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  چكيده 

در ايـن   .سـت  درختان زردالو با سرماي ديررس بهـاره انجـام شـده ا   گلدهي به منظور عدم مواجه گلهاي   اين آزمايش با هدف به تاخير انداختن زمان         
 ) ميلـي گـرم در ليتـر   300و200 ، 100 ، 50 ،0 ( در غلظتهـاي مختلـف  )بـرلكس ( وناخالصGA3با استفاده از اسيد جيبرليك به دو صورت خالص راستا و 

آزمايش به . جام شدبردرختان زردآلو رقم عسگر آباد در ايستگاه تحقيقات كشاورزي دكتر نخجواني اروميه ان            ) 1/7/86 و 1/6/86(محلول پاشي در دو زمان      
نتايج حاصل از تجزيـه واريـانس       .  در سه تكرار انجام شد      )زمان و غلظت محلولپاشي   (صورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي با دو فاكتور            

 بـود و مطـابق نتـايج حاصـله          نشان داد كه اثر اسيد جيبرليك به صورت خالص و ناخالص بر تاخير در گلدهي در سطح آماري يك درصد بسيار معني دار                      
مطابق نتـايج حاصـل، كـاربرد جيبرليـك اسـيد           .  روز تاخير در گلدهي ايجاد نمود      7 در اول مهر ماه به عنوان تيمار برتر          ppm 50اسيدجيبرليك با غلظت  

معنـي دار و    ) قنـد ميـوه   (د محلول   همچنين اثر زمان و غلظت محلول پاشي بر ميزان مواد جام          . باعث افزايش درصد تشكيل ميوه و كاهش وزن ميوه شد         
  . ميزان قند ميوه در تيمار هائيكه تاخير در گلدهي ايجاد كرده بودند، كاهش يافته بود

  
  تنظيم كننده رشد گياهي، ديرگلدهي،كيفيت ميوه، زردآلو :واژه هاي كليدي

  
    1 مقدمه 

سرماي دير رس بهاره يكي از خطرات جدي بـراي توليـد زردآلـو              
.  ساله خسارت جبران ناپذيري را به باغداران وارد مي نمايد     بوده كه هر  

درختـان    ميزان خسارت ناشي از سـرمازدگي 84 – 85در سال زراعي 
 درصد در مساحتي معـادل      14 – 45زردآلو در استان آذربايجان غربي      

 تن، به ارزش    12557 هكتار بود و ميزان محصول خسارت ديده         2518
بنـابراين اسـتفاده از روشـها و         ).1(ت   ميليون ريـال بـوده اسـ       55859

تكنيكهائي كه بتوان از خـسارت سـرمازدگي بهـاره جلـوگيري نمـود،              
يكي از راههـاي جلـوگيري از خـسارت         . ضروري و اجتناب پذير است    

 رسرما زدگي، استفاده از مواد شيميايي و تنظيم كننده هاي رشـد نظيـ             
زردآلـو و سـاير     در جهت عقب انداختن گل دهـي        ... جيبرلين و اتفن و   

 ).3(درختان هسته دار براي فرار از مواجه شدن گلها با سرما مي باشد              
 روز  4- 3با استفاده از اترل و جيبرلين گلدهي را         ) 8(بوبان و همكاران    

بـا كـاربرد مالئيـك      ) 9(گويرو و همكاران    . در زردآلو به تاخير انداختند    
                                                            

 مربي پژوهش و عضو هيئت علمي بخش تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر، -1
  مركز تحقيقات كشاورزي منابع طبيعي آذربايجان غربي 

(Email:ghasem46@yahoo.com               *) -نويسنده مسئول :  
   كارشناس ارشد باغباني، سازمان كشاورزي آذربايجان غربي-2

. ن زردآلـو شـدند     روز در گلـدهي درختـا      6 – 3هيدرازيد باعث تـاخير     
اظهار داشتند كه استفاده از روغن سويا، باعـث          ) 4(عليزاده و همكاران    

