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اثر غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد و اجزای آن در سیبزمینی
The Effect of Paclobutrazol (PBZ) Concentration and Date of Application on Yield
and its Component in Potato
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چکیده
در این تحقیق اثر غلظتهای مختلف پاکلوبوترازول ( 111، 211، 1و 911میلیگرم درلیتر) و زمانهای مختلف استفاده از آن ( شروع
غدهزایی 21 ،11 ،و  11روز پس از غدهزایی) بر خصوصیات کمی و کیفی سیبزمینی رقم سانته بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار موردبررسی قرار گرفت .پاکلوبوترازول (سوسپانسیون تجاری کولتار با  291گرم در لیتر ماده
مؤثره) بهصورت محلولپاشی بر روی برگهای سیبزمینی پاشیده شد .با نتایج تجزیه واریانس مشخص شد که اثرات زمان
محلولپاشی با پاکلوبوترازول بر تعداد غده خوراکی ،بذری و ریز در سطح  1درصد معنیدار شد .اثر غلظت پاکلوبوترازول بر درصد ماده
خشک غده ،تعداد غده خوراکی ،بذری ،ریز ،تعداد کل غده ،تعداد غده در بوته و متوسط وزن غده معنیدار شد .مقایسه میانگینها
نشان داد که کاربرد پاکلوبوترازول با غلظتهای  111و 911میلیگرم در لیتر ،سبب افزایش تعداد کل غده در بوته و همچنین تعداد
غدههای بذری بهترتیب به میزان  4/8درصد و  11/2درصد در بوته سیبزمینی شد .با کاربرد پاکلوبوترازول اگرچه متوسط تعداد غده
در بوته افزایش معنیدار داشت اما تأثیر معنیداری در عملکرد کل نسبت به تیمار شاهد ایجاد نکرد .براساس نتایج این پژوهش
مشخص شد که با استفاده از پاکلوبوترازول و به شکل محلولپاشی در مزارع تولید بذر میتوان بهصورت قابل توجهی درصد غدههای
تولیدی در اندازه بذری را باال برده و در نتیجه راندمان تولید تعداد غده در واحد سطح را افزایش داد.
واژههای کلیدی :تعداد غده ،غدهزایی ،محلولپاشی ،مواد کندکننده رشد

 .1استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات علوم زراعی -باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،همدان ،ایران
 .2کارشناس ارشد زراعت و مدیر شرکت خدمات حمایتی استان همدان ،همدان ،ایران
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اثر غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد...
مشخص شده است که سطوح نیتروژن باال و درجه حرارت باال
از غدهزایی ممانعت میکنند .در مقابل شدت نور باال و غلظت
بیشتر سوکروز ،پلیآمینها و همچنین طول روز کوتاه
تحریککننده غدهزایی میباشند (اوینگ1997 ،1؛ رودریگز-
فالکن 9و همکاران2006 ،؛ اُبرئین 9و همکاران .)1998 ،از طرفی
معلوم شده است که تـأثیر عوامل محیطی و تغذیهای بر فرآیند
غدهزایی بهطور غیرمستقیم بر غدهزایی از طریق تـأثیر بر
سطوح هورمون درونزاد جیبرلیک اسید و ترکیبات مشابه
اعمال میگردد (آمادور 1و همکاران .)2001 ،تاکنون شواهد
کمی وجود دارد که نشان دهد هورمونهای دیگر گیاهی از
قبیل اکسینها ،سایتوکنین و آبسیزیک اسید نقش مشخصی در
کنترل غدهزایی در سیبزمینی دارند (جکسون.)1999 ،7
از آنجائی که جیبرلیک اسید از غدهزایی جلوگیری میکند،
میتوان با جلوگیری از سنتز آن غدهزایی را باال برد.
تریآزولها 8از فعالترین کندکنندههای رشد گیاهی میباشند
که در غلظتهای کم از سنتز جیبرلیک اسید جلوگیری
مینمایند و مهمترین آنها پاکلوبوترازول 4میباشد که با
ممانعت از تشکیل کائورونیک اسید و در نهایت کاهش سنتز
جیبرلیک اسید ،غدهزایی را تحریک میبخشد (جکسون1999 ،؛
براون و همکاران .)2003 ،11سایکوسل هم یک کندکننده رشد
است که با کاهش سطوح جیبرلیک اسید در سیبزمینی سبب
متورم شدن استولونها و ایجاد غدهزایی میشود.
مشخص شده است که پاکلوبوترازول صرفنظر از شیوه
کاربرد میزان کلروفیل  aو  bرا در برگهای سیبزمینی افزایش
میدهد (تکالین .)2006 ،11شدت اثر پاکلوبوترازول بر رشد
رویشی سیبزمینی به زمان مصرف آن نیز بستگی دارد.
محلولپاشی پاکلوبوترازول  19روز بعد از کاشت گیاهچهها در
کشت بافت سیبزمینی نسبت به  21روز بعد از کاشت ،اثر
قابلتوجه بیشتری بر کاهش طول میانگرهها داشته است
(هیوج و کیت .)2003 ،12در پژوهش دیگر پاکلوبوترازول با
غلظت  991میلیگرم در لیتر در اوایل آغازش استولون
بهصورت محلولپاشی روی رقم "نورلند" 11بهکار گرفته شد.
نتایج نشان داد که پاکلوبوترازول بدون اینکه تأثیری بر روی

