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تأثیر غلظت و زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات اسید (سینرژیست اکسین) بر
عملکرد گوجهفرنگی ،خیار ،بادنجان و کلمپیچ در شرایط مزرعهای
رقیه جوانپور ،*1سید ضیاء نصرتی 2و میثم نژادصاحبی
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 2 ،1و  .3مربیان پژوهشی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان باغبانی ،پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی جهاد
دانشگاهی ،واحد تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 98/11/11 :تاریخ تصویب)89/5/12 :

چکیده
پژوهش حاضر در بهار و تابستان سال زراعی  1398با هدف بررسی تأثیر محلولپاشی تنظیمکنندۀ
رشد فنیل فتاالمات بر عملکرد و اجزای عملکرد سه سبزی میوهای شامل گوجهفرنگی ،بادنجان و
خیار و کلمپیچ بهعنوان یک نوع سبزی برگی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا
شد .تیمارهای آزمایش شامل زمان محلولپاشی و تعداد دفعات محلولپاشی با فنیل فتاالمات اسید
(غلظت هزار میلیگرم در لیتر) بود .گیاهانی بدون محلولپاشی بهمنزلۀ شاهد در نظر گرفته شدند.
اولین مرحلۀ محلولپاشی در زمان شروع گلدهی بود و دو نوبت بعدی به فواصل  15روز درمجموع
تا  3بار و در مورد خیار تا چهار بار تکرار شدند .نتایج آزمایش در مورد گوجهفرنگی نشان داد
بیشترین تعداد میوه در بوته ( 33عدد) ،بیشترین عملکرد بوته ( 5کیلوگرم) و عملکرد در واحد سطح
( 19کیلوگرم) از محلولپاشی در شروع گلدهی به دست آمد .بررسی عملکرد خیار نشان داد بیشترین
تعداد میوه ( 11عدد) و عملکرد بوته ( 6/1کیلوگرم) به محلولپاشی در زمان گلدهی اختصاص
داشت .در مورد بادنجان باالترین مقادیر تعداد میوه در بوته ( 6/3عدد) ،وزن تکمیوه ( 113/3گرم) و
عملکرد تکبوته ( 3کیلوگرم) مربوط به تیمار اول محلولپاشی (قبل از بازشدن گلها) و تیمار دوم
محلولپاشی (دو هفته بعد از بازشدن گلها) بود .مطالعۀ تیمار محلولپاشی روی کلمپیچ نیز آشکار
ساخت سنگینترین هد کلم ( 2/1کیلوگرم به ازای هر هد) و بیشترین وزن کل تکبوته (3/699
کیلوگرم) از محلولپاشی در سه نوبت محلولپاشی (بعد از استقرار نشاها ،دو هفته بعد از اولین
مرحله و دو هفته بعد از دومین مرحلۀ محلولپاشی) به دست آمد.
واژههای کلیدی :تنظیمکنندۀ رشد ،سبزیهای میوهای ،گلدهی.
مقدمه
برای دستیابی به عملکردی مطلوب در سبزیهای میوهای
همچون سبزیهای خانوادة کدوییان (خیار ،خربزه ،طالبی
و غیره) و بادنجانیان (گوجهفرنگی ،بادنجان ،فلفل و غیره)
به موازات ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی،
تلفن43363263665 :

