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تاريخ وصول مقاله1392/09/21 :

تاريخ پذيرش مقاله1392/12/16 :

چكيده
نوع سیست تربیت و محلول پاشی برگی قبل از برداشت با كلسی می تواند كیفیت میوه هتاي ستیب را تحتت تتأثیر قترار دهتد .در ایته
پهوهشآ اثر محلولپاشی برگی كلریدكلسی در چهار غلظت صفرآ 0/75آ  1/5و  3گرم در لیترپ در زمانهاي دوآ چهتار و شتش هفتته
قبل از برداشت روي رق هاي سیب ‘گا ’ و ‘دلبار استیوال’ تربیتشده با سه سیست

ويآ هایتک و كردونپ بررسی شد .نتایج نشان داد

كه نوع سیست تربیت و تغ یة برگی كلسی آ تأثیر معناداري بر كیفیت میوه ها در زمان برداشت داشت .محلول پاشی كلسی آ سفتی بافتت
میوه ها را به طور معناداري در مقایسه با شاهد افزایش و مقدار اسیدیتة قابل تیتراسیون TAپ را به طور معنتاداري كتاهش داد .همچنتیهآ
كاربرد كلسی مقدار شاخ

رن

* aپوست میوه را كه نشان دهندۀ سنتز رنگیزۀ آنتوسیانیه و تولید رن

قرمز استآ به طتور معنتاداري

افزایش داد .مقدار يملکردآ وزن و سفتی بافت میوه ها در رق ‘گا ’ در هر سه سیست تربیتی به طور معناداري از رقت ‘دلبتار استتیوال’
بیشتر بود .بیشتریه سفتی بافت میوه در رق ‘گا ’ با سیست تربیتی هایتک  9/56كیلوگرم بر ستانتیمتتر مربتعپآ مشتاهده شتد .مقتدار
شاخ

هاي *aآ * bو كروما در رق ‘گا ’ به طور معناداري بیشتر از رق ‘دلبار استیوال’آ و در مقابل شاخ

* Lدر ایه رقت بته طتور

معناداري كمتر از رق ‘دلبار استیوال’ بود .بهطور كلیآ نتایج نشان دادند كه رق ‘گا ’ در سیست هاي تربیتی هایتک و وي و رق ‘دلبتار
استیوال’ در سیست تربیتی هایتکآ میوههایی با وزن و اندازۀ بیشتر و كیفیت بهتر تولید كردند.
كلیدواژهها :رن

* نویسنده مسئول

پوستآ سفتی بافتآ سیبآ سیست هاي تربیتآ كلسی .

Email: esepahvand@ut.ac.ir
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 .1مقدمه

درخت متی انجامتد [ .]22تحقیقتا

سیب از مه تریه محصو
سه زیادي از تجار

بتر روي ستیب رقت

باغ ی استت كته هرستاله

‘سامررد’ در پنج سیستت دوكتی آزادآ دوكتی باریتکآ واي

كشتاورزي را در

Yپآ وي و محور يمودي در تراك هاي مختلف نشتان داد

جهانی محصو

1

بر می گیرد .براساس آمار سازمان خواربار جهتانی آ مقتدار

كه سیست محور يمودي داراي يملکرد زیادي در مقایسته

تولید سیب در دنیا در ستال  2011حتدود  76میلیتون تته

با سایر سیست ها استآ امتا میتوههتاي تولیتدشتده در ایته

بوده است و ایران با تولیتد  2800000تته مقتام چهتارم را

سیست در مقایسه با میوههاي تولیدشده در سایر سیست هتاآ

داشته است [ .]8با اینکته ایتران مقتام چهتارم جهتان را در

كوچکترند و كیفیت كمتتري دارنتد [ .]14اثتر چنتد نتوع

تولید میوۀ سیب به خود اختصات داده استآ سه كمی از

كمتی و كیفتی رقت ‘جاناگلتد’