مقدمه
باتوجه به روند رو به رشد جمعیت در جهان و پیشبینی
جمعیتی بالغ بر  7/9میلیارد نفر در پایان سال  2111برای این
کره خاکی؛ پیامد هایی همچون کمبود غذا ،قحطی و گرسنگی
هر روز نمایانتر میشود .همچنین باتوجه به افزایش سرانه غذا
و مصرف کالری ،تالش برای تولید بیشتر محصوالت کشاورزی
در جهان و بهخصوص در کشورهای در حال توسعه امری
اجتنابناپذیر میباشد .در این میان تولید محصول سیبزمینی
( )Solanum tuberizationباتوجه به ارزش غذایی که در جیره
روزانه انسان دارد ،بهویژه درکشورهای اروپایی و برخی
کشورهای آمریکایی که جایگزین نان شده است اهمیت ویژهای
دارد .هرچند در سیبزمینی مصرف آب نسبتاً باال بوده و در
شرایط آبیاری بارانی و با راندمان  71درصد آب آبیاری در هر
هکتار حدود  8هزار متر مکعب نیاز به آب دارد اما چنانچه در
شرایط برابر با راندمان آب آبیاری و به ازاء آب مصرفی هم
حجم با دیگر محصوالت مهم زراعی از قبیل گندم ،ذرت و برنج
مقایسه شود ،بهترتیب  1/1 ،2/9و بیش از  1برابر قادر به تولید
ماده خشک در واحد سطح میباشد .بنابراین سیبزمینی به
د لیل پتانسیل باال در تولید ماده خشک و انرژی در واحد سطح
از راندمان باالتر و ضریب تولید انرژی بیشتر نسبت به آب
مصرفی در مقایسه با سایر محصوالت زراعی برخوردار بوده و در
شرایطی که کشت آبی مدنظر باشد نسبت به سایر محصوالت
زراعی مزیت نسبی دارد (فائو .)2012 ،1متوسط افزایش سطح
زیرکشت این محصول در ایران نیز اهمیت آن را نشان میدهد.
باتوجه به تنوع ارقام این محصول و تنوع اقلیمی ایران ،چنانچه
برنامه منظمی درجهت حفاظت و نگهداری محصول و کنترل
آفات و بیماریهای آن و همچنین کاهش هزینه کاشت و تولید
آن با استفاده از غدههای بذری یکنواخت و سالم اجرا شود،
میتوان عالوه بر افزایش کمی ،کیفیت محصول را نیز افزایش
داده و گامی مؤثر در کاهش هزینه تولید سیبزمینی بهخصوص
در مزارع بذری برداشت (سلطانی و محجوب.)1181 ،
غدهزایی در سیبزمینی یک فرآیند پیچیده است و در
برگیرنده یک سری تغییرات آناتومیکی ،مورفولوژیکی،
بیوشیمیایی و هورمونی است که منجر به تمایزیابی استولونها
و تبدیل شدن آنها به غده میگردد (فرنیه و ویلمیتزر،2
 .)2001عالوهبر پاسخهای ژنتیکی و نوع رقم بر فرآیند غدهزایی،
عوامل محیطی (طول مدت تابش ،کیفیت نور و درجه حرارت)
و تغذیه (بهویژه سطوح نیتروژن) در این پدیده مؤثر میباشند.

3. Ewing.
4. Rodriguez- falcon
5. Obrien
6. Amador
7. Jackson
8. Triazole
9. Paclobutrazol
10. Brown
11. Tekalign
12. Hughes and Keith
13. Noorland

1. FAO
2. Fernie and Willmitzer

54

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد هیجدهم /شمارة دوم /پاییز و زمستان 97

تأثیر آنها بر کیفیت و کمیت تولید ریزغدههای رقم آگریا
مورداستفاده قرار گرفتند .نتایج نشان داد که در تحت شرایط
تاریکی هر چهار سطح هینوکیتیول ( 4 ،1 ،1و  27میلیگرم در
لیتر) و نیز سطوح آبسیزیک اسید و پاکلوبوترازول ( 2 ،1و 9
میکرومول در لیتر) قادر به انگیزش تولید ریزغده شدند .اما در
تحت شرایط نور منحصراً اسید آبسیزیک و پاکلوبوترازول و آن
هم صرفاً با غلظت  9میکرومول در لیتر قادر به تشکیل ریزغده
شدند .همچنین استفاده از ذغال فعال در هر سه نسبت (،1/1
 1/9و  1درصد) و در همه تیمارها وزنتر و خشک ریزغده را
افزایش داد.
در سیبزمینی تولید غدههای بذری (با اندازه 19-99
میلیمتر) در واحد سطح و به اندازه زیاد یک ضرورت اساسی
است که امروزه روشهای مختلفی در جهت باالبردن این نسبت
و افزایش ضریب تکثیر در مزارع تولید بذر سیبزمینی بهکار
گرفته میشود .ازجمله آنها میتوان به افزایش تراکم کاشت،
سرزنی آخر فصل ،اعمال رژیم تغذیهای مناسب و بهویژه مصرف
کودهای ریزمغذی و نیز مواد کندکننده رشد گیاهی اشاره کرد.
این پژوهش در راستای استفاده از تأثیرپذیری میزان تولید غده
بذری ،کمیت و کیفیت تولید آن در اثر استفاده از مواد
کندکننده رشد گیاهی به اجرا درآمده است.

