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 چكيده

ای در معطقگ  ایگالک )شگامل تولیگد      معظور مطالع  اثر تیمارهای اسید جیبرلیك و اورید اوسیم بر حل مشكالت اشت گیا  فوفل دلمگه  به

سوختگی(، تحقیق حاضر در دانشكدۀ اشاوروی دانشگا  ایگالک در   پوسیدگی گوگا  و آفتابهایی با انداوۀ نامعاسب و دچار لارض   میو 

درصگد(، هگر یگك     5/0اورید اوسگیم )  گرک بر لیتر( ومیوی 50انجاک گرفت. به این معظور، تیمارهای اسید جیبرلیك ) 1392سال ورالی 

پاشگی روی   روو پگس او آن( محوگول   20و  10میگو ، و   ظهور ومانآن( یا سه بار ) او پس روو 15 و میو  ظهور صورت دو بار )ومان به

المال و پگس او رسگیدگی فیایولگوژیكی، خصوصگیات امگی و ایفگی میگو  بررسگی شگد. در ااثگر           ‘ االیفرنیا واندر’ای رقم  فوفل دلمه

طور مععاداری در مقایسگه بگا    بهپاشی مشاهد  نشد. تیمار اسید جیبرلیك  خصوصیات مورد بررسی، اختالف مععاداری بین دفعات محوول

شاهد، سبب افاایش لموكرد بوته، تعداد میو  در هر بوته، باوارپسعدی، قطر، وون، ضخامت گوشت، سفتی بافت و وون خشگك میگو ،   

ی شگد  گر ، سطح برگ و تعداد شاخ  فرلگ  ااسیدانی، مقدار اوروفیل میو ، ارتفاع بوته، طول میانمحتوای اسید آسكوربیك، ظرفیت آنتی

سوختگی میو  را نیا ااهش داد. تیمار اورید اوسیم نیا در مقایسه بگا شگاهد، بگه افگاایش وون      و درصد پوسیدگی گوگا  و میاان آفتاب

هگای دارای   و مقگدار اوروفیگل اگل میگو  انجامیگد و درصگد میگو         bخشك، سفتی بافگت، ضگخامت گوشگت میگو ، مقگدار اوروفیگل       

را نیا ااهش داد  هرچعد این تیمار در بهبود صفات رویشی بوته شامل طول ساقه، قطگر شاخسگار ،   سوختگی و پوسیدگی گوگا   آفتاب

گر ، تعداد شاخ  جانبی، سطح برگ و همنعین انداوۀ میو  و لموكرد تأثیر مععگاداری در مقایسگه بگا شگاهد      لر  شاخسار ، طول میان

ای مگؤثر   تواند در بهبود خصوصیات امی و ایفی گیا  فوفل دلمه ید اوسیم میطور اوی، المال هر دو تیمار جیبرلین و اورنشان نداد. به

 باشد.

 سوختگی، پوسیدگی گوگا ، رشد رویشی، سفتی، لموكرد. آفتاب ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

