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چکیده

2  میلیگرم در لیتر) در1/1  و1 ،1/1 ، سطح (صفر4 در این پژوهش اثر محلولپاشی تاج درخت سیب ’استارکینگ دلیشس‘ با سلناتسدیم در
 بر خصوصیات کمی و کیفی و انبارمانی میوه و همچنین امکانپذیری محلولپاشی تاج درخت بهعنوان روش،)نوبت (در دوره بزرگشدن میوه
 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی1±1  میوهها بعد از برداشت در سردخانه در دمای.تولید میوههای غنی از سلنیوم مورد مطالعه قرار گرفت
 ماهه از سردخانه خارج1  نمونهها در روز صفر قبل از انباری و در طول دوره نگهداری با فواصل. ماه نگهداری شدند1  درصد بهمدت31-31
 ساعت در دمای اتاق قرار گرفته و سپس از نظر فاکتورهای مختلف24 شده و بهمنظور ایجاد حالت مشابه در خردهفروشیها بهمدت
 میزان تولید اتیلن و تجمع سلنیوم در، ویتامینث، مواد جامد محلول کل، اسید قابلتیتراسیون،pH ، آنتوسیانین،فیزیکوشیمیایی نظیر رنگ سطحی
 نتایج نشان داد که محلولپاشی تاج درخت با سلناتسدیم منجر به افزایش غلظت سلنیوم در برگها و میوه.میوه مورد اندازهگیری قرار گرفتند
 مواد جامد، اسید قابلتیتراسیون،pH ، حفظ سفتی گوشت، تیمار میوهها با سطوح مختلف سلنیوم تفاوت معنیداری در کاهش تولید اتیلن.شد
 بهترین اثر، میلیگرم در لیتر سلنیوم1/1  همچنین میوههای تحت تیمار. ویتامین ث و رنگ سطحی نسبت به میوههای شاهد داشتند،محلول کل
 محلولپاشی تاج درخت در غنیسازیزیستی سلنیوم در میوه سیب مؤثر، در مجموع.را در حفظ مقدار ویتامینث و آنتوسیانین میوهها نشان داد
.بوده و متعاقبآ تأثیر معنیداری در حفظ کیفیت میوه در طول انبار سرد داشته است
. رنگ سطحی میوه و ویتامین ث، پس از برداشت، اتیلن:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

In this research the effects of canopy sodium selenate spraying at 4 levels (0, 0.5, 1 and 1.5 mg Se L-1) twice at the period of
fruit enlargement on quantitative and qualitative attributes and storage life of 'Starking Delicious' apple fruits, and the
viability of canopy spraying as a method of producing Se-enriched fruits, were evaluated. After harvest, the fruits were
stored at 1±1°C and 90-95% relative humidity for 6 months. Samples were taken initially and at 1-month intervals during
storage and to simulate market conditions they were placed at room temperature for 24 hr, and then physicochemical
parameters such as surface color, anthocyanin, pH, titrable acidity, total soluble solids, vitamin C, ethylene production and
selenium accumulation in fruits were measured. Results showed that canopy sodium selenate spraying resulted in an
increase in Se concentration both in leaves and fruits. Fruit treatment with different levels of Se had significant effect in
reduction of ethylene production, maintaining of flesh firmness, pH, titrable acidity, total soluble solids, vitamin C and
surface color compared to control fruits. Also, treating of the fruits with 1.5 mg Se showed the best effect in retaining of
vitamin C and anthocyanin. Overall, canopy selenium spraying was effective in Se bio-fortification of apple fruit, and
subsequently had significant effect in quality retention during cold storage.
Keywords: Ethylene, fruit surface color, postharvest, vitamin c.
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مقدمه
در طول دوره رشد و نمو میوه سیب ،عوامل زیادی اثر
مستقیم بر کیفیت و رفتار پس از برداشت آن دارند،
که از مهمترین آنها میتوان به ژنوتیپ و تغذیه مواد
معدنی اشاره نمود .مدیریت تغذیه برای حداکثر
عملکرد و افزایش کیفیت و بهرهوری ضروری است
) .(Dris et al., 1998تغذیه گیاه با عناصر ریزمغذی و
درشتمغذی ضروری و غیرضروری اثر قابلمالحظهای
بر رشد ،نمو ،ترکیب و خصوصیات کیفی ،و وقوع
بیماریها و نابسامانیهای فیزیولوژی میوه هم روی
گیاه و هم در دوره پس از برداشت دارد ( Fageria,
 .)2009; Savvas et al., 2008اگرچه منابع متعددی
در رابطه با تأثیر عناصر ریزمغذی ضروری وجود دارد
اما در رابطه با عناصر ریزمغذی غیرضروری مانند
سلنیوم پژوهش اندکی صورت گرفته است ( Hu et al.,
.2003; Malorgio et al., 2009; Pezzarossa et al.,
.)2012; Pezzarossa et al., 2014; Rios et al., 2010
حتی در برخی موارد در رابطه با طبقهبندی سلنیوم
بهعنوان یک عنصر غیرضروری در گیاهان عالی اتفاق
نظر وجود ندارد .اگرچه سلنیوم در غلظتهای باال برای
گیاهان مضر است ،اما در غلظتهای پایین دارای اثر
مفیدی است .نقش مفید سلنیوم در گونههایی با
قابلیت تجمع مقادیر قابلتوجه سلنیوم و نیاز باال به
این عنصر جهت رشد طبیعی و در برخی محصوالت
جهت مقابله با تنشهای اکسیداتیوی مورد مطالعه
قرار گرفته است (.)Djanaguiraman et al., 2005
همچنین گزارش شده است که بهدلیل خصوصیات
آنتیاکسیدانی ،سلنیوم در گیاهانی مانند کاهو در
مقابل تنشهای اکسیداتیوی ناشی از اشعه  UVدارای
نقش حفاظتی بوده و حتی سبب بهبود رشد گیاهان در
معرض مقادیر باالی انرژی میشود (.)Xue et al., 2001
سلنیوم اثر مثبت بر مقاومت در برابر تنش
فتواکسیداسیونی در سیبزمینی دارد ( Seppanen et al.,
 .)2003افزودن سلنات به خاک سبب طوالنیشدن دوره
رشد رویشی در گیاه و تأخیر در شروع پیری میوههای
گوجهفرنگی شد ( .)Pezzarossa et al., 1999مشخص
شده است که محلولپاشی تاج درختان هلو و گالبی با
سدیمسلنات بر عمر قفسهای میوه مؤثر بوده و باعث

