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 دیاس کیاست یکلروفنوکس يد-4و2و  اسید جیبرلیک ،یمیمنابع پتاس یاثر کاربرد برگ

 يانگور رقم عسکر یفیو ک یکمّ يهایژگیبر و

  

  4ياریو بهنام شهر 1ینی، فرشاد حس*2یعشق دی، سع1ردلیمحسن ش

  

  )5/7/1399 رش:یخ پذی؛ تار 4/3/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ها باعث کاهش عملکرد و جـذابیت آن بـراي   خوري در ایران است اما کوچک بودن و غیریکنواختی حبهرقام تازهانگور عسکري یکی از ا

ونمو میوه، با افزایش رشد D-4،2، عناصر غذایی مانند پتاسیم و همچنین اسید جیبرلیکموقع کنندگان شده است. کاربرد مناسب و بهمصرف

هاي و منابع پتاسیمی بر ویژگی D-4،2، اسید جیبرلیکپاشی منظور بررسی اثر محلولها شود. بهحبهتواند باعث بزرگ شدن و یکنواختی می

انجـام شـد.    کوشـکک ساله انگور رقم عسکري واقـع در منطقـه    30هاي روي تاك 1395ی و کیفی انگور عسکري، پژوهشی در سال کمّ

 50بـا غلظـت    اسـید  جیبرلیـک به اجرا درآمد. تیمارهاي آزمایش شـامل  هاي کامل تصادفی در چهار تکرار پژوهشی در قالب طرح بلوك

 جیبرلیـک گـرم در لیتـر   میلی D  +50-2,4گرم در لیتر میلی 10گرم در لیتر، ترکیب میلی 20و  10، 5هاي با غلظت D-4،2گرم در لیتر، میلی

گـرم در لیتـر    15، ترکیب اسید جیبرلیکگرم در لیتر میلی D  +50-2,4گرم در لیتر میلی 10گرم در لیتر پتاسیم سولفات +  15، ترکیب اسید

  گـرم در لیتـر  میلـی  10گرم در لیتر پتاسـیم نیتـرات +    15، ترکیب اسید جیبرلیکگرم در لیتر میلی D  +50-2,4گرم در لیتر میلی 10کلرید + پتاسیم 

 2,4-D  +50 شاهد بود. بر اساس نتایج بیشترین وزن حبه و خوشه و کمترین مواد جامد  عنوانو آب مقطر به اسید جیبرلیکگرم در لیتر میلی

گرم و  214و  58/2هاي ترتیب با میانگین+ پتاسیم سولفات به D-2,4لیتر  گرم دریلیم 10+ اسید جیبرلیکمحلول و فنول براي تیمار ترکیبی 

 20حبه و خوشه و بیشترین مواد جامد محلول و آنتوسیانین براي تیمار گرم بر کیلوگرم بود. کمترین وزنمیلی 77/58درجه بریکس و  25/14

گرم بر کیلوگرم بود. پژوهش نشان داد میلی 71/41درجه بریکس و 5/18گرم و  118و  70/1هاي ترتیب با میانگینبه D-2,4 در لیترگرم میلی

ویـژه سـولفات   و استفاده از منابع پتاسیمی بـه  D-2,4ر گرم در لیتمیلی 10همراه با  اسید جیبرلیکگرم در لیتر میلی 50که استفاده از غلظت 

  شود.پتاسیم باعث افزایش عملکرد و یکنواختی خوشه می

  

  

 D-2,4آنتوسیانین، سولفات پتاسیم، عملکرد، فنول، مواد جامد محلول، یکنواختی خوشه،  :يدیکل يهاواژه
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   مقدمه

