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چكیده
. عاملهاي چندي بر رنگگيري حبه تأثير دارند.يکي از عاملهاي مهم تعيينكنندۀ كيفيت و بازارپسندي انگور رنگ حبۀ آن است
 ميليگرم در ليتر در مرحلۀ تغيير۳00  و150 بهمنظور بررسي تأثير حلقهبرداري شاخههاي سال جاري و محلولپاشي اتفن با غلظتهاي
رنگ حبهها بر رنگگيري و كميت و كيفيت ميوۀ انگور ريشبابا قرمز اين پژوهش بهصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي
 در هنگام برداشت. ساله با تربيت كوردون دوسويه اجرا شد25 كامل تصادفي با سه تکرار در شرايط آب هوايي اروميه در تاكهاي
) مواد پاداكسندگي (آنتياكسيداني، ميزان فنول كل، سفتي و ريزش حبه، وزن حبه و خوشه، اسيد ميوه،صفات كمي و كيفي ميزان قند
 وزن حبهها و خوشهها. حلقهبرداري و اتفن باعث بهبود ميزان قند و كاهش اسيد ميوه شدند.و ويژگيهاي رنگ حبه اندازهگيري شدند
 ريزش حبه در تاكهاي حلقهبرداريشده كمتر از شاهد بود ولي. اما اتفن تأثيري نداشت،در تاكهاي حلقهبرداريشده افزايش نشان داد
. هر دو تيمار باعث افزايش توليد مواد فنولي و پاداكسندگي ميوه شدند.اتفن باعث تشديد ريزش و كاهش ميزان سفتي بافت حبه شد
 حلقهبرداري تاكها در آغاز تغيير رنگ حبهها به.بيشترين ميزان فنل در تاكهاي حلقهبرداريشده و اتفن در زمان تغيير رنگ حبهها بود
.همراه كاربرد اتفن باعث بهبود رنگگيري و قرمزتر شدن حبهها شدند
. مواد جامد محلول، فنل، رنگ حبه، آنتوسيانين:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Berry skin color is one of the most important characteristics of grapes that determine quality of red and black grape
cultivars. It has been shown that the anthocyanin accumulation is influenced by many factors. To study the effect of
girdling and ethephon (0, 150 and 300 mg/L) treatments in veraison stage on berry coloring and quantity and quality
attributes of 'Rishbaba Qermez' cultivar this research was conducted as Factorial experiment based on RCBD in
Urmia region on 25 years bi lateral trained vines. At harvest time the total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA),
pH, berry and bunch weight, berry firmness and shatter, amount of total phenol and antioxidant and skin berry color
were evaluated. Both girdling and ethephon improved amount of TSS but reduced the TA. Berry and bunch weight
was increased in girdling vine whereas ethephon didn’t have significant effect on them. At harvest time, the shatter
