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 3احمدی احمد و *2باباالر مصباح ،1فرد آقایی فاطمه
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  چکیده

 فرنگی توت ۀمیو کیفی خصوصیات بر اسید سالیسیلیک برگی پاشی محلول تأثیر ۀمطالع منظور به

 تکرار سه با تصادفی کامالً طرح قالب در میوه( برداشت زمان + )تیمار فاکتوریل صورت هب آزمایشی

 تهران دانشگاه سبز فضای باغبانی علوم و مهندسی علوم گروه ۀگلخان در1331 ـ 1331 های سال طی

 کوکوپیت طریق از و لیتر 3131 ابعاد به هایی گلدان در شده آزمایش گیاهان د.ش انجام کرج در واقع

 4 و 2 ،1 صفر، سطح چهار در اسید سالیسیلیک و شده  کاشته بستر منزلۀ به 1:1 نسبت به پرلیت و

 چهار به رسیدن از پس ها میوه شد. پاشی مه بار یک ماه هر فرنگی توت های بوته روی بر موالر یمیل

 پس دوم ۀدست پاشی، محلول از پس هفته یک ۀفاصل با و رسیده های میوه اول ۀدست شدند. تقسیم گروه

 چهار و سه یبترت به چهارم و سوم های هدست ترتیب این به و پاشی محلول از پس هفته دو و رسیدن از

 در فرنگی توت گیاهان شدند. منتقل آزمایشگاه به پاشی محلول تیمار دریافت و رسیدن از پس هفته

 قابل ۀاسیدیت محلول، جامد مواد درصد میوه، رطوبت درصد میوه، وزن مانند کیفی صفات مورد

 خیرأت با که دادند ننشا نتایج شدند. بررسی میوه اکسیدان آنتی ظرفیت و ث ویتامین ،pH تیتراسیون،

 و ث ویتامین تیتراسیون، قابل ۀاسیدیت میوه، رطوبت درصد میوه، وزن متوسط ،میوه برداشت زمان در

 بین در یابد. می افزایش محلول جامد مواد درصد و کاهش داری امعن طور به میوه اکسیدان آنتی ظرفیت

 میوه، وزن متوسط بر را اثر بهترین ،موالر میلی 2 غلظت اسید، سالیسیلیک ۀشد پاشی مه های غلظت

 میوه اکسیدان آنتی ظرفیت و تیتراسیون قابل ۀاسیدیت محلول، جامد مواد درصد میوه، رطوبت درصد

 شاهد گروه در کرد. ایجاد باال ث ویتامین با هایی میوه موالر، میلی 4 اسید سالیسیلیک تیمار داشت.

 بهترین مطلوب، صفات بیشترین با موالر میلی 2 غلظت بود. نامطلوب شده گیری اندازه صفات تمامی

  شود. می توصیه فرنگی توت ۀبوت پاشی مه برای غلظت

 

 کیفی. فاکتورهای ،اکسیدان آنتی ظرفیت اسید، سالیسیلیک فرنگی، توت کلیدی: هایواژه
 

 مقدمه

 تیره از Fragaria×ananassa لمیع نام با فرنگی توت

Rosaceae دلیل به كه است هايی وهمی از يكی و است 

 باال غذايی ارزش و رنگ جذابیت زيبا، شكل طعم، و عطر

 طرفداران معدنی مواد و ث ويتامین ازلحاظ خصوص به

 اين كوتاه تولید ةدور همچنین است. كرده پیدا زيادی

 برای را آن فصل از خارج تولید امكان محصول

 صورت هب سال طول در و است كرده فراهم طرفدارانش

 از كار اين امروزه است. بازار به عرضه قابل خوری تازه

 بدون كشت های روش و ای گلخانه های كشت طريق
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 در است. يافته ای ويژه اهمیت ها گلخانه درون در خاک

