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) .Physalis peruviana L(اثر کاربرد تیدیازُرون بر اندازه، کیفیت و ماندگاري میوه فیسالیس 
  در شرایط کشت هیدروپونیک

  

  *۱و سعيده عليزاده سالطه ۱بهمن قاسمي

  

  )12/1/1396 رش:یخ پذی؛ تار17/5/1395 افت:یخ دری(تار
 
 

  چکيده

و خـواص دارویـی، امـروزه در ایـران نیـز       طعـم خوشـایند   دارا بودن به دلیل و ستمریکاي جنوبی اآفیسالیس یک میوه استوایی و بومی 
هـاي مختلـف   منظور بررسی اثر غلظـت رود. مطالعه حاضر بهیمت به شمار میقگرانهاي ارزشمند و یوهمیداکرده و جزو پطرفداران زیادي 

با سه تکرار بر اندازه و برخـی خصوصـیات کیفـی     تصادفی کامالً پایه در قالب طرحگرم در لیتر) میلی 40و  20) (صفر، TDZتیدیازُرون (
ـ  طوربهگرم در لیتر یلیم 40و  20میوه در تیمارهاي  تر وزننشان داد که اندازه و  آمده دستبهمیوه فیسالیس انجام گرفت. نتایج   داريیمعن

)01/0P≤ (در غلظـت بیشـتر   همچنـین میـزان لیکـوپن     و حـل  قابـل د نسبت به شاهد افزایش نشان داد. میزان هدایت الکتریکی، مواد جام
ـ  طـور بهگرم در لیتر، یلیم 40به  20همچنین، افزایش غلظت تیدیازُرون از ). ≥01/0P(تیدیازُرون کاهش یافت  داري موجـب افـزایش   یمعن

شـاهده شـد کـه بـا افـزایش غلظـت       . از سوي دیگـر، م )≥01/0P(روز) گردید  11و  7ها نسبت به شاهد (به ترتیب یوهمیررسی دمیانگین 
هاي تیمـار نشـده، در دمـاي    یوهمي که طوربه ،)≥01/0P(داري افزایش یافت یمعن طوربهها یوهمتیدیازُرون میزان ماندگاري پس از برداشت 

روز کمتـرین   28و  22ا میانگین گرم در لیتر تیدیازُرون به ترتیب بیلیم 40و  20هاي تیمار شده با یوهمروز و  11اتاق، با میانگین ماندگاري 
ي کیفـی میـوه در زمـان    هـا شـاخص و بیشترین ماندگاري پس از برداشت را به خود اختصاص دادند. اگرچه کاربرد تیدیازُرون برخـی از  

اشت میـوه  ي کمی (اندازه و وزن میوه) و ماندگاري پس از بردهاشاخصی توجه قابل طوربهتا حدودي کاهش داد، اما توانست  برداشت را
 را افزایش دهد.

  

  

    حل، عمر انباريتوت طاليي (فيساليس)، اندازه ميوه، ليکوپن، مواد جامد قابل  کلمات کليدي:

  

  مقدمه

 ).Physalis peruviana L( در بین محصوالت میوه ریز، فیسالیس
)Goldenberry   ــبی را ــت مناس ــه، موقعی ــانواده سوالناس ) از خ
شد در هند و سایر نقاط جهان بـه  الریک محصول سریع عنوانبه

اینکه این محصول به دلیـل   وجود باخود اختصاص داده است. 
، اما تحقیقات زیـادي مـورد افـزایش    شده شناختهکیفیت خوب 

ــت آن   ــرد و کیفی ــامعملک ــده انج ــت ( نش ــروزه،30اس  ). ام
 به حفظ سالمتی و پیشگیري یـا  مندعالقه بسیارکنندگان مصرف

  

 باني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريزگروه علوم باغ .۱
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تـرین  یاصـل باشـند.  یمـ صـحیح   تغذیـه  طریق از بیماري کنترل
اي و ترکیبـات فعـال   یـه تغذمزایاي مرتبط با فیسـالیس اجـزاي   

). این محصول، منبع بسـیار خـوبی بـراي    10زیستی آن هستند (
 Bساز ویتامین آ، ویتـامین ث، آهـن و تـا حـدي ویتـامین      شپی

 پتاسـیم  آهن، فسفر، ) و سرشار از عناصر معدنی 22کمپلکس (
. لــذا، ایــن میــوه بــه دلیــل وجــود خــواص )21( روي اســت و

اي مربــوط بــه محتــواي ویتــامین، مــواد معــدنی و      یــهتغذ
ی و ضد تنش و التهاب ضداکسیدانی زیاد و همچنین خواص یآنت
 گرفتـه اسـت   قـرار  توجـه  مـورد شدت یگر خواص دارویی بهد
و گلیکوزیـدها اجـزاي اصـلی فعـال      A،B  ،D ،F). فیزالین 17(

باشند که فعالیت ضد سـرطانی نشـان   یمدهنده فیسالیس یلتشک
 فیسـالیس بـراي   میـوه  پـرو،  سنتی کشور طب ). در29دهد (یم

 و الریـا ما آسـم،  هپاتیـت،  مثـل  هابیماري سایر و سرطان درمان
) و خـوردن ایـن میـوه    33گیرد (یمقرار  استفاده مورددرماتیت 

 90) کـم بـوده و   Glycemic lndexداراي شاخص گالیسمیک (
شود یم ساالنبزرگدقیقه بعد از غذا باعث کاهش قند خون در 

