فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32مهر و آبان 1398

تأثیر محلولپاشی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد ،کیفیت و عملکرد

زهرا قهرمانی* ،سمانه محمدی و طاهر برزگر
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان
(تاریخ دریافت ،1396/05/28 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/05/03 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر تنظیمکننده رشد گیاهی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد ،عملکرد و کیفیت میوه خربزه خاتونی آزمایشی
بهصورت طرح بلوکهای کامالً تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سه تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل هرس
(شاهد) ،تراش بوته و محلولپاشی هیدروژن پراکسید در سه سطح ( 5 ،2/5و  7/5میلیموالر) و پاکلوبوترازول در سه سطح ( 20 ،10و 30
میلی گرم در لیتر) بود که در دو مرحله چهار تا شش برگی و تشکیل میوه اعمال شد .نتایج نشان داد که محلولپاشی برگی هیدروژن
پراکسید موجب افزایش میزان مواد جامد محلول شد .تیمار تراش اثر معنی داری بر خصوصیات رویشی و کیفیت میوه نداشت اما موجب
افزایش عملکرد نسبت به گیاهان شاهد گردید .محلول پاشی پاکلوبوترازول موجب کاهش رشد و افزایش عملکرد و مواد جامد محلول میوه
گردید .با توجه به اینکه بیشترین وزن تک میوه ،عملکرد و مواد جامد محلول میوه با کاربرد غلظت  10میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول در
مرحله چهار تا شش برگی به دست آمد و کمترین طول بوته نیز در این غلظت مشاهده شد میتوان محلولپاشی  10میلیگرم در لیتر
پاکلوبوترازول در مرحله چهار تا شش برگی را روشی جایگزین برای عمل تراش بوتهها که یک روش وقتگیر و پرهزینه برای کشاورزان
است ،پیشنهاد کرد .استفاده از غلظت  7/5میلیموالر هیدروژن پراکسید موجب افزایش چشمگیر میزان مواد جامد محلول و ساکارز نسبت
به شاهد شده که استفاده از این غلظت برای بهبود کیفیت میوه خربزه توصیه میشود.
واژههای کلیدی :تراش بوته ،ساکارز ،عملکرد میوه ،مواد جامد محلول

مقدمه

 .)2007گیاه خربزه حالت رونده دارد و شاخ و برگ زیادی

ایران یکی از کشورهای مهم تولیدکنندة خربزه است که با تولید

تولید میکند ،همچنین میتواند تعداد زیادی میوه در گرههای

بیش از  1476801تن بعد از کشورهای چین و ترکیه مقام سوم

ساقۀ فرعی و ساقههای جانبی ثانویه تشکیل دهد .تشکیل میوه

تولید را به خود اختصاص داده است ( .)FAO, 2014اندازه و

زیاد در هر بوتۀ خربزه موجب کوچکماندن و نامرغوبشدن

شیرینی میوه خربزه دو عامل اصلی در تعیین کیفیت و

میوه میشود؛ بنابراین ،کنترل و هدایت رشد رویشی (تعداد

بازارپسندی میوه است که این دو عامل بهشدت تحت تأثیر

ساقه) و رشد زایشی (تعداد میوه) گیاه بهمنظور برقراری توازن

Salehi mohammadi,

بین اندامهای تولیدکننده (برگها) و مصرفکننده (میوهها) در

محل تشکیل میوه روی گیاه است (

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيz.ghahremani@znu.ac.ir :
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افزایش کیفیت میوه تأثیر زیادی دارد (