 پذيرتر امكان گیاه ای تغذيه كنترل خاک بدون كشت

 از زيست محیط از حفاظت (.Morgan, 2003) است

 ،است 23 قرن در شریب ۀجامع برای اساسی مسائل

 ۀجامع كنونی پیشرفت ۀمرحل در زيست محیط آلودگی

 فزاينده نگرانی سبب كه است مشكالتی از يكی بشری

 از نامناسب ةاستفاد خطرات امروزه طرفی از است، شده

 خوبی به برداشت از پس نگهداری در شیمیايی مواد

 خريداران و (Vicente et al., 2003) است شده شناخته

 مواد از عاری محصوالت از استفاده به مايل نیز

 سرعت به ارگانیک محصوالت برای تقاضا و ندا يی شیمیا

 كاربرد مورد در پژوهش اهمیت نتیجه در رود، می باال

 El Ghouth et) شود می روشن خطر بی شیمیايی مواد

al., 1991). با فرنگی توت تولید ورظمن به همچنین 

 از استفاده بدون و باال یماندگار عمر و خوب كیفیت

 مورد ای تغذيه و دهی كود های روش بايد شیمیايی مواد

 جمله از .(Amborabe et al., 2002) گیرند. قرار توجه

 و ارگانیک فرنگی توت تولید برای معمول تیمارهای

 برابر در مقاوم و باال كیفیت با هايی میوه داشتن

 صفات بر ها ارتیم اين اثر چگونگی ارزيابی و ها بیماری

 افشانی مه از استفاده فرنگی توت زايشی و رويشی

 توجه مورد پژوهش اين در كه است اسید سالیسیلیک

 تركیباتی از يكی سالیسیلیک اسید .است گرفته قرار

 و تولید در را ای واركننده امید و جالب بسیار اثر كه است

 است. داده نشان باغی و كشاورزی محصوالت اریهدنگ

 تشويق سبب كلیدی عامل منزلۀ به تنها نه ترتیب ينا به

 عوامل و مختلف های تنش مقابل در گیاه در مقاومت ايجاد

 كل های اكسیدان آنتی افزايش در بلكه ،دشو می زا بیماری

 با مستقیم كشی قارچ اثر و اتیلن تولید كاهش محصول،

 تواند می و است گذار اثر فیزيولوژيكی نظر از آن، كاربرد

 سالیسیلیک پاشی مه (.Dat et al., 1998) باشد بخش یاتح

 ها پاتوژن به مقاومت افزايش سبب رويشی دورة طی اسید

 ,.Jiankang et al) شود می گالبی بالغ های میوه در

 سالیسیلیک دهی محلول و پاشی محلول همچنین (.2006

 از )قبل رويشی ۀمرحل در سلوا رقم فرنگی توت بر اسید

 و اتیلن تولید كاهش سبب میوه رشد ۀرحلم و گلدهی(

 اين (.Asghari, 2006) شود می سطحی فساد كاهش

 باال كیفیت با فرنگی توت پرورش و تولید هدف با پژوهش

 تا گرفت انجام اسید سالیسیلیک از استفاده با ارگانیک و

 و مصنوعی شیمیايی مواد با آن جايگزينی امكان

  د.شو بررسی شیمیايی كودهای
 

 ها روش و وادم

 فرنگی توت نشای تعدادی ابتدا آزمايش، انجام منظور به

 از دختری گیاهان جداسازی حاصل كه كاماروسا رقم

 شهرستان فرنگی توت مزارع از يكی از مادری ۀبوت

 در نگهداری هفته دو از پس شدند. تهیه بود هشتگرد

 حدود ها آن بین از سرمايی، نیاز مینأت برای سرد انبار

 تاريخ در و انتخاب طوقه( قطر لحاظ از ) مشابه گیاه 19

 باغبانی علوم گروه پژوهشی های گلخانه در 22/7/3133

 تهران دانشگاه طبیعی منابع و كشاورزی پرديس در واقع

  43 نسبت به مخلوطی با كاشت بستر شدند. كشت

 اين در شد. تهیه پراليت درصد  43 و كوكوپیت درصد

 5 و 3،2 ،3) اسید لیکسالیسی سطح چهار طرح

 3 تا 3133 اسفند 3 تاريخ از و شد استفاده موالر( میلی

 بار يک ماه هر فرنگی توت های بوته روی بر 3133 خرداد

 تیمار ) فاكتوريل صورت هب آزمايش اين شد. پاشی مه

 طرح قالب در( میوه برداشت زمان + اسید سالیسیلیک

 از پس ها یوهم د.ش انجام تكرار سه با تصادفی كامالً

 خرداد 7 تاريخ تا 3133 اسفند 7 تاريخ از رسیدن