مهیاکردن شرایط محیطی و بیولوژیکی برای گلدهی
بیشتر و تبدیل آنها به میوه اهمیت زیادی دارد .برای
نیل به این هدف ،پدیدة گردهافشانی باید بهدرستی و
کامل انجام پذیرد که در سطوح وسیعتر تولید بهعلت
شرایط اقلیمی و ژنتیکی متفاوت ،مهیا کردن چنین
E-mail: javanpoor@ut.ac.ir
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شرایطی بسیار سخت و هزینهبر و در برخی موارد
غیرممکن است .بر این اساس برای رسیدن به عملکردی
مطلوب و باکیفیت ،دخالت در پدیدة گردهافشانی
اجتنابناپذیر است .در این راستا استفاده از ترکیبات
شیمیایی و شبههورمونی و پاشیدن آنها روی گیاه در
مراحل خاصی از رشد و نمو میتواند کمک شایانی به این
امر کند .فنیل فتاالمات اسید یک تنظیمکنندة رشد با
کارکردی همسو با اکسین در فرایندهای بیولوژیکی است
که با افزایش طول عمر کالله ،موجب گردهافشانی
مطمئن و درنهایت افزایش عملکرد میشود ( Nyeki et
3
 .)al., 2002این ماده با نام تجاری نویرول  24دبلیو پی
تولید و مصرف میشود .این تنظیمکنندة رشد با کاهش
اثرات نامطلوب شرایط محیطی و زراعی ،زمینه را برای
تولید محصول بیشتر فراهم میآورد .بهعلت نقش
چشمگیر این ترکیب در افزایش میزان تشکیل میوه در
محصوالتی همچون گوجهفرنگی ،لوبیا ،نخودفرنگی ،خیار،
انگور ،سیب ،گیالس و سویا ،توصیههای زیادی در
استفاده از آن در زمان گلدهی در شرایط مزرعهای و
گلخانهای شده است .میزان افزایش محصول ناشی از
کاربرد این ترکیب برحسب نوع محصول ،نحوه و زمان
استفاده ،تعداد دفعات مصرف و میزان تغذیۀ گیاه از  4تا
 34درصد متفاوت است (.).Racsko & Lakatos, 2003
در پژوهشی  )1989( Glaps & Goreckiافزایش عملکرد
و زودرسی محصول با کاربرد اکسینهای مصنوعی
( )NAA ،2,4-D ،NOAو فنیل فتاالمات در بادنجان رقم
رودو را گزارش کردند (2003 & 2006) Kowalska .اثر
مثبت هورمونپاشی گلها روی عملکرد گوجهفرنگی را
تأیید کرد و نیز گزارش داد که زودرسترین و بیشترین
عملکرد مربوط به گیاهان تیمارشده با تنظیمکنندههای
رشد در مقایسه با گیاهان شاهد بوده است که این امر
بهعلت افزایش طول سلولها در تیمارهای هورمونی بود.
 (2004) Racskoاثر فنیل فتاالمات اسید و تغذیه را روی
تشکیل و کیفیت میوة هفت رقم سیب مطالعه کرد .نتایج
پژوهش نشان داد که با استفاده از نویرول  24دبلیو پی و
بهویژه مصرف کود میتوان تشکیل و تعداد میوه در هر
درخت را افزایش داد .همچنین نتایج این پژوهش نشان
داد که کاربرد فنیل فتاالمات اسید دورة گلدهی بیشتر

1. Nevirol 60 WP

ارقام را طوالنیتر میکند .عالوه بر این Racsko et al.

) (2006واکنش ارقام آلبالو و سه رقم آلو را به فنیل
فتاالمات اسید بررسیشده قرار دادند .محلولپاشی روی
گیاهان در مرحلۀ  44درصد تمامگل درختان انجام
گرفت .زمان خاتمۀ دورة گلدهی بهطور متوسط  6/6روز
در مورد ارقام آلبالو و  3/4-3روز در مورد ارقام آلوی
اروپایی به تعویق افتاد .همچنین این تیمار موجب افزایش
 34-67درصدی تشکیل میوه در آلبالو و افزایش 65-34
درصدی در آلوهای اروپایی شد .در مورد آلبالوها نسبت
خوشههایی با تعداد میوة زیاد ( 5-3میوه در هر خوشه)
افزایش یافت .مطابق با آن عملکرد میوه حدود  66درصد
در مورد ارقام آلبالو و  34درصد در مورد ارقام آلوی
اروپایی افزایش نشان داد (2003) Racsko & Lakatos .با
کاربرد فنیل فتاالمات اسید در مرحلۀ گلدهی بر روی
خیار نتیجه گرفتند که مصرف نویرول بیشترین تأثیر را
روی اندازة میوة خیار دارد .در مورد واریتۀ هیبرید باربارا،
میوههای با اندازه  2-3سانتیمتر تا  33درصد افزایش
یافت و نسبت میوههای با اندازة  3-2سانتیمتر به 33/3
درصد رسید درحالیکه میوههای درشت تا  64/3درصد
کاهش یافتند .همچنین نتایج آنها روی دو واریتۀ
هیبرید گوجهفرنگی (دلتا و ربوت) نشان داد که با
محلولپاشی فنیل فتاالمات اسید برای هر دو واریته
نسبت تشکیل میوه و عملکرد با اندازة نرمال افزایش
یافت .با مصرف کود ،مقدار عملکرد استاندارد و عملکرد
کل هم در مورد مصرف فنیل فتاالمات و هم بدون مصرف
این تنظیمکننده افزایش داشت که این مقدار افزایش با
مصرف نویرول میتواند به  7/2درصد برای واریتۀ دلتا و
 36/6درصد برای واریتۀ ربوت باشد .در ایران نیز
پژوهشهایی در کاربردیکردن استفاده از فنیل فتاالنیک
اسید انجام شده است .بهعنوان مثال اثر اسید ان فنیل
فتاالمات بر تشکیل میوه و صفات مورفولوژیک حبههای
چهار رقم انگور توسط  )2012( Nosrati et al.انجام شده
است و بیان کردند که غیر از رقم عسگری در بقیۀ ارقام
استفاده از فنیل فتاالنیک اسید با غلظت هزار میلیگرم
در لیتر موجب افزایش تشکیل میوه تا  62/6درصد نسبت
به شاهد میشود .همچنین گزارش شده است که فنیل
فتاالنیک اسید موجب افزایش تشکیل میوه و کیفیت
گیالس میشود ) .(Nosrati et al., 2011بنابراین ،هدف از
پژوهش حاضر تأثیر زمانهای مختلف پاشش تنظیمکنندة
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رشد فنیل فتاالمات اسید با توجه به مرحلۀ رشد و نموی،
روی رشد و عملکرد سبزیهای میوهای گوجهفرنگی،
خیار ،بادنجان و سبزی برگی کلمپیچ است.
مواد و روشها
آزمایش حاضر در بهار و تابستان سال زراعی  3383در
مزرعۀ پژوهشی آموزشی جهاد دانشگاهی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج
اجرا شده است .به لحاظ شرایط آب و هوایی براساس
دادههای هواشناسی دارای بارندگی  654میلیمتر در
سال ،کمترین مقدار بارندگی در مردادماه ،متوسط دمای
سالیانه  32درجۀ سانتیگراد و تعداد روزهای یخبندان
 44روز است .نتایج تجزیۀ خاک مزرعۀ محل آزمایش در
جدول  3ارائه شده است .فنیل فتاالمات اسید( 3با نام
تجاری بارافشان  3در ایران و تحت نظارت و دانش فنی
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در مجموعۀ تولیدی
هیدروکربنهای حلقوی) با غلظت هزار میلیگرم در لیتر
استفاده شد .بدین صورت که  344گرم از پودر فنیل
فتاالمات در  344لیتر آب حل و محلول سوسپانسیون
تهیه شد .بهطور جداگانه روی گیاهان گوجهفرنگی،
بادنجان ،کلم و خیار محلولپاشی شد .گیاهان
محلولپاشی نشده بهمنزلۀ شاهد در نظر گرفته شدند
( ;Racsko, 2003 & 2004; Racsko et al., 2006
 .)Thurzo et al., 2008; Svaton & Palka, 1993بدین

