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بر شکفتن جوانه، ) و روغن ولک دياناميس دروژنيدورمکس (ه غلظت اثر زمان کاربرد و

  ياکبر پستهوه يمخشک يهايژگيرشد و و

  

  ٢*يعشق ديسع و ١يميپورابراه محمد

 ۳۰/۱۰/۱۳۹۸رش: يخ پذيتار                                        ۲۳/۰۶/۱۳۹۸خ ارسال: يتار

 ده يچک

زمستان در درختان  يافت سرمايبودن در ي. ناکافگذارديد غذا ميو تول يبر کشاورز يادين اثرات زيگرم شدن زم

 نيدر همشود. يم مشاهده ميزمستان نسبتا مال يدارا ياز نواح يارياست که در بس ياژه پسته مشکل عمدهيوه بويم

در  يدرختان پسته رقم اکبر يرو يپژوهش ،ييسرما ازين لياثر دورمکس و روغن ولک بر تکم يمنظور بررسراستا به

محلول  مورد استفاده شامل يمارهايانجام شد. ت رجانيدر شهرستان س اراني زديمزرعه شرکت ا يجيو ترو ييگوال تيسا

درصد در  ۵ و ۴ ،۳ دورمکس ،۱۸/۱۱/۹۶خ يدر تار درصد ۵و  ۴، ۳دورمکس ، درصد ۴، روغن ولک (شاهد) ، آبيپاش

، هاباز شدن جوانه زمان. بودند ۲۹/۱۱/۹۶و  ۱۸/۱۱/۹۶ يخ هايدرصد در تار ۵ و ۴ ،۳ و دورمکس ۲۹/۱۱/۹۶ خيتار

پر، پوک،  يهاوهي، درصد مدانه ۱۰۰ها، طول شاخه، وزن در جوانه سموتازيد ديو سوپراکس دازيکاتاالز، پراکس تيفعال

درصد در زمان اول  ۳ ماريت از آن پسدرصد و  ۴دورمکس  ماريت نشان داد که جي. نتاشدند يبررس نناخنداو  خندان

از لحاظ زمان باز شدن  مارهايت نيبدترو روغن ولک  دوم خيدر تار درصد ۵ و دورمکس شاهد ماريتو  هاماريت نيبهتر

و  شاهد ماريکاتاالز مربوط به ت ميآنز تيفعال زانيم نيشتريروز ب۱۰حاصله بعد از  جيطبق نتا ند.بود يشيزا يهاجوانه

 بهمن ماه بود. ۱۸ خيشده در تار يپاشمحلول درصد ۵و  رصدد ۴ دورمکس يمارهايمربوط به ت تيفعال زانيم نيکمتر

 نيشتريب .دار نشدنديمعن ياز لحاظ آماردانه  ۱۰۰و وزن  سموتازيد ديو سوپراکس دازيپراکس ميمربوط به دو آنز يهاداده

 يمارهايآن ت و بعد از شاهد ماريطول شاخه مربوط به ت نيدرصد و کمتر ۳و  ۴دورمکس  يمارهايطول شاخه مربوط به ت

 درصد ۴دورمکس  ماريپر مربوط به ت يهاوهيدرصد م نيشتريماه بود. ببهمن ۲۹ خيشده در تار يپاشدورمکس محلول

مربوط  بيترتبه يخندان درصد نيکمتر خندان و يهاوهيم درصد نيشتريماه بود ببهمن ۱۸شده در مورخ  يپاشمحلول

 ماريت شيآزما نيا جينتا طبق .ماه بودبهمن ۱۸ خيشده در تار يپاشحلولم درصد  ۳و  درصد ۴دورمکس   يمارهايبه ت
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 يفيک يهافراسنجه و بهبود يدر رابطه با شکست زودتر خفتگ ۱۸/۱۱/۹۶ خيتار در شده يپاشمحلول درصد ۴ دورمکس

تر باز شدن کنواختيباعث  ولک روغن بود، هرچند که درصد ۴ ولک روغن از موثرتر اري) بسيو پوک ي(درصد خندان

   د.يگرد نسبت به شاهد يشيزا يهاجوانه

  ، کاتاالز يياز سرماي، نيم، خفتگير اقلييتغ :يديکل يهاواژه

  

  مقدمه:

 يهاتيفعال. کنديم فايا يجهان تجارت در خشکبار و يباغ محصوالت موفق ديتول در ياساس نقش کي مياقل

مهم جهت عملکرد  يمکان يژگيک ويزمستان  يکاف يسرما .)۱۰( است محل ييهوا و آب طيشرا به وابسته بشدت يباغبان

 روش نيا نبرگريو ۱۹۵۰ سال در بار ني). نخست۱۵است ( يت باغ ضروريريمد يت سرما براياست و کم يباغات تجار

 دارانخز اهانيگ ييسرما ازين نييتع يبرا را رند،يگ قرار گراديسانت درجه هفت از کمتر يدما در يستيبا هاجوانه که

 اگرچه. شود يم آغاز باشد، يخفتگ در کامل طور به اهيگ جوانه که يزمان از محاسبات نيا و داد قرار استفاده مورد

 ريمقاد برابر در درختان يکيولوژيزيف پاسخ اما ست،ين ارياخت در درختان ييسرما ازين نديفرآ به راجع يکامل اطالعات

  ). ۱۲( شوديم زده نيتخم ست،دما آن اساس که ييهامدل با اغلب سرما

 يطوالن و جامع يهايبررس ازمندين و ستين ريپذ امکان سهولت به جهان سطح در م،ياقل رييتغ دهيپد وقوع اثبات

 يگازها غلظت شيافزا و يسطح يدما شدن گرمتر روند چند هر است، ندهيآ در شده ديتول و گذشته يآمارها بر مدت