rate in girdled vine was less than control but ethephon treatments increased shatter and reduced the berry flash
firmness. Both treatments increased the amount of phenol and antioxidant composition in berry. The highest amount
of total phenol was recorded in vines that treated with girdling and ethephon at veraison stage. Red berry skin color
was improved by applying ethephon and girdling in veraison stage.
Keywords: Anthocyanin, berry color, phenol, TSS.
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مقدمه
انگور جزء میوههای نافرازگرا بوده و ویژگیهای کمی و
کیفی میوه تحت تأثیر شمار زیادی از عاملهای زنده و
غیرزنده است .بنابراین ،هرگونه تالشی برای بهبود و
حفظ ویژگیهای کیفی میوه مانند اندازة حبه ،وزن،
استحکام ،شدت رنگ و یکنواختی خوشه در مرحلۀ
پس از برداشت و در طول بازاریابی ،برای
تولیدکنندگان انگور در جهت بازگشت سرمایه بسیار
مهم خواهد بود ).(Marzouk & Kassem, 2011
رنگ حبه یکی از ویژگیهای مهم در تعیین
بازارپسندی انگور شناخته میشود و توسعۀ ناقص آن
یک مشکل عمده در بیشتر تاکستانهای کشور است.
کاربرد هورمونهای آبسیزیک اسید ،جیبرلین و اتفن
در سالهای اخیر بهعنوان راهکارهای مؤثر در افزایش
کمیت و کیفیت محصول انگور شناخته شدهاند.
اتیلن یکی از عاملهایی است که روی کیفیت
میوه و افزایش شدت رنگ حبۀ انگور مؤثر است
) .(Delgado et al., 2004گزارشها مبنی بر کاربرد
اتیلن و یا ترکیبهای آزادکنندة اتیلن از جمله اتفن
گویای آن است که این ترکیبها باعث بهبود رنگ و
تسریع بلوغ حبۀ انگور میشود ( El–Kereamy et al.,
 ،)2003ولی این به شرطی است که در دورة کوتاهی
بیدرنگ پیش از زمان طبیعی آغاز رسیدگی حبهها
مصرف شود ( .)Chervin et al., 2006همچنین کاربرد
اتفن روی خوشه موجب افزایش میزان مواد جامد
محلول ،باال رفتن  pHآب انگور ،نسبت قند به اسید یا
شاخص طعم و اسید قابل عیارسنجی (تیتراسیون)
میشود (.)Jensen et al., 1975
حلقهبرداری عبارت است از برداشتن یک الیه از
پوست دارای آوندهای آبکش به عرض 2-5میلیمتر از
شاخۀ یکساله ،بازوها یا تنه بهطوریکه آسیبی به
بافت آوند چوب وارد نشود ) .(Winkler et al., 1974با
توجه به زمان حلقهبرداری و محل آن تأثیر
فیزیولوژیکی روی اندامهای باالی محل حلقهبرداری
تفاوت خواهد کرد .نسبت به زمان انجام ،حلقهبرداری
میتواند سبب افزایش اندازة حبهها ،زودرسی میوه و
افزایش کیفیت انگور شود ).(Harrell et al., 1989
علل تأثیر حلقهبرداری بر افزایش وزن حبه و خوشه را

