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 چکیده

 ۀدلیل هزین به کیفیت در کشت هلو امری ضروری است. با محصول کردن برای تولید  عملیات تنک

 هدف با. است رو به افزایش شیمیایی تنک به تمایل مکانیکی، رآمدی تنکو ناکا دستی تنک باالی

 6و دوبار مصرف  لیتر در لیتر( میلی 83و  63درصد ) 8و  درصد 6) آهک ـ گوگرد ثیرأت بررسی

ر لیتر( و لیتر د میلی 23ر مصرف و دوبالیتر در لیتر  میلی 25و  23) سولفات تیو آمونیوم (،درصد

ر گرم د میلی 333گرم در لیتر و دوبار مصرف  میلی 053و  333) یم )آپوجی(کلس ـ نپروهگزادیو

 سال در پژوهشی ،رد هیون رقم هلو ۀمیو کیفی و یکمّ های ویژگی بر کننده، تنکمنزلۀ  لیتر( به

 صورت اصفهان سمیرم شهرستان در ساله تجاری با درختان شش باغ یک در 1332 و 1331

. شدند میوه تشکیل درصدی 65کاهش  سبب داریامعن طور به جز آپوجی تیمارها ۀهم. گرفت

 محلول، جامد مواد وزن و نیز بهبود میزان کل حجم و درصدی 53تا  05افزایش  سبب تیمارها

 .ندنداد نشان کل اسید میزان در داریامعن تفاوت تیمارها ولی شدند، برگ سطح و میوه رنگ

لیتر و دوبار مصرف درلیتر  میلی 23مونیوم تیوسولفات آشده با ترکیبات دوبار مصرف  درختان تیمار

 ی و کیفی بهتری را نشان دادند. خصوصیات کمّ نسبتاً درصد 6آهک  ـ گوگرد
 

 . آهک، هلوـ  گوگرد ،عملکرد بازده ، سولفات ، آمونیوم تیوآپوجی :های کلیدیواژه
 

 مقدمه

هدف از کشت درختان میوه، باروری سالیانه و تولید 

به حد مطلوب در سراسر طول عمر اقتصادی باغ  محصول

ی مثل تعداد یتوان به اجزا است. باروری یک درخت را می

شود  هایی که به میوه تبدیل می های درخت، تعداد گل گل

 تقسیم کرد ،هنگام برداشت و کیفیت میوه

(Eftekharzadeh et al., 2001در صورت تولید میو .)ة 

ها و  شده توسط ریشه زیاد، مقدار مواد غذایی جذب

یند فتوسنتز برای تبدیل تعداد زیاد اشده توسط فر تولید

و به این  نیستهای مطلوب و بازارپسند، کافی  گل به میوه

ریز و نامرغوب خواهند   شده بسیار های تولید ترتیب میوه

کیفیت  سببشد. تشکیل زیاد میوه در درختان میوه 

خت و کاهش در ةپایین، شکستگی شاخه، کاهش ذخیر

 ;Taghipoor & Rahemi, 2008) شود مقاومت به سرما می

Childers, 1969.) هنگام گل در سیب و  تنک زود

اندازه و عملکرد میوه  برزیرا  است،داران بسیار مهم  هسته

(. تنک درختان میوه به Fallahi et al., 1992) است مؤثر

پذیر  سه روش کلی دستی، مکانیکی و شیمیایی انجام

علت پرهزینه بودن تنک دستی و آسیب ناشی  ست، اما بها

از تنک مکانیکی امروزه بیشتر از تنک شیمیایی برای 

 شود های درختان استفاده می چه کردن تعداد میوه کم

(Rahemi, 1990; Talaie, 1998 .) 
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ها و  کننده اغلب با آسیب ترکیبات شیمیایی تنک