 فارس استان يتجار انگور يهارقم ييسرما ازين يبررس به) ۹( يعشق و انيگاراژ). ۲۲( ديمانيم يقطع باًيتقر ياگلخانه

 يسرما زانيم نده،يآ يهاسال در نيزم کره يعيطب ريغ شدن گرم ليدل به گريد دانشمندان از نقل به ها آن. پرداختند

دو  از ازين مورد يسرما نيا. اندندانسته يکاف رانگو جمله از و معتدله مناطق درختان ييسرما ازين نيتام يبرا را زمستان

. است متفاوت مختلف ارقام يحت و هاگونه در موثر ييدما محدوده و ييسرما ازين. سرما مدت و دما. شود يم ليتشک جزء

  .)۱۷و  ۱۱، ۵، ۴( کنديم رييتغ درخت سن به توجه با ييسرما ازين که است شده مشخص نيهمچن

 نور ه،يپا ا،يدر سطح از ارتفاع و ييايجغراف عرض جوانه، نوع ،يکيژنت عوامل شامل ييسرما ازينبر گذار تأثير عوامل

ش و يکانجام شده توسط پاک يهاقابل ذکر است که طبق پژوهش يکيدر رابطه با عوامل ژنت .)۶باشند (يم هيتغذ و

 يهاهر دو جوانه يياز سرماين نين و کمتريشتريمثال ب يمتفاوت دارند برا يياز سرماي) ارقام مختلف پسته ن۳( يراحم

  باشد.يم يو کله قوچ يب مربوط به ارقام اکبريبه ترت يشيو زا يشيرو
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م يده همزمان با کاهش تقسين پدينکه ايتاکنون ناشناخته مانده است اما نظر به ا يخفتگ يمولکول يهاسميمکان

 يهاگنالير با سيکه درگ يکل سلوليکننده سميتنظ يهاسميندر رابطه با مکا يستيبا ين کنترل خفتگياست بنابرا يسلول

قطع و متعاقب آن با  ييستم انتهايدر مر ين سلوليط القاء رکود زمستانه ارتباطات بيهستند، باشد. تحت شرا يهورمون

 که موجودند ياريبس شده شناخته ييايميش ). مواد۲۳گردد (يم ميمپالست ترميس ي، ارتباطات مجاريشکستن خفتگ

 غلظت چه هر. دارد يبستگ آنها دنيپاش زمان و غلظت عامل دو به مواد نيا اثر شدت باشند،يم موثر رکود شکستن در

 رکود شيافزا با که نمود توجه نکته نيا به ديبا اما. باشدمي شتريب مواد اثر شود انتخاب مناسبتر کاربرد زمان و باالتر

يم گل جوانه درخت، حساس عضو نيمهمتر معموال. ابدي شيافزا زين ادمو نيا بودن يسم تيخاص است ممکن يشکن

. دهند يم نشان را يمتفاوت اثرات مختلف طيشرا در مواد نيا. شد خواهد محصول کاهش باعث آن شدن مسموم که باشد

 تأثير مواد نيا يبخش اثر بر شده افتيدر يسرما مقدار و جوانه نمو مرحله درخت، ياهيتغذ تيوضع مار،يت از بعد يدما

). در ۴ و ۱(شد  خواهند جوانه رشد در ريتاخ سبب روند کار به رکود اتمام از پس مواد نيا که يصورت در. گذارند يم

 ۵درصد و  ۵/۲نشان داد که دورمکس در هر دو سطح ( جي) انجام گرفت نتا۸و همکاران ( يکه توسط عشق يپژوهش

ها، مدت ها، مدت زمان تا باز شدن نصف جوانهده شامل زمان شکفتن جوانهش يريگاندازه اتيبر خصوص يتأثيردرصد) 

ها و مدت زمان شکفتن مدت زمان شکفتن نصف جوانه يندارد. ول اهجوانه ييها و درصد شکوفازمان باز شدن کامل جوانه

 نياثرات مواد تام يررس) به ب۲(و همکاران  گلويجعفرب يتوسط افشار يگريپژوهش د درها را کاهش داد. کامل جوانه

 تيفيمختلف بر زمان شکفتن جوانه و ک يو روغن ولک) در غلظت ها دياس کيليسيسال (دورمکس، ييسرما ازيکننده ن

ها و کنترل،  ماريت ريبا سا سهيدر مقا درصد ۴دورمکس  ماريپرداخته شد در ت رانيرباب در جنوب ا تهيانار وار وهيم

 .ديو کنترل گرد مارهايت ريبا سا سهيعملکرد، پوست و دانه در مقا شيفت و باعث افزاشکفتن جوانه ها زودتر صورت گر

 استفاده مختلف محصوالت يرو يعيوس صورت به و باشدمي موثر ماده درصد ۴۹ يدارا که است يآب يمحلول دورمکس

 يگالب هلو، انگور، در هاانهجو رکود شکستن درصد شيافزا جمله از آن، مثبت اثر بر يمبن ياريبس گزارشات و است شده

 محصول، شيافزا انگور، وهيم اندازه و محصول ها،شاخساره تعداد شيافزا ،يوگالب البالو ،يويک ،يفرنگ انگور ل،يشل ،يژاپن

 شدن رس زود و ماده و نر يهاگل بلوغ در يهمزمان ،يويک در قلو چند يها وهيم و کاهش يافشان گرده دوره کاهش

 محصوالت در بهاره يسرما به مقاومت و يگالب در آتشک يماريب از يريجلوگ و يافشان گرده شيافزا پکان، در وهيم

 و سرما نيب يمنف يبرهمکنش و بوده يسم اثرات يدارا ماده نيا که است داده نشان گزارشات. است شده ارائه مختلف

 کينزد معتقدند يبعض که يطور به. دارد وجود يمتفاوت نظرات ماده نيا کاربرد زمان مورد در. دارد وجود دورمکس ماريت