 صفات بررسی منظور به و برداشت بار يک هفته هر 3133

 شدند. منتقل آزمايشگاه به بالفاصله كیفی و یكمّ

 ۀدست شدند. تقسیم گروه چهار به رسیدن از پس ها میوه

 از پس هفته يک ۀفاصل با و رسیدن از پس ها میوه اول

 پس هفته دو و رسیدن از پس دوم ۀدست پاشی، لمحلو

 چهارم و سوم ۀدست ترتیب اين به و پاشی محلول از

 تیمار دريافت و رسیدن از پس هفته چهار و سه ترتیب به

 گیاهان شدند. منتقل آزمايشگاه به پاشی محلول

 غذايی محلول يک توسط مرتبه دو هفته هر شده مطالعه

 و تجزيه شدند. آبیاری (Babalar et al., 2010) استاندارد

 ۀمقايس و SAS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل

 و دانكن ای دامنه چند آزمون از استفاده با ها میانگین

 است. گرفته صورت Excel افزار نرم با نمودارها رسم

 

  میوه رطوبت درصد و میوه وزن گیری اندازه

 پايان از پس ،تكرار سه با تیمار هر های میوه تر وزن
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 با پاشی محلول از پس چهارم و سوم دوم، اول، های هفته

 و شدند گیری اندازه 3/3 دقت با ديجیتال ترازوی

 های میوه كلی وزن منظور به آمده دست هب اعداد میانگین

 بین تیمار هر از سپس و شد گرفته نظر در تیمار هر

 به خشک وزن گیری اندازه برای میوه گرم 33-23

 به كاغذی های پاكت در وند كرد تقسیم كوچک تقطعا

 

 قرار گراد سانتیۀ درج 93 آون در ساعت 72 مدت

 Eraslan) شد گیری اندازه ها آن وزن مرتبه دو و گرفتند

et al., 2007.) فرمول از استفاده با ها میوه رطوبت درصد 

 :آمد دسته ب زير

333 × 
 وزن اولیه -وزن خشک 

 = درصد رطوبت
 یهوزن اول

 (Babalar et al., 2010) مناسب خاک يک عصارة مشابه غذايی محلول .3  جدول
 مصرف عناصر پر 

  لیتر در واالن اكی میلی نیترات فسفات سولفات كلر كل

 پتاسیم 4/3 5/3,1/3   2/2

 سديم    3/3 3/3

 كلسیم 3/1    3/1

 منیزيم   74/3  74/3

 آمونیوم 4/3    4/3

 هیدروژن  2/3,34/3   34/3

 كل 3/9 94/3 74/3 3/3 9/2

 مصرف كم عناصر     

 گرم در لیتر( مولیبدات آمونیوم )میلی     34/3

 (لیتر در )گرم بوريک اسید     4/3

 (لیتر در )گرم منگنز سولفات     2

 (لیتر در گرم )میلی مس سولفات     24/3

 (لیتر در )گرم روی سولفات     3

 (لیتر در )گرم آهن ترونسكوس     3

 

 قابل ۀاسیدیت ،محلول جامد مواد گیری اندازه

  ث ویتامین و pH تیتراسیون،

 های هفته پايان از پس تكرار، سه با تیمار هر های میوه

 به پاشی، محلول از پس چهارم و سوم دوم، اول،

 و كاسبرگ های قسمت ابتدا و شد منتقل آزمايشگاه

 توسط ها آن ةعصار سپس و شد حذف ها آن برگ دم

 برای شد. داده عبور صافی از و تهیه گیری آبمیوه دستگاه

 از استفاده با ها، عصاره حل قابل جامد مواد گیری اندازه

 پل شركت ساخت Brix=0-32% مدل دستی رفركتومر

 ها میوه آب از قطره چند آزمايشگاه، در پارس آل ايده

 نور مقابل در گاهدست و شد داده قرار دستگاه منشور روی

 معرف عدد كه شد قرائت دستگاه عدد و گرفت قرار

 از استفاده با pH است. میوه حل قابل جامد مواد درصد

 HANNA instrument مدل ديجیتال متر pH دستگاه

pH 211 از استفاده با تیتراسیون قابل ۀاسیديت و 

 تیتر 3/2 به pH رسیدن تا نرمال 3/3 سديم هیدروكسید

 ويتامین گیری اندازه (.Ayala-Zavala et al., 2007) شد

 يدومتريک روش به سنجی تیتر روش از استفاده با ث

 در اسید آسكوربیک گرم میلی حسب بر نتايج و شد انجام

  (.Cioroi, 2007) شد بیان نمونه گرم 333

 

