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 يعملکرد انگور رقم عسکر ياجزا بر زادبرون کیبرلیج دیتأثیر اس

  

  *1یخسروشاه ییمحمدرضا زکا

  

  )29/6/1399 رش:یخ پذی؛ تار 15/10/1398 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

اثـر   یا هدف بررسپژوهش ب نیاست. ا يخورتازه يانگورها وهیم يبهبود عملکرد و بازارپسند یدر باغبان نیبرلیج يکاربرد تجار نیترمهم

 یکامـل تصـادف   يهادر قالب طرح بلوك يرقم عسکر دانهیپنج ساله رقم ب يهاعملکرد تاك يبر اجزا کیبرلیج دیمختلف اس يهاغلظت

 تریدر ل گرمیلیم 10شدند: ابتدا غلظت  یپاشمحلول کیبرلیج دیدو مرتبه با اس شیمورد آزما يهاتاك يهابرگ و هاخوشه یم. تمادشانجام 

 زمان در سپس، و رفت کاربه) هاشدن طول خوشه يمتریسانت 2-3( خوشه ظهور مرحله در شاهد، جزبه هاتاك یتمام يبرا کیبرلیج دیاس

ـ برلیج دیاستفاده شد. کاربرد اس کیبرلیج دیاس تریدر ل گرمیلیم 50و  40، 30، 20، 10صفر،  يهاغلظت حبه،شدن قطر  يمتریلیم 2-1  کی

 عملکـرد  و خوشهوزن  نیانگیم ن،ی. همچندشبا شاهد منجر  سهیمقا در هاوزن، حجم، طول و قطر حبه نیانگیم داریمعن شیافزابه  یخارج

ـ  مـار یت ریتحت تأث وهیعصاره م اچی. پافتیبهبود  يداریطور معنبه کیبرلیج دیاس يمارهایت ریتأث تحت تاك کل ـ برلیج دیاس  شیافـزا  کی

ـ برلیج دیاس يمارهایت ریتحت تأث وهیکل م تهیدیرا کاهش داد، اما مقدار اس وهیمواد جامد محلول م زانیم زادبرون کیبرلیج دی. اسافتی  کی

(نسبت وزن به حجـم) حبـه و    یبر شاخص شکل (نسبت طول به قطر) حبه، جرم حجم يداریناثر مع کیبرلیج دی. کاربرد اسافتی شیافزا

عملکرد  شیمنظور افزابه کیبرلیج دیاس تریدر ل گرمیلیم 10با غلظت  یپاشمحلول ش،یآزما نیا جیطول محور خوشه نداشت. با توجه به نتا

  .استبه باغداران  هیقابل توص يرقم عسکر

  

  

 یپاش، عملکرد، محلوليرقم عسکر ک،یبرلیج دیانگور، اس :يدیکل يهاواژه
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  کرمانشاه يدانشگاه راز ،یعیبو منابع ط يکشاورز سیپرد ،یگروه باغبان استادیار .1

