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   چكيده
به اين آزمايش . گرفتسي قرار سياهو مورد برر آوري نارنگي سالبر ) NAA(هاي مختلف نفتالن استيك اسيد  غلظتاثرات  بررسياين در 

 NAAو غلظت ) روز پس از گلدهي 50و  30(دو فاكتور زمان محلولپاشي با  هاي كامل تصادفي بلوك طرح  در قالبصورت فاكتوريل 
رنگي درخت نا 48لذا در مجموع شامل . هر تكرار به اجرا درآمد درتكرار و دو درخت  3 با )گرم در ليتر ميلي 400و  300، 200صفر، (

كه استفاده از  نتايج نشان داد .بود وزن ميوهو متوسط  فاكتورهاي مورد ارزيابي شامل مقدار محصول. بود) واحدهاي آزمايشي( سياهو
روز پس از گلدهي تا حدودي مي تواند سال آوري را در اين نوع نارنگي تعديل كرده  50ميلي گرم در ليتر و زمان محلولپاشي  200غلظت 

در هر دو زمان محلولپاشي  NAAميلي گرم در ليتر  200همچنين استفاده از . عملكرد در طول سال هاي مختلف را كاهش دهدو نوسانات 
  .تأثيري در كاهش سال آوري نداشت NAAافزايش غلظت . منجر به توليد ميوه هاي درشت تر نسبت به بقيه تيمارها شد

  استيك اسيدسال آوري، نارنگي سياهو، نفتالن : كليديواژگان 
   مقدمه

آوري در بسياري از ارقام تجارتي مركبات و خسارت قابل توجهي كه از اين بابت متوجـه صـنعت    با توجه به معمول بودن پديده سال
در بخش قابل توجهي از اين تحقيقات . باشد شود، انجام تحقيقات در اين زمينه از سابقه بسيار طوالني برخوردار مي مركبات جهان مي

هاي توليدي  هاي پربار اقدام به كاستن از تعداد ميوه سعي شده است كه در سال ،چه استفاده از مواد شيميايي تنك كننده گل و يا ميوهبا 
بتوانـد در سـال بعـد نيـز      ،تر و با كيفيت بهتـر  هاي درشت شود تا از تخليه غذايي درخت جلوگيري شده و ضمن امكان برداشت ميوه

ـ   ها را به عنوان گسـترده  توان اكسين در اين ميان مي. ه باشدهاي بازارپسند داشت وهباردهي معقولي از مي هورمـوني مـورد    اتتـرين تركيب
بديهي است كه طبيعـت اكسـين، غلظـت مـورد     . معرفي كرد ،ها نيز خواهد شد استفاده در تنك گل و ميوه كه باعث بهبود درشتي ميوه

دست آمده ه رود، نوع رقم و شرايط محيطي در نحوه واكنش گياه و ميزان موفقيت ب ار ميكه استفاده، مرحله رشدي كه در آن اكسين ب
از آنجا كه گل انگيزي مركبات معموالً در اسفند ماه صورت مـي   ).Etienne, 2000( آوري حائز اهميت فراواني هستند در مهار سال

دو دليل براي سـال آوري مركبـات اينكـه اوالً    . اد غذايي باشدتواند هورموني يا رقابت در جذب مو گيرد پس دليل سال آوري آن نمي
به دليل برداشت محصول مركبات حداكثر در اواخر پاييز اين دليل احتمال (ممكن است بقايايي از بذر و ميوه ها در درخت مانده باشد 

بنـابراين  . عث فقر غذايي درخـت شـده باشـند   و ثانياً ميوه هاي برداشت شده از تمام مواد غذايي درخت استفاده كرده و با) كمي دارد
الزمـه رشـد و   .  است) on(رفتار تناوب باردهي در مركبات به دليل فقدان گلدهي در بهار به دنبال محصول دهي سنگين در سال آور 

