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  يانگور عسکر یفیو ک یکمّ يهایژگیبر و يبردارو برگ دینواستروئیاثر اتفن، براس

 سختیشده با دورمکس در منطقه س یمحلولپاش 

  

  2انیاصغر رمضان و 2یتفضل اهللاتی، عنا*2یعشق دی، سع1انیدیصادق جمش

  

  )13/3/1399 رش:یخ پذی؛ تار 23/6/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ ا غلبـه بـر   ي. بـرا استموفق انگور  يتجار دیموانع تول نیتریاز اصل یکیکوتاه بودن طول فصل رشد  معتدله،مهیدله و نمعت یدر نواح  نی

 يدرصـد بـرا   یـک اثر دورمکس  یابیارز برايدر سه تکرار  یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك لیصورت فاکتوربه یشیمشکل، آزما

 يبردار) و برگتریدر ل گرمیلیم 6/0و  4/0( دینواستروئی) و براستریدر ل گرمیلیم 300و  150اتفن ( شیمحلولپاآن،  الو به دنب ییزودشکوفا

 جیانجـام گرفـت. نتـا    1397-98در سال  )Vitis vinifera L. cv. Askari( يانگور عسکر تیفیو ک دنیرنگ بر زمان رس رییدر زمان آغاز تغ

ـ گصـفات انـدازه   گـر یبـر د  لیکلروف زانیو کاهش م دیکاروتنوئ يدر محتوا شیجز افزابه رمکسنشان داد که کاربرد دو  تـأثیر شـده   يری

 کـه  یعملکرد مانند وزن خوشه، تعداد حبه و عملکرد تاك شد، درحال يسبب کاهش اجزا يبردارنسبت به شاهد نداشت. برگ يداریمعن

 تأثیر نیبهتر جیاساس نتا داد. بر شیرا افزا یرنگ يهاو شاخص دیتنوئکارو يمحتوا ،یفتانگور مانند مواد جامد محلول، س یفیک يهایژگیو

ـ شـد درصـد مشـاهده    یـک همراه بـا دورمکـس    تریدر ل گرمیلیم 6/0 دینواستروئیبراس محلولپاشیانگور توسط  یکمّ يهایژگیبر و  ی. ول

  درصد مشاهده شد. یکه با دورمکس همرا تریدر ل گرمیلیم 300اتفن  ماریدر ت وهیو رنگ م یفیک يهایژگیو نیترمطلوب

  

  

  وهیم یفیو ک یکم يهایژگیو وه،یرنگ م ل،یکلروف د،یکاروتنوئ :يدیکل يهاواژه
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   مقدمه

