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 چکیده
موضوعی پراهمیت در فیزیولوژی باردهی و    انگیزی و تشکیل و نمو میوه محتوای کربوهیدراتی درخت بر گل  فصلی تغییر الگوی بررسی

 ۀسال 24درختان  باهای کامل تصادفی  در قالب بلوک آزمایشی باردهی، تناوبکنترل  منظور بهیوه است. بنابراین و های م دیریت باغم

کربوهیدراتی ذخایر بندی  جزء بررسیاین پژوهش شامل  ۀعمد های شهرستان رامسر انجام شد. هدفدر نارنگی انشو در شرایط دیم 

در  D-2,4پاشی  محلول تأثیر، تعیین همچنین قندی با تولید گل و میوه،  های اندوخته ۀاور، ارزیابی رابطهای آور و نی درخت در سال

و کمیت و کیفیت محصول بوده است. نتایج  باردهی تناوبهای ریزشی، تعدیل  سالِ آور بر الگوی تغییر قندها، فعالیت آنزیم

های ریزشی متأثر  فعالیت آنزیم ،بود و نشان داد ها کربوهیدراتبندی و نوسان فصلی بارز میزان بارآوری بر جزء تأثیرمؤید  آمده دست به

. شودمیوه  وزنسبب بهبود  توانستنارنگی انشو  تناوب باردهیضمن تعدیل  D-2,4 ،. نتایج همچنین نشان داداستاز سطح بارآوری 

بیوشیمیایی برای پیشگویی وزن  ۀیک سنج عنوان بهتوان  رو را میبرگ در پایان ریزش جود ۀنشاست میزان، آمده دست های به داده پایۀبر 

 .کردها در سال بعد استفاده  در همان سال و نیز تراکم گل  نهایی تک میوه
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ABSTRACT 
The effect of seasonal changes pattern of internal carbohydrates of trees on flowering, fruit set, and fruit development 

is an important subject for orchard management and physiology of fruit production. With the aim of alternate bearing 

control, a research was performed based on RCBD design under dry farming condition at Ramsar on 24 years old of 

Satsuma mandarin trees. Main purposes of this research were to investigate the partitioning of soluble and insoluble 

carbohydrates of trees during on and off  years, evaluating the relation between carbohydrate reserves, flowering and 

fruit set, effect of 2,4-D foliar application on carbohydrate partitioning, abscission enzymes activity, control of 

alternate bearing and crop quantity and fruit quality. Results showed that bearing level had a meaningful effect on 

carbohydrate partitioning and its seasonal fluctuations. Activity of abscission enzymes were affected by crop load as 

well as exogenous 2,4-D application. Results also showed that 2,4-D could regulate alternate bearing of Satsuma 

mandarin trees and improve fruit weight. Based on obtained information, the leaf starch content at the end of June-

drop is a reliable biochemical index for predicting of final individual fruit weight at the same year as well as the 

flower density in the next year. 
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 مقدمه

 های رقمای معمول در برخی  پدیده تناوب باردهی

 Citrus)مرکبات و از جمله نارنگی زودرس انشو 

unshiu Merck.)  ،ای  باردهی در چرخهاست که در آن

گیرد. در این چرخه، عملکرد  ساله قرار می اغلب دو

درخت پس از یك سال پرمحصول )سالِ آور( و تولید 

نامرغوب، کاهش  اغلب ز وری ةبسیار زیادی میو شمار

شدیدی یافته )سالِ نیاور( و محدود به شمار ناچیزی 

 ,Monselise & Goldschmidtشود ) درشت می ةمیو

توازن  ناشی ازمرکبات   تراکم گل که ییازآنجا(. 1982

 سازوکاراز  ناشیقندها با مواد هورمونی و محصوالت 

توان ظرفیت تولید  میمواد نیتروژنی است، 

 های غیر به بافت ها آنها و انتقال  یدراتکربوه

های  کننده را یکی از ویژگی (فتوسنتزنورساخت )

 ;Rebolledo et al., 2015کلیدی هر رقم دانست )

Martinez-Alcantara et al., 2015 دیگر،  سوی(. از

مصرف قندها و  توانی درمراکز پر، که ها میوهحضور 

در  هایییتغییر توانایی ایجادبوده و تولید جیبرلین 

در تواند  ، مینیتروژنی دارند های ترکیب وساز سوخت

بندی قندها  لذا جزء داشته باشد،دهی نقش منفی  گل

 ,Chica)دارد وابستگی زیادی به سطح باردهی درخت 

2011; Nebauer, et al., 2013 .)ریزش  ،بیترت نیا به

برای کسب مواد  ها آنوابسته به رقابت   ها چه میوه

ی بوده و یك سازوکار خودتنظیمی است که رساختنو

حسگر بیوشیمیایی با یك  عنوان به  چه در آن میوه

یك توالی  ایجاددرک کمبود مواد کربنی سبب 

ریزش در نهایت و و تولید هورمون اتیلن  هورمونی

 ;Iglesias et al., 2003; Fumie et al., 2012شود ) می

Martinez-Alcantara et al., 2015) بنابراین، بررسی .

