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 چكيده

 ،(ایاهد ) صیفر  غلظت چهار در جی رلیک پاای اسید ، محلول‘یاقوتی’منظور به ود صفات کمی و کیفی انهور بیدان   در این پ وه ، به

هیای بیارور    پاای مرحل  سیوم در قا یدۀ ایاخه    برداری همزمان با محلول لیات حلقهدر سه مرحله و  م لیتر در گرم میلی 40 و 25 ،15

طیوری   به اد، ااهد با مقایسه در خواه طول افزای  موجب معناداری طور به اسید جی رلیک ها در چهار تکرار انجام گرفت. تیمار بوته

 40 و 25 ،15 هیای  غلظیت  در ولیی  بود، متر سانتی 46/13 حدود در ااهد نمون  در پاای محلول از پد روز 14 خواه، محور طول که

بیرداری   پاای اسیید جی رلییک و حلقیه    محلول . مد دست به متر سانتی 95/23 و 73/19 ،87/17 ترتیب به جی رلیک اسید لیتر در گرم میلی

 40ر برهمکن  بیین غلظیت   گرم( د 7/483گرم( و خواه ) 42/1طوری که حداکثر وزن ح ه ) س ب افزای  وزن ح ه و خواه اد، به

طور معناداری به افیزای  طیول و    برداری در مقایسه با ااهد به دست  مد. همچنین  مل حلقه برداری به گرم اسید جی رلیک و حلقه میلی

بیرداری سی ب    کاربرد اسیید جی رلییک و  ملییات حلقیه     .ن ود های مورد بررسی معنادار  رض ح ه منجر اد، اما در برخی از ااخ 

 زای  نس ت قند به اسید اد و تفاوت معناداری با نمون  ااهد داات.اف

 ح ه، وزن خواه. اندازۀ ح ه، انهور، تراکم خواه، طول خواه، وزن ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

