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 چكيده

اکسیدانی میو  دو رام هلو  اشن تحقی  در کلكسویون   یزنتهای کیفی و  وشژگی بررسی تأثیر نفتالین استی  اسید بر شد  تن  و ظورمن به

انجوا    1391وابسته به دانیوكد  کیواورزی دانیوگاه تیرشوز  در سوا،       پوشان خلیتاشستگاه تحقیقا  کیاورزی  دار هستهدرختان میو  

فواکتور او، شوامل دو راوم هلوو      .شود  اجورا  تكورار  سوه  در تصادفی کامل یها بلوک رر  پاشۀ بر تورشلفاکصور   به گرفت. ززماشش

روز  14گر  در لیتر( بوود کوه    میلی 60و  40  20و فاکتور دو  نفتالین استی  اسید در چهار سطح )صفر  ( ’کوثری‘ و ’مالكی انجیری‘)

 جوز  بهمتر بود  بر روی درختان منتخب اعما، شد. نتاشج نیان داد که همۀ تیمارها  یلیم 12تا  8ها  چه گل موایی که اطر میوه بید از تما 

درصود رشوزش بییوتری داشوت. هموۀ      ’ کوثری‘که رام  ی رور بهها در هر دو رام شدند   میناداری موجب تن  مؤثر میوه رور بهشاهد 

حلو، کل در هر دو رام شدند. میوزان سوفتی بافوت میووه       مواد جامد مpHهای هورمون  سیب افزاشش رو،  اطر  وشتامین ث   الظت

 تیموار  بوه  مربوو   میووه  اکسویدانی  یزنتو  ظرفیت بییترشن رام  دو هر مورد تفاو  میناداری بین شاهد و سطو  هورمون نیان نداد. در

 بور  مینواداری  توأثیر  مختلوف  یاهو  الظوت  در اسید استی  نفتالین تیمار هرچند بود  لیتر بر گر  یلیم 40 الظت در اسید استی  نفتالین

بنابراشن  هورمون نفتالین استی  اسید موجب تن  مؤثر و افزاشش بهیود کیفی میووه در هور    نداشت. میوه کل فالونوئید وفنو،  محتوای

 دو رام شد.

 چه. یوهمگل  تیمار  رشزش  کیفیت میوه   تما  ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

