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تأثیر گوگرد-آهک ،آمونیوم تیوسولفات و پروهگزادیون-کلسیم بر
تنک میوه و بهبود ویژگیهای کمّی و کیفی میوۀ هلو رقم رد هیون
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان
 .2دانشیار گروه باغبانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان
 .3مربی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،اصفهان
(تاریخ دریافت - 1332/8/33 :تاریخ تصویب)1333/5/18 :

چکیده
عملیات تنککردن برای تولید محصول باکیفیت در کشت هلو امری ضروری است .بهدلیل هزینۀ
باالی تنک دستی و ناکارآمدی تنک مکانیکی ،تمایل به تنک شیمیایی رو به افزایش است .با هدف
بررسی تأثیر گوگردـ آهک ( 6درصد و  8درصد ( 63و  83میلیلیتر در لیتر) و دوبار مصرف 6
درصد) ،آمونیوم تیوسولفات ( 23و  25میلیلیتر در لیتر و دوبار مصرف  23میلیلیتر در لیتر) و
پروهگزادیونـ کلسیم (آپوجی) ( 333و  053میلیگرم در لیتر و دوبار مصرف  333میلیگرم در
لیتر) بهمنزلۀ تنککننده ،بر ویژگیهای کمّی و کیفی میوۀ هلو رقم رد هیون ،پژوهشی در سال
 1331و  1332در یک باغ تجاری با درختان ششساله در شهرستان سمیرم اصفهان صورت
گرفت .همۀ تیمارها جز آپوجی بهطور معناداری سبب کاهش  65درصدی تشکیل میوه شدند.
تیمارها سبب افزایش  05تا  53درصدی حجم و وزن و نیز بهبود میزان کل مواد جامد محلول،
رنگ میوه و سطح برگ شدند ،ولی تیمارها تفاوت معناداری در میزان اسید کل نشان ندادند.
درختان تیمارشده با ترکیبات دوبار مصرف آمونیوم تیوسولفات  23میلیلیتر درلیتر و دوبار مصرف
گوگردـ آهک  6درصد نسبتاً خصوصیات کمّی و کیفی بهتری را نشان دادند.
واژههای کلیدی :آپوجی ،آمونیوم تیوسولفات ،بازده عملکرد ،گوگردـ آهک ،هلو.
مقدمه
هدف از کشت درختان میوه ،باروری سالیانه و تولید
محصول به حد مطلوب در سراسر طول عمر اقتصادی باغ
است .باروری یک درخت را میتوان به اجزایی مثل تعداد
گلهای درخت ،تعداد گلهایی که به میوه تبدیل میشود
و کیفیت میوه هنگام برداشت ،تقسیم کرد
( .)Eftekharzadeh et al., 2001در صورت تولید میوة
زیاد ،مقدار مواد غذایی جذبشده توسط ریشهها و
تولیدشده توسط فرایند فتوسنتز برای تبدیل تعداد زیاد
گل به میوههای مطلوب و بازارپسند ،کافی نیست و به این
ترتیب میوههای تولیدشده بسیارریز و نامرغوب خواهند
* تلفن93493293134 :