  mreza.zokaee@razi.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

هسـتند   یاهیکننده رشد گ میاز مواد تنظ یگروه بزرگ هانیبرلیج

 يهـا شده و جنبـه  دیتول هاقارچ یو برخ یعال اهانیکه توسط گ

. دهنـد یقـرار مـ   ریرا تحـت تـأث   اهـان یمختلف رشـد و نمـو گ  

و  یسـلول  میتقسـ  قیـ طر از( هااندام یمثل رشد طول ییندهایفرا

ـ پ ،یو گلده يزیانگحجم سلول)، گل شیافزا  یزنـ جوانـه  ،يری

ـ    وه،یـ م لیتشک ت،یبذر، بروز جنس  وهیـ م یدانگـ ینمـو بـذر و ب

). 39و  8( شـوند یمـ  میتنظـ  هـا نیبـرل ی) توسـط ج ی(پارتنوکارپ

شـده اسـت، امـا     ییشناسـا  عتیدر طب نیبرلینوع ج 136تاکنون 

از  GA7و  GA1 ،GA3 ،GA4از آنهـا شـامل    یکم اریتعداد بس

  ). 23فعال هستند ( یکیولوژینظر ب

 کیبرلیج دیاس ژهیوبه ها،نیبرلیج يتجار ياز کاربردها یکی

)GA3ـ   وهیـ م تیـ و کم تیفیبهبود ک ی) در باغبان  دانـه یارقـام ب

از  یکـ یانگور  ). اندازه حبه22( است) Vitis vinifera L.انگور (

و  ياسـت کـه بازارپسـند    یمهمـ  یفیکعملکرد و مؤلفه  ياجزا

). 3( کنـد یمـ  نییرا تع هامشو کش يخورتازه يانگورها متیق

ـ  يبازارهـا  در تـر درشـت  يهاکشمش ایانگورها  از  یالمللـ نیب

عوامـل   ری). اندازه حبه تحت تـأث 44برخوردارند ( يباالتر متیق

دما، نـور   ری(نظ یرونیب و) هاورمونو ه یی(مثل مواد غذا یدرون

). مـواد محـرك رشـد    28( ردیـ گیبـه آب) قـرار مـ    یو دسترس

و  رندیگیدر حال نمو نشأت م ياز بذرها نیبرلیج ثلم زاددرون

با تعـداد   یمیرابطه مستق اهیمواد در بافت گ نیغلظت ا ن،یبنابرا

  ). 7( دارد هاموجود در حبه رهايبذ

ـ بـاال از طر  تیـ فیملکرد و کبه ع یابیمنظور دستبه ـ تول قی  دی

ـ م تا است الزم هااندازه درشت حبه بـار تـاك را بـا کمـک      زانی

حبـه و خوشـه،    یتنک کردن دست ریمختلف نظ یباغبان اتیعمل

). در 3د (کـر  میتنظـ  نیبـرل یج یپاشـ تنه و محلـول  يبردارحلقه

مـؤثر در   یعملـ  عنوانبه زادبرون نیبرلیکاربرد ج ریاخ يهاسال

شده است. کـاربرد   جیمحصول انگور را تیو کم تیفیک شیزااف

) 16و  10( یدانگیب جادیا باعث انگور داردر ارقام دانه نیبرلیج

 شودیم وهیم تیفیعملکرد و ک شیموجب افزا دانهیو در ارقام ب

ـ برلیج دیاستفاده از اس ر،یچند دهه اخ ی). ط21( در مراحـل   کی

 شیدازه حبه، بهبود عملکرد و افزاان شیافزا يبرا وهیم مون هیاول

ـ پ یعیوسـ  يکاربرد تجار دانهیب يانگورها وهیم يبازارپسند  دای

که با غلظت مناسـب و در   یدرصورت نیبرلی). ج30کرده است (

 يبردارمشابه حلقه يشود، اثر دهیپاش هاخوشه يرو نیمع یزمان

 1د (ش خواهد هاحبه دازهان يبرابر 2-3 شیداشته و موجب افزا

 مـار یبـه رقـم و هـدف از ت    یبستگ نیبرلی). زمان کاربرد ج22و 

بـا هـدف    نیبـرل یج ماریمثال، ت يکننده رشد دارد. برا میتنظ نیا

   مســونیکر دانــهیطــول و قطــر خوشــه رقــم بــ     شیافــزا

)Crimson Seedless ــان ــانتی 8) در زم ــرس ــول  يمت ــدن ط ش

تنـک  بـا هـدف    مـار یطور، تنی). هم14( ردیگیانجام م نیآذگل

انـدازه   شیمنظور افزابه ماریت و گل تمام مرحله درکردن خوشه 

 يمتـر میلـی  7-10(مقـارن بـا قطـر     وهیـ م لیتشک از بعد هاحبه

کـاربرد   دانه،یب ي). در انگورها25و  17( ردیگیم انجام) هاحبه

انـدازه و وزن   شیموجـب افـزا   وهیـ م لیدر زمان تشـک  نیبرلیج

). اسـتفاده از  33( شـود یکـرد مـ  بهبـود عمل  جـه، یو درنت هاهحب

بـذرها، سـبب    يجـا شدن بـه  نیگزیزمان با جا نیدر ا نیبرلیج

حبـه   يهاسلول شدن بزرگ آن دنبالبه و هاتعداد سلول شیافزا

 یپاشـ محلول قیبه دو طر نیبرلی). معموالً کاربرد ج34( دشویم

جـوان در محلـول    ياهـ خوشـه  يورسـاز غوطه ای هابرگ يرو

  ).  3( ردیگیت مصور نیبرلیج

و  يخـور خاطر مصرف تازهانگور که به دانهیاز ارقام ب یکی

و جهان داشـته   رانیدر ا يادیطرفداران ز تیفیک کشمش با هیته

از  یکـ یاسـت.   يرقم عسکر شود،یکاشته م یعیسطح وس در و

 نیـ کوچـک اسـت کـه ا    يهاداشتن حبه يانگور عسکر بیمعا

بتوان با کـاربرد   دی. شااسترقم  نیبودن ا دانهیب لیدلموضوع به

ـ برلیج دیاس رینظ یاهیکننده رشد گ میمواد تنظ رقـم   نیـ در ا کی

 قـات ید. اگرچـه تحق کـر  دیرا تول يدرشت و بازارپسند يهاحبه

ـ برلیج دیاس ریتأث نهیدر سرتاسر جهان در زم يادیز زاد بـرون  کی

صورت گرفتـه اسـت، امـا غلظـت و زمـان       دانهیب يبر انگورها

هـر رقـم در    يبـرا  یاهیـ کننده رشد گ میتنظ نیاکاربرد  مناسب

 ياستانداردسـاز  ازمنـد یمختلف متفاوت بـوده و ن  یمیاقل طیشرا

 ریتـأث  یاست. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسـ  هیهر ناح يبرا
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ـ برلیج دیمختلف اسـ  يهاغلظت عملکـرد رقـم    يبـر اجـزا   کی

  . دششهرستان کرمانشاه اجرا  یمیاقل طیدر شرا يعسکر

  

