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 چکیده

 هااي قسمت هر یک از (.20گيرد )قرار مي تغذیه گياه وضعيت و محيطي عوامل تاثير تحت زایشي و رویشي هايقسمت بين فتوسنتزيتوزیع مواد 

اختصاص دهد. بنابراین تغذیه با مواد مختلف تيماري  خود به را پرورده فتوسنتزي مواد از بخشي (،Sinkمخزن )توانند به عنوان گياه مي زایشي و رویشي
از  آورد. بوجود فتوسنتزي پرورده مواد تخصيص در تغييراتي تاثير قرار داده و گياه را تحت زایشي و رویشي هايبين قسمت واند توزیع مواد فتوسنتزيتمي

شوار است، لاذا ایان   د گياهان باغي در مواد بر تسهيم تيمارها اثرات تفسير و بوده ايپيچيده بسيار مبحث فتوسنتزي پرورده مواد آنجائيکه بررسي تسهيم
زایشاي، کااربرد خاارجي     و رویشاي  بر تخصيص مواد پرورده به پارامترهااي  منيزیم کالته اسيد ساليسيليک و سولفات بررسي با مقایسه تاثير تيمارهاي

بار ،  شاي )وزن بار ، ساط     امترهاي رشاد روی گيري پاردر تحقيق حاضر اندازه هاي مختلف هدف قرار داده است.اي را بر رشد اندامتغذیه تيمارهاي
اسايد   در شارای  اعماال تيمارهااي    محتواي نسبي آب بر ، رشد شاخه سال جاري و غيره( و زایشي )نسبت طاول باه قطار و لیاالي مياوه و غياره(      

آلودگي طبيعي آتشاک و   هورموني و معدني بر پارامترهاي مزبور در شرای ي مواد با هدف بررسي تاثير کاربرد خارج ساليسيليک و سولفات منيزیم کالته
 در گرم 7/0 و 5/0 صفر، سولفات منيزیم کالته هزار و در گرم 5/0 و 1/0 صفر،اسيد ساليسيليک  سطوح تيماري در راستاي نيازهاي توليد صورت گرفت.

رکيبات مختلف تيماري از این نظر اختالف تفتوسنتزي را تغيير داده و بين  مواد پرورده ها نشان داد که ترکيبات تيماري تخصيصهزار بود. نتایج ارزیابي
بيشاترین   گرم در هازار  7/0و سولفات منيزیم کالته با غلظت  5/0غلظت  ساليسيليک بااسيد  (. به طوري که ترکيب> 01/0pداري وجود داشت )معني

 تخصايص  بيشترین گرم در هزار 7/0غلظت  م کالته باسولفات منيزیها( و تيمار به اندام زایشي گياه )بدليل توليد لیالترین ميوه پرورده مواد تخصيص

  اختصاص دادند.انیين وزن مخصوص بر ( را به خود اندام رویشي گياه )بدليل اختصاص بيشترین مي به پرورده مواد
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ترکياب  آماين ) ترکيب حاوي ماده آلي پلاي  سولفات منيزیم کالته
باا  کالت باشد. معدني با ارزش در شرای  تنش ميکالت( و دو عنصر 
آمين کربوکسيله شاده اسات.   یک پلي 8O2N16H10Cفرمول شيميایي 

 هساتند کاه در  تنظيم کننده رشاد گيااهي   مواد  ها گروهي ازآمينپلي
 در طيفدخيل بوده و مضاف بر این، نمو ميوه  و رشد سرعت تحریک

 برابار  دردفااعي   من جمله واکنشاي فيزیولوژیکي وسيعي از فرآینده
هااي  ها در تمام اندامآمينپلي وجود(. 24 و 21، 4دارند ) نقش هاتنش

ها در تنظيم رشد گياهي و حفظ کيفيات  گياهي مبين نقش کليدي آن
هااي داخلاي در   آمينافزایش در اندازه ميوه و سط  پلي باشد.ميوه مي
پاایين   ها در ارتباط اسات و ساطوح  آمينليها با کاربرد خارجي پسيب

(. ایان ماواد همچناين در    6تواند رشد را محدود کند )این ترکيبات مي
  (.13 و 12) گياه دخيل هستندتحریک رشد 

 5/0تاا   2/0مقدار گوگرد مورد استفاده گياه سابز نااليز و حادود    
ار آنجائيکه این عنصر در ساخت(، اما از 5ماده خشک گياه است ) درصد
ال الکتارون نقاش دارد،   هاي ثاانوي و انتقا  هاي آمينه و متابوليتاسيد

 شده که گزارش خصوص در شرای  تنش ضرورت دارد.حضور آن به 

 باعاث  غاذایي،  عناصار  ساایر  افزایش جاذب  طریق از گوگرد مصرف

انادام  رشاد  سارعت  افزایش و متعاقباً گياه ظرفيت فتوسنتزي افزایش
توجه به رابطه آنتاگونيستي با  از طرف دییر(. 17شود )هاي زایشي مي