در سوطح   انودازه  هوم و  تور  درشتهای  یوهمامروزه تقایای 

تولیود اشون    منظوور  بوه رو  تجاری افزاشش شافته است  ازاشون 

محصو    عمل تن  گل و میوه در برخی درختوان میووه   

میووه و   تر بزرگباشد هر سا، انجا  گیرد. ارتیا  بین انداز  

. ]9[ی شوناخته شوده اسوت    خووب  بهارزش محصو، در هلو 

داد گول بییوتری تولیود    میمو، تی رور بهدار  درختان هسته

کنند که برای افزاشش اندازه  بهیود کیفیوت میووه  ارزش    می

محصو،  اشجاد تیاد، بین رشد و باردهی و حف  سواختار  

 بوا توجوه  . ]2   9  44[درخت  االب به تن  احتیاج دارند 

ی در هلو کوه توسوط حیورا  انجوا      افیان گردهبه ماهیت 

 شود یم تیكیل درخت روی بر زشادی میو  تیداد گیرد  یم

. ]25[ دارد میووه  تنو   بوه  میر  نیاز باردهی تنظیم برای که

ها  شكسوتن   باردهی بییتر در هلو سیب کاهش انداز  میوه

ها  کاهش مقاومت درختان به سرما  گلدهی کمتر در  شاخه

تن  ش   .]6[شود  فصل بیدی و تأخیر در رسیدن میوه می

  ]17[جواری سویب   عامل کلیدی در سودزوری در تولیود ت 

ها نتیجوۀ   . انداز  کوچ  میوهاست ]42[و گالبی  ]39[هلو 

هووای محوودود و تخلیووۀ ذخوواشر   راابووت بوورای زسوویمیال 

. بنابراشن  کاهش تیداد گل شا میوه ]20[ هاست یدرا کربوه

موجب تیاد، نسیت میوه به شاخه  افزاشش نسیت برگ بوه  

مانده و  باای های میوه در نتیجۀ افزاشش نسیی دسترسی میوه

و  و پییرفت بلوغ میووه  ]10   32[ها  یمیال زسها به  شاخه

ها و تیكیل جوانۀ گول و موان     افزاشش رشد روشیی شاخه

 .]31[ شود ی میزور سا،

و  ها گلاستفاده از مواد شیمیاشی در رشزش دادن برخی 

های موفو  بووده    های مهم مدشرشتی در باغ ها از تكنی  یوهم

ی شیمیاشی دو نوع تأثیر عمده بر انوداز   ها هکنند تن . است

گذارند. تأثیر او، از ررش  کاهش بواردهی   یممیوه بر جای 

ها و تأثیر دو  ناشی از افزاشش در نتیجوۀ   یوهمو راابت بین 

تووأثیر بوور تقسوویم و انیسووا  سوولولی اسووت. اسووتفاده از    

ی شیمیاشی بید از گلدهی سویب بهیوود انوداز     ها کننده تن 

ی زور سوا، فزاشش گلدهی برای فصل بید و کواهش  میوه  ا

بیود از   کننوده  تنو   عنووان  بوه نفتالین استی  اسید  .شود می

شوود.   گل در االب منار  پرورش سویب اسوتفاده موی    تما 

بیود از   کننوده  تنو   عنووان  بوه کاربارشل و بنزشل زدنین نیوز  

رونود  اموا کواربرد نفتوالین اسوتی  اسوید        کار می گلدهی به

برای افوزاشش  نفتالین استی  اسید  .]17   28[ست تر ا راشج

کوار رفتوه و    های مختلف به یوهمبندی  رشد و عملكرد  یوهم

. در درختوان میوو    ]14   33[تأثیرا  مثیتوی داشوته اسوت    

   6  31  34  37  39[  عالوه بر تن  کردن دستی دار هسته

  استفاده از ترکییا  شیمیاشی در تن  کردن گل و میووه  ]2

 ]9   12  35  43[و هلوو   ]13   44[  زلو ]1   7[ر زردزلو د

زمود. تحقیقوا     دست بهبخیی  شتریابررسی شد و نتاشج 

 Prunus persicaهلوو )  باردهی مدشرشت و تنظیم در زمینۀ

L. )شكووی از محصووو   پراهمیووت تجوواری در  عنوووان بووه

های با انداز  مناسب و  یوهمداشتن  منظور بهصنیت باایانی  

بنوابراشن    .یفیت مطلوب از اهمیت خاصی برخورداراستک

تأثیر نفتالین استی  اسید بور  هدف پژوهش حایر  بررسی 

ی میوه در دو دانیاکس یزنتی کیفی و ها یژگشوشد  تن  و 

 .است’( کوثری‘و ’ انجیری مالكی)‘رام هلو 

 

 ها روش. مواد و 2

 . مواد گياه  و طرح آزمایش1. 2

’( کوثری‘و ’ انجیری مالكی)‘ام هلو ززماشش بر روی دو ر

اشسووتگاه تحقیقووا   دار هسووتهدر کلكسوویون درختووان میووو  

پوشوان وابسوته بوه دانیوكد  کیواورزی       کیاورزی خلیت

انجا  گرفت. اشستگاه موذکور   1391دانیگاه تیرشز در سا، 

متر از سطح درشا ارتفاع دارد و در عرض جغرافیاشی  1585

درجۀ شومالی وااو     46اشی درجۀ شرای و رو، جغرافی 38

بوا   سواله  ششبرای اجرای ززماشش ابتدا درختان شده است. 

روز بیود از   14ادر  رشودی شكسوان انتخواب شودند و     
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متور رسوید     یلوی م 12تا  8ها به  یوهماطر  که یزمانگل   تما 

هووا بووا اسووتفاده از اسووپری دسووتی  یمارهووا بوور روی شوواخهت

زبیواری  نحوو     ی شودند. مودشرشت بواغ از نظور    پاش محلو،

کوووددهی و هوورس بوورای تمووامی درختووان شكسووان بووود و 

براساس مدشرشت بااوا  تجواری اسوتاندار انجوا  گرفوت.      

هوای کامول    فاکتورشل بر پاشۀ رر  بلوک صور  بهززماشش 

 شووامل او، تصووادفی در سووه تكوورار اجوورا شوود. فوواکتور  

نفتالین استی  اسید  با درجوۀ خلووص    مختلف یها الظت

شوده از شورکت    یوه تهیدرن  سفپودر  صور  بهدرصد  96

گور  در   میلوی  60و  40  20  0مرک زلمان )در چهار سطح 

مرحلۀ رسویدگی   دردو رام هلو بودند.  دو  فاکتور لیتر( و

فیزشولوژشكی براساس شاخت مجموع مواد جامد محلوو،  

میوه از هر واحد ززماشیوی در هور تكورار     10 عصار  میوه 

هوا بورای    شود و سوپس نمونوه    تصوادفی برداشوت   روور  به

کیفوی  بوه ززماشیوگاه انتقوا، داده      هوای  وشژگیگیری  اندازه

 .شدند

 

 . صفا  مورد ارزیاب 2. 2

 . شدت تنك1. 2. 2

ها از هر واحد ززماشیی چهوار   یوهمبرای تییین درصد تن  

شاخه با اطر  اندازه و ادر  رشدی شكسان انتخاب شد و 

ی و دو هفته پس از زن و شپا محلو،ها ایل از  یوهمشمارش 

زمان برداشت انجا  گرفت. بر اشن اساس  درصود تنو  در   

 هر تكرار با استفاده از فرمو، زشر محاسیه شد:

