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 چکیده

توده  ۀخربز ۀنفتالین استیک اسید و تراش بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میو آثارمنظور بررسی  به

کشاورزی  ۀپژوهشی دانشکد ۀکامل تصادفی در مزرع های خاتونی، آزمایشی در قالب طرح بلوک

لین استیک اسید پاشی نفتا دانشگاه زنجان در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول

چهار تا شش برگی و تشکیل میوه( و  ۀگرم در لیتر در مرحل میلی 155و  22،25در سه سطح )

افزایش مقدار  سبب NAAپاشی  تراش بوته بود. نتایج نشان داد که محلولشامل تیمارهای هرس 

 میوه نوک سمت به میوه دم قسمت از محلول جامد مواد مقدار مواد جامد محلول در میوه شد و

گرم در  میلی 155بیشترین سطح برگ، عرض میوه و ضخامت گوشت میوه در تیمار .یافت افزایش

رسیدن میوه را کاهش داد.  مدت NAAکاربرد  .تشکیل میوه مشاهده شد ۀدر مرحل NAAلیتر 

چهار تا  ۀگرم در لیتر در مرحل میلی NAA 25 بیشترین تعداد میوه در بوته و عملکرد کل در تیمار

تراش  تیمار در عملکرد بازارپسند برگی به دست آمد. همچنین بیشترین وزن متوسط میوه وش ش

 ۀدر مرحل NAAگرم در لیتر  میلی 155پاشی  توان محلول بوته حاصل شد. با توجه به نتایج می

بر است پیشنهاد  وقتگیر و هزینه dها که کار تشکیل میوه را روشی جایگزین برای عمل تراش بوته

 . کرد

 

 ، مواد جامد محلول. خربزه، سفتی میوه، عملکرد و تشکیل میوه :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

کنندة خربزه است  ایران یکی از کشورهای مهم تولید

که بعد از چین و ترکیه مقام سوم تولید را به خود 

(. اندازه و FAOSTAT, 2010اختصاص داده است )

عیین کیفیت شیرینی میوة خربزه دو عامل اصلی در ت

شدت  و بازارپسندی میوه است که این دو عامل به

 Salehiتحت تأثیر محل تشکیل میوه روی گیاه است )

Mohammadi, 2007 گیاه خربزه حالت رونده دارد و .)

تواند  کند، همچنین می شاخ و برگ زیادی تولید می

های  های ساقۀ فرعی و ساقه تعداد زیادی میوه در گره

تشکیل دهد. تشکیل میوة زیاد در هر جانبی ثانویه 

شدن میوه  ماندن و نامرغوب بوتۀ خربزه موجب کوچک

کنترل و هدایت رشد رویشی )تعداد شود؛ بنابراین،  می

منظور  ساقه( و رشد زایشی )تعداد میوه( گیاه به

ها( و  کننده )برگ های تولید برقراری توازن بین اندام

تأثیر یفیت میوه ها( در افزایش ک کننده )میوه مصرف

جالیزکاران . (Kashi & Abedi,1998) دارد زیادی

برند و  زود به اهمیت این موضوع پی میتجربه، خیلی  با

اقداماتی به عنوان هرس و تراش بوتۀ خربزه به عمل 

های  ند و با نگهداری دو میوه در هر بوته از گره آور می

دن ش تر ششم تا هشتم به بعد، شرایط الزم برای درشت

کنند که با این  و مرغوبیت ظاهری میوه را فراهم می
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ها  ـ مخزن کربوهیدرات اعمال زراعی روابط منبع

ها  ها به میوه شود و تخصیص آسیمیالت دستکاری می

 Barzegar(. Barzegar et al., 2013یابد ) افزایش می

et al. (2013 با کاربرد نشانگر )13
C  در خربزه مشاهده

شده در گره هفتم  ای نگهداریه کردند که میوه

اند و این  بیشترین مواد کربوهیدرات را دریافت کرده

ترین گره برای نگهداری میوه معرفی  گره را مناسب

کنندة  ویژه مواد تنظیم کردند. امروزه مواد شیمیایی به

منظور کنترل رشد و بهبود کیفیت میوه  رشد گیاهی به

ترین  همشوند. م در محصوالت باغی استفاده می

های رشد گیاهی که برای بهبود تشکیل و  کننده تنظیم

-)ایندول IAAشوند  کیفیت میوة خربزه استفاده می

 BA)نفتالین استیک اسید(،  NAAاستیک اسید(، -3

 هستند )جیبرلین( GA)بنزیل آدنین( و 

(Yamamuro, 1978 مواد رشد گیاهی رشد و .)

