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 چکيده

صورت  بر کيفيت و کمّيت ميوۀ انگور سلطانی، آزمایشی به GA3و  CPPUمنظور بررسی اثر  به

های کامل تصادفی در تاکستانی تجاری نزدیك شهرستان بناب به اجرا  فاکتوریل در قالب طرح بلوک

 (گرم بر ليتر ميلی 02و  22صفر، )پاشی با استفاده از اسيد جيبرليك  ی محلولبند  آمد. در مرحلۀ ميوه در

رشد   کنندۀ  صورت گرفت. نتایج نشان داد تيمارهای تنظيم (گرم بر ليتر ميلی 15و  5/7صفر، ) CPPUو 

های فيزیکی و شيميایی ميوۀ انگور سلطانی مثل طول و قطر حبه، جرم حبه، درصد مادۀ  بر ویژگی

دار داشتند.  رطوبت ميوه، ارزش رنگ قرمز، ميزان مساحت سطح و چروکيدگی حبه اثر معنا خشك و

کنندۀ  تيمارهای تنظيم ميوه تأثيری نداشتند. همچنين برهم کنش و اسيد کل pHدر مقابل، این تيمارها بر 

ش ميزان سبب کاه اسيد جيبرليك. داری نشان داد اثر معناها  بر ميزان ویتامين ث و حجم حبه رشد

ها را افزایش داد. در  بریکس، درصد مادۀ خشك و ارزش رنگ قرمز شد و ميزان چروکيدگی حبه

های یادشده در باال برای  دليل نداشتن اثر منفی بر ویژگی به CPPUگرم بر ليتر  ميلی 5/7مقابل، تيمار 

کمّيت ميوۀ انگور رقم  منزلۀ یك تيمار مناسب برای بهبود کيفيت و رسد به به نظر میاسيد جيبرليك، 

 .خوری و کشمش قابل پيشنهاد است های منطقه برای هر دو هدف توام تازه سلطانی در شرایط تاکستان
 

 های فيزیکی و شيميایی ميوۀ انگور سلطانی. اسيد جيبرليك، فورکلرفنورون، ویژگی :هاي کليديواژه

 

 مقدمه

ای  يوهيکی از محصوالت مهم م (.Vitis vinifera L)انگور 

معتدله است که به شرايط اقليمی بيشتر مناطق   ناحيۀ

های اين گياه منبعی مناسب از  ايران خو گرفته است. ميوه

هاست. کشت انگور از ارمنستان  مواد معدنی و ويتامين

نزديک دريای خزر در روسيه سرچشمه گرفته و به نظر 

تان رسد از آنجا به اروپا در سمت غرب و ايران و افغانس می

اساس  . بر(Patil, 2005) در سمت شرق پراکنده شده است

با توليد  2141های سازمان فائو، ايران در سال  گزارش

کنندة انگور در دنيا  تن، نهمين کشور توليد 2299411

 ,Food and Agriculture Organizationبوده است )

انگور سلطانی رقم مناسبی برای تهيۀ کشمش و  (.2011

وسيلۀ  خوری است. صفات کيفی انگور به تازهنيز انگور 

ويژه  داری به کار و تاک و ژنوتيپ، آب و هوا، نحوة کشت

تأثير قرار  های رشد گياهی تحت کننده کاربرد تنظيم

گيرند. اعمالی که به بهبود کيفيت انگورها کمک می

ها و  ها، حبه های فيزيکی خوشه واقع ويژگی کنند در می

بخشند. از زمانی که  ا را بهبود میه ترکيب شيميايی آن

دانه معرفی شد،  تيمار جيبرلين در مورد انگورهای بی

 ,Weaver)های زيادی در اين زمينه انجام گرفت  پژوهش

پارا کلرو  -6های رشد مثل  کننده . ديگر تنظيم(1958

برای بهبود کيفيت  2و بنزيل آدنين 4فنوکسی استيک اسيد

 يا CPPUهای اخير،  اند اما در سال آزمايش شده

که نوعی سايتوکينين مصنوعی از دستۀ  9فورکلرفنورون
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با موفقيت به کار برده شده  ای است ترکيبات فنيل اوره

(. Humphery, 2005; Mok & Mok, 2001است )

برای افزايش اندازة حبۀ انگور، بهبود  فورکلرفنورون

 رود بندی و نيز کاهش ريزش حبه و ميوه به کار می بسته

(Suárez-Pantaleón et al., 2008.)  اين ترکيب همچنين

 سال يکدانه را  بیو دار  زی دانهيباردهی ارقام انگور روم

، ضمن اينکه سبب دهد نمی پس از استفاده از آن کاهش

افزايش کيفيت محصول از طريق افزايش استحکام حبه، 

 & Retamales et al., 1995; Zabadalجرم حبه و خوشه )

Bukovac, 2006 وزن خشک )(Dokoozlian, 2000)  و

ها  شدن وزن آن ها از طريق کاهش کم حفظ کيفيت حبه

 .(Patil et al., 2006) شود در زمان پس از برداشت می

انگورهای  ۀکردن حب برای بزرگ از اين ماده، مقدار الزم

کی باال نسبت به يولوژيزيت فيفعالداشتن ل يدل دانه به بی

 . (Dokoozlian, 2000) است تر پايين اريبس ،نجيبرلي

ها در شرايط اقليمی  زمان واقعی کاربرد و تنوع غلظت

ها  سازی آن کند که نيازمند استاندارد متفاوت، فرق می

های  برای نواحی متنوع رشد انگور است. پژوهش

های رشد در  کننده ای در مورد کاربرد تنظيم گسترده

نواحی خاصی از اروپا  کشورهايی مثل آمريکا، استراليا و

شده در کشورهای ديگر،  انجام شده است. مطالعات انجام

های ايران  طور مستقيم در شرايط تاکستان ممکن است به

شوند قابل  که در شرايط آب و هوايی خاصی کشت می

داری مناسب و کاربرد  های باغ اجرا نباشند. پذيرفتن روش

ت که به بهبود های رشد، يکی از مواردی اس کننده تنظيم

شده و با  کند. با توجه به موارد اشاره کيفيت کمک می

های  کننده توجه به اينکه اطالعات مربوط به کاربرد تنظيم

دانه سلطانی ناکافی است اين  رشد در مورد انگور بی

های رشد اسيد  کننده پژوهش در مورد تأثير تنظيم

 بر کيفيت و کمّيت انگور فورکلرفنورونجيبرليک و 

 های ايران انجام شد. سلطانی در شرايط تاکستان

 