  هاواد و روشم

 سیدر بـاغ انگـور پـرد    1398طی بهـار و تابسـتان    شیآزما نیا

کرمانشاه (با بافت خاك  يدانشگاه راز یعیو منابع طب يکشاورز

ـ ) انجـام گرفـت کــه داراي طــول جغراف    یلتیسـ  یرس  47 ییای

 21درجــه و   34 ییایـ و عـرض جغراف  یشـرق  قهیدق 9درجه و 

قـرار  ـایدر طحمتري از س 1319و در ارتفاع  است یشمال قهیدق

صـورت  پنج ساله بوده و به شیمورد آزما يهاگرفته اسـت. تاك

 يرو هـا شـده بودنـد. فواصـل تـاك     تیترب Yبه شکل  یداربست

 یکـ ی صـورت بـه  هامتر بود. تاك 5 هافیرد نیمتر و ب 2 فیرد

از  مارهایکه فاصله ت يطوربهانتخاب شدند،  ماریت يبرا انیدر م

کامـل   يهـا در قالب طـرح بلـوك   شیآزمامتر بود.  10 گریکدی

 دیمختلــف اســ يهــا(شــامل غلظــت مــاریبــا هفــت ت یتصــادف

تکـرار   کیـ عنوان . هر تاك بهدش) و چهار تکرار اجرا کیبرلیج

تـاك بـود). اسـید     28لحاظ شـد (آزمـایش در مجمـوع شـامل     

گرمـی تهیـه شـد.     5صـورت  جیبرلیک (شرکت مرك، آلمان) به

دو مرتبـه بـا    شیمورد آزما يهاتاك يهابرگ و هاخوشه یتمام

در  گـرم یلیم 10شدند: ابتدا غلظت  یپاشمحلول کیبرلیج دیاس

جز شـاهد در مرحلـه   به مارهایت یتمام يبرا کیبرلیج دیاس تریل

 24 تـاریخ  هـا؛ شدن طول خوشه يمترسانتی 2-3ظهور خوشه (

 پس،سـ . رفـت  کاربه هاخوشه کردن تنک هدف با و) اردیبهشت

خــرداد)،   19شدن قطـر حبـه (تـاریخ     يمترمیلی 1-2 زمان در

، 30، 20، 10صـفر،   يهـا غلظت ها،اندازه حبه شیمنظور افزابه

ـ برلیج دیاس تریدر ل گرمیلیم 50و  40 مـورد اسـتفاده قـرار     کی

در  هـا یپاشـ محلول ک،یبرلیج دیمنظور جذب بهتر اسگرفت. به

مرحلـه،   دوفـت. در هـر   صبح انجـام گر  هیخنک اول هايساعت

شد. الزم به ذکر است کـه   دهیشاهد فقط آب پاش يهاتاك يرو

 در جیبـرلین  لیتـر  بـر  گـرم تفاوت شـاهد بـا تیمـار صـفر میلـی     

 ایــن فاقــد شــاهد تیمــار کــه اســت اول مرحلــه پاشــیمحلــول

تاکسـتان از اواسـط خـرداد تـا اواخـر       ياریـ اشی بود. آبپمحلول

  صورت گرفت.   ياهروش قطربار بهکیروز  20مهرماه هر 

 يپنج خوشه از هر تاك در موقعیت تقریباً مشـابه بـرا   تعداد

 یدگیرسـ  مرحلـه  از پس ها. خوشهدشانتخاب  هایابیانجام ارز

درصد) برداشـت   16کامل (بر اساس مواد جامد محلول بیش از 

شامل طول حبـه، قطـر حبـه، نسـبت      یصفات کم یشده و برخ

 یبه)، حجـم حبـه، جـرم حجمـ    طول به قطر (شاخص شکل ح

خوشـه، وزن   یی(نسبت جرم به حجم حبه)، وزن حبه، طول نها

ـ ارز مـورد  تـاك  کـل  عملکـرد  و خوشـه تک قـرار گرفـت.    یابی

)، کسیمواد جامد محلول (درجه بر رینظ یفیصفات ک ن،یهمچن

 بـا  هاداده يآمار هیشد. تجز یابیارز وهیآب م pHکل و  تهیدیاس

بـه   مارهـا یاثـر ت  نیانگیم سهیو مقا SAS-9.1 افزارنرم از استفاده

  دانکن انجام شد.  ياروش آزمون چند دامنه

 همـان  یـا  انـدازه  کـولیس،  از اسـتفاده  با هاو قطر حبه طول

 و مدرج استوانه یک در آب جاییحجم حبه با روش میزان جابه

 تعیـین  آمـده  دسـت به حجم به جرم تقسیم با حبه حجمی جرم

 ایـ  کسیواد جامد محلول (برحسب درجه بـر م يریگاندازه. شد

  (مـدل  ATC یدرصد) بـا اسـتفاده از دسـتگاه رفرکتـومتر دسـت     

LH-T80يریگ؛ ساخت چین) و اندازه pH بـا دسـتگاه    وهیآب م

؛ سـاخت تـایوان) انجـام    86502(مـدل   AZ يزیـ روم متـر اچیپ

بـا سـود    ونیتراسـ یروش تبـه  وهیـ کـل م  تهیدیگرفت. مقدار اسـ 

)NaOH (1/0 ــالنر ــل   مـ ــرف فنـ ــور معـ ــالئ در حضـ  نیفتـ

)phenolphthaleinــدازه ــگ) ان شــد. حجــم ســود مصــرفی   يری

د و سپس، اسـیدیته کـل بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر       ش دداشتیا

محاسبه و مقـدار عـددي آن برحسـب درصـد اسـید تارتاریـک       

  ). 4(اسید غالب میوه انگور) بیان شد (
  

)1   (                                 TA = Vb * N * E / Vj * 10  
  

TA میوه عصاره لیترمیلی صد در گرمکل (میلی تهی= اسید(  

Vb لیتر= حجم سود مصرفی (میلی(  

N ) 1/0= نرمالیته سود مصرفی(  

E 05/75( تارتاریک اسید واالن= میلی اکی(  

Vj .حجم نمونه آب میوه =  
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 ر صفات کمی و کیفی میوه انگور عسکرينتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي جیبرلین ب .1جدول 

منابع 
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 0/027ns 0/65ns 0/002ns 0/014ns **75/4  *08/2  0/009ns 5/01ns 643/5ns 0/604ns  083/0*  087/0**  3  بلوك

  ns087/0  **27/5  **008/0  **089/0  *85/3  **67/4  ns002/0  ns46/24  *10328  **151/4 **0/118  103/0**  6  تیمار
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  دار؛ غیر معنیns و درصد 1دار در سطح احتمال ؛ معنی**درصد،  5دار در سطح احتمال ؛ معنی*

  