تجار

سیست تربیتی بتر صتفا

بیه المللی ایه میوه دارد .د یل زیتادي بتراي ایته

بررسی شد و نتایج نشان داد كه كیفیت میوه در سیست هاي

مويوع وجود دارد كه از آن جمله متی تتوان بته نامناستب

ويشکل و تک ردیفة دوكی بهتر از دیگتر سیستت هتا بتود

بودن بودن كیفیت ظتاهري میتوههتاي تولیدشتده در ایتران

[.]13

اشاره كرد [ .]2مدیریت بهینة يوامل محییی بهویهه استتفادۀ

يالوه بر يدم استفاده از سیست هاي تربیتتی نتویهآ در

صحیح از نور خورشید یکی از راهکارهاي افزایش كمیت و

صنعت تولید سیب در ایران به دلیل تغ یة نامناسب معمتو ً

كیفیت میوه است .در ایه بیهآ استفاده از سیست هاي تربیت

سیب هاي تولیديآ كیفیت ظاهري میلوب و يمتر پتس از

از مه تریه يملیا باغبانی براي افزایش كارایی استتفاده از

برداشتتت مناستتبی ندارنتتد و در طتتی انبتتارداري دچتتار

نور خورشید است [ .]9سیست هاي تربیتتی كته امتروزه در

ياريههاي مختلفی میشوند [ .]2در بتیه يناصتر غت اییآ

سیح جهان براي درختان ستیب استتفاده متی شتود شتامل

كلسی مه تریه ينصر معدنی در تعییه كیفیت میوۀ ستیب

سیست هاي كرويآ مخروطیآ پهه و وي Vپ شکل استت.

است [ .]7سیبهاي داراي محتتواي كلستی زیتادآ كیفیتت

یکی از انواع رو هاي تربیتتی مخروطتیآ شتکل هایتتک

مناستتب و يمتتر انبارمتتانی بیشتتتري دارنتتد [ .]4كلستی در

است كه به طور ویهه براي تربیت ستیب در نتواحی دچتار

دیوارۀ سلولی و حفظ سفتی میوه ياملی اساسی است و در

آفتاب سوختگی شدید طراحی شده است .از مزایاي سیست

بسیاري از فرایند هاي درون سلولی نظیر نفوذپ یري انتخابی

تربیت هایتک افزایش مقدار يملکرد و افزایش كیفیت میوۀ

غشاآ سیست هاي متعدد آنزیمیآ انتقال يالئ درون ستلولیآ

تولیدي است [ .]5از متداول تریه رو هتاي تربیتتی پهته

كاهش سريت تنفس و كتاهش تولیتد اتتیله اهمیتت دارد

رو

كردون است كه در درجة اول براي انگتور و ستپس

[6آ .]7در طی پهوهشی اثر محلولپاشی برگی كلرید كلسی

براي سیب كاربرد دارد .ایه سیست بیشتتر در منتاطقی كته

بر كیفیت سیب رق ‘هانی كریسپ’ در طی دو سال بررسی

نور خورشید در طول فصل رشتد كت استتآ بتراي

شد و نتایج نشان داد كه میوههاي تیمتارشتده داراي ستفتی

شد

افزایش بهره وري از نور خورشید كاربرد دارد [ .]9سیستت

بافت بیشتري نسبت به میوه هاي شاهد بودنتد [ .]19تیمتار

تربیتی وي شکل نیز به افزایش يملکرد در هکتار و افزایش

كلسی با حفظ رن

كیفیتت میتوه از طریتق افتتزایش ورود نتتور بتته درون تتتاج

تولید و تجمع آنتوسیانیههاآ سبب بهبود رن

سبز پوست میوه و با تحریک افتزایش
ارقام مختلف

سیب می شود [12آ  .]23همچنیه اثر مثبت كتاربرد كلستی
روي میوههتاي گتیالسآ آلبتالوآ تتو فرنگتی و انگتور در

1 .FAO
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گزار هاي متعدد نشان داده شده است [16آ 20آ 24آ .]25

شد .ده میوه از هر واحد آزمایشی انتخاب و میانگیه طتول

با توجه به سنتی بتودن اكثتر بتاغ هتاي كشتورآ تعیتیه

میوه میلی مترپآ قیر میوه میلی مترپآ نسبت طتول بته قیتر

تربیت براي هر رق با توجه بته شترایط

میوهآ وزن میوه گرمپ و سفتی بافت میوه اندازه گیري شتد.