(1) 

/ تیوداد   شوده  شومارش هوای   تیداد میووه ×  100 

  ها     شافته = درصد رشزش میوه های رشزش میوه

 . طول و قطر و سفتی بافت میوه2.2.2

ا بوا اسوتفاده از دسوتگاه کووولیس    هوو یووه مروو، و اطور   

متر )سوه میووه از هور تكورار(      یلیم 01/0دشجیتالی با دات 

ززموون سوفتی بافوت میووه بوا اسوتفاده از       شد.  گیری اندازه

متوری  بور    یلوی م 8با پروب  FT 011دستگاه پنترومتر مد، 

روی سه میوه در هر تكرار از دو سمت مقابل هم و بید از 

ا  گرفوت. سوفتی بافوت براسواس     برداشتن پوست میوه انج

( شده میختبییترشن نیروی  ز  برای نفوذ میله )تا محل 

 متر مرب  بیان شد.  یسانتدر میوه برحسب کیلوگر  بر 

 

2 .2 .3 . pH  عصارۀ میوه، میزان اسیدیتۀ قابل تیتراسیون

(TA)  و مجموع مواد جامد محلول(TSS) 

pH عصار  میوه با استفاده ازpH  یتوالی  متر دشج(HI 9811) 

یری اسیدشتۀ اابل تیتراسیون از گ اندازهیری شد. برای گ اندازه

. ]26[نرمووا، اسووتفاده شوود  1/0روش تیتراسوویون بووا سووود 

مجموع مواد جامد محلو، میوه توسط دسوتگاه رفراکتوومتر   

یووری و گ انوودازه (Atago Co., Model PR-1) دشجیتووالی

 درصد بیان شد. صور  به

 

 ربیك اسید . آسکو4. 2. 2

هوا از روش   یووه میری مقدار زسكوربی  اسوید  گ اندازهبرای 

دی کلروفنوول اشنوودوفنل -6و2تیتراسوویون عصووار  میوووه بووا 

گر  در  یلیماستفاده شد و مقدار زسكوربی  اسید برحسب 

 .]3[گر  وزن تر میوه محاسیه شد  100

 

 1كل فنول. محتوای 5. 2. 2 

ون و راسووی و، کوول براسوواس روش سووینگلتفنوومحتوووای 

ی گیاهی با واکنیگر فولین ها عصاره. ]38[یری شد گ اندازه

ترکیووب شووده و بیوود از پوونج دایقووه محلووو،    2سوویوکالتو

مود  دو   کربنا  سدشم ایافه شد. مخلوو  حاصول بوه    یب

ساعت در دمای اتاق ارار گرفت و سپس جذب نووری زن  

  مقاشسه منظور بهیری شد. گ اندازهنانومتر  725در رو، موج 

عنوووان  بووه (GAE)نووا  گالیوو  اسووید  از ترکییووی فنووولی بووه

                                                           
1 . Total phenolic content 

2 .Folin-Ciocalteu 
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مختلوف   یها از الظت  منظور دشناستاندارد استفاده شد. ب

Q  ( بوورای رسووم نمووودار اسووتاندارد مووو ر 1تووا  125/0)از

بوورای ارزشووابی مقوودار ترکییووا  فنووولی تووا   .اسووتفاده شوود

و مقودار عوددی    گرفوت منحنی مذکور مینا ارار   ها عصاره

محاسیه  (Q) کوئرستین ارز صور  هم ا  فنولی تا  بهترکیی

گالی  اسید در گر  بافت تر  گر  میلی صور  به. نتاشج شد

 میوه بیان شد.

 

 . محتوای فالونوئید كل میوه6. 2. 2

توسط  شده ارائهمحتوای فالونوئید کل با روش کالرشمترش  

  ترکییا  فالونوئیودی . ]21[کیجو و همكاران ارزشابی شد 

بوه   نوانومتر را دارنود؛   507 ییترشن جذب در روو، مووج  ب

زنها در همین رو، موج صور   مقدارسنجش   دلیل همین

شووده توسووط  بوورای حووذف مقوودار نووور جووذب گیوورد. یموو

و در بررسی نتاشج  شدهدشگر از بالن  استفاده  یها محلو،

بوا   هوا  نمونوه  .شود یمگرفته میزان جذب بالن  نیز درنظر 

(5%w/v)NaNO2  و(10% w/v)AlCl3  و

NaOH(1mol/L)    مخلو  و جذب نوری محلوو، حاصول

یری شد. گ نانومتراندازه 507پس از پنج دایقه در رو، موج 

کوئرستین در گر  بافت تور میووه    گر  میلی صور  بهنتاشج 

 بیان شد.