 .)1998جالیزکاران با تجربه ،خیلی زود به اهمیت این موضوع

در زمان برداشت بهاندازه کافی بالغ نباشد ،به سطح مطلوب

پی میبرند و اقداماتی بهعنوان هرس و تراش بوتۀ خربزه بهعمل

رسیدگی نخواهد رسید و اگر بیش از حد رسیده باشد ،عمر

میآورند و با نگهداری دو میوه در هر بوته از گرههای ششم تا

انبارمانی آن کم خواهد شد .شیرینی یا محتوای قند مهمترین

هشتم به بعد ،شرایط الزم برای درشتتر شدن و مرغوبیت

عامل تعیین کیفیت خوراکی میوه خربزه است

( Mutton et al.,

ظاهری میوه را فراهم میکنند که با این اعمال زراعی روابط

 )1981و از آنجا که قند میوهها توسط فتوسنتز از برگها تأمین

منبع  -مخزن کربوهیدراتها دستکاری میشود و تخصیص

میشود یک روش برای افزایش شیرینی ،افزایش بیوسنتز قند

Barzegar et al.,

طی فتوسنتز است .هیدروژن پراکسید یکی از ترکیباتی است که

 .)2013با کاربرد نشانگر  C13در خربزه مشاهده شد که میوههای

در فعالشدن چرخه کالوین و متابولیسم قندها فاکتور کلیدی

نگهداریشده در گره هفتم بیشترین مواد کربوهیدرات را

است که سطح فروکتوز ،گلوکز و ساکارز را در برگها افزایش

دریافت کردهاند و این گره مناسبترین گره برای نگهداری میوه

داده و نتیجه این افزایش ،افزایش محتوای کل قندهای محلول

معرفی شد ( .)Barzegar et al., 2013امروزه مواد شیمیایی

در میوه خربزه است ( .)Ozaki et al., 2009غلظت پایینی از

بهویژه مواد تنظیمکننده رشد گیاهی بهمنظور کنترل رشد و بهبود

هیدروژن پراکسید بهعنوان سیگنال برای سنتز قندهای محلول

کیفیت میوه در محصوالت باغی استفاده میشوند

عمل میکند و سبب افزایش محتوای قند محلول در برگها و

( .)Yamamuro, 1978ثابت شده است که پاکلوبوترازول

میوهها میشود ( .)Ozaki et al., 2009گزارش شده است تیمار

( )PBZیک تنظیمکننده رشد گیاهی مؤثر میباشد و بهعنوان

گیاهان طالبی و خربزه هانیدیو با هیدروژن پراکسید بهطور

یک مهارکننده سنتز جیبرلین عمل میکند .هدف اصلی استفاده

قابل توجهی رنگ ،ظاهر عمومی و عمرانبارمانی را بهبود

از آن ،کاهش رشد گیاه بهدلیل مسدودشدن مسیر واکنش تبدیل

بخشید ( .)Ukuku, 2004براین اساس و با توجه به اهمیت

کائورن به کائرونیکاسید در مسیر سنتز ماده جبیرلین است

مصرف مواد تنظیمکننده رشد گیاهی و سبزیها ،تحقیقات

( .)Salisbury and Ross, 1992در سبزیها ،تحقیقات به تعداد

کمتری در این زمینه بر روی گیاه و میوههای خربزه انجام شده

کمی از گونهها محدود میشود و نتایج امیدبخشی در هندوانه

است ،این پژوهش با هدف بررسی اثر پاکلوبوترازول و

( )Oh, 2008و خیار ()Shimotsuma and Jones, 1972

هیدروژن پراکسید بر میزان کیفیت و مواد جامد محلول میوه

بهدست آمده است .اطالعات در مورد استفاده از پاکلوبوترازول

خربزه ،بررسی پاسخهای رشد ،عملکرد و فیزیولوژیکی خربزه

در خربزه کم است .با این حال ،گزارششده که استفاده از

خاتونی انجام شد.

آسیمیالتها به میوهها افزایش مییابد (

پاکلوبوترازول طول میانگره ،و محور ساقهچه را کنترل میکند
و از رشد بیش از حد گیاهان خربزه جلوگیری میکند

( Zhang

مواد و روشها

 .)et al., 2006اعمال پاکلوبوترازول بر درختان انبه (

Alphoso

بهمنظور بررسی اثر پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید بر رشد،

 )Mangoesبیشترین اثر را بر افزایش همه پارامترهای کیفی

عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی ،آزمایشی در قالب

(آسکوربیکاسید ،قند کل ،قندهای احیاشده و مواد جامد

طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی

Vijayalakshmi and

شد.

محلول بهجز اسیدیته) داشت (

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال  1394انجام

 .)Srinivasan, 2000مواد بازدارنده رشد عملکرد میوه را

تیمارهای آزمایش شامل پاکلوبوترازول در سه غلظت  20 ،10و

افزایش میدهد ( .)Rademacher, 1995مرحله بلوغ میوه در

 30میلیگرم در لیتر ،هیدروژن پراکسید در سه غلظت 5 ،2/5

برداشت میوه خربزه از اهمیت اساسی برخوردار است ،زیرا

و 7/5میلیموالر ،تیمار هرس (شاهد) و تراش بوته بود .جداول
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جدول  -1مشخصات شیمیایی خاک مورد استفاده در آزمایش
هدایت الکتریکی