 د روز تاخير در گل دهي درختان زردآلو در ارقام رويال و اردوبا            6ايجاد  
گنجـي  . شده و مقاومت به سرما را در جوانه هـا  افـزايش داده اسـت               

 بـا غلظـت     نـشان دادنـد كـه اسـتفاده از اتفـن          ) 5(مقدم و مختاريـان     
ppm100            7- 3 در اواخر مهر روي زردآلو رقم شاهرودي باعث تـاخير 

  ppmروز در گلدهي شده و همچنين اسـتفاده از جيبـرلين بـا غلظـت    
 روز در گلـدهي همـين       10 – 5 در اواخر مرداد ماه باعـث تـاخير          300

بـا اسـتفاده از روغـن     )2(بابا دائي ساماني و همكـاران  .رقم شده است
 قبل از متورم شدن جوانه ها، شكوفايي گلها          درصد 15يزان  سويا، به م  

افـزايش تـشكيل      روز به تاخير انداخته و باعـث       2را در بادام به ميزان      
) 6(محمـدي نجـف آبـادي       . ميوه و كاهش خسارت سرما زدگي شدند      

 در مرحله نوك سـبز      ppm 500اظهار داشته كه كاربرد اتفن با غلظت        
پروبـستينگ و   .  رقـم ربيـع شـده اسـت        باعث تاخير در گلـدهي بـادام      

 ppm 250 -500نشان دادند كه كاربرد اتفن به ميزان        ) 13( همكاران
 ماه قبل ازريزش برگها باعث افزايش مقاومت جوانه ها در اواسط            2در  

سـوني و   . درختان گيالس شـد   ) روز 5- 3(زمستان و تاخير در گلدهي      
رلين باعـث تـاخير در      اظهار نمودند كه اسـتفاده از جيبـ       ) 14(همكاران  

 بـا كـاربرد     1979در سـال     )12( كاسكا.شكوفه دهي زردآلو شده است    
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NAA             و آبسيزيك اسيد موفق شد كه گلدهي در زردآلو را چندين روز 
تـاثيرتنظيم كننـده    ) 14(اوگاسانوويج و اسـكاالبرلي      .به تاخير بياندازد  
ته را روي زمان گلدهي درختان ميـوه هـس    )SADH(رشد گياهي آالر

زردآلو مطالعه كردند و دريافتند كه اين ماده باعـث تـاخير در             دار نظير   
گزارش كردنـد كـه     )17(والسر وهمكاران    .زمان شكوفه دهي مي شود    

در چندين گونه خـزان دار باعـث        ) GA3(كاربرد پاييزه اسيد جيبرليك     
، ريزش برگ و تـاخير در       ) هفته 3حداكثر تا   (تاخير در زرد شدن برگها      

 ز شـروع  كاربرد اين ماده درسـت قبـل ا       . سالهاي بعد مي گردد   گلدهي  
. ريزش برگها باعث تاخير در تغيير رنگ برگها و ريزش آنها مي گـردد             

  . روزبه تاخير افتاد10 تا 1در ضمن گلدهي در بهار سال بعد 
  

  ها  مواد و روش
اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات كشاورزي دكتر نخجواني اروميه         

 ساله و از رقـم عـسگرآباد كـه بـر            9درختان مورد آزمايش   .اجرا گرديد 
ايـن آزمـايش بـه صـورت        . روي پايه هاي بـذري پيونـد شـده بودنـد          

زمان و  (فاكتوريل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو فاكتور            
  .در سه تكرار در باغ زردآلوي ايستگاه اجرا گرديد) غلظت

ــان ــان در دو ز :فاكتورزم ــول پاشــي درخت ــف  محل ــان مختل م
  ) 86اول مهر ماه( T2و) 86اول شهريور ماه(  T1شامل
 سطح و به صورت زير مـي        9 اين فاكتور شامل      :فاكتورغلظت 
  :باشد

C1 )ــرلكس ــرلكسppm  50 (، C2 )-ب   ppm  100(، C3-ب
 ppm  300(،C5 )GA3 -50-بـرلكس  ppm 200( ،C4 ) -بـرلكس (

ppm ( ،C6 )GA3 -100 ppm ( ، C7) (GA3 -200 ppm  ،C8 
)GA3 -300 ppm (  ، C9  )شاهدppm  0(  