ند و این ده مورفوژنز گیاه را تحت تأثیر قرار می

های بهینه استفاده شوند  ترکیبات باید در غلظت

(Birdar & Navalagatti, 2008.) Mandal et al. 

کنندة  پاشی تنظیم ( گزارش کردند که محلول1990)

 44در مرحلۀ دوبرگی و به فاصلۀ  NAAرشد گیاهی 

داری  برگی در گیاه خیار تأثیر معنا روز در مرحلۀ چهار

پاشی نفتالین  یوه داشت. محلولبر کمّیت و کیفیت م

گرم در لیتر در خیار  میلی 444استیک اسید با غلظت 

های ماده سبب بهبود عملکرد شد  با افزایش تعداد گل

(Kalantar et al., 2008 .) 

Randhawa & Kirtisingh (1973 گزارش کردند)

 22پاشی نفتالین استیک اسید با غلظت  محلول

ه سبب افزایش عملکرد شد. گرم در لیتر در خربز میلی

 مرحلۀ در اسید استیک نفتالین پاشی محلول

افزایش داد  کل را قند مقدار تلخ کدو در برگی چهار

(Gedam et al., 1998).  بنابراین، این پژوهش با هدف

و تراش بوته بر عملکرد و کیفیت  NAAمطالعۀ اثر 

میوة خربزه و معرفی غلظت بهینه و زمان مناسب 

ن به عنوان روشی جایگزین برای عمل تراش کاربرد آ

 گیر است اجرا شد.بوته که یک کار پرهزینه و وقت
 

 ها مواد و روش

منظور بررسی اثر نفتالین استیک اسید بر رشد، عملکرد  به

و کیفیت میوة خربزة توده خاتونی آزمایشی در قالب طرح 

های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی  بلوک

  نشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان در اردیبهشتدا

انجام شد. مشخصات خاک محل آزمایش در 4332

آمده است. تیمارهای آزمایش شامل  4جدول 

، 22کنندة رشد نفتالین استیک اسید در سه سطح  تنظیم

گرم در لیتر در مرحلۀ چهار تا شش برگی  میلی 444و 24

ۀ تشکیل پاشی این سه غلظت در مرحل و مجدداً محلول

شدن  میوه و هرس )شاهد( و تراش بوته بود. بعد از آماده

ماه بذور خربزة خاتونی با  اردیبهشت 22زمین در تاریخ 

ها  متر روی ردیف سانتی 24ها و  متر بین ردیف 2فاصلۀ 

ها  کردن بوته شدن بذور، عمل تنک کشت شد. پس از سبز

قۀ دهی پای بوته انجام شد. در ادامۀ رشد، سا و خاک

اصلی پس از ظهور دو ساقۀ فرعی قطع شد )هرس(. عمل 

طی دو مرحلۀ یادشده بر روی   NAAپاشی  محلول

شده انجام شد. برای تأمین نیاز کودی  گیاهان هرس

( در دو نوبت با 24-24-24گیاهان، کود کریستالون )

روز پس از تشکیل میوه  42غلظت دو در هزار و به فاصلۀ 

پاشی شد. همچنین  ایشی، محلولو اعمال تیمارهای آزم

سمپاشی علیه مگس خربزه در مرحلۀ تشکیل میوه در دو 

کش دیازینون )یک در  نوبت و با فاصلۀ ده روز با حشره

منظور مقایسۀ نتایج کاربرد این  هزار( انجام گرفت. به

ترکیب با روش مرسوم پرورش خربزه در تعدادی از 

های فرعی ثانوی حذف  ها و ساقه ها، میوه ها، کلیۀ گل بوته

شدند )تراش( و روی هر ساقۀ فرعی یک میوه در گره 

 هفتم و در هر بوته دو میوه نگهداری شد.

