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چکیده
هاي محیطی را در گیاهان تنشاثرات مضر و است. این ترکیب بازدارنده رشد ی استترکیبات تریازولترینمهمپاکلوبوترازول یکی از 

رویشی سیب رقم گاال مورد و رشددهیگلرشد پاکلوبوترازول روي زمان کنندهتنظیمسطوح مختلف اثر. دهدمیتخفیف مختلف 
در خاك مورد استفاده کاربردگرم براي هر درخت به صورت 25/1، 5/0، 0بدین منظور پاکلوبوترازول با غلظت .قرار گرفتبررسی 

نشان داد که نتایج) انجام گردید.ماهبهمنگل آغازي (تقریبی روز پیش از زمان 70-60حدوداًو تیمار در یک نوبت قرار گرفت.
تیمار کلی در حالترسد بنابراین به نظر میدرخت شد.و طولرازول سبب کاهش درصد سطح مقطع تنه غلظت باالي پاکلوبوت

گردد.سیب میباعث کاهش رشد رویشی درختان پکلوبوترازول 
تودهزیسترشد رویشی، پاکلوبوترازول،،سیبکلمات کلیدي:

مقدمه
محصوالت باغی اقتصادي در ترینمهمیکی از این گیاهمیوه . استRosaceaeخانوادهازMalus pumilaدرخت سیب با نام علمی 

مطالعات . هاي بذري استاستفاده از پایهایرانکلی در مشکلپاکوتاه کننده متعدد براي سیب یکهايپایهجهان است. با وجود 
رشد هايکنندهکند. رشد براي ایجاد باغات متراکم کمک گرفتهايکنندهتوان با استفاده از کند میگوناگون نشان داده است که

افزایش مقاومت به افزایش میزان کلروفیل،،دهیگلهستند که باعث افزایش دوره با خاصیت ضدجیبرلینی از مواد شیمیایی یانواع
توانمیاز جمله این مواد .شوندمیرشد رویشی و کاهشافزایش تعداد گل انشعاب،افزایش تعداد آلودگی هوا،گرما،خشکی،سرما،

اثرهاي بیولوژیک کاربرد پاکلوبوترازول در واقع ناشی از کاهش پاکلوبوترازول از گروه تریازول هاست.به پاکلوبوترازول اشاره کرد.
مختلف درختان هايگونهمرفولوژیکی فیزیولوژیکی وهايیژگیوپاکلوبوترازول اثرهاي مفیدي روي جیبرلین داخلی در گیاه است.

رقابت و کاهشبه طور کلی تریازول ها سبب کاهش رشد رویشی بارزترین ویژگی مرفولوژیکی آن کاهش رشد رویشی است.دارد.
10در خاك دارد و حداکثر تا پاکلوبوترازول تحرك پذیري متوسطی).2(شودمواد فتوسنتزي میبر سرو زایشیرویشی هاياندامبین 
بر کیلوگرم در موش گرممیلی1954آن LD50مقدار.شودنمیتبخیر تقریباًضمن اینکه .شودمیجاجابهمتر در سال در خاك لومی یسانت

کالستوژنی و،جهش زاییگونههیچدر تحقیقات متعدد روي پاکلوبوترازول بنابراین این ماده سمیت متوسطی دارد.،نر بالغ است
).1(در دسترس نیستنیز دال بر سرطان زا بودن آن و گزارشیاست آنیوژنی مشاهده نشده 

و رشدطول میانگره ها ارتفاع گیاه،شاخه،رشدبه صورت خاکی نسبت به محلول پاشی اثر بیش تري در کاهشکنندهتنظیمکاربرد این 
نیاز و کاهشکاربرد خاکی پاکلوبوترازول در درختان زردآلو در طی فصل رشد باعث کاهش رشد رویشی ).5(جانبی داردهايشاخه

سیب گزارش شده است. درختان پیرتر در پاسخ به کاربرد و درختانبالغ لوهايآرشدي مشابه در زرد هايپاسخ.شودمیبه هرس 
).3(پاکلوبوترازول حساسیت کم تري نسبت به درختان جوان دارند
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گزارش و گالبیکاهش طول شاخه در سیب ).2(استو هلوبر رشد رویشی در مرکبات و موثرپاکلوبوترازول یک بازدارنده رشد 
که موجب تغییر در زمان استدرونی گیاه هايهورموناثرهاي فیزولوژیک پاکلوبوترازول به دلیل تغییر در توازون ).6(شده است
رقم گوانگ زردآلويگزارش شده است که محلول پاشی درختان .گرددمیهامیوهو رسیدنهاي برگی و جوانههاگلشکوفایی 

).4(شودمیدهی سبب افزایش میوهواندازدمیتأخیرروز به 20-13را دهیگلمونگ با پاکلوبوترازول زمان 
هاو روشمواد 

