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 چکیده

 رود. عدم زراعت گوجه فرنگی به شمار میتولید نشاء با کیفیت مناسب، یکی از موضوعات مهم و اساسی در 

 فرنگی گوجه نشاء تولیدکنندگان مشکالت مهم از یکی نشاء های طوقه بودن باریک و زیاد ارتفاع ساقه، استحکام

 و نداشته نشاءکار های دستگاه با کاشت برای مناسبی شرایط ساقه، استحکام عدم دلیل به تولیدی نشاءهای. باشد می

 تواند می که هایی است روش از رشد، یکی های کننده تنظیم برخی از استفاده بینند. آسیب می شدت به کاشت هنگام

باشد. کاربرد  مؤثر نشاء های ظاهری کیفیت و ویژگی بهبود و محیطی های تنش برابر در نشاء تحمل افزایش در

های تولید نشاء سبزی و  در گلخانهرشد  یک ترکیب کندکننده عنوان رشد پاکلوبوترازول )بونزی( به  کننده تنظیم

طولی و  رشد تواند با رشد سبزینگی مناسب، کنترل پاشی می فرنگی به صورت محلول  صیفی به ویژه برای نشاء گوجه

 هایویژگی روی مفیدی به طورکلی پاکلوبوترازول تأثیرات. باشد مؤثر در افزایش کیفیت آن نشاء افزایش قطر ساقه

برگی  6تا  4لیتر آب در مرحله  111سی سی پاکلوبوترازول در  1تا  1پاشی  محلول. دارد گیفرن گوجه نشاء رویشی

 و ساقه قطر افزایش نشاء، ارتفاع کاهش گوجه فرنگی در مقایسه با شاهد )عدم کاربرد پاکلوبوترازول( موجب نشاء

های بلند و باریک و  یشی کمتر، ساقهدر شرایط عدم کاربرد پاکلوبوترازول نشاءها دارای رشد رو. شود می نشاء طوقه

 افزایش موجب ای ریشه سیستم گسترش و ریشه رشد افزایش با پاکلوبوترازول، تری هستند. های بسیار ضعیف ریشه

 محیطی های تنش به را نشاءها مقاومت تواند پاکلوبوترازول می از استفاده .گردد می خشک وزن افزایش و ریشه توده

  .نماید شایانی کمک تولیدی پس از انتقال به مزرعه نشاءهای بهتر استقرار به و داده افزایش

 

 تنظیم کننده رشد، ارتفاع ساقه،  قطر طوقه، کشت مکانیزه.   واژگان کلیدی: 

 

