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 چكيده

 هیت ا در. دهتد  قترار  ریثأتت  تحتت  را بیست ي هتا  میوه تیفیك تواند یم  یكلس با برداشت از قبلی برگ پاشی محلول و تیترب ست یس نوع

 هفتته  شتش  و چهتار  دوآي ها زمان درپ تریل در گرم 3 و 5/1 آ75/0 صفرآ  غلظت چهار در  یدكلسیكلری برگ پاشی حلولم اثر پهوهشآ

 داد نشان جینتا. شدی بررسپ كردون و تکیها آيو  ست یس سه باشده  تیترب’ والیاست دلبار‘ و’ گا ‘ بیسي ها رق ي رو برداشت از قبل

 بافتت ی سفت آ یكلس پاشی محلول. داشت برداشت زمان در ها میوه تیفیك بري معنادار ریثأت آ یكلس یبرگ تغ یة و تیترب ست یس نوع كه

 هآیهمچنت . داد كتاهش ي معنتادار  طور به راپ TA  ونیتراسیت قابل اسیدیتة مقدار و شیافزا شاهد با سهیمقا دري معنادار طور به را ها میوه

ي معنتادار  طتور  به آاست قرمز رن  دیتول و هیانیآنتوس ۀزیرنگ سنتز ۀدهند نشان كه ار وهیم پوست *a رن  شاخ  مقدار  یكلس كاربرد

’ والیاستت  دلبتار ‘ رقت   ازي معنادار طور بهی تیترب ست یس سه هر در’ گا ‘ رق  در ها میوه بافتی سفت و وزن يملکردآ مقدار. داد شیافزا

 مقتدار . شتد  مشتاهده  آپمربتع  متتر  ستانتی  بر لوگرمیك 56/9  تکیهای تیترب ت سیس با ’گا ‘ رق  در وهیم بافتی سفت هیشتریب. بود شتریب

 طتور  بته  رقت   هیا در *L شاخ  مقابل در وآ ’والیاست دلبار‘ رق  از شتریبي معنادار طور به’ گا ‘ رق  در كروما و *bآ *aي ها شاخ 

 دلبتار ‘ رق  ووي  و تکیهای تیتربي ها سیست  در’ گا ‘ رق  كه ندداد نشان جینتا آیكل طور به. بود’ والیاست دلبار‘ رق  از كمتري معنادار

 .كردند دیتول بهتر تیفیك و بیشتر ۀانداز و وزن بایی ها میوه تکآیهای تیترب ست یس در’ والیاست

 . یكلس تآیتربي ها سیست  بآیس بافتآی سفتآ پوست رن  ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 هرستاله  كته  استت  یباغ محصو   هیتر مه  از بیس

در  را يكشتاورز  محصو  ی جهان تجار  از يادیز سه 

 آ مقتدار 1یجهتان  خواربار سازمان آمار براساس. گیرد بر می

 تته  ونیت لیم 76 حتدود  2011 ستال  در ایدن در بیس دیتول

 را چهتارم  مقتام  تته  2800000 دیت تول با رانیا و است بوده

 در را هتان ج چهتارم  مقتام  رانیت ا نکته یا با[. 8] است داشته

 ازی كم سه  استآ داده اختصات خود به بیس میوۀ دیتول

 هیت اي بترا ي ادیت ز لید . دارد وهیم هیای الملل هیب تجار 

نامناستب   بته  تتوان  یمت  جمله آن از كه دارد وجود مويوع

 رانیت ا در دشتده یتولي هتا  میتوه ي ظتاهر  تیفیك بودن بودن

ۀ استتفاد  ههیو به یییمح يوامل ةنیبه تیریمد[. 2] كرد اشاره

 و تیكم شیافزا راهکارهاي از یکی دیخورش نور از حیصح

 تیترب هاي سیست  از استفاده آهیب هیا در .است وهیم تیفیك

 از استتفاده یی كارا شیافزا براي یباغبان ا یيمل هیتر مه  از

 در امتروزه  كته ی تت یتربي ها سیست  [.9] است دیخورش نور

 شتامل  شتود  یمت  استتفاده  بیست  درختاني برا جهان سیح

. استت   شکلپ Vي  و و پهه آیمخروط آيكروي ها سیست 

 تتک یها شتکل  آیمخروطت ی تت یتربي ها رو  انواع ازی کی

 دچتار ی نتواح  در بیست  تیتربي برا ههیو طور به كه است

 ست یسي ایمزا از. است شدهی طراح دیشدی سوختگ آفتاب

 میوۀ تیفیك شیافزا و يملکرد مقدار شیافزا تکیها تیترب

 پهته ی تت یتربي هتا  رو  هیتر متداول از[. 5] استي دیلتو

 و ستپس  انگتور ي برا اول ةدرج در كه است كردون رو 

 كته ی منتاطق  در شتتر یب ست یس هیا. دارد كاربرد بیسي برا

ي بترا  آاستت  كت   رشتد  فصل طول در دیخورش نور شد 

 ستت  یس[. 9] دارد كاربرد دیخورش نور ازي ور بهره شیافزا

 شیافزا و هکتار در يملکرد شیافزا به زین شکل يو یتیترب

 تتتاج درون بتته نتتور ورود شیافتتزا قیتتطر از وهیتتم تیتتفیك

                                                           