ایران  ارقام انهور در ترین مهم از یکی ‘یاقوتی’بیدان   انهور

 کگمگیی  و خوریتازه مصارف در زیادی اهمیت که است

حال، برخی از صفات منفی در این رقم از جمله  دارد. با این

ها و تراکم زییاد ح یه در خوایه سی ب      اندازۀ کوچک ح ه

اده است که این رقم از ارزش تجاری چندانی برخیوردار  

ن ااد. اندازۀ ح ه در انهور تحیت تیأثیر  وامیل داخلیی و     

هیای داخلیی در بافیت گییاه،     خارجی نظیر مقدار هورمیون 

ای درخت، دمای محیط، نور و مقدار    در ت تغریهوضعی

حال، اندازۀ ح یه و  ملکیرد    [. با این14دسترس قرار دارد  

تیوان بیا اسیتفاده از     هیا در انهورهیای بیدانیه را میی     خواه

 [. 18های راد گیاهی به ود داد   کننده تنظیم

برور موجود در ح   انهور تأثیر مهمی در تولیید اسیید   

[. بنابراین غلظت این هورمون در بافیت  12  جی رلیک دارد

ها دارد  ای با تعداد برور موجود در ح ه گیاه هم ستهی قوی

 هیای راید گییاهی    کننیده  تنظییم  خیارجی  [. کاربرد1، 11 

صفات کمیی و کیفیی    به ود به اسید جی رلیک، خصوص به

کییاربرد  .[9،  21اییود   مییی انهییور منجییر بیدانیی  ارقییام در

لیک در انهورهای بیدانه در زمان تگکیل خارجی اسید جی ر

هیا   ها و به ود  ملکرد خواه میوه س ب افزای  اندازۀ ح ه

اود. اسیتفاده از اسیید جی رلییک در ایین زمیان سی ب        می

ها و در پیی  ن بیزرگ ایدن     افزای  تقسیم سلولی در ح ه

هورمون  پاای [. محلول15، 17اود   ها می ها در ح ه سلول

 انهیور  خوای   در هیا  ح یه  اندازۀ افزای  به اسید جی رلیک

 روی جی رلییک  اسید کاربرد [.2  انجامد می 1امکراتریز بیدان 

 تنیک  س ب ها گل اکوفایی از پد 2کریمسون بیدان  انهور

 محیرک  تگکیل میوه، مرحل  در و اود می خواه در ها ح ه

کیاربرد هورمیون اسیید     [.5   یید  میی  ایمار  به ها ح ه راد

واسط  افیزای  راید رویگیی گییاه،      ور بهجی رلیک در انه

                                                           
1 . Emperatriz 

2 . Crimson 

موجب افزای  جر  برخی  ناصر غرایی نظییر نیتیروژن،   

ها  اود که بر صفات کمی و کیفی خواه فسفر و پتاسیم می

بیرداری در قا یدۀ    [. همچنین حلقه22ها مؤثر است   و ح ه

هیا در   های یکسال  انهور س ب افیزای  انیدازۀ ح یه    ااخه

[. در بسییاری از  20اود   ها می هخواه و تجمع قند در ح 

بیرداری   همراه حلقیه  کگورها، از هورمون اسید جی رلیک به

های یکسال  انهورهای بیدانه برای افیزای    در قا دۀ ااخه

[. افیزای   13کننید    ها استفاده می صفات کمی و کیفی ح ه

واسط  تجمع  اده به برداری ها در انهورهای حلقه اندازۀ ح ه

سیمت   هیا و انتقیال  ن بیه    نتزی در سرایاخه ترکی ات فتوس

 [. 20هاست   خواه و ح ه

 نوان رقمی زودرس و بیدانه جایهیاه   به‘ یاقوتی’ انهور

 تیراکم  خاصی در بین ارقام بیدان  انهور در ایران دارد، ولی

 است که نامطلو  صفات از رقم این در ها ح ه بودن ریز و

 ارقام سایر با رقابت قدرت ‘یاقوتی’ رقم است اده موجب

بنابراین اسیتفاده از تیمارهیای    .بااد ندااته را انهور بیدان 

 نوان تیمارهیای میؤثر در    برداری به اسید جی رلیک و حلقه

تواند در افیزای    های انهور می افزای  اندازه و کیفیت ح ه

 پی وه  حاضیر،   ارزش تجاری این رقم مؤثر بااد. هدف

پاایی   بیرداری و محلیول   همطالع  اثر تلفیقی تیمارهای حلقی 

انهییور  کیفییی و کمییی اسییید جی رلیییک در به ییود صییفات

 .است‘ یاقوتی’

 

 ها . مواد و روش2

هیای   با هیرس ایاخه   1391این پ وه  از اواخر زمستان 

بیه   1392ارو  اد و در اواخر بهار  ‘یاقوتی’بارور انهور 

بیاغی تجیاری واقیع در     ا میال تیمارهیا   پایان رسید. محل

غر  از استان ایالم بیود و ارزییابی    گیالن ستاناطراف اهر

صورت گرفیت.   ایالم دانگهاه صفات در  زمایگهاه باغ انی

اکل پاچراغی تربیت اده بودند  به‘ یاقوتی’ های انهور بوته

های بارور یکساله هرس ادند.  و با حف  پنج جوانه، ااخه
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 بیرداری  حلقیه  و جی رلیک اسید اامل اده ا مال تیمارهای