یكی او این گیا   .است 2سوتناسه ۀاو خانواد 1ای دلمه فوفل

ای خگاص معگاطق گرمسگیری و    ترین سگبایجات میگو    مهم

گرمسگگیری جهگگان اسگگت اگگه دارای ترایبگگات فعگگال  نیمگگه

 هگا و دیگگر مگواد   ها، ویتگامین ااسیدانآنتی نظیربیولوژیكی 

و امگروو  جایگگا  خگود را در رژیگم غگذایی       اسگت گیاهی 

 [. 1] است یافتهجهان ها نفر در سطح  میویون

 افاایش جمعیت در سطح جهانسری  توجه به روند  با

بگگرای  هگگای حاصگگوخیا و معگگاب  آب  و محگگدودیت ومگگین

توجگه   ویاد،تولید محصول با ایفیت و لموكرد اشاوروی، 

ای  [. فوفل دلمه3] را بیش او پیش به خود جوب ارد  است

ای  اشت گوخانه روشدو  بهاه  استاو جموه محصوتتی 

 ،ای اشگت گوخانگه   روششگود. در   ای تولیگد مگی   و مارله

معمگول محصگول بگا    طگور   به ،دلیل اعترل شرای  محیطی به

های ویاد  ، اما با توجه به هایعهشود ایفیت معاسب تولید می

او سگطح   بارگگی بخگش  ای، تولید در سیستم اشت گوخانه

. امگا در  ویراشت این محصول بگه مگاارع اختصگاص دارد   

 ،دلیل لدک اعترل شرای  محیطگی  به ایشت مارلهشرای  ا

توفگات ایگن   و اگاهش   تا حد ویادیلموكرد این محصول 

 [. 2] یابد ای افاایش می محصول نسبت به اشت گوخانه

هگگای رشگگد  اععگگد  تگگرین تعظگگیم جیبگگرلین یكگگی او مهگگم

مهمی در رشدونمو گیاهان  لاملاست اه  های گیاهی سوول

 مهگم ایگن هورمگون در    تأثیرهگای . او جموه رود شمار می به

گوگدهی،  تحریگك  ها، توان به طویل شدن سوول گیاهان می

هگا،   ، طویل شگدن ریشگه، رشگد بگرگ    تولید میوۀ بدون دانه

خیر أایفیت میو ، تگ افاایش ونی بذور، بارگ شدن و  جوانه

اگرد  هگا اشگار     گگر   فاایش طول میگان و ا ها در رسیدن میو 

بهبگود  ای سگبب   المال جیبرلین روی گیا  فوفل دلمه[. 19]

 گگر ،  افگاایش طگول میگان    رشد گیا ، افاایش سگطح بگرگ،  

                                                           
1. Capsicum annuum L. 

2. Solanaceae 

ناشی او افاایش ایفیت و ااهش توفات  ،افاایش رشد میو 

همنعگگین . [7،  14] شگگود مگگیلگگوار  فیایولگگوژیكی  

متفگاوتی   هگای ها بسته به ومان استفاد  در گیگا  اثر  جیبرلین

هگای قگارچی و بااتریگایی نیگا      ل بیمگاری دارند و در اعتگر 

بگگین تیمگگار جیبگگرلین و مقگگدار اوسگگیم میگگو    [.7]مؤثرنگگد 

طگگوری اگگه بگگا افگگاایش  همبسگگتگی مثبگگت وجگگود دارد، بگگه

یابگد   جیبرلین میو ، مقدار اوسیم بافت میو  نیا افاایش مگی 

توانگد   بگر بهبگود رشگد مگی     . بعابراین جیبگرلین لگالو   [19]

 وسیم را نیا اعترل اعد.لوار  ناشی او امبود ا

ایگن محصگول    ایدر ایران توفاتی اه در اشگت مارلگه  

ی سوختگ پوسیدگی گوگا ، آفتاب شامل محدوداععد  است،

در معطقگ  ایگالک بگا    [. 1،  2]ست ها آفات و بیماری  حموو 

توجه به خشكی نسبی هوا در طول فصگل رشگد و شگدت    

این لامگل  طور معمول سطح تبخیر باتست و  نور آفتاب، به

هایی با انداوۀ اوچك و شكل نامعاسگب و   سبب تولید فوفل

سگگوختگی و پوسگگیدگی گوگگگا   هگگای آفتگگاب دارای لارضگگه

اگاهش ایگن    برایشد   او جموه راهكارهای توصیهشود.  می

هگای  پاشی با نمك محوول ، لوار  در محصوتت حساس

فگظ  ح و بهبگود اوسگیم در   تأثیر[. امروو  22] اوسیم است

خگوبی شگعاخته شگد  اسگت.      بگه  هگا  ها و سبای میو  ایفیت

توانگد   هگا مگی   سگوولی میگو    ۀاوسیم در دیوار مقدارافاایش 

یگك  ژشیوع لوار  فیایولواستحكاک بافت را بیشتر اعد و 

ویگژ  معطقگ  ایگالک،     در ماارع ایران و به[. 9] را ااهش دهد

خصوص  روی  اودها و سموک شیمیایی به دلیل مصرف بی به

همگرا    پتاسه اه افاایش اسگیدیت  خگا  را نیگا بگه     اودهای

طور معمول اوسگیم قابگل اسگتفادۀ گیگا  اگاهش و       دارد، به

اعگد. اوسگیم   لالئم امبود اوسیم در گیاهان ظهور پیدا مگی 

های محیطی دارد.  تأثیر مهمی در ایفیت میو  و ااهش تعش

طگور مسگتقیم بگا فرایعگد تبخیگر و       جذب اوسیم او خا  به

دلیگل اگم بگودن     طوری اه در میو  بگه  با  دارد، بهتعرد ارت

نسبت سطح به حجم، تبخیر و تعرد امتری او سطح میگو   
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گیرد اه این سبب ایجاد لوار  امبود اوسیم در  انجاک می

