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  پاشی اسیدسالیسیلیک بر روي برخی از  تأثیر محلول
  زمینی  خصوصیات کیفی و کمی گیاه سیب

  
  3پیر  محمد خادم و2، ایمان عمارلو*1کامبیز مشایخی

 دانشگاه علوم ،باغبانیگروه ارشد   کارشناسیآموخته دانش2 منابع طبیعی گرگان، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و1
   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،زراعتگروه دانشجوي دکتري 3 ،کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 12/9/95:  ؛ تاریخ پذیرش16/11/93: تاریخ دریافت

  1چکیده
در تغذیه و سبد غذایی انسان دارد و بعد از گندم، برنج و ذرت زمینی نقش مهمی  سیب: سابقه و هدف

 دوم را به ده و در ایران بعد از گندم رتبهترین سهم را در میزان تولید محصوالت غذایی، در جهان دارا بو بیش
زمینی محصول فصل خنک است و در مناطقی که تابستان گرم و طوالنی  گیاه سیب. خود اختصاص داده است

. شود دهد که به راحتی از گوشت جدا می تري را تشکیل می کند، در نتیجه پوست نازك به خوبی رشد نمیدارند 
اي از  ها روي گیاهان غده هاي اخیر اثرات مثبتی از آنها از جمله مواد شیمیایی هستند که طی سال سالیسیالت
زمینی رقم سانته صورت  یاه سیب روي گ1391بنابراین پژوهشی در سال . زمینی گزارش شده است جمله سیب

  . زمینی مورد بررسی قرار گیرد گرفت تا تأثیر اسید سالیسیلیک را روي برخی از خصوصیات کیفی و کمی سیب
  

هاي کامل تصادفی با پنج تیمار در چهار تکرار در مزرعه  این پژوهش در قالب طرح بلوك: ها مواد و روش
، 100، 20، 0(پاشی در پنج سطح  محلول. شهرستان گرگان انجام شدآباد  زمینی، واقع در روستاي ولیک سیب
. روي گیاهان موردنظر در شش مرحله و به فاصله دو هفته از یکدیگر صورت گرفت) ام پی  پی1000 و 500

ها در بوته، ضخامت پوست  هایی از جمله ارتفاع بوته، سبزینگی برگ، تعداد غده در بوته، وزن کل غده صفت
هاي  داده. گیري شد ها در طی انبارداري اندازه ن سفتی غده، نشاسته غده و میزان کاهش وزن غدهغده، میزا

   . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSASافزار  وسیله نرم بهدست آمده از آزمایش  به
  

 غده در هر نتایج آزمایش نشان داد برخی از خصوصیات گیاه از جمله ارتفاع بوته تا اولین گل، تعداد: ها یافته
هاي یک بوته و برخی از خصوصیات کیفی از جمله میزان سبزینگی برگ، میزان ضخامت  بوته، وزن کل غده
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طور  پوست غده، میزان سفتی غده، نشاسته غده و میزان کاهش وزن یک کیلو غده در طول انبارداري، به
، )متر  سانتی28(ترین ارتفاع بوته  بیشکه  طوري به. تأثیر تیمارهاي اعمال شده قرار گرفتند داري تحت معنی

 کیلوگرم در 4/7(، میزان سفتی غده )متر  میلی28/0(، ضخامت پوست غده ) درصد تراکم14/45(سبزینگی برگ 
ها در طی  ترین پایداري وزن غده و بیش) گرم درگرم وزن تر غده  میلی1/0(، میزان نشاسته غده )مترمربع سانتی

چنین  هم. ام بود پی  پی500مربوط به تیمار اسیدسالیسیلیک با غلظت )  روز45  گرم در25/64(انبارداري 
در تیمار )  گرم45/1121(هاي یک بوته  و وزن کل غده)  غده05/6(ترین میزان تعداد غده در هر بوته  بیش

 . ام اسیدسالیسیلیک مشاهده شد پی  پی1000
  

زمینی  داري بر خصوصیات کمی و کیفی سیب ک اثر معنیسالسلینتایج این آزمایش نشان داد اسید: گیري نتیجه
ترین ارتفاع بوته، سبزینگی برگ، ضخامت پوست غده، سفتی غده، نشاسته غده و پایداري  که بیش طوري دارد به