 یـی زرد طال يهـا وهیـ است بازارپسند با م یرقم يانگور عسکر

و کوچـک،   لکشـ  یمرغتخم دانه،یگرد، ب يهاحبه يرنگ، دارا

اسـت   يخـور تـازه  ياز ارقام مناسـب بـرا   یکیدم حبه کوتاه و 

ــه عامــل اصــل 23( ــدازه حب ــفیک ی). ان ــؤثر تی ــروش و  م ــر ف ب

ـ  يدر بازارها يخورتازه يانگورها يبرا يبازارپسند  یالمللـ نیب

 یکیشده ژنت نییتع شیارقام اندازه حبه عامل از پ انیاست. در م

بار محصول، تنک  میبا تنظ یتوجه طور قابلبه توانیاست اما م

ــه، حلقــه  ــردارکــردن خوشــه و حب ــه، اســتفاده از  يب  تنظــیمتن

 طور). به42داد ( شیآن را افزا ه،یتغذ تیریرشد و مد يهاکننده

 ی. برخـ ندهسـت  مؤثرانگور  تیفیدر بهبود ک ياریعوامل بس یکل

 :ددارند ماننـ  تیعموم هاوهیم شتریب تیفیاز فاکتورها در بهبود ک

وجـود   زین يگری. عوامل درهیو غ ياریرقم، آب و هوا، خاك، آب

محصـول   تیـ فیک يرو میو مسـتق  یاختصاصـ  طـور دارند که به

ــر مــ ــد: اســتفاده از تنظــ گذارنــدیانگــور اث و  هــاهکننــد میمانن

). کـاربرد  39و  36( يبـردار و حلقـه  هیـ رشد، تغذ يهاهورمون

و  میماننـد پتاسـ   ییاعناصر غذ ،اسید جیبرلیک موقعمناسب و به

در موقـع   وهینمو مورشد شیرشد با افزا کننده تنظیممواد  یبرخ

حبــه  دهیــپد توانــدیو بــزرگ شــدن ســلول مــ یســلول میتقســ

 یکنواختی و تردرشت يها) و حبه44را کاهش دهد ( ياساچمه

  کند.  دیرا در خوشه تول

 ررشـد د  يهـا کننـده  تنظـیم  که اندمطالعه نشان داده نیچند

ـ مف وهیـ م تیفیعملکرد و ک شیافزا در  GA3هسـتند. کـاربرد    دی

ـ فیاندازه حبه و ک وه،یم لیارقام انگور در دوره تشک را  وهیـ م تی

). 41( دهدیم شیافزا يقابل قبول تجار تیفیبه ک یابیدست يبرا

ـ انـدازه م  شیافزا يبرا نیبرلیج يکاربردها نیتراز مهم یکی  وهی

 لیاز انجام عمل لقاح و تشـک  پس د آنانگور است که اگر کاربر

). در پـژوهش  1( شـود یمـ  هاحبه باشد باعث درشت شدن حبه

دو و چهار هفته پـس   اسیدجیبرلیک ) کاربرد 7بدر و همکاران (

 ایجـاد  درشتی هايحبه تریدر ل گرمیلیم 40از گلدهی با غلظت 

 و هـا باعـث افـزایش طـول و عـرض حبـه      GA3 همچنین. کرد

 جیبرلیـک ) شد. کـاربرد  TSS( محلول جامد مواد درصد کاهش

با  Emperatrizدانه  یدر رقم ب وهیم لیروز پس از تشک 21 اسید

باعـث   یپاشـ محلـول  صـورت بـه  تـر یدر ل گـرم یلیم 80غلظت 

درصـد نسـبت بـه رقـم      90تـا   50وزن حبه بـه مقـدار    شیافزا

Aledo 11( شد.(  

ــ يد-4و2 ــت یکلروفنوکس ــ کیاس ــی) D-4،2( دیاس از  یک

 میتقس کیتحر قیاز طر نی). اکس15است ( یمصنوع يهانیسکا

ـ م دیـ و طـول سـلول، باعـث تول    زیرشد، تما ،یسلول بـزرگ   وهی

ـ ) ب12). کروز و همکاران (27( شودیم  بیـ کردنـد کـه ترک   انی

 شیباعث افزا D-4،2) و GA3( نیبرلی) با جCPPU( نیتوکنیسا

 5 تظـ با غل D-4،2گزارش شده است که . شد يویک وهیم وزن

 11/33 زانیـ معملکرد انگـور بـه   شیباعث افزا تریدر ل گرمیلیم

و  NAA ،IAAشـامل   مارهـا یت ریدرصد نسبت به شـاهد و سـا  

GA3 ) 9شد .(  

ـ بـزرگ شـدن م   يبرا يعنصر ضرور کی میپتاس اسـت.   وهی

. دهـد یم لیتشک میرا پتاس اهیدرصد وزن خشک گ 4ا ت 1حدود 

آن در  ییدارد و توانـا  میبـه پتاسـ   يادیـ ز یانگور وابسـتگ  وهیم

از جمله مقدار عناصـر   يادیز يفاکتورها لهیوسبه میجذب پتاس

قـرار   تـأثیر تحت  ینسبت منبع و مخزن و سطح هورمون ،ییغذا

) گزارش کردند کـه کـاربرد   35( یو طهران نی). تد43( ردیگیم

هر تاك انگـور و   يبرا لوگرمیک یکبه مقدار  میپتاس تراتیکود ن

اسـفندماه   لیـ هر تـاك در اوا  يبرا میسولفات پتاس ملوگریک 6/0

ـ ز تأثیر  43/1داشـته و عملکـرد را بـه مقـدار      يبـر بـارور   يادی

داده اسـت. کـاربرد    شیافزا اهددر هر تاك نسبت به ش لوگرمیک

 یکمتر از کاربرد خاک یبرگ یپاشمحلول صورتمقدار کودها به

). 25( دشـو یمـ  ستیز طیکمتر مح یآنهاست که موجب آلودگ

سـبب   می) گزارش کردند که کاربرد پتاس29و همکاران ( نیمارت

 يهـا کـل حبـه   تهیدیمواد جامد محلول کل و کاهش اس شیافزا

نیتـرات   یپاشنشان داد که محلول گرید یپژوهش. شودیانگور م

 يرو تـر یدر ل گـرم یلـ یم 3000تـا   1000 يهاپتاسیم در غلظت

ه، وزن خوشه، طول بحدرصد تشکیل میوه، وزن  ،یانگور سلطان

میوه را در مقایسه بـا شـاهد افـزایش داد     تهیدیحبه، قند میوه، اس

)24  .(  
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درصد  2همراه به تریدر ل گرمیلیم 20در غلظت   D-4،2 کاربرد