ب كـاهش  نمو طبيعي جوانه هاي گل وجود عناصر غذايي در يك تعادل مناسب مي باشد و هرگونه عدم تعادل در عناصر غـذايي سـب  
 را اندكي پس از   NAAدهد كه اگر انجام گرفت نشان مي، در اسپانيا 1991سال  ي درنتايج تحقيق. رشد و نمو جوانه ها مي گردد
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هاي  ها را افزايش داده و ميوه توانند نرخ رشد ميوه مي ،كار ببريمه ليتر روي نارنگي انشو ب  در  گرم ميلي 200ريزش خرداد ماه با غلظت 
 هـا شـود   طور انتخابي موجب حذف ريزترين ميوهه تواند ب در اين تحقيق ثابت شد كه اين تركيب مي. تر نمايد داشت شده را درشتبر
)Ortola, 1991 .( كار بردن ه در هندوستان روي نارنگي كينو انجام شد و مشخص گرديد كه ببرار  نيز تحقيقي توسط 1992در سال

تواند با انجام عمل تنك شيميايي موجب تنظـيم   هاي پرمحصول مي سال در در اواخر فروردين NAAز گرم در ليتر ا ميلي 400محلول 
نفتـالن   در همين سال مطالعه ديگري در هندوستان روي همين رقم انجام شـد و معلـوم گرديـد كـه اسـتفاده از     . باردهي اين رقم شود

كنندگي خوبي داشـته و بـا تنظـيم     توانند اثر تنك گرم در ليتر مي ميلي 400تا  250روز پس از تشكيل ميوه و با غلظت  31 استيك اسيد
در اين بررسي ثابت شد كه با افـزايش غلظـت ايـن تركيـب     . آوري در اين رقم شود محصول موجب كنترل سال باردهي در سالهاي پر

ي پـونكن و بـا هـدف كـاهش تعـداد      در چين روي نارنگهوانگ . )Brar, 1992( كنندگي نيز افزايش خواهد يافت ميزان قدرت تنك
كه با افـزايش غلظـت ايـن مـاده از     دريافت   ،گل روز پس از تمام 50در زمان  NAAاز تيمار با استفاده محصول  چه در سالهاي پر ميوه

تـر   هاي غلـيظ اي توسط تيمار كنندگي نيز افزايش داشته است و تناوب باردهي به نحو شايسته گرم در ليتر، تأثير تنك ميلي 500صفر تا 
آوري در مركبات اين ايالت انجام  خصوص سال اي كه در ايالت فلوريدا در هاي گسترده بررسي). Hwang, 1994( كنترل شده است

آوري مركبات كه فاقد اثرات منفي قابل مالحظـه بـوده و    شده است نشان داده است كه تنها ماده شيميايي قابل توصيه جهت مهار سال
در كـاهش   )NAA( اسـتيك اسـيد   هدف از اين آزمايش بررسي نحوه اثرگـذاري نفتـالين  . باشد مي NAAداشته باشد  تأثير زيادي نيز

  .هاي نارنگي سياهو در سالهاي پرمحصول بود چه تعداد ميوه
  ها مواد و روش

روز پس از  50و  30 ملشاپاشي  گرم در ليتر و نيز دو زمان مختلف محلول ميلي 400و  300، 200صفر،  هاي غلظتدر اين تحقيق 
تكرار و دو  3به صورت فاكتوريل با هشت تيمار و  اين آزمايش در قالب بلوكهاي كامل تصادفي. مورد بررسي قرار گرفت، گل تمام

 از آن. بود) واحدهاي آزمايشي( درخت نارنگي سياهو 48اين آزمايش در مجموع شامل  درخت در هر تكرار به اجرا درآمد و لذا
اعمال اين تيمارها فقط در سالهاي پرمحصول بوده و الزم است كه در سال بعد از اجراي تيمارها نيز نسبت به تعيين مقدار و جايي كه 

موارد مورد بررسي در اين آزمايش . مجموع به چهار سال زمان نياز داشت كيفيت محصول توليدي اقدام شود، اجراي اين آزمايش در
تجزيه و  MSTATCنرم افزار در دست آمده ه در نهايت با استفاده از داده هاي ب .ميوه وزن توسط و م عبارتند از عملكرد درختان

   .تحليل انجام شد
  نتايج و بحث

و  2/46به ترتيب (سال اجراي آزمايش مشخص شد كه مقدار عملكرد در سال اول و سوم  4در بررسي ميزان عملكرد در : عملكرد
كاهش شديد عملكرد از سال . كمترين مقدار بود) كيلوگرم در هر درخت 2/17(رين و در سال دوم بيشت) كيلوگرم در هر درخت 7/43

