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 چکیده

 ۀکنند تنظیم پاشی محلول ثیرأت بررسی هدف با 1398 سال زراعی تابستان و بهار درحاضر  پژوهش

 و بادنجان فرنگی، گوجه شامل ای میوه سبزی سهعملکرد  عملکرد و اجزای بر فتاالمات فنیل رشد

 اجرادر قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار  برگی سبزی نوع یک عنوان هب پیچ کلم و خیار

اسید  فتاالمات فنیلپاشی با  و تعداد دفعات محلولپاشی  محلولزمان  شامل آزمایش تیمارهای. شد

منزلۀ شاهد در نظر گرفته شدند.  بهپاشی  بود. گیاهانی بدون محلول (لیتر در گرم میلیغلظت هزار )

مجموع  روز در 15دهی بود و دو نوبت بعدی به فواصل  پاشی در زمان شروع گل اولین مرحلۀ محلول

 فرنگی نشان داد ایش در مورد گوجهنتایج آزمتا چهار بار تکرار شدند.  خیار مورد دربار و  3تا 

 و عملکرد در واحد سطح کیلوگرم( 5)لکرد بوته بیشترین عم، عدد( 33بیشترین تعداد میوه در بوته )

بیشترین بررسی عملکرد خیار نشان داد  .به دست آمددهی  شروع گلدر پاشی  محلولاز  (گرمکیلو 19)

دهی اختصاص  پاشی در زمان گل کیلوگرم( به محلول 1/6رد بوته )عدد( و عملک 11تعداد میوه )

گرم( و  3/113میوه ) عدد(، وزن تک 3/6داد میوه در بوته )باالترین مقادیر تعدر مورد بادنجان . شتدا

تیمار دوم و  ها( شدن گل قبل از باز) پاشی مربوط به تیمار اول محلولگرم( کیلو 3بوته ) عملکرد تک

پیچ نیز آشکار  پاشی روی کلم بود. مطالعۀ تیمار محلول( ها شدن گل بعد از باز هفته پاشی )دو محلول

 699/3بوته ) کبیشترین وزن کل تو  گرم به ازای هر هد(کیلو 1/2کلم )د هترین  سنگین ساخت

ها، دو هفته بعد از اولین  بعد از استقرار نشا)پاشی  محلولنوبت  سهدر  پاشی کیلوگرم( از محلول

  دست آمد.ه ( بپاشی مرحله و دو هفته بعد از دومین مرحلۀ محلول

 

 . دهی ای، گل های میوه سبزی ،رشد ۀکنند تنظیم های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

ای  های میوه دستیابی به عملکردی مطلوب در سبزی برای

یان )خیار، خربزه، طالبی یدوک خانوادةهای  همچون سبزی

( غیرهفرنگی، بادنجان، فلفل و  و بادنجانیان )گوجه (غیرهو 

به موازات ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی، 

دهی  گل برایبیولوژیکی کردن شرایط محیطی و  مهیا

برای . زیادی داردها به میوه اهمیت  بیشتر و تبدیل آن

درستی و  افشانی باید به گرده ةنیل به این هدف، پدید

علت  تر تولید به امل انجام پذیرد که در سطوح وسیعک

ن چنین کرد  شرایط اقلیمی و ژنتیکی متفاوت، مهیا
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وارد بر و در برخی م شرایطی بسیار سخت و هزینه

رسیدن به عملکردی  برایغیرممکن است. بر این اساس 

افشانی  گرده ةکیفیت، دخالت در پدید و بامطلوب 

. در این راستا استفاده از ترکیبات استناپذیر  اجتناب

ه در ها روی گیا هورمونی و پاشیدن آن شیمیایی و شبه

تواند کمک شایانی به این  مراحل خاصی از رشد و نمو می

رشد با  ةکنند فنیل فتاالمات اسید یک تنظیم د.کنامر 

یندهای بیولوژیکی است اکارکردی همسو با اکسین در فر

افشانی  موجب گرده که با افزایش طول عمر کالله،

 Nyeki et)شود  می نهایت افزایش عملکرد مطمئن و در

al., 2002.)  3دبلیو پی 24این ماده با نام تجاری نویرول 

رشد با کاهش  ةکنند . این تنظیمدشو میتولید و مصرف 

ی برا را زمینه ،اثرات نامطلوب شرایط محیطی و زراعی

علت نقش  هآورد. ب تولید محصول بیشتر فراهم می

در  چشمگیر این ترکیب در افزایش میزان تشکیل میوه

فرنگی، خیار،  فرنگی، لوبیا، نخود محصوالتی همچون گوجه

ای زیادی در ه انگور، سیب، گیالس و سویا، توصیه

ای و  دهی در شرایط مزرعه استفاده از آن در زمان گل

ای شده است. میزان افزایش محصول ناشی از  گلخانه

حسب نوع محصول، نحوه و زمان  کاربرد این ترکیب بر

تا  4گیاه از  ۀاستفاده، تعداد دفعات مصرف و میزان تغذی

 (..Racsko & Lakatos, 2003است )درصد متفاوت  34

 افزایش عملکردGlaps & Gorecki (1989 ) پژوهشیدر 

های مصنوعی  و زودرسی محصول با کاربرد اکسین

(NOA ،2,4-D ،NAA و فنیل فتاالمات در بادنجان رقم )

