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  چكيده

انـداختن زمـان  ریمنظور بـه تـأخ. بهشودیغداران مبه با یگل و خسارت قابل توجه يهارفتن جوانه نیبهاره در زردآلو باعث از ب يسرما
کامـل  يهـادر قالـب طـرح بلوك لیـصورت فاکتوربه یشیبهاره، آزما یدر درختان زردآلو جهت کاهش احتمال خطر سرمازدگ یدهگل

بـا  یپاشـاثـر محلول شیآزمـا نیانجام گرفت. در ا 1393 - 94 يهادانشگاه شاهرود در سال يکشاورز انشکدهبا سه تکرار در د یتصادف
) در چهارم اسفند مـاه تریدر ل گرمیلیم 200و  100برگ و اتفن ( زشیدرصد ر 10آبان ماه در مرحله  19درصد) در  15و  10( ایروغن سو

 رگـلیو د یزودگل رجبعلـ یمحل يهادر رقم تریدر ل گرمیلیم 200درصد) و اتفن 15( ایروغن سو بیدر مرحله تورم جوانه و ترک 1393
روز اختالف نسبت به شاهد در هر دو  کیتنها با  ا،یشده با روغن سو یپاشنشان داد درختان محلول جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس ياوهیخ

 تـریدر ل گـرمیلـیم 200اتفـن  ماریدرصد و ت15 ایروغن سو یپاشگل در محلولو تمام یدهدر آغاز گل ریتأخ نیشتریرقم شکوفا شدند. ب
و  یدهدر آغـاز گـل ریبود که حداکثر تأخ یدر حال نیمشاهده شد و ا یا نه و هشت روز اختالف نسبت به شاهد در رقم رجبعلب بیترتبه

در درختان شاهد  یسرمازدگ زانیاتفن بود. م تریدر ل گرمیلیم 200و  100 يهاچهار و پنج روز در غلظت زانیمبه ياوهیگل در رقم خ تمام
 ایدر زمان کاربرد اتفـن و روغـن سـو هیو ثانو هیاول وهیم لیتشک زانیبود. در م شتریب يداریطور معنشده با اتفن به رماینسبت به درختان ت
 تهیاز وار شتریب ترنییپا ییسرما ازی) با نی(رجبعل دآلوزود گل زر تهینشان داده که وار جیمشاهده شد. نتا يداریمعن شینسبت به شاهد افزا

  .ردیگیاتفن قرار م ماریت ری) تحت تأثياوهی(خ تررگلید
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  مقدمه
 يبریو سـ نیچـ یبوم  Prunus armeniaca یزردآلو با نام علم

هلو بوده اسـت  هیشب ییهواو آب اجاتیو از لحاظ احت باشدیم
 يو سـرماها دیـآیشـمار مـاز درختان مناطق معتـدل گـرم به و

 دیـتول نیدوم رانی). ا24تحمل کند ( تواندیزمستان را نم دیشد
) و منطقـه 17( باشـدیمـ هیـکننده زردآلو در جهـان بعـد از ترک

 يهـااز قطب یکـیشهرستان شاهرود  ژهیوشمال شرق کشور به
 ییهااز گونـه یکـی). زردآلـو 23محصول است ( نیا دیمهم تول

 کـهيطوردارد، به يمحدود یکیاکولوژ ياست که دامنه سازگار
داشته اسـت و در  يسازگار یخاص ییایجغراف طیهر رقم با شرا

  ).  28است ( نییعملکرد آن پا گریمنطقه د
هسـتند کـه در بهـار  یدرختـان نیزردآلو جـزء اولـ درختان     

هـا و گل لیـدل نیبـه همـ شـوند،یگل آنها شکفته م يهاجوانه
 ررسیـد یدر معرض خسـارت سـرمازدگ شتریجوان ب يهاوهیم

). در منـابع بـراي 28( رندیگی) قرار مLate Spring Frostبهاره (
شده کـه  رائههاي مختلفی امبارزه با سرماي دیررس بهاره روش

معموالً با ایجاد تغییرات در میکروکلیماي باغ یا درخـت ممکـن 
ررس بهاره بیشتر از طریـق انجمـاد آب ). سرماهاي دی30است (
هاي زایشـی گـل و بافتی و انهـدام غشـاء سـلولی در انـداممیان
هــاي تــازه تشــکیل شــده موجــب از بــین رفــتن محصــول میوه
گرده افشانی، رشـد لولـه  درگردد. همچنین از طریق اختالل می

هاي عسل، درصـد تشـکیل میـوه و گرده و کاهش فعالیت زنبور
  ). 37 و 30، 22دهد (شدت کاهش میمحصول را به 

 يآنهـا بـرا ییجهـت سـنجش توانـا يادیـز ییایمیشـ مواد     
تـا زمـان  یدهگـل ریتـأخ ایـ خبنـدانی بیها از آسحفاظت گل

). 38و  32شـده اسـت ( شیآزمـا خبندانی بیبرطرف شدن آس
ــا ــواد تنظ زهییکــاربرد پ ــدهمیم ــرشــد گ کنن ــه یاهی   اتفــن ژهیوب

)2-chloroethyl phosphoric acidییدر شـکوفا ری) باعث تـأخ 
دار از جملـه هسـته وهیـگونه از درختـان م نیگل در چند وانهج
) و هلـو 4)، زردآلـو (14و  5)، و آلـو (33و  5و آلبالو ( السیگ
با اسـتفاده از اتفـن  یدهگل ریتأخ سمیاست. مکان دهی) گرد10(