 شدن برطرف از پس دورمکس از استفاده و دارد يشتريب تأثير رکود شکستن يعيطب زمان به يپاشمحلول زمان بودن
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 دهيد يپاشمحلول مختلف مختلف يزمانها نيب يتفاوت چيه امزيليو يول گزارش طبق بر اما. ندارد ياثر ييسرما ازين

 شده ارائه هستند، بهاره ررسيد يسرما يدارا که يمناطق در دورمکس يمنف اثرات از يحاک يگزارشات زين و شودينم

 به يپاشمحلول عمل هاجوانه شدن متورم از قبل هفته ۴ تا حداکثر که است داده شنهاديپ )۲۰۰۰ارز ( نيهمچن. است

 ممکن جوان يهاو شاخه گل يهاجوانه به ينيگسن خسارات سرما و دورمکس نيب واکنش اثر در که چرا برسد اتمام

 است معتقد زين انيدوکوزل. داده گزارش بهار در ليشل و هلو در دورمکس مثبت اثر از )۱۹۹۰ر(يدوز اما. گردد وارد است

 شده هيتوص نيهمچن .موثرند دورمکس تأثير شدت در رقم و جوانه نمو کيولوژيزيف مرحله کاربرد، زمان هرس، زمان که

 خسارت ليپتانس و تيسم شيافزا احتمال ليدل به نيا و نشود استفاده گريد ييايميش مواد همراه به دورمکس که تاس

 يبرا ازيمورد ن يمياقل طيتوجه به شرا ران،يپسته در کشور ا داريپا ديو تول ياقتصاد تيبا توجه به اهم ).۶( شود يم

 يبه مقدار کاف رياخ يها در سال يجهان شيگرما دهيتوجه به پد برخوردار است. با يا ژهيو تيکشت و کار آن، از اهم

). درختان پسته همانند ۶طور کامل برطرف نشده است ( بهدرختان پسته  ييسرما ازيوجود ندارد لذا ن ازيمورد ن يسرما

شدن  ايآن با مهدارند تا بعد از  ازيدوره سرما ن کيخود به  انهيمناطق معتدله در چرخه رشد سال  وهيدرختان م ريسا

 ياسهيمقا و ترقيدق مطالعه جهت و منظور نيهم بهجوانه ها اتفاق افتد.  يعيطب ييمناسب جهت رشد، شکوفا طيشرا

  .ديگرد انجام متفاوت يهاخيتار در دورمکس و متفاوت غلظت نيچند با پژوهش مذکور آب، و ولک روغن با دورمکس اثر

  

  :هامواد و روش

 با يپژوهش ،ييايميش باتيترک از استفاده با پسته درختان ييسرما ازين نيتام يبررس نظورمبه راستا نيهم در

 شرکت  مزرعه يجيترو و ييالگو تيسا در ياکبر رقم پسته درختان يرو بر مختلف ييايميش بيترک چند از استفاده

 انجام جهت .است شده واقع رمانک استان يغربجنوب در رجانيس شهرستان. شد انجام رجانيس شهرستان در اراني زديا

 اراني زديا شرکت مزرعه در سال ۱۹ حدود سن ز زرند  باير يه باداميبا پا ياکبر رقم پسته درختان از شيآزما نيا

 متر ۱۷۰۰ حدود ارتفاع با آبادميابراه دشت مجاورت در و رجانيس شهرستان يلومتريک ۲۰ در مزرعه نيا. شد استفاده

 ياکبر رقم پسته درخت عدد ۳۳ شيآزما نيدر ا.  دارد قرار باشديم رانيا يدشتها نيترمرتفع از يکي که ايدر سطح از

 قرار متر ۵ فيرد هر فاصله با جداگانه فيرد سه يرو بر درختان.  شد انتخاب اندازه لحاظ از مشابه بايتقر و همسن

 ماهبهمن ۱۸ در سال نيا در. گرفت انجام ۱۳۹۶ سال در شيآزما. ديانتخاب گرد درخت ۱۱ فيرد هر يرو بر. داشتند

 در که يمشکل. است بوده ساعت  ۷۶۰بهمن ماه حدود  ۲۹خ يساعت و در تار ۶۸۰ حدود شده نيتام يسرما زانيم

 مناطق از ياديز بخش که است شده آمده باعث وجودبه نيزم کره شدن گرم و يجو راتييتغ واسطهبه رياخ يهاسال



 )۱۳۹۸( ۷شماره، ۴جلد ،مجله علوم و فناوري پسته

  

٨٠ 

 

 يمستثن موضوع نيا از زين رجانيس شهرستان و شوند مشکل دچار ييسرما ازين نيتام لحاظ زا کشور در يکار پسته

است.  گذاشته را خود يمنف اثر ياکبر ارقام در ژهيوبه شهرستان نيا ديتول زانيم در ييسرما ازين نيتام مشکل و نبوده

خ يدر تار درصد ۵و  ۴، ۳دورمکس  ،درصد ۴، روغن ولک (شاهد) ، آبيمحلول پاش مورد استفاده شامل يمارهايت

و  ۱۸/۱۱/۹۶ يهاخيدرصد در تار ۵ و ۴ ،۳ و دورمکس ۲۹/۱۱/۹۶ خيدرصد در تار ۵ و ۴ ،۳ دورمکس ،۱۸/۱۱/۹۶

  .بودند ۲۹/۱۱/۹۶

 بر ۱۸/۱۱/۹۶ خيتار در) درصد ۵و  ۴، ۳( دورمکس مختلف يهاغلظت و درصد ۴روغن ولک  و آب ماريت ابتدا

 /۲۹ مورخ در. داشت وجود  فيرد هر يرو درخت کي صورت به تکرار ۳ ماريت هر جهت. شدند دهيپاش درخت هر يرو

