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 گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه

  1395 ،ومس شماره ،و سوم بیست جلد
http://jopp.gau.ac.ir 

  

  )Allium cepa(ثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی أمطالعه ت
  

  4فریال وارسته و 3، جاوید قرخلو2، کامبیز مشایخی1مریم دباغ*

دانشگاه  ،دانشیار گروه باغبانی2، شگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانارشد، سبزیکاري، دان دانشجوي کارشناسی1
  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،دانشیار گروه زراعت3 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،استادیار گروه باغبانی4
 13/8/1394؛ تاریخ پذیرش:  17/5/1394تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

کنند. اتیلن  و نمو گیاهان ایفا می   هاي مهمی در رشدهاي رشد گیاهی نقشتنظیم کننده سابقه و هدف تحقیق:
باشد که اثرات آن در گیاهان از حدود یک قرن پیش شناخته شده است. عنوان تنها هورمون گازي گیاهی می به

هاي ضد آب براي افزایش عمر پس از صورت پودر در بستهثل پرمنگنات پتاسیم بههاي اتیلن مامروزه از جاذب
صورت شود، اما تاکنون گزارشی مبنی بر کاربرد آن بهاي استفاده میطور گستردهبرداشت محصوالت باغبانی به

 پاشیمحلول اثر بررسی هدف با مطالعه این. پاشی و خیساندن و بررسی اثرات آن بر گیاهان وجود نداردمحلول
  پذیرفت. صورت پتاسیم پرمنگنات محلول با خوراکی پیاز هايپیازچه خیساندن و
  

، )Allium cepa(منظور بررسی اثر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی گیاه پیاز خوراکی  به ها:مواد و روش
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  پژوهشی تکرار در مزرعه 4هاي کامل تصادفی با آزمایشی در قالب طرح بلوك
ساعت  48مدت هاي پیاز به روش خیساندن بهاین منظور سوخ اجرا شد. به 93- 92طبیعی گرگان در سال زراعی 

هاي زنی، با غلظتها بدون خیساندن و پس از جوانهپاشی مستقیم شاخ و برگ آنقبل از کشت و یا محلول
ام) تیمار گردیدند. پیپی 100و  80، 60 ،40،20، 10، 5عنوان شاهد)، (آب مقطر به 0مختلف پرمنگنات پتاسیم (

                                                
 maryam.dabbagh@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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و صفاتی نظیر آنتوسیانین و کلروفیل برگ،  منتقل باغبانی علوم آزمایشگاه به هانمونه صفات گیرياندازه جهت
  گیري شدند.پتاسیم، فنل و فالونوئید پیاز، اتیلن بوته، وزن تر و وزن خشک پیاز اندازه

  
 پاشی سبب جذب اتیلنصورت محلولنتایج این بررسی مشخص کرد که استفاده از پرمنگنات پتاسیم به ها:یافته

 94/146گردد. بیشترین میزان وزن تر (تولید شده توسط گیاه و در پی آن تغییر در صفات فیزیولوژیکی گیاه می
پاشی بود. بیشترین ام محلولپیپی 100گرم بر گرم وزن خشک) مربوط به تیمار میلی 497/66گرم) و پتاسیم (

ترتیب گرم بر گرم وزن خشک) بهمیلی 017/1گرم بر گرم وزن خشک) و فالونوئید (میلی 627/0میزان فنل (
 00022/0پاشی و شاهد خیساندن بود. همچنین بیشترین میزان آنتوسیانین (ام محلولپیپی 5هاي مربوط به تیمار

 5ام خیساندن و پیپی 20هاي ترتیب مربوط به تیمارمول بر ساعت) به نانو 607/1ن (مول بر گرم) و اتیلمیکرو
پاشی بود. نتایج مقایسه گروهی مشخص کرد که بین دو روش اعمال تیمار براي صفات ام محلولپیپی

  داري وجود داشت.، وزن تر و خشک تفاوت معنیaفالونوئید، کلروفیل 
  

 و پاشیمحلول صورتبه پتاسیم پرمنگنات از استفاده بر مبنی گزارشی کنونتا هک این رغم علی :گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت که استفاده از پرمنگنات با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می ،ندارد وجود خیساندن
ژیک و تواند اثرات فیزیولوپاشی مستقیم بر شاخ و برگ گیاهان میصورت خیساندن یا محلولپتاسیم به

  بیوشیمایی مختلفی در گیاهان داشته باشد.
  