شد .تشکیل زیاد میوه در درختان میوه سبب کیفیت
پایین ،شکستگی شاخه ،کاهش ذخیرة درخت و کاهش
مقاومت به سرما میشود ( ;Taghipoor & Rahemi, 2008
 .)Childers, 1969تنک زودهنگام گل در سیب و
هستهداران بسیار مهم است ،زیرا بر اندازه و عملکرد میوه
مؤثر است ( .)Fallahi et al., 1992تنک درختان میوه به
سه روش کلی دستی ،مکانیکی و شیمیایی انجامپذیر
است ،اما بهعلت پرهزینه بودن تنک دستی و آسیب ناشی
از تنک مکانیکی امروزه بیشتر از تنک شیمیایی برای
کمکردن تعداد میوهچههای درختان استفاده میشود
(.)Rahemi, 1990; Talaie, 1998
E-mail: wahab.asadi@gmail.com
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ترکیبات شیمیایی تنککننده اغلب با آسیبها و
پیامدهای زیستمحیطی همراه هستند .حشرهکشها و
مواد شیمیایی با از بین بردن حشرات مفید برای عملیات
گردهافشانی در دورة گلدهی و نیز بر هم زدن تعادل
هورمونی گیاه منجر به آسیبدیدگی شدید محیط زیست
میشوند و همچنین از نظر سالمت غذایی میتوانند ایجاد
اشکال کنند .این ترکیبات مضر بهرغم جواب مناسب
میتوانند با تنککنندههای معدنی و زیستی جایگزین
شوند ( ;Fallahi et al., 1992; Fallahi et al., 2006
 .)Fallahi & Willemsen, 2002در درختانی مثل زردآلو،
آلوی اروپایی و ژاپنی تنک میوه تنها هنگامی که تشکیل
میوه خیلیزیاد باشد یا با افزایش اندازه ،قیمت میوه
افزایش یابد ،انجام میگیرد ،ولی در گیالس ،آلبالو و بادام
تعداد میوه به شاخۀ زیاد است و تنک میوه عملیات تجاری
نیست ،چراکه وزن میوه در سانتیمتر مربع تنۀ درخت
نسبت به هلو و سیب ،هنوز هم کم است ( & Taghipoor
 .)Rahemi, 2008; Talaie, 1998تنک گل درختان هلو
میتواند سبب افزایش 7ـ 99درصدی در اندازة میوه شود
(.)Byers & Lyons, 1985
پژوهشها نشان میدهد ترکیب گوگرد-آهک
توانایی کاهش تشکیل میوه را در سیب و هلو دارد
( McArtney et al., 2006; Noordijk & Schupp,
2003; Noordijk & Schupp, 2003; Guak et al.,
 .)2004کاربرد گوگرد-آهک و نیز روغن ماهی برای

ماندگاری مادة مؤثره بر روی گیاهان ،منجر به کاهش
 23درصدی تشکیل میوه در گیالس در مقایسه با
شاهد شده است ( .)Lenahan & Whiting 2006در
مطالعۀ دیگری ترکیب گوگرد-آهک پس از کاربرد در
زمان گلدهی نسبت به مواردی که ترکیب بر روی میوة
استفادهشده قرار میگرفت ،سبب تنک بیشتر شد
( .)Lenahan & Whiting, 2006ترکیب آمونیوم
تیوسولفات ( )ATSمیتواند منجر به کاهش تشکیل
میوه در سیب و گالبی شود ( ;Wertheim, 2000
 .)Eftekharzadeh et al., 2001در مطالعهای دیگر چند
تنککننده مانند آمونیوم تیوسولفات ،ویلتین 4و
ایندوتال 2مقایسه شد که  ATSدر شرایط واشینگتن
1. Wilthin
2. Endothall

بهترین تنککنندة گل معرفی شد (.)Warner, 1998
کاربرد دومرحلهای  ATSو روغن ماهی ،ابتدا در 49
درصد و سپس در  39درصد گلدهی سبب کاهش
معنادار تشکیل میوه در گیالس رقم بینگ شد
( .)Withing et al., 2006آپوچی (پروهگزادیونـ
کلسیم) تنظیمکنندة جدیدی است که بهدلیل فعالیت
ضد سنتز هورمون جیبرلین ،ابتدا برای کاهش رشد
رویشی روی درخت سیب استفاده شد ( Greene,
 .)1999این ترکیب با کاهش نیاز به هرس در درختان
سیب منجر به بهبود رنگ میوه و کاهش بیماریهایی
مانند بالیت میشود و براساس غلظت و دفعات پاشش
بر روی درخت منجر به تنک میوه نیز میشود ( Byers
 .)et al., 2004; Medjdoub et al., 2005درخت هلو از
نظر سود اقتصادی حاصل از پرورش و نقشی که در
سالمت انسان دارد بسیار اهمیت دارد .از مشکالت
عمده در پرورش هلو تولید باالی محصول و هزینههای
زیاد مربوط به تنکهای دستی و مکانیکی است .در این
پژوهش تأثیرات تنککنندههای معدنی و تنظیمکنندة
زیستی بر میزان تنک میوه و خصوصیات کمّی و کیفی
هلو رقم رد هیون بررسی شد.
مواد و روشها
این پژوهش در سال  4934و  4932در باغی تجاری در
شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان انجام گرفت.
درختان بالغ ششسالۀ هلو رقم رد هیون بر روی پایۀ
بذری پیوند شده بودند و با فواصل  9/1×6/1متر نسبت به
هم قرار داشتند .درختان آزمایششده سیستم هرس و
تربیت مرکز باز و آبیاری قطرهای داشتند و حتیاالمکان
درختان با قدرت رشد و اندازة یکنواخت برای اجرای
پژوهش انتخاب شد .شاخههای با قطر و اندازة یکسان
برای نمونهگیری و دادهبرداری مشخص شدند.
پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه
بلوک و هفت تکرار اجرا شد 42 .تیمار شامل شاهد
(بدون محلولپاشی) ،گوگردـ آهک (نوع  32 ozاز
شرکت  3 ،4( )Hi yeildو دوبار مصرف  4درصد)،
تیوسولفات آمونیوم  21 ،29( ATSو دو بار مصرف 29
میلیلیتر در لیتر) ،آپوجی (نوع BASF Corporation,
 Research Triangle Parkاز شرکت ،999( )Hi yeild