را  وهیـ کـل آب م  دیاسـ  زانیـ و م یپرتقال نـاف  وهیوزن م م،یپتاس

ـ یدر ل گـرم یلیم 10داد و در غلظت  شیافزا يداریطور معنبه  رت

آب  داریمعن طورسولفات به میمختلف پتاس يهاغلظت همراهبه

واشنگتون ناول مشخص شـد   پرتقال). در 4داد ( شیرا افزا وهیم

درصـد   2همـراه  بـه  تـر یدر ل گرمیلیم 20در غلظت  D-4،2که 

داد و  شیرا افـزا  وهیکل آب م دیو اس وهیوزن م میسولفات پتاس

 TSS  ،TAاز جمله  وهیم یفیصفات ک میسولفات پتاس نیهمچن

  ).22داد ( شیرا افزا C نیتامیو و

شده اسـت   یبررس يدر انگور عسکر وهیبر رشد م GA3 اثر

 یبررسـ  میو منابع پتاس D-4،2با  GA3 بیو ترک D-4،2اما اثر 

 نیتـر مناسب نییپژوهش حاضر با هدف تع نینشده است. بنابرا

در  D-4،2و  اسید جیبرلیک ،یمیاز منابع کود پتاس یبیترک ماریت

  انجام شد. يانگور عسکر وهیم تیفیجهت بهبود ک

  

