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 2 ،1و  .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیاران ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 1312/12/11 :تاریخ تصویب)1313/5/6 :

چکيده
بهمنظور بررسی اثر  CPPUو  GA3بر کيفيت و کمّيت ميوۀ انگور سلطانی ،آزمایشی بهصورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در تاکستانی تجاری نزدیك شهرستان بناب به اجرا
درآمد .در مرحلۀ ميوهبندی محلولپاشی با استفاده از اسيد جيبرليك (صفر 22 ،و  02ميلیگرم بر ليتر)
و ( CPPUصفر 7/5 ،و  15ميلیگرم بر ليتر) صورت گرفت .نتایج نشان داد تيمارهای تنظيمکنندۀ رشد
بر ویژگیهای فيزیکی و شيميایی ميوۀ انگور سلطانی مثل طول و قطر حبه ،جرم حبه ،درصد مادۀ
خشك و رطوبت ميوه ،ارزش رنگ قرمز ،ميزان مساحت سطح و چروکيدگی حبه اثر معنادار داشتند.
در مقابل ،این تيمارها بر  pHو اسيد کل ميوه تأثيری نداشتند .همچنين برهم کنش تيمارهای تنظيمکنندۀ
رشد بر ميزان ویتامين ث و حجم حبهها اثر معناداری نشان داد .اسيد جيبرليك سبب کاهش ميزان
بریکس ،درصد مادۀ خشك و ارزش رنگ قرمز شد و ميزان چروکيدگی حبهها را افزایش داد .در
مقابل ،تيمار  7/5ميلیگرم بر ليتر  CPPUبهدليل نداشتن اثر منفی بر ویژگیهای یادشده در باال برای
اسيد جيبرليك ،به نظر میرسد بهمنزلۀ یك تيمار مناسب برای بهبود کيفيت و کمّيت ميوۀ انگور رقم
سلطانی در شرایط تاکستانهای منطقه برای هر دو هدف توام تازهخوری و کشمش قابل پيشنهاد است.

واژههاي کليدي :اسيد جيبرليك ،فورکلرفنورون ،ویژگیهای فيزیکی و شيميایی ميوۀ انگور سلطانی.
مقدمه
انگور ( )Vitis vinifera L.يکی از محصوالت مهم ميوهای
ناحيۀ معتدله است که به شرايط اقليمی بيشتر مناطق
ايران خو گرفته است .ميوههای اين گياه منبعی مناسب از
مواد معدنی و ويتامينهاست .کشت انگور از ارمنستان
نزديک دريای خزر در روسيه سرچشمه گرفته و به نظر
میرسد از آنجا به اروپا در سمت غرب و ايران و افغانستان
در سمت شرق پراکنده شده است ( .)Patil, 2005براساس
گزارشهای سازمان فائو ،ايران در سال  2141با توليد
 2299411تن ،نهمين کشور توليدکنندة انگور در دنيا
بوده است ( Food and Agriculture Organization,
 .)2011انگور سلطانی رقم مناسبی برای تهيۀ کشمش و
* تلفن13464116193 :