 .[4]شود میو  می

هدف پگژوهش حاضگر، مطالعگ  اثگر تیمارهگای اسگید       

جیبرلیك و اورید اوسیم بر خصوصگیات امگی و ایفگی و    

ای رقگم تجگاری    ار  فیایولگوژیكی فوفگل دلمگه   اعترل لو

 در شرای  اقویمی معطق  ایالک است.‘ االیفرنیا واندر’

 

 ها مواد و روش .2

 . اجراي طرح ززماکشی1. 2

در مارلگ  تحقیقگاتی    1392این پژوهش در بهار و تابستان 

دانشكدۀ اشاوروی دانشگا  ایالک با مشخصات جغرافیگایی  

درجه و  46 دریا، طول جغرافیاییمتر ارتفاع او سطح  1174

دقیقگه اجگرا    27درجگه و   33دقیقه و لر  جغرافیایی  28

شد. در طی آومگایش، میگانگین دمگا در طگول روو و شگب      

گگراد بگود. خگا  محگل      درجگ  سگانتی   20و  39ترتیگب   به

 7/1آومایش نیگا دارای بافگت لگومی و هگدایت الكتریكگی      

 ویمعس بود.  دسی

’ االیفرنیا وانگدر ‘ین آومایش رقم رقم مورد استفاد  در ا

بود اه نشاهای آن او مراا تولید تجاری در شهرستان ارج 

به ومگین اصگوی    1392تهیه و در مرحو  چهاربرگی در بهار 

صگورت فااتوریگل در قالگب طگرح      معتقل شد. آومایش بگه 

هگگای اامگگل تصگگادفی بگگا چهگگار تكگگرار اجگگرا شگگد.  بوگگو 

شگد  و دفعگات    المگال فااتورهای آومایش شامل تیمارهای 

به شش واحد آومایشگی تقسگیم    پاشی بود. هر بوو  محوول

 بگا  ردیگف  سگه  در بوتگه  24 آومایشگی  واحگد  هر شد و در

 روی متگر  سگانتی  35 و هگا  ردیگف  بین متر سانتی 75 فواصل

شگد  شگامل شگاهد     اشت شد. تیمارهگای المگال   هاردیف

لیتگر  گرک بگر   میوی 50پاشی با آب(، اسید جیبرلیك  )محوول

درصگگد بگگود. هگگر یگگك او تیمارهگگا  5/0یگگا اوریگگد اوسگگیم 

آن( یا  او پس روو 15 و میو  ظهور صورت دو بار )ومان به

روو پس او آن و  10میو ،  ظهور پاشی )ومان سه بار محوول

 غروب او پس ها پاشی روو پس او آن( المال شد. محوول 20

 1/0ظت غو با 20تویین  با همرا  موتوری سمپاش با و آفتاب

انجاک گرفگت.   سورفكتانت لعوان به حجمی -حجمی  درصد

هگایی او   صورت قطگر   پاشی تا جایی ادامه یافت اه به محوول

ای  صورت قطگر   ها به آبیاری بوته .گیا  در حال چكیدن باشد

 او پگس  روو 100 و 60 ،10) نوبگت  سگه  در بود و اگوددهی 

هگر   اوای به (N:P:K) 18آ18آ18 نسبت به اامل اود با( اشت

 .گرفت انجاک آبیاری آب با همرا  گرک 3 بوته

 

