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 چکیده           

 هایسالطی    دردیررس بهاره  های بادام با سرمایمنظور عدم مواجه گلاین تحقیق با هدف به تاخیر انداختن زمان گلدهی به

انجام شد. آزمایش  روی درختان بادام رقم شکوفه در روستای تپه پاشی شهرستان گرمی، بررسی انجام شده است. 97-1396

 و 1، 5/0 ،0هایتیمارها شامل الکل در غلظت. اجرا گردیدتصادفی در سه تکرار  های کاملبلوکطرح بر پایه فاکتوریل  بصورت

ها نشان داد که اثر تیمار دادهتایج تجزیه واریانس حاصل از ندرصد بودند.  6و  4، 2، 0های در هزار و کائولین در غلظت 5/1

ابل کائولین و اثر متق بین تیمارهای لیو ،  بوده دارلدهی در سطح احتمال یک درصد معنیالکل بر زمان شروع گلدهی و پایان گ

 درختان با چند بود هر شاهد درختانمربوط به  گلدهی زمان زودترین .مشاهده نشد یدارمعنیاز نظر آماری تفاوت بین تیمارها 

 با شده تیمار درختان را گلدهیزمان  دیرتریننداشت. در این بررسی  توجهی قابل تفاوت هزار در 1 و 5/0 الکل با شده تیمار

  .ندداشت هزار در 5/1 الکل

   گلدهی ،گرمی ،سرمازدگی ،بهاره: واژگان کلیدی

 

  مقدمه

های خشک مناطق معتدله بوده که به دلیل آسانی در برداشت ترین میوهیکی از مهم  Prunus dulcis Millعلمی  نام با بادام  

های آهکی و مناطق نیمه خشک و ارزش غذایی باال از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی محصول، حمل ونقل آسان، سازگاری به خاک

اطق تولیـد بـادام بـه منـ یبهاره آسیب ببیند، در نتیجه گستره شود که اغلب از سرمایطبیعت زود گل بودن آن باعث می. (3) ددار

اشـد بهای این درخت میی کشت بادام، نیاز سرمایی پایین جوانهشود. عامـل محـدود کننـدههای نسبتاً مالیم محدود میبـا زمستان

یل بهار از سرمازدگی بهاره آسیب ااواخر زمستان و او ها درهـای گل و شکوفهشود و در نتیجه جوانـهها میدهی جوانهکه باعث زود گل

 سرمای با مبارزه برای منابع در (.4د )بینند. البته میزان آسیب ناشی از یخبنـدان، بـه مرحلـه نمو گل و نوع رقم بستگی دارمی

 هنگامدیر ممکن است. سرماهای درخت یا باغ میکروکلیمای در تغییرات ایجاد با که معموالً شده ارائه مختلفی هایروش بهاره دیررس

 بین از موجب شده تشکیل تازه هایو میوه گل زایشی هایاندام در سلولی غشاء انهدام و بافتی آب میان انجماد طریق از بیشتر بهاره

 تشکیل درصد عسل، زنبورهای فعالیت کاهش و لوله گرده رشد افشانی، گرده در اختالل طریق از همچنین گردد.محصول می رفتن

 بهاره سرمازدگی خسارت از بتوان که هاییتکنیک و هاروش از استفاده بنابراین(. 6دهد )می کاهش شدت به را محصول و میوه
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 تنظیم و شیمیایی مواد از استفاده زدگی،سرما خسارت از جلوگیری هایراه از یکی .است پذیرنا اجتناب و ضروری نمود، جلوگیری

 با هاگل شدن مواجه از فرار برای دارهسته درختان دهیگل زمان انداختن به تاخیر جهت درکائولین  و الکلنظیر  رشد هایکننده

هـای منحصر به فرد است؛ از جملـه اینکـه ایـن ذرات از نظـر شیمیایی ای کارا بـا ویژگـیهکائولین یک پوشش ذر (.2باشد )می سرما

 تواند پوششمیکرومتر است، طوری فرموله شده که قدرت پراکنـدگی باالیی داشته و می 2بی اثر هستند، قطـر ذرات آنهـا کمتـر از 

عه آورد، اشبادل گازی بـرگ اختاللی بوجـود نمییکنواختی ایجـاد نماید. پوشش ایجـاد شـده توسـط این ماده منفذدار بوده، در ت

گردد. کائولین باعـث های مـادون قرمـز و مـاوراء بـنفش میفعال فتوسنتزی را از خود عبور داده، امـا تا حدودی مانع از عبور اشعه

