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باشد و این  ها به میوه، میزان باردهی بیش از توان درخت می  در اغلب درختان میوه با وجود تبدیل نشدن همه گل:سابقه و هدف
 درصد از 15 تا 5که در بسیاري از درختان میوه تبدیل  در حالی. گردد  درخت میامر باعث کاهش کیفیت محصول و کاهش عمر

باید تالش کرد تا اندازه و کیفیت میوه تولید شده سازگار با شرایط فروش در بازار . گردد ها به میوه منجر به تولید اقتصادي می گل
این . باشد تولید محصول در سراسر طول عمر باغ میهدف از علم باغبانی به حد مطلوب رساندن بارآوري ساالنه و . باشد

 "شبرنگ"هاي کمی و کیفی میوه شلیل رقم  کننده زیستی بر ویژگی کننده معدنی و یک تنظیم ثیر چند تنکأپژوهش براي بررسی ت
  . و مقایسه آن با تنک دستی گل و میوه صورت گرفت

  

هاي کامل تصادفی با  صورت طرح بلوك اري در شهرستان سمیرم به در یک باغ تج1392-1393 آزمایش در سال :ها مواد و روش
، آمونیوم ) درصد6بار کاربرد   درصد و دو8درصد،  6( آهک - تیمارها شامل سه ترکیب گوگرد.  تکرار انجام شد5 تیمار و 15

کننده   و تنظیم) درصد4و دو بار کاربرد  8 و 4(، اوره )لیتر بر لیتر  میلی20بار کاربرد  لیتر بر لیتر و دو  میلی25، 20(تیو سولفات 
 درصد 70-80و دو تیمار تنک دستی گل در مرحله ) گرم در لیتر  میلی300گرم در لیتر و دوبار کاربرد   میلی450، 300(آپوجی 

هی و د درصد گل30-40تیمارهاي دو بار کاربرد در دو مرحله . گلدهی و تنک دستی میوه چهار هفته پس از مرحله تمام گل بود
  .صورت محلول پاشی اعمال گردید  درصد گلدهی به70- 80سپس در 

  

تیمارها باعث کاهش . دار داشت ثیر معنیأ نتایج نشان داد که تمام تیمارها روي صفات مورد بررسی در سطح یک درصد ت:ها یافته
بار مصرف  لیتر در لیتر و دو  میلی20ت بار مصرف آمونیوم تیو سولفا که در تیمار تنک دستی گل، دو طوري تشکیل میوه شدند به

و ) مکعبمتر  سانتی32/113(تنک دستی گل از نظر اندازه .  درصد کاهش یافت50درصد میزان تشکیل میوه تا  6گوگرد آهک 
ترین آن  بود و کم)  کیلوگرم در درخت42/90(ترین عملکرد مربوط به شاهد  میوه بهترین تیمار بود و بیش)  گرم34/151(وزن 

ها  تر از سایر تیمار بیش) 32/3( عملکرد در تیمار شاهد کارایی. بود)  کیلوگرم در درخت04/64(مربوط به تیمار تنک دستی میوه 
گرم در   میلی300بار مصرف  و آپوجی دو) 99/1(درصد  6ترین مقدار آن مربوط به تیمار دوبار مصرف گوگرد آهک  بود و کم

 53/16(و سپس میوه ) درصد 49/17(ترین مواد جامد محلول در تیمار تنک دستی گل  یفی بیشاز نظر صفات ک. بود) 01/2(لیتر 
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ترین اسید کل در  بیش. دست آمد هکننده ب بار مصرف ترکیبات تنک ثبت گردید و پس از آن بهترین نتایج در تیمارهاي دو) درصد
ترین شاخص  ثبت شد و از نظر شاخص رسیدگی بیش) هلیتر آب میو  میلی100گرم در   میلی88/4(درصد  6تیمار گوگرد آهک 

آمونیوم لیتر بر لیتر   میلی20ترین میزان سطح برگ در تیمار دوبار مصرف غلظت  بیش. بود) 26/4(مربوط به تنک دستی گل 
ح برگ در ترین میزان سط بود و کم) مربعمتر  سانتی18/69(درصد  4و دوبار مصرف اوره ) مربعمتر  سانتی42/70 (تیوسولفات

تر بود و  ها بیشاز سایر تیمار) 74/4(شاخص کیفی رنگ میوه در تیمار تنک دستی گل . ثبت گردید) مربعمتر  سانتی81/55(شاهد 
  . بود) 38/3(درصد 6ترین رنگ میوه مربوط به تیمار گوگرد آهک  کم

  

همچنین نتایج تنک دستی گل بهتر . االتر حاصل کردتر و با قند ب رنگتر، پر هاي بزرگ تر، میوه  تنک دستی تنک منظم:گیري نتیجه
تري بر صفات کمی و کیفی میوه  اي ترکیبات، اثرات مناسب طورکلی استفاده دو مرحله براساس نتایج به. از تنک دستی میوه بود

   .درصد مقداري سوزانندگی برگ ایجاد کرد 6بار مصرف  درصد و دو 8آهک در تیمار  ترکیب گوگرد. ایجاد کرد
  

   آهک -شلیل، گوگرد آمونیوم تیو سولفات،، آپوجیاوره،  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 Prunus persica L. Batschشلیل با نام علمی 

Var. nectarine از خانواده گلسرخیان و جنس 
جغرافیایی  هاي عرضدر باشد که کشت  پرونوس می

   در بخش وسیعی از  درجه شمالی و جنوبی50
  د و از محصوالت زودبازده و شو کشور کشت می
اساس گزارش سازمان  بر. باشد مهم کشور می

 هزار 360-960بار جهانی ایران با تولید ساالنه و خوار
. باشد تن هلو و شلیل جزء هشت کشور اول دنیا می

   هزار هکتار 93در ایران حدود آن سطح زیر کشت 
   باشد  تن در هکتار می15آن  عملکرد متوسطو 

هاي ژنتیکی،  دلیل ویژگی ن محصول بهای). 11(
و طور طبیعی  کند و گیاه به هاي زیادي تولید می گل
 داراستترین تشکیل میوه را  بیشدلیل خودگشنی  به
  ).26 و 15، 4(

مقدار مواد غذایی که توسط ریشه جذب شده و 
 براي تبدیل تعداد ،شود توسط فتوسنتز فرآوري می

. پسند کافی نیست ازارهاي مرغوب و ب زیاد گل به میوه
توانند به میوه تبدیل شوند ولی  ها می هر چند همه گل

. شدت پایین خواهد بود ها به پسندي آن اندازه و بازار

از طرفی استفاده از مواد غذایی گیاه براي رساندن 
تعداد زیاد میوه، گیاه را ضعیف کرده و سهمی براي 

 حالی این در). 9 و 8، 3( ماند رشد رویشی آن نمی
است که نه تنها رشد رویشی جدید به خوبی صورت 

هاي بارده نیز  دلیل باردهی زیاد شاخه گیرد بلکه به نمی
ها و آفات  شکنند و با کاهش مقاومت گیاه بیماري می

 تولید در کشاورزي امروز). 31و  2(یابد  شیوع می
 باعث سود اقتصادي محصول بیش از حد لزوماً

ن کیفیت محصول است که گردد و ای تر نمی بیش
قیمت و سود حاصل از فروش محصول را تعیین 

کننده   محصول باید مطابق با ذائقه مصرف.کند می
تولید گردد تا مناسب بازار صادرات و بازار داخلی 

هاي ریز براي تولید  ها و میوه تنک کردن گل. باشد
تعداد مناسب میوه با کیفیت در محصوالتی مانند هلو 

تنک . باشد ء مهمی از مدیریت باغ میو شلیل جز
کردن در محصوالتی مانند سیب، هلو، شلیل که اندازه 