اسدی و همکاران :تأثیر گوگرد  -آهک ،آمونیوم تیوسولفات و پروهگزادیون  -کلسیم ...

 619و دو بار مصرف  999میلیگرم در لیتر) ،تنک
دستی گل در تمامگل و تنک دستی میوه در مرحلۀ
سختشدن هسته بوده است .در هر بلوک  36درخت و
در کل  212درخت مورد پژوهش قرار گرفت.
ابتدا چهار شاخه نسبتاً همقطر روی هر درخت عالمت
زده شد و سپس بهمنظور کاهش خطا طول مشخصی از
شاخه با برچسبهای مخصوص نشانهگذاری شد تا
شمارش گل و میوه در همین طول شاخه انجام شود.
شمارش گل و میوهها در زمان محلولپاشی 2 ،هفته پس
از آن و زمان برداشت انجام گرفت و درصد میوههای
ریزشکرده محاسبه شد .برداشت براساس شاخص معمول
در منطقه یعنی تعداد روز پس از مرحلۀ تمامگل و
همچنین مشاهدة تغییرات رنگ گوشت میوه ،در نیمۀ دوم
تیرماه صورت گرفت و میوهها بالفاصله به آزمایشگاه
منتقل شدند و ویژگیهای وزن ،حجم میوه ،رنگ میوه،
کل مواد جامد محلول( ،)TSSاسیدیتۀ کل ()TA
4
اندازهگیری شدند .رنگ میوه براساس مشاهدة ظاهری
اندازهگیری شد ( Fallahi & Willemsen, 2002; Fallahi
 )et al., 2006و برای اندازهگیری میزان کل مادة جامد
محلول از یک دستگاه قندسنج دستی ( Bleeker-N
 52436ساخت کشور هلند) استفاده شد .میزان اسید کل
آب میوه به روش تیتراسیون با سود  9/2نرمال و معرف
فنول فتالئین انجام گرفت ( .)Romero et al., 1993برای
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ  29استفاده
شد و مقایسۀ میانگین با آزمون حداقل اختالف معنادار
( )LSDانجام گرفت.
نتایج و بحث
تمامی تیمارها جز آپوجی در غلظت  999و  619بهطور
معنادار پس از محلولپاشی ،سبب تنک میوهها نسبت به
شاهد شدند .کمترین تشکیل میوه در این پژوهش
بهترتیب در تنک دستی گل ،تنک دستی میوه ،دو بار
مصرف تیوسولفات آمونیوم  29میلیلیتر در لیتر ،گوگردـ
آهک  3و دوبار مصرف  4درصد ایجاد شد .شمارش میوهها
در زمان برداشت نشان داد که تمام تیمارهای  ATSو
 .4میوه به  1قسمت مساوی تقسیم میشود ،کمترین میزان رنگ با عدد
 4و بیشترین میزان با عدد  1مشخص میشود.
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گوگرد-آهک منجر به کاهش معنادار در تشکیل میوه شده
است (جدول .)4کاربرد گوگردـ آهک و  ATSبا اثر
سوزانندگی بر اندامهای حساس مانند اجزای گل سبب
تشکیلنشدن میوه شدهاند و نیز میتوانند با اثر بر روی
تولید هورمون اتیلن میزان ریزش را افزایش دهند
( .)Lenahan & Whiting, 2006همچنین با تخریب مراکز
فعال در تولید اکسینها ،ممکن است بر انتقال و تولید این
مواد تأثیر گذاشته و پایداری میوههای جوان را مختل و در
نتیجه میوهها ریزش کنند ( Eftekharzadeh et al.,
 .)2001اثر تنککنندگی این ترکیبات در پژوهشهای
انجامشده روی گیالس ( )Whiting et al., 2006و سیب
()Byers & Lyons, 1985; Fallahi & Willemsen, 2002
اثبات شده است .تنظیمکنندة پروهگزادیون-کلسیم نیز با
اختالل در تعادل هورمونی و تأثیر بر میزان هورمون
جیبرلین مانع از رشد بیش از حد اندام رویشی و مواد
غذایی صرف تولید محصول بهتر میشود و درواقع مانند
یک نوع هرس عمل میکند.
نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف بر وزن میوه
نشان داد که تمام تیمارها جز آپوجی  999و 619
میلیگرم در لیتر سبب افزایش معنادار وزن میوه شدند.
همانطور که در جدول 4مشاهده میشود میانگین وزن
میوهها بین  32/64گرم (شاهد) و  433/99گرم (تنک
دستی گل) است .بیشترین وزن از تیمار تنک دستی گل و
دوبار کاربرد  29 ATSمیلیلیتر در لیتر به دست آمد که
البته بین این دو تیمار تفاوت معنادار وجود نداشت .حجم
میوهها نیز تحتتأثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت.
بزرگترین میوهها از تیمارهای تنک دستی و تیمار دو بار
کاربرد  29 ATSمیلیلیتر در لیتر حاصل شد که تفاوت
معنادار با هم داشتند .تمام تیمارها جز آپوجی  999و
 619میلیگرم در لیتر ،بهطور معناداری سبب افزایش
حجم میوه شدند ATS .با تأثیر بر تعادل هورمونی ،آسیب
به اندام گل و کاهش دورة گردهافشانی منجر به تنک
محصول سیب شد ( .)Fallahi et al., 1992کاربرد مواد
نیتروژنه از طریق افزایش سطح برگ و فراهمکردن زمینۀ
مناسب برای دریافت انرژی و نیز شرکت در ساختار
کلروفیل و آنزیمهای درگیر در متابولیسم کربن ،موجب
افزایش بازده فتوسنتزی میشود ( & Taghipoor
 .)Rahemi, 2008براساس مطالعات قبل گوگرد-آهک
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منجر به افزایش وزن و حجم میوة سیب میشود
( )Noordijk & Schupp, 2003و اثر معنادار گوگرد-آهک
را در کاهش تشکیل میوه و افزایش حجم و وزن میوه،
بهدلیل تأثیر این ترکیب در ممانعت از رشد لولهگرده