میتوان به دو فرآیند مربوط دانست .نخست اینکه
حلقهبرداری باعث متمرکز (بلوکه)شدن مواد
نورساختی (فتوسنتزی) در تاج تاك انگور شده و از
انتقال آنها به ریشه جلوگیری میکند که این خود
باعث افزایش غلظت کربوهیدراتها و حرکت آنها به
سمت خوشه میشود ( ;Williams & Ayars, 2005
 .)Wright, 2000دوم اینکه حلقهبرداری بهطور
غیرمستقیم و با کاهش رشد ریشه ،سبب کند شدن
حرکت آب و امالح کانی و تنظیمکنندههای رشد از
ریشهها به سمت تاج تاك انگور و درنهایت ژاتاك
(مریستم)های انتهایی ساقه شده و به این ترتیب از
رشد رویشی تاكها جلوگیری میکند ،با کاهش رشد
رویشی ،میزان کربوهیدرات بیشتری به حبهها و
خوشهها اختصاص یافته و موجب افزایش وزن آنها
میشود ( .)Williams & Ayars, 2005برای زودرس
کردن و بهبود رنگگیری حبهها ،انجام حلقهبرداری در
اوایل دورة رسیدن میوه (که مصادف با نرم شدن
حبهها و تغییر رنگ آنها است) توصیه شده است
) .(Sharma & Singh, 2003حلقهبرداری در تنۀ انگور
همراه با کاربرد اتفن در غلظتهای مختلف در آغاز
رسیدن ،رنگگیری را در بعضی رقمهای تازهخوری
انگور زیاد میکند ( .)Nicolau et al., 2003تیمارهای
حلقهبرداری تنه و استفاده از متانول و اتانول روی
انگور مجموع مواد جامد محلول حبه را افزایش
میدهند و در بعضی موارد به مدت  5تا10روز بلوغ را
جلو میاندازند ) .(Nicolau et al., 2003حلقهبرداری
با هدف بهبود رنگگیری و زودرس کردن باید در
مراحل اولیۀ رسیدگی ،همزمان با تجمع سریع قندها
در حبه و ظهور نخستین نشانههای تغییر رنگ انجام
گیرد .استفاده از این روش برای زودرس کردن
رقمهای کشمشی و  Perletteبیاثر یا کم اثر است .اما
در رقمهایی مانند Cardinal, Red Malaga, Ribier
باعث بهبود رنگ و در رقمهای  Red Malagaو
 Muscatباعث زودرسی شده است ( & Yamane
.)Shibayama, 2007
انگور ریشبابا قرمز یکی از رقمهای تجاری استان
آذربایجان غربی است که در برخی مناطق بروز سرمای
زودرس پاییز به همراه دیگر عاملهای زراعی و محیطی
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(بار زیاد ،نبود تعادل غذایی ،آبیاری زیاد ،رشد رویشی
فراوان ،سایهاندازی و  )...موجب رنگگیری نامناسب
حبهها شده که در نتیجه از بازارپسندی خوشهها کاسته و
در میزان فروش محصول اثر نامناسب میگذارد .بنابراین
هدف این پژوهش بررسی تأثیر غلظتهای اتفن و
حلقهبرداری بر بهبود رنگگیری و کمیت و کیفیت
میوههای این رقم انگور بود.
مواد و روشها
این پژوهش در تاکستان ایستگاه تحقیقات باغبانی
کهریز ارومیه بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح
پایۀ بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال
 1393اجرا شد .عامل اول حلقهبرداری در دو سطح
(بدون حلقهبرداری و حلقهبرداری) و عامل دوم،
محلولپاشی اتفن در مرحلۀ تغییر رنگ حبهها در سه
غلظت ( 150 ،0و  300میلیگرم در لیتر) بودند.
تاكهای  25سالۀ انگور رقم ریشبابا قرمز که به روش
کوردون دوسویۀ یک طبقه تربیت شده بودند از نظر
قطر تنه و توان تاك در وضعیت تا حدودی یکسانی
قرار داشتند .در آغاز تیمار حلقهبرداری روی  9تاك
(روی شاخههای فصل جاری زیر خوشه) در مرحلۀ
تغییر رنگ حبهها انجام گرفت .حلقهبرداری با استفاده
از چاقوی تیز با دو برش در ابعاد یکسان با عرض 2-5
میلیمتر انجام شد .پس از آن محلولپاشی اتفن با
استفاده از سمپاش دستی در ساعتهای اولیۀ صبح
صورت گرفت .برای تیمار شاهد تنها از آب مقطر