 ها مواد و روش

، در يک تاکستان تجاری در 4963اين پژوهش در سال 

حوالی شهرستان بناب واقع در استان آذربايجان شرقی 

 64عرض شمالی و  ۀدقيق 21درجه و  91با مختصات 

متر از  4921طول شرقی و با ارتفاع  ۀدقيق 16درجه و 

در اين تاکستان  ها انجام گرفت. تاکسطح دريا 

ت شده يروی داربست تربو طرفه  صورت کوردون دو به

 94)از خوشه 461پژوهش منظور انجام اين  . بهبودند

کسان در ي باًيتقر ةبا اندازتاک( که در معرض نور بودند 

های ميانی تاج و در  و از قسمتن ياز زم مشابهارتفاع 

. سپس در گذاری شدند متانتخاب و عالغربی گياه سمت 

 9ـ 6ها تقربباً به  دهی زمانی که قطر حبه مرحلۀ ميوه

 اسيد جيبرليک زپاشی با استفاده ا محلولمتر رسيد  ميلی

(GA3) (و فورکلرفنورون درگرم  ميلی 61 و 21 ،صفر )ليتر 

(CPPU) ( ،صورت  در گرم ميلی 49و  9/1صفر )ليتر

های کامل  ح بلوکطر ۀآزمايش بر پاي ،بنابراين گرفت.

سطح از هر دو  9صورت فاکتوريل با  تصادفی و به

تکرار  6ترکيب تيماری( و در  3رشد ) ةکنند تنظيم

يک واحد آزمايشی در نظر  منزلۀ به تاکهر انجام شد. 

خوشه در موقعيت تقريباً  9گرفته شد و از هر تاک 

بريک ترو  از مويانگذاری شد.  مشابه انتخاب و عالمت

 عامل ترکننده منزلۀ بهدرصد  19/1به ميزان  2614 اس

نهايت پس از رسيدن  در استفاده شد.تيمارها  ۀبرای هم

ها برداشت و در  خوشه ،(TSS%44>کامل ميوه )

های مخصوص پالستيکی و قابل تهويه قرار داده  جعبه

 6±4دار در دمای  شدند و فوراً توسط يک وانت يخچال

 گاه منتقل شدند.گراد به آزمايش سانتی ۀدرج

گيری طول، قطر و نسبت طول به قطر  برای اندازه

حبه )شکل ميوه( و نيز جرم، حجم و جرم حجمی حبه 

طور تصادفی برداشت شد و  حبه به 41ابتدا از هر تکرار 

طول و قطر حبه  ن گرفته شد.يانگمي ها از مجموع داده

، حجم با روش ميزان  با استفاده از کوليس ديجيتالی

مدرج و جرم حجمی با  ۀجايی آب در يک استوان هجاب

 د.شآمده تعيين  دست هتقسيم جرم به حجم ب

گيری ميزان مواد جامد محلول ميوه  برای اندازه

ساخت  ،PAL-1ل )بريکس( از رفراکتومتر دستی )مد

حبه از هر  41ژاپن( استفاده شد. بدين منظور عصارة 

عصاره، دو کردن  تکرار با هم مخلوط شد و پس از صاف

تا سه قطره از اين مخلوط روی سنسور دستگاه چکانده 

حسب درصد )درجۀ  و ميزان مواد جامد محلول کل بر

 بريکس( بيان شد.

pH ها با استفاده از دستگاه  ميوه ةعصارpH  متر

                                                                                
1 . Break Thru® S 240  
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ساخت ژاپن(، پس  HANNA instruments- 211)مدل 

رای گيری شد. ب اندازه 1و  6از کاليبراسيون با دو بافر 

کل ميوه نيز از روش تيتراسيون با  تعيين ميزان اسيد

 .(AOAC, 2005)نرمال استفاده شد  4/1سود 

ها از روش  گيری ميزان ويتامين ث ميوه برای اندازه

 دی کلروفنل ايندوفنل -4و  2تيتراسيون با محلول 

 .(Nagra, 2006)استفاده شد 

خشک و رطوبت ميوه  ةگيری درصد ماد برای اندازه

 12د و در آون در دمای شحبه توزين  41از هر تکرار 

گراد تا رسيدن به وزن ثابت در دو توزين  سانتی  ۀدرج

اساس  رفته بر دست متوالی، نگهداری شد. مقدار آب از

 د.شدرصد بيان 

گيری رنگ، مساحت سطح و چروکيدگی  برای اندازه

ه از شد های )دو حبه از هر تکرار( تهيه ها، تصوير نمونه حبه

تاکستان، پس از انتقال به آزمايشگاه، توسط دوربين 

مگا پيکسل گرفته  4/1با وضوح  Canon CCDديجيتالی 

های آتی در کامپيوتر  منظور پردازش ( و به4 شدند )شکل

. (Pourdarbani et al., 2007)شخصی ذخيره شدند 

افزار  ابزار پردازش تصوير نرم پردازش تصاوير توسط جعبه

تک  انجام پذيرفت. بدين منظور، تک 21134مت لب 

شده به محيط کاری مت لب فراخوانی شدند.  تصاوير گرفته

های مدنظر، بايد زمينۀ تصاوير حذف  برای استخراج ويژگی

سازی محقق شد.  شد که اين امر توسط روش آستانه می

های سه  های رنگ، يعنی مؤلفه گام بعدی، استخراج ويژگی

منزلۀ شاخص  و سبز تصوير بهرنگ اصلی قرمز، آبی 

منزلۀ شاخص چروکيدگی و مساحت  کيفيت، آنتروپی به

(. 4 منزلۀ شاخص اندازه بود )جدول ها به سطح تصوير نمونه

نويسی مت لب  بدين منظور الگوريتم مربوطه به زبان برنامه

ها استخراج شدند. ويژگی  نوشته شد و تمامی ويژگی

افزار  دة نرممساحت سطح تصوير توسط دستور آما

 استخراج شد. 
 