 
 . مشخصات خاک محل آزمایش4جدول 

 کلسیم

(meq/l) 

 منیزیم

(meq/l) 

 پتاسیم

(mg/kg) 

 فسفر

(mg/kg) 

 نیتروژن

)%( 

 شن

)%( 

 سیلت

)%( 

 رس

)%( 

 آهک

)%( 

 هاش پ

(pH) 

 تریکیهدایت الک

(ds/m) 

 آلی مادة

)%( 

4/2 4/4 204 4/3 43/4 64 27 33 2/7 20/0 2 40/4 
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شروع شده و   ها از دهم شهریور برداشت میوه

های دوم و سوم به فاصلۀ هفت روز از هم انجام  برداشت

عملکرد و وزن متوسط میوه، تمام  ارزیابی منظور گرفت. به

وزن و   زوی دیجیتال وزن شدها پس از برداشت با ترا میوه

حسب  و عملکرد کل برصورت کیلوگرم  متوسط میوه به

های  کردن میوه کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. با جدا

هایی که شکل نامناسب و یا وزن  غیر بازارپسند )میوه

های بازارپسند در  کمتر از یک کیلوگرم داشتند( از میوه

 ارزیابی شدند. برایپسند  غیربازار دو گروه بازارپسند و

 مختلف های بخش در محلول جامد مواد درصد تعیین

میوه، هر میوه به سه قسمت مزوکارپ نزدیک دم 

 3و مزوکارپ نزدیک نوک میوه 2، مزوکارپ میانی4میوه

 6برداری به روش بتچ ( و نمونه4 تقسیم شد )شکل

طور کامل  متری به میلی 22 ۀانجام شد. یعنی یک نمون

هر سه بخش گرفته شد و سپس پوست  از مزوکارپ

متر جدا شد و مقدار مواد جامد  میلی 2ـ  3حدود 

اساس واحد بریکس بیان  دستی بر محلول با رفرکتومتر

 و میوه طول میوه، گوشت ضخامت تعیین برای شد.

 شد. استفاده متری میلی کش خط از میوه ةحفر ةانداز

تشکیل  تعداد روزهای الزم برای رسیدن میوه از زمان

رسیدن با تغییر رنگ و  ۀمیوه تا برداشت )در مرحل

شد. سفتی گوشت میوه  محاسبه شدن پوست(  ای شبکه

( )مدل Penetrometerسنج دستی ) فشاربا استفاده از 

Mc Cormic-FT 327گیری شد.  ( ساخت ایتالیا اندازه

پوست روی میوه از دو طرف قرینه  ۀمنظور الی بدین

متر به  میلی 44سنج با قطر  حذف شد و نوک فشار

داخل بافت میوه فشار داده شد و میزان سفتی 

سطح  د.شمتر مربع قرائت  حسب کیلوگرم بر سانتی بر

گیری سطح برگ  برگ با استفاده از دستگاه اندازه

(Delta-T Device LTD., Englandبر )  حسب

د. شها محاسبه  متر مربع در زمان برداشت میوه سانتی

 ۀآنالیز و مقایس SASافزار  ا استفاده از نرمها ب داده

ای دانکن انجام  دامنه ها از طریق آزمون چند میانگین

 شد.

                                                                               
1. Pedicel part of the mesocarp 
2. Middle part of the mesocarp 
3. Umbilicus part of the mesocarp 
4. Batch 

 
 برداری شده از بافت میوه های نمونه بخش .4شکل 

 

 نتایج و بحث

 در که داد نشان( 3و  2های   جدول) واریانس تجزیۀ نتایج

 گوشت ضخامت میوه، طول میوه، قطر برگ، سطح صفات

 میوه، مدت رسیدن میوه، وزن میانگین میوه، تعداد یوه،م

 عملکرد میوه، مختلف های قسمت در محلول جامد مواد

 سطوح بین بازارپسند غیر و بازارپسند عملکرد کل،

 داری وجود معنا اختالف و تربیت بوته NAA مختلف

 حفرة قطر بوته، طول سفتی، نظر از که حالی در دارد؛

 . نشد مشاهده داری معنا تفاوت میوه، داخلی

 