کاهش سرعت نرمشدن و رسیدن میوه گردیده است
( .)Pezzarossa et al., 2012همچنین ،محلولپاشی برگی
با سلنیوم باعث افزایش پارامترهای حفاظتی مانند
آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،فنول کل و عوامل مهارکننده
رادیکالهای آزاد و متعاقبآ کمک به گیاهان جهت کاهش
پراکسیداسیون لیپید ،افزایش تحمل و بهبود عملکرد و
کیفیت میوه پرتقال ناول شد (.)Elham et al., 2013
عالوه بر تأثیر بر متابولیسم و فیزیولوژی محصوالت
مختلف ،افزایش غلظت سلنیوم ،خواص مرتبط با سالمت
محصول را افزایش میدهد .در حقیقت ،سلنیوم بهعنوان
جزئی از ترکیب آمینواسید سلنوسیستئین ،8در چندین
آنزیم مانند گلوتاتیونپراکسیداز ،تیوردوکسینردوکتاز،
سلنوپروتئین 5و سوپراکسید دیسمیوتاز ( )SODوجود
دارد ( Birringer et al., 2002; Ferrarese et al.,
 .)2012در انسان ،گزارش شده است که سلنیوم در
مکانیسمهای دفاعی و بیوسنتز هورمون در بزرگساالن
و نوزادان نقش دارد .سلنیوم بهطور عمده در تولید
هورمون فعال تیروئید ،در عملکرد ماهیچهها ،در
فرآیند تولید مثل و در پاسخ سیستم ایمنی به برخی
از عفونتها دخیل است .مدارک و شواهد روزافزونی
مبنی بر ضرورت کاربرد سلنیوم بدون تجاوز از آستانه
سمی ،در تضمین سالمت طوالنیمدت مانند کاهش
خطر سرطان در انسان وجود دارد ( Dhur et al.,
 .)1990; Finley, 2007مصرف محصوالت غنیشده با
سلنیوم بهدلیل زیستفراهمی باالتر شکلهای آلی،
میتواند روش مناسبی برای مصرف سلنیوم باشد
(.)Pezzarossa et al., 2014
محتوای سلنویم در گیاهان میتواند به روشهای
مختلفی افزایش یابد که شامل افزودن سلنیوم به
خاک ،غوطهوری بذور در محلول سلنیوم قبل از کشت،
کشت هیدروپونیک و ایروپونیک 3در محلول غذایی
حاوی سلنیوم و محلولپاشی گیاه با محلول سلنیوم
بوده است ( ;Bittman et al., 1997; Hu et al., 2003
;.Kopsell et al., 2009; Pezzarossa et al., 2012
 .)Zhao & Shewry, 2011نشان داده شده است که
1. Selenocysteine
2. Selenoprotein
3. Hydroponic and aeroponic cultivation
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محلولپاشی برگها و میوهها یا تاج درخت در مقایسه
با کاربرد کود سلنیومی در خاک ارجحتر بوده و این
موضوع بهدلیل کارایی بیشتر جذب سلنیوم در غیاب
اثر ترکیبات باقیمانده 8است (.)Gupta et al., 1988
همچنین محلولپاشی برگها و میوهها باعث مصرف
حداقل میزان نمکهای سلنیومی بوده و ایمنترین و
اقتصادیترین روش پذیرفتهشده برای بهبود محتوای
سلنیوم در محصوالت است (.)Djujic et al., 2000
محلولپاشی برگی سلنیوم در افزایش محتوای سلنیوم
در اکثر محصوالت مانند شیکوری ( Germ et al.,
 ،)2007جو و گندم ( )Gupta et al., 1988و
سیبزمینی ( )Poggi et al., 2000مؤثر بوده است .در
چای سبز محلولپاشی برگی سلنیوم نهتنها سبب
افزایش محتوای سلنیوم شد بلکه عملکرد گیاه ،مقادیر
آمینواسیدهای کل و ویتامین ث را نیز افزایش داد
( .)Hu et al., 2003گزارش شده است که محلولپاشی
برگی سلنیوم در مقایسه با دو روش کوددهی در خاک
و تزریق به تنه درخت 5منجر به افزایش غلظت سلنیوم
میوه و نیز افزایش عملکرد و کیفیت میوه عناب 3شده
و این روش میتواند برای تولید میوههای غنی از
سلنیوم با محتوای مطلوب این عنصر برای سالمت
انسان مفید باشد ( .)Zhao et al., 2013همچنین،
گزارش شده است که سلنیوم در به تأخیر افتادن
فرآیند پیری در گیاه مؤثر بوده و بنابراین میتواند در
کاهش میزان ضایعات پس از برداشت از طریق افزایش
خاصیت آنتیاکسیدانی مرتبط با افزایش فعالیت
گلوتاتیونپراکسیداز مؤثر باشد (.)Xue et al., 2001
مشخص شده است که محلولپاشی تاج درختان هلو و
گالبی با سدیمسلنات بر عمر قفسهای میوه مؤثر بوده و
باعث کاهش سرعت نرمشدن و رسیدن میوه گردیده
است ()Pezzarossa et al., 2012؛ بنابراین بهنظر میرسد
سیب غنیشده با سلنیوم بهعنوان میوهای با مصرف نسبتاً
باال و قابلیت دسترسی در طول سال در ایران ،بتواند
کاندید مناسبی در رژیم غذایی روزانه بهمنظور تامین
سلنیوم بهعنوان ترکیبات آنتیاکسیدانی مورد نیاز بدن و
1. Residual effects
2. Trunk injecction
3. Pear-jujub
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جلوگیری از صدمات اکسیداسیونی باشد .اهمیت
دسترسی مردم به سیب غنیشده بهعنوان یک میوه مهم
در سراسر دنیا که پس از مرکبات و موز به لحاظ میزان
مصرف در مقام سوم قرار دارد ،میتواند بهعنوان استراتژی
مستقیم جهت افزایش جذب سلنیوم از رژیم غذایی،
دارای اثر سودمندی باشد.
با توجه به پژوهشهای پیشین در رابطه با اثر
سلنیوم در افزایش عملکرد و کیفیت میوه در
محصوالت میوهای و سایر محصوالت باغبانی و اینکه
مطالعه تأثیر سلنیوم در میوه سیب ،زمینه جدیدی
است که پژوهشی در رابطه با آن صورت نگرفته است،
هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل محلولپاشی تاج
درخت با سلنیوم برای غنیسازی زیستی میوه سیب
با هدف افزایش میزان سلنیوم دریافتی از رژیم غذایی
انسان ،و همچنین اثر افزایش میزان سلنیوم بر بهبود
کیفیت و انبارمانی میوه میباشد.
مواد و روشها
این پژوهش در سال  8335بر درختان  85ساله سیب
’استارکینگ دلیشس‘ ( Malus × domestica cv.
 )Starking Deliciousپیوند شده بر پایه مالینگ
مرتون  ،851کشتشده در فواصل  8/0×3متر و تحت
سیستم آبیاری قطرهای در باغ واقع در منطقه دماوند
انجام شد .این درختان به لحاظ قدرت رشدی ،عملیات
کشاورزی منظم مانند مدیریت شخمزنی ،آبیاری و
کنترل آفات دارای شرایط مشابهی بودند .تیمار
سلناتسدیم ( )Na2SeO4, Sigma Aldrichبهصورت
محلولپاشی تاج درخت در  5سطح غلظتی صفر
(بهعنوان شاهد) 8 ،5/0 ،و  8/0میلیگرم در لیتر ،در
 5مرحله طی بزرگشدن میوه (محلولپاشی اول؛ 15
روز پس از تمام گل و محلولپاشی دوم؛  5هفته پس
از محلولپاشی اول) ،اعمال شد .محلولپاشی درختان
( 0لیتر بهازای هر درخت) در صبح و در شرایطی که
دما زیاد نبود تا هنگام جاریشدن رواناب ،اعمال
گردید .میوههای درختان سیب ’استارکینگ دلیشس‘
محلولپاشیشده با سلنیوم و نیز میوههای درختان
محلولپاشی شده با آب (شاهد) در مرحله بلوغ تجاری
بر اساس عرف محل ،بهطور تصادفی از قسمتهای
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مختلف درختان برداشت ،اتیکتگذاری و بالفاصله به
گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران منتقل شدند.
میوههای یکنواخت از نظر اندازه ،رنگ ،درجه رسیدگی
و عاریبودن از بیماری انتخاب شده و جهت از
بینبردن هر گونه آلودگی یا گرد و غبار از سطح
میوههای انتخاب شده ،بهخوبی با آب مقطر شسته و
برای خشکشدن در معرض جریان هوا قرار داده
شدند .سپس میوههای تیمارشده و شاهد ،داخل
جعبههای مشبک پالستیکی نگهداری میوه ،در دو الیه
در هر جعبه قرار داده شده و پس از اتیکتگذاری ،تا
زمان انجام آزمایش در سردخانه (دمای  8درجه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  35-30درصد) نگهداری
شدند .این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل (زمان
انبارمانی و همچنین سطوح مختلف تیمار سلنیوم)
کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد .میوههای موجود
در هر تیمار و شاهد در روز صفر قبل از دوره انباری و
سپس در هر مرحله از نمونهبرداری با فواصل  35روزه
(از میوههای هر تکرار  0عدد) از سردخانه خارج شده و
برای ایجاد حالت مشابه در خرده فروشیها بهمدت 55
ساعت ( )Sharma et al., 2013در شرایط محیطی
اتاق (دمای  50±8درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی
 05درصد) قرار گرفته و سپس در آزمایشگاه از نظر
صفات کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفتند .برای
بررسی وضعیت خاک ،نمونهگیری از نقاط مختلف باغ
انجام شد و برای آنالیز به آزمایشگاه میزان سنجش
پاسارگاد (کرج) منتقل شد که نتایج آن در جدول 8
قابل مشاهده است.
رنگ ظاهری میوه و اندازهگیری شاخص آنتوسیانین
رنگ ظاهری میوه با استفاده از رنگسنج مینولتا (مدل
 ،CR 555ژاپن) بررسی گردید .از هر تیمار  85میوه
به تصادف انتخاب گردید و قرائتها از دو نقطه مقابل

