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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیاران ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت - 1333/4/17 :تاریخ تصویب)1333/11/21 :

چکیده
امروزه از هورمونها و عناصر غذایی بهمنظور بهبود رشد رویشی و زایشی در بسیاری از
محصوالت کشاورزی در جهان استفاده میشود .هدف از انجام این تحقیق ،افزایش تشکیل میوه،
وزن میوه و در نهایت افزایش عملکرد در راستای بهبود رشد رویشی با استفاده از تیمارهای
پوترسین ( 0/001 ،0/01 ،0موالر) و نیترات پتاسیم ( 2 ،0و  4درصد) و همچنین اثرهای متقابل
آنها روی درخت میوه به رقم اصفهان بوده است .بدین منظور محلولپاشی روی درختان طی دو
مرحلۀ نوکسبز و تمام گل بهصورت یک آزمایش کرتهای خردشده (اسپلیت) فاکتوریل در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد .مقایسۀ میانگینها نشان داد
تیمارهای پوترسین  0/01موالر به تنهایی و همراه با نیترات پتاسیم  4درصد و  2درصد تأثیر
معنیداری در افزایش درصد تشکیل میوه ،میانگین وزن میوه و عملکرد داشتند .تیمارهای پوترسین
و نیترات پتاسیم سبب افزایش سطح برگ ،شاخص سبزینه (کلروفیل) و افزایش طول شاخۀ سال
جاری در مقایسه با شاهد شدند .بنا بر نتایج ،تیمارهای پوترسین و نیترات پتاسیم با غلظت باالتر و
ترکیب همراه آنها در بیشتر صفات اندازهگیریشده به عنوان بهترین تیمارها و محلولپاشی در
مرحلۀ نوکسبز به عنوان بهترین زمان کاربرد در این پژوهش معرفی شد.
واژههای کلیدی :سبزینۀ برگ ،شاخص سطح برگ ،طول شاخه ،عملکرد ،وزن میوه.
مقدمه
نیتروژن کافی برای رشد درخت ،تأمین برگ ،تشکیل گل
و تشکیل میوه با اندازة مطلوب ضروری است و ترکیب
همۀ اینها منجر به یک محصول خوب و عملکرد باال
میشود .بنا بر پژوهشهای انجامشده کاربرد نیتروژن در
درختان میوه سبب تحریک نمو گل و افزایش عملکرد
میشود ( .)Neilson et al., 2009پتاسیم نیز از جمله
عناصر موردنیاز گیاه است که نقش مهمی در نورساخت
(فتوسنتز) و انتقال کربوهیدراتها دارد ( Pettigrew,
 .)2008در گیاهانی که کمبود پتاسیم دارند ،فرآیندهای
مربوط به ( ATPبه عنوان انرژی سوختوسازی یا
* تلفن33593313155 :

متابولیکی) مانند نورساخت کاهش ،و تنفس افزایش پیدا
میکند ،بنابراین سرعت رشد و نمو کاهش مییابد
( .)Lester et al., 2005نقش پتاسیم در بزرگ شدن
یاخته و دیگر فرآیندهایی که با آماس یا تورم
(تورژسانس) تنظیم میشوند ،با غلظت پتاسیم در
واکوئلها ارتباط دارد .پتاسیم سبب جریان مواد قندی از
برگها به دیگر اندامها میشود و فعالیت آنزیمهایی که
در تبادل هیدروکربنها شرکت دارند ،تشدید میکند ،که
این فرآیند سبب تجمع نشاسته و باال رفتن فشار اسمزی
یاختهها میشود ( .)Lester et al., 2010پژوهشها نشان
دادهاند کمبود پتاسیم از رشد اندامهای زایشی جلوگیری
E-mail: m.ahmadi_agric@yahoo.com
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کرده و باعث کاهش محصول میشود ( Zhi-Yong et al.,

.)2009
پلیآمینها نیز پلی کاتیونهای آلی با وزن
مولکولی کم و با گروههای آلفاتیک هستند که بهطور
گسترده در همۀ موجودات زنده یافت میشوند و در
یک محدودة گستردهای از فرآیندهای سوختوسازی
در گیاهان شامل تقسیم یاختهای ،گلانگیزی و نمو
اندامهای زایشی ،تشکیل ،رشد و رسیدن میوهها و
واکنش به تنشهای محیطی نقش دارند (Kaur-
 .)Sawhney et al., 2003با توجه به نقش پلی آمینها
و عناصری مانند نیتروژن و پتاسیم در بسیاری از
فرآیندهای گیاه ،به نظر میرسد استفاده از ترکیبات
نیترات پتاسیم و پوترسین برای باال بردن کیفیت و
کمیت محصوالت باغبانی میتواند بهصورت تجاری
توجه شود .در این رابطه پژوهشهای چندی صورت
گرفته است .گزارش شده است که ،محلولپاشی توسط
نیترات پتاسیم در طول مراحل رشد و نمو میوة آلو،
کمبود اولیۀ پتاسیم را جبران کرده و عملکرد را به
ازای هر درخت افزایش داده است ( & Southwick
 .)Olson, 1996همچنین استفاده از محلولپاشی
نیترات پتاسیم  7درصد در دو مرحلۀ تشکیل میوه و
سخت شدن هسته در زیتون ،سبب افزایش شمار
شاخۀ جدید ،شمار برگ در شاخه و افزایش عملکرد
شد ( .)Hegazi et al., 2011در رابطه با نقش پلی
آمینها در تولید محصول ،گزارششده کاربرد پلی
آمین پوترسین با غلظت  5میلیموالر در گالبی
آسیایی پیش از انجام گردهافشانی ،سبب افزایش
سرعت جوانه زدن دانۀ گرده و رشد آن درون خامۀ
گلها و در نهایت افزایش تشکیل میوه و افزایش
عملکرد شد (.)Franco-Mora et al., 2005
به ،با نام علمی  Cydonia oblongaاز جمله
میوههای مناطق معتدله و متعلق به خانوادة وردسانان
) (Rosaceaeاست ( .)Silva et al., 2005ایران با سطح
زیر کشت  7394هکتار و تولید بیش از  91793تن،
یکی از مهمترین کشورهای تولیدکنندة "به" در جهان
به شمار میآید ( .)FAO, 2011میوة به ،به عنوان یک
منبع مهم ارتقادهندة سالمت در برنامۀ غذایی انسان،
به دلیل داشتن ترکیبات پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی)

