دوره   18شماره   3پاییز 1395
صفحههای 543-555

اثر نوع سیستم تربیت و محلولپاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی
میوه سیب رقمهای گاال و دلبار استیوال
5

عرفان سپهوند ،*1محمود قاسمنژاد ،2محمد رضا فتاحی مقدم ،3علیرضا طالیی 4و محمد علی عسکری سرچشمه

1و  .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت –
ایران
1و 3و 4و  .5کارشناس ارشد امور آموزشی و پژوهشی ،دانشیار ،استاد و استادیار گروه علوم باغبانی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/08/11 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/17 :

چكيده
نوع سیستم تربیت و محلولپاشی قبل از برداشت با کلسیم میتواند عمر انبارمانی میوهها را تحت تأثیر قرار دهدد در پدهوه
اثر محلولپاشی برگی کلراید کلسیم (غلظتهای صفر  1/5 0/75و  3گرم در لیتر) در طی دو چهار و ش

هفته قبل از برداشدت بدر

کیفیت میوههای سیب ) (Malus domesticaرقمهای گاال و دلبار استیوال که به سه حالت (وی شکل هایتد
شده بودند در پایا  4ماه انبارمانی بررسی شد این آزمای

حاضدر

و کدوردو ) تربیدت

به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصدادفی بدا 4

تکرار طراحی شده بود خصوصیات میوه مانند سفتی بافت میوه مواد جامد محلول ( )TSSاسیدیته قابل تیتر ( TSS/TA )TAفنل
کل فالونوئید کل آنتوسیانین کل ظرفیت آنتیاکسیدانی کل مقدار اتیلن و شدت تنفس در پایا دوره انبارمانی ارزیابی شددند نتدای
نشا داد که نوع سیستم تربیت و تغذیه برگی کلراید کلسیم اثر معنیداری بر کیفیت پس از برداشت میوههدا داشدت محلدولپاشدی بدا
کلراید کلسیم باعث افزای

 TA TSSظرفیت آنتیاکسیدانی مقدار آنتوسیانین مقدار فنل و سفتی بافت میوه را در مقایسه بدا میدوه-

های شاهد در پایا دوره انبارمانی شد در کلیه سیستمهای تربیت سفتی بافت میوههای رقم گاال به طور معنیداری بیشتر از میدوههدای
رقم دلبار استیوال بود بیشترین میزا  14/22( TSSدرصد) و  0/47( TAدرصد) میوه در سیستم تربیت هایت

و با غلظت  0/75گرم

در لیتر کلراید کلسیم مشاهده شد مقدار اتیلن میوههای رقم دلبار استیوال در هر سه سیستم تربیدت ( 15/22 18/36و  15/11ندانولیتر
بر گرم ساعت) به طور معنیداری از رقم گاال ( 6/38 6/60و  8/43نانولیتر بر گرم ساعت) بیشتر بود محلدولپاشدی قبدل از برداشدت
کلراید کلسیم توانست تولید اتیلن و شدت تنفس میوههای سیب در هر سه سیستم تربیتی را به طور معندیداری نسدبت بده میدوههدای
شاهد در پایا دوره انبارمانی کاه

دهد

كلیدواژهها :سیب سیستمهای تربیت کلراید کلسیم سفتی بافت میوه اتیلن شدت تنفس

* نویسنده مسئول

Email: f.kamiab56@gmail.com
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بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه
همیشهبهار به پیشتیمار بذری و محلولپاشی -24اپیبراسینولید
زهرا ساردویی کرا ،1وحیدرضا صفاری *2و ایرج توسلیان

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنرکرمان ،کرمان  -ایران
 .2دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان – ایران
 .3استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/09/01 :

تاریخ وصول مقاله1394/07/19 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر پی تیمار بذری و محلدولپاشدی -24اپدی براسدینولید بدر برخدی ویهگدیهدای مورفولوژید

فیزیولدوژیکی و

بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید
باهنر کرما در سال  1393انجام گرفت تیمارهای آزمای

شامل پی تیمار بذری و محلولپاشی -24اپی براسینولید بدا چهدار غلظدت

( 1 0/1 0و  10میکروموالر) بود نتای نشا داد که خصوصیات رشدی و رنگیزههای فتوسنتزی با کاربرد این تنظیمکنندده رشدد بده
صورت پی تیمار و محلولپاشی افزای

یافت بیشترین وز تر اندام هوایی ریشه وز تر و خش

 0/1میکروموالر  +محلولپاشی  0/1میکروموالر) بود که بهترتیب موجدب افدزای

گل در تیمار ترکیبی (پی تیمدار

 28 33 79و  26درصدد نسدبت بده تیمدار شداهد

گردید همچنین بیشترین میزا رنگیزههای فتوسنتزی در ترکیب مذکور یافت شد به گونهای که به ترتیب موجب افزای
 bکل و کارتنوئید حدود  2/58 3/1 2/4و  2/7برابر در مقایسهبا شاهد گردید این ترکیب سبب افزای
درصدی قندهای احیا نسبت به شاهد شد نتای حاصل از پهوه
و اندام هوایی موجب افزای

کلروفیدل

a

 35درصدی پروتئین و 18/3

حاضر نشا داد که -24اپی براسینولید میتواند با افدزای

وز گدل

رشد و نمو و عملکرد بستری گیاه همیشهبهار در فضای سبز گردد

كلیدواژهها :پروتئین تنظیمکننده رشد خصوصیات رشدی رنگیزههای فتوسنتزی قند احیا

* نویسنده مسئول

Email: safariv@uk.ac.ir