ثر ا Kowalska  (2003 & 2006)دند. کررودو را گزارش 

فرنگی را  ها روی عملکرد گوجه پاشی گل رمونمثبت هو

ترین و بیشترین  د که زودرسد و نیز گزارش داکریید أت

های  کننده شده با تنظیم عملکرد مربوط به گیاهان تیمار

این امر  کهاست رشد در مقایسه با گیاهان شاهد بوده 

. بودها در تیمارهای هورمونی  علت افزایش طول سلول به

Racsko (2004)  اثر فنیل فتاالمات اسید و تغذیه را روی

د. نتایج کرسیب مطالعه  رقم هفت ةتشکیل و کیفیت میو

دبلیو پی و  24نشان داد که با استفاده از نویرول  پژوهش

توان تشکیل و تعداد میوه در هر  ویژه مصرف کود می به

نشان  پژوهشدرخت را افزایش داد. همچنین نتایج این 

 بیشتردهی  گل ةداد که کاربرد فنیل فتاالمات اسید دور

                                                                                   
1  . Nevirol 60 WP 

 .Racsko et alه بر این کند. عالو تر می را طوالنی ارقام

و سه رقم آلو را به فنیل  واکنش ارقام آلبالو (2006)

پاشی روی  قرار دادند. محلول شده ید بررسیفتاالمات اس

گل درختان انجام  تمام درصد  44 ۀگیاهان در مرحل

روز  6/6طور متوسط  هدهی ب گل ةدور ۀگرفت. زمان خاتم

مورد ارقام آلوی  روز در 4/3- 3در مورد ارقام آلبالو و 

اروپایی به تعویق افتاد. همچنین این تیمار موجب افزایش 

 65- 34درصدی تشکیل میوه در آلبالو و افزایش  34- 67

الوها نسبت درصدی در آلوهای اروپایی شد. در مورد آلب

میوه در هر خوشه(  5- 3زیاد ) ةهایی با تعداد میو خوشه

 درصد  66وه حدود افزایش یافت. مطابق با آن عملکرد می

آلوی  ارقامدر مورد  درصد  34در مورد ارقام آلبالو و 

با  Racsko & Lakatos (2003)اروپایی افزایش نشان داد. 

دهی بر روی  گل ۀکاربرد فنیل فتاالمات اسید در مرحل

ثیر را أخیار نتیجه گرفتند که مصرف نویرول بیشترین ت

 ،هیبرید باربارا ۀریتمورد واخیار دارد. در  ةمیو ةروی انداز

درصد افزایش   33متر تا  سانتی 2- 3های با اندازه  میوه

  3/33متر به  سانتی 3- 2 ةهای با انداز یافت و نسبت میوه

 درصد  3/64های درشت تا  که میوه حالی رسید در درصد

 ۀدو واریتها روی  کاهش یافتند. همچنین نتایج آن

با نشان داد که فرنگی )دلتا و ربوت(  هیبرید گوجه

پاشی فنیل فتاالمات اسید برای هر دو واریته  محلول

نرمال افزایش  ةنسبت تشکیل میوه و عملکرد با انداز

یافت. با مصرف کود، مقدار عملکرد استاندارد و عملکرد 

مورد مصرف فنیل فتاالمات و هم بدون مصرف  کل هم در

ش با مقدار افزای کننده افزایش داشت که این این تنظیم

دلتا و  ۀبرای واریت درصد  2/7تواند به  مصرف نویرول می

در ایران نیز  ربوت باشد. ۀبرای واریت درصد  6/36

 فتاالنیک کردن استفاده از فنیل در کاربردی هایی پژوهش

اثر اسید ان فنیل عنوان مثال  اسید انجام شده است. به

 های فولوژیک حبهرمو صفاتبر تشکیل میوه و  فتاالمات

( انجام شده 2012) .Nosrati et alتوسط  چهار رقم انگور

ارقام  ۀاست و بیان کردند که غیر از رقم عسگری در بقی

گرم  میلی هزاراسید با غلظت  فتاالنیک استفاده از فنیل

درصد نسبت   6/62وه تا در لیتر موجب افزایش تشکیل می

 شود. همچنین گزارش شده است که فنیل به شاهد می

ایش تشکیل میوه و کیفیت اسید موجب افز نیکفتاال

هدف از  ،. بنابراین(Nosrati et al., 2011)شود  گیالس می

 ةکنند تنظیم پاشش های مختلف ثیر زمانأپژوهش حاضر ت
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 ی،رشد و نمو ۀرشد فنیل فتاالمات اسید با توجه به مرحل