). عوامل مختلفی مانند مسائل اقلیمی، ژنتیکی و مدیریتی بر 21(
عنـوان مثـال، تنـوع بیـان     بـه رنـد.  گذامـی  تأثیررشد و نمو میوه 

چندین ژن در طول توسعه گل و میـوه ممکـن اسـت بـه تنـوع      
 اکسـین، سـیتوکینین،   هـاي ). هورمون26اندازه میوه کمک کند (

هـاي  کننـده یمتنظـ عنـوان  اتیلن نیز به آبسیزیک و جیبرلین، اسید
  ).19باشند ( مؤثرتوانند در مراحل مختلف توسعه میوه رشد، می
ي اخیر، با توجه به افزایش جمعیت جهانی و نیاز هاالسدر 

، بـار تـره زیاد مواد غـذایی کشـورها و میـزان ضـایعات میـوه و      
دستیابی به راهکارهاي علمی و اجرایـی جهـت افـزایش تولیـد     
محصوالت غذایی در واحد سطح زیر کشت، افزایش طول عمر 

امـري   هـا آنها و جلوگیري از افزایش ضـایعات  یوهمانبارداري 
  رسد.یمضروري به نظر 

بالقوه از عوامـل   طوربه هاحبهبندي ضعیف و اندازه میوه
هـاي سـته (بـري)    یـوه مي سـودآور محدودکننده عملکـرد و  

که هر بوته  فرازگراستهاي یوهمباشند. فیسالیس، یکی از یم
متر باالتر از سـطح دریـا و تحـت     250تا  100آن در ارتفاع 

میوه در بوته، اما  1000زتر اما بیش از هاي ریکشت آبی میوه
متوسـط   طـور بهمتر و در کشت دیم،  914در ارتفاع باالتر از 

کند و میـوه آن از ارزش  در بوته تولید می تربزرگمیوه  300
 از). ایـن میـوه،   22( استبرخوردار  زیاديغذایی و دارویی 

محصـولی مناسـب جهـت     عنـوان بـه توانـد  یماقتصادي  نظر
خل کشور و همچنین صادرات بـه سـایر کشـورها    مصرف دا

یش افزاقرار گیرد. لذا، بایستی راهکارهایی جهت  توجه مورد
میــزان تولیــد در واحــد ســطح و مانــدگاري ایــن محصــول  

کننـده عملکـرد محصـول،    یینتعاندیشید. یکی از پارامترهاي 
تـوان  که بـا کـاربرد برخـی تیمارهـا مـی      باشدیماندازه میوه 
بهبـود بخشـید    زیاديزه میوه را با پتانسیل بسیار متوسط اندا

زیـادي   تأثیر). تقسیم سلولی در مراحل اولیه تکامل میوه 16(
) CKs( هایتوکینینس. )28و  16(روي اندازه نهایی میوه دارد 

 يهـا جنبـه  بر هستند که ياشده شناخته یاهیگ يهاهورمون
 یمسـ ازجملـه تق  یـاه، رشـد و توسـعه گ  و  ايیـه مختلف تغذ

 تـنش، تحمل  ی وجانب هايیشهر یلتشک ،برگ یريپ ی،سلول
هاي ). کاربرد سیتوکینین1کنندگی بر عهده دارند (یمتنظنقش 

بنـدي و توسـعه   تواند میـوه ، میCPPUو  BAمصنوعی مانند 
میوه را در محصوالتی نظیر انگور، کیـوي فـروت، هندوانـه،    

یـن، سـطوح   ). عـالوه بـر ا  32و  14سیب و گالبی القا کند (
). 23هاي درونی با رشـد میـوه در ارتبـاط اسـت (    سیتوکینین

CPPU  انگور،  هافزایش اندازه حبعالوه بر  ،فورکلرفنورونیا
بـه  نیز و نیز کاهش ریزش حبه و میوه  يبندبسته بهبودبراي 
جزو ترکیبات فنیـل   CPPUنیز مانند  TDZ). 25رود (یکار م
ــوده و در بعضــی مــوارد داااوره راي اثرهــاي مشــابه بــر ي ب

بـا فعالیـت شـبه    TDZباشـد.  یمـ هـا،  يبرویژه ها، و بهیوهم
یر افتادن تجزیه کلروفیـل، افـزایش   تأخسیتوکینینی موجب به 

). تیمار 7( شودیمنسبی  تر وزنهاي کلیدي فتوسنتز و یمآنز
باشـد. در   مـؤثر ممکن است بر بلوغ و رسیدن میـوه   TDZبا 

در  گرم در لیترمیلی 10با غلظت  TDZپاشی خرمالو، محلول
. انداختـه اسـت  یر تـأخ مرحله تمـام گـل، بلـوغ میـوه را بـه      

در زمـان برداشـت،    TDZهاي تیمـار شـده بـا    یوهمهمچنین، 



  ...اثر کاربرد تيدياُزرون بر اندازه، کيفيت و ماندگاري ميوه فيساليس

  

105 

، پوست سبزتر و گلوکز، فروکتوز و محتواي ترسختگوشت 
ي ورغوطـه ). 11قند کل کمتري نسـبت بـه شـاهد داشـتند (    

ـ ي انگـور  هاحبه موجـب افـزایش    TDZمحلـول  دانـه در  یب
یوه شده و اسـیدیته  مآب pHها، درجه بریکس و اکسیدانیآنت

 داده اسـت کـاهش   برداشـت میـوه را در زمـان   قابل تیتر آب
 20شده در محلول  ورغوطههاي یويکاز سوي دیگر،  ).20(
روز پـس از تمـام گـل)     14(حـدود   TDZگرم در لیتـر  یلیم