علت برخورداري از شرایط اقلیمی مناسب یکی از ایران به

آید. از کل شمار میترین مناطق پرورش انگور در جهان بهمهم

 برايو قسمتی  يخورصورت تازهتولید انگور ایران قسمتی به

. رسیدگی و شودمیتهیه کشمش و تولید آب انگور مصرف 

شده، بر عمر انبارمانی، کمیت و  کیفیت انگور برداشت

گذارد که با توجه به ارزش می تأثیربازارپسندي محصول 

. بدیهی استتوجه  اقتصادي به نسبت مناسب آن بسیار مورد

است هر میزان دانش علمی و فنی افرادي که به هر نحوي در 

تولید این محصول درگیر هستند افزایش یابد از هدر رفتن  فرایند

آید و راه براي عمل میورده جلوگیري بهاز این فرحجم زیادي ا

). انگور 15( شودمیرسیدن به خودکفایی کشور هموارتر 

استفاده قرار  خوري و کشمش موردصورت تازهعسگري به

گیرد و بیشترین سطح زیر کشت آن در استان کهگیلویه و می

اي . تولید انگور در این استان از جایگاه ویژهاستبویراحمد 

نظر سطح زیرکشت  که این محصول از طوريبرخوردار است، به

رتبه اول را در بین سایر محصوالت باغی در این استان را دارا 

هایش به فصل رسیدگی مطلوب میوه براي). انگور 19( است

رشد به نسبت طوالنی همراه با تابستان گرم نیازمند است. در 

طول فصل رشد یکی کوتاه بودن  ،نواحی سرد و نیمه سردسیري

 استموفق در این مناطق  تولید تجاري برايترین موانع از اصلی

سخت ). سی25( شودمیها که سبب کاهش کیفیت و کمیت میوه

که سرماي  استمناطق سرد و با ارتفاع باال از سطح دریا  ءجز

هاي انگور و دیررس بهاره منجر به تأخیر در باز شدن جوانه

سبب کاهش کمیت و کیفیت انگور در این  سرماي زودرس پاییزه

براي  مناسب). بنابراین استفاده از تیمارهاي 36د (وشیمنطقه م

امري ضروري  فصل رشدکوتاه کردن  ها وشکوفایی زودتر جوانه

. در این میان دورمکس از طریق )16( استدر مناطق سردسیر 

کاتاالز، اکسیداسیون  کاهش فعالیت و ABAکاهش میزان 

گلوتاتیون، افزایش میزان آب آزاد در جوانه، قندهاي محلول، 

، 3GAو  IAAهاي سایتوکینین، اسیدهاي آمینه، هورمون

هاي تنفسی یکی از مواد و افزایش آنزیم 2O2Hها، آمینپلی

کمیت  ها و بهبودجوانه لو انداختن شکفتنج برايشیمیایی مهم 

ها حاکی ژوهش. پ)1(شود میوه محسوب میو رسیدگی کیفیت  و

جوانه و بهبود  زودتر تن خوابفشک دراز نقش مثبت دورمکس 

و  محتسبدر همین راستا،  .)6و  1( استکمیت و کیفیت انگور 

بر انگور  پنج درصد دورمکس محلولپاشیند کرد) بیان 28( غنیم

در مناطق جنوبی گرم سوریه سبب شکفتن  Superiorبیدانه رقم 

و این گیاهان  شدها نسبت به شاهد روز جوانه 26تا  4زودتر بین 

 داراي بیشترین وزن خوشه و مواد جامد محلول و کمترین میزان

هاي مؤثر بر کیفیت و از دیگر هورمون اسیدهاي قابل تیتر بودند.

از گرده گیاه  بار که اولین استکمیت انگور براسینواستروئیدها 

 هورمون زمینه را براياستخراج شد. جداسازي این شلغم 

و  سیمونزهاي مختلف انگور فراهم کرد. هایی روي گونهپژوهش

سینواستروئیدها در رسیدگی ند که براکرد) بیان 35همکاران (

. دخیل هستندانگور و تجمع قندها در زمان رسیدگی انگور 

ها افزایش قندها و کاهش اسیدیته میوه انگور را پژوهشبرخی 

کرده است  اثباتهنگام کاربرد خارجی هورمون براسینواستروئید 

) گزارش کردند که 41و همکاران (ژو   همچنین .)37و  23(

براسینواستروئید در مرحله  گرم در لیترمیلی چهار محلولپاشی

سبب افزایش وزن تر  Cabernet Sauvignonدگرفامی انگور رقم 

و خشک میوه، قندهاي احیا، گلوکز، فروکتوز و مواد جامد 

نقش آن در ها که اي دیگر از هورمون. دستهشودمیمحلول 

هایی به اثبات رسیدگی، کیفیت و بهبود رنگ انگور در پژوهش

 480 محلولپاشیدر همین زمینه . )2( است یلنرسیده است ات

سبب بهبود و  Cardinalاتفن بر انگور رقم گرم در لیتر میلی

هاي رنگ میوه، مواد جامد محلول و کاهش افزایش شاخص

همچنین در پرورش انگور، مدیریت ). 30( شداسیدهاي قابل تیتر 

سازي ترکیب اطراف خوشه براي بهینه میاقلزیکنترل ر برايتاج 

گیرد. استفاده قرار می بت بهینه سطح برگ به میوه موردمیوه و نس

هاي کیفی میوه مانند قندها، آنتوسیانین بسیاري از ویژگی میاقلزیر

مدیریت  فنونبرداري یکی از دهد. برگها را افزایش میو فنول

کنترل دما و نفوذ نور در  برايکه  است هاتاکستاندر  هامیاقلزیر

در  .)32(بود کیفیت میوه اهمیت دارد براي به تاك انگورتاج 
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برخی  حذف که ) دریافتند33مطالعه دیگري پتراي و همکاران (

 فتوسنتز دارمعنی کاهش باعث هاکند حبه دوره رشد در هااز برگ

 pH ماالت، تیتر، قابل اسیدهاي قند، کاهش میزان کاهش تاج، کل

دهد که باز نشدن یا باز شدن ها نشان می. بررسیشودمی پتاسیم و

ها و انگور منجر به کاهش تعداد شاخه هايدیرهنگام جوانه

شود و عموماً غیریکنواختی در رشد، رسیدن و ها میخوشه

 لیدلسخت به. در منطقه سی)22(دنبال دارد ها را بهکیفیت میوه

، دماي خنک و )متر از سطح دریا 2140( از سطح دریا زیادارتفاع 

طول فصل رشد انگور، شروع سرماي زودرس محدود بودن 

کند که به برداشت زودهنگام انگور پاییزه کشاورزان را مجبور می

 یاین عمل معموالً با افت شدید کیفیت میوه و سبزمان .کننداقدام 

آن در هنگام برداشت همراه است و بازارپسندي را کاهش 

ها را در انهدهد. استفاده از تیمارهایی که بتواند شکوفایی جومی

تواند ند میکنبهار جلو انداخته و زمان رسیدگی میوه را تسریع 

 رونیا ها باشد. ازگام مؤثري در زودرسی و افزایش کیفیت میوه

اتفن، ها و بر شکفتن زودتر جوانه منظور اثر دورمکسپژوهشی به

و کیفیت انگور  برداري بر زمان رسیدنبراسینواستروئید و برگ

سخت، استان کهگیلویه و بویراحمد انجام منطقه سیعسکري در 

  .شد

  