نگی، فر ای گوجه میوههای  روی رشد و عملکرد سبزی

 .پیچ است سبزی برگی کلم خیار، بادنجان و

 

 ها مواد و روش

در  3383 سال زراعی بهار و تابستان حاضر در آزمایش

پژوهشی آموزشی جهاد دانشگاهی پردیس  ۀمزرع

 کرج کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در

اساس  اجرا شده است. به لحاظ شرایط آب و هوایی بر

تر در م میلی 654های هواشناسی دارای بارندگی  داده

ماه، متوسط دمای  سال، کمترین مقدار بارندگی در مرداد

گراد و تعداد روزهای یخبندان  سانتی ۀدرج 32سالیانه 

محل آزمایش در  ۀخاک مزرع ۀ. نتایج تجزیاستروز  44

 نام )با 3فتاالمات اسید ه شده است. فنیلئارا 3 جدول

 فنی نشدا و نظارت تحت در ایران و 3 افشان بار تجاری

 تولیدی ۀمجموع در تهران دانشگاه دانشگاهی جهاد

لیتر  در گرم میلی هزار حلقوی( با غلظت های هیدروکربن

گرم از پودر فنیل  344استفاده شد. بدین صورت که 

لیتر آب حل و محلول سوسپانسیون  344فتاالمات در 

فرنگی،  طور جداگانه روی گیاهان گوجه د. بهشتهیه 

پاشی شد. گیاهان  خیار محلول بادنجان، کلم و

 شاهد در نظر گرفته شدند منزلۀ پاشی نشده به محلول
(Racsko, 2003 & 2004; Racsko et al., 2006; 

Thurzo et al., 2008; Svaton & Palka, 1993).  بدین

پس از رسیدن  6فرنگی رقم ریو گراند منظور گیاهان گوجه

به مزرعه  3383خرداد  منشایی در تاریخ یک ۀبه مرحل

متر روی  سانتی 54 ۀترتیب به فاصل و بهانتقال یافتند 

پس از متر بین ردیف کشت شدند  سانتی 344ردیف و 

شده  دهی، محلول آماده گل ۀرسیدن این گیاهان به مرحل

بعد از  روز 34و  34 دهی، زمان )شروع گل سهدر 

پس از  .پاشی اول( روی گیاهان پاشیده شد محلول

بار  34ای دو بار و در کل  ها، هفته فرنگی رسیدن گوجه

عملکرد،  ها صفات د. پس از برداشت میوهشبرداشت 

بازارپسند، قطر میوه، طول میوه،  ةمیانگین وزن میو

خشک و عملکرد در  ةدرصد پوسیدگی گلگاه، درصد ماد

 ةتودگیری شد. گیاهان بادنجان  ها اندازه مربع در آن متر

 34نشایی در تاریخ  ۀه مرحلپس از رسیدن ببومی سراب 

                                                                                   
1  . N-PHENIL-PHTALANIC ACID (NEVIROL 60 WP) 

2  . Rio Grande 

 ۀترتیب به فاصل و بهبه مزرعه انتقال یافتند  3383خرداد 

متر بین ردیف  سانتی 24متر روی ردیف و  سانتی 54

 ۀپس از رسیدن این گیاهان به مرحلکشت شدند. 

شدن  زمان )قبل از باز سهشده در  دهی، محلول آماده گل

اول( روی گیاهان پاشی  بعد از محلول روز 34و  34 ها، گل

 36ای دو بار و در کل  در زمان برداشت، هفته .اسپری شد

عملکرد،  ها صفات پس از برداشت میوه بار برداشت شد.

میوه  تعداد میوه در هر بوته و میانگین وزن تک

طور  به 3گیری شد. بذور خیار رقم سوپراستار اندازه

به ترتیب  بهدر مزرعه  3383تیر  ممستقیم در تاریخ یک

متر بین  سانتی 344متر روی ردیف و  سانتی 54 ۀفاصل

و پس از رسیدن این گیاهان ردیف در مزرعه کشت شدند 

زمان )قبل از  5شده در  دهی، محلول آماده گل ۀبه مرحل

پاشی اول( روی  بعد از محلول روز 54و  34، 34 دهی، گل

هنگام برداشت، یک روز در میان و  .گیاهان پاشیده شد

بار برداشت خیار انجام گرفت. پس از برداشت  64در کل 

 ها صفات عملکرد، تعداد میوه در هر بوته و تعداد میوه

پیچ قرمز  گیری شد. گیاهان کلم بازارپسند اندازه غیر ةمیو

 منشایی در تاریخ یک ۀپس از رسیدن به مرحل 5رقم ساکاتا

به مزرعه انتقال یافتند و پس از استقرار نشاها  3383تیر 

و  34 زمان )استقرار نشاها، سهپاشی در  در مزرعه، محلول

 .پاشی اول( روی گیاهان انجام شد بعد از محلول روز 34

و  هد، طول وزن ها صفات میانگین پس از برداشت میوه

خشک هد  ةو درصد ماد بوته کل هد، وزن عرض

 & Nosrati et al., 2011; Racsko)گیری شد  اندازه

Lakatos, 2003; Nosrati et al., 2012.) 