منظور گیاهان گوجهفرنگی رقم ریو گراند 6پس از رسیدن
به مرحلۀ نشایی در تاریخ یکم خرداد  3383به مزرعه
انتقال یافتند و بهترتیب به فاصلۀ  54سانتیمتر روی
ردیف و  344سانتیمتر بین ردیف کشت شدند پس از
رسیدن این گیاهان به مرحلۀ گلدهی ،محلول آمادهشده
در سه زمان (شروع گلدهی 34 ،و  34روز بعد از
محلولپاشی اول) روی گیاهان پاشیده شد .پس از
رسیدن گوجهفرنگیها ،هفتهای دو بار و در کل  34بار
برداشت شد .پس از برداشت میوهها صفات عملکرد،
میانگین وزن میوة بازارپسند ،قطر میوه ،طول میوه،
درصد پوسیدگی گلگاه ،درصد مادة خشک و عملکرد در
مترمربع در آنها اندازهگیری شد .گیاهان بادنجان تودة
بومی سراب پس از رسیدن به مرحلۀ نشایی در تاریخ 34
)1. N-PHENIL-PHTALANIC ACID (NEVIROL 60 WP
2. Rio Grande
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خرداد  3383به مزرعه انتقال یافتند و بهترتیب به فاصلۀ
 54سانتیمتر روی ردیف و  24سانتیمتر بین ردیف
کشت شدند .پس از رسیدن این گیاهان به مرحلۀ
گلدهی ،محلول آمادهشده در سه زمان (قبل از بازشدن
گلها 34 ،و  34روز بعد از محلولپاشی اول) روی گیاهان
اسپری شد .در زمان برداشت ،هفتهای دو بار و در کل 36
بار برداشت شد .پس از برداشت میوهها صفات عملکرد،
تعداد میوه در هر بوته و میانگین وزن تکمیوه
اندازهگیری شد .بذور خیار رقم سوپراستار 3بهطور
مستقیم در تاریخ یکم تیر  3383در مزرعه بهترتیب به
فاصلۀ  54سانتیمتر روی ردیف و  344سانتیمتر بین
ردیف در مزرعه کشت شدند و پس از رسیدن این گیاهان
به مرحلۀ گلدهی ،محلول آمادهشده در  5زمان (قبل از
گلدهی 34 ،34 ،و  54روز بعد از محلولپاشی اول) روی
گیاهان پاشیده شد .هنگام برداشت ،یک روز در میان و
در کل  64بار برداشت خیار انجام گرفت .پس از برداشت
میوهها صفات عملکرد ،تعداد میوه در هر بوته و تعداد
میوة غیر بازارپسند اندازهگیری شد .گیاهان کلمپیچ قرمز
رقم ساکاتا 5پس از رسیدن به مرحلۀ نشایی در تاریخ یکم
تیر  3383به مزرعه انتقال یافتند و پس از استقرار نشاها
در مزرعه ،محلولپاشی در سه زمان (استقرار نشاها 34 ،و
 34روز بعد از محلولپاشی اول) روی گیاهان انجام شد.
پس از برداشت میوهها صفات میانگین وزن هد ،طول و
عرض هد ،وزن کل بوته و درصد مادة خشک هد
اندازهگیری شد ( & Nosrati et al., 2011; Racsko
.)Lakatos, 2003; Nosrati et al., 2012
تجزیۀ تحلیل آماری
برای اجرای این آزمایش از طرح پایۀ بلوکهای کامل
تصادفی با چهار تیمار برای گوجهفرنگی ،بادنجان و
کلمپیچ قرمز و پنچ تیمار برای خیار در سه تکرار استفاده
شد .دادههای جمعآوری شده توسط نرمافزار آماری SAS
( )2001برای هر کدام از سبزیهای گوجهفرنگی ،خیار،
بادنجان و کلمپیچ قرمز بهصورت جداگانه تجزیه شدند.
مقایسۀ میانگین بین صفات با استفاده از آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح  4درصد انجام گرفت
(.)Soltani, 2007
3. Supersatar
4. Sakata
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جدول .3نتایج تجزیۀ خاک مزرعۀ پژوهشی محل اجرای آزمایش
pH