 

1روش  اكسیدانی كل میوه به یآنت. ظرفیت 7. 2. 2
ABTS  

ران انجوا  گرفوت   اشن روش براساس متد  چمون و همكوا  

  ABTSگور  پوودر   یلوی م 2/54  بوه اشون ترتیوب کوه     ]24[

موو ر   یلیم 5لیتر بافر فسفا   یلیم 10کم  ورتكس در  به

(7pH= )اکسید منگنز مخلوو    یدگر   1ی حل و با خوب به

دایقوه در دموای اتواق نگهوداری شود.       30مود    شد و بوه 

دایقوه سوانترشفیوژ شود و سوپس      5مد   مخلو  حاصل به

متور محلوو،    یلوی م 2/0پور با اطر منافوذ   یلیمکم  فیلتر  به

                                                           
1. 2, 2-azinobis 3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonic acid 

زمود.   دست به سیزرن روشی فیلتر شد و محلولی شفاف و 

اشن محلو، مجدداً با استفاده از بافر فسفا  تا جاشی رایو   

 7/0 ± 01/0نانومتر جذبی برابور   723شد که در رو، موج 

 723در رو، موج  ها نمونهداشته باشد. میزان کاهش جذب 

دایقوه ارزشوابی شوده و میوزان فیالیوت       10نانومتر در رو، 

 صوور   بوه هوای ززاد   شكوا، راداز فیالیت  ها نمونهممانیتی 

 درصد بیان شد:

(2)   AA AAA%
AA
 100ABTS  

 = ABTS AAمیزان جذب نمونه   

بوه   ABTS دایقه پس از افزودن 10میزان جذب نمونه 

 AAA  نمونه =

 

 . تجزیۀ آماری3

 SASزماری  افزار نر پس از نرما، شدن با استفاده از  ها داده

ها با استفاده از ززموون   وتحلیل شد و مقاشسۀ میانگین شهتجز

انجا  گرفت. همۀ نمودارها با استفاده از  ای دانكن چنددامنه

 افزار اکسل رسم شدند. نر 

 

 . نتایج و بحث4

ن اسوتی   نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد کوه تیموار نفتوالی   

مینواداری موجوب تنو  در دو راوم هلوو در       رور به اسید

ی( پاشو  محلوو، مقاشسه با شاهد )در زمان دو هفتوه پوس از   

های تجزشۀ وارشانس  اثر رام و تیمار  به جدو، با توجه. شد

بنودی در دو هفتوه    یووه مبر صفاتی هم ون درصد شیمیاشی 

و، رو، و اطر میوه  مواد جامود محلو   ی پاش محلو،پس از 

 1اکسیدانی در سطح احتما،  یزنتکل  وشتامین ث و ظرفیت 

کوه تیمارهوای شویمیاشی بور       یدرصورتدرصد مینادار بود  

و فالونوئیود کول توأثیر     فنوو، میزان سفتی میووه  محتووای   

میناداری نداشتند. از نظر میزان اسیدشتۀ کل  بوین اراوا  در   

درصود و تیمارهوای شویمیاشی در سوطح      5سطح احتموا،  

مینادار بوودن اثور    .زمد دست بهدرصد اثر مینادار  1حتما، ا
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 1متقابل بین رام و تیمارهای شویمیاشی در سوطح احتموا،    

درصوود از نظوور مووواد جاموود محلووو، کوول و ظرفیووت      

اکسیدانی بیوانگر زن اسوت کوه دو راوم موورد مطالیوه        یزنت

ی مختلف نفتوالین اسوتی    ها الظتی متفاوتی به ها واکنش

 .(2و  1ی ها جدو،)ند اسید نیان داد

 
  پاشی و محلول از بعد هفته دو میوه ریزش مقدارواریانس اثر نفتالین استیك اسید بر  تجزیۀ. نتایج 1جدول 

 برداشت بر طول، قطر و سفتی زمان

 

 مناب  تغییرا 

 

درجۀ 

 ززادی

 میانگین مربیا 

رشزش میوه دو هفته پس از 

 پاشی محلو،

رشزش میوه در زمان 

 تبرداش
 اطر رو،

سفتی 

 بافت

 ns199/121 ns670/7 ns977/0 ns906/0 ns551/1 2 بلوک

 ns384/28 **073/3717 **184/141 **847/24 094/2430** 1 رام

 ns425/1 044/186** 447/69** 680/363** 896/864** 3 الظت هورمون

الظت × رام 

 هورمون
3 ns 126/146 ns 705/67 ns 628/1 ns 955/5 ns217/2 

 494/1 213/4 579/1 438/20 748/70 14 اشتیاه ززماشیی

 : ایرمینادار ns و درصد 1 سطح در : مینادار**

 