و خواص پاد میکروبی ،شناخته شده است .در نتیجه
ظرفیت باالیی برای استفاده از این محصول در صنایع
غذایی و دارویی با سودمندیهای شایانتوجهی برای
سالمت انسان وجود دارد (.)Magalhaes et al., 2009
با توجه به تأثیر مثبت نیتروژن ،پتاسیم و پلیآمینها
در افزایش کیفیت ،عملکرد میوه و افزایش رشد
رویشی ،تأثیر محلولپاشی غلظتهای مختلف
پوترسین و نیترات پتاسیم بر درخت میوة به رقم
اصفهان بهمنظور بهبود رشد رویشی و زایشی و در
نهایت افزایش عملکرد بررسی شد.
مواد و روشها
پژوهش در سال  5935در یک باغ تجاری واقع در 13
کیلومتری استان کرمان روی درختان شش سالۀ به
رقم اصفهان با فاصلههای کشت  7متر روی ردیف و 1
متر بین ردیف مجهز به سامانۀ آبیاری قطرهای انجام
شد .بهمنظور دقت بیشتر و به کمینه رساندن خطا ،تا
حد امکان درختانی که از نظر توان رشد و اندازة
یکنواخت بودند انتخاب و در هر درخت دو شاخه در
دو جهت شمالی و جنوبی بهمنظور اعمال تیمارها،
نشانهگذاری شد و سپس محلولپاشی توسط تیمارها
شامل نیترات پتاسیم با غلظتهای  2 ،3درصد و 7
درصد ،پوترسین با غلظتهای 3/335 ،3موالر و 3/35
موالر به تنهایی و همچنین اثرهای متقابل آنها در دو
مرحلۀ نوکسبز و تمام گل بهصورت یک آزمایش
کرتهای خردشده (اسپلیت) فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار (در
مجموع  42درخت) انجام شد .در آغاز شمار جوانههای
شاخههای موردنظر در درختان انتخابی شمارششده و
آنگاه محلولپاشی در مرحلۀ نوکسبزی جوانه روی
درختان موردنظر (زمان نوکسبزی 91 ،درخت)
صورت گرفت .پس از باز شدن حدود  13درصد گلها،
محلولپاشی دوم توسط تیمارهای موردنظر ،روی
درختانی جدا از درختان محلولپاشیشده در مرحلۀ
نوکسبز جوانه( ،مرحلۀ تمام گل 91 ،درخت) انجام
شد .پس از انجام مراحل محلولپاشی ،از شمار
میوهچههای تشکیلشده در درختان در هر دو مرحلۀ
زمانی (نوکسبز و تمام گل) ،دادهبرداری شد.

احمدی پور رقآبادی و همکاران :تأثیر محلولپاشی پوترسین و نیترات پتاسیم در بهبود رشد ...

درصد گلدهی نسبت به کل جوانههای تشکیلشده
از رابطۀ زیر محاسبه شد:
= درصد گلدهی
×533

شمار گلهای تشکیلشده در مرحلۀ تمام گل

قسمت میانی شاخهها انتخاب و قرائت از سه ناحیۀ
مختلف برگ و نزدیک به لبۀ برگ ،صورت گرفت و
میانگین آنها ثبت شد و عدد بهدستآمده بر حسب
 SPAD Valueگزارش شد.

شمار کل جوانهها

برای تعیین درصد تشکیل میوه ،پس از تشکیل
میوهها ،شمار آنها شمارش و نسبت به گلهای
تشکیلشده ،از فرمول زیر محاسبه شد ( Hassan et al.,
:)2010
= درصد تشکیل میوه
×533
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شمار میوهچههای تشکیلشده در طول فاصلۀ معین

تجزیۀ آماری دادهها

تجزیۀ آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SASصورت
گرفت .مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد و مقایسۀ
میانگین اثرهای متقابل توسط نرمافزار MSTATC
انجام شد.