  پاشیاتیلن، پیاز، خیساندن، صفات بیوشیمایی، محلول هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
. روش باشدمی Alliaceaeخانواده  متعلق به ايلپه گیاهی تک .Allium cepa Lپیاز با نام علمی   

تکثیـر پیـاز از طریـق    باشد. علت اصـلی  شت پیازچه، میکو  به دو صورت کشت بذر این گیاه کشت
از باشـد. مشـکل و ایـراد کشـت     محصول میو افزایش  زودرس کردن، کشت پیازچه، گران بودن بذر

و تولیـد   بهـارش ناشی از دهنده تولید ساقه گل ها در زمستان،سخت بودن نگهداري پیازپیازچه، طریق 
  ).20( باشدجاي پیاز میبذر به 

و  یمشاهده شد که مصرف پاکلوبوترازول و اتفـون باعـث کـاهش درصـد گلـده      یبررس یکدر   
. طبق نتایج گرانو شده است یرقم تگزاس ارل یخوراک یازدر پ یدرصد گلده یشسبب افزا یکوسلسا

رسـد زیـرا اتفـن عامـل     نظر منطقی نمـی  که به شود میاتیلن سبب کاهش گلدهی در پیاز  ،تحقیق فوق
) مشخص کرد 2014( دهکردي . از طرفی تحقیق کیانی)1( در پیاز گزارش شده استگلدهی و پیري 

ـ    شود میبرگ در کاهو  سطح که مصرف پرمنگنات پتاسیم باعث افزایش خیر در گلـدهی  أکـه باعـث ت
نظیـر پرمنگنـات    ،باشـند کننـده قـوي مـی   اکسید وجاذب اتیلن  ي کهاستفاده از مواد). 16( خواهد شد

کننـده  اکسـید  پرمنگنات پتاسیم یـک مـاده   ).14کنند (ثیر اتیلن جلوگیري میأانبار از تپتاسیم و ازن در 
). از 12تواند با اکسید کردن اتیلن آن را بـه گـاز کربونیـک و آب تبـدیل کنـد (     که می) 8قوي است (

 متوقف کـردن . )17(شود طور تجاري براي جذب اتیلن موجود در هوا استفاده می بهپرمنگنات پتاسیم 
هاي فرازگرا با استفاده از اتمسفر کنترل شـده، مـواد جـاذب اتـیلن ماننـد پرمنگنـات       اثر اتیلن در میوه

هاي اخیر کاربرد مـواد شـیمیایی   در سال ).18(گیرد پتاسیم، ذغال فعال و یا مخلوط وانادیوم انجام می
 یلنسطح ات یبترت ینا و به آمیز بوده است پتاسیم براي کنترل اتیلن موفقیت مختلف از جمله پرمنگنات

هـاي موجـود اسـتفاده از    در تمام گزارش ).26، 25شود (ینگه داشته م یینپا يتجار هاي در سردخانه
اي  در مطالعـه باشد، طور مجزا میپرمنگنات پتاسیم جهت جذب گاز اتیلن در انبار و با قرار دادن آن به

، کارتنوئیـد و افـزایش تعـداد    b ن تر، کلروفیـل پرمنگنات پتاسیم سبب کاهش وزپاشی کاهو با محلول
و مشاهدات عینی ثبت  )2014( دهکردي کیانی اطالعات در دسترس محدود به تحقیق .)16برگ شد (