نيز انگور تازهخوری است .صفات کيفی انگور بهوسيلۀ
ژنوتيپ ،آب و هوا ،نحوة کشتوکار و تاکداری بهويژه
کاربرد تنظيمکنندههای رشد گياهی تحتتأثير قرار
میگيرند .اعمالی که به بهبود کيفيت انگورها کمک
میکنند درواقع ويژگیهای فيزيکی خوشهها ،حبهها و
ترکيب شيميايی آنها را بهبود میبخشند .از زمانی که
تيمار جيبرلين در مورد انگورهای بیدانه معرفی شد،
پژوهشهای زيادی در اين زمينه انجام گرفت ( Weaver,
 .)1958ديگر تنظيمکنندههای رشد مثل  -6پارا کلرو
فنوکسی استيک اسيد 4و بنزيل آدنين 2برای بهبود کيفيت
آزمايش شدهاند اما در سالهای اخير CPPU ،يا
فورکلرفنورون 9که نوعی سايتوکينين مصنوعی از دستۀ
E-mail: fzaare@gmail.com
1. 4-Para-Chloro-Phenoxy acetic acid
2. Benzyl adenine
3. Forchlorfenuron, N- (2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea
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ترکيبات فنيل اورهای است با موفقيت به کار برده شده
است (.)Humphery, 2005; Mok & Mok, 2001
فورکلرفنورون برای افزايش اندازة حبۀ انگور ،بهبود
بستهبندی و نيز کاهش ريزش حبه و ميوه به کار میرود
( .)Suárez-Pantaleón et al., 2008اين ترکيب همچنين
باردهی ارقام انگور روميزی دانهدار و بیدانه را يک سال
پس از استفاده از آن کاهش نمیدهد ،ضمن اينکه سبب
افزايش کيفيت محصول از طريق افزايش استحکام حبه،
جرم حبه و خوشه ( & Retamales et al., 1995; Zabadal
 )Bukovac, 2006وزن خشک ) (Dokoozlian, 2000و
حفظ کيفيت حبهها از طريق کاهش کمشدن وزن آنها
در زمان پس از برداشت میشود (.)Patil et al., 2006
مقدار الزم از اين ماده ،برای بزرگکردن حبۀ انگورهای
بیدانه بهدليل داشتن فعاليت فيزيولوژيکی باال نسبت به
جيبرلين ،بسيار پايينتر است (.)Dokoozlian, 2000
زمان واقعی کاربرد و تنوع غلظتها در شرايط اقليمی
متفاوت ،فرق میکند که نيازمند استانداردسازی آنها
برای نواحی متنوع رشد انگور است .پژوهشهای
گستردهای در مورد کاربرد تنظيمکنندههای رشد در
کشورهايی مثل آمريکا ،استراليا و نواحی خاصی از اروپا
انجام شده است .مطالعات انجامشده در کشورهای ديگر،
ممکن است بهطور مستقيم در شرايط تاکستانهای ايران
که در شرايط آب و هوايی خاصی کشت میشوند قابل
اجرا نباشند .پذيرفتن روشهای باغداری مناسب و کاربرد
تنظيمکنندههای رشد ،يکی از مواردی است که به بهبود
کيفيت کمک میکند .با توجه به موارد اشارهشده و با
توجه به اينکه اطالعات مربوط به کاربرد تنظيمکنندههای
رشد در مورد انگور بیدانه سلطانی ناکافی است اين
پژوهش در مورد تأثير تنظيمکنندههای رشد اسيد
جيبرليک و فورکلرفنورون بر کيفيت و کمّيت انگور
سلطانی در شرايط تاکستانهای ايران انجام شد.
مواد و روشها
اين پژوهش در سال  ،4963در يک تاکستان تجاری در
حوالی شهرستان بناب واقع در استان آذربايجان شرقی
با مختصات  91درجه و  21دقيقۀ عرض شمالی و 64
درجه و  16دقيقۀ طول شرقی و با ارتفاع  4921متر از
سطح دريا انجام گرفت .تاکها در اين تاکستان

بهصورت کوردون دوطرفه و روی داربست تربيت شده
بودند .بهمنظور انجام اين پژوهش 461خوشه (از 94
تاک) که در معرض نور بودند با اندازة تقريباً يکسان در
ارتفاع مشابه از زمين و از قسمتهای ميانی تاج و در
سمت غربی گياه انتخاب و عالمتگذاری شدند .سپس در
مرحلۀ ميوهدهی زمانی که قطر حبهها تقربباً به 6ـ9