شمار گلها

پس از برداشت میوهها میانگین وزن و در نهایت
عملکرد میوه در شاخه محاسبه شد ( Ramzy et al.,
:)2011
= عملکرد
شمار میوههای تشکیلشده در هر شاخه ×
میانگین وزن میوهها

پس از ریزش برگها در پاییز ،بهمنظور تعیین
طول شاخۀ سال جاری ،شمار ده عدد شاخه با استفاده
از خطکش اندازهگیری شد .برای اندازهگیری سطح
برگ شمار پنجاه عدد برگ بهطور تصادفی از قسمت
میانی شاخهها در تابستان انتخاب شد آنگاه با استفاده
از نرمافزار  SASرابطۀ بین مساحت برگ با هرکدام از
فراسنجه (پارامتر)های طول ،عرض و طول در عرض
محاسبه و معادلهای که ضریب تبیین ) (R2باالتری
داشت مشخص شد ،در نهایت شمار بیست عدد برگ
از هر تیمار در هر تکرار بهطور تصادفی انتخاب و از
معادلۀ مربوط برای تعیین سطح برگ استفاده شد
(.)Ahmed and Morsy, 1999
Y = 3.52938 + 0.713X
سطح برگ = )Y(cm2

عرض) × (cmطول)= (cm

)X(cm2
2

R = 0.903

برای تعیین شاخص سبزینه (کلروفیل) از دستگاه
سبزینهسنج (مدل SPAD-502, Konica Minolta
ساخت کشور ژاپن) ،استفاده شد .با استفاده از این
دستگاه امکان اندازهگیری سبزینۀ برگ بدون تخریب
آن وجود دارد .بدین ترتیب شمار بیست عدد برگ از

نتایج و بحث
تأثیر پوترسین و نیترات پتاسیم بر درصد گلدهی

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،اثرگذاری سادة زمان
بسیار معنیدار بود (جدول ،)5در حقیقت محلولپاشی
درختان توسط تیمارهای پوترسین و نیترات پتاسیم
در زمان نوکسبز جوانهها سبب کاهش گلدهی به
میزان 53درصد نسبت به درختانی که توسط
تیمارهای یادشده محلولپاشی صورت نگرفته بود
یعنی درختان مربوط به زمان دوم محلولپاشی (مرحلۀ
تمام گل) و درختان شاهد شد .همچنین اثرهای
متقابل پوترسین و نیترات پتاسیم در سطح احتمال 1
درصد معنیدار بود ،بدین ترتیب در مرحلۀ
نوکسبزی ،باالترین درصد گلدهی مربوط به تیمار
نیترات پتاسیم با غلظت  7درصد و کمترین میزان
گلدهی مربوط به تیمار پوترسین با غلظت  3/35موالر
بود (شکل  .)5در واقع درصد گلدهی در درختان
مربوط به زمان تمام گل متأثر از کاربرد تیمارهای
یادشده نیست زیرا محلولپاشی در این مرحله پس از
تشکیل حدود  13درصد گلها صورت گرفته است .در
واقع محلولپاشی در مرحلۀ نوکسبز جوانه روی
درختان نشانهگذاریشده مربوط به این زمان ،سبب
تشکیل گلهای کمتری نسبت به دیگر درختان
(درختان نشانهگذاریشده مربوط به زمان تمام گل که
فقط محلولپاشی در مرحلۀ تمام گل رویشان صورت
گرفته و درختان شاهد که هیچگونه محلولپاشی
رویشان انجامنشده) شد.
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% Flowering

Treatment

شکل .5تأثیر محلولپاشی پوترسین و نیترات پتاسیم در مرحلۀ نوک سبز جوانه بر درصد گلدهی درخت به " رقم اصفهان".
ستونهای دارای حروف متفاوت در سطح  1درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری دارند :K0P0 .شاهد :K1 ،نیترات
پتاسیم  2درصد :K2 ،نیترات پتاسیم  7درصد :P1 ،پوترسین 3/335موالر :P2 ،پوترسین  3/35موالر.
Figure1. Effects of foliar application of putrescine and potassium nitrate on the percent of flowering at the time of green tip
in quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree. Means in each column having the different letter are significantly different at
5% level of probability using Duncan’s test. K0P0: Control, K1: Potassium nitrate 2%, K2: Potassium nitrate 4%,
P1: Putrescine 0.001 Molar, P2: Putrescine 0.01 Molar, K1P1: Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.001 Molar,
K1P2: Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.01 Molar, K2P1: Potassium nitrate 4% and Putrescine 0.001 Molar,
K2P2: Potassium nitrate 4% and Putrescine 0. 01 Molar.