 سطح برگ و طول بوته

داری بر سطح برگ داشت  ااثر معن NAAپاشی  محلول

که بیشترین میزان سطح برگ در  طوری (. به6 )جدول

تشکیل میوه  ۀگرم در لیتر در مرحل میلی 444تیمار 

 آثارتوان به  حاصل شد. این افزایش سطح برگ را می

خصوص  رشد بههای  کننده تنظیم ةکنند تحریک

نفتالین استیک اسید در افزایش تقسیم سلولی و 

ها  ها نسبت داد که رشد و نمو برگ شدن سلول حجیم

 ةمیو (. تشکیلRichard, 2000دهد ) را افزایش می

 از جلوگیری دلیل به را برگ کل سطح بوته، در زیاد

 بر با آنکه دهد، می کاهش جدید های برگ ۀتوسع

 برگ اما سطح ندارد، اثری ها برگ فتوسنتزی فعالیت

 نشان که یافت افزایش کمتر ةمیو دارای گیاهان در

 را برگ تولید ها، آسیمیالت جذب با ها میوه دهد می

 پاشی حلولم (.Valantin et al., 1998دهند ) می کاهش

NAA برگ سطح افزایش سبب روی گیاه کدو تلخ 

 که با نتایج این آزمایش (Gedam et al., 1998)شد 

 .مطابقت دارد

 اختالف ساقه طول نظر از ها تیمار بین در

 ساقه طول اگرچه (،2نشد )جدول  مشاهده داری امعن

 یافت. کاهش NAA سطح غلظت افزایش با
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 ۀطول و عرض میوه، ضخامت گوشت میوه، قطر حفر

 داخلی میوه، سفتی بافت میوه

 پاشی محلول که داد نشان( 2)جدول واریانس تجزیۀ نتایج

NAA طول و عرض بر داری معنا های مختلف اثر با غلظت 

 بر قطر حفرة اما داشت؛ میوه گوشت میوه و ضخامت

با  NAA پاشی محلول. نداشت داری معنا میوه اثر داخلی

گرم در لیتر در دو زمان چهار تا شش  میلی444غلظت 

 افزایش و میوه طول کاهش برگی و تشکیل میوه سبب

 هفت در NAA پاشی لولمح (.6شد )جدول میوه عرض

شد  خربزه میوة قطر افزایش سبب دهی گل از پس روز

(Nelson, 2009 .)کاهش  سبب  ماده  این از استفاده 

 

. (Ozkan et al., 2012)شد  سیب میوة در سفتی

پاشی نفتالین استیک اسید روی خربزه سبب  محلول

کاهش سفتی بافت میوه شد ولی در مقایسه با شاهد اثر 

 طول روی نیز بوته )تراش( تربیت اری نداشت. روشد معنا

 که طوری به داد نشان داری معنا تفاوت میوه عرض و

 بیشتری میوة طول شده دارای تراش های هرس و بوته

دلیل نگهداری فقط یک میوه در گره هفتم و  بودند که به

اند  ها، کربوهیدرات بیشتری دریافت کرده حذف دیگر میوه

(Barzegar et al., 2013.) آمده از این  دست نتایج به

 در موردSalehi Mohammadi (2007 )نتایج  با پژوهش

  .دارد مطابقت خاتونی خربزة

 خاتونی توده خربزة شدة صفات ارزیابی تیمارها بر برخی اثر واریانس . تجزیۀ2جدول 

    میانگین مربعات    

 درجۀ

 آزادی

 منابع 

 تغییرات
 سطح

 برگ

سفتی 

 میوه

ر حفرة قط

 داخلی میوه

قطر گوشت 

 میوه

طول 

 میوه

عرض 

 میوه

مواد جامد محلول 

 مزوکارپ نزدیک

 دم میوه

مواد جامد محلول 

 مزوکارپ قسمت

 میانی میوه

مواد جامد محلول 

 مزوکارپ نزدیک

 نوک میوه

64/24444 * 42/4 ns 3/4  ns 40/4 * 20/3 * 3/4 * 73/4 ** 44/4 ** 32/4  تیمار 7 **
*34/64203 ns444/4 64/4  ns ns42/4 **32/7 64/4  ns 43/4  ns 63/4  ns 44/4  ns 2 تکرار 

 خطای آزمایش 46 2/4 24/4 73/4 36/4 33/4 42/4 36/4 44/4 40/3632

 ضریب تغییرات 73/3 66/6 2/3 63/6 30/3 73/6 63/6 24/44 42/44

 عدم معنادار. ns درصد 2 سطح در معنادار * ؛درصد 4 سطح در معنادار **

 