اي در بازار فروش دارد اهمیت کننده میوه نقش تعیین
تري دارد در صورتی که در محصوالتی مانند آلو،  بیش

مؤثر  فقط در تشکیل میوه نگیالس و آلبالو، تنک کرد
ه سه روش صورت تنک اصوالً ب. )20و  8، 4( است
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میایی یپذیرد که شامل تنک دستی، مکانیکی و ش می
تنک دستی که در آن گل و میوه با فاصله . باشد می
این . گردند متري روي شاخه تنظیم می  سانتی15-10

روش مکانیکی که . باشد بر می گیر و هزینه روش وقت
هاي مکانیکی با  وسیله فشار آب، شیکر و برس به

شود و نیاز به اپراتور مجرب و  اده میموهاي زبر استف
از . باشد اي دارد و روش تنک خیلی دقیقی نمی حرفه

ها و  خسارت به تنه، شاخهتواند باعث  طرفی می
هستند  شیمیایی هاي کننده تنکدسته سوم . ها گردد برگ
گیرند و از   سال مورد استفاده قرار می50حدود  درکه 

لید اتیلن و کننده تو اتیلن و ترکیبات تحریک
که انواع مختلفی از شده است ها شروع  کش حشره

هاي کشاورزي وجود  کننده در فروشگاه ترکیبات تنک
  ). 17 و 15 ،10، 4، 3(دارد 

داران باعث اثر  تنک زود هنگام گل در هسته
  ). 12 و 3، 2(دار بر عملکرد و اندازه میوه شد  معنی

تواند   میهاي انجام گرفته تنک کردن اساس پژوهش بر
ازه گردد باعث افزایش کیفیت میوه از نظر اند

که تنک کردن، اندازه میوه هلو و سیب را  طوري به
عملیات تنک کردن با ). 6( درصد افزایش داد 30-7

 محاسن و ،هاي دستی، مکانیکی و شیمیایی روش
روش دستی هزینه کارگري بسیار زیادي . معایبی دارند

اساس مطالعات انجام  که بر يطور را به همراه دارد، به
  شده براي تنک دستی گل یا میوه در یک هکتار 

   ساعت کارگري نیاز است 247 تا 62باغ شلیل بین 
روش مکانیکی هزینه کارگري زیاد روش  ).20 و 4(

تري  دستی را ندارد ولی از طرف دیگر با دقت کم
آالت این  گردد و نبود ماشین باعث تنک میوه و گل می

در .  استآنهاي  نک کردن نیز از محدودیتروش ت
هاي مکانیکی در باغات هلو  مطالعات اخیر از روش

هاي دستی و حتی شیمیایی  تر از روش شلیل بیش
 باور نای برخی بر). 26 و 20 ،4( ه استدش استفاده 

ها و  دلیل ریزش میوه روش مکانیکی بههستند که 

ر مورد ت باید کمهاي مطلوب و آسیب به درختان  گل
روش تنک شیمیایی ). 32 و 29 (استفاده قرار گیرد

باشد که هزینه  دیگر روش کاهش تشکیل میوه می
آالت خاصی نیز نیاز ندارد  تري دارد و به ماشین کم

بینی  ولی نتایج حاصل از تنک شیمیایی قابل پیش
هاي شیمیایی   باید با احتیاط از روشنیست و بنابراین

د براي تنک کردن استفاده گردد هاي رش کننده و تنظیم
آوري   سالایی سبب کاهشتنک شیمی). 26 و 20 ، 4(

اندازه و . گردد و افزایش اندازه، رنگ و کیفیت میوه می
 با زمان تنک و ها در زمان برداشت کامالً کیفیت میوه

 با ).36و  8(باشد  درجه تنک در ارتباط مستقیم می
دلیل هزینه  ه بکلی طور تنک شیمیایی بهاین وجود 
کننده در زمان دقیق و  تر، استفاده از تنک کارگري کم

کننده بدون اثر عکس بر درخت و میوه  اثر اسپري تنک
تري  بین کشاورزان از اقبال بیشداران  براي هسته

  ). 33و  2 (برخوردار است
دلیل  ها بهاین در حالی است که در برخی کشور
یمیایی با عواقب مصرف مواد هورمونی، از تنک ش

براي ). 30 و 4(شود  مواد هورمونی خودداري می
کش،  استفاده از تنک شیمیایی از ترکیبات حشره

این . شود ترکیبات هورمونی و سموم استفاده می
ترکیبات منجر به خسارات محیط زیستی و از بین 

دهد  ها نشان می پژوهش. گردد رفتن حشرات مفید می
ها،  کش رمونی و حشرهدلیل اثرات مضر ترکیبات هو به

تر براي تنک شیمیایی در درختان  خطر بتوان از مواد کم
دلیل مضرات  به). 14 و 13، 12(میوه بهره گرفت 

کش سوین و  کننده مانند حشره کاربرد ترکیبات تنک
 این ترکیبات منسوخ گردید و خیلی زوددیازینون 

ر استفاده از ترکیبات جایگزین  به فکپژوهشگران
 -رو ترکیباتی مانند گوگرد  از این.تر افتادند خطر کم

تر شامل مواد معدنی و عناصر غذایی   که بیش1آهک
                                                             
1- Lime- Sulfur 
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بود معرفی گردید که در چند مطالعه توانایی خود را 
در کاهش تشکیل میوه در شلیل و هلو نیز نشان داد 

 به همراه ات کاربرد این ترکیباي  در مطالعه.)28 و 19(
درصد تشکیل میوه  29ش روغن ماهی منجر به کاه

در ). 22(در گیالس در مقایسه با شاهد گردید 
کننده براي  عنوان تنک  آهک به-پژوهشی دیگر گوگرد

گیالس مورد آزمایش قرار گرفت و طی کاربرد در 
مرحله گلدهی بهترین نتیجه را نشان داد و عالوه بر 

هاي  کنندگی باعث کاهش میزان بیماري اثر تنک
 آهک -گوگرداصوالً ). 21( نیز گردید قارچی در گیاه

هاي کیفی میوه  داران اثرات مثبت بر ویژگی  هستهدر
 صورت هاي طی پژوهش). 28 و 23(د نک میایجاد 

گرفته توسط بیرز در آزمایشگاه مرکز تحقیقات میوه 
جینیا چندین ترکیب معدنی دیگر وینچستر ویر

 معرفی گردید که با توجه بهکننده  عنوان تنک به
دهنده این  هاي ساختاري و مواد تشکیل ویژگی

اي مناسبی نیز بر گیاه داشتند  ترکیبات، اثر تغذیه
یکی از ترکیبات ) ATS (1ترکیب تیو سولفات آمونیوم

کنندگی  معرفی شده بود، که مشخص شد اثر تنک
 در خصوص اگر در مراحل اولیه مثالً مناسبی دارد به

طی ). 9 و 2(گیرد مرحله گلدهی مورد استفاده قرار 
، 10هاي  پژوهشی ترکیب آمونیوم تیو سولفات با غلظت

لیتر در لیتر در زمان گلدهی منجر به   میلی20 و 15
این ). 35(کاهش تشکیل میوه در سیب و گالبی شد 

   هاي کننده  مطالعات در مقایسه با تنکترکیب براساس
 اثر 3 و ایندوتال2 ویلتینپر کاربرد دیگر مانند

نین چ هم.)33(ها ایجاد کرد  نندگی بهتري بر گلک تنک
 و روغن ماهی، ابتدا در ATSاي  مرحله کاربرد دو

    درصد گلدهی و سپس در تمام گل10مرحله 
دار تشکیل میوه در  باعث کاهش معنی) درصد 90(

                                                             
1- Ammonium Thiosulfate 
2- Wilthin 
3- Endothall 

پس از معرفی ). 37( گردید ’بینگ‘گیالس رقم 
فاده کننده و است عنوان تنک ترکیبات معدنی و کودي به

