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اثر زمان و محلولپاشی چند تنظیمکننده رشد گیاهی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و
عملکرد عناب ()Ziziphus jujube
Effect of Time and the Foliar Spray of Plant Growth Regulators on Physiochemical
)Characteristics and Yield of Jujube (Ziziphus jujube
فاطمه

نخعی*

تاریخ پذیرش09/90/89 :

تاریخ دریافت09/90/82 :
چکیده

عناب ( )Ziziphus jujubeبهطور وسیعی در خراسان جنوبی پرورش مییابد .درختی سازگار به مناطق خشک و گرم میباشد .این
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .در این تحقیق جیبرلیک اسید (،)GA3
نفتالین استیک اسید ( )NAAو-6بنزیل آدنین ( )BAهر کدام در پنج غلظت (صفر 69 ،99 ،89 ،و 29پیپیام) به تنهایی و هر سه
تنظیمکننده رشد توأم با یکدیگر در سه زمان مختلف تمام گل ،تمام گل  09 +روز پس از تمام گل و  09روز پس از تمام گل بر روی
عناب محلولپاشی گردیدند .نتایج نشان داد محلولپاشی در زمانهای تمام گل و تمام گل  09 +روز پس از تمام گل سبب افزایش
معنیدار اندازه میوه (طول و قطر) ،وزن میوه ،عملکرد و مجموع مواد جامد قابل حل ( )TSSنسبت به زمان  09روز پس از تمام گل
گردیدند .غلظتهای باالتر از 99پیپیام  NAA ،GA3و  GA3 + NAA + BAسبب افزایش معنیدار اندازه میوه (طول و قطر) ،وزن
میوه ،عملکرد و  TSSنسبت به شاهد (صفر پیپیام) و همه غلظتهای  BAگردیدند .محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد گیاهی تأثیر
معنیداری بر دیگر خصوصیات شیمیایی میوه (ویتامینث ،pH ،اسیدیته و مقدار کاروتنوئید) نداشت.
واژههای کلیدی :اسید جیبرلیک ،تمام گل ،خصوصیات کیفی ،نفتالین استیک اسید ،وزن میوه

* :استادیار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند ،بیرجند ،ایران ()Email: Nakhaeif@iaubir.ac.ir
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زنگ و وایتینگ )2011( 89گزارش کردند اسید جیبرلیک هم
برای افزایش اندازه میوه ،مقدار محصول و بهبود خصوصیات
شیمیایی میوه محلولپاشی میگردد .گزارش شده محلولپاشی
عناب با اسید جیبرلیک اندازه میوه و عملکرد این درخت را
افزایش داده است (میشرا و کرسکا2009 ،81؛ دویس و
زلمان2006 ،88؛ کاسم و همکاران2011 ،؛ کاتیار و همکاران،
2010؛ گیل و بال2013 ،؛ شویانگ 89و همکاران2012 ،؛ جیان
شنگ و همکاران.)2011 ،
در این تحقیق تأثیر محلولپاشی غلظتهای مختلف از
تنظیمکنندههای رشد گیاهی  GA3 ،NAAو  BAبه تنهایی و
توأم با همدیگر در سه زمان تمام گل ،تمام گل  09 +روز پس
از تمام گل و  09روز پس از تمام گل بر خصوصیات
فیزیکوشیمیایی میوه و عملکرد عناب بررسی گردید.