  و بحث جینتا

  حبه یحجم و جرم حجم وزن،

 دیاس ماریت که داد نشان) 1 جدول( هاداده انسیوار هیتجز جینتا

درصـد بـر وزن و    کیدر سطح احتمال  داریمعن ياثر کیبرلیج

 یداشت، اما اثـر آن بـر جـرم حجمـ     يحجم حبه انگور عسکر

 مـار ینبـود. ت  داریمعنـ  ي(نسبت وزن به حجم) حبه از نظر آمار

 به نسبت هاوزن حبه نیانگیم داریمعن شیبه افزا کیبرلیج دیاس

وزن حبـه   نیشـتر یو ب نیکمتر). الف -1 شکل( شد منجر شاهد

 دیاس گرمیلیم 50 ماریگرم) و ت 75/0مربوط به شاهد ( بیترتبه

ـ  13/1( کیبرلیج ، 30، 20، 10 يمارهـا یت نیگرم) بود. اگرچه ب

از  يداریمعنـ  ياختالف آمار کیبرلیج دیاس گرمیلیم 50و  40

ـ نشد، اما تفـاوت ا  مشاهدهنظر وزن حبه  بـا شـاهد    مارهـا یت نی

صــفر  مــاریشــاهد و ت نیاخــتالف بــ ن،یبــود. همچنــ داریمعنــ

ـ برلیج دیاسـ  یپاش(محلول فقـط در مرحلـه ظهـور خوشـه)      کی

بـا   يامرحلـه تـک  یپاشمحلول دهدیکه نشان م ستین داریمعن

  در وزن حبه نداشته است.  یمحسوس ریتأث کیبرلیج دیاس

 طـور بهرا  يعسکر انگور حبه حجم زادبرون کیبرلیج دیاس

 مقدار نیشتریو ب نیب). کمتر -1داد (شکل  شیافزا يداریمعن

 50 ماری) و تتریلیلیم 75/0مربوط به شاهد ( بیترتحجم حبه به

ـ برلیج دیاس گرمیلیم ـ   تـر یلیلـ یم 20/1( کی  نی) بـود. هرچنـد ب

از  يداریمعنـ  ياختالف آمـار  کیبرلیج دیمختلف اس يمارهایت

 دیاس يباال يهانظر حجم حبه مشاهده نشد، اما اختالف غلظت

) بـا  تـر یبـر ل  گـرم یلـ یم 50و  40، 30، 20 يمارهای(ت کیبرلیج

  بود.   داریشاهد معن

 نیبـرل یصورت گرفتـه، کـاربرد ج   يهاپژوهش جیاساس نتا بر

خوشـه   یباعث تنک دانهیب يانگورها يرو یاز مرحله گلده شیپ

 کیـ موجـب تحر  ی) و کاربرد آن پس از گلده36و  10( شودیم

وزن و حجـم حبـه انگـور توسـط      شی). افزا4( دشویرشد حبه م

 جیبـا نتـا   کـه مختلف گزارش شده است  دانهیدر ارقام ب نیلبریج

عنوان مثـال، انگـور   . بهکندیمطابقت م یبررس نیدست آمده از ابه

شــده بــا  مــاری) تThompson Seedless( دلسیرقــم تامســون ســ

بـا شــاهد،   ســهی) در مقایو بعــد از گلـده  نی(قبــل، حـ  نیبـرل یج

ـ تول تـر نیسنگ برابر دو وبا اندازه درشت  ییهاحبه ). 31د (کـر  دی

 نیبـرل یج تریدر ل گرمیلیم 50با غلظت  یاقوتی ورانگ یپاشمحلول

 شیده روز قبل از مرحله تمام گل موجب باز شدن خوشه و افـزا 

ـ  يرو کیبرلیج دیاس کاربرد). 26( شد هااندازه حبه  دانـه یانگور ب

 خوشـه  در هـا حبـه  تنـک  سبب هاگل ییپس از شکوفا مسونیکر

محــرك رشــد  وه،یــم لیکــاربرد آن در مرحلــه تشــک و شــودیمــ
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  يحجم حبه انگور عسکرب) وزن حبه و  نیانگیم : الف)بر کیبرلیج دیاس ماریت ریتأث .1شکل 

  .  )درصد است کیدر سطح احتمال  هانیانگیم داریمعن يعدم تفاوت آمار انگریحروف مشترك ب(

  

 یدهـ وهیـ در مرحلـه م  نیبرلی). کاربرد ج14( دیآیم شماربه هاحبه

 در هـا وزن حبـه  داریمعنـ  شیسـبب افـزا   یسـلطان  دانهیانگور ب

ـ    مـار یت ،یشـ ی). در آزما1( دشبا شاهد  سهیمقا  دانـه یسـه رقـم ب

بـــا  مســـونی) و کرSuperior( وری)، ســـوپرMystery( يســـتریم

 هـا حبـه  يمتـر میلـی  6- 8در مرحله  نیبرلیج مختلف يهاغلظت

 هـر  در خوشـه  محـور  قطر و هاقطر حبهوزن حبه،  شیافزا باعث

)، Niagara Rosadaرزادا ( اگــارای). در رقــم ن37( شــد رقــم ســه

 يداریمعنـ  طـور بـه  را هاو قطر حبه وزن زادبرون نیبرلیکاربرد ج

کاربرد این تنظیم کننـده رشـد گیـاهی در سـایر     ). 24داد ( شیافزا

 Einsetنسـت ( )، ایEmperatriz) (9دانه نظیر امپراتریـز ( ارقام بی

Seedless) (28) و پرلــت (44و  5)، ســلطانی (Perlet) (40 نیــز (

  ها شده است.  تر شدن حبهتر شدن خوشه و درشتباعث طویل

استفاده از  دهد،یمطالعات متعدد نشان م جیطور که نتاهمان

انگـور را سـرعت    يهـا وهیم شدن بزرگ روند زادبرون نیبرلیج
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بـه   نیبـرل یدازه حبه در اثر مصـرف ج ان شی). افزا43( بخشدیم

ـ کننـده رشـد در تحر   میمـاده تنظـ   نیا ریتأث  یسـلول  میتقسـ  کی

ـ فرابـر م  يهالحجم) سلو شیتعداد) و توسعه (افزا شی(افزا  وهی

)pericarpرشـد و   ن،ی). همچنـ 38و  34( شـود ی) نسبت داده م

شدن آنها بـه   لیتبد لیدلبه نیبرلیج کاربرد با هاحبه ترعینمو سر

موجـب آن انتقـال   کـه بـه   است ي(محل مصرف) قو نکیس کی

 ردیـ گیمـ  صـورت  هـا سمت محل تجمع هورمونبه هاتیمتابول

 ریتحـت تـأث   وهیـ شدن اندازه م ترگبزر پژوهشگران ی). برخ6(

 دهنـد، ینسـبت مـ   وهیـ م دنیدر رسـ  ریرا به تـأخ  نیبرلیج ماریت

 جـه یدرنتنمـو داشـته و    يبرا يتریزمان طوالن وهیکه م يطوربه

  ). 22کند (یم دایپ يتراندازه بزرگ

  