 

 تحلیل آماری ۀتجزی

 های کامل پایۀ بلوک طرحاز این آزمایش  اجرای برای

فرنگی، بادنجان و  چهار تیمار برای گوجهبا  تصادفی

 استفاده تکرار پیچ قرمز و پنچ تیمار برای خیار در سه کلم

 SASآماری  افزار نرم توسط شده آوری جمع های داده. شد

فرنگی، خیار،  های گوجه سبزی کدام از( برای هر 2001)

 .شدند تجزیهصورت جداگانه  پیچ قرمز به بادنجان و کلم

 آزمون از استفاده با صفات بین میانگین ۀمقایس

 گرفت انجامدرصد   4در سطح  دانکن ای دامنه چند

(Soltani, 2007.) 

 

 

 

 

                                                                                   
3  . Supersatar 

4  . Sakata 
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  نتایج تجزیۀ خاک مزرعۀ پژوهشی محل اجرای آزمایش .3 جدول

pH 
EC 

 (dSm-1) 

 درصد 

 نیتروژن کل

 درصد 

 مواد آلی
 فسفر

(ppm) 
 پتاس

(ppm) 

 آهن 

(ppm) 

 مس

(ppm) 

 روی

(ppm) 

 منگنز
(ppm) 

 بافت 

 خاک

 رسی لومی 3/67 83/3 36/3 43/7 352 22/33 77/4 483/4 73/6 3/8

 

 نتایج

  فرنگی گوجه

آوری شده از تیمار  معهای ج دادهواریانس  ۀنتایج تجزی

فنیل فتاالمات  کنندة رشد تنظیمپاشی با  ان محلولزم

( 6 جدول)ای  مزرعهفرنگی  جهروی رشد و عملکرد گو

روی پاشی فنیل فتاالمات  ثیر محلولأت نشان داد که

عملکرد بوته، قطر میوه، درصد پوسیدگی گلگاه  صفات

 درصد  4ملکرد میوه در مترمربع در سطح میوه و ع

 ۀاساس جدول مقایس بر (.6 )جدول دار بوده است امعن

پاشی اول  ثیر زمان محلولأت ( تحت3 میانگین )جدول

عدد(  73در بوته ) بیشتری ةدهی( تعداد میو )شروع گل

هفته پس از  دوان پاشش دوم )ثیر زمأت . تحتتشکیل شد

 به دست آمد باالتری ةمیو پاشی اول( نیز وزن تک محلول

های  زمان داری بین ااوت معنتف هر چند (.3 )جدول

ت امختلف پاشش فنیل فتاالمات در مورد این صف

بیشترین عملکرد بوته و عملکرد  (.6 جدول) دشمشاهده ن

فرنگی در زمان پاشش اول )شروع  گوجهدر واحد سطح 

به دست کیلوگرم  34و  4ترتیب با مقادیر  دهی( به گل

لکرد به ست که کمترین مقادیر عما . این در حالیآمد

از  هفته پس چهارو  دوشش دوم و سوم )های پا زمان

که با شاهد تفاوت  پاشی اول( اختصاص داشت محلول

تر با  عبارت سادهه (. ب3 )جدولداری نداشتند  معنا

، دهی شروع گلپاشی فنیل فتاالمات در زمان  محلول

در واحد  درصد  35فرنگی به افزایش عملکرد در حد  گوجه

  .سیدپاشش رهای  یگر زمانسطح در مقایسه با د

خشک میوه  ةدرصد مادت کیفی صفو طول میوه 

 پاشی فنیل فتاالمات قرار نگرفتند ثیر زمان محلولأت تحت

خشک  ةماد حال بیشترین طول و درصد این با (.6 جدول)

های پاشش اول و دوم اختصاص  ترتیب به زمان میوه به

در کنار این دو صفت، واکنش قطر میوه  (.3 )جدول داشت

پاشی  پوسیدگی گلگاه در میوه تحت محلول ۀز عارضو برو

یاهان . گشددار  امعندرصد   4در سطح فنیل فتاالمات با 

های قطور و سالم  پاشی شده در زمان دوم میوه محلول

ست ا دند. این در حالیکر)بدون پوسیدگی گلگاه( تولید 

گلگاه در زمان سوم  ةپوسید های که درصد میوه

 .(3 )جدول ها بود قی زمانابپاشی، بیش از  محلول

 
  ای فرنگی مزرعه پاشی فنیل فتاالمات اسید روی رشد و عملکرد گوجه تجزیۀ واریانس اثر زمان محلول .6 جدول