  هامواد و روش

منظور بررسی اثر دورمکس، اتفن، براسینواستروئید و به

  و کیفیت انگور عسکري  برداري بر زمان رسیدنبرگ

)Vitis vinifera L. cv. Askariصورت آزمایش ) پژوهشی به

در سه تکرار  هاي کامل تصادفیفاکتوریل در قالب طرح بلوك

سخت از توابع در منطقه سی تاك 27با  در یک تاکستان تجاري

متر از سطح دریا و  2140استان کهگیلویه و بویراحمد با ارتفاع 

 29° 36΄طول شرقی و عرض  52° 32΄مختصات جغرافیایی

 يها. سن تاكگرفتانجام  1397-98در سال  نیمکره شمالی

  از یکدیگر آنهافاصله  سال و 10مورد استفاده در آزمایش 

، درصد یکمتر بود. تیمارها شامل دورمکس  3×3

 یکدورمکس  همراه با گرم در لیترمیلی 4/0براسینواستروئید 

دورمکس  همراه با گرم در لیترمیلی 6/0، براسینواستروئید درصد

 یکدورمکس  همراه با گرم در لیترمیلی 150، اتفن درصد یک

 یکدورمکس  همراه با در لیتر گرممیلی 300، اتفن درصد

 یکدورمکس  همراه بابرداري قبل از غوره شدن ، برگدرصد

 یکدورمکس  همراه بابرداري در زمان غوره شدن ، برگدرصد

 یکدورمکس  همراه بابرداري در زمان دگرفامی و برگ درصد

صورت هاي مورد استفاده در پژوهش بهتاكبود.  درصد

شدند و سیستم آبیاري  کوتاه ماه هرسپاچراغی در اواخر بهمن

شد. انجام تیمار دورمکس در اي انجام میصورت قطرهبه آنها

 شکفتن طبیعی جوانههفته قبل از  چهاراواخر اسفندماه حدود 

انگور بود.  تاكهاي روي تمام جوانه محلولپاشیصورت به

تیمار براسینواستروئید و اتفن در مرحله دگرفامی  محلولپاشی

برداري در اواخر ها صورت گرفت. اولین تیمار برگخوشه روي

ها، دومین خرداد و اوایل تیرماه و همزمان با رشد سریع حبه

ماه و در مرحله غورگی و سومین  برداري در اوایل مردادبرگ

ماه و اوایل مرحله تغییر رنگ برداري در اواخر مردادبرگ

ها میوه ،یمارهاماه پس از انجام تصورت گرفت. در اول مهر

ی و کیفی به آزمایشگاه بخش هاي کمّگیري ویژگیبراي اندازه

  علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز منتقل شدند. 

  

 خوشه و حبههاي گیري ویژگیاندازه

هاي وزن خوشه، طول خوشه، تعداد حبه در تعیین ویژگی

حبه  30 حبه، وزن 30حبه، طول ، طول تکحبهتکخوشه، وزن 

، ساخت BL150Sکش و ترازو (و عملکرد تاك توسط خط

آلمان) انجام شد. سفتی گوشت میوه با استفاده از دستگاه 

متري میلی هشتساخت ژاپن با نوك  FTO11سنج مدل سفتی

  ها ارزیابی شد.روي حبه

  

  عصاره و اسیدهاي قابل تیتر pHگیري مواد جامد محلول، اندازه

وسیله رفرکتومتر دستی مدل ها بهمیوه (TSS)مواد جامد محلول 

ATAGO گیري شد. براي ارزیابی ساخت ژاپن اندازهpH 

) میزان Titratable acidityعصاره میوه و اسیدهاي قابل تیتر (
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لیتر میلی 100لیتر عصاره میوه با آب مقطر به حجم میلی 10

رسانده شد. سپس عمل تیتراسیون با سود (هیدروکسید سدیم) 

گیري شد. اندازه 3/8تا  1/8بین  pHنرمال تا رسیدن به  1/0

ده و سپس شثبت  pHمقدار سود مصرفی پس از رسیدن به این 

صورت درصد اسید تارتاریک مقدار اسید قابل تیتراسیون که به

  ). 3شود از طریق فرمول زیر محاسبه شد (بیان می

)1000×n×S) ÷ (V100×N×M×b(V A=  

  