هم در استوای میوه انجام شد و شاخصهای * a* ،Lو
* bاندازهگیری شدند .شاخص* Lیا میزان روشنایی از
رنگ سیاه ( )5تا سفید ( ،)855شاخص * aیا میزان
قرمزی از سبز (مقادیر منفی) تا قرمز (مقادیر مثبت) و
شاخص * bیا میزان زردی از آبی (مقادیر منفی) تا زرد
(مقادیر مثبت) میباشند ( Guiné & Fernandes,
 .)2006زاویه هیو بهعنوان شاخصی از درک انسان از
رنگ پوست میوه است که زاویه  5و یا  315درجه،
نمایانگر رنگ قرمز و زاویههای  815 ،35و ،505
بهترتیب نشاندهنده رنگهای زرد ،سبز و آبی میباشد
که با استفاده از رابطه  8محاسبه گردید.
∗𝑏
∗𝑎

)8

ℎ° = 𝑡𝑎𝑛−1

جهت اندازهگیری میزان جذب آنتوسیانین از
ترکیب روش  (2015) Mohebbi et al.و Dong et al.
) (1995استفاده شد 0 .گرم از پوست میوه در ده
میلیلیتر الکل اتانول همگنشده و عصاره توسط
دستگاه سانتریفوژ صاف گردید .سپس میزان جذب
عصاره توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (،UV-160
شیمادزو ،ژاپن) در طول موج  035نانومتر قرائت
گردید .میزان جذب عصاره به عنوان شاخص غلظت
آنتوسیانین بیان شد.
اندازهگیری  ،pHدرصد اسید قابل تیتراسیون ( )ATو
مواد جامد محلول کل ( )TSSعصاره میوه

تعداد  3میوه از هر تکرار بهصورت تصادفی انتخاب و
آبگیری شده و پس از انجام فیلتراسیون توسط کاغذ
صافی ،برای اندازهگیری مواد جامد محلول کل ،درصد
اسید قابل تیتراسیون و  pHمورد استفاده قرار گرفت.
مقدار مواد جامد محلول کل ( )TSSبهروش
رفراکتومتری (مدل  ،RF-40والثام ،8ایالت متحده
آمریکا) و بهصورت درصد بیان شد.