 میوه اكسیدانی یآنتواریانس اثر نفتالین استیك اسید بر خصوصیات كیفی و  تجزیۀنتایج  .2جدول 

 

 مناب  تغییرا 

 

درجۀ 

 ززادی

 میانگین مربیا  

pH 
 جامد مواد

 کل محلو،
 وشتامین ث یدشتۀ کلاس

محتوای 

 فنو،

 کل

محتوای 

فالونوئید 

 کل

 ظرفیت

 اکسیدانی یزنت

 ns009/0 ns 082/0 ns000/0 ns 570/1 ns02/0 ns430/2 ns003/0 2 بلوک

 ns038/0 ns103/0 **451/2310 344/128** 695/0** 482/224** 300/3** 1 رام

 ns046/1 ns616/1 **758/611 528/11** 004/0* 499/15** 057/0* 3 الظت هورمون

الظت   ×رام 

 هورمون
3 ns000/0 **522/4 ns001/0 ns827/3 ns566/0 ns913/0 **335/539 

 044/0 442/0 740/0 389/1 001/0 979/0 011/0 14 اشتیاه ززماشیی

 : غیرمعنادار ns و درصد 1 سطح در : معنادار**
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 . درصد تنک ميوه1. 4

ی و پاشو  محلوو، هفته بیود از   بییترشن درصد رشزش در دو

و کمترشن میزان مربو   60زمان برداشت  متیل  به الظت 

گوور  در لیتوور )شوواهد( بووود. بووین  بووه الظووت صووفر میلووی

گر  در لیتور از نظور زمواری     میلی 60و  40  20های  الظت

الوف و ب(.   - 1)شوكل   تفاو  مینواداری میواهده نیود   

اشجواد اخوتال، در    رسد که نفتالین استی  اسید با نظر می به

مسیر فتوسونتز  موجوب تولیود اتویلن و هم نوین فیالیوت       

یدگی دشووار   پاشو  هم شود که سیب از یمهای تخرشیی  زنزشم

شووند کوه درنهاشوت بوا رشوزش       سلولی و تجزشۀ سلو، می

 . ]45[های جوان همراه است  میوه

 

       
 پاشی  میوه در دو هفته بعد از محلول . اثر سطوح مختلف نفتالین استیك اسید بر درصد تنك1شکل 

 )الف( و زمان برداشت )ب( بر روی دو رقم هلو

 

دشول   یپور -2-کلورو  یتر–6  5  3تأثیر اکسین مصنوعی

گور    یلوی م 15( به مقدار TPA-6  5  3اکسی استی  اسید )

در لیتر در مرحلۀ تقسیم سلولی میوه موجب کاهش الظت 

  کوواهش فتوسوونتز و  کلروفیوول و کاروتنوئیوود و در ادامووه 

فتوسینتا  برگ و میووه و درنتیجوه کواهش رشود میووه و      

. نتوواشج ]30[افوزاشش تولیوود اتوویلن و رشووزش نووارنگی شوود  

درصود در کواربرد    94میابهی در رشوزش میووه سویب توا     

 15ترکیب بنزشل زدنین و نفتوالین اسوتی  اسوید بوه مقودار      

ده است گل میاهده ش گر  در لیتر دو هفته بید از تما  میلی

ی نظیر کاربارشل و توفووردی  ها کننده تن پاشی  . محلو،]8[

 51توا   30گل و بید از زن موجب تنو  )  اوره در تما  و تی

  .]12[درصد( میو  هلو شده است 

 . طول و قطر ميوه2. 4

 و رو، نظر از میناداری اختالف بررسی  مورد رام دو بین

 ’کوثری‘ مرا میو  رو،(. 1جدو، ) داشت وجود میوه اطر

 بووود  ’مووالكی انجیووری‘ راووم از بییووتر مینوواداریرووور  بووه

 شوكل  داشوتن  دلیول  بوه  ’مالكی انجیری‘ رام که ی درصورت

تفواو    .دارد ’کوثری‘ رام به نسیت بییتری اطر متفاو  

هوای موورد اسوتفاده تیموار شویمیاشی       میناداری بین الظوت 

یوز  که با افزاشش الظت  روو، میووه ن   یرور بهمیاهده شد  

الوف(. کواهش تیوداد میووه       - 2افزاشش پیدا کرد )شوكل  

مانوده   های باای به میوه ها یمیال زسموجب افزاشش هداشت 

شود که بوه افوزاشش روو،     سلو، میدر مرحلۀ روشل شدن 

پاشی ترکیوب نفتوالین اسوتی      . محلو،]25[انجامد  میوه می

هوا   که اطور میووه   ی زماناسید و کاربارشل بر روی سیب نیز 
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متر بود موجب تن  و افوزاشش روو، میووه در     میلی 12-5