ها و   کش رهمحیطی همراه هستند. حش های زیست پیامد

مواد شیمیایی با از بین بردن حشرات مفید برای عملیات 

دهی و نیز بر هم زدن تعادل  گل  ةافشانی در دور گرده

شدید محیط زیست  دیدگی هورمونی گیاه منجر به آسیب

توانند ایجاد  شوند و همچنین از نظر سالمت غذایی می می

ب رغم جواب مناس بهند. این ترکیبات مضر کناشکال 

های معدنی و زیستی جایگزین  کننده توانند با تنک می

 ;Fallahi et al., 1992; Fallahi et al., 2006) شوند

Fallahi & Willemsen, 2002.)  ،در درختانی مثل زردآلو

آلوی اروپایی و ژاپنی تنک میوه تنها هنگامی که تشکیل 

زیاد باشد یا با افزایش اندازه، قیمت میوه  میوه خیلی

ولی در گیالس، آلبالو و بادام  ،گیرد زایش یابد، انجام میاف

و تنک میوه عملیات تجاری  استزیاد  ۀتعداد میوه به شاخ

درخت  ۀمتر مربع تن که وزن میوه در سانتی چرا ،نیست

 & Taghipoor) نسبت به هلو و سیب، هنوز هم کم است

Rahemi, 2008; Talaie, 1998 تنک گل درختان هلو .)

 شود میوه  ةدرصدی در انداز 99ـ 7افزایش  سببند توا می

(Byers & Lyons, 1985 .) 

آهک -دهد ترکیب گوگرد ها نشان می پژوهش

توانایی کاهش تشکیل میوه را در سیب و هلو دارد 

(McArtney et al., 2006; Noordijk & Schupp, 

2003; Noordijk & Schupp, 2003; Guak et al., 

آهک و نیز روغن ماهی برای -گرد(. کاربرد گو2004

ه بر روی گیاهان، منجر به کاهش مؤثر ةماندگاری ماد

تشکیل میوه در گیالس در مقایسه با  درصدی 23

(. در Lenahan & Whiting 2006ده است )ششاهد 

آهک پس از کاربرد در -دیگری ترکیب گوگرد ۀمطالع

ة دهی نسبت به مواردی که ترکیب بر روی میو زمان گل

د شتنک بیشتر  سببگرفت،  قرار می شده تفادهاس

(Lenahan & Whiting, 2006 ترکیب آمونیوم .)

تواند منجر به کاهش تشکیل  ( میATSسولفات ) تیو

 ;Wertheim, 2000) میوه در سیب و گالبی شود

Eftekharzadeh et al., 2001ای دیگر چند  (. در مطالعه

و  4لتینکننده مانند آمونیوم تیوسولفات، وی تنک

در شرایط واشینگتن  ATSکه  شدمقایسه   2ایندوتال

                                                                                
1  . Wilthin 

2  . Endothall 

(. Warner, 1998د )شگل معرفی  ةکنند بهترین تنک

 49و روغن ماهی، ابتدا در  ATSای  مرحله کاربرد دو

کاهش  سببدهی  گل درصد 39و سپس در  درصد

د شدار تشکیل میوه در گیالس رقم بینگ  امعن

(Withing et al., 2006 آپوچی .)ـ  )پروهگزادیون

دلیل فعالیت  جدیدی است که به  ةکنند کلسیم( تنظیم

ابتدا برای کاهش رشد  ضد سنتز هورمون جیبرلین،

 ,Greene) شداستفاده  رویشی روی درخت سیب 

(. این ترکیب با کاهش نیاز به هرس در درختان 1999

هایی  سیب منجر به بهبود رنگ میوه و کاهش بیماری

و براساس غلظت و دفعات پاشش  ودش میمانند بالیت 

 Byersد )شو بر روی درخت منجر به تنک میوه نیز می

et al., 2004; Medjdoub et al., 2005 درخت هلو از .)