 ۱۸/۱۱/۹۶ خيتار در که يدرختان يرو بر) درصد پنج و درصد چهار درصد، سه( دورمکس مختلف يهاغلظت ماريت ۱۱/۹۶

 مورخ در درصد ۵ و ۴ ، ۳ دورمکس ماريت سه يپاشمحلول نيهمچن. شدند تکرار دوباره بودند شده يپاش محلول

 سه زين خيتار نيا در. شد انجام بودند نشده يپاشمحلول قبال که جداگانه درختان يرو بر ک نوبت)يز (ين ۲۹/۱۱/۹۶

ز يج آناليقابل ذکر است که براساس نتا .گرفت انجام يتصادف بلوک طرح قالب در شيآزما .داشت وجود ماريت هر از تکرار

ک طرح کامال يش به صورت يو آزما باشدميها ط بلوکيشرا يکنواختيانکر يدار نشد که بيمعنها انس اثر بلوکيوار

 رفع جهت جيرا بيترک کي که درصد ۹۲ولک روغن شامل استفاده مورد ده است. روغنيل گرديه و تحليتجز يتصادف

که توسط  آلمان، شده در کشور يبندبسته و ديدورمکس موجود تول بيترک. باشدمي پسته باغات با رابطه در ييسرما ازين

 درصد ۵۱ و آب در محلول دياناميس دروژنيه درصد ۴۹ شامل بيترک نيا. است شده رانيا وارد يک شرکت داخلي

 انجام ياکوله پاشسم کي از استفاده با يمنيا نکات تيرعا ضمن و آرام يهوا در يپاشمحلول .باشدمي رفعاليغ عناصر

   .گرفت

  :شامل شد گيرياندازه شيآزما نيا در که ييهافراسنجه

 کاتاالز، يهاميآنز تيفعال يريگاندازه فصل، لياوا در مختلف يمارهايت در يشيزا يهاجوانه شدن باز زمان

 يهاوهيم درصد پر، يهاوهيم درصد وه،يمخشک ۱۰۰ وزن شاخه،  طول ها،جوانه در سموتازيد ديسوپراکس و دازيپراکس

 به ماه اسفند ۱۵ از يشيزا يها جوانه شدن باز خيتار ثبت جهت .ناخندان يهاوهيم درصد خندان، يهاهويم درصد پوک،

ها بر اساس  يادداشت برداريو  ديگرد يبررس و ديبازد قيدق و مرتب طور به مختلف يمارهايت به مربوط يهادرخت بعد

انجام  بازشده يمارهاين تيمربوط به اول يشيزا يهاجوانه درصد ۱۰۰و  ۵۰، ۲۰باز شدن حدود  يتعداد روز الزم برا

درخت انجام گرفت.  يشيزا يهاباز شده به کل جوانه يشيدرصد جوانه باز شده بر اساس تعداد جوانه زا يريگاندازه گرفت.

  د. يانجام گرد ۱۳۹۷ ماه نيفرورد ۱۲ و ۵ ،۱۳۹۶ماه  اسفند ۲۷ خيتار ۳در  يبردار ادداشتين مبنا يبر ا
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 خيتار نياول از بعد روز۱۰ سموتازيد ديسوپراکس و دازيپراکس کاتاالز، يهاميآنز تيفعال زانيم يريگاندازه جهت

 در بالفاصله و شد برداشت )يشيزا( يجانب جوانه عدد ۱۰-۱۲ شيآزما مورد درخت هر از مارهايت تمام در هايپاشمحلول

 شگاهيآزما به هاجوانه تيدرنها. شدند گذاشته عيما تروژنين يوحا مخصوص تانک در و شدند داده قرار يومينيآلوم ليفو

 ميآنز تيفعال زانيم .شد يريگاندازه شده ذکر ميآنز سه تيفعال زانيم و شدند برده رازيش دانشگاه يکشاورز دانشکده

 يط در  دروژنيه ديپراکس هيل تجزيدل به نانومتر ۲۴۰ موج طول در ينور جذب زانيم کاهش يبررس با (CAT)کاتاالز 

 موالرميلي ۱۰ م،يپتاس فسفات بافر موالرميلي ۵۰ يحاو واکنش مخلوط تريليليم ۳ ).۱۳( شد يابيارز قهيدق ۱ مدت

مخلوط  به يميآنز عصاره کردن اضافه با واکنش. بود شده استخراج يميآنز عصاره تريکروليم ۵۰و  دروژنيه ديپراکس

 در شده هيدروژن تجزيه ديپراکس کروموليم حسب بر ميآنز تيفعال ياموشخ بيضر از استفاده با. شد شروع واکنش

  .شد گزارش و محاسبه نمونه تازه وزن گرم کي يازا به قهيدق کي مدت

CAT =
ΔA

Dilution	factor × Time × EC × FW 

FW = تازه برگ نمونه وزن  

Dilution factor  =دستگاه توسط شده خوانده نمونه حجم به نسبت ميآنز مقدار  

EC است. ۳۹/  ۴ کاتاالز يبرا که است يخاموش بيضر همان  

  نشدند.دار معني ياز لحاظ آمار سموتازيد ديو سوپراکس دازيپراکس يم هايت آنزيزان فعاليم

 کشخط از استفاده با ماريت هر در رشد زانيم يبررس جهت هاشاخه طول ۱۳۹۷ بهشتيارد ۱۰ مورخ در

 و  شد يريگاندازه کش خط از استفاده با ختدر هر از متفات جهات در شاخه سه طول کار نيا يبرا. شد يريگاندازه

 جينتا که شدند سهيمقا گريکدي با مختلف يمارهايت به مربوط اعداد سپس و کرده حساب را  شاخه سه طول نيانگيم