مقدمه
عناب با نام علمی  Ziziphus jujubeمتعلق به خانواده
 Rhamnaceaeمیباشد .بیش از  %09از سطح زیر کشت عناب
ایران در استان خراسان جنوبی است (غوث .)2009 ،1این
درخت سازگاری زیادی با انواع خاکها و شرایط آب و هوایی
مختلف دارد (سودهرسان و اشکانانی .)2008 ،8میوه عناب غنی
از فسفر ،پتاسیم و آهن میباشد (بورا و بال )2008 ،9و همچنین
غنی از ویتامین ث و اسیدهای آمینه است (جین -وی 9و
همکاران .)2007 ،زیانچون 0و همکاران ( )2009گزارش کردند
میوههای عناب سبب کاهش استرسهای اکسیداتیو قلب
گردیده و فاطمه 6و همکاران ( )2008گزارش کردند میوه عناب
بازدارنده تقسیم سلولهای سرطانی میباشد .الزهاو 7و همکاران
( )2008نیز گزارش کردند عناب دارای مواد مختلفی با اثرات
دارویی فراوان ،مانند اسید تری ترپنیک و فالونوئید میباشد.
تنظیمکنندههای رشد گیاهی وضعیت هورمونی گیاه را می-
توانند تغییر دهند در نتیجه ریزش میوه کاهش ،عملکرد و
کیفیت افزایش مییابد (گوش 2و همکاران .)2013 ،اکسین برای
افزایش رشد میوه و افزایش محصول بعضی از درختان محلول-
پاشی میگردد (نواز 0و همکاران .)2008 ،دوتا و بانیک19
( )2007گزارش کردند اکسین رشد سلولی و تقسیم سلولی
میوه را تحریک میکند .کاتیار 11و همکاران ()2010؛ راجپال18
و همکاران ()2001؛ عبید 19و همکاران ()2001؛ بهاتی و یاداو19
( 2002و )2004؛ مینا 10و همکاران ()2013؛ کاسم 16و همکاران
()2011؛ نینگ چون 17و همکاران ( )2008و گیل و بال12
( )2013همچنین گزارش کردند محلولپاشی عناب با اکسین
 NAAسبب افزایش اندازه میوه ،عملکرد و  TSSگردیده است.
کاسم و همکاران ()2011؛ ریسک اال 10و همکاران ( )2011و

مواد و روشها
این آزمایش در باغ تحقیقاتی عناب دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بیرجند که در عرض جغرافیایی  98درجه و  08دقیقه شمالی و
طول جغرافیایی  00درجه و  19دقیقه شرقی و ارتفاع 1919
متر از سطح دریا واقع شده است .بهصورت فاکتوریل در قالب
طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید .تکرارها
درختانی با سن ،قدرت و اندازه یکسان بودند .تنظیمکنندههای
رشد گیاهی ( GA3اسید جیبرلیک)( NAA ،نفتالین استیک
اسید)-6( BA ،بنزیل آدنین) به تنهایی و توأم با همدیگر
( )GA3 + NAA +BAهر کدام با  0غلظت (صفر،69 ،99 ،89 ،
 )29پیپیام در سه زمان تمام گل ،تمام گل  09 +روز پس از
تمام گل و  09روز پس از تمام گل بر روی عناب محلولپاشی
گردیدند .جهت جذب بهتر تنظیمکنندههای رشد از مویان
(توئین  )29نیز استفاده گردید و قبل از محلولپاشی درختان
آبیاری گردیدند .با توجه به تأثیرات نامطلوب نور بر برخی
تنظیمکنندههای رشد خصوصا اکسین محلولپاشی در آستانه
غروب خورشید هنگامیکه شدت نور حداقل بود صورت گرفت
در نتیجه فرصت کافی تا صبح جهت جذب بهتر فراهم شد.
