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بررسی اثرات تنک شیمیايی روی برخی صفات کمی و کیفی دو رقم تجارتی هلو
Evaluation Effects of Chemical Thinning on the Quality and Quantity of Fruits in Two
Peach Cultivars
عادل پیرایش ،1حسین فتحی ،*2یوسف جهانی جلودار 3و جلیل دژم
تاریخ دریافت33/50/11 :
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تاریخ پذیرش34/53/11 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثرات تنککنندگی اوره و نفتالین اسید استیک ( )NAAاین تحقیق بهمدت سه سال بهصورت طرح بلوو هوا کامول
تصادفی با  3تکرار در ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر رو دو رقم تجار (دکسی رد و سانکرست) اجرا شد .تیمارها شوامل اوره
( 15و  ،)%12نفتالین اسید استیک ( 10و  25پیپیام) و شاهد بودند .در تمام گل ارقام هلو با اوره  15و  %12و  10 NAAو  25پیپی
ام محلولپاشی شدند .یک ماه پس از محلولپاشی درصد ریزش گل و در زمان برداشوت ،صوفات کیفوی شوامل :انودازه ،وزن ،اسویدیته،
درصد مواد جامد محلول میوه و عملکرد هر تیمار جداگانه محاسبه شدند .نتایج نشان داد که در ارقوام موورد ملال وه کواربرد اوره  15و
 %12و نفتالین اسید استیک  10و  25پیپیام بهعنوان تنککننده باعث کاهش عملکورد ،افوزایش ریوزش گول ،افوزایش وزن ،حجوم و
صفات کیفی میوه نسبت به شاهد گردیدند .در ارقام مورد آزمایش کاربرد اوره  %12باعث بیشترین ریزش گل شد و عملکورد را نسوبت
به سایر تیمارها کاهش داد ولی وزن و حجم میوه ها درختان تیمار شده بزرگتر از سایر درختان بود .در هلو دکسی رد تیمار بوا %12
اوره بیشترین و  10و  25پیپیام نفتالین اسیداستیک کمترین اسیدیته را داشتند .در هلو سانکرست محلولپاشی با  10و  25پیپویام
نفتالین اسیداستیک بهطور مشتر بیشترین مواد جامد محلول را داشتند.
واژههای کلیدی :اوره ،نفتالین اسیداستیک ،دکسی رد و سانکرست ،مواد جامد محلول

 1و  .3محقق باغبانی ،مرکز تحقیقات کشاورز و منابع طبی ی استان اردبیل ،ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر ،مشگین شهر ،ایران
 .2محقق باغبانی ،مرکز تحقیقات کشاورز و منابع طبی ی استان آذربایجان شرقی ،ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند ،تبریز ،ایران
 .4استادیار پژوهشی ،باغبانی (میوهکار ) ،بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،مرکز تحقیقات کشاورز و منابع طبی ی استان آذربایجان شرقی ،تبریز ،ایران
* :نویسنده مسئول
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میشودکه بوا توجوه بوه راحتوی ایون روش در برخوی کشوورها
تحقیقات گسوتردها در ایون زمینوه رو هلوو و شولیل انجوام
گرفته و نتایج خوبی هم بهدست آمده اسوت .تنوککننودههوا
شیمیاوی بهواسله صدمه زدن و آسیب رساندن به قسومتهوا
مختلف گل ازجمله پورچمهوا ،بسوا هوا ،لولوه گورده ،خاموه و
مادگی جلو تلقی گل را گرفته و باعث کاهش تشوکیل میووه
میشوند (فالحی .)1998 ،0در این زمینه یکوی از اساسویتورین
تحقیقات رو نوع مواد تنککننده بوده است .لیموس)1998( 1
از آرموتین 2 7و %3بهمنظور تنک شیمیاوی شکوفهها هلو رقم
اسووپرینك کرسووت 8اسووتفاده نمووود و آرموووتین  %2را مناسووب
تشخیص داد و نتیجه گرفت که آرموتین  %3باعث تنوک بسویار
شدید شکوفهها شد و عملکرد درختان را بهشدت کواهش داد و
از نظر اقتصاد مقرون به صرفه نبود .چانانا و همکاران ()2002
تأثیرتنککنندگی اوره ،آمونیووم تیوسوولفات 3و دورمکوس 15بوا
غلظوتهوا متفواوت رو گوول و میووه ارقوام فلوریووداپرنس،11
پارتاب 12و شان آ پونجاب را رو عملکرد وکیفیوت میووههوا
بررسی کردند .مقدار دورمکس  5/0درصد ،اوره  %12و آمونیووم
تیوسولفات  %1برا رقم شان آ پونچاب و بورا رقوم پارتواب
اوره  %8و آمونیوووم تیوسووولفات  %4بهتوورین نتیجووه را دادنوود.
ترویسان 13و فاریا ( )2000از  NAAو روغون م ودنی بوهعنووان
تنککننده گلها هلو اسوتفاده کردنود و گوزارش کردنود کوه
شدت تنککننودگی  NAAبیشوتر از روغون م ودنی بووده و بوا
افزایش غلظت  NAAسفتی میووه کواهش پیودا کورده اسوت و
توصیه نمودند که برا تنک از غلظت پایینتور  NAAاسوتفاده
شود .لیموس ( )1998همچنین ازدو ماده شیمیایی رلویکس 14و
آرموتین استفاده نمود .رلیکس یک ترکیب جبرلین است و اگور
در فصل بهار و تابستان استفاده شود نوه تنهوا کیفیوت میووه را
اصالح میکند بلکه باعوث کواهش تشوکیل گول در فصول ب ود
میشود .آرموتین رشد گلها را بازداشته و باعث کاهش تشکیل
میوه میشود .بهترین نتیجه زمانی بهدست آمد که هر دو این
ماده در هلو و شلیلها میان رس و دیررس بهکار برده شودند.
چانانا ( )1998برا تنک کردن گلهوا هلوو از اوره ( 1و ،)%8
دورمکووس (  5/20و  )%5/0و پوواکلوبوترازول ( 5/1و  )%5/50در