 زیتمادر  ریو تأخ یسلول میهنوز شناخته نشده است. توقف تقس

کـاهش در  زیـو ن یگل، کاهش در رشد مـادگ يهاو نمو جوانه
تـنفس از اثـرات مصـرف  شیافزا لیدلبه هادراتیکربوه رهیذخ

کـم در  يدمـا ریکاهش تـأث نی). همچن2( باشدیم زییاتفن در پا
 يگل به دماهـا يهاجوانه تیبرطرف شدن رکود، کاهش حساس

تجمع  لیدلبه سرما بهگل  يهامقاومت جوانه شیافزا زیرشد و ن
اتفـن  زهییو ساکاروز، از اثرات مصرف پـا تولیسورب ادیز ریمقاد

 یاهیـگ يهاشده که اتفن در بافت شنهادی). پ38ذکر شده است (
را متوقــف  زییگــل در پــا زیتمــا یدر طــ یســلول میآزاد و تقســ

بهـار  لیـدر نمـو جوانـه گـل در اوا ریآن تأخ جهیکه نت شودیم
 رارشـدونمو جوانـه گـل  میطور مسـتقاتفن بـه ). 21( باشدیم

بهار  لیدر اوا یدهگل ریکه منجر به تأخ دهدیقرار م ریتحت تأث
 قیـطر نیـو به ا کندیم یرا طوالن ی. اتفن اندودورمانسشودیم

بعد از کامل شدن استراحت  یدر نمو جوانه گل حت ریباعث تأخ
  ).  14و  13، 11( شودیم

در  یصـنعت يهادو تا سه درصد روغنغلظت  یپاشمحلول     
 1920کنتـرل حشـرات از دهـه  يبرا وهیدرختان م یزمان خفتگ

 يهـاکـه روغن دیزمان مشخص گرد نیبوده است. در هم جیرا
و نمـو  بیسـ ییدر شـکوفا یتوجهقابـل ریباعـث تـأخ یصنعت
 ودر نمو جوانه گل هل ریمقاومت به سرما و تأخ شیها، افزابرگ

 توانـدیمـ ونهیامولوسـ يای). کاربرد روغن سو18و  7( شوندیم
). از 34باشـد ( دیـمف وهیـاز آفات در درختان م یدر کنترل برخ

روغـن  يبـرا یمناسـب نیگزیجـا توانـدیمـ ایروغن سـو رونیا
بهتـر از  يدر تبادل گـاز تیبا محدود ایباشد. روغن سو یصنعت
). 34( دیـگرد هلـو یدهدر گـل ریباعث تأخ یصنعت يهاروغن

در نمـو جوانـه گـل بـا اسـتفاده از  ریگزارش شده است که تأخ
تحمل جوانه هلو بـه سـرما  شیافزا لیدلبه تواندیم ایروغن سو

بـاز  ایدرختان هلو و زردآلو با روغن سو یپاش). محلول7باشد (
  ).14و  1انداخت ( ریروز به تأخ نیمدت چندها را بهشدن گل

 يبرا یمشکل اساس کیبهاره  یکه سرمازدگ نیتوجه به ا با     
 قیـتحق نیدهندگان زردآلو در منطقه شاهرود است، در اپرورش

بـر شـروع زمـان  ییایمیمـواد شـ ریتأث یتا با بررس دیگرد یسع
موضوع ارائـه  نیحل ا نیا يبرا یهرچند موقت يکارراه یدهگل



  دو رقم زردآلو یدهبر زمان گل اياتفن و روغن سو ريتأث

  

33 

انداختن زمان باز  قی. هدف از انجام پژوهش حاضر، به تعومیده
درختـان زردآلـو و محافظـت از آنهـا در مقابـل  يهـاشدن گل
  بهاره است.  یسرمازدگ

  
  هاو روش مواد

 یمحلـ يساله زردآلو ارقام تجـار 12درختان  يرو شیآزما نیا
دانشگاه شاهرود واقع  يدر دانشکده کشاورز ياوهیو خ یرجبعل

صـورت به شیانجام شد. آزما 1394و  1393در بسطام در سال 
در سـه تکـرار  یکامل تصـادف يهاطرح بلوك هیدر پا لیفاکتور

 یو فاکتور فرع آلوشامل دو رقم زرد یانجام گرفت. فاکتور اصل
 200اتفـن،  گرمیلیم 100شامل شاهد،  یپاشمحلول ماریشش ت

درصد و  15 ایدرصد، روغن سو 10 ایاتفن، روغن سو گرمیلیم
منظور اتفن بود. به گرمیلیم 200همراه درصد به 15 ایروغن سو

انتخاب و  یشیعنوان واحد آزمادرخت به 36 شیآزما نیانجام ا
در چهار جهت آن  کسانی باًیشاخه تقر چهارهر درخت  يبر رو

 19در  نیاتفن طبق نظـر محققـ یپاششد. محلول يگذارعالمت
) و روغـن 19و  9بـرگ ( زشیـدرصد ر 10آبان ماه در مرحله 

 يله تورم جوانه بـر رودر مرح 1393در چهارم اسفند ماه  ایسو
درصـد در  91بـا خلـوص  ایکل درخت انجام شد. روغـن سـو