 شده توسط مت لب های استخراج . ويژگی4 جدول

 ويژگی فرمول
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 هيستوگرام تصوير  ** ،سطح خاکستری تصوير *

                                                                                
1 . Matlab 2009 

ها پس از انجام آزمايش با  واريانس داده ۀتجزي

 ۀمحاسبه شد. مقايس ver. 16 SPSSر افزا نرم استفاده از

ای دانکن و در  دامنه ها به روش آزمون چند ميانگين داده

درصد انجام پذيرفت. نمودارها با  9داری  اسطح معن

 د.شرسم  Excel افزار استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث
 طول، قطر و شكل ميوه

ها نشان داد که اثر  نتايج حاصل از تجزيۀ واريانس داده

بر طول و قطر حبه و اسيد  فورکلرفنورونارهای تيم

جيبرليک بر طول، قطر و شکل ميوه مؤثر بوده و منجر به 

درصد شده است،  4ها در سطح احتمال  افزايش آن

 49بيشترين ميزان طول و قطر حبه در تيمار  که یطور به

( حاصل شد و 2 )جدول فورکلرفنورونگرم در ليتر  ميلی

بت طول به قطر حبه نيز در ميزان طول، قطر و نس

گرم در ليتر اسيد جيبرليک،  ميلی 61و  21تيمارهای 

ترتيب  داری نسبت به شاهد نشان داد )به افزايش معنا

(. در يک بررسی روی ميوة انگورهای 4 و شکل 9 جدول

پژوهشگران به اين نتيجه  9و ردگالب 2رقم روبی سيدلس

  بندی ميوه رسيدند که کاربرد فورکلرفنورون در مرحلۀ

متر است( به ميزان  ميلی 6ها حدود  )زمانی که قطر حبه

گرم در ليتر منجر به افزايش قطر حبه در  هشت ميلی

 Zoffoli et) شود پاشی( می مقايسه با شاهد )بدون محلول

al., 2009) نتايج مشابهی روی انگور رقم هيمرود .

گرم در ليتر  ميلی 49و  41، 9های  با غلظت 6سيدلس

 ورکلرفنورون در زمان مشابه کاربرد، در دسترس استف

(Zabadal & Bukovak, 2006) آمده از  دست که با نتايج به

دهندة  ها نشان اين بررسی مطابقت دارند. نتايج پژوهش

با افزايش  9سيدلس تامسونافزايش طول و قطر حبۀ انگور 

. (Gowda et al., 2006) غلظت اسيد جيبرليک است

 ,Tripathi) 4بهی روی انگور پوسا سيدلسمطالعات مشا

گزارش  (Gill & Singh 1987) سيدلس تامسونو  (1968

شده است. افزايش اندازة حبه با کاربرد فورکلرفنورون 

 دليل تحريک تقسيمات سلولی اليه پريکلينال است به

                                                                                
2 . Ruby seedless 

3 . Redglobe 

4 . Himrod seedless 

5 . Thompson seedless 

6 . Pusa seedless 



 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةايران، دور باغبانیعلوم  242

 

(Flaishman et al., 2005; Han & Lee, 2004) چنين .

د زيادی سلول خواهد شد و تقسيماتی منجر به توليد تعدا

وجود خواهد آمد. از  متعاقب آن پتانسيل رشد زيادی به

طرفی استفاده از اسيد جيبرليک در مرحلۀ شکوفايی گل 

دليل افزايش قدرت مصرف برای تجمع  اندازة حبه را به

واقع به نظر  دهد و در مواد غذايی مثل پتاسيم، افزايش می

ا به سينکی قوی برای ه رسد متعاقب اين تيمار ميوه می

 ,.Zhenming et al) شوند برخی از عناصر تبديل می

دهی اسيد جيبرليک اندازة حبه  . کاربرد پس از گل(2008

سازی  را از طريق افزايش تقسيمات سلولی يا بزرگ

دهد که يکی از نتايج آن  ها يا هر دو افزايش می سلول

 ,Perez & Gomez) استه افزايش آب کل در هر حب

دانۀ  . در يک بررسی روی انگور رقم سلطانی )بی(2000

سفيد( مشخص شد که کاربرد فورکلرفنورون و اسيد 

ترتيب منجر به عدم تأثير  بندی به جيبرليک در مرحلۀ ميوه

و افزايش نسبت طول به قطر حبه در مقايسه با شاهد 

های  که حبه طوری شود، به پاشی( می )بدون محلول

های شاهد است که با نتايج  تر از حبه آمده کشيده دست به

 Retamales et)آمده از اين بررسی مطابقت دارد  دست به

al., 1995)ها با کاربرد  بودن نسبت طول به قطر حبه . باال

دليل ماهيت طبيعی اين ماده در  اسيد جيبرليک به

دار نبودن اين  که معنا حالی هاست. در کردن سلول طويل

لرفنورون در مقايسه با شاهد )بدون نسبت با کاربرد فورک

دليل خاصيت سايتوکينينی اين ترکيب  پاشی( به محلول

است که موجب افزايش تقسيمات سلولی و تا حدی 

. اين انبساط (Smith, 2008)شود  انبساط سلولی می

صورت غيرقطبی، يعنی در تمام جهات سلولی  احتماالً به

کروی شده های  رخ داده است و منجر به توليد سلول

است، که اين امر موجب افزايش متناسب طول و قطر حبه 

شود. به عبارت ديگر  در تيمارهای فورکلرفنورون می

اختالف طول و قطر حبه در تيمارهای فورکلرفنورون 

پاشی( بوده و به همين  مشابه تيمار شاهد )بدون محلول

دليل اين نسبت در تيمارهای فورکلرفنورون و شاهد 

 پاشی( تقريباً يکسان بوده است. ول)بدون محل

 
 های کيفی و کمّی انگور سلطانی . مقايسۀ ميانگين اثر سطوح مختلف فورکلورفنورون بر ويژگی2  جدول