EC
()dSm-1

درصد
نیتروژن کل

درصد
مواد آلی

8/3

6/73

4/483

4/77

فسفر
)(ppm
33/22

آهن
)(ppm
7/43

پتاس
)(ppm
352

روی
)(ppm
3/83

مس
)(ppm
3/36

بافت
خاک

منگنز
)(ppm
67/3

رسی لومی

آمد .این در حالی است که کمترین مقادیر عملکرد به
زمانهای پاشش دوم و سوم (دو و چهار هفته پس از
محلولپاشی اول) اختصاص داشت که با شاهد تفاوت
معناداری نداشتند (جدول .)3به عبارت سادهتر با
محلولپاشی فنیل فتاالمات در زمان شروع گلدهی،
گوجهفرنگی به افزایش عملکرد در حد  35درصد در واحد
سطح در مقایسه با دیگر زمانهای پاشش رسید.
طول میوه و صفت کیفی درصد مادة خشک میوه
تحتتأثیر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات قرار نگرفتند
(جدول .)6بااینحال بیشترین طول و درصد مادة خشک
میوه بهترتیب به زمانهای پاشش اول و دوم اختصاص
داشت (جدول .)3در کنار این دو صفت ،واکنش قطر میوه
و بروز عارضۀ پوسیدگی گلگاه در میوه تحت محلولپاشی
با فنیل فتاالمات در سطح  4درصد معنادار شد .گیاهان
محلولپاشی شده در زمان دوم میوههای قطور و سالم
(بدون پوسیدگی گلگاه) تولید کردند .این در حالی است
که درصد میوههای پوسیدة گلگاه در زمان سوم
محلولپاشی ،بیش از باقی زمانها بود (جدول.)3

نتایج
گوجهفرنگی
نتایج تجزیۀ واریانس دادههای جمعآوری شده از تیمار
زمان محلولپاشی با تنظیمکنندة رشد فنیل فتاالمات
روی رشد و عملکرد گوجهفرنگی مزرعهای (جدول)6
نشان داد که تأثیر محلولپاشی فنیل فتاالمات روی
صفات عملکرد بوته ،قطر میوه ،درصد پوسیدگی گلگاه
میوه و عملکرد میوه در مترمربع در سطح  4درصد
معنادار بوده است (جدول .)6براساس جدول مقایسۀ
میانگین (جدول )3تحتتأثیر زمان محلولپاشی اول
(شروع گلدهی) تعداد میوة بیشتری در بوته ( 73عدد)
تشکیل شد .تحتتأثیر زمان پاشش دوم (دو هفته پس از
محلولپاشی اول) نیز وزن تکمیوة باالتری به دست آمد
(جدول .)3هر چند تفاوت معناداری بین زمانهای
مختلف پاشش فنیل فتاالمات در مورد این صفات
مشاهده نشد (جدول .)6بیشترین عملکرد بوته و عملکرد
در واحد سطح گوجهفرنگی در زمان پاشش اول (شروع
گلدهی) بهترتیب با مقادیر  4و  34کیلوگرم به دست