از  شیآزمـا نیـحـالل کـه در ا تریلیلیم 30با  نظرغلظت مورد 
صورت آب به تریل 15استفاده شد و در  يتجار ییشوظرف عیما

شـدن  سیتا خ يپاش موتورسم کیدر آمد و توسط  ونیامولس
  شدند.  یپاشلولقطرات مح زشیکامل درختان و ر

مـاه توسـط  نیفـرود 30اسـفند تـا  15در سطح باغ از  دما     
  ) دمـــا و رطوبـــتData loggerدســـتگاه دیتـــا الگـــر (

)STANDARD ST-172ــاعت) به ــورت س ــت گرد یص ــثب . دی
در داخـل جعبـه  وهیـدرختـان م انهیدستگاه در داخل باغ و در م

 قیـتحق نیـ. در ادیـهوا نصـب گرد ییجاجابه تیبا قابل یچوب
  شدند.  يریگاندازه ریبه شرح ز فمختل یصفات کم

  
    یکیفنولوژ صفات

ها و زمان درصد گل 10باز شدن  يبر مبنا یدهزمان شروع گل 

ــا ــر مبن ــ يتمــام گــل ب ــاز شــدن ب هــا درصــد گل 50از   شیب
 ادداشـتی خیتـار نیاولـ يآمار زیآنال يشد. برا يبردارادداشتی

عنوان زمـان صـفر گل به نیور اولهر رقم براساس ظه يشده برا
 يبردارادداشتیها خیتار هیو برحسب تعداد روز از زمان مبنا، بق

  قرار گرفت. زیو مورد آنال
  

   یسرمازدگ درصد
انتخاب شده در هر درخت قبـل از بـاز شـدن،  يهاشاخه يرو

. تعــداد جوانــه گــل دیــگــل شــمارش و ثبــت گرد يهاجوانــه
کـه دمـا  1393اسـفندماه  19و  18 یبعد از سـرمازدگ ماندهیباق
 دیرس گرادیپنج درجه سانت یمدت چند ساعت به کمتر از منفبه

از  سـتفادهاسفند ماه همان سـال شـمارش و بـا ا 25 خیو در تار
  محاسبه شد: یدرصد سرمازدگ ریفرمول ز

  ی= درصد سرمازدگ 100 -                                     )1(
  از سرما))مانده بعد  ی/ تعداد جوانه باق هیاول(تعداد جوانه × 100(  

  
   وهیم لیتشک درصد
در هـر  یانتخـاب يهادر شاخه هاوهیتعداد م وه،یم لیاز تشک پس

 لیعنوان درصـد تشـکبـه 1394ماه سـال  نیفرورد 24در  ماریت
عنوان درصـد مـاه بـه بهشـتیششـم ارد خیو در تـار هیاول وهیم

  محاسبه شد: لیبه شرح ذ هیثانو وهیم لیتشک
وهیم لی= درصد تشک                                                 )2(  

شده) لیتشک يهاوهی/ تعداد م هیتعداد جوانه گل اول× (  100  
  

  در سطح مقطع شاخه وهیم تراکم
 سیبـا اسـتفاده از کـول ماریدر هر ت یانتخاب يهاقطر شاخه ابتدا

سـطح مقطـع برحسـب  ریـمـول زو با استفاده از فر يریگاندازه
  مربع محاسبه شد: متریسانت
= سطح مقطع شاخه 14/3× متر)) یلی/ قطر(م20( 2       )3(  
در هـر  یانتخـاب يهادر شاخه هاوهیتعداد م وه،یم لیاز تشک پس

 1394مـاه سـال  بهشـتیماه و ششـم ارد نیفرورد 24در  ماریت
  د:در سـطح مقطـع شـاخه محاسـبه شـ وهیـشمارش و تـراکم م
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هاي داراي حروف مشابهاي. ستوندهی دو رقم زردآلو رجبعلی و خیوهپاشی اتفن و روغن سویا بر تأخیر در آغاز گل. اثر محلول1شکل 
درصد هستند. 5دار در سطح فاقد اختالف معنی

)4(  
مقطع شاخهدر سطح  وهی) = تراکم موهی(سطح مقطع شاخه/ تعداد م 

يآمار زیآنال
زیآنـال SAS9.1افزار و ثبت با نرم يبردارادداشتیپس از  هاداده

ــا نرم ــا ب ــزار و نموداره ــم گرد Excel2010اف ــرس ــهی. مقادی س
انجام شد. LSDآزمون  قیاز طر هانیانگیم

و بحث جینتا
یدهگل زمان
اتفـن وبـا  یپاشمحلول مارینشان داد که ت انسیوار هیتجز جینتا

و یدهدر رقم بر زمان آغـاز گـل ماریو اثر متقابل ت ایروغن سو
).1است (جدول  داریدرصد معن کیتمام گل در سطح احتمال 

يداریانـداختن معنـ قیاتفن باعث به تعو ژهیوو به ایروغن سو
).2و  1(شـکل  دیگل گرد امو زمان تم یدهدر زمان شروع گل

و شکل 1داشتند (جدول  گریکدیبا  داریاختالف معن زیها نرقم

یپاشمحلول ماریت ریتأث  تحت يشتریب زانیمبه ی). رقم رجبعل1
در آغـاز ریتـأخ نیشـتری). ب1اتفن قـرار گرفـت (شـکل  ژهیوبه
200درصـد و اتفـن  15 ایروغن سو ماریبا استفاده از ت یدهگل
).1مشـاهده شـد (شـکل  یدر رقـم رجبعلـ تـریدر ل گـرمیلیم