به همين . درصد حاكي از كمبود مواد غذايي درخت در سال دوم در نتيجه توليد عملكرد باال در سال اول بود 63اول به دوم به ميزان 
ره مناسب مواد غذايي در سال دوم، در نتيجه توليد كم محصول و درصدي عملكرد در سال سوم حاكي از ذخي 61ترتيب افزايش 

بررسي زمان مناسب ). 1جدول (درصد بود  19كاهش عملكرد از سال سوم به چهارم حدود . نهايتاً افزايش عملكرد در سال سوم بود
 7/39(روز پس از گلدهي  30لپاشي محلولپاشي از نظر ميزان عملكرد در طول سالهاي آزمايش، نشان داد كه ميزان عملكرد در محلو

به . بود و اختالف معني داري با هم داشتند) كيلوگرم در هر درخت 4/31(روز پس از گلدهي  50بيشتر از ) كيلوگرم در هر درخت
 ر روز پس از گلدهي، عالوه بر كاهش مناسب تعداد ميوه هاي تشكيل شده، تأثي 30نظر مي رسد محلولپاشي جهت تنك ميوه چه ها، 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  
 
 
 

مقايسه غلظت هاي مختلف نفتالن استيك  ).1جدول (مثبتي بر افزايش وزن ميوه هاي باقيمانده و بالطبع افزايش عملكرد داشته است 
بيشترين ) كيلوگرم در هر درخت NAA )6/39ميلي گرم در ليتر  300سال، ميزان عملكرد در غلظت  4اسيد نشان داد كه در مجموع 

ميلي گرم در  400و  300در اين رابطه غلظت . كمترين مقدار بود) كيلوگرم در هر درخت 5/28(رم در ليتر ميلي گ 200و در غلظت 
ميلي گرم در ليتر، منجر به كاهش و از  200افزايش غلظت نفتالن استيك اسيد از صفر به . ليتر تفاوت معني داري با شاهد نداشتند

مقايسه برهمكنش سه فاكتور سال، زمان محلولپاشي  ).1جدول (معني دار عملكرد شد ميلي گرم در ليتر منجر به افزايش  400به  200
ميلي گرم در  300روز پس از گلدهي با غلظت  30نشان داد كه بيشترين عملكرد در سال سوم در زمان محلولپاشي  NAAو غلظت 

ميلي گرم در ليتر در همين  400دهي در غلظت روز پس از گل 50مشاهده شد كه با محلولپاشي ) كيلوگرم در هر درخت 4/74(ليتر 
ميلي گرم  200روز پس از گلدهي با غلظت  50كمترين عملكرد، در سال دوم در زمان محلولپاشي . سال تفاوت معني داري نداشت

،  NAAلظت روز پس از گلدهي، با افزايش غ 30در سال اول در زمان محلولپاشي . مشاهده شد) كيلوگرم در هر درخت 6/8(در ليتر 
در . با شاهد اختالف معني داري داشتند ولي با هم تفاوت معني داري نداشتند NAAهمه غلظت هاي . ميزان عملكرد كاهش يافت

ميلي گرم در ليتر با  400منجر به افزايش عملكرد شد و فقط غلظت  NAAروز پس از گلدهي، افزايش غلظت  50زمان محلولپاشي 
منجر به افزايش  NAAروز پس از گلدهي، افزايش غلظت  30در سال دوم در زمان محلولپاشي . شاهد اختالف معني داري داشت

سوم در زمان اول محلولپاشي، در سال . روز پس از گلدهي مشخص نبود 50اين روند در زمان محلولپاشي . غيرمعني دار عملكرد شد
ميلي گرم در ليتر كاهش  400ميلي گرم در ليتر افزايش معني داري يافت ولي در غلظت  300از صفر به  NAAبا افزايش غلظت 

ميلي گرم در ليتر افزايشي  400ميلي گرم در ليتر كاهشي و در غلظت  300اين روند در زمان دوم محلولپاشي، از غلظت صفر تا . يافت
، روند تغييرات نوساني و كاهشي به افزايشي و بالعكس بود NAAدر سال چهارم، در هر دو زمان محلولپاشي، با افزايش غلظت . بود