  :که در این فرمول

A اسیدیته برحسب درصد اسید تارتاریک =  

bV   حجم سود مصرفی =  

N ) نرمالیته سود =NaOH بود).نرمال  0/ 1) (که در این آزمایش  

M  وزن مولکولی اسید غالب که در مورد انگور اسید تارتریک =

  150با وزن مولکولی  است

SV میوه = حجم نمونه آب  

n تعداد واحدهاي اسید غالب =  

  

  رنگ میوهشاخص 

  سنج مدلها با استفاده از دستگاه رنگرنگ میوه

CR400 -Konica Minolta هاي هانتر ساخت ژاپن و شاخص

)*L ،*b  و*a( گیري شدند. اندازه*L )Lightness ( نماد روشنایی

) a )Greenness-Red*براي سفید،  100صفر براي سیاه و  رنگ

+ براي رنگ 60تا براي رنگ سبز  -60نماد سبزي تا قرمزي از 

براي  -60نماد آبی تا زرد از ) b )Yellowness,-Blue*قرمز و 

کار گرفته شد. براي ارزیابی + براي رنگ زرد به60رنگ آبی تا 

هاي زاویه هیو و کروما کیفیت و خلوص رنگ از شاخص

  :)7( دشصورت زیر استفاده به

Hue angle=arctan(b/a)+180 
 

Chroma=(a2+b2)1/2 

  

  محتواي کلروفیل و کاروتنوئید

 متیلها با استفاده از ديسنجش محتواي کلروفیل کل و کاروتنوئید حبه

 ایزرالستامو  هیسوکسشده توسط  ) معرفیDMSO( سولفوکساید

ها را داخل لوله آزمایش گرم از حبه یکگیري شد. مقدار ) اندازه18(

 آنهاولفوکساید روي لیتر از دي متیل سمیلی هفتقرار داده و مقدار 

درجه سلسیوس قرار داده  65دقیقه در دماي  30مدت ریخته شد و به

 10به حجم  DMSOشد. سپس عصاره صاف و با اضافه کردن 

  لیتر رسانده شد. با استفاده از اسپکتروفتومتر میلی

)Epoch Microplate Spectrophotometer, BioTek Instruments, 

Inc., USA ( 470و  663، 645هاي موج در طولجذب عصاره 

محتواي کلروفیل کل و کاروتنوئید با  تینانومتر خوانده شد و درنها

  . شداستفاده از فرمول زیر محاسبه 

Chlorophyll Total (mg/g F.W) =  

[20/2(OD 645 nm) +8/02(OD 663 nm) × V/ (F.W×1000)] 
 

OD 663663موج  شده در طول = عدد خوانده  

OD 645= 645موج  شده در طول عدد خوانده  
  

 A ( / Chla / Chlb
Carotenoid

)  


1000 480 1 29 53 78

220
  

 

A 480480موج  شده در طول = عدد خوانده  
  

  هاواکاوي داده

 و SASآماري  افزارنرم با آمده دستبه هايداده تحلیل و تجزیه

پنج  احتمال سطح در LSD آزمون توسط هامیانگین مقایسه

  .گرفت انجام درصد

  

  حثنتایج و ب

ها نشان داد که تمام نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

استثناي طول گیري شده (بهی و کیفی اندازههاي کمّویژگی

درصد  پنجو  یکدار در سطح خوشه) داراي اختالف معنی

  ).2و  1(جدول  هستند

  

حبه  30وزن خوشه، طول خوشه، تعداد حبه در خوشه، طول 

  حبه 30و وزن 

هاي که ویژگی داد ها نشانمقایسه میانگین داده نتایج حاصل از

 ،حبه 30طول خوشه، تعداد حبه در خوشه، طول و وزن  ووزن 

در تیمارهاي شیمیایی  حبه و عملکرد تاكطول و وزن تک
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داري نسبت به گیاهان شاهد طور معنیکار برده شده بهبه