  هامواد و روش

در ایستگاه پژوهشی کوشکک واقـع   1395در سال این آزمایش 

  یدر منطقه رامجرد در شمال غربی شـیراز بـا عـرض جغرافیـای    

ع شـرقی بـا ارتفـا    52˚ 37´شمالی و طول جغرافیـایی   30˚ 1´ 

شـد. آزمـایش در قالـب طـرح      ماتر از سطح دریـا انجـ  م 1600

تکرار بود انجـام   4تیمار و  9هاي کامل تصادفی که شامل بلوك

  )،1(شــاهد) (ر ي آزمــایش شــامل آب مقطــ  شــد. تیمارهــا 

mg/L 2,4-D 5 )2 ،(mg/L 2,4-D 10 )3 ،(mg/L 2,4-D 20 

)4 ،(3GA mg/L 50 )5 ،(D-2,4 mg/L 10+  3GA mg/L50 

)6 ،(KCl  /Lg15  D +-2,4 mg/L10+ 3GA mg/L50 )7 ،(

4SO2K /Lg15 D + -2,4 mg/L10 +  3GA mg/L50 )8( و 

3KNO /Lg15 D + -2,4 mg/L10 +  3GA mg/L50 )9(   .بود  
  

کـه   يسـاله انگـور رقـم عسـکر     30 يهاتاك يرو شیآزما نیا

بودنـد صـورت    کنواخـت یو از نظر انـدازه   کسانیرشد  يدارا

 درنظـر  یشـ ید آزماحـ او کیـ عنـوان  . هر تاك انگور بهرفتیپذ

ـ ترب سـتم یس يدارا هـا گرفته شد. تـاك    بـا فاصـله   یپـاچراغ  تی

 فتـه هـر دو ه  ياریـ و پشته، کـه آب  يروش جومتر و به 5/2×  3

هفته پـس از مرحلـه تمـام گـل      2 مارهای. تشدیبار انجام مکی

تاك  يهاتمام شاخ و برگ و خوشه يرو یپاشمحلول صورتبه

 تـر یل 3 نیانگیـ م طورهر تاك به يادر صبح زود اعمال شد و بر

تا شروع  کنواختی صورتبه یپاشمحلول استفاده شد و محلول

شاهد  ماریت ي. براافتی هادام هامحلول از برگ يهاقطره زشیر

شـدند. در طـول    یپاشـ مورد نظر با آب مقطر محلـول  يهاتاك

بر اساس  هايماریهرز، آفات و ب يهادوره رشد، مبارزه با علف

انجـام   کسـان ی صـورت بـه همه تاکستان  يبرا یعلم يهاهیصتو

در دهـه سـوم مردادمـاه     يامنطقه طیبا توجه به شرا هاوهیشد. م

و آبـدار   نیری(شاخص ش يرقم عسکر يهاوهیم ریهمزمان با سا

منتقـل و صـفات    شگاهیبودن) برداشت شدند و بالفاصله به آزما

خوشـه،   قطر ،هشامل وزن خوشه، طول خوش وهیم یفیو ک یکمّ

حبه از هر تکرار) و صـفات   10وزن حبه، طول حبه، قطر حبه (

 وه،یـ مآب TSS( ،pHاز جمله مـواد جامـد محلـول (    وهیم یفیک

ــ ــل ت يدهایاسـ ــیقابـ ــدگ TA( ونیتراسـ ــد مهارکننـ  ی)، درصـ

ـ آزاد، م يهاکالیراد  نیانیآنتوسـ  زانیـ و م یفنـول  بـات یترک زانی

  شد. يریگاندازه

، طول و عرض خوشه سـه خوشـه از   نزو يریگاندازه يبرا

. شـد  محاسبه هاآن نیانگیبرداشت و م یتصادف صورتهر تاك به

از  یتصادف صورتبه حبه عدد 10 ،)حبه( میوه وزن تعیین براي

 وزن متوسـط  سپس و دش تعیین هاهر تکرار برداشت و اندازه آن

طـولی و قطـري در    رطوبه حبه عدد 10 تعداد. شد محاسبه حبه

و قطر  طول متر،کش با دقت میلیهم قرار گرفته و با خط امتداد

  . شد محاسبه هاآن نیانگیگیري و ماندازه

 یتصادف صورتحبه به يمقدار وه،یآب م تیفیک نییتع يبرا

گرفته شد  وهیآب م ،یدست يریگ وهیمانتخاب و با استفاده از آب

 شـد.  کنواخـت یصـاف و   وهیـ و با استفاده از پارچه ململ آب م

ـ براي تعیین میزان مواد جامد محلول   يرو وهیـ قطـره آب م  کی

 ختـه ی) رATC1, ATAGO, Japanسنج دستی مدل (دستگاه قند

آب  pHشد و میزان مواد جامد محلول در هر تیمار تعیین شـد.  

 نیـی تع يشـد. بـرا   يریگمتر اندازه pHبا استفاده ازدستگاه  وهیم

TA ،2 وهیـ م آب تریلیلیم 5 هب معرف عنوانبه نیقطره فنل فتالئ 
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شـد   تـر ینرمال ت 1/0با سود  pH ،2/8به  دنیافزوده شد و تا رس

 یژگـ یو طریـق  از هـا عصـاره میـوه   یدانیاکسینت). ظرفیت آ19(

 پیکریـل  -2 فنیـل  دي-1 وDPPH )1آزاد  رادیکال یکنندگیخنث

 نیانیمقـدار آنتوسـ   ريیگ. براي اندازه)18د (ش هیدرازیل) تعیین

). 26اسـتفاده شـد (   pHمختلف از روش اخـتالف   ياهماریدر ت

 يریـ گنـدازه ا ویوکالتیسـ  نیفنول کل با روش فول باتیترک زانیم

 9,1نسـخه   SASافـزار  ها با اسـتفاده از نـرم  داده هی). کل17شد (

 يادامنـه با اسـتفاده از آزمـون چنـد    هانیانگیم سهیو مقا يواکاو

  شدند.  سهیدرصد مقا 5دانکن در سطح 

  