 خاتونی توده ةخربز شده ارزیابی صفات تیمارها بر برخی اثر واریانس ۀتجزی .3جدول 

    میانگین مربعات  
درجۀ 

 آزادی

 منابع

 تغییر
 عملکرد

 بازارپسند غیر

 عملکرد

 بازارپسند

 عملکرد

 کل

میانگین وزن 

 میوه

مدت زمان 

 رسیدن میوه

 طول

 ساقه

تعداد میوه 

 در بوته

22/2074244  ns 2/64636234 ** 2/33443743  ns 24/4 ** 0/40 ** ns23/420 43/4  تیمار 7 **

44/64340444 * *4/22034726 *2/26223343 ns444/4 37/4  ns ns42/344 4/4  تکرار 2 *

 خطای آزمایش 46 44/4 44/234 44/4 443/4 2/43233232 2/2473223 7/44470470

 ضریب تغییرات 72/2 2/43 2/2 32/6 27/7 40/2 72/22

 .نبودن  معنادار ns درصد 2 سطح در معنادار * ؛درصد 4 سطح در معنادار **

 

 محلول جامد مواد

 افزایش محلول جامد مواد مقدار ،NAA غلظت افزایش با

 تیمار در محلول جامد مواد بیشترین که طوری به یافت

پاشی  در هر دو زمان محلول لیتر در گرم میلی 444

 قسمت از محلول جامد مواد مقدار. (6شد )جدول  حاصل

 اساس بر. یافت کاهش میوه دم سمت به میوه نوک

 میوة خربزه گوشت مختلف های بخش موجود های گزارش

 جامد مواد مقدار میوه یک در و نیست یکسان قند نظر از

 میوه نوک سمت به میوه دم سمت از( TSS)محلول 

 .Gedam et al(. Peiris et al., 1999)یابد  می افزایش

 استیک نفتالین پاشی محلول که کردند گزارش( 1998)

سبب افزایش  تلخ کدو در برگی چهار مرحلۀ در اسید

 استیک نفتالین با شده تیمار های میوه در کل قند مقدار

مواد جامد  افزایششد.  شاهد اسید نسبت به تیمار

 راندمان سطح برگ، توان به افزایش را می محلول

 ها میوه به محصوالت فتوسنتزی انتقال و برگ فتوسنتز

 ,Nirmaljitkaur) نسبت داد تحریک هورمونی در پاسخ به

همچنین افزایش محتوای مواد جامد محلول بر  .(2000
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دلیل تسریع  های رشد شاید به کننده اثر کاربرد تنظیم

ساکاریدهای پیچیده به قندهای ساده و  تبدیل پلی

در حال نمو  های دریافت آسیمیالت بیشتر توسط میوه

(. در روش مرسوم تربیت بوته Ravi et al., 2005) باشد

های مختلف میوه  )تراش( مقدار مواد جامد محلول بخش

 کاهش یافت. براساس NAAهای  در مقایسه با تیمار

 اصلی ساقۀ روی که هایی میوهSato (1981 ) های گزارش

 نسبت کمتری محلول جامد مواد مقدار اند شده تشکیل

 شدند تشکیل فرعی های ساقه روی که هایی وهمی به

 گزارش زمینه این درEl-Doveny et al. (1966 ). داشتند

یابد  می کاهش میوه قند مقدار بوته هرس اثر که بر کردند

 گزارشKashi & Abedi (1998 ) در پژوهشی دیگر و

 مواد کاهش سبب تراش و هرس تیمارهای که کردند

 د.شو می خربزه در محلول جامد

 
 خاتونی توده خربزة شده صفات ارزیابی تیمارها بر برخی اثر میانگین . مقایسۀ6جدول 

 تیمارها

 مواد جامد 
 محلول مزوکارپ

نزدیک نوک میوه 
 (درصد)

 مواد جامد 
 محلول مزوکارپ

قسمت میانی میوه 
 (درصد)

 مواد جامد 
 محلول مزوکارپ
نزدیک دم میوه 

 (درصد)

 عرض 
 میوه 

(cm) 

 طول 
 ه میو

(cm) 

 ضخامت
گوشت میوه 

(cm) 

 قطر 
حفرة داخلی 

 (cm) میوه

سفتی 
 میوه

(Kg/Cm2) 

 سطح 
 برگ

(cm2) 

NAA 
چهارتا 
شش 
 برگی

22 ab02/44 dc36/44 dc77/44 bc7/42 a73/34 bc2/3 a64/4 a43/4 ab23/030 
24 a42/42 bc74/44 bc64/44 c24/42 bc33/20 bc2/3 a24/2 a44/4 ab0/362 