و  )GA3(خـالص   در اين آزمايش از اسـيد جيبرليـك بـه صـورت             
 اسـيدجيبرليك    درصـد  40برلكس حاوي   .استفاده شد ) برلكس(ناخالص

 گرمي در بـازار موجـود مـي         5بوده كه به شكل گرانوله در بسته هاي         
 .باشد

 مراجعـه بـه بـاغ،       ، طـي چنـد نوبـت      86در اواسط مرداد ماه سال      
 18درختان مورد نظر كه داراي قدرت و فرم يكساني بودند بـه تعـداد               

-2در هر درخت سه شاخه تقريباً يكسان به طول           .اصله انتخاب شدند  
 متر و در سه جهت متفاوت انتخاب گرديـدو تـا انتهـاي آزمـايش                5/1

 بـراي تهيـه   .تمامي يادداشت برداريها از سه شاخه مذكور انجام گرفت          
 تهيه GA3 پي پي ام از 2000ابتدا محلو ل استوك به غلظت       محلولها  

 بـا تـرازوي      GA3 ميلـي گـرم از پـودر         2000گرديدبه اين ترتيب كـه    
 250گرم وزن شد، سپس در يك بـالن ژوژه          001/0ديجيتالي به دقت    

 درصـد روي    96 سي سي الكل اتانول      15سي سي ريخته شد و مقدار       
در الكل حـل شـده و محلـول شـفافي      GA3 آن اضافه گرديد تا كامالً  

و محلـول   سپس به تدريج به آن آب مقطر اضافه گرديـد . بدست بيايد

حاصل را به مدت چند دقيقه مرتباً به هم زديم تا الكل موجـود تبخيـر            
 ليتري ريخته شـده وبـا   يتاً محلول حاصل در بالن ژوژه يك     گردد و نها  

نجايي كه برلكس اسـتفاده     از آ . آب مقطر به حجم يك ليتر رسانده شد       
 مي باشد، و چون محلـول اسـتوك تهيـه    GA3  درصد 40شده داراي 

 ميلـي   5000باشد، لذا      در ليتر  GA3م   ميلي گر  2000شده بايد حاوي    
را در بـالن ژوژه يـك ليتـري     )قابل حل در آب مي باشـد (گرم برلكس

  بـا  ،ريخته و بعد از حل كردن كامل در آب مقطرو تهيه محلول شفاف            
  .آب مقطر به حجم يك ليتر رسانده شد

  ليتـري  5/1ر جداگانه در بطري هـاي       محلولهاي تهيه شده به طو    
بـراي هـر غلظـت، از سمپاشـهاي         . ريخته شده و به باغ انتقال يافتنـد       

عمليات محلول پاشي از سـاعت  .  جداگانه استفاده شد  ليتري1دستي 
پاشي بر روي    صبح روزهاي تعيين شده انجام گرفت و محلول          7 – 8

 .تمام سطح شاخ و برگ، شاخه هاي عالمت گذاري شده انجام گرفت           
براي اندازه گيري تاخير در گلدهي از اواخر اسفند ماه تا اوايل فروردين             
ماه طي بازديدهاي مكرر از باغ، گلدهي درختـان تحـت نظـارت قـرار               

 فروردين ماه شـروع بـه بـاز         5اولين شكوفه هاي گل از تاريخ       . گرفت
 مرحلـه   از آنجايي كه معيار سنجش گلـدهي درختـان را         . دن نمودند ش

قرار داديم، .)  باز شده باشند درصد گلها 80زماني كه بيش از     (تمام گل   
لذا هر روز با مراجعه به باغ درصد گل دهي شـاخه هـاي عالمـت زده                 

تا رسيدن به مرحله تمام گل اين كار به صـورت           . شده يادداشت گرديد  
ك از  با مقايسه مرحله تمام گل تيمارها در هـر يـ          . گرفتروزانه انجام   