استفاده شد .در هر تکرار شش خوشۀ انگور هماندازه و
یکنواخت بررسی شدند .برداشت محصول در پایان
فصل رشد ،همزمان با برداشت این رقم انگور در
منطقه انجام و برای اندازهگیری صفات مورد بررسی به
آزمایشگاه انتقال داده شد .صفات مورد بررسی در این
آزمایش شامل :درصد مواد جامد محلول ) ،(TSSمیزان
اسیدیتۀ قابل عیارسنجی pH ،عصارة میوه ،میزان
سفتی بافت میوه ،تغییر رنگ میوه ،فنول کل ،تعیین
فعالیت پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) کل ،درصد
ریزش حبه ،اندازة (طول و عرض) خوشه ،وزن خوشه و
همچنین وزن بیست حبه بودند .برای تعیین سفتی
بافت نمونههای انگور ،از دستگاه تجزیه و سنجش بافت
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) (Texture analyzerمدل ( TA-XTPlusساخت
کمپانی استیبل میکرو سیستم انگلستان) استفاده شد.
بدین منظور در آغاز سرعت جابهجایی پروب (کاوشگر)
در روی  1میلیمتر بر ثانیه تنظیم شد .آزمون نفوذ
فشارشی با میزان جابهجایی  6میلیمتر با پروب به
قطر  2میلیمتر ) (P/2انجام گرفت .مقادیر نیروی نفوذ
با دقت  0/1گرم ،جابجایی پروب با دقت 0/001
میلیمتر و زمان نفوذ با دقت  0/001ثانیه ثبت شد .از
روی نمودارهای نیرو -زمان بیشینۀ نیروی نفوذ
برحسب نیوتن ) (Nمحاسبه شد ( Vargas et al.,
 .)2006برای اندازهگیری رنگ میوه از دستگاه
 ،CHROMA METER CR- 400ساخت ژاپن استفاده
شد .که با شاخصهای هانتر  ،L a/bتغییر رنگی میوه
مشخص شد )Lightness( L .نماد روشنایی رنگ (از
 L= 0برای سیاه تا  L= 100برای سفید) )Redness( a
نماد سبزی تا قرمزی رنگ ( a= -60برای سبز و
 a= +60برای قرمز) و  )Yellowness( bنماد آبی تا
زرد (از  b= -60برای آبی تا  b= +60برای زرد) است
).(Yam & Papadakis, 2004
اندازهگیری فنل با استفاده از روش فولین
سیوکالتو ) (Folin-ciocalteuانجام شد ( Waterhouse
 .)et al., 2002برای رسم منحنی استاندارد از مقادیر
مختلف اسید گالیک استفاده شد.
بهمنظور سنجش فعالیت پاداکسندگی عصاره از
روش )Ferric Reducing Antioxidant Power (Frap
استفاده شد .این روش فعالیت پاداکسندگی را بر پایۀ
توانایی احیاءکنندگی آهن دو ظرفیتی میسنجد.
پاداکسندة کل برحسب معادل آهن به دست آمد و
برحسب معادل میلیمول آهن در  100گرم وزن تر بیان
شد (.)Toivonen et al., 2008; Benzie & Strain, 1996
دادههای بهدستآمده از آزمایش با استفاده از نرمافزار
یارانهای  ،MSTAT-Cتجزیهوتحلیل و برای رسم نمودارها
از نرمافزار  Excel 2007استفاده شد .برای مقایسۀ
میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده شد.
نتايج و بحث
نتایج نشان داد ،تیمار حلقهبرداری تأثیر معنیداری
روی مواد جامد محلول ،اسیدیتۀ قابل عیارسنجی،
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ضریب رسیدگی ،وزن بیست حبه ،وزن خوشه ،ریزش
حبه ،ترکیبهای فنولی کل ،پاداکسندة کل و تغییر
رنگی میوه داشته درحالیکه روی صفات ( ،pHطول
خوشه ،عرض خوشه و سفتی بافت) تأثیر معنیداری
نداشت .محلولپاشی با اتفن تأثیر معنیداری روی
صفات (مواد جامد محلول ،اسیدیتۀ قابل عیارسنجی،
ضریب رسیدگی ،ریزش حبه ،سفتی بافت ،ترکیبهای
فنولی کل ،پاداکسندة کل و تغییر رنگی میوه داشت.
درحالیکه روی صفات ( ،pHطول خوشه ،عرض
خوشه ،وزن بیست حبه و وزن خوشه) تأثیر معنیداری
نشان نداد .همچنین اثر متقابل تیمار حلقهبرداری و
محلولپاشی اتفن بر صفات (مواد جامد محلول،
ترکیبهای فنولی کل و پاداکسندة کل) معنیدار شد.