فتی گوشت میـوه، اسـیدیته   داراي رسیدگی بیشتري بوده و س
قابل تیتر و محتواي نشاسـته کمتـر، میـزان قنـدهاي محلـول      
(گلوکز، فروکتوز، ساکارز) و درجه بریکس بیشتري در زمان 

 ). یـاداوا 3هاي تیمـار نشـده داشـتند (   یوهمبرداشت نسبت به 
ــ31( ــا بررس ــ ی) ب ــأثیر تنظ ــدهیمت ــايکنن ــون و  ه رشــد اتف

کـه کـاربرد    یافتنددر یسالیس،ف یوهم یفیتپاکلوبوترازول بر ک
طـور  ام پـاکلوبوترازول بـه   یپ یپ 50ام اتفون و  یپ یپ 400
حجم، تراکم و مواد جامد محلـول تـأثیر    یزانبر م داريیمعن
بـر   NAAو  3GAرشـد   هـاي کننـده یمتنظـ کاربرد . ردگذامی

 يقنـدها  یـزان و م pHمواد جامد محلول،  یوه،اندازه و وزن م
  ).13نشان داد ( داريیثیر معنتأ یسالیسف یوهم

کیفیت  کاهشب و آبا توجه به محدودیت منابع  ،امروزه
وردن غــذا مســتلزم اســتفاده از آتولیــد و فــراهم  هــا،خــاك
جملـه  از  باشـد. میجایگزین تولید و پرورش گیاه  هايروش

و تولیـد بـه    ايگلخانـه  هـاي کشـت استفاده از  ها،این روش
، هیـدروپونیک در روش کشـت   باشد.میروش هیدروپونیک 

موجـب   عناصـر غـذایی  فراهمـی  شرایط رشدي مطلـوب و  
محصوالت کشـاورزي در تقابـل بـا     کیفیت وافزایش کمیت 
 رغـم علـی  ،هیدروپونیکسیستم در گردد. می شرایط نامساعد

در مقایسه بـا   زیاد نیاز به تخصص کافی و سرمایه اولیه نسبتاً
نیـاز بـه    خـوب،  لکردمزایاي بسیاري مانند عم ،کشت خاکی

، عـدم نیـاز بـه رعایـت تنـاوب      مدیریت بهترنیروي کار کم، 
حداقل  ،یکنواختی رشد گیاهان ،هرز هايعلفکشت، کنترل 

 ،ب و عناصـر غـذایی  آعدم رقابت گیاهان بـراي   ،بآاتالف 
و  گیاهـان مواد غذایی متناسب با نیازهاي  تأمینامکان اعمال 

بـودن   تـر سـالم  در نتیجـه  شـیمیایی و  مـواد  ازده کمتر ااستف
  .توان برشمردرا میمحصوالت کشاورزي 

گرم میوه فیسـالیس در بازارهـاي    100که قیمت  آنجا از
ین میـوه در  تـر گرانجهانی حدود یک دالر است و همچنین 

آید، بنابراین، استفاده از تیمارهایی که یم حساببهبازار ایران 
همچنین به مانـدگاري   ها را افزایش دهد ویوهماندازه و وزن 

یش برافزاتواند عالوه یمپس از برداشت محصول کمک کند، 
بـوده و میـزان تولیـد در واحـد      صـرفه بهمقروني، بازارپسند

 طـرق  هـا بـه  سـیتوکینین  از سطح را نیز افزایش دهد. استفاده
تیـدیازُرون   .بخشـد مـی  را بهبود بري هايمیوه مختلف اندازه

باشـد کـه   قـوي مـی   هاي مصنوعی ویکی از انواع سیتوکینین
اثرهاي آن بر اندازه و خواص کیفی انـواع مختلـف میـوه در    

، 4، 3، 2شده واضح و چشمگیر است (مطالعات متعدد انجام 
). بنــابراین، بــا توجــه بــه ارزش بــاالي غــذایی و 20و  9، 7

کنندگان و گسـترش  دارویی میوه فیسالیس و استقبال مصرف
تحقیق حاضر با هدف تأثیر نقاط جهان،  روز بروز آن در تمام

هاي مختلف تیدیازُرون بر افزایش وزن و خصوصیات غلظت
   هاي آن انجام پذیرفت.کیفی و عمر انباري میوه

  
  هامواد و روش

بــذرهاي فیســالیس از شــرکت آنــالی پــارس تهــران خریــداري 
این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی هیـدروپونیک گـروه    گردیدند.
اغبانی، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز انجام شد. مدت علوم ب

 مـاه بـه طـول انجامیــد.    چهــاردر کـل   کشـت و پـرورش گیـاه   
باشـد. در  متر از سطح دریا مـی  1360طول شرقی و ارتفاع  46° 27'عرض شمالی،  38° 27'مختصات جغرافیایی محل آزمایش 

هـاي  ینیسـ ی مناسب، بـذرها در  زنجوانهابتدا، براي اطمینان از 
کشت حاوي بستر پرلیت کشت شدند. آبیاري بذرها تـا قبـل از   

زیمـنس  دسی 5/0در حدود  ECی توسط آب شهري با زنجوانه
-16بر متر صورت پذیرفت. دماي گلخانه در کـل دوره، شـبانه   