بين جذب گوگرد و ازت در خاک و نيز رقابت بين احياء نيترات و احياء 
و الکتارون( در گيااه، کمباود     NADPH2دوکسين، گوگرد )بر سر فره

گوگرد )ناشي از عدم مصرف آن به موازات سایر عناصر یا عادم احيااء   
هاد  کيبات نيتروژني و نيترات خواگوگرد موجود در خاک( به افزایش تر

رشد رویشي، بلکاه در افازایش شادت    انجاميد که نه تنها در تحریک 
منيازیم  ميزان عنصر ضاروري   بيماري آتشک گالبي نيز دخيل است.

 20 -10حدود درصد ماده خشک است.  5/0بافت گياهي حدود نيز در 
 باه  آن از نيماي  از کمتار  کاه  دارد قارار  کلروپالست در منيزیم درصد
دییر آن به عنوان فعال کنناده ریبولاوز    نيم و یابدمي اتصال کلروفيل

لذا منيزیم در بازگشت از تانش  نماید. مي فسفات کربوکسيالز عملبي
)فعال ساختن مجدد روبيسکو( نقش بارزي دارد. مضاف بر ایان، ایان   

  عنصر در متابوليسم گوگرد نيز نقشي تعيين کننده دارد.
هااي  انادام  خیاافتن پاسا  این تحقيق از یاک ساو   هدف از انجام 

اسايد ساليسايليک   محلولپاشي با ترکيباات  به رویشي و زایشي گالبي 
(SA )سولفات منيزیم کالته و (CMS )از و باشاد  ماي  رشد در مرحله

ساولفات منيازیم    که آیا بکاارگيري  یافتن پاسخ این سوالطرف دییر 
گيااه  رشد و متابوليسام   یکتحرتواند در ميو اسيد ساليسيليک  کالته

حاکم بر گياه )تنش زیساتي ناشاي از بااکتري عامال     در شرای  تنش 
علماي ایان    داشته باشد نيز یکي دییار از اهاداف  تاثير مثبتي  آتشک(

 شد.باپژوهش مي
  

 هامواد و روش 

 آبااد جهاان  روستاي در یک باغ یکنواخت تجاري واقع آزمایش در
ساله متعلق به  10گالبي  اصله 60وي ر 1392 در سال قزوین، استان
پایه تمامي درختان تحت تيمار، یکنواخات و   .گردید اجرا لوئيزبون رقم

مواد تيماري اسيد ساليسيليک و سولفات منيزیم از شارکت   بذري بود.
پاسارگاد فراهم گردید و  و کالت منيزیم از شرکت فناوري مهر 1شارال

عي از قبيل هرس و حاذف شااخه  زراقبل از اعمال تيمارها عمليات به
 ساط   ساه  در منيازیم  ساولفات  هااي تيمار گرفت. هاي آلوده صورت

 صافر،  سط  سه اسيد ساليسيليک در و هزار در گرم 7/0 و 5/0 صفر،
 کامال  در دو نوبت به صورت آزمایش بلاوک  هزار، در گرم 5/0 و 1/0

 واحاد  10 بار  مشاتمل  بلاوک  هار  آزمایشاي،  بلوک سه ، در2تصادفي
 باراي . شد درخت کامل اعمال دو داراي واحد آزمایشي هر و ایشيآزم
 مکااني  آزمایشاي فاصاله   هااي واحاد  و هابلوک حاشيه، بين اثر حذف
 ساولفات  داراي هااي تيماار  کلياه  کاه  است ذکر به الزم. گردید لحاظ
. باود  منيازیم  کاالت  (هزار در گرم 7/2) مساوي مقادیر حاوي منيزیم

ميوه( به طاور   هاي هوایي گياهان )بر  وندامپس از اعمال تيمارها، ا
هاا ثبات   برداشات و داده  گيري پارامترهااي رشاد  جداگانه جهت اندازه

نارم  از اساتفاده  باا گياري  انادازه  صفات مورد گردید. محاسبات آماري
 صاورت گرفات. مقایساه    SPSS( 16و ) MSTAT-C( 11افزارهاي )
  MSTAT-Cافازار و نرم دانکن ايدامنه لند آزمونتوس   هاميانیين

 .شد انجام SPSS افزار و همبستیي صفات مورد مطالعه با نرم
گيري قطر ميوه به روش غيار تخریباي )روي درخات( و باا     اندازه

در محل حداکثر قطر عرضي  01/0استفاده از کوليس دیجيتال با دقت 
 گيرينيز به طریق مشابه اندازه ميوه هايميوه ثبت گردید. طول نمونه