. اعما، تیمارهوای نفتوالین اسوتی     ]41[موا  برداشت شد 

در لیتور بور    گور   میلوی  40و  20  10هوای   اسید در الظت

دو هفتوه   ’خیواری  ‘درصد تن  و کیفیت میو  زردزلو رام 

 مینواداری  روور  بوه یمارهوا  تگل در همۀ  پس از مرحلۀ تما 

ها نسویت بوه شواهد     میوه و افزاشش رو، میوه موجب تن 

 .]1[شد 

گر  در لیتور از   میلی 60و  40ی ها الظتاطر میوه بین 

میناداری  رور بهلحاظ زماری تفاو  میناداری نداشت  ولی 

گور  در   گر  در لیتر و شاهد )صوفر میلوی   میلی 20بییتر از 

گور  در لیتور تفواو      میلوی  20لیتر( بود. هم نین الظوت  

گر  در لیتر( داشت که  اداری با الظت شاهد )صفر میلیمین

  اشن است که با افزاشش الظت  اطور میووه نیوز    دهند نیان

ب(. کاربرد نفتالین استی  اسید  - 2شابد )شكل  افزاشش می

رور میابه موجوب   متر بود  به میلی 10ها  که اطر میوه یزمان

ن گلوود‘و ’ رد دلییوویس‘ی هوا  راوومافوزاشش اطوور میووه در   

. کاربرد نفتالین اسوتی  اسوید بور    ]36[سیب شد ’ دلیییس

شی تنها بهگر  در لیتر  میلی 10مقدار  سیب به’ گا ‘روی رام 

 10-12هوا   و همراه با بنزشل زدنوین مووایی کوه اطور میووه     

.تن  دسوتی  ]5[متر بود  موجب افزاشش اطر میوه شد  میلی

 .]34[میوه شود  تواند موجب افزاشش اطر یمدر هلو نیز 

 

   
 بر طول )الف( و قطر میوه )ب( در دو رقم هلو اثر تنك میوه با سطوح مختلف نفتالین استیك اسید .2شکل 

 

 . مقدار مواد جامد محلول3. 4

نتاشج مقاشسۀ میانگین  تفاو  میناداری بین دو رام از نظور  

دهد که اشون تفواو     مقدار مواد جامد محلو، کل نیان می

انجیوری  ‘. راوم  استتیكی دو رام مرتیط با خصوصیا  ژن

ریییی دارای مقدار مواد جامود محلوو، کول     رور به’ مالكی

اسوت. هم نوین در راوم    ’ کووثری ‘بییتری نسیت به راوم  

هوا بوا    تفاو  میناداری بوین هموۀ الظوت   ’ انجیری مالكی‘

شود؛ اما در راوم   گر  در لیتر( میاهده می شاهد )صفر میلی

گور  در لیتور و شواهد     میلوی  60فقط بین الظوت  ’ کوثری‘

گر  در لیتر( تفاو  مینادار وجود داشوت. اشون    )صفر میلی

دهد که هورموون نفتوالین اسوتی  اسوید توأثیر       امر نیان می

در ’ کووثری ‘نسیت بوه راوم   ’ انجیری مالكی‘بییتری بر رام 

(. افزاشش مواد جامد محلو، 3مورد اشن صفت داشت )شكل 

دلیل کاهش  شده ممكن است به  های درختان تن کل در میوه

باردهی باشد؛ کاهش باردهی موجب افزاشش نسیت برگ بوه  

هوا بوه    یمیال  بییوتری از بورگ  زسشود و در نتیجه  میوه می

 .  ]23   27[رسد  مانده بر روی درخت می های باای میوه
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 ر تنك میوه بر مقدار مواد جامد محلول كل میوه. اثر متقابل رقم و تیمار شیمیایی با سطوح مختلف نفتالین استیك اسید د3شکل 

 

تواند موجب افزاشش مواد جامد محلو، کل در هلو  یمتن  

شود. تن  شیمیاشی با اتفون   ]29[و سیب  ]11[  زلیالو ]34[

در میو  هلو موجب افزاشش مواد جامود محلوو، کول شود     

ی بید از گلودهی در  ها کننده تن . هم نین استفاده از ]43[

 .]12[شود  وجب افزاشش مواد جامد محلو، کل میهلو م

 

4 .4 .pH و اسيدیتۀ قابل تيتراسيون 

گور  در   ها تفاو  میناداری با شاهد )صفر میلی همۀ الظت

لیتر( بر روی اشون صوفت داشوتند. از نظور زمواری تفواو        

گر  در لیتر بور   میلی 60و  40  20های  میناداری بین الظت

الف(. در مقاشسوۀ   - 4شكل روی اشن صفت میاهده نید )