اقلیمی مناطق يمدۀ تولید سیب كشور می توانتد از اهمیتت

سفتی بافت میوه با استتفاده از دستتگاه ستفتیستنج دستتی

زیادي برخوردار باشد .هدف پهوهش حايرآ ارزیتابی اثتر

Mc cormic FT-327پآ در دو قسمت استوایی میوه پس از

كمتی و كیفتی

كیلتوگرم بتر

مناسبتریه رو

سیست هاي مختلف تربیت بر خصوصتیا

پوست كنی اندازه گیتري و نتتایج بته صتور

میوۀ سیب رق هاي ‘گا ’ و ‘دلبار استیوال’ و واكتنش ایته

سانتی متر مربع بیان شد [ .]3قسمتی از تمامی میوه هاي هتر

ارقام به محلولپاشی كلسی بود.

واحد آزمایشی يصاره گیري و براي اندازهگیري مقدار مواد
جامد محلول و اسیدیتة قابل تیتراسیون استفاده شد .مقتدار

 .2مواد و روشها

مواد جامد محلول با استفاده از دستتگاه رفراكتتومتر دستتی

 .1. 2محل اجراي آزمايش

مدل BS-eclipseپ اندازهگیري شد .براي اندازهگیري مقدار
يلتوم باغبتانی پتردیس

اسید قابل تیتراسیون  10میلتی لیتتر از يصتارۀ میتوه بتا 90

ایه پهوهش در ایستگاه تحقیقتا

كشاورزي دانشگاه تهران كترجپ طتی ستال هتاي  1390و

میلی لیتر آب ديیونیزه مخلتوط و بتا ستود  0/1نرمتال تتا

 1391انجام گرفت .ارقام مورد بررسی دو رق سیب ‘گا ’

رسیدن به اسیدیتة نهایی  8/2تیتر شد .مقدار استیدیتة قابتل

و ‘دلبار استیوال’ بودند كه روي پایتة  M9پیوندشتده و بته

تیتراسیون براساس غالبیتت استید مالیتک و بتا استتفاده از

رو هاي ويآ هایتک و كتردون پتنج طبقتهآ تربیتت شتده

فرمول زیر محاسبه شد [.]1

بودند .فاصلة درختان روي ردیفهتا در سیستت هتاي ويآ

1پ
حجم سود مصرفي × نرماليتۀ سود
مصرفي × وزن اكيواالن اسيد غالب

هایتک و كردون به ترتیتب 1آ  1/75و  1/75متتر و فاصتلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= درصد اسيديتۀ قابل تيتراسيون

بیه ردیفها نیز بهترتیب 3/5آ  4و  4متر بود .كلرید كلسی

( × 100حجم نمونۀ تيتر شده ×)1000

در چهار غلظت صفر بهينوان شاهدپ 0/75آ  1/5و  3گترم
در لیتر در سه زمان ششآ چهار و دو هفته قبل از برداشتت

براي اندازهگیري درصد مادۀ خشک میوهآ از هر واحتد

روي هر دو رق و در هر سه سیستت محلتول پاشتی شتد.

آزمایشیآ  20گرم به طور تصادفی برداشت و در داخل آون

میوه هاي هر دو رق در زمان بلوغ تجاري براساس تعتداد

با دماي  76درجة سانتی گراد بهمد

 48ستايت قترار داده

روز پس از مرحلة تمتامگتلآ ‘دلبتار استتیوال’  115روز و

شد .ستپس نمونته دوبتاره وزن شتده و درصتد وزن متادۀ
خشک محاسبه شد .شاخ

‘گا ’  110روز پس از مرحلة تمام گلپ برداشت شتده و از
نظر خصوصیا

هاي رنگی ̏* ̋L*, a*, bاز سته

قسمت استوایی پوستت میتوه توستط دستتگاه رنت ستنج

كیفی و كمی ارزیابی شدند.

مینولتا مدل CR-400پ اندازهگیري و مقتدار هیتو و كرومتا
با استفاده از فرمولهاي زیر محاسبه شد [:]18

 . 2. 2ااخصهاي مورد بررسك

2پ

بهمنظور اندازه گیري يملکرد هر درختآ میوه هتا در زمتان

-1

Hue°= 180 + tan b*/a* , if a*< 0

بلتتوغ تجتتاري برداشتتت شتتدند و يملکتترد هتتر درختتت
كیلوگرمپ با استفاده از ترازوي باسکولی دیجیتتالی تتوزیه

½ )Chroma= (a*2+ b*2
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 .3. 2طرح آزمايشك
آزمایش بهصور