بهطور معنیداری وزن میوة انگور را افزایش میدهد
( Williams & Ayars, 2005; Mahmoodzadeh,
 .)2005این نتایج با یافتههای Mahmoodzadeh
( )2005همخوانی دارد .غلظتهای مختلف اتفن روی
این صفات تأثیر معنیداری نشان ندادند .البته نتایجی
مغایر با نتایج این آزمایش گزارش شده است که
محلولپاشی مواد شیمیایی (کلسیم کلرید ،آسکوربیک
اسید ،جیبرلیک اسید ،اتفن ،سالیسیلیک اسید و
پوترسین) باعث افزایش عملکرد انگور میشود
) .(Marzouk & Kassem, 2011درحالیکه در نتایج
پژوهش دیگر گزارش شده است که انگورهای
تیمارشده با هر سطح از اتفن در مرحلۀ تغییر رنگ
حبه اختالف عملکردی نسبت به شاهد ندارند
(.)El-Banna & Weaver, 1978

وزن حبه و خوشه

حلقهبرداری باعث افزایش وزن حبه و خوشههای انگور
ریشبابا قرمز شد اما اتفن تأثیری روی این صفات
نداشت (شکلهای  1و .)2
در نتایج تحقیقی گزارششده که حلقهبرداری

سفتی حبه

اتفن باعث کاهش سفتی حبه شد و بین تیمار شاهد و
غلظت  300میلیگرم در لیتر اتفن اختالف معنیداری
وجود دارد (شکل .)3

شکل  .1تأثیر حلقه برداری شاخه بر میانگین وزن حبۀ انگور رقم ریشبابا قرمز
Figure 2. Effect of girdling on berry weight of Rishbaba Qermez cultivar

شکل  .2تأثیر حلقهبرداری شاخه بر میانگین وزن خوشۀ انگور رقم ریشبابا قرمز
Figure 3. Effect of girdling on bunch weight of Rishbaba Qermez cultivar
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شکل  .3تأثیر غلظت اتفن بر میزان سفتی بافت حبۀ انگور رقم ریشبابا قرمز
Figure 4. Effect of ethephon on berry firmness of Rishbaba Qermez cultivar

در نتایج تحقیقی نیز کاهش سفتی بافت در تأثیر
تیمار پیش از برداشت با اتفن گزارش شده است
) .(Takuya et al., 2006نرمی بافت میوه در نتیجۀ
تغییرات در ساختار دیوارة یاختهای شامل کاهش همی
سلولز ،گاالکتوز و حل شدن و دپلیمریزه شدن پکتین
صورت میگیرد که در نتیجۀ فعالیت آنزیمهای آبکافت
(هیدرولیز)کنندة دیوارة یاختهای است که توسط اتیلن
تحریک به فعالیت میشوند (.)Fisher & Bennett, 1991
ریزش حبه

حلقهبرداری باعث کاهش ریزش حبههای انگور
ریشبابا قرمز شد ،درحالیکه تیمار اتفن در غلظت
 150میلیگرم در لیتر میزان ریزش حبه را تشدید
کرد (جدول  .)1گزارششده که افزایش بقای میوه
ممکن است به حلقهبرداری نسبت داده شود بدین
معنی که حلقهبرداری باعث افزایش سطح کربوهیدرات
شده که در پی نسبت کربن به نیتروژن افزایش مییابد
و محتوای کربوهیدرات ریزش میوهچهها را کاهش
داده و بقای میوه را افزایش میدهد ( Shao et al.,
 .)1998در نتایج تحقیقی گزارش شده ،حلقهبرداری
تنه همراه با کاربرد  500قسمت در میلیون (پیپیام)
اترل در مرحلۀ تغییر رنگ حبه ریزش حبه را از راه

تسریع کردن رسیدگی بهواسطۀ افزایش ساخت
(سنتز) آنتوسیانینها به تأخیر انداخته است ( Sharma
 .)& Singh 2003تیمار اتفن ممکن است باعث نرم
شدن نامطلوب انگور شود اما اتفن سفتی و توان کنده
شدن حبهها را تحت تأثیر قرار نمیدهد ( Jensen et
 )al., 1975که با نتایج ما مغایرت دارد.
تغییرات رنگ میوه

تیمار حلقهبرداری و اتفن هر دو باعث کاهش شاخص
( Lروشنایی رنگ میوه) و افزایش ( a/bنسبت قرمزی
به آبی) شدند که نشاندهندة قرمزتر شدن حبهها
است (جدول  .)1هر دو غلظت اتفن باعث افزایش
میزان شاخص  a/bشدند.
رسیدن انگور با تغییر رنگ حبه آغاز میشود که
بهواسطۀ آغاز ساخت آنتوسیانین در رقمهای رنگی،
نرم شدن حبهها ،انبساط حبه ،زیاد شدن میزان
هگزوزها ،کاهش اسیدیتۀ کل و کاهش اسید مالیک
مشخص میشود ) .(Mullins et al., 1992حلقهبرداری
یک روش عمومی برای بهبود رنگ انگور است ،که
ممکن است این تأثیر بهواسطۀ زیاد شدن حجم مواد
جامد محلول در حبهها باشد ( & Yamane
.)Shibayama, 2007