هاي بوته  ترین تعداد غده در بوته و وزن کل غده ام و بیش پی  پی500ها در طی انبارداري، در غلظت  وزن غده
   .ام مشاهده شد پی  پی1000سالیسیلیک با غلظت  سیددر تیمار ا

  
    پاشی زمینی، محلول  اسیدسالیسیلیک، انبارداري، خصوصیات کیفی، سیب: کلیديهاي واژه
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  مقدمه
 خانواده از و) Solanum (سوالنوم جنس  از.Solanum tuberosum Lزمینی با نام علمی  سیب
 هاي غده. شودمی کشت آن گونه 8 که باشدمی گونه 2000 شامل و است) Solanaceae (سوالناسه

 2 تا 5/1 چربی درصد یک نشاسته، درصد 20 تا 12 آب، درصد 80 تا 75 داراي زمینی سیب تازه
اي و جزء  گیاهی غده زمینی سیب). 22 (باشندمی معدنی مواد و الیاف درصد 3تا  2 و پروتئین درصد
می آمریکاي جنوبی بوده و به احتمال زیاد کشور پرو اولین این گیاه بو. باشد هاي فصل خنک می سبزي

 در ی نقش مهمزمینی سیب). 26(جا گزارش شده است  زمینی در آن باشد که کاشت سیب مکانی می
 دی تولزانی سهم را در منیتر شی گندم، برنج و ذرت باز  انسان دارد و بعدیی و سبد غذاهیتغذ

  گندم رتبه دوم را به خود اختصاص داده استاز  بعدرانیو در ادارا بوده در جهان  ،ییمحصوالت غذا
عنوان یک  زمینی را به  میالدي سیب2012 در سال )FAO(سازمان خواروبار و کشاورزي جهانی ). 19(

سازگار ). 1(کننده امنیت غذایی آینده در دنیا معرفی کرده است  مینأزا و ت محصول کشاورزي اشتغال
ایط آب و هوایی مختلف سبب شده است که کاشت آن در تمام مناطق دنیا و بودن این گیاه با شر

زمینی هر گونه اقدامی در  با توجه به اهمیت گیاه سیب). 2(تقریباً در تمام مناطق ایران صورت بگیرد 
 هیدروکسی اورتی یا اسیدسالیسیلیک. جهت افزایش عملکرد این گیاه امري ضروري خواهد بود

 هاي ترکیب گروه به که باشدمی هیدروکسیل گروه یک با آروماتیک حلقه یک ايدار اسید بنزوییک
 کم هاي غلظت در باشد کهمی در گیاه درونی رشد کننده یک تنظیم عنوان به ماده دارد، این تعلق فنلی

ولید با توجه به ت. )8 (گذاردمی تأثیر گیاهان فیزیولوژیکی هايفرایند و هامتابولیسم بر وسیعی طور به
شود، فقط مقدار کمی از آن  زمینی در کشور که حدود چندین میلیون تن برآورد می ساالنه سیب

تدریج جهت مصارف مختلف  ها نگهداري و بهتر آن در انبار رسد و بیشصورت تازه به مصرف می به
ها درصد   غدهداري و مناسب نبودناما هر ساله در اثر شرایط نامناسب نگه. شودبه بازار فرستاده می

پایین بودن ). 2007محمدزاده و راحمی، (شوند زده و یا دچار پوسیدگی میها جوانهزیادي از غده
شود،  ها باعث بروز مشکالت فراوان در طول دوره انبارداري میمیزان پروتئین و نشاسته در غده

یزان نشاسته و پروتئین در سالیسیلیک باعث افزایش مها با اسید نشان داده است تیمار غدهها پژوهش
در ) 2013(ذاکري و همکاران ). 4(بخشد ها را بهبود میشود که این امر انبارداري غده می ها غده

بیان کردند  زمینی سیب رقم دو در رشد پارامترهاي روي بر خشکی تنش و اسید سالیسیلیک اثر بررسی
). 27(شود  داري می طول دوره انبارتواند باعث افزایش عملکرد و افزایش  اسید سالیسیلیک می
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دهی، افزایش طول عمر گل، به تأخیر انداختن پیري و افزایش سرعت  سالیسیلیک باعث گل اسید
 و کلروفیل محتواي وسیله اسیدسالیسیلیک، به تیمار). 14(شود هاي متابولیکی درون سلولی می فعالیت