تربیت در تیمار كلسی آ رق در تیمار كلسی و اثر ستهگانتة

خرد شدۀ فاكتوریل در قالتب طترح پایتة

سیست تربیتآ رق و تیمار كلسی بر مقدار يملکرد معنادار

بلوکهاي كامل تصادفی با چهار تکرار اجترا شتد .فتاكتور

نشد جدول 1پ .براساس نتایج بهدستآمدهآ مقدار يملکرد

اصتتلی سیستتت در ستته ستتیح ويآ هایتتتک و كتتردونپ و

رق ‘گا ’ در دو سیست تربیتی هایتتک و كتردون بتهطتور

فاكتورهتتاي فريتی رقت در دو ستتیح ‘دلبتتار استتتیوال’ و

معناداري از رق ‘دلبار استیوال’ بیشتر بتود .يملکترد رقت

‘گا ’پ و تیمار محلول پاشی كلسی در چهار ستیح صتفرآ

‘گا ’ نیز در سیستت تربیتتی وي از رقت ‘دلبتار استتیوال’

0/75آ  1/5و سه گترم در لیتترپ بودنتد .تجزیتة داده هتا بتا

بیشتر بودآ ولی اختالف يملکرد ایه دو رق در ایه سیست

استفاده از نرمافزار آماري  SASنسخة 9/1پ انجام گرفت و

تربیتی معنادار نبود .در مجموع بیشتریه و كمتریه يملکرد

براي مقایسة اختالف بیه میانگیهها از آزمون چنددامنتهاي

به ترتیب در رق ‘گا ’ تربیت شده با سیست كردون 17/08

دانکه  5درصدپ استفاده شد.

كیلوگرم در هر درختپ و رق ‘دلبار استیوال’ تربیت شده با
سیست هایتک  4/58كیلوگرم در هر درختپآ مشاهده شد

 .3نتايج و بحث

شکل 1پ .اثر نوع سیست تربیتی و رق نیز بر يملکرد میوه

نتایج تجزیة واریانس داده ها نشان داد كه اثتر اصتلی رقت آ

گزار

سیست تربیت و اثر برهمکنش سیستت تربیتت و رقت بتر

مقدار نور دریافتشده توستط گیتاه و تتأثیر آن بتر مقتدار

مقدار يملکرد میوه در سیح احتمال  1درصد معنادار شتدآ

فتوسنتز گیاهآ بر يملکرد و اندازۀ میوه اثر دارد [.]9

ولی اثر اصلی تیمار كلسی و تتأثیرا

شد [ .]14نوع سیستت تربیتتی از طریتق تتأثیر بتر

بترهمکنش سیستت

شکل  .1برهمکنش سیستم تربیتی و رقم بر عملکرد
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نتایج تجزیة واریانس داده ها نشان داد كه تنها اثر اصلی

رق ‘گا ’ روي سیست وي به دست آمدآ اما بیشتریه قیتر

رق و اثر برهمکنش سیست تربیت و رق بر وزن تک میتوه

میوه در رق سیب ‘گا ’ و با سیست هایتتک مشتاهده شتد

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

جدول 2پ .طول و قیر میوههتاي ‘گتا ’ بتر روي سیستت

بترهمکنش

كردون از دو سیست دیگتر بته طتور معنتاداري كمتتر بتود

اصلی سیست تربیتآ تیمار كلستی و تتأثیرا

سیست تربیت در تیمار كلسی آ رق در تیمار كلستی و اثتر

جدول 2پ .نوع سیست تربیتی از طریق تأثیر بر میزان نتور

سه گانة سیست تربیتآ رق و تیمتار كلستی بتر وزن میتوه

دریافت شده توسط گیاه و تأثیر آن بر مقدار فتوستنتز گیتاهآ

معنادار نشد جدول 1پ .بیشتریه وزن میوه در ستیب رقت

بر اندازۀ میوه اثر دارد [ .]9همچنتیه یکتی از مزیتت هتاي

‘گا ’ در سیست تربیت وي و هایتک مشتاهده شتد كته از

سیست تربیتی وي شکلآ يملکرد زیاد آن است كه به دلیتل

لحاظ آماري بتا ستیب رقت ‘دلبتار استتیوال’ و ‘گتا ’ كته

قابلیت با ي دریافت نور در ایه نوع سیست ها است [.]14

به ترتیب در سیست هاي وي و كتردون تولیتد شتده بودنتد

نتایج نشتان داد كته اثتر اصتلی سیستت تربیتتآ رقت آ

اختالف آماري معناداري داشت .وزن میوۀ سیب رق ‘گا ’