444 a63/42 a6/42 ab33/44 abc44/43 c27 bc4/3 a44/4 a34/4 b2/730 

NAA 
تشکیل 

 میوه

22 ab07/44 abc07/44 bc22/44 abc34/43 a33/34 ab73/3 a24/4 a34/4 b703 
24 a4/42 bc46/44 bc2/44 ab2/43 ab33/23 abc43/3 a43/4 a43/4 a23/332 
444 a44/42 a24/42 a20/42 a43/46 bc03/27 a33/3 a33/4 a34/4 a47/4424 

تربیت 
 بوته

 bc44/44 dc23/44 d40/44 bc7/42 ab43/34 c34/3 a34/4 a44/4 ab67/033 هرس
 c7/44 d20/44 d33/44 abc4/43 a34/34 bc24/3 a64/4 a4/4 ab43/346 هرس و تراش

 رند. درصد ندا 2دار در سطح  های صفات که در ستون حروف مشابه دارند اختالف معنا میانگین

 

 تعداد میوه در بوته و میانگین وزن میوه

و تربیت بوته اثر  NAA پاشی های مختلف محلول تیمار

داری بر تعداد میوه در بوته و وزن متوسط میوه  امعن

آمده از  دست ه(. مطابق با نتایج ب2داشت )جدول 

وزن متوسط میوه در تیمار  بیشترینآزمایش حاضر، 

و تراش  هرس عمل آمد. بادست ه هرس و تراش بوته ب

 ها میوه   آن  نتیجه در  و  بدیا می  کاهش  میوه  تعداد

 

 ثیریأت تنهایی به اصلی ۀساق هرس .شوند می تر بزرگ

 های ساقه حذف اثر رب ولی ،ندارد میوه متوسط وزن در

 طور به بوته هر در میوه دو داشتن و نگه ثانویه فرعی

 ها میوه متوسط وزن افزایش سبب توجهی قابل

 در پژوهش دیگر (.Durant & Lanza,1988شود ) می

دست آمد ه ب مشابهی نتایج والنسیا رقم ةخربز روی

(Pedrosa, 1991). 

 خاتونی توده خربزة شدة صفات ارزیابی تیمارها بر برخی اثر میانگین . مقایسۀ2جدول 

 تیمارها
 تعداد 
 میوه 
 در بوته

 طول 
 ساقه 

(cm) 

 مدت زمان 
 میوه رسیدن 
 )روز(

 میانگین 
 وزن میوه 

(Kg) 

 عملکرد 
 کل 

(kg/ha) 

 عملکرد
 بازارپسند

(kg/ha) 

 عملکرد
 بازارپسند غیر
(kg/ha) 

NAA  مرحله چهار 
 تا شش برگی

22  b33/2 a33/243 22bc d33/4 bc64232 c64334 a6342 

24 a44/2 a447 24cde cd44/2 a26424 ab67444 a4362 
444 bdc47/2 a47/420 de63 b64/2 ab22722 ab67333 a2303 

NAA  مرحله 
 تشکیل میوه

22 bc20/2 a03/444 bc22 c43/2 abc60202 c64343 a7244 
24 bc27/2 33/446 bdc24 c44/2 aback63403 bc63466 a4462 
444 dc44/2 a47/440 e60 b62/2 abc24333 ab67277 a6424 

 bc22/2 a402 b23 cd42/2 c62444 c33003 a2422 هرس تربیت بوته
 d2 a47/403 a24 a73/2 ab23447 a63770 a3424 هرس و تراش

 درصد ندارند.  2دار در سطح  های صفات که در ستون حروف مشابه دارند اختالف معنا میانگین
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خربزه تا حد زیادی تحت  ةاندازه و کیفیت میو

 (.Kamiya, 1969ثیر موقعیت میوه روی گیاه است )أت

 NAAو  IAAهای رشد مانند  کننده استفاده از تنظیم

 ,.Burrell et alبخشند ) تشکیل میوه را بهبود می

1939 .)Sato et al. (1981) استفاده که کردند گزارش 

 استیک نفتالین و گرم در لیتر میلی 44 جیبرلین از

 چهار و دو ۀمرحل در گرم در لیتر میلی 444 اسید

 همچنین و میوه توسطم وزن افزایش سبب برگی

 .است شده تابستانه کدو در میوه عملکرد افزایش

ام(  پی پی444) GA3ام( و  پی پی444) NAAکاربرد برگی 

در مرحلۀ دو و چهار برگ حقیقی با افزایش وزن متوسط 

افزایش  میوه، موجب افزایش عملکرد میوه در خربزه شد.