 صفات مورد ارزکابی .2.2

صگورت   او هر واحد آومایشی پعج بوته او مراگا اگرت بگه   

تصادفی انتخاب و هم  صفات مورد ارویابی بگر روی ایگن   

 های شاخه تعداد پعج بوته انجاک گرفت. تعداد ریش  جانبی،

ول سگگاقه، لگگر  فرلگگی، طگگ هگگای شگگاخه تعگگداد اصگگوی،

و اگل   a ،bاوروفیگل   سطح برگ، گر ، میان شاخسار ، طول

هگای   برگ، لموكرد، تعداد میو  در هگر بوتگه، تعگداد میگو     

سگوختگی و   های دارای لالئم آفتاب باوارپسعد، نسبت میو 

پوسیدگی گوگا ، طول میو ، قطر میو ، شاخص شكل میگو   

)نسبت طول به قطگر(، حجگم میگو ، وون میگو ، ضگخامت      

گوشت میو ، سفتی بافت میو ، مقدار مواد جامگد محوگول،   

د اسیدیت  قابل تیتر، درصد وون خشگك میگو ، مقگدار    درص

ااسیدانی، مقدار فعول ال، اوروفیل  ، ظرفیت آنتیCویتامین 

a اوروفیگگگل ،b   و اوروفیگگگل اگگگل میگگگو ، خصوصگگگیات

 شد  در این آومایش بودند.  گیری انداو 

 تعگداد  اصگوی و  هگای  شگاخه  تعداد تعداد ریش  جانبی،

عج بوتگه او هگر اگرت    صورت میانگین پ فرلی به های شاخه

گیری طول ساقه، لر  شاخسار  محاسبه شد. برای انداو 

هگا در دو قسگمت مجگاور     ترین شگاخه  )فاصو  بین خارجی

متر استفاد  میوی 1اش با دقت گر  او خ  گیا ( و طول میان

)مگدل   سگعج دیجیتگال  شد. سگطح بگرگ بگا دسگتگا  سگطح     

DELTA-T گیری شد.  ( انداو 
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سگگوختگی و  هگگای دارای لالئگگم آفتگگاب  درصگگد میگگو 

های دارای ایگن   پوسیدگی گوگا  براساس نسبت تعداد میو 

های موجود در هر بوته محاسبه شگد.   ها به ال میو  لارضه

های پعج بوته او هگر واحگد آومایشگی در مرحوگ  بوگوغ       میو 

تجاری برداشگت شگد  و پگس او شگمارش و تگووین بگرای       

در هر بوته و میانگین وون، میانگین طول  محاسب  تعداد میو 

و قطر میو  و ضخامت گوشگت میگو  بگا اگولیس دیجیتگالی      

گیگگری شگگد. بگگرای محاسگگب  حجگگم میگگو  او روش   انگگداو 

وری میو  در بشر دارای آب استفاد  شد. سگفتی بافگت    غوطه

 FT-011 سعج دسگتی )مگدلآ  میو  با استفاد  او دستگا  سفتی

د محوگول بگا اسگتفاد  او دسگتگا      (، مقگدار مگوا  ساخت ژاپن

(، درصگد  سگاخت ژاپگن   ATC-1eرفرااتومتر دسگتی )مگدلآ   

اسیدیت  قابل تیتراسگیون او طریگق تیتگر اگردن لصگارۀ میگو        

 2/8نرمگال تگا رسگیدن بگه اسگیدیت  نهگایی        1/0توس  سود 

 تیتراسیون او روش ویتامین م گیریمحاسبه شد. برای انداو 

ظرفیگت   [.18]شگد   اسگتفاد   ولایعگدوفع  اوروفعول با محوول

و مقگدار فعگول اگل بگا      DPPHااسیدانی بگا اسگتفاد  او   آنتی

 .  [3]گیری شد استفاد  او معرف فولین سیواالتوآ انداو 

درصد وون خشك میو  و بوتگه، او را  خشگك اگردن    

گراد تا ثابگت شگدن   درج  سانتی 75نمونه در آون با دمای 

 و اگل  و a، b اوروفیگل  گیریانداو  دست آمد. برای وون به

میگو    بافت تر او گرک ترتیب یك میو  و برگ به ااروتعویید

 80 اسگتون  لیتگر میوگی  پعج در گرک او بافت تر برگ 25/0و 

 جگذب  سگپس  و شگد  همگگن  چیعی هاون داخل در درصد

 بگگا نگگانومتر 663 و 646 ،470 هگگایمگگوج در طگگول لصگگار 

 بگا  و شگد  قرائگت  (S-3100اسپكتوفتومتر )مگدل   او دستگا 

 آ [21]انجاک گرفت  محاسبات ویر هایفرمول او استفاد 

a ( اوروفیگل  گگرک بگر لیتگر   میوی)  = ( 3/19  × A663 – 86/0  × 

A646) V/100W                                               (1)  

b ( اوروفیل گرک بر لیترمیوی)  = ( 3/19  × A646 – 6/3  × A663) 