ميلیمتر رسيد محلولپاشی با استفاده از اسيد جيبرليک
)( (GA3صفر 21 ،و  61ميلیگرم در ليتر) و فورکلرفنورون
)( (CPPUصفر 1/9 ،و  49ميلیگرم در ليتر) صورت
گرفت .بنابراين ،آزمايش بر پايۀ طرح بلوکهای کامل
تصادفی و بهصورت فاکتوريل با  9سطح از هر دو
تنظيمکنندة رشد ( 3ترکيب تيماری) و در  6تکرار
انجام شد .هر تاک بهمنزلۀ يک واحد آزمايشی در نظر
گرفته شد و از هر تاک  9خوشه در موقعيت تقريباً
مشابه انتخاب و عالمتگذاری شد .از مويان بريک ترو
اس  4261به ميزان  1/19درصد بهمنزلۀ عامل ترکننده
برای همۀ تيمارها استفاده شد .درنهايت پس از رسيدن
کامل ميوه ( ،)44%<TSSخوشهها برداشت و در
جعبههای مخصوص پالستيکی و قابل تهويه قرار داده
شدند و فوراً توسط يک وانت يخچالدار در دمای 6±4
درجۀ سانتیگراد به آزمايشگاه منتقل شدند.
برای اندازهگيری طول ،قطر و نسبت طول به قطر
حبه (شکل ميوه) و نيز جرم ،حجم و جرم حجمی حبه
ابتدا از هر تکرار  41حبه بهطور تصادفی برداشت شد و
از مجموع دادهها ميانگين گرفته شد .طول و قطر حبه
با استفاده از کوليس ديجيتالی ،حجم با روش ميزان
جابهجايی آب در يک استوانۀ مدرج و جرم حجمی با
تقسيم جرم به حجم بهدستآمده تعيين شد.
برای اندازهگيری ميزان مواد جامد محلول ميوه
(بريکس) از رفراکتومتر دستی (مدل  ،PAL-1ساخت
ژاپن) استفاده شد .بدين منظور عصارة  41حبه از هر
تکرار با هم مخلوط شد و پس از صافکردن عصاره ،دو
تا سه قطره از اين مخلوط روی سنسور دستگاه چکانده
و ميزان مواد جامد محلول کل برحسب درصد (درجۀ
بريکس) بيان شد.
 pHعصارة ميوهها با استفاده از دستگاه  pHمتر
Break Thru® S 2401.
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(مدل  HANNA instruments- 211ساخت ژاپن) ،پس
از کاليبراسيون با دو بافر  6و  1اندازهگيری شد .برای
تعيين ميزان اسيد کل ميوه نيز از روش تيتراسيون با
سود  1/4نرمال استفاده شد ).(AOAC, 2005
برای اندازهگيری ميزان ويتامين ث ميوهها از روش
تيتراسيون با محلول  2و  -4دی کلروفنل ايندوفنل
استفاده شد ).(Nagra, 2006
برای اندازهگيری درصد مادة خشک و رطوبت ميوه
از هر تکرار  41حبه توزين شد و در آون در دمای 12
درجۀ سانتیگراد تا رسيدن به وزن ثابت در دو توزين
متوالی ،نگهداری شد .مقدار آب ازدسترفته براساس
درصد بيان شد.
برای اندازهگيری رنگ ،مساحت سطح و چروکيدگی
حبهها ،تصوير نمونههای (دو حبه از هر تکرار) تهيهشده از
تاکستان ،پس از انتقال به آزمايشگاه ،توسط دوربين
ديجيتالی  CCD Canonبا وضوح  1/4مگا پيکسل گرفته
شدند (شکل )4و بهمنظور پردازشهای آتی در کامپيوتر
شخصی ذخيره شدند (.)Pourdarbani et al., 2007
پردازش تصاوير توسط جعبهابزار پردازش تصوير نرمافزار
مت لب  42113انجام پذيرفت .بدين منظور ،تکتک
تصاوير گرفتهشده به محيط کاری مت لب فراخوانی شدند.
برای استخراج ويژگیهای مدنظر ،بايد زمينۀ تصاوير حذف
میشد که اين امر توسط روش آستانهسازی محقق شد.
گام بعدی ،استخراج ويژگیهای رنگ ،يعنی مؤلفههای سه
رنگ اصلی قرمز ،آبی و سبز تصوير بهمنزلۀ شاخص
کيفيت ،آنتروپی بهمنزلۀ شاخص چروکيدگی و مساحت
سطح تصوير نمونهها بهمنزلۀ شاخص اندازه بود (جدول.)4
بدين منظور الگوريتم مربوطه به زبان برنامهنويسی مت لب
نوشته شد و تمامی ويژگیها استخراج شدند .ويژگی
مساحت سطح تصوير توسط دستور آمادة نرمافزار
استخراج شد.
جدول  .4ويژگیهای استخراجشده توسط مت لب
ويژگی