ـ جوانـه درجه سلسیوس بود. پس از  34-30و روزانه  20 ی و زن
   18-15ارتفـاع   برگـی و  5-3هاي یکسـان ( چهیاهگرشد نسبی، 
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  ها (سمت راست)دهی بوته. مرحله انتقال نشاها (سمت چپ) و مرحله بلوغ و گل1شکل

 
 شده در تهیه محلول غذایی. غلظت عناصر و کودهاي استفاده 1جدول 

  عنصر  )mg/Lمقدار کود مصرفی (  منبع کودي

3NO4NH  10  N  
4PO2KH  50  P  

3KNO  300  K  
O2.4H2)3Ca(NO  455  Ca  

O2.7H4MgSO  250  Mg  
FeEDTA  4  Fe  

O2.5H4CuSO  08/0  Cu  
O2.5H4ZnSO  22/0  Zn  
O2.H4MoO2H  02/0  Mo  

3BO3H  4/1  B  
O2.4H4MnSO 81/1  Mn 

  
 7ي هـا گلـدان و به بستر اصـلی شـامل    شده انتخابمتر) سانتی

ـ جوانه). بعد از 1لیتري حاوي پرلیت انتقال یافتند (شکل  ی و زن
برگـی بـا محلـول     4-3ي، نشاها تا مرحلـه  الپهي هابرگظهور 

چهارم) تغذیه شدند. پس از انتقال به بسـتر  غذایی هوگلند (یک
دوم هوگلنـد و در اوایـل   دهی با غلظت یکاصلی تا مرحله گل

، مـورد  1دهی با محلول کامل هوگلند، طبـق جـدول   مرحله گل
 40و  20ي صـفر،  هـا غلظـت تیمارها شامل  تغذیه قرار گرفتند.

شرکت سیگما و با سه  P6186گرم در لیتر تیدیازُرون با کد یلیم
روز بعد از تمام گل یعنـی زمـانی کـه     15تکرار بودند و حدود 

 ).2متر بود، اعمال شدند (شکل یلیم 5-6ها در حد یوهماندازه 

ها حدود سه ماه بعد از کاشـت بـذرها در مرحلـه    یوهمبرداشت 
ه زرد متمایل به نارنجی انجـام گرفـت   تغییر رنگ میوه از سبز ب

). اندازه میوه در جهات مختلف توسـط کـولیس دیجیتـالی    10(
ــدازه ــانگین  گان ــده و می ــري ش ــاآنی ــه ه ــد. وزن  ب ــت آم  دس
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 . مرحله اعمال تیمارها2شکل 

 

 
یـري  گانـدازه گـرم)   001/0ها با ترازوي دیجیتالی (با دقت یوهم

) از TSSجامـد محلـول (   مـواد میـزان   یـري گانـدازه  يبـرا شد. 
) سـاخت شـرکت   PAL-1(مـدل   یجیتـالی دستگاه رفرکتـومتر د 

میوه توسط دستگاه  عصاره ،استفاده شد. بدین منظورآتاگو ژاپن 
تا سه  کردن عصاره، دوشده و پس از صاف استخراجگیر عصاره

میزان مـواد   و ر دستگاه چکاندهحسگ يقطره از این مخلوط رو
  .بیان شد جه بریکس)در(درصد  جامد محلول کل برحسب

 20مقـدار   یـوه، مآب )EC( یکـی الکتر هـدایت  تعیین يبرا
آب آن  یـر گو سپس توسـط عصـاره  کرده  ینرا توز یوهگرم از م

آن  ECکـرده و   یـق رق 1:10با نسـبت   مقطر گرفته شد و با آب
 ) مـورد EC215, HANA Instrumentمتر ( ECدستگاه  یلهوسبه

یري مانـدگاري پـس از   گاندازه منظوربهت. گرفقرار  یريگاندازه
هـاي تیمـار   یـوه مگیري و رسـیدن  ها، بعد از رنگیوهمبرداشت 

ي از غالف، در دمـاي  جداسازشده، بعد از چیده شدن و پس از 
لسیوس) نگهداري شدند. روز اول چیـده  سدرجه  25-23اتاق (

یرقابـل اسـتفاده   غها نرم و آبکی شـده و  یوهمشدن تا روزي که 
  شدند، مبناي تعداد روزهاي ماندگاري لحاظ شد.

یري لیکـوپن، از روش فـیش و همکـاران    گاندازه منظوربه

ــوتیرات   5( ــول ب ــدا محل ــن روش، ابت ــد. در ای ــتفاده گردی ) اس
 05/0) تهیه شد. بدین منظور، مقـدار  BHTهیدروکسی تولوئن (

میلی 100گرم از این ماده، پس از وزن کردن، با استون به حجم 
لیتر رسانده شد. براي تهیه محلول استاندارد، جهت رسم منحنی 

هگزان تهیه گردید.  -nهاي مختلف لیکوپن در واسنجی، غلظت
گـرم در  میلـی  5/2و  2، 5/1، 1، 5/0هـاي  بدین منظور، غلظـت 

 503 مـوج  طـول هـا در  آماده گردید و مقدار جـذب نمونـه   لیتر
سـپس، جـذب بـه     نانومتر ثبت و منحنی واسنجی رسم گردیـد. 