  وهیم اچیکل و پ تهیدیجامد محلول، اس مواد

اثر  کیبرلیج دیاس ماریت ها،داده انسیوار هیتجز جیاساس نتا بر

مـواد جامـد    زانیـ درصد بر م کیدر سطح احتمال  يداریمعن

ـ   تهیدی)، اسـ کسیمحلول (درجه بر  وهیـ عصـاره م  اچیکـل و پ

ـ ). مـواد جامـد محلـول م   1داشت (جدول  يانگور عسکر  وهی

آن کاهش  يباال يهاغلظت ژهیوبه ک،یبرلیج دیاس ریتحت تأث

مـواد جامـد محلـول     زانیـ م نیشـتر یالـف). ب  - 2(شکل  افتی

 دیاسـ  گـرم یلـ یصفر م ماریدرصد) و ت 0/24مربوط به شاهد (

 50و  40 مـار یکـه دو ت  یدرصد) بود، درحـال  7/24( کیبرلیج

مواد جامد را دارا بودند  زانیم نیکمتر کیبرلیج دیسا گرمیلیم

 یپاشـ محلول گر،ید يودرصد). از س 8/21و  6/21 ب،یترت(به

 نیـ شـد و ا  وهیـ کـل م  تهیدیاسـ  شیباعث افـزا  کیبرلیج دیاس

داشت (شکل  یبستگ یمصرف کیبرلیج دیبه غلظت اس شیافزا

مربـوط بـه شـاهد     وهیـ کـل م  تهیدیمقدار اسـ  نیب). کمتر - 2

ـ برلیج دیاسـ  گـرم یلیصفر م ماریدرصد) و ت 50/0(  48/0( کی

 نیدرصد) مربوط به باالتر 60/0مقدار آن ( نیشتریدرصد) و ب

ـ برلیج دیغلظت اس ) بـود.  گـرم یلـ یم 50 مـار ی(ت یمصـرف  کی

عصـاره   اچیدار پـ یمعن شیافزا کیبرلیج دیاس ماریت ن،یهمچن

 نیبـ ج). اگرچـه   - 2دنبـال داشـت (شـکل    رقم را به نیا وهیم

ـ از ا يداریاخـتالف معنـ   کیبرلیج دیمختلف اس يمارهایت  نی

ـ نظر مشاهده نشد، اما اختالف ا بـا شـاهد از نظـر     مارهـا ین تی

  بود.  داریمعن يآمار

بـاال   يهـا غلظـت  در خصـوص بـه  زاد،برون نیبرلیج کاربرد

 توانـد یمـ  دانهیاندازه حبه ارقام ب شیمنظور تنک کردن و افزابه

را کاهش دهد  وهیم تیفیانداخته، ک ریرا به تأخ وهیبلوغ م ندیفرا

از آن اسـت کـه    یگونـاگون حـاک   شـات یآزما جی). نتا37و  20(

ـ انگـور نظ  وهیـ م دنیمرتبط با رسـ  يندهایفرا نیبرلیج تجمـع   ری

. انـدازد یمـ  ریرا بـه تـأخ   یآل يدهایاس هیو تجز هادراتیکربوه

  بالنـــــک  گنونیعنـــــوان مثـــــال، در رقـــــم ســـــاوبـــــه

)Sauvignon Blancرا  وهیـ ص بلـوغ م شـاخ  زادبرون نیبرلی)، ج

 زانیـ م یمصـرف  نیبرلیغلظت ج شیکاهش داد و متناسب با افزا

 ن،ی). همچنـ 12( افتی شیافزا زین هاحبه ونیتراسیقابل ت تهیدیاس

 ی) و سـلطان 4( يعسـکر  دانـه یدر ارقام ب نیبرلیج یپاشمحلول

 جیکه با نتـا  شدر منج وهیم کیتارتار دیدرصد اس شی) به افزا6(

و همکـاران   يدریـ ح شیدارد. در آزمـا  یهمخـوان  شیآزما نیا

ـ  50با غلظت  نیبرلیج ماری)، در اثر ت26(  انگـور  يرو امیپـ یپ

بـا شـاهد چهـار     سـه یدر مقا وهیو برداشت م يریگ، رنگیاقوتی

 نیبـرل ی، کـاربرد ج یسـلطان  دانهیافتاد. در انگور ب ریروز به تأخ

ـ م محلـول  جامـد  مـواد  شکاه موجب زادبرون ). در 5( دشـ  وهی

 60کـاربرد   زی) نBRS Clara.آر.اس کالرا (یب دانهیانگور رقم ب

باعث کاهش مـواد   یدهوهیدر مرحله م نیبرلیج تریدر ل گرمیلیم

 يهـا افتـه ی) که با 19با شاهد شد ( سهیدر مقا وهیجامد محلول م

  حاضر مطابقت دارد.  قیتحق

 يمارهـا یاد جامد محلـول در ت کاهش مو پژوهشگران یبرخ

 يو نحوه القا یاهیکننده رشد گ میتنظ نیا تیرا به ماه نیبرلیج

ـ . به عقدهندیرشد توسط آن نسبت م  همکـاران  و زادهبقـال  دهی

و  کنـد یالقا م وهیرا در بافت م يدیرشد شد کیبرلیج دیاس) 5(

ـ نهارجذب آب فراوان اسـت کـه د   ازمندین يرشد نیچن بـه   تی

 هاوهیو کاهش درصد مواد جامد در م یسلول رهیشدن ش ترقیرق

 تهیدیمواد جامد محلول، کاهش درصد اس شیشود. افزایمنجر م

ــزا جــه،یو درنت ــ  شیاف ــه اس ــد ب ــم دینســبت قن ــن وهی ــر  زی در اث

ـ   یدر برخـ  کیبرلیج دیبا اس یپاشمحلول  مثـل  دانـه یاز ارقـام ب
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  يانگور عسکر وهیعصاره م اچیپج) و  کل تهیدیاس ب) ،مواد جامد محلول : الف)زانیبر م کیبرلیج دیاس ماریت ریتأث .2شکل 

  ).درصد است کیدر سطح احتمال  هانیانگیم داریمعن يعدم تفاوت آمار انگریحروف مشترك ب(
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) گـزارش  Flame Seedless) (13( دلسیسـ  می) و فل21( یاقوتی

  شده است.