اسیدیته

()dS/m
1/12

نیتروژن

فسفر

()%
7/27

0/08

پتاسیم

آهن

کربنات کلسیم

ماده آلی

()ppm
4/6
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نوع بافت

()%
1/8

14/09

1/11

لومی رسی شنی

پارامتر هواشناسی

خرداد

تیر
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شهریور

رطوبت نسبی ()%
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39

52
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0/33

1/13

0/00

2/93

درجه حرارت حداقل ()°C

12/95

18/53

16/14

12/58

درجه حرارت حداکثر ()°C

31/93

34/46

35/51

30/28

 1و  2بهترتیب خصوصیات خاک محل آزمایش و آمار

صفات مورد ارزیابی :طول ساقه سه بوته از هر کرت در

هواشناسی را در فصل رشد نشان میدهند .بعد از آمادهشدن

اواخر فصل رشد (پس از برداشت میوهها) بر حسب سانتیمتر

زمین در تاریخ  30اردیبهشت ماه ،بذور خربزة خاتونی از

اندازهگیری شد .اندازهگیری سطح برگ توسط دستگاه

شرکت مارکا تهیه شد و با فاصلۀ  2متر بین ردیفها و 50

اندازهگیری سطح برگ مدل (

سانتیمتر روی ردیفها کشت شدند .طول هر کدام از

 )ENGLANDانجام شد و سطح برگ بر حسب سانتیمتر مربع

کرتهای آزمایشی  2متر بود .پس از سبزشدن بذور و رشد

محاسبه گردید .دو میوه از هر بوته پس از برداشت ،با ترازوی

گیاهچهها عمل تنک و خاکدهی پای بوتهها انجام شد .در

دیجیتال وزن شد و وزن متوسط میوه برحسب کیلوگرم ارزیابی

مرحله چهار برگی و پس از ظهور دو ساقه فرعی در تمام

گردید .پس از توزین تمام میوههای برداشتشده از

تیمارها عملیات هرس (حذف ساقه اصلی از باالی دو ساقه

بوتهها ،عملکرد کل بر حسب تن در هکتار برآورد گردید.

فرعی و نگهداری دو ساقه فرعی) حدود  30روز پس از کشت

DELTA-T DEVICEC LTD,

میزان کلروفیل :اندازهگیری میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیل

انجام شد .جهت اعمال تیمار تراش تمام گلها و ساقههای

کل با استفاده از استون و بهروش آرنون انجام شد (

فرعی درجه دو که روی ساقههای درجه یک تشکیل شده

 .)1949بدین منظور ،مقدار  0/1گرم از برگ گیاه جدا کرده و

بودند تا گره ششم حذف شده و بین گره ششم تا هشتم روی

در هاون چینی قرار داده و  10میلیلیتر استون  %80بهنمونه

ساقه فرعی یک میوه نگه داشته و بقیه میوهها حذف شدند .پنج

اضافه و ساییده شد ،سپس در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت

روز پس از عمل هرس (در زمان  6-4برگی) ،مرحله اول

 6000دور دردقیقه بهمدت  10دقیقه قرار گرفت .میزان جذب

محلولپاشی پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید و در زمان

عصاره استخراج جداشده فوقانی حاصل از سانتریفیوژ در

تشکیل میوه نیز مرحله دوم محلولپاشی انجام شد .مقدار

طولموجهای  645و 663نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

محلولپاشی روی برگها و ساقه به اندازهای صورت گرفت که

 Analytikjena Specord 250خوانده و از طریق رابطههای  1تا

بهحد ریزش قطرات محلول بعد از خیسشدن کامل برگها

 3محاسبه شد.

Arnon,

برسد .برداشت میوهها از دهم شهریور شروع و برداشتهای

()1

 = [ 12.72.69] V/Wکلروفیل

a

دوم و سوم به فاصلۀ هفت روز از هم انجام گرفت.

()2

 = [ 22.94.69] V/Wکلروفیل

b
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 = [ 20.28.02]  V/Wکلروفیل کل

شد .آب و استونیتریل با خلوص کروماتوگرافی و سایر موارد

 Aبرابر میزان جذب در طولموج موردنظر V ،حجم نهایی

مورداستفاده از شرکت مرک تهیه گردید .یک گرم از

استون  80درصد برحسب میلیلیتر W ،وزن تر برگ برحسب

استانداردهای خالص ساکارز ،گلوکز و فروکتوز در یک بالن

گرم است.

ژوژه  10میلیلیتری با استفاده از آب به حجم رسانده شد و

()3

نمونه از گوشت میوه (مزوکارپ بههمراه آندوکارپ) برداشته

سپس با رقیقکردن مناسب محلول  Aبا آب ،غلظتهای

شد .سپس عصاره میوه تهیه شد و میزان مواد جامد محلول میوه

استاندارد از ساکارز،گلوکز و فرکتوز تهیه شدند .از هر محلول

با رفروکتومتر دستی (مدل  )Atago, NI, Japanبراساس درصد

سه بار (هر بار  10میکرولیتر) به دستگاه  HPLCتزریق شد و

بریکس برآورد گردید (حسنی .)1369 ،سفتی بافت میوه با

منحنی کالیبراسیون با استفاده از سطح زیر پیک منحنیهای

دستگاه سفتیسنج دستی مدل ( Mc cormic-FT 327ساخت

مربوط به غلظتهای استاندارد ترسیم گردید .قبل از تزریق

کشور ایتالیا) اندازهگیری گردید .بدین منظور الیه پوست روی

نمونه و استاندارد با فیلتر سرسورنگی  0/2میلیمتری در ویال

میوه از دو طرف قرینه حذف شد و نوک سفتیسنج با قطر 11

 2میلیمتری صاف شد و بهمقدار  30میکرولیتر از آن به دستگاه

میلیمتر بهداخل بافت میوه فشار داده شد و میزان سفتی بر

 HPLCتزریق گردید.

حسب نیوتن بر متر مربع خوانده

آنالیز دادهها با نرم افزار آماری  SAS V9.0و مقایسه

شد.

بعد از برداشت محصول ضخامت گوشت میوه (بعد از
جداکردن پوست میوه) با استفاده از کولیس بر حسب سانتیمتر

میانگین دادهها براساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5
درصد انجام گرفت.