1 .FAO 

 رقت   بیست ي رو تحقیقتا  بتر  [. 22] انجامتد  متی  درخت

آ واي کیت باری دوكت  آزادآ یدوكت  ستت  یس پنج در’ سامررد‘

 Y نشتان داد  مختلفي هاتراك  دري يمود محورپآ وي و 

 سته یمقا در زیادي کرديملي داراي يمود محور ست یس كه

 هیت ا درشتده   دیت تولي هتا  میتوه آ امتا  است ها سیست  ریسا با

 آهتا  سیست  ریسا در شده دیتولي ها میوه با سهیمقا در ست یس

 نتوع  چنتد  اثتر [. 14] دارنتد  كمتتري  تیفیك و ندتر كوچک

’ جاناگلتد ‘ رقت  ی فت یك وی كمت  صتفا   بتر ی تیترب ست یس

ي ها سیست  در وهیم تیفیك كه داد نشاننتایج  وشد ی بررس

 بتود  هتا  سیستت   دیگتر  از بهتری دوك ةفیرد تک و شکل وي

[13 .] 

 در هآینتو ی تت یتربي ها سیست  از استفاده يدم بر يالوه

 معمتو ً  مناسبنا تغ یة لیدل به رانیا در بیس دیتول صنعت

 از پتس  يمتر  و میلوبي ظاهر تیفیك آيدیتولي ها بیس

 دچتتاري بتتاردارانی طتت در و ندارنتتدی مناستتب برداشتتت

 آییغت ا  يناصتر  هیبت  در[. 2] شوند یمی مختلفي ها ياريه

 بیست  میوۀ تیفیك هییتع دری معدن ينصر هیتر مه   یكلس

 تیت فیكزیتادآ    یكلست ي محتتوا  دارايي ها بیس[. 7] است

 در  یكلستت[. 4] دارنتتدي شتتتریبی انبارمتتان يمتتر و مناستتب

 در و ياملی اساسی است وهیمی سفت حفظ وی سلول دیوارۀ

ی انتخابي رینفوذپ  نظیری سلول دروني ها ندیفرا ازي اریبس

 آیستلول  درون  ئيال انتقال آیمیآنز متعددي ها سیست  غشاآ

 دارد اهمیتت  لهیاتت  دیت تول كتاهش  و تنفس سريت كاهش

  یكلس دیكلر یبرگ پاشی محلول اثری پهوهشی ط در[. 7آ6]

 یسبرر سال دوی ط در ’سپیكری هان‘ رق  بیس تیفیك بر

 یستفت  يداراشتده   متار یتي ها میوه كه داد نشان جینتا وشد 

 متار یت[. 19] بودنتد  شاهدي ها میوه به نسبتي شتریب بافت

 شیافتزا  کیتحر با و وهیم پوست سبز رن  حفظ با  یكلس

 مختلف ارقام رن  بهبود سبب آها هیانیآنتوس تجمع و دیتول

  یلست ك كتاربرد  مثبت اثر هیهمچن[. 23آ 12] شود یم بیس

 در انگتور  وی فرنگت  تتو   آلبتالوآ  السآیگت ي هتا  میوهي رو
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 [. 25 آ24 آ20 آ16] است شده داده نشان متعدد هاي گزار 

 تعیتیه  آكشتور ي هتا  بتاغ  اكثتر  بتودن  سنتی به توجه با

 شترایط  بته  توجه با رق  هري برا تیترب رو  تریه مناسب

 اهمیتت  از توانتد  می كشور سیب تولید ۀيمد مناطق اقلیمی

 اثتر ی ابیت ارز آحاير پهوهش هدف. باشد برخوردار اديزی

ی فت یك وی كمت  ا یخصوصت  بر تیترب مختلفي ها سیست 

 هیت ا واكتنش  و’ والیاست دلبار‘ و’ گا ‘ي ها رق  بیس ۀویم

 .بود  یكلس پاشی محلول به ارقام

 