محلولپاشی كلسی و همچنیه اثر برهمکنش سیست تربیت

تولیدشده با سیست هاي ويآ هایتتک و كتردون بتهترتیتب

در رق بر سفتی بافت میوه معنادار بودآ ولی اثر بترهمکنش

113/97آ  112/94و  96/88گرم بودآ درحالیكه وزن میتوۀ

بیه سیست تربیت در تیمار كلسی آ رق در تیمار كلستی و

سیب رق ‘دلبار استیوال’ تولیدشده با سیست هتاي هایتتکآ

اثر برهمکنش سه گانة بتیه سیستت تربیتتآ رقت و تیمتار

كردون و ويآ بهترتیب 99/29آ  96/88و  96/41گترم بتود

كلسی بر سفتی بافتت میتوه اثتر معنتاداري را نشتان نتداد

جدول 2پ .اثر سیست تربیت بر افزایش وزن میوه از طریق

جدول 1پ .نتایج نشان داد كه سفتی بافتت رقت ‘گتا ’ در

بهبود دریافت نور و افزایش فتوسنتز در پهوهشهاي دیگتر

تمام سیست هاي تربیتی از ستفتی بافتت میتوۀ رقت ‘دلبتار

نیز نشان داده شده است [5آ 15آ .]26

استیوال’ بهطور معناداري بیشتر بود كه نشاندهندۀ استحکام
بیشتر بافت میوۀ ایه رق نستبت بته رقت ‘دلبتار استتیوال’

نتایج تجزیة واریانس داده ها نشتان داد كته اثتر اصتلی

است.

سیست تربیت و نوع رق بر طولآ قیر و نستبت طتول بته
قیر میوه معنادار شدآ اما محلول پاشی كلسی تأثیر معناداري
بر ایه خصوصیا

همچنیه در هر دو رق ‘گا ’ و ‘دلبار استیوال’ بیشتریه
سفتی بافت میوه با سیست تربیتی هایتک مشاهده شتد كته

نشان نتداد .همچنتیه در بتیه تتأثیرا

برهمکنش تنها اثر برهمکنش سیست تربیت و نوع رق بتر

نشان می دهد بافتت ارقتام پترور یافتته بتا ایته سیستت آ

بترهمکنش

محک تر از دو سیست دیگر است جدول 2پ .نقتش مثبتت

اختتتالف اثتتر معنتتاداري را نشتتان نتتداد جتتدول 1پ .نتتتایج

رق بر كیفیت داخلی میوه سیب به خصتوت ستفتی بافتت

طول و قیر میوه تأثیر داشت و ستایر تتأثیرا

مقایسة میانگیه داده ها نشان داد كه نسبت طول به قیر میوه

میوه در گزار

در سیست وي به طور معنتاداري بیشتتر از سیستت كتردون

بیه ارقام در مقدار سفتی بافتت میتوه بته تفتاو

بوده استآ اما ایه دو سیست بتا سیستت هایتتک اختتالف

فعالیت آنزی هاي تخریب كنندۀ دیوارۀ ستلولی نستبت داده

آماري معناداري را نشان ندادند .نستبت طتول بته قیتر در

می شود [ .]18تأثیر نوع سیست تربیتی در مقدار ستفتی نیتز

سیست وي و هایتک به ترتیب  0/85و  0/84بود درحالی كه

به مقدار فتوسنتز و انباشت مواد دیوارۀ سلولی نستبت داده

در سیست كردون  0/82بود .بیشتریه طول میتوۀ ستیب در

میشود [.]10
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تربیتی  Vمشاهده شد جدول 2پ .محلولپاشی با كلسی

نتایج همچنیه نشان داد كه با ايمال تیمتار كلستی بتر
روي میوهها سفتی بافتت آنهتا بتهطتور معنتاداري افتزایش