عملیات داشت بهطور عادی و یکنواخت برای همه درختان
دنبال شد .در شهریورماه پس از رسیدگی (قبل از خشک شدن
میوه ،مرحلهای که میوه آب میدهد و لهیده میباشد) میوهها
برداشت شدند و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه و عملکرد
درختان مورد بررسی قرار گرفت.
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اندازه میوه (طول و قطر) ،وزن میوه و عملکرد نسبت به پایین-
ترین غلظت ( 89پیپیام) گردید .تنظیمکنندههای رشد ،GA3
 NAAو  GA3 + NAA + BAسبب افزایش معنیدار اندازه
میوه (طول و قطر) ،وزن میوه ،عملکرد و  TSSنسبت به تنظیم-
کننده رشد  BAگردیدند .بین این تنظیمکنندههای رشد تفاوت
معنیداری در خصوصیات ذکر شده مشاهده نگردید بهاستثنای
 GA3 + BA + BAکه سبب افزایش معنیدار عملکرد در سطح
احتمال  0درصد نسبت به  GA3و  NAAگردید .اثر متقابل
زمان محلولپاشی و غلظت نشان داد که تمامی غلظتهای به-
کار رفته در زمانهای تمام گل و تمام گل  09 +روز پس از
تمام گل طول میوه ،عملکرد و  TSSو غلظتهای باالتر از 89
پیپیام قطر و وزن میوه را نسبت به شاهد و همه غلظتهای
محلولپاشی شده در زمان  09روز پس از تمام گل افزایش
معنیدار دادند .اما هیچکدام از غلظتهای محلولپاشی شده در
زمان  09روز پس از تمام گل تأثیر معنیداری بر این
خصوصیات نداشتند .میتوان نتیجه گرفت محلولپاشی
دیرهنگام تنظیمکنندههای رشد حتی با غلظتهای باال نمی-
تواند موثر واقع گردد (جدول  .)8اثر متقابل زمان محلولپاشی
و نوع تنظیمکننده رشد گیاهی نشان داد که محلولپاشی با
تنظیمکنندههای رشد  NAA ،GA3و  GA3 + NAA + BAدر
زمانهای تمام گل و تمام گل  09 +روز پس از تمام گل سبب
افزایش معنیدار اندازه (قطر و طول) میوه ،وزن میوه و عملکرد
نسبت به  BAدر همین زمانها و همه تنظیمکنندههای رشد
محلولپاشی شده در زمان  09روز پس از ریزش گلبرگها
گردیدند .هیچکدام از تنظیمکنندههای رشد گیاهی محلول-
پاشی شده در زمان  09روز پس از تمام گل تأثیری معنیداری
بر خصوصیات ذکر شده نداشتند .میتوان نتیجه گرفت تنظیم-
کنندههای رشد گیاهی GA3 + NAA + BA ،NAA ،GA3
هرچند که اثر معنیداری در بهبود خصوصیات عناب دارند .اما
اگر دیرهنگام محلولپاشی گردند موثر نخواهند بود .بیشترین
عملکرد ( 10/08و  10/96کیلوگرم در درخت) بهترتیب مربوط
به محلولپاشی توأم تنظیمکنندههای رشد در زمانهای تمام
گل  09 +روز پس از تمام گل و تمام گل میباشد (جدول .)9
اثر متقابل نوع و غلظت تنظیمکننده رشد گیاهی نشان داد
که محلولپاشی  GA3و  NAAبا غلظتهای باالتر از  89پی-
پیام و  GA3+NAA+BAبا تمامی غلظتها ،قطر میوه و
عملکرد و هر سه تیمار با تمامی غلظتها طول میوه و با
غلظتهای باالتر از  89پیپیام وزن میوه و  TSSرا نسبت به
شاهد و تمامی غلظتهای  BAافزایش معنیدار دادند .بین
غلظتهای مختلف هر تنظیمکننده رشد اختالف معنیداری