 موالر  میلی2 سالیسیلیک اسید با که فرنگی توت يهامیوه). 10(دهد  افزایش می ذرت در را کاروتنوئید
 به نسبت تريکم و فسادپذیري تربیش استحکام و وزن داراي شدند، تیمار شانغذایی محلول در

 رشد، مثل مختلف فیزیولوژیک فرایندهاي تنظیم این ماده در محوري نقش). 23(بودند  شاهد گیاهان
با . )21، 20 (است شده گزارش شدن سبز و فتوسنتز ن سازي،ها، افزایش پروتئییون جذب گیاه، تکامل

هاي مختلف  زمینی، هدف از اجراي این پژوهش بررسی تأثیر غلظت توجه به مشکالت انبارداري سیب
زمینی رقم  هاي گیاه سیب ثر در انبارداري غدهؤاسیدسالیسیلیک بر روي برخی خصوصیات کیفی و م

  . باشد سانته می
  

  ها مواد و روش
هاي کامل تصادفی با پنج تیمار در چهار تکرار در سال زراعی این پژوهش در قالب طرح بلوك

  ترکیبات تیماري در پنج سطح . آباد واقع در شهرستان گرگان انجام شد  در روستاي ولیک1391
 براي کشت. اسیدسالیسیلیک روي گیاهان مورد نظر اعمال گردید) امپی پی1000 و 500، 100، 20، 0(

در هر کرت چهار . ها نیم متر در نظر گرفته شد متر و فاصله بین کرت3 در 3گیاهان، ابعاد هر کرت 
در این آزمایش . متر بین ردیف کشت شدند سانتی60متر روي ردیف و  سانتی30ردیف گیاه، با فاصله 

 یکبار، وجین عملیات مربوط به داشت شامل آبیاري هر دو هفته. بینی شد بوته در هر کرت پیش40
. صورت دستی انجام شد هاي هرز سه بار در طول فصل رشد به هاي هرز با توجه به وجود علف علف

. ها، آبیاري قطع گردید روز قبل از برداشت غده10اي انجام گردید که آبیاري گیاهان به روش جویچه
زمان با کاشت به زمین   هم کیلوگرم در هکتار75همچنین کودهاي فسفره و فسفات آمونیوم از هر کدام 

ها  برگی شدن بوته هاي اسید سالیسیلیک پس از چهارپاشی تیمار اولین مرحله محلول. اضافه گردید
پاش پشتی  بار، توسط سمپاشی در پنج مرحله و به فاصله هر دوهفته یکدر ادامه محلول. انجام شد

پاشی  ردید، که آخرین مرحله محلولزمینی اسپري گ هاي سیب اي با فشار یکسان روي بوته تلمبه
زمان با ظاهر شدن  پاشی و هم در ابتداي مرحله پنجم محلول. بندي گیاه بود مصادف با اوایل مرحله غده

   :گیري گردید ها روي بوته، فاکتورهاي زیر اندازه اولین گل
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ا اولین گل، با  بوته ت10صورت تصادفی ارتفاع  به) کرت( از هر تکرار :ارتفاع بوته تا اولین گل
 عدد میانگین و یک عدد که نماینده هر کرت 10گیري گردید که در نهایت از   اندازهکش استفاده از خط

  .باشد مد نظر قرار داده شد می
ساخت کشور ژاپن، میزان SPAD 502 متر مدل   با استفاده از دستگاه سبزینگی:سبزینگی برگ

نظر قرار گرفت، به این روش که  بوته مورد 10کرت براي هر . گیري گردید برگ اندازه سبزینگی
گیري گردید و از اعداد میانگین گرفته  هاي باال، وسط و پایین بوته اندازه صورت تصادفی برگ به

  .شد
ها انجام شد و سایر فاکتورهاي مورد بررسی  ها، برداشت آن زمان با رسیدگی غده چنین هم هم
   :باشد یل میگیري گردید که شامل موارد ذ اندازه