مقدمه
هلو با نام علمی ] [Prunus persica (L.) Bath.از خوانواده گول
سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس میباشد .یکوی از
مهمترین محصوالت باغی اسوت کوه توا عورر جيرافیوایی 05
درجه شمالی و جنوبی رشد میکند و از ارتفاع  1155-455متر
مرغوبترین میوه را عرضه مینمایود .هلوو دارا نیواز سورمایی
 1055-055ساعت دموا زیور  7درجوه مویباشود و مقاوموت
زمستانة آن متوسط می باشود (رسوول زادگوان .)1375 ،تولیود
جهانی هلو و شلیل بیش از  25میلیون تن است .چین با تولیود
 15/8میلیون تن در مقام اول ،ایتالیا و اسپانیا بهترتیب با 1/03
و  1/13میلیووون توون در مقووامهووا ب وود قوورار دارنوود .سوول
زیرکشت هلو و شلیل کشور  71573هکتار است کوه 074308
تن محصول از این سل برداشت میشود .مهمترین استانهوا
تولیدکننده شامل :تهران ،مازنودران ،گلسوتان ،فوارس ،اردبیول،
مرکز  ،قزوین و آذربایجان غربی میباشند (آمار فواوو.)2010 ،1
هلو و شلیل بهطور ژنتیکی گل و میوه زیاد تولید مینماینود و
اگر همه گلها به میوه تبدیل شده و رو درخت بواقی بماننود،
بهواسله اینکه به تمام میووههوا موواد غوذایی بوه انودازه کوافی
نخواهد رسید و درخت قادر بوه بوزرگ کوردن و رسواندن تموام
میوهها نخواهند بوود ،بنوابراین اکرور میووههوا کوچوک مانوده و
کیفیت و بازارپسند مناسب نخواهند داشت .از طرف دیگر بوه
علت تراکم بیشتر میوه در رو هر شاخه باعث شکسوته شودن
شاخهها شده و درختان به علت ض یف بودن در سالها ب د
نیز محصول خوبی تولیود نخواهنود کورد .تنوک کوردن یکوی از
راهکارها اساسی برا حل این مشکل است .یکوی از روشهوا
تنک دستی میباشد .ملابق تحقیق چانانوا )1998( 2در اثرتنوک
دستی در مرحله سخت شدن هستهها بهترین میوهها بوهدسوت
آمد و بلوغ میوهها بهمدت  0روز به جلوو افتواده اسوت و میوزان
مواد جامد محلول میوهها در حالت تنک دستی بیشوتر از هموه
تیمارها بوده است .با انجام تنک دستی  42روز ب د از تمام گل،
میانگین وزن ،قلر ،مواد جامد محلوول ،کیفیوت میووه بواالتر از
تنک شیمیایی بوده است (شوارتز 3و همکاران .)1999 ،با توجوه
به باال بودن هزینه و وقت گیور بوودن ،ایون روش تنوک کواربرد
زیاد ندارد و عدم وجود تنککننده پس از گل در هلوو ،آلوو و
گوجه ،تنک در مرحلة گول در ایون درختوان از اهمیوت بواالیی
برخوردار هست (چانانا و همکاران1998 ،؛ فالحوی و ویلمسون،4
 .)2002بورا حول ایون مشوکالت از تنوک شویمیاوی اسوتفاده

5. Fallahi
6. Lemus
7. Armothin
8. Spring crest
9. Thiusolphat
10. Dormex
11. Florida prans
12. Partap
13. Trevisan and Faria
14. Ralex

1. FAOSTAT
2. Chanana
3. Schwartz
4. Fallahi and willemsen
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مناسب برا تنک این محصوالت در داخل کشور وجود ندارد و
چون تأثیر تنککنندهها شیمیایی رو ارقوام مختلوف هلوو و
شلیل و در مناطق مختلف متفاوت است ،بنابراین بهمنظوور بواال
بردن کیفیت و بازارپسند میووههوا هلوو و شولیل و تنظویم
باردهی آنها و همچنین جلووگیر از شکسوته شودن شواخههوا
اجوورا ایوون پووژوهش الزم و ضوورور بووه نظوور موویرسووید تووا
مناسبترین ماده شیمیاوی مقرون به صرفه اقتصواد و غلظوت
مناسب آن جهت تنک شیمیاوی گلها شولیل مشوخص و بوه
باغداران م رفی شود.