جدول  .8برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای پژوهش
Table 1. Some physical and chemical characteristics of the soil from the experimental site
TNV%
18

)EC (ds.m-1
3.36

pH
8

)OM (%
1.87

)N (%
0.16

)P (mgkg-1
52

)K (mgkg-1
1000

Texture
Sandy Clay Loam

 =TNV%: Total Neutralising Valueدرصد مواد خنثیشونده
 =OM: Organic Matterمواد آلی
1. Waltham
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 Hpآب میوه با استفاده از یک Hpمتر دیجیتالی
(آمل  ،334-Bمیالن ،ایتالیا) اندازهگیری شد .اسید قابل
تیتراسیون از طریق تیتراسیون  85میلیلیتر از آب میوه
با استفاده از سود  5/8نرمال تا رسیدن به Hp = 1/5
انجام شده و نتایج آن با استفاده از رابطه  5بهصورت
درصد و بر مبنای غالبیت اسید مالیک بیان شد.
= اسید قابل تیتراسیون )(% as Malic acid
)5
سود مصرفی × نرمالیته سود × وزن اکی واالن
اسید غالب
×855
حجم نمونه تیترشده × 8555
وزن اکی واالن اسید مالیک = 10
اندازهگیری سفتی میوه
سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه سفتیسنج
دستی ( ،FDK32واگنر ،آمریکا) ،با قطر پیستون 1
میلیمتر و در  5قسمت استوایی میوه پس از جدا کردن
پوست میوه اندازهگیری شد.
اندازهگیری ویتامین ث

میزان ویتامین ث بر حسب میلیگرم آسکوربیک اسید
موجود در  855میلیلیتر از آب میوه ،با روش
تیتراسیون با کمک یدور پتاسیم و معرف نشاسته و با
استفاده از  0میلیلیتر از آب میوه اندازهگیری شد.
مقدار ویتامین ث با استفاده از فرمول  3بر حسب
میلیگرم در  855میلیلیتر آب میوه بیان گردید
(.)Mostofi & Asghari Marjanlou, 2010
= ویتامین ث (میلیگرم در
)3
855گرم آب تازه میوه)
( × 5/11مقدار محلول ید مصرفی)
0
اندازهگیری میزان تولید اتیلن

میزان تولید اتیلن میوه با روش بهکار بردهشده توسط
 (2008) Soleimani Aghdam et al.با کمی تغییر
اندازهگیری شد 3 .عدد میوه از هر تیمار پس از تعیین
حجم و وزن ،درون ظروف پالستیکی کامآل درز بسته با
حجم مشخص در شرایط آزمایشگاهی در دمای 50
درجه سانتیگراد قرار داده شدند .پس از  55ساعت،
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نمونهبرداری اتیلن با استفاده از ونوجکت و سوزن
دوسر مخصوص انجام شد 8 .میلیلیتر از نمونه گاز
توسط سرنگ همیلتون از ونوجکت برداشته شد و
مقدار اتیلن تولیدشده با استفاده از دستگاه گاز
کروماتوگراف (شیمادزو مدل  ،855ژاپن) ،اندازهگیری
شد.
تجمع سلنیوم

غلظت سلنیوم تجمعیافته در برگها و میوههای سیب
محلولپاشیشده با سطوح مختلف سلنیوم با روش
 )1977( Zasoski & Burauاندازهگیری شد .نمونههای
برگ و میوه پس از خشکشدن در آون با دمای 05
درجه سانتیگراد و رسیدن به وزن ثابت ،آسیاب و از
غربال  8میلیمتری عبور داده شد و پس از هضم با
اسیدنیتریک و اسیدپرکلریک و کاهش توسط اسید
هیدروکلریک با استفاده از اسپکترومتری جرمی ICP
در شرکت زرآزما (تهران) آنالیز شد .غلظت سلنیوم بر
اساس وزن خشک (میکروگرم در کیلوگرم وزن
خشک) بیان شد 3 .عدد میوه ار هر تکرار بهعنوان
نمونه مورد استفاده قرار گرفت .تعداد  55عدد برگ از
قسمت میانی شاخههای یکساله بهطور تصادفی از هر
تکرار انتخاب شد.
طرح آزمایشی و تجزیه آماری

این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کامالً تصادفی در
سه تکرار اجرا شد .دادهها پس از جمعآوری ،مرتب
شده و با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه  )3/5مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال  %8انجام گرفت.
نتایج و بحث
رنگ ظاهری میوه و اندازهگیری شاخص آنتوسیانین

بررسی نتایج حاصل از اندازهگیری شاخص روشنایی
(* )Lدر روز صفر و همچنین در طول دوره انبارمانی
در میوههای تحت تیمار سلنیوم و شاهد نشان داد که
به لحاظ میزان روشنایی اختالف معنیداری در سطح
احتمال  8درصد وجود داشت .بهطوریکه از همان روز

محبی و همکاران :تأثیر محلولپاشی تاج درخت با سدیمسلنات بر غنیسازی زیستی ...
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است (جدول  )3بهطوریکه سطح آنتوسیانین با
افزایش غلظت سلنیوم همبستگی مثبت نشان داده و
میوههای محلولپاشی شده از میزان جذب نوری
آنتوسیانین بیشتری در مقایسه با شاهد برخوردار
بودند (جدول  .)5در پژوهشی دیگر گزارش شده است
که از نظر میزان آنتوسیانین در کلمقرمز بین
غلظتهای مختلف سلنیوم و شاهد تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)Mechora et al., 2011نتایج مشابهی
در خصوص افزایش میزان آنتوسیانین در برگهای
ریحان محلولپاشیشده با سطوح مختلف سلنیوم
گزارش شده است ( .)Hawrylak-Nowak, 2008در
چندین پژوهش دیگر نیز گزارش شده است که در
مقایسه با شاهد ،تیمار سلنیوم بهطور چشمگیری
موجب افزایش محتوای آنتوسیانینها و فالونوئیدهای
نشاهای گندم و سورگوم شد ( Abbas, 2013; Chu et
 .)al., 2010در گیاهان افزایش سطوح آنتوسیانین و
فالونوئیدها اغلب ناشی از عوامل تنشزای مختلف
است ) .(Winkel- Shirley, 2002بهنظر میرسد
محلولپاشی با سلنیوم مقدار آنتوسیانین را با میزان
سنتز و یا تجزیه آن تحت تأثیر قرار میدهد .با در
نظرگیری فعالیت بیولوژیکی آنتوسیانینها و ترکیبات
فنولی گیاهان در انسان و حیوانات ،بهنظر میرسد
افزایش محتوای این ترکیبات در زیستتوده گیاه
پدیدهای مثبت باشد.