اندازهگیری شد .پس از برش طولی میوه ،با خط کش
میلیمتری صفات طول و قطر میوه و حفره داخلی میوه،

نتایج و بحث

اندازهگیری و مقادیر براساس سانتیمتر ثبت گردید و درنهایت

نتایج نشان داد که در صفات سطح برگ ،طول بوته ،محتوای

درصد گوشت میوه با استفاده از رابطه  4محاسبه گردید

کلروفیل  b ،aو کل ،وزن تک میوه ،تعداد میوه در بوته،

(.)Liu et al., 2004

عملکرد ،ضخامت گوشت میوه و مواد جامد محلول میوه ،بین

] = [(a+b)2-(a’+b’)2]/ [(a+b)2درصد گوشت میوه

سطوح مختلف پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید هم در

 = aطول میوه = a´ ،طول حفره = b ،قطر میوه = b´ ،قطر حفره

مرحله چهار تا شش برگی و هم در مرحله تشکیل میوه

اندازهگیری قندهای محلول (ساکارز ،فروکتوز و گلوکز)

اختالف معنیداری وجود دارد؛ در حالیکه از نظر سفتی بافت

()4

برای تیمار هیدروژن پراکسید ،از دستگاه  UHPLCساخت

میوه تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

شرکت  KNAUERکشور آلمان مدل  PLATIN blueبههمراه

سطح برگ :با توجه به نتایج مقایسه میانگین (جدول )3

)Refractive Index (RI

بیشترین سطح برگ ( )303/48 cm2در تیمار شاهد و کمترین

مدل  ،Smartسیستم تزریق اتوماتیک مدل  PLATIN blueو

میزان آن ( )135/63 cm2در اثر کاربرد غلظت  7/5میلیموالر

رابط نرمافزاری  EZchromاستفاده شد .ستون آمین

هیدروژن پراکسید در زمان تشکیل میوه مشاهده شد .کاهش

مورداستفاده  Shodex Asahipak NH2p-50 4Eبا طول 250

این صفت در اثر استفاده از پاکلوبوترازول در هر دو مرحله

میلیمتری و قطر داخلی  4/6میلیمتر بود .ماده خالص ساکارز

مشاهده شد که کمترین میزان آن در غلظت  10میلیگرم در

( ،)%99گلوکز ( )%99و فروکتوز ( )%99بهعنوان استاندارد

لیتر در اثر استفاده در مرحله چهار تا شش برگی بود .کاربرد

مرجع برای تجزیه با دستگاه  HPLCاز شرکت مرک آلمان تهیه

هیدروژن پراکسید در هر دو مرحله سطح برگ را کاهش داد،

پمپ  PLATIN blueمجهز به دتکتور
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بهطور یکسان در تمام میوهها از قسمت وسط میوه ،یک

محلول پایه  Aبا غلظت  100میلیگرم در میلیلیتر تهیه گردید.
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جدول  -3مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف پاکلوترازول و هیدروژن پراکسید بر صفات رویشی ،عملکرد و اجزای آن در گیاه خربزه
توده خاتونی(میلیگرم در لیتر)
تیمار

سطح برگ

طول بوته

کلروفیل

a

کلروفیل

b

هرس (شاهد)

303/48 a

514/0 a

1/08 dc

1/25 bc

تراش

262/63 b

461/6 b

1/02 dc

0/84 e

محلولپاشی ( H2O2میلیموالر) در چهار تا شش برگی
274/20 b

355/0 f

1/07 dc

1/24 bc

de

h

b

de

2/5
5

199/90

197/23 def

7/5

295/0

1/57

0/94

282/0 hi

0/92 dc

0/75 e

j

a

a

محلولپاشی ( PBZمیلیگرم در لیتر) در چهار تا شش برگی
10

g

160/74

255/0

1/95

1/71

20

226/41 c

370/0 ed

1/16 c

1/38 bc

30

211/42 dc

409/6 d

0/96 dc

0/96 de

محلولپاشی ( H2O2میلیموالر) درتشکیل میوه
2/5

205/06 de

362/3 ef

1/18 c

1/26 bc

5

189/88 ef

282/0 hi

0/96 dc

1/46 ba

h

135/63

h

d

0/79

de

0/91

10

f

179/70

a

1/83

a

1/70

7/5

271/0

محلولپاشی ( PBZمیلیگرم در لیتر) درتشکیل میوه
g

315/00

20

264/46 b

371/0 ed

1/07 dc

1/16 dc

30

273/13 b

409/6 c

0/98 dc

0/96 de

حرف یا حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدماختالف معنیدار بین تیمارها میباشد.

که با افزایش غلظت هیدروژن پراکسید این صفت روند کاهشی

سانتیمتر) مشاهده شد .هیدروژن پراکسید در هر سه سطح و

داشت .تیمار تراش نیز سبب کاهش این صفت نسبت شاهد

در هر دو زمان محلولپاشی این صفت را کاهش داد.