مرحله تمام گل استفاده نمود و نتیجه گرفت کوه دورمکوس2 ،
هفته ب د از محلولپاشی ،تشکیل میوهها را بهطوور م نویدار
کاهش داد گرچه در اثور کواربرد  %5/0دورمکوس وزن میووههوا
افزایش یافت اما کارآیی درختان به پایینترین حد خود رسید.
شوارتز و همکاران ( )1999توأثیر تنوک شویمیایی بوا NAA
(صفر ،پنج 15 ،و  10میلیگرم در لیتر) و روغن م ودنی (صوفر
 5/0و  5/1درصد) را رو هلو رقم دیاموند بررسی نمودند .همه
تیمارها در 45 ،35و 155درصد مرحله تمام گل بوده و تیمار با
مواد روغنی م دنی در موقع  45و 155درصد تموام گول باعوث
افزایش قلر و سفتی میوهها گردید .و محلولپاشی بوا  NAAدر
زمان  35و 155درصد تمام گول بهتورین نتیجوه را داده اسوت.
محلولپاشی اوره با غلظوتهوا  8 ،4و  12درصود و  11 ،12و
 25درصد رو تنک گل هلو رقوم اسوپرینك کرسوت و شولیل
زودرس اسپرینك رد و آرمکینك انجام گرفته و بهتورین نتیجوه
با محلولپاشی اوره  12درصد بهدست آمد (مارکو 1و همکواران،
 .)1992عبدالحامووود )1999( 2اثووورات دورمکوووس (هیووودروژن
سیانامید) با غلظت  155و 255پیپیام ،اتفن  155و 255پوی-
پیام و اوره  3و  0درصد را رو هلو رقوم فلوریودا پورنس در
مرحله تمام گل بررسی نمود .او نتیجوه گرفوت کوه دورمکوس،
اتفن و اوره تأثیر زیاد رو درصد تشکیل میوه ،درصد ریوزش
میوه ،ت داد میوه در سانتیمترمربع مقلع عرضی تنوه ،عملکورد
کل و وزن میوه در مراحل مختلف داشته است .موتوو و تاشوی3
( )1997از تنظیمکنندهها رشد اتفن با غلظتهوا 105 ،255
و 155پیپیام و  NAAبوا غلظوتهوا  05 ،45و 35پویپویام
بهمنظور تنک هلو رقم فلوریداسان استفاده کردند و نشان دادند
که همه تیمارها ریوزش میووه را در مقایسوه بوا شواهد بوهطوور
م نیدار افزایش دادند .تیمار اتفن  255پیپویام در مقایسوه
با دیگر تیمارها اتفن ،میزان  TSSرا بهطور م نیدار افزایش
داد .رود ریگوس )1999( 4از دورمکس یا هیدروژن سویانامید در
غلظتها  5/53/10و  5/40و  %5/1در زمان تمام گل استفاده
نمودند .و در زمان برداشت صفات وزن ،رنك ،قلر ،سفتی میووه
و  TSSمورد ارزیابی قرارگرفتند و نتیجه گرفتنود کوه بواالترین
میزان تنک ( )%3/0با استفاده از دورمکس %5/1حاصل شود .بوا
افزایش غلظت ماده تنک کننده (دورمکس) وزن میوهها افزایش
یافته ولی رنك ،سفتی ،میزان ماده جامد محلول تيییور حاصول
نشده است .در داخل کشوور تحقیقوات منسوجمی در رابلوه بوا
تنک شیمیاوی هلو و شلیل صورت نگرفتوه و هوی گونوه الگوو

مواد و روشها
این تحقیق در ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر وابسته به
مرکز تحقیقات کشاورز و منابع طبی ی استان اردبیل (ميوان)
انجام گرفت .ایون ایسوتگاه در شومال شورگ مشوگین شوهر در
مختصات  47درجه و  45دقیقه طول جيرافیایی و  38درجوه و
 23دقیقه عرر جيرافیایی واقع شده است .ارتفاع این ایسوتگاه
م ادل  1105متر از سل دریا بوده و متوسط بارنودگی سواالنه
شهرستان  325میلیمتر و میانگین دما متوسوط سواالنه 3/8
درجه سانتیگراد اسوت .ایون تحقیوق بوهمنظوور دسوتیابی بوه
مناسبترین ماده شیمیاوی تنککننده و بهترین غلظت دو نووع
موواده شوویمیاوی اوره ( 15و  )%12و نفتووالین اسووید اسووتیک
( )NAAبا غلظتها ( 10و  25پیپیام) انجام گرفت .در ایون
تحقیق دو رقم هلو دکسی رد و سانکرست هوم سون و بوا رشود
مناسب و یکنواخت که رو پایهها بذر رقم میسور پیونود
شده بودند انتخواب شودند .از لحوار هورس ،تيذیوه ،آبیوار و
مراقبت از آفات و بیمار ها بهصورت یکنواخت انجام گرفت.
از هر رقم برا هر تیمار  3اصله درخت و در مجمووع طورح
رو  48اصله درخت اجراء شد .هر سال در زمان تمام گل ارقام
هلو دکسی رد و سانکرست توسط اوره با غلظتها  15و %12
و  NAAبا غلظت  25و  10پیپیام محلولپاشی شدند .قبول از
محلولپاشی از هر درخوت  4شواخه اصولی در جهوات مختلوف
انتخاب و گلها آنها شومرده شودند .جهوت محاسوبه درصود
ریزش گل از فرمول زیر استفاده گردید:

1. Marco
2. Abdol hamid
3. Muthoo and Tashi
4. Rodrigues
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ت داد میوه تشکیل شده یک ماه ب د از محلولپاشی  -ت داد گلها قبل از محلولپاشی

= -----------------------------------------------------------× 155

درصد ریزش گل

ت داد گلها قبل از محلولپاشی

برا اندازهگیر میزان  TSSابتداء حدود  0کیلوگرم از میوه
رسیده هر تیمار برداشت و عصارهگیر شد ،سپس یک قلره
آب میوه را رو رفراکتومتر 1دستی ( MT 098 model REF-
 )108ریخته ،عدد را که رفرکتومتر نشان داد این عمل برا
هر تیمار  4بار تکرار و میانگین اعداد بهدست آمده بهعنوان
میزان مواد جامد محلول آن تیماردر نظر گرفته شد.

عملکرد کل میوه هر تیمار بهطور جداگانه برداشت و توسط
ترازو دقیق توزین گردید .جهت ت یین اثر سال ،تیمارها و اثر
متقابل سال و تیمار ،اطالعات بهدست آمده در طول  3سال
آزمایش تجزیه آمار مرکب شده و میانگینها با استفاده از
روش دانکن چند دامنه مقایسه گردیدند .الزم به توضی است
که برا اندازهگیر وزن میوه از هر تیمارحدود  45میوه بهطور
تصادفی برداشت و توزین گردیده که میانگین آنها بهعنوان وزن
میوه آن تیمار در نظر گرفته شد .در نهایت عملکرد هرتیمار با
برداشت و توزین هر تیمار و ت میم آن به هکتار بهدست آمد .در
پایان هر سال دادهها خام بهدست آمده توسط نرمافزار
 MSTAT-Cتجزیه واریانس شده و میانگینها با استفاده از
روش دانکن مقایسه شدند.