صفر (قبل از قراردهی میوهها در انبار سرد) میزان
روشنایی میوههای تحت تیمار نسبت به شاهد پایینتر
بود ،اگرچه از نظر آماری تفاوتی با یکدیگر نداشتند
(جدول  .)5همچنین در طول دوره انبارمانی میزان
روشنایی هم در میوههای شاهد و هم در میوههای
محلولپاشی شده با سلنیوم افزایش یافت و این
افزایش در میوههای شاهد در مقایسه با میوههای
محلولپاشی شده با سطوح مختلف سلنیوم بیشتر بود.
با افزایش غلظت سلنیوم محلولپاشیشده ،افزایش میزان
طوریکه

روشنایی میوهها کمتر بود (جدول  .)5به
کمترین میزان آن در پایان دوره انباری در تیمار 8/0
میلیگرم در لیتر سلنیوم و بیشترین میزان آن در
میوههای شاهد مشاهده شد (جدول  .)5افزایش
روشنایی یک روند طبیعی در دوره پس از برداشت
بسیاری از میوهها محسوب میشود ( Fernando et al.,
 .)2007یکی از عوامل افزایش روشنایی میوهها تجزیه
و تخریب رنگدانهها و کاهش محتوای آنتوسیانین در
طول دوره انبارمانی است (.)Pérez & Sanz, 2001
نتایج مشابهی در خصوص افزایش روشنایی در ارقام
مختلف میوه سیب تحت شرایط رشدی و تیمارهای
مختلف در طول دوره انبارمانی گزارش شده است
(.)Ganai et al., 2015
محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم سطوح
آنتوسیانین را در میوههای سیب تحت تأثیر قرار داده

جدول  .5اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر میزان درخشندگی ،هیو و آنتوسیانین میوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ طی
مدت زمان انبارمانی
Table 2. Effect of canopy selenium spraying on lightness, Hue and antioxidant activity of 'Starking Delicious' apple
fruit during storage
)Storage time (month
6

5

4

3

2

1

0

52.77 a
37.4c
33.44cd
28.85def
22.60ef
15.5hijklm
20.63gh
230.81FG
0.77q
1.45 m
1.56 l
1.66 jkl

47.64 b
31.1 ed
23.55 fghi
23.55 fghi
46.4 ab
22.45 fg
17.91ghijk
12.8klmno
0.99 p
1.61 kl
1.7 hijk
1.73ghijk

44.60 b
27.1 efg
22.98 ghij
20.95 hijkl
42.58 bc
22.13 fg
18.2ghij
14ijklmn
1.17 o
1.68 ijk
1.76 efghij
1.81bcdefg

38.45 c
21.7hijk
20.02 ijklm
18.75ijklmn
38.7 c
18.8ghi
16.7 hijkl
12.41lmnop
1.35 n
1.74 fghij
1.79 bcdefg
1.87 abc

36.12 c
17.6jklmn
16.9klmn
15.70 lmn
33.65d
12.97jklmno
11.67lmnopq
10.4mnopq
1.4mn
1.83abcdef
1.88abc
1.93a

28.53def
15.95lmn
14.83mn
14.70 cdefg
28.33e
11.31mnopq
9.3nopq
7.2pq
1.32n
1.77defghi
1.85abcde
1.9ab

18.75ijklmn
15.3mn
14.13n
14.6m n
23.1e
11.13mnopq
7.97opq
7q
1.35n
1.79cdefgh
1.86abcd
1.94a

Se
treatment
)(mg Se L-1
Control
0.5 Se
1 Se
1.5 Se
Control
0.5 Se
1 Se
1.5 Se
Control
0.5 Se
1 Se
1.5 Se

Character

Lightness

Hue

Anthocyanin
)(O.D. 530

میانگینهای دارای حروف مشترک در دادههای مرتبط با صفت مورد بررسی ،از نظر آماری بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %8اختالف
معنیداری ندارند.

Values within each data for each character with the same letters are not statistically different at p ≤0.01%, according to Duncan's multiple range test.
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میزان زاویه هیو یک روند افزایش را در طی مدت
انباری در تمام تیمارها بهویژه در نمونههای شاهد
بهجز در آخرین نمونهگیری نشان داد .همچنین تیمار

با سلنیوم موجب کاهش میزان زاویه هیو گردید که با
توجه به نتایج حاصل از اندازهگیری تغییرات میزان
آنتوسیانین در این آزمایش ،با کاهش میزان
آنتوسیانین در طول مدت انبارمانی با افزایش میزان
هیو مواجه هستیم .میزان آنتوسیانین تا پایان دوره
انباری کاهش یافت اما این کاهش در میوههای
محلولپاشی شده با سطوح مختلف سلنیوم در مقایسه
با میوههای شاهد کمتر بود بهطوریکه میوههای شاهد
بیشترین میزان کاهش را نشان دادند و از کمترین
میزان آنتوسیانین برخوردار بودند (جدول  .)5الگوی
متفاوت در تغییر رنگ سطحی میوههای مختلف
بهدلیل تفاوت در غلظت و نسبت ترکیبات رنگی
مختلف است ( .)Zheng et al., 2008فعالیت زیاد
آنزیمهای اکسیداتیو نظیر پلیفنول اکسیداز که باعث
اکسید شدن فنولها میشود منجر به ایجاد تغییرات در
رنگ و میزان آنتوسیانین میوه میشود (Vamos-
 .)Vigyazo, 1981عامل دیگر در کاهش میزان
آنتوسیانین افزایش  pHاست که باعث تخریب آنتوسیانین
میشود .با توجه به نتایج حاصل از اندازهگیری  pHدر
این آزمایش ،در طول مدت انبارمانی افزایش  pHدر
میوهها به وقوع پیوسته است که میتواند در کاهش
میزان آنتوسیانین مؤثر بوده باشد.
میزان  ،pHدرصد اسید قابل تیتراسیون ( )ATو مواد
جامد محلول کل ) (TSSعصاره میوه