جهت اندازهگیری طول و قطر میوه از کولیس و برای وزن
میوه از ترازو استفاده شد 09 .عدد میوه از هر تکرار بهطور
تصادفی انتخاب و پس از اندازهگیری صفات مذکور میانگین
آنها تعیین گردید .عملکرد بر حسب کیلوگرم میوه تولیدی
درخت تعیین شد.
( TSSمجموع مواد جامد قابل حل) با دستگاه رفرکتومتر
دستی و  pHبا دستگاه  pHمتر اندازهگیری گردید (هورویتس1
و همکاران .)1970 ،برای اندازهگیری اسیدیته قابل تیتراسیون
 89میلیلیتر از عصاره با  29میلیلیتر آب مقطر رقیق شده و
کار تیتراسیون با سود  9/1نرمال با استفاده از معرف فنل
فتالئین انجام شد و میزان اسید موجود در عصاره بر حسب
میلیگرم در  199میلیلیتر محاسبه گردید (حسینی.)1972 ،
کاروتنوئید کل با روش اولسون با دستگاه اسپکتوفتومتر در
طول موج  929نانومتر اندازهگیری شد (اولسون )2005 ،8و
ویتامین ث با روش تیتراسیون دو مرحلهای اکسیداسیون و
احیا اندازهگیری شد (کاالم .)2002 ،9دادهها با نرمافزار
 SAS9.1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .مقایسه میانگین با
استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد و  0درصد
انجام گرفت.
نتایج
تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر زمان ،نوع تنظیمکننده
رشد ،غلظت تنطیمکننده رشد و اثرات متقابل زمان و نوع
تنظیمکننده رشد ،زمان و غلظت تنطیمکننده رشد ،نوع
تنظیمکننده رشد و غلظت تنظیمکننده رشد بر اندازه میوه
(طول و قطر) ،وزن میوه ،عملکرد و  TSSمعنیدار شدهاند .اما
بر اسیدیته ،مقدار کاروتنوئید ،ویتامین ث و  pHتأثیر معنی-
داری نداشتند.
محلولپاشی در زمانهای تمام گل و تمام گل  09 +روز
پس از تمام گل سبب افزایش معنیدار اندازه میوه (طول و
قطر) ،وزن میوه ،عملکرد و  TSSنسبت به زمان  09روز پس از
تمام گل گردیدند .اما بین این دو زمان محلولپاشی اختالف
معنیداری مشاهده نگردید .میتوان نتیجه گرفت که محلول-
پاشی دیرهنگام نمیتواند موثر واقع گردد.
همه غلظتهای محلولپاشی شده طول میوه ،وزن میوه،
عملکرد TSS ،و قطر میوه (بهاستثنای غلظت  89پیپیام) را
نسبت به شاهد افزایش معنی دار در سطح احتمال  0درصد
دادند .باالترین غلظت ( 29پیپیام) سبب افزایش معنیدار
1. Horwits
2. Olsson
3. Calam
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کاسم و همکاران ()2011؛ کاتیار و همکاران ()2010؛ عبید و
همکاران ()2001؛ راجپال و همکاران ()2001؛ گیل و بال
()2009؛ بهاتی و یاداو ()2004؛ نواز و همکاران ()2008؛ سینگ
و بال ()2006؛ میشرا و کرسکا ()2009؛ مینا و همکاران
()2013؛ گوش و همکاران ()2013؛ رام 1و همکاران ()2003؛
کاسم و همکاران ()2011؛ جیان شنگ و همکاران ()2011؛
نینگ چونن و همکاران ()2011؛ گیل و بال ( )2013و شویانگ
و همکاران ( )2012همسو با نتایج این آزمایش گزارش کردند
که محلولپاشی با  NAAو  GA3با غلظتهای مختلف ریزش را
در عناب کاهش ،اندازه میوه و عملکرد را افزایش داده است.
گوش و همکاران ( )2013به این نتیجه رسیدند که کمبود
اکسین سبب ریزش میوه میگردد بنابراین محلولپاشی اکسین
از کاهش آن در میوه جلوگیری کرده و ریزش میوه را کاهش
میدهد در نتیجه عملکرد افزایش مییابد.