 25 ،15 ،(ایاهد ) صفر غلظت چهار در جی رلیک اسید. بود

 مرحلی   اولیین . اید  و ا میال  تهییه  لیتر در گرم میلی 40 و

 خواه ظهور از بعد 1392 فروردین اواسط در پاای محلول

 خوایه  اولی  طرح اندازۀ کهزمانی هاگل اکوفایی از ق ل و

 هیا  بوتیه  و هیا  خوایه  روی بود، متر سانتی 3 تا 2 حدود در

طوری  به گرفت، انجام کامل طور به پاای محلول. اد مالا 

 دوم مرحل . بود چکیدن حال در ها بوته از    های قطره که

 مرحلی   و هیا گلدرصد  50 اکوفایی زمان در پاای محلول

 انیدازۀ  زمیانی کیه   1هیا  میوه نگت از بعد پاای، محلول سوم

 یمارادهت های بوته. گرفت انجام بود، متر میلی 2 تا 1 ها ح ه

 تقسییم  گروه دو به اسید جی رلیک های غلظت از یک هر با

دوم  در گیروه  و اید  بیرداری  حلقیه  گیروه  ییک  ادند کیه 

 همزمان برداری حلقه  ملیات. صورت نهرفت برداری حلقه

 بیارور  هیای  ایاخه  قا یدۀ  در پاایی،  محلول  خر مرحل  با

 . انجام گرفت متری میلی 4 تا 3 حلق  یک صورت به یکساله

پاای اول، سیه   روز پد از محلول 14و  7های در زمان

طور تصادفی انتخا  و طیول  نهیا بیه     خواه از هر بوته به

ها، سه خواه  گیری اد. بعد از رسیدن میوه متر اندازه سانتی

طور تصادفی برداات اد و بعد از انتقال به  زمایگیهاه،   به

سایر صفات کمی و کیفی اامل وزن خواه، طیول نهیایی   

 خوایه،  در ح ه واه،  رض خواه، اندازۀ خواه، تراکمخ

 خگییک و تییر وزن ح ییه، انییدازۀ ح ییه،  ییرض ح ییه، وزن

 اسیید  بیه  قنید  اسیید و نسی ت   درصد قند، درصد برر، ا ه

گیری وزن، طول و  یرض ح یه،    برای اندازه ادند. بررسی

طور تصادفی از هر خواه انتخا  و میانهین این  ح ه به 20

گیری  ای یک ح ه ث ت اد. برای اندازهصفات در نهایت بر

ح یه   20بیرر موجیود در    بیرر، ای ه   وزن تر و خگک ای ه 

تیوزین و وزن   01/0استخراج و بعد از امارش با ترازوی 

برر بر ورد اد. همچنین بعید از خگیک کیردن     تر یک ا ه

                                                           
1 . Fruit set 

درجی    65سیا ت در دمیای    48مدت  ا ه برور در  ون به

  ییت ایید. بییرایگییراد وزن خگییک یکگیی   بییرر ث سییانتی

 هیا  مییوه   صیارۀ  تیتراسیون، قابل اسیدیت  و قند گیری اندازه

 رفرکتیومتر  دسیتهاه  از اسیتفاده  بیا   صاره قند مقدار و تهیه

 سیود  از اسیتفاده  با تیتراسیون قابل اسیدیت  درصد و دستی

 متیر  pH از اسیتفاده  بیا  = pH 2/8 تیا  نرمیال  1/0 سیوز ور 

 فرمیول  از اسیتفاده  با ایتنه در و اد گیری اندازه دیجیتالی

. اید  محاسی ه  تارتاریک اسید برحسب اسید مقدار مربوط،

 از خوایه  در هیا  ح یه  تیراکم  کیفی صفت گیری اندازه برای

 اد.  استفاده (IBPGRانهور ) برای موجود دیسکریکتور

 هیای بلیوک  طرح قالب در فاکتوریل صورت به  زمای 

ورهای  زمای  اد. فاکت اجرا تصادفی در چهار تکرار کامل

اییامل تیمییار اسییید جی رلیییک )در چهییار سییط ( و تیمییار 

بوتیه و   16برداری )در دو سط ( بود. در هیر تکیرار    حلقه

ازای  بوته درنظر گرفته اد. در هر تکیرار بیه   64درمجمو  

هر تیمار دو بوته اختصاص یافت. بنابراین هیر تیمیار روی   

افیزار   نیرم  از هاستفاد با ها داده هگت بوته ا مال اد. تجزی 

 بین اختالف و گرفت ( صورت9-1-3)نسخ   SAS ماری 

 سط  در( LSD) معناداری حداقل  زمون توسط ها میانهین

 در خواییه انییدازۀ ال تییه. ایید مقایسییهدرصیید  5 احتمییال

 پاایی مرحلی  اول بیا    بعد از محلول روز 14 و 7 های زمان

 و مجیزا  طیور  بیه  زمیان  ایین  در برداری حلقه  دم به توجه

 .اد تحلیل و تجزیه تصادفی کامل های بلوک طرح صورت به

 

 . نتایج  3

طول خواه،   مده از تجزی  واریاند مربوط به دست نتایج به

 1پاایی مرحلی  اول در جیدول     روز بعد از محلول 14و  7

 پید  روز 7 زمان در که داد نگان  زمای   مده است. نتایج

 غلظیت  سیه  هر ،(2جدول ) پاای اسید جی رلیک محلول از

 معنیادار  افیزای   سی ب  ایاهد  با مقایسه در جی رلیک اسید

 در گیرم  میلی 40 غلظت اثر بین، این در. ادند خواه طول
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 از بیگیتر  خوایه  محور طول اسید جی رلیک بر افزای  لیتر

 و 15 غلظت دو بین. بود گرم میلی 25 و 15 های غلظت اثر

 از عنیاداری م اخیتالف  جی رلییک  اسید لیتر در گرم میلی 25

از  زمیان  گرایت  با. نگد مگاهده خواه افزای  طول نظر

 طیول  افزای  در جی رلیک اسید تیمارهای اثر پاای، محلول

 پید  روز 14 زمان در طوری که به اد، بیگتر نمایان خواه

 طیول  افیزای  بیگیتر   سی ب  غلظت سه هر پاای محلول از

 داسیی  غلظیت  افزای  ادند و با ااهد با مقایسه در خواه

 افیزای  معنیاداری را نگیان داد،    خواه نیز طول جی رلیک

 گیرم  میلیی  40 غلظت در خواه طول بیگترین طوری که به

مربیوط   بعدی درج  در متر و سانتی 95/23به میزان  لیتر بر

گییرم در لیتییر اسییید جی رلیییک  میلییی 15و  25بییه غلظییت 

 (.2 جدول) متر بود سانتی 87/17و  73/19ترتیب  به

ول تجزییی  واریییاند تییأثیرات تیمییار   براسییاس جیید 

هیای میورد    پاای اسید جی رلیک، بر همی  ایاخ    محلول

بررسی اامل تیراکم ح یه در خوایه، وزن خوایه، طیول      

نهایی خواه،  رض خواه، اندازۀ خواه، وزن ح ه، طیول  

برر، مقدار  ح ه، قطر ح ه، اندازۀ ح ه، وزن تر و خگک ا ه

ل تیتراسیییون و مییواد جامیید محلییول، درصیید اسیییدیت  قابیی

برداری  (. اثر تیمار حلقه3ااخ  طعم معنادار بود )جدول 

های مورد بررسیی بیه غییر از انیدازۀ     نیز بر تمامی ااخ 

بیرر و   خواه، تراکم ح ه در خواه، وزن تر و خگک ای ه 

درصد مواد جامد محلول معنادار بود. اثیر بیرهمکن  بیین    

وصییات  بیرداری بیر خص   تیمارهای اسید جی رلیک و حلقیه 

فیزیکی خواه و ح ه نظیر وزن خواه، وزن، طول، قطیر و  

اندازۀ ح ه معنادار بود، ولی بیر سیایر میوارد معنیادار ن یود      

 (.3)جدول 

 

 ‘یاقوتی’ بیدانۀ انگور خوشۀطول  براول  مرحلۀدر اسید جیبرلیک ی پاش محلولواریانس اثر  تجزیۀ .1جدول 

 پاای روز بعد از محلول 14 پاای محلول روز بعد از 7 درج   زادی منابع تغییرات

 ns62/5 ns06/0 3 بلوک

 59/75** 64/30** 3 اسید جی رلیک

 65/0 13/1 9 خطای  زمایگی

 56/7 32/2 - )%( (CV)ضریب تغییرات 

 : غیرمعنادارnsدرصد،  5درصد، *:  معنادار در سط   1**: معنادار در سط  

 
 اول مرحلۀی پاش محلولروز بعد از  14و  7 ‘یاقوتی’ بیدانۀ انگور خوشۀبر طول  اسید جیبرلیکی پاش محلولاثر مقایسۀ میانگین  .2جدول 

 (cmطول خواه )

 اسید جی رلیک

(mg/l) 

0 15 25 40 

19/8 پاای مرحل  اول روز بعد از محلول 7 c 61/10 b 75/11 b 86/14 a 

46/13 پاای مرحل  اول روز بعد از محلول 14 d 87/17 c 73/19 b 95/23 a 

 ندارند. LSDدرصد  زمون  5، تفاوت معناداری نس ت به یکدیهر در سط   های دارای حروف مگابه در هر ردیفمیانهین
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 خوشه یكیزيف ا يخصوص. 1. 3