 مـار یش کردند که ت) گزار44و همکاران ( یزوفول ن،یهمچن

  نــام بــه  یمصــنوع نینیتوکیســا  کیــ همــراه بــا   نیبــرلیج

ـ فن لیدیـ ریپ -4-کلرو -2  تـر ) موجـب درشـت  CPPU( اوره لی

دو  نیاز حد ا شیاما کاربرد ب د،ش یانگور سلطان يهاحبه شدن

ـ  را هـا کننده رشد تجمع مـواد جامـد محلـول در حبـه     میتنظ  هب

 دیبـا اسـتفاده از اسـ    یلطانانگور س یپاشانداخت. محلول قیتعو

(صـفر،   CPPU) و تـر یبـر ل  گرمیلیم 40و  20(صفر،  کیبرلیج

 شیسـبب افـزا   يبندوهی) در مرحله متریبر ل گرمیلیم 15و  5/7

 گـر ید یشـ ی). در آزما6قطر، جرم و حجم حبـه شـد (   داریمعن

ـ برلیج دیاس ماری)، هر دو ت41و همکاران ( رویتوسط سوه و  کی

انگـور رقـم    يهارنگ حبه ریی) در مرحله تغCPPU( نینیتوکیسا

ـ )، به تولShine Muscatموسکات ( نیشا درشـت،   يهـا حبـه  دی

در  لیـ کلروف هیـ توقف تجمع قندها در حبه، کاهش سرعت تجز

  .شد منجر هاحبه فیضع يریگپوست حبه و رنگ

 يرهایبـر مسـ   ریتـأث  قیاز طر نینیتوکیو سا نیبرلیاحتماالً ج

موجـب بـروز    لنیو ات نیاکس رینظ گرید ياههورمون يوسنتزیب

  ). 41( شوندیمذکور م راتییتغ

  

  قطر و شاخص شکل حبه طول،

 دیاسـ  يمارهـا یت اثـر  کـه  داد نشان هاداده انسیوار هیتجز جینتا

درصد  5در سطح احتمال  يبر طول حبه انگور عسکر کیبرلیج

 بـود، امـا   داریدرصد معن کیو بر قطر حبه آن در سطح احتمال 

آن بر شاخص شکل (نسبت طـول بـه قطـر) حبـه از نظـر       ریتأث

  ). 1نبود (جدول  داریمعن يآمار

 شـاهد  به نسبت راطول حبه  نیانگیم کیبرلیج دیاس کاربرد

طـول حبـه    نیکـه کمتـر   يطـور بهالف)،  -3داد (شکل  شیافزا

آن متعلـق بـه    نیشتری) و بمتریلیم 2/10شاهد ( ماریمربوط به ت

) بـود. اگرچـه   متریلیم 8/12( کیبرلیج دیاس گرمیلیم 40 ماریت

 يداریاختالف معنـ  کیبرلیج دیاس گرمیلیصفر م ماریشاهد و ت

ـ برلیج دیمختلف اس يمارهایت نیداشتند، اما ب مارهایت هیبا بق  کی

  نظر مشاهده نشد.  نیاز ا يداریمعن ياختالف آمار

ـ نحبه  قطر ـ برلیج دیاسـ  مـار یت ریتحـت تـأث   زی  طـور بـه  کی

و  نیکه کمتـر  يطوربهب)،  -3(شکل  افتی شیافزا يداریمعن

) و متـر یلـ یم 9/8متعلق بـه شـاهد (   ب،یترتقطر حبه به نیشتریب

) بـود. اگرچـه   متریلیم 8/11( کیبرلیج دیاس گرمیلیم 40 ماریت

ـ برلیج دیمختلـف اسـ   يمارهایت نیب از  يداریمعنـ اخـتالف   کی

ـ ا لحاظ قطر حبه مشاهده نشد، اما اختالف جـز  بـه  مارهـا، یت نی

ـ برلیج دیاسـ  گرمیلیصفر م ماریت  يبـا شـاهد از نظـر آمـار     کی

  بود.   داریمعن

 زادبـرون  نیبـرل یکاربرد ج جهیانگور درنت وهیاندازه م شیافزا

در ارقـام   ژهیوبه دهیپد نیا. است شده گزارش مختلف ارقام در

الزم فاقـد اسـتاندارد    يکه از نظـر تجـار   زیر يهابا حبه دانهیب

تواند به افزایش اندازه و بهبود اهمیت زیادي داشته و می ند،هست

زاد در ). کاربرد جیبـرلین بـرون  3کند ( زیاديکیفیت میوه کمک 

) بـه  33) (Red Globe) و رد گلـوب ( 21دانه یـاقوتی ( ارقام بی

دار طول، قطر و وزن حبه در مقایسه با شاهد منجر افزایش معنی

درنتیجه کاربرد جیبـرلین در سـایر ارقـام     شد. افزایش طول حبه

ــی ــز (  بـــ ــر امپراتریـــ ــه نظیـــ ــت (9دانـــ   )،28)، اینســـ

) 5) و سـلطانی ( 2)، سوپریور Black Magic) (3)مجیک (بلک 

  نیز گزارش شده است.

رشـد   کیبا تحر یدر مرحله گلده یخارج نیبرلیج مصرف

ـ نظ ییعناصر غـذا  یو تجمع برخ اهیگ یشیرو باعـث   میپتاسـ  ری

کاسانوا و همکـاران   دهی). به عق43( شودیم هاابعاد حبه شیافزا

ـ  اندازه شدن تر) بزرگ9( ـ  يانگورهـا  يهـا هحب در اثـر   دانـه یب

و  یسـلول  میتقس کیاز تحر یمرحله ناش نیدر ا نیبرلیکاربرد ج

و  نورتازیا میآنز تیفعال شیافزا با همراه ها،سلول شدن تربزرگ

حبـه   يهـا در سلول هادراتیوهتبع آن انباشته شدن آب و کرببه

 از پــس مراحــل در زادبــرون نیبــرلیج گــر،ید ياســت. از ســو

 هااندازه سلول شیافزا ای یسلول میتقس شیافزا قیاز طر یگلده

 يهـا ). در سال35و  18( دهدیم شیرا افزا حبههر دو، ابعاد  ای

حبـه   يهـا ) سـلول proteome analysisپروتئـوم (  هیـ تجز ر،یاخ

ـ یئتپرو راتییبه کشف ارتباط تغ زیادي انگور کمک از  یناشـ  ین
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  يقطر حبه انگور عسکرب) طول حبه و : الف) نیانگیبر م کیبرلیج دیاس ماریت ریتأث .3شکل 