ها، ترکیب کودي دیگري که  اي آن ثیر تغذیهأاز ت
کننده مورد استفاده قرار گرفت اوره بود  عنوان تنک به

عنوان  به) 1988( توسط زیلکا و همکاران که اولین بار
این ترکیب . کننده هلو و شلیل استفاده گردید تنک

اي و کاهش تشکیل میوه از نظر  کننده عالوه بر اثر تنک
   کاربرد اوره). 39(ثر بود ؤ نیز بر گیاهان ماي تغذیه

هاي   روز بعد از مرحله تمام گل در غلظت25 و 5 در
براي تنک ) درصد نیتروژن 46مبناي ( درصد 6، 4، 2

 استفاده گردید که اثر ’گلدن دلیشز‘سیب رقم 
، طول و قطر و درصد داري بر میانگین وزن معنی

 بر ترکیبات عالوه). 39 و 31(ریزش میوه نشان داد 
 جیبرلین تولیددهنده  کودي استفاده از ترکیبات کاهش

نیز براي تنک کردن مورد استفاده قرار گرفت در 
که ترکیبات ضد جیبرلینی در ابتدا براي کاهش  حالی

ترکیباتی مانند . شد رشد رویشی استفاده می
 که فعالیت ضد 5و آپوجی) CCC (4سایکوسل

معرفی . گیرند قرار میجیبرلینی دارند در این دسته 
خاطر کاربرد   به6ترکیب آپوجی یا پروهگزادیون کلسیم

 آن در کاهش رشد رویشی درختان سیب بود که بعداً
کننده نیز معرفی  عنوان تنک خاطر همین قابلیت به به

عنوان  این ترکیب در مطالعات اولیه به). 18(گردید 
فت و دار مورد بررسی قرار گر کننده درختان هسته تنک
کاهش نیاز به مناسبی بر کیفیت میوه داشت و با اثر 

هرس در درختان شلیل منجر به بهبود رنگ میوه و 
آپوجی به . هایی مانند بالیت نیز گردید کاهش بیماري

هاي قارچی را نیز   آهک جمعیت بیماري-مانند گوگرد
پاشی  در درختان کاهش داد و باعث کاهش دفعات سم

برخی پژوهشگران بر ). 29 و 23، 7(در باغ گردید 
                                                             
4- Cycocel 
5- Apogee 
6- Prohexadione-calcium 
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هایی مانند  کننده این عقیده هستند که استفاده از تنظیم
پروهگزادیون کلسیم نتیجه مشخصی نداشته و 

طور حتمی میزان کاهش تشکیل میوه را  توان به نمی
هاي  این در حالی است که سایر روش. تخمین زد

تنک کردن مانند روش دستی و مکانیکی قابلیت تعیین 
زان کاهش تشکیل میوه و درصد تنک کردن را دارند می
  ).26 و 4(

که در کشاورزي امروز تولید  با توجه به این
محصول با کیفیت اهمیت دارد نه میزان تولید، نیاز به 
تنک محصوالت باغبانی مانند شلیل جزء جدانشدنی 

داران با ترکیبات  تنک هسته. باشد  این محصول میتولید
تشکیل میوه ناموفق بوده یعنی بعد از کننده میوه  تنک

 در این پژوهش از ترکیباتی استفاده است و بنابراین
کنندگی گل را دارا  شده است که خاصیت تنک

جایی تنک کردن به روش دستی و  از آن. باشند می
طلبد و هم صدمات   هم هزینه باالیی را میمکانیکی

ین کند، در این پژوهش چند متعددي به گیاه وارد می
کننده مورد بررسی قرار گرفت تا زمان،  ترکیب تنک

  .ها بر کیفیت میوه مشخص گردد مقدار و اثرات آن
  

  ها مواد و روش
 کامل هاي پژوهش در قالب طرح بلوكاین 

   در .تصادفی در سه بلوك با پنج تکرار اجرا شد
 تیمار 15 درخت در نظر گرفته شد، 75هر بلوك 

 oz 32آهک نوع  - رد، گوگ)بدون تنک(شامل شاهد 
  بار مصرف   درصد و دوHi yield) 6 ،8از شرکت 

  لیتر   میلی25، 20(، تیوسولفات آمونیوم ) درصد6
  ، اوره )لیتر در لیتر  میلی20بار مصرف  در لیتر و دو

  نوع (، آپوجی ) درصد4کاربرد بار   و دو8، 4(
BASF Corporation, Research Triangle Park 

 گرم در لیتر و دو Hi yield( ،)3/0 ،45/0از شرکت 
، تنک دستی گل در ) گرم در لیتر3/0بار مصرف 

و ) ها  درصد شکوفایی گل70-80(مرحله تمام گل 

تنک دستی میوه چهار هفته پس از مرحله تمام گل 
 1392این پژوهش در سال ). 14 و 13، 12، 4، 2(بود 
 در شهرستان سمیرم از توابع اصفهان انجام 1393و 
  باغ مورد آزمایش، باغی تجاري با درختان  .رفتگ
    بر پایه بذري با فواصل’شبرنگ‘  ساله شلیل7
 آبیاري باغ روش.  نسبت به هم بود5/3 × 5/4
دهی و اصالحی روي  اي بود و هرس فرم صورت قطره به

براي انجام . صورت یکسان انجام شده بود درختان به
ن انتخاب شدند و آزمایش درختان با اندازه و شکل یکسا

هاي بعدي در طول آزمایش،  گیري براي شمارش و اندازه
گذاري  قطر در چهار طرف درخت عالمت چهار شاخه هم

  .ها بررسی شوند شدند تا صفات در آن شاخه
 70- 80اي محلول پاشی در  مرحله در تیمارهاي تک

اي  مرحله ها و در تیمارهاي دودرصد شکوفایی گل
ها   درصد شکوفایی گل30-40در محلول پاشی ابتدا 

ها صورت   درصد شکوفایی گل70-80و سپس در 
ماه انجام   روز اول اردیبهشت10این کار در . پذیرفت

براي انجام تنک دستی گل در مرحله تمام گل، . شد
هاي   متر در طول شاخه  سانتی15 تا 10به فاصله 

شد و شده فقط یک گل را نگه داشته  گذاري عالمت
 تا 3در تنک میوه در ). 27 و 20، 16(شد  ذف بقیه ح

 هفته پس از مرحله تمام گل یعنی نزدیک به مرحله 4
 شده گذاري هاي عالمت  در طول شاخه1شدن هسته سخت

 و شدنگه داشته متر یک میوه   سانتی15 تا 10در هر 
  ). 33 و 6(ها حذف گردید  بقیه میوه

ین میزان تشکیل میوه و شدت تنک، براي تعی
. ها در سه مرحله انجام گرفتشمارش گل و میوه

مرحله تمام گل و (مرحله اول در زمان محلول پاشی 
 هفته پس از مرحله 2، مرحله دوم، )ها ریزش گلبرگ

ها به  زمانی که میوه(ها  کننده تمام گل و کاربرد تنک
و مرحله سوم، ) متر رسیده بودند  میلی8-10اندازه 

                                                             
1- Pit hardening 
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هاي ریزش  درصد میوه) ماه اواسط تیر(زمان برداشت 
ماه برداشت در اواسط تیر. اسبه گردیدکرده مح

ها بالفاصله به آزمایشگاه منتقل  صورت گرفت و میوه
روش (شدند تا صفات وزن، حجم میوه، رنگ میوه 

، اسیدیته کل )TSS( ، کل مواد جامد محلول)دهی کد
)TA( سطح برگ ،)گیري و آنالیز سطح  دستگاه اندازه