صورت  به) کرت(ها در بوته، از هر تکرار  گیري دقیق تعداد غدهبراي اندازه: تعداد غده در هر بوته
  ها شمارش گردید، در نهایت از این  بوته را از خاك بیرون آورده و تعداد آن10هاي تصادفی، غده

  .ار گرفتباشد مورد نظر قر عدد میانگین و یک عدد که نماینده هر کرت می10
 بوته را از خاك 10هاي صورت تصادفی، غده از هر کرت به): عملکرد(ها در بوته  وزن کل غده

گیري  اندازه) با دقت یک گرم(هاي هر بوته با استفاده از ترازوي دیجیتال  بیرون آورده و وزن تمام غده
نظر قرار  باشد مد  می عدد میانگین و یک وزن، که نماینده هر کرت10گردید که در نهایت از این 

  .گرفت
روش کار .  عدد غده مورد آزمایش قرار گرفت10طور تصادفی   از هر کرت به:ضخامت پوست غده

تر جدا گردد، سپس  پز نموده تا پوست از گوشت راحتها را آبباشد که ابتدا غده به این صورت می
از چند قسمت پوست غده با در نهایت میزان ضخامت . ها جدا و در سایه خشک گردیدپوست غده

  .گیري گردید و از اعداد میانگین گرفته شداستفاده از دستگاه میکرومتر اندازه
باشد،  که داراي پیستون می) پننتومتر(ها با استفاده از دستگاه نفوذسنج   سفتی غده درجه:میزان سفتی غده

جی غده قرار داده شد، سپس بر به این صورت که پیستون نفوذسنج روي سطح خار. گیري گردید اندازه
مترمربع یادداشت گردید، این عمل را  روي پیستون فشار آورده و فشار وارده بر حسب کیلوگرم در سانتی

   ).17(آمده میانگین گرفته شد  دست ها انجام داده و در نهایت از اعداد به در چند بخش از غده
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. آنترون استفاده شد ها، از روش معرف در غدهگیري میزان نشاسته موجود براي اندازه: نشاسته غده
گیري گردید و در نهایت از  طور تصادفی اندازه که از هر تکرار، میزان نشاسته سه عدد غده به طوري به

   ).18(دست آمده، میانگین گرفته شد  سه عدد به
، )کرت(ز هر تکرار گیري این فاکتور، ابتدا ا براي اندازه: ها در طی انبارداري میزان کاهش وزن غده
سپس به . گراد قرار داده شد  درجه سانتی20هاي کاغذي در تاریکی و دماي  یک کیلو غده در پاکت
گیري  ها اندازه وزن غده) با دقت یک گرم(بار، با استفاده از ترازوي دیجیتال فاصله هر سه روز یک

 45گردید، که کاهش وزن در طول ) گیري مرحله وزن15( روز انجام 45گیري تا این اندازه. گردید
  .گیري قرار گرفتروز براي یک کیلو غده مورد اندازه

هاي کامل تصادفی با پنج تیمار در صورت طرح بلوك هاي آزمایش بهداده: ها تجزیه و تحلیل داده
مقایسه میانگین .  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSASافزار آماري  چهار تکرار با استفاده از نرم

   . درصد انجام شد5در سطح آماري  LSDها با استفاده از آزمون  داده
  

  نتایج و بحث
 از جدول تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهاي مورد بررسی شامل دست آمده نتایج به

  ها در بوته، سبزینگی برگ، ضخامت پوست غده، سفتی غده و ارتفاع بوته، وزن کل غده
دار وجود داشته  درصد تفاوت معنی1در طی انبارداري، در سطح احتمال ها  میزان کاهش وزن غده

  همچنین اسیدسالیسیلیک روي تعداد غده در هر بوته و میزان نشاسته غده نیز در سطح . است
  ترین ارتفاع بوته بیش). 1جدول (داري داشته است  درصد از لحاظ آماري اثر معنی5احتمال 

، میزان )متر میلی28/0(، ضخامت پوست غده ) درصد تراکم14/45(گ ، سبزینگی بر)متر  سانتی28(
) گرم درگرم وزن تر غده میلی1/0(، میزان نشاسته غده )مترمربع  کیلوگرم در سانتی4/7(سفتی غده 