مشاهده نگردید .بهاستثنای اینکه محلولپاشی ،NAA ،GA3
 GA3 + NAA + BAبا باالترین غلظت ( 29پیپیام) نسبت
به کمترین غلظت ( 89پیپیام) سبب افزایش معنیدار وزن
میوه گردیدند .بیشترین عملکرد را محلولپاشی توأم تنظیم-
کنندههای رشد ( )GA3 + NAA + BAبا غلظت 99پیپیام
( 10/92کیلوگرم در درخت) و کمترین عملکرد را شاهد
( 19/17کیلوگرم در درخت) داشتند (جدول .)9
محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد تأثیر معنیداری بر دیگر
خصوصیات کیفی مورد اندازهگیری (ویتامین ث ،pH ،اسیدیته
و مقدار کاروتنوئید) نداشتند.
بحث
در این تحقیق محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد  GA3و
 NAAبه تنهایی و توأم با همدیگر با غلظتهای مختلف اندازه
میوه (طول و قطر) ،وزن میوه و عملکرد عناب را افزایش دادند.

جدول :1تجزیه واریانس اثر زمان و محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب
Table 1: Analysis of variance of time and spraying plant growth regulators on physiochemical characteristics and yield
of Jujube

میانگین مربعات
درجه
آزادی

منابع تغییرات
S.O.V

df

تکرار

Mean square

اسیدیته
Acidity

مواد جامد
محلول
TSS

پی اچ
pH

ویتامین ث

طول میوه

2

0.0025ns

2

0.0008ns

**7.3166ns 0.00001ns 21.1651

**3.4312

تنظیمکننده رشد

3

0.0018ns

*127.590

**1.3356

غلظت

4

زمان
Time
PGR
Concentration

زمان و تنظیمکننده رشد
PGR and Time

زمان و غلظت
Time and
Concentration

غلظت و تنظیمکننده
Concentration and
PGR

خطا
Error

ضریب تغیرات
CV

0.0007ns

**10.9791
**5.8455

وزن میوه

Yield

Carotenoids

**0.3315

0.0079ns

**39.4387** 118.8844

0.0132ns

**16.7811

0.0025ns

Fruit weight Fruit length Vitamin C

**0.4133

Repeat

عملکرد

کاروتنوئید

243.3500ns 0.1630ns

0.0023ns

23.5638ns 0.0023ns

**0.2557

**2.8728

**0.3666

**52.9987
**41.7038

**9.5461

0.0039ns

6

0.0017ns

**2.2808

12.1018ns 0.0009ns

**0.4332

**13.9515

**6.3310

0.0116ns

8

0.00003ns

**1.5263

0.0017ns

2.8930ns

**0.3828

**12.2548

**3.1368

0.0114ns

12

0.0008ns

**1.5069

20.4935ns 0.0003ns

**0.2039

**5.0999

**1.8115

0.0051ns

142

0.0051

0.3458

0.0677

0.5326

0.4671

0.0123

11.16

1.72

35.2458

0.0143

8.82

3.25

8.81

3.63

4.79

1.26

 ** ،nsو * :بهترتیب بیانگر عدم اختالف و اختالف معنیدار در سطح احتمال  %1و  %0میباشد
ns, ** and *: Non significant and significant at 1% and 5% levels of probability, respectively

1. Ram
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 مقایسه میانگین اثر متقابل زمان محلولپاشی و غلظت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب:8 جدول
Table 2: Mean comparison of spraying time and concentration on physiochemical characteristics and yield of Jujube

مواد جامد
محلول
)(درصد
TSS (%)
34.313ab
34.695a
34.863a
34.644a
33.468c
33.432c
33.519bc
33.493bc
33.270c
33.418c
34.421a
34.820a
34.902a
34.977a
33.407c

طول میوه
)(میلیمتر

وزن میوه
)(گرم

Fruit diameter (mm)

Fruit length
(mm)

Fruit weight
(gr)

15.842def
16.217abcd
16.200bcd
16.483abc
15.583f
15.475f
15.358f
15.658ef
15.800def
15.750def
16.083cde
16.508abc
16.600ab
16.700a
15.592f

20.767c
21.725abc
22.017ab
22.533a
18.158d
18.658d
18.308d
18.766d
18.108d
18.527d
20.725c
21.450bc
21.867ab
21.679abc
18.075d

2.925bc
3.182cd
3.281cde
3.676f
2.617ab
2.625ab
2.752ab
2.705ab
2.768ab
2.557a
2.745ab
3.147cd
3.263cde
3.463e
2.566ab

قطر میوه طول میوه
)(میلیمتر

عملکرد (کیلوگرم
)در درخت

زمان و غلظت
Time and concentration

Yield (kg/tree)
14.542ab
14.533ab
15.008a
15.167a
13.433c
12.992c
13.283c
13.358c
13.642bc
13.433c
15.075a
15.458a
15.392a
15.208a
13.308c

FB 20ppm
FB 40ppm
FB 60ppm
FB 80ppm
FB 0ppm
50 DAFB20ppm
50 DAFB40ppm
50 DAFB60ppm
50 DAFB80ppm
50 DAFB0ppm
FB+ 50 DAFB20ppm
FB+ 50 DAFB40ppm
FB+ 50 DAFB60ppm
FB+ 50 DAFB80ppm
FB+ 50 DAFB0ppm

 اختالف معنیداری ندارند%0 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون با یکدیگر در سطح احتمال
Means with same letters in each column are not significantly different (p<0.05)
50DAFB = روز پس از تمام گل09  وFB= تمام گل
50 DAFB Full bloom= FB and 50 days after full bloom= 50DAFB

 مقایسه میانگین اثر متقابل زمان و تنظیمکننده رشد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب:9 جدول
Table 3: Mean comparison of time and growth regulator on physiochemical characteristics and yield of Jujube

مواد جامد
محلول
)(درصد
TSS (%)
34.865a
34.434

a

33.387b
34.900

a

)وزن میوه (گرم

)قطر میوه (میلیمتر

)طول میوه (میلیمتر

Fruit diameter (mm)