  جیاتن

وزن،  يرو مارهـا یصفات نشـان داد کـه ت   انسیوار هیتجز جینتا

طول و عرض خوشه، وزن، طول و عـرض حبـه و مـواد جامـد     

ـ ، مpHدرصـد و بـر    یکمحلول در سطح احتمال  فنـول و   زانی

داشـت و بـر    داریدرصد اثر معنـ  5در سطح احتمال  نیانیآنتوس

آزاد  يهاکالیراد یو درصد مهارکنندگ ونیتراسیقابل ت يدهایاس

  ).1(جدول نداشت  يداریاثر معن

ـ یترک مـار یحبـه در ت  وزن حبه، طول حبه و قطر نیشتریب  یب

در  گـرم یلـ یم 10همـراه  بـه  اسید جیبرلیک تریدر ل گرمیلیم 50

 85/2بـا   بیترتسولفات به میپتاس تریگرم در ل 15با  D-4،2 تریل

طـول حبـه و    ،وزن حبه نیو کمتر متریسانت 84/1و  35/2گرم، 

ـ ترتبـه  D-4،2 تـر یدر ل گرمیلیم 20 ماریت يقطر حبه برا بـا   بی

   ).2(جدول دست آمد. به متریسانت 29/1و  70/1گرم،  70/1

ـ یترک مـار یت يوزن، طول و قطر خوشه، بـرا  نیشتریب  50 یب

 تـر یدر ل گـرم یلـ یم 10همـراه  به اسید جیبرلیک تریدر ل گرمیلیم

4،2-D  213 يهـا نیانگیـ سولفات با م میپتاس رتیگرم در ل 15با 

وزن، طول و قطـر   نیبود و کمتر متریسانت 58/8و  32/20گرم، 

ـ بـا م  D-4،2تر یدر ل گرمیلیم 20 ماریت يخوشه برا  يهـا نیانگی

  ).2بود (جدول  متریسانت 56/6و  89/15گرم،  118

-4،2 تـر یدر ل گرمیلیم 20 ماریت ي، براTSS زانیم نیشتریب

D مـار یت يبـرا  زانیـ م نیو کمتر کسیدرجه بر 5/18 نیگنایبا م 

در  گـرم یلـ یم 10همـراه  بـه  اسید جیبرلیک تریدر ل گرمیلیم 50

درجه  14ن یانگیبا م دیکلر میپتاس تریگرم در ل 15با  D-4،2 تریل

 10 مـار یت يبـرا  وهیـ م آب pH نیشـتر یب نیبود. همچنـ  کسیبر

 يبـرا  زانیم نیکمتر و 51/3 نیانگیبا م D-4،2ر تیدر ل گرمیلیم

 گـرم یلـ یم 10همراه به اسید جیبرلیک تریگرم در لیلیم 50 ماریت

ـ با م دیکلر میپتاس تریگرم در ل 15با  D-4،2 تریدر ل  33/3 نیانگی

 گرمیلیم 50ماریدر ت یفنول باتیترک زانیم نیدست آمد. باالتربه

بـا   D-4،2 تـر یدر ل گـرم یلیم 10همراه به اسید جیبرلیک تریدر ل

 مـار یت يبرا زانیم نیو کمتر لوگرمیبرک گرمیلیم 46/94 نیانگیم

در  گـرم یلـ یم 10همـراه  بـه  اسید جیبرلیک تریدر ل گرمیلیم 50

 77/58 نیانگیسولفات با م میپتاس تریگرم در ل 15با  D-4،2 تریل

ـ   بـه  لـوگرم یبر ک گرمیلیم  زانیـ م نیکمتـر  نیدسـت آمـد. همچن

 اسـید  جیبرلیـک  تـر یدر ل گـرم یلـ یم 50 رمـا یت يبرا نیانیآنتوس

 میپتاسـ  تـر یگرم در ل 15با  D-4،2 تریدر ل گرمیلیم 10همراه به

 نیشـتر یو ب لـوگرم یبـر ک  گـرم یلـ یم 31/31 نیانگیسولفات با م

ــم ــیم 20در  زانی ــرمیل ــریدر ل گ ــا م D-4،2 ت ــب  71/41 نیانگی

    ).3(جدول بود  لوگرمیبر ک گرمیلیم

  

  بحث

همـراه  بـه  نیبرلیج یپاشر نشان داد که محلولضاپژوهش ح جینتا

4،2 -D ــ ــابع پتاس ــزا یمیو من ــث اف ــه  شیباع ــه و حب وزن خوش

 نی) و همچنـ 5 مـار ی(ت ییتنهابه اسید جیبرلیکشود. استفاده از یم

وزن خوشه و حبـه شـد    شی) باعث افزا6 ماری(ت D- 4،2همراه با 

و انتقـــال  یبخشـــبـــا تحـــرك اســـیدجیبرلیـــک ). 2(جـــدول 

 و انـدازه  افزایش باعث رشد حال در میوه سويبه هابوهیدراترک

بـا   اسید جیبرلیکانگور بدون بذر  يهاوهیم در. شودمی میوه وزن

دارد باعـث   یو بـزرگ شـدن سـلول    یسـلول  میکه در تقسـ  ینقش

 يو در واقـع نقـش بـذر کـه حـاو      شـود یها مـ وزن حبه شیافزا

 یبزرگ شـدن سـلول   مسین). مکا30( کندیم فایاست را ا نیبرلیج

باعـث شـل    نیبـرل یصورت اسـت کـه ج   نیا به نیبرلیج لهیوسبه

 ییهـا میکار را با فعال کردن آنز نیو ا شودیم یسلول وارهیشدن د

 وارهیـ سـازنده د  ياجـزا  یدروژنیـ ه يکه باعث شکسـتن بانـدها  

ـ با نیبـرل یو ج نی. اکسـ دهـد یانجام مـ  دشویم یسلول هـم   بـا  دی
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 يدیبا اس نی. اکسفتدیاتفاق ب یبزرگ شدن سلول ندیباشند تا فرا