هـدف از ایـن آزمـایش     ).16( باشـد مـی محققین این بررسی سیستماتیک شده ناشی از تحقیقات غیرن
خوراکی با محلول پرمنگنات پتاسـیم بـر صـفات     هاي پیازپاشی و خیساندن پیازچه بررسی اثر محلول

  بیوشیمیایی پیاز خوراکی بود.
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  هامواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع مطالعه حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه   

ن پس از کشت از زمان ظهور اولی ها وبدون خیساندن پیازچه آزمایش نخست طبیعی گرگان انجام شد.
با  پاشیمحلول عملبار روز یک 7به فاصله هر  هازرد شدن برگزمان  برگ و در طی فصل رویش تا

 100و  80، 60، 40، 20، 10، 5، عنوان شاهد) صفر (آب مقطر به هايبا غلظتپتاسیم پرمنگنات 
به گرگان  سفید محلیهاي پیاز شامل خیساندن پیازچه دوم آزمایش شد و انجامام (هشت تیمار)  پی پی

پس از طی شدن مدت زمان گفته شده  .بودهاي ذکر شده هاي با غلظتدر محلولساعت  48مدت 
و براي کم کردن کشش هاي پیاز خوراکی علت مومی بودن برگ به ها بالفاصله کاشته شدند.پیازچه

 ایشیآزم صورت مخلوط با محلول پرمنگنات پتاسیم استفاده شد. طرحبه 1توئینماده  سطحی از
متر در نظر گرفته  2×5/1 ابعاد هر کرت ؛هاي کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شدصورت بلوك به

صورت جوي و پشته با فواصل و به 1392ردیف کشت بود. کشت در اسفند ماه سال  4شده که شامل 
  متر انجام شد.سانتی 10متر و فواصل روي ردیف سانتی 30ردیف 

بار اي یکصورت نشتی، هفته هصورت دستی و آبیاري ب هاي هرز بهلفدر طی این طرح حذف ع  
کلیه گیاهان برداشت و ) 1393بعد ( سالگرفت. در تیر ماه ندهی انجام گونه کودهیچ وانجام شد 

 ، کلروفیلبرگ پارامترهایی همچون، میزان آنتوسیانین گیري گردید.ها اندازههاي بیوشیمیایی آنشاخص
a ،b گیري شدند.اندازهها در پیاز پتاسیم، وزن تر و خشک، اتیلن، فنل و فالونوئید ،گبر و کل 

گرم از یک  ).28( ) صورت گرفت1979( واگنرتعیین مقدار آنتوسیانین در برگ به روش : آنتوسیانین
سید) اکلریکلیتر هیدرومیلی 1لیتر متانول خالص و میلی 99لیتر متانول اسیدي (میلی 10نمونه را با 

گراد قرار داده شد. سپس سانتی درجه 4ساعت در تاریکی در دماي  24ها براي مدت ساییده و نمونه
سانتریفیوژ کرده و جذب محلول رویی با استفاده  rpm 4000دقیقه در دور  10ها را براي مدت نمونه

  نانومتر قرائت شد.  520از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 
) 1992بارنس و همکاران (روش و کل در برگ از  a ،bمحاسبه غلظت کلروفیل براي : کلروفیل برگ

درون لوله آزمایش  برگی به دقت توزین و پس از خرد شدن گرم از نمونه 5/0ابتدا ). 2( استفاده شد
 3 ها را براي مدت به آن افزوده و نمونه 2سولفوکسایدمتیللیتر حالل ديمیلی 10ریخته شد. سپس 

                                                
1- Tween 
2- Dimethyl Sulphoxide (DMSO)  
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لیتر از محلول فوق را میلی 1گراد قرار داده شدند. مقدار درجه سانتی 80تا  75ت در آون با دماي ساع
ها با استفاده لیتر رسانده شدند. جذب نمونهمیلی 5به حجم  DMSOبه لوله جدیدي منتقل کرده و با 

 نانومتر قرائت شدند.  663و  645هاي از اسپکتروفتومتر در طول موج

درجه تا رسیدن به وزن ثابت خشک وسپس با آسیاب  60ها در آون دماي نمونهابتدا : زپتاسیم پیا
ساعت  4-12مدت  هاي پودر شده را در بوته چینی ریخته و بهگرم از نمونه 1میزان  برقی پودر شدند.