درصـد بـه 15و  10 ایشده با روغـن سـو یپاشمحلول درختان
نسبت به شاهد در هر دو رقـم شـکوفا یالف کمـبا اخت ،ییتنها

کوفاـشـ ياوهیـزودتر از رقـم خ ی). رقم رجبعل1(شکل  شدند
ياوهیـنسـبت بـه رقـم خ یرقم رجبعلـ نی) همچن3(شکل  شد

يمارهـایت ).3و  2(شـکل  دیمرحلـه تمـام گـل رسـ هزودتر بـ
).2تمام گل داشتند (شـکل  خیمشابه بر تار يریتأث یپاشلمحلو

بـا روغـن بیدر ترک ایبا اتفن در هر دو غلظت و  یپاشمحلول
در رقـم ژهیوبه مرحله تمام گل بـه دنیدر رس ریباعث تأخ ایسو

روغـن یپاشـوجـود محلول نیـ). بـا ا2(شکل  دیگرد یرجبعل
ه مرحلـه تمـام گـلب دنیدر رس ریدر تأخ يریتأث ییتنهابه ایسو

ریسـا). 2داشـت (شـکل  یانـدک ریتـأث ینداشت و رقم رجبعلـ
زردآلـو، یدهزمـان گـل ریدر تأخ یمشابه جینتا زیپژوهشگران ن

اتفن
گرم در لیتر)میلی 200(

اتفن+  %15روغن سویا 
 گرم در لیتر)میلی 100(
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هاي داراي حروفاي. ستونپاشی اتفن و روغن سویا بر تأخیر در زمان تمام گل دو رقم زردآلو رجبعلی و خیوه. اثر محلول2شکل 
درصد هستند. 5مشابه فاقد اختالف معنی دار در سطح 

از 3 شکل روزانه دمایی ماه  19. تغییرات دستگاه  94فروردین  20تا  93اسفند توسط شده ثبت بسطام (شاهرود) دمایی.  Data loggerمنطقه

اتفن
گرم در لیتر)میلی 100(

اتفن
گرم در لیتر)میلی 200(

اتفن+  %15روغن سویا 
 گرم در لیتر)میلی 100(
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اتفـن گـزارش  مـاریبـا اسـتفاده از ت وهیـدرختـان م ریهلو و سا
ــکرده ــت 31و  27، 19، 14د (ان ــن در غلظ ــتفاده اتف  100). اس

زردآلــو رقــم  یدهدر اواخــر مهــر مــاه گــل تــریدر ل گــرمیلــیم
). در هلـو 19( داختانـ ریرا سه تا هفت روز به تأخ يشاهرود
 تـریدر ل گـرمیلـیم 250تـا  125اتفـن در غلظـت  زهییکاربرد پا

. استفاده )18و  11انداخت ( قیرا سه تا پنج روز به تعو یدهگل
باعـث هفـت  تـریدر ل گـرمیلیم 100به غلظت  زییاز اتفن در پا

هفـت تـا  ری). تـأخ15و  14( دیهلو گرد یدهدر گل ریروز تأخ
 گـرمیلیم 400تا  100که از اتفن  یموقع اختهروزه در ذغال 14
بـه  زیی). کـابرد اتفـن در پـا27استفاده کردنـد ( زییدر پا تریدر ل

 یدهدر گـل ریباعث تـأخ  تریدر ل گرمیلیم 500تا  100غلظت 
  ). 33( دیگرد السیگ

بـه زمـان کـاربرد اتفـن و  یبستگ یدهدر گل ریتأخ حداکثر
ــاربرد ــن در 14آن دارد ( يغلظــت ک ــاربرد زود هنگــام اتف ). ک

 یکـم و حتـ اریبس ياثرها يهنگام آن دارا ریبا کاربرد د سهیمقا
 يدرصـد 10 زشیر). کابرد اتفن در مرحلۀ 4است ( ریبدون تأث

کـرده  زشیـر هابرگکه کل  یبا زمان سهیدر مقا زییها در پابرگ
در هلـو و آلـو  یدهرا در زمـان گـل يشتریب يریبودند، اثر تأخ

گـزارش  1381 انیو مختار مقدمی). گنج19 و 9( دهدینشان م
هـا و خـزان زود هنگـام برگ يریـکردند کاربرد اتفن منجر به پ

پـس از  يدرختـان زردآلـو رقـم شـاهرود کهيطوربه گردد،یم
زودتـر از درختـان شـاهد خـزان  تـهدو هف بـاًیتقر یپاشـمحلول

شده با اتفن توسعه جوانه گل  ماریدر درختان ت نینمودند. همچن
افتـاد و  ریبا اتفن (اواخر مهر ماه) بـه تـأخ ماریدر بهار پس از ت

هفـت روز بعـد از شـاهد مشـاهده شـد  بایمرحله تمام گل تقر
 یطور محسوسـهنگـام بـه ریـد یپاشوجود محلول نی). با ا19(
اثـر  نیاز محققـ ی). برخ4( دهدیرا کاهش م وهیم لیتشک زانیم

 زانیـو م یدهانـداختن زمـان گـل ریاتفن بـر تـأخ زهییکاربرد پا
گرفتنـد  جـهیقرار دادند و نت یزردآلو را مورد بررس وهیم لیتشک