بین منابع تولید و مخازن مصرف قندها و بررسی  ۀرابط

مهمی در مدیریت  تأثیرتواند  می ها آنبندی  جزء

داشته  تناوب باردهیمحصول، تنظیم باردهی و مهار 

  تفاوت، تحقیقاین ، در باالبه مطالب  توجهباشد. با 

های آور و نیاور درختان نارنگی انشو از نظر  سال

 دررویشی و زایشی  های در بخشنشاسته بندی  ءجز

و   یبررسشرایط دیم  کامل رشدی و در  ةیك دور

های  ارتباط سطح بارآوری درخت با فعالیت آنزیم

ه است. همچنین شد بررسیریزشی و تشکیل میوه 

گل این رقم در   تمامدر زمان  D-2,4پاشی  محلول تأثیر

کیفیت  ، بهبود کمیت وتناوب باردهیکاهش شدت 

ه شد بررسیها  بندی کربوهیدرات محصول و الگوی جزء

ارزیابی  برایبیوشیمیایی  ۀاست. دستیابی به یك سنج

دیگر این  های صفات عملکردی نارنگی انشو از هدف

 تحقیق بوده است.

 

 ها مواد و روش

های  سال دردو آزمایش مستقل  صورت بهاین تحقیق 

های کامل  کدر قالب طرح آماری بلو 1394و  1393

نارنگی انشو  ۀسال 24درختان  باتصادفی با سه تکرار 

(Citrus unshiu Marck.( رقم میاگاوا )Miyagawa )

( Poncirus trifoliataپونسیروس ) ۀپیوندی روی پای

مرکبات و  ةدر شرایط دیم و در محل پژوهشکد

گرمسیری واقع در شهرستان رامسر به  های نیمه میوه

گذاری درختان  و پالک جداسازی انجام رسیده است.

از شکوفایی  پیشها  آور و نیاور در هر یك از بلوک

ها نخستین گام این تحقیق بوده است. در  کامل گل

نارنگی سه درختی از آزمایش اول دو گروه )تیمار( 

 در نشاستهبندی  انشو شامل آور و نیاور از حیث جزء

د. ان های مختلف رویشی و زایشی مقایسه شده بخش

هدف این آزمایش تعیین اثر باردهی بر توزیع نسبی 

بیوشیمیایی برای  ۀو یافتن یك سنج کربوهیدراتاین 

 صفات عملکردی بوده است. 

برای این منظور از زمان تشکیل میوه تا پایان 

گیری  بار نمونه روز یك 40زمانی  ایه فاصلهاسفند، با 

برگ هر یك از درختان بین  ریشه وتصادفی از 

صبح انجام شد. هر نمونه برگی  10تا  8 های اعتس

های رویشی  پهنك از بخش میانی شاخه 20شامل 

 ۀریش مونهنو هر  پیشسال  ةهای بهار حاصل از جست

 انداز تاج متری بخش سایه سانتی 30مربوط به عمق 

 همۀکننده بوده است.  های تغذیه و شامل ریشه درخت

درجۀ  20در فریزر منفی ها با نیتروژن مایع پودر و  نمونه

های  گیری از نمونه سلسیوس نگهداری شدند. عصاره

درصد 35فریزری برای سنجش نشاسته با اسیدپرکلریك 

گیری  ( انجام و اندازهMcCready et al., 1950 روش)

 (اسپکتروفتومتر) سنج نوری طیف توسط دستگاهآن 

صورت  ساخت کشور آمریکا ND-1000نانودراپ مدل 
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در آزمایش دوم  .(Mostofi & Najafi, 2006) پذیرفت