جدول  .1مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارها روی صفات ریزش و شاخصهای رنگ حبۀ انگور رقم ریشبابا قرمز
Table 1. Mean comparision of girdling and ethephon on berry shatter, berry skin color index of Rishbaba Qermez cultivar
Girdling
Girdling
0.7 b
23.3 b
10 a

Control
2.1 a
24.6 a
8b

300
1.3 b
21 b
11 a

)Ethephon (ppm
150
1.7 b
21 b
11.5 a

Control
1.2b
27 a
4b

Traits
)Berry shatter (%
L Index
a/b Index

حرفهای همسان در ردیف مربوطه به هر صفت نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در سطح احتمال  P≤0/05در آزمون دانکن است.
Means in each column followed by similar letter are not significantly different at the P ≤ 0.05 using Duncan Multiple Range Test.
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حلقهبرداری در انگورهای رد ماالگا ،ریبیر و کاردینال
در مرحلۀ تغییر رنگ حبه ،رنگگیری را بهبود میبخشد
و زودرسی را در آنها موجب میشود ( Winkler et al.,
 .)1974اتیلن بهعنوان هورمون رسیدن شناخته میشود و
انگور جزء میوههای نافرازگرا بوده که به تیمارهای پیش از
برداشت اتیلن بیرونی واکنش نشان میدهد ( Becatti et
 .)al., 2010نقش اتیلن در رسیدن انگور و برخی از
فرآیندهای مربوط به تجمع آنتوسیانین مشهود است
( .)Amiri et al., 2010افزایش آنتوسیانین به دلیل
آزادسازی اتیلن از اتفن ،و به طبع افزایش زیستساخت
(بیوسنتز) اتیلن درونی حبهها و در نتیجه انگیزش شدید
فعالیت آنزیمهای تولیدکنندة آنتوسیانین بهویژه UDP
 .glucose- flavonoid-3-o- glucosyltransferaseبرای
زیستساخت آنتوسیانین در انگور است ( EL-Kereamy
.)et al., 2003
میزان اسیدیتۀ قابل عیارسنجی آبمیوه

با کاربرد اتفن میزان اسیدهای میوة انگور ریشبابا در
زمان برداشت کاهش یافت (شکل .)4
با توجه به اینکه اسیدهای آلی از جمله ترکیبهای
مهم در چرخۀ کربس هستند ،در نتیجه به نظر
میرسد که در تیمارهای اتفن میزان تنفس و تولید
اتیلن افزایش یافته و در نتیجه منجر به مصرف
اسیدهای آلی بهعنوان بسترة (سوبسترای) تنفسی
میشود .بر پایۀ گزارشهای بهدستآمده ،روش
حلقهبرداری و کاربرد اتفن باعث کاهش اسیدهای قابل
عیارسنجی میشود ( Mahmoodzadeh, 2005; Hardi
 )et al., 1981; Powers et al., 1980که با نتایج این
پژوهش همخوانی دارد.
مواد جامد محلول

حلقهبرداری باعث افزایش معنیدار قند میوه در
مقایسه با شاهد شد و اتفن تنها در تاكهای بدون
حلقه برداری باعث افزایش معنیدار میزان مواد جامد
محلول شد (جدول  .)2به عبارتی تأثیر اتفنپاشی و
حلقهبرداری شاخههای سبز سالجاری روی میزان قند
میوه افزایشی نبود .گزارش شده است که حلقهبرداری
در انگور بهطور معنیداری مواد جامد محلول را