عملکرد داشته باشد تعداد غدهها را تقریباً دو برابر نمود و از
طرفی تقریباً سه هفته دوره رکود را طوالنیتر کرد (باندرا و
تانینو. )1998 ،
لیم 1و همکاران ( )2004پاکلوبوترازول را با غلظت 291
میلیگرم در لیتر بهصورت محلولپاشی بر روی گیاهچههای
سیبزمینی رقم "آتالنتیکا" و "نوروالی" بهکار گرفتند؛ تعداد
غدهها در هر دو رقم در حد بسیار معنیداری افزایش پیدا کرد.
همچنین طول دوره خواب غدهها نسبت به شاهد  21درصد
بیشتر شد  .شارما 2و همکاران ( )1998سایکوسل را با غلظت دو
گرم در لیتر بهصورت اسپری روی شاخ و برگ سیبزمینیهای
کاشته شده در مزرعه بهکار بردند و نتیجه گرفتند که رشد
شاخساره و استولونها و وزن خشک آنها کاهش یافت ولی
غدهزایی افزایش یافته و میزان نشاسته غدهها تا حد %11
افزایش یافت .از طرفی میزان کلروفیل نیز افزایش یافت .در کل
سایکوسل با افزایش میزان کلروفیل برگها و همچنین با
کاهش رشد شاخساره و استولونها ،سبب افزایش ارسال ساکارز
به غدهها گردید.
1
روزانا و بهارالدین ( )2014به بررسی تأثیر کاربرد
پاکلوبوترازول و کود بیولوژیک هیاسین 9بر رشد رویشی و
عملکرد سیبزمینی رقم "کالوزی" 9در شرایط مزرعه
پرداختند .بدین منظور سه غلظت پاکلوبوترازول (صفر 1 ،و 1
میلیلیتر در لیتر) بههمراه چهار سطح از کود بیولوژیک
هیاسین (عدم مصرف کود ،مصرف کود با تکرار در دو نوبت ،سه
نوبت و چهار نوبت از فصل رشد) مورداستفاده قرار گرفت .نتایج
آزمایش نشان داد که غلظت  1میلیلیتر پاکلوبوترازول همراه با
مصرف چهار نوبتی کود بیولوژیک بیشترین اثر بر میزان تعداد
غده در واحد سطح داشت .متوسط تعداد غده در این تیمار 19
عدد در واحد سطح آزمایش بود که نسبت به سایر تیمارها
اختالف معنیدار نشان داد .بیشترین مقدار متوسط وزن غده
در هر واحد آزمایشی ( 1/42کیلوگرم در هر واحد آزمایشی) با
همین غلظت پاکلوبوترازول و در استفاده سه نوبتی از کود
بیولوژیک بهدست آمد.
در پژوهشی دیگر (مالکی لجایر 1و همکاران )2011 ،و در
کشت بافت سیبزمینی ،پاکلوبوترازل و آبسیزیک اسید در
مقایسه با هینوکیتیول 7و ذغال فعال بهمنظور بررسی چگونگی

مواد و روشها
این تحقیق در مزرعه تولید بذر سیبزمینی واقع در شهرسـتان
اسدآباد از توابع استان همدان طی سال زراعی  88-84به اجـرا
درآمد .این مزرعه در  29کیلومتری شمال شهرستان اسدآباد بـا
طــول جغرافیــایی 98درجــه و  9دقیقــه شــرقی و بــا عــر
جغرافیایی  19درجه و  99دقیقه شمالی و با ارتفاع  1118متـر
از سطح دریا قرار دارد .براساس دادههای  11ساله هواشناسی از
ایستگاه سـینوپتیک اسـدآباد ،متوسـط بارنـدگی سـالیانه 111
میلیمتر و میانگین دمای ماههای بهار و تابستان در این منطقـه
 22/8درجه سانتیگراد میباشد.
اندازهگیریهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه بخش تحقیقات
اصالح و تهیه نهال و بذر در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی همدان انجام گرفت.
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوکهـای کامـل
تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور غلظت پـاکلوبوترازول و زمـان
مصرف آن انجام شد .غلظت مصرفی در چهار سطح ( P0شـاهد،
عدم مصرف پاکلوبوترازول) 211( P1 ،میلـیگـرم در لیتـر)P2 ،
( 111میلیگرم در لیتر) و  911( P3میلیگرم درلیتـر) اعمـال
شد .پاکلوبوترازول به صورت محلولپاشی و بر روی شاخ و برگ
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اثر غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد...
بیماریها در زمان الزم انجام شد و کوددهی براساس آزمون
خاک (جدول  )1با مصرف نسبت  211کیلوگرم در هکتار کود
فسفره سوپرفسفات تریپل و  121کیلوگرم در هکتار کود
سولفات پتاسیم مورداستفاده قرار گرفت .کود اوره بهمیزان 191
کیلوگرم در هکتار استفاده شد که یک سوم آن موقع کاشت و
دو سوم بقیه در دو مرحله بعد ،در زمان خاکدهی اول و 19
روز پس از آن بهصورت محلولپاشی و همراه سیستم آبیاری
استفاده شد .سیستم آبیاری بارانی و از نوع کالسیک ثابت بود.
در این آزمایش و در زمان برداشت از هر واحد آزمایشی سطح
رکورد یک مترمربعی بهصورت تصادفی برداشت و غدههای
تولیدی در سه اندازه کوچکتر از  19میلیمتر (غده ریز و
غیرقابل فروش) 19-99 ،میلیمتر (غده بذری) و بزرگتر از 99
میلیمتر (غده خوراکی) تفکیک شده و شمارش و توزین شدند.
نهایتاً صفات مربوط به عملکرد و اجزاء آن بهصورت تعداد غده
در مترمربع ،تعداد غده در بوته ،متوسط وزن غده ،درصد ماده
خشک غده ،عملکرد کل غده ،تعداد غدههای بذری ،غدههای
درشت و غدههای ریز در مترمربع موردارزیابی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد.
مقایسه میانگین صفات مورداندازهگیری با آزمون دانکن صورت
گرفت.