گراد قرار داده شدند. پس از سرد شدن مقداري آب درجه سانتی 550ي الکتریکی با دماي در کوره
ها به مدت نیم نرمال به خاکستر هر نمونه اضافه شد. نمونه 2کلریدریک لیتر اسیدمیلی 5قطر به اضافه م

 گراد حرارت داده شدند. محتویات بوته به بالن ژوژهدرجه سانتی 100ساعت در حمام آبی در دماي 
ها با کاغذ ر نهایت نمونهلیتر رسانده شد. دمیلی 50لیتري منتقل گردید و با آب مقطر به حجم میلی 50

هاي دار، در یخچال نگهداري شدند. نمونهصاف شد و در ظروف پالستیکی درب 42صافی واتمن 
 .)7( فتومتر قرائت شدندآماده شده با دستگاه فلیم

گرم  1متانولی  (عصاره گیاهی میکرولیتر از عصاره 100گیري محتواي فنل کل به براي اندازه: فنل پیاز
 100لیتر آب مقطر و میلی 8/2)، درصد 2لیتر کربنات سدیم (میلی 2لیتر متانول)،  میلی 1با  هايیهاز ال

) اضافه شد. بعد از گذشت نیم ساعت جذب آن در طول درصد 50( 1سیوکالتیومیکرولیتر معرف فولین
ندارد استفاده شد. عنوان استاندارد براي رسم منحنی استا نانومتر ثبت گردید. اسید گالیک به 720موج 

گرم معادل اسید گالیک بر گرم وزن خشک گیاه گزارش شد ها بر اساس میلیمحتواي فنل کل عصاره
)19 .(  

 5/1 )1:10متانولی ( از هر عصاره یکرولیترم 500کل به  یدفالونوئ یزانسنجش م يبرا: فالونوئید پیاز
 یکرولیترم 100)، درصد 10( یدکلرا ینیوممحلول آلوم یکرولیترم 100)، درصد 80متانول ( لیترمیلی

 40آب مقطر اضافه شد. جذب مخلوط بعد از گذشت  لیتریلیم 8/2موالر و  1 یممحلول استات پتاس
ذکر  یباتتمام ترک ي. بالنک حاویدگرد گیرينسبت به بالنک اندازه مترنانو 415در طول موج  یقهدق

رسم  يبه آن اضافه شده بود. برا درصد 80متانول  عصاره، همان حجم يجاه شده در باال بود اما ب
معادل  گرم میلی اساس بر هاکل عصاره یدفالونوئ یزاناستفاده شد. م یناستاندارد از کوئرست یمنحن

  ).4گزارش شد ( یاهخشک گ نبر گرم وز ینکوئرست

                                                
1- Folin–Ciocalteu 
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 G-M816مدل  GOW-MACساخت شرکت  GC گیري اتیلن گیاه با استفاده از دستگاهاندازه: اتیلن
تصادفی انتخاب شدند و در ظروف یک      ًکامال صورت هاي گیاهی بهسازي نمونه  انجام شد. جهت آماده

با دوالیه  ظروفساعت قرار گرفتند. براي جلوگیري از خروج گاز اتیلن درب  48براي مدت  يلیتر
  .)15( فویل و پارافیلم بسته شدند

گراد تا درجه سانتی 60ها در آون در دماي هگیري وزن خشک نمونجهت اندازه: وزن خشک پیاز
  رسیدن به وزن ثابت قرار گرفتند.