افزایش درصد گلدهی توسط محلولپاشی در مرحلۀ
نوکسبز با استفاده از تیمارهای نیترات پتاسیم را میتوان
به نقش پتاسیم در تحریک رشد درخت و همچنین
افزایش جذب مواد غذایی و افزایش برخی فرآیندهای
سوختوسازی مانند جابهجایی کربوهیدراتها نسبت
داد ( .)Hussein, 2008جوانۀ گل "به" در انتهای یک
شاخۀ کوتاه فصل جاری بهصورت منفرد تشکیل
میشود و تمایزیابی آن در بهار همان سال (سال
جاری) پیش از مرحلۀ باز شدن صورت میگیرد
( .)Westwood, 1993همچنین بررسیها نشان داده
است که گلانگیزی به توازن بین تنظیمکنندههای
رشد درونی بستگی دارد و در این فرآیند به نظر
میرسد که پلیآمینها با دیگر تنظیمکنندهها مانند
جیبرلین و سایتوکینین همراه شوند ( Russos et al.,
 .)2004رابطۀ بین پلیآمینها و ظهور جوانۀ گل ،طی
پژوهشهای چندی به خوبی بررسی شده است .در
پژوهشی که روی آلو صورت گرفت ،جداسازی
پلیآمینهای درونی در مراحل مختلف گلدهی
(گلهای بسته ،باز و گردهافشانیشده) نشان داد که
میزان پلیآمینها در تخمدان گلهای باز بیشترین
مقدار بود و پس از عمل گردهافشانی مقدارشان کاهش
یافت ( .)Diosa et al., 2006در پژوهشی دیگر در میوة
زیتون طی سالهای پربار و کمبار مشخص شد که،
تجمع اسپرمین و اسپرمیدین در تخمدان و برگها در
طی سالهای پربار نسبت به سالهای کمبار بیشتر

است و این میزان پس از عمل لقاح کاهش مییابد و
پلیآمینها در طول مرحلۀ گلدهی نقش مهمی در
ذخیرة نیتروژن دارند (.)Pritsa & Demetios, 2005
همچنین در پژوهشی روی سیب با بررسی میزان
پلیآمینهای درونی و کاربرد رژیمهای مختلف دمایی
و رابطۀ آنها با تشکیل جوانۀ گل ،مشخص شد که با
افزایش دما میزان پلیآمینها کاهش و تشکیل جوانه-
های گل افزایش مییابد ،در مقایسۀ سطوح پوترسین،
اسپرمیدین و اسپرمین مشخص شد که بین تشکیل
جوانۀ گل و غلظت اسپرمین رابطۀ مثبت و با پوترسین
و اسپرمیدین رابطۀ منفی وجود دارد ( Zhu et al.,
 .)1999با توجه به نتایج ضدونقیضی که وجود دارد،
رابطۀ مستقیمی بین پلیآمینها و تشکیل جوانۀ گل
وجود ندارد .در واقع الزم است که تغییرپذیری
پلیآمینها در فرآیند گلدهی بررسی شده تا به نقش
پلیآمینها در تشکیل جوانههای گل پی برده شود.
تأثیر پوترسین و نیترات پتاسیم بر تشکیل میوه

بیشترین میزان تشکیل میوة اولیه در درختان
محلولپاشی شده با تیمارهای پوترسین با غلظت 3/35
موالر به تنهایی و پوترسین با غلظت  3/35موالر همراه
با نیترات پتاسیم  2درصد و  7درصد بود (شکل .)2با
توجه به نتایج تجزیۀ واریانس اثر متقابل تیمارها با
زمان روی درصد میوة نهایی (زمان برداشت) معنیدار
شد .بهطوریکه بیشترین میزان مربوط به تیمارهای
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 موالر و ترکیب همراه آن با3/35 پوترسین با غلظت
.)2  درصد مشاهده شد (جدول2 نیترات پتاسیم
همچنین مقایسۀ میانگینهای اثرگذاری سادة زمان
محلولپاشی (نوکسبز و تمام گل) نشان داد که
 به محلولپاشی در زمان،بیشترین درصد میوة نهایی

% Fruit set

 درصد نسبت به زمان تمام گل1/4 نوکسبز به میزان
 بدین ترتیب. درصد اختصاص دارد7/5 به میزان
محلولپاشی توسط تیمارهای پوترسین و نیترات
پتاسیم در زمان نوکسبز سبب افزایش درصد میوه
.نهایی شد

Treatment

 ستونهای دارای حروف. تأثیر محلولپاشی پوترسین و نیترات پتاسیم روی تشکیل میوة اولیه در درخت به رقم اصفهان.2شکل
:K2 ، درصد2  نیترات پتاسیم:K1 ، شاهد:K0P0 . درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری دارند1 متفاوت در سطح
. موالر3/35  پوترسین:P2 ،موالر3/335  پوترسین:P1 ، درصد7 نیترات پتاسیم
Figure 2. Effects of foliar application of putrescine and potassium nitrate on the primary fruit set in quince (Cydonia
oblonga cv. Esfahan) tree. Means in each column having the different letter are significantly different at 5% level of
probability using Duncan’s test. K0P0: Control, K1: Potassium nitrate 2%, K2: Potassium nitrate 4%, P1: Putrescine
0.001 Molar, P2: Putrescine 0.01 Molar, K1P1: Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.001 Molar, K1P2: Potassium
nitrate 2% and Putrescine 0.01 Molar, K2P1: Potassium nitrate 4% and Putrescine 0.001 Molar, K2P2: Potassium
nitrate 4% and Putrescine 0. 01 Molar.