 نمونه شاهد تعداد روز تاخير در گلدهي هر         تكرار ها، با مرحله تمام گل     
                                  .تيمار بدست آمد

بعد از برداشت محصول از هـر تيمـار در هـر تكـرار يـك نمونـه                  
 و وزن   )TSS(امد محلول   كيلوگرمي جهت انجام اندازه گيري مواد ج      2

بـراي انـدازه گيـري قنـدها از دسـتگاه           .ميوه به آزمايشگاه منتقل شـد     
جهـت انجـام    .اسـتفاده شـد   ) فام نگار ياانكسار سنج   (رفراكتومتر دستي   

تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين داده هاي آزمايشي از برنامه رايانـه             
تفاده از  مقايـسات ميـانگين هـا بـا اسـ         .   استفاده شد   MSTAT-Cاي  

  .انجام شد ) DMRT(آزمون چند دامنه اي دانكن 
  

  نتايج و بحث
   بر تاخير در گلدهي GA3 تاثير برلكس و 

، اثر سطوح فـاكتور زمـان       )1جدول  ( مطابق نتايج تجزيه واريانس   
 بـسيار معنـي   درصد1در سطح احتمال  محلولپاشي بر تاخير در گلدهي

) T1( در اول شـهريور مـاه      درختـاني كـه   ) 1(دار بود و مطابق نمـودار       
) T2(محلول پاشي شده بودند نسبت به درختاني كه در اول مهـر مـاه             

  .محلول پاشي شده بودند تاخير بيشتري در گلدهي نشان دادند
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  TSSنتايج تجزيه آماري مربوط به تاثير اسيد جيبرليك بر تاخير در گلدهي، درصد تشكيل ميوه وزن ميوه و - 1جدول

  بعاتميانگين مر
 وزن ميوه         ميزان مواد جامد محلول   درصد تشكيل ميوه         تاخيرگلدهي           منابع تغيير         درجه آزادي        

  
 ns                 097/0ns                   583/2 ns                     997 /.ns 667/0             2تكرار                    

   *623/4**                  186 /224                 *  182/0**                463/44            1زمان محلول پاشي     
   **749/7**                  089/199 **                  240/0 **              167/20            8غلظت                   

   **878/5**                   501/184 *                   095/0 **               713/12             8ان        اثر متقابل زم
  و غلظت

  / .982                            32/6                     043/0                       412/0              34 خطا                   
nsبه ترتيب معني دار در سطح آماري پنج درصد و يك درصد** و     *     لحاظ آماري معني دار نمي باشد از 

  
همچنين اثر فاكتور غلظت محلول پاشي بر تاخير در گل دهي نيز            

بـا   GA3،  )1(مطـابق نمـودار      . معني دار بـود    درصد1در سطح احتمال    
زردآلـو نـشان    بيشترين تاخيررا در گل دهي درختـان        ppm 50غلظت  

 تـا  1ساير غلظت هاي استفاده شده نيز باعث تاخير در گل دهي از     .داد
  . روز شدند6

زمان و غلظت محلـول پاشـي بـر تـاخير در      اثر متقابل دو فاكتور
 1،  در سـطح احتمـال    )1جـدول   (گلدهي مطابق نتايج تجزيه واريانس    

 پاشـي   ، درختـان محلـول    )1(مطابق نمودار   .  بسيار معني دار بود    درصد
ــول     ــا محل ــاه ب ــهريور م ــده در اول ش ــت    GA3ش ــه غلظ  ppmب

كه از آنجايي   . نشان داد )  روز   6/7(بيشترين تاخير را در گل دهي       300
 به GA3 درختان محلول پاشي شده با از نظر آماري تاخير در گل دهي     

تفاوتي  با درختان محلـول  )  روز3/7( در اول مهر ماهppm 50 غلظت
 )6/7( در اول شـهريور مـاه        ppm 300به غلظـت     GA3پاشي شده با    