مربوط به تیمار )  روز45 گرم در 25/64(ها در طی انبارداري  ترین پایداري وزن غدهو بیش
  ترین میزان تعداد غده در هر بوته چنین بیش هم.  بودام پی پی 500اسیدسالیسیلیک با غلظت 

 اسیدسالیسیلیک ام پی پی 1000در تیمار )  گرم45/1121(هاي یک بوته و وزن کل غده)  غده05/6(
   ).2جدول (مشاهده شد 
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 کیفی و کمی  نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي مختلف اسیدسالیسیلیک بر روي برخی از خصوصیات-1جدول 
  . زمینی گیاه سیب

Table 1. Analysis of variance of effect of salicylic asid treatments on some qualitative and 
quantitative characteristics of potato. 

نشاسته 
  غده

Starch 
tuber  

سبزینگی 
  برگ

SPAD 
unit  

  ها  وزن کل غده
  در بوته

Total weight of 
tubers per plant  

  تعداد غده 
  در بوته

Number of 
tubers per plant  

  ارتفاع بوته
Plant 
height  

درجه 
  آزادي

df  

  منبع تغییرات
S.O.V  

0.002ns  19.15*  13740.3ns  0.67ns 1.14ns  3  
  بلوك

Block  

0.0072*  34.3**  143510**  2.79**  6.77**  4  
  تیمار

Treatment  

0.00071  5.22  8298.72  0.21  1.54  12  
  خطا

Error  

46.48  5.7  10.6  9.98  4.27   
  )درصد (ضریب تغییرات

CV (%) 
nsدرصد5 و 1داري در سطح  ترتیب معنی به *و  ** ،دار  عدم اختالف معنی  .  

ns Non significant, **, * Significant at 1% and 5% probability level respectively. 
 

 -1ادامه جدول 
Continue Table 1. 

 میزان کاهش وزن در یک کیلو غده
The weight loss in a 
Kilogram of tuber  

 میزان سفتی غده
Tightness of  

the tuber 

 ضخامت پوست غده
Thickness of the 

skin tuber  
  درجه آزادي

df  
  منبع تغییرات

S.O.V  

431.25**  2.43ns  0.00046*  3  
  بلوك

Block  

460.7**  7.65**  0.00356**  4  
  تیمار

Treatment  

19.83  1.24  0.000097  12  
  خطا

Error  

5.84  19.97  4.63    
  )درصد (ضریب تغییرات

CV (%) 
nsدرصد5 و 1داري در سطح  ترتیب معنی به *و  ** ،دار  عدم اختالف معنی  .  

ns Non significant, **, * Significant at 1% and 5% probability level respectively. 
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سه میانگین سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک روي برخی از خصوصیات کیفی و کمی با استفاده از  مقای-2 جدول
 .  درصد5 در سطح LSDآزمون 

Table 2. Compares the average levels of salicylic asid on some of the characteristics of 
qualitative and quantitative LSD test at 5%. 

 سبزینگی برگ
(SPAD unit) 

)متر سانتی(ارتفاع بوته   
Plant height (cm) 

 تعداد غده در بوته
Number of 

tubers per plant 

)گرم(ها در بوته  وزن کل غده  
Total weight of tubers 

per plant (g) 

)ام پی پی(اسیدسالیسیلیک   

Salicylic acid (PPM) 

39.11 b 24.52 c 4.04 b 650.56 d 0 

37.54 b 26.36 abc 4.08 b 743.09 cd 20 

39.02 b 26.93 ab 4.29 b 800.68 c 100 

45.14 a 28.12 a 4.75 b 978.77 b 500 

39.61 b 25.73 bc 6.05 a 1121.45 a 1000 

3.52 1.91 0.71 140.35 LSD %5 

  .داري ندارند اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنی
Numbers have common letters in each column are not significantly different. 