تن  دستی و تنو  شویمیاشی بوا جییورلین بور روی شولیل       

مقاشسوۀ   .]35[میوه با شواهد میواهده نیود     pHتفاوتی در 

گور    میلوی  20دهد که فقط الظت  ها نیان می میانگین داده

گر  در  میلی در لیتر  کاهش میناداری نسیت به شاهد )صفر

ین بقیوۀ تیمارهوا از نظور    لیتر( در مقودار اسویدشته دارد و بو   

دهود   زماری تفاو  میناداری وجود ندارد. اشن امر نیان می

های مختلف نفتالین استی  اسید  توأثیر متفواوتی    که الظت

هوای جووان    ب(. تن  میوه - 4بر اشن صفت دارند )شكل 

گالبی در دو سا، متوالی با استفاده از نفتالین استی  اسوید  

لیتر تأثیری متفاو  بر اسیدشتۀ میوه گر  در  میلی 20مقدار  به

که در ش  سا، افوزاشش داشوت و در سوالی      یرور بهدارد  

. میزان اسیدشتۀ میو  زردزلو ]18[دشگر تأثیری بر زن نداشت 

گور    میلی 25ی نفتالین استی  اسید به مقدار پاش محلو،در 

که کاربرد اتفون در   ی درصورت؛ ]7[در لیتر کاهش نیان داد 

ثیری در اسیدشتۀ میوه نسیت به درختوان  أمنظور تن  ت زلو به

 . ]13[شاهد نداشت 

 

 . مقدار آسكوربيک اسيد5. 4

به وجود اختالف مینادار بین دو رام از نظور اشون    با توجه

صفت  به دلیل تفاو  ژنتیكی بوین دو راوم موورد مطالیوه     

 5/2حودود  ’ انجیوری موالكی  ‘مقدار زسكوربی  اسید رام 

(. از نظور توأثیر   1)جدو،  است’ کوثری‘ز رام برابر بییتر ا

ها تفاو  میناداری با شواهد   ماد  مورد مطالیه  همۀ الظت

هوای   گر  در لیتور( نیوان دادنود و بوین الظوت      )صفر میلی

از نظر زماری تفواو  مینوادار    نفتالین استی  اسید مختلف
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(. کاهش تیداد گل شا میوه موجوب  5وجود نداشت )شكل 

هوا   یمیال زسه به شاخه و افزاشش هداشت تیاد، نسیت میو

. ]10[شوود   ها و افزاشش کیفیت میوه موی  ها و شاخه به میوه

هوا و   یمیال  بییتر توسط میوهزستن  کردن سیب درشافت 

بهیود خصوصیا  کیفی میوه نظیر افزاشش وشتامین ث میوه 

. نتیجۀ میوابه در کواربرد سوه مواد  شویمیاشی      ]23[شود  می

گل و بیود از زن بور    وردی و تی اوره در تما کاربارشل  توف

روی درختان هلو نیان داده شد که موجب تن  و افزاشش 

 .]12[وشتامین ث میوه شد 

 

 

    
 

 میوه )الف( و اسیدیتۀ قابل تیتراسیون )ب( در دو رقم هلو pH. اثر تنك میوه با سطوح مختلف نفتالین استیك اسید بر میزان 4شکل 

 

 

 
 اسید اسکوربیك میوه در دو رقم هلو مقداربر  NAAر تنك میوه با سطوح مختلف اث .5شکل 
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و  فنیول . ميزان سیفت  بافیت ميیوهح محتیوای     6. 4

 فالونوئيد کل ميوه

نتاشج نیان داد که نفتالین اسوتی  اسوید توأثیری در سوفتی     

و  ]5   8  19[نتواشج میوابهی در سویب     بافت میوه نودارد. 