طول  وکه بیشترین میانگین وزن  طوريهاختالف نشان دادند. ب

، طول و وزن حبه 30وزن  و خوشه، تعداد حبه در خوشه، طول

گرم میلی 6/0در تیمار براسینواستروئید  و عملکرد تاك حبهتک

و کمترین مقدار آنها در  درصد یکدورمکس  همراه با در لیتر

 یکدورمکس  همراه بابرداري در زمان غوره شدن تیمار برگ

داري معنی همچنین تفاوت ).4و  3شد (جدول مشاهده  ددرص

هاي ذکر در ویژگی درصد یکبین شاهد و تیمار دورمکس 

). نتایج پژوهش حاضر حاکی از 3مشاهده نشد (جدول شده 

ات ذکر شده بود. براسینواستروئید بر صف تأثیربیشترین 

هاي استروئیدي هستند اي از هورمونها دستهبراسینواستروئید

اي، طویل شدن ها مانند تقسیم یاختهفراینده در بسیاري از ک

هاي مثلی و مقاومت به تنش ها، تمایز آوندي، نمو تولیدیاخته

زیوا و نازیوا نقش مؤثري دارند. فرم فعال براسینواستروئیدها در 

یابد و سرعت افزایش میانگیزي و دو هفته پس از آن بهطی گل

 10تا  8هاي یابد و در هفتهاهش میشدت کبعد از این مرحله به

با  همزمانکند که این افزایش آرامی شروع به افزایش میبه

). میزان این هورمون در هنگام رسیدن 35شروع رسیدن است (

حبه انگور پس از دگرفامی سبب افزایش در اندازه و وزن 

شود که ناشی از تجمع آب و قند و انبساط سلولی ها میحبه

  ).29( است

) افزایش اندازه و عملکرد انگور رقم 5و همکاران ( بهات

Tas-A-Ganesh  براسینواستروئید گزارش  محلولپاشیرا هنگام

کردند و علت این امر را افزایش کارایی فتوسنتز و جذب بیشتر 

2CO  ها نشان داد که اتفن ند. نتایج مقایسه میانگینکردبیان

استروئید بر اجزا عملکرد تیمار براسینو از بیشترین اثر را بعد

توسط اتفن  محلولپاشیدهد که ها نشان مینشان داد. پژوهش

ها اي و طویل شدن یاختهتواند از طریق افزایش تقسیم یاختهمی

 اندازه. افزایش )26(منجر به افزایش اندازه و عملکرد میوه شود 

اتفن توسط پارسه  محلولپاشیمیوه انگور رقم بیدانه قرمز توسط 

) گزارش شده است. همچنین پژوهشی توسط 31و همکاران (

اتفن بر  محلولپاشی تأثیر) عدم 10دولتی بانه و همکاران (

دهد. با توجه به عملکرد انگور رقم ریش بابا قرمز را نشان می

برداري سبب کاهش ارهاي برگدست آمده تیمنتایج به

کنترل  در. مدیریت تاج انگور شدشده  عنوانهاي ویژگی

سازي ترکیب میوه و نسبت بهینه برايریزاقلیم اطراف خوشه 

گیرد. حذف استفاده قرار می بهینه سطح برگ به میوه مورد

کنترل  برايهاي اطراف خوشه یک راهکار بسیار فراگیر برگ

آن بستگی به  تأثیر. اگرچه )22(ه است اطراف خوش تابشدما و 

 تأثیرها در مرحله دگرفامی زمان کاربرد تیمار دارد. حذف برگ

زیادي بر نفوذ نور به تاج و افزایش دماي آن دارد. اگر 

آن بر  تأثیربرداري در مرحله قبل از گلدهی صورت بگیرد برگ

دار است. در این حالت اگرچه بسیار معنی تعادل منبع و مقصد

 .)32(یابد ها افزایش میآید اما کیفیت حبهعملکرد پایین می

برداري از طریق محدود کردن ) دریافت برگ20( کلر همچنین

ها سازي توسط برگ منجر به کاهش تعداد و اندازه حبهکربن

و  پونیها ندارد. همچنین ي بر رسیدگی حبهتأثیرخواهد شد اما 

برداري در مرحله گلدهی ) بیان داشتند که برگ34همکاران (

اما رنگ، بو و  شودیمها دهی و اندازه حبهباعث کاهش میوه

  دهد.مزه گس آن را افزایش می

  

)، TA( عصاره، اسیدیته کل pH، )TSS( مواد جامد محلول

  و سفتی TSS/TAنسبت 

میانگین نشان داد که  ) مقایسه5و  4نتایج حاصل از جدول (

نسبت ، عصاره، اسیدیته کل pHهاي مواد جامد محلول، ویژگی

TSS/TA طور کار برده شده بهایی بهو سفتی در تیمارهاي شیمی

 طوريهداري نسبت به گیاهان شاهد اختالف نشان دادند. بمعنی

 pHو  TSS/TAنسبت ، که بیشترین میانگین مواد جامد محلول

برداري و ترتیب در تیمارهاي اتفن، برگعصاره به

). بیشترین و کمترین 4براسینواستروئید مشاهده شد (جدول 

 300فتی در تیمارهاي شاهد و اتفن مقدار اسیدیته کل و س

 شدمشاهده  درصد یکدورمکس  همراهگرم در لیتر بهمیلی

اثر  درصد یک). همچنین تیمار دورمکس 5و  4 (جدول

 داري بر صفات ذکر شده نسبت به شاهد نشان نداد. علت معنی



  ...یفیو ک یکمّ يهایژگیبر و يبردارو برگ دینواستروئیاثر اتفن، براس

  

39  

 ه گیري شده انگور عسکريصفات اندازکار برده شده در آزمایش بر تیمارهاي بهمقایسه میانگین  .3جدول 

 حبهتکوزن 

(g)  

 حبه 30وزن 

(g)  

 حبه 30طول 

(Cm)  