 فورکلورفنورون
(mg.L-1) 

 طول

 حبه
(mm) 

 قطر

 حبه

(mm) 

 جرم

 حبه
(g) 

 

 بريکس

)%( 

pH 

  اسيد

 کل

)%( 

 مادة 

 خشک

)%( 

 رطوبت

)%( 

 ارزش

 رنگ

 قرمز

 ارزش

 رنگ

 سبز

 ارزش

 رنگ

 آبی

مساحت 

 سطح
(mm2) 

 چروکيدگی

1 41/44 c 16/49 c 2c 69/22  94/9  96/1  94/26 a 66/19 b 46/63 ab 39/414  69/94  41/33 b 26/2 b 

9/1 62/43 b 96/46 b 12/2 b 31/24  93/9  94/1  24/26 a 16/19 b 69/31 a 94/411  29/23  29/442 b 26/2 b 

49 26/24 a 69/49 a 13/9 a 4/24  69/9  99/1  19/22 b 31/11 a 46/69 b 19/411  26 29/493 a 23/2 a 

 درصد اختالف معناداری ندارند. 9های بدون حروف با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال  * ستون

 

 
 های مختلف اسيد جيبرليک . ميانگين نسبت طول به قطر حبۀ انگور سلطانی در غلظت4 شکل 
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 های کيفی و کمّی انگور سلطانی تلف اسيد جيبرليک بر ويژگی. مقايسۀ ميانگين اثر سطوح مخ9 جدول
اسيد 

 جيبرليک 
(mg.L-1) 

 طول
 حبه

(mm) 

 قطر
 حبه

(mm) 

 جرم
 حبه
(g) 

 
 بريکس

)%( 
pH 

 اسيدکل
)%( 

 مادة
 خشک
)%( 

 رطوبت
)%( 

 ارزش
 رنگ
 قرمز

 ارزش
 رنگ
 سبز

 ارزش
 رنگ
 آبی

مساحت 
 سطح
(mm2) 

 چروکيدگی
 

1 96/44 b 63/49 b 14/4 b 44/29 a 96/9  9/1  46/26 a 99/19 b 16/34 a 94/419  41/94  32/36 b 43/2 b 

21 64/21 a 63/46 a 14/9 a 31/21 b 99/9  91/1  36/22 b 12/11 a 23/66 ab 94/416  42/23  44/494 a 23/2 a  

61 93/24 a 11/46 a 9a 36/21 b 69/9  93/1  41/29 b 62/14 a 11/66 b 49/411  39/21  63/421 a 23/2 a  

 درصد اختالف معناداری ندارند. 9حروف با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال های بدون  * ستون
 

 جرم، حجم و جرم حجمی حبه

( در 2 و شکل 2 ها )جدول اساس مقايسۀ ميانگين داده بر

از نظر جرم و جرم  فورکلرفنورونبين تيمارهای مختلف 

دار  درصد اختالف معنا 4حجمی حبه در سطح احتمال 

بدين صورت که با افزايش غلظت وجود داشت، 

جرم حبه افزايش يافت و به بيشترين ميزان  فورکلرفنورون

عکس، کاربرد  گرم در ليتر رسيد. به ميلی 49در غلظت 

موجب کاهش ميزان جرم حجمی حبه شد.  فورکلرفنورون

کنندة  در رابطه با تيمار اسيد جيبرليک، کاربرد اين تنظيم

دار داشت )سطح احتمال  معنارشد تنها بر جرم حبه تأثير 

( و موجب افزايش آن در مقايسه با 9 درصد( )جدول 4

و اسيد  فورکلرفنورونتيمار شاهد شد. اثر متقابل 

 9جيبرليک نيز بر ميزان حجم حبه در سطح احتمال 

داری را در مقايسه با شاهد نشان داد  درصد افزايش معنا

 ,.Retamales et al(. در انگور رقم سلطانی )9 )شکل

، (Zabadal & Bukovac, 2006) (، هيمرود سيدلس1995

 ,Han & Lee) 4، کيوهو(Zoffoli et al., 2009)ردگالب 

و سوپريور  2و تامسون سيدلس، پرلت سيدلس (2004

گزارش شده است که  Ben-Arie et al. (1997) 9سيدلس

بندی جرم  به دنبال تيمار فورکلرفنورون در مرحلۀ ميوه

 پاشی( افزايش ايسه با شاهد )بدون محلولحبه در مق

های پژوهشگران مختلف کاربرد  يابد. براساس يافته می

اسيد جيبرليک روی انگور تامسون سيدلس در مرحلۀ 

 متر است( ميلی 6بندی )زمانی که قطر حبه حدود  ميوه

(Retamales et al., 1995) قبل از شکوفايی گل ،

(Jawanda et al., 1974) لگ و تمام (Gowda et al., 

سبب افزايش محسوس جرم حبه در مقايسه با  (2006

شود. استفاده از اسيد  پاشی( می شاهد )بدون محلول

                                                                                
1  . Kyoho  
2  . Perlette seedless 

3  . Superior seedless 

 دهد های انگور را افزايش می جيبرليک اندازة ميوه

(Zhenming et al., 2008) افزايش جرم حبه با کاربرد .

ها تقسيم  دليل آن است که سايتوکينين فورکلرفنورون به

شدن  کنند و موجب تحريک ساخته سلولی را تحريک می

 ,Coombe, 1976; Harada) شوند ها می برخی پروتئين

1978 & Letham, 1967)  از طرفی به سبب آنکه .

شدن سلول را تحريک  توانند حجيم ها می سايتوکينين

وسيلۀ تيمار فورکلرفنورون افزايش  کنند جرم حبه به

. افزايش در جرم حبه (Han & Lee, 2004يابد ) می

دليل تقسيم سلولی در  وسيلۀ اسيد جيبرليک عمدتاً به به

تر که مربوط به  مراحل اوليه و سپس انبساط سلولی سريع

 گيرد ها و آب به داخل حبه است، صورت می نفوذ متابوليت

(Gowda et al., 2006) همچنين رشد و نمو حبه با .