نظر سود اقتصادی حاصل از پرورش و نقشی که در 

. از مشکالت دارداهمیت  سالمت انسان دارد بسیار

های  نهعمده در پرورش هلو تولید باالی محصول و هزی

های دستی و مکانیکی است. در این  زیاد مربوط به تنک

 ةکنند های معدنی و تنظیم کننده تنک تأثیراتپژوهش 

ی و کیفی زیستی بر میزان تنک میوه و خصوصیات کمّ

 .شدبررسی رد هیون هلو رقم 

 

 ها مواد و روش

در باغی تجاری در  4932و  4934این پژوهش در سال 

 ابع استان اصفهان انجام گرفت.شهرستان سمیرم از تو

سالۀ هلو رقم رد هیون بر روی پایۀ  درختان بالغ شش

متر نسبت به  1/9×1/6 بذری پیوند شده بودند و با فواصل

شده سیستم هرس و  هم قرار داشتند. درختان آزمایش

االمکان  ای داشتند و حتی تربیت مرکز باز و آبیاری قطره

یکنواخت برای اجرای درختان با قدرت رشد و اندازة 

های با قطر و اندازة یکسان  پژوهش انتخاب شد. شاخه

 برداری مشخص شدند.  گیری و داده برای نمونه

پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه 

تیمار شامل شاهد  42بلوک و هفت تکرار اجرا شد. 

از  oz 32 )نوع آهکـ  پاشی(، گوگرد )بدون محلول

درصد(،  4و دوبار مصرف  Hi yeild( )4 ،3شرکت 

 29بار مصرف  و دو ATS (29 ،21تیوسولفات آمونیوم 

 ,BASF Corporation )نوع آپوجیلیتر(،  درلیتر  میلی

Research Triangle Park  از شرکتHi yeild( )999 ،
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گرم در لیتر(، تنک  میلی 999مصرف  دو بارو  619

 ۀلگل و تنک دستی میوه در مرح دستی گل در تمام

درخت و  36شدن هسته بوده است. در هر بلوک  سخت

 درخت مورد پژوهش قرار گرفت. 212در کل 

قطر روی هر درخت عالمت  هم ابتدا چهار شاخه نسبتاً

منظور کاهش خطا طول مشخصی از  زده شد و سپس به

گذاری شد تا  های مخصوص نشانه شاخه با برچسب

شود.  شمارش گل و میوه در همین طول شاخه انجام

هفته پس  2پاشی،  ها در زمان محلول شمارش گل و میوه

های  از آن و زمان برداشت انجام گرفت و درصد میوه

اساس شاخص معمول  د. برداشت برشکرده محاسبه  ریزش

گل و  تمام ۀدر منطقه یعنی تعداد روز پس از مرحل

دوم  ۀتغییرات رنگ گوشت میوه، در نیم ةهمچنین مشاهد

ها بالفاصله به آزمایشگاه  گرفت و میوه ماه صورت تیر

های وزن، حجم میوه، رنگ میوه،  منتقل شدند و ویژگی

( TAکل ) ۀ(، اسیدیتTSSکل مواد جامد محلول)

 4ظاهری ةاساس مشاهد گیری شدند. رنگ میوه بر اندازه

 Fallahi & Willemsen, 2002; Fallahi)شد گیری  اندازه

et al., 2006جامد ةماد کل میزان یریگ اندازهبرای  ( و 

 Bleeker-N) دستی سنج قند دستگاه یک از محلول

 کل اسید میزان. شد استفاده ساخت کشور هلند( 52436

نرمال و معرف  2/9آب میوه به روش تیتراسیون با سود 

برای  .(Romero et al., 1993) فنول فتالئین انجام گرفت

استفاده  29 ۀسخن SPSSافزار  مرها از ن تجزیه و تحلیل داده

عنادار میانگین با آزمون حداقل اختالف م ۀشد و مقایس

(LSDان ).جام گرفت 

 

 نتایج و بحث

طور  به 619و  999ها جز آپوجی در غلظت  تمامی تیمار

ها نسبت به  پاشی، سبب تنک میوه پس از محلول معنادار

شاهد شدند. کمترین تشکیل میوه در این پژوهش 

ی گل، تنک دستی میوه، دو بار ترتیب در تنک دست به

ـ  لیتر در لیتر، گوگرد میلی 29مصرف تیوسولفات آمونیوم 

ها  درصد ایجاد شد. شمارش میوه 4و دوبار مصرف  3آهک 

و  ATSهای  در زمان برداشت نشان داد که تمام تیمار
                                                                                

شود، کمترین میزان رنگ با عدد  قسمت مساوی تقسیم می 1. میوه به 4

 شود. مشخص می 1و بیشترین میزان با عدد  4

آهک منجر به کاهش معنادار در تشکیل میوه شده -گوگرد

با اثر  ATSآهک و  ـ (. کاربرد گوگرد4 است )جدول

های حساس مانند اجزای گل سبب  سوزانندگی بر اندام

توانند با اثر بر روی  اند و نیز می نشدن میوه شده تشکیل

تولید هورمون اتیلن میزان ریزش را افزایش دهند 

(Lenahan & Whiting, 2006 همچنین با تخریب مراکز .)

