازه. ۲جدول 

 NAAغلظت 

(mg/l) 

ريزش 

  (%)چه ميوه

شاخص 

  (%)آوري سال

 عملكرد ساِل آور

)Kg(  

 وزن ميوه سال نياور

)gr(  

وزن ميوه سال آور 

)gr(  

بريكس در سال آور 

(%)  

  c۷۷/۶۳  a۹۵/۵۹  a۸۳/۱۹۹  a۶۶/۹۸  c۲۱/۶۵  c۴۲/۹  صفر

۲۰۰  b۴۸/۷۴  b۹۴/۳۳  b۸۳/۱۲۴  b۹۴/۹۲  b۹۹/۷۹  bc۶۷/۹  

۳۰۰  a۲۹/۸۰  c۹۳/۱۵  c۷۵/۹۴  b۰۷/۹۲  ab۵۷/۸۴  ab۳۷/۱۰  

۴۰۰  a۶۹/۸۱  c۱۹/۱۶  c۱۷/۸۸  b۴۳/۹۳  a۹۲/۸۶  a۵۴/۱۰  

  .داری ندارند اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنی

  

 

  )ربارپ(ال آور هاي نارنگي انشو در س چه تأثير متقابل سال و زمان اجراي تيمار نفتالين استيك اسيد بر درصد ريزش ميوه. ۱ شکل

  

 
 

 تأثير متقابل سال و غلظت نفتالين استيك اسيد بر مقدار تفاوت وزن ميوه نارنگي انشو بين دو سال آور و نياور. ۲ شکل

 
 NAAزمان تيمار

 سال اول 

  سال دوم

 

وه
مي
ش 

يز
 ر
د
ص
در

 

 روز بعد از۵۰ 

 گلدهی

 روز بعد از ۳۰ 

 گلدهی

 

 NAA (ppm)غلظت محلول 

  
 سال اول

  سال دوم

وه
مي
ن 
وز

ت 
او
تف

)
gr(  
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  تأثير متقابل سال و غلظت نفتالين استيك اسيد بر مقدار طول ميوه نارنگي انشو. ۳شکل

 
 

 ر متقابل سال و غلظت نفتالين استيك اسيد بر مقدار قطر ميوه نارنگي انشوتأثي. ۴ شکل

  

  بحث

نتايج بدست آمده از ركوردگيري بـسياري از صـفات بـا نتـايج              

در پژوهـشي كـه در      . تحقيقات قبلي مطابقت قابل توجهي دارد     

 توسط كازويوشي روي نـارنگي انـشو انجـام شـد،            ۲۰۰۱سال  

ــتفاده از    ــه اس ــد ك ــت گردي ــت NAAثاب  ۳۰۰ و ۲۰۰ در غلظ

گـل     روز پـس از تمـام      ۳۰ تـا    ۲۰گرم در ليتـر و در زمـان           ميلي

هاي نـارنگي انـشو       چه  تواند نتايج رضايتبخشي در تُنك ميوه       مي

 گرينبـرگ و كـاپالن      ۲۰۰۶ در سـال     چنـين   هم). ۹(داشته باشد   

پژوهــشي را در زمينــه بررســي اثــرات تركيبــات اكــسيني روي 

ارنگي نوآ انجام داده و ثابت كردنـد        خصوصيات رشد و نموي ن    

 ۱۳هـا      در زماني كه قطر متوسط ميوه      NAAكه استفاده از تيمار     

هـا از طريـق      تواند موجب افزايش درشتي ميوه      متر باشد مي    ميلي

كاهش تعداد آنها در هر درخت شده و كاهش عمكلرد درخـت            

پاشـي   هاي پرمحصول به همراه داشته باشد اما محلول    را در سال  

متـر برسـد در        ميلـي  ۲۶هـا بـه       يرهنگام و زماني كه قطر ميـوه      د

 نتايج). ۴(ها اثري نخواهد داشت       چه  ها و تُنك ميوه     درشتي ميوه 

دار نيوهال نيز توسط همـين دو دانـشمند           مشابهي با پرتقال ناف   

دار   بنابراين افزايش معني  ). ۳(دست آمده است    ه ب ۲۰۰۰در سال   

 NAA (ppm)ت محلولغلظ 

 سال اول 

  سال دوم

 