سیبزمینی بهکار گرفته شد .زمان مصرف در چهـار سـطح
(در زمــان شــروع غــدهبنــدی) 11( D2 ،روز پــس از شــروع
غدهبندی) 21( D3 ،روز پس از شروع غدهبندی) و  11( D4روز
پس از شروع غدهبندی) اعمال گردید .معموالً در رقـم سـانته و
در شرایط آب و هوایی استان همدان ،غدهزایی از  91تا  99روز
پس کاشت آغاز میشـود (پرویـزی و محجـوب .)1189 ،جهـت
اطمینان از تاریخ دقیق غدهزایی و به حـداقل رسـاندن خطـا ،از
 19روز پس از کاشت با بازدیدهای  29ساعته و کنار زدن خاک
اطراف دو بوته بـهطـور تصـادفی و مشـاهده ریزغـدههـای تـازه
تشکیل شده ،زمان دقیق غدهبندی مشخص شده و اعمال تیمار
صورت گرفت .هـر کـرت آزمایشـی شـامل  1ردیـف کاشـت بـا
فواصل ردیف و بوته ( 29 ×79سانتیمتر) و به طول  11متـر در
نظرگرفته شد .غدههای بـذری مـوردنظر جهـت کاشـت از رقـم
سانته و از کالس بذری سوپرالیت ( )SEو با اندازه یکنواخت 19
تا  99میلیمتر انتخاب شد .زمان کاشت غدهها براساس توصـیه
کارشناسی و مطابق با تاریخ کاشـت مرسـوم در منطقـه در 11
خردادماه انجام شد .یادداشـتبـرداری و نمونـهبـرداری بـر روی
ردیف وسط کاشت و با حذف یک متـر حاشـیه از بـاال و پـایین
خطوط انجام گردید.
عملیات داشت محصول شامل :آبیاری ،سلهشکنی و
خاکدهی پای بوتهها ،کنترل علفهای هرز ،مبارزه با آفات و
D1

جدول  :1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
بافت خاک
Soil texture

Table 1: Physiochemical traits of soil in experiential site
پتاسیم
فسفر
نیتروژن (درصد)
هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر)
K
P
-1
(N )%
) EC (ds.m
میلیگرم در کیلوگرم

pH

mg.kg-1

لوم رسی

0.41

426.3

4.6

1.2

7.3

Clay loam

خوراکی در مترمربع در سطح  1درصد معنیدار شد ولی بر
بقیه صفات موردبررسی تأثیر معنیدار نداشت (جداول  2و .)1
با مقایسه میانگین دادهها (جدول  )1مشخص شد که از نظر
متوسط تولید تعداد غده بین زمانهای مصرف پاکلوبوترازول
اختالف معنیداری مشاهده نشد ولی در بین سطوح مختلف
غلظت پاکلوبوترازول اختالف معنیدار وجود داشت .استفاده از
غلظت  911میلیگرم در لیتر بیشترین تأثیر را بر تعداد کل
غده در بوته و در مترمربع گذاشت .هرچند بین این غلظت و
 111میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول اختالف معنیداری در
تعداد کل غده در مترمربع و تعداد غده در بوته ایجاد نشد .اثر
پاکلوبوترازول در افزایش تعداد غده و باال بردن نسبت تکثیر
قبالً با نتایج یافتههای باندرا و تانینو ( ،)1995براون و همکاران
( )2003و لیم و همکاران ( )2004نیز مورد تأئید قرار گرفته