 SASافزار  دست آمده با استفاده از نرم. اطالعات بهشدتصادفی انجام  صورت کامالً برداري بهنمونه  
  .انجام شد LSDها به روش تجزیه شد. مقایسه میانگین

  
  و بحث ایجتن

ها نشان داد که اثر تیمار پرمنگنات پتاسیم حاصل از تجزیه واریانس داده نتایج: میزان آنتوسیانین برگ
). همچنین نتایج مقایسه 1 دار بود (جدولدرصد معنی 1بر مقدار آنتوسیانین برگ در سطح احتمال 

ام در آزمایش دوم (خیساندن پیپی 20میانگین نشان داد که بیشترین میزان آنتوسیانین مربوط به تیمار 
). نتایج مقایسه گروهی نشان دادند که بین اثر 2ها با محلول پرمنگنات پتاسیم) بود (جدول چهپیاز

دار وجود پاشی با پرمنگنات پتاسیم بر میزان آنتوسیانین برگ اختالف معنیروش خیساندن و محلول
دار را با وزن خشک برگ  همچنین این صفت بیشترین همبستگی مثبت و معنی ).3 داشت (جدول

  )4نشان داد (جدول 
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ها نشان داد که اثر تیمار بررسی نتایج مربوط به تجزیه واریانس داده: و کل برگ a ،bمیزان کلروفیل 
). نتایج مقایسات گروهی 1دار نبود (جدول و کل معنی a ،bپرمنگنات پتاسیم بر میزان کلروفیل 

درصد  1در سطح احتمال  aمیزان کلروفیل پاشی بر مشخص کرد که بین اثر روش خیساندن و محلول
داري و کل اختالف معنی bکه بر میزان کلروفیل )، در صورتی3دار وجود داشت (جدول اختالف معنی

  ).3وجود نداشت (جدول 
 

  .یگیري شده در پیاز خوراکهاي مختلف پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی اندازهثیر غلظتأمقایسه میانگین ت - 2جدول 
Table 2. Mean comparison of the effect of different concentrations of potassium permanganate on measured 
biochemical characteristics of onion. 
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 0 0.00014dc 3.31 2.43 2.165 1.163bc 0.346efgh 0.781bcd 47.253cde 85.32cdefg 13.604ab 

 5 0.00013d 4.02 2.89 2.575 1.607a 0.627a 0.908ab 47.153cde 94.58bcdef 10.205cd 

 10 0.00016bcd 3.58 2.74 2.220 1.031dc 0.316gh 0.72cde 52.265abcd 94.22bcdef 11.484bc 

 20 0.00015dc 2.94 2.08 1.862 1.007d 0.442dc 0.819bc 58.028abcd 99.85bcde 10.971bc 
پاشیمحلول  40 0.00017bc 3.02 2.81 2.507 1.002d 0.585ab 0.974a 58.178abcd 116.73b 11.671bc 

foliar 60 0.00017bcd 2.93 2.53 2.252 1.012cd 0.436cde 0.622e 59.181abc 106.15bc 8.838cde 

 80 0.00016dc 2.82 2.35 2.095 1.003d 0.441cd 0.700cde 64.242ab 103.29bcd 10.929bc 

 100 0.00014d 3.01 2.38 2.122 1.003d 0.368defg 0.677cde 66.497ab 146.94a 15.667a 

 0 0.00014dc 3.69 2.55 2.270 1.049cd 0.554ab 1.017a 30.515f 71.12efgh 5.530fg 

 5 0.00014dc 3.91 3.16 2.815 1.305b 0.517bc 0.727cde 50.912bcd 74.89defgh 4.726fg 

 10 0.00016dc 3.45 2.31 2.065 1.018cd 0.458cd 0.675cde 32.620ef 86.60cdefg 7.336def 
 0.00022a 3.29 1.99 1.770 1.009d 0.567ab 0.928ab 68.452a 79.21cdefgh 6.628efg 20 خیساندن
soaking 40 0.00021ab 3.67 2.32 2.060 1.012cd 0.514bc 0.699cde 56.224abcd 74.42defgh 5.614fg 