V/100W                                                        (2)  

گرک بر لیتر( اوروفیل ال)میوی   = )a اوروفیل + b )اوروفیل    (3)    

 .  تجزکة زماري3. 2

آوری و بررسی نرمال بودن با استفاد  او ها پس او جم  داد 

( تجایگه شگد  و بگرای    2/9)نسگخ    SASافاار آمگاری  نرک

هگا او آومگون حگداقل تفگاوت     میانگینمقایس  اختالف بین 

 درصد استفاد  شد.  5مععادار در سطح آماری 

 

 . نتاکج3

 اي .  نتاکج صفات روکشی گياه فلفل دلمه1. 3

 براساس نتایج تجای  واریانس اثر تیمار بر طول ساقه، تعگداد 

گگر ،   میگان  طگول  فرلی، تعداد برگ، سطح بگرگ،  های شاخه

مععگادار   bاوروفیگل   و وون خشك ریشه، وون خشك سگاقه 

 تعگداد  جگانبی  ریشگ   تعگداد  شاخسگار ،  بود، ولگی بگر قطگر   

و اوروفیل ال غیرمععگادار بگود    b اصوی، اوروفیل های شاخه

پاشگگی در هگگیچ یگگك او   (. اثگگر دفعگگات محوگگول 1)جگگدول 

های مورد بررسی مععادار نشد. اثگر بگرهمكعش بگین     شاخص

دار بگود، ولگی   پاشی بر طول ساقه مععا تیمار و دفعات محوول

 بر دیگر صفات مورد مطالعه غیرمععادار بود.

طگور   ها، تیمار جیبرلین به میانگین مقایس  براساس نتایج

هگای جگانبی    مععاداری به افاایش طول ساقه، تعگداد شگاخه  

ها و وون خشك ریشه در  گر  ها، سطح برگ، طول میان بوته

بگین   مقایسه با شاهد و تیمار اورید اوسیم معجگر شگد، امگا   

شاهد و تیمار اورید اوسیم اختالف مععاداری او نظگر ایگن   

(. او نظگر وون خشگك   2ها مشاهد  نشد )جگدول   شاخص

های شاهد و تیمار اورید اوسگیم بگدون    نیا بوته شاخساره

اختالف مععگادار نسگبت بگه یكگدیگر، دارای وون خشگك      

هگای تیمگار اسگید     شاخسارۀ بیشگتری در مقایسگه بگا بوتگه    

هگگای تیمگگار اوریگگد اوسگگیم دارای  نگگد. بوتگگهجیبرلیگگك بود

های شاهد بودند، ولی  امتری در مقایسه با بوته bاوروفیل 

هگگای تیمگگار اسگگید جیبرلیگگك و شگگاهد اخگگتالف  بگگین بوتگگه

 (.2مشاهد  نشد )جدول  bمععاداری او نظر اوروفیل 
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 . خصوصيات کمی و کيفی ميوه2. 3