                                              
1
 Paclobutrazol 

2
 Bonzi 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

فرنگی در ایران به  گوجه کشت های روش از یکی

رس کردن محصول در مناطق جنوب  ویژه جهت پیش

 فصل از خارج تولید و کشت. است نشاءکاری ایران، 

 مهمی نقش کشور جنوبی های استان در فرنگی گوجه

یکی از . دارد مناطق آن ساکنان اشتغال و اقتصاد در

های تولید مکانیزه  مهم در گلخانه مسائل و مشکالت

طولی ساقه  و علفی نشاء سبزی و صیفی، رشد سریع

ساقه نشاء باید راست و . باشد می های کاشت در سینی

گونه خمیدگی، پیچیدگی، تردی و  محکم بوده و هیچ

 سیستم به نشاء شکنندگی نداشته باشد. کیفیت

هایی مانند توپر بودن،  شامل ویژگیخوب  ای ریشه

سفیدی رنگ و عاری از پوسیدگی و درهم پیچیدگی 

شادابی ظاهری و  مناسب، و ارتفاع دهی شاخه ریشه،

رنگ سبز روشن، دارا بودن پتانسیل رشد سریع پس 

از انتقال به مزرعه، نداشتن عالئم کمبود یا مسمومیت 

 و آفات ناشی از عناصر غذایی و عاری بودن از

 ب(. بنابراین1131بستگی دارد )احمدی،  ها بیماری

 در قوی و کوتاه نسبتاً یکنواخت، های نشاء تولید

 شدت کاهش برای. است ضروری بسیار تولید سیستم

 افزایش و محیطی های تنش از ناشی زیانبار اثرهای

 استفاده گوناگونی های روش از تولیدی نشاء کیفیت

 افزایش در تواند می که هایی روش از یکی. شود می

 بهبود و محیطی های تنش برابر در نشاء تحمل

ها و  هورمون برخی از استفاده باشد، مؤثر آن کیفیت

 . است رشد های کننده تنظیم

 معرفی یافته

هم  PBZکه به اختصار  پاکلوبوترازول یا بونزی

(، یک 0101، 1شود )دستا و آمیر نامیده می

                                              
1
 Desta and Amare 

و  ها بوده دسته تریازولکننده رشد گیاهی از  تنظیم

 از بسیاری در رشد، کنندگی تنظیم اثر افزون بر

 برابر در تاب آوری افزایش به گیاهی قادر های گونه

 مانند غیر زیستی و زیستی های تنش انواع

 و دمایی، خشکی های تنش قارچی، بیمارگرهای

این  به رو این از های محیطی بوده، آالینده شوری و

 ی منظوره چند های کننده محافظت ،ترکیبات از گروه

 (.0111، 0شود )کزاز و کراگوزل می گفته نیز گیاهی

های فیزیولوژیکی،  از راه ایجاد سازگاری پاکلوبوترازول

بیوشیمیایی و مورفولوژیکی موجب افزایش مقاومت 

  تنش از ناشی رشد کاهش گیاهان به خشکی شده و

. کند می جبران حدودی تا نیز را شوری و سرمایی

های  بر ویژگی داری معنی اثر کاربرد پاکلوبوترازول

 طوقه، و ساقه نشاء، قطر ارتفاع ظاهری نشاء مانند

 شرایط بر عالوه ساقه قطر .ها دارد ریشه حجم و تعداد

 قرار نیز توارث و ژنتیک تأثیر تحت تواند می مدیریت

 شود می استنباط چنین (.الف1131 احمدی،) گیرد

 نموده عمل هورمون شبه یک مانند پاکلوبوترازول که

 ساقه قطر افزایش و ها گره میان فاصله کاهش با و

 و تلفات کاهش و ساقه بیشتر استحکام سبب تواند می

 نشاء دستگاه با کاشت هنگام در نشاء بیشتر کارآیی

 توان می دیگر سوی از(. الف1131 احمدی،) شود  کار

 و احمدی) ارقام ژنتیکی ویژگی که دریافت

 در پاکلوبوترازول بازدارندگی اثر و( 1101 پور، حسین

 روی که هستند عامل دو ها، گره بین فاصله افزایش

 کاربرد. باشند می مؤثر نشاء ظاهری های ویژگی

 و ریشه طول افزایش سبب تواند می پاکلوبوترازول

 طول افزایش شود. فرنگی گوجه نشاء شدن تر قوی

 غذایی، عناصر و آب بیشتر جذب با تواندمی ریشه

 سازگاری برای را زمینه و شده نشاء بیشتر رشد سبب

از سوی . کند فراهم محیطی هایتنش برابر در آن

 تأثیر و تعرقی پاکلوبوترازول ضد دیگر، اثرهای

                                              
2
 Kazaz and Karaguzel 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

 نشاءکاربرد پاکلوبوترازول در مدیریت تولید ، احمدی مصطفی

 گوجه فرنگی

  

 
 

 

 

 

و  تغییرات فیزیولوژیکی و آبی روابط بر آن مستقیم

. است بوده بحث مورد دیرباز از گیاه بیوشیمیایی

برای افزایش  راهکاری عنوان به تعرق، ضد مواد کاربرد

 های از برگ آب تلفات کاهش آب و کارآیی مصرف

 شده مطرح گیاه از آب بخار سرعت کاهش با گیاه

 کاربرد متداول های روش .(1101)نوریانی،  است

، 1صورت پیش تیمار یا خیساندن بذر به پاکلوبوترازول

در روش پیش  .خاکی است مصرف و پاشی محلول

ساعت در  4تا  0تیمار بذر، معموالً بذرها به مدت 

گرم در لیتر پاکلویوترازول  میلی 41تا  01محلول 

شوند. تولید نشاء در گلخانه معموالً در  خیسانده می

شود و  های کاشت شامل مواد آلی انجام می سینی

مصرف خاکی پاکلوبوترازول کاربرد چندانی ندارد، اما 

 11تا  11ی پاکلویوترازول با غلظت کاربرد خاک

گرم در لیتر در گیاهان و درختان میوه نیز  میلی

 گزارش شده است.