و تولید این ها، ممکن است بر انتقال  فعال در تولید اکسین

  های جوان را مختل و در مواد تأثیر گذاشته و پایداری میوه

 ,.Eftekharzadeh et alها ریزش کنند ) نتیجه میوه

های  کنندگی این ترکیبات در پژوهش (. اثر تنک2001

( و سیب Whiting et al., 2006شده روی گیالس ) انجام

(Byers & Lyons, 1985; Fallahi & Willemsen, 2002 )

کلسیم نیز با -کنندة پروهگزادیون اثبات شده است. تنظیم

اختالل در تعادل هورمونی و تأثیر بر میزان هورمون 

جیبرلین مانع از رشد بیش از حد اندام رویشی و مواد 

واقع مانند  شود و در غذایی صرف تولید محصول بهتر می

 کند. یک نوع هرس عمل می

مختلف بر وزن میوه  های ثیر تیمارأنتایج مربوط به ت

 619و  999جز آپوجی  ها نشان داد که تمام تیمار

دار وزن میوه شدند. اافزایش معن سببگرم در لیتر  میلی

شود میانگین وزن  مشاهده می 4 طور که در جدول همان

گرم )تنک  99/433گرم )شاهد( و  64/32ها بین  میوه

و  دستی گل( است. بیشترین وزن از تیمار تنک دستی گل

دست آمد که ه لیتر در لیتر ب میلی ATS 29دوبار کاربرد 

دار وجود نداشت. حجم االبته بین این دو تیمار تفاوت معن

های مختلف قرار گرفت.  ثیر تیمارأت ها نیز تحت میوه

بار   های تنک دستی و تیمار دو ها از تیمار ترین میوه بزرگ

تفاوت  لیتر در لیتر حاصل شد که میلی ATS 29کاربرد 

و  999 آپوجیجز  ها ند. تمام تیمارداشتدار با هم امعن

افزایش  سببداری اطور معن ، بهگرم در لیتر میلی 619

ثیر بر تعادل هورمونی، آسیب أبا ت ATSحجم میوه شدند. 

افشانی منجر به تنک  گرده ةبه اندام گل و کاهش دور

(. کاربرد مواد Fallahi et al., 1992) دشمحصول سیب 

 ۀدن زمینکر تروژنه از طریق افزایش سطح برگ و فراهمنی

دریافت انرژی و نیز شرکت در ساختار  برایمناسب 

های درگیر در متابولیسم کربن، موجب  کلروفیل و آنزیم

 & Taghipoor) شود افزایش بازده فتوسنتزی می

Rahemi, 2008آهک -(. براساس مطالعات قبل گوگرد
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 دشو   سیب می ةیومنجر به افزایش وزن و حجم م

(Noordijk & Schupp, 2003و اثر معن )آهک -دار گوگردا

حجم و وزن میوه،  را در کاهش تشکیل میوه و افزایش

گرده  ممانعت از رشد لولهثیر این ترکیب در أدلیل ت به

(. مکانیسم فعالیت Yoder et al., 2009دانستند )