 NAAدر نارنگي پونكن كه دريافتند با افزايش غلظت ) 1994(در نارنگي كينو و نيز هوانگ ) 1992(بر خالف نتايج برار ). 1جدول (
گرم در ليتر و زمان  ميلي 200لظت شود، در تحقيق حاضر مشخص شد كه اين روند در غ مهار مي آوري باردهي تنظيم و سال

  .سال رخ داد 4نوسانان زيادي د رتوليد محصول در طول  NAAروز پس از گلدهي مشاهده شد و با افزايش غلظت  50پاشي  محلول

) گرم 114(ش مشخص شد كه وزن ميوه در سال چهارم سال اجراي آزماي 4در بررسي متوسط وزن ميوه در : متوسط وزن ميوه
در اين رابطه تفاوت معني داري بين سال هاي اول و دوم آزمايش . كمترين مقدار بود) گرم 94و  100(بيشترين و در سال اول و دوم 

روز پس  30ر محلولپاشي بررسي زمان مناسب محلولپاشي از نظر متوسط وزن ميوه، نشان داد كه وزن ميوه د). 2جدول (مشاهده نشد 
مقايسه ). 2جدول (بود ولي اختالف معني داري با هم نداشتند ) گرم 105(روز پس از گلدهي  50كمتر از ) گرم 103(از گلدهي 

بيشترين و در ) گرم 111(ميلي گرم در ليتر  200غلظت هاي مختلف نفتالن استيك اسيد نشان داد كه متوسط وزن ميوه در غلظت 
ميلي گرم در ليتر با شاهد  400و  300در اين رابطه تفاوت معني داري بين غلظت هاي . كمترين مقدار بود) گرم 98(غلظت صفر 
ميلي  400تا  200ميلي گرم در ليتر، متوسط وزن ميوه افزايش معني دار و از  200از صفر به   NAAبا افزايش غلظت . وجود نداشت

وي دريافت كه . در نارنگي انشو همخواني دارد) 1991(اين نتايج با يافته هاي اورتوال . گرم در ليتر كاهش معني داري نشان داد
مقايسه برهمكنش سه فاكتور سال، زمان ). 2جدول (باعث درشت شدن ميوه ها مي شود  NAAميلي گرم در ليتر  200استفاده از 

روز پس از گلدهي با  30رم در زمان محلولپاشي نشان داد كه بيشترين متوسط وزن ميوه در سال چها NAAمحلولپاشي و غلظت 
. مشاهده شد) گرم 75(روز پس از گلدهي با غلظت صفر  30و كمترين آن، در سال اول در زمان محلولپاشي ) گرم 131(غلظت صفر 

 پس كاهش ، متوسط وزن ميوه ابتدا افزايش و س NAAروز پس از گلدهي، با افزايش غلظت  30در سال اول در زمان محلولپاشي 
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 50در زمان محلولپاشي . با شاهد اختالف معني داري داشتند ولي با هم تفاوت معني داري نداشتند NAAهمه غلظت هاي . يافت
ميلي گرم  200منجر به افزايش افزايش وزن ميوه و سپس كاهش آن شد و فقط غلظت  NAAروز پس از گلدهي نيز افزايش غلظت 

منجر به  NAAروز پس از گلدهي، افزايش غلظت  30در سال دوم در زمان محلولپاشي . ني داري داشتدر ليتر با شاهد اختالف مع
در .  روز پس از گلدهي افزايشي غيرمعني دار بود 50اين روند در زمان محلولپاشي . افزايش و سپس كاهش متوسط وزن ميوه شد

 ).2جدول (مشاهده نشد  در وزن ميوه NAAسال سوم و چهارم روند مشخصي با افزايش غلظت 

 
 
 

  )كيلوگرم در هر درخت( در رابطه با عملكردآن ها و اثر متقابل مقايسه اثر سال، زمان محلولپاشي و تيمار  - 1جدول 
زمان 