 نتایج تجزیۀ واریانس و تأثیر سطوح مختلف پوترسین پتاسیم روی صفات اندازهگیری شدة به.5 جدول
Table1. Variance Analysis of Measured traits under effect of different levels of putrescine and potassium nitrate on
measured characters of the quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree
Mean of Squares
Flowering
Chlorophyl
Mean of
Percentage of
Yield
(%)
index
fruit weight
terminal fruit
**
Time
1
2035.51
3.92ns
3.13**
9172.98**
48.89**
Error1
3
9.09
2.36
0.55
44.19
0.25
P
2
241.5**
37.95**
29.10**
20663.18**
77.23**
K
2
90.54*
90.45**
21.31**
24586.14**
18.40**
P×T
2
252.67**
2.81ns
2.54**
2585.21**
18.97**
K×T
2
78.29*
5.55ns
1.85**
422.63ns
5.27**
*
P×K
4
16.31
10.03*
1**
1070.63*
3.02**
ns
P×K×T
4
29.75
2.56ns
0.19ns
2308.26**
1.57**
Error2
48
25.58
4.99
0.149
299.74
0.47
CV
6.4
3.5
11.45
5
13.9
*P<0.05, **P<0.01 (According to the Duncans multiple range test) .
.P>3/31  وP>3/35 سطوح
SOV

df

ns: non significance
P: putrescine, K: potassium nitrate, T: time

Percentage of
primary fruit set
225.51**
8.45
3308.70**
640.80**
238.58*
217*
326.69**
24.56ns
59.31
11.13

Leaf
area
14.16*
0.11
271.4**
1181.37**
0.09ns
1.62ns
21.47**
3.71*
1.27
5

Shoot
lenght
2.6ns
1.05
40.56**
209.39**
1.37ns
0.97ns
7.57*
1.49ns
47.1
2.5

**و * معنیداری بر پایۀ آزمون دانکن با ترتیب در
. عدم وجود اختالف معنی دار:ns
. زمان: T ، نیترات پتاسیم:K ، پوترسین:P

 مقایسۀ میانگین درصد تشکیل میوة نهایی تحت تأثیر محلولپاشی سطوح مختلف پوترسین و نیترات پتاسیم.2جدول
در درخت به رقم اصفهان
Table 2. Comparison of the percentage of final fruit set under effect of foliar application of different levels of
putrescine and potassium nitrate in quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree
Treatment
Putrescine (M)
0
0.001
0.01

Potassium nitrate (%)
0
2
4
0
2
4
0
2
4

% Fruit set
Time of spray
Green of bud Full bloom
2.43±0.1k*
2.06±0.1k
3.53±0.2h-j
2.61±0.1jk
4.54±0.2e-h
5.15±0.4d-f
4.17±0.1f-h
2.98±0.2i-k
5±0.4ef
3.72±0.4ij
6.17±0.1cd
5.42±0.2c-e
9.38±0.4a
4.15±0.2f-h
8.93±0.7a
4.8±0.2ef
7.89±0.3b
6.33±0.1e

. خطای استاندارد±  اعداد بهصورت میانگین. درصد آزمون آماری دانکن تفاوت معنیداری دارند1 در هر ستون میاتگینهای دارای حروف متفاوت در سطح
* Means in each column having the different letter are significantly different at 5% level of probability using Duncan’s test. Values are means ± S.E.

*
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یک بررسی نشان داده است کاربرد پلیآمینها در
انواع معمولی گوجهفرنگی نابکربار (غیرپارتنوکارپ) بدون
انجام عمل گردهافشانی ،سبب رشد تخمدانها شده است
( .)Fos et al., 2003بنابراین نقش پلیآمینها در القای
توسعۀ میوه بدون گردهافشانی به اثبات میرسد .همچنین
در پژوهشی روی رقمهای مرکبات ،با اندازهگیری میزان
پلیآمینهای درونی و دنبال کردن مسیر آنها ،نقش
پلیآمینها در تشکیل میوة بکربار و توسعۀ میوهچهها
گزارش شده است ( .)Arias et al., 2005کاربرد پوترسین
در مرحلۀ شکوفایی گل ،در درختان گالبی رقم کومیس
با افزایش رشد لولۀ گرده و افزایش دو روز طول عمر
تخمک و دورة گردهافشانی مؤثر ،سبب افزایش تشکیل
میوه شد ( )Crisosto., 1988و نتیجهگیری شد که:
ازآنجاییکه پلیآمینها از تولید اتیلن جلوگیری میکنند
بدین ترتیب با به تأخیر انداختن شروع پیری ،سبب
افزایش دورة گردهافشانی مؤثر و در نتیجه افزایش تشکیل
میوه و عملکرد شدهاند .در رابطه با نقش نیترات پتاسیم
بر تشکیل میوه ،پژوهشها نشان میدهند ،استفاده از
نیترات پتاسیم با غلظت  7درصد در مرحلۀ تمام گل روی
پرتقال رقم واشنگتن ناول سبب افزایش شمار میوه در
درخت شد ( .)Abd El-Rahman et al., 2012در واقع
نیتروژن به همراه دیگر عناصر غذایی سبب تمایزیابی و
نمو جوانههای گل میشود ( .)Wargo et al., 2003در
بررسی دیگر روی میوة انبه ،استفاده از نیترات پتاسیم 2
درصد در مرحلۀ ظهور جوانه و تمام گل سبب افزایش