)  انگلستانDelta-T شرکت Windias برگ مدل
 ماده کل میزان گیري براي اندازه. گیري شدند اندازه

دستی  قندسنج دستگاه یک از جامد محلول
)Bleeker-N 52436استفاده ) ساخت کشور هلند 

روش کددهی به این صورت اجرا گردید که میوه . شد
دار بودن هر   بخش مساوي تقسیم شد و رنگ5به 

اساس ارزش   برردک  به میوه اضافه میبخش یک رتبه
منظور  به. نددبندي ش ها از نظر رنگ رتبه  میوه5یک تا 

 تعداد میوه در هر درخت  عملکردمتوسطگیري  اندازه
متر مربع  بر سطح مقطع تنه اصلی بر حسب سانتی

افزار  مرها از ن براي تجزیه و تحلیل داده. تقسیم گردید
SPSS مقایسه میانگین با  استفاده شد و 20 نسخه
  . انجام گرفت1LSD آزمون
  

  نتایج و بحث
فات بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تمامی ص

  جز صفت میزان اسیدیته قابل تیتراسیون در سطح  به
  . دار بودند  درصد معنی1

ها دهد که اثر تیمار  نتایج نشان می:میزان تشکیل میوه
ي در سطح دار بر تشکیل اولیه و نهایی میوه اثر معنی

اساس نتایج  بر). 1جدول (یک درصد داشته است 
مقایسه میانیگین، اکثر تیمارها از نظر میزان تشکیل 

در . ندشتدار دا میوه نسبت به شاهد تفاوت معنی
 و 6 آهک -هاي گوگرد جز تیمار تشکیل میوه اولیه به

هاي ترکیب آپوجی سایر تیمارها  درصد و تیمار8
                                                             
1- Least Significant Differences 

 تشکیل میوه نسبت به شاهد دار منجر به کاهش معنی
ترین میزان  در این صفت همچنین بیش. اند شده
 63/73(کنندگی مربوط به تیمار تنک دستی گل  تنک

 6 آهک -بار مصرف گوگرد و سپس تیمار دو) درصد
در مورد صفت تشکیل میوه . بود)  درصد9/72(درصد 

ها در آخر فصل مشخص  نهایی با شمارش تعداد میوه
کننده مورد  رهایی که دوبار ترکیب تنکتیمادر شد، 

کنندگی را به  ترین میزان تنک  بیش،استفاده قرار گرفت
 25 غلظت ATSدر تیمار . خود اختصاص دادند

 32لیتر بر لیتر نیز به خوبی توانست باعث کاهش  میلی
در ). 2جدول (درصدي تشکیل میوه نهایی گردید 

 مانند نتوانست)  درصد38/37(ضمن تنک دستی میوه 
باعث کاهش تشکیل )  درصد94/23(تنک دستی گل 

  . داري نداشت میوه گردد و با شاهد تفاوت معنی
 کننده در مرحله گلدهی کاربرد ترکیبات تنکاصوالً 

هاي گل باعث عدم تشکیل میوه  دلیل آسیب به اندام به
شوند و نیز با افزایش سطح تولید هورمون اتیلن  می

همچنین با . گردند ها می میوهها و  منجر به ریزش گل
ها، ممکن است تخریب مراکز فعال در تولید اکسین

ثیر گذاشته و پایداري أبر انتقال و تولید این مواد ت
ها  هاي جوان را مختل کرده و در نتیجه میوه میوه

هاي  هاي پژوهش  این نتایج با یافته.ریزش نمایند
  ، اسدي )6(، بیرز )37(  روي گیالسویتینگ

در . مطابقت دارد) 14( و همچنین فالحی )3 و 2(
 4مطالعات مشابه روي ارقام ایندیپندنس و نکتارد 

شدت باعث ریزش   درصد به12 و 10 تیمار اوره ،شلیل
 4تنک میوه ). 5(ها و کاهش تشکیل میوه گردید  گل

هفته پس از تمام گل، مانند تیمار تنک گل باعث بهبود 
 کوتاهی فاصله تشکیل میوه دلیل به. صفات میوه نگردید

تا رسیدن باید تنک در مراحل اولیه صورت بگیرد تا اثر 
دار در تغییرات میوه ایجاد گردد و همین دلیل  معنی

داري بر کیفیت  شود که تنک میوه اثر معنی باعث می
  ).40 و 4(محصول نداشته باشد 
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  .’شبرنگ‘ رقم شلیلتشکیل میوه اولیه و نهایی  بر ها کننده تنک اثر -2 جدول
Table 2. The effect of thinner on primary and final fruit set in nectarine 'Shabrang'. 

  تیمار
Treatment  

  )درصد( تشکیل میوه اولیه
Primary fruit set (%) 

  )درصد( تشکیل میوه نهایی
Final fruit set (%)  

  شاهد
Control 

55.69 a 43.82 a * 

  تنک دستی گل
Flower hand-thin 

26.37 e 23.94 b 

  تنک دستی میوه
Fruit hand-thin 

54.24 a  37.38 ab 

  ) درصد6(آهک  -گوگرد
Lime-Sulfur 6% 

49.44 ab 41.48 a 

  ) درصد8(آهک  -گوگرد
Lime-Sulfur 8%  

30.81 de 28.71 b 

  ) درصد6(آهک  - دو بار مصرف گوگرد
Double Lime-Sulfur 6% 

27.01 e 22.81 b 

ATS) 20لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (20 ml/l)  

37.32 cd 36.33 ab 

ATS) 25لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (25 ml/l)  

36.93 cd 29.62 b 

  )لیتر بر لیتر  میلیATS) 20بار مصرف  دو
Double ATS (20 ml/l)  

31.51 de 24.25 b 

  )درصد 4(اوره 
Urea (4%)  

47.57 b 38.98 ab 

  )درصد 8(اوره 
Urea (8%)  

42.58 bc 33.14 ab 

  )درصد 4(بار مصرف اوره  دو
Double Urea (4%)  

38.69 bcd 28.71 b 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی 
Apogee (300 mg/l)  

51.78 b 39.71 ab 

  )گرم بر لیتر  میلی450(آپوجی 
Apogee (450 mg/l)  

49.06 ab 36.91 ab 

  )ر لیترگرم ب  میلی300(آپوجی  بار مصرف  دو
Double Apogee (300 mg/l)  

47.35 abc 34.07 ab 

  .باشند دار نمی هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح پنج درصد داراي اختالف معنی ، در هر ستون میانگینLSDبر مبناي آزمون 
Means in each treatment and for each column, followed by the same letter are not significantly different at LSD (P≤0.05) of 
probability. 
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دهد   نتایج تجزیه واریانس نشان می:حجم و وزن میوه
که هر دو صفت حجم و وزن میوه در اثر تیمارهاي 

اند  أثیر قرار گرفتهت داري تحت طور معنی کنندگی به تنک
دار بوده است  و در تغییرات در سطح یک درصد معنی

ترین اندازه  ر صفت حجم میوه، کوچکد). 1جدول (
بود و ) مکعبمتر  سانتی07/63(مربوط به تیمار شاهد 

 58/68( درصد 4پس از آن تیمار ترکیب اوره 
 .داشتترین اندازه میوه را  کوچک) مکعبمتر سانتی

این در حالی است که اندازه میوه در تیمار تنک دستی 
 افزایش گل تا دو برابر اندازه میوه در تیمار شاهد

و وزن میوه در  هاي آپوجی اندازهدر تیمار. داشت
طور  گرم در لیتر به   میلی300بار مصرف  غلظت دو

 پس از تنک دستی گل، .دار افزایش یافته است معنی
 60/97( درصد از ترکیب اوره 4بار مصرف  دوتیمار 
. ترین اندازه میوه را نشان داد بیش) مکعبمتر سانتی