بهطور معناداري مقدار اسیدیتة قابل تیتراسیون میوههاي سیب

یافتآ به طوري كه كمتریه سفتی بافت میوه در نمونته هتاي

را تحت تأثیر قرار دادآ بهطوريكه میوههاي سیبی كه با

شاهد مشاهده شتد .اختتالف معنتاداري بتیه غلظتت هتاي

غلظت  3گرم در لیتر كلسی

تیمار شده بودند بهطور

مختلف كلسی از نظر سفتی بافت میوه مشاهده نشد .سفتی

معناداري مقدار اسیدیتة قابل تیتراسیون كمتري در مقایسه با

بافت میوۀ نمونه هاي شاهدآ  7/3كیلوگرم بر سانتی متر مربع

سایر تیمارهاي ايمالشده نشان دادند .مقدار اسیدیتة قابل

بودآ درحالی كه سفتی بافت میوه هایی كه به ترتیب با كلسی

تیتراسیون در میوههایی كه با كلسی  3گرم در لیتر تیمار شده

با غلظت 0/75آ  1/5و  3گترم در لیتتر تیمتار شتده بودنتد

بودندآ  0/37درصد بودآ درحالیكه در سایر تیمارها مقدار

8/43آ  8/44و  8/58كیلوگرم بر سانتی متر مربع بود شتکل

اسیدیتة قابل تیتراسیون  0/39درصد بود .نتایج حاصل با

1پ .نقش فیزیولوژیکی كلسی در بیه سایر يناصر در تثبیت

یافتههاي دیگر محققان میابقت دارد [ .]17در پهوهش

و تحکی دیوارۀ سلولی بیشتر استآ به طوري كه تأثیر آن در

ذكرشدهآ اثر دو برنامة محلولپاشی اوایل فصل و اواخر

حفظ غشاي سلولی و نقش مشاركتی آن با بُتر در ستاخت

فصل كلرید كلسی بر كیفیت و نابسامانی لکة تل در سیب

دیوارۀ سلولهاي گیاهی ثابت شده است [ .]4دیگر محققان

رق ‘برابرن’ میالعه شد و نتایج نشان داد كه تمامی میوههاي

نیزآ رابیة مثبت بیه غلظت كلسی در میوه و ستفتی بافتت

تیمارشدهآ سفتی بافت بیشتر و اسیدیتة قابل تیتر كمتري

میوۀ سیب را گزار

نسبت به شاهد داشتند [.]17

كردهاند [6آ .]19

نتایج حاصل از اثر برهمکنش بیه رق و نتوع سیستت

نتایج تجزیة واریانس دادهها نشان داد كه اثر اصلی نوع
رق آ همچنیه اثر برهمکنش سیست تربیت و نوع رق بر

تربیتی نشان داد كته بیشتتریه مقتدار نستبت  TSS/TAدر

اصلی و برهمکنش بر

میوه هاي سیب رق ‘گا ’ كته بتا سیستت وي تولیتد شتده

مقدار  TSSمعنادار نبود جدول 1پ .براساس نتایج

بودند مشاهده شد .همچنتیه كمتتریه نستبت  TSS/TAدر

بهدستآمدهآ سیب رق ‘گا ’ تولیدشده در سیست وي و رق

میوه هاي رق ‘دلبار استیوال’ كه بتا سیستت كتردون تولیتد

‘دلبار استیوال’ تولیدشده در سیست كردون بیشتریه مقدار

شده بودند مشاهده شد .نوع سیست تربیتی از طریتق تتأثیر

 TSSمحلول را دارا بودند .كمتریه مقدار  TSSنیز در سیب

بر مقدار فتوسنتز و بهبود ويعیت تولید كربوهیدرا

هتا و

رق ‘دلبار استیوال’ تولیدشده با سیست  Vمشاهده شد

انتقال آنها در طول دورۀ بلوغ میوه بر ختوات كیفتی میتوه

جدول2پ.

نظیتتر مقتتدار متتواد جامتتد محلتتولآ مقتتدار استتیدیتة قابتتل

مقدار  TSSمعنادار ولی سایر تأثیرا

تیتراسیون و نسبت بیه آنها مؤثر است [.]10

نتایج تجزیة واریانس دادهها نشان داد كه اثر اصلی
سیست تربیتآ رق آ تیمار كلسی و اثر برهمکنش بیه