تشکیل میوه و شمار میوه در هر درخت شد ( Ramzy et

.)al., 2011
تأثیر پوترسین و نیترات پتاسیم بر میانگین وزن و
عملکرد میوه

اثرهای متقابل پوترسین و نیترات پتاسیم با زمان بر
میانگین وزن میوهها معنیدار بود (جدول  )2و در رابطه
با عملکرد ،اثر متقابل پوترسین و نیترات پتاسیم معنیدار
ولی اثرهای متقابل تیمارها با زمان معنیدار نشد (شکل
 .)9در بین تیمارها بیشترین میانگین وزن میوهها و
عملکرد ،مربوط به تیمار پوترسین  3/35موالر همراه با
نیترات پتاسیم  7درصد بود (جدول 9و شکل .)9بنابراین
در این پژوهش ترکیب همراه غلظتهای باالتر پوترسین
و نیترات پتاسیم بیشترین تأثیر را روی وزن میوهها و در
نهایت عملکرد داشته است .مقایسۀ بین اثرگذاری سادة
زمان محلولپاشی (نوکسبز جوانهها و تمام گل) نیز
بیانگر بیشترین عملکرد در شاخه در نتیجه محلولپاشی
در مرحلۀ نوکسبز جوانهها بوده است .مشخص شده
کاربرد خاکی نیترات پتاسیم از اردیبهشتماه تا مردادماه
در درختان پسته سبب افزایش وزن و باال بردن درصد
خندانی و افزایش عملکرد شد (.)Zeng et al., 2001
همچنین در پژوهشی روی زیتون کاربرد نیترات پتاسیم
 7درصد در مرحلۀ سخت شدن هسته ،سبب افزایش
وزن و در نهایت افزایش عملکرد شد ( Hegazi et al.,
.)2011

جدول .9مقایسۀ میانگین وزن میوه در زمان برداشت تحت تأثیر محلولپاشی سطوح مختلف پوترسین و نیترات پتاسیم
در درخت به رقم اصفهان
Table 3. Comparison of the fruit weight in harvest time under effect of foliar application of different
levels of putrescine and potassium nitrate in quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree
)Weight average of fruit (g
Time of spray
Green of bud
Full bloom
*290±2.6h
291.8±5.2h
ef
340±6.3
323±5.9fg
372±4.2d
385±5.1b-d
359±7.2de
300.9±3.3gh
cd
377±9.1
342.7±5.3ef
383.8±5.3b-d
402.2±3.1bc
380±3.8cd
365.3±4.3de
b
410±4.1
370±4.5d
450±4.3a
380.6±3.4cd

Treatment
% Potassium nitrate
0
2
4
0
2
4
0
2
4

)Putrescine (M
0

0.001

0.01

* در هر ستون میاتگینهای دارای حروف متفاوت در سطح  1درصد آزمون آماری دانکن تفاوت معنیداری دارند .اعداد بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد.
* Means in each column having the different letter are significantly different at 5% level of probability using Duncan’s test. Values are means ± S.E.
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شکل .9تأثیر محلولپاشی پوترسین و نیترات پتاسیم بر عملکرد (کیلوگرم) در شاخه ،درخت به رقم اصفهان .میانگینهای دارای
حروف مشترک در سطح  1درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند .ستونهای دارای حروف متفاوت در سطح
 1درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری دارند :K0P0 .شاهد :K1 ،نیترات پتاسیم  2درصد :K2 ،نیترات پتاسیم 7
درصد :P1 ،پوترسین 3/335موالر :P2 ،پوترسین  3/35موالر.
Figure 3. Effects of foliar application of putrescine and potassium nitrate on the yield(kg) per shoot in quince
(Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree. Means in each column having the different letter are significantly different at 5%
level of probability using Duncan’s test. K0P0: Control, K1: Potassium nitrate 2%, K2: Potassium nitrate 4%, P1:
Putrescine 0.001 Molar, P2: Putrescine 0.01 Molar, K1P1: Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.001 Molar, K1P2:
Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.01 Molar, K2P1: Potassium nitrate 4% and Putrescine 0.001 Molar, K2P2:
Potassium nitrate 4% and Putrescine 0. 01 Molar.