 20برگ درختان آور با محلول  یپاش محلول تأثیر 

کنترل گل بر  در زمان تمام D-2,4گرم در لیتر  میلی

، وضعیت تشکیل میوه، فعالیت تناوب باردهی

گاالکتوروناز(، الگوی  های ریزشی )سلوالز و پلی آنزیم

ی شد. و کیفیت محصول بررس نشاستهبندی  جزء

شامل  یدرختتك بنابراین، در هر تکرار سه گروه 

پاشی( و آور تیمارشده با  نیاور، آور شاهد )بدون محلول

2,4-D  .تعیین درصد تشکیل با یکدیگر مقایسه شدند

های چهار  اولیه و نهایی هر درخت با شمارش گل ةمیو

گذاری شده در سه زمان مختلف  نشاناصلی  ۀشاخ

ها و  ی گل، پایان موج ریزش گلاز شکوفای پیششامل 

وزن  شد. انجام   چه ریزش میوه پایاندو هفته پس از 

عملکرد  میزانتك میوه نیز با استفاده از ثبت  یانگینم

 هر درخت محاسبه شد.  ةشد های برداشت میوه شمارو 

های سلوالز و  پایش فعالیت آنزیمبرای 

روز  دهنی زما ۀها با فاصل گاالکتوروناز کالیکس میوه پلی

ها تا دو  از آغاز ریزش گل پیشبار از چند روز  یك

ها به ترتیب با  چه هفته پس از پایان ریزش میوه

 .Faize et alو  Adney & Baker (2008) های روش

 Shimadzu سنج نوری طیفگیری از  و بهره (2003)

ساخت کشور ژاپن انجام گرفت.  UV-1800مدل 

تناوب رصد وضعیت  نظورم بهدهی نیز  تعیین تراکم گل

 .Martinez et al روش بنابردر بهار سال دوم  باردهی

افزار  با نرم ها آماری دادههای  تجزیهانجام شد.  (2015)

SAS  با  برابرها  بودن داده عادیو پس از اطمینان از

 جداسازیهای کامل تصادفی انجام شد و  الگوی بلوک

توکی در  آزمون پایۀها برای هر صفت بر  میانگین

درصد انجام گرفت. همچنین برای  5سطح احتمال 

بیوشیمیایی برای پیشگویی صفات  ۀدستیابی به سنج

ضریب همبستگی پیرسون و  ۀعملکردی، از محاسب

ترسیم خط رگرسیونی مربوطه برای مواردی با ضریب 

 . شداستفاده  درصد90همبستگی باالتر از 

 

 نتایج و بحث
 تشکیل میوه و باردهی

ها نشان  واریانس داده ۀاز تجزیآمده  دست به های هداد

هر دو عامل مورد بررسی شامل سطح باردهی و  داد،

داری بر تشکیل میوه،  اثر معنی D-2,4پاشی  محلول

ها   میانگین ۀاند. مقایس عملکرد و وزن تك میوه داشته

گویای آن است که بیشترین و کمترین درصد تشکیل 

نیاورها و آورهای تیمارشده  میوه به ترتیب مربوط به

بوده و آورهای شاهد در حد وسط قرار  D-2,4با 

توانسته  D-2,4 داد،اند. نتایج همچنین نشان  داشته

ها را نسبت  است ضمن کاهش عملکرد، وزن تك میوه

بیافزاید  ها آنبه شاهد افزایش و بر بازارپسندی 

دهد که تنظیم نهایی  ها نشان می (. بررسی1شکل)

های هر درخت حاصل یك سازوکار  چه میوه شمار

یك حسگر  عنوان بهها  چهه درونی است که در میو

کمبود مواد کربوهیدراتی را درک  ۀفیزیولوژی، درج

ه و با صدور پیامی برای تحریك تولید اتیلن و کرد

ها با قابلیت  چه میوه شمارریزش سبب تنظیم 

 ;Iglesias et al., 2006شوند ) دسترسی به کربن می

Dovis et al., 2014توان نتایج نمایش  (. بنابراین می

همین سازوکار درونی  پایۀرا بر  1در نمودار  شده داده

های مرکبات در   و توجه به این واقعیت که میوه

 عنوان بههای اول و دوم رشد خود به ترتیب  دوره

 عنوان بهای  های مصرفی و ذخیره (سینكمخزن )

ند آی به شمار میها  کربوهیدراتترین مرکز جذب  قوی

 (.Garcia-Luis et al., 1995تفسیر کرد )

 