فرمول
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))E   (** pi log 2(pi
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m  i 0 ri pri 
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آنتروپی
متوسط شدت رنگ

* سطح خاکستری تصوير ** ،هيستوگرام تصوير
Matlab 20091.
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تجزيۀ واريانس دادهها پس از انجام آزمايش با
استفاده از نرمافزار  SPSS ver. 16محاسبه شد .مقايسۀ
ميانگين دادهها به روش آزمون چنددامنهای دانکن و در
سطح معناداری  9درصد انجام پذيرفت .نمودارها با
استفاده از نرمافزار  Excelرسم شد.
نتایج و بحث
طول ،قطر و شكل ميوه

نتايج حاصل از تجزيۀ واريانس دادهها نشان داد که اثر
تيمارهای فورکلرفنورون بر طول و قطر حبه و اسيد
جيبرليک بر طول ،قطر و شکل ميوه مؤثر بوده و منجر به
افزايش آنها در سطح احتمال  4درصد شده است،
بهطوریکه بيشترين ميزان طول و قطر حبه در تيمار 49
ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون (جدول )2حاصل شد و
ميزان طول ،قطر و نسبت طول به قطر حبه نيز در
تيمارهای  21و  61ميلیگرم در ليتر اسيد جيبرليک،
افزايش معناداری نسبت به شاهد نشان داد (بهترتيب
جدول 9و شکل .)4در يک بررسی روی ميوة انگورهای
رقم روبی سيدلس 2و ردگالب 9پژوهشگران به اين نتيجه
رسيدند که کاربرد فورکلرفنورون در مرحلۀ ميوهبندی
(زمانی که قطر حبهها حدود  6ميلیمتر است) به ميزان
هشت ميلیگرم در ليتر منجر به افزايش قطر حبه در
مقايسه با شاهد (بدون محلولپاشی) میشود ( Zoffoli et
 .)al., 2009نتايج مشابهی روی انگور رقم هيمرود
سيدلس 6با غلظتهای  41 ،9و  49ميلیگرم در ليتر
فورکلرفنورون در زمان مشابه کاربرد ،در دسترس است
( )Zabadal & Bukovak, 2006که با نتايج بهدستآمده از
اين بررسی مطابقت دارند .نتايج پژوهشها نشاندهندة
افزايش طول و قطر حبۀ انگور تامسون سيدلس 9با افزايش
غلظت اسيد جيبرليک است (.)Gowda et al., 2006
4
مطالعات مشابهی روی انگور پوسا سيدلس (Tripathi,
) 1968و تامسون سيدلس ( )Gill & Singh 1987گزارش
شده است .افزايش اندازة حبه با کاربرد فورکلرفنورون
بهدليل تحريک تقسيمات سلولی اليه پريکلينال است
Ruby seedless2.
Redglobe3.
Himrod seedless4.
Thompson seedless5.
Pusa seedless6.
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بهدستآمده کشيدهتر از حبههای شاهد است که با نتايج
بهدستآمده از اين بررسی مطابقت دارد ( Retamales et
 .)al., 1995باالبودن نسبت طول به قطر حبهها با کاربرد
اسيد جيبرليک بهدليل ماهيت طبيعی اين ماده در
طويلکردن سلولهاست .درحالیکه معنادار نبودن اين
نسبت با کاربرد فورکلرفنورون در مقايسه با شاهد (بدون
محلولپاشی) بهدليل خاصيت سايتوکينينی اين ترکيب
است که موجب افزايش تقسيمات سلولی و تا حدی
انبساط سلولی میشود ) .(Smith, 2008اين انبساط
احتماالً بهصورت غيرقطبی ،يعنی در تمام جهات سلولی
رخ داده است و منجر به توليد سلولهای کروی شده
است ،که اين امر موجب افزايش متناسب طول و قطر حبه
در تيمارهای فورکلرفنورون میشود .به عبارت ديگر
اختالف طول و قطر حبه در تيمارهای فورکلرفنورون
مشابه تيمار شاهد (بدون محلولپاشی) بوده و به همين
دليل اين نسبت در تيمارهای فورکلرفنورون و شاهد
(بدون محلولپاشی) تقريباً يکسان بوده است.

( .)Flaishman et al., 2005; Han & Lee, 2004چنين
تقسيماتی منجر به توليد تعداد زيادی سلول خواهد شد و
متعاقب آن پتانسيل رشد زيادی بهوجود خواهد آمد .از
طرفی استفاده از اسيد جيبرليک در مرحلۀ شکوفايی گل
اندازة حبه را بهدليل افزايش قدرت مصرف برای تجمع
مواد غذايی مثل پتاسيم ،افزايش میدهد و درواقع به نظر
میرسد متعاقب اين تيمار ميوهها به سينکی قوی برای
برخی از عناصر تبديل میشوند ( Zhenming et al.,
 .)2008کاربرد پس از گلدهی اسيد جيبرليک اندازة حبه
را از طريق افزايش تقسيمات سلولی يا بزرگسازی
سلولها يا هر دو افزايش میدهد که يکی از نتايج آن
افزايش آب کل در هر حبه است ( Perez & Gomez,
 .)2000در يک بررسی روی انگور رقم سلطانی (بیدانۀ
سفيد) مشخص شد که کاربرد فورکلرفنورون و اسيد
جيبرليک در مرحلۀ ميوهبندی بهترتيب منجر به عدم تأثير
و افزايش نسبت طول به قطر حبه در مقايسه با شاهد
(بدون محلولپاشی) میشود ،بهطوریکه حبههای

جدول  .2مقايسۀ ميانگين اثر سطوح مختلف فورکلورفنورون بر ويژگیهای کيفی و کمّی انگور سلطانی
فورکلورفنورون
)(mg.L-1

1

طول

قطر

حبه

حبه

)(mm

)(mm

49/16c 44/41c

جرم
حبه بريکس
()%
)(g
2c

pH

اسيد

مادة

کل

خشک

()%

()%

رطوبت
()%

ارزش

ارزش

رنگ

رنگ

قرمز

سبز

ارزش مساحت
سطح چروکيدگی
رنگ
آبی

)(mm2

33/41b 94/69 414/39 63/46ab 19/66b 26/94a 1/96 9/94 22/69

2/26b

1/9

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

49

2/23a

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

26

493/29a

* ستونهای بدون حروف با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال  9درصد اختالف معناداری ندارند.
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جدول  .9مقايسۀ ميانگين اثر سطوح مختلف اسيد جيبرليک بر ويژگیهای کيفی و کمّی انگور سلطانی
ارزش
ارزش
ارزش
مادة
جرم
قطر
طول
اسيد
رطوبت
اسيدکل
رنگ
رنگ
رنگ
خشک
حبه بريکس
pH
حبه
جيبرليک حبه
()%
()%
آبی
سبز
قرمز
()%
()%
)(g
)(mm
)(mm
)(mg.L-1
94/41 419/94 34/16a 19/99b 26/46a
1/9
9/96 29/44a 4/14b 49/63b 44/96b
1
23/42 416/94 66/23ab 11/12a 22/36b 1/91 9/99 21/31b 9/14a 46/63a 21/64a
21
21/39 411/49 66/11b 14/62a 29/41b 1/93 9/69 21/36b 9a
46/11a 24/93a
61
* ستونهای بدون حروف با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال  9درصد اختالف معناداری ندارند.