نتایج تجای  واریانس نشان داد اگه اثگر تیمارهگا بگر مقگدار      

لموكرد، تعداد میو  در هر بوتگه، درصگد میگوۀ باوارپسگعد،     

سوخته، وون  های آفتاب درصد پوسیدگی گوگا ، درصد میو 

میو ، طول میگو ، قطگر میگو ، شگاخص      میو ، حجم تك تك

شكل میو ، ضخامت گوشگت میگو ، سگفتی بافگت، مقگدار      

ااسیدان، مقدار  ، درصد وون خشك، ظرفیت آنتیCویتامین 

و مقگدار اوروفیگل اگل میگو       b، مقدار اوروفیل aاوروفیل 

مععگادار بگگود، ولگگی بگگر چگگالی میگگو ، درصگگد اسگگید قابگگل   

تیتراسیون، مقدار مواد جامد محوول و محتگوای فعگول اگل    

پاشگی   میو  اثر مععاداری نشان نداد. اثر تعداد دفعات محوول

، بر دیگر خصوصیات مورد بررسی Cر ویتامین به جا مقدا

مععادار نشد. همنعین اثگر بگرهمكعش بگین تیمگار و تعگداد      

پاشی در هیچ یك او صگفات مگورد بررسگی     دفعات محوول

 (.3مععادار نشد )جدول 

 لموكگرد  مععگادار  افاایش سبب اسید جیبرلیك با تیمار

 شگد،  شگاهد  با مقایسه در بوته هر در میو  تعداد و بوته تك

 شگاهد  بگا  مععاداری اختالف اورید اوسیم تیمار اه درحالی

اسگید   تیمگار  دو هگر . نگداد  نشگان  هگا  شگاخص  ایگن  نظر او

 اگاهش  سگبب  مععگاداری  طگور  به اورید اوسیم و جیبرلیك

 لالئگم پوسگیدگی   دارای و سگوخته  آفتگاب  های میو  درصد

نیا  را ها میو  باوارپسعدی و شدند شاهد با مقایسه در گوگا 

 دو بین مععاداری اختالف. دادند افاایش شاهد با مقایسه رد

 پوسگیدگی  درصگد  نظگر  او اوسگیم  اوریگد  و جیبرلین تیمار

 نشگد  مشگاهد   باوارپسعدی و سوختگی آفتاب درصد گوگا ،

 (.4 جدول)

تیمارهای اسید جیبرلیك و اورید اوسیم سبب افگاایش  

مععادار وون و حجم میو  در مقایسه با شاهد شدند. در این 

بین بیشترین افاایش مربو  به تیمار اسید جیبرلیك و پگس  

تیمار اسید جیبرلیك همنعین او آن تیمار اورید اوسیم بود. 

سگه بگا   طور مععاداری به افاایش طول و قطر میو  در مقای به

شاهد معجر شد، درحالی اه تیمار اورید اوسگیم تفگاوت   

مععاداری او نظر طول و قطگر میگو  در مقایسگه بگا شگاهد      

های تیمگار اسگید جیبرلیگك     نشان نداد. با وجود این، میو 

طور مععاداری دارای شاخص شكل امتری در مقایسه با  به

های تیمارهای اورید اوسیم و شاهد بودند، درحگالی   میو 

های شگاهد و تیمگار اوریگد اوسگیم اخگتالف       اه بین میو 

مععاداری او نظر شاخص شگكل مشگاهد  نشگد. بیشگترین     

های تیمار اسگید جیبرلیگك    ضخامت گوشت میو  در میو 

طگور مععگاداری    گیری شد. تیمار اورید اوسیم نیا به انداو 

دارای ضگگخامت گوشگگت میگگو  بیشگگتری در مقایسگگه بگگا   

های هر دو تیمار اسید جیبرلیگك   میو های شاهد بود.  میو 

و اورید اوسیم بدون اختالف مععادار نسبت به یكگدیگر،  

هگای   دارای سفتی بافت میوۀ بیشتری در مقایسگه بگا میگو    

 (. 4شاهد بودند )جدول 

هگا نشگان داد اگه     بررسی خصوصگیات شگیمیایی میگو    

های تیمار اسید جیبرلیك، دارای مقدار اسید قابل تیتگر،   میو 

ااسگگیدانی بیشگگتری در سگگید آسگگكوربیك و ظرفیگگت آنتگگیا

هگای   های شاهد بودند، درحالی اه بین میگو   مقایسه با میو 

تیمار اورید اوسیم و شاهد اختالف مععاداری او نظر مقدار 

ااسگیدانی   اسید قابل تیتر، اسید آسكوربیك و ظرفیت آنتگی 

ید های هر دو تیمار اسید جیبرلیك و اور مشاهد  نشد. میو 

و  b، اوروفیگگل aاوسگگیم، دارای وون خشگگك، اوروفیگگل   

های شاهد بودند. در  اوروفیل ال بیشتری در مقایسه با میو 

 aهای تیمار اسید جیبرلیك دارای اورفیگل   این بین نیا میو 

های تیمار اوریگد   و اوروفیل ال بیشتری در مقایسه با میو 

 bاوسگگیم بودنگگد، ولگگی او نظگگر وون خشگگك و اوروفیگگل  

اختالف مععاداری بین دو تیمگار اسگید جیبرلیگك و اوریگد     

 (.5اوسیم مشاهد  نشد )جدول 
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 . بحث4