 های ریزشی آنزیم پذیریتغییر

های  دهد، فعالیت آنزیم های موجود نشان می داده

گاالکتوروناز و سلوالز ناحیۀ کالیکس متأثر  ریزشی پلی

داری از  برداری بوده و اگرچه تفاوت معنی از زمان نمونه

درختان نیاور، آور شاهد و آور تیمارشده  این نظر بین

ها در هر یك از  آن شود، اما فعالیت  دیده می D-2,4با 

این سه گروه همخوانی کاملی با الگوی ریزش گل و 

(. بنابر نتایج 3و  2 هایشکلمیوه داشته است )

، از هفتۀ آخر اردیبهشت یعنی حدود ده آمده دست به

داری  افزایش معنیها،  روز پیش از تشدید ریزش گل

در فعالیت این دو آنزیم دیده شد و در پایان موج اول 

ریزش نیز کاهش ناگهانی در این فعالیت رخ داده 

 است.

ای که  همچنین معلوم شد که در طول دوره

ای از ریزش شدید وجود نداشته، فعالیت این  نشانه
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های جزئی همراه بوده است.  ها تنها با نوسان آنزیم

 آغازاز  پیش ،همچنین نشان داد آمده دست به های داده

، فعالیت )اواسط اردیبهشت( ها ریزش شدید گل

پاشی شده(  در درختان آور )شاهد و محلولها آنزیم

البته   .داری نسبت به درختان نیاور داشت برتری معنی

 ،گاالکتوروناز در این دوره، تنها از نظر فعالیت پلی

نسبت به درختان  D-2,4شده با  پاشی درختان محلول

این دو (، اما 2 شکلداشتند )دار  برتری معنی آور شاهد

یکدیگر  ( همسان3شکل )گروه از نظر فعالیت سلوالز 

برتری )اوایل تیر(  ها چه ریزش میوه ةاند. در دور بوده

درختان نیاور در فعالیت این دو آنزیم نسبت به 

چه  میوه ترکه با ریزش شدید مشاهده شددرختان آور 

خوبی دارد. سبك بودن ریزش  همخوانی نیاوردرختان 

توان به باال بودن شدت  ها در درختان آور را می چه میوه

در درختان تیمارشده با  یژهو به ها آنریزش گل در 

2,4-D  نسبت داد که جای زیادی را برای ریزش

 های گذارد. این نتایج با یافته ها نمی چه میوه

Greenberg et al. (1975) ،Huberman et al. (1976) 

فعالیت  ،که نشان دادند Bonghi et al. (1992)و 

  از بروز ظاهری ریزش پیشگاالکتوروناز  سلوالز و پلی

ریزش نشان  ۀتوجهی را در ناحی شایانافزایش 

توانند تحت  دهند و هر دو به صورتی متمایز می می

 تأثیر تیمار اکسین و اتیلن قرار گرفته و ریزش را

 کنند هماهنگی دارد.  حریكت

بر  D-2,4تأثیر  ینۀدرزم آمده دست به های داده

 .Rebolledo et alهای  های ریزشی با یافته فعالیت آنزیم

اند تیمار نارنگی کلمانتین در  که نشان داده (2015)

دهی با اکسین پس از یك هفته سبب افزایش  زمان گل

و تفاوتی را فعالیت سلوالز شده است همخوانی نداشته 

بین درختان آور شاهد با درختان تیمارشده نشان 

 تأثیرتواند ناشی از دیم بودن باغ و  دهد که می نمی

 ها باشد.  تنش خشکی بر تشدید ریزش میوه

 

 
 صفات عملکردی درختان نارنگی انشوبر  D-2,4. تأثیر سطح باردهی و تیمار 1شکل 

Figure 1. Effect of crop load & 2,4-D treatment on yield related traits in Unshiu mandarin trees. 

 

 
گاالکتوروناز کالیکس نارنگی انشو در سه گروه درختان نیاور، آور شاهد و آور  های نسبی فعالیت پلی . مقایسۀ تغییرپذیری2شکل 

 D-2,4تیمارشده با 
Figure 2. Comparison of three groups of tress [Off, On (check) &On (2,4-D treated)] for relative changes of 

Polygalacturonase activity in calyx of Unshiu mandarin. 
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 ها بندی کربوهیدرات جزء