 میوه های اکسیدان آنتی میزان گیری اندازه

 اسید مبنای بر كل های اكسیدان آنتی ظرفیت

 شد. گیری اندازه آنزيمی( )غیر (AEAC) 3آسكوربیک

 اساس بر كل های اكسیدان آنتی ظرفیت گیری اندازه

 آسكوربیک اسید مختلف های غلظت از شده  تهیه نمودار

 صورت به و دش محاسبه قوی اكسیدانی آنتی منزلۀ به

 2میوه تر وزن گرم 333 در آسكوربیک اسید گرم میلی

  .(Faniadis et al., 2010) شد بیان
 

                                                                                  
1. Acrobat equivalent antioxidant capacity 

2. Mg of ascorbic acid equiv.100 g−1 FW 
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  بحث و نتایج
 میوه رطوبت درصد و وزن

 افزايش كه دهد می نشان واريانس تحلیل جدول نتايج 

 بر میوه( برداشت زمان در )تأخیر میوه رسیدگی زمان

 در دارد. معناداری تأثیر میوه رطوبت درصد و میوه وزن

 تحلیل جدول نتايج اسید سالیسیلیک اثر مطالعۀ

 در معناداری اثر اسید سالیسیلیک داد، نشان واريانس

 همچنین داشت. میوه رطوبت درصد و میوه وزن افزايش

 رطوبت درصد و میوه وزن بر زمان و تیمار متقابل اثر

 (.2 )جدول است بوده معنادار درصد 3 سطح در نیز میوه

 بر میوه برداشت زمان اثر دانكن میانگین مقايسۀ نتايج

 برداشت در تأخیر افزايش با هك دهد می نشان میوه وزن

 يابد، می كاهش داری معنا طور به میوه وزن میزان میوه،

 هفتۀ در گرم( 94/37) میوه وزن بیشترين كه طوری به

 هفته در گرم( 73/32) میوه وزن كمترين و برداشت اول

 كاربرد (.3  )شكل شد مشاهده برداشت چهارم

 وزن يشافزا سبب معناداری طور به اسید سالیسیلیک

 گرم( 11/37) میوه وزن میزان بیشترين است، شده میوه

 و موالر میلی 2 غلظت در اسید سالیسیلیک كاربرد با

 شد مشاهده شاهد در گرم( 53/32) میوه وزن كمترين

 در گرم( 32/33) میوه وزن بیشترين همچنین (.2 )شكل

 2 اسید سالیسیلیک كاربرد با و برداشت اول هفتۀ

 1  شكل در كه طور همان شد. اهدهمش موالر میلی

 رسیدن افزايش با میوه رطوبت درصد شود، می مشاهده

 با كه طوری به يابد، می كاهش معناداری طور به میوه

 میوه طراوت و شادابی میوه، برداشت زمان در تأخیر

 اساس همین بر يابد، می كاهش معناداری طور به

 اند شده برداشت رسیدگی اول هفتۀ در كه هايی میوه

 كمترين و درصد(  31/33) رطوبت درصد بیشترين

 شد مشاهده هايی میوه در درصد(  74/23) رطوبت درصد

 كاربرد بودند. شده برداشت چهارم هفتۀ در كه

 درصد افزايش سبب ها غلظت همۀ در اسید سالیسیلیک

 افزايش اين ولی شد، شاهد به نسبت میوه رطوبت

 در اسید سالیسیلیک ردكارب (.5  )شكل نبود معنادار

 در میوه رطوبت درصد افزايش سبب موالر میلی 2 غلظت

 نبود. معنادار ولی شد، اول هفتۀ

نتايج حاصل از تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملكرد با 

فرنگی  آمده در محصوالتی مثل گوجه دست نتايج به

(Javaheri et al., 2012( سويا ،)Kumar et al., 1999 و )

( مطابقت دارد. در آزمايشی Al- Obeed, 2012جوجوبا )

های پايین  فرنگی و خیار با غلظت تغذيۀ برگی گوجه

اسید سالیسیک اسید سبب افزايش عملكرد شد 

(Larque-Savedra & Martin-Mex, 2007 در مورد .)