شد (جدول  .)3کاهش سطح برگ توسط این ماده برای زیتون

پاکلوبوترازول هم در هر سه سطح طول بوته را نسبت به شاهد

توتفرنگی

کاهش داد و این کاهش در مرحله چهار تا شش برگی بیشتر

( )Nishizawa, 1993نیز گزارش شده است .به نظر میرسد

بود .اما افزایش غلظت پاکلوبوترازول اثر معکوس نشان داد

پاکلوبوترازول با کاهش سطح جیبرلین میزان تقسیمشدن

(جدول  .)3غلظت مؤثر پاکلوبوترازول در کاهش رشد رویشی

سلولی در صفحات مریستمی را کاهش داده و از این طریق

بسته به گونه و رقم متفاوت است ( .)Beech et al., 1989در

موجب کاهش سطح برگ میگردد (.)Tekalign et al., 2004

این تحقیق غلظت  10میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول اثر مثبتی

( )Antognozzi and Perziosi, 1986و

طول بوته :کاربرد برگی هیدروژن پراکسید و

بر روی گیاه داشت و موجب کاهش طول شاخه شد .کاهش

پاکلوبوترازول در هر دو مرحله رشدی بهطور معنیداری طول

ارتفاع ساقه با کاربرد پاکلوبوترازول در گیاه سیب زمینی

بوته را کاهش داد .بیشترین طول بوته در بوتههای شاهد (514

گزارش شده است ( .)Tekalign et al., 2005احتماالً کاربرد
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ادامه جدول -3
کلروفیل کل

تعداد میوه در

وزن تک میوه

()mg/100grFw

بوته

()kg

( )t.h

هرس (شاهد)

1/38 c

4/60 ba

1/49 cebd

68/83 d

تراش

1/195 d

2/00 c

3/75 a

75/00 cb

تیمار

عملکرد کل
-1

2/5

1/22 d

4/60 ba

1/32 fced

61/00 ef

5

1/02 ef

4/60 ba

1/21 fe

56/00 gfh

fg

b

fed

gh

7/5

0/84

4/30

1/23

52/90

محلولپاشی ( PBZمیلیگرم در لیتر) در چهار تا شش برگی
10

2/37 a

5/03 a

1/63 b

86/66 a

20

b

ba

cb

b

1/87

0/92 efg

30

5/00

5/00 ba

1/54

1/30 fced

77/33

65/00 ed

محلولپاشی ( H2O2میلیموالر) درتشکیل میوه
2/5

1/08 ed

4/60 ba

1/35 fcebd

58/33 gf

5

0/95 efg

4/30 b

1/27 fced

55/00 gfh

g

7/5

b

0/81

4/03

f

1/15

h

50/00

محلولپاشی ( PBZمیلیگرم در لیتر) درتشکیل میوه
1/90 b

10

c

20

5/30 a
ba

1/447

0/951 efg

30

4/60

4/06 ba

1/63 b
cbd

1/52

1/31 fced

86/33 a
cd

70/51

60/66 ef

حرف یا حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدماختالف معنیدار بین تیمارها میباشد.

پاکلوبوترازول در غلظت پایین موجب ممانعت از سنتز

گیاهان نیز کاهش پارامترهای رشدی در اثر کاربرد هیدروژن

جیبرلین میشود .جیبرلین یک هورمون محرک رشد است که

پراکسید گزارش شده است ( )Bowler and Fluhr, 2000که با

بر توسعهپذیری دیواره سلولی ،نفوذپذیری غشا ،فعالیت

نتایج این پژوهش همخوانی داشت.

( Taiz and

محتوای کلروفیل خربزه :با توجه به نتایج مقایسه میانگین

آنزیمها و فرآیند طویلشدن سلولها مؤثر میباشد

 .)Zeiger, 2002کاهش در طول شاخه بهعلت کاهش در طول

(جدول  )3بیشترین محتوای کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل در

میانگره رخ میدهد .در آزمایش  Zhangو همکاران ( )2006نیز

گیاهان تیمارشده با غلظت  10میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول

کاهش طول میانگرهها و طول ساقه در گیاه خربزه توسط

در مرحله چهار تا شش برگی مشاهده شد .کمترین محتوای

پاکلوبوترازول مشاهده گردید .بنابراین میتوان بیان نمود که

کلروفیل  aو کل در تیمار  7/5میلیموالر هیدروژن پراکسید در

کاهش طول میانگرهها به خاطر تأثیر فعالیت پاکلوبوترازول در

مرحله تشکیل میوه و کمترین میزان کلروفیل  bمربوط به تیمار

تولید و بیوسنتز جیبرلین است .کاربرد یک میلیموالر هیدروژن

 7/5میلیموالر هیدروژن پراکسید در مرحله چهار تا شش

پراکسید باعث ایجاد تنش اکسیداتیو و کاهش رشد و ارتفاع در

برگی بود .تیمار تراش نیز منجر به کاهش محتوای کلروفیل

گندم شد (نباتی و همکاران .)1395 ،در آزمایشی بر روی سایر

نسبت به شاهد گردید (جدول  .)3افزایش محتوای کلروفیل
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پاکلوبوترازول مشاهده شده است که مشابه نتایج این پژوهش