 طول خوشه

(Cm)  
  خوشهتک وزن  تعداد حبه در خوشه

(g) 
 تیمار

0/65cd 19/72cd 22/20c 17/90b 308/00b 205/33b شاهد 

0/68bc 20/79bc 24/26bc 20/33ab 311/00b 207/91b D 

0/59e 18/13e 15/51d 22/60a 229/33c 135/58c D1L 

0/60e 18/30e 15/79d 22/69a 230/00c 138/25c D2L 

0/61de 18/77de 16/58d 22/75a 239/33c 145/00c D3L 

0/72ab 21/91ab 26/16ab 21/45ab 361/00a 260/50a D1B 

0/74a 22/45a 27/06a 22/06a 373/66a 275/91a D2B 

0/69b 20/94b 24/54b 22/83a 317/00b 218/25b D1E 

0/69b 21/19b 24/96b 23/04a 323/33b 222/33b D2E 

برداري در )، برگD2L( %1برداري در زمان غوره شدن + دورمکس )، برگD1L( %1برداري قبل از غوره شدن + دورمکس )، برگD( %1اختصارات: دورمکس 

 %1+ دورمکس  گرم در لیترمیلی 6/0)، براسینواستروئید D1B( %1+ دورمکس گرم در لیتر میلی 4/0)، براسینواستروئید D3L( %1زمان دگرفامی + دورمکس 

)D2B اتفن ،(ppm 150 1+ دورمکس% )D1E و اتفن (ppm 300 1+ دورمکس% )D2E(  

  )ها ندارند.داري در ستونتفاوت معنی LSDدرصد آزمون  پنجند از نظر آماري در سطح هستهایی که در یک حرف مشترك میانگین(

  

 انگور عسکري گیري شدهصفات اندازهر کار برده شده در آزمایش بتیمارهاي به مقایسه میانگین .4جدول 

TSS/TA  pH  
  کل اسیدیته

)%(  

 مواد جامد محلول

)%(  

 عملکرد تاك

(kg)  

 حبهتکطول 

(mm)  
 تیمار

25/59g 3/37c 0/67a 17/20g 27/00c 0/74c شاهد 

28/14fg 3/43c 0/63ab 17/70fg 27/31bc 0/80bc D 

37/24de 3/58bc 0/53cd 20/00cd 25/59d 0/51d L1D 

40/64cd 3/60bc 0/51d 21/00bc 25/62d 0/52d L2D 

43/63c 3/62bc 0/49d 21/53b 25/67d 0/54d L3D 

30/23fg 3/43c 0/60b 18/33fg 28/13ab 0/86ab B1D 

32/89ef 3/49bc 0/58bc 19/06de 28/78a 0/89a B2D 

53/70b 3/85ab 0/43e 23/13a 27/42bc 0/81b E1D 

59/79a 4/11a 0/40e 24/20a 27/86abc 0/82b E2D 

برداري در )، برگD2L( %1برداري در زمان غوره شدن + دورمکس )، برگD1L( %1برداري قبل از غوره شدن + دورمکس ، برگ)D( %1اختصارات: دورمکس 

 %1+ دورمکس  گرم در لیترمیلی 6/0)، براسینواستروئید D1B( %1+ دورمکس گرم در لیتر میلی 4/0)، براسینواستروئید D3L( %1زمان دگرفامی + دورمکس 

)D2B اتفن ،(ppm 150 1+ دورمکس% )D1E و اتفن (ppm 300 1+ دورمکس% )D2E(  

  )ها ندارند.داري در ستونتفاوت معنی LSDاز نظر آماري در سطح پنج درصد آزمون  هستندهایی که در یک حرف مشترك میانگین(

 
کاهش سفتی بافت توسط اتفن درنتیجه تغییرات در ساختار 

سلولز، گاالکتوز و حل شدن اي شامل کاهش همییاختهدیواره 

گیرد که درنتیجه فعالیت و دپلیمره شدن پکتین صورت می

اي توسط اتیلن تحریک هاي هیدرولیز کننده دیواره یاختهآنزیم
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 گیري شدهصفات اندازهکار برده شده در آزمایش بر تیمارهاي بهمقایسه میانگین  .5جدول 

Chroma  Hue angle 
 (°) 

*L  کلروفیل کل 

F.W)1−(mg g 

 کاروتنوئید

F.W)1−(mg g 

 سفتی

(N) 
 تیمار

14/47d 173/17c 44/08a 1/06a 23/20h 4/66a شاهد 

14/58cd 174/38c 43/73ab 0/91b 27/84g 4/22ab D 

14/58cd 175/65bc 42/64bc 0/72cd 38/15de 3/63cde L1D 

14/71bc 179/03ab 42/34c 0/64de 40/80cd 3/34def L2D 

14/81b 179/55a 41/99cd 0/53ef 43/45bc 3/29ef L3D 

14/84b 179/56a 40/99d 0/84bc 31/16fg 3/88bc B1D 

14/85b 179/66a 39/81e 0/76cd 34/49ef 3/76cd B2D 

15/16a 180/35a 39/34ef 0/49f 45/77ab 3/25ef E1D 

15/21a 180/41a 38/37f 0/47f 49/44a 3/08f E2D 

)، D2L( %1برداري در زمان غوره شدن + دورمکس )، برگD1L( %1برداري قبل از غوره شدن + دورمکس ، برگ)D( %1اختصارات: دورمکس 