جدول .6تجزیۀ واریانس اثر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات اسید روی رشد و عملکرد گوجهفرنگی مزرعهای
میانگین مربعات

درجۀ
عملکرد (کیلوگرم
آزادی
وزن تک میوه (گرم)
تعداد میوه در بوته
در بوته)

منابع
تغییرات
بلوک
زمان محلولپاشی
خطا
کل
ضریب تغییرات ()%

6
3
2
33

4/45
87/53 ns
634/48

73/48
* 6445343/27
233364/48

4/27
3244/53 ns
743/64

66/34

63/62

32/7

طول
میوه

قطر میوه
(میلیمتر)

پوسیدگی مادة خشک عملکرد (کیلوگرم
در مترمربع)
(درصد)
گلگاه

6/34
63/33
32/82
4/43
* 4/63 ns 333/55 * 34545/38 ns 73358/34
4/36
3/53
62553/43 34332/63
2/63

2/7

35/43

34/35
* 363254/27
6443286/33
63/62

36/48

*معنادار در سطح  4درصد ns ،عدم اختالف معنیدار.

جدول  .3مقایسۀ میانگین زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات اسید روی رشد و عملکرد گوجهفرنگی مزرعهای
زمان محلولپاشی

تعداد میوه
در بوته

عملکرد (کیلوگرم
در بوته)

وزن تک
میوه (گرم)

قطر میوه
(سانتیمتر)

طول
میوه

پوسیدگی
گلگاه

مادة خشک
(درصد)

عملکرد (کیلوگرم
در مترمربع)

شروع گلدهی
 34روز بعد از محلولپاشی اول
 34روز بعد از محلولپاشی اول
شاهد

73/33 a
26/33 a
25/33 a
23/27 a

4a
3/3 b
3/3 b
3/5 b

373 a
378/2 a
362/6 a
343/3 a

2/7 ab
2/8 a
4/3b
2/7 ab

2/8 a
2/7 a
2/3 a
2/6 a

3/2 b
4b
33 a
4/2 b

5/4 a
4a
5/3 a
5/4 a

34 a
2/2 b
2/2 b
2/7 b

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معناداری براساس آزمون دانکن در سطح  4درصد ندارند.
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خیار
محلولپاشی فنیل فتاالمات در زمانهای مختلف رشد و
نمو گیاه اثرات معناداری بر عملکرد خیار و اجزای عملکرد
در سطح  4درصد ایجاد کرد .مطابق با جدول تجزیۀ
واریانس صفات (جدول ،)5صفات تعداد میوه در بوته،
عملکرد بوته و تعداد میوة غیربازارپسند ،تفاوتهای
معناداری را نسبت به تیمار زمانهای مختلف پاشش فنیل
فتاالمات نشان دادند .براساس جدول مقایسۀ میانگین
صفات ،در بین  4زمان مختلف محلولپاشی ،بیشترین
تعداد میوه ( 53عدد) و عملکرد بوته ( 2/5کیلوگرم) در
زمان محلولپاشی دوم یعنی مصادف با زمان گلدهی
مشاهده شد .هر چند عملکرد بوته با تیمار شاهد اختالف
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معناداری نداشت .این در حالی است که تعداد میوه کمتری
( 67عدد) در زمان پاشش سوم ( 34روز پس از محلولپاشی
اول) مشاهده شد که البته با تیمار شاهد اختالف معناداری
نداشت .کمترین عملکرد بوته ( 3/6کیلوگرم) در زمان
محلولپاشی سوم یعنی  34روز پس از محلولپاشی اول
مشاهده شد (جدول .)4صفت مهم دیگری که در عملکرد
نقش تعیینکننده دارد ،تعداد میوة غیربازارپسند در بوته
است که در این آزمایش گیاهان شاهد بیشترین تعداد میوه
غیربازارپسند ( 2/4میوه در بوته) را به خود اختصاص داد.
نکتۀ درخور توجه اینکه درصد میوة غیربازارپسند کمتری
به محلولپاشی در زمان پاشش دوم یعنی در زمان گلدهی
مربوط بود (جدول.)4

جدول  .5تجزیۀ واریانس اثر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات روی عملکرد خیار مزرعهای
منابع
تغییرات

درجۀ آزادی
6
5
8
35

بلوک
زمان محلولپاشی
خطا
کل
ضریب تغییرات ()%

میانگین مربعات
تعداد میوه در بوته

عملکرد (کیلوگرم در بوته)

تعداد میوه غیر بازارپسند

33/65
* 78/23
33/74

23/48
*4534635/56
6333624/66

35/46
* 33/35
6/5

63/32

37/42

66/35

*معنادار در سطح  4درصد.