پژوهش که تیمار تراش موجب افزایش عملکرد نسبت به تیمار

است (عموآقایی و شریعت .)1393 ،ممکن است افزایش

شاهد میگردد مطابقت دارد ( .)Lolaei et al., 2013بطور کلی

کلروفیل در گیاهان تیمارشده با پاکلوبوترازول بهعلت تأثیر این

یک راه مؤثر برای بهبود عملکرد محصول ،کنترل رشد رویشی

ماده در سنتز سایتوکنین باشد که سبب افزایش بیوسنتز

است ( .)Williams, 1988در این پژوهش مشاهده شد که

کلروفیل و جلوگیری از تجزیه آن میشود .برخی محققان

محلولپاشی پاکلوبوترازول موجب کاهش رشد رویشی گردید.

معتقدند پاکلوبوترازول موجب گسترش ریشه و درنتیجه

پاکلوبوترازول با کاهش سطح جیبرلین میزان تقسیم سلولی را

ساخت بیشتر سایتوکنین و افزایش انتقال آن به اندام هوایی

در صفحات مریستمی کاهش داده که بهدنبال آن سطح برگ نیز

میشود که این امر به افزایش سنتر کلروفیل منجر میگردد.

کاهش مییابد ( .)Yeshitela et al., 2004با توجه به اینکه

همچنین ممکن است پاکلوبوترازول از طریق تأثیر بر بیوسنتز

پاکلوبوترازول یکی از انواع تریازولها است که در بسیاری از

ایزوپرنوییدها بهطور مستقیم بر بیوسنتز کلروفیلها و

گونههای گیاهی بهمنظور کاهش رشد رویشی مورد استفاده

کاروتنوییدها تأثیر بگذارد ( .)Fletcher et al., 2000افزایش

قرار گرفته است ( )Takaligen et al., 2004از این رو احتماالً

غلظت هیدروژن پراکسید باعث شکستهشدن کلروپالستها و

محلولپاشی پاکلوبوترازول با کاهش رشد رویشی و موجب

کاهش کلروفیل میشود .همچنین غلظت باالی هیدروژن

افزایش عملکرد در خربزه گردیده است .گزارش شده است که

پراکسید تشکیل پالستیدهای جدید ،کلروفیل  aو کلروفیل  bرا

پاکلوبوترازول رشد و نمو ساقه را کاهش و متوسط اندازه میوه

کاهش داده و نسبت کلروفیل  aبه  bرا نیز تغییر داده است

و عملکرد شلیل را افزایش داد ( .)Blanco, 1988افزایش

( .)Gratani and Varone, 2004غلظتهای باالی هیدروژن

عملکرد میوه با کاربرد پاکلوبوترازول در سیب نیز گزارش شده

پراکسید محتوای کلروفیل را در برگهای جداشده برنج کاهش

است ( )Stinchcombe et al., 1984که مطابق با نتایج این

داد (.)Upadhyaya et al., 2007

پژوهش است .محققین اظهار داشتند اندازه و وزن میوههای

عملکرد و اجزای عملکرد :بیشترین تعداد میوه در غلظت

زیتون با کاربرد پاکلوبوترازول افزایش یافت (

Antognozzi

 10میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول و کمترین در تیمار تراش

 .)and Perziosi, 1986از طرفی نشان داده شد که هرس اصلی

مشاهده شد .هیدروژن پراکسید با افزایش غلظت موجب

بهتنهایی تأثیری در وزن متوسط میوه نداشت ولی در اثر حذف

کاهش تعداد میوه نسبت به شاهد شد .بیشترین وزن تک میوه

ساقههای فرعی ثانویه و نگهداشتن دو میوه روی بوته بهطور

در تیمار تراش و سپس در غلظت  10میلیگرم در لیتر

قابل توجهی باعث افزایش وزن متوسط میوهها شد (

پاکلوبوترازول در هر دو مرحله مشاهده گردید .با افزایش

 .)and Lanza, 1988برخالف نتایج حاصل از این پژوهش،

غلظت پاکلوبوترازول تأثیر معکوس بر وزن میوه داشت.

هیدروژن پراکسید موجب افزایش وزن میوه ،اندازه میوه،

هیدروژن پراکسید وزن تک میوه را در هر دو مرحله کاهش

آب میوه و بیومس میوه در گیاه گوجهفرنگی گردید

داد .بیشترین مقدار عملکرد در تیمار  10میلیگرم در لیتر

(.)Bryce et al., 1982

Durant

پاکلوبوترازول در هر دو مرحله و کمترین مقدار در غلظت 7/5

ضخامت و درصد گوشت میوه :سطوح مختلف

میلیموالر هیدروژن پراکسید در مرحله تشکیل میوه مشاهده

پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید اثر معنیداری بر ضخامت

گردید .تیمار تراش نیز موجب افزایش عملکرد نسبت به شاهد

گوشت میوه داشت .بیشترین ضخامت ( )4/07 cmگوشت

گردید .در آزمایشی با نگهداری یک ،دو یا سه ساقه در هر بوته

میوه در تیمار  20میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول در مرحله