پاای اسیید جی رلییک در مقایسیه بیا      وزن خواه با محلول

ااهد افزای  یافت و این افزای  وزن خوایه بیا افیزای     

طوری که اختالف بیین   ک بیگتر اد، بهغلظت اسید جی رلی

سه غلظت اسید جی رلیک از نظر وزن خوایه معنیادار بیود    

بییرداری در مقایسییه بییا  ییدم  (. همچنییین حلقییه4)جییدول 

برداری بیه افیزای  معنیادار وزن خوایه منجیر اید        حلقه

(. طول نهایی خواه بعد از برداات محصول، در 5)جدول 

پاایی ایدند، در    لیول هایی که بیا اسیید جی رلییک مح    بوته

مقایسه بیا ایاهد بیگیتر بیود و بیا افیزای  غلظیت اسیید         

طور معناداری بیگتر اید )جیدول    جی رلیک طول خواه به

هییایی کییه فقییط  ملیییات    (، درصییورتی کییه در بوتییه 4

برداری صورت گرفتیه بیود، طیول نهیایی خوایه در       حلقه

 (.5مقایسه با ااهد تفاوت چندانی نداات )جدول 

 
 ‘یاقوتی’بیدانۀ  انگور ۀمیوو كیفی بر خصوصیات كمی  اسید جیبرلیکی پاش محلولاثر تیمار قایسۀ میانگین م .4جدول 

 صفت

 اسید جی رلیک
(mg/l) 

0 15 25 40 

42/285 (grوزن خواه ) c 13/355 b 48/399 b 58/469 a 

06/15 (cmطول نهایی خواه ) c 66/19 b 91/20 b 89/25 a 

83/8 (cm رض خواه ) c 06/10 b 72/10 b 81/11 a 

72/133 (cm2اندازۀ خواه ) c 22/198 b 71/224 b 32/307 a 

92/0 (grوزن ح ه ) c 09/1 b 29/1 a 35/1 a 

2/1 (cmطول ح ه ) d 36/1 c 39/1 b 47/1 a 

1/1 (cmقطر ح ه ) b 17/1 a 18/1 a 18/1 a 

33/1 (cm2اندازۀ ح ه ) d 59/1 c 65/1 b 74/1 a 

45/6 (mmبرر ) وزن تر ا ه b 54/6 b 62/6 b 36/7 a 

1b 01/1 (mmبرر ) وزن خگک ا ه b 04/1 b 17/1 a 

81/17 مواد جامد محلول )%( c 599/18 b 35/20 a 34/21 a 

42/0 اسیدیته )%( a 36/0 c 39/0 b 35/0 c 

8/42 نس ت قند به اسید c 69/51 b 4/52 b 94/59 a 

 1c 2b 2b 4a (scoreتراکم ح ه در خواه )

 ندارند. LSDدرصد  زمون  5وف مگابه در هر صفت، تفاوت معناداری در سط  های دارای حر در هر ردیف، میانهین
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 ‘یاقوتی’ بیدانۀ انگور ۀمیو و كیفی ی بر برخی از خصوصیات كمیبردار حلقهاثر تیمار  . مقایسۀ میانگین5جدول 

 صفت برداری( ااهد ) دم حلقه برداری حلقه

402a 352b ( وزن خواهgr) 

08/20 a 68/20 a طول نهای( ی خواهcm) 

75/10 a 96/9 b ( رض خواه cm) 

220a 211a  اندازۀ خواه(cm2) 

21/1 a 11/1 b ( وزن ح هgr) 

39/1 a 32/1 b ( طول ح هcm) 

17/1 a 14/1 b ( قطر ح هcm) 

65/1 a 52/1 b  اندازۀ ح ه(cm2) 

69/6 a 67/6 a وزن تر برر ا ه ( بررmg) 

08/1 a 02/1 a وزن خگک ا ه ( بررmg) 

36/0 b 4/0 a ( اسیدیت  قابل تیتر%) 

84/19 a 4/19 a )%( مواد جامد محلول 

54a 49b نس ت قند به اسید 

25/2 a 25/2 a ( تراکم ح ه در خواهscore) 

 ندارند. LSDدرصد  زمون  5های دارای حروف مگابه در هر ااخ ، تفاوت معناداری در سط   در هر ردیف، میانهین   

 

اسید جی رلیک در مقایسه پاای با هر سه غلظت  محلول

با ااهد به افزای  معنادار  رض خواه منجر اد.  یرض  

طیور   گیرم بیر لیتیر بیه     میلی 40خوا  تیمار اسید جی رلیک 

معناداری بیگتر از  یرض خوای  دو غلظیت دیهیر اسیید      

گیرم بیر    میلیی  25و  15جی رلیک بود، ولی بین دو غلظیت  

هده نگید  لیتر اختالف معناداری از نظر  رض خوایه مگیا  

بییرداری در مقایسییه بییا  ییدم  (. همچنییین حلقییه4)جییدول 

طور معناداری به افزای   رض خواه منجر  برداری به حلقه

برداری  (. اندازۀ خواه تحت تأثیر تیمار حلقه5اد )جدول 

طیور میؤثری ا میال تیمارهیای اسیید       قرار نهرفت، ولی به

منجیر  جی رلیک در مقایسه با ااهد به افزای  اندازۀ خواه 

طیور   اد. با افزای  غلظت اسید جی رلیک، اندازۀ خواه به

ها در خوا  انهیور   معناداری افزای  یافت. تراکم زیاد ح ه

از صفات نیامطلو  در ایین رقیم اسیت و نتیایج      ‘ یاقوتی’