 ها به این شکل است که تشکیل میوه کاهش کننده تنک

، به کاهش رقابت و دریافت  یابد و کاهش در تعداد میوه می

  شود. مواد فتوسنتزی بیشتر منجر می
 

 رد هیون رقم تشکیل میوة اولیه و نهایی هلو بر ها کننده تنک . اثر4  جدول
 تشکیل میوة نهایی )درصد( تشکیل میوة اولیه )درصد( تیمار

 a *11/79  a69/67  شاهد
 c14/99  c41/41  تنک دستی گل

 a47/74  c33/49  تنک دستی میوه
 ab77/17  b43/91  درصد( 4ـ آهک ) گوگرد
 c34/93  bc76/23  درصد( 3ـ آهک ) گوگرد

 bc42/93  c73/29  درصد( 4ـ آهک ) دو بار مصرف گوگرد
 b74/19  a24/69  لیتر در لیتر( میلی 29) آمونیوم تیوسولفات
 b93/63  b76/94  لیتر در لیتر( یمیل 21) آمونیوم تیوسولفات

 c34/93  c47/24  لیتر در لیتر( میلی 29) آمونیوم تیوسولفات دوبار مصرف
Apogee (999 میلی )گرم در لیتر  a33/44  a99/14 
Apogee (619 میلی )گرم در لیتر  a42/41  a23/61 

 a33/13  a13/69  گرم در لیتر( میلی 999) Apogee دوبار مصرف
 .ندارند داریامعن اختالف درصد 1 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از نددار مشترک حروف ستون هر در که هایی میانگین -*    

 

میوه در  19/493) میزان عملکرد در تیمار شاهد

ها مانند  جز بعضی تیمار به .استدرخت( بیشترین مقدار 

ها  لیتر اثر سایر تیمار درلیتر  میلی 619و  999آپوجی 

عملکرد منجر  کاهشنتیجه  به کاهش تشکیل میوه و در

مصرف  دو بارد. کمترین عملکرد مربوط به تیمار ش

عملکرد نیز  بازده. است( 32/79) درصد 4آهک ـ  گوگرد

های مختلف، تغییر کرده  به همین صورت با اثر تیمار

میوه  37/2) مربوط به تیمار شاهد بازدهاست. بیشترین 

دو مربوط به تیمار  بازدهه( و کمترین در سطح مقطع تن

( و تنک دستی 97/4) درصد 4آهک ـ  مصرف گوگرد بار

 دار نبوداکه تفاوت این دو تیمار معن است( 41/4) میوه

(. کاهش عملکرد در سیب گاال و فوجی طی 9 )جدول

 دشسولفات مشاهده  آهک و آمونیوم تیو- کاربرد گوگرد

(Fallahi et al., 1992; Guak et al., 2004.) 

 
 رد هیون رقم هلو وزن )گرم( میوة مکعب(، متر حجم )سانتی بر کننده تنک شیمیایی مواد . اثر2  جدول

 میوه )گرم( وزن مکعب( متر )سانتی میوه حجم تیمار

 g13/13 f64/32* شاهد
 a17/426 a99/433 تنک دستی گل

 b97/449 bc31/444 تنک دستی میوه
 d93/492 de23/463 (درصد 4ـ آهک ) گوگرد
 cd46/499 cd99/413 درصد( 3ـ آهک ) گوگرد

 bc66/493 bc61/441 درصد( 4ـ آهک ) دو بار مصرف گوگرد
ATS (29 میلی )لیتر در لیتر e92/39 de37/463 
ATS (21 میلی )لیتر در لیتر e16/34 cd43/414 

 b17/449 ab24/474 لیتر در لیتر( میلی 29) ATSدوبار مصرف 
Apogee (999 میلی )گرم در لیتر f13/39 f49/449 
Apogee (619 میلی )گرم در لیتر f74/34 f47/443 

 f72/39 e69/496 گرم در لیتر( میلی 999) Apogeeدوبار مصرف 
 .ندندار داریامعن اختالف درصد 1 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از نددار مشترک حروف ستون هر در که هایی میانگین -*
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 رد هیون رقم هلو ةمیو) )سطح مقطع تنه/میوه TCSA بازده عملکردو  )درخت/میوه(، عملکرد بر کننده تنک های تیمار اثر. 9 جدول
 میوه( )سطح مقطع تنه/ TCSAعملکرد  بازده درخت عملکرد تیمار

 a19/493 a37/2* شاهد
 f44/39 fgh74/4 تنک دستی گل

 f39/73 fgh41/4 تنک دستی میوه
 cde34/32 def94/2 درصد( 4آهک )ـ  گوگرد
 e49/37 efg34/4 درصد( 3آهک )ـ  گوگرد
 f32/79 h97/4 درصد( 4آهک )ـ  مصرف گوگرد دو بار
ATS (29 درلیتر  میلی )لیتر bcd43/34 bcd96/2 
ATS (21 درلیتر  میلی )لیتر de36/39 cde22/2 
 de69/39 gh16/4 لیتر( درلیتر  میلی 29) ATSمصرف  دو بار