جدول  .4مقایسۀ میانگین اثر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات روی عملکرد خیار مزرعهای
تعداد میوه غیر بازارپسند

زمان محلولپاشی

تعداد میوه در بوته

عملکرد (کیلوگرم در بوته)

قبل از گلدهی
 34روز بعد از محلولپاشی اول
 34روز بعد از محلولپاشی اول
 54روز بعد از محلولپاشی اول
شاهد

b35/4

ab4

b3/4

a53

a2/5

b3/4

b67

b3/6

b3/74

b33

ab5/6

b3/64

b33/4

a2/6

a2/4

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معناداری براساس آزمون دانکن در سطح  4درصد ندارند.

بادنجان
نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که اجزای عملکرد بادنجان
مثل تعداد میوه در بوته ،عملکرد تکگیاه و وزن تکمیوه
واکنش مثبتی به زمانهای مختلف محلولپاشی نشان
دادند و از نظر آماری تفاوتهای معناداری را در سطح 4
درصد بروز دادند (جدول .)2براساس نتایج آزمون مقایسۀ
میانگین ،محلولپاشی مرحلۀ اول (قبل از بازشدن گلها)
و محلولپاشی مرحلۀ دوم (دو هفته بعد یا زمان گلدهی)
توانستند باالترین مقادیر مرتبط با تعداد میوه در بوته

( 2/7عدد) ،وزن تکمیوه ( 557/3گرم) را در مقایسه با
زمانهای دیگر از آن خود سازد .در مقابل کمترین مقادیر
صفات مذکور نیز به گیاهان شاهد اختصاص داشت
(جدول .)7مطابق با نتایج مقایسۀ میانگین ،در محلولپاشی
مرحلۀ اول (قبل از بازشدن گلها) باالترین میزان عملکرد
بوته ( 3کیلوگرم) در مقایسه با زمانهای دیگر مشاهده
شد و بین دیگر زمانهای پاشش ،در مورد صفت عملکرد
بوته تفاوت معناداری ثبت نشد .اما عملکرد کمتری در
بوتههای شاهد به دست آمد (جدول.)7

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،54شمارة  ،3پاییز 3333
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جدول  .2تجزیۀ واریانس اثر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات روی عملکرد بادنجان در شرایط مزرعهای
منابع

درجۀ

میانگین مربعات

تغییرات

آزادی

تعداد میوه در بوته

عملکرد (کیلوگرم در بوته)

وزن تکمیوه (گرم)

بلوک

6

32/25

64/83

35/24

زمان محلولپاشی

3

* 34/52

* 3837363/22

* 2364/66

خطا

2

3/64

334444/35

34383/22

کل

33
63/3

ضریب تغییرات ()%

38/25

33/28

*معنادار در سطح  4درصد.

جدول  .7مقایسۀ میانگین اثر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات روی عملکرد بادنجان در شرایط مزرعهای
زمان محلولپاشی

وزن تکمیوه (گرم)

تعداد میوه در بوته

عملکرد (کیلوگرم در بوته)

قبل از بازشدن گلها

2/7 a

3a

557/3 a

 34روز بعد از محلولپاشی اول

2/4 a

3/3 b

533 a

 34روز بعد از محلولپاشی اول

5/7 ab

6 ab

386/3 ab

شاهد

6/7 b

3/4 b

332/6 b

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معناداری براساس آزمون دانکن در سطح  4درصد ندارند.

هر هد) در نوبت دوم محلولپاشی ( 34روز بعد از
استقرار نشاها) و گیاهان شاهد به دست آمد (جدول.)3
مطابق با نتایج مقایسۀ میانگین ،محلولپاشی با فنیل
فتاالمات در تمام نوبتهای پاشش سبب افزایش طول
هد کلمپیچ شده است .اما در محلولپاشی در نوبت سوم
( 34روز بهعالوه  34روز بعد از استقرار نشاها) طول هد
بلندتری ( 38سانتیمتر) مشاهده شد .این در حالی است
که کمترین طول هد ( 34سانتیمتر) در بوتههای شاهد
بهدست آمد (جدول .)7در مورد صفت قطر هد ،تفاوت
معناداری بین تعداد محلولپاشی مشاهده نشد اما
کمترین قطر هد را کلمهای شاهد داشتند (جدول.)3