 60 0.00021a 4.11 2.9 2.582 1.012cd 0.427cdef 0.628ed 48.050cdef 68.21fgh 4.676fg 

 80 0.00015dc 3.80 2.88 2.565 1.003d 0.339fgh 0.426f 42.643def 63.41gh 3.971g 

 100 0.00015dc 3.79 3.05 2.717 1.003d 0.272h 0.302f 50.661bcd 55.50h 4.632fg 

  باشند. یر مدا یفاقد تفاوت آماري معن LSDحرف مشترك هستند براساس آزمون  یککه در  ییها یانگیندر هر ستون م
Means followed by the same letter within each column are not significantly different according to LSD test 

  
و کل در تیمار  a ،bانجام گرفت کلروفیل  2فوکسیواریته  1اي که روي شمعدانیدر مطالعه  

گزارش شده است که ). 11را نشان دادند ( نقره بیشترین مقدارگرم در لیتر نانومیلی 60پاشی محلول
فعالیت اتیلن توسط تیوسولفات از شود، ولی ممانعت اتیلن باعث کاهش کلروفیل در میوه مرکبات می

باعث  STSاستفاده ار تیمار  همچنین ).5( شودباعث افزایش محتواي کلروفیل می )STS( نقره

                                                
1. Pelargonium zonale 
2. Foxy 
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 نیز گردیده استزمینی  ي کلروفیل در گیاه سیبفعالیت اتیلن و در نتیجه افزایش محتوااز ممانعت 
)21( .  

نقش اساسی در تنظیم رشد رویشی گیاهان شامل تنظیم طویل  )هافیتوکروم(هاي نوري گیرنده  
هاي گیاهی نیز در کنند. البته هورمونمی ایفاها و تنظیم میزان کلروفیل ها، توسعه برگچهشدن میانگره

هاي بیوسنتز اتیلن نظیر آمینو مشاهده شد که استفاده از مهارکننده. ارندها دخالت دانجام این پروسه
فرنگی داراي جهش خاموش شدن فیتوکروم سبب ) در گیاهان نخودAVGاتوکسی ونیل گلیسین (

گذارد، ها اثر میپرمنگنات پتاسیم بر فیتوکروم به احتمال زیاد  . )9( گردید برگکاهش میزان کلروفیل 
گردد. لذا در این بررسی هر کجا که لن در گیاه و در پی آن افزایش کلروفیل میباعث کاهش اتی

 باشد.دهنده کاهش اتیلن در آن تیمار میکلروفیل زیاد شد نشان

هاي مربوط به میزان فنل نشان داد که اثر تیمار پرمنگنات پتاسیم نتایج تجزیه واریانس داده: میزان فنل
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که  ).1دار بود (جدول درصد معنی 1تمال بر مقدار فنل پیاز در سطح اح

). نتایج مقایسات 2 پاشی) بود (جدول(محلول 1ام آزمایش پیپی 5بیشترین میزان فنل مربوط به تیمار 
  ).3داري بین دو روش اعمال تیمار نشان نداد (جدول گروهی اختالف معنی

گرم پرمنگنات پتاسیم  10هاي انبه تیمار شده با ده کردند که میوهمشاه )2011و همکاران ( حیدري  
طور  یکم، میزان فنل بهوپس از هفت روز داراي فنل بیشتري در گوشت میوه بودند. ولی در روز بیست

 انبه هايهاي هفتم و چهاردهم، ترکیبات فنلی در پوست میوهداري کمتر از شاهد بود. در روزمعنی
شود که شاید اتیلن بر در اینجا احتمال داده می ).12( گرم پرمنگنات پتاسیم بیشتر بود 10تیمار شده با 