 مانند تغییرات در اندازه ن میوه تقریباًتغییرات میزان وز
ترین اندازه میوه در تنک  اي که بیش گونه میوه بود به
بار  و سپس در تیمارهاي دو)  گرم34/151(دستی گل 

  و )  گرم85/149(درصد 6 آهک -مصرف گوگرد
 26/148(لیتر در لیتر   میلیATS 20بار مصرف  دو

یج تغییرات مشابه با نتا). 3جدول (ثبت گردید ) گرم
تشکیل میوه، در این دو صفت نیز تیمارهایی که 

 نتایج ،کننده در دو مرحله استفاده گردید ترکیبات تنک
  .بهتري نشان داد

دلیل آسیب به اندام حیاتی گل  تیمار تنک گل به
. شوند میها مانند بساك و پرچم باعث ریزش گل

مانده از اثر  هاي باقی هاي تشکیل شده از گل میوه
سازي  تر براي ذخیرهدلیل رقابت کم ها، به کننده نکت

تري خواهند داشت  مواد غذایی، اندازه و وزن بیش
با کاهش تعداد میوه در هر درخت، میزان  ).25(

شود و  تر می رقابت در دریافت مواد فتوسنتزي کم
نتیجه اندازه و وزن  شوند و در ها بهتر تغذیه می میوه

 اثر اي هدر مطالع). 26 و 23، 2(یابد  میوه افزایش می
 تنکعملیات  در ATS مانند اوره و نیتروژنیترکیبات 

  و در پی آن افزایش اندازه میوه گزارش شدکردن
اساس نتایج مطالعه نوریدجک و اسچوپ   بر.)12(
 آهک باعث بهبود وزن و حجم میوه -گوگرد) 2003(

ها نشان   پژوهش.)28 و 2(گردید  میسیب و هلو 
دلیل ممانعت  کنندگی این ترکیب به د که اثر تنکده می

ترکیب آپوجی ). 38(باشد از رشد لوله گرده می
دلیل اثر بر کاهش رقابت بخش رویشی و زایشی  به

دهد و از این  گیاه، میزان رشد رویشی را کاهش می
). 22(یابد  طریق صفات کمی و کیفی میوه بهبود می

ندازه و وزن  درصد باعث افزایش ا12ترکیب اوره 
ها دیپندنس در مقایسه با سایر تیمارمیوه شلیل رقم این

  ).6 و 5(گردید 
دهد  ها نشان می  نتایج تجزیه واریانس داده:عملکرد

 عملکرد درختان شلیل کاراییکه میزان عملکرد و 
ده قرار کنن ثیر تیمارهاي تنکأت داري تحت طور معنی به

ترین  اراي بیشدر تیمار شاهد د). 1جدول (اند  گرفته
بود زیرا تعداد میوه در هر درخت در عملکرد مقدار 

  ترین  کم. ها بودتر از سایر تیمار این تیمار بیش
  میزان عملکرد نیز مربوط به تنک دستی میوه 

   آهک - و گوگرد)  کیلوگرم در درخت04/64(
صفت . بود)  کیلوگرم در درخت50/72( درصد 8

میوه بر حسب قطر  عملکرد که میزان تولید کارایی
  هاي مختلف با  باشد نیز در تیمار تنه درخت می

 کاراییدار نشان داد و بهترین  شاهد تفاوت معنی
) 85/2(گرم در لیتر   میلی300مربوط به تیمار آپوجی 

رین ت کم. بود) 87/2(لیتر بر لیتر   میلیATS 20و 
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بار  ترتیب مربوط به تیمارهاي دو  نیز بهآنمیزان 
 و تیمار دو) 99/1( درصد 6 آهک -ردمصرف گوگ

بود ) 01/2(گرم بر لیتر   میلی300بار مصرف آپوجی 
  ).4جدول (

هاي  کننده در مطالعات انجام شده روي تنک
 کاهش عملکرد ناشی از این ATS آهک و -گوگرد

، همچنین )13 و 12( دو ترکیب گزارش شده است
 کاهش عملکرد را طی کاربرد  و همکارانگواك

 آهک در میوه سیب رقم گاال و فوجی -گوگرد
 آهک و -اثر سوزانندگی گوگرد). 19(گزارش نمودند 

ها در زمان گلدهی منجر به تیوسولفات آمونیوم بر گل
 5 و 3اوره با غلظت . کاهش عملکرد گردیده است

هاي هلو رقم فلوریداپرنس درصد باعث تنک میوه
 کنندگی کدهنده اثر غلظت اوره براي تن گردید که نشان

باشد که وابسته به شرایط محیطی و نوع رقم و  می
 ).7 و 1(تواند متفاوت باشد  آوري می تغذیه و سال

خاطر کاهش  بهکاهش عملکرد در اثر تنک کردن 
باشد که تا حدودي با افزایش اندازه و ها می تعداد میوه
در واقع . گردد مانده جبران می هاي باقیوزن میوه

باشد یعنی  تنک نیز همین امر میهدف از فعالیت 
مانده  هاي باقی کاهش تعداد میوه و افزایش کیفیت میوه

روي درخت که عالوه بر افزایش قیمت محصول، 
، توان گیاه براي نشدهدرخت دچار شکستگی شاخه 

باردهی سال بعد حفظ گردیده و دچار سال آوري 
  .)31 و 20، 3، 2 (شود نمی

ها بر میزان قند محلول،  اثر تیمار:صفات کیفی میوه
اسیدیته قابل تیتراسیون و کسر رسیدگی در سطح یک 

اساس مقایسه  بر). 1جدول (دار شد  درصد معنی
گیري صفت میزان قند  هاي حاصل اندازه میانگین داده

 مربوط TSSترین مقدار  در میوه، کم) TSS(محلول 

ترین مقدار آن  باشد و بیش می) 11/13(به تیمار شاهد 
قند . باشد می) 49/17(بوط به تیمار تنک دستی گل مر

لیتر در لیتر   میلیATS 20هاي محلول در تیمار
از تیمار شاهد نیز ) 14/12( درصد 4و اوره ) 74/12(

 TSSکه در سایر تیمارها میزان  تر بود در حالی کم
بل تیتراسیون تغییرات میزان اسیدیته قا. افزایش یافت

 TAترین  که بیش طوري بهها متفاوت بود در تیمار
بود و ) 88/4( درصد 6 آهک -مربوط به تیمار گوگرد

  ترین میزان این صفت مروبط به تیمار تنک  کم
تغییرات . بود) 12/4(و میوه ) 10/4(دستی گل 

  شاخص رسیدگی با توجه به صفات میزان قند 
هاي ها در تیمار محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون میوه

   مربوط به کاراییترین  بیش. بودمختلف متفاوت 
) 01/4(و سپس میوه ) 26/4(تیمار تنک دستی گل 

و ) 93/2(ترین راندمان را تیمار شاهد  بود و کم
به خود اختصاص داد ) 91/2(درصد  6 آهک -گوگرد

  ).5جدول (
 آهک در هلو و سیب باعث تنک -ترکیب گوگرد

 و نسبت کل مواد جامد محلول به TSSو افزایش 
دلیل افزایش ترکیبات قند ) 23 و 2(گردد د کل میاسی

محلول این است که پس از تنک میوه نسبت سطح 
مانده در مقایسه با  هاي باقیتري براي میوه برگ بیش

شود و با افزایش واحدهاي تولید مواد شاهد ایجاد می
فتوسنتزي میزان تولید کربوهیدارت و مواد جامد 

 همچنین در تیمار ).25(یابد محلول افزایش می
ترکیب آپوجی نیز با وجود کاهش میزان رشد رویشی 

تر  دلیل جذب بیش رسد بهنظر می و سبزینه، ولی به
هاي ذخیره   و کاهش محل افزایش فرآیند فتوسنتز،نور