  محلولپاشي
غلظت 
NAA 

سال اول
)85( 

سال دوم
)86( 

سال سوم
)87( 

سال چهارم 
)88(  

ميانگين غلظت 
NAA 

ميانگين زمان 
  محلولپاشي

 روز 30
پس از 
  گلدهي

  b2/63  kl4/14  fg7/31  cd0/49  صفر
B3/36  

A7/39 
 

200  c1/53  jkl8/16  cd5/44  fgh0/29  

300  cd2/47  hijk3/20  a4/74  cd5/46  
C5/28  

400  cd3/49  fghi6/26  cd4/44  fghij5/25  

روز  50
پس از 
  گلدهي

  efg4/34  jkl5/16  cd4/46  ef5/34  صفر
A6/39  

B4/31 
200  fgh9/29  l6/8  hijk0/21  ghij8/24  

300  de3/41  hijk3/21  ijk4/18  cd0/47  
AB0/38  

400  cd0/51  kl7/12  ab1/69  fghij0/25  

   A2/46  C2/17  A7/43  B2/35  ميانگين سال

ن هاي داراي حروف كوچك ميانگي .داري با هم ندارند آزمون دانكن اختالف معني% 5كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، در سطح  ييها ميانگين
  .مربوط به اثرمتقابل و ميانگين هاي داراي حروف بزرگ مربوط به اثر فاكتورها است

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  

 
 
 
 
 

  )گرم(مقايسه اثر سال، زمان محلولپاشي و تيمار و اثر متقابل آن ها در رابطه با متوسط وزن ميوه  - 2جدول 
زمان 

  محلولپاشي
غلظت 
NAA 

سال اول
)85( 

مسال دو
)86( 

سال سوم
)87( 

سال چهارم 
)88(  

ميانگين غلظت 
NAA 

ميانگين زمان 
  محلولپاشي

روز  30
پس از 
  گلدهي

  k75  hijk86  cdefgh104 a131  صفر
b3/36  

a7/39  
200  bcde113  bcdef112  cdefg107  bcde113  

300  cdefgh104 fghij93  defghi98  bcdefg110 
c5/28  

400  efghi96  jk78  cdefg108  bcdef112  

روز  50
پس از 
  گلدهي

  efghi96  ijk83  bcdefg110 defghi100  صفر
a6/39  

b4/31  
200  abc121  defghi100  cdefg105  abcd115  

300  defghi99  defghi101  abcde115  defghi98  
ab0/38  

400  ghij92  defgh102  bcde112  ab128  

   a2/46  c2/17  a7/43  b2/35  ميانگين سال

ميانگين هاي داراي حروف كوچك . داري با هم ندارند آزمون دانكن اختالف معني% 5هايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، در سطح  گينميان
  .مربوط به اثرمتقابل و ميانگين هاي داراي حروف بزرگ مربوط به اثر فاكتورها است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   
  
 
 
 
 

  نتيجه گيري كلي
روز پس از  50ميلي گرم در ليتر و زمان محلولپاشي  200تايج به دست آمده مشخص شد كه استفاده از غلظت باتوجه به مجموع ن

گلدهي تا حدودي مي تواند سال آوري را در اين نوع نارنگي تعديل كرده و نوسانات توليد عملكرد در طول سال هاي مختلف را 
در هر دو زمان محلولپاشي منجر به توليد ميوه هاي درشت تر نسبت به  NAAميلي گرم در ليتر  200همچنين استفاده از . كاهش دهد

   .تأثيري در كاهش سال آوري نداشت NAAافزايش غلظت . بقيه تيمارها شد
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Examination the possibility of bearing regulation of Siahoo mandarin by using 
of chemical thining components 

 
H. Hasanzadeh Khankahdani1*, H.R. Bahrami, Y. Hosseini, S. Bahrami, M. Saljoughi and F. Nejati 

1*Hamed51h@gmail.com, Agricultural Research Station of Minab 
Abstract 
In this study was examined the effects of different concentrations of NAA in alternate bearing of 
Siahoo mandarin. This examination was carried out as factorial in RCBD with 2 factors consist time 
of spray (30 of 50 days after flowering) and NAA concentration (0, 200, 300 or 400 mg/l) with 3 
replications and 2 trees in per replications. Totally there were 48 trees. Evaluated traits were 
consists: yield and fruit weight. Results showed that using of 200 mg/l NAA, 50 days after 
flowering could be regulated alternate bearing of Siahoo mandarin and decreased fluctuation of 
yield production during different years. Also application of 200 mg/l NAA in both time of spray 
leaded to production of biger fruits than other treatments. Increase of NAA concentration has not 
effect on decrease of alternate bearing.  
Keywords: Alternate bearing, Siahoo mandarin, NAA 

 