تأثیر تغديۀ برگی سالیسیلیک اسید بر افزايش عملكرد 

زايش تقسیم و بايد گفته شود كه اسید سالیسیلیک با اف

 ,.Hayat et alدهد ) ها عملكرد را افزايش می رشد سلول

(. تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک در افزايش رشد و 2005

دلیل تأثیر اسید سالیسیلیک بر  تواند به عملكرد می

های گیاه باشد، اسید سالیسیلیک با  فعالیت هورمون

های اكسین، سیتوكنین و اسید  تغییر تعادل هورمون

شود   سیزيک سبب افزايش رشد و عملكرد میآب

(Shakirova et al., 2003 همچنین افزايش عملكرد .)

نتیجه تغذيۀ برگی با اسید سالیسیلیک ممكن است  در

دلیل تأثیرگذاری اسید سالیسیلیک بر فتوسنتز باشد.  به

اسید سالیسیلیک موجب افزايش سرعت فتوسنتز، 

شود  مصرف آب میو افزايش كارايی  CO2افزايش غلظت 

 ,.Fariduddin et alدهد ) و عملكرد را افزايش می

رسد سالیسیلیک اسید با  (. از طرفی به نظر می2003

هايی كه در آغاز فرايند  افزايش میزان كلروفیل در برگ

نتیجه  تواند سبب افزايش فتوسنتز و در پیری هستند می

 (.Delany et al., 1994افزايش رشد و عملكرد شود )

 

  مواد جامد محلول و اسیدیتۀ قابل تیتراسیون

دهد كه افزايش  نتايج جدول تحلیل واريانس نشان می

زمان رسیدگی میوه )تأخیر در زمان برداشت میوه( بر 

درصد مواد جامد محلول و اسیديتۀ قابل تیتراسیون 

تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد كه تأخیر در 

عصارة  pHعناداری بر میزان زمان برداشت میوه تأثیر م

میوه نداشته است. همچنین در مطالعۀ اثر سالیسیلیک 

اسید نتايج جدول تحلیل واريانس نشان داد سالیسیلیک 

اسید اثر معناداری در افزايش درصد مواد جامد محلول و 

اسیديتۀ قابل تیتراسیون داشت. همچنین اثر متقابل 

سیدهای آلی نیز تیمار و زمان بر مواد جامد محلول و ا

اساس  (. بر2 درصد معنادار بوده است )جدول   3در سطح 

نتايج با افزايش رسیدگی میوه )تأخیر در زمان برداشت 

طور معناداری نسبت  میوه( میزان مواد جامد محلول به
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طوری  يابد، به به شاهد افزايش ولی اسیديته كاهش می

صد( در  47/33كه بیشترين درصد مواد جامد محلول )

در هفتۀ چهارم برداشت و كمترين درصد مواد جامد 

درصد( در هفتۀ اول برداشت مشاهده شد.   13/3محلول )

درصد( در هفتۀ   23/3همچنین بیشترين میزان اسیديته )

درصد( در  24/3اول برداشت و كمترين درصد اسیديته )

(. 9و  4های  هفتۀ چهارم رسیدگی میوه مشاهده شد )شكل

درصد( با كاربرد   34/32صد مواد جامد محلول )بیشترين در

موالر و كمترين درصد مواد  میلی 2سالیسیلیک اسید 

درصد( در تیمار شاهد مشاهده شد.   45/9جامد محلول )

درصد(   21/3بیشترين درصد اسیديتۀ قابل تیتراسیون )

موالر و كمترين درصد  میلی 2با كاربرد سالیسیلیک اسید 

 7های  رصد( در شاهد مشاهده شد )شكلد  77/3اسیديته )

(. نتايج اثر متقابل تیمار و زمان بر درصد مواد جامد 2و 

دهد كه بیشترين درصد مواد جامد محلول  محلول نشان می

 2درصد( در هفتۀ چهارم برداشت + غلظت   33/35)

مشاهده شد. همچنین  موالر سالیسیلیک اسید میلی

درصد(   94/3راسیون )بیشترين میزان اسیديتۀ قابل تیت

موالر  میلی 2سالیسیلیک اسید  + در هفتۀ اول برداشت

   مشاهده شد.