و نسبت طول به قطر از طریق تقسيم این دو صفت و بر حسب ميلاي 
. وزن مياوه توسا  تارازوي    (11)متر در زمان برداشات گازارش شاد    

گرم و حجم آن توس  تفاضل سط  آب قرائت  01/0دیجيتال با دقت 
نمونه برآورد و برحساب  مدرج، قبل و بعد از قرار دادن  شده از استوانه
ردید و در نهایت لیالي ميوه باا اساتفاده از   گزارش گسانتيمتر مکعب 

وزن مياوه   M لیالي ميوه، dمحاسبه شد که در آن   d=M/Vفرمول
 .   (7حجم ميوه است )V و 

مطابق محتواي نسبي آب  و ترخشک، وزن وزن پارامترهاي رشد 
منظاور پاس از تاوزین    بادین   گزارش شد. بر حسب گرمروش زیر و 

ور سااعت در آب مقطار غوطاه    24مادت    ها را بههاي تازه، آنبر 
ساپس  گياري و  هاا انادازه  وزن اشباع بار   ساعت 24بعد از نموده و 
گراد در آون درجه سانتي 70 دماي در دییر ساعت 24ها به مدت بر 
شاود. باا قارار دادن    گيري ميگرفته و وزن خشک هر کدام اندازه قرار

(، 1رابطاه ) در  صادم  یکاعداد حاصل از توزین با ترازوي داراي دقت 

                                                           
1- Scharlau 1  

2- Randomized Complete Block Design (RCBD)  
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 (. 19بدست آمد ) محتواي نسبي آب بر 
 

  .لوئیزبون گالبی رقمتجزیه واریانس صفات سطح برگ، سطح ویژه برگ، وزن مخصوص برگ و رشد سال جاری در  -1جدول 
Table 1- ANOVA of leaf area, specific leaf area, specific leaf weight and current growth of pear cv. Louise Bonne.  

  میانگین مربعات
Means of Squares درجه آزادی 

Degrees of 

freedom 

 منابع تغییرات
Source of 

variation سطح برگ 
 Leaf area 

 سطح ویژه برگ
 Specific leaf area 

 وزن مخصوص برگ
Specific leaf weight 

 رشد سال جاری
Current growth 

ns205.733 ns10.946 ns0.0001 ns104.10 2 
 تکرار

 Replication 

ns75.945 ns75.287 *0.0001 *274.82 9 
  تيمار

Treatment 

156.354 230.393 0.0001 85.59 18 
 خطا
 Error 

34.53 29 39.84 46.69 - 

 ضریب تغييرات
 C.V 

(%) 
** ،* ،ns دارو غير معني %5،  %1دار در سط  احتمال بترتيب معني. 

significant, respectively. -probability level of 1% , 5% and non ignificant ins nsand  *, ** 
 

 .لوئیزبون گالبی رقممقایسه میانگین صفات سطح برگ، سطح ویژه برگ، وزن مخصوص برگ و رشد سال جاری در  -2جدول 
Table 2- Mean comparison of leaf area, specific leaf area, specific leaf weight and current growth of pear cv. Louise Bonne. 

 leaf سطح برگ

area 
)2(cm 

 سطح ویژه برگ
specific leaf area 

/g)2(cm 

 وزن مخصوص برگ
specific leaf weight 

)2(g/cm 

 رشد سال جاری
current growth 

(cm) 

 پاشیهای محلولتیمار
Spraying treatments 

a 33.50 a 56.39 e 0.016 ab 23.67 آب با شاهد 
 The control group with water 

a 32 a 47.99 a 0.026 b 11.50 
 5/0سولفات منيزیم کالته 

CMS 0.5 

a 34.83 a 46.03 a 0.026 b 13 
 7/0سولفات منيزیم کالته 

CMS 0.7 

a 38.17 a 59.40 d 0.018 a 34.17 
 1/0اسيد ساليسيليک 

SA 0.1 

a 44.17 a 52.33 c 0.020 b 17.50 
 5/0+  سولفات منيزیم کالته  1/0اسيد ساليسيليک 

 CMS 0.5 + SA 0.1 

a 44.33 a 57.84 d 0.018 b 13.33 
 7/0+  سولفات منيزیم کالته  1/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.7 + SA 0.1   

a 34.83 a 53.83 c 0.020 b 12.50 
 5/0اسيد ساليسيليک 

 SA 0.5 

a 36.83 a 56.46 c 0.020 b 17.17 
 5/0+  سولفات منيزیم کالته  5/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.5 + SA 0.5  

a 35.33 a 52.28 d 0.018 b 16.33 
 7/0+  سولفات منيزیم کالته  5/0اسيد ساليسيليک 

 CMS 0.7 + SA 0.5 

a 28.17 a 44.14 b 0.023 a 39 
 آب بدون شاهد

The control group without water 
 ندارند. درصد 5داري در سط  احتمال اي دانکن اختالف معنيهاي داراي حروف مشابه از نظر آزمون لند دامنههر ستون ميانیيندر 

Numbers followed by the same letter are not significantly different (p <0.05) based on Duncan's Multiple Range Test. 