افزایش میدهد .همچنین حلقهبرداری به دلیل تأثیر
بیشتر در جلوگیری از خروج شیرة پرورده از دسترس
خوشهها باعث شیرینتر شدن آنها میشود ( Jindal
 .)et al., 1982در مورد تأثیر اتفن روی خواص کیفی
میوة انگور گزارشهای متناقصی وجود دارد بهطوریکه
گزارش شده در رقمهای  Flame Seedlessو
 Bonheurافزایش غلظت اتفن باعث کاهش مواد جامد
محلول شد و تأثیر معنیداری بر اسید قابل عیارسنجی
نداشت ( .)Lombard et al., 2004درصورتیکه در
نتایج دیگر محققان ( Hardi et al., 1981; Nicolau et
 )al., 2003; Yoshiko et al., 2011تأثیر افزایشی اتفن
روی قند میوه مشخص شده که با نتایج تحقیق ما نیز
همخوانی دارد .کاربرد اتفن بر فرآیند انتقال
کربوهیدرات ،بهویژه ساکارز به درون حبهها تأثیر گذاشته
و موجب افزایش آن میشود و ساکارز در محیط اسیدی
ایجادشده توسط اتفن ،آبکافت و تبدیل به قندهای ساده
میشود .همچنین با افزایش میزان مواد جامد محلول،
میزان آنتوسیانین افزایش و در نتیجه رنگ حبهها بهبود
مییابد (.)Chervin et al., 2006
ترکیبهای فنولی و پاداکسندگی

اتفن و حلقهبرداری ترکیبهای فنولی کل را نسبت به
شاهد افزایش دادند .به صورتی که بیشترین میزان
ترکیبهای فنولی کل میوه در تاكهای
حلقهبرداریشده و اتفنپاشیشده به دست آمد .در
تاكهای حلقهبرداری نشده ،تیمارهای اتفن روی فنل
کل تأثیری نداشتند (جدول .)2
حبههای انگور منبعی غنی از ترکیبهای فنولی
هستند که ممکن است با توجه به گونه ،رقم (واریته)،
مرحلۀ رسیدگی ،شرایط آبوهوایی و رقم متفاوت
باشد ) .(Frankel & Meyer, 1998ترکیبهای فنولی
موجود در آب انگور قرمزرنگ ،حبه و شیره شامل
فالونوئیدها بهویژه ( catechinsو ،)procyanidins
آنتوسیانینها و فالونولها و همچنین ترکیبهای غیر
 Hydroxycinnamic acidو
فالونوئیدی مانند
 Hydroxybenzoic acidهستند که در کیفیت میوه از
جمله رنگ ،عطروطعم ،سفتی و پیری دخالت دارند
).(Balasundram et al., 2006
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شکل  .4تأثیر تیمار غلظت اتفن بهکاررفته بر میزان اسیدهای قابل عیارسنجی آبمیوة انگور رقم ریشبابا قرمز
Figure 1. Effect of ethephon on berry juice Titratable acids (TA) of Rishbaba Qermez cultivar

جدول  .2اثر متقابل حلقهبرداری و اتفن بر میزان مواد جامد محلول ،ترکیبهای فنولی و ظرفیت پاداکسندگی کل میوة انگور رقم
ریشبابا قرمز
Table 2. Effect of girdling and ethephon on berry TSS, total phenol and antioxidants of Rishbaba Qermez cultivar
Ethephon
)(300 ppm
22 a
2300 a
2940 a

Girdling
Ethephon
)(150 ppm
22 a
2200 a
3300 a

0
22 a
1600 b
3550 a

)Control (Non girdling
Ethephon
Ethephon
0
)(150 ppm
)(300 ppm
18 b
23 a
22 a
1150 c
1250 c
1280 c
2200 b
3250 a
3000 a

Traits
)TSS (%
)Total phenol (mg/l
)Total antioxidants (mmolfe/100gr

حرفهای همسان در هر ردیف مربوطه به هر صفت نشاندهندة نبود اختالف معنیدار در سطح احتمال  P≤0/05در آزمون دانکن است.
Means in each column followed by similar letter are not significantly different at the P≤0.05 using Duncan Multiple Range Test.