نتایج و بحث
تجزیه واریانس اثر غلظت پاکلوبوترازول و زمان مصرف آن بر
عملکرد و اجزای آن نشان داد که زمان محلولپاشی بر تعداد
غده ریز ،بذری و خوراکی در مترمربع در سطح  1درصد
معنیدار شد اما بر میزان درصد ماده خشک غده ،متوسط وزن
غده ،تعداد غده در مترمربع ،تعداد غده در بوته و عملکرد کل
غده معنیدار نشد .همچنین غلظت مصرفی پاکلوبوترازول بر
درصد ماده خشک غده ،تعداد غده در بوته ،تعداد غده ریز و
تعداد غده درشت در مترمربع در سطح  1درصد و بر متوسط
وزن غده ،تعداد کل غده در مترمربع و تعداد غده بذری در
مترمربع در سطح  9درصد معنیدار شد اما بر عملکرد کل غده
معنیدار نشد .اثرمتقابل غلظت مصرفی و زمان مصرف
پاکلوبوترازول صرفاً بر میزان تعداد غده ریز و تعداد غده
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بهکار گرفته شده ارتباط نزدیکی با زمان مصرف داشته و
متناسب با فاصله گرفتن از زمان غدهزایی ،اثر کمتری بر
افزایش تولید تعداد غده بذری در سیبزمینی دارد .این وضعیت
با نتایج پژوهش شارما و همکاران ( ،)1998تکالین ( )2006و
باندارا و تانینو ( )1995مطابقت دارد.
در برسی اثر غلظت پاکلوبوترازول بر تعداد غدههای خوراکی
(شکل  )1مشخص شد که کاربرد پاکلوبوترازول در زمان شروع
غدهزایی و  11روز پس از آن و با غلظتهای  111و911
میلیگرم در لیتر بیشترین تأثیر را در کاهش تعداد غدههای
بزرگ و درشت داشته است و استفاده از این ترکیب در مراحل
بعدی (مراحل سوم و چهارم) تأثیر چندانی نداشته است .روند
کاهش تعداد غدههای درشت با مصرف پاکلوبوترازول در
زمانهای مختلف متفاوت بوده است .بهطوریکه صرفاً با غلظت
 911میلیگرم در لیتر و در شروع غدهزایی و  11روز پس از آن
تأثیر معنیداری بر کاهش غده درشت نسبت به غلظتهای
 211و  111میلیگرم در لیتر دست آمد .با دو غلظت  211و
 111میلیگرم در لیتر و در هر دو زمان غدهزایی و  11روز پس
از آن کاهش معنیداری در تعداد غده درشت نسبت به تیمار
شاهد ایجاد نشد .با فاصله گرفتن از زمان غدهزایی ( 21و 11
روزه) اثربخشی پاکلوبوترازول در کاهش تعداد غده درشت حتی
با غلظت  911میلیگرم در لیتر نیز کاهش پیدا کرد و تفاوتها
با تیمار شاهد معنیدار نشد .اثر پاکلوبوترازول در کاهش میزان
غده درشت و بهویژه در شروع غدهبندی احتماالً بهدلیل نقش
پاکلوبوترازول در توزیع مواد فتوسنتزی و همچنین تحریک
غدهزایی و افزایش تعداد غدهها میباشد .زیرا با افزایش تعداد
غده آسمیالت گیاهی بین مصرفکنندههای بیشتری توزیع
شده و هر غده سهم کمتری از مواد فتوسنتزی دریافت میکند.
در نتیجه این تغییرات ،تقسیط مواد فتوسنتزی متوازن شده و
اندازه غدههای تولیدی ،بیشتر به سمت متوسط و بذری سوق
پیدا میکنند .بهنظر میرسد که این پدیده متأثر از تحریک
سنتز مواد سیتوکینین درونزادی باشد که درنتیجه بهکارگیری
پاکلوبوترازول برونزاد بوقوع میپیوندد (فلچر 1و همکاران،
 .)2000تحرک بخشی مواد حاصل از فتوسنتز و انتقال آنها از
منبع به مخزن از اثرات مهم سیتوکینین میباشد که در
سیبزمینی و گیاهان مشابه به اثبات رسیده است (جکسون،
 .)1999همچنین در مطالعه فلچر و همکاران ( )2000برخی از
نقشهای پاکلوبوترازول را در به تأخیر انداختن پیری ،به اثر آن
در افزایش سنتز سیتوکنین یا طوالنی نمودن زمان سنتز آن
مرتبط دانستهاند.

است .تأثیر مثبت پاکلوبوترازول بر افزایش تعداد غده در اندازه
بذری ،به دور از اثر منفی بر عملکرد کل ،احتماالً بهدلیل نقش
آن در انگیزش غدهزایی و توزیع بهتر آسمیالتها میباشد.
مشخص شده است که جیبرلین رشد طولی سلولها را در
نواحی مریستم انتهایی استولونها تحریک کرده و موجب رشد
طولی استولون میگردد .همچنین ثابت شده است که شرایط
محیطی از قبیل طول روز کوتاه ،درجه حرارت خنک که
انگیزش به غدهزایی میدهند ،از طریق تأثیر بر سنتز درونزاد
جیبرلین و نهایتاً تغییر مسیر سیگنالینگ آن اثرات خود را بروز
میدهند (جکسون .)1999 ،بنابراین بهنظر میرسد
پاکلواوترازول با ممانعت از سنتز جیبرلین طبیعی مسیر
سیگنالیگ را در انگیزش به غدهزایی تغییر داده و با متوقف
نمودن تولید استولون ،استولونهای شکل گرفته را به سمت
غدهزایی بیشتر سوق میدهد.
با بررسی مقایسه میانگین اثر پاکلوبوترازول و زمان مصرف
آن بر درصد ماده خشک غده مشخص شد که استفاده از
پاکلوبوترازول با غلظتهای  211،111،911میلیگرم در لیتر
باعث کاهش درصد ماده خشک غده نسبت به تیمار شاهد شد
ولی بین تیمارهای مصرفی پاکلوبوترازول تفاوت معنیدار
مشاهده نشد (جدول  .)1تأثیر پاکلوبوترازول در کاهش وزن
خشک غده احتماالً بهدلیل نقش آن در تولید غدههای بیشتر و
درنتیجه سینکهای بیشتر برای دریافت مواد فتوسنتزی
میباشد که با توزیع و تقسیط آسمیالت حاصله از فتوسنتز در
بین سینکهای بیشتر (غدههای بیشتر تولیدی) همراه شده و
در نهایت تجمع کمتر مواد فتوسنتزی در بین غدهها را در پی
داشته که این امر منجر به کاهش نسبی وزن خشک غده شده
است.
زمان و میزان مصرف پاکلوبوترازول اختالف معنیداری از
نظر تأثیر بر تعداد غده بذری داشت بهطوریکه زمان کاربرد
پاکلوبوترازول در مراحل اول و دوم (شروع غدهزایی و  11روز
پس از آن) باعث افزایش تعداد غدههای بذری در مترمربع در
حد بسیار معنیدار شد .اگرچه از نظر آماری و در سطح 9
درصد آزمون دانکن تفاوت معنیداری بین مصرف پاکلوبوترازول
در این زمانها و  21روز پس از غدهزایی ایجاد نشد .همچنین
در هر سه غلظت پاکلوبوترازول افزایش معنیداری در تولید
تعداد غده بذری در مقایسه با شاهد بهوجود آمد .اما بین سطوح
مختلف غلظت مصرفی پاکلوبوترازول اختالف معنیداری
مشاهده نشد .اثرات متقابل زمان و غلظت مصرفی بر تولید
تعداد غده بذری در مترمربع معنیداری نشد (جداول  2و .)1
بدین ترتیب مشخص میشود که پاکلوبوترازول در سه غلظت