شدن  مدلیل افزایش تقسیم سلولی و حجی اندازة میوه به

 (.Sidhu et al., 1982) هاست سلول

Iqbal et al. (2009با استفاده ) از NAA کاهش 

 گزارش گواوا گیاه در را عملکرد افزایش و میوه تعداد

کردند. بیشترین تعداد میوه در زمان چهار تا شش برگی 

گرم در لیتر و کمترین تعداد میوه در  میلی 24با سطح 

 444د هرچند با سطح تیمار تراش بوته به دست آم

داری  گرم در لیتر نفتالین استیک اسید اختالف معنا میلی

 های رشد کننده تنظیم از یکی NAA(. 2نداشت )شکل

 بسیار نارنگی طالبی و سیب، ریزش تسریع است که در

شود  می میوه استفاده کردن تنک در بوده که مؤثر

(Richard, 2000). شدن میوه توسط  مکانسیم تنک

لین استیک اسید در مرحلۀ تشکیل میوه در ارتباط با نفتا

نقش اتیلن و آنزیم سلوالز است، به این ترتیب که پس از 

شده سبب تحریک آنزیم  کاربرد این ترکیب، اتیلن تولید

ماندن میوه  شود، و باقی سلوالز در ناحیۀ ریزش میوه می

کمتر تا مرحلۀ برداشت، سبب افزایش اندازة میوه )ناشی 

 & Iwahariشود ) دریافت مواد فتوسنتزی بیشتر( میاز 

Oohata, 1976.) 

 

 رسیدن میوه مدت

( نشان داد که 2ها )جدول  میانگین ۀنتایج مقایس

 444 پاشی نفتالین استیک اسید با غلظت محلول

تشکیل میوه نسبت به  ۀدر مرحل لیتر در گرممیلی

رسی میوه  تسریع تشکیل میوه و زود سببسایر تیمار 

 است خربزه در رسی یکی از صفات مهم شد. صفت زود

 ،(است ارثی خربزه ارقام برخی در صفت این )اگرچه

( ششم گره تا میوه حذف) تراش و هرس عملیات ولی

 در نتایج این که د،شو شدن میوه می منجر به دیررس

 و خربزه رویEccher & zerbini (1970 ) های آزمایش

Mangal & Pandita (1986 )اثبات به هندوانه روی 

 روی اسید استیک نفتالین پاشی محلول. است رسیده

 Mukesh et)شود  می میوه رسیدن در تسریع سبب خیار

al., 2011.) Jiyoung (2008) از استفاده که کرد گزارش 

  و اسید استیک نفتالین مثل رشد های کننده تنظیم

2,4-D شود. می هندوانه در میوه تشکیل شروع سبب 

 

 کردعمل

که  داد نشان( 2جدول ) ها داده میانگین ۀمقایس نتایج 

با غلظت  NAA بیشترین عملکرد کل میوه در تیمار

 ۀپاشی شده در مرحل گرم در لیتر محلول میلی 24

 برگی حاصل شد. همچنین بیشترین جهار تا شش

 63770تراش بوته ) تیمار در مقدار عملکرد بازارپسند

ت آمد هرچند با تیمار دسه هکتار( ب گرم در کیلو

NAA  گرم در لیتر در دو زمان  میلی 444با غلظت

کمترین میزان  .داری نداشت اپاشی اختالف معن محلول

 لیتر در گرممیلی 444در تیمار  پسند محصول غیر بازار

NAA (Kg 6424و بوته )  های هرس و تراش شده

(Kg 3424.مشاهده شد ) 

ل دو عامل های گیاهی تحت کنتر رشد در سلول 

. فشار تورژسانس 2. قابلیت انبساط دیوارة سلول؛ 4است: 