 يشد از لحاظ آمار گيرياندازهس يخ با استفاده از کولين تاريفراسنجه قطر شاخه که در ا .است آمده ۳ شکل در حاصله

 يمارهايک از درختان مربوط به تيپر و پوک  از هر  يوه هايوه و درصد ميخشک م ۱۰۰نشد. در رابطه با وزن ر دامعني

برداشت شد و پس از خشک کردن ابتدا وزن  يمختلف درختان  به طور تصادف  يهاکصد عدد بذر از قسمتيمختلف 

کصد عدد بذر ين يد و سپس بر اساس ايگرد يريگتال اندازهيجيد يکصد عدد بذر مربوط به هر درخت با ترازويخشک 

ها درصد وهيز بعد از شکستن ميشد و در انتهاء ن يادداشت برداريخندان و ناخندان  يهاوهيمار درصد ميمربوط به هر ت

  دار نشد. يمعن يز از لحاظ آماريوه خشک نيکصد عدد ميد. قابل ذکر است که وزن يپر و پوک محاسبه گرد يهاوهيم

  

  :جينتا
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) يپاشمحلول نيروز بعد از اول ۳۹( ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۷ خيدر تار ۱بدست آمده طبق شکل  جيبا توجه به نتا

 ۲۹و  ۱۸شده ( يپاشدرصد دو بار محلول ۳بهمن ماه و  ۱۸شده در مورخ  يپاشدرصد محلول ۳و  ۴دورمکس  يمارهايت

مربوط  يشيزا يهاکدام از جوانه چيه خيتار نيباز شدند و در ا هاآن يشيزا يهابودند که جوانه ييمارهايت نيماه) اولبهمن

 مارياسفند ماه مربوط به ت ۲۷ خيدر تار يشيزا يهادرصد بازشدن جوانه نيشتريب نکهيباز نشدند. نکته ا مارهايت هيبه بق

 ماري) در تيپاشحلولم نيروز بعد از اول ۴۶( ۱۳۹۷ماه  نيفرورد ۵ خيدر تار ۱درصد بود. با توجه به شکل  ۴دورمکس 

باز نشده بود اما  يشيجوانه زا چيماه هنوز هبهمن ۲۹ خيشده در تار يپاشدرصد محلول ۵آب و روغن ولک و دورمکس 

باز شده  يشيزا يهادرصد جوانه نيشتريب زين خيتار نيشروع به باز شدن کردند. در ا يشيزا يهاجوانه مارهايت هيدر بق

) يپاشمحلول نيروز بعد از اول ۵۳ماه ( نيفرورد ۱۲ خيدرصد بود. در تار ۳درصد و سپس  ۴س دورمک ماريمربوط به ت

درصد  ۴درصد  و  ۴دورمکس  ماريروغن ولک و ت ماريدرصد باز شدن در ت نيشروع به باز شدن کردند و ا مارهايتمام ت

 ماريدر ت خيتار نيبود. در ا يترتند بيهفته نسبتا  قابل توجه و با ش کيشده در طول حدود  يدو بار محلول پاش

باز شده بودند. با توجه  يشيزا يهادرصد جوانه ۹۳بهمن ماه، حدود  ۱۸شده در مورخ  يپاشدرصد محلول ۴دورمکس 

از  مارهايت نيرتريد خيشده در دو تار يپاشدرصد محلول ۵آب و روغن ولک و دورمکس  ماريدست آمده تبه جيبه نتا

در آنها  يپاشمحلول خيکه در دو تار ييمارهايدر ت جيطبق نتا نيبودند. همچن يشيزا يهاوانهج لحاظ زمان باز شدن

اثر کمتر  يحت يدر موارد نينداشت. همچن يشيزا يهادر زودتر باز شدن جوانه يتأثير چيه يپاشانجام شد تکرار محلول

وجود نداشت.  هايپاشتکرار محلول نيب يردايدرصد تفاوت معن ۵و  ۳ يمارهايدرصد و در ت ۴ ماريهم داشت مثل ت

شده  يپاشدرصد محلول ۴دورمکس  ماريمربوط به ت يشيزا يهاباز شدن جوانه خيتار نيدست آمده زودتربه جيطبق نتا

درصد  ۵و دورمکس  بهمن ۱۸در  باز شدن مربوط به شاهد روغن ولک خيتار نيرتري) و د۲بود (شکل ۱۸/۱۱/۹۶ خيدر تار

  در نمودار آمده است. زين مارهايت ريسا جيماه بود. نتا بهمن ۲۹شده در  يشمحلول پا
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   .ديگرد انجام آنها در يبردار ادداشتي) ۱۳۹۷ ماه نيفرورد ۱۸ و ۱۲ ،۵ ،۱۳۹۶ ماه اسفند ۲۷ و ۲۳( خيتار ۵ در  که شيآزما مورد  ماريت ۱۱ در يشيزا يهاجوانه بازشدن درصد سهيمقا -۱ شکل

 دورمکس( D.5-18 ،)ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول%  ۴ دورمکس( D.4-18 ،)ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(  D.3-18 ،) %۴ ولک روغن( V-18 ،)آب( W-18. باشدمي يبردار ادداشتي يهاخيتار بيترت انگريب ۵ تا ۱ داداع

 %۵ دورمکس(  D.5,5-18,29 و) ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۴ دورمکس(  D.4,4-18,29 ،)ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ رمکس(دوD.3,3-18,29 ،)ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول ۵%

  .بهمن ماه) ۲۹شده در  يپاشمحلول %۵دورمکس (   D.5-29 بهمن ماه)، ۲۹شده در  يپاشمحلول %۴ورمکس د(  D.4-29 بهمن ماه)، ۲۹شده در  يپاشمحلول %۳دورمکس (  D.3-29، )ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول
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  .ن ماهيفرورد ۱۲زان درصد باز شدن جوانه ها در يسه ميمقا-۲ شکل
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 يآمار لحاظ از سموتازيدديسوپراکس و دازيپراکس ميآنز دو به مربوط )۱(جدول  يهاداده يآمار ليتحل و هيتجز از بعد