 منابع 

 تغییرات

 درجۀ

 آزادی

  میانگین مربعات

 در بوته میوه تعداد
 )کیلوگرم  عملکرد

 در بوته(
 میوه )گرم( تک وزن

 میوه قطر

 متر( )میلی 

 طول

 میوه

 پوسیدگی

 گلگاه

 خشک  مادة

 )درصد(

 )کیلوگرم عملکرد

 در مترمربع( 

 35/34 34/6 33/63 82/32 43/4 27/4 48/73 45/4 6 بلوک

 ns 53/87 * 27/6445343 ns 53/3244 * 34/73358 ns 38/34545 * 55/333 ns 63/4 * 27/363254 3 پاشی زمان محلول

 33/6443286 36/4 53/3 43/62553 63/34332 64/743 48/233364 48/634 2 خطا

         33 کل 

 62/63 48/36 43/35 63/2 7/2 7/32 62/63 34/66  ضریب تغییرات )%(
 دار.یعدم اختالف معن nsدرصد،  4معنادار در سطح *

 

  ای مزرعهفرنگی  پاشی فنیل فتاالمات اسید روی رشد و عملکرد گوجه مقایسۀ میانگین زمان محلول .3 جدول 

 پاشی زمان محلول
 تعداد میوه

 در بوته 

 عملکرد )کیلوگرم

 در بوته( 

 وزن تک

 میوه )گرم( 

 قطر میوه 

 متر( )سانتی

 طول

 میوه

 پوسیدگی

 گلگاه

 مادة خشک

 )درصد(

 عملکرد )کیلوگرم

 در مترمربع( 

33/73 دهی شروع گل  a 4 a 373 a 7/2  ab 8/2  a 2/3  b 4/5  a 34 a 

33/26 پاشی اول محلول روز بعد از 34  a 3/3  b 2/378  a 8/2  a 7/2  a 4 b 4 a 2/2  b 

33/25 پاشی اول روز بعد از محلول 34  a 3/3  b 6/362  a 3/4 b 3/2  a 33 a 3/5  a 2/2  b 

27/23 شاهد  a 5/3  b 3/343  a 7/2  ab 6/2  a 2/4  b 4/5  a 7/2  b 

 ندارند.درصد  4در سطح دانکن اساس آزمون  رداری ب ااعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معن
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  خیار

های مختلف رشد و  پاشی فنیل فتاالمات در زمان محلول

عملکرد داری بر عملکرد خیار و اجزای  انمو گیاه اثرات معن

 ۀد. مطابق با جدول تجزیکرایجاد  درصد  4در سطح 

 (، صفات تعداد میوه در بوته،5 واریانس صفات )جدول

های  تفاوت ،غیربازارپسند ةمیو عملکرد بوته و تعداد

های مختلف پاشش فنیل  داری را نسبت به تیمار زمان امعن

میانگین  ۀجدول مقایساساس  بر فتاالمات نشان دادند.

پاشی، بیشترین  زمان مختلف محلول 4در بین  ،صفات

در کیلوگرم(  5/2عدد( و عملکرد بوته ) 53تعداد میوه )

دهی  زمان گل دوم یعنی مصادف باپاشی  محلولزمان 

هر چند عملکرد بوته با تیمار شاهد اختالف . مشاهده شد

ست که تعداد میوه کمتری ا این در حالیمعناداری نداشت. 

پاشی  محلولپس از  روز 34وم )سزمان پاشش در عدد(  67)

مشاهده شد که البته با تیمار شاهد اختالف معناداری اول( 

کیلوگرم( در زمان  6/3) عملکرد بوته کمتریننداشت. 

پاشی اول  پس از محلول روز 34سوم یعنی پاشی  محلول

دیگری که در عملکرد  (. صفت مهم4 )جدول دشمشاهده 

غیربازارپسند در بوته  ةکننده دارد، تعداد میو نقش تعیین

آزمایش گیاهان شاهد بیشترین تعداد میوه  است که در این

خود اختصاص داد. ه میوه در بوته( را ب 4/2غیربازارپسند )

غیربازارپسند کمتری  ةاینکه درصد میو خور توجه در ۀنکت

دهی  گلپاشش دوم یعنی در زمان  پاشی در زمان به محلول

 .(4 مربوط بود )جدول

 
  ای پاشی فنیل فتاالمات روی عملکرد خیار مزرعه تجزیۀ واریانس اثر زمان محلول .5 جدول 

 منابع 

 ییراتتغ
 درجۀ آزادی

 میانگین مربعات

 غیر بازارپسند تعداد میوه )کیلوگرم در بوته( عملکرد بوته در تعداد میوه

 46/35 48/23 65/33 6 بلوک

56/4534635 23/78 * 5 پاشی زمان محلول * * 35/33 

 5/6 66/6333624 74/33 8 خطا

    35 کل

 35/66 42/37 32/63  ضریب تغییرات )%(
 درصد. 4نادار در سطح مع*

 
  ای پاشی فنیل فتاالمات روی عملکرد خیار مزرعه مقایسۀ میانگین اثر زمان محلول .4  جدول