روز  40هر  ۀریشه و برگ با فاصل ۀگیری نشاست اندازه

 4 هایشکلاردیبهشت تا پایان اسفند ) آغازبار از  یك

برداری  ر دو عامل زمان نمونهدهد که ه ( نشان می5و 

برگ و ریشه اثر  ۀو وضعیت بارآوری بر محتوای نشاست

همچنین  آمده دست بهداری داشته است. نتایج  معنی

 ۀمحتوای نشاست  بیشترین اختالفگویای آن است که 

درختان آور و نیاور مربوط به اواسط خرداد است که 

ریشه و ورها از حیث محتوای نشاسته نیادر آن برتری 

گرم به ازای  میلی 113و  50برگ به ترتیب به حدود 

رسد. وجود چنین  گیاهی می ةهر گرم از بافت تاز

 درختان آور و ۀاختالف فاحشی در محتوای نشاست

 

نیاور و همچنین این موضوع که در هر دو گروه سطح 

انباشت رسیده و  کمینهای در پاییز به  ایر نشاستهخذ

 شود آغاز می همسان سرعتیآن از اوایل آذر با  دوبارة

در مورد  Monerri et al. (2011) های ر یافتهد یخوب به

 تواند نتایج ه و میشدپرتقال سالوستیانا اشاره 

را تأیید کند. موضوع یکسان شدن غلظت  آمده دست به

های پاییز نیز  برگ درختان آور و نیاور در ماه ۀنشاست

 .Martinez-Fuentes et al زارشگ پایۀتواند بر  می

 های  میوه مخزن توانبا پایین بودن  (2015)

تأثیر  نداشتنهای پاییزی و  زودرس انشو در طول ماه

ها تفسیر  سازی قندها در برگ بر الگوی ذخیره ها آن

 شود.

 
ان نیاور، آور شاهد و آور تیمار شده های نسبی فعالیت سلوالز کالیکس نارنگی انشو در سه گروه درخت . مقایسۀ تغییرپذیری3شکل 

 D-2,4با 
Figure 3. Comparison of three groups of tress [Off, On (check) &On (2,4-D treated)] for relative changes of Cellulase 

activity in calyx of Unshiu mandarin. 

 

 
 ( نارنگی انشوOff( و نیاور )Onتان آور ). مقایسۀ روند تغییرپذیری ساالنۀ نشاستۀ ریشۀ درخ4شکل 

Figure 4. Comparison of On & Off Unshiu trees for trend of yearly changes in root starch 
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تقاضای بخش زایشی  ،تحقیق این های یافته پایۀبر 

 در درختان نیاور در اوایل فصل برای مواد کربوهیدراتی

بوده و لذا انباشت این  برخالف درختان آور پایین

تا اواسط خرداد همچنان ادامه یافته و در  ها ترکیب

توجهی از  شایانانگیزی )اواخر فصل( بخش  زمان گل

 انگیزی  ذخایر قندی برای انجام فرآیند گل

با روند کاهشی این ذخایر در ، رو نیازاشود.  میمصرف 

 نیاورها روبرو هستیم. این در حالی است که باال بودن

 فصل بخش زایشی درختان آور برای  آغازتقاضای 

مواد کربوهیدراتی سبب کاهش سریع ذخایر 

فصل نیز  ۀکربوهیدراتی ریشه و برگ شده و در ادام

کاهش این ذخایر در درختان آور شدیدتر است که 

همخوانی  Monerri et al. (2011) های با یافتهی خوب به

 دارد.  

ل از لحاظ سطح تفاوت بارزی که در انتهای فص

شود  ذخایر کربوهیدراتی بین آورها و نیاورها دیده می

سازی  روند افزایشی ذخیره ۀادام ناشی ازتوان  را می

ها در  جوانه یسو به ها آندر آورها و آغاز انتقال  ها آن

دهی سنگین سال  که موجب گل دانست نیاورهاست

و  Li et al. (2003) های شود که با گزارش بعد می

دارد. از  همخوانی Monerri et al. (2011)چنین هم

 ۀای ریش دار محتوای نشاسته دیگر برتری معنی سوی

های  را در طی ماه درختان آوردرختان نیاور بر 

 توانتوان به دلیل قوی بودن  تابستان و اوایل پاییز می

توجهی از مواد  شایانها و حرکت بخش  میوه مخزنی

ت که در درختان پربار ها دانس میوه یسو بهکربنی 

شود. به  ها می سازی کربوهیدرات ذخیره بازدارندة

 گونه چیهها  از برداشت میوه پیشهمین دلیل تا 

 رخانباشت کربوهیدراتی در ریشه و برگ درختان آور 

(. این اثر بازدارندگی Monerri et al., 2011د )ده نمی

های رویشی و  میوه برای انباشت نشاسته در بخش

 ةین کاهش سریع ذخایر کربوهیدراتی در دورهمچن

 .Izak et al های دهی و تشکیل میوه با یافته گل

 دارد.  همخوانی (2011)