جرم ،حجم و جرم حجمی حبه

براساس مقايسۀ ميانگين دادهها (جدول 2و شکل )2در
بين تيمارهای مختلف فورکلرفنورون از نظر جرم و جرم
حجمی حبه در سطح احتمال  4درصد اختالف معنادار
وجود داشت ،بدين صورت که با افزايش غلظت
فورکلرفنورون جرم حبه افزايش يافت و به بيشترين ميزان
در غلظت  49ميلیگرم در ليتر رسيد .بهعکس ،کاربرد
فورکلرفنورون موجب کاهش ميزان جرم حجمی حبه شد.
در رابطه با تيمار اسيد جيبرليک ،کاربرد اين تنظيمکنندة
رشد تنها بر جرم حبه تأثير معنادار داشت (سطح احتمال
 4درصد) (جدول )9و موجب افزايش آن در مقايسه با
تيمار شاهد شد .اثر متقابل فورکلرفنورون و اسيد
جيبرليک نيز بر ميزان حجم حبه در سطح احتمال 9
درصد افزايش معناداری را در مقايسه با شاهد نشان داد
(شکل .)9در انگور رقم سلطانی ( Retamales et al.,
 ،)1995هيمرود سيدلس (،)Zabadal & Bukovac, 2006
4
ردگالب ) ،(Zoffoli et al., 2009کيوهو ( Han & Lee,
 )2004و تامسون سيدلس ،پرلت سيدلس 2و سوپريور
سيدلس (1997) Ben-Arie et al. 9گزارش شده است که
به دنبال تيمار فورکلرفنورون در مرحلۀ ميوهبندی جرم
حبه در مقايسه با شاهد (بدون محلولپاشی) افزايش
میيابد .براساس يافتههای پژوهشگران مختلف کاربرد
اسيد جيبرليک روی انگور تامسون سيدلس در مرحلۀ
ميوهبندی (زمانی که قطر حبه حدود  6ميلیمتر است)
( ،)Retamales et al., 1995قبل از شکوفايی گل
) (Jawanda et al., 1974و تمامگل ( Gowda et al.,
 )2006سبب افزايش محسوس جرم حبه در مقايسه با
شاهد (بدون محلولپاشی) میشود .استفاده از اسيد
1. Kyoho
2. Perlette seedless
3. Superior seedless

مساحت
سطح

چروکيدگی

)(mm2

36/32b
494/44a
421/63a

2/43b
2/23a
2/23a

جيبرليک اندازة ميوههای انگور را افزايش میدهد
( .)Zhenming et al., 2008افزايش جرم حبه با کاربرد
فورکلرفنورون بهدليل آن است که سايتوکينينها تقسيم
سلولی را تحريک میکنند و موجب تحريک ساختهشدن
برخی پروتئينها میشوند ( Coombe, 1976; Harada,
 .)1978 & Letham, 1967از طرفی به سبب آنکه
سايتوکينينها میتوانند حجيمشدن سلول را تحريک
کنند جرم حبه بهوسيلۀ تيمار فورکلرفنورون افزايش
میيابد ( .)Han & Lee, 2004افزايش در جرم حبه
بهوسيلۀ اسيد جيبرليک عمدتاً بهدليل تقسيم سلولی در
مراحل اوليه و سپس انبساط سلولی سريعتر که مربوط به
نفوذ متابوليتها و آب به داخل حبه است ،صورت میگيرد
( .)Gowda et al., 2006همچنين رشد و نمو حبه با
کاربرد اسيد جيبرليک در انگور تامسون سيدلس بهدليل
تبديلشدن به يک بخش مصرفی قوی است که به موجب
آن انتقال متابوليتها به سمت محل تجمع هورمونها
صورت میگيرد ( .)Sachs & Weaver, 1968در
بررسیهای انجامشده روی انگور تامسون سيدلس با تيمار
اسيد جيبرليک حجم حبهها در مقايسه با شاهد (بدون
محلولپاشی) افزايش میيابد که با نتايج بهدستآمده از
اين بررسی مطابقت دارد (.)El-Banna & Weaver, 1979
ماهيت افزايش حجم توسط اين دو تنظيمکنندة رشد
کامالً متفاوت با هم است .رشد ايجادشده توسط جيبرلين
بيشتر بهعلت جذب آب و طويلشدن سلولهاست
درحالیکه در مورد فورکلرفنورون اين رشد بهعلت تشکيل
تعداد بيشتری سلول است .بنابراين ،در حالت دوم مادة
خشک فراوانتری توليد خواهد شد که برای بسياری از
اهداف مخصوصاً فرآوری حائز اهميتتر است .گياهان
تيمارشده با جيبرلين ميوههای پرآبتری دارند که برای
تازهخوری مناسبتر هستند ولی قابليت نگهداری آنها در
انبار کم است و اصالً برای توليد کشمش مناسب نيستند.
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در اين پژوهش حبههای شاهد (بدون محلولپاشی)
بهدليل داشتن حجم بسيار کمتر از حبههای تيمارشده
با فورکلرفنورون ،جرم حجمی بيشتری را به خود
اختصاص دادهاند (شکل .)2دليل اين امر مربوط به