پاایی اسیید جی رلییک بیا      تحقیق حاضر نگان داد محلیول 

و  هیا  گرم در لیتر در مقایسه با سایر غلظیت  میلی 40غلظت 

هیا در خوایه ایده اسیت      ااهد س ب کاه  تیراکم ح یه  

 (.  4)جدول 

 

 . خصوصيا  فيزیكی حبه2. 3

هیا در   پاای اسید جی رلیک بر صفات کمّی ح ه تأثیر محلول

مگخ  اده اسیت. هیر    1در اکل ‘ یاقوتی’ انهور بیدان 

سه تیمار اسید جی رلیک س ب افزای  معنادار وزن ح یه در  

و در این، بین وزن ح ه در تیمارهای  مقایسه با ااهد ادند

طیور معنیاداری    گرم بر لیتر به میلی 25و  40اسید جی رلیک 

گرم بر لیتر  میلی 15بیگتر از وزن ح ه تیمار اسید جی رلیک 

گرم بیر لیتیر    میلی 25و  40 بود، درحالی که بین دو غلظت

اختالف معناداری از نظر وزن ح ه مگیاهده نگید )جیدول    
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بیرداری   برداری در مقایسه با  یدم حلقیه   حلقه (. همچنین4

(. 5اد )جیدول   منجرطور معناداری به افزای  وزن ح ه  به

 40گرم( در برهمکن  بین تیمار  42/1بیگترین وزن ح ه )

دسیت  بیرداری بیه   گرم اسید جی رلیک و  ملیات حلقه میلی

(. براساس نتایج، ا مال تیمار اسید جی رلیک 6 مد )جدول 

ه با ااهد به افزای  معنادار طول ح یه انجامیید و   در مقایس

طور معناداری  با افزای  غلظت اسید جی رلیک، طول ح ه به

 (. 4بیگتر اد )جدول 

 
 ی بر برخی از بردار حلقهو  اسید جیبرلیکی پاش محلولاثر برهمکنش بین تیمارهای  .6جدول 

 ‘یاقوتی’ بیدانۀ انگور ۀمیوو كیفی ی خصوصیات كمّ

 ۀ ح هانداز

(cm2) 

 قطر ح ه

(cm) 

 طول ح ه

(cm) 

 وزن ح ه

(g) 

 وزن خواه

(g) 
 برداری تیمار حلقه

 تیمار اسید جی رلیک

(mg/l) 

21/1 e 07/1 d 13/1 f 87/0 d 4/236 d برداری  دم حلقه 
0 

45/1 d 13/1 c 28/1 e 97/0 d 3/334 c برداری حلقه 

55/1 c 16/1 bc 34/1 de 09/1 c 7/355 c برداری  دم حلقه 
15 

63/1 bc 18/1 ab 38/1 cd 1/1 c 4/354 c برداری حلقه 

59/1 c 16/1 bc 37/1 cd 22/1 b 1/365 c برداری  دم حلقه 
25 

71/1 ab 2/1 a 42/1 bc 37/1 ab 7/433 b برداری حلقه 

71/1 ab 17/1 ab 46/1 ab 27/1 b 453ab برداری  دم حلقه 
40 

77/1 a 18/1 ab 49/1 a 42/1 a 7/483 a برداری حلقه 

 ندارند. LSDدرصد  زمون  5های دارای حروف مگابه در هر صفت، تفاوت معناداری در سط   ، میانهیندر هر ردیف

 

 

 
 ‘یاقوتی’ بر اندازه و طول حبۀ انگور بیدانۀ گرم در لیتر( )میلی ی اسید جیبرلیکپاش محلولاثر  .1شکل 
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ا مال تیمار اسیید جی رلییک در مقایسیه بیا ایاهد بیه       