 اسـید  جیبرلیـک و  میسلول و فعال کردن نفوذ آنـز  وارهیکردن د

ـ بـه د  میورود آنـز  لیباعث تسـه  سـلول و شـل شـدن آن     وارهی

ر اشـ ف شیکـه باعـث افـزا    يورود مـواد  لیتسه لیدل. بهشودیم

در  وشدن سلول شـده   لیباعث طو هانیبرلیج شوندیم ياسمز

و همکـاران   گانهی. شودیم تردهیکش يهاحبه دیانگور باعث تول

بـا غلظـت    اسـید  جیبرلیک یپاش) گزارش کردند که محلول40(

اندازه و وزن در رقـم انگـور    شیباعث افزا تریدر ل گرمیلیم 30

کـاربرد   مشـخص شـد کـه    رگید یشد. در پژوهش دیسف دانهیب

 دانهیدر رقم انگور ب وهیم لیروز پس از تشک 21 اسید جیبرلیک

Emperatriz  شیباعــث افــزا تــریدر ل گــرمیلــیم 80بــا غلظــت 

شـد   Aledo رقـم  به نسبت درصد 50 مقدار وزن حبه به يتجار

شـدن محـور و    لیـ و طو هـا وهیباعث رشد دم م نیبرلی). ج11(

که با ممانعت از  شودیباعث م بیترت نیخوشه شده بد گرهانیم

فـراهم   يشـتر یب مـدت انگور بـه  يهابهامکان رشد ح ،یفشردگ

باعـث   اسـید  جیبرلیـک ). 20( شـوند  تـر گبزر هاد و خوشهشو

 يبنـد وهیـ م جـه یدرنت شـود یم ییجذب آب و مواد غذا شیافزا

 یناکـاف  هیـ و تغذ یحاصـل از کمبـود هورمـون    زشیو ر فیضع

وزن خوشه، قطر  وه،یم لیتشک شیر به افزاجنو م ابدییکاهش م

  ).  11( شودیمخوشه و عملکرد 

و طـول   زیرشـد، تمـا   ،یسـلول  میمنجر به تقس نیاکس يالقا

 نی. کاربرد اکسشودیبزرگ م وهیم دیکه باعث تول دشویسلول م

)4،2-Dتوسـعه  هـا، شـدن سـلول   لیـ طو لی) در مرکبات در اوا 

 را هـا آن تیـ کـرده و ظرف  کیرحت را هادر آبدانک ژهیوبه یسلول

رشـد   تـر عیوه سـر یـ م نی. بنـابرا دهدیم شیتجمع آب افزا يبرا

در  D-4،2). اسـتفاده از  2( ابـد ییم شیافزا وهیو اندازه م کندیم

وزن حبـه   شیباعـث افـزا   تـر یدر ل گرمیلیم 10و  5 يهاغلظت

باعث کاهش اندازه  تریدر ل گرمیلیم 20در غلظت  D-4, 2شد. 

ـ ) کـه پـژوهش و  2خوشه و حبـه شـد (جـدول     و وزن و  ووری

 يهـا انگـور بـه غلظـت    يهاخوشه) نشان داد که 38همکاران (

به خوشـه و حبـه    بیحساس هستند و باعث آس D-4, 2 يباال

در  D-4, 2) گـزارش کـرد کـه    31( يصـفدر  نی. همچنشودیم

 در حبه تعداد و شده هابه خوشه و حبه بیغلظت باال باعث آس

  داد. شیافزا را حبه اندازه اما داد، هشاک را خوشه

وزن خوشـه   شیباعث افزا D-4،2 همراهبه GA3از  استفاده

گرفـت کـه    جـه ینت توانیاساس م نی). بر ا2 و حبه شد (جدول

GA3  4،2و-D یکشسـان  تیخاصـ  شیباعث بهبود رشد با افزا 

 شکسـته  قنـد  بـه  نشاسـته  آن دنبـال و به شوندیم یسلول وارهید

و  شـود یآب سـلول حبـه مـ    لیباعث کاهش پتانسـ  هک شودیم

شـدن   لیـ طو جـه یدرنتو  هـا باعث ورود آب بـه داخـل سـلول   

سـرعت   D-4،2و  GA3 پاشـی محلول نی. بنابرادشویم هاسلول

 شیشـاهد افـزا   مـار یت (طـول و قطـر) را نسـبت بـه     وهیـ رشد م

  دارد. یهمخوان بی) در س37( يتوان و رو جیکه با نتا دهندیم

بـوده و   توپالسـم یموجـود در س  ونیکـات  نیترفراوان میپتاس

مناسـب در درون   ياسـمز  لیپتانسـ  جـاد یبـه ا  میپتاس يهانمک

نقـش   .کننـد یکمـک مـ   تیکوفیگل اهانیگ يهاسلول و هابافت

رشـد   نـد یااز فر یبخشـ  عنوانبه هادر بزرگ شدن سلول میپتاس

بـا   ،دوشـ یم میآماس تنظ لهیوسکه به ییندهایافر گریو د یسلول

ـ ). افزون بر ا28اط دارد (ارتب هاعنصر در واکوئل نیغلظت ا  نی

ـ نقل قند درگوشود و در حملیتعادل م جادیمنجر به ا میپتاس  ری

اسـتفاده شـده بـود وزن،     میکه از پتاس ییمارهای). در ت34است (

 مـار ینسبت بـه ت  یقابل توجه زانیمطول و قطر خوشه و حبه به

در  میپتاسـ  دهـد ی) کـه نشـان مـ   1 لو(جد افتی شیشاهد افزا

 دیتول يبرا اهانیدارد. گ یمهم نقش حبه و هابزرگ شدن سلول

دارنـد   ازین میبه پتاس یسلول میو تقس هانیپروتئ ها،دراتیکربوه

و  شــتریو جــذب آب ب يفشــار اســمز شیدر افــزا می). پتاســ5(

 ییو انتقال در آوند آبکـش نقـش بسـزا    دراتیکربوه سمیمتابول

انتقـال آن بـه سـهولت انجـام      یکه در صورت مقـدار کـاف   دارد

 وهیـ و بـه م  ابندییم انتقال هااز برگ یسمیو مواد متابول ردیگیم

از  می). پتاسـ 6( شـوند یمـ  وهیـ وزن م شیو سبب افـزا  رسندیم

 شیافـزا  سبب که هابرگ و هاشاخه یشیرشد رو شیافزا قیطر

 تیــفیو ک ملکــردع شــود،یمــ يفتوســنتز تیــفعال مــؤثرســطح 

شناخته شده  یفیعنصر ک کی می. پتاسبخشدیمحصول را ارتقا م

شـدت فتوسـنتز و    میاست. پتاس اهانیدر گ هامیآنز تیفعال يبرا
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را از  يارهیـ ذخ بافت به هااز برگ يسرعت انتقال مواد فتوسنتز