خاصيت فورکلرفنورون است ،که با افزايشدادن
تقسيمات سلولی و انبساط آنها (افزايش حجم) ( Patil
 ،)et al., 2006; Smith, 2008جرم حجمی اين حبهها
کاهش میيابد.

شکل .2ميانگين نسبت طول به قطر حبۀ انگور سلطانی در غلظتهای مختلف فورکلر فنورون

شکل .9ميانگين حجم حبۀ انگور سلطانی در سطوح مختلف  CPPUو
مواد جامد محلول ميوه

در بين تنظيمکنندههای رشد (فورکلرفنورون و اسيد
جيبرليک) تنها اسيد جيبرليک اثر معنادار (سطح احتمال
 9درصد) بر درجۀ بريکس ميوه داشت (جدول،)9
بهطوریکه کاربرد آن موجب کاهش ميزان مواد جامد
محلول ميوه در مقايسه با شاهد شد .کاربرد فورکلرفنورون
روی رقم سلطانی ( ،)Retamales et al., 1995ردگالب،
روبی سيدلس ) (Zoffoli et al., 2009و کيوهو ( & Han
 )Lee, 2004در مرحلۀ ميوهبندی تأثيری در مواد جامد
محلول ميوه در مقايسه با شاهد نداشت ،که با نتايج
بهدستآمده از اين بررسی مبنی بر بیتأثير بودن
فورکلرفنورون روی مواد جامد محلول ميوه همراستا
هستند .کاربرد اسيد جيبرليک در انگور رقم بی آر اس
4
کالرا سيدلس (کاربرد  41ميلیگرم در ليتر) ( Formolo
seedlessBRS Clara1.

GA3

 )et al., 2010و تامسون سيدلس (کاربرد  61ميلیگرم در
ليتر) ) ،(Sidahmed & Kliewer, 1980در مرحلۀ
ميوهبندی سبب کاهش مواد جامد محلول ميوه شد که با
نتايج اين بررسی همخوانی دارند .کاهش مواد جامد
محلول ميوة انگور بر اثر تيمار اسيد جيبرليک در اين
بررسی ،به احتمال زياد بهدليل خاصيت اين ماده در
طويلسازی سلولها و درنتيجه افزايش آب کل در
حبههاست .کاهش مواد جامد محلول در تيمار جيبرلين
بهعلت ماهيت اين هورمون گياهی و نحوة القای رشد
توسط آن است .اين هورمون رشد شديدی را از طريق
افزايش طول سلولها تحريک میکند ولی تأثير چندانی
روی افزايش تعداد سلولها ندارد .برای چنين رشدی نياز
به جذب آب فراوان است که درنهايت منجر به رقيقتر
شدن شيرة سلولی و کاهش درصد مواد جامد در ميوهها
خواهد شد.
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 pHو اسيد كل ميوه

نتايج نشان داد (جدولهای  2و  )9که تيمارهای
تنظيمکنندة رشد تأثير معناداری در  pHو اسيد کل
عصارة ميوه نداشت .گزارشهای کمی در رابطه با اثر
فورکلرفنورون و اسيد جيبرليک روی  pHآب ميوة انگور و
ساير ميوهها وجود دارد .به عنوان نمونه میتوان به
4
پژوهشهای انجامشده با استفاده از چهار گرم بر ايکر
فورکلرفنورون در مرحلۀ تمامگل اشاره کرد که نشان داد
اين ماده  pHآب ميوة انگور را در مقايسه با شاهد (بدون
محلولپاشی) کاهش میدهد که مخالف نتايج اين بررسی
است ) .(Smith, 2008بررسیهای ديگر مؤثرنبودن اسيد
جيبرليک ( 41ميلیگرم در ليتر در مرحلۀ ميوهبندی)
روی  pHآب ميوة انگور رقم بی آر اس کالرا سيدلس را
نشان داد ) .(Formolo et al., 2010گزارشهايی نيز در
رابطه با بیتأثير بودن فورکلرفنورون بر اسيد کل ميوه
موجود است ،به عنوان مثال نتايج بررسیها روی کيوهو (با
کاربرد  41ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون 41 ،روز پس از
مرحلۀ تمامگل) نشان داد که محلولپاشی فورکلرفنورون
در غلظتهای بهکاررفته تأثيری روی اسيد ميوهها نداشته
است ( .)Han & Lee, 2004در انگور رقم تامسون سيدلس
( ;Gowda et al., 2006; Jawanda et al., 1974
 ،)1980 .Sidahmed & Kliewer,کيوهو ( Han & Lee,
 ،)2004بی آر اس کالرا سيدلس ( Formolo et al.,
 ،)2010ردگالب و روبی سيدلس )(Zoffoli et al., 2009
گزارش شده است که به دنبال تيمار اسيد جيبرليک
تغييری در ميزان اسيد ميوهها در مقايسه با شاهد (بدون