اسوت  اموا تنو  موجوب کواهش      گزارش شده  ]7[زردزلو 

شوود.  ]18[و گالبووی  ]16[سووفتی بافووت میوووه در سوویب  

گر  در لیتر بر  میلی 50-400هم نین کاربرد اتفن به مقدار 

موجب کواهش سوفتی بافوت    ’ ردهاون‘روی میو  هلو رام 

. از نظر میزان سفتی اختالف میناداری بین دو رام ]43[شد 

بافووت ’ لكیانجیوری موا  ‘(. راووم 1وجوود داشوت )جودو،    

 داشت.  ’ کوثری‘برابر( نسیت به رام  5/1تری )حدود  سفت

و فالونوئید کل میوه نوع رام و  فنو،در مورد محتوای 

تیمارهای شیمیاشی تأثیر میناداری بر مقادشر صوفت موذکور   

نداشته است. نتاشج  تحقی  حایر  نتاشج دشگر تحقیقوا  را  

بور الظوت   که نیوان دادنود تنو  دسوتی توأثیر مینواداری       

. هم نین اعما، اکسین  ]4[کند  یمفالونوئیدها ندارد  تأشید 

مینواداری   روور  بوه محتوای فالونوئید کول میوو  انگوور را    

 .]15[دهد  یمافزاشش 

 ها يوهماکسيدان    آنت. ظرفيت 7. 4

اکسویدانی در صوور  اعموا، تیموار      یزنتو بییترشن فیالیت 

دست  در لیتر به گر  یلیم 40نفتالین استی  اسید در الظت 

مجزا در مورد هر راوم بحوث کنویم بوا      رور بهزمد. چنان ه 

گور    یلیم 40افزاشش الظت نفتالین استی  اسید تا الظت 

اکسیدانی عصار  میوه افزاشش شافوت و   یزنتدر لیتر  فیالیت 

با افزاشش بییتر الظوت تیموار موذکور کاهیوی جزئوی در      

  کمتورشن  ’کووثری ‘اکسیدانی ثیت شد. در رام  یزنتفیالیت 

  یدرحوال اکسیدانی مربو  به تیمار شاهد بوود    یزنتفیالیت 

کمترشن میزان صفت مذکور در تیموار  ’ انجیری‘که در رام 

گور  در لیتور ثیوت     یلیم 60نفتالین استی  اسید در الظت 

دهد که در رام مذکور اعما، نفتوالین   یمشد. اشن امر نیان 

گور  در لیتور     یلوی م 40استی  اسوید در الظتوی بییوتر از    

اکسیدانی میووه خواهود داشوت     یزنتتأثیری منفی بر فیالیت 

 (.6)شكل 

 

 

 

 
 میوه در دو رقم هلو اكسیدانی یآنتاثر تنك میوه با سطوح مختلف نفتالین استیك اسید بر روی ظرفیت  .6شکل 

f 

d cd 

e 

ab ab a 
bc 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 30 40 

ی 
دان

سی
 اک

تی
 آن

ت
رفی

ظ
(

٪) 

 (mg/l)غلظت هورمون 

 رقم انجیری رقم کوثری



 ی میوۀ دو رقم هلودانیاكس یآنتی كیفی و ها یژگیوثیر نفتالین استیك اسید بر شدت تنك، و تأ

 

 1394زمستان   4شماره   17دوره 
877 

های تیمارشوده بوا نفتوالین اسوتی  اسوید ظرفیوت        یوهم

هوای تیمارنیوده    یووه ممقاشسه بوا   اکسیدانی بییتری در یزنت

های دشگر محققان  دهند. اشن نتاشج در راستای شافته یمنیان 

میناداری  رور بهارار دارد که نیان دادند اکسین و جییرلین 

کنود   یمو ها تحرشو    یوهمهای ثانوشه را در  یتمتابولبیوسنتز 

. بوا  ]22[شود  یماکسیدانی منجر  یزنتکه به افزاشش فیالیت 

هوا   فنو، یپلبار درخت از ررش  تن  دستی محتوای  کاهش

شوود    های مؤثر در سیب محسووب موی   اکسیدان یزنتکه از 

کول   فنوو، . احتما ً  افزاشش محتووای  ]40[شابد  یمافزاشش 

اکسیدانی میوه درنتیجوۀ تیموار    یزنتمیوه  به افزاشش ظرفیت 

نفتالین استی  اسید منجر شده اسوت. براسواس ارالعوا     

  اشن اولین گزارش در زمینۀ پاسخ مسوتقیم ظرفیوت   موجود

 است. دار هستهاکسیدانی به تن  میوه در درختان  یزنت

 

 گيری يجهنت. 5

دو راوم   واکونش نتاشج  پژوهش حایر نیان داد که میوزان  

هلوی مورد مطالیه از نظر موواد جامود محلوو، و ظرفیوت     

 اکسیدانی متفاو  بود. هم نوین میوزان حساسویت دو    یزنت

 پاشی محلو، از بید هفته دو میوه رشزش در هورمون به رام

 بییوتری  رشوزش  ’کووثری ‘ راوم  کوه  ی رور بهبود   متفاو 

 الظت هورموون   افزاشش با. داشت ’انجیری‘ رام به نسیت

 60و  40  20هوای   لظوت شابد. ا یم افزاشش نیز میوه رشزش

گر  در لیتر نسیت به شاهد از نظر مقودار وشتوامین ث    میلی

یوه افزاشش میناداری داشتند  ولی بین زنها تفواوتی وجوود   م

 جوز  بوه هوا   که تمامی الظوت  دهد یمنداشت. اشن امر نیان 

 شاهد توأثیر میوابهی بور اشون صوفت داشوتند. در مجمووع       

 موجوب  مختلوف  سوطو   در اسید استی  نفتالین هورمون

 رام دو هر در میوه کیفی بهیود افزاشش و ها میوه مؤثر تن 

 .شد
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