فن در اواسط مهر ماه منجر به ات تریدر ل گرمیلیم 100که کاربرد 
نشـان دادنـد کـه  نیهمچنـ نیمحقق نی. اشودیم یدهگل ریتأخ

) مـانع تـریدر ل گرمیلیم 400اتفن ( يباال يهااستفاده از غلظت

اتفن بر  يرگذاری). نقش و نحوه تأث32( گرددیها مباز شدن گل
. ستیدرختان هنوز کامالً شناخته شده ن یدهگل خیدر تار ریتأخ

گـل،  يهاو نمـو جوانـه زیدر تما ریو تأخ یسلول میتوقف تقس
 هادراتیـکربوه رهیـکـاهش در ذخ زیو ن یدر رشد مادگ شکاه
 باشـدیمـ زییتنفس از اثرات مصرف اتفـن در پـا شیافزا لیدلبه
اتفـن  زهییپـا یپاشـمشخص شده است که محلول نی). همچن2(

 زیـ و نبـاال يگـل بـه دماهـا يهاجوانه تیباعث کاهش حساس
 ریقـادتجمـع م لیدلگل به سـرما بـه يهامقاومت جوانه شیافزا
اتفـن در بافـت  ی). وقتـ38شـود (یو ساکارز مـ تولیسورب ادیز
را  زییگل در پـا زیتما یدر ط یسلول میتقس شود،یآزاد م یاهیگ

 لیـدر نمو جوانه گـل در اوا ریآن تأخ جهیکه نت شودیمتوقف م
رشـد و نمـو  میطور مسـتقبـه نیمچن). اتفن ه21( باشدیبهار م

را  یو اندودورمانسـ دهـدیقـرار مـ ریجوانه گـل را تحـت تـأث
در نمـو جوانـه گـل  ریباعث تـأخ قیطر نیبه ا ،کندیم یطوالن
). 14و  13، 11( شـودیبعـد از کامـل شـدن اسـتراحت مـ یحت

 يدر ارقـام زردآلـو یدهبر زمـان گـل یچندان ریتأث ایروغن سو
 15بـه غلظـت  ایروغن سـو یپاششت.  محلولمورد مطالعه ندا
 يدرختـان زردآلـو یدهدر گل ریتأخ زرو 6 جادیدرصد باعث ا

) کـه 1شاهد شـد ( ماریو اردوباد نسبت به درختان ت الیرقم رو
گـزارش  نیندارد. همچنـ یپژوهش همخوان نیا جیچندان با نتا

تـا هشـت روز  توانـدیمـ ایبا روغـن سـو یپاششده که محلول
 یپاشـ). بـا محلول31انـدازد ( ریدرخت هلو را به تـأخ یدهگل

هـا،  درصد قبل از متـورم شـدن جوانـه 15میزان به ا،روغن سوی
) که تا 3میزان دو روز به تأخیر افتاد (ها در بادام بهشکوفایی گل

با روغن  یدهروزه گل کی ریپژوهش (تأخ نیا جیبا نتا يحدود
 یپاشـمتفـاوت در محلول جیا) مشابهت دارد. با توجه به نتایسو

با روغـن  یپاشق محلولیکه زمان دق رسدینظر مبه ایروغن سو
 يشـتریب قـاتیتحق ازمنـدیدارد کـه ن يادیز اریبس تیاهم ایسو

و رقـم  پیـممکن وابسته بـه ژنوت ایروغن سو ریتأث زانیاست. م
 ایروغـن سـو شـودیمشاهده مـ 2گونه که در شکل باشد، همان

 کیـباعـث  ینداشت، ول ياوهیتمام گل رقم خ در زمان يریتأث
 .دیگرد یرجبعل رقم یدهدر گل ریروز تأخ
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 دهی، درصد سرمازدگی و پاشی اتفن و روغن سویا بر زمان گل. تجزیه واریانس اثر محلول1جدول 
  میزان تشکیل میوه دو رقم زردآلو

منابع 
  تغییرات

درجه  
  آزادي

  میانگین مربعات

 م گلتما  دهیآغاز گل
درصد 
  سرمازدگی

درصد تشکیل 
  میوه اولیه

درصد تشکیل 
  میوه ثانویه

تراکم میوه اولیه 
در سطح مقطع 

  شاخه

تراکم میوه ثانویه 
در سطح مقطع 

  شاخه
 0/005ns 0/001** 95/8* 0/433ns 0/523ns 0/942ns 0/001ns  2 تکرار

 *0/638ns 0/784** 9/454** 0/253 *171 **3/826 **30/2  1 رقم

 *0/141 *2/790 *0/138 *2/871 *76/2 **233 **48/4  5 یمارت

 42/3ns 0/713ns 0/037ns 0/677ns 0/037ns **3/28 **8/9  5 رقم×تیمار

 0/063 0/868 0/9090/069 0/0122/6 0/005 21 خطا
cv%   2/29 2 23/8721/1715/84 19/36 14/81 

*،**،ns داریک درصد، غیر معنیدار در سطح پنج درصد ،ترتیب معنیبه  
 

کـه  شودیدرخت باعث م یروغن در هنگام خفتگ یپاشمحلول
نمـو جوانـه گـل را عقـب  نیـجوانه با روغن احاطه شود کـه ا