 ها مواد و روش. 2

 شيآزما اجراي محل. 1. 2

 سیپترد  نیباغبتا  يلتوم  تحقیقتا   ایستگاه در پهوهش ایه

 و 1390 هتاي  ستال  طتی  پكترج   تهران دانشگاه يكشاورز

 ’گا ‘ بیس رق  دوی بررس مورد ارقام. گرفت انجام 1391

 بته  و پیوندشتده  M9 ةیت پاي رو كه بودند’ والیاست دلبار‘ و

 شتده  تربیتت  طبقتهآ  پتنج  كتردون  و تکیها آيوي ها رو 

 آيوي هتا  سیستت   در هتا  ردیف روي درختان ةفاصل. بودند

 ةفاصتل  و متتر  75/1 و 75/1 آ1 بیت ترت به كردون و تکیاه

  یكلس دیكلر. بود متر 4 و 4 آ5/3 بیترت به زین ها فیرد هیب

 گترم  3 و 5/1 آ75/0پ شاهد ينوان به  صفر غلظت چهار در

 برداشتت  از قبل هفته دو و چهار آشش زمان سه در تریل در

. شتد  پاشتی  محلتول  ستت  یس سه هر در و رق  دو هري رو

 تعتداد  براساسي  تجار بلوغ زمان در رق  دو هري ها یوهم

 و روز 115 ’والیاستت  دلبتار ‘ گتلآ  تمتام  ةمرحل از پس روز

 از وشتده   برداشتپ گل تمام ةمرحل از پس روز 110’ گا ‘

 . شدندی ابیارزی كم وی فیك ا یخصوص نظر

 

 كبررس موردي ها ااخص.  2. 2

 زمتان  در هتا  میوه درختآ هر يملکرد گیري اندازه منظور هب

 درختتت هتتر يملکتترد و شتتدند برداشتتتي تجتتار بلتتوغ

 تتوزیه ی تتال یجیدی باسکولي ترازو از استفاده باپ لوگرمیك 

 طتول  هیانگیم و انتخابی شیآزما واحد هر از وهیم ده .شد

 قیتر  بته  طتول  نسبت آپمتر میلی  وهیم قیر آپمتر میلی  وهیم

. شتد  گیري ندازها وهیم بافتی سفت وپ گرم  وهیم وزن وهآیم

ی دستت  ستنج  ستفتی  دستتگاه  از استتفاده  با وهیم بافتی سفت

 Mc cormic FT-327از پس وهیمیی استوا قسمت دو در آپ 

 بتر  لتوگرم یك صتور   بته  جینتتا  و گیتري  اندازهی كن پوست

 هتر  يها میوهی تمام ازی قسمت[. 3] شد انیب مربع متر سانتی

 مواد مقدار گیري اندازهي برا و گیري يصارهی شیآزما واحد

 مقتدار . شد استفاده ونیتراسیت قابل اسیدیتة و محلول جامد

ی دستت  رفراكتتومتر  دستتگاه  از استفاده با محلول جامد مواد

 مقدار گیري اندازهي برا. شد گیري اندازهپ BS-eclipse مدل 

 90 بتا  وهیت م ۀيصتار  از لیتتر  میلتی  10 تیتراسیون قابل اسید

 تتا  نرمتال  1/0 ستود  بتا  و خلتوط م زهیونی يد آب لیتر میلی

 قابتل  استیدیتة  مقدار. شد تریت 2/8یی نها اسیدیتة به دنیرس

 از استتفاده  بتا  و کیت مال دیاست  تیت غالب براساس ونیتراسیت

 .[1] شد محاسبه ریز فرمول

  پ1 

 
  ونيتراسيت قابل اسيديتۀ درصد= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 واحتد  هر از میوهآ خشک ادۀم درصد گیري اندازه براي

 آون داخل در و برداشتی تصادف طور به گرم 20 آزمایشیآ

 داده قترار  ستايت  48 مد  به گراد سانتی درجة 76 دماي با

 ۀمتاد  وزن درصتد  و شتده  وزن دوبتاره  نمونته  پسست . شد

*L*, a*, b̋ی رنگي ها شاخ . شد محاسبه خشک  سته  از ̏

 ستنج  رنت   دستتگاه  توستط  وهیت م پوستت یی استوا قسمت

 كرومتا  و ویت ه مقتدار  و گیري اندازهپ CR-400 مدل  نولتایم

 :[18] شد محاسبه ریزي ها فرمول از استفاده با

 پ2 
Hue°= 180 + tan-1 b*/a* , if a*< 0               

 (3 
Chroma= (a*2+ b*2)    ½  

 سود ۀتينرمال× ي مصرف سود حجم
 غالب دياس واالن ياك وزن× ي مصرف

 (1000×)حجم نمونۀ تيتر شده  × 100
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 ك شيآزما طرح. 3. 2

 ةپایت  طترح  قالتب  در لیفاكتور ۀشد خرد صور  به شیآزما

 فتاكتور . شتد  اجترا  تکرارچهار  با  تصادفی كامل هاي بلوک

 وپ كتتردون و تتتکیها آيو  ستتیح ستته در ستتت یسی اصتتل

 و’ والیاستتت دلبتتار‘  ستتیح دو در رقتت ی فريتتي فاكتورهتتا

 صتفرآ   ستیح  چهار در  یكلس پاشی محلول ماریت وپ ’گا ‘

 بتا  هتا  داده تجزیتة . بودنتد پ تتر یل در گترم  سه و 5/1 آ75/0

 و گرفت انجامپ 1/9 نسخة  SAS آماري افزار نرم از استفاده

ي ا چنددامنته  آزمون از ها هیانگیم هیب اختالف ةسیمقاي برا

 . شد استفادهپ درصد 5  دانکه

 