 دستبهدر نمودار واسنجی  شده دادهازاي غلظت لیکوپن نشان 
گرم از میـوه   6/0). جهت تهیه عصاره فیسالیس، مقدار 20آمد (

کامـل لـه    طوربهبریده شد و در هاون  ترکوچکتازه به قطعات 
 5لیتر محلول بـوتیرات هیدروکسـی تولـوئن،    میلی 5شد. مقدار 

لیتـر هگـزان بـه نمونـه میـوه اضـافه       میلی 10لیتر اتانول و میلی
ي مقدار لیکوپن فیسالیس، محلـول فـوق   ریگاندازهگردید. براي 

هـا نیـز   هاي آزمایشی ریخته شد و لولهدر مرحله بعد درون لوله
قرار داده شد. سـپس، بشـر    دهش خردهاي درون بشري پر از یخ

 دقیقـه روي همـزن مغناطیسـی قـرار داده شـد. در      15به مدت 
لیتر آب مقطر به محلـول فـوق اضـافه    میلی 3مرحله بعد، مقدار 

) Shakerدقیقـه روي دسـتگاه لرزاننــده (   5گردیـد و بـه مـدت    
هـاي آزمـایش از   گرفت. سپس، لوله دهی صورتعملیات تکان

دقیقـه در دمـاي آزمایشـگاه     5بشر بیرون آورده شد و به مـدت  
شـکیل شـد. فـاز    قرار گرفتند تا دو فاز کامالً مشـخص از هـم ت  

یدرنگ بـود. در ایـن مرحلـه،    سـف و فاز پـایینی   زردرنگباالیی 
 Moticmمحتویات باالیی لوله را به درون سل اسـپکتروفتومتر ( 

CL- 45240-00, China موج طول) منتقل و میزان جذب آن در 
ــانومتر  503 ــدازهن ــتگاه    گان ــنجی دس ــراي واس ــد. ب ــري ش ی

 .)20تفاده شد (اسپکتروفتومتر، از محلول هگزان اس

]1[    
انجـام   21نسـخه   SPSSافزار ها با استفاده از نرمآنالیز داده

صـورت گرفـت.    LSDها با آزمـون  شده و مقایسه میانگین داده
  انجام شد. Excelرسم نمودارها توسط 
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 میوه و اندازه میوه فیسالیستر تک. نتایج تجزیه واریانس اثر تیدیازرون بر صفات وزن 2 جدول
یانگین مربعاتم    

تغییرات منابع درجه آزادي میوهتر تکوزن  اندازه میوه  

 تیمار 2 08/2** 16/12**
51/0  1/0  خطاي آزمایش 6 

9/3  51/5  (%) ضریب تغییرات  

  %1دار در سطح اختالف معنی **

  

                          
  تیدیازرونهاي مختلف . اختالف اندازه و رنگ میوه بین غلظت3شکل 

  

 
  نتایج و بحث
  تر میوهاندازه و وزن 

ــانس داده ــه واری ــایج تجزی نشــان داد کــه کــاربرد تیمــار   هــانت
گـرم در لیتـر بـر    یلیم 40و  20ي صفر، هاغلظتتیدیازرون در 

). بـا  2دار بـود (جـدول   یمعن %1میوه در سطح  تر وزناندازه و 
هاي بصري ییژگواروپایی اغلب  کنندگانمصرفتوجه به اینکه 

هـاي درشـت   یـوه مداشته و در ایران نیز  مدنظرفیسالیس را  میوه
تواند عالوه بر است، بنابراین افزایش اندازه میوه می موردپسندتر

ســودآوري بیشــتر، نقــش مهمــی در بازاریــابی و فــروش ایــن  
  محصول داشته باشد.

در این آزمایش، بیشترین و کمترین اندازه میوه (با میانگین 
و صـفر   20متر) به ترتیـب بـه تیمارهـاي    یلیم 13/16و  95/19
گــرم در لیتــر تیــدیازرون تعلــق داشــت. انــدازه میــوه در  یلــیم
گرم در لیتر نسبت به تیمـار شـاهد بـه    یلیم 40و  20یمارهاي ت

درصد افـزایش نشـان داد. اخـتالف بـین      66/18و  7/23ترتیب 
 وزنازه و گرم در لیتر در صـفات انـد  یلیم 40و  20ي هاغلظت

گرم در یلیم 40و  20همچنین، تیمارهاي  دار نشد.یمعنمیوه  تر
و  25گـرم (   6و   4/6میوه تک تر وزنلیتر به ترتیب با میانگین 

میـوه را بـه    تر وزندرصد افزایش نسبت به شاهد) بیشترین  20
  ). 5و  4، 3هاي خود اختصاص دادند (شکل

توانایی  هستند کهد گیاهی هاي رشکنندهیمتنظها سیتوکینین
تقسیم سلولی در  افزایش تقسیم سلولی و توسعه سلول را دارند.

زیادي روي اندازه نهایی میوه دارد  تأثیرمراحل اولیه تکامل میوه 
و  TDZ. کاربرد خارجی هـر یـک از دو سـیتوکینین    )28و  16(

CPPU    عملکرد میوه بزرگ را در چندین محصول ماننـد سـیب
و  1(، کیوي فروت )20و  18(، انگور )24و  6(البی ، گ)9و  8(
ي هـا غلظـت ) افزایش داده است. با توجه بـه  11و خرمالو ( )3

 نوید بزرگی براي استفاده TDZو  CPPUیاز ن موردبسیار کم 
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  يوه فيساليسموزن تر تک يانگينمبر  يديازرونتهاي مختلف تأثير غلظت. ۴شکل 

  

  
  فيساليس يوهم اندازه يانگينمبر  يديازرونتمختلف هاي . تأثير غلظت۵شکل 

 
 

هـاي انگـور   يبـر از این مواد شیمیایی جهـت افـزایش وزن   
 20( 3GAهـاي فیسـالیس بـا    ). تیمار میوه25دهد (دانه مییب