 ه منجر اد، ولی اختالف معنیاداری  افزای  معنادار قطر ح

(. بیا  4بین سه غلظت اسید جی رلیک مگاهده نگد )جدول 

توجییه بییه معنییادار اییدن بییرهمکن  بییین تیمارهییا تییأثیر  

بیرداری بیر قطیر ح یه، بیه غلظیت اسیید جی رلییک          حلقه

طوری که در تیمارهای ایاهد   اده بستهی داات، به ا مال

بیرداری در   ، حلقیه گیرم بیر لیتیر    میلی 25و اسید جی رلیک 

برداری، به افیزای  معنیادار قطیر ح یه      مقایسه با  دم حلقه

 40و  15منجییر ایید؛ ولییی در تیمارهییای اسییید جی رلیییک 

برداری تأثیری بر قطر ح ه در مقایسه  گرم بر لیتر، حلقه میلی

(. تیمیار اسیید   6برداری نگیان نیداد )جیدول     با  دم حلقه

زای  معنیادار انیدازۀ   جی رلیک در مقایسه با ااهد س ب افی 

ح ه اد و با افزای  غلظیت اسیید جی رلییک انیدازۀ ح یه      

(. بیا توجیه بیه    4طور معناداری افیزای  یافیت )جیدول     به

بیرداری بیر    معنادار ادن برهمکن  بین تیمارها، تأثیر حلقه

اده بسیتهی دارد،   قطر ح ه به غلظت اسید جی رلیک ا مال

 25جی رلییک   طیوری کیه در تیمارهیای ایاهد و اسیید      به

بییرداری در مقایسییه بییا  ییدم   گییرم بییر لیتییر، حلقییه  میلییی

برداری، به افزای  معنادار قطر ح ه منجر اد؛ ولی در  حلقه

گییرم بییر لیتییر،  میلییی 40و  15تیمارهییای اسییید جی رلیییک 

برداری تأثیر معناداری بر افزای  قطر ح ه نگان نیداد   حلقه

 (. 6)جدول 

در تیمیار اسیید    بیرر  بیگترین وزن تیر و خگیک ای ه   

گرم بر لیتر مگاهده اد کیه بیا ایاهد و     میلی 40جی رلیک 

گرم بر لیتیر اسیید جی رلییک اخیتالف      میلی 25و  15تیمار 

معناداری را نگان داد. اختالف معناداری نیز بین تیمارهیای  

گرم بر لیتر با ااهد از نظر مقیدار   25و  15اسید جی رلیک 

بیرداری   د. تیمار حلقهبرر مگاهده نگ وزن تر و خگک ا ه

 4هیای  برر نداات )جدول تأثیری بر وزن تر و خگک ا ه

 (. 5و 

 . خصوصيا  شيميایی ميوه3. 3

درصید( در بیین    34/21بیگترین مقدار مواد جامد محلول )

پاای اسید جی رلییک   اده مربوط به محلول تیمارهای ا مال

بیا  گرم بر لیتر بود و اخیتالف معنیاداری    میلی 40با غلظت 

گرم اسید جی رلیک و ااهد داات؛ امیا بیین    میلی 15تیمار 

گرم اسید جی رلیک برای ایین صیفت    میلی 25و  40سطوح 

اختالف معناداری دیده نگد. مقدار مواد جامید محلیول در   

ترتییب  گرم بر لیتر به میلی 25و  15تیمارهای اسید جی رلیک 

د درصد بیود و کمتیرین مقیدار میواد جامی      35/20و  59/18

(. 4محلییول نیییز در تیمییار اییاهد مگییاهده ایید )جییدول   

برداری سی ب افیزای  مقیدار میواد جامید محلیول در        حلقه

برداری و  ها اد، اما اختالف معناداری بین  ملیات حلقه ح ه

ها مگاهده نگد. نمون  ااهد دارای  برداری در بوته  دم حلقه

هیا بیود.    بیگترین مقدار اسیدیت  قابل تیتراسیون در بین نمونه

گرم بر لیتر درصد اسیدیت  قابیل   میلی 25تیمار اسید جی رلیک 

و  15تیتراسیون متوسطی داات و تیمارهای اسید جی رلییک  

گرم بر لیتر دارای کمترین اسییدیت  قابیل تیتراسییون     میلی 40

برداری در مقایسیه بیا  یدم     (. همچنین حلقه4بودند )جدول 

اسیدیت  قابل تیتراسیون  برداری به کاه  معنادار درصد حلقه

 (.  5منجر اد )جدول 

اثر تیمارهای اسید جی رلیک بر ااخ  طعیم )نسی ت   

ایده در مقیدار    قند به اسید( الهوی مگابهی با الهوی ذکیر 

 40مواد جامید محلیول نگیان داد. تیمیار اسیید جی رلییک       

طیور معنیاداری دارای بیگیترین مقیدار      گرم بر لیتر بیه  میلی

کیه   اده بود، درحالی تیمارهای ا مالااخ  طعم در بین 

و  15این ااخ  در تیمارهای اسید جی رلییک بیا غلظیت    

 40گرم بیر لیتیر دارای مقیدار کمتیری نسی ت بیه        میلی 25

گرم در لیتر اسید جی رلیک بود و کمتیرین مقیدار ایین     میلی

(. 4اییاخ  نیییز در تیمییار اییاهد مگییاهده ایید )جییدول 

بیرداری، بیه افیزای      حلقیه برداری در مقایسه با  دم  حلقه

 (.5معنادار ااخ  طعم میوه منجر اد )جدول 
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 . بحث4