 بحث و جينتا. 3

 رقت آ ی اصتل  اثتر  كه داد نشان ها داده انسیوار تجزیة جینتا

 بتر  رقت   و تیت ترب ستت  یس برهمکنش اثر و تیترب ست یس

 شتدآ  معنادار درصد 1 احتمال سیح در وهیم ديملکر مقدار

 ستت  یس بترهمکنش  تتأثیرا   و  یكلس ماریتی اصل اثر یول

 نتة گا سته  اثر و  یكلس ماریت در رق   آیكلس ماریت در تیترب

 معنادار يملکرد مقدار بر  یكلس ماریت و رق  تآیترب ست یس

 يملکرد مقدار آمدهآ دست به جینتا براساسپ. 1 جدول  نشد

 طتور  بته  كتردون  و تتک یهای تیترب ست یس دو در’ گا ‘ رق 

 رقت   يملکترد . بتود  شتریب ’والیاست دلبار‘ رق  ازي معنادار

’ والیاستت  دلبتار ‘ رقت   ازي وی تت یترب ستت  یس درنیز  ’گا ‘

 ست یس هیا در رق  دو هیا يملکرد اختالفی ول آبود شتریب

 لکرديم هیكمتر و هیشتریب مجموع در. نبود معناداری تیترب

 08/17  كردون ست یس با شده تیترب’ گا ‘ رق  در بیترت به

 با شده تیترب’ والیاست دلبار‘ رق  وپ درخت هر در لوگرمیك

 شد مشاهده آپدرخت هر در لوگرمیك 58/4  تکیها ست یس

 وهیم يملکرد رنیز ب رق  وی تیترب ست یس نوع اثرپ. 1 شکل 

 بتر  ریثأتت  قیت طر ازی تت یترب ستت  یس نوع. [14] دش گزار 

 مقتدار  بتر  آن ریثأتت  و اهیت گ توستط  شده افتیدر نور مقدار

 .[9] دارد اثر وهیم ۀانداز و يملکرد بر اهآیگ فتوسنتز
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ی اصل اثر تنها كه داد نشان ها داده انسیوار تجزیة جینتا