 

 چهارم و سوم دوم، اول، های هفته از پس میوه برداشت زمان و اسید سالیسیلیک برگی پاشی محلول اثر واريانس تجزيۀ نتايج .2  جدول

 كاماروسا رقم فرنگی توت میوة خصوصیات برخی بر

 ییرمنابع تغ
درجۀ 

 آزادی

 میانگین مربعات

 اكسیدان ظرفیت آنتی

گرم  )میلی میوه

 آسكوربیک اسید در

 گرم وزن میوه( 333 

 ويتامین ث

گرم در  )میلی

گرم وزن  333

 میوه(

pH 

اسیديتۀ   

قابل 

 تیتراسیون

)%( 

 درصد مواد 

 جامد محلول 

 )درصد بريكس(

رطوبت 

 میوه

)%( 

وزن 

میوه 

 )گرم(

 1 **41/7 (Aد )سالیسیلیک اسی
**35/4193 ns33331/3 

**557/3 
**34/31 

**22/33 **42/94 

 B)) 1 **39/9 زمان
**7/31312 ns 3332/3 **577/3 

**23/33 
**99/357 **37/43 

 3 **773/2 (A×Bاثر متقابل )
**54/1212 ns33324/3 

**337/3 
**33/23 

**27/11 
**37/25 

 25/3 792/3 319/3 3335/3 3332/3 39/3 341/3 12 اشتباه آزمايشی

 43/4 13/3 351/3 93/1 21/3 332/3 25/1  (cvضريب تغییرات )

ns، ** درصد  4 احتمال سطح در معنادار و درصد  3 احتمال سطح در معنادار معنادار، اختالف وجود نبود دهندة نشان: * و. 

 

 اسید سالیسیلیک كاربردتأثیر  بر مبنی هايی گزارش

 فرنگی گوجه روی محلول جامد دموا افزايش در

(Javaheri et al., 2012) سیب و (Han et al., 1997) 

 سبب اسید سالیسیلیک كاربرد گزارشی در است. موجود

 است شده بلبلی چشم لوبیا در محلول قند میزان افزايش

( Chandra et al., 2007.) است شده بیان گزارشی در 

 جامد مواد یزانم در كاهش اسید سالیسیلیک كاربرد كه

 انداخته خیرأت به انبارداری طی را فرنگی توت در محلول

 با كه است شده گزارش (.Asghari et al., 2006) است

 موالر میلی 1 و 2 غلظت در اسید سالیسیلیک كاربرد

 است يافته افزايش بلوط شاه در محلول جامد مواد میزان

(Peng et al., 2006.) اسید یپاش محلول باپژوهشی  در 

فرنگی  موالر و به دفعات متعدد در توت میلی 3سالیسیلیک 

گزارش شد كه تیمار سالیسیلیک اسید بر افزايش مواد 

 ,.Karlidag et alجامد قابل حل تأثیر مثبتی داشته است )

های  پاشی بوته (. گزارش شده است كه محلول2009

ل ای سبب افزايش میزان مواد جامد قاب فرنگی گلخانه گوجه

(. در مورد تأثیر Yildirim et al., 2009حل شده است )

سالیسیلیک اسید بر افزايش مواد جامد محلول بايد گفته 

دلیل افزايش نفوذپذيری غشا  شود كه سالیسیلیک اسید به

دهد و  میزان جذب و مصرف مواد معدنی را افزايش می

نتیجه سبب افزايش وزن و همچنین مواد جامد محلول  در

(. همچنین گزارش شده Javaheri et al., 2012) شود می

 محل از قند انتقال تنظیم است كه سالیسیلیک اسید در

 میوه يا (Sink) مصرف محل به (source) برگ يا و تولید

 (.Wang et al., 2006) است ثرؤم
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 فرنگی . اثر زمان برداشت میوه بر وزن میوة توت3  شكل

 

 
 فرنگی بر وزن میوة توت. اثر سالیسیلیک اسید 2  شكل

 

 
 . اثر زمان برداشت میوه بر درصد رطوبت میوه1 شكل 

 
 . اثر سالیسیلیک اسید بر درصد رطوبت میوه5  شكل

 

 
 . اثر زمان برداشت بر درصد مواد جامد محلول4 شكل 
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  زمان برداشت میوه
 قابل تیتراسیون . اثر زمان برداشت بر درصد اسید9  شكل

 

  ها اکسیدان آنتی ظرفیت و ث ویتامین
 افزايش كه دهد می نشان واريانس تحلیل جدول نتايج 

 ظرفیت همچنین و ث ويتامین میزان بر میوه رسیدگی

 است. بوده معنادار فرنگی توت میوة در ها اكسیدان آنتی

 جدول نتايج اسید سالیسیلیک اثر مطالعۀ در همچنین

 معناداری اثر اسید سالیسیلیک داد، نشان يانسوار تحلیل

 ها اكسیدان آنتی ظرفیت همچنین و ث ويتامین افزايش در

 ويتامین میزان بر زمان و تیمار متقابل اثر همچنین داشت.