به این نتیجه رسیدند که با نگهداری دو ساقه در هر بوته مقدار

چهار تا شش برگی برگی و کمترین آن در غلظت 2/5
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جدول  -4مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف پاکلوترازول و هیدروژن پراکسید بر کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
تیمار

درصد گوشت

ضخامت گوشت

سفتی بافت میوه

مواد جامد محلول

2

هرس (شاهد)

45/80 a

3/53 bac

2/94 a

12 cd

تراش

45/85 a

3/85 ba

2/84 a

11/71 cd

محلولپاشی ( H2O2میلیموالر) در چهار تا شش برگی
2/5

39/13 ba

3/28 bc

2/81 a

12/55 cb

5

43/ 16 ba

3/42 bc

2/77 a

13/07 b

ba

bc

a

a

7/5

41/ 65

3/33

3/25

15/56

محلولپاشی ( PBZمیلیگرم در لیتر) در چهار تا شش برگی
10

43/ 79 ba

20

ba

30

44/24 ba

44/01

3/76 bac
a

4/07

3/5 a
a

3/16 c

2/88
3a

12/55 cb
d

11/5

11/46 d

محلولپاشی ( H2O2میلیموالر) درتشکیل میوه
2/5

45/94 a

2/45 d

2/77 a

11/7 cd

5

43/46 ba

3/2 bc

2/93 a

15 a

b

bc

a

a

7/5

37/58

3/2

2/93

15

محلولپاشی ( PBZمیلیگرم در لیتر) درتشکیل میوه
10

42/53 ba

20

ba

30

43/67 ba

43/53

3/7 bac
c

3/2

3/26 bc

3/43 a
a

3/15

2/79 a

12/06 cd
cd

11/8

11/46 d

حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدماختالف معنیدار بین تیمارها میباشد.
میلیموالر هیدروژن پراکسید در مرحله تشکیل میوه مشاهده

میدهد که با کاربرد پاکلوبوترازول و هیدروژن پراکسید مقدار

شد .تیمار تراش موجب افزایش ضخامت گوشت میوه نسبت

مواد جامد محلول افزایش مییابد .بهطوریکه بیشترین میزان

به شاهد شد (جدول  .)4همچنین بیشترین میزان درصد

مواد جامد محلول در غلظت  7/5میلیموالر هیدروژن پراکسید

( 45/94درصد) گوشت میوه در تیمار  2/5میلیموالر هیدروژن

در هر دو مرحله مشاهده شد .در غلظت  10میلیگرم در لیتر

پراکسید در زمان تشکیل میوه مشاهده شد که با میزان آن در

پاکلوبوترازول در هر دو مرحله مقدار مواد جامد محلول نسبت

تیمار شاهد و تیمار تراش تفاوت معنیداری نداشت (جدول

به شاهد افزایش داشت و با افزایش غلظت پاکلوبوترازول

 .)4نتایج آزمایش فوق با نتایج سایر پژوهشها که طی آن

مقدار آن کاهش نشان داد .تیمار تراش هم موجب کاهش این

افزایش قطر گوشت در زردآلو توسط پاکلوبوترازول گزارش

صفت نسبت به شاهد شد .افزایش مقدار مواد جامد محلول در

گردید ،مطابقت دارد (صدیقی و همکاران.)1387 ،

مرحله چهار تا شش برگی نسبت به مرحله تشکیل میوه

سفتی بافت میوه :براساس نتایج بین تیمارها از نظر سفتی
بافت میوه اختالف معنیداری مشاهده نشد.
مواد جامد محلول :نتایج مقایسه میانگین (جدول  )4نشان

محسوس بود .در مورد افزایش مواد جامد محلول توسط
پاکلوبوترازول گزارشات متناقصی در دست است .برای مثال
گزارش شده که کاربرد پاکلوبوترازول در غلظت 3000-2000
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جدول  -5مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف هیدروژن پراکسید بر قندهای محلول میوه خربزه توده خاتونی
هیدروژنپراکسید (میلیموالر)

ساکارز ()mg/ml
c

0

فروکتوز ()mg/ml
c

42

23/06

گلوکز ()mg/ml
a

28/48

5

77/65 b

20/252 ab

22/78 b

a

7/5

a

87/8

24/486

b

20/367

حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدماختالف معنیدار بین تیمارها میباشد.