  
 -2ادامه جدول 

Continue Table 2. 
  کاهش وزن در یک کیلو غده

 ) روز45گرم در (
The weight loss in a Kilogram 

of tuber (g in 45 day) 

 گرم میلی(نشاسته غده 
  )در گرم وزن تر
Starch tuber 

(mg/gfw) 

ضخامت پوست غده 
 )متر میلی(

Thickness of the 
skin tuber (mm) 

  کیلوگرم( میزان سفتی
 )مترمربع در سانتی

Tightness of the 
tuber (kg in cm2) 

اسیدسالیسیلیک 
 )ام پی پی(

Salicylic acid 
(PPM) 

d 92.50 0.05 b c 0.19 c 4.60 0 

c 79.50 0.04 b c 0.19 bc 5.04 20 

bc 74.5 0.03 b b 0.21 c 4.23 100 

a 64.25 0.10 a a 0.28 a 7.40 500 

70 ab 0.07 ab b 0.23 ab 6.69 1000 

6.86 0.41 0.015 1.72 LSD %5 

 . داري ندارند اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف معنی
Numbers have common letters in each column are not significantly different. 
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ترین غلظت تعیین گردید که به نوبه  اسیدسالیسیلیک، مناسبامپیپی 500در این بررسی، تیمار 
خود منجر به افزایش ارتفاع بوته، سبزینگی برگ، میزان نشاسته، ضخامت پوست غده، سفتی غده و 

 نشان داده است با ها پژوهش. هاي تیمار شده گردیدها طی دوره انبارداري، در بوته پایداري وزن غده
). 4(کند ها افزایش پیدا میداري غدهان نشاسته و پروتئین در غده کیفیت و عمر انبارافزایش میز

). 7(یابد زمینی بهبود می هاي سیب همچنین با افزایش ضخامت پوسته و سفتی غده زمان انبارداري غده
ي متابولیکی هاها، افزایش سرعت فعالیتیون این اثرات مثبت ناشی از نقش این ماده در تبادل و انتقال

). 9(ها در گیاه بوده است درون سلول، افزایش فتوسنتز و سرعت رشد و انتقال کربوهیدرات
 ).21 (یابد انتقال گیاه سراسر در که است و قادر شده تولید ریشه هايسلول توسط اسیدسالیسیلیک
 برابر در دفاعی اسخپ پیام و تشکیالت در کلیدي نقش سلولی،) پیام (سیگنال عنوان به اسیدسالیسیلیک

 .کند می تحریک را اکتسابی مقاومت سیستم چنینهم. )13 (کندزا بازي می بیماري مختلف هاي پاتوژن
 فتوسنتزي فعالیت ،)20 (هاکلروپالست تکامل و کرده عمل مولکولی پیام یک عنوان به اسیدسالیسیلیک

   بردن کار  در پژوهشی دیگر به.کندمی تنظیم را) 24 (میوه رسیدگی بازدارندگی و گرایی آفتاب ،)6(
 درگیر هاي آنزیم فعالیت و پرولین، گالیسین، بتائین میزان افزایش باعث اسیدسالیسیلیک موالر میلی 5/0

   غلظت در ساقه قطر و ریشه قطر که طوري به شود،می ریشه و برگ و شاخ در پرولین متابولیسم در
افزایش پیدا کرده بود و باعث افزایش طول مدت  شاهد هب نسبت اسیدسالیسیلیک موالر  میلی5/0

 چغندرقند ،) درصد60 (هویج در را تريبزرگ هاي ریشه همچنین اسیدسالیسیلیک .)15(انبارداري شد 
تا (هاي پایین فرنگی و خیار وقتی با غلظتدر گوجه. )8 (کرد القاء)  درصد20 (تربچه و)  درصد16(

، که با )24(داري افزایش یافت طور معنی یک اسپري شدند عملکرد میوه بهاسیدسالیسیل) ام پی  پی1000
هاي کاربرد غلظت.  از این بررسی که سبب افزایش تعداد غده گردید مطابقت دارددست آمده بهنتایج 

بر  ايمطالعه). 5(اي افزایش داد داري تعداد میوه را در فلفل دلمهطور معنی پایین اسیدسالیسیلیک به
 افزایش برگ و شاخ خشک وزن اسیدسالیسیلیک موالر میلی 02/0 کاربرد با که نشان داد لوبیا روي