در فصل تابستان در زمان رسیدن میوهها صفاتی نظیر:
میزان  TSSتوسط رفرکتومتر ،میزان اسیدیته با استفاده از
روش تیتراسیون با سود  5/1نرمال ،حجم میوه و کل عملکرد
هر تیمار به طریق زیر اندازهگیر شدند:

میزان اسیديته

نتايج

برا اندازهگیر میزان اسیدیته حدود  0کیلوگرم از میوه
رسیده هر تیمار برداشت و ب د از عصارهگیر  ،با استفاده از
روش تیتراسیون با سود  5/1نرمال و م رف فنیل فتالئین میزان
اسیدیته هر تیمار اندازهگیر شد .برا این منظور مقدار 15
سی سی آب میوه شلیل را در داخل بشر ریخته و با سود 5/1
نرمال در حضور م رف فنل فتالین ،حجم سود مصرف شده را
ت یین نمودیم .م رف فنل فتالین در محیط اسید کدر و در
محیط قلیایی صورتی رنك میشود که با ادامه عمل تیتراسیون
به محض ظهور رنك صورتی عمل تیتراسیون متوقف و میزان
سود مصرفی از بورت یادداشت شد و میزان اسیدیته هر تیمار را
محاسبه گردید.

جدول تجزیه واریانس مرکب (جدول  )1عملکرد ،حجوم میووه،
وزن میوه ،اسیدیته ،میزان مواد جامد محلول و در صود ریوزش
میوه هلوو رقوم دکسوی رد و سانکرسوت نشوان داد کوه بوین
تیمارها مختلف در سل احتمال  %1اختالف م نیدار وجوود
دارد به عبوارت دیگور کواربرد اوره ( 15و  )%12و  10( NAAو
 25پیپیام) در زمان تمام گل باعث بوهوجوود آمودن اخوتالف
م نیدار در عملکرد و سایر صفات میوه در هلوو رقوم دکسوی
رد و سانکرست شد .در رقم دکسی رد اثر سال بهجز مواد جامد
محلول و در رقم سانکرست غیور از میوزان اسویدیته رو تموام
صفات مورد ملال ه میوه در سل احتمال  %1م نیدار بوود .در
رقووم دکسووی رد اثوور متقابوول سووال و تیمووار فقووط رو میووزان
اسیدیته ،ولوی در رقوم سانکرسوت رو وزن ،حجوم و عملکورد
میوه در سل احتمال  %0م نیدار بود.

میزان مواد جامد محلول()TSS

حجم میوه
حجم میوه با استفاده از روش غوطهورساز در آب و میزان
جابهجایی حجم آب داخل استوانه محاسبه گردید .بدین ترتیب
که مقدار م ینی آب در داخل استوانه مدرج ریخته و میوه را در
داخل آن غوطهور نموده و این عمل برا هر تیمار حداقل سه
بار تکرار شد .میزان جابهجایی حجم آب داخل استوانه بهعنوان
حجم میوه در نظر گرفته شد.

اثر تیمارها
مقایسه میانگین مرکب نشان داد کوه کواربرد اوره ( 15و )%12
و  10( NAAو  25پیپیام) در تمام گل بهعنووان تنوککننوده
در هلو دکسی رد و سانکرست نسبت بوه شواهد باعوث کواهش
عملکرد شد ولی با همدیگر تفاوت م نیدار نداشتند (جودول
 .)2در هوور دو رق وم ،تمووام تیمارهووا نسووبت بووه شوواهد ،میوووه
درشتتر تولید نمودند و تنک با اوره  %12باعث تولیود میووه

1. Refractometer
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درخت صورت گرفته و زمان محلولپاشی در سالهوا مختلوف
 4 -3روز با هم تفاوت داشتند ولی شورایط اقلیموی منلقوه در
طول دوره گلدهی و ب ود از محلوولپاشوی (فوروردین مواه) در
سالها مختلف آزمایش متفاوت بود بهطور که براساس آموار
هواشناسی در سالها  81 ،80و  87در طول دوره گلدهوی و
ب د از محلولپاشی دما متوسط روزانه بهترتیوب  1/3 ،12/4و
11/83درجه سانتیگراد ،میوزان بارنودگی  47/0 ،14/17و 0/1
میلیمتر بود و این شرایط تأثیر تنککننودههوا شویمیایی در
سالها مختلف آزمایش رو ارقام مورد ملال ه را تحت توأثیر
قرار داده است.

درشتتر شد و کوچکترین میوه در تیمار شاهد مشواهده شود.
در رقم دکسی رد سایر تیمارها با هم تفاوت م نیدار نداشوت
ولی در رقم سانکرست تیمار  10پیپویام  NAAنسوبت بوه دو
تیمار اوره  %15و  25 NAAپیپیام میووه کوچوکتور تولیود
نمود .در هر دو رقوم دکسوی رد و سانکرسوت تیمارهوا NAA
بیشترین و شاهد و اوره  %12کمترین میزان مواد جامد محلوول
را داشتند .در رقم دکسی رد ،میوه درختوان شواهد و درختوانی
که با اوره  %12تیمار شده بودنود بیشوترین و درختوانی کوه بوا
 10( NAAو  25پیپیام) تنک شده بودند کمترین اسویدیته را
داشتند درحالیکه در رقم سانکرست درختانی کوه بوا اوره %12
محلولپاشی شده بودند بیشترین و تیموار  25 NAAپویپویام
کمترین میزان اسیدیته را داشتند و میزان اسویدیته تیمارهوا
اوره  %15و  10 NAAپیپیام و شاهد با هم تفاوت م نویدار
نداشتند .در هر دو رقم مورد ملال ه ،شاهد (بدون محلولپاشی)
کمترین ریوزش و محلوولپاشوی بوا اوره  %12بیشوترین مقودار
ریزش گل را نشان دادند.