کلمپیچ
مطابق با جدول تجزیۀ واریانس صفات (جدول  )8بهجز
صفات قطر هد و درصد مادة خشک هد ،زمانهای
مختلف پاشش فنیل فتاالمات تفاوتهای معناداری را
روی صفات میانگین وزن هد ،طول هد و وزن کل بوته
کلمپیچ در سطح  4درصد ایجاد کرد .آنچه که از نتایج
مقایسۀ میانگین صفات برمیآید ،سنگینترین کلمها
( 6/5کیلوگرم بهازای هر هد) و بیشترین وزن کل بوته
( 3/284کیلوگرم) از محلولپاشی در نوبت سوم (بعد از
استقرار نشاها بهعالوه  34روز بعد بهعالوه  34روز بعد از
استقرار نشاها) و سبکترین آنها ( 3/7کیلوگرم بهازای

جدول  .8تجزیۀ واریانس اثر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات روی رشد و عملکرد کلمپیچ
میانگین مربعات

منابع

درجۀ

تغییرات

آزادی

بلوک

6

3/24

زمان محلولپاشی

3

* 353746/35

* 5/37

خطا

2

28278/52

3/33

کل

33

ضریب تغییرات ()%

میانگین وزن هد

طول هد

قطر هد

وزن کل بوته

مادة خشک هد

(گرم)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

(کیلوگرم)

(درصد)

33/68

6/82

35/43

4/24

33/3

*معنادار در سطح  4درصد ،عدم اختالف معنادار.
ns

2/34

ns

3/47

3/32
2/33

* 7432453/33
66433/42
34/85

ns

4/42

4/45
6/23
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جدول  .3مقایسۀ میانگین اثر زمان محلولپاشی فنیل فتاالمات روی رشد و عملکرد کلمپیچ
زمان محلولپاشی
استقرار نشاها
 34روز بعد از محلولپاشی اول
 34روز بعد از محلولپاشی اول
شاهد

میانگین وزن هد
(کیلوگرم)

طول هد
(سانتیمتر)

قطر هد
(سانتیمتر)

وزن کل بوته
(کیلوگرم)

مادة خشک هد
(درصد)

ab6

a37/6

a37/3

b6/74

a7/4

b3/7

a37

a32/8

b6/26

a7/7

a6/5

a38

a37/3

a3/28

a7/3

b3/7

b34

a32

b6/84

a7/2

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معناداری براساس آزمون دانکن در سطح  4درصد ندارند.

بحث
بر اساس نتایج این پژوهش ،محلولپاشی فنیل فتاالمات
روی سبزیهای میوهای همچون گوجهفرنگی ،خیار و
بادنجان و سبزی برگی کلمپیچ قرمز روی عملکرد
محصول و اجزای عملکرد اثر مثبت داشت .بهطوریکه
افزایش عملکردی در حد  34تا  44درصد نسبت به
گیاهان شاهد به دست آمد .نکتۀ قابل توجه این است که
پاشش فنیل فتاالمات در زمان گلدهی یا پیش از آن
بیشترین بازدهی را در عملکرد این محصوالت داشته
است .به عبارت دیگر نقش انکارناپذیر این ترکیب در
فرایند گردهافشانی بهویژه افزایش طول عمر کالله را نباید
نادیده پنداشت .این موضوع توسط پژوهشگران دیگری
روی محصوالت مختلف باغبانی گزارش شده استGlaps .
 (1989) & Goreckiافزایش عملکرد و زودرسی محصول
ناشی از محلولپاشی فنیل فتاالمات را در بادنجان گزارش
کردند .همچنین  (2003 & 2006) Kowalskaاثر مثبت
هورمونپاشی گلها روی عملکرد گوجهفرنگی را تأیید
کرد (2004) Racsko .اثر فنیل فتاالمات اسید و تغذیه را
روی تشکیل و کیفیت میوة سیب و آلبالو مطالعه کرد.
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای مذکور
بهطور کامل مطابقت داشته و تأکید دوبارهای بر نقش این
ترکیب در باالبردن کارایی گردهافشانی و تشکیل میوه
است )2002( Nyeki et al. .با معرفی فنیل فتاالمات
بهمنزلۀ یک تنظیمکنندة رشد با کارکردی همسو با
اکسین در فرایندهای بیولوژیکی متذکر شد که این
ترکیب شبههورمونی با افزایش طول عمر کالله ،موجب
گردهافشانی مطمئن و درنهایت افزایش عملکرد میشود.
از طرف دیگر فنیل فتاالمات اسید تنظیمکنندة رشدی
است که طول عمر کالله را افزایش میدهد و موجب
افزایش دورة گردهافشانی مؤثر میشود که این نیز منجر
به عملکرد باال میشود ) .(Racsko, 2004بنابراین ،با