 
(1 )                  100 )LWD-LWS) / (LWD-L(WF =RWC 

LWD= وزن خشک، LWF =وزن تر، LWS =وزن اشباع  
هاي بر ، پس از تهيه نمونه سط  بر گيري پارامتر براي اندازه

 1توسا  دساتیاه ساط  سانج     برحسب سانتيمتر مرباع ها مساحت آن
، پاس از اخاذ مسااحت    سط  ویژه بار  گيري قرائت شد. براي اندازه

درجاه   70سااعت درون آون باا دمااي     48ها را به مادت  ها، آنبر 

                                                           
1- Leaf Area Meter  
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هاا، پاارامتر   ن وزن خشک آنسانتيیراد قرار داده و پس از بدست آورد
( و برحسب سانتيمتر مربع بر گرم محاسابه شاد   2توس  رابطه )مزبور 
بار حساب گارم بار      وزن مخصوص بر  شاخص. جهت برآورد (22)

  .(7) ( استفاده شد3) سانتيمتر مربع نيز از رابطه
 (2       )                                             LWD  /LA  =SLA 
 (3         )                                          LA  /LWD  =SLW 

، رشد سال جااري جهت بررسي تاثير تيمارها بر کاهش یا افزایش 
 برحسب سانتيمترنجام شد و اگيري طول شاخه توس  متر نواري اندازه

 گزارش شد. 
 

 نتایج
اطالعات حاصل از تجزیه واریانس وزن مخصوص بر  و طاول  

داري بين تيمارها در سط  پانج  شاخه سال جاري مبين اختالف معني
(. حاداکثر وزن مخصاوص بار  در تيمارهااي     1درصد باود )جادول   

ه با غلظت سولفات منيزیم کالتو  5/0غلظت  سولفات منيزیم کالته با
ان در تيماار شااهد مشااهده شاد.     ترین مياز و پایين گرم در هزار 7/0

بيشترین طول شاخه سال جااري نياز در تيماار شااهد )بادون آب( و      
 گارم در هازار   5/0 سولفات منيزیم کالته با غلظات کمترین در تيمار 
 17/28(. دامنه تغييرات صفت سط  بار  باين   2مشاهده شد )جدول 

 که بترتيب به تيمارهاي شاهد )بدون آب( متر مربع بودسانتي 33/44تا 
و سولفات منيازیم کالتاه    1/0با غلظت اسيد ساليسيليک توام و تيمار 

مينيماوم و   .(2)جادول  اختصااص داشات    گرم در هزار 7/0غلظت  با
سانتيمتر مربع متغيار   40/59تا  14/44ماکزیموم سط  ویژه بر  بين 
اسيد ساليسيليک  و تيمار اهد )بدون آب(بود که بترتيب به تيمارهاي ش

  .(2)جدول اختصاص داشت  هزار گرم در 1/0با غلظت 

داري در ساط   تجزیه صفت وزن مخصوص ميوه اختالف معناي 
یک درصد و صفات وزن خشاک بار  و محتاواي نسابي آب بار       

(. بيشترین 3داري در سط  پنج درصد نشان داد )جدول اختالف معني
اساايد نساابي آب باار  بترتيااب بااه تيمارهاااي  و کمتاارین محتااواي
گارم   5/0و سولفات منيزیم کالته با غلظت  5/0ساليسيليک با غلظت 

و سولفات منيزیم کالتاه باا    5/0اسيد ساليسيليک با غلظت و  در هزار
اختصاص داشت. دامنه تغييارات صافت وزن    گرم در هزار 7/0غلظت 

متر مکعب متغير بود. گرم بر سانتي 97/0تا  72/0مخصوص ميوه بين 
توام اسيد ساليسيليک باا  بيشترین مقدار وزن مخصوص ميوه به تيمار 

 گارم در هازار   7/0و سولفات منيازیم کالتاه باا غلظات      5/0غلظت 
اسيد ساليسيليک اختصاص داشت و کمترین ميزان نيز مربوط به تيمار 

(. حداقل و حداکثر وزن تر بار  باين تاا    4بود )جدول  5/0با غلظت 
گرم متغير بود که بترتيب به تيمارهاي شاهد و تيماار   94/1تا  513/1

و سولفات منيزیم کالته با غلظت  1/0 توام اسيد ساليسيليک با غلظت
 .(2)جدول اختصاص داشت  گرم در هزار 7/0