 ppmمقدار اسید میوه را کاهش داد (

Burg and Burg,

نتیجهگیری

 .)1962کاربرد پاکلوبوترازول بر محتوای مواد جامد محلول

براساس پژوهش حاضر نتایج بهدست آمده از مقایسه میانگین

میوه سیب و مرکبات تأثیری نداشت ( ;Sansavini et al., 1986

بین سطوح مختلف هیدروژن پراکسید و پاکلوبوترازول و تیمار

 .)Diegado et al., 1986استفاده از هیدروژن پراکسید بهطور

تراش بر صفات اندازهگیریشده نشان داد که اثر مثبت

قابل توجهی میتواند مقدار کل مواد جامد محلول را در میوه

محلولپاشی برگی هیدروژن پراکسید بر افزایش مقدار مواد

های خربزه افزایش دهد

(.)Ozaki et al., 2009

جامد قابل توجه بود .تیمار تراش اثر مثبت بر کیفیت میوه

قندهای محلول :نتایج مقایسه میانگین محتوای قندها

نداشت اما وزن میوه را افزایش داد .محلولپاشی پاکلوبوترازول

(جدول  )5نشان داد تیمار  7/5میلیموالر هیدروژن پراکسید

نیز موجب کاهش برخی خصوصیات رشد رویشی (سطح برگ

بیشترین مقدار ساکارز و فروکتوز و تیمار شاهد بیشترین مقدار

و طول بوته) و افزایش مواد جامد محلول (در غلظت 10

گلوکز را دارا بودند (جدول  .)5اعمال  H2O2بیرونی (50-5

میلیگرم در لیتر در مرحله چهار تا شش برگی) و همچنین

میلیموالر) میتواند آنزیمهای کلیدی سوخت و ساز

افزایش عملکرد نسبت به گیاهان شاهد گردید .از آنجایی که

،chloroplasticfructose-1,6-bisphosphatase

استفاده از غلظت  10میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول در مرحله

sucrosephosphate ،cytosolicfructose-1,6-bisphosphatase

چهار تا شش برگی وزن تک میوه باالتری نسبت به سایر

 synthaseو اینورتاز را در برگهای خربزه فعال کند

غلظتها داشت و تعداد شاخههای فرعی را نیز نسبت به سایر

( .)Ozaki et al., 2009همچنین  Ozakiو همکاران ()2009

غلظتهای بهکار برده شده کاهش داد و همچنین موجب

بیان داشتند که واکنش گونههای اکسیژن فعال نظیر  H2O2می-

افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد و سایر غلظتهای این

تواند در فعالشدن چرخه کالوین و متابولیسم قندها فاکتور

ماده گردید و با توجه بهاینکه هدف اصلی تولید محصول با

کلیدی باشد .بنابراین سوختوساز قندها با چندین آنزیم

عملکرد باال و کیفیت مطلوب است؛ استفاده از غلظت 10

کلیدی تحریک میشود .شواهد دیگری نیز نشان میدهد که

میلیگرم در لیتر پاکلوبوترازول در مرحله چهار تا شش برگی

تیمار با  H2O2منجر بهجذب مواد مغذی از طریق ریشهها می

مناسب بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون بهصرفه میباشد.

شود و ممکن است باعث فعالشدن چرخه کالوین و سوخت

استفاده از غلظت  7/5میلیموالر هیدروژن پراکسید نیز موجب

وساز قندها شود ( .)Aonuma, 1993; Koga, 1999همچنین

افزایش چشمگیر میزان مواد جامد محلول و ساکارز نسبت به

نتایج برخی گزارشها نشان میدهد که تیمار با  H2O2فعالیت

شاهد شد که استفاده از این غلظت برای بهبود کیفیت میوه

 SPSرا افزایش میدهد و از این طریق مقدار قند میوههای

خربزه توصیه میشود.

قند

نظیر

گوجهفرنگی و خربزه بدون هر گونه اثر منفی بر رشد گیاه و
بهرهوری میوه افزایش مییابد (.)Okazki et al., 2009
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76/6 b

18/121 c

23/485 b
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Effect of paclobutrazol and hydrogen peroxide on growth, quality and yield of
melon fruit (Cucumis melo cv. khatooni)
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]
Abstract
In order to investigate the effect of plant growth regulator paclobutrazol and hydrogen peroxide on growth, yield and
fruit quality of melon (cv. Khatooni), this experiment was set out in a randomized complete block design with three
replications in the research farm of University of Zanjan. Treatments included pruning (control), thinning, three levels
of hydrogen peroxide (2.5, 5 and 7.5 mM) and paclobutrazol at three levels (10, 20 and 30 mg.L˗1) in 4 -6 leaf and fruit
set stages. The results showed that foliar application of hydrogen peroxide increased the total soluble solids content.
Thinning treatment had no significant effect on growth and fruit quality but increased yield compared to the control
plants. Foliar application of paclobutrazol reduced growth but increased yield fruit and total soluble solids content
compared to the control plants. According to results, the highest fruit weight, fruit yield and total soluble solid and the
lowest number of stem and plant length were obtained with application of paclobutrazol 10 mg.L ˗1 at 4 to 6 leaf stage,
so foliar application of paclobutrazol (10 mg.L˗1 at 4 to 6 leaf stage) can be proposed instead of plant thinning practice
which requires too much time and labor for the farmers. Also using hydrogen peroxide 7.5 mM increased total soluble
solids contents, sucrose and fructose dramatically that it is recommended to improve quality of melon fruit.
Keywords: Fruit yield, Plant thinning, Sucrose, Total soluble solid
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