 وهیت م تک وزن رب رق  و تیترب ست یس برهمکنش اثر و رق 

 اثتر  اما شدآ معنادار درصد 5 و 1 احتمال سیح در بیترت به

 بترهمکنش  تتأثیرا   و  یكلست  ماریت تآیترب ست یسی اصل

 اثتر  و  یكلست  ماریت در رق   آیكلس ماریت در تیترب ست یس

 وهیت م وزن بتر   یكلست  متار یت و رق  تآیترب ست یس ةگان سه

 رقت   بیست  در وهیم وزن هیشتریبپ. 1 جدول  نشد معنادار

 از كته  شتد  مشتاهده  تکیها وي و تیترب ست یس در ’گا ‘

 كته  ’گتا  ‘ و’ والیاستت  دلبتار ‘ رقت   بیست  بتا ي آمار لحاظ

 بودنتد  شتده  دیت تول كتردون  وي وي ها سیست  در بیترت به

 ’گا ‘ رق  بیس میوۀ وزن. داشتي معناداري آمار اختالف

ترتیتب   هآ هایتتک و كتردون بت   ويي ها سیست  باشده  دیتول

كه وزن میتوۀ   درحالی آگرم بود 88/96و  94/112آ 97/113

ي هایتتکآ  هتا  سیست تولیدشده با  ’والیاست دلبار‘سیب رق  

گترم بتود    41/96و  88/96آ 29/99ترتیب  آ بهويكردون و 

 قیطر از وهیم وزن شیافزا بر تیترب ست یس اثرپ. 2 جدول 

 گتر یدي ها شپهوه در فتوسنتز شیافزا و نور افتیدر بهبود

 [. 26آ 15 آ5] است شده داده نشان زین

ی اصتل  اثتر  كته  داد نشتان  ها داده انسیوار تجزیة جینتا

 بته  طتول  نستبت  و قیر طولآ بر رق  نوع و تیترب ست یس

ي معنادار ریثأت  یكلس پاشی محلول اما شدآ معنادار وهیم قیر

 تتأثیرا   هیبت  در هیهمچنت . نتداد  نشان ا یخصوص هیا بر

 بتر  رق  نوع و تیترب ست یس برهمکنش اثر تنها برهمکنش

 بترهمکنش  تتأثیرا   ریستا  و داشت ریثأت وهیم قیر و طول

 جینتتتاپ. 1 جتتدول  نتتداد نشتتان راي معنتتادار اثتتر اختتتالف

 وهیم قیر به طول نسبت كه داد نشان ها داده هیانگیم ةسیمقا

 كتردون  ستت  یس از شتتر یبي معنتادار  طور هبي و ست یس در

 اختتالف  تتک یها ستت  یس بتا  ست یس دو هیا اما استآ بوده

 در قیتر  بته  طتول  نستبت . ندادند نشان راي معناداري آمار

 كه یدرحال بود 84/0 و 85/0 بیترت به تکیها وي و ست یس

 در بیست  میتوۀ  طول هیشتریب. بود 82/0 كردون ست یس در

 قیتر  هیشتریب اما آآمد دست هبي و ست یسي رو ’گا ‘ رق 

 شتد  مشتاهده  تتک یها ست یس با و ’گا ‘ بیس رق  در وهیم

 ستت  یسي رو بتر  ’گتا  ‘ي هتا  میوه قیر و طولپ. 2 جدول 

 بتود  كمتتر ي معنتادار  طتور  بته  گتر ید ست یس دو از كردون

 نتور  زانیم بر ریثأت قیطر ازی تیترب ست یس نوعپ. 2 جدول 

 اهآیت گ فتوستنتز  مقدار بر آن ریثأت و اهیگ توسطشده  افتیدر

ي هتا  تیت مز ازی کت ی هیهمچنت [. 9] دارد اثر وهیم ۀانداز بر

 لیت دل به كه است آن زیاد يملکرد شکلآي وی تیترب ست یس

 [. 14] است ها سیست  نوع هیا در نور افتیدري با  تیقابل

 رقت آ  تآیت ترب ستت  یسی اصتل  اثتر  كته  داد نشتان  جینتا

 تیترب ست یس برهمکنش اثر هیهمچن و  یكلس پاشی محلول

 بترهمکنش  اثری ول بودآ معنادار وهیم فتبای سفت بر رق  در

 و  یكلست  ماریت در رق   آیكلس ماریت در تیترب ست یس هیب

 متار یت و رقت   تآیت ترب ستت  یس هیبت  ةگان سه برهمکنش اثر

 نتداد  نشتان  راي معنتادار  اثتر  وهیت م بافتت ی سفت بر  یكلس

 در ’گتا  ‘ رقت   بافتت ی سفت كه داد نشان جینتاپ. 1 جدول 

 دلبتار ‘ رقت   میتوۀ  بافتت ی ستفت  ازی تیتربي ها سیست  تمام

 استحکام ۀدهند نشان كه بود شتریبي معنادار طور به’ والیاست

 ’والیاستت  دلبتار ‘ رقت   بته  نستبت  رق  هیا میوۀ بافت شتریب

 .است

 هیشتریب’ والیاست دلبار‘ و ’گا ‘ رق  دو هر در هیهمچن

 كته  شتد  مشاهده تکیهای تیترب ست یس با وهیم بافتی سفت

 آستت  یس هیت ا بتا  افتته ی پترور   ارقتام بافتت   دهد می ننشا

 مثبتت  نقتش پ. 2 جدول  است گرید ست یس دو از تر محک 

 بافتت ی ستفت  خصتوت  به سیب همیو داخلی كیفیت بر رق 

 تفتاو  [. 21] استت  شده داده نشان مشابه گزار  در وهیم

 در آنهتا  تفتاو   بته  وهیت م بافتت ی سفت مقدار در ارقام هیب

 داده نستبت ی ستلول  دیوارۀ ۀكنند بیتخري ها  یآنز تیفعال

 زیت نی ستفت  مقدار دری تیترب ست یس نوع ریثأت[. 18] شود یم

 داده نستبت ی سلول دیوارۀ مواد انباشت و فتوسنتز مقدار به

 [. 10] شود یم
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 بتر   یكلست  متار یت ايمال با كه داد نشان هیهمچن جینتا