 تيفعال زانيم نيشتريب روز۱۰ از بعد حاصله جينتا طبق. شدند داريمعن کاتاالز ميآنز به مربوط يهاداده يول نشدند داريمعن

 در شده يپاشمحلول درصد ۵ و ۴ دورمکس يمارهايت به مربوط تيفعال زانيم نيکمتر و آب ماريت به مربوط کاتاالز ميآنز

 خيتار نيدوم از بعد روز ۱۰ البته. نداشت وجود يداريمعن تفاوت يآمار لحاظ از مارهايت هيبق نيب. بود ماهبهمن ۱۸ خيتار

 بعد و شد يبردار نمونه دوباره زين ولک روغن و آب ماريت و ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول يمارهايت از زين يپاشمحلول

  ).۳شکل( نشدند داريمعن يآمار لحاظ از هاداده تفاوت ها ميآنز يريگاندازه از

 
  .)آب( W- 18.ماه بهمن ۲۹ مورخ در مختلف يمارهايت در کاتاالز ميآنز تيفعال زانيم -۳شکل

18-V )۴ ولک روغن% (، D.3-18  )ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(، D.4-18 )ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول%  ۴ دورمکس(، D.5-18 

 دورمکس(  D.4,4-29,18 ،)ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس( D.3,3-29,18 ،)ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۵ دورمکس(

 دورمکس( D.3-29 ،)ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۵ دورمکس(  D.5,5-29,18 و) ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول ۴%

 بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۵ دورمکس(  D.5-29 ،)ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۴ دورمکس(  D.4-29 ،)ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشلولمح ۳%

  جوانهدر  قهيمتر در دقيدر هر سانت ميآنز تيفعال موالرميلي=  *IU ).ماه
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  .ماهبهشتيارد ۱۰ مورخ در شده يريگاندازه شاخه طول -۴ شکل

 18 -W )آب(، 18-V )۴ ولک روغن% (، D.3-18  )ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(، D.4-18 )۱۸ در شده يپاشمحلول%  ۴ دورمکس 

 ،)ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس( D.3,3-29,18 ،)ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۵ دورمکس( D.5-18 ،)ماه بهمن

29,18-D.4,4  )ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۴ دورمکس (29,18 و-D.5,5  )۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۵ دورمکس 

 %۵ دورمکس(   D.5-29 ،)ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۴ دورمکس(  D.4-29 ،)ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(  D.3-29 ،)ماه بهمن

  ).ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول

  

 و درصد ۳ و ۴ دورمکس يمارهايت به مربوط شاخه طول نيشتريب ماهبهشتيارد ۱۰ مورخ در ۴ شکل به توجه با

 البته. بود ماه بهمن ۲۹ خيتار در شده يپاشمحلول دورمکس يمارهايت آن از بعد و آب ماريت به مربوط شاخه طول نيکمتر

. نداشت وجود يداريمعن تفاوت مختلف يمارهايت نيب  دانه ۱۰۰ وزن و شاخه قطر پارامتر با رابطه در هک است ذکر قابل

-محلول درصد ۴ ماريت به مربوط پوک يهاوهيم درصد نيکمتر و پر يهاوهيم درصد نيشتريب ۵ شکل در حاصله جينتا طبق

 و کباري دورمکس درصد ۴ يمارهايت  نيب پوک و پر يهاوهيم درصد با رابطه در البته. بود ماهبهمن ۱۸ مورخ در شدهيپاش

 مربوط پوک يهاوهيم  درصد نيشتريب و پر يهاوهيم درصد نيکمتر. نداشت وجود يداريمعن تفاوت شده يپاشمحلول بار دو

 هيبق نيب. بود هما بهمن ۲۹ مورخ در شده يپاشمحلول درصد ۵ و ماهبهمن ۱۸ مورخ در شدهيپاشمحلول درصد ۳ ماريت به

  .نداشت وجود يداريمعن تفاوت يآمار لحاظ از مارهايت
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18 -W )آب(، 18-V )۴ ولک روغن% (، D.3-18  )ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(، D.4-18 )بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول%  ۴ دورمکس 

-29,18 ،)ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس( D.3,3-29,18 ،)ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۵ دورمکس( D.5-18 ،)ماه

D.4,4  )ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۴ دورمکس (29,18 و-D.5,5  )ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يشپامحلول %۵ دورمکس(، 

D.3-29  )ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(، D.4-29  )ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۴ دورمکس(، D.5-29   )يپاشمحلول %۵ دورمکس 

  ).ماه بهمن ۲۹ در شده
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  يمارهايت به مربوط بيترت به يخندان انزيم نيوکمتر خندان يهاوهيم زانيم نيشتريب يخندان درصد با رابطه در

 وجود رابطه نيا در يداريمعن تفاوت مارهايت هيبق نيب و بود ماه بهمن ۱۸ خيتار در شده يپاشمحلول درصد ۳ و ۴ دورمکس

  ).  ۶ شکل( بود برعکس صورت به باال جينتا يناخندان پارامتر مورد در. نداشت

 

 
  .شيآزما مورد مختلف يمارهايت در ناخندان يوه هاين و ب: درصد مخندا يوه هايالف: درصد م -۶ شکل

18 -W )آب(، 18-V )۴ ولک روغن% (، D.3-18  )ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(، D.4-18 )بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول%  ۴ دورمکس 

-29,18 ،)ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس( D.3,3-29,18 ،)ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۵ دورمکس( D.5-18 ،)ماه

D.4,4  )ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاش محلول %۴ دورمکس (29,18 و-D.5,5  )ماه بهمن ۲۹ و ماه بهمن ۱۸ در شده يپاشمحلول %۵ دورمکس(، 