دليل  سيدلس به کاربرد اسيد جيبرليک در انگور تامسون

شدن به يک بخش مصرفی قوی است که به موجب  تبديل

ها  ها به سمت محل تجمع هورمون آن انتقال متابوليت

(. در Sachs & Weaver, 1968گيرد ) صورت می

شده روی انگور تامسون سيدلس با تيمار  های انجام بررسی

ها در مقايسه با شاهد )بدون  اسيد جيبرليک حجم حبه

آمده از  دست که با نتايج به يابد شی( افزايش میپا محلول

(. El-Banna & Weaver, 1979اين بررسی مطابقت دارد )

کنندة رشد  ماهيت افزايش حجم توسط اين دو تنظيم

شده توسط جيبرلين  کامالً متفاوت با هم است. رشد ايجاد

هاست  شدن سلول علت جذب آب و طويل بيشتر به

علت تشکيل  لرفنورون اين رشد بهکه در مورد فورک حالی در

تعداد بيشتری سلول است. بنابراين، در حالت دوم مادة 

تری توليد خواهد شد که برای بسياری از  خشک فراوان

تر است. گياهان  اهداف مخصوصاً فرآوری حائز اهميت

تری دارند که برای  های پرآب شده با جيبرلين ميوه تيمار

ها در  قابليت نگهداری آن تر هستند ولی خوری مناسب تازه

انبار کم است و اصالً برای توليد کشمش مناسب نيستند. 
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پاشی(  های شاهد )بدون محلول در اين پژوهش حبه

شده  های تيمار دليل داشتن حجم بسيار کمتر از حبه به

با فورکلرفنورون، جرم حجمی بيشتری را به خود 

به  (. دليل اين امر مربوط2 اند )شکل اختصاص داده

دادن  خاصيت فورکلرفنورون است، که با افزايش

 Patil)ها )افزايش حجم(  تقسيمات سلولی و انبساط آن

et al., 2006; Smith, 2008)ها ، جرم حجمی اين حبه 

 يابد. کاهش می

 

 
 های مختلف فورکلر فنورون . ميانگين نسبت طول به قطر حبۀ انگور سلطانی در غلظت2 شکل

 

 
 GA3و  CPPU ميانگين حجم حبۀ انگور سلطانی در سطوح مختلف. 9 شکل

 

 وهمواد جامد محلول مي

و اسيد  فورکلرفنورونهای رشد ) کننده در بين تنظيم

دار )سطح احتمال  جيبرليک( تنها اسيد جيبرليک اثر معنا

(، 9 درصد( بر درجۀ بريکس ميوه داشت )جدول 9

مواد جامد آن موجب کاهش ميزان  کاربرد که یطور به

محلول ميوه در مقايسه با شاهد شد. کاربرد فورکلرفنورون 

ردگالب،  (،Retamales et al., 1995روی رقم سلطانی )

 & Han)و کيوهو  (Zoffoli et al., 2009)روبی سيدلس 

Lee, 2004) تأثيری در مواد جامد  بندی  در مرحلۀ ميوه

ايج محلول ميوه در مقايسه با شاهد نداشت، که با نت

تأثير بودن  آمده از اين بررسی مبنی بر بی دست به

راستا  فورکلرفنورون روی مواد جامد محلول ميوه هم

هستند. کاربرد اسيد جيبرليک در انگور رقم بی آر اس 

 Formolo) گرم در ليتر( ميلی 41)کاربرد  4کالرا سيدلس

                                                                                
1 . BRS Claraseedless 

et al., 2010)  گرم در  ميلی 61سيدلس )کاربرد  تامسونو

 ، در مرحلۀ(Sidahmed & Kliewer, 1980)ليتر( 

بندی سبب کاهش مواد جامد محلول ميوه شد که با  ميوه

خوانی دارند. کاهش مواد جامد  نتايج اين بررسی هم

محلول ميوة انگور بر اثر تيمار اسيد جيبرليک در اين 

دليل خاصيت اين ماده در  بررسی، به احتمال زياد به

يجه افزايش آب کل در نت ها و در سازی سلول طويل

ست. کاهش مواد جامد محلول در تيمار جيبرلين اه حبه

علت ماهيت اين هورمون گياهی و نحوة القای رشد  به

توسط آن است. اين هورمون رشد شديدی را از طريق 

کند ولی تأثير چندانی  ها تحريک می افزايش طول سلول

نياز ها ندارد. برای چنين رشدی  روی افزايش تعداد سلول

تر  نهايت منجر به رقيق به جذب آب فراوان است که در

ها  شدن شيرة سلولی و کاهش درصد مواد جامد در ميوه

 خواهد شد.
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pH و اسيد كل ميوه 

( که تيمارهای 9و  2های  نتايج نشان داد )جدول

و اسيد کل  pHداری در  کنندة رشد تأثير معنا تنظيم

رابطه با اثر  های کمی در عصارة ميوه نداشت. گزارش

آب ميوة انگور و  pHفورکلرفنورون و اسيد جيبرليک روی 

توان به  ها وجود دارد. به عنوان نمونه می ساير ميوه

 4شده با استفاده از چهار گرم بر ايکر های انجام پژوهش

گل اشاره کرد که نشان داد  فورکلرفنورون در مرحلۀ تمام

ه با شاهد )بدون آب ميوة انگور را در مقايس pHاين ماده 

که مخالف نتايج اين بررسی  دهد پاشی( کاهش می محلول

نبودن اسيد  های ديگر مؤثر . بررسی(Smith, 2008)است 

بندی(  گرم در ليتر در مرحلۀ ميوه ميلی 41جيبرليک )