 اسـت   ppm 300 كمتر از    ppm 50ندارد ولي با توجه به اينكه غلظت        

لذا از نظراقتصادي مقرون به صرفه بوده و احتماال عـوارض جـانبي و              
زيست محيطي كمتري نيز داشته وبا توجه به اين كه مهرماه زماني بـا        

بـا غلظـت     GA3اشد، لذا تيمـار     تراكم كاري كمتر براي باغداران مي ب      
ppm 50        محلـول  همچنـين درختـان     .  در اول مهر ماه بهتر مي باشـد

 روز  6  در اول شـهريور مـاه      ppm50 پاشي شده با برلكس به غلظـت      
نتايج حاصل از اين آزمـايش بـا نتـايج    . تاخير در گلدهي را نشان دادند  

ودند كـه  آنها گزارش نم.آزمايش گنجي مقدم و مختاريان مطابقت دارد    
 GA3تاخير در گلدهي درختان زردآلو رقم شاهرودي با كاربرد محلول           

 و 1378 روز در سال 5 در آخر مرداد ماه به مدت      ppm 300به غلظت   
در آزمايـشهاي مـشابهي بوبـان و    .  بـوده اسـت  1379 روز در سال   10

 روز تـاخير در گلـدهي       4-3 بـه مـدت      ،  GA3با كـاربرد    ) 8(همكاران  
 موفـق   GA3نيز با كاربرد  )17(والسر و همكاران .  نمودندزردالو ايجاد

  . روز شدند1-10به تاخير در گلدهي زردآلو به مدت 
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ــی  ــر متقابــل زمــان و غلظــت محلــول پاش اث

T1(اول شهريور)
T2(اول مهر)

T1(اول شهريور) 6 4.333 3 1 6 4 5.667 7.667 0

T2(اول مهر) 2.333 0 0.667 1.667 7.333 4 2 1.333 0

B50 B100 B200 B300 G50 G100 G200 G300 control

  
   بر تاخير در باز شدن گلهاي زردآلو رقم عسگر آبادBerelex و GA3 اثر متقابل زمان و غلظت محلول پاشي با -1نمودار
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  ميوهدرصد تشكيل 

 A، بـين سـطوح فـاكتور        )1جـدول   (مطابق نتايج تجزيه واريانس   
يوه بعـداز ريـزش خـرداد    از نظر درصد تشكيل م) زمان محلول پاشي   (

و درصـد    اختالف معني داري وجود دارد درصد5 احتمال ماه در سطح
كـه در اول شـهريور      تشكيل ميوه بعد از ريزش خرداد ماه در درختاني          

بودند بيشتر از درختاني اسـت كـه در اول مهـر             شده   ماه محلول پاشي  
جـدول  (مطـابق نتـايج تجزيـه واريـانس        .ماه محلول پاشي شده بودند    

صـد  از نظـر در  )زمان و غلظت محلول (B وA،اثر متقابل دو فاكتور )1
 درصـد  5تشكيل ميوه بعد از مرحله ريزش خرداد ماه در سطح احتمال            

 تيمـار ) 2(مطـابق نمـودار  . داختالف معني داري بين تيمارها وجود دار
GA3  با غلظـت ppm50   در اول مهـر مـاه و تيمـار  GA3   بـا غلظـت 
ppm300       و تيمار برلكس به غلظت ppm50       در اول شهريور ماه كـه 

 ، از نظردرصد تشكيل ميـوه     بيشترين تاخير را در گلدهي نشان داده اند       
 دهنـده   به شاهد قرار مي گيـرد و ايـن نـشان          در گروه باالتري نسبت     

عدم وجود ريزش بيش از اندازه در خرداد ماه بوده است و حتي ريزش              
لـذا كـاربرد    . هد بـوده اسـت    ميوه در اين تيمار ها كمتـر از نمونـه شـا           

افـزايش درصـد    نـشده بلكـه   ميوه ها  ريزشمنجر به تنها نه جيبرلين
  .تشكيل ميوه را نيز در پي داشته است