ـ فیک لیـ دل نیهمـ بـه  دهـد، یمـ  شیآوند آبکش افزا قیطر و  تی

و  بـار کیـ که اثر  ی). در پژوهش30( ابدییبهبود م وهیعملکرد م

گرم  3و  5/1با غلظت  میسولفات پتاس یبرگ یپاشدوبار محلول

ـ    تریدر ل انگـور رقـم رشـه در اسـتان      یفـ یو ک یبـر صـفات کمّ

 یپاشـ دوبـار محلـول   مـار یکردستان انجام شـد نشـان داد کـه ت   

حجـم   نیانگیـ م نیشـتر یباعـث ب  تریگرم در ل 3 میسولفات پتاس

 نیکمتـر  نی. همچنـ دش وهیپوست و گوشت م نیانیسو آنتو حبه

 یپاشـ دوبـار محلـول   مـار یدر ت ونیتراسـ یقابـل ت  تهیدیمقدار اس

 يبـاال  ری). مقـاد 42( دشمشاهده  تریگرم در ل 3 میسولفات پتاس

حسـن   يهـا افتهیاندازه خوشه شد که با  شیموجب افزا میپتاس

  .ددار یهمخوان انگور) در 3( یو محمدخان ي) و احمد21(

 يمارهاینشان داد که استفاده از ت وهیم یفیک يهاداده یبررس

باعـث کـاهش    D-4،2و  یمیمنابع پتاسـ  ،اسید جیبرلیک یبیترک

TSSبـات ی). کاهش ترک3شد (جدول  نیانیفنول و آنتوس زانی، م 

 احتمال به ،یدر این بررس اسیدجیبرلیک انگور بر اثر تیمار  همیو

 درنتیجه و هاسلول يسازطویل رد هدما این خاصیت دلیلبه زیاد

ـ ا کـاهش . هاســتحبـه  در کـل  آب افـزایش  مـواد در تیمــار   نی

رشـد   يالقا هو نحو یعلت ماهیت این هورمون گیاهجیبرلین به

و  کنـد یمـ  کیـ ها را تحرسلول نیتوسط آن است. هورمون اکس

ـ  شودیها مطول سلول شیباعث افزا  یسـلول  میتقسـ  يرو یول

نیـاز بـه جـذب    ها طول سلول شیافزا يرد. برااند یچندان تأثیر

 هشـیر  شـدن  تـر آب فراوان است که در نهایت منجـر بـه رقیـق   

). 8( شـد  خواهـد  هـا و کاهش درصد مواد جامد در میوه یسلول

ـ  رقم انگور در جیبرلیک اسید کاربرد آر اس کـالرا سـیدلس    یب

)BRS Clara seedless((  یمیل 60کاربرد  ) (و 16گـرم در لیتـر (

 ۀ)، در مرحلـ 33( ر)گرم در لیتیمیل 40سیدلس (کاربرد  سونامت

سبب کاهش مواد جامد محلول میوه شد که بـا نتـایج    يبندمیوه

 تـر یبر ل گرمیلیم 40و  20يمارهایت در) 8( همکاران و زادهبقال

-4،2استفاده از  نیدارند. همچن یخوانهم دیسف دانهیدر انگور ب

D حبه شده است (جـدول   وزنش هکه باعث کا ییهادر غلظت

) که کـاهش انـدازه   3شده است (جدول  TSS شی) باعث افزا2

شـده   TSS شیافزا جهیو درنت وهیم شدن آب ترظیباعث غل وهیم

 یفنـول  باتیترک زانیو م عیاست. البته گزارش شده است که توز

 اتیـ درجه بلـوغ، رقـم، عمل   تأثیرتحت  یدانیاکسیآنت تیو فعال

 ،يانبـاردار  طیفصـل رشـد، شـرا    ،ییایافجغر عرض ،يکشاورز

  ).34رشد قرار دارد ( يهاکننده تنظیمو  يفرآور

 یمیاستفاده از منابع کود پتاسـ  خربزه اهیدر گ یمشابه مطالعه

سولفات) قبل از کاشـت   میو پتاس تراتین میپتاس د،یکلر می(پتاس

و  یباعـث زودرسـ   میخربزه انجام شد نشان داد کـه پتاسـ   يرو

مشـاهده   یمیدر منـابع پتاسـ   یعملکرد کل شد اما تفاوت شیافزا

ـ پـژوهش ن  نی). در ا27نشد (  یمیپتاسـ  ياز کودهـا  هاسـتفاد  زی

وزن خوشه و حبـه شـد امـا از     شیعملکرد و افزا شیباعث افزا

 جیمشاهده نشد که با نتـا  یمیمنابع پتاس نیب یتفاوت يلحاظ آمار

  ارد.د یخوانهم ینیزمبی) در س32و همکاران ( میسل

 منـابع  همـراه بـه  D-4،2پژوهش نشان داد که استفاده از  نیا

وزن خوشـه و حبـه    شیعملکـرد و افـزا   شیباعث افزا یمیپتاس

و طـول   زیرشـد، تمـا   ،یسـلول  میمنجر به تقسـ  نی. اکسشودیم

و  هـا دارتیکربوه دیتول يبرا هاسلول یو از طرف دشویسلول م

ـ ن میبـه پتاسـ   یسلول میتقس سـبب   میپتاسـ  نینـ چدارنـد. هم  ازی

 جـه ی. درنتشـود یمـ  شـتر یو جـذب آب ب  يفشار اسـمز  شیافزا

وزن  شـتر یب شیسـبب افـزا   میپتاسـ  همـراه به D-4،2استفاده از 

-4،2) و NAA( دیاس کیاست نی. استفاده از نفتالشوندیم هاحبه