آب ميوة انگور رقم بی آر اس کالرا سيدلس را  pHروی 

نيز در  هايی . گزارش(Formolo et al., 2010)نشان داد 

فورکلرفنورون بر اسيد کل ميوه  تأثير بودن رابطه با بی

ها روی کيوهو )با  موجود است، به عنوان مثال نتايج بررسی

روز پس از  41 ،گرم در ليتر فورکلرفنورون ميلی 41کاربرد 

پاشی فورکلرفنورون  که محلول گل( نشان داد مرحلۀ تمام

ها نداشته  يد ميوهرفته تأثيری روی اس کار های به در غلظت

سيدلس  تامسون. در انگور رقم (Han & Lee, 2004) است

(Gowda et al., 2006; Jawanda et al., 1974; 

Sidahmed & Kliewer, .1980 کيوهو ،)(Han & Lee, 

 ,.Formolo et al) ، بی آر اس کالرا سيدلس(2004

 (Zoffoli et al., 2009)، ردگالب و روبی سيدلس (2010

اسيد جيبرليک  شده است که به دنبال تيمار گزارش

ها در مقايسه با شاهد )بدون  تغييری در ميزان اسيد ميوه

های اين  شود که گزارش پاشی( مالحظه نمی محلول

آمده از اين بررسی مطابقت  دست پژوهشگران با نتايج به

کنندة رشد عدم  دارند. از محاسن بزرگ اين دو تنظيم

ها و نيز در ميزان ترشی  ميوهتغيير در مقدار اسيد 

ست. اين مورد هم برای انگورهای مخصوص فرآوری  ها آن

 خوری حائز اهميت است. و هم انواع مخصوص تازه

 

 ویتامين ث

در سطح  فورکلرفنوروناسيد جيبرليک و  اثر متقابل

دار بوده  معنا  درصد بر ميزان ويتامين ث ميوه 4احتمال 

ها يکی از  د در ميوه(. ويتامين ث زيا6 است )شکل

فاکتورهای مهم کيفی است. با مقايسۀ ميانگين سطوح 

 فورکلرفنورون×  های کاربردی اسيد جيبرليک غلظت

گرم  جز تيمار صفر ميلی مشخص شد که تمامی تيمارها )

گرم در ليتر  ميلی 9/1×  در ليتر اسيد جيبرليک

( موجب افزايش ميزان ويتامين ث ميوه در فورکلرفنورون

های کمی در مورد اثر  اند. گزارش قايسه با شاهد شدهم

کاربرد فورکلرفنورون و اسيد جيبرليک روی ميزان 

ويتامين ث ميوه در دست هستند. مطالعات پژوهشگران 

نشان داد که کاربرد فورکلرفنورون روی کيوی گونۀ 

 9، 4های  به غلظت گلبرگروز پس از ريزش  41، 2آرگوتا

تر موجب کاهش ويتامين ث ميوه در گرم در لي ميلی 41و 

(. در انگور نيز Kim et al., 2006شود ) مقايسه با شاهد می

گرم در ليتر اسيد جيبرليک در مرحلۀ  ميلی 91کاربرد 

)ويتامين ث( ميوه  کيآسکوربدهی سبب افزايش اسيد  گل

 .(Singh et al., 1994)شد 

 

 
 GA3و  CPPU ح مختلف. ميانگين حجم حبۀ انگور سلطانی در سطو6  شکل

 
1. Acre (مترمربع 6161 معادل زمين گيرى اندازه )واحد  2. A. arguta 
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 خشک و رطوبت ميوه ۀدرصد ماد

ترتيب در سطح  اسيد جيبرليک به و فورکلرفنوروناثر 

درصد بر ميزان مادة خشک و رطوبت ميوه  9و  4احتمال 

مادة  (. کمترين درصد9و  2های  دار بوده است )جدول معنا

 49خشک و بيشترين درصد رطوبت ميوه در تيمار 

گرم در  ميلی 61و  21و  فورکلرفنورونگرم در ليتر  ميلی

بودن درصد رطوبت  ليتر اسيد جيبرليک به دست آمد. باال

بودن درصد مادة خشک ميوه با کاربرد  و پايين

گرم در ليتر( و اسيد جيبرليک  ميلی 49) فورکلرفنورون

دهندة  گرم در ليتر( در اين بررسی نشان ميلی 61و  21)

آن است که اين ترکيبات حجم را بيشتر از وزن خشک 

چه قدر ميزان رطوبت ميوة کمتر، ولی  اند. هر افزايش داده

کردن  ميزان مادة خشک باالتر باشد آن ميوه برای خشک

تر است و از ضريب تبديل باالتری برخوردار است.  مناسب

و  2های  آمده در جدول دست و نتايج به با توجه به اين امر

شده با غلظت  های تيمار شود که تنها حبه ، مشخص می9

ندادن  دليل افزايش به فورکلرفنورونگرم در ليتر  ميلی 9/1

ندادن درصد مادة خشک ميوه،  درصد رطوبت و کاهش

 کلی، معموالً طور اند. به کردن مناسب برای خشک

های  هش و هورمونهای جيبرلينی سبب کا هورمون

شوند ولی با  سايتوکينينی سبب افزايش وزن خشک می

های سايتوکينينی و تحريک  توجه به ماهيت هورمون

در مواردی تعداد زيادی سلول توليد   شديد تقسيم سلولی،

بودن مقدار آسيميالت  دليل محدود خواهند شد که به

فتوسنتزی قادر به تجمع قند و موادی از اين دست را 

هايی مادة خشک  ارند. طبيعی است که چنين سلولند

چندانی نخواهند داشت. يکی از راهکارهای مفيد در اين 

موارد برای افزايش مادة خشک متعاقب تيمار با ترکيبات 

های  دادن منابع مصرف و حذف ميوه سايتوکينينی، کاهش

اضافی است. در اين حالت سايتوکينين توانايی تقويت 

نهايت سبب تجمع  وه را داشته و درقدرت سينک در مي

بيشتر مواد فتوسنتزی در ميوه و افزايش وزن خشک 

شده  های توليد رسد در ميوه ها خواهد شد. به نظر می ميوه

ها پتانسيل توليد مادة  در اين پژوهش با وجودی که ميوه

دليل رقابت با ساير  اند ولی به خشک بيشتری را داشته

ها اتفاق  تجمع کمتری در آن  ،های گياه ها و سينک ميوه

دار وزن خشک  افتاده است که درنهايت سبب افزايش معنا

 نشده است. 