 56/2× 3/2(میلی گرم در لیتر)، بـه طـور مـؤثر انـدازه میـوه      
 87/9گــرم) و حجــم میــوه ( 23/9، وزن میــوه (متــر)یســانت
). استفاده از تیـدیازرون  13متر مکعب) را افزایش داد (سانتی

هاي تولیدي و همچنـین تسـریع   موجب یکنواخت شدن میوه
). ممکنست کـاربرد ایـن   4هاي کیوي شد (در رسیدگی میوه

هاي داخلی گیاه تـأثیر  هاي خارجی بر تولید هورمونهورمون
) گزارش کردنـد کـه کـاربرد    15بگذارد. لوئیس و همکاران (

CPPU   موجب افزایش رشد کیوي شد. اما میزان سـیتوکینین
داخلی میوه را کاهش داد و ایـن فرضـیه را مطـرح کـرد کـه      

CPPU  ) موجب واکنش بـازخوردFeedback شـود کـه   ) مـی
  د.دههاي درونی را کاهش میمیزان سیتوکینین

  
  خصوصیات کیفی میوه

ــانس داده ــه واری ــایج تجزی نشــان داد کــه کــاربرد تیمــار  هــا نت
گـرم در لیتـر بـر    یلیم 40و  20ي صفر، هاغلظتتیدیازرون در 

یررسی و مانـدگاري پـس از   د، مقدار لیکوپن، TSS ،ECصفات 
  ).3دار شد (جدول یمعن %1برداشت میوه در سطح احتمال 

  
TSS  وEC یوهمآب  
 ن آزمایش، با افزایش غلظت تیمار تیدیازرون، میـزان مـواد   در ای
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  . نتایج تجزیه واریانس اثر تیدیازرون بر صفات کیفی میوه فیسالیس3جدول 
  میانگین مربعات  

  ماندگاري پس از برداشت  یررسی نسبت به شاهدد  لیکوپن  میوه EC  میوه TSS  درجه آزادي  منابع تغییرات
  44/221 **  44/71 **  68/229 **  04870**  47/12 **  2  تیمار

  56/2  44/1  08/2  67/766  28/0  6  خطاي آزمایش
  78/7  99/22  84/5  79/1  25/3  -  (%) ضریب تغییرات

  %1دار در سطح اختالف معنی **
 

  
  فیسالیس یوهم )TSSیانگین درصد مواد جامد محلول (مبر  یدیازرونتهاي مختلف تأثیر غلظت .6شکل 

  

 
یـوه کـاهش یافـت    مآبمیوه و هدایت الکتریکـی  جامد محلول 

). اختالف مواد جامد محلول میوه و هدایت الکتریکـی  6(شکل 
گرم در لیتر با تیمار شاهد یلیم 40و  20یوه  بین تیمارهاي مآب

دار شد. همچنین، اختالف مواد جامـد  یمعن %1در سطح احتمال 
یتر در سـطح  گرم در لیلیم 40و  20هاي محلول میوه بین تیمار

 ECدار شـد؛ امـا اخـتالف ایـن دو در صـفت      یمعن %5احتمال 
دار نشــد. میــزان مــواد جامــد محلــول میــوه در یمعنــیــوه مآب

 25/21و  15گـرم در لیتـر بـه ترتیـب     یلیم 40و  20تیمارهاي 
درصد نسبت به شاهد کاهش یافـت. همچنـین، میـزان هـدایت     

درصد نسـبت بـه    55/13و  37/12یوه به ترتیب مآبالکتریکی 
پاشـی  ). در خرمـالو، محلـول  7شاهد کاهش نشـان داد (شـکل   

در مرحلـه تمـام گـل    گرم در لیتـر میلی 10تیدیازرون در غلظت 
هاي تیمار شده با تیدیازرون یوهمیر انداخت. تأخبلوغ میوه را به 

در زمان برداشت، گلوکز، فروکتوز و محتواي قنـد کـل کمتـري    
ـ ). در انگـور  11نسبت به شـاهد داشـتند (   ي ورغوطـه دانـه،  یب

ــا هــاحبــه متــر قطــر در محلــول تیــدیازرون تــا یلــیم 6-5ي ب
یوه را مآب pHگرم بر لیتر، درجه بریکس و یلیم 10ي هاغلظت

میوه را در زمان برداشت افـزایش  کاهش و اسیدیته قابل تیتر آب
گرم در یلیم 1000تا  500در  هاخوشهکردن  ورغوطه). 20داد (
ــ ــین و لیتـ ــل آدنـ ــو -6ر بنزیـ ــل آمینـ ــرا -2( -9-بنزیـ  -تتـ

) منجر به افزایش انـدازه و  BTPپورین ( -اچ 9 -هیدروپیرانیل)
ها شد؛ اما در برخـی ارقـام باعـث کـاهش درجـه      مجموعه بري

 طـور بـه . از سـوي دیگـر،   )27(بریکس (درصد قند) شده بـود  
شـده در   ورغوطـه هـاي  یـوي کبا نتـایج ایـن آزمـایش،     مخالف

روز پـس از   14گرم در لیتر تیدیازرون (حـدود  یلیم 20لول مح
تمام گل) محتواي قندهاي محلول (گلوکز، فروکتوز، ساکارز) و 

هـاي  یـوه مدرجه بریکس بیشتري در زمان برداشـت نسـبت بـه    
، CPPUهـاي تیمـار شـده بـا     یـوي ک). در 3تیمار نشده داشتند (