ترین تأثیرهای تیمار اسید جیبرلیگك در ایگن آومگایش،     مهم

لموكرد تحریك رشد رویشی گیا ، افاایش تعداد، انداو  و 

هگگای  اوگگی میگگو ، افگگاایش سگگفتی بافگگت، اگگاهش لارضگگه

سگوختگی و پوسگیدگی گوگگا  بهبگود      فیایولوژیكی آفتگاب 

های تولیدی بگود.  باوارپسعدی و افاایش اروش غذایی فوفل

افاایش ارتفاع نهایی گیا ، افاایش در تعداد و سطح برگ و 

تعداد شاخ  فرلی در گیا  تحت تیمار اسگید جیبرلیگك بگه    

یر این هورمون در تحریك رشد و تقسیم سگوول نسگبت   تأث

میكروموتر اسید جیبرلیگك   100. ااربرد [29]شود  داد  می

گگر    ای به افاایش ارتفاع گیا ، طول میان در گیا  فوفل دلمه

، امگا تیمگار ترایبگی اسگید     [14]شود  و سطح برگ معجر می

ۀ آدنین با وجود افاایش لموكگرد و انگداو  جیبرلیك و بعایل

میو  در فوفل قومی، بر خصوصیات رویشگی چعگدان مگؤثر    

 . [6]نبود 

تأثیر تیمار جیبرلین در افاایش تعداد و لموكرد میگو  و  

همنعین طول و قطر میو  در محصوتت مختوفگی همانعگد   

نشان داد  شد   [22]و سیب  [5]فرنگی  ، توت[6،  7]فوفل 

بگرای رشگد   اارگیری مواد غذایی بیشتر  است. جیبرلین با به

وایشگگی شگگامل گوگگدهی و تشگگكیل میگگو ، افگگاایش اگگارایی 

فتوسعتا، ااهش تعفس، افگاایش انتقگال و تجمگ  قعگدها و     

هگا، سگبب بهبگود انگداوۀ میگو  و لموكگرد        دیگر متابولیسم

. جیبرلین همنعین بگا تحریگك رشگد و     [14،  26]شود  می

تقسیم سوولی در نهایت موجب افاایش انداوۀ نهگایی میگو    

. البته طویگل شگدن سگوولی بیشگتر او تقسگیم      [17]شود  می

 .[7]گیرد  سوولی تحت تأثیر تیمار اسید جیبرلیك قرار می

بین تیمار جیبرلین و مقدار اوسیم میو  همبستگی مثبت 

طوری اه با افگاایش غوظگت جیبگرلین     ، به[19]وجود دارد 

یابد. بعگابراین تگأثیر    مقدار اوسیم بافت میو  نیا افاایش می

مثبت تیمار اسگید جیبرلیگك در اگاهش پوسگیدگی گوگگا       

دلیل افاایش غوظت اوسیم فوفگل باشگد. بگا     ممكن است به

افاایش حجم میو  در اثر تیمگار جیبگرلین میگاان تعگرد او     

سطح میو  افاایش یافته و بگدین طریگق انتقگال اوسگیم بگه      

. افگاایش سگطح   [4،  19]درون میو  بهبود خواهگد یافگت   

انگداو   توان لوامل سایه فرلی را میهای  شاخهبرگ و تعداد 

سگوختگی   ها و در نتیجه لوامل ااهعدۀ آفتگاب  بر روی میو 

در اثر تیمارهای اسید جیبرلیك در نظگر گرفگت. هگر چعگد     

ها و افاایش ضخامت گوشگت   میو  استحكاک دیوارۀ سوولی

سگوختگی در میگو     تواند لامگل اگاهش آفتگاب    میو  نیا می

سگوختگی   یمار اسید جیبرلیك بر ااهش آفتابباشد. تأثیر ت

او طریق افاایش ضخامت پوست در میوۀ انار گاارش شد  

 .[25]است 

برخی محققان بهبود ایفیت میو  در اثر تیمار جیبگرلین  

دلیگل   های در حگال توسگعه بگه    را به ااهش رقابت بین میو 

. همسو  [18]دهعد  ها نسبت می تعك شدن و افاایش سوول

ج حاضر، افاایش مقدار اسید آسكوربیك در فوفل تعد با نتای

.  [10]در اثر المال تیمگار جیبگرلین گگاارش شگد  اسگت      

افاایش مقدار اسید آسكوربیك در اثر تیمار اسید جیبرلیگك  

دلیل افاایش بیوسعتا اسیدآسكوربیك یا حفاظگت   احتماتً به

او ااسید شدن آن توس  اسید آسگكوربیك ااسگیداو اسگت    

ااسیدانی میگو   ا حفظ اسید آسكوربیك ظرفیت آنتی. ب[14]