 صفات کیفی بهبود ها، مواد فتوسنتزي یعنی میوه
   مطابقت دارد ها اند که با نتایج دیگر پژوهش یافته
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اي که روي رقم ایندیپندنس  در مطالعه). 30و  7، 3(
داري نشان نداد  تغییر معنیTSSهلو صورت گرفت 

ولی میزان اسیدیته میوه در برخی تیمارها کاهش یافت 
)5  .(  

 نتایج تجزیه واریانس :رنگ میوه و سطح برگ
هاي دو صفت رنگ میوه و میزان سطح برگ نشان  داده
 در سطح یک درصد دهد که تغییرات این دو صفت می

اند  ثیر تیمارها قرار گرفتهتأ دار بوده است و تحت معنی
دهد که میزان سطح برگ  نتایج نشان می). 1جدول (

 400و ) 27/56 (300هاي  جز تیمار در همه تیمارها به
طور  گرم در لیتر ترکیب آپوجی به میلی) 51/58(

ترین میزان افزایش  بیش. داري افزایش یافت معنی
 20بار مصرف  برگ مربوط به تیمار دوسطح 

بار مصرف اوره  و دو) ATS) 42/70 لیتر در لیتر میلی
دهد که  نتایج پژوهش نشان می. بود) 18/69( درصد 4

ترین رنگ میوه مربوط به تیمار تنک دستی  بیش
لیتر بر   میلی20بار مصرف  و سپس تیمار دو) 74/4(

هاي رر تیماترین میزان رنگ د کم. باشد  میATSلیتر 
ثبت ) 38/3( درصد 6و گوگرد آهک ) 41/3(شاهد 

  ).6جدول (شده است 
کننده  کاهش تشکیل میوه توسط ترکیبات تنک

ها بر افزایش رشد بخش رویشی عالوه بر اثر آن
شوند  نسبت به رشد زایشی و میوه، منجر به این می

ها باعث کشیده شدن و بزرگ شدن  که اکسین
. یابد یجه سطح برگ افزایش میها شده و در نت سلول

افزایش میزان سطح برگ در تیمارهاي ترکیبات ازته 
  نیزخاطر اثر عنصر نیتروژن در گسترش برگ به

در بعضی  ATSچند ترکیب   هر،تواند باشد می
دلیل  ها باعث سوختگی برگی شد که این امر به تیمار

با همین ). 31(باشد اثر سوزانندگی این ترکیبات می
بین بردن اندام   این ترکیبات منجر به ازکارسازو

 - هاي گوگرد تیمار. شوند حساس گل و میوه می
لیتر در لیتر هر دو   میلیATS 25 درصد و 8آهک 

ها شدند که این  هاي سوخته در برگ باعث ایجاد لکه
 پیش از این نیز گزارش گردیده هاي اثر در پژوهش

ی این با توجه به اثر سوزانندگ). 12و  2( است
 .ها دقت شود ترکیبات، باید بر میزان مصرف آن

ترین اهداف  گیري یکی از مهم افزایش رنگ
باشد که ارزش اقتصادي  کردن محصول می تنک

ثیر قرار أت محصوالتی مانند هلو و شلیل را تحت
دلیل جذب  افزایش میزان رنگ در تیمارها به. دهد می

انده و م هاي باقی تر مواد غذایی توسط میوه بیش
ماده  عنوان پیش اختصاص یافتن ترکیبات قندي به

باشد و در  اکسیدانی میوه می د ترکیبات آنتیبراي تولی
تواند این افزایش رنگ مورد ترکیب آپوجی می

دلیل کاهش رشد  دلیل افزایش نورگیري درخت به به
   ).13 و 12، 3(رویشی نیز باشد 
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  .’شبرنگ‘ رقم شلیل میوه) Gr(وزن   و)Cm3(حجم  بر کننده تنک شیمیایی مواد  اثر-3 جدول
Table 3. The effect of thinner on fruit Volume and Weight in nectarine 'Shabrang'. 

  تیمار
Treatment  

 )Cm3(حجم 
Volume 

 )Gr(میوه  وزن
Fruit weight  

  شاهد
Control 

63.07 e* 91.69 e 

  تنک دستی گل
Flower hand-thin 

113.32 a  151.34 a 

  تنک دستی میوه
Fruit hand-thin 

72.01 de 130.09 de 

  ) درصد6( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 6% 

73.64 de 123.61 de 

  ) درصد8( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 8%  

82.62 cd 139.69 abc 

  ) درصد6( آهک - دو بار مصرف گوگرد
Double Lime-Sulfur 6% 

88.19 c 149.85 ab 

ATS) 20لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (20 ml/l)  

76.58 de 115.34 e  

ATS) 25لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (25 ml/l)  

82.70 cd 136.04 cd 

  )لیتر بر لیتر  میلیATS) 20دو بار مصرف 
Double ATS (20 ml/l)  

96.06 bc 148.26 ab 

  ) درصد4(اوره 
Urea (4%)  

68.58 e 107.25 e 

  ) درصد8(اوره 
Urea (8%)  

85.91 c 128.61 de 

  ) درصد4(دو بار مصرف اوره 
Double Urea (4%)  

97.60 b 145.25 bc 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی 
Apogee (300 mg/l)  

74.58 de 106.29 e 

  )گرم بر لیتر  میلی450(آپوجی 
Apogee (450 mg/l)  

78.29 de 127.67 de 

  )ترگرم بر لی  میلی300(آپوجی  دو بار مصرف 
Double Apogee (300 mg/l)  

81.89 cd 135.01 cd 

  .باشند دار نمی هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح پنج درصد داراي اختالف معنی ، در هر ستون میانگینLSDبر مبناي آزمون 
Means in each treatment and for each column, followed by the same letter are not significantly different at LSD (P≤0.05) of 
probability. 
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  .’شبرنگ‘ رقم شلیل میوه TCSA  عملکردکاراییو  )Three/Kg( عملکرد بر کننده تنک هايتیمار اثر -4 جدول
Table 4. The effect of thinner on Yeild and TCSA (Fruit /Trunk Cross- Section Area) in nectarine 'Shabrang'. 

  یمارت
Treatment  

  عملکرد
)three/Kg(  

  TCSAراندمان عملکرد 
(Fruit / Trunk Cross-Section Area) 

  شاهد
Control 

90.42 a* 3.32 a 

  تنک دستی گل
Flower hand-thin 

75.59 cde  2.41 bc 

  تنک دستی میوه
Fruit hand-thin 

64.04 f 2.09 cd 

  ) درصد6( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 6% 

80.84 bcd 2.54 b 

  ) درصد8( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 8%  72.50 e 2.07 cd 

  ) درصد6( آهک - دو بار مصرف گوگرد
Double Lime-Sulfur 6% 

73.46 de 1.99 cde 

ATS) 20لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (20 ml/l)  83.39 b 2.87 b 

ATS) 25لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (25 ml/l)  

80.26 bcd 2.21 bcd 

  )لیتر بر لیتر  میلیATS) 20 بار مصرف دو
Double ATS (20 ml/l)  

74.64 cde 2.03 cd 

  ) درصد4(اوره 
Urea (4%)  84.23 b 2.68 bc 

  ) درصد8(اوره 
Urea (8%)  81.25 bc 2.11 cd 

  ) درصد4(دو بار مصرف اوره 
Double Urea (4%)  75.22 cde 2.15 cd 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی 
Apogee (300 mg/l)  86.71 ab 2.85 b 

  )گرم بر لیتر  میلی450(آپوجی 
Apogee (450 mg/l)  82.93 b 2.55 b 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی  دو بار مصرف 
Double Apogee (300 mg/l)  78.59 bcde 2.01 cde 

  .باشند دار نمی  پنج درصد داراي اختالف معنیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح ، در هر ستون میانگینLSDبر مبناي آزمون 
Means in each treatment and for each column, followed by the same letter are not significantly different at LSD (P≤0.05) of 
probability. 
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  .’شبرنگ‘ رقم شلیل ر اسید کل میوه، اسید کل و نسبت درصد مواد جامد محلول بTSSدرصد  بر ها کننده تنک  اثر-5 جدول
Table 5. The effect of thinner on TSS, TA and TSS/TA in nectarine 'Shabrang'. 