طبق نتایج موجودآ تنها اثر اصلی نوع رق بر درصد متادۀ

سیست و رق بر مقدار اسیدیتة قابل تیتراسیون معنادار بودآ

خشک میوه معنادار بودآ درحالی كه ستایر تتأثیرا اصتلی و

ولی سایر اثرهاي برهمکنش بر ایه صفت معنادار نشد

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

جدول 1پ .نتایج مقایسة میانگیه دادهها نشان داد كه میوۀ

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

سیب رق ‘دلبار استیوال’ در سیست تربیت هایتک و كردون

 16/64درصد بودآ درحالی كه در رقت ‘دلبتار استتیوال’ ایته

بهطور معناداري مقدار  TAبیشتري نسبت به سیست وي

مقدار  15/77درصد بود كه نشاندهندۀ وجود مواد معتدنی و

داشت .كمتریه مقدار  TAدر سیب رق ‘گا ’ روي سیست

آلی و كربوهیدرا
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غلظت کلسیم )(mg/l

شکل  .2مقايسۀ میانگین اثر تیمار كلسیم بر سفتی بافت میوۀ سیب

كلسی به دست آمدآ هرچند ایه تیمار با شاهد و كلسی سه

نتایج تجزیة واریانس داده ها نشان داد كه اثر اصلی نوع
رق آ تیمار كلسی و همچنیه اثتر بترهمکنش بتیه سیستت
تربیت و نوع رق بتر مقتدار شتاخ
معنادار بودآ ولی سایر تأثیرا
شاخ

رن

گرم در لیتر اختالف معنتاداري را نشتان نتداد جتدول 4پ.
شاخ

هتاي رنگتی *a*, L

اصلی و برهمکنش بر مقدار

كلسی سبب افزایش كیفیت رن گیري میوه شتد و توستعة

* bتنها اثر رق و در زاویة هیو تنها اثر تیمار كلسی معنادار
شاخ

رن

اصتلی و بترهمکنش معنتادار نشتد .در

قرمز در میوه را افزایش داد .رن

یک تی از صتتفا

كروما نیز اثر اصلی رقت و تیمتار كلستی معنتادار

پوست میتوۀ ستیب

مه ت كیفی تت ظتتاهري می توه استتت كتته

بازارپسندي آن را تحت تأثیر قرار میدهتد .رنت

بتتود .نتتتایج مقایستتة میتتانگیههتتا نشتتان داد كتته مقتتدار
شاخ

هاي رنت

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

* a*, Lمعنادار نشد جدول 1پ .در شاخ

بود و سایر تأثیرا

* aمقتدار رنت

قرمتز-ستبز را نشتان

پوستت

میتتوۀ س تیب توستتط نتتوع و مقتتدار آنتوس تیانیههتتا و نیتتز

هاي *aآ * bو كروما در رق ‘گا ’ بهطور معناداري

پروآنتوسیانیدیهها و فالوونولهتا تعیتیه متیشتود .ستنتز

* Lدر

آنتوسیانیهها تحت تأثیر يوامل مختلف محییی و تغ یهاي

بیشتر از رق ‘دلبار استیوال’ بود و در مقابل شاخ

ایه رق به طور معناداري كمتر از رق ‘دلبار استتیوال’ بتود
رن

جدول 3پ .مقدار شاخ

* aتوسعة رنت

میوه را نشان می دهد بنابرایه توستعة رنت

است كه یکی از ایه يوامل یون كلسی است كته گتزار
شده است بهينوان یک پیتامآور ثانویته در بهبتود رنت

قرمتز در

قرمتز در رقت

در

سیب يمل میكند .محققان دیگر نیز اثتر مثبتت كلستی در
رن گیري میوه هتاي ستیب و انگتور را از طریتق افتزایش

‘گا ’ در شرایط اقلیمی كرج بیشتر از رق ‘دلبتار استتیوال’

سنتز آنتوسیانیه گزار

است [.]9

كردهاند [11آ 12آ 23آ 24آ .]25

براساس نتایج ایه آزمایش محلول پاشی بتا كلستی بته

مقایسة میانگیه داده هاي حاصل از اثر بترهمکنش بتیه

میتوه منجتر شتدآ

رق و نوع سیست نشان داد كه در دو سیست تربیتتی وي و

به طوري كه محلولپاشی با كلسی  3گرم در لیتر به افتزایش

هایتتتک اختتتالف معنتتاداري بتیه دو رقت ‘گتتا ’ و ‘دلبتتار

* aدر مقایسته بتا شتاهد انجامیتد.