دانستند ( .)Yoder et al., 2009مکانیسم فعالیت
تنککنندهها به این شکل است که تشکیل میوه کاهش
مییابد و کاهش در تعداد میوه ،به کاهش رقابت و دریافت
مواد فتوسنتزی بیشتر منجر میشود.

جدول  .4اثر تنککنندهها بر تشکیل میوة اولیه و نهایی هلو رقم رد هیون
تیمار
شاهد
تنک دستی گل
تنک دستی میوه
گوگردـ آهک ( 4درصد)
گوگردـ آهک ( 3درصد)
دو بار مصرف گوگردـ آهک ( 4درصد)
آمونیوم تیوسولفات ( 29میلیلیتر در لیتر)
آمونیوم تیوسولفات ( 21میلیلیتر در لیتر)
دوبار مصرف آمونیوم تیوسولفات ( 29میلیلیتر در لیتر)
 999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
 619( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
دوبار مصرف  999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)

تشکیل میوة اولیه (درصد)
* 79/11 a
99/14 c
74/47 a
17/77 ab
93/34 c
93/42 bc
19/74 b
63/93 b
93/34 c
44/33 a
41/42 a
13/33 a

تشکیل میوة نهایی (درصد)
67/69 a
41/41 c
49/33 c
91/43 b
23/76 bc
29/73 c
69/24 a
94/76 b
24/47 c
14/99a
61/23 a
69/13 a

* -میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد اختالف معناداری ندارند.

میزان عملکرد در تیمار شاهد ( 493/19میوه در
درخت) بیشترین مقدار است .بهجز بعضی تیمارها مانند
آپوجی  999و  619میلیلیتر در لیتر اثر سایر تیمارها
به کاهش تشکیل میوه و درنتیجه کاهش عملکرد منجر
شد .کمترین عملکرد مربوط به تیمار دو بار مصرف
گوگردـ آهک  4درصد ( )79/32است .بازده عملکرد نیز
به همین صورت با اثر تیمارهای مختلف ،تغییر کرده