D.3-29  )ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۳ دورمکس(، D.4-29  )ماه بهمن ۲۹ در شده يپاشمحلول %۴ دورمکس(، D.5-29   )يپاشمحلول %۵ دورمکس 

  ).ماه بهمن ۲۹ در شده
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  باشند.يش ميمربوط به آزما يهاانس فراسنجهيه واريبه تجز مربوط ۲و  ۱ جداول

 

  
 

  
  

  بحث:

 رفع جهت مختلف يهاخيتار در و متفاوت يهاغلظت با دورمکس مختلف يمارهايت از و ولک روغن از پژوهش نيا در

 خيتار در دورمکس يپاشمحلول درختان يرو بر که ييمارهايت تمام در ج،ينتا به توجه با که شد استفاده پسته در ييسرما ازين

 است ذکر قابل. شد ترکوتاه درختان رکود دوره و ديگرد برطرف زودتر ييسرما ازين آب ماريت به نسبت شد انجام ماه بهمن ۱۸

  . شد شکسته زودتر درختان رکود آب ماريت به نسبت زين ولک روغن ماريت در هک

  :رديگ يم صورت منظور سه به اغلب ييايميش مواد از استفاده واقع در

-۱جدول    
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  .دارند ييسرما ازين کردن برطرف يبرا يکم يسرما که يمناطق در يريسردس درختان ييسرما ازين کردن برطرف -۱

  .شود يم برطرف ييسرما ازين که يمناطق در يحت ها،وهيم دنيرس و اهجوانه شکفتن يهمزمان -۲

 محصول و يگلده شيافزا جهينت در که دارد، وجود ييانتها جوانه تيغالب که يارقام در بخصوص هاجوانه ييشکوفا شيافزا -۳

 در دانشمندان ريسا جينتا با که شد رکود دوره زودتر شکست باعث ييايميش يمارهايت زين پژوهش نيا در. دارد دنبال به را

  .)۲۱و  ۱۹، ۱۸، ۱۶، ۱( داشت يهمخوان خصوص نيا

 استفاده مورد غلظت و استفاده زمان موضوع دو رکود دوره کردن برطرف جهت ييايميش مواد از استفاده با رابطه در

 زين پژوهش نيا ياصل هدف و شد يبررس تيحساس و دقت با مورد دو نيا پژوهش نيا در که داد قرار توجه مورد ديبا را

 ۱۸ متفاوت يهاغلظت با دورمکس يمارهايت جهت يپاشمحلول خيتار نيبهتر جينتا طبق. بود موضوع دو نيا ترقيدق يبررس

 اول خيتار دو در شدند يپاش محلول ماهبهمن ۲۹ مورخ در که ييمارهايت از کدام چيه در نکهيا گريد نکته  و بود ماهبهمن

 اثر نيکمتر ماهبهمن اواخر در يپاش محلول نيبنابرا. بودند نشده باز يشيزا يهاجوانه) ماه اسفند ۲۷ و ۲۳( يربردا ادداشتي

 ازين درصد ۷۵ حدود که است يزمان دورمکس جمله از ييايميش مواد يمارهايت از استفاده زمان نيبهتر واقع در .را داشت

 نيبهتر که دانشمندان ريسا جينتا با موضوع نيا باشد که پسته گل يهاوانهج تورم از قبل ماه کي و باشد شده نيتام ييسرما

 مناسب زمان در اگر نيبنابرا. )۳داشت ( تطابق کننديم ذکر هاجوانه تورم از قبل ماه کي را ييايميش مواد از استفاده زمان

 رکود شکست در يتأثير چيه ريتاخ با يهايپاشمحلول گريد مينشد ييسرما ازين رفع جهت دورمکس يپاش محلول به موفق

 ي) به بررس۲۶( يو اصغر يکه توسط راحم ي. در پژوهشباشدمي دکنندگانيتول بر ياضاف يهانهيهز ليتحم فقط و ندارند

ن يمار در اين تيپسته جهت شکست دوره رکود جوانه پرداخته شد بهتر يترات بر رويم نيدورمکس، روغن ولک و پتاس تأثير

شکست دوره  يداريز به طور معنيدرصد بود. اگرچه دورمکس درصد ن ۷درصد و روغن ولک  ۴دورمکس  بيخصوص ترک

 نيبهتر جينتا به توجه با بعد داشت. موضوع ين پژوهش همخوانيج اين موارد با نتايش داد که ايرکود را نسبت به کنترل افزا

 جينتا درصد ۵ ماريت و. باشدميدرصد  ۳ غلظت آن از بعد و باشدمي درصد ۴ غلظت دورمکس ماده استفاده مورد غلظت

 کند يم ليتحم کشاورز به را يشتريب نهيهز که ييايميش مواد باالتر غلظت از استفاده به يازين نيبنابرا داشت يترفيضع

 دورمکس ماريت يول ديگرد رکود دوره زودتر شکست باعث زين ماده نيا جينتا طبق زين ولک روغن با رابطه در. ندارد وجود زين

. باشدمي تريقو ولک روغن ماريت از رکود شکست جهت دورمکس نيبنابرا. بود درصد ۴ ولک روغن از موثرتر اريبس درصد ۴

داشت  ياد) دورمکس در شکست رکود در جوانه همخوانيز تأثيرر دانشمندان در رابطه با موثرتر بودن (يج ساين با نتايکه ا
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 درصد ۴ دورمکس ماريت که است ذکر قابل  يخندان زانيم و يپوک درصد از جمله يفيک يترهاپارام با رابطه ). در۲۴(

 ليدل به درصد ۳ ماريت در يفيک يپارامترها ترفيضع جينتا البته بود ماريت نيبهتر ماهبهمن ۱۸  مورخ در شده يپاشمحلول