در بسیاری از درختان میوه مانند پرتقال رقم
واشنگتن ناول (،)Abd El-Rahman et al., 2012
پرتقال رقم والنسیا ( )Boman, 2001و انبه ( Ramzy
 ،)et al., 2011افزایش عملکرد نهایی میوه با
محلولپاشی ترکیبات پتاسیم گزارش شده که میتواند
به دلیل نقش پتاسیم در فرآیندهای فیزیولوژیکی،
زیستی و بیوشیمیایی چندی مانند ،تحریک تقسیم و
طویل شدن یاخته و همچنین زیستساخت (بیوسنتز)
و جابجا کردن مواد مغذی آلی باشد که برای رشد،
تولید محصول و بهبود کیفیت میوه ضروری هستند
( .)Lester et al., 2010با توجه به اینکه کربوهیدراتها
برای رشد و نمو میوه ضروری هستند ،در این رابطه
عنصر پتاسیم نقش مهمی در بارگیری و خالی کردن
قندها در آوند آبکش ،سرعت انتقال در آوند و خروج
مواد به بافت ذخیره در گیاه دارد ،کاربرد یک منبع
پتاسیمی روی گیاهان به دلیل نقشی که پتاسیم روی
تنظیم اسمزی و فشار آماس یا تورمی (تورژسانس)
دارد سبب افزایش ورود آب به درون یاختهها و در
نهایت افزایش اندازة یاخته و افزایش وزن میوه میشود
(.)Mengel, 2002
در طی پژوهشی با تجزیه و بررسی فعالیت
آنزیمهای زیستساختکننده پلیآمینها در بافت
میانبر (مزوکارپ) در طول مراحل رشد میوة هلو،
مشخص شد که پلیآمینها در رشد و رسیدن میوه

نقش مهمی دارند و سطوح پلیآمینها در طول مرحلۀ
تقسیم یاختهای به میزان زیاد است .در نتیجه با توجه
به نقش پلیآمینها در تنظیم فرآیندهای مختلف رشد
و نمو میوه ،تأمین پلیآمین خارجی میتواند سبب
بهبود تشکیل میوه ،اندازه و افزایش عملکرد شود
( .)Ziosi et al., 2003در پژوهشی استفاده از
محلولپاشی پلیآمینها روی میوة زردآلو سبب
افزایش عملکرد ،وزن میوه و حجم میوهها شد ( Enas
 .)et al., 2010مشخصشده که پلی آمینها میتوانند
با مولکولهای غیریونی همانند  DNAو  RNAو
پروتئینها که در بسیاری از فرآیندهای درون گیاه
شامل تقسیم و بزرگ شدن یاخته ،توسعه و رشد میوه
و رسیدن نقش دارند ،مشارکت کنند ( Liu et al.,
.)2006
تأثیر پوترسین و نیترات پتاسیم بر سطح برگ ،رشد
شاخۀ سال جاری و شاخص سبزینه

با توجه به نتایج ،تیمارهای پوترسین و نیترات پتاسیم
تأثیر معنیداری در افزایش سطح برگ و میزان رشد
شاخۀ فصل جاری و شاخص سبزینه نسبت به شاهد
نشان دادند .بهطوریکه بیشترین سطح برگ و طول
شاخه و شاخص سبزینه مربوط به تیمارهای نیترات
پتاسیم با غلظت  7درصد همراه با پوترسین 3/35
موالر بوده است (جدول ،7شکلهای  7و  .)1افزایش رشد
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رویشی میتواند برای باال رفتن ظرفیت نورساختی برگ و
القای دسترسی باالتر به آسیمیالتهای بیشتر و نقش
عنصر پتاسیم در سوختوسازی و برخی فرآیندهای
موردنیاز برای تقویت و افزایش رشد و نمو رویشی
باشد .افزون بر این بسیاری از بررسیهای ثابت کردهاند
که پتاسیم نقش مهمی در بسیاری فرآیندهای
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی از جمله تقسیم و بزرگ
شدن یاختهای و سوختوسازی کربوهیدراتها و
ترکیبات پروتئینی دارد (.)El-Bassiony, 2012
همچنین پتاسیم سامانههای آنزیمی چندی را فعال
میکند که در تشکیل مواد آلی و در ساخت ترکیباتی
از جمله نشاسته یا پروتئین دخالت دارند .افزایش در
رشد رویشی و کیفیت میوه با نقش پتاسیم در انتقال
قند و مواد مغذی در گیاه و فشار آماس در یاختههای
گیاهی توصیف میشود .پتاسیم در بزرگ شدن یاخته

و در تازه نگهداشتن بافتهای جوان و در رشد
مریستمی گیاه دخالت دارد (.)Hegazi et al., 2011
در این رابطه پژوهشها نیز گویای این حقیقتاند
بهطوریکه ،کاربرد محلولپاشی توسط نیترات پتاسیم
 5/1درصد روی توتفرنگی سبب افزایش رشد رویشی
و افزایش سطح برگ شد ( .)Eshghi et al., 2012در
بررسیهای انجامشده با افزایش تأمین نیتروژن هر دو
نسبت سطح برگ به میوه و شمار یاختهها و میانگین
اندازة نهایی میوه افزایش یافت ( Xia & Cheng,
 .)2009گزارشها نشان میدهد در بسیاری از گیاهان
زراعی کاربرد پتاسیم سبب افزایش میزان سبزینۀ برگ
میشود ( .)Obreza, 2003; Taber, 2006همچنین
کاربرد پتاسیم در سیبزمینی سبب افزایش میزان
رشد (شمار برگ و شاخه) و غلظت سبزینۀ  aشد
(.)Dkhil et al., 2011