هاي مربوط به صفات طاول و قطار مياوه از    تجزیه و تحليل داده
کناد  ج درصد حکایات ماي  داري بين تيمارها در سط  پناختالف معني

باين  ها نشان داد کاه دامناه طاول مياوه     (. مقایسه ميانیين5)جدول 
و نسبت طاول باه    03/57تا  70/50، قطر ميوه بين 43/75تا  19/67

نسبت طاول باه   بوده است. بيشترین  مترميلي 39/1تا  32/1قطر بين 
و ساولفات   1/0ميوه به تيمار توام اسايد ساليسايليک باا غلظات     قطر 

مياوه باه   نسبت طول به قطار   و کمترین 7/0منيزیم کالته با غلظت 
و تيماار تاوام اسايد     5/0تيمارهاي سولفات منيزیم کالته باا غلظات   

گارم   7/0و سولفات منيزیم کالته با غلظت  5/0ساليسيليک با غلظت 
 (.6ت )جدول در هزار اختصاص داش

 
 .لوئیزبون گالبی رقمدر  اشباع، محتوای نسبی آب و وزن مخصوص میوه تجزیه واریانس صفات وزن خشک، وزن تر، وزن -3جدول 

Table 3- ANOVA of dry, fresh and saturation weight, relative water content and fruit specific gravity of pear cv. Louise 

Bonne. 

 میانگین مربعات
 Means of Squares 

 درجه آزادی
Degrees of 

Freedom 

 ابع تغییراتمن
Source of 

Variation محتوای نسبی آب 
relative water content 

 وزن تر برگ
leaf fresh weight 

 وزن خشک برگ
leaf dry weight 

 وزن مخصوص میوه
fruit specific gravity 

ns469.94 ns0.02 ns0.005 ns0.003 2 
 تکرار

 Replication 

*269.74 ns0.07 *0.02 **0.019 9 
 مارتي

 Treatment 

263.13 0.08 0.01 0.002 18 
 خطا
 Error 

17.21 16.15 17.68 5.28 - 

 ضریب تغييرات
C.V 
(%) 

** ،* ،ns دارو غير معني %5،  %1دار در سط  احتمال بترتيب معني. 
significant, respectively. -significant in probability level of 1% , 5% and non nsand  *, ** 
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 .لوئیزبون گالبی رقمدر  مقایسه میانگین صفات وزن خشک، وزن تر، محتوای نسبی آب و وزن مخصوص میوه -4جدول 
 Table 4- Mean comparison of dry weight, fresh weight, relative water content and fruit specific gravity of pear cv. Louise 

Bonne. 

 محتوای نسبی آب
Relative water content 

(%) 

 وزن تر برگ
Leaf fresh weight 

(g) 

 وزن خشک برگ
Leaf dry weight 

(g) 

 وزن مخصوص میوه
Fruit specific gravity 

)3(g/cm 

 پاشیهای محلولتیمار
Spraying treatments 

b 61.84 a 1.513 ab 0.58 a 0.93 آب با شاهد 
 The control group with water 

ab 66.88 a 1.690 ab 0.63 ab 0.8 
 5/0سولفات منيزیم کالته 

CMS 0.5 

ab 72.26 a 1.613 ab 0.61 a 0.95 
 7/0سولفات منيزیم کالته 

CMS 0.7 

ab 71.34 a 1.817 ab 0.74 a 0.94  1/0اسيد ساليسيليک 
SA 0.1 

ab 72.11 a 1.933 a 0.81 b 0.84 
 5/0+  سولفات منيزیم کالته  1/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.5 + SA 0.1 

ab 70.84 a 1.940 ab 0.75 a 0.95 
 7/0+  سولفات منيزیم کالته  1/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.7 + SA 0.1 

ab 75.47 a 1.730 ab 0.65 c 0.72 
 5/0اسيد ساليسيليک 

SA 0.5 

a 95.28 a 1.690 ab 0.65 a 0.93 
 5/0+  سولفات منيزیم کالته  5/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.5 + SA 0.5 

b 61.77 a 1.910 ab 0.72 a 0.97 
 7/0+  سولفات منيزیم کالته  5/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.7 + SA 0.5 

ab 74.21 a 1.537 b 0.57 a 0.94 
 آب بدون شاهد

The control group without water 
 ندارند.درصد  5داري در سط  احتمال تالف معنياي دانکن اخهاي داراي حروف مشابه از نظر آزمون لند دامنهدر هر ستون ميانیين

Numbers followed by the same letter are not significantly different (p <0.05) based on Duncan's Multiple Range Test. 

 
 . لوئیزبون گالبی رقمدر  تجزیه واریانس صفات طول، قطر و نسبت طول به قطر میوه -5جدول 

Table 5- ANOVA of length, diameter and length to diameter ratio of pear cv. Louise Bonne fruit. 