 .  [7]و درنتیجه اروش غذایی آن افاایش خواهد یافت 

تیمار اورید اوسیم تأثیر چعدانی بر صفات رویشگی یگا   

های ایفگی همانعگد اسگید    لموكرد میو  و در بیشتر شاخص

ااسگگیدانی نشگگان نگگداد، ولگگی آسگگكوربیك و ظرفیگگت آنتگگی

ضخامت میو ، وون میو  و سفتی بافت را بهبگود بخشگید و   

سوختگی و پوسگیدگی گوگگا  را اگاهش داد.     درصد آفتاب

دلیل تأثیر مستقیم در  بعابراین تأثیر اوسیم در این آومایش به

 بافت میو  بود و بر بوته چعدان مؤثر نبود. 

حفظ ایفیت میو  تأثیر مثبت اوسیم بر افاایش سفتی و 

مشگاهد    [11]و سگیب  [ 15]در طول انبارداری در ایگوی  

شگگد  اسگگت. تگگأثیر اوسگگیم بگگر افگگاایش سگگفتی و بهبگگود   
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دلیگل تگأثیر ایگن     خصوصیات فیایكی میو  ممكن اسگت بگه  

لعصر در تشكیل دیوارۀ سوولی و استحكاک غشگای سگوولی   

باشد. اوسیم در شرای  تعش بگه بهبگود شگرای  رشگدی و     

.  [4،  29]شگود   ارات ناشی او تعش معجگر مگی  ااهش خس

اوسیم لعصری است با شعاع یونی بارگ اه همین ویژگی 

هایی  رو میو  سختی او آوندها بگذرد  اواین شود به سبب می

اععگد دچگار ناهعجگاری    انداوۀ اافی اوسیم جذب نمی اه به

دلیگل تگأمین    . در آومایش حاضر، بگه [29]شوند  متعددی می

پاشی این امبود جبگران   نیاو میو  او را  محوولاوسیم مورد 

های تیمارشد  دارای امترین پوسگیدگی گوگگا     شد و میو 

دلیگل افگاایش    سوختگی نیگا بگه   بودند. ااهش شدت آفتاب

استحكاک دیوارۀ سوولی و تحمل بهتر شرای  تگعش توسگ    

 . [7]های گیاهی است سوول

 

 گيري . نتيجه5

هد اه تیمار اسگید جیبرلیگك   دنتایج تحقیق حاضر نشان می

ای  لامل بهبود رشد گیا  و امیت و ایفیت میو  فوفل دلمگه 

رغگم لگدک تگأثیر     بود. همنعین تیمگار اوریگد اوسگیم لوگی    

موجگب اگاهش توفگات     چشمگیر بر لموكرد و رشد گیگا ، 

سوختگی بافت میو  شگد   ناشی او پوسیدگی گوگا  و آفتاب

رو افگاایش   . اوایگن و استحكاک فیایكی میو  را افگاایش داد 

لموكرد و بهبود ایفیت محصول تولیدی و اگاهش توفگات   

او برداشگگت او ماایگگای اسگگتفاد  او تیمارهگگای اسگگید   قبگگل

تواند با افاایش سگود   جیبرلیك و اورید اوسیم است اه می

وری اقتصادی شود. با توجه به خالص موجب افاایش بهر 

شگود   مگی  پاشگی توصگیه   های محوول لدک اختالف بین ومان

تیمارهای اسید جیبرلیك یا اوریگد اوسگیم طگی دو نوبگت     

ای ااربردی در تولیگد محصگول    لعوان برنامه پاشی به محوول

 ای درنظر گرفته شود. ای در شرای  اشت مارله دلمهفوفل
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