جدول .7مقایسۀ میانگین سطح برگ ) (cm2تحت تأثیر محلولپاشی سطوح مختلف پوترسین و نیترات پتاسیم در درخت به رقم اصفهان
Table 4. Comparison of the leaf area (cm2) under effect of foliar application of different levels of putrescine and
potassium nitrate in quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree.
)Leaf area (cm2
Time of spray
Green of bud
Full bloom
*53.86±0.7j
53.49±0.4j
h
59.12±0.5
56.12±0.3i
69.26±0.6d
69.64±0.5cd
56.49±0.4i
56.12±0.3i
60.62±0.6gh
59.12±0.5h
71.14±0.3bc
70.77±0.4b-d
63±0.5f
61.37±0.5g
65.69±0.5e
65.88±0.8e
73.11±0.5a
71.89±0.4ab

*

Treatment
% Potassium nitrate
0
2
4
0
2
4
0
2
4

)Putrescine (M
0
0.001
0.01

در هر ستون میاتگینهای دارای حروف متفاوت در سطح  1درصد آزمون آماری دانکن تفاوت معنیداری دارند .اعداد بهصورت میانگین  ±خطای استاندارد.
* Means in each column having the different letter are significantly different at 5% level of probability using Duncan’s test. Values are means ± S.E

شکل  .7تأثیر محلولپاشی پوترسین و نیترات پتاسیم بر رشد شاخۀ سال جاری ) ،(cmدرخت به رقم اصفهان .ستونهای دارای
حروف مشترک در سطح  1درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند :K0P0 .شاهد :K1 ،نیترات پتاسیم 2
درصد :K2 ،نیترات پتاسیم  7درصد :P1 ،پوترسین 3/335موالر :P2 ،پوترسین  3/35موالر.
Figure 4. The effect of foliar application of putrescine and potassium nitrate on the shoot growth of current year in
quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree. Means in each column having the different letter are significantly
different at 5% level of probability using Duncan’s test. K0P0: Control, K1: Potassium nitrate 2%, K2: Potassium
nitrate 4%, P1: Putrescine 0.001 Molar, P2: Putrescine 0.01 Molar, K1P1: Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.001
Molar, K1P2: Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.01 Molar, K2P1: Potassium nitrate 4% and Putrescine 0.001
Molar, K2P2: Potassium nitrate 4% and Putrescine 0. 01 Molar.
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 ستونهای دارای حروف. تأثیر محلولپاشی پوترسین و نیترات پتاسیم بر شاخص سبزینۀ برگ درخت به رقم اصفهان.1 شکل
، درصد2  نیترات پتاسیم:K1 ، شاهد:K0P0 . درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنیداری ندارند1 مشترک در سطح
. موالر3/35  پوترسین:P2 ،موالر3/335  پوترسین:P1 ، درصد7  نیترات پتاسیم:K2
Figure 5. Effects of foliar application of putrescine and potassium nitrate on the chlorophyl index of leaf in quince
(Cydonia oblonga cv. Esfahan) tree. Means in each column having the different letter are significantly different at 5%
level of probability using Duncan’s test. K0P0: Control, K1: Potassium nitrate 2%, K2: Potassium nitrate 4%, P1:
Putrescine 0.001 Molar, P2: Putrescine 0.01 Molar, K1P1: Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.001 Molar, K1P2:
Potassium nitrate 2% and Putrescine 0.01 Molar, K2P1: Potassium nitrate 4% and Putrescine 0.001 Molar, K2P2:
Potassium nitrate 4% and Putrescine 0. 01 Molar.

 بنابراین.میتواند منجر به ضعف تدریجی درخت شود
 به نظر میرسد،با توجه به نتایج ناشی از این تحقیق
کاربرد این مواد بهصورت تجاری به دلیل افزایش
عملکرد و در نهایت افزایش سودآوری اقتصادی در
درختان به و بهاحتمال در بسیاری از درختان باغبانی
.دیگر نیز توجه شود

نتیجهگیری

بهطورکلی محلولپاشی با پوترسین و نیترات پتاسیم
روی درختان به در دو مرحلۀ نوکسبز جوانه و تمام
 به جهت بهبود رشد رویشی در طول فصل رشد و،گل
 زیرا.به دنبال آن افزایش عملکرد مؤثر بوده است
،افزایش عملکرد بدون توجه به افزایش رشد رویشی
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ABSTRACT
Today, hormones and nutrients are used in order to improve vegetative and reproductive growth of many
agricultural products in the world. The purpose of this study, was to increase fruit set, fruit weight, and
finally, increase of yield along with improvement of vegetative growth with putrescine treatments (0,
0.01, 0.001M) and potassium nitrate (0, 2 and 4%) of quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) fruits. Trees
were sprayed at two stages of bud tip green and full bloom, as a split-factorial experiment in a
randomized complete block design with four replications. Comparison of means showed 0.01 M
putrescine treatment alone or in combintion with potassium nitrate (4 and 2%) showed a significant effect
on increasing percent of fruit set, average fruit weight and yield. Putrescine and potassium nitrate
treatments also could increase leaf area, leaf chlorophyll index and the length of current season shoots
compared to the control. Results showed that, treatments with higher concentrations of putrescine and
potassium nitrate as well as their combination had the best effect on measured parameters. In addition,
spraying in green tip stage was the best timing to improve the measured characteristics.
Keywords: Fruit weight, leaf area index, leaf chlorophyll, shoot length, yield.
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