پاای اسیید جی رلییک    نتایج تحقیق حاضر نگان داد محلول

بر برخی ‘ یاقوتی’در مراحل مختلف نموی در انهور بیدان  

صفات کمّی و کیفی میوه تأثیرگرار است و نس ت به ااهد 

ثیر أتحیت تی   مییوه دهید. تگیکیل   این صفات را به ود میی 

طیور ط یعیی    راد کیه بیه  کنندۀ تنظیمهای اصلی مواد  گروه

ترغییب   زمینی  در تحقیقیاتی   ییرد. گقیرار میی   دارند وجود

جی یرلین و    هیا، ها، سایتوکینینتگکیل میوه با کاربرد اکسین

یکیی از   .صورت گرفتیه اسیت  های راد مختلف  کندکننده

راید ا یم از   هیای   کننیده فرضیات ثابت  ن است که تنظیم

ثیر در اختصیاص ییافتن میواد    أاز طریق ت  درونی و بیرونی،

. وجود بیررهای سیالم   تگکیل میوه اثر دارند برغرایی  لی 

هیا   در انهور یکی از  وامل میؤثر در راید و توسیع  ح یه    

دار [. کیاربرد اسیید جی رلییک در انهورهیای دانیه     4است  

اسیید   [. کیاربرد 3ایود    هیا میی   موجب کاه  اندازۀ ح یه 

دار انهور سی ب اختالالتیی   جی رلیک خارجی در ارقام دانه

اود  در رادونمو جنین و در نهایت مرگ جنین در برر می

اود. بیدانهی در انهور  و راد میوه نیز با اختالل مواجه می

از نو  استنوسکرموکارپی اسیت کیه در ایین نیو       ’یاقوتی‘

سیعه مییوه   بیدانهی جنین یا  ندوسکرم در مراحیل اولیی  تو  

در انهورهای بیدانه، اسید جی رلیک از طریق  اود. سقط می

هیا،  ملکیرد و   افزای  تعداد سلول و طویل ایدن سیلول  

 ایدن  تیر  [. بیزرگ 19دهید   هیا را به یود میی    کیفیت مییوه 

 بعید از  جی رلییک  اسیید  کاربرد از استفاده با انهور های ح ه

 ایدن  تیر بیزرگ  و تقسییم  افیزای   دلیل به هاگل ادن باز

 ان اایته  و اینورتیاز   نیزیم  فعالیت افزای  با همراه هاسلول

 اسیید  بنیابراین [. 16 هاسیت  سیلول  در قنیدی  میواد  ادن

 مراحل در ها نزیم فعالیت و قندی مواد افزای  با جی رلیک

 ادن تربزرگ س ب تواند می قندی مواد تجمع و میوه راد

 اسیید  تیأثیر  یلدل به تواند می امر این. اود خواه در ها ح ه

در  و هیا بیرگ  هیا،  ااخه رویگی راد افزای  در جی رلیک

 سی ب   ن در پی بااد و گیاه فتوسنتز فعالیت افزای  نتیجه

 . اود ها ح ه در فتوسنتزی ترکی ات تجمع

 اسیید  از اسیتفاده  کیه  دهدمی حاضر نگان تحقیق نتایج

 انیدازۀ  و وزن افیزای   موجیب  معنیاداری  طور به جی رلیک

 وزن افیزای   بیگیترین  اید و  تیمار ااهد به نس ت خواه

 جی رلییک  اسیید  گیرم در لیتیر   میلیی  40 غلظیت  در خواه

 اسیید  لیتیر  در گیرم  میلیی  20 تیا  10 غلظیت  . مید  دست به

 طیول  افیزای   سی ب  ‘سیدلد تامکسون’ رقم در جی رلیک

 اسیید  کیاربرد [. 9 ایود   ایاهد میی   رقیم  به نس ت خواه

 وزن افیزای    ن دن ال به و میوه قند افزای  س ب جی رلیک

هیا   افزای  مواد قندی در ح یه [. 7  اود می ها ح ه اندازۀ و

تر ادن پتانسییل   پد از کاربرد اسید جی رلیک موجب منفی

هیای   ها ایده و امکیان ورود    بیه سیلول    اسمزی سلول

 ایود. بنیابراین   ها بیگتر میها در اثر کگ  منفی سلول ح ه

 دلییل  ممکن است بیه  ن مرحلهح ه در ای ادن بزرگ مقدار

 .بااید  هیا  توسیط ح یه   جیر   برای مکگی نیروی افزای 

 از پید  جی رلییک  اسیید  کیاربرد  طیی  میوۀ انیار  مقدار قند

اسیید   تیأثیر  میوه بیگتر اده است که  لت این امر، تگکیل

 بیا  کیه  اسیت  بیرگ  فیزیولیوژی  ارایط به ود در جی رلیک

  ناصیر  سازیذخیره و انتقال میزان فتوسنتزی، ارایط به ود

جی رلییک   اسیید  تیمیار  [.6  یابید می افزای  میوه به مغری

 درصد 5 احتمال سط  در برداری تنهایی یا همراه با حلقه به

  ن در پی و ح ه اندازۀ وزن، افزای  س ب معناداری طوربه

 تجمع موجب برداری حلقه. اود می خواه کل وزن افزای 

 ترکی یات  ایین  کیه  ایود  یم ها ااخه در فتوسنتزی ترکی ات

بیرداری در   حلقه .برسد خواه و ها ح ه مصرف به تواند می

های یکساله همچنین س ب افزای  مواد جامید   قا دۀ ااخه

حال تفاوت معناداری با ایاهد   ها اد؛ با این محلول در ح ه

 نمیو  بیر  جی رلیک اسید خارجی [. کاربرد20مگاهده نگد  

  ثیار  انهورهای بیدانیه  خوا  طول و برر گیریاکل میوه،

افزای  طول خواه و طویل ادن ح یه هیا در   . دارد مث ت
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1انهور اینست
 همیراه    بیدانه بیا کیاربرد اسیید جی رلییک بیه      

 [. 10  نفتوکسی استیک اسید مگاهده اده است -2

 معنیادار  افیزای   س ب جی رلیک اسید در این پ وه ،

 فیزای  ا بیگیترین  طیوری کیه   به اد، ها ح ه طول خواه و

 اسیید  گیرم در لیتیر   میلیی  40 غلظت از ح ه طول خواه و

 انهیور  در خوایه  طیول  افیزای   . مید  دسیت به جی رلیک

 را کافی فضای است، زیادی بسیار تراکم دارای که‘ یاقوتی’

 در اثری برداری حلقه. کندمی فراهم ها ح ه نمو و راد برای

ایین   ممکن اسیت بیه   است که ندااته خواه طول افزای 

 راید  مرحلی   انتهیای  در بیرداری  حلقه تیمار که بااد لت 

اید کیه    ا مال گیاه در ها ح ه نمو از ق ل و ها خواه طولی

ها تقری اً به اندازۀ نهایی رسییده بودنید.    در این زمان خواه

بیرداری سی ب    برداری در مقایسه با  یدم حلقیه   تیمار حلقه

دار ادن افزای  معنادار طول ح ه اد، ولی با توجه به معنا

پاای اسید جی رلییک   برداری و محلول برهمکن  بین حلقه

طوری  این امر به سط  تیمار اسید جی رلیک بستهی دارد، به

که در هر سه غلظت اسید جی رلیک اختالف معناداری بیین  

برداری ازنظر طول ح یه مگیاهده    برداری و  دم حلقه حلقه

معنیاداری   طیور  برداری به نگد و فقط در تیمار ااهد، حلقه

بیرداری   به افیزای  طیول ح یه در مقایسیه بیا  یدم حلقیه       

 انجامید.