میزان  pHدر طول دوره انبارمانی ،هم در میوههای
شاهد و هم در میوههای تحت تیمار سطوح مختلف
سلنیوم (صفر 8 ،5/0 ،و  8/0میلیگرم در لیتر) افزایش
یافت اما این افزایش بهترتیب برای میوههای شاهد و
میوههای تحت تیمار  5/0میلیگرم در لیتر بیشتر از
تیمارهای  8و  8/0میلیگرم در لیتر سلنیوم بود (شکل
 )8و هر چند اختالف معنیداری از نظر آماری در سطح
احتمال  8درصد بین تیمارهای  5/0و  8و  8/0میلیگرم
در لیتر وجود نداشت اما بهترتیب تیمار  8/0و 8
میلیگرم در لیتر سلنیوم بهعنوان بهترین تیمارها از نظر

050

حفظ  pHبودند .این نتایج با نتایج بهدستآمده از بررسی
تأثیر سطوح سلنیوم بر  pHمیوههای پرتقال ناول مطابقت
داشت ( .)Elham et al., 2013تنفس و مصرف اسیدهای
آلی موجود در میوه دلیل اصلی افزایش میزان pH
میباشد (.)Serrano et al., 2005
میزان اسید قابل تیتراسیون با توجه به همبستگی
منفی با  pHعصاره یک روند کاهشی را در طی مدت
انبارداری نشان داد .اسیدهای آلی موجود در میوه سیب،
در طول مدت نگهداری در انبار در اثر فعالیت تنفسی
مصرف شده و کاهش مییابد .همچنین مقایسه تیمار
سطوح مختلف سلنیوم با شاهد نشان داد که میوههای
تحت تیمار  8/0میلیگرم در لیتر سلنیوم دارای بیشترین
میزان اسید قابل تیتراسیون بودند ،که با توجه به نتایج
حاصل از اندازهگیری تغییرات تولید اتیلن ،این امر
احتماآل ناشی از شدت تنفس کم میوه در دمای پایین و
تأثیر کاربرد سلنیوم بر کاهش شدت تنفس در تیمار ذکر
شده میباشد .این با نتایج حاصل از تأثیر کاربرد سلنیوم
در حفظ اسید قابل تیتراسیون در میوههای پرتقال ناول
مطابقت داشت (.)Elham et al., 2013
میزان مواد جامد محلول کل در طول دوره
انبارمانی در میوههای سیب کاهش یافت و این کاهش
در میوههای شاهد بیشتر از میوههای تحت تیمار
سلنیوم بود (شکل  .)3بررسی نتایج حاصل از مقایسه
میانگین تیمار سطوح مختلف سلنیوم با شاهد نیز
نشان داد از نظر میزان مواد جامد محلول کل اختالف
معنیداری بین تیمارها در سطح احتمال  8درصد
وجود داشت .هرچند تیمار با سلنیوم  8/0میلیگرم در
لیتر از مواد جامد محلول بیشتری برخوردار بود ،در
طی دوره انبارداری نیز کاهش در میزان مواد جامد
محلول در تمام تیمارها اتفاق افتاد ،اما بین تیمار سطوح
مختلف سلنیوم اختالف معنیداری از نظر آماری وجود
نداشت (شکل  .)3این با نتایج بهدستآمده از
پژوهشهای دیگر در خصوص حفظ مواد جامد محلول

کل در میوههای گالبی ،پرتقال ناول و خرمای تحت تیمار
سلنیوم منطبق بود ( Pezzarossa et al., 2012; Elham
 ،)et al., 2013; Gad El-Kareem et al., 2014ولی با
نتایج پژوهشهای دیگر که در آنها میزان مواد جامد
محلول کل در میوههای هلو و گوجهفرنگی تحت تیمار
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سطوح مختلف سلنیوم تغییرات معنیداری نداشتند،
مغایرت داشت ( ;Pezzarossa et al., 2012
 .)Pezzarossa et al., 2014میزان مواد جامد محلول
کل میوهها بهعنوان یکی از شاخصهای رسیدگی
میوهها مطرح است ( .)Kazemi et al., 2011نشاسته از
ترکیبات ذخیر ای سیب است که طی رشد و نمو میوه
تجمع مییابد و تجزیه آن هنگام بلوغ میوه ،منبع عمده
قندهای میوه (ساکارز ،گلوکز ،فروکتوز و بخش کمی
سوربیتول) می باشد که سبب شیرینی میوه میشود
()Hadian-Deljou & Sarikhani, 2012؛ بنابراین
بهنظر میرسد روند کاهش در میزان مواد جامد

محلول در طول دوره انبارمانی بهدلیل مصرف قندهای

ساده در فرآیند تنفس باشد (شکل  .)3با توجه به
نتایج حاصل از اندازهگیری تغییرات تولید اتیلن در این
آزمایش بهنظر میرسد که کاربرد سلنیوم با تأثیر بر
کاهش میزان تولید اتیلن و کاهش شدت تنفس نقش
مهمی را در جلوگیری از مصرف قندها و اسیدها ایفا
میکند .با وجود اینکه شدت تنفس محصوالت باغبانی
در دماهای پایین و بهخصوص با اعمال برخی
تیمارهای قبل از برداشت کاهش مییابد ،کاهش
قندها و اسیدها در طول مدت انبارمانی ،در اثر مصرف
آنها ،بهعنوان سوبسترای اصلی در متابولیسم تنفسی
باعث تغییراتی در مقادیر مواد جامد محلول کل ،درصد
اسید قابل تیتراسیون و  pHمیشود.

شکل  .8اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر میزان  pHمیوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ طی مدت زمان انبارمانی
Figure 1. Effect of canopy selenium spraying on pH of 'Starking Delicious' apple fruit during storage

شکل  .5اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر میزان اسید قابل تیتراسیون ( )TAمیوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ طی مدت
زمان انبارمانی
Figure 2. Effect of canopy selenium spraying on titrable acidity (TA) of 'Starking Delicious' apple fruit during storage
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شکل  .3اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر میزان مواد جامد محلول کل ( )TSSمیوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ طی
مدت زمان انبارمانی
Figure 3. Effect of canopy selenium spraying on total soluble solidity (TSS) of 'Starking Delicious' apple fruit during storage

سفتی بافت میوه

مقدار ویتامین ث

سفتی یکی از صفات کیفی مهم در مقبولیت میوهها و
سبزیهای تازه توسط مصرفکننده میباشد .بررسی
نتایج حاصل از اندازهگیری سفتی در طول آزمایش نشان
داد که بین زمانهای مختلف اندازهگیری اختالف
معنیداری از نظر آماری در سطح احتمال  8درصد وجود