مطابقـت  ) 11( ئيسنتايج حاصل ازاين تحقيق با نتايج هال و مـو         
دارد بطوريكه آنها نشان دادند كه بعد از تيمار بـا جيبـرلين بـا غلظـت                 

ppm50    همچنين با نتـايج  .  در صد بااليي از گلها به ميوه تبديل شدند
، كه كاربرد جيبـرلين تـاثيرمنفي در تـشكيل          ) 16(استفان و همكاران    

  .ميوه نداشته مطابقت دارد
  

  وزن ميوه 
، اثر سـطوح فـاكتور زمـان        )1جدول  (ه واريانس مطابق نتايج تجزي  

 بـسيار معنـي دار      درصـد  1محلو لپاشي بر وزن ميوه در سطح احتمال         
وزن ميـوه كمتـري     ) T1(درختان تيمار شده در اول شـهريور مـاه        . بود

مطـابق نتـايج    .دارند) T2(نسبت به درختان تيمار شده در اول مهر ماه        
كتور غلظـت محلـول در      ،  سطوح مختلف فـا     )1جدول(تجزيه واريانس 
 ميـوه    مقـدار وزن    تاثير بسيار معنـي داري بـر       درصد 1سطح  احتمال    

 بـا غلظـت   GA3كمترين وزن كل ميوه مربـوط بـه تيمـار    . داشته اند
ppm50    تيماري كه بيشترين تاخير در گلدهي را نشان داده         ( مي باشد
، اثـر متقابـل بـين دو        )1جـدول   (مطابق نتايج تجزيه واريـانس    ). است

 اثـر بـسيار     درصـد  1اكتور زمان و غلظت محلول در سـطح احتمـال           ف
كمترين مقـدار    )3(مطابق نمودار . معني داري بر وزن ميوه داشته است      

 در اول مهرماه ppm50 با غلظت GA3وزن ميوه مربوط به تيمارهاي 
 در اول شـهريور  ppm50  و برلكس به غلظـت )ppm) GA3 300 و 

 كه بيشترين تاخيردرگلدهي را نـشان داده لذا تيمارهايي . ماه مي باشد
نتايج حاصل از اين آزمـايش بـا        . اند داراي كمترين وزن ميوه بوده اند      

آنها اظهـار  .مطابقت دارد) 9(نتايج حاصل از آزمايش جكسون و كومب    
نموده اند كه رشد ميوه ها در ابتـداي مرحلـه رشـد افـزايش و بعـد از                   

ميوه ها از حد نرمال كوچكتر شـده        مدتي كم شده است و نهايتاً اندازه        
  .است
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اثر متقابـل زمــان و غلظــت محلــول پاشــی 

T1(اول شهريور)

T2(اول مهر)

T1(اول شهريور) 1.186 0.702 0.986 0.347 1.241 0.939 0.916 1.211 0.681

T2(اول مهر) 0.77 0.688 0.723 0.558 0.898 0.96 1.078 0.77 0.721

B50 B100 B200 B300 G50 G100 G200 G300 control

 
   بعداز ريزش خردادماه در زردآلو رقم عسگر آبادبر درصد تشكيل ميوهBerelex و GA3 اثر متقابل زمان و غلظت محلول پاشي با -2 نمودار
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اثر متقابل زمان و غلظت محلول پاشــی
T1(اول شهريور)
T2(اول مهر)

T1(اول شهريور) 18.36 26.1 30.66 41.61 24.81 25.26 26.06 14.38 33.45

T2(اول مهر) 38.7 36.79 40.99 31.8 15.52 24.18 25.2 31 29.94

B50 B100 B200 B300 G50 G100 G200 G300 control

   
   بروزن ميوه زردآلو رقم عسگر آبادBerelex و GA3 محلول پاشي با  اثر متقابل زمان و غلظت-3نمودار

 
  ) TSS( مواد جامد محلول ميوه 
 زمـان   ، بين سطوح فـاكتور    )1جدول  (اريانسمطابق نتايج تجزيه و   

 از نظـر    درصد اخـتالف معنـي داري      5محلول پاشي در سطح احتمال      
TSSمهر ماه بطوريكه درختان محلول پاشي شده در اول .  وجود دارد 
TSS              بيشتري نسبت به درختان محلول پاشـي شـده در اول شـهريور 
  .دارند ماه