در رابطه با ترکیبهای فنولی گزارششده که
حلقهبرداری حجم فنول کل و فعالیت آنزیم
)( Phenylalanine ammonialyase (PALآنزیم
کلیدی در ساخت ترکیبهای فنلی) را در میوة هلو
افزایش میدهد ) .(Kubota et al., 1993فنیل آالنین
آمونیالیاز ) (PALآنزیم قاطع در سوختوساز
(متابولیسم) فنیل پروپانوئید است .سوختوساز فنیل
پروپانوئید با اتیلن افزایش مییابد ( Hertog et al.,
 .)1992; Frankel et al., 1995بر پایۀ گزارش
ارایهشده اتفن فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز را
در انگورهای رومیزی افزایش میدهد که در نتیجۀ آن
رنگ میوه افزایش مییابد ).(El-Keremy et al., 2003
ترکیبهای فنولی تنوع شیمیایی زیادی دارند از
جمله ،فنولهای ساده مانند اسید کلروژنیک (میزان
آن در پوست میوة انگور بیشتر است) و فالونوئیدها
(آنتوسیانینها از جملۀ آنها هستند) را شامل
میشوند .اتفن تجمع آنتوسیانینها را برای ایجاد رنگ
قرمز افزایش میدهد ) .(Macheix et al., 1990اتفن
خاصیت اسیدی دارد و ترکیبهای فنولی در محیط

اسیدی رنگ قرمز ایجاد میکنند و ازآنجاکه
آنتوسیانینها متعلق به ترکیبهای فنولی میوه هستند
به نظر میرسد اتفن از این راه درمجموع باعث افزایش
ترکیبهای فنولی کل میوه میشود.
حلقهبرداری و اتفن پاشی به تنهایی باعث افزایش
فعالیت پاداکسندة حبههای انگور ریشبابا قرمز شدند
(جدول .)2
تفاوت در فعالیت پاداکسندگی میتواند ناشی از
تفاوت در ترکیبهای فنلی باشد که تیمار حلقهبرداری
و اتفن دریافت کردهاند ( Barberan & Robins,
 .)1997حلقهبرداری تجمع کربوهیدرات را در ناحیۀ
حلقهبرداریشده افزایش میدهد ،زیادی کربوهیدرات
میتواند برای ساخت ترکیبهای فنولی استفاده شود،
بهطور مثال برای پاداکسندهها و در پی آن باعث
افزایش ظرفیت پاداکسندگی میوههای ناحیۀ
حلقهبرداریشده میشود ( Peter & Anastassios,
 .)2011یک ارتباط مثبت بین فعالیت پاداکسندگی و
میزان ترکیبهای فنلی انگور ( Santesteban & Royo,
 ،)2006و میوههای هستهدار (شلیل ،هلو و آلو) ( Gil et

...  بررسی تأثیر اتفن و حلقهبرداری بر ویژگیهای کمی و کیفی:دولتی بانه و همکاران

فعالیت پاداکسندگی و رنگ میوه) و صفات کمی (وزن
 همچنین.حبه و خوشه) انگور رقم ریشبابا قرمز شد
 از سویی.حلقهبرداری درصد ریزش حبه را کاهش داد
اتفن بلوغ و رسیدن میوههای انگور را تسریع کرده و
برداشت زودتر را امکانپذیر میسازد که برای این امر
 میلیگرم در لیتر اتفن در زمان تغییر رنگ150 غلظت
 بررسی امکان استفاده از.حبهها توصیه میشود
حلقهبرداری و محلولپاشی اتفن برای زودرس کردن و
رنگگیری زودهنگام رقمهای موجود در مناطقی با فصل
 و، که خطر باران و سرماهای پائیزه وجود دارد،رشد کوتاه
.همچنین برای رقمهای دیررس انگور پیشنهاد میشود
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 گزارش شده که تیمار.) وجود داردal., 2002
حلقهبرداری محتوای قندهای محلول برگ و فعالیت
.همۀ آنزیمهای پاداکسندگی را افزایش میدهد
همچنین مشخص شده که ارتباط نزدیکی بین
قندهای محلول برگ و آنزیمهای پاداکسندگی وجود
.(Rivas et al., 2008) دارد
نتیجهگیری کلی

حلقهبرداری و اتفن در هنگام تغییر رنگ حبهها بهطور
معنیداری باعث افزایش در میزان صفات کیفی (مواد
، ترکیبهای فنولی کل، ضریب رسیدگی،جامد محلول
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