داشت؛ بهطوریکه مقدار آن از  1/11کیلوگرم بر
سانتیمتر مربع در روز برداشت به  5/85در پایان دوره
آزمایش رسید (جدول  .)3همچنین با توجه به نتایج
حاصل از مقایسه میانگین تیمار سطوح مختلف سلنیوم و
شاهد ،با افزایش غلظت محلولپاشی سلنیوم میزان
سفتی میوهها بهطور معنیداری افزایش نشان داد
(شکل .)5این نتایج با گزارش دیگر مبنی بر وجود
همبستگی مستقیم بین افزایش غلظت سلنیوم کاربردی
و افزایش سفتی میوه عناب ،مطابقت داشت ( Zhao et
 .)al., 2013نرمشدن میوه یک تغییر کیفی مهم برای
ارزیابی میزان رسیدگی است ( .)Sams, 1999آنزیم پلی
گاالکتوروناز عامل مؤثری در فرآیند رسیدن میوه است که
با شکستن پکتین دیواره سلولی باعث نرمشدن بافت میوه
میشود .در میوههای هلو و گالبی مشخص شده است که
محلولپاشی سلنیوم تولید اتیلن را کاهش داده و مانع
فعالیت آنزیمهای تخریبکننده دیواره سلولی و متعاقباً
منجر به کاهش میزان تنفس و فعالیت آنزیمهای مؤثر در
رسیدگی ،تأخیر در فرآیند رسیدن و کاهش سرعت
نرمشدن گردیده و به این ترتیب تأثیر مثبتی بر عمر

انبارمانی میوه داشته است (.)Pezzarossa et al., 2012

ویتامین ث در طول دوره انبارمانی در میوهها کاهش
یافت (شکل  .)0این با نتایج محققین دیگر که اعالم
کردند میزان ویتامین ث در میوهها طی مدت زمان
انبارمانی کاهش مییابد ،مطابقت دارد ( Lee & Kader,
 .)2000بهنظر میرسد عامل مؤثر دیگر افزایش اسیدیته
یا  pHاست که باعث تخریب ویتامین ث میشود که با
توجه به نتایج حاصل از اندازهگیری  pHدر این آزمایش و
افزایش آن در طول مدت انبارمانی قابلتوجیه است.
همچنین مقایسه تیمار سطوح مختلف سلنیوم نشان داد
که میوههای تحت تیمار  8/0میلیگرم در لیتر سلنیوم
دارای بیشترین میزان ویتامین ث بودند ،به طوریکه بین
میزان ویتامین ث و غلظت سلنیوم کاربردی همبستگی
مثبت وجود داشت (شکل  .)0این با نتایج Hu et al.
) (2003در خصوص اثر محلولپاشی برگی سلنیوم در
چای سبز بر افزایش ویتامین ث ،منطبق بود ،ولی با نتایج
 (2013) Elham et al.که بیان کرده بودند افزایش غلظت
سلنیوم تأثیر معنیداری بر حفظ محتوای ویتامین ث
میوههای پرتقال ناول نداشت ،مغایرت داشت .بهنظر
میرسد سلنیوم از طریق خواص آنتیاکسیدانی خود و یا

از طریق فعالکردن مکانیسمهایی موجب کاهش فعالیت
اکسیداسیونی و متعاقباً حفط ترکیبات آنتیاکسیدانی
مانند ویتامین ث شده است.
میزان تولید اتیلن

بررسی نتایج حاصل از میزان تولید اتیلن در طول دوره
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انبارمانی نشان داد که میزان تولید اتیلن در طی این
مدت روند افزایشی داشته است اگرچه در 5

اندازهگیری آخر تفاوت معنیداری نشان ندادهاند

(شکل .)1

شکل  .5اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر سفتی میوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ طی مدت زمان انبارمانی
Figure 4. Effect of canopy selenium spraying on firmness of 'Starking Delicious' apple fruit during storage



شکل  .0اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر میزان ویتامین ث میوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ طی مدت زمان انبارمانی
Figure 5. Effect of canopy selenium spraying on vitamin C content of 'Starking Delicious' apple fruit during storage

شکل  .1اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر میزان تولید اتیلن میوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ طی مدت زمان انبارمانی
Figure 6. Effect of canopy selenium spraying on ethylene production of 'Starking Delicious' apple fruit during storage
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رسیدن و ضدپیری مشهود است .در حقیقت ،در
میوههای حاوی سلنیوم کاهش سرعت تجزیه و تخریب
آنتوسیانین ،کاهش میزان تولید اتیلن ،حفظ  TA ،TSSو
 pHمؤید این مسئله است که فرآیندهای مرتبط با
رسیدن و پیری با اثرات مثبت بالقوه به لحاظ عمر انباری
و قفسهای ،تحت تأثیر این عنصر ریزمغذی قرار گرفتهاند.

همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمار
سطوح مختلف سلنیوم نشان داد که محلولپاشی با
سلنیوم در هر سه غلظت  8 ،5/0و  8/0میلیگرم بر لیتر
منجر به کاهش معنیدار میزان تولید اتیلن در مقایسه با
شاهد شد اما با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند
بهعالوه ،هم در روز برداشت و هم در دوره انبارمانی تیمار

با سلنیوم موجب تفاوت معنیدار تولید اتیلن در مقایسه
با شاهد شد (شکل  .)1در فرآیند رسیدن میوههای
فرازگرا مانند سیب ،تولید اتیلن ،فرآیندهای متعدد وابسته
به تولید اتیلن (مانند نرمشدن میوه) را القا میکند .بهنظر
میرسد که تجمع سلنیوم در میوه احتماالً باعث کاهش
بیوسنتز اتیلن شده است .نتایج بهدستآمده از
پژوهشهای پیشین در خصوص فرآیند رسیدن نشان