ن سـطوح مختلـف فـاكتور غلظـت         بي )1(همچنين مطابق جدول    
 اختالف بـسيار معنـي داري از نظـر          درصد 1در سطح احتمال    محلول  

TSSميوه درختان تيمـار شـده بـا    .  ميوه وجود داردGA3   بـا غلظـت 
ppm50    داراي ، TSS        مطـابق نتـايج     .كمتري نسبت بـه شـاهد بـود

،  اثر متقابل بين دو فـاكتور زمـان و غلظـت             )1جدول  (تجزيه واريانس 

 بسيار معنـي دار     درصد 1 ميوه در سطح احتمال      TSSمحلول پاشي بر    
  . بود

 مربوط به شاهد و در اول شهريور       TSS، بيشترين   4مطابق نمودار   
 كه تاخير در گلدهي داشـته       ميوه درختاني ).درصد10/24( ماه مي باشد  

احتماال به دليـل رقابـت بـين     . كمتري نسبت به شاهد دارندTSS اند 
ميوه ها براي جذب مواد فتوسنتزي در نتيجه باال بودن درصد تـشكيل     
ميوه در تيمارهائيكه تاخير در گلدهي داشته اند مـواد غـذايي كمتـري              

در ايـن   .  اسـت   آنهـا كمتـر بـوده      TSSدريافت كرده و بنابراين ميزان      
آزمايش تيمارهائي كه باعث تاخير در گلدهي شده بودند، زرد شـدن و             
خزان برگها در آنها دير تر از شـاهد بوقـوع پيوسـت و ايـن بـا نتـايج                    

  . مطابقت دارد) 17(والسروهمكاران 
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ــی  ــول پاش ــان و غلظــت محل ــل زم ــر متقاب اث

T1(اول شهريور)
T2(اول مهر)

T1(اول شهريور) 20.43 22.5 22.33 22.83 20.6 20.13 19 19.4 24.1

T2(مهر (اول  21.67 23.77 22.47 21.9 22.5 20.73 20 23 20.57

B50 B100 B200 B300 G50 G100 G200 G300 control

  
   ميوه زردآلو رقم عسگر آبادTSS برBerelex و GA3 اثر متقابل زمان و غلظت محلول پاشي با -4نمودار
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 به طور كلي بر اساس نتايج حاصل از اثر تيمارهاي مورد آزمايش،           

بـه  Berelex  در اول مهر مـاه و تيمـار   ppm50 با غلظت GA3 تيمار
 از لحاظ زمان گلدهي و همچنـين         در اول شهريور ماه    ppm50 غلظت

با توجه به مزايـاي  لي  صفات كمي وكيفي ميوه نتايج بهتري داشت و
 از جمله ارزان و اقتصادي بودن آن، در دسترس بودن و            Berelexماده

قابليت حالليت باال در آب مي تواند به عنوان يك مـاده تجـاري كـه                
 در تيمـار   .حاوي جيبرلين بوده براي باغهـاي زردآلـو اسـتفاده گـردد    

Berelex به غلظت ppm50        زرگتر  در اول شهريور ماه، اندازه ميوه ها ب

 با غلظت GA3  در اول مهر ماه وppm50با غلظت  GA3از دو تيمار 
ppm300                 در اول شهريور ماه بود و از نظر وزن ميـوه، تعـداد ميـوه و 

و تعـداد   ) فـروت سـت   (درصد تشكيل ميوه بعد از مرحله تشكيل ميـوه        
ميوه و درصد تشكيل ميوه بعد از ريزش خـرداد مـاه مـشابه دو تيمـار                 

 pH داراي Berelex ميـوه هـاي حاصـل از تيمـار     . مذكور مي باشـد 
بيشتر و مقدار اسيد آلي كمتري نسبت به دو تيمار مذكور بـود ولـي از                

  .  تفاوت چنداني با دو تيمار مذكور نداشتTSSنظر 
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