 غیر بازارپسند تعداد میوه )کیلوگرم در بوته( عملکرد در بوته تعداد میوه پاشی زمان محلول

 b 4 ab 4/3 b 4/35 دهی قبل از گل

 a 5/2 a 4/3 b 53 پاشی اول روز بعد از محلول 34

 b 6/3 b 74/3 b 67 پاشی اول روز بعد از محلول 34

 b 6/5 ab 64/3 b 33 پاشی اول روز بعد از محلول 54

 b 6/2 a 4/2 a 4/33 شاهد

 درصد ندارند. 4اساس آزمون دانکن در سطح  داری بر اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنا

 

  بادنجان

اجزای عملکرد بادنجان  نشان داد که ریانسوا ۀنتایج تجزی

میوه  گیاه و وزن تک مثل تعداد میوه در بوته، عملکرد تک

پاشی نشان  محلول های مختلف ش مثبتی به زمانواکن

  4داری را در سطح  اهای معن تفاوتو از نظر آماری  ندداد

آزمون مقایسۀ اساس نتایج  بر (.2 بروز دادند )جدول درصد

( ها شدن گل قبل از بازاول ) ۀپاشی مرحل لول، محمیانگین

دهی(  هفته بعد یا زمان گل دوم )دو ۀپاشی مرحل و محلول

توانستند باالترین مقادیر مرتبط با تعداد میوه در بوته 

گرم( را در مقایسه با  3/557میوه ) عدد(، وزن تک 7/2)

های دیگر از آن خود سازد. در مقابل کمترین مقادیر  زمان

مذکور نیز به گیاهان شاهد اختصاص داشت صفات 

پاشی  محلول در، مقایسۀ میانگیننتایج  مطابق با(. 7 )جدول

عملکرد یزان باالترین م( ها شدن گل قبل از بازاول ) ۀمرحل

مشاهده های دیگر  کیلوگرم( در مقایسه با زمان 3ه )بوت

مورد صفت عملکرد های پاشش، در  بین دیگر زمانشد و 

 درعملکرد کمتری  ثبت نشد. اماداری  امعن بوته تفاوت

 (.7 )جدول ه دست آمدبشاهد  های بوته
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  ای پاشی فنیل فتاالمات روی عملکرد بادنجان در شرایط مزرعه تجزیۀ واریانس اثر زمان محلول .2 جدول

 منابع 

 تغییرات

 درجۀ 

 آزادی

 میانگین مربعات

 )گرم( میوه وزن تک لوگرم در بوته()کی عملکرد در بوته تعداد میوه

 24/35 83/64 25/32 6 بلوک

 66/2364 * 22/3837363 * 52/34 * 3 پاشی زمان محلول

 22/34383 35/334444 64/3 2 خطا

    33 کل

 25/38 28/33 3/63  ضریب تغییرات )%(

 درصد. 4معنادار در سطح * 

 
  ای فنیل فتاالمات روی عملکرد بادنجان در شرایط مزرعه پاشی مقایسۀ میانگین اثر زمان محلول .7  جدول

 )گرم( میوه وزن تک )کیلوگرم در بوته( عملکرد در بوته تعداد میوه پاشی زمان محلول

7/2 ها شدن گل قبل از باز  a 3 a 3/557  a 

4/2 پاشی اول روز بعد از محلول 34  a 3/3  b 533 a 

7/5 پاشی اول روز بعد از محلول 34  ab 6 ab 3/386  ab 

7/6 شاهد  b 4/3  b 6/332  b 

 درصد ندارند. 4اساس آزمون دانکن در سطح  داری بر اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنا

 
 پیچ کلم

جز  ه( ب8  واریانس صفات )جدول ۀطابق با جدول تجزیم

های  خشک هد، زمان ةهد و درصد ماد قطرصفات 

داری را  اای معنه ات تفاوتمختلف پاشش فنیل فتاالم

 میانگین وزن هد، طول هد و وزن کل بوته روی صفات

ج که از نتای د. آنچهکرایجاد درصد   4در سطح  پیچ کلم

ها  ترین کلم آید، سنگین می میانگین صفات بر ۀمقایس

بیشترین وزن کل بوته و  ازای هر هد( کیلوگرم به 5/6)

)بعد از سوم وبت در ن پاشی از محلول کیلوگرم( 284/3)

بعد از  روز 34عالوه  هبعد ب روز 34عالوه  هنشاها ب استقرار

ازای  کیلوگرم به 7/3ها ) ترین آن نشاها( و سبک استقرار

بعد از  روز 34پاشی ) محلولدوم هد( در نوبت  هر

(. 3 )جدول دست آمده ( و گیاهان شاهد بنشاها استقرار

فنیل با پاشی  للو، محمقایسۀ میانگیننتایج  مطابق با

سبب افزایش طول  های پاشش در تمام نوبت فتاالمات

سوم در نوبت  پاشی محلولپیچ شده است. اما در  هد کلم

طول هد نشاها(  استقراربعد از روز  34عالوه  هب روز 34)