1. Fletcher
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جدول  :2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول بر عملکرد و اجزای آن و درصد ماده خشک غده در محصول سیبزمینی
Table 2: Analysis of variance of concentration and date of application of paclobutrazol on yield and its components and percentage of tuber dry matter in potato crop
تعداد غده ریز
در مترمربع

تعداد غده در
بوته

تعداد کل غده
در مترمربع

Tuber in
no/plant

Total tuber in
no/m2

5.67ns

درجه
آزادی

تعداد غده خوراکی در
مترمربع

تعداد غده بذری در
مترمربع

df

Large potato no/m2

Potato seed in no/m2

Small tuber in
no/m2

تکرار

2

1.878ns

105.06ns

6.550ns

زمان محلولپاشی

3

**

9.090

**

**

23.94

غلظت مصرفی پاکلوبوترازول

3

**

23.05

**

46.73

اثر متقابل زمان و غلظت پاکلوبوترازول

9

منابع تغییرات
S. O. V

عملکرد کل غده

متوسط وزن غده
(گرم)

درصد ماده خشک غده
Percentage of tuber dry
matter

Total tuber yield

Mean weight of
)tuber (g

96.369ns

55.22ns

48.63ns

2.093ns

ns

ns

ns

ns

Replication
186.80

ns

10.90

41.708

12.30

32.39

12.75

Date of spraying
*

142.22

**

24.00

*

161.93

ns

42.66

*

66.24

**

24.98

PKZ concentration
**

2.77

ns

31.754

**

9.41

ns

7.21

ns

45.648

ns

39.85

ns

8.75

ns

2.021

PKZ Date × concentration

خطا

30

0.85

42.82

2.998

3.55

39.86

23.33

21.78

1.52

Error

ضریب تغییرات

10.98

11.8

13.01

14.21

8.18

10.2

CV

** و * :بهترتیب بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح  1و  9درصد :ns ،نشاندهنده عدم اختالف معنیدار میباشد
** and*: Show being significant (α=0.01 and 0.05, respectively). ns: Means no significant
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 اجزای آن و درصد ماده خشک غده در محصول سیبزمینی، مقایسه میانگین اثرات اصلی غلظت و زمان مصرفی پاکلوبوترازول بر عملکرد غده:1 جدول
Table 3: Mean analysis of main effects of concentration and date of application of paclobutrazol on yield, yield component and dry matter percentage in potato crop
تعداد کل غده در
تعداد غده در
تعداد غده بذری در
درصد ماده خشک غده
)عملکرد کل غده (کیلوگرم در مترمربع) متوسط وزن غده (گرم
تیمارها
مترمربع
بوته
مترمربع
Percentage of tuber dry
Mean weight of tuber
Total tuber yield (kg/m2)
Treatments
matter

(gr)

21.94a

68.93a

4.60a

Total tuber in no/m2

Tuber no/plant

Potato seed in no/m2

77.99a

14.71a

58.30a

زمان غدهزایی
Tuberization time

21.69a
22.09a

71.92a
65.90a

4.74a
4.84a

79.11a

14.92a

76.69a

14.46a

59.11a
53.59ab

 روز پس از غدهزایی11
10 dayas after tuberization

زمان مصرف پاکلوبوترازول

 روز پس از غدهزایی21

Time of application

20 days after tuberization
21.79a

66.55a

4.72a

74.77a

14.10a

50.79b

 روز پس از غدهزایی11
30 days after tuberization

22.14a

78.33a

4.76a

72.90c

13.75c

51.15b

شاهد
Control

20.09b
20.21b

67.35b
64.33b

4.78a
4.64a

75.57bc

14.25bc

78.78ab

14.86ab

55.23a

 میلیگرم در لیتر211
200 ppm

غلظت پاکلوبوترازول

55.86a

 میلیگرم در لیتر111

Paclobutrazul concentration

59.55a

 میلیگرم درلیتر911

300 ppm
19.84b

62.55b

4.72a

81.31a

15.34a

400 ppm

 درصد آزمون دانکن میباشند9  دارای اختالف معنیدار در سطح، میانگینهایی که با حروف متفاوت نشان داده شدهاند،در هر ستون جداگانه از غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول
Within each separated column of time and concentration of Paclobutrazol, means followed by the different letters are significantly different at 5% by DMRT
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غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول
Paclobutrazol concentration and date of application