 میانگین مربعات
 Means of Squares درجه آزادی 

Degrees of 

Freedom 

 منابع تغییرات
Source of 

Variation طول 
  Length  

 قطر
 Diameter 

 نسبت طول به قطر
 Length to diameter ratio 

ns16.28 ns28.75 ns0.004 2 
 تکرار

 Replication 

*31.76 *26.78 *0.04 9 
 تيمار

 Treatment 

17.11 8.04 0.005 18 
 خطا
 Error 

5.71 5.33 4.98 - 

 ضریب تغييرات
C.V 
(%) 

** ،* ،ns دارو غير معني %5،  %1دار در سط  احتمال بترتيب معني 
vel of 1% , 5% and non significant, respectivelysignificant in probability le nsand  *, ** 

 

 همبستگی صفات 
صفات مورد ارزیابي در تيمارهاي این بررساي بار    همبستیي بين
ها با دییار صافات   دار شدن  ضرایب همبستیي آناساس سط  معني

عکاس   جهات دار در ( آمده است. وجود همبستیي معناي 7در جدول )
(01/0p <بين قطر م )  يوه و محتواي نسبي آب بر  و همچنين باين

وزن خشک بر  با وزن مخصوص ميوه و نسبت طاول باه قطار آن    

تواند نشانیر تاثير تيمارها در تخصيص ماواد فتوسانتزي در انادام   مي
 هاي مختلف گياه باشد.

 

 بحث

هاي رویشي و زایشاي  هاي گياه بين اندامنحوه تخصيص فرآورده
هاي مختلف گياه و کيفيت محصاول )باه   امتبعات متعددي بر رشد اند



 1396بهار ، 1، شماره 31، جلد )علوم و صنایع كشاورزي( نشریه علوم باغباني     86

عنوان یکاي از اجازاء عملکارد گيااه( و متعاقباًا افازایش یاا کااهش         
 به توانندهاي گياه مياندام از ( دارد. هر یک1ها )حساسيت به بيماري

 خاود  سامت  باه  را مواد فتوسانتزي  از بخشي قوي مخزن یک عنوان

و  رویشاي  هااي قسمت نبي توزیع مواد پرورده فتوسنتزي نمایند. جذب
گيارد  ماي  قرار تغذیه گياه وضعيت و محيطي عوامل تاثير زایشي تحت

(20.) 
انطباق بيشترین رشد شاخه سال جاري و باالترین وزن تر بر  با 

ترین ساط   ترین سط  بر ، پایينترین وزن خشک بر ، پایينپایين
 ترین وزن مخصوص بار  باه تيمارهااي شااهد و    ویژه بر  و پایين

تواند نشانیر تاثير مواد تيماري بر نحوه تخصيص شاهد )بدون آب( مي
هاي مختلف گياه باشد. ظاهراً نبود ماواد تيمااري عااملي    مواد در اندام

براي تحریک رشد شاخه و وجاود ایان ماواد عااملي باراي تحریاک       
 باشد.هاي رشد بر  ميشاخص

محتواي  تریناختصاص باالترین وزن مخصوص ميوه و نيز پایين
تاوام اسايد   ترین نسبت طول به قطر به تيماار  نسبي آب بر  و پایين
گارم   7/0و سولفات منيزیم کالته با غلظت  5/0ساليسيليک با غلظت 

تواند مویاد ارتبااط متضااد باين ایان پارامترهاا در نحاوه        مي در هزار
تخصيص مواد و تاثير تيمار فوق بر این رابطه متضاد باشد. وجود ميوه 

نوان سينک قوي و شرای  مساعد براي فتوسنتز، از تجمع آب در به ع
کنااد و موجبااات افاازایش وزن هااا جلااوگيري ماايکلروپالساات باار 

کند. رشاد و بازر  شادن مياوه، نتيجاه      مخصوص ميوه را فراهم مي
تقسيم سلول و بزر  شدن آن است. مکانيسم بزر  شدن سالول در  

ر مئا همزمان با بزر  شدن دارها از طریق تجزیه پکتين موجود ددانه
هاي کاولکتر  هاي پخش شده با دیوارهها و سپس اتصال سلولسلول
هاا افازایش یافتاه و    باشد. در نتيجه این عمل، فضاي باين سالول  مي

هاي داراي فضاي خالي بيشاتر  یابد. ميوهبالتبع لیالي ميوه کاهش مي
ن خاود،  نسبت به انواع لیالتر، رشد بيشاتري داشاته و نسابت باه وز    

کنند که این مطلاب رابطاه   کربوهيدرات کمتري از درخت دریافت مي
متضاد دو پارامتر وزن مخصوص ميوه و نسابت طاول باه قطار آن را     

تواند در راستاي کند. کاهش محتواي نسبي آب بر  نيز ميتوجيه مي
جذب بيشتر کربوهيدرات توس  ميوه به عنوان یک مخزن قوي توجيه 

 شود.
 