 از رشدي پارامترهاي افزایش باعث داريمعنی طور به E ویتامین و سالیسیلیک اسید  کاربرد.)3(یابد  می
 چنین مه و شودفرنگی میدر گوجه برگ خشک وزن و برگ، سطح بوته، در برگ و شاخ تعداد جمله
 در خام پروتئین غلظت و کل هايکربوهیدرات معدنی، مواد فتوسنتزي، هايرنگدانه افزایش باعث
دست آمده احتماالً اسیدسالیسیلیک باعث کاهش   با توجه به نتایج به.)12(شد  شاهد به نسبت ها برگ

ود که نهایتاً منجر به شو تا حدودي اندازه غده می) ام پی  پی1000در غلظت (رشد گیاه، ارتفاع بوته 
   .گردد ها، سفتی غده و ضخامت پوست غده می افزایش تعداد غده، وزن غده
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هاي بوته همبستگی مثبت دهد که وزن کل غدهنشان می) 3جدول (نتایج همبستگی بین صفات 
ز ها ضخامت پوست غده نیداري با میزان ضخامت پوست غده دارد، یعنی با افزایش وزن کل غده معنی

با کاهش وزن در ) -64/0(دار هاي بوته، همبستگی منفی معنیهمچنین وزن کل غده. یابدافزایش می
هاي  عبارت دیگر با افزایش وزن کل غده ، به)>01/0P(داري دارد یک کیلو غده در طول دوره انبار

همچنین میزان . دشو ند میها در طول دوره انبارداري، کغدهبوته در هنگام برداشت، میزان کاهش وزن 
، ضخامت پوست )54/0(، نشاسته غده )49/0(داري با ارتفاع بوته سبزینگی برگ همبستگی مثبت معنی

 مثل فیزیولوژیک فرایندهاي تنظیم اسیدسالیسیلیک در. دارد) 55/0(و میزان سفتی غده ) 58/0(غده 
 که در این آزمایش با باال رفتن ،)21 (شدن گیاهان نقش بسزایی دارد سبز و فتوسنتز گیاه، تکامل رشد،

چنین ضخامت پوست غده  هم.میزان سبزینگی برگ برخی فاکتورهاي کیفی و کمی نیز افزایش یافتند
، یعنی با )>01/0P(ها در طی انبار دارد با میزان کاهش وزن غده) -61/0(داري همبستگی منفی معنی

 اسیدسالیسیلیک. گردد ی انبار جلوگیري میها در طها، از کاهش وزن آنافزایش ضخامت پوست غده
هاي فتوسنتز کننده  برگ و دیگر قسمت(مانی گیاه افزایش مدت زمان سبز گل، عمر طول افزایش باعث
 که )14 (شود می سلول درون متابولیکی هايفعالیت سرعت افزایش و پیري انداختن تأخیر و به) گیاه

  .ها در انبار کمک نمایددهتواند به افزایش طول عمر غاین اثرات می
  

  گیري کلی نتیجه
هایی از نظر صفات کیفی و کمی بین تیمارهاي مورد بررسی مشاهده شد، ، تفاوتدر این پژوهش

به این صورت که در فاکتورهاي ارتفاع بوته، ضخامت پوست غده و میزان سفتی غده تغییراتی مشاهده 
یراتی در میزان سبزینگی برگ و نشاسته شد که همچنین این عوامل مورفولوژیک سبب تغی. گردید

دست آمده در این  از نتایج به. گردیدها ت پوست و قدرت انبارداري غدهمنجر به افزایش ضخام
ها  ، افزایش در میزان نشاسته غده)هابا توجه به افزایش وزن غده(توان به افزایش عملکرد  میپژوهش

تر به حمل و تواند منجر به تحمل بیشمی) پریدرم(ت غده نهایتاً افزایش ضخامت پوس. اشاره نمود
که مستلزم انجام . اي در صنایع غذایی و تبدیلی شودتر و اثرات ارزندهنقل، انبارداري طوالنی

باشد و در صورت مقرون به صرفه بودن استفاده از تري در این زمینه میتر و گسترده  بیشهاي پژوهش
   . آن را در سطح وسیع به کشاورزان توصیه نمودتوان کاربرد این ماده، می
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  سپاسگزاري
خاطر در اختیار گذاشتن زمین زراعی به  ، به)زمینی صاحب مزرعه سیب(از جناب آقاي حسینی 

   .اینجانب، جهت انجام این طرح پژوهشی کمال سپاس و تشکر را دارم
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