اثرات متقابل سال و تیمار
نتایج مقایسه میانگین مرکب (جدول  )4صفات مورد ملال ه در
هلو رقم دکسی رد نشان داد که سال و تیمار فقط در مورد
میزان اسیدیته اثر متقابل داشتند و در بقیه صفات سال و
تیمارها مستقل از هم عمل کردهاند .بهطور که درختان تیمار
شده با  %12اوره و شاهد در سال سوم بیشترین اسیدیته را
داشتند ،درصورتیکه درختان تیمار شده با  25پیپیام NAA
کمترین میزان اسیدیته را در سال اول آزمایش دارا بود .اما در
هلو رقم سانکرست نتایج مقایسه میانگین مرکب صفات مورد
ملال ه نشان داد که اثر متقابل سال و تیمار رو وزن میوه،
حجم و عملکرد م نیدار بوده و در بقیه صفات سال و تیمارها
مستقل از هم عمل کردهاند ،بهطور که درختان تیمار شده با
 %12اوره و  25پیپیام  NAAدر سال اول بهطور مشتر
بزرگترین میوه را داشتند ولی با  %15اوره و 10پیپیام NAA
تفاوت م نیدار نداشتند درصورتیکه درختان شاهد در سال
سوم آزمایش کوچکترین میوه را تولید نمودند .از لحار
عملکرد درختان شاهد در سال سوم بیشترین و درختان تیمار
شده با  %12اوره و  25پیپیام  NAAدر سال اول کمترین
عملکرد را داشتند .در سال اول تیمارها اوره  15و  %12و 10
و  25پیپیام  NAAبهطور مشتر بزرگترین و سال سوم
تیمار شاهد کوچکترین میوه را داشتند.

اثر سال
مقایسه میانگین مرکوب نشوان داد کوه هلوو رقوم دکسوی رد و
سانکرست در سوال  80بوهترتیوب بوا  17/13و  18/31تون در
هکتار کمترین و در سال  87با  13/17و  21/72تون در هکتوار
بیشترین عملکرد را داشتند .از لحوار حجوم و وزن میووه ،رقوم
دکسی رد در سوالهوا  80و  81درشوتتورین و در سوال 87
کوچکترین میوه را دارا بود ولی رقوم سانکرسوت در سوال 80
درشتترین و در سوال  87کوچوکتورین میووه را تولیود نموود
(جدول  .)3نتایج نشان داد که اثر سال رو میزان موواد جامود
محلول هلو رقم دکسوی رد و میوزان اسویدیته رقوم سانکرسوت
م نیدار نبود .اما در سال  87رقم دکسی رد بیشترین اسویدیته
و رقم سانکرست بیشترین مواد جامد محلول را داشتند .در هور
دو رقم مورد ملال ه بیشترین ریزش گل مربوط به سالها 81
و  87و کمترین ریزش گل مربووط بوه سوال  80بوود .الزم بوه
توضی است که در سالها مختلوف ،محلوولپاشوی رو یوک
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 تجزیه واریانس مرکب عملکرد و سایر صفات میوه هلو دکسی رد و سانکرست:1 جدول
Table 1: Multiple analysis of yield and other fruit trairs in in Suncrest and Dixired peaches affected with tinning

میانگین مرب ات
Mean squars (MS)
Suncrest سانکرست

ریزش گل
)(درصد

اسیدیته
(گرم در
)لیتر

Flower
abscission
(%)

Acidity
(g l-1)

213.62**

درصد مواد
جامد
محلول

حجم میوه
-(سانتی
)مترمک ب

درجه

Dixired دیکسی رد

وزن میوه

)(گرم
Fruit
weight (g)

عملکرد (تن در
Yield )هکتار

ریزش گل
)(درصد

اسیدیته
(گرم در
)لیتر

(t ha-1)

Flower
abscission
(%)

Acidity
(g l-1)

درصد
مواد جامد
محلول

حجم میوه
-(سانتی
)مترمک ب

وزن میوه

)(گرم

TSS%

Fruit volum
(cm3)

Fruit
weight
(g)

آزاد
عملکرد (تن در
Yield )هکتار

df

منبع تيییرات
S.O.V

(t ha-1)

TSS%

Fruit volum
(cm3)

8.88ns

15.29**

86885.4**

94440.97**

43.72**

217.62**

9.85**

0.573ns

5210.75**

3429.35**

15.65**

2

Year

24.11

11.89

0.23

215.09

278.66

0.512

17.06

0.817

0.202

240.51

226.64

0.342

6

Error خلا

278.36**

60.51**

9.11**

4413.7**

5197.62**

29.74**

387.38**

20.03**

3.95**

2224.83**

1880.58**

11.56**

4

5.65ns

17.5ns

0.67ns

393.00**

535.27**

3.52**

7.78ns

1.09*

0.555ns

93.78ns

178.85ns

1.21ns

8

سال

Treatment

تیمار

سال × تیمار
Year × Treatment

16.97

9.45

0.51

54.31

105.11

0.68

11.62

0.36

0.29

76.9

79.45

0.60

24

خلا کل
Total error

**, * and ns: Respectively Significant at 1, 5% probability and non significant
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جدول  :2مقایسه میانگین صفات میوه در ارقم هلو سانکرست و دیکسی رد رقم
Table 2: Comparison means of fruit traits in Suncrest and Dixired peaches

میانگین صفات
Mean of traits
دیکسی رد Dixired

تیمار
Treatment

عملکرد (تن در
هکتار) Yield
)(t ha-1

شاهد

20.09a

وزن میوه

(گرم)
Fruit weight
)(g

135.9c

حجم میوه
(سانتی-
مترمک ب)

درصد
مواد
جامد
محلول

سانکرست Suncrest

اسیدیته
(گرم در
لیتر)

ریزش گل
(درصد)

Fruit volum
)(cm3

TSS%

Acidity
)(g l-1

Flower
abscission
)(%

133.1c

20.47a

11.82c

18.78d

عملکرد (تن در
هکتار) Yield
)(t ha-1

23.09a

وزن میوه (گرم)
Fruit weight
)(g

153.4d

حجم میوه
(سانتی-
مترمک ب)
Fruit
volum
)(cm3
152.2c

درصد مواد
جامد محلول

اسیدیته
(گرم در
لیتر)