کـاهش در  کیـ ایکربن  دیاکس يعلت تجمع دکه به  اندازدیم
  ).  6( باشدیم ژنیاکس زانیم

کمتـر  ياوهیـنسـبت بـه خ یرقم رجبعلـ ییسرما ازین زانیم     
) و اطالعات ثبت 39که انجام شد ( ی) و طبق پژوهش39است (

تـر از رقـم روز زود 6تـا  5حدود  ی) رقم رجبعل3شده (شکل 
 وهیم رغمیعل لیدل نیو به هم کندیم یدهشروع به گل ياوهیخ

تر حسـاس بهـاره يبه سرما یارقام محل رینسبت به سا تیفیبا ک
 ازیرقم با ن کینشان داده شد که  یخوبپژوهش به نیاست. در ا

 شـتریب يداریطور معنـزودتر، به ییکمتر و زمان شکوفا ییسرما
 يهــاماریت ریبــاالتر تحــت تــأث ییســرما ازیــبــا ن گــریاز رقــم د
و  1 يها(شـکل ردیـگیقرار م یدهگل ریتأخ يبرا یپاشمحلول

 نیـا زانیـم شـود،یمشاهده م 1گونه که در شکل همان ی) ول2
 ازیـو بـا ن رگـلید وهیـنبوده که نسبت به رقم خ يابه گونه ریتأث

  داشته باشد.   يرترید یدهباالتر گل ییسرما
  
    وهیم لیو تشک یسرمازدگ زانیم

و  یپاشـمحلـول يمارهایاثر سطوح ت انسیوار هیتجز جینتا طبق

 داریدرصـد معنـ 5در سطح احتمـال  یرقم بر درصد سرمازدگ
 مـاریمربـوط بـه ت یدرصد سرمازدگ نیشتری). ب1شدند (جدول 

 نیب يداری. اختالف معنباشدیدرصد م 10 ایشاهد و روغن سو
بـا  تفـندرصـد و ا 15و  10 يایروغـن سـو یپاشمحلول ماریت

بـا درختـان شـاهد مشـاهده نشـد  تریدر ل گرمیلیم 100غلظت 
 200اتفــن  مــاریدر ت یدرصــد ســرمازدگ نی). کمتــر2(جــدول 

 تـریدر ل گـرمیلیم 200اتفن  یبیاثر ترک ماریو ت تریدر ل گرمیلیم
 نیانگیـ). م2دسـت آمـد (جـدول درصـد به 15 ایو روغن سـو

ــ یدرصــد ســرمازدگ ــه یدر رقــم رجبعل ــه 94/21 زانیمب طور ب
  .دیگرد 79/17با مقدار  ياوهیاز رقم خ شتریب يداریمعن

قبل در منطقـه بسـطام  يهاهمانند سال 1393 - 94سال  در
اسفند مـاه  19و  18بهاره اتفاق افتاد. دما در  یزدگشاهرود سرما

کـاهش  گـرادیپنج درجه سـانت یمنف ریمدت چند ساعت به زبه
 کیـدمـا تنهـا در کمتـر از  نیکرد و در دوم و ششم فرورد دایپ

سـوپرکولینگ  اي). دمـ3(شکل  دیصفر درجه رس ریساعت به ز
 -2/2ن و کورمرحله پـاپ يگراد براسانتی -9/3هاي زردآلو گل
و همکـاران  زادهی). جنتـ40تمام گل گزارش شده اسـت ( يبرا
از  يریو نصـ يکورن دو رقم نورمرحله پاپ نگیسوپرکول يدما

  پـنج اعـالم یسه تا منفـ یمنف نیمنطقه شاهرود را ب یارقام محل
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  پاشی اتفن و روغن سویا بر درصد سرمازدگی زردآلو. مقایسه میانگین اثر محلول2جدول 

  درصد سرمازدگی  مارتی

 22/4a )%10سویا (روغن

 20/9ab )%15(سویاروغن

 mg/l100( 19/4abاتفن (

 mg/l200( 15/7b(اتفن

 mg/l200( 15/8bاتفنو)%15(سویاروغن

 24/5a شاهد

  .داري با هم ندارنددرصد از لحاظ آماري اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشترك در سطح : میانگین*

 
ــد ( ــار25کردن ــات تج ــطام  ي) در باغ ــه بس ــو در منطق زردآل
 یتوســط کشـاورزان محلــ یبهـاره در رقــم رجبعلـ یسـرمازدگ

نشـده در رقـم  مـاری. جوانـه گـل در درختـان تدیـگزارش گرد
بودنـد و  دهیرسـ یاسفند به مرحلـه بـالون 19و  18در  یرجبعل

رقـم  یبهاره شـدند ولـ یرقم دچار سرمازدگ نیجوانه گل در ا
بـود و شـروع  دهیمرحله نرس نیبه ا زهنو خیتار نیدر ا ياوهیخ
 اتفاق افتـاد (شـکل یاز رقم رجبعل رتریآن چهار روز د یدهگل

3.(  
در رقـم  تـریدر ل گـرمیلـیم 200شده با اتفن  ماریت درختان     

بودنـد و  دهیکورن نرسزمان هنوز به مرحله پاپ نیدر ا یرجبعل
روز اختالف نشان  9درختان شاهد آنها نسبت به  یدهشروع گل
در  یسـرمازدگ زانیـم لیـدل نی) و به همـ3و  1 يهاداد (شکل
دوم و ششم  یسرمازدگشده با اتفن کمتر بود. در  ماریدرختان ت