میزان سنتز فنل در پیاز اثر داشته باشد و با مصرف پرمنگنات پتاسیم به عنوان جاذب اتیلن سبب 
  کاهش آن در پیاز گردیده است.
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پاشی) بر پتاسیم (خیساندن در مقایسه با روش محلول هاي مختلف اعمال پرمنگناتمقایسه گروهی روش -3جدول 
 .گیري شده در پیاز خوراکیصفات بیوشیمیایی اندازه

Table 3. Contrast between different methods of applying the potassium permanganate (Soaking vs 
foliar application) on measured biochemical characteristics of onion. 

 صفت
Characteristic 

P-value 

 **0.0068 آنتوسیانین
Anthocyanin   کلروفیلa 0.0023** 
Chlorophyll a   کلروفیلb 0.3476ns 
Chlorophyll b  0.2652 کلروفیل کلns 

Total chlorophyll  0.0568 اتیلنns 
Ethylene  0.5231 فنلns 
Phenol  0.0007 فالونوئید** 

Flavonoid  0.0023 پتاسیم** 
Potassium  0.0001 وزن تر> 

Fresh weight  0.0001 وزن خشک> 
Dry weight  ** درصد. یکدر سطح  دار یاختالف معن ns دار یعدم وجود اختالف معن.  

** Significant difference at 1%. ns: Non-significant difference. 
  

زیه واریانس میزان فالونوئید نشان داد که اثر تیمار بر مقدار فالونوئید در نتایج تج: یدئمیزان فالونو
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که  بیشترین و کمترین  ).1 دار بود (جدولدرصد معنی 1سطح احتمال 

نتایج  ).2ام روش خیساندن بود (جدول پیپی 100ترتیب مربوط به تیمار شاهد و میزان فالونوئید به
درصد  1پاشی با پرمنگنات پتاسیم در سطح احتمال مقایسات گروهی بین روش خیساندن و محلول

  ).3اختالف معنی داري نشان دادند (جدول 
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هستند. با ایجاد تنش  انهاي ثانویه گیاهفنولی و از مهمترین متابولیتها ترکیباتی پلیفالونوئید  
ویژه مسیر بیوسنتز  و مسیر فنیل پروپانویید به )27(دان اکسیهاي آنتیاکسیداتیو در گیاهان، بیان ژن

عالم کردند که بیشترین میزان ا )2013( طباطبائی پژوه و همکاران ).10(یابد ها افزایش میفالونوئید
 .)24ام نانو نقره مشاهده شد (پیپی 20فالونوئید در تیمار 

مار پرمنگنات پتاسیم بر میزان پتاسیم در سطح که اثر تی نتایج تجزیه واریانس نشان داد: میزان پتاسیم
نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان  ).1 دار بود (جدولدرصد معنی 1احتمال 

نتایج  ).2(جدول  ام و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد خیساندن بودپیپی 20پتاسیم مربوط به تیمار 
درصد  1ین روش اعمال تیمار بر میزان پتاسیم در سطح احتمال مقایسات گروهی مشخص کرد که ب

  ).3دار وجود داشت (جدول اختالف معنی
و  2به استالدئید 1شود. ابتدا اتیلناکسایش اتیلن توسط پرمنگنات پتاسیم طی دو مرحله انجام می  

 5و آب 4کربنسیداکتواند به ديشود. در مرحله دوم استیک اسید میتبدیل می 3اسیدسپس به استیک
اکسید شود: اگر پرمنگنات پتاسیم به مقدار کافی در اختیار محصول (گیاه، میوه و..) باشد این واکنش 

تواند ) تولید شده میKOHانجامد. هیدروکسید پتاسیم (بیشتري می CO2کند و به تولید ادامه پیدا می
) KCOOCH3ستات پتاسیم () به نمک اCH3COOHباز با استیک اسید ( - طی یک واکنش اسید