ریزش گل
(درصد)

TSS%

Acidity
)(g l-1

Flower
abscission
)(%

21.72b

12.92b

22.67c

Control

اوره %15

17.82b

160.2b

155.6b

19.19b

12.58b

30.56b

19.24bc

198.3b

203ab

21.98b

13.28b

32.33b

Urea 10%

اوره %12

17.2b

نفتالین اسید
استیک10پیپیام

17.83b

179.7a

173.1a

20.07a

11.78c

36.67a

18.23c

212.4a

216a

24.24a

12.42b

38.22a

Urea 12%
152.7b

147.4b

17.53c

13ab

25.78c

19.84b

185.8c

190.4b

20.86b

14.54a

30.89b

NAA 15 ppm

نفتالین اسید
استیک25پیپیام

17.62b

157.7b

151.7b

17.13c

13.22a

28.78bc

20.01b

196.1b

197.4b

19.16c

14.7a

31.67b

NAA 20 ppm
LSD%

1.02

11.56

9.1

0.79

0.55

4.49

1.08

9.71

13.52

1.57

حروف مشتر در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف م نیدار براساس آزمون دانکن در سل احتمال  %1است
Means followed by similar letters in each column are not significantly different according to Duncan test at 1% level
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جدول  :3مقایسه میانگین صفات میوه در هلو رقم دکسی رد و سانکرست در اثر تنک شیمیایی
)Table 3: means of fruit traits in Suncrest and Dixired peaches (3 years

میانگین صفات ()Mean of traits
دیکسی رد ()Dixired
سال

year

عملکرد (تن در
هکتار) Yield (t
)ha-1

سال 80

17.13c

Fruit
)weight (g

حجم میوه
(سانتی-
مترمک ب) Fruit

درصد مواد
جامد
محلول

(cm3) volum

TSS%

165.1a

158.9a

18.25b

وزن میوه

(گرم)

سانکرست ()Suncrest
اسیدیته
(گرم در
لیتر)

ریزش گل
(درصد)

عملکرد (تن در
هکتار) Yield

Acidity
)(g l-1

Flower
abscission
)(%

)(t ha-1

12.4a

23.73b

18.31c

وزن میوه

(گرم)

حجم میوه
(سانتی-
مترمک ب)

درصد مواد
جامد محلول

اسیدیته
(گرم در
لیتر)

ریزش گل
(درصد)

Fruit
weight
)(g

Fruit volum
)(cm3

TSS%

Acidity
)(g l-1

Flower
abscission
)(%

270.6a

262.5a

28.83a

13.67b

26.93b

2006

2007سال 81

18.05b

170.6a

162.8a

18.59b

12.7a

29.93a

20.22b

119.8c

160c

30.36a

12.52c

32.33a

سال 87

19.17a

135.9b

134.9b

19.79a

12.33a

30.67a

21.72a

177.3b

206.8b

29.71a

14.53a

34.2a

LSD%

0.793

8.95

11.75

0.612

0.712

3.48

0.84

7.52

10.47

3.14

0.727

4.2

2008

حروف مشتر در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف م نی دار براساس آزمون دانکن در سل احتمال  %1است
Means followed by similar letters in each column are not significantly different according to Duncan test at 1% level
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جدول  :4اثرات متقابل سال و تیمار رو برخی صفات کیفی و عملکرد در هلو رقم دکسی رد و سانکرست در اثر تنک شیمیایی
Table 4: Interaction between year and treatment on some fruit traits in Suncrest and Dixired peaches
میانگین صفات ()Mean of traits
دیکسی رد ()Dixired
اثرات متقابل

سانکرست ()Suncrest

اسیدیته (گرم در لیتر)

وزن میوه (گرم)

)Acidity (g l-1

)Fruit weight (g

سال اول × اوره %15

18.5defg

263.7ab

سال اول × اوره %12

19.23cde

سال اول × نفتالین اسید استیک 10پیپیام

17.23gh

سال اول × نفتالین اسید استیک 25پی.پی.ام

16.23h

Interaction effects

حجم میوه (سانتی-
مترمک ب)

عملکرد (تن در
هکتار)

)Fruit volum (cm3

)Yield (t ha-1

271.7a

17.4fg

Year 1× Urea 10%
283a

17.17g

288.3a

Year 1 × Urea 12%
261.7ab

17.87efg

271.7a

Year 1 × NAA15 ppm
270.3a

17.07g

275.7a

Year 1 × NAA20 ppm

سال اول × شاهد

20.05bc

سال دوم × اوره %15

19.1cde

سال دوم × اوره %12

18.9cdef

سال دوم × نفتالین اسید استیک 10پیپیام

17.47fgh

سال دوم × نفتالین اسید استیک 25پیپیام

17.3gh

234c

22.07ab

245.7b

Year 1 × Control
118.5ef

18.17efg

126.7fg

Year 2 × Urea 10%
124.9ef

140.7f

18.13 efg

Year 2 × Urea 12%
103.1fg

111.7gh

19.87cde

Year 2 × NAA 15 ppm
102.4fg

21.8bc

125fg

Year 2× NAA 20 ppm

سال دوم× شاهد

20.20bc

سال سوم × اوره %15

19.97bcd

سال سوم × اوره %12

22.07a

سال سوم × نفتالین اسید استیک  10پیپیام

17.90efg

سال سوم × نفتالین اسید استیک 25پیپیام

17.87efg

80.93g

23.13ab

95h

Year 2 × Control
226.7cd

22.17ab

196.7cd

Year 3 × Urea 10%
240bc

19.4def

208.3c

Year 3 ×Urea 12%
206.3d

21.8bc

174e

Year 3 × NAA 15 ppm
219.3cd

187.7de

21.17bcd

Year 3 × NAA 20 ppm

سال سوم × شاهد

21.17ab

141.7e

119.7g

24.07a

Year 3 × Control
LSD%

1.37

23.41

16.8

1.88

حروف مشتر در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف م نیدار براساس آزمون دانکن در سل احتمال  %1است
Means followed by similar letters in each column are not significantly different according to Duncan test at 1% level