داده است که سلنیوم از طریق کاهش میزان تولید اتیلن
در تأخیر رسیدن و پیری میوه گوجهفرنگی و پیری کاهو
و شیکوری مؤثر است ( ;Malorgio et al., 2009
 .)Pezzarossa et al., 2014در گونههای مدل
آرابیدوپسیس ،رشد در محیط کشت حاوی سلنیوم با
غلظت  3/5میلیگرم در لیتر تأثیر منفی بر نمو گیاه
نشان داد ،همچنین در بخش هوایی و ریشهها منجر به
افزایش بیان 8ژنهای مختلف دخیل در تنظیم پیامدهی
و سنتز اتیلن شد (.)Van Hoewyka et al., 2008
احتمال میرود که سطوح باالی سلنیوم که تأثیر منفی بر
رشد گیاه داشتهاند ،باعث تحریک و القای واکنشهای
مقابله با شرایط تنشزا که در آن اتیلن (و سایر هورمونها
یا مولکولهای پیامدهی) دخیل هستند ،بهعنوان
آنتیاکسیدان عمل نموده باشد ( Hasanuzzaman et al.,

 .)2010در شرایط کشت هیدروپونیک ،سلنیوم در سطوح
پایین ( 8میلیگرم در لیتر) ممکن است بهطور مستقیم
یا غیرمستقیم از طریق مداخله در بیوسنتز اتیلن باعث
ایجاد اثرات آنتیاکسیدانی و ضدپیری و کاهش ضایعات
پس از برداشت در کاهو ( )Xue et al., 2001و
گوجهفرنگی ( )Pezzarossa et al., 2014شود .با توجه به

نتایج حاصل از تغییرات آنتوسیانین ،مواد جامد محلول
کل ،میزان اسیدها pH ،و میزان تولید اتیلن در طول
دوره  1ماه انبارداری ،اثرات سلنیوم بر تأخیر در فرآیند

در رابطه با مسئله مربوط به تغذیه و سالمتی در مصرف
سیبهای غنیشده با سلنیوم ،مقدار مجاز سلنیوم در
رژیم غذایی )5(RDA؛ تا  00میکروگرم در روز برای افراد
بزرگسال عنوان شده است .اگرچه انجمن تغذیه در
کشورهای آلمان ،اتریش و سوئیس مصرف روزانه  35تا
 05میکروگرم سلنیوم را برای زنان و مردان بزرگسال
توصیه میکند .دوز قابلتحمل 3سلنیوم برای افراد
بزرگسال  555میکروگرم در روز گزارش شده است
( .)Pezzarossa et al., 2014در اکثر کشورهای عضو
اتحادیه اروپا سطوح سلنیوم در رژیم غذایی پایینتر از
دستورالعمل  RDAاست ( .)Malorgio et al., 2009با
توجه به متوسط وزن تازه یک سیب تیمار شده (555
گرم متناظر با  31گرم وزن خشک) و میانگین غلظت
سلنیوم میوه ( 815 ،38و  500میکروگرم در کیلوگرم
وزن خشک بهترتیب در تیمارهای  8 ،5/0و 8/0
میلیگرم در لیتر سلنیوم) ،محتوای سلنیوم در هر میوه
تیمار شده با سطوح  8 ،5/0و  8/0میلیگرم در لیتر
بهترتیب برابر با حدود  1/0 ،3/3و  85میکروگرم سلنیوم

بود (جدول  .)0نتایج نشان میدهد که مصرف منظم
روزانه میوههای سیب تیمار شده با غلظتهای  8 ،5/0و
 8/0میلیگرم در لیتر سلنیوم نهتنها باعث ایجاد سمیت
نشده بلکه میتواند بهعنوان مکمل سلنیوم برای تغذیه
انسان در نظر گرفته شود .بهنظر میرسد محلولپاشی تاج
درخت با سلنیوم روش مفیدی برای تولید میوههای
سیب غنی از سلنیوم با محتوای مطلوب این عنصر برای
سالمت انسان باشد .اگرچه ،سطوح سلنیوم به میزان
جذب این ماده مغذی از سایر منابع غذایی نیز وابسته
است ( .)Pezzarossa et al., 2014با این وجود

1. Up-regulation

2. The Recommended Dietary Allowance
3. Tolerable

تجمع سلنیوم
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سلنیوم بهترین اثر را در حفظ مقدار ویتامین ث و
 روش، در مجموع.آنتوسیانین میوهها نشان داد
محلولپاشی تاج درخت سیب با سلنیوم برای تولید
میوههای غنی از سلنیوم با محتوای مطلوب این عنصر
برای سالمت انسان مؤثر بوده و متعاقباً تأثیر
معنیداری در حفظ کیفیت میوه در طول انبار سرد

.داشته است
 اثر محلولپاشی تاج درخت با سلنیوم بر غلظت.0 جدول
سلنیوم (میکروگرم بر کیلوگرم وزن خشک) در برگ و میوه
سیب ’استارکینگ دلیشس‘ در زمان برداشت
Table 5. Effect of canopy selenium spraying on Se
concentration (µg kg−1 dry weight) in leaf and fruit of
'Starking delicious' apple at harvest

Se concentration (µg Se kg−1 DW)
Se treatment (mg Se L-1)
Leaf
Control
15 d
0.5 Se
120 c
1 Se
210 b
1.5 Se
360 a

Fruit
0.1d
91 c
180 b
275 a

 از نظر آماری بر اساس آزمون،میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون
. درصد اختالف معنیداری ندارند8 چند دامنهای دانکن در سطح احتمال
Values within each column with the same letters are not statistically
different at p≤%1, according to Duncan's multiple range test.
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 سطح سلنیوم3 محلولپاشی تاج درخت سیب با هر
مورد آزمون در این پژوهش بهدلیل تجمع مقادیر پایین
 حتی در صورت مصرف تعداد بیشتری،سلنیوم در میوهها
 باعث ایجاد،از میوههای سیب تیمارشده با این سطوح
 گرچه بهبود سالمت انسان از.خطر سمیت نمیشود
طریق افزایش مصرف مواد غذایی غنی از سلنیوم نیازمند
درک کامل و تلفیق کشاورزی و شیمی تغذیه سلنیوم
.)Pezzarossa et al., 2014( میباشد
نتیجهگیری کلی

بهطور کلی نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد
که محلولپاشی تاج درخت با سلناتسدیم در افزایش
 تیمار.غلظت سلنیوم در برگها و میوه مؤثر بوده است
میوهها با سطوح مختلف سلنیوم تفاوت معنیداری در
 اسید،pH ، حفظ سفتی گوشت،کاهش تولید اتیلن
 ویتامین ث و، مواد جامد محلول کل،قابل تیتراسیون
 نتایج.رنگ سطحی نسبت به میوههای شاهد داشتند
بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که در بین تمام
 میلیگرم در لیتر8/0  میوههای تحت تیمار،تیمارها
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