Fruit length (mm)

Fruit weight
(gr)

16.567a

21.920a

3.3200a

a

a

3.2467

a

18.647b

2.693b

16.540

15.573b
16.34

a

21.600
21.993

a

3.2847

a

عملکرد (کیلوگرم در
)درخت
Yield (kg/tree)

زمان و تنظیمکننده رشد
Time and growth
regulator

14.447b

FB GA3

15.013ab

FB NAA

13.200c

FB BA

15.467

a

FB T

33.523b

15.647b

18.712b

2.738b

13.333c

50 DAFB GA3

33.449b

15.613b

18.368b

2.6093b

13.173c

50 DAFB NAA

b

b

b

33.331

15.607

18.507

2.712

b

33.403b

15.567b

18.307b

34.800

a

16.493

a

21.600

a

3.1400

a

34.841

a

16.473

a

21.253

a

3.1227

a

18.287b

2.687b

33.417b
34.963

a

15.573b
16.6467

a

21.897

2.665b

a

3.1980

a

13.520

c

50 DAFB BA

13.340c
15.240

50 DAFB T

ab

FB+50 DAFB GA3

a

FB+50 DAFB NAA

15.387

13.400c
15.527

FB+50 DAFB BA

a

FB+50 DAFB T

 اختالف معنیداری ندارند%0 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون با یکدیگر در سطح احتمال
Means with same letters in each column are not significantly different (p<0.05) T=GA3+NAA+BA
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جدول  :9مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت و تنظیمکننده رشد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکرد عناب
Table 4: Mean comparison of growth regulator and concentration on physiochemical characteristics and yield of Jujube

تنظیمکننده رشد و
غلظت
Growth regulator
and concentration
GA3 20ppm
GA3 40ppm
GA3 60ppm
GA3 80ppm
GA3 0ppm
NAA 20ppm
NAA 40ppm
NAA 60ppm
NAA 80ppm
NAA 0ppm
BA 20ppm
BA 40ppm
BA 60ppm
BA 80ppm
BA 0ppm
T 20ppm
T 40ppm
T 60ppm
T 80ppm
T 0ppm

عملکرد (کیلوگرم در
درخت)

)Fruit weight (gr

14.322abcd
14.489abc
14.755ab
14.911a
13.222d
14.278abcd
14.511ac
14.822a
15.322a
13.689bcd
13.367cd
13.311d
13.467cd
13.278d
13.478cd
14.844ab
15.389a
15.300a
15.178a
13.178d

2.896bcde
3.122abcd
3.222ab
3.502a
2.589e
2.698de
3.130abcd
3.197ab
3.406a
2.534e
2.636e
2.712cde
2.721cde
2.787bcde
2.631e
2.831bcde
3.143abc
3.192ab
3.516a
2.564e

)Yield (kg/tree

طول میوه (میلی-
متر)

وزن میوه (گرم)

قطر میوه (میلیمتر)

مواد جامد محلول
(درصد)

)Fruit length (mm

Fruit diameter
)(mm

)TSS (%

20.811abc
21.256abc
21.788ab
21.689ab
18.178d
20.222c
20.967ac
21.356ac
21.311ac
18.181d
18.556d
18.544d
18.689d
18.122d
18.489d
20.611bc
21.211abc
21.700ab
21.972a
18.167d

15.889def
16.344abcde
16.511ab
16.744a
15.689f
15.967bcdef
16.389abcd
16.478abc
16.544ab
15.667f
15.556f
15.467f
15.611f
15.711f
15.578f
15.789e
15.911cde
16.011bcde
16.311abcde
15.633f

34.211abc
34.254abcd
34.897a
34.987a
33.631cde
34.057abcde
34.791a
34.744ab
34.332abc
33.283de
33.787bcde
33.651cde
33.209e
32.942f
33.302de
34.167abcde
34.682ab
34.827a
34.927a
33.508cde

میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون با همدیگر در سطح احتمال  %0اختالف معنیداری ندارند.
)Means with same letters in each column are not significantly different (p<0.05