میباشد .مواد شیمیاوی از طریق ممان ت از گردهافشانی و تلقی
باعث تنک گل میشود .این مواد شامل علفکشها و
سورفاکتانتها( 2مواد شیمیاوی ف ال در سل ) میشوند که
برا تنک کردن گلها درختان میوه ازجمله هلو استفاده
میشوند .ترکیباتی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند
ایندوتال ،پالرگونیک اسید ،سولفکاربامید ،آمونیوم تیوسولفات و
هیدروژن سیانامید هستند (بایرز 1985 ،3و 1999؛ فالحی،
 .)1997تنک گلها در هلو و شلیل از مرحله جوانه صورتی 4تا

بحث
اکرر ترکیبات برا تنک سیب پس از تشکیل میوه مورد
استفاده قرار میگیرند .این مواد یا از طریق تأثیر رو محتو
هورمونی گیاه یا از طریق تأثیر رو پخش مواد هیدروکربنی در
دوره رشد سریع میوه وارد عمل شده و باعث تنک میوه
میگردند .متأسفانه تمام مواد و ترکیبات تنککننده شبه
هورمون که ب د از گلدهی کاربرد دارند در هلو بیتأثیر هستند
(گرین 1و همکاران .)2001 ،بنابراین تنها راه و روش مؤثر در
تنک شیمیاوی هلو کاربرد مواد تنککننده در زمان گلدهی

2. Surfactants
3. Bayers
4. Pink bud

1. Green
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توازن سودمند محصول نسبت به سایز و اندازه میوه دارد که
ممکن است بسته به بازار و نوع واریته ،زمان و شدت تنک را
برا تولیدکننده مشخص نماید (زوکونی .)1985 ،نتایج این
تحقیق با گزارش مارکو و همکاران ( )1992ملابقت میکند.
آنها طی تحقیقی دریافتند که گلها ارقام زودرس هلو و
شلیلها را میتوان با غلظتها مختلف اوره تنک نمود .آنها
گزارش کردند که در این نوع هلو و شلیلها اوره  %12بهترین
نتیجه را میدهد .آنها دریافتندکه اوره با غلظت بیشتر از %12
باعث ایجاد سوزش در گلها و میوهها تازه تشکیل شده
نموده و محلولپاشی با غلظت کمتر از  %12تفاوتی با درختان
شاهد نداشته است .بهخصوص در ارقام شلیل زودرس با توجه
به فاصله زمانی کوتاه از زمان تمام گل تا برداشت و عدم وجود
فاصله زمانی کافی تا رسیدن میوهها به اندازه رضایتبخش و
قابل قبول بازار مصرف ،تنک در زمان تمام گل میتواند از
اهمیت خاصی برخوردار باشد (زوکونی .)1985 ،اهمیت زمان و
غلظت کاربرد مواد شیمیایی ،وقتی پیشنهاد شد که بتوان
ماکزیمم پاسخ پایا و همیشگی را داشته باشیم .چانانا و
همکاران ( )2002تأثیر تنک دستی و شیمیایی را رو بلوغ و
کیفیت میوه هلو واریته فلوریداپرنس ،پارتاب و شان آ
پنجاب بررسی نموده و نتیجه گرفتند برا رقم شان آ پنجاب
دورمکس  5/0درصد ،اوره  %12و تیوسولفات آمونیم  %1مناسب
است ،درصورتیکه جهت تنک رقم پارتاب اوره  %8و آمونیوم
تیوسولفات  %4بهترین نتیجه را داد .در این پژوهش در هر دو
رقم مورد بررسی ،درختانی که با اوره  %12محلول پاشی شده
بودند ب زرگترین میوه را تولید نموده و باعث کاهش میزان مواد
جامد محلول و افزایش اسیدیته شدند .در رقم ایندیپندنس
تیمارها  10 NAAو 25پیپیام از لحار عملکرد ،درصد
ریزش گل ،وزن میوه و میزان مواد جامد محلول باهم تفاوت
م نیدار نداشته ولی اسیدیته تیمار  25 NAAپیپیام کمتر
بود .اما در رقم نکتارد  4بین تیمارها  10 NAAو  25پیپی-
ام اختالف م نیدار وجود نداشت .طبق گزارش میتی و
همکاران ( )2013رقم ،نوع و غلظت مواد تنککننده براساس
شرایط آب و هواوی حاوز اهمیت میباشد و در این تحقیق هم
به اثبات رسید .براساس این گزارش تنک هلو رقم فلورداسون
با اوره  4و  1درصد انجام شده است و تمام تیمارها مورد
آزمایش به غیر از اوره  4درصد و  GA3زمان برداشت را به جلو
انداختهاند .کاپتانویک 3و همکاران ( )1978تأثیر تنظیمکننده-
ها رشد را رو تنک هلو بررسی نموده و نتیجه گرفتند که
 45 NAAپیپیام ،هلو رقم کاردینال و ردهاون را به خوبی