صـفر  ریـسـاعت بـه ز کیـاگرچه دما در کمتر از  زین نیفرورد
هـا دچـار از گل یبرخـ یوجـود مـادگ نیـبا ا یول دیدرجه رس
  شدند. یسرمازگ

سرمازدگی تا حـدود زیـادي بـه مرحلـۀ فنولـوژیکی  آسیب     
). در اواخـر زمسـتان و اوایـل بهـار 26تکامل گل بستگی دارد (

هاي گل زردآلو در معرض تغییرات اقلیمی متعددي قـرار جوانه
گیرند که دماهاي زیر صفر در این شرایط بـه فراوانـی اتفـاق می
ترین فاکتور مهم وزردآل افتد. در این شرایط مرحلۀ تکامل گلمی

تعیین کنندة مقاومت به سرمازدگی است. با برآورده شـدن نیـاز 

سرمایی در مرحلۀ خواب درونی (اندو دورمانسـی) جوانـۀ گـل 
یابـد زردآلو، مقدار آب پریموردیاي گل افزایش قابل توجهی می

 يشـتریب تیحساس نییپا يبه دماها لیدل نی) و به هم36و  13(
 تیکـه حساسـ دهـدینشـان مـ قـاتیتحق جینتـا .کنـدیمـ دایپ

گل زردآلو به سرما از مرحله تورم جوانـه شـروع بـه  يهاجوانه
بـه سـرما  تیحساس نیشتریکوچک ب يهاوهیو م کندیم شیافزا

ــد ( ــه20را دارن ــو در مقا يها). جوان ــا ســا ســهیگــل زردآل  ریب
نشـان  نییپـا يمقاومـت را بـه دمـا نیدار، کمترهسته يهاگونه

گـل  يهادر زمستان مقاومت جوانه ینوسانات حرارت و دهندیم
اندام گـل و خامـه  نیترحساس ی). مادگ40دهد ( یرا کاهش م

). 29بهاره اسـت ( يدر مقابل سرما یقسمت مادگ نیترحساس
ها و کاسـبرگ کـهیها، درحـالدر مرحله شکستن خواب جوانـه

 ود،شـیمشـاهده نمـ یخـارج میـها سالم هسـتند و عالگلبرگ
بـه  يجـد بیموجـب آسـ گـرادیصفر درجه سـانت ریز ياهادم

 ).40( شوندیم یداخل يهابافت

در زمـان کـاربرد اتفـن و  هیـو ثانو هیاول وهیم لیتشک درصد
دارد. در اثـر  يداریمعنـ شینسبت بـه شـاهد افـزا ایروغن سو

 15 يایو روغـن سـو تریدر ل گرمیلیم 200با اتفن  یپاشمحلول
نسـبت بـه درختـان بـدون  هیـو ثانو هیـاول وهیـم لیدرصد تشک

در  وهیـم داد). صفت تع3نشان داد (جدول  شیافزا یپاشمحلول
). بـا 3را نشان داد (جـدول  یروند مشابه زیسطح مقطع شاخه ن

 اتفن و  يماریت بیدر ترک وهیم لیتشک زانیبودن م شتریوجود ب
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  سویا بر میزان تشکیل میوه زردآلوپاشی اتفن و روغن . مقایسه میانگین اثر محلول3جدول 

  *تیمار
درصد تشکیل
  میوه اولیه

درصد تشکیل میوه
  ثانویه

تراکم میوه اولیه در سطح 
  /تعداد میوه)2cmمقطع (

تراکم میوه ثانویه در سطح 
  /تعداد میوه)2cm( مقطع

 20/04bc 10/06ab 22/6ab 10/6ab   )%10سویا (روغن

 15/91bc 6/04b 24/7a 8/8ab  )%15(سویاروغن

 mg/l100(   22/06abc 8/50ab 24/2ab 8/5abاتفن (

 mg/l200(  25/6ab 9/55ab 28/5a 9/2ab(اتفن

 mg/l200( 33/5a 14/8a 34/5a 15/1a( اتفن و )%15(سویاروغن

 13/5c 6/59b 14/03b 5/5b شاهد

 داري با هم ندارند.ماري اختالف معنیدرصد از لحاظ آ 5هاي داراي حروف مشترك در سطح ر هر ستون میانگیند  .*
 

بـا  يداریاخـتالف معنـ ياعداد از لحـاظ آمـار نیا ایروغن سو
نشـان ندادنـد  ترنییپـا يهـادر غلظت یاتفن حتـ ییکاربرد تنها

هلـو منجـر بـه  یدهگـل ری). استفاده از اتفـن در تـأخ3(جدول 
 نیکه ا)16( دیمحصول گرد شیو افزا وهیم لیتشک زانیم شیافزا

در  ریدست آمده مطابقـت دارد. اتفـن بـا تـأخبه جیگزارش با نتا
. از طـرف شودیبهاره م یمنجر به کاهش خطر سرمازدگ یدهگل
و  يبـارور ،یفشاناگرده ندیبه فرا ياتفن با کاهش ناسازگار گرید

 جینتـا نیـ). بـرخالف ا16و  14( کنـدیکمـک مـ وهیـم لیتشک
با اتفن  ماریدر ت وهیم لیاز کاهش درصد تشک یگزارشات نیهمچن