  تیمار
Treatment  

  )درصد( مواد جامد محلول
TSS (%) 

  )لیتر آب میوه میلی 100گرم در  میلی(اسید کل 
TA (mg/100 ml) 

  شاخص رسیدگی
)TSS/TA( 

  شاهد
Control 

13.11 d* 4.67 ab 2.93 c 

  تنک دستی گل
Flower hand-thin 

17.49 a 4.10 c  4.26 a 

  تنک دستی میوه
Fruit hand-thin 

16.53 ab 4.12 c 4.01 ab 

  ) درصد6( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 6% 

14.22 cd 4.88 a 2.91 bc 

  ) درصد8( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 8%  

14.68 c 4.77 ab 3.07 bc 

  ) درصد6( آهک - صرف گوگرددو بار م
Double Lime-Sulfur 6% 

15.25 bc 4.44 bc 3.43 ab 

ATS) 20لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (20 ml/l)  

12.74 d 4.27 bc 2.98 bc 

ATS) 25لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (25 ml/l)  

14.76 bc 4.46 abc 3.3 abc 

  )لیتر بر لیتر  میلیATS) 20دو بار مصرف 
Double ATS (20 ml/l)  

15.57 bc 4.35 abc 3.57 ab 

  ) درصد4(اوره 
Urea (4%)  

12.14 d 4.06 bc 2.99 abc 

  ) درصد8(اوره 
Urea (8%)  

14.16 cd 4.25 bc 3.33 ab 

  ) درصد4(دو بار مصرف اوره 
Double Urea (4%)  

14.97 bc 4.14 c 3.61 ab 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی 
Apogee (300 mg/l)  

14.92 bc 4.62 abc 3.22 abc 

  )گرم بر لیتر  میلی450(آپوجی 
Apogee (450 mg/l)  

15.12 bc 4.30 bc 3.51 ab 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی  دو بار مصرف 
Double Apogee (300 mg/l)  

15.89 b 4.17 bc 3.81 ab 

  .باشند دار نمی ، در سطح پنج درصد داراي اختالف معنیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك ، در هر ستون میانگینLSDبر مبناي آزمون 
Means in each treatment and for each column, followed by the same letter are not significantly different at LSD (P≤0.05) of 
probability. 
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  .’گشبرن‘ رقم شلیل رنگ میوه میزان سطح برگ و بر ها کننده تنک  اثر-6 جدول
Table 6. The effect of thinner on leaf area index and fruit color in nectarine 'Shabrang'. 

  تیمار
Treatment  

  )Cm3( سطح برگ
Leaf area  

  )1-5 کددهی( رنگ میوه
Fruit color 

  شاهد
Control 

55.81 c* 3.41 b 

  تنک دستی گل
Flower hand-thin 

67.43 a 4.74 a 

  هتنک دستی میو
Fruit hand-thin 

63.52 ab 4.16 a 

  ) درصد6( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 6% 

61.09 b 3.38 b 

  ) درصد8( آهک -گوگرد
Lime-Sulfur 8%  63.26 ab 4.07 ab 

  ) درصد6( آهک - دو بار مصرف گوگرد
Double Lime-Sulfur 6% 

61.49 b 4.21 a 

ATS) 20لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (20 ml/l)  66.16 a 3.45 b 

ATS) 25لیتر بر لیتر  میلی(  
ATS (25 ml/l)  

68.11 a 4.19 a 

  )لیتر بر لیتر  میلیATS) 20دو بار مصرف 
Double ATS (20 ml/l)  70.42 a 4.54 a 

  ) درصد4(اوره 
Urea (4%)  60.73 b 3.71 ab 

  ) درصد8(اوره 
Urea (8%)  64.26 ab 4.48 a 

  ) درصد4(دو بار مصرف اوره 
Double Urea (4%)  

69.18 a 4.57 a 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی 
Apogee (300 mg/l)  56.27 bc 3.60 ab 

  )گرم بر لیتر  میلی450(آپوجی 
Apogee (450 mg/l)  58.51 bc 3.95 ab 

  )گرم بر لیتر  میلی300(آپوجی  دو بار مصرف 
Double Apogee (300 mg/l)  61.02 b 4.19 a 

  .باشند دار نمی هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در سطح پنج درصد داراي اختالف معنی ، در هر ستون میانگینLSDبر مبناي آزمون 
Means in each treatment and for each column, followed by the same letter are not significantly different at LSD (P≤0.05) of 
probability. 
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  یگیري کل نتیجه
شده  گیري ت اندازهکلی اثر تیمارها بر صفا طور به
دار  بندي معنی  هر چند که پارامتر بلوك،دار بود معنی

ن مناسب تنک کردن در این پژوهش زما. نگردید
طور مشخص در مرحله گلدهی و تمام گل بود و  به

تنک کردن در مراحل بعد از این مرحله اثر کمی بر 
 همین خاطر است به. داشتکمیت و کیفت محصول 

که تنک دستی میوه مانند تنک دستی گل باعث بهبود 
در کاربرد ترکیبات . ه نگردیدصفات کیفی میو

بار کاربرد نتایج  هاي دو کننده استفاده از تیمار تنک
بهتري از نظر میزان تشکیل میوه، حجم، وزن میوه و 

عملکرد و صفات کیفی مانند میزان قند محلول و 
استفاده . تیتراسیون و رنگ میوه نشان داداسیدیته قابل 
هاي باال منجر به   در غلظتنیتروژنیاز ترکیبات 

د که در ترکیب یها گرد مقداري سوختگی برگ
تر از اوره  آمونیوم تیو سولفات این سوزانندگی بیش

 منجر به درصد 8 آهک نیز در غلظت -گوگرد. بود
 اثر  با وجودنیتروژنیولی ترکیبات  شدسوختگی برگ 

دلیل وجود عنصر نیتروژن باعث افزایش  سوزانندگی به
  .گردد میزان سطح برگ و بهبود صفات میوه می

  
  منابع

1.Abdel Hamid, N. 1999. Effect of 
chemical thinning and thinning pattern on 
yield and quality of Flordaprince peach. 
Arab University. J. Agri. Sci. 7: 159-173. 

2.Asadi, W., Amiri, M.S. and Pirmoradian, 
M. 2015. Effects of lime-sulfur, ammonium 
thiosulfate and Apogee in order to  
fruit thinning and improve the quality  
and quantity characteristics of peach 
ʻZaferaniʼ. Iran. Hortic. Sci. 46: 2. 193-199.  
(In Persian)   

3.Asadi, W., Pirmoradian, M., Kazemi, N. 
and Rasouli, M. 2014. The effect of 
organic compounds on fruit thinning and 
quality of apple "Red Delicious". J. Seed 
Plant Prod. 31: 2. 173-186. (In Persian)  

4.Baugher, T.A., Ellis, J., Remcheck  
and Lesser, K. 2010. Mechanical string 
thinner reduces crop load at variable 
stages of bloom development of  
peach and nectarine trees. Hortic. Sci.  
45: 9. 1327-1331. 

5.Byers, R.E. 1999. Effects of bloom-
thinning chemicals on peach fruit set.  
J. Tree Fruit Prod. 2: 2. 59-78. 