هاي فیسالیس ). تیمار میوه12است ( شده گزارشنتایج مشابهی 
  )درصـد  19/3(گرم در لیتر)، به طور مؤثر قند میلی 3GA )20با 
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 فیسالیس یوهم هدایت الکتریکی آب یانگینمبر  یدیازرونتهاي مختلف . تأثیر غلظت7شکل 

 

  
  فيساليس يوهم يانگين ليکوپن بافت تازهمبر  يديازرونتهاي مختلف تأثير غلظت.  ۸شکل 

 

 
رصد) را کاهش داد و محتواي اسید میوه را بـه  د 2/9و قند کل (

). در این آزمایش، افزایش در اندازه میـوه بـا   14حداقل رساند (
رسـد  یمیوه همراه بود. بنابراین، به نظر مآب ECو  TSSکاهش 

افـزایش انـدازه    تـأثیر که افزایش در اندازه میوه فیسالیس تحت 
 ها و محتواي آب بافت صورت گرفته است.سلول

  
 مقدار ليکوپن

هـا و یـک   ي فیتوکمیکـال از خانواده و کارتنوئیدها جزویکوپن ل
ي طبیعی است که بر خالف دیگر کارتنوئیدها، تبدیل به رنگدانه
شود. لیکوپن مسئول رنـگ قرمـز در بسـیاري از    نمی A ویتامین

این مـاده بـه بتاکـاروتن     .فرنگی استها و مخصوصاً گوجهمیوه

تـرین  ثابت شده که لیکـوپن یکـی از قـوي   شباهت زیادي دارد. 
بنـابراین، اطـالع از میـزان آن در     .هاي طبیعی استاکسیدانآنتی
تواند اهمیت بسیار داشته ویژه فیسالیس، میهاي مختلف، بهمیوه

 باشد.

نتایج این آزمایش در رابطه با مقدار لیکوپن میوه فیسالیس، 
ي صـفر،  هـا ظتغلبین  %1داري در سطح احتمال یمعناختالف 

). 3گـرم در لیتـر تیـدیازرون نشـان داد (جـدول      یلیم 40و  20
نشان داد که با افزایش غلظت تیدیازرون،  هادادهمقایسه میانگین 

). 8داري داشـت (شـکل   یمعنغلظت لیکوپن بافت میوه کاهش 
دار نشـد.  یمعنـ گرم در لیتـر  یلیم 40و  20ي هاغلظتاختالف 

 گـرم در  یلـی م 40و تیمار  66/34انگین تیمار بدون لیکوپن با می
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  . مقایسه میانگین اثر تیدیازرون بر بلوغ و ماندگاري پس از برداشت میوه فیسالیس4جدول 
روز)( برداشت از پس ماندگاري ی نسبت به شاهد (روز)ررسید   )mg/Lتیمار تیدیازرون ( 

33/11 c 0 c 0 

22 b 6b 20 

33/28 a 67/9  a  40 

  باشندمی %1دار در سطح دهنده اختالف معنیك در هر ستون نشانمشترحروف غیر
 
 

  
  . تأخير در بلوغ ميوه با کاربرد تيمار تيديازرون۹شکل 

 

 
گـرم در کیلـوگرم بافـت تـازه میـوه      یلیم 30/18لیتر با میانگین 

درصد کاهش) بـه ترتیـب بیشـترین و کمتـرین میـزان       20/47(
یر تأخبلوغ میوه را به  CPPUمار لیکوپن بافت میوه را داشتند. تی

کـاهش و اسـیدیته    pHیجه درجه درصد قنـد و  نت درانداخته و 
ـ پوسـت یش یافته و در ارقام افزاقابل تیتر  ی، رنـگ پوسـت و   آب

). در ارقـام  20و میزان آنتوسیانین کمتـر بـود (   ترروشنمیوه آب
گرم در هکتار تیدیازرون، سـطح   20سیب گاال و فوجی، کاربرد 

). همچنـین، در  2بود، کـاهش داد (  %10ز میوه را که حدود قرم
ي هـا غلظت(CPPU و  TDZپاشی شده با درختان سیب محلول

گرم در لیتر) نزدیک به مرحلـه تمـام گـل، رنـگ     یلیم 20و  10
 TDZدانه، کـاربرد  یب). در انگورهاي 8قرمز میوه کاهش یافت (

ن امـر ممکـن   ). ایـ 20محتواي آنتوسیانین میـوه را کـاهش داد (  
ها) یر در سنتز آنتوسیانینتأخیر در بلوغ میوه (و تأخاست نتیجه 

یرهاي متابولیک منجـر بـه   مسدر  TDZیا برخی اثرهاي مستقیم 
  ).20ها در پوست میوه باشد (سنتز آنتوسیانین

  بلوغ و ماندگاري میوه فیسالیس
کـه بـا افـزایش غلظـت     ها نشـان داد  نتایج تجزیه واریانس داده

یررسی میـوه  دگرم در لیتر، میانگین یلیم 40به  20یازرون از تید
دار شد (جـدول  یمعن %1نسبت به تیمار شاهد در سطح احتمال 

گـرم در لیتـر   یلـی م 20هاي تیمار شـده بـا   یوهمي که طوربه ،)3
 40هاي تیمـار شـده بـا    یوهمروز و  6متوسط  طوربهتیدیازرون 

هـاي شـاهد   یوهمیرتر از دروز  67/9گرم در لیتر تیدیازرون یلیم
  رنگ گرفته و رسیدند. 