 شیافتزا  يمعنتادار  طتور  بته  آنهتا  بافتت ی سفت ها میوهي رو

ي هتا  نمونته  در وهیم بافتی سفت هیكمتر كه يطور به آافتی

ي هتا  غلظتت  هیبت ي معنتادار  اختتالف . شتد  مشاهده شاهد

ی سفت. نشد مشاهده وهیم بافتی سفت نظر از  یكلس مختلف

 مربع متر سانتی بر لوگرمیك 3/7 شاهدآي ها نمونه میوۀ بافت

  یكلس با بیترت به كهیی ها میوه بافتی سفت كه یدرحال آبود

 بودنتد  شتده  متار یت تتر یل در گترم  3 و 5/1 آ75/0 غلظت با

 شتکل   بود مربع متر سانتی بر لوگرمیك 58/8 و 44/8 آ43/8

 تیتثب در يناصر ریسا هیب در  یكلسی کیولوژیزیف نقشپ. 1

 در آن تأثیر كه يطور به استآ شتریبی سلول دیوارۀ  یتحک و

 ستاخت  در بُتر  اب آنی مشاركت نقش وی سلولي غشا حفظ

 دیگر محققان[. 4] است شده ثابتی اهیگي ها سلول دیوارۀ

 بافتت ی ستفت  و وهیم در  یكلس غلظت هیب مثبت ةرابیآ زین

 [.19آ 6] ندا كرده گزار  را بیس میوۀ

 نوعی اصل اثر كه داد نشان ها داده انسیوار تجزیة جینتا

 بر رق  نوع و تیترب ست یس برهمکنش اثر هیهمچن رق آ

 بر برهمکنش وی اصل تأثیرا  ریسای ول معنادار TSS قدارم

 جینتااساس برپ. 1 جدول  نبود معنادار TSS مقدار

 رق  و وي ست یس درشده  دیتول ’گا ‘ رق  بیس آمدهآ دست به

 مقدار بیشتریه كردون ست یس درشده  دیتول’ والیاست دلبار‘

TSS مقدار هیكمتر .بودند دارا را محلول TSS بیس رد زین 

 شد مشاهده V ست یس باشده  دیتول’ والیاست دلبار‘ رق 

 پ.2 جدول 

ی اصل اثر كه داد نشان ها داده انسیوار تجزیة جینتا

 هیب برهمکنش اثر و  یكلس ماریت رق آ تآیترب ست یس

 بودآ معنادار ونیتراسیت قابل اسیدیتة مقدار بر رق  و ست یس

 نشد معنادار صفت هیا بر برهمکنشي اثرها ریسای ول

 میوۀ كه داد نشان ها داده هیانگیم ةسیمقا جینتاپ. 1 جدول 

 كردون و تکیها تیترب ست یس در’ والیاست دلبار‘ رق  بیس

ي و ست یس به نسبت بیشتري TA مقداري معنادار طور به

 ست یسي رو ’گا ‘ رق  بیس در TA مقدار هیكمتر داشت.

  یكلس با اشیپ محلولپ. 2 جدول  شد مشاهده Vی تیترب

 بیسي ها میوه ونیتراسیت قابل اسیدیتة مقداري معنادار طور به

 با كهی بیسي ها میوه كه يطور به دادآ قرار ریثأت تحت را

 طور به بودند شده ماریت  یكلس تریل در گرم 3 غلظت

 با سهیمقا دري كمتر ونیتراسیت قابل اسیدیتة مقداري معنادار

 قابل اسیدیتة مقدار. دادند اننش شده ايمالي مارهایت ریسا

 شده ماریت تریل در گرم 3  یكلس با كهیی ها میوه در ونیتراسیت

 مقدار مارهایت ریسا در كه یدرحال آبود درصد 37/0 بودندآ

 با حاصل جینتا. بود درصد 39/0 ونیتراسیت قابل اسیدیتة

 پهوهش در. [17] دارد میابقتدیگر محققان  هاي یافته

 اواخر و فصل لیاوا پاشی محلول ةبرنام ود اثر ذكرشدهآ

 بیس در تل  ةلکی نابسامان و تیفیك بر  یكلس دیكلر فصل

ي ها میوهی تمام كه داد نشان جینتا وشد  میالعه ’برابرن‘ رق 

 يكمتر تریت قابل اسیدیتة و شتریب بافت یسفت آشده ماریت

 . [17] داشتند شاهد به نسبت

 ستت  یس نتوع  و رق  هیب برهمکنش اثر از حاصل جینتا

 در TSS/TA نستبت  مقتدار  هیشتتر یب كته  داد نشانی تیترب

 شتده  دیت تولي و ستت  یس بتا  كته  ’گا ‘ رق  بیسي ها میوه

 در TSS/TA نستبت  هیكمتتر  هیهمچنت . شد مشاهده بودند

 دیت تول كتردون  ستت  یس بتا  كه’ والیاست دلبار‘ رق ي ها میوه

 ریثأتت  قیت رط از یتیترب ست یس نوع. شد مشاهده بودند شده

 و هتا  درا یكربوه دیتول تیويع بهبود و فتوسنتز مقدار بر

 وهیت می فت یك ختوات  بر وهیم بلوغ ۀدور طول در آنها انتقال

 قابتتل استتیدیتة مقتتدار محلتتولآ جامتتد متتواد مقتتدار نظیتتر

 [.10] است ثرؤم آنها هیب نسبت و ونیتراسیت

 متادۀ  درصد بر رق  نوعی اصل اثر تنهاطبق نتایج موجودآ 

 وی اصتل  تتأثیرا   ریستا  كه یدرحال آبود معنادار وهیم شکخ

پ. 1 جتدول   نشتد  دار امعنت  خشک مادۀ درصد بر برهمکنش

 ’گتا  ‘ رقت   در خشتک  مادۀ درصد مقدار كه داد نشان جینتا

 هیت ا’ والیاستت  دلبتار ‘ رقت   در كه یدرحال آبود درصد 64/16

 وی معتدن  مواد وجود ۀدهندنشان كه بود درصد 77/15 مقدار

 .است ’گا ‘ رق  در شتریب درا یكربوه وی آل
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 نوعی اصل اثر كه داد نشان ها داده انسیوار تجزیة جینتا