* Lمشتاهده نشتدآ ولتی در

تغییرا

محسوس شتاخ

معنادار شتاخ

رنت

هتاي رنت

استیوال’ از نظر شاخ

بیشتریه مقدار * Lنیز در محلولپاشتی  0/75گترم در لیتتر

رن

سیست تربیت كردون رق ‘دلبار استیوال’ به طور معنتاداري
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داراي شاخ

* Lبیشتري در مقایسه با رقت ‘گتا ’ بتود.

بیشتریه مقدار شتاخ

‘دلبار استیوال’ تولید شده با سیست كردون مشاهده شد كته

* aدر میتوه هتاي رقت ‘گتا ’ بتا

قرمتز در رقت

نشان می دهد يالوه بر اینکته توستعة رنت

سیست كردون مشاهده شد كه البته بتا میتوه هتاي ‘گتا ’ي

‘دلبار استیوال’ در شرایط اقلیمی كرج كمتر از رقت ‘گتا ’

تولید شده با سیست هاي هایتتک و وي اختتالف معنتاداري

استآ توسعة رن

قرمز تحت تأثیر سیست تربیتی نیز قترار

نشان نداد .همچنیه كمتریه مقتدار * aدر میتوه هتاي رقت

میگیرد جدول 2پ.

جدول  .3اثر رقم بر مقدار رنگگیري میوۀ سیب

رق

شاخ

كروما

*L

*a

*b

‘دلبار استیوال’

72/65a

-3/71b

47/73b

1207/48b

‘گا ’

68/57b

11/55a

49/41a

1312/32a

میانگیههایی كه در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف مشابهاندآ براساس آزمون دانکه در سیح احتمال
 1درصد اختالف معناداري با یکدیگر ندارند.
جدول  .4اثر تیمار كلسیم بر شاخصهاي رنگ میوۀ سیب

تیمار كلسی

*L

*a

زاویة هیو

شاهد

71/52ab

0/62b

179/89ab

1245/30ab

 0/75گرم در لیتر

71/74a

2/89b

178/47b

1176/19b

 1/5گرم در لیتر

b

b

ab

ab

 3گرم در لیتر

69/67ab

69/51

4/01

8/15a

180/14

182/57a

شاخ

كروما

1269/14

1348/98a

میانگیههایی كه در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف مشابهاندآ براساس آزمون دانکه در سیح احتمال
 1درصد اختالف معناداري با یکدیگر ندارند.

 .4نتيجهگيري

رق ’دلبار استیوال‘ است .همچنیه در هر دو رقت ‘گتا ’ و

نتایج ایه پهوهش نشان داد كه نوع رق آ سیستت تربیتت و

‘دلبار استیوال’ بیشتریه مقدار سفتی بافت میوه بتا سیستت

تغ یة برگی با كلسی میتواند كیفیت میوههاي ستیب را در

تربیتی هایتک مشاهده شدآ كه نشان متیدهتد بافتت ارقتام

زمان برداشت تحت تأثیر قرار دهد .محلتول پاشتی كلستی

پتترور یافتتته بتتا ای ته سیستتت ستتفتتتتر از بافتتت ارقتتام

توانستآ سفتی بافت میوهها را بهطور معناداري در مقایسته

پرور یافته با دو سیست دیگر است .كاربرد كلسی مقتدار

با شاهد افزایش دهد .مقدار ستفتی بافتت میتوه هتاي رقت

شاخ

‘گا ’ در تمام سیست هتاي تربیتتی از مقتدار ستفتی بافتت

آنتوسیانیه و تولیتد رنت

قرمتز استت بته طتور معنتاداري

میوه هاي رق ‘دلبار استیوال’ به طور معناداري بیشتر بودآ كه

افزایش داد .مقدار شاخ

هتاي *aآ * bو كرومتا در رقت

نشاندهندۀ استحکام بیشتر بافت میوۀ ایه رقت نستبت بته

’گا ‘ به طور معناداري بیشتر از رق ‘دلبار استیوال’ بود كته

* aپوست میوه راآ كه نشتاندهنتدۀ ستنتز رنگیتزۀ
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’اثر سیست تربیت و محلولپاشی برگی كلريدكلسی بر بهاود كیفیت و كمیت رق های سیب ‘گاال’ و ‘دلاار استیوال

5. Barritt BH
(1992)
Intensive
orchard
management. Good Fruit Grower. Yakima,
Washington. 20: 1-12.

قرمز در رقت ‘گتا ’ در شترایط
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