Apogee (999 درگرم  میلی )لیتر b13/492 ab43/2 
Apogee (619 درگرم  میلی )لیتر bc73/33 ab41/2 

 cde24/36 bc61/2 لیتر( درگرم  میلی 999) Apogeeمصرف  دو بار
 .ندارند داریامعن الفاخت درصد 1 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از نددار مشترک حروف ستون هر در که هایی میانگین -*   

 
 رد هیون رقم هلو درصد مواد جامد محلول، اسیدیتۀ کل و نسبت درصد مواد جامد محلول بر اسید کل میوة بر ها کننده تنک . اثر6 جدول

 تیمار
 مواد جامد محلول

 )درصد(

گرم در  اسید کل )میلی
 (لیتر آب میوه میلی499

 کسر رسیدگی
(TSS/TA) 

 b *99/49 a14/ 6  b24/2  شاهد

 a29/46 a93/9 a64/6 تنک دستی گل

 a36/49 a13/9 a31/9 تنک دستی میوه

 b93/ 44 a66/6 b14/2 درصد( 4ـ آهک ) گوگرد

 b33/44 a17/9 b99/9 درصد( 3ـ آهک ) گوگرد

 a99/49 a71/9 a67/9 درصد( 4ـ آهک ) دو بار مصرف گوگرد

ATS (29 میلی )لیتر در لیتر b23/49 a41/9 b33/2 

ATS (21 میلی )لیتر در لیتر ab36/42 a69/6 ab33/2 

 a33/49 a92/9 a24/6 لیتر در لیتر( میلی 29) ATS دو بار مصرف

Apogee (999 میلی )گرم در لیتر b97/49 a11/6 b27/2 

Apogee (619 میلی )گرم در لیتر b24/44 a63/6 b 63/2 

 b44/44 a14/9 b92/9 گرم در لیتر( میلی 999) Apogee دو بار مصرف

 .ندارند داریامعن اختالف درصد 1 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از نددار مشترک حروف ستون هر در که هایی میانگین -*

 
 رد هیون رقم هلو رنگ میوة میزان سطح برگ و بر ها ه کنند تنک . اثر1 جدول

 (4-1رنگ میوه ) سطح برگ تیمار
 c *61/11  b33/2  شاهد
 ab66/47  a77/6  دستی گلتنک 

 a96/79  a42/6  تنک دستی میوه
 bc27/49  b93/9  درصد( 4ـ آهک ) گوگرد
 ab36/41  ab94/6  درصد( 3ـ آهک ) گوگرد

 bc69/13  a99/6  درصد( 4ـ آهک ) دو بار مصرف گوگرد
ATS (29 میلی )لیتر در لیتر  a24/72  a49/6 
ATS (21 میلی )لیتر در لیتر  a16/74  a21/6 

 a44/71  a47/6  لیتر در لیتر( میلی 29) ATS دو بار مصرف
Apogee (999 میلی )گرم در لیتر  b43/42  b47/9 
Apogee (619 میلی )گرم در لیتر  c27/16  b91/9 

 c33/13  b14/9  گرم در لیتر( میلی 999) Apogee دو بار مصرف
 .ندارند داریامعن اختالف درصد 1 احتمال سطح در LSD آزمون نظر از نددار ترکمش حروف ستون هر در که هایی میانگین -*  
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های  تفاوت معناداری در میزان اسید کل میوه

هایی مانند  (، اما تیمار6 شده مشاهده نشد )جدول تیمار

 29دوبار کاربرد  ATSهای دستی گل و میوه و تیمار  تنک

اسید کل را نشان  لیتر در لیتر کاهشی در میزان میلی

های  (. از بین تیمارMcArtney et al., 2006دادند )