  .دیل شودتب
شدند، میزان پاشی میطور هفتگی محلول پاشی با پرمنگنات پتاسیم چون گیاهان بهدر روش محلول  

ها از این منبع محروم ها با افزایش غلظت افزایش یافت. ولی در روش خیساندن، پیازچهپتاسیم در آن
هاي پیري . پرمنگنات پتاسیم با جذب اتیلن از فرآیندها داشتکنندگی روي آنبودند و فقط اثر تحریک

  .)13( کندمثل تجزیه پتاسیم جلوگیري می
نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که اثر تیمار پرمنگنات پتاسیم بر میزان وزن تر : وزن تر و خشک پیاز

انگین نشان داد که ). نتایج مقایسه می1دار بود (جدول درصد معنی 1ها در سطح احتمال و خشک پیاز
 5/55پاشی و کمترین آن (ام محلولپیپی 100گرم) مربوط به تیمار  5/146بیشترین وزن تر پیاز (

                                                
1- GH2CH2 
2- CH3CHO 
3- CH3COOH 
4- CO2 
5- H2O 
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نتایج مقایسه گروهی نشان داد بین دو  ).2ام خیساندن بود (جدول پیپی 100گرم) مربوط به تیمار 
درصد وجود داشت  1طح داري در ساختالف معنی روش اعمال تیمار روي وزن تر و خشک پیاز

  ).3(جدول 
هاي گیاه مانند فتوسنتز، پتاسیم یکی از عناصر ضروري براي گیاه است که در بسیاري از فعالیت 

به اندازه نیتروژن  یباًتقردار پتاسیم را . گیاهان پیاز)6(جذب آب و حفظ پتانسیل اسمزي نقش دارد 
باشد با افزایش پتاسیم حاوي پتاسیم می نگنات. با توجه به این که محلول پرم)22(کنند جذب می

 یابد و از طرفی چون پرمنگناتگیرد نیز افزایش میغلظت آن میزان پتاسیمی که در اختیار گیاه قرار می
اندازد و بدین می یرتأخهاي پیري و کاتابولیسمی را در گیاه به کند فرآیندپتاسیم اتیلن را جذب می

  گردد.و خشک در پیاز می صورت سبب افزایش وزن تر
نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که کاربرد پرمنگنات پتاسیم بر میزان اتیلن درون گیاه در سطح : اتیلن

). مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان اتیلن تولید شده 1دار بود (جدول درصد معنی 1احتمال 
نتایج مقایسات گروهی مشخص کرد  .)1ی بود (جدول پاشام در روش محلولپیپی 5مربوط به تیمار 

دار  همبستگی مثبت و معنیبیشترین  ).3داري وجود نداشت (جدول که بین دو روش اختالف معنی
  .)4جدول ا فالونوئید مشاهده شد (بین اتیلن ب

  
  گیري کلینتیجه

که در حال حاضر پرمنگنات پتاسیم  رغم ایننکته قابل تأمل در این بررسی این است که علی  
رود، این بررسی نشان داد ی به کار میها یا انبارهاي نگهداري محصوالت باغبانصورت مجزا در بسته به

که  تواند اثرات مفیدي داشته باشد. با توجه به اینفوق نیز می پاشی یا خیساندن گیاه با مادهکه محلول
احتمال داده  ،کنندمی یم میزان اتیلن موجود در گیاهان ایفاها نقش بسیار اساسی در تنظفیتوکروم

گردد. همزمان با ها سبب کاهش اتیلن در گیاه میثیر بر فیتوکرومأشود که پرمنگنات پتاسیم با ت می
هاي پیري در گیاه کند شده و میزان مواد فتوسنتزي در گیاه افزایش یافته و جذب اتیلن در گیاه فرآیند

  تري رشد رویشی خواهد داشت.مدت طوالنی در پی آن گیاه به
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