 ستت  یس هیبت  بترهمکنش  اثتر  هیهمچن و  یكلس ماریت رق آ

 ,*L* aی رنگت ي هتا  شتاخ   مقتدار  بتر  رق  نوع و تیترب

 مقدار بر برهمکنش وی اصل تأثیرا  ریسای ول آبود عنادارم

 شاخ  درپ. 1 جدول  نشد معنادار ,*L* a رن  شاخ 

b* هیو تنها اثر تیمار كلسی  معنادار  ةتنها اثر رق  و در زاوی

. در نشتد  معنتادار بود و سایر تأثیرا  اصتلی و بترهمکنش   

ار شاخ  كروما نیز اثر اصلی رقت  و تیمتار كلستی  معنتاد    

 مقتتدار كتته داد نشتتان هتتا هیانگیتتم ةستتیمقا جینتتتابتتود. 

ي معنادار طور به ’گا ‘ رق  در كروما و *bآ *aي ها شاخ 

 در *L شاخ  مقابل در و بود’ والیاست دلبار‘ رق  از شتریب

 بتود ’ والیاستت  دلبار‘ رق  از كمتري دارامعن طور به رق  هیا

 در زقرمت  رنت   توسعة *a رن  شاخ  مقدارپ. 3 جدول 

 رقت   در قرمتز  رنت   ةتوستع  هیبنابرا دهد می نشان را وهیم

’ والیاستت  دلبتار ‘ رق  از شتریب كرجی میاقل طیشرا در ’گا ‘

 . [9] است

 بته   یكلست  بتا  پاشی محلول شیآزما هیا جینتا براساس

 شتدآ  منجتر  وهیت م رنت  ي هتا  شتاخ   محسوس را ییتغ

 شیافتزا  هب تریل در گرم 3  یكلس با پاشی محلول كه يطور به

. انجامیتد  شتاهد  بتا  سته یمقا در *a رنت   شتاخ   معنادار

 تتر یل در گترم  75/0 پاشتی  محلول درنیز  *L مقدار هیشتریب

 سه  یكلس و شاهد با ماریت هیا هرچند آآمد دست هب  یكلس

پ. 4 جتدول   نتداد  نشتان  راي معنتادار  اختالف تریل در گرم

 نشتان  را ستبز -قرمتز  رنت   مقتدار  *a رنت  ي ها شاخ 

. نتایج ایه تحقیق حاكی از آن است كه تیمار [18] دهند یم

و توستعة   شتد گیري میوه  افزایش كیفیت رن  سببكلسی  

 بیست  میتوۀ  پوست رن . دادرن  قرمز در میوه را افزایش 

 كتته استتت وهیتتم يظتتاهر تیتتفیك مهتت  صتتفا  ازی کتتی

 پوستت  رنت  . دهتد  یم قرار ریتأث تحت را آن يبازارپسند

 نیتتز و هتتا هیانیآنتوستت مقتتدار و عنتتو توستتط بیستت میتتوۀ

 ستنتز . شتود  یمت  هیتی تع هتا  فالوونول و ها هیدیانیپروآنتوس

ي ا هیتغ  و یییمح مختلف يوامل ریتأث تحت ها هیانیآنتوس

 گتزار   كته  است  یكلس ونی يوامل هیا ازی کی كه است

 در رنت   بهبتود  در هیت ثانو آور امیت پ کی ينوان به است شده

 در  یكلست  مثبتت  اثتر  زین گرید نامحقق. كند یم يمل بیس

 شیافتزا  قیت طر از را انگتور  و بیست ي هتا  میوهي ریگ رن 

 [.25آ 24 آ23 آ12 آ11] اند كرده گزار  هیانیآنتوس سنتز

 هیبت  بترهمکنش  اثر از حاصلي ها داده هیانگیم ةسیمقا

 وي وی تت یترب ست یس دو در كه داد نشان ست یس نوع و رق 

 دلبتتار‘ و’ گتتا ‘ رقتت  ود هیبتتي معنتتادار اختتتالف تتتکیها

 دری ولت  آنشتد  مشتاهده  *L رن  شاخ  نظر از’ والیاست

ي معنتادار  طور به’ والیاست دلبار‘ رق  كردون تیترب ست یس
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. بتود  ’گتا  ‘ رقت   با سهیمقا دري شتریب *L شاخ ي دارا