 رنگ، مساحت سطح و چروكيدگی حبه

ترتيب در سطح  اسيد جيبرليک بهو  فورکلرفنوروناثر 

درصد بر ارزش رنگ قرمز ميوه و ميزان  4و  9احتمال 

(، 9و  2 های دار بوده است )جدول چروکيدگی حبه معنا

کننده بر ميزان مساحت  همچنين اثر اين دو تنظيم

دار است.  درصد معنا 4سطح حبه در سطح احتمال 

ترتيب  بيشترين ميزان چروکيدگی و مساحت سطح به

 61و  21 و فورکلرفنورون 49مربوط به غلظت 

گرم در ليتر اسيد جيبرليک است. کمترين ميزان  ميلی

 49رتيب مربوط به تيمار ت ارزش رنگ قرمز ميوه نيز به

و اسيد جيبرليک  فورکلرفنورونگرم در ليتر  ميلی 61و 

اساس نتايجی که در بخش قبل ارائه شد غلظت  بود. بر

درصد رطوبت  فورکلرفنورونگرم در ليتر  ميلی 9/1

تر و مادة خشک باالتری را در ميوه در مقايسه با  پايين

بودن  تعاقب باالگرم در ليتر ايجاد کرد. م ميلی 49تيمار 

های محلول در بافت  مادة خشک در ميوه، کربوهيدرات

يابد که به احتمال زياد تمامی اين عوامل   نيز افزايش می

در مقابل نور  4های مايالرد زمينه را برای تسريع واکنش

آفتاب در طول دورة رشد و نمو ميوه در تاکستان، 

ها  کند و درنهايت موجب تغيير رنگ حبه فراهم می

شود. افزايش مساحت سطح حبه با کاربرد  می

و اسيد جيبرليک مربوط به خاصيت  فورکلرفنورون

در افزايش تقسيمات  فورکلرفنورونسايتوکينينی 

سازی  سلولی و خاصيت اسيد جيبرليک در طويل

اساس نتايجی که در بخش گذشته ارائه  ها است بر سلول

ر گرم در ليت ميلی 49شد احتماالً تيمارهای 

گرم در ليتر اسيد  ميلی 61و  21و  فورکلرفنورون

دليل داشتن ميزان رطوبت باال، ميزان از  جيبرليک به

دست رفتن آب بافت ميوه در طول عمليات برداشت 

بودن دمای هوا زياد بوده است که به موجب  دليل باال به

ها پس از دورة  آن سبب افزايش ميزان چروکيدگی حبه

بايست تمهيداتی  رو می اين برداشت شده است. از

بودن دمای هوا در زمان  صورت گيرد تا در صورت باال

کردن اوليه محصول سريعاً انجام شود تا  برداشت، خنک

پسندی  چروکيدگی در محصول به حداقل برسد و بازار

 محصول کاهش نيابد.

                                                                                
1. Mylard reactions 
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 گيری  نتيجه

اسيد  کنندة رشد تنظيممارهای ي، تدر اين بررسی

جرم و اندازة  (CPPUن )و فورکلرفنورو (GA3)ک جيبرلي

هر دو غلظت   های انگور سلطانی را افزايش دادند. ولی حبه

دليل  گرم در ليتر( به ميلی 61و  21اسيد جيبرليک )

دادن ميزان بريکس، درصد مادة خشک ميوه، ارزش  کاهش

رنگ قرمز و افزايش چروکيدگی آن در مقايسه با غلظت 

ن، برای مصارف ورکلرفنوروف گرم در ليتر ميلی 9/1

  ويژه توليد کشمش مناسب نيستند. از طرفی خوری به تازه

 باردهی ارقام انگور جيبرليک  خالف اسيد فورکلرفنورون بر

 

دهد، و مقدار  را يک سال پس از استفاده از آن کاهش نمی

دليل  های انگور به الزم از آن برای افزايش اندازة حبه

يکی باال نسبت به اسيد جيبرليک، داشتن فعاليت فيزيولوژ

رو استفاده از فورکلرفنورون از نظر  بسيار کم است. از اين

مجموع با  اقتصادی نيز مقرون به صرفه خواهد بود. در

 9/1رسد غلظت  توجه به مطالب يادشده به نظر می

منزلۀ يک تيمار مناسب  ن، بهفورکلرفنورو گرم در ليتر ميلی

يت ميوة انگور رقم سلطانی در برای بهبود کيفيت و کمّ

های منطقه برای هر دو هدف توأم  شرايط تاکستان

 خوری و کشمش است. تازه

REFERENCES 
1. AOAC. (2005). Official method of analysis. Association of official analytical chemists. Washington. 

DC. 
2. Ben-Arie, R., Sarig, P., Cohen-Ahbut, Y., Zutkhi, Y., Sonego, L., Kapulonov, T. & Lisker, N. 

(1997). CPPU and GA3 effects on pre- and post-harvest quality of seedless and seeded grapes. Acta 
Horticulturae, 463, 349-358. 

3. Coombe, B.G. (1976). The development of fleshy fruit. Annual Review of Plant Biology, 27, 507-
528. 

4. Dokoozlian, N.K. (2000). Plant growth regulator use for table grape production in California. In: 
Proceedings of the 4

th
 International Symposium on Table Grape, La Serena, Chile, 122-136. 

5. EI-Banna, G.I. & Weaver, R.J. (1979). Effect of ethephon and gibberellins on maturation of 
ungirdled 'Thompson seedles' grapes. American Journal of Enology and Viticulture, 30, 11-13. 

6. Flaishman, M.A., Shargal, A., Shlizerman, L., Stern. R.A., Lev-Yadun, S. & Grafi, G. (2005). The 
Synthetic Cytokinins CPPU and TDZ prolong the phase of cell division in developing pear (Pyrus 
communis L.) fruit. Acta Horticulturae, 671, 151-157. 