 6/0)، براسینواستروئید D1B( %1+ دورمکس گرم در لیتر میلی 4/0)، براسینواستروئید D3L( %1برداري در زمان دگرفامی + دورمکس برگ

  )D2E( %1+ دورمکس ppm 300) و اتفن D1E( %1+ دورمکس ppm 150)، اتفن D2B( %1+ دورمکس  گرم در لیترمیلی

  )ها ندارند.داري در ستونتفاوت معنی LSDدرصد آزمون  5ند از نظر آماري در سطح هستهایی که در یک حرف مشترك میانگین( 

 
. با توجه به )14( شودمیها تر شدن حبهشوند که سبب نرممی

هاي مهم در چرخه کربس اینکه اسیدهاي آلی از جمه ترکیب

رسد که در تیمار اتفن میزان تنفس و نظر میهستند درنتیجه به

تولید اتیلن افزایش یافته و منجر به مصرف اسیدهاي آلی 

ماده براي تنفس و باعث کاهش اسیدها در حبه عنوان پیشبه

ها توسط تیمار در حبه pHن شود و این مطلب کاهش میزامی

 فرایند. از طرف دیگر اتفن بر )24و  17(کند اتفن را توجیه می

 تأثیرها ز به درون حبهوویژه ساکارانتقال کربوهیدرات، به

در محیط  ساکاروزشود و گذاشته و موجب افزایش آن می

اسیدي ایجاد شده توسط اتفن، هیدرولیز شده و به قندهاي 

شود و سبب افزایش مواد جامد محلول تر تبدیل میساده

ا نتایج این پژوهش نیز هایی همسو ب. در پژوهش)9( شودمی

و افزایش مواد جامد محلول بافت توسط  pHکاهش سفتی، 

و  9، 4(تیمار اتفن در انگور و بلوبري گزارش شده است پیش

وهش نشان داد که تیمار هاي این پژ. همچنین یافته)40

و  pHبرداري سبب کاهش سفتی، براسینواستروئید و برگ

که  ها شد.حبه در TSS/TAنسبت و افزایش مواد جامد محلول 

) تیمار 32و همکاران ( پاستورهاي این پژوهش همسو با یافته

و همکاران  سیمونز ،Sangioveseبرداري در رقم انگور برگ

براسینواستروئید در انگور  تیمار) 38و ژو و همکاران ( )35(

رقم  در )33و همکاران ( پتراي ،Cabernet Sauvignon رقم

Sauvignon Blanc  رقم در ) 8و همکاران ( چامپاوFlame 

Seedless و  کاهش سفتیpH  و افزایش مواد جامد محلول و

  را گزارش کردند. TSS/TAنسبت 

  

  محتواي کلروفیل و کاروتنوئید

داري را بین ها اختالف معنیاز مقایسه میانگین دادهنتایج حاصل 

ترتیب کار برده شده در آزمایش نشان داد. بهتیمارهاي به

بیشترین و کمترین مقدار محتواي کلروفیل در تیمار شاهد و 

 درصد یکدورمکس  همراهگرم در لیتر بهمیلی 300اتفن 

ست آمده د). همچنین با توجه به نتایج به5مشاهده شد (جدول 

 300بیشترین و کمترین محتواي کاروتنوئید در تیمار اتفن 

و شاهد مشاهده  درصد یکدورمکس  همراهگرم در لیتر بهمیلی

). علت افزایش در محتواي کاروتنوئید و کاهش 5شد (جدول 
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هاي اتفن مربوط به ژن محلولپاشیمیزان کلروفیل در هنگام 

اتفن  محلولپاشی. هنگام تاسدرگیر در مسیر تولید این دو ماده 

در افزایش میزان اتیلن در که  ACOو  ACSدو آنزیم کلیدي 

یابد و هنگام رسیدگی میوه نقش دارند افزایش می

. )41(دهد براسینواستروئید فعالیت این دو آنزیم را افزایش می

 ،PSY1هاي نبراسینواستروئیدها با افزایش سطح رونویسی ژ

و  شودمی استسبب تجمع لیکوپن که از گروه کاروتنوئیدها 

سبب کاهش  GLK2مون با کاهش بیان ژن همچنین این هور

هاي ژن ،. در هنگام تیمار این هورمونشودمیمحتواي کروفیل 

یید نتایج این أ. در ت)41(یابد درگیر در تولید اتیلن افزایش می

 ،Thompson Seedlessبا اتفن روي رقم  محلولپاشی ،پژوهش

) 12( فراگ و همکاران ،Crimson Seedless) و رقم 11( فراگ

زارش کردند. تخریب کلروفیل و افزایش تولید کاروتنوئید را گ

و همچنین همسو با نتایج این پژوهش افزایش محتواي 

فرنگی گزارش کاروتنوئید و کاهش کلروفیل در انبه و گوجه

  .)39و  21(شده است 

  