6.Byers, R.E. and Lyons, C.G.Jr. 1985. 
Peach flower thinning and possible sites 
of action of desiccating chemicals. J. Am. 
Soc. Hortic. Sci. 110: 662-667. 

7.Byers, R.E., Carbaugh, D.H. and Combs, 
L.D. 2004. The influence of 
prohexadione–calcium sprays on apple 
tree growth, chemical thinning, and return 
bloom. J. Am. Pomol. Soc. 58: 111-117. 

8.Childers, N.F. 1988. The Peach. Fruit Crops, 
Institute of Food and Agricultural Sciences, 
University of Florida, Gainesville. 32611. 

9.Childers, N.F. 1969. Modern Fruit 
Science. Horticultural Pub., New 
Brunswick. 912p.  

10.Erogul, D. and Sen, F. 2015. Effects of 
gibberellic acid treatments on fruit 
thinning and fruit quality in Japanese 
plum (Prunus salicina Lindl.). Sci. 
Hortic. 186: 137-142. 

11.FAO. 2015. FAOSTAT database results. 
http://faostat.Fao.org.faostat. Servlet. 

12.Fallahi, E., Simons, B.R., Fellman, J.K. 
and Colt, W.M. 1992. Use of hydrogen 
cyanamide for apple and plum thinning. 
J. Plant Growth Regul. 11: 435-439. 

13.Fallahi, E., Fallahi, B., McFerson, R.E., 
Byers, R.C., Ebel, R.T., Boozer, J. and 
Wilkins, B.S. 2006. Tergitol-TMN-6 
surfactant is an effective blossom 
thinner for stone fruits. Hortic. Sci.  
41: 5. 1243-1248. 

14.Fallahi, E. and Willemsen, M.W. 2002. 
Blossom thinning of pome and stone 
fruit. J. Hortic. Sci. 37: 474-477. 

15.Font, D., Tresanchez, M., Pallejà, T., 
Teixidó, M., Martinez, D., Moreno, J. and 
Palacín, J. 2014. An image processing 
method for in-line nectarine variety 
verification based on the comparison of 
skin feature histogram vectors. Comput. 
Electron. Agric. 102: 112-119. 



 وهب اسدي و همکاران
 

 105

16.Ford, K.E. 1962. Peach production 
practices and costs in south Georgia.  
Ga. Agr. Expt. Sta. Mimeo ser. N. S. 
153: 15-16. 

17.Gonzalez-Rossia, D., Juan, M., Reig, C. 
and Agusti, M. 2006. The inhibition of 
flowering by means of gibberellic acid 
application reduces the cost of and thinning 
in Japanese plums (Prunus salicina Lindl.). 
J. Sci. Hortic. 110: 319-323. 

18.Greene, D.W. 1999. Tree growth 
management and fruit quality of apple 
trees treated with prohexadione– 
calcium (BAS 125). J. Hortic. Sci.  
40: 397-400. 

19.Guak, S., Beulah, M. and Looney, N.E. 
2004. Thinning of Fuji and Gala apple 
with lime sulphur and other chemicals. 
Acta Hortic. 636: 339-346. 

20.Krawczyk, G. (ed.). 2010. 2010-2011. 
Pennsylvania tree fruit production guide. 
Penn State College of Agr. Sci. Bul. 
AGRS-045. 

21.Lenahan, O.M. 2005. Crop load 
manipulation in sweet cherry: 
Physiological effects and horticultural 
benefits of chemical thinners and 
gibberellic acid. M.Sc. Thesis. Wash. 
State Univ., Pullman. 

22.Lenahan, O.M. and Whiting, M.D. 2006. 
Fish oil plus lime sulfur shows potential 
as a sweet cherry postbloom thinning 
agent. J. Hortic. Sci. 41: 3. 860-861.  

23.McArtney, S., Palmer, J., Davies, S. and 
Seymour, S. 2006. Effects of lime sulfur 
and fish oil on pollen tube growth, leaf 
photosynthesis and fruit set in apple. J. 
Hortic. Sci. 41: 357-360. 

24.Medjdoub, R., Val, J. and Blanko, A. 2005. 
Inhibition of vegetative growth in red apple 
cultivars using prohexadione–calcium. J. 
Hortic. Sci. Biotech. 80: 263-271. 

25.Meitei, S.B., Patel, R.K., Bidyut, C., 
Deka., Deshmukh, N.A. and Singh, A. 
2013. Effect of chemical thinning on 
yield and quality of peach cv. Flordasun. 
Afr. J. Agric. Res. 8: 27. 3558-3565. 

26.Miller, S.S., Schupp, J.R., Baugher, T.A. 
and Wolford, S.D. 2011. Performance of 
mechanical thinners for bloom or  
green fruit thinning in peaches. Hortic. 
Sci. 46: 43-51. 

27.Mitra, S.K., Bose, T.K. and Rathone, 
D.S. 1991. Temprate Fruits. Horticulture 
and Allied Publishing Chakraberia Lane. 
Calcutta. India. 

28.Noordijk, H. and Schupp, J. 2003. 
Organic post bloom apple thinning with 
FO and lime sulfur. J. Hortic. Sci.  
38: 690. (Abstr.)  

29.Rahemi, M. 1991. Pollination and fruit 
set. Shiraz University Press. 120p. 
(Translated in Persian)  

30.Schupp, J.R., Rosenberger, D.A., 
Robinson, T.L., Aldwinkle, H., Norelli, 
J. and Porpiglia, P.J. 2002. Post- 
symptom sprays of prohexadione-
calcium affect fire blight infection of 
"Gala" apple on susceptible or resistant 
rootstocks. J. Hortic. Sci. 37: 6. 903-905. 

31.Taghipoor, L. and Rahemi, M. 2008. 
Evaluation the effects of some chemical 
agents on thinning percent and quality of 
apricot cv ‘Khiary’ (Prunus armenica L. 
cv. ‘Khiary’). Mashhad. J. Hortic. Sci. 
Technol. 23: 78-84. (In Persian)  

32.Tallai, A.R. 1998. Temperate fruit trees 
physiology. Tehran University Press. 
423p. (Translated in Persian)  

33.Teskey, B.J.E. and Shoemaker, J.S. 
1972. Tree Fruit Production, the AVI 
Publishing Co. Inc., Westport, 
Connecticut. 315p. 

34.Warner, G. 1998. Consistent tonnage 
needed for profitability. J. Good Fruit 
Grower. 49: 9-10. 

35.Wertheim, S.J. 2000. Developments in 
the chemical thinning of apple and pear. 
J. Plant Growth Regul. 31: 85-100. 

36.Williams, M.W. 1979. Chemical 
thinning of apples. Hortic. Reviews.  
1: 270-300. 

37.Whiting, M.D., Ophardt, D. and 
McFerson, J.R. 2006. Chemical blossom 
thinners vary in their effect on sweet 
cherry fruit set, yield, fruit quality, and 
crop value. Hortic. Technol. 16: 66-70. 

38.Yoder, K., Yuan, R., Combs, L. and 
Byers, R. 2009. Effects of temperature 
and the combination of liquid lime 
sulfur and fish oil on pollen 
germination, pollen tube growth and 
fruit set in apples. J. Hortic. Sci.  
44: 5. 1277-1283. 



 1398) 1(، شماره )26(جلد هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

 106

39.Zilkah B.S., Klein, I. and David, I. 1988. 
Thinning peaches and nectarines with 
urea. J. Hortic. Sci. 63: 2. 209-216. 

 
 

40.Zucconi, F. 1985. Peach. In: Shaul,  
P.M. (Eds.). CRC Hand book of fruit set 
and development. CRC press, Inc. Boca 
Rator, Florida. Pp: 303-354. 

 