 باعث درصد ۴ ماريت ژهيبو دورمکس مختلف يمارهايت نکهيا يبعد نکته. بود ليپس آفت به ماريت نيا درختان شتريب يآلودگ

 نيا. نداشت يداريمعن تفاوت مختلف يمارهايت در وهيمخشک ۱۰۰ وزن يول شدند درختان خواب دوره زودتر شدن شکسته

 ودرک دوره زدودتر شکست باعث توانند يم ييايميش مواد يمارهايت اگرچه که کرد ريتفس صورت نيبد بتوان ديشا را موضوع

 نيعدم تامان شده است که يهمچنانکه ب شوند فصل اول در ياکبر رقم درختان ترموفق يافشان گرده باعث نيهمچن و شوند

 ايکاهش و  تيها و در نهاجوانه اديز زشيگرده، ر ديکاهش تول ،يشيو زا يشيدر ساختار رو يمنجر به نابسامان  ييسرما ازين

 هيتغذ تيريمد نيهمچن و هايماريب و آفات کنترل جمله از يتيريمد عوامل ريسا نترلک اما) ۷( گردديمحصول م ديعدم تول

. در حال حاضر امکان استفاده باشدمي مهم اريبس مارهايت نيا از يينها و موفق جهينت حصول در زين فصل طول در ياريآب و

 دييتا يعلم يهاگزارش يدر برخ وندش يياسرم ازيحداقل ن نيدر تام ليموجب تسه يعيکه به طور طب نيگزيجا باتياز ترک

  ).۶( شده است

 کاتاالز ميآنز تيفعال از دورمکس که معتقدند پژوهشگران) دياناميس دروژنيه(دورمکس عمل سميمکان با رابطه در

 ديپراکس يسم ماده هيتجز آن فهيوظ و دارد عهده بر ياهيگ ساز و سوخت در يمهم نقش ميآنز نيا. کند يم يريجلوگ

 دروژن،يه ديپراکس تجمع شود، يم متوقف کاتاالز تيفعال که يهنگام. است اهيگ يااختهي يتهايفعال از حاصله دروژنيه

 ين راستا در پژوهشيدر هم .کند تنفس فسفات پنتوز ريمس قيطر از چرخه شود يم باعث و کرده متوقف را زيکوليگل چرخه

د و پنتوز فسفات) يک اسيليکربوکس يز، تريکوليدرات (گليسم کربوهيتابولمختلف م يرات در انواع چرخه هاييتغ يکه به بررس

ر در ييش و تغين افزايشتريد که بيپرداخته شد مشخص گرد ياه گل صد تومانين چرخه ها  در گير در ايبارز درگ يو ژنها

 ر،يمس نيا شدن فعال از ) که پس۳۰دروژناز بود (يفسفات ده -۶ -ر در چرخه پنتوز فسفات مانند گلوکزيدرگ يها و ژنهاميآنز

. شود يم فراهم رکود شکستن يبرا الزم طيشرا و شوديم ساخته جوانه مجدد رشد يريسرگ از يبرا الزم مواد از يفيط

 و شود يم فسفات پنتوز چرخه وارد عمل نيا از حاصل يقندها و شده نشاسته شدن زيدروليه سبب دياناميس وني نيهمچن

 ديا يم بدست رکود شکستن يبرا الزم يانرژ بيترت نيبد و شودينم مصرف زيکوليگل چرخه در و رفته لپه محور طرف به اي

 موانع از يکي اختهي دو آزاد يکالهايراد اما. است يضرور اريبس يتنفس يهاميآنز تيفعال رکود، شکستن يبرا گريد طرف از

- يآنت يا ماده که( اياح ونيگلوتات شيافزا سبب دورمکس هک داده نشان مختلف گزارشات. باشندمي ها ميآنز تيفعال مهم
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 يکالهايراد حذف سبب قيطر نيا از و شده هلو و بيس مانند معتدله مناطق وهيم درختان گل يهاجوانه در) است دانياکس

 شتريب سنتز اعثب و گرددمي واقع موثر زومهايپل تيفعال بر ون،يگلوتات نيا بر عالوه. گردديم رکود شکست کيتحر و آزاد

 در دخالت ،)آلو در( وني نشت شيافزا به توان يم دورمکس گريد اثرات از. گرددمي رکود شکستن يبرا ازين مورد يهاميآنز

 و ميکلس ن،يزآت يدارا يهانيتوکنيسا شيوافزا) يويک در( نيپرول نهيآم دياس و کل تروژنين شيافزا گوگرددار، باتيترک

 در عيتسر و دياناميس وني شيافزا لن،يات بردن کار به با که است معتقد نيهمچن. کرد اشاره) بيرسد( خام رهيش در ميزيمن

  ).۱ و ۲۵ ،۱۴ ،۲۰(داشت  ميخواه را رکود شکستن

  

  :يکل يريگجهينت

ــت زودتر دوره رکود    اگرچه   شين آزما يج ايطبق نتا  ــکسـ ــته  يها جوانه  روغن ولک باعث شـ  مار يت يول دي گرد پسـ

ص  ۴دورمکس  ش محلول ددر ست    ۱۸/۱۱/۹۶شده در مورخ   يپا موثرتر از  روز جلوتر انداخت و ۱۴دوره رکود جوانه را  شک

ــد ۴روغن ولک  محلول درصــد  ۴دورمکس  ماريتمار يم کاتاالز مربوط به تيت آنزين کاهش فعاليشــترين بيهمچن بود. درص

  دورمکس ماريت زين يخندان زانيو م يمله درصد پوکازج يفيک يهافراسنجهدر رابطه با  بود. ۱۸/۱۱/۹۶شده در مورخ  يپاش

  .بود ماريت نيماه بهتربهمن ۱۸شده در مورخ  يمحلول پاشدرصد  ۴

  

  منابع 
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