 

)الف( 

 

 )ب(

افزایش سطح سبزینگی نشاء تحت تأثیر  –1 شکل

 پاشی پاکلوبوترازول )الف( و شاهد )ب(. محلول

                                              
1
 Seed priming 

 

 )الف(

 

 )ب(

افزایش حجم ریشه نشاء تحت تأثیر  -0 شکل

 .پاکلوبوترازول )الف( و شاهد )ب(پاشی  محلول

 

 )الف(

 

 )ب(

کاهش ارتفاع و افزایش قطر ساقه تحت   -1 شکل

 .پاکلوبوترازول )الف( و شاهد )ب(پاشی  تأثیر محلول
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 دستورالعمل

خوب،  کیفیت با فرنگینشاء گوجه برای تولید

 انجام اقدامات و رعایت نکات زیر بسیار ضروری است: 

با حجم  نشاء تولید های سینیکاشت بذر در  -1

متر مکعب و شامل  سانتی 11حداقل   سلول

برخی از مواد آلی مانند کوکوپیت، پرالیت و 

 انواع های بذر. ی کارنده پیت ماس، به وسیله

های  های کاشت در گلخانه سینی از گوناگونی

 ،01های  های با حجم تولید نشاء شامل سلول

 نوع حسب متر مکعب بر سانتی 11 و 11

 روند.  به کار می محصول

 

 
دستگاه کارنده بذر در گلخانه تولید  -4شکل

 نشاء.

 چندبار نشاء های در صورت استفاده از سینی -0

 هربار از های کاشت پس مصرف، باید سینی

 ظرف یک دقیقه در 11به مدت استفاده،

 .شوند درصد ضدعفونی 11 سدیم هیپوکلرید

مشخص از مدون و  غذایی برنامه اجرای یک -1

 زنی بذر، جوانه از پس روز 1تا  4حدود 

 به نیاز مورد عناصر تغذیه گیاهی و مصرف

 .پاشی نشاء محلول یا و آبیاری آب وسیله

 سی پاکلوبوترازولسی 1تا  1پاشی  محلول -4

برگی  6تا  4لیتر آب در مرحله  111در 

 فرنگی. گوجه نشاء

به منظور افزایش کارآیی جذب و پیشگیری  -1

از تبخیر ماده تنظیم کننده رشد، 

پاشی در ساعات اولیه صبح انجام  محلول

 شود.   

در صورت استفاده از روش تیمار بذر، توصیه  -6

 در ساعت 4 تا 0مدت  به شود بذرها می

 لیتر در گرم میلی 41 تا 01 محلول

 .شوند  خیسانده وترازولپاکلوب

 ترویجی توصیه

به کاربرد مؤثر پاکلوبوترازول )بونزی( در  توجه با

های  رشد رویشی، بهبود تحمل نشاء در برابر تنش

محیطی و افزایش کیفیت نشاءگوجه فرنگی، توصیه 

شود تولیدکنندگان نشاء سبزی و صیفی در مرحله  می

ابتدایی رشد رویشی نشاء با رعایت دستورالعمل و با 

کننده رشد کیب تنظیمغلظت مناسب از این تر

پاشی  گردد برای محلول استفاده نمایند. تأکید می

های باالتر از مقادیر  گوجه فرنگی هرگز از غلظت نشاء

پیشنهادی در دستورالعمل استفاده نشود. برای 

جلوگیری از کاهش کارآیی و اثربخشی پاکلوبوترازول، 

ها و  کش در هنگام تهیه محلول از اختالط آن با قارچ

های گیاهی جداً خوداری شود. پیشنهاد  کش فتآ

شود برای کارآیی بهتر و تأثیر بیشتر  می

پاشی این تنظیم کننده  پاکلوبوترازول، برای محلول

رشد از آب با کیفیت و با میزان شوری نسبتاً پایین 

استفاده گردد. در صورت استفاده از روش پیش تیمار 

بوترازول و بذر غلظت پیشنهادی برای کاربرد پاکلو

مدت زمان الزم برای تیمار بذر، به خوبی و با دقت 

 رعایت شود.
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