مشاهده شد. این در حالی است  متر( سانتی 38بلندتری )

شاهد  یها بوته درمتر(  سانتی 34که کمترین طول هد )

تفاوت  هد، قطرمورد صفت  در (. 7 )جدول آمد دستهب

 اماد شپاشی مشاهده ن داری بین تعداد محلول امعن

 (.3 )جدول دناشتهای شاهد د هد را کلم قطرکمترین 

 
 پیچ پاشی فنیل فتاالمات روی رشد و عملکرد کلم تجزیۀ واریانس اثر زمان محلول .8  جدول

 منابع 

 تغییرات

 درجۀ

 دیآزا 

 میانگین مربعات

 میانگین وزن هد

 )گرم(

 طول هد

 متر( )سانتی

 قطر هد

 متر( )سانتی

 وزن کل بوته 

 )کیلوگرم(

 مادة خشک هد

 )درصد(

 24/4 43/35 82/6 68/33 24/3 6 بلوک

 ns 47/3 * 33/7432453 ns 42/4 37/5 * 35/353746 * 3 پاشی زمان محلول

 45/4 42/66433 32/3 33/3 52/28278 2 خطا

      33 کل

 23/6 85/34 33/2 34/2 3/33  ضریب تغییرات )%(

 عدم اختالف معنادار. nsدرصد،  4معنادار در سطح *           
 



 684 ... فتاالمات اسیدپاشی فنیل  تأثیر غلظت و زمان محلول و همکاران: جوانپور 

  پیچ پاشی فنیل فتاالمات روی رشد و عملکرد کلم مقایسۀ میانگین اثر زمان محلول .3 جدول

 پاشی زمان محلول
 میانگین وزن هد

 )کیلوگرم( 

 طول هد

 متر( )سانتی

 قطر هد

 متر( )سانتی

 وزن کل بوته

 )کیلوگرم( 

 مادة خشک هد

 )درصد(

 ab 6/37 a 3/37 a 74/6 b 4/7 a 6 استقرار نشاها

 b 37 a 8/32 a 26/6 b 7/7 a 7/3 پاشی اول روز بعد از محلول 34

 a 38 a 3/37 a 28/3 a 3/7 a 5/6 پاشی اول روز بعد از محلول 34

 b 34 b 32 a 84/6 b 2/7 a 7/3 شاهد
 درصد ندارند. 4اساس آزمون دانکن در سطح  داری بر اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنا

 

 بحث

پاشی فنیل فتاالمات  ، محلولپژوهشاساس نتایج این   بر

فرنگی، خیار و  ای همچون گوجه های میوه روی سبزی

عملکرد پیچ قرمز روی  بادنجان و سبزی برگی کلم

که  طوری هداشت. بمثبت اثر عملکرد محصول و اجزای 

درصد نسبت به  44تا  34افزایش عملکردی در حد 

قابل توجه این است که  ۀدست آمد. نکته گیاهان شاهد ب

دهی یا پیش از آن  پاشش فنیل فتاالمات در زمان گل

بیشترین بازدهی را در عملکرد این محصوالت داشته 

ناپذیر این ترکیب در گر نقش انکارعبارت دیه است. ب

  نباید طول عمر کالله را ویژه افزایش هافشانی ب فرایند گرده

 دیگری پژوهشگراننادیده پنداشت. این موضوع توسط 

 Glaps روی محصوالت مختلف باغبانی گزارش شده است.

& Gorecki (1989)  افزایش عملکرد و زودرسی محصول

المات را در بادنجان گزارش پاشی فنیل فتا ناشی از محلول

اثر مثبت  Kowalska (2003 & 2006)ند. همچنین کرد

 فرنگی را تأیید ها روی عملکرد گوجه پاشی گل هورمون

اثر فنیل فتاالمات اسید و تغذیه را  Racsko (2004) کرد.