  .)قطر حبه است يدرصد برا کیطول حبه و  يدر سطح احتمال پنج درصد برا هانیانگیم داریمعن يعدم تفاوت آمار انگریحروف مشترك ب( 

  

 یو رشـد طـول   یسـلول  میتقسـ  ينـدها یفرا بـا  زادبرون نیبرلیج

) 32( همکـاران  و قولـه ماسـکه ). 42 و 32( اسـت  کرده هاسلول

 یرقم سـلطان  يمترمیلی 3-4 يهاحبه ماریت از پس ساعت چند

را  نیپـروتئ  129تعـداد   راتییتغ ن،یبرلیمختلف ج يهابا غلظت

در ارتباط با  هانیروتئپ نیگرفتند که عمده ا جهیدند و نتکررصد 

 نـه، یآم يدهایاسـ  سـم یمتابول درات،یـ کربوه سمیمتابول يرهایمس

  هستند. کیتریس دیفتوسنتز و چرخه اس

  محور خوشه طول

طول خوشه انگـور   نیانگیم شیباعث افزا کیبرلیج دیاس کاربرد

کـه   يطـور بـه الـف)،   -4(شـکل   دشـ نسبت به شاهد  يعسکر

 4/16شـاهد (  يهاا متعلق به تاكهخوشه نیو بلندتر نیترکوتاه

 دیاسـ  گـرم یلـ یم 40شده با غلظت  ماریت يها) و تاكمترسانتی

بر  کیبرلیج دیاثر اس ال،حنی) بود. با امترسانتی 3/22( کیبرلیج

  ). 1نبود (جدول  داریمعن يطول خوشه از نظر آمار
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  يعسکر انگور تاك کل عملکردج)  و خوشهوزن تک ب) ،وشهطول خ: الف) نیانگیبر م کیبرلیج دیاس ماریت ریتأث .4شکل 

   .)عملکرد تاك است يدرصد برا کیطول و وزن خوشه و  يدر سطح احتمال پنج درصد برا هانیانگیم داریمعن يعدم تفاوت آمار انگریحروف مشترك ب(
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رشـد   کیـ تحر اهانیدر گ هانیبرلیج کیولوژیزیاز اثرات ف یکی