7. Food and Agriculture Organization. (2010).Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: 
Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity. 

8. Formolo, R., Rufato, L., Kretzschmar, A.A., Schlemper, C., Mendes, M., Marcon Filho, J.L. & Lima, 
A.P. (2010). Gibberellic acid and cluster thinning on seedless grape 'BRS Clara' in caxias do sul, rio 
grande do sul state, Brazil. Acta Horticulturae, 884, 467-472. 

9. Gill, S.S. & Singh, S.N. (1987). Effect of gibberellic acid application on fruit quality of 'Thompson 
Seedless' grapes. Punjab horticultural journal, 27, 37-41. 

10. Gowda, V.N., Shyamalamma, S. & Kannolli, R.B. (2006). Influence of GA3 on growth and 
development of 'Thompson Seedless' grapes (Vitis vinifera L.). Acta Horticulturae, 727, 239-242. 

11. Han, D.H. & Lee, C.H. (2004). The Effects of GA3, CPPU and ABA applications on the quality of 
Kyoho (Vitis vinifera L. x V. labrusca L.) grape. Acta Horticulturae, 653, 193-197. 

12. Harada, H. (1978). A study for the separation of cytokinin-bound substances in grapes. In: 
Proceeding of Autumn Meeting of Japanese Society for Horticultural Science, 53, 42-43. 

13. Humphery, T. (2005). Evaluation of the new active forchlorfenuron in the product Sitofex 10 EC 
plant growth regulator. Australian pesticides and veterinary medicines authority. pp. 1-30. 

14. Jawanda, J.S., Singh, R. & Pal, R.N. (1974). Effect of growth regulators on floral bud drop, fruit 
characteristics and quality of 'Thompson seedless' grapes (Vitis vinifera L.). Vitis, 13, 215- 221. 

15. Kim, J.G., Takami, Y., Mizugami, T., Beppu, K., Fukuda, T. & Kataoka, I. (2006). CPPU application 
on size and quality of hardy kiwifruit. Scientia Horticulturae, 110, 219-222. 

16. Letham, D.S. (1967). Chemistry and physiology of kinetin-like compounds. Annual Review of Plant 
Biology, 18, 349-364. 

17. Mok, D.W.S. & Mok, M.C. (2001). Cytokinin metabolism and action. Annual Review of Plant 
Physiology and Plant Molecular Biology, 52, 89-118. 

18. Nagra, S. (2006). Fate of vitamin C in commercial fruit juices. Postgraduate Diploma in Applied 
Science, Auckland University of Technology. 

19. Patil, D.R. (2005). Studies on production technology in Thompson seedless grapes (Vitis vinifera L.). 
Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture Dharwad University. 

http://www.fao.org/biodiversity


 4936تابستان ، 2 ة، شمار64 ةايران، دور باغبانیعلوم  246

 
20. Patil, H.G., Ravindran, C., Jayachandran, K.S. & Jaganath, S. (2006). Influence of CPPU, TDZ and 

GA3 on the post harvest guality of grape (Vitis vinifera L.) cultivares 'Anab-e-shahi' and 'Dilkush'. 
Acta Horticulturae, 727, 489-494. 

21. Perez, F.J. & Gomez, M. (2000). Possible role of soluble invertase in the gibberellic acid berry-size 

effect in Sultanina grape. Plant Growth Regulation, 30, 111- 116. 

22. Pourdarbani, R., Ghassemzadeh, H., Golzadeh, A.A. & Behfar, H. (2007). Feasibility study of apple 

quality grading using image processing. Postgraduate Diploma. Faculty of Agriculture Tabriz 

University. Iran.  

23. Retamales, J., Bangerth, F., Cooper, T. & Callejas, R. (1995). Effects of CPPU and GA3 on fruit 

quality of 'Sultanina' table grape. Acta Horticulturae, 394, 149-157. 

24. Sachs, R.M. & Weaver, R.J. (1968). Gibberellin and auxin induced berry enlargement in (Vitis 

vinifera L). Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 43, 185-195. 

25. Sidahmed, O.A. & Kliewer, W.M. (1980). Effect of defoliation, gibberellic acid and 4-

chlorophenoxyacetic acid on growth and composition of 'Thompson seedless' grape berries. 

American Journal of Enology and Viticulture, 31, 149-153. 

26. Singh, S., Singh, I.S. & Singh, D.N. (1994). Effect of GA3 on ripening and quality of grape (Vitis 

vinifera L.). Orissa Journal of Horticulture, 22, 66-70. 

27. Smith, R. (2008). Effects of CPPU, a synthetic cytokinin, on fruit set and yield. In: UC Cooperative 

Extension, Sonoma County. pp: 1-4. 

28. Suárez-Pantaleón, C., Mercader, JV., Agulló, C., Abad-Somovilla, A. & Abad-Fuentes, A. (2008). 

Production and characterization of monoclonal and polyclonal antibodies to forchlorfenuron. Journal 

of Agricultural and Food Chemistry, 56, 11122-11131. 

29. Tripathi, S.N. (1968). Effect of gibberellic acid on bunch and berry size and quality of 'Pusa Seedless' 

grape (Vitis vinifera L.). Punjab horticultural journal, 8, 152-155. 

30. Weaver, R.J. (1958). Effect of GA on fruit set and berry enlargement in seedless grapes, Vitis 

vinifera. Nature, 181, 851-52. 

31. Zabadal, T.J. & Bukovac, M.J. (2006). Effect of CPPU on fruit development of seedless and seeded 

grape cultivars. HortScience, 41, 154-157. 

32. Zhenming, N., Xuefeng, X., Yi, W., Tianzhong, L., Jin, K. & Zhenhai, H. (2008). Effects of leaf 

applied potassium, gibberellin and source-sink ratio on potassium absorption and distribution in 

grape fruits. Scientia. Horticulturae, 115, 164-167. 

33. Zoffoli, J.P., Latorre, B.A. & Naranjo, P. (2009). Preharvest applications of growth regulators and 

their effect on postharvest quality of table grapes during cold storage. Postharvest Biology and 

Technology, 51, 183-192. 

 