محلولپاشی) مالحظه نمیشود که گزارشهای اين
پژوهشگران با نتايج بهدستآمده از اين بررسی مطابقت
دارند .از محاسن بزرگ اين دو تنظيمکنندة رشد عدم
تغيير در مقدار اسيد ميوهها و نيز در ميزان ترشی
آنهاست .اين مورد هم برای انگورهای مخصوص فرآوری
و هم انواع مخصوص تازهخوری حائز اهميت است.
ویتامين ث

اثر متقابل اسيد جيبرليک و فورکلرفنورون در سطح
احتمال  4درصد بر ميزان ويتامين ث ميوه معنادار بوده
است (شکل .)6ويتامين ث زياد در ميوهها يکی از
فاکتورهای مهم کيفی است .با مقايسۀ ميانگين سطوح
غلظتهای کاربردی اسيد جيبرليک × فورکلرفنورون
مشخص شد که تمامی تيمارها (جز تيمار صفر ميلیگرم
در ليتر اسيد جيبرليک ×  1/9ميلیگرم در ليتر
فورکلرفنورون) موجب افزايش ميزان ويتامين ث ميوه در
مقايسه با شاهد شدهاند .گزارشهای کمی در مورد اثر
کاربرد فورکلرفنورون و اسيد جيبرليک روی ميزان
ويتامين ث ميوه در دست هستند .مطالعات پژوهشگران
نشان داد که کاربرد فورکلرفنورون روی کيوی گونۀ
آرگوتا 41 ،2روز پس از ريزش گلبرگ به غلظتهای 9 ،4
و  41ميلیگرم در ليتر موجب کاهش ويتامين ث ميوه در
مقايسه با شاهد میشود ( .)Kim et al., 2006در انگور نيز
کاربرد  91ميلیگرم در ليتر اسيد جيبرليک در مرحلۀ
گلدهی سبب افزايش اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) ميوه
شد (.)Singh et al., 1994

شکل  .6ميانگين حجم حبۀ انگور سلطانی در سطوح مختلف  CPPUو
(واحد اندازهگيرى زمين معادل  6161مترمربع) 1. Acre
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درصد مادۀ خشک و رطوبت ميوه

رنگ ،مساحت سطح و چروكيدگی حبه

اثر فورکلرفنورون و اسيد جيبرليک بهترتيب در سطح
احتمال  4و  9درصد بر ميزان مادة خشک و رطوبت ميوه
معنادار بوده است (جدولهای  2و  .)9کمترين درصد مادة
خشک و بيشترين درصد رطوبت ميوه در تيمار 49
ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون و  21و  61ميلیگرم در
ليتر اسيد جيبرليک به دست آمد .باالبودن درصد رطوبت
و پايينبودن درصد مادة خشک ميوه با کاربرد
فورکلرفنورون ( 49ميلیگرم در ليتر) و اسيد جيبرليک
( 21و  61ميلیگرم در ليتر) در اين بررسی نشاندهندة
آن است که اين ترکيبات حجم را بيشتر از وزن خشک
افزايش دادهاند .هرچه قدر ميزان رطوبت ميوة کمتر ،ولی
ميزان مادة خشک باالتر باشد آن ميوه برای خشککردن
مناسبتر است و از ضريب تبديل باالتری برخوردار است.
با توجه به اين امر و نتايج بهدستآمده در جدولهای  2و
 ،9مشخص میشود که تنها حبههای تيمارشده با غلظت
 1/9ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون بهدليل افزايشندادن
درصد رطوبت و کاهشندادن درصد مادة خشک ميوه،
برای خشککردن مناسباند .بهطورکلی ،معموالً
هورمونهای جيبرلينی سبب کاهش و هورمونهای
سايتوکينينی سبب افزايش وزن خشک میشوند ولی با
توجه به ماهيت هورمونهای سايتوکينينی و تحريک
شديد تقسيم سلولی ،در مواردی تعداد زيادی سلول توليد
خواهند شد که بهدليل محدودبودن مقدار آسيميالت
فتوسنتزی قادر به تجمع قند و موادی از اين دست را
ندارند .طبيعی است که چنين سلولهايی مادة خشک
چندانی نخواهند داشت .يکی از راهکارهای مفيد در اين
موارد برای افزايش مادة خشک متعاقب تيمار با ترکيبات
سايتوکينينی ،کاهشدادن منابع مصرف و حذف ميوههای
اضافی است .در اين حالت سايتوکينين توانايی تقويت
قدرت سينک در ميوه را داشته و درنهايت سبب تجمع
بيشتر مواد فتوسنتزی در ميوه و افزايش وزن خشک
ميوهها خواهد شد .به نظر میرسد در ميوههای توليدشده
در اين پژوهش با وجودی که ميوهها پتانسيل توليد مادة
خشک بيشتری را داشتهاند ولی بهدليل رقابت با ساير
ميوهها و سينکهای گياه ،تجمع کمتری در آنها اتفاق
افتاده است که درنهايت سبب افزايش معنادار وزن خشک
نشده است.