اواخر گلدهی انجام میشود و این عمل باعث افزایش اندازه
میوهها میشود (بایرز .)1999 ،در این پژوهش نتایج مقایسه
میانگینها نشان داد که در هر دو رقم شلیل ایندیپندنس و
نکتارد  4تمام تیمارها ی نی اوره  15و  %12و  10 NAAو 25
پیپیام در مقایسه با شاهد (درختان محلولپاشی نشده) باعث
ریزش درصد بیشتر از گل شدند .در شلیل نکتارد  4تیمارها
از طریق تنککنندگی شدید و ریزش درصد بیشتر از گلها،
بیشترین تأثیر درکاهش عملکرد را داشتند .در رقم ایندیپندنس
عملکرد تیمارها اوره و  10 NAAو  25پیپیام تفاوت
م نیدار نداشتند .اما در هر دو رقم اندازه و وزن میوهها
باقی مانده بر رو درختان تنک شده توسط اوره  %12بزرگتر
از میوهها درختان محلولپاشی شده با اوره  %15و 10 NAA
و  25پیپیام بود (جدول  .)3این میتواند بهدلیل تنک شدید
اوره  12درصد باشد که باعث تنک شدید شده و میوهها باقی
مانده بر رو درخت بزرگتر و حجیمتر شده باشند .نتایج این
تحقیق با پژوهش و گزارش فالحی و ویلمیسن ( )2002و
میتی 1و همکاران ( )2013ملابقت دارد .این پژوهشگران نشان
دادند که تنککنندهها از طریق صدمه و آسیب رساندن به
قسمتها مختلف گل مانند پرچمها ،بسا ها ،مادگی و خامه،
جلو تلقی را گرفته و باعث افزایش ریزش گل ،کاهش
عملکرد و افزایش وزن و حجم میوهها باقی مانده رو درخت
میشوند .همچنین نتایج تحقیقات عبدالحمید ( )1999نشان
داده است که اوره با غلظت  3و  %0برا تنک هلو رقم
فلوریداپرنس مناسب است را تاوید میکند بنابراین برا تنک
ارقام مختلف هلو وشلیل غلظتها متفاوت اوره الزم است و
زمانی که رقم ،محیط ،سال ،تيذیه و مقدار بار درخت و ...فرگ
میکند پاسخها به تیمارها غیرقابل پیشبینی بوده و بنابراین
تجزیه چنین رفتار غیرقابل پیشبینی رو زمان و غلظت مواد
شیمیاوی متمرکز شده است (زوکونی .)1985 ،2بایرز ( )1999از
اندوتال ،پالرگونیک اسید ،Yİ-1066 ،سولفکاربامید (ویلتین)،
آمونیوم تیوسولفات و آرموتین بهعنوان تنککننده شکوفه هلو
در زمان تمام گل مورد استفاده قرار داد .این ترکیبات مانع
تشکیل میوه (فروت ست) شدند ،قلر میوهها را افزایش دادند،
به ظاهر میوهها آسیبی وارد نشده و بهعنوان تنککننده در
زمان تمام گل مورد پذیرش قرار گرفتند .فقط اضافه نمودن
سورفاکتانت باعث افزایش اثرات سولفکاربامید (ویلتین) شد .از
لحار زمانی تنک کردن ارقام مختلف شلیل حاوز اهمیت
میباشد .تصمیم به اینکه چقدر و چه زمانی تنک کنیم به

1. Meitei
2. Zucconi

3. Kapetanovic
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 میوه درشتتر، تمام تیمارها نسبت به شاهد،در هر دو رقم
 باعث تولید میوه درشتتر شد%12 تولید نمودند و تنک با اوره
 در رقم.و کوچکترین میوه در تیمار شاهد مشاهده گردید
 نسبت به دو تیمار اورهNAA  پیپیام10 سانکرست تیمار
12  اوره. پیپیام میوه کوچکتر تولید نمود25 NAA  و%15
درصد بهواسله اینکه قدرت تنککنندگی شدیدتر داشت
باعث ایجاد سوختگی موض ی در برگها جوان درختان
.گردید

تنک نمود ولی غلظت باالتر باعث تنک شدید گردید که مناسب
 نیز در ارقام مختلف هلو و شلیل باNAA نبود بنابراین
غلظتها متفاوتی جهت تنک کردن بهکار میرود بهطور که
 تحقیق دیگر. پیپیام مناسب نمیباشد45 غلظت ها باالتر از
%33( رو هلو رقم آلبرتا نشان داد که در یک تنک سنگین
 حدود،میوه باقی مانده رو درخت) علیرغم کاهش در عملکرد
، در اندازه میوهها افزایش حاصل گردید (رسول زادگان%21
) درختان هلو رقم2000(  همچنین ترویسان و فاریا.)1375
 پیپیام) تنک نموده و نتیجه11  و15 ،0( NAA  را باBR-2
گرفتند غلظتها باال این ماده باعث کاهش سفتی میوه
میشود بنابراین در موقع تنک باید از غلظتها پایین استفاده
 جهت تنک کردن درختان به نوع رقمNAA شود البته غلظت
 نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد.نیز بستگی داشته است

سپاسگزاری
از همکاران ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر که در اجرا
.این پروژه صمیمانه همکار کردند تشکر و قدردانی میشود
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Evaluation Effects of Chemical Thinning on the Quality and Quantity of Fruits in Two
Peach Cultivars
Pyrayesh1, A., Fathi2*, H., Jahani3, U. and Dejampour4, J.
Abstract
This research was carried out in order to evaluation effects of chemical thinners (Urea and NAA) on quantitative and
qualitative characteristics on 2 peach cultivars (Sun crest and Dixired) in Meshkinshar region. Experiments were carried
out based on randomized complete block design with five treatments and three replications for 2 years. Treatments were
urea (10 and 12%), NAA (15 and 20 ppm) and control trees take place at full bloom stage. Characteristics such as
flower abscission, fruit weight, fruit sizes, acidity, TSS and yield were measured. Results showed that effect of different
concentrations of urea and NAA on flower abscission, fruit weight, fruit size, acidity, TSS and yield in cultivars were
significant. Different concentrations of urea and NAA causes increased flower abscission, fruit weight, fruit size and
decreased yield in studied cultivars in comparison with control trees. Mean comparison results showed that urea at 12%
treatment had the most effects on flower abscission and such urea 12% had lowest yield in all cultivars. This treatment
increased fruit weight and fruit size in all cultivars in comparison to other treatment. Urea 12% had highest and NAA 15
and 20 ppm had lowest acidity in Cv.dixired. NAA at 15 and 20 ppm had the most effects on TSS in comparison other
treatments in sun crest peach. The highest yield was obtained from control trees in two cultivars.
Keywords: Urea, NAA, Dixired, Suncrest, Soluble solids
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