بهکارگیری فنیل فتاالمات اسید میتوان از طریق
اثرگذاری بر روند گردهافشانی ،محصولی با کمّیت و
کیفیت مناسب به دست آورد ).(Buza, 1986
در مورد خیار ،بیشترین عملکرد بوته ( 2/5کیلوگرم)
در محلولپاشی مصادف با زمان گلدهی مشاهده شد هر
چند با تیمار شاهد اختالف معناداری نداشت .همچنین
در مورد خیار کمترین عملکرد بوته ( 3/6کیلوگرم) در
زمان محلولپاشی سوم یعنی  34روز پس از محلولپاشی
اول مشاهده شد .این امر را میتوان مربوط به تغذیۀ گیاه
ارتباط داد .زیرا همزمان با مصرف فنیل فتاالمیک اسید،
نیازهای کودی گیاه نیز افزایش مییابد .در این زمینه
 (2003) Racsko & Lakatosبیان کردند بعد از مصرف
فنیل فتاالمات اسید در شرایط کودی پایین وزن و قطر
میوة گوجهفرنگی کاهش نشان داد و عملکرد نیز به تبع
آن کاهش یافت .همچنین  )2012( Nosrati et al.بیان
کردند که استفاده از فنیل فتاالمات اسید موجب افزایش
تشکیل میوه در گیالس تا  53درصد میشود .از طرف
دیگر  (2003) Racsko & Lakatosگزارش کردند که
مصرف فنیل فتاالمات اسید بدون استفاده از کود ،وزن و
قطر میوه سیب ،انگور و گوجهفرنگی را کاهش داد.
درحالیکه کاربرد فنیل فتاالمات اسید همراه با مصرف
کود ،وزن و قطر میوه را بهبود بخشید .در پژوهشی دیگر
 (2008) Thurzo et al.اثر فنیل فتاالمات اسید و تغذیه را
روی گلدهی ،تشکیل میوه و کیفیت میوه در پنج رقم
گیالس بررسی کردند و گزارش دادند که کاربرد فنیل
فتاالمات اسید بهعالوة مصرف کود ،تشکیل میوه را بهبود
میبخشد و عملکرد را افزایش میدهد.
بر اساس نتایج بهدستآمده محلولپاشی فنیل
فتاالمات اسید موجب افزایش طول میوه و طول هد
کلمپیچ قرمز شده است .در این زمینه و در تأیید این
نتایج )2012( Nosrati et al. ،بیان کردند که استفاده از
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.مرحلۀ پیش از گلدهی سبب ارتقای عملکرد میشود
بهطوریکه با این عمل میتوان به افزایش عملکردی در
 به نظر، بنابراین. درصدی در بادنجان دست یافت44 حد
میرسد فنیل فتاالمات اسید اثر افزایشی بر بهبود
گردهافشانی و درنهایت میوهبندی سبزیهای میوهای را
 از طرف دیگر محلولپاشی با فنیل فتاالمات سبب.دارد
 که احتماالً از.افزایش طول و وزن هد در کلمپیچ شد
طریق افزایش طول سلولها و توزیع بهتر آسمیالتها در
 موجب افزایش بیوماس تولیدی در سبزیهای برگی،گیاه
 مشخص شده است که با کاربرد فنیل فتاالمات.میشود
 مواد،اسید بهدلیل اثر تشدیدکنندگی در تولید اکسین
 برای، بنابراین.غذایی با قدرت بیشتری جذب میشوند
اینکه کاربرد فنیل فتاالمات اسید مؤثرتر باشد باید به
 درواقع بهکارگیری فنیل فتاالمات.مصرف کود توجه شود
اسید نیازمند دقت بیشتر در استفاده از کود در مزرعه
.است
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فنیل فتاالنیک اسید با غلظت هزار میلیگرم در لیتر
 این افزایش.موجب افزایش طول خوشۀ انگور میشود
.طول خوشه احتماالً بهدلیل افزایش طول سلولهاست
Racsko et al. ( و2003) Racsko & Lakatos زیرا
( گزارش کردند که محلولپاشی فنیل فتاالمات2006)
اسید روی گلهای گوجهفرنگی موجب افزایش طول
 همچنین فنیل.سلولها در تیمارهای هورمونی میشود
فتاالمات اسید سبب کاهش غالبیت انتهایی و توزیع
مناسبتر کربوهیدرات و نیتروژن در کل گیاه میشود
.(Nosrati et al., 2012)
نتیجهگیری نهایی
مشاهدات مزرعهای پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد
فنیل فتاالمات اسید در مرحلۀ گلدهی گوجهفرنگی و
خیار موجب افزایش تشکیل میوه و افزایش عملکرد
 در مورد بادنجان کاربرد فنیل فتاالمات اسید در.میشود
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