اثر فورکلرفنورون و اسيد جيبرليک بهترتيب در سطح
احتمال  9و  4درصد بر ارزش رنگ قرمز ميوه و ميزان
چروکيدگی حبه معنادار بوده است (جدولهای  2و ،)9
همچنين اثر اين دو تنظيمکننده بر ميزان مساحت
سطح حبه در سطح احتمال  4درصد معنادار است.
بيشترين ميزان چروکيدگی و مساحت سطح بهترتيب
مربوط به غلظت  49فورکلرفنورون و  21و 61
ميلیگرم در ليتر اسيد جيبرليک است .کمترين ميزان
ارزش رنگ قرمز ميوه نيز بهترتيب مربوط به تيمار 49
و  61ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون و اسيد جيبرليک
بود .براساس نتايجی که در بخش قبل ارائه شد غلظت
 1/9ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون درصد رطوبت
پايينتر و مادة خشک باالتری را در ميوه در مقايسه با
تيمار  49ميلیگرم در ليتر ايجاد کرد .متعاقب باالبودن
مادة خشک در ميوه ،کربوهيدراتهای محلول در بافت
نيز افزايش میيابد که به احتمال زياد تمامی اين عوامل
زمينه را برای تسريع واکنشهای مايالرد 4در مقابل نور
آفتاب در طول دورة رشد و نمو ميوه در تاکستان،
فراهم میکند و درنهايت موجب تغيير رنگ حبهها
میشود .افزايش مساحت سطح حبه با کاربرد
فورکلرفنورون و اسيد جيبرليک مربوط به خاصيت
سايتوکينينی فورکلرفنورون در افزايش تقسيمات
سلولی و خاصيت اسيد جيبرليک در طويلسازی
سلولها است براساس نتايجی که در بخش گذشته ارائه
شد احتماالً تيمارهای  49ميلیگرم در ليتر
فورکلرفنورون و  21و  61ميلیگرم در ليتر اسيد
جيبرليک بهدليل داشتن ميزان رطوبت باال ،ميزان از
دست رفتن آب بافت ميوه در طول عمليات برداشت
بهدليل باالبودن دمای هوا زياد بوده است که به موجب
آن سبب افزايش ميزان چروکيدگی حبهها پس از دورة
برداشت شده است .از اينرو میبايست تمهيداتی
صورت گيرد تا در صورت باالبودن دمای هوا در زمان
برداشت ،خنککردن اوليه محصول سريعاً انجام شود تا
چروکيدگی در محصول به حداقل برسد و بازارپسندی
محصول کاهش نيابد.

1. Mylard reactions
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...  بر کيفيت وGA3  وCPPU  تأثير تنظيمکنندههای رشد:بقالزاده کوچهباغی و همکاران

 و مقدار،را يک سال پس از استفاده از آن کاهش نمیدهد
الزم از آن برای افزايش اندازة حبههای انگور بهدليل
،داشتن فعاليت فيزيولوژيکی باال نسبت به اسيد جيبرليک
 از اينرو استفاده از فورکلرفنورون از نظر.بسيار کم است
 درمجموع با.اقتصادی نيز مقرون به صرفه خواهد بود
1/9 توجه به مطالب يادشده به نظر میرسد غلظت
 بهمنزلۀ يک تيمار مناسب،ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون
برای بهبود کيفيت و کمّيت ميوة انگور رقم سلطانی در
شرايط تاکستانهای منطقه برای هر دو هدف توأم
.تازهخوری و کشمش است

نتيجهگيری

 تيمارهای تنظيمکنندة رشد اسيد،در اين بررسی
) جرم و اندازةCPPU( ( و فورکلرفنورونGA3) جيبرليک
 ولی هر دو غلظت.حبههای انگور سلطانی را افزايش دادند
 ميلیگرم در ليتر) بهدليل61  و21( اسيد جيبرليک
 ارزش، درصد مادة خشک ميوه،کاهشدادن ميزان بريکس
رنگ قرمز و افزايش چروکيدگی آن در مقايسه با غلظت
 برای مصارف، ميلیگرم در ليتر فورکلرفنورون1/9
 از طرفی.تازهخوری بهويژه توليد کشمش مناسب نيستند
فورکلرفنورون برخالف اسيد جيبرليک باردهی ارقام انگور
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