 د.کرسیب و آلبالو مطالعه  ةمیو روی تشکیل و کیفیت

مذکور  های  شهای پژوهش حاضر با نتایج پژوه یافته

 بر نقش این ای مطابقت داشته و تأکید دوباره کاملطور  به

 افشانی و تشکیل میوه بردن کارایی گرده ترکیب در باال

با معرفی فنیل فتاالمات Nyeki et al. (2002 ) ست.ا

با کارکردی همسو با  رشد ةکنند تنظیمیک  منزلۀ هب

ن متذکر شد که ای یندهای بیولوژیکیااکسین در فر

موجب  کالله،طول عمر با افزایش  هورمونی ترکیب شبه

 .شود می نهایت افزایش عملکرد و درافشانی مطمئن  گرده

 رشدی ةکنند تنظیم اسید فتاالمات از طرف دیگر فنیل

موجب  و دهد می افزایش را کالله عمر طول که است

 منجر نیز این که شود می مؤثر افشانی گرده ةافزایش دور

با  ،. بنابراین(Racsko, 2004)شود  می باال عملکرد به

ن از طریق توا اسید می ماتفتاال کارگیری فنیل به

یت و افشانی، محصولی با کمّ اثرگذاری بر روند گرده

 .(Buza, 1986)کیفیت مناسب به دست آورد 

کیلوگرم(  5/2بیشترین عملکرد بوته ) در مورد خیار،

ر مشاهده شد هدهی  زمان گل مصادف باپاشی  محلولدر 

داری نداشت. همچنین  چند با تیمار شاهد اختالف معنا

کیلوگرم( در  6/3وته )عملکرد ب در مورد خیار کمترین

پاشی  پس از محلول روز 34سوم یعنی پاشی  زمان محلول

گیاه  تغذیۀتوان مربوط به  . این امر را میدشاول مشاهده 

میک اسید، زمان با مصرف فنیل فتاال ارتباط داد. زیرا هم

 زمینهیابد. در این  نیازهای کودی گیاه نیز افزایش می

Racsko & Lakatos (2003) مصرف از بعد دندکر بیان 

 قطر و وزن پایین کودی شرایط در اسید فتاالمات فنیل

 تبع به نیز عملکرد و داد نشان کاهش فرنگی گوجه ةمیو

( بیان 2012) .Nosrati et alهمچنین  .یافت کاهش آن

اسید موجب افزایش  فتاالماتکردند که استفاده از فنیل 

 طرف شود. از درصد می  53در گیالس تا میوه تشکیل 

 که ندکرد گزارش Racsko & Lakatos (2003) دیگر

 و بدون استفاده از کود، وزن اسید فتاالمات فنیل مصرف

 .داد کاهش را فرنگی گوجه و انگور سیب، میوه قطر

اسید همراه با مصرف  فتاالمات فنیل که کاربرد حالی در

دیگر  پژوهشی در .بخشید بهبود را میوه قطر و کود، وزن

(2008) Thurzo et al. را تغذیه و اسید فتاالمات فنیل اثر 

 پنج رقم در میوه کیفیت و میوه تشکیل دهی، گل روی

 فنیل کاربرد که دادند گزارش و دندکر بررسی گیالس

 بهبود را میوه تشکیل کود، مصرف ةعالو به اسید فتاالمات

 .دهد می افزایش را عملکرد و دبخش می

 پاشی فنیل محلول آمده دست به نتایج اساس  بر

هد  طول میوه و طول افزایش موجب اسید فتاالمات

ید این یو در تأ زمینهدر این . است شده پیچ قرمز کلم

 ( بیان کردند که استفاده از2012) .Nosrati et al ،نتایج
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ر گرم در لیت میلی هزاراسید با غلظت  فتاالنیک فنیل

این افزایش  شود. موجب افزایش طول خوشۀ انگور می

هاست.  دلیل افزایش طول سلول حتماالً بهطول خوشه ا

 .Racsko et al و Racsko & Lakatos (2003) زیرا

 فتاالماتپاشی فنیل  محلول که نددکر گزارش (2006)

 طول افزایش موجب فرنگی گوجه های روی گل اسید

همچنین فنیل  .شود می هورمونی تیمارهای در ها سلول

هش غالبیت انتهایی و توزیع اسید سبب کا فتاالمات

شود  وهیدرات و نیتروژن در کل گیاه میتر کرب مناسب

(Nosrati et al., 2012).  

 

 نهایی گیری نتیجه

 حاضر نشان داد که کاربرد پژوهشای  مشاهدات مزرعه

فرنگی و  گوجهدهی  گل ۀدر مرحل اسید فتاالمات نیلف

میوه و افزایش عملکرد تشکیل  افزایش خیار موجب

در  اسید فتاالمات فنیل در مورد بادنجان کاربرد .شود می

 .دشو عملکرد می ارتقای دهی سبب پیش از گل ۀمرحل

توان به افزایش عملکردی در  می این عملبا که  طوری به

ظر به ن ،بنابرایندست یافت.  بادنجان ی دردرصد  44حد 

بر بهبود  افزایشی اسید اثر فتاالمات رسد فنیل می

ای را  های میوه سبزیبندی  نهایت میوه و در افشانی گرده

سبب  فنیل فتاالماتبا پاشی  محلولدارد. از طرف دیگر 

که احتماالً از  پیچ شد. کلمافزایش طول و وزن هد در 

ها در  ها و توزیع بهتر آسمیالت سلول طول طریق افزایش

های برگی  در سبزیگیاه، موجب افزایش بیوماس تولیدی 

 فتاالمات مشخص شده است که با کاربرد فنیل شود. می

واد کنندگی در تولید اکسین، م دلیل اثر تشدید اسید به

برای  ،شوند. بنابراین غذایی با قدرت بیشتری جذب می

سید مؤثرتر باشد باید به ا فتاالماتاینکه کاربرد فنیل 

 فتاالمات کارگیری فنیل واقع به مصرف کود توجه شود. در

 در مزرعه اسید نیازمند دقت بیشتر در استفاده از کود

  است.
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