شکل  :1اثر متقابل و زمان مصرف پاکلوبوترازول در میزان تولید غده درشت در سیبزمینی
Fig. 1: Interaction effect of paclobutrazol concentration and date of application on number of large tuber production in
potato
 11روز پس از

غدهزایی =D4

 21روز پس از

 11روز پس از

غدهزایی =D3

غدهزایی =D2

زمان

غدهزایی =D1

D4= 30 days after tuberization
غلظت  911میلیگرم در لیتر=P3

D3= 20 days after tuberization
غلظت  111میلیگرم در لیتر=P2

D2= 10 days after tuberization
غلظت  211میلیگرم در لیتر=P1

D1= tuberization time
عدم مصرف پاکلوبوترازول=P0

P3= 400 ppm of PK

P2= 300 ppm of PK

P1= 200 ppm of PK

P0= control

* :حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  9درصد آزمون دانکن میباشد
*: Labels with different letters are significantly different at 5% by DMRT

پس از غدهزایی و در غلظتهای مختلف تفاوت معنیداری در
تولید میزان ریزغده نسبت به شاهد مشاهده نشد (شکل .)2
بهنظر میرسد که به موازات اثرات پاکلوبوترازول در کاهش
غدههای درشت ،نقش آن در تولید غده متوسط و غده ریز
برتری پیدا میکند چرا که همانگونه که با کاربرد آن در
مراحل اولیه غدهزایی ،غدههای درشت کاهش پیدا کرد ،به
همان نسبت نیز غدههای ریز و متوسط افزایش پیدا کرده است

با بررسی مقایسه میانگینها در میزان تولید غده ریز
(کوچکتر از  19گرم) مشخص شد که بهکارگیری
پاکلوبوترازول در هنگام غدهزایی و زمانهای پس از آن وضعیت
مشابهی در تولید غده ریز ایجاد نکرد .اثر پاکلواوترازول در
افزایش میزان غده ریز در شروع غدهزایی و ده روز پس از قابل
توجه بود و در این میان دو غلظت  111و  911میلیگرم در
لیتر نسبت به غلظت  211میلیگرم در لیتر تفاوت معنیدار
داشتند .با تأخیر در محلولپاشی پاکلوبوترازول در  21و  11روز
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غلظت و زمان مصرف پاکلوبوترازول
Paclobutrazol concentration and date of application

شکل  :2اثر متقابل و زمان مصرف پاکلوبوترازول در میزان تولید غده ریز در سیبزمینی
Fig. 2: Interaction effect of paclobutrazol concentration and date of application on number of small tuber production in
potato
 11روز پس از

غدهزایی =D4

 21روز پس از

 11روز پس از

غدهزایی =D3

غدهزایی =D2

زمان

غدهزایی=D1

D4= 30 days after tuberization
غلظت  911میلیگرم در لیتر=P3

D3= 20 days after tuberization
غلظت  111میلیگرم در لیتر=P2

D2= 10 days after tuberization
غلظت  211میلیگرم در لیتر=P1

D1= tuberization time
عدم مصرف پاکلوبوترازول=P0

P3= 400 ppm of PK

P2= 300 ppm of PK

P1= 200 ppm of PK

P0= control

* :حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین تیمارها در سطح  9درصد آزمون دانکن میباشد
*: Labels with different letters are significantly different at 5% by DMRT

غدههای ریز را شامل میشوند .این نتایج با نتایج پژوهش لیم

با این نتایج مشخص میشود که با کاربرد پاکلواوترازول در
مرحله غده زایی و مدت محدودی پس از آن اگرچه تعداد
غدههای کوچک افزایش مییابد اما اثرات مثبتی نیز از کاربرد
آن در افزایش غده بذری در این مراحل ایجاد میشود .البته
میبایستی غلظت مؤثر و مفید آن را نیز لحاظ نمود .با این
وصف اثرات منفی پاکلوبوترازول در افزایش غده ریز و در
غلظتهای باال بیشتر متأثر از زمان مصرف آن بوده و با فاصله
گرفتن از دوره غدهزایی تشدید میگردد .این اثرات احتماالً به
روابط بین نواحی مصرف اولیه و ثانویه 1و مراکز تولید مواد
فتوسنتزی 2در گیاه بر میگردد ،بهطوریکه استولونهای
انگیخته شده در مراحل آخر ،بهعنوان سینکهای ثانویه و کم
اهمیت بهشمار میآیند و آسمیالت کمتری را دریافت
مینمایند ،درحالیکه غدههای حاصله از مصرف پاکلوبوترازول
در مرحله اول و دوم بهعنوان سینکهای قوی اولیه سهم
بیشتری از اسمیالت گیاهی را دریافت مینمایند ،بنابراین
غدههای اولیه بزرگ شده و به غدههای بذری تبدیل میشوند
ولی غدههای حاصل از استولونهای ثانویه کوچک مانده و