 است ممکن همچنین . کائولین(5) شودمیشود و به راحتی از روی محصوالت شسته تغییـرات رفتـاری در حــشرات و پاتوژن ها می

 (.5 (اندازدمی تاخیر به را بلوغ که است شده مواردی گزارش در و دهد قرار تاثیر تحت را میوه داخلی و کیفیت بلوغ

 

 هامواد و روش

 وفه در بادام رقم شکرختان دتصادفی در روستای تپه پاشی بر روی های کامل بلوکاین آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح     

 در 5/1 و 1 ،5/0 ،0هایغلظتالکل در  در این بررسی تیمارهای اجرا گردید. در باغ چهار هکتاری در سه تکرار 97-96های سالطی 

های در غلظتکائولین تیمارهای  . بر روی درختان محلول پاشی شدنددر اواخر مهر و اوایل آبان در سه نوبت به فاصله یک هفته  هزار

بازشدن گلها و پایان مرحله در این تحقیق زمان  .ندشد بروی درختان اعمال نوبت با توجه به شرایطی اقلیمی 5 درصد 6 و 4 ،2 ،0

 ریزش هاگلدرصد  95  که زمانی گلدهی پایان و هاگل درصد 10 شدن باز مبنای بر گلدهی شروع زمان. گردیددرختان ثبت  گلدهی

 پنج احتمال سطح در LSD آزمون با هامیانگین مقایسه .شد انجام SAS 9.1 افزارنرم بوسیله هاداده آنالیز. شد گرفته نظر در کردند

 .شدند ترسیم Microsoft Excel فزارنرم با هاشکل و جداول. شد انجام درصد

 

  نتایج و بحث

درصد  پنجکه اثر تیمار الکل بر روی شروع گلدهی و پایان گلدهی در سطح احتمال  دادها نشان تایج حاصل از تجزیه واریانس دادهن

 لالک غلظت چه هر و بتاخیر افتاده گلدهی شروع زمان الکل، غلظت افزایش با ها نشان داد کهداده میانگین مقایسه .دار استمعنی

روز  39/29درختان شاهد زودترین ) .است کمتر بهاره سرمای آسیب احتمال و شده گلدهی شروع بر بیشتر تاخیر باعث باشد بیشتر

 72/37در هزار در یک گروه آماری قرار داشت. دیرترین ) 5/0پس از اول اسفند( گلدهی را داشتند که با درختان تیمار شده با الکل 

 . (1 شکل)در هزار داشت  5/1گلدهی را درختان تیمار شده با الکل زمان روز پس از اول اسفند( 

 

a 
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 شکوفه رقم بادام( اسفند اول از پس روز تعداد) گلدهی شروع زمان روی بر الکل تیمار اثر -1 شکل

   (است LSD آزمون از استفاده با درصد 5 احتمال سطح در هامیانگین اختالف بودن دارمعنی کننده بیان متفاوت حروف)

 

درختان شاهد زودتر از سایر درختان گلدهی خود را به اتمام رساندند هر چند با درختان تیمار شده با (  2شکل  ) اساس نتایجبر  

روز  43/20طور میانگین تا در هزار به 5/1که درختان تیمار شده با الکل در هزار تفاوت قابل توجهی نداشت درحالی 1و  5/0الکل 

تری یو دوره گلدهی طوالنبرسند  گلدهیمرحله  به تردیران درخت هرچه بادام فیزیولوژی به باتوجهپس از اول فروردین گلدهی داشتند. 

 سیریسرد مناطق در درختان عملکرد افزایش باعث و شده کمتر بهاره دیررس سرمای در مقابل نهاآسیب پذیری آ احتمالداشته باشد 

کشف کرد که اتانول موجب توقف  1980برای اولین بار هینس در سال . شودمی دارد سردی و معتدل هوای که گرمی شهرستان چون

 ACCکند و همچنین تشکیلبه اتیلن جلوگیری می ACCشود و همچنین پی برد به اینکه اتانول از تبدیل سنتز اتیلن در میخک می

عمر  باعث افزایش طول ،اتیلن را گرفتهبراساس این نتایج هر چه قدر مقدار اتانول بیشتر باشد جلوی تشکیل  .(1) کندرا متوقف می

 شود. گلدانی و تاخیر در گلدهی می
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 شکوفه رقم بادام( فروردین اول از پس روز تعداد) گلدهی پایان زمان روی بر الکل تیمار اثر -2 شکل
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