کند. رشد زیاد  محتویات سلول که به دیواره وارد می

ای است که  شود پدیده تخمدان که به میوه تبدیل می

افشانی و  تحت کنترل اکسین است، معموالً بعد از گرده

لقاح، منجر به افزایش تحریک رشد دیوارة تخمدان 

ها منجر به  ود که با افزایش تعداد و اندازة سلولش می

 گزارشMandal et al. (1990 )شود.  تشکیل میوه می

 رشد های کننده تنظیم از تعدادی کاربرد اثر بر کردند که

 در پاشی محلول صورت به NAA قبیل از خیار بر گیاهی

 برگی چهار مرحلۀ در روز چهار فاصلۀ به و برگی دو مرحلۀ

 از یکی. است داشته میوه و کیفیت بر کمّیت داری اثر معنا

 است. میوه تکامل و نمو ها اکسین فیزیولوژیکی آثار

 از تقسیم سلولی و ناشی عمدتاً میوه اندازة افزایش

 با ارتباط در عملکرد افزایش است. سلول شدن بزرگ
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افزایش است.  میوه وزن و تعداد یعنی عملکرد اجزای

ـ مخزن، افزایش طول  وابط منبععملکرد میوه به تنظیم ر

 NAAبر اثر کاربرد  بهتر رشد رویشی وساقه، سطح برگ 

 (.Sidhu et al., 1982نسبت داده شود )

 بیشتر شده تیمار گیاهان در عملکرد میوه افزایش

از نظر  گیاهان که باشداین دلیل  به ممکن است

و  ها گل کافی برای تولید منابع برگفیزیولوژیکی برای 

 نهایت در که  مانند تر می فعال در حال توسعه های همیو

 افزایش همچنین شود. میمنجر  بیشترعملکرد  به

ها از منبع برگی به  به انتقال آسیمیالت عملکرد میوه

شود  ها( توسط اکسین نسبت داده می مخزن )میوه

(Vasantakumar & Sreekumar, 1981.) Mukesh et 

al. (2011) پاشی نفتالین  حلولکه م گزارش کردند

 لیتر در گرممیلی 444 استیک اسید در خیار با غلظت

 24 شاهد و با مقایسه در کل عملکرد افزایش سبب

  شد. لیتر در گرممیلی

 گیری کلی نتیجه

گرم در  میلی 444آمده تیمار  دست اساس نتایج به بر

در مرحلۀ تشکیل میوه سبب افزایش  NAAلیتر 

میوه در مقایسه با سایر درصد مواد جامد محلول 

سطوح و تیمار هرس و تراش بوته شد. میزان مواد 

جامد محلول از مزوکارپ نزدیک دم میوه به سمت 

 444نوک میوه افزایش یافت. همچنین تیمار 

در مرحلۀ تشکیل میوه سبب  NAAگرم در لیتر  میلی

های  ها شد و از نظر عملکرد و تولید میوه زودرسی میوه

داری با تیمار تراش بوته نشان  ختالف معنابازارپسند ا

توان  نداد. با توجه به نتایج این پژوهش می

در  NAAگرم در لیتر  میلی 444پاشی با تیمار  محلول

مرحلۀ تشکیل میوه را روشی جایگزین برای عمل 

بر است  ها که یک کار وقتگیر و هزینه تراش بوته

ها را با  پیشنهاد کرد که پس از عمل هرس، باید بوته

NAA پاشی کرد. محلول  
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ABSTRACT 

In order to study the effects of foliar application of NAA and plant thinning on growth, yield and fruit 

quality of melon genotype Khatooni, the experiment was conducted in a randomized complete block 

design with three replications at Research field of Faculty of Agriculture, University of Zanjan. 

Treatments consisted of foliar application of NAA at three levels (25, 50 and 100 mg.L
-1

 at 4-6 true leaf 

and fruit set stages), pruning (pruning against nonpruning) and plant thinning. Treatment with NAA 

increased the total soluble solids content of fruit. An obvious gradient of TSS was detected, ascending 

from pedicel to umbilicus part of mesocarp. The maximum leaf area, fruit width and mesocarpe thickness 

was observed in NAA (100 mg.L
-1

 at fruit set stage). NAA caused a significant decrease in time to 

ripening. Among the treatments, the highest number of fruits per plant and total yield was recorded by 

using NAA (50 mg.L
-1

 at 4-6 leaf stage). Also maximum mean fruit weight and marketable yield was 

obtained in plant thinning treatment. According to the results, foliar application of NAA (100 mg.L
-1

 at 

fruit set stage) can be proposed instead of plant thinning practice that require too much time and labor for 

the farmers.  
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