تیمار در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشگاه تبریز کشت شدند.،M27گاال چهار ساله پیوند شده بر روي پایه رویشیسیبدرختان 
حدوداًتیمار در یک نوبت گرم به ازاي هر درخت اعمال شدند.25/1، 5/0، 0پاکلوبوترازول جهت محلول پاشی خاکی در سه غلظت 

) انجام شد.ماهفروردینروز پیش از زمان گل آغازي (60-70
تصادفی کامالًهايبلوكقالب طرح و درتکرارسهبا این آزمایشساقه انجام گردید.و طولقطر ساقه گیرياندازهبه ازاي هر تیمار 

در سطح و ایی دانکن به روش آزمون چند دامنههادادهمیانگین و مقایسهSPSSافزارنرماستفاده از باهادادهتجزیه واریانس اجرا شد.
انجام شد.درصد 5داري احتمال معنی

و بحثنتایج 
همان طور که نشان داد که در درختان تیمار شده با غلظت باالي پاکلوبوترازول کاهش شدید رشد رویشی نشان دادند.هابررسینتایج 

و5/0در غلظت دارمعنیو تفاوتاستدارمعنیتیمار پاکلوبوترازول روي کاهش درصد سطح مقطع تأثیرشودمیدیده 1در نمودار 
به ازاي هر درخت وجود دارد.صفر گرمبه ازاي هر درخت با غلظت گرم25/1

گرم به ازاي هر درخت نسبت 25/1، 5/0، 0تیمارهايدر بینهاشاخهدر میزان رشد طولی دارمعنیوجود اختالف دهندهنشان2نمودار 
هاي غلظتروشن شد که محلول پاشی پاکلوبوترازول در روي سیب گاال شدهانجامدر تحقیق .استبه صفر گرم به ازاي هر درخت 

اما در انتهاي فصل رشدي ي در روند رشد رویشی نداشت ودارمعنیتأثیرگرم به ازاي هر درخت در اوایل فصل رویشی 25/1و5/0
داشته است.تأثیررشد طولی و درصدبر روي کاهش درصد سطح مقطع دارمعنیبه طور گیرياندازهدر آخرین 

گرم به ازاي هر درختپاکلوبوترازولتأثیرسطح مقطع شاخه تحت تغییرات: 1نمودار
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پاکلوبوترازولتأثیرطول شاخه تحت تغییرات: 2نمودار

با ممانعت از اکسیداسیون پاکلوبوترازول. ناشی از کاهش جیبرلین داخلی در گیاه استعمدتااثرهاي بیولوژیک کاربرد پاکلوبوترازول 
ویژگی بارزترین. )2(شودمیکائورن به کائورنیک اسید در مسیر بیوسنتز جیبرلیک اسید اختالل ایجاد کرده مانع تشکیل آن 

هاياندامرقابت بین و کاهشمرفولوژیکی کاربرد آن کاهش رشد رویشی است. به طور کلی تریازول ها سبب کاهش رشد رویشی 
تأثیررسد که پاکلوبوترازول در ابتداي رشد رویشی . در این آزمایش نیز به نظر میشوندمیمواد فتوسنتزي سریشی بررویشی و زا

تنه باعث و قطرروي کاهش نسبت رشد طولی شاخساره تأثیرگذاريچندانی بر روي درختان سیب نداشته ولی در مراحل آخر با 
کننده رشد باعث کاهش میزان جیبرلین درونی و در مطالعه اخیر نیز کاربرد این تنظیمرسد در. به نظر میشودمیکاهش رشد رویشی 

تر سیب و هاي فشردهشود. این ویژگی احتماالً رهیافت جدیدي در ایجاد باغنهایت باعث کاهش رشد طولی و قطري در گیاه سیب می
ده وجود ندارد، ایجاد خواهد کرد.کننهاي پاکوتاهالقاي پاکوتاهی در سیب زمانی که دسترسی به پایه
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Effect of paclobutrazol on vegetative growth of Gala apple

Sh. Hoseinpour1*, L. Rostami1, F. Zare Nahandi2

1-M. Sc of Horticultural Science, University of Tabriz. 2- Asociate Professor, Dep. of Horticultural Science, University of Tabriz.
*Corresponding author: shabnamh690@gmail.com

Abstract

Paclobutrazol is one of the most important triazolic compounds. This compound is growth inhibitor
and Reduces the harmful effects of abiotic stresses on plants. Effect of paclobutrazol on flowering and
vegetative growth of Gala apples were studied. For this purpose, paclobutrazol at concentrations of 0, 0.5,
1.25 grams per tree were used for soil application. . The results showed that high concentrations of
paclobutrazol reduced the amount of surface area and the tree trunk. In general, it seems treatment with
Paclobutrazol reduced vegetative growth of apple trees.

Keywords: Apple, paclobutrazol, growth, biomass
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