اتفـن  يبـاال يهـاهـا از غلظتپژوهش نی). در ا13وجود دارد (
کـه  دیـدر زردآلو، آلو و آلبـالو اسـتفاده گرد یدهگل ریتأخ يبرا
باعـث کـاهش درصـد  یدهزمان گـل داختنان تأخیر به رغمیعل

 يهـادر تمـام غلظت یدهدر گل ری). تأخ13شدند ( وهیم لیتشک
) در اواخـر تـریدر ل گـرمیلیم 300تا  50ه شده اتفن (کار گرفتبه

 300تـا  200 يبـاال يهـاغلظت یدست آمـد ولـماه به وریشهر
بـاز شـده و  يهـامنجر بـه کـاهش درصـد گل تریدر ل گرمیلیم

 رسـدی. بـه نظـر مـدیـگرد یعـیطب ریـغ يهادرصد گل شیافزا
 کندیم يریجلوگ یعیطب يهاباال از توسعه و نمو گل يهاغلظت

 10 ایبـا اسـتفاده از روغـن سـو هیـاول وهیم لی). درصد تشک19(
که  لیدل نیبود، به ا شتریدرصد ب 15 ایدرصد نسبت به روغن سو

به جوانه و کـاهش  بیباالتر باعث آس يهادر غلظت ایروغن سو
طـول شـاخه) در  متریتراکم جوانه گل (تعداد جوانه گل در سانت

عنوان به ایباالتر روغن سو يها. از غلظتشودیم ییدوره شکوفا
هلو استفاده شـده اسـت  وهیم یکنندگجهت تنک يتجار ياوهیش
)31.(  
  

  يریگجهینت
بهاره درختان  یدر امان ماندن از سرمازدگ يراه برا نیبهتر اگرچه

زردآلو در درجه اول کشت درختان در مناطق مناسب و اسـتفاده 
 يهـااسـتفاده از روش یگل مقاوم به سرما است، ول ریاز ارقام د

 يباغات تجار يمناسب برا يکارراه تواندیم یمقابله با سرمازدگ
بهاره  یفرار از سرمازدگ يها. در روشدبا درختان چند ساله باش

رشـد کمتـر  يهاکننـدهمیتنظ ژهیوو بـه ییایمیاستفاده از مواد شـ
 ژهیوو بـه ایمورد توجه بوده است. روغـن سـو يصورت تجاربه
 یدهدر زمان شروع گـل يداریانداختن معن قین باعث به تعواتف

شـد  ادهنشـان د یخوبپژوهش به نی. در ادیو زمان تمام گل گرد
زودتـر (رقـم  ییکمتر و زمان شـکوفا ییسرما ازیرقم با ن کیکه 

 ییسـرما ازیـبـا ن گـریاز رقم د شتریب يداریطور معن) بهیرجبعل
 يبـرا یپاشـمحلول يهـاماریت ری) تحت تـأثياوهیباالتر (رقم خ

قرار گرفت. آسیب سرمازدگی تا حدود زیادي بـه  یدهگل ریتأخ
درختـان  کـهيطوربستگی دارد، بـه لمرحلۀ فنولوژیکی تکامل گ

درجـه  -5هنگام بروز سـرما ( یشده با اتفن در رقم رجبعل ماریت
درختـان  کـهیبودند، درحـال دهینرس ی) به مرحله بالونگرادیسانت

 زانیـم لیـدل نیکورن بودنـد بـه همـنشده در مرحله پـاپ ماریت
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 یاشـپشده با اتفن کمتر بود. محلول ماریدر درختان ت یسرمازدگ
عـالوه بـر کـاهش خسـارت باعـث کـاهش  ایاتفن با روغن سو

 توانـدیکـه مـ دیـگرد وهیـم لیدرصد تشک شیو افزا یسرمازدگ

  .شود هیتوص یبه باغداران محل یعمل يکارعنوان راهبه
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Abstract  
 

Spring frost is harmful to apricot flower buds and, thus, imposes considerable loss to the apricot growers. Postponing of 
flowering is one of the main approaches to avoid spring frost damage. Therefore, a factorial experiment on the basis of 
RCBD was conducted in Agriculture Faculty, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran in 2014-2015. The 
effects of foliar application of soybean oil (in 10 and 15 percent concentrations) at 10 November (in 10% leaf senescence 
stage) and Ethephon (in 100 and 200 mg/l concentrations) at 10 Feb (in bud swelling stage) and combination of 15% of 
soybean oil and 200 mg/l of Ethephon were evaluated on two apricot cultivars, an early-flowering variety, Rajab Ali, and 
a late flowering variety, Khiveai. The results showed that soybean oil treatments may delay flowering time by one day 
compared to the control. Rajab Ali cultivar showed eight and nine day delaying in beginning of flowering and full bloom 
respectively, when exposed to 15% soybean oil and 200 mg/l Ethephon treatments. However, in the Khiveai cultivar, the 
greatest delay in flowering and full bloom were observed at 100 and 200 mg/l of Ethephon treatments. The pre-blossom 
frost damage to untreated trees was significantly higher than Ethephon-treated trees. The primary and secondary fruit set 
were significantly increased due to Ethephon and soybean oil foliar applications. The results showed that RjabAli (an 
early flowering cultivar) is more influenced by Ethephon treatments than Khiveai (a late flowering cultivar). 
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