 

 ۀ بیوشیمیایی برای صفات عملکردیمعرفی سنج

ضریب همبستگی  ۀاز محاسب آمده دست بهنتایج 

شده در  گیری قندهای اندازه میزانپیرسون بین 

ت عملکردی که با های مختلف سال با صفا زمان

های  داده پایۀو بر  SASافزار  استفاده از نرم

نه درخت برای هر صفت به انجام  شماراز  آمده دست به

برگ در پایان ریزش  ۀبین نشاست د،رسید نشان دا

جودرو با وزن تك میوه در زمان برداشت و تراکم گل 

رگرسیونی وجود دارد که ضریب  ۀدر سال بعد رابط

2همبستگی )
R) و  9136/0 ترتیب برابر بابهها  آن

 (. 2و  1)معادالت  است 956/0

برگ در پایان  ۀنشاسترابطۀ  رگرسیون خطیمدل ( 1)

در نارنگی انشو  ةتك میو یانگینریزش جودرو با وزن م

 :زمان برداشت

329/41  +x 1404/0 =y 

 

 
 ( نارنگی انشوOff( و )On. مقایسۀ روند تغییرپذیری ساالنۀ نشاستۀ برگ درختان آور )5شکل 

Figure 5. Comparison of On & Off Unshiu trees for trend of yearly changes in leaf starch. 
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برگ در  ۀنشاسترابطۀ مدل رگرسیون غیرخطی  (2) 

در  نارنگی انشو دهی پایان ریزش جودرو با تراکم گل

 :سال بعد

68/222  +x 0411/8  +2
x 0254/0  =y 

برگ نارنگی انشو در  ۀنشاست میزان ترتیب نیا به

بسیار ارزشمندی  ۀسنج سو یكپایان ریزش جودرو از 

ها در زمان برداشت بوده  برای ارزیابی بازارپسندی میوه

و راهنمای خوبی برای مدیریت باغ در جهت اتخاذ 

است و از   های الزم در ارتقای وزن تك میوه سیاست

گیری آن نسبت به تعیین  توان با اندازه دیگر می سوی

ه کرددرخت اطالع الزم را کسب  تناوب باردهیشدت 

های مقتضی نسبت به تعدیل  و در صورت لزوم به روش

 اقدام کرد.  تناوب باردهی

 

 گیری کلی نتیجه

سه گروه از درختان نارنگی تحقیق که با این نتایج 

پاشی شده  آور انشو )نیاور، آور شاهد و آور محلول سال

کامل رشد  ةگل( و در طول دور در زمان تمام D-2,4با 

دهد که در  و نموی درختان انجام شده است نشان می

 به آغازسازی قندها و  ، آغاز ذخیرهیادشدههر سه گروه 

 

برای رفع نیازهای زایشی  ها ذخیرهحرکت درآمدن این 

تولید  در آغازبه ترتیب پیش از استراحت زمستانی و 

و در پاییز، سطح این  های رشدی بوده جست

دیگر،  سویرسد. از  خود می کمینۀها به  اندوخته

بندی نشاسته در برگ و ریشه متأثر از سطح  جزء

و حجم تولید سال جاری بوده و  پیشبارآوری سال 

تفاوت فاحشی را در اواسط بهار و همچنین اواخر 

 ۀبرگ و ریش ۀتوان در محتوای نشاست زمستان می

ها  ور دید. زیاد بودن توان مخزنی میوهدرختان آور و نیا

برای مواد کربوهیدراتی سبب شد تا پیش از برداشت 

های رویشی  محصول امکان انباشت این مواد در بخش

در درختان آور  D-2,4درختان آور فراهم نشود. تیمار 

ها و کاهش عملکرد درختان آور از شدت  ضمن تنك گل

ن تك میوه سبب تناوب باردهی کاسته و با افزایش وز

ارتقای ارزش اقتصادی محصول این درختان شد. فعالیت 

گاالکتوروناز و سلوالز در هر سه گروه درختان ضمن  پلی

بود.  D-2,4همخوانی با الگوی ریزش، متأثر از تیمار 

تواند  همچنین نشاستۀ برگ در پایان ریزش جودرو می

سنجۀ ارزشمندی برای پیشگویی وزن تك میوه در زمان 

 برداشت و تراکم گل در سال بعد باشد.
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