ــت     ــزایش غلظ ــا اف ــه ب ــان داد ک ــایج نش ــین، نت همچن
هـا (در دمـاي اتـاق)    یـوه متیدیازرون، عمر پس از برداشـت  

). 4(جـدول   >P)01/0(چشـمگیري افـزایش یافـت     طـور به
روز  28در لیتر تیدیازرون بـا   گرمیلیم 40تیمار  کهي طوربه

روز مانـدگاري بـه ترتیـب     11مـار شـاهد بـا    ماندگاري و تی
بیشترین و کمترین مانـدگاري پـس از برداشـت را بـه خـود      

  ).9اختصاص دادند (شکل 
هاي بیشتر از در غلظت TDZساعته  24مدت تیمار کوتاه

ها را در آلسترومریا بیشـتر  میکروموالر، پیري و زردي برگ 10
هاي کمتـر  غلظتتأخیر انداخت. در حالی که در روز به 60از 
تأثیر بـود  ها بیتأخیر انداختن پیري برگمیکروموالر در به 1از 
). مکانیسم دقیـق عمـل تیـدیازرون هنـوز بـه طـور کامـل        7(

هایی مبنی بر اثر تیدیازرون بـر  شناخته نشده است. اما گزارش
وجـود دارد و   ABAهاي داخلی مانند اتیلن و تعدیل هورمون

هـا و فعالیـت   یپیدهاي غشایی، پـروتئین این هورمون با اثر بر ل
دهـد.  چند آنزیم کلیدي فعالیت بیولوژیک خـود را انجـام مـی   

تـأخیر افتـادن   سیتوکینینی موجـب بـه  تیدیازرون با فعالیت شبه
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هاي کلیدي فتوسـنتز و وزن تـر   تجزیه کلروفیل، افزایش آنزیم
  ).7( شودنسبی می

گرم میلی 10پاشی تیدیازرون در غلظت در خرمالو، محلول
یر انـداخت.  تـأخ در مرحله تمام گل، بلـوغ میـوه را بـه     در لیتر

هاي تیمار شده با تیدیازرون در زمان برداشت، گوشت میوه یوهم
در ارقـام   TDZ تـأثیر ). بلوغ میوه تحـت  11ي داشتند (ترتفس

). تیـدیازرون و  2یر افتـاد ( تـأخ به شدتبهسیب گاال (زودرس) 
CPPU  ه را در انگـور، خرمـالو و سـیب بـه     همچنین بلوغ میـو

وجود، در کیـوي فـروت،   ین ا با). 20و  11، 8یر انداختند (تأخ
این ترکیبات همراه با زودرسی میوه، افزایش در محتـواي مـواد   
جامد محلول، کاهش در اسیدیته قابل تیتر کل و سفتی گوشـت  

 تفـاوت در  دهندهنشان). این تفاوت، 12و  3میوه را القا کردند (
هـاي رد  یبسـ هاي دیگـر اسـت. در   یوهمعمل این ترکیبات در 

گـرم  یلیم 5 -10ي هاغلظتپاشی تیدیازرون در دلیشز، محلول
هفته بعـد   26در لیتر، سفتی گوشت میوه را در زمان برداشت و 

هاي رقـم مکینتـاش، محلـول   یبساز انبار منظم افزایش داد. در 
 22گـرم در لیتـر (  ییلـ م 50-10ي هاغلظتپاشی تیدیازرون در 

  ).9افزایش داد ( راروز پس از تمام گل) سفتی گوشت میوه 
اینکه مقادیر استفاده شده تیدیازرون در غلظـت   با توجه به
توان محتاطانـه از ایـن هورمـون    باشند، بنابراین میبسیار کم می

  رشد گیاهی براي مقاصد مختلف بهره برد.
  
  

  گیرينتیجه

(در مراحـل   TDZن داد که گرچه کاربرد نتایج این آزمایش نشا
ي کیفـی میـوه در زمـان    هاشاخصاولیه تشکیل میوه) برخی از 

ی تــوجه قابــل طــوربــهبرداشــت را کــاهش داد، امــا توانســت 
ي کمـی (انـدازه و وزن میـوه) و مانـدگاري پـس از      هاشاخص

یر در بلوغ فیسالیس تأخبرداشت میوه را افزایش دهد. همچنین، 
تواند نقش مهمـی  یمکننده رشد سیتوکینینی یمتنظین با کاربرد ا

در تنظیم بازار و عرضه و تقاضاي این محصول داشته باشد. بـر  
گرم در لیتـر  یلیم 20که تیمار  آنجا ازاساس نتایج این آزمایش، 

TDZ ي هـا شـاخص ین اندازه میوه را با کمترین کاهش تربزرگ
 عنـوان بـه توانـد  می کیفی میوه نسبت به شاهد تولید کرده است،

یجـه  نت درتیماري مناسب جهت افزایش عملکـرد، مانـدگاري و   
ت و پـرورش فیسـالیس معرفـی    سودآوري بیشتر حاصل از کش

، شـده  استفادهشود. عوامل مختلفی مانند زمان استفاده و غلظت 
دهنـد.  یمـ قـرار   تـأثیر را تحت  TDZي عمل و اثرگذاري نحوه

رشـد   کنندهیمتنظ ینعمل ا یسمنروشن شدن مکا يبرابنابراین، 
 يمناسـب بـرا   یطو شـرا  یرهـا متغ یـف تعر يو برا فیسالیسدر 

 مورد تريیقتر و دقمطالعات جامع یجه، هنوزنت یناستخراج بهتر
  یاز است.ن
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