است .بیشترین بازده مربوط به تیمار شاهد ( 2/37میوه
در سطح مقطع تنه) و کمترین بازده مربوط به تیمار دو
بار مصرف گوگردـ آهک  4درصد ( )4/97و تنک دستی
میوه ( )4/41است که تفاوت این دو تیمار معنادار نبود
(جدول .)9کاهش عملکرد در سیب گاال و فوجی طی
کاربرد گوگرد-آهک و آمونیوم تیوسولفات مشاهده شد
(.)Fallahi et al., 1992; Guak et al., 2004

جدول  .2اثر مواد شیمیایی تنککننده بر حجم (سانتیمتر مکعب) ،وزن (گرم) میوة هلو رقم رد هیون
تیمار
شاهد
تنک دستی گل
تنک دستی میوه
گوگردـ آهک ( 4درصد)
گوگردـ آهک ( 3درصد)
دو بار مصرف گوگردـ آهک ( 4درصد)
 29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 21( ATSمیلیلیتر در لیتر)
دوبار مصرف  29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
 619( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
دوبار مصرف  999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)

حجم میوه (سانتیمتر مکعب)

وزن میوه (گرم)

*13/13g
426/17a
449/97b
492/93d
499/46cd
493/66bc
39/92e
34/16e
449/17b
39/13f
34/74f
39/72f

32/64f
433/99a
444/31bc
463/23de
413/99cd
441/61bc
463/37de
414/43cd
474/24ab
449/49f
443/47f
496/69e

* -میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد اختالف معناداری ندارند.
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جدول .9اثر تیمارهای تنککننده بر عملکرد (درخت/میوه) ،و بازده عملکرد ( TCSAسطح مقطع تنه/میوه( میوة هلو رقم رد هیون
تیمار

عملکرد درخت
*493/19a
39/44f
73/39f
32/34cde
37/49e
79/32f
34/43bcd
39/36de
39/69de
492/13b
33/73bc
36/24cde

شاهد
تنک دستی گل
تنک دستی میوه
گوگردـ آهک ( 4درصد)
گوگردـ آهک ( 3درصد)
دو بار مصرف گوگردـ آهک ( 4درصد)
 29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 21( ATSمیلیلیتر در لیتر)
دو بار مصرف  29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
 619( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
دو بار مصرف  999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)

بازده عملکرد ( TCSAسطح مقطع تنه /میوه)
2/37a
4/74fgh
4/41fgh
2/94def
4/34efg
4/97h
2/96bcd
2/22cde
4/16gh
2/43ab
2/41ab
2/61bc

* -میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد اختالف معناداری ندارند.

جدول .6اثر تنککنندهها بر درصد مواد جامد محلول ،اسیدیتۀ کل و نسبت درصد مواد جامد محلول بر اسید کل میوة هلو رقم رد هیون
تیمار
شاهد
تنک دستی گل
تنک دستی میوه
گوگردـ آهک ( 4درصد)
گوگردـ آهک ( 3درصد)
دو بار مصرف گوگردـ آهک ( 4درصد)
 29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 21( ATSمیلیلیتر در لیتر)
دو بار مصرف  29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
 619( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
دو بار مصرف  999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)

مواد جامد محلول
(درصد)
* 49/99 b
46/29a
49/36a
44 /93b
44/33b
49/99a
49/23b
42/36ab
49/33a
49/97b
44/24b
44/44b

اسید کل (میلیگرم در
499میلیلیتر آب میوه)
6 /14a
9/93a
9/13a
6/66a
9/17a
9/71a
9/41a
6/69a
9/92a
6/11a
6/63a
9/14a

کسر رسیدگی
()TSS/TA
2/24 b
6/64a
9/31a
2/14b
9/99b
9/67a
2/33b
2/33ab
6/24a
2/27b
2/63b
9/92b

* -میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد اختالف معناداری ندارند.

جدول .1اثر تنککنندهها بر میزان سطح برگ و رنگ میوة هلو رقم رد هیون
تیمار
شاهد
تنک دستی گل
تنک دستی میوه
گوگردـ آهک ( 4درصد)
گوگردـ آهک ( 3درصد)
دو بار مصرف گوگردـ آهک ( 4درصد)
 29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 21( ATSمیلیلیتر در لیتر)
دو بار مصرف  29( ATSمیلیلیتر در لیتر)
 999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
 619( Apogeeمیلیگرم در لیتر)
دو بار مصرف  999( Apogeeمیلیگرم در لیتر)

سطح برگ
* 11/61 c
47/66 ab
79/96 a
49/27 bc
41/36 ab
13/69 bc
72/24 a
74/16 a
71/44 a
42/43 b
16/27 c
13/33 c