 بتا  ’گتا  ‘ رقت  ي هتا  میتوه  در *a شتاخ   مقدار هیشتریب

 ي’گتا  ‘ي هتا  یتوه م بتا  البته كه شد مشاهده كردون ست یس

ي معنتادار  اختتالف وي  و تتک یهاي ها سیست  باشده  دیتول

 رقت  ي هتا  میتوه  در *a مقتدار  هیكمتر هیهمچن. نداد نشان

 كته  شد مشاهده كردون ست یس باشده  دیتول’ والیاست دلبار‘

 رقت   در قرمتز  رنت   توستعة  نکته یا بر يالوه دهد می نشان

 ’گتا  ‘ رقت   از مترك كرجی میاقل طیشرا در’ والیاست دلبار‘

 قترار  زینی تیترب ست یس ریثأت تحت قرمز رن  توسعة استآ

 پ.2 جدول  گیرد می

 

 بیس میوۀي ریگ رنگ مقدار بر رقم اثر. 3 جدول

 شاخ  كروما
b* a* L*  رق 

48/1207 b 73/47 b 71/3- b 65/72 a ‘دلبار استیوال’ 

32/1312 a 41/49 a 55/11 a 57/68 b ‘ گا’ 

  احتمال سیح در دانکه آزمون براساس آاند مشابه حروف داراي صفت  هر براي و ستون هر در كه هایی میانگیه

 .ندارند گریکدی با داريامعن اختالف درصد 1

 

  بیس میوۀ رنگي ها شاخص بر میكلس ماریت اثر. 4 جدول

 تیمار كلسی  *a* L هیو ةزاوی شاخ  كروما

30/1245 ab 89/179 ab 62/0 b 52/71 ab شاهد 

19/1176 b 47/178 b 89/2 b 74/71 a 75/0 گرم در لیتر 

14/1269 ab 14/180 ab 01/4 b 51/69 b 5/1 گرم در لیتر 

98/1348 a 57/182 a 15/8 a 67/69 ab 3 گرم در لیتر 

  احتمال سیح در دانکه آزمون براساساندآ  مشابه حروف داراي صفت هر براي و ستون هر در كه هایی میانگیه

 .ندارند گریکدی با ينادارمع اختالف درصد 1

 

 يريگ جهينت. 4

 و تیت ترب ستت  یس رق آ نوع كه داد نشان پهوهش هیا جینتا

 در را بیست ي ها میوه تیفیك تواند یم  یكلس بای برگ تغ یة

  یكلست  پاشتی  محلتول . دهد قرار ریثأت تحت برداشت زمان

 سته یمقا دري معنادار طور به را ها میوه بافتی سفت توانستآ

 رقت  ي هتا  میتوه  بافتت ی ستفت  مقدار. دهد شیافزا دشاه با

 بافتت ی ستفت  مقتدار  ازی تت یتربي هتا  سیست  تمام در ’گا ‘

 كه بودآ شتریبي معنادار طور به’ والیاست دلبار‘ رق ي ها میوه

 بته  نستبت  رقت   هیا میوۀ بافت شتریب استحکام ۀدهند نشان

 و ’گتا  ‘ رقت   دو هر در هیهمچن. است‘ والیاست دلبار’رق 

 ستت  یس بتا  وهیم بافتی سفت مقدار هیشتریب’ والیاست دلبار‘

 ارقتام بافتت   دهتد  متی  نشان كه شدآ مشاهده تکیهای تیترب

بافتتت ارقتتام  از تتتر تستتف ستتت یس هیتتا بتتا افتتتهی پتترور 

 مقتدار   یكلس كاربرد. است گرید ست یس دویافته با  پرور 

 ۀزیت رنگ ستنتز  ۀدهنتد  نشتان  كه آرا وهیم پوست *a شاخ 

ي معنتادار  طتور  بته  استت  قرمتز  رنت   دیت تول و هیانیسآنتو

 رقت   در كرومتا  و *b آ*aي هتا  شاخ  مقدار. داد شیافزا

 كته  بود’ والیاست دلبار‘ رق  از شتریبي معنادار طور به ‘گا ’



 ’والیاست دلاار‘ و ’گاال‘ بیسی ها رق  تیكم و تیفیك بهاود بر  یدكلسيكلری برگ پاشی محلول و تیترب ست یس اثر
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 طیشترا  در ’گتا  ‘ رقت   در قرمز رن  ةتوسع دهد یم نشان

 جینتتا . استت ’ والیاستت  دلبتار ‘ رقت   از شتتر یب كرجی میاقل

ی تت یتربي هتا  سیستت   در’ گا ‘ رق  كه دادند نشان هینهمچ

ی تتتیترب ستتت یس در‘ والیاستتت دلبتتار’ رقتت  وي و و تتتکیها

 بتته نستتبتي شتتتریب ۀانتتداز و وزن بتتایی هتتا میتتوه تتتکیها

 زیت نی فت یك نظر از كه كردند دیتول گرآیدی تیتربي ها سیست 

 .داشتند قراري تر میلوب تیويع در

 

 تشكر و قدردانك

 كشتتور پهوهشتتگران از تیتتحما صتتندو  از هلیوستتهیبتتد

 شود. قدردانی می
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