 معنیاداری  تأثیر برداری حلقه و جی رلیک اسید تیمارهای

 نسی ت  افزای  س ب و داات ها ح ه اسید به قند نس ت در

 اسیید  گیرم در لیتیر   میلیی  40 غلظت. اد میوه اسید به قند

 اسیید  بیه  قنید  تنس  افزای  در تأثیر را بیگترین جی رلیک

 بیه  نسی ت  نیز گرم میلی 15 و 25 های غلظت داات و میوه

 تیمار به مربوط نتایج. گرفتند قرار بعدی های رت ه در ااهد

 افیزای   سی ب  بیرداری  حلقه که داد نگان هم برداری حلقه

 بیه  قنید  نس ت میزان بیگترین. اد میوه اسید به قند نس ت

گیرم   میلی 40 غلظت و یبردار حلقه متقابل اثر از میوه اسید
                                                           
8. Einset 

 اسیید  بیه  قنید  نس ت کمترین و  مد دستبه اسید جی رلیک

 نوان یک   ها به ااخه برداری حلقه. بود ااهد به مربوط میوه

 اما دهد،می کاه  را برگ خال  CO2 جر  مقدار تن ،

در   نهیا  در GA3 پاای   و بیرداری  حلقه که انهورهایی در

در  فتوسینتز  مقیادیر  ،بااید  گرفتیه  انجیام  بسیتن  میوه زمان

اسیت   سیالم  هیای  بوتیه  حید  اده در برداری های حلقه بوته

 هیای بیرگ  در  بسیزیک اسید گیاهی هورمون غلظت .[20 

 از. یابید میی  افیزای   ،ایده  بیرداری  حلقیه  انهیور  های بوته

 گیاهیان  ای روزنیه  ا میال  کنتیرل  در ABA اثر ق ل ها مدت

 در فتوسینتز  کیاه   کیه  اسیت  رواین  و است اده درک

 در بیرداری  حلقیه  اثیر   لیت  بیه اده  برداری حلقه انهورهای

 اسید کاربرد است ممکن. است روزنه مجرای اندازۀ کاه 

 بیه  و کنید  خنثی ایروزنه فعالیت در را ABA اثر جیرلیک،

 هیا  بوتیه  کیه زمانی  حتی بمانند، باز که دهد اجازه ها روزنه

 از انید یکیی  تو میی  امر [. این1،  3بااد   اده برداری حلقه

 همییراه بییه اسییید جی رلیییک متقابییل تییأثیرات اصییلی دالیییل

 هیای  ح یه  کیفیی  و کمّیی  صیفات  به یود  در بیرداری  حلقه

 .بااد بیدانه انهورهای

 

 گيری کلی. نتيجه5

 نیوان رقمیی زودرس و بیدانیه جایهیاه      به‘ یاقوتی’انهور 

 تیراکم  خاصی در بین ارقام بیدان  انهور در ایران دارد، ولی

نیامطلو  اسیت.    صفات از رقم این در ها ح ه بودن یزر و

نتییایج تحقیییق حاضییر نگییان داد کییاربرد اسییید جی رلیییک  

برداری سی ب افیزای  برخیی از     تنهایی یا همراه با حلقه به

اده است کیه  ‘ یاقوتی’صفات کمی و کیفی مهم در انهور 

اثیر   2تواند از دیدگاه اقتصیادی مهیم بااید. در ایکل      می

گیرم در لیتیر    میلی 40اسید جی رلیک با غلظت پاای  محلول

بیا  ‘ ییاقوتی ’در مراحل نموی و زمان برداات انهور بیدان  

 نمون  ااهد مقایسه اده است. 



 بیگی و همکاران امیدعلی قاسم
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 در مراحل نموی و زمان برداشت محصول ‘یاقوتی’ بیدانۀی اسید جیبرلیک در انگور پاش محلول .2شکل 

 
متوسیط در   طیور  ااهد به‘ یاقوتی’وزن یک ح ه انهور 

کیه در   گرم بر ورد اده اسیت، درحیالی   92/0این تحقیق 

گیرم در   میلیی  40برهمکن  بین اسید جی رلیک با غلظیت  

گرم هم  42/1برداری همزمان با تگکیل ح ه به  لیتر و حلقه

پاایی   طور کلیی، نتیایج نگیان داد محلیول     رسیده است. به

هورمون اسیید جی رلییک بیا غلظیت مناسیب ییا  ملییات        

تواند برای افزای  کمییت   برداری در زمان مناسب می قهحل

 مؤثر بااد.‘ یاقوتی’و کیفیت انهور 

 

 تشكر و قدردانی

های این پ وه  از محل ا ت ارات پ وهگی دانگیهاه   هزینه

 مراتیب وسییله  ایالم تأمین اده است که نهارنیدگان بیدین  

 .دارندیم ابراز را خود یاندقدر
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