رنگ میوه ()4-1
2/33 b
6/77 a
6/42 a
9/93 b
6/94 ab
6/99 a
6/49 a
6/21 a
6/47 a
9/47 b
9/91 b
9/14 b

* -میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون  LSDدر سطح احتمال  1درصد اختالف معناداری ندارند.
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تفاوت معناداری در میزان اسید کل میوههای
تیمارشده مشاهده نشد (جدول ،)6اما تیمارهایی مانند
تنکهای دستی گل و میوه و تیمار  ATSدوبار کاربرد 29
میلیلیتر در لیتر کاهشی در میزان اسید کل را نشان
دادند ( .)McArtney et al., 2006از بین تیمارهای
بهکاررفته تنک دستی گل و میوه به همراه تیمار دوبار
مصرف گوگردـ آهک  4درصد و دو بار مصرف 29 ATS
میلیلیتر در لیتر بهطور معناداری نسبت به شاهد سبب
افزایش در درصد مواد جامد محلول شدند ،هرچند که
سایر تیمارها افزایش محسوس  TSSرا نشان دادند
(جدول .)6طی تجزیۀ آماری نسبت کل مواد جامد محلول
به اسیدیتۀ کل بیانگر افزایش معنادار این نسبت در
تیمارهای تنک دستی گل و میوه و نیز تیمارهای دوبار
مصرف گوگردـ آهک  4درصد و دو بار مصرف 29 ATS
میلیلیتر در لیتر است .این کسر که بهمنزلۀ کسر
رسیدگی نیز معروف است نشاندهندة بهبود طعم میوه
است (جدول .)6طی کاربرد گوگردـ آهک برای تنک سیب
افزایش  TSSو نسبت کل مواد جامد محلول به اسید کل
مشاهده شد .در واقع میتوان این افزایش را چنین توجیه
کرد که پس از تنک میوه نسبت سطح برگ بیشتری برای
میوههای باقیمانده در مقایسه با شاهد ایجاد میشود و
تولید مواد فتوسنتزی بیشتر سبب افزایش مواد جامد
محلول میشود (.)McArtney et al., 2006
سطح برگ در همۀ تیمارها جز تیمار آپوجی (619
و دو بار کابرد  999میلیگرم در لیتر) و گوگردـ آهک
دو بار مصرف  4درصد افزایش معنادار داشته است
(جدول .)1آپوجی ترکیبی است ضد سنتز جیبرلین و
در نتیجه با این فعالیت مانع رشد مناسب رویشی

میشود و در نتیجه سطح برگ افزایش نمییابد
( .)Greene, 1999در مورد سایر مواد تنککننده،
کاهش تشکیل میوه توسط این ترکیبات عالوه بر اثر
آنها بر افزایش قدرت بخش رویشی نسبت به رشد
زایشی و میوه ،منجر به این میشوند که اکسینها سبب
کشیدهشدن و بزرگشدن سلولها میشود و درنتیجه
سطح برگ افزایش مییابد .تمام تیمارها جز آپوجی
سبب افزایش رنگ میوه نیز شده است .این افزایش
رنگ میوه در میوههای دانهدار و هستهدار طی بهکار
بردن ترکیبات تنککننده مشاهده شده است ( Fallahi
 .)et al., 1992این افزایش رنگ به نظر میرسد بهدلیل
افزایش ظرفیت فتوسنتز و وجود بیشتر پیشمادههای
تولید این ترکیب آنتی اکسیدانتدار بوده است.
نتیجهگیری

افزایش در اندازه و وزن میوهها ،همچنین کاهش
تشکیل میوه در درختان از نتایج مهم کاربرد ترکیبات
معدنی گوگردـ آهک و تیوسولفات آمونیوم در این
پژوهش بود .تیمارهای دوبار مصرف  29 ATSمیلیلیتر
در لیتر و دو بار مصرف گوگردـ آهک  4درصد از نظر
بهبود صفات بهترین بوده است و به نظر کاربرد
دومرحلهای این ترکیبات نتیجۀ بهتری حاصل میکند.
احتماالً این مواد با اثر سوزانندگی بر اندام
تشکیلدهندة گل ،سبب کاهش تشکیل میوه میشوند.
هرچند که تأثیر رقم و شرایط محیطی در زمان اجرای
تیمارها میتواند بر صفات اندازهگیریشده بسیار مؤثر
باشد ،اما این دو ترکیب معدنی در تنک محصول نقش
بسزایی ایفا کردند.
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