ه 
يو
 م
ل
طو

)
m

m
(  

 NAA (ppm)غلظت محلول 

 سال اول 

  سال دوم

ه   
يو
 م
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ق

)
m

m
(  
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۱۳۲  

آوري، كـاهش     شـاخص سـال   ها، كـاهش      چه  درصد ريزش ميوه  

رمحصول و افزايش   هاي پ   رختان تيمار شده را در سال     عملكرد د 

توان به خوبي هم جهت بـا         ها در سال نياور را مي       ميوه  وزن تك 

از طرف ديگر همانگونه كه     . نتايج تحقيقات اين محققان دانست    

شـود، درصـد ريـزش در تيمـار       ديـده مـي   ۱در منحني شـماره     

داري نــسبت بــه تيمــار زودهنگــام  نــيديرهنگــام از كــاهش مع

برخوردار بوده كه بـه خـوبي بـا نتـايج گرينبـرگ و همكـاران                

تواند از      مي  NAAها نشان داده است كه        بررسي. هماهنگي دارد 

هـاي مركبـات      طريق القاي توليد اتـيلن در ناحيـه ريـزش ميـوه           

موجب باال رفتن فعاليت سلوالز و پكتيناز در ناحيه ريزش شده           

طبـق  ). ۳ و ۲(ين طريـق فرآينـد ريـزش را كنتـرل نمايـد             و از ا  

هاي انجام شده توسط ايواهـوري و همكـاران مـشخص             بررسي

شد كه ميزان فعاليت آنزيم سـلوالز در درختـان نـارنگي انـشو              

 بين روزهاي ششم و نوزدهم پس از تيمـار          NAAتيمار شده با    

 تا ۲۵ درصد بوده ولي در درختان شاهد اين رقم برابر  ۶۰ تا   ۵۰

رابطـه لگـاريتمي موجـود        درصد گزارش شده است و طبق      ۳۵

شود كه اين     بين غلظت و درصد فعاليت آنزيم سلوالز معلوم مي        

 درصدي در فعاليت آنزيم معادل افزايش سه تا         ۳۰ تا   ۲۰تفاوت  

پنج برابري در غلظت آنزيم است كه البته ناشي از تأثير محلـول            

NAA ۱۴ و۱۲، ۸، ۵( بوده است .(  

تواننـد در     كننـده مـي     يهي است كه زماني تيمارهاي تُنـك      بد

هاي ناحيه ريزش     ها مؤثر باشند كه سلول      چه  افزايش ريزش ميوه  

به اين مواد حساسيت الزم را داشته باشند و از آنجـايي كـه بـا                

هـاي    ها به اتـيلن و آنـزيم        گذشت زمان از حساسيت اين سلول     

 چـون تـأثير القـايي       ، لـذا  )۱۴ و ۳(شود    سلوالز و پكتيناز كم مي    

NAA              در توليد اتيلن وابسته به زمان تيمـار اسـت، تيمارهـاي  

بر همين اساس   . ديرهنگام از نظر اين تأثير بسيار ضعيف هستند       

در اين  .  را تفسير كرد   ۱مي توان نتايج مندرج در منحني شماره        

شود كه در هر دو سال اجراي تيمار درصدريزش           ه مي ديد شکل

 روز پس از تمام گل بـسيار بـاالتر از           ۳۰ تاريخ   ها براي   چه  ميوه

ايـن  . گل بوده است   روز پس از تمام    ۵۰درصد ريزش در تاريخ     

به عبارت ديگـر   . موضوع با يافته علمي فوق مطابقت كامل دارد       

گـل     روز از تـاريخ تمـام      ۵۰شود كه در صـورتي كـه          معلوم مي 

نارنگي انشو گذشته باشد ميـزان پاسـخ و واكـنش درخـت بـه               

 در توليد اتيلن كمتر از NAAتحريك حاصل از محلول پاشي با 

 روز پـس از تمـام گـل ديـده           ۳۰پاسخي اسـت كـه در تيمـار         

 روز  ۳۰به عبارت ديگر مقدار اتيلن توليـدي در تيمـار           . شود  مي

پس از تمام گل بيشتر از تاريخ دوم بوده و لذا در هـر دو سـال                 

كه متأثر از مقـدار     ها    چه  پاشي، درصد ريزش ميوه    اجراي محلول 

اتيلن توليدي است براي تـاريخ اول بـاالتر از تـاريخ دوم بـوده          

 چنـين   هـم  و   )۸(هاي ايوري و همكاران     اين نتايج با يافته   . است

 در تُنك نارنگي انشو كه بـا اسـتفاده از           )۱۴(اورتوال و همكاران  

NAA         گـرم در      ميلي ۳۰۰ انجام گرفته و ثابت كردند كه محلول

توانـد بـا      گـل مـي      روز بعد از تمام    ۳۵ تا   ۲۵ ماده در    ليتر از اين  

ـ   تشويق فعاليت سلوالز در ناحيه ريـزش ميـوه         طـور مـؤثري    ه ب

  . ها شود انطباق كامل دارد موجب تُنك ميوه

هـا در اثـر       دست آمده در افـزايش طـول و قطـر ميـوه           هنتايج ب 

كننـدگي ايـن      توان هم به تأثير تُنك      را مي  NAAاستفاده از محلول    

 كسب مواد   ها در  چه رقابت ميوه ماده شيميايي كه موجب كاستن از       

شود ربط داد و هم به اثر مستقيم ايـن مـاده              غذايي و هورموني مي   

ها و يا تركيبي از اين دو اثر مربوط           اكسيني در افزايش اندازه سلول    

 و )۸(بـر اسـاس نتـايج تحقيقـات ايواهـوري     ). ۱۴ و۴،  ۳(دانست  

هاي مصنوعي در اوايل دوران بزرگ         از اكسين  ، استفاده )۱۴(اوتوال  

هاي تشكيل    تواند سبب كاهش تعداد ميوه      هاي ميوه مي    شدن سلول 

ها در جذب مواد كربوهيـدراتي و         چه  شده، كاهش رقابت بين ميوه    

البته واضـح اسـت كـه       . ها شود   در نتيجه افزايش اندازه نهايي ميوه     

فاده شده و شـرايط     شدت اين تأثير وابسته به نوع رقم، غلظت است        

ها   ميوه) قند(از نظر افزايش مقدار بريكس      ). ۱(اقليمي منطقه است    

تواند بـر اسـاس نظـر         بايد گفت كه اين افزايش مي      NAAبا تيمار   

گالياني و همكاران ناشي از باالتر رفتن نـسبت بـرگ بـه ميـوه در                

درختان تُنك شده نسبت بـه شـاهد و يـا بـر اسـاس نظـر بـرار و             

هـا     در افزايش محتـواي ازتـي بـرگ        NAAا تأثير مثبت    همكاران ب 

 عدم اثرگذاري اين تيمار در مقـدار اسـيديته          چنين  هممرتبط باشد،   

  ).۷(زاده و همكاران مطابقت كاملي دارد  ها با نتايج حسن ميوه



  … اسيد به عنوان استيك پاشي برگي با نفتالين بررسي اثر محلول

۱۳۳  
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