 معنادار درصد  3 سطح در نیز ها اكسیدان آنتی ظرفیت و ث

 میزان بر زمان اثر دانكن میانگین مقايسۀ نتايج است. بوده

 نشان فرنگی توت اكسیدان آنتی ظرفیت و ث ويتامین

 و ث ويتامین میزان میوه رسیدگی افزايش با كه دهد می

 كاهش معناداری طور به و تدريج به ها اكسیدان آنتی ظرفیت

 رسیدگی اول هفتۀ در كه هايی  میوه كه طوری به يابد می

 ث ويتامین میزان بیشترين دارای اند شده برداشت

 ها اكسیدان آنتی ظرفیت و لیتر( در گرم یلیم 33/312)

 میوه( وزن گرم 333 در اسید آسكوربیک گرم میلی 29/5)

 اند شده برداشت رسیدگی چهارم هفتۀ در كه هايی میوه و
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 در گرم میلی 93/93) ث ويتامین میزان كمترين دارای

 آسكوربیک گرم میلی 13/1) ها اكسیدان آنتی ظرفیت و لیتر(

 (.33 و 3 های )شكل اند بوده میوه( وزن گرم 333 در اسید

 معناداری طور به ها غلظت همۀ در اسید سالیسیلیک كاربرد

 شد، ث ويتامین میزان افزايش سبب شاهد به نسبت

 گرم میلی 71/327) ث ويتامین میزان بیشترين كه طوری به

 ويتامین میزان كمترين و موالر میلی 5 غلظت در لیتر( در

 )شكل شد مشاهده شاهد در لیتر( در گرم میلی 35/73) ث

 و 2 های غلظت در اسید سالیسیلیک كاربرد همچنین (.33 

 ظرفیت افزايش سبب شاهد به نسبت معناداری طور به 3

 نظر از همچنین شد، فرنگی توت میوة در اكسیدان آنتی

 شاهد و موالر میلی 5 اسید سالیسیلیک غلظت بین آماری

 متقابل اثر نتايج (.32 )شكل نداشت وجود معناداری اختالف

 دهد می نشان فرنگی توت ث ويتامین میزان بر زمان و تیمار

 اسید سالیسیلیک كاربرد با ث ويتامین میزان بیشترين كه

 ظرفیت میزان بیشترين و برداشت اول هفتۀ + موالر میلی 5

 2 اسید سالیسیلیک كاربرد با فرنگی توت ی ها اكسیدان آنتی

 اسید سالیسیلیک سپس و برداشت اول هفتۀ + رموال میلی

 2 اسید سالیسیلیک و برداشت اول هفتۀ + موالر میلی 3

 هايی گزارش شد. مشاهده برداشت دوم هفتۀ + موالر میلی

 ويتامین میزان افزايش بر اسید سالیسیلیک تأثیر بر مبنی

 (،Peng et al., 2006) بلوط شاه مثل محصوالتی در ث

 ,.Javaheri et al) فرنگی گوجه (،Dat et al., 1998) خردل

 كه دهند می نشان ما نتايج است. موجود (2012

 میزان افزايش در توجهی قابل تأثیر اسید سالیسیلیک

 در است. داشته ها میوه در آسكوربیک( اسید ) ث ويتامین

 با سالیسیلیک اسید با شده تیمار های فرنگی گوجه گزارشی

 Kalarani) شدند مشاهده كوربیکآس اسید باالی محتوای

et al., 2002) میزان باالترين كه شد بیان گزارشی در 

 با شده پاشی محلول های میوه در آسكوربیک اسید

 Dat) آمد دست به سالیسیلیک اسید و كلسیم های تیمار

et al., 1998b.) آسكوربات پراكسیداز اسید سالیسیلیک 

 و اكسیدانی آنتی يیتوانا افزايش سبب كه كند می فعال را

 Wang et) شود می ها میوه در آسكوربیک اسید مقدار

al., 2006) ضد قدرت و اكسیدانی آنتی توانايی افزايش 

 القا اسید سالیسیلیک وسیلۀ به ها میوه و گیاهان تنش

 كند می جلوگیری آسكوربیک اسید تخريب از و شود می

(Wisniewska et al., 1999.) در یداس سالیسیلیک نقش 