تمام گل داشت .زنگ و وایتینگ ( )2011گزارش کردند منحنی
رشد میوه عناب سیگموئید مضاعف میباشد و رشد زیاد در
اولین مرحله رشدی سریع ،اهمیت فراوانی در افزایش محصول
دارد .پس محلولپاشی در اولین مرحله رشدی میوه میتواند
نسبت به مراحل بعدی موثرتر باشد یعنی اندازه و وزن میوه را
افزایش میدهد .نواز و همکاران ()2008؛ زنگ و وایتینگ
()2011؛ کاسم و همکاران ( )2011و روسوس 9و همکاران
( )2009گزارش کردند  GA3تقسیم و رشد سلولی میوه را
تحریک میکند .بنابراین اندازه میوه را افزایش میدهد .ریچارد9
( )2006گزارش کرد اسید جیبرلیک رشد سلول را تحریک می-
کند زیرا انعطافپذیری دیواره سلولها را افزایش میدهد .در
پی آن نشاسته به قند هیدرولیز میگردد در نتیجه پتانسیل آب
سلول کاهش و آب وارد سلول گردیده و سلول بزرگ میشود.
معلوم شده اکسینهایی مانند  NAAتقسیم سلولی ،طویل
شدن سلولی ،فتوسنتز ،ساختن  RNAو نفوذپذیری غشا برای
جذب آب را افزایش میدهند (دوتا و بانیک2007 ،؛ چایودهری0

اما میشرا و همکاران ( )2011برخالف نتایج این آزمایش
گزارش کردند سایتوکنینها ریزش میوه را کاهش ،اندازه و وزن
میوه و مقدار محصول عناب را افزایش داده است.
افزایش عملکرد هنگام محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد
گیاهی بهخاطر تأثیر مثبت آنها بر تشکیل میوه ،کاهش ریزش و
افزایش وزن میوه میباشد (نواز و همکاران .)2008 ،زیرا تنظیم-
کنندههای رشد گیاهی ارتباط بین منبع ( )Sourceو مصرف-
کننده ( )Sinkرا تحت تأثیر قرار می دهند .سبب شده قند
بیشتری به گل ها و میوه ها انتقال پیدا کرده و در آنها تجمع
یابند (اویوزویدیو 1و همکاران .)2010 ،برون و وولی)2010( 8
گزارش کردند رشد اکثر میوهها بستگی به ارتباط متقابل سه
هورمون اکسین ،جیبرلین و سایتوکینین دارد .هورمون محدود-
کننده ممکن است در هر میوه یا حتی در هر کولتیوار متفاوت
باشد .البته پاسخ به هورمونها بستگی به زمان محلولپاشی و
غلظت آنها دارد .در این آزمایش نیز محلولپاشی در زمانهای
تمام گل و تمام گل  09 +روز پس از تمام گل تأثیر معنیداری
در بهبود خصوصیات فیزیکی نسبت به زمان  09روز پس از