 .لوئیزبون گالبی رقمدر  قایسه میانگین صفات طول، قطر و نسبت طول به قطر میوهم -6جدول 
Table 6- Mean comparison of length, diameter and length to diameter ratio of pear cv. Louise Bonne fruit. 

 طول
Length  

(mm) 

 قطر
Diameter 

 (mm) 

 نسبت طول به قطر
Length to diameter ratio 

 پاشیهای محلولتیمار
Spraying treatments 

a 73.68 abc 54.37 ab 1.36 
 آب با شاهد

The control group with water 

a 73.90 ab 55.98 b 1.32 
  5/0سولفات منيزیم کالته 

CMS 0.5 

a 72.58 c 51.86 bc 1.34 
  7/0سولفات منيزیم کالته 

CMS 0.7 

a 75.43 a 57.03 bc 1.34 
  1/0ليسيليک اسيد سا

SA 0.1 

a 74.34 bc 52.69 ab 1.35 
  5/0+  سولفات منيزیم کالته  1/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.5 + SA 0.1 

a 73.06 bc 52.92 a 1.39 
  7/0+  سولفات منيزیم کالته  1/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.7 + SA 0.1 

ab 71.03 c 50.70 a 1.38 
  5/0اسيد ساليسيليک 

SA 0.5 

b 67.19 c 50.85 ab 1.35 
  5/0+  سولفات منيزیم کالته  5/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.5 + SA 0.5 

ab 72.41 abc 53.98 b 1.32 
  7/0+  سولفات منيزیم کالته  5/0اسيد ساليسيليک 

CMS 0.7 + SA 0.5 

ab 71.23 c 51.84 ab 1.37 
 آب بدون شاهد

The control group without water 
 ندارند %5داري در سط  احتمال اي دانکن اختالف معنيهاي داراي حروف مشابه از نظر آزمون لند دامنهن ميانیيندر هر ستو

Numbers followed by the same letter are not significantly different (p <0.05) based on Duncan's Multiple Range Test 

 
ترین نسبت طول یيناختصاص باالترین وزن مخصوص بر  و پا

ساولفات منيازیم   ترین رشد سال جاري به تيماار  به قطر ميوه و پایين
نيز از نقش مثبت گوگرد در غلظات   گرم در هزار 5/0کالته با غلظت 

مزبور بر تحریک رشد بر  و نقش منفي آن در تحریک رشد شاخه و 

د به ميوه داللت دارد که به نوعي بر تاثير مواد تيماري بر تخصيص موا
هاااي مختلااف اشاااره دارد. اختصاااص همزمااان باااالترین وزن  اناادام

گارم در   7/0غلظت  سولفات منيزیم کالته بامخصوص بر  به تيمار 
نيز از نقش مثبت گوگرد در غلظت مزبور بر تحریک رشاد بار     هزار
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شااخه ساال جااري در     رشاد  به طاور کلاي کااهش   کند. حکایت مي
ایان   حاضر بوضوح مشاهود اسات.  تيمارهاي حاوي گوگرد در تحقيق 

 و سالولي  تقسايم  تواند با تحت تاثير قرار دادنرشد شاخه مي کاهش
 دریافات ماواد   بار سار   رقابات  کااهش  از طریاق  شدن سلول، طویل

محتمال  افزایش وزن مخصوص بر  منطبق شده باشد.  با فتوسنتزي

هااي رشاد باه    است تاثير ترکيبات گوگردي به مثابه سایر کند کنناده 
و  8مياانیره مرباوط باشاد )    طول در کاهش جيبرلين سنتز نعت ازمما
در تحریاک رشاد گيااه در غلظات     اسيد ساليسيليک . نقش مثبت (18
هاي اخذ شاده مشاهود اسات، باا نتاایج حياات و       نيز که در داده 1/0

 ( مطابقت دارد. 9همکاران )
 

  .لوئیزبون گالبی رقمدر  گیری شدههمبستگی صفات اندازه -7جدول 
Table 7- Correlation of measured characteristics of pear cv. Louise Bonne. 