 صورت اين به میوه در ها اكسیدان آنتی میزان افزايش

 اسید سالیسیلیک حقیقت در كه است شده گزارش

 )عوامل پراكسیداز و كاتاالز برای الكترون دهندة منزلۀ به

 جلوگیری ها آن فعالیت از و كند می عمل كننده( اكسید

 گیرندة منزلۀ به H2O2 مقابل در ديگر طرف از كند می

 فرايند دلیل همین به و كند می عمل نالكترو

 از و دهد می قرار تأثیر تحت ها سلول در را اكسیداسیون

 تركیب اين كند. می جلوگیری سلولی غشاهای به آسیب

 افزايش و گیاه دفاعی سیستم كردن فعال دلیل به

 های هورمون افزايش واسطۀ به گیاه استرس ضد پتانسیل

 مختلف های تنش مقابل در را گیاه سايتوكنین و اكسین

 آزاد های راديكال تولید عدم آن نتیجۀ كه كند می مقاوم

 طور به اسید سالیسیلیک اينكه به توجه با است. گیاه در

 و اكسیژن فعال های گونه شدن خنثی سبب مستقیم

 تولید مستقیم غیر طور به هم و شده آزاد های راديكال

 ظرفیت رتیبت اين به و دهد می كاهش گیاه در را ها آن

 دهد می افزايش را میوه و گیاه كل اكسیدانی آنتی

(Asghari et al., 2006.)  

 

 
 محلول جامد مواد درصد بر اسید سالیسیلیک اثر .7  شكل
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  موالر( )میلی اسید سالیسیلیک

 تیتراسیون قابل اسید درصد بر اسید سالیسیلیک اثر .2  شكل
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 میوه ث تامینوي بر میوه برداشت زمان اثر .3  شكل

 

 
 ظرفیت بر میوه برداشت زمان اثر .33 شكل

 میوه اكسیدان آنتی

 
 فرنگی توت ث ويتامین بر اسید سالیسیلیک اثر .33  شكل
 

 
 ظرفیت بر اسید سالیسیلیک اثر .32  شكل

 فرنگی توت اكسیدانی آنتی

 

 کلی گیری نتیجه

 با و است هورمونی مواد از يكی نیز سالیسیلیک اسید

 فیزيولوژيكی يندهایافر تنظیم در محوری نقش نشتدا

 افزايش و يون جذب گیاه، تكامل رشد، قبیل از مختلف

 كیفی و یكمّ خصوصیات افزايش سبب فتوسنتز

 در خیرأت با كه دادند نشان نتايج د.شو می محصوالت

 رطوبت درصد میوه، وزن متوسط ،میوه برداشت زمان

 ظرفیت و ث ويتامین تیتراسیون، قابل ۀاسیديت میوه،

 مواد درصد و كاهش داری امعن طور به میوه اكسیدان آنتی

 پاشی مه های غلظت بین در يابد. می افزايش محلول جامد

 اثر بهترين موالر، میلی 2 غلظت اسید، سالیسیلیک شده

 مواد درصد میوه، رطوبت درصد میوه، وزن متوسط بر را

 ظرفیت و تیتراسیون قابل ۀاسیديت محلول، جامد

 5 اسید سالیسیلیک تیمار داشت. میوه اكسیدان آنتی

 در كرد. ايجاد زياد ث ويتامین با هايی میوه موالر، میلی

 بود. نامطلوب شده گیری اندازه صفات تمامی شاهد تیمار

 بهترين مطلوب، صفات بیشترين با موالر میلی 2 غلظت

 شود. می توصیه فرنگی توت ۀبوت پاشی مه برای غلظت
 

 اریزسپاسگ

 25/9/7331332 شمارة پژوهشی طرح قالب در پژوهش اين

 شده انجام تهران دانشگاه پژوهشی اعتبارات از استفاده با

 و دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از وسیله بدين كه است،

  شود. می قدردانی و تشكر باغبانی علوم گروه محترم مدريت
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