D در میپتاسـ  تـرات ین م،ی(سـولفات پتاسـ   میبا پتاسـ  بیدر ترک (

در  TSSو  تهیدیاسـ  لکـرد، عم شیبا شـاهد باعـث افـزا    سهیمقا

در پرتقـال   D-4،2با  بیدر ترک می). پتاس13فروت شد ( پیگر

در  تـرات ین میبـا پتاسـ   یبرگـ  یپاشـ محلـول  صورتبه ،یشاموت

 سـرعت تر است و بـه مؤثرسولفات  میاز پتاس وهیاندازه م شیافزا

شـکل  ). اثر ترکیبی پتاسیم به14( دهدیم شیبرگ را افزا میپتاس

3KNO 4 وSO2K   در افزایش اندازه میوه پرتقال والنسیا گـزارش

در  میو سولفات پتاسـ  D-4،2 یبی). اثر ترک14و  10( شده است

باالتر است  ییتنهابه هااز آن کی از هر یاندازه پرتقال ناف شیافزا

 15-50درصـد همـراه بـا     5م بـا غلظـت   ی). استفاده از پتاس22(

) یک روش معمـول  ینع اکسودر لیتر اکسین (بسته به ن گرمیلیم
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براي افزایش اندازه و وزن مرکبـات در اسـرائیل و سـایر نقـاط     

  ).13است (

  

  يریگجهینت

و  اسـید  جیبرلیـک پژوهش مشخص شد کـه اسـتفاده از    نیا در

4،2-D باعـث  هـم  و همـراه بـا   ییتنهـا بـه  نییپا يهادر غلظت 

ز او استفاده  شوندیم يوزن خوشه و حبه انگور عسکر شیافزا

 شیشدن افـزا  شتریباعث ب یپاشمحلول صورتبه یمیمنابع پتاس

و منجـر   هشـد  هـا توسط سلول شتریو جذب آب ب يفشار اسمز

کـه   شـود یمـ  هیتوص نی. بنابراشودیم هاسلول شدن تربه بزرگ

 D-4،2از  نیبـرل یج همراهمحصول به یفیو ک یکمّ شیافزا يبرا

ـ یدر ل گـرم یلیم 10( نییپا يهادر غلظت  یمی) و منـابع پتاسـ  رت

  ) استفاده شود.تراتین میو پتاس دیکلر میسولفات، پتاس می(پتاس
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Abstract 

One of the cultivars of table grape in Iran is Vitis vinifera cv. Askari. But the smallness and non-uniformity of berry size 
have reduced its yield and attractiveness for consumers. Application of gibberellic acid, nutrients such as potassium as 
well as 2,4-D at the correct time can enhance the plant growth and fruit development. This study aimed to determine the 
most suitable gibberellic acid, 2,4-D, and potassium resources on quantitative and qualitative characteristics of Askari 
grape. This study was conducted on a research farm, on 30-year-old grapevine vines in the Koshkak region of Fars 
province of Iran in 2016. This experiment was arranged in a randomized complete block design with nine treatments and 
four replicates. Gibberellic acid at 50 mg/L, 2,4-D at 5, 10 and 20 mg/L, 10 mg/L 2,4-D + 50 mg/L GA3, 50 mg/L GA3 + 
10 mg/L 2,4-D + 15 g/L K2SO4, 50 mg/L GA3 + 10 mg/L 2,4-D + 15 g/L KNO3, 50 mg/L GA3 + 10 mg/L 2,4-D + 15 
g/L KCl and Distilled water as a control were used. The highest berry and cluster weights and lowest soluble solids 
content and total phenol were obtained in the treatment of 50 mg/L GA3+10 mg/L 2,4-D+15 g/L K2SO4 with mean of 
2.58 g, 214 g and 14.25 Brix and 58.77 mg/kg, respectively. The lowest berry and cluster weights (1.70-118 g) were 
obtained from the 20 mg/L 2,4-D treatment. Also, the highest soluble solids content and anthocyanin were obtained 
from treatment of 20 mg/L 2,4-D with an average of 18.5 Brix and 41.71 mg/kg, respectively. Results have shown that 
the use of 50 mg/L of GA3 with 10 mg/L 2,4-D and the use of potassium sources, especially K2SO4 increased the yield 
and uniformity of the cluster and berry size. 
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