  هاي هانترشاخص

هاي هانتر در جدول شاخص نتایج مربوط به مقایسه میانگین

کار رفته آمده است. این نتایج نشان داد که تیمارهاي به )5(

 هاي انگور عسکري توانسته تغییرها و خوشهروي بوته

داري در این صفات ایجاد کند. نتایج نشان داد که بیشترین معنی

هاي زاویه هیو و کروما در تیمار اتفن و کمترین مقدار شاخص

مشاهده شد  درصد یکدورمکس  همراهگرم در لیتر بهمیلی 300

داري با شاهد نشان اختالف معنی درصد یکو تیمار دورمکس 

در   L*مقدار شاخص  که بیشترین ). درحالی4نداد (جدول 

گرم در میلی 300هاي شاهد و کمترین آن در تیمار اتفن بوته

. همچنین بین شدمشاهده  درصد یکدورمکس  لیتر به همراه

هاي برداري در شاخصتیمارهاي براسینواستروئید، اتفن و برگ

 L*داري مشاهده نشد. شاخص زاویه هیو و کروما تفاوت معنی

گرم در میلی 300دهد در تیمار اتفن یکه شدت رنگ را نشان م

نسبت به شاهد کمترین میزان  درصد یکدورمکس  همراهلیتر به

هاي میوهمنجر به تولید را نشان داد و بر همین اساس این تیمار 

این  ، شد.تري داشتهاي براقتري نسبت به شاهد که میوهتیره

که  تاس) 27یافته بر خالف نتایج میرسلیمانی و همکاران (

در تیمار اتفن و براسینواستروئید را در رقم  L*افزایش شاخص 

علت  این پژوهشگران .است ،انگور یاقوتی سیاه بیان کردند

نسبت تجمع مواد فنولی در پوست  به تر شدن انگورها راتیره

. همسو با نتایج این پژوهش کاربرد اتفن در رقم )13( دادند

تر شدن آن و کاهش سبب تیره pson SeedlessThomانگور 

. شدهاي زاویه هیو و کروما و افزایش شاخص L*شاخص 

ها تر شدن میوههمچنین کاربرد براسینواستروئید سبب تیره

) 8و همکاران ( چامپایید این نتایج أنسبت به شاهد شد که در ت

 هورمون براسینواستروئید در انگور رقم محلولپاشیند کردبیان 

Flame seedless هاي سبب کاهش شاخص*L  و افزایش زاویه

  شود.هیو و کروما می

  

  گیري کلینتیجه

تنهایی فقط در محتواي کاربرد دورمکس به ،هابا توجه به یافته

دار بود و در دیگر کلروفیل و کاروتنوئید نسبت به شاهد معنی

داري نداشت. بین گیري شده اختالف معنیصفات اندازه

برداري در زمان دگرفامی برداري تیمار برگهاي برگارتیم

ی و کیفی از خود نشان داد. بیشترین اثر را در صفات کمّ

ئید در بین تمامی تیمارهاي مورد استفاده وتیمارهاي براسینواستر

که  رد داشت درحالیلکدر پژوهش بیشترین اثر را در اجزاي عم

هاي کیفی و رنگ میوه یرا بر ویژگ تأثیرتیمارهاي اتفن بهترین 

   د.دناز خود نشان دا
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Abstract 

In temperate and sub-temperate regions, short length of growing season is one of the main obstacles to successful 
commercial production of grapes. In a quest to overcome this concern, a factorial experiment in a randomized complete 
block design was conducted with three replications to evaluate the effect of application of dormax (1%) on early-
blooming, followed by spraying ethephon (150 and 300 ppm), brassinosteroids (0.4 and 0.6 mg /L) and leaf removal at 
the onset of the leaf discoloration to examine the ripening time and quality characteristics of Askari grape (Vitis vinifera 
L. cv. Askari). Application of dormax had no significant increasing effect on carotenoid and decreasing effect on 
chlorophyll content of fruits. Leaf removal led to decreases in yield components such as cluster weight, number of berry 
in cluster and grape yield, and increases in the quality characteristics of grapes such as soluble solids, firmness, 
carotenoid content and color indices. Foliar-applied brassinosteroids (0.6 mg/L) + 1% dormax led to the best 
quantitative characteristics of grapes. The most desirable quality and color characteristics of fruits were observed with 
application of 1% dormax + 300 ppm ethephon. 
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