 

محتوای 

نسبی آب 

 برگ
Relative 

water 

content 

 اشباع وزن

 برگ
Leaf 

saturation 

weight 

 تر وزن

 برگ

Leaf 

fresh 

weight 

 وزن

 خشک

 برگ

Leaf dry 

weight 

 میوه طول

Length 
of fruit 

 میوه قطر

diameter 
of fruit 

 طول نسبت

 قطر به

Length to 

diameter 

ratio 

 وزن

 مخصوص

 میوه

Fruit 

specific 

gravity 

 سال رشد

 جاری

Current 

growth 

 سطح

 برگ

Leaf 

area 

 سطح

 برگ ویژه

Specific 

leaf area 

 وزن

 مخصوص

 برگ

Specific leaf 

weight 

محتواي نسبي آب 
 بر 

Relative water 

content 

1 -.362 -.080 .122 -.362 **.858- .036 -.192 -.012 .094 .118 -.148 

 وزن اشباع بر 
Leaf saturation 

weight 

 1 .258 -.223 -.288 .439 -.440 .250 .448 -.112 -.308 -.351 

 وزن تر بر 
Leaf fresh 

weight 

  1 -.015 .367 .300 -.270 -.168 -.322 **.801 .432 -.289 

 وزن خشک بر 
Leaf dry weight 

   1 .026 -.172 **.915 **.858- -.269 -.096 .079 -.167 

 طول ميوه
Length of fruit 

    1 .550 .204 -.062 -.472 .291 -.031 .581 

 قطر ميوه
diameter of 

fruit 
     1 -.130 .128 .068 .142 -.192 .219 

 نسبت طول به قطر
Length to 

diameter ratio 
      1 *4 .72- -.333 -.259 -.063 .134 

 وزن مخصوص ميوه
Fruit specific 

gravity 
       1 .395 -.131 -.011 .047 

 رشد سال جاري
Current growth 

        1 -.350 -.043 -.417 

 سط  بر 
Leaf area 

         1 .603 -.293 

 سط  ویژه بر 
Specific leaf 

area 

          1 -.574 

 بر  وزن مخصوص
Specific leaf 

weight 
           1 

** ،* ،ns  دارو غير معني %5،  %1 احتمال در سط  دارمعنيبترتيب 
significant in probability level of 1% , 5% and non significant, respectively nsand  *, ** 

 
باالترین طاول   گرم در هزار 1/0اسيد ساليسيليک با غلظت تيمار 

اسايد  باالترین قطر را به خود اختصاص داد که مویاد نقاش مثبات    و 
در شرای  تانش حااکم بار گيااه )تانش      رشد  در تحریکساليسيليک 

برومند هاي یافتهباشد که با زیستي ناشي از باکتري عامل آتشک( مي

 جزي مطابقت دارد.
ترین طول مياوه  انطباق باالترین محتواي نسبي آب بر  با پایين

سولفات منيزیم کالتاه   و 5/0توام اسيد ساليسيليک با غلظت  به تيمار
تواناد نشاانیر تااثير ماواد تيمااري در      ماي  گرم در هزار 5/0با غلظت 
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هااي  هاي فوق بر نحوه تخصيص آب و ماواد غاذایي در انادام   غلظت
بر  و ميوه باشد که ظاهراً این تيمار در تحریک رشد ميوه تاثير منفي 

 دارد. 
ترین وزن تر بر  با باالترین سط  بر  و باالترین انطباق پایين

و  1/0ساليسايليک باا غلظات     توام اسيدنسبت طول به قطر به تيمار 
نياز حااکي از تااثير     گرم در هزار 7/0سولفات منيزیم کالته با غلظت 

در تحریک رشد ميوه و تاثير آن بر خصوصيات بر   مثبت تيمار مزبور
 و افازایش مااده   فتوسانتز  اصالي  عامل هابر  اینکه به با توجه دارد.

در  کاه  نتيجاه گرفات   تاوان ماي  هساتند،  ساط   واحد در گياه خشک
باالتر، رشد ميوه نيز بيشتر خواهاد   بر  سط  شاخص حائز تيمارهاي

فتوسنتزي  پرورده مواد و بالتبع توليد بر  سط  افزایش در واقع با بود.
توام اسيد ساليسيليک يمار و ت 1/0اسيد ساليسيليک با غلظت در تيمار 

 ،گارم در هازار   7/0و سولفات منيزیم کالته با غلظات   1/0با غلظت 
یافت کاه باا نتاایج     افزایش اندام زایشي گياه به پرورده مواد تخصيص

  ( مطابقت دارد.10گشتي و همکاران )
از این دو  یک هر تاثير که مشهود است نظر به جميع موارد مذکور

 فتوسانتزي  پرورده مواد تخصيصدر  تغييراتي گياه، متابوليسم ماده بر

ترکيباات   بکارگيري که داد نشان تحقيق این است. نتایج آورده بوجود
رشد  تحریک در مثبتي تاثيراسيد ساليسيليک منيزیم کالته و سولفات 

)تنش زیستي ناشي از شي از شرای  تنش حاکم بر گياه ناو متابوليسم 
گالبي باستثناء رشد  رشد هايیش شاخصافزا و باکتري عامل آتشک(

 گياه اقتصادي این عملکرد افزایش نهایت باعث و در داشته سال جاري

 شود.مي
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