و همکاران ( )2004مطابقت دارد.
با مقایسه میانگین دادههای حاصل از عملکرد کل غده
مشخص شد که غلظت مصرفی و زمان مصرف پاکلوبوترازول اثر
معنیداری بر عملکرد کل غده تولیدی نداشت (جدول  .)1این
نتیجه احتماالً بهدلیل تأثیر تنظیمکننده رشد گیاهی بر
غدهزایی و تولید غدههای بیشتر و کوچکتر با وزن کمتر
میباشد بهطوریکه توزیع بیشتر تعداد غده در بوته را موجب
شده و بدون کاهش در مقدار عملکرد کل ،تعداد غدههای
تولیدی را در واحد سطح افزایش داده و با افزایش نسبت تکثیر،
اندازه آنها را کوچکتر نموده و به سمت غدههای بذری سوق
داده است .در مجموع پاکلوبوترازول با تقسیط بیشتر مواد
فتوسنتزی و ایجاد توازن در جهت منبع – مخزن بر خالف اثر
جیبرلینها ،به تغذیه متعادلتر استولونها کمک مینماید که
بهنوبهخود منجر به کاهش عقیمی استولون و تشویق به
غدهسازی بیشتر میگردد .این اثربخشی پاکلوبوترازول تا زمانی
کارآمد میباشد که حداکثر میزان استولون تولید شده باشد و
لذا در قبل از غدهزایی ممکن است پاکلوبوترازول با متوقف
کردن تولید جیبرلین در مراحل اولیه رشد سیبزمینی از

1. First and Second Sinks
2. Source
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 در عـین حـال تـأثیر منفـی بـر،میلیمتر) را افزایش مـیدهـد
 ضمن، بنابراین با کاستن از حجم غده درشت.عملکرد کل ندارد
 از خسارت ناشی از گسـترش،پرهیز از نیاز به قاچ کردن غدهها
بیماریها کاسته و نیز از افزایش هزینـههـای تولیـد بـا مصـرف
ً ضـمنا.غدههای مناسب در اندازه بذری ممانعت بهعمل میآیـد
 بیشتر در فرآوری سـیبزمینـی،بهدلیل اینکه ماده خشک غده
حائز اهمیت میباشد و در تولیـد بـذر سـیبزمینـی از اهمیـت
 لذا اگرچه کاهش ماده خشـک غـده در،کمتری برخوردار است
 اما بـا اثـرات مثبـت آن،نتیجه مصرف پاکلوبوترازول حاصل شد
در افزایش غدههای بذری و ضریب تکثیر بیشتر جبـران شـده و
.تا حدودی قابل چشم پوشی میباشد

قابلیت سیبزمینی در رسیدن به حداکثر پتانسیل استولونزایی
ممانعت کرده و منجر به کاهش تشکیل استولون و در نتیجه
 اثرات پاکلوبوترازول در افزایش.کاهش عملکرد کل غده بشود
تولید تعداد غده و همزمان نداشتن اثر منفی بر عملکرد کل در
) و روزانا و بهاالدین1998( این پژوهش با نتایج باندرا و تانینو
.) نیز مطابقت دارد2014(
نتیجهگیری کلی
با نتایج این پژوهش مشخص شد که محلولپاشی پاکلوبوترازول
 میلـیگـرم در لیتـر در مـزارع211-111 با غلظتهایی در حد
 در سطحی قابـل،تولید بذر و بهویژه در محدوده زمانی غدهزایی
19-99 ( توجــه میــزان غــدههــای تولیــدی در انــدازه بــذری
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The Effect of Paclobutrazol (PBZ) Concentration and Date of Application on Yield
and its Component in Potato
Parvizi1*, Kh. and Fazli2, S. H.
Abstract
In this research, the effect of different concentrations of Paclobutrazol (0, 200, 300, 400mg.L -1) and different
application times of paclobutrazol (beginning of tuberization, 10, 20 and 30 days after tuberization) on some qualitative
and quantitative traits of ‘Sante’ potato cultivar were investigated. Test was performed in a factorial experiment based
on randomized complete blocks design with two factors by 3 replications. Paclobutrazol (Culture commercial
suspension with 250gr.L-1 active ingredient of PBZ) was used as foliar spray on potato plants. Conclusion of analysis
variances demonstrated that effect of paclobutrazol application time was significant (p≤0.01) on large, small and seed
tuber size production. The effect of Paclobutrazol concentration showed significant difference on tuber dry matter
percentage, large, small, potato seed tuber, total number, mean weight of tuber and tuber number per plant. Comparison
means results showed that use of poclobutrazol with concentrations of 300 and 400mg. L -1 increased amount of tuber in
potato plants. As a result, number of total tubers per plant and number of tuber seeds have been increased by 9.8% and
13.2% respectively. Although application of paclobutrazol in these two levels significantly increased mean number of
tuber per plant but had no significant effect on total yield comparison with control treatment. By results of this
experiment we can conclude that application of paclobutrazol on potato plant will be considerably able to increase
percentage of seed tuber size. Consequently, this situation leads to more efficiency of tuber production per area unit in
potato seed farms.
Keywords: Tuber number, Tuberization, Foliar application, Plant growth retardant
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