3. Roussos
4. Richard
5. Chaudhary

1. Ouzouidou
2. Brown and Wooly
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و همکاران2006 ،؛ نواز و همکاران .)2008 ،اکسین بیشتر سبب
طویل شدن و افزایش حجم سلولها میگردد .تأثیر کمتری بر
تقسیم سلولی دارد (بال و راندهاوا2007 ،1؛ ال -اوتمانی،8
 .)1993مطالعات آناتومیکی نیز نشان داده است .تأثیر مهم
 NAAبهخاطر طویل شدن سلولهای میوه میباشد (استرن 9و
همکاران.)2007 ،
همانند یافتههای این آزمایش بهاتی و یاداو ( 2002و )2004؛
کاتیار و همکاران ()2010؛ گیل و بال ()2013؛ رام و همکاران
( )2005و کاسم و همکاران ( )2011گزارش کردند محلولپاشی
با  NAAو  GA3سبب افزایش  TSSمیوه عناب شده است .بال
و راندهاوا ( )2007معتقدند  NAAفعالیت آنزیم آلفا آمیالز را
زیاد میکند بنابراین نشاسته بیشتری به قند تجزیه میشود و
 TSSافزایش مییابد .همچنین اسید جیبرلیک نقش مستقیمی
بر تجمع ترکیبات متابولیکی در میوه دارد .بنابراین  TSSمیوه
را افزایش میدهد (راچنا و سینگ .)2013 ،9اما گیل و بال
( )2009و مینا و همکاران ( )2013برخالف گزارشات ذکر شده
و نتایج این آزمایش گزارش کردند  NAAتأثیری بر  TSSعناب
نداشته است.
مطابق یافتههای این آزمایش راجپال و همکاران ( )2002نیز
گزارش کردند محلولپاشی غلظتهای مختلف  NAAبر مقدار
کاروتنوئید میوههای عناب بیتأثیر بوده است .کاسم و همکاران
( )2011گزارش کردند  NAAو  GA3مقدار کاروتنوئید عناب را
کاهش دادهاند .ویتامین ث آنتیاکسیدانی قوی میباشد .تحت
تأثیر عوامل محیطی ،زمان برداشت ،قدرت گیاه ،سن گیاه و
کاربرد تنظیمکنندههای رشد قرار میگیرد (نواز و همکاران،
 .)2008کاسم و همکاران ( )2011گزارش کردند محلولپاشی
عناب با  NAAو  GA3ویتامین ث میوه را افزایش داده است و
 NAAاثر بیشتری در افزایش ویتامین ث داشته است .بهاتی و
یاداو ( )2002و گیل و بال ( )2009نیز تأیید کردند محلولپاشی
 NAAویتامین ث عناب را افزایش داده است .همچنین
چایودهری و همکاران ( )2006و راچنا و سینگ ( )2013گزارش
کردند ویتامین ث عناب بهطور معنیداری هنگام محلولپاشی
اسید جیبرلیک افزایش یافته است .زیرا اسید جیبرلیک
بیوسنتز اسید اسکوربیک (ویتامین ث) را افزایش میدهد و
ویتامین ث را از اکسیداسیون بهوسیله اسید اسکوربیک اکسیداز
محافظت میکند (اویوزویدیو و همکاران .)2010 ،اما نتایج این
آزمایش و گزارش گوش و همکاران ( )2009نشان میدهد

محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد تأثیری در مقدار ویتامین ث
عناب نداشته است .بهاتی و یاداو ( )2002گزارش کردند NAA
 89پیپیام اسیدیته را نسبت به  19 NAAپیپیام و شاهد
کاهش داده است .گیل و بال ( )2013نیز گزارش کردند NAA
و  GA3اسیدیته عناب را کاهش دادهاند اما در این آزمایش
اسیدیته تحت تأثیر محلولپاشی قرار نگرفت.
نتیجهگیری
تنظیمکنندههای رشد  GA3و  NAAبه تنهایی و توأم با
همدیگر با غلظتهای مختلف طول میوه (اندازه و قطر) ،وزن
میوه ،عملکرد و  TSSعناب را هنگامیکه زودهنگام (تمام گل)
بر روی عناب محلولپاشی گردیدند افزایش دادند .محلولپاشی
دیرهنگام ( 09روز پس از تمام گل) تأثیری در بهبود این
خصوصیات نداشت.

1. Bal and Randhawa
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Effect of Time and the Foliar Spray of Plant Growth Regulators on Physiochemical
Characteristics and Yield of Jujube (Ziziphus jujube)
Nakhaei, F.
Abstract
Jujube (Ziziphus jujube) is widely cultivated in Southern Khorasan province. The tree is adapted to arid and warm
regions. This study was conducted as factorial experiment based on a randomized complete blocks design with three
replications. In this study, gibberellic acid (GA3), naphthalene acetic acid (NAA) and 6 - benzyladenine (BA) each with
five concentrations (0, 20, 40, 60, 80 ppm) alone and in combination with each other were sprayed at three different
times full bloom, full bloom + 50 days after full bloom and 50 days after full bloom on jujube. The results showed that
the spray at full bloom and full bloom + 50days after full bloom caused significant increase in fruit size (length and
diameter), fruit weight, yield and total soluble solids compared to spraying in 50days after full bloom. Applying
concentrations above 40 ppm with GA3, NAA and BA + NAA + GA3 caused significant increase in fruit size (length
and diameter), fruit weight, yield and TSS compared to the control (0 ppm) and all BA concentrations. Foliar spraying
plant growth regulators had not significant effect on the other chemical properties of fruit (vitamin C, pH, acidity and
the amount of carotenoids).
Keywords: Gibberellic acid, Fruit weight, Full bloom, Naphthalene acetic acid, Qualitative characteristics
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