رفته تنک دستی گل و میوه به همراه تیمار دوبار  کار به

 ATS 29درصد و دو بار مصرف  4ـ آهک  مصرف گوگرد

طور معناداری نسبت به شاهد سبب  لیتر در لیتر به میلی

که افزایش در درصد مواد جامد محلول شدند، هرچند 

را نشان دادند  TSSها افزایش محسوس  سایر تیمار

(. طی تجزیۀ آماری نسبت کل مواد جامد محلول 6 )جدول

به اسیدیتۀ کل بیانگر افزایش معنادار این نسبت در 

های دوبار  تیمارهای تنک دستی گل و میوه و نیز تیمار

 ATS 29درصد و دو بار مصرف  4ـ آهک  مصرف گوگرد

منزلۀ کسر  ر است. این کسر که بهلیتر در لیت میلی

دهندة بهبود طعم میوه  رسیدگی نیز معروف است نشان

ـ آهک برای تنک سیب  (. طی کاربرد گوگرد6 است )جدول

و نسبت کل مواد جامد محلول به اسید کل  TSSافزایش 

توان این افزایش را چنین توجیه  واقع می  مشاهده شد. در

طح برگ بیشتری برای کرد که پس از تنک میوه نسبت س

شود و  مانده در مقایسه با شاهد ایجاد می های باقی میوه

تولید مواد فتوسنتزی بیشتر سبب افزایش مواد جامد 

 (. McArtney et al., 2006شود ) محلول می

 619ها جز تیمار آپوجی ) سطح برگ در همۀ تیمار

ـ آهک  گرم در لیتر( و گوگرد میلی 999و دو بار کابرد 

درصد افزایش معنادار داشته است  4بار مصرف دو 

(. آپوجی ترکیبی است ضد سنتز جیبرلین و 1 )جدول

نتیجه با این فعالیت مانع رشد مناسب رویشی  در

یابد  نتیجه سطح برگ افزایش نمی شود و در می

(Greene, 1999در مورد سایر مواد تنک .)  ،کننده

بر اثر کاهش تشکیل میوه توسط این ترکیبات عالوه 

ها بر افزایش قدرت بخش رویشی نسبت به رشد  آن

ها سبب  شوند که اکسین زایشی و میوه، منجر به این می

نتیجه  شود و در ها می شدن سلول شدن و بزرگ کشیده

ها جز آپوجی  یابد. تمام تیمار سطح برگ افزایش می

سبب افزایش رنگ میوه نیز شده است. این افزایش 

کار  دار طی به دار و هسته ای دانهه رنگ میوه در میوه

 Fallahiکننده مشاهده شده است ) بردن ترکیبات تنک

et al., 1992دلیل  رسد به (. این افزایش رنگ به نظر می

های  ماده افزایش ظرفیت فتوسنتز و وجود بیشتر پیش

 دار بوده است.  اکسیدانت  تولید این ترکیب آنتی

 

 گیری نتیجه

ها، همچنین کاهش  وزن میوهافزایش در اندازه و 

تشکیل میوه در درختان از نتایج مهم کاربرد ترکیبات 

آهک و تیوسولفات آمونیوم در این  ـ معدنی گوگرد

لیتر  میلی ATS 29پژوهش بود. تیمارهای دوبار مصرف 

از نظر  درصد 4آهک  ـ مصرف گوگرد دو بارلیتر و  در

د بهبود صفات بهترین بوده است و به نظر کاربر

کند.  بهتری حاصل می ۀای این ترکیبات نتیج مرحله دو

این مواد با اثر سوزانندگی بر اندام  احتماالً

شوند.  کاهش تشکیل میوه می سبب ،گل ةدهند تشکیل

ثیر رقم و شرایط محیطی در زمان اجرای أهرچند که ت

 مؤثرشده بسیار  گیری تواند بر صفات اندازه ها می تیمار

و ترکیب معدنی در تنک محصول نقش داما این  ،باشد

 دند.کربسزایی ایفا 
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