 کیـ تحر قیـ سـاقه و بـرگ از طر   ریلف نظمخت يهااندام یطول

 نیبـرل یج کـاربرد ). 39( اسـت  هـا و بزرگ شـدن سـلول   میتقس

ـ م و گل نمو مختلف مراحل در زادبرون ـ انگـور بـا تحر   وهی  کی

 شـود یطول محور خوشه م شیافزا موجب ها،سلول یرشد طول

 يهـا یدگیعمـل نـه تنهـا کـاهش پوسـ      نیـ است ا یهی). بد11(

تنک را مرتفع  اتیبه انجام عمل ازیرد، بلکه ندنبال دارا به یقارچ

ـ یا دارسه رقم انگور دانـه  يرو یشی). در آزما12( سازدیم  یران

 کی نیبرلیقرمز)، کاربرد ج یلیبابا قرمز و خل شی(قزل اوزوم، ر

طول محـور خوشـه و    شیموجب افزا یگلدهو دو هفته قبل از 

انگـور   یشـ پامحلول گر،ید یشی). در آزما16طول دم حبه شد (

روز قبل از مرحله تمام گل، به بـاز شـدن    10 نیبرلیبا ج یاقوتی

 جـه، یدرنت و هـا انـدازه حبـه   شیو افـزا  یخوشه، کاهش فشردگ

 ربرد). کـا 26( دشو بازارپسند منجر  تیفیک با ییهاخوشه دیتول

ـ آذگـل  يرو نیبرلیمختلف ج يهاغلظت  افتـه یتکامـل   يهـا نی

طول محور، قطـر   شی) افزاPinot Noir( رینو نوتیانگور رقم پا

  ).  11دنبال داشت (و وزن خوشه را به

مثبت کـاربرد   ریاز تأث یحاک زین هاياز گزارش يگرید دسته

بر طول محور خوشـه انگـور    یدر مراحل پس از گلده نیبرلیج

ـ  نستیا دانهیانگور ب يرو یشیند. در آزماهست سـه   ایـ دو  ک،ی

ـ ترتبـه  نیبـرل یلف جمخت يهابا غلظت یپاشمرتبه محلول ، 7 بی

طـول   داریمعنـ  شیزاافـ  به گلروز پس از مرحله تمام 21و  14

 يهـا غلظـت  مـار ی). ت29( دشمحور خوشه و قطر خوشه منجر 

بالنـک بـا    گنونیرقـم سـاو   يهـا خوشـه  يرو نیبرلیمختلف ج

 یدگیطول محور خوشه، موجـب کـاهش عارضـه پوسـ     شیافزا

مختلـف   يهاربرد غلظتکا گر،ید یشی). در آزما12( دشخوشه 

بـه   يعسـکر  دانـه یرقم ب يرو یدو هفته بعد از گلده نیبرلیج

 قـات یتحق جینتـا  اساس بر). 4( شد منجر هاطول خوشه شیافزا

 یاز رشـد و انبسـاط سـلول    یطول خوشـه ناشـ   شیگذشته، افزا

 هـا، شـدن سـلول   لی). با طو16( آوردیم دیپد نیبرلیاست که ج

 شیقرار گرفته و طول خوشـه افـزا   ریتحت تأث زین خوشه محور

  ).  4( ابدییم

  خوشه و عملکرد کل وزن

 دیاسـ  يمارهـا یت اثـر  کـه  داد نشان هاداده انسیوار هیتجز جینتا

ـ بر م کیبرلیج  پـنج  احتمـال  سـطح  در خوشـه وزن تـک  نیانگی

 شیبه افزا کیبرلیج دی). کاربرد اس1بود (جدول  داریمعن درصد

منجـر شـد (شـکل     يانگور عسکروزن خوشه  نیانگیم داریمعن

مربـوط بـه    بیترتبه خوشهوزن تک نیشتریو ب نیب). کمتر -4

 کیــبرلیج دیاســ گــرمیلــیم 40 مــاریگــرم) و ت 4/179شــاهد (

ـ   گرم) بود. هـر  2/311(  دیمختلـف اسـ   يهـا غلظـت  نیچنـد ب

 خوشـه از نظـر وزن تـک   يداریاختالف معنـ  یمصرف کیبرلیج

ـ  شـاهد  اخـتالف  امـا  نداشت، وجود  دیاسـ  يبـاال  غلظـت  دو اب

  . بود داریمعن ي) از نظر آمارگرمیلیم 50و  40( کیبرلیج

 يدرصـد اثـر   کیـ در سـطح احتمـال    کیبرلیج دیاس ماریت

). عملکـرد تـاك   1بر عملکرد کل تاك داشت (جـدول   داریمعن

 دیغلظـت اسـ   شیو متناسـب بـا افـزا    یپاشـ محلول ریتحت تأث

کـه   يطـور بـه ج)،  -4(شـکل   افـت ی شیافزا یمصرف کیبرلیج

ـ ترتعملکرد کـل بـه   نیانگیم نیشتریو ب نیکمتر مربـوط بـه    بی

 گـرم یلـ یم 50 مـار یهـر تـاك) و ت   يازابه لوگرمیک 86/2شاهد (

 یانیـ هر تـاك) بـود. بـه ب    يازابه لوگرمیک 40/5( کیبرلیج دیاس

 89 شیافــزا کیــبرلیج دیغلظــت اســ نیکــاربرد بــاالتر گــر،ید

 نیداشته است. ب یشاهد را در پ عملکرد تاك نسبت به يدرصد

 يداریعنتفاوت م کیبرلیج دیاس گرمیلیم 50تا  10 يهاغلظت

با  مارهایت نیاز نظر عملکرد کل تاك وجود نداشت، اما تفاوت ا

 گـرم یلـ یاختالف غلظـت صـفر م   ن،یبود. همچن داریشاهد معن

  بود.  داریمعن يمذکور از نظر آمار يمارهایبا ت کیبرلیج دیاس

 شیمنظـور افـزا  به یدر باغبان نیبرلیج يکاربرد تجار نیترهمم

اسـت کـه    یو کشمشـ  يخـور تـازه  يو عملکرد انگورهـا  تیفیک

منظور بسـته بـه نـوع رقـم انگـور       نیا يبرا نیبرلیج یپاشمحلول

ـ  و گـل در مرحلـه تمـام   ،یممکن است قبـل از گلـده   پـس از   ای

عمل قبـل   نیاگر ا ر،دا). در ارقام دانه27( ردیانجام گ وهیم لیتشک

ـ   رد،یـ گ صـورت  هـا گلبرگ زشیاز لقاح و ر رفـتن   نیباعـث از ب

 زشیـ ر جـه، ی. درنتشـود یبدون هسـته مـ   يهاحبه دیو تول یمادگ

ـ فیک رفـتن  بـاال  و خوشـه  شـدن  تنک باعث هااز حبه يتعداد  تی
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حاصـل   یعملکرد زمـان  شیافزا دانهیشود. در ارقام بیمحصول م

صـورت   وهیم لیاز عمل لقاح و تشک عدب یپاشکه محلول شودیم

 و هـا باعـث درشـت شـدن حبـه     نیبرلیصورت، ج نی. در اردیبگ

). سـه مرتبـه کـاربرد    4( شـود یوزن خوشه و عملکرد مـ  شیافزا

 دلسیس میرقم فل يرو کیبرلیج دیاس تریگرم بر لیلیم 20غلظت 

). در 13وزن خوشه آن شد ( نیانگیم يدرصد 66 شیموجب افزا

در سـه مرحلـه شـامل     نیبرلیج یپاش، محلولیاقوتی دانهیبانگور 

 شیباعــث افــزا وهیــم لیو بعــد از تشــک یظهــور خوشــه، گلــده

بـا غلظـت    میرابطه مسـتق  شیافزا نیوزن خوشه شد و ا داریمعن

ـ 21داشت ( یمصرف نیبرلیج ـ پرلـت ن  دانـه ی). در رقم ب  مـار یت زی

ـ  25و  20، 15 يهـا غلظـت  با هاخوشه در دو  نیبـرل یج امیپـ یپ

 تـر درشت يهاحبه دیبه تول وهیم لیمرحله تمام گل و پس از تشک

 داریوزن خوشــه و بهبــود معنــ نیانگیــم شیافــزا تــر،نیســنگ و

 ریکـه تـأث   يگـر ید شی). در آزمـا 40( دشعملکرد کل تاك منجر 

بـر   گرمیلیم 300و  200، 100 یپاشمختلف (محلول يهاغلظت

روز پـس از   21و  14، 7( نیلبـر یج اربرد) و تعداد دفعـات کـ  تریل

قـرار   یابیمورد ارز نستیا دانهیعملکرد رقم ب ياجزا بر) گلتمام

وزن حبـه، وزن خوشـه و عملکـرد     ریمقـاد  نیبرلیج ماریگرفت، ت

کــه ســه مرتبــه  ییهــاتــاك ن،ی). همچنــ29داد ( شیتــاك را افــزا

دو مرتبـه   ایـ  کیـ که  ییهاشده بودند، نسبت به تاك یپاشمحلول

در مـورد   جینتا نیداشتند. هم يشدند، عملکرد باالتر یپاشمحلول

  صادق بود.   زیوزن حبه و خوشه ن

  يریگجهینت

 يبـرا  یدر باغبـان  نیبـرل یکـاربرد ج  نیتـر مهـم حال حاضر،  در

 یو کشمشـ  يخـور تازه يانگورها وهیم تیو کم تیفیک شیافزا

ـ از ا ایـ در سرتاسر دن ر،یاست و در چند دهه اخ  میمـاده تنظـ   نی

 يعملکـرد و بازارپسـند   شیمنظـور افـزا  بـه  یاهیـ کننده رشد گ

ـ . در اتاستفاده شـده اسـ   يدانه در سطح تجاریب يانگورها  نی

 عملکـرد  بهبود باعث زادبرون کیبرلیج دیکاربرد اس زین شیآزما

ـ برلیج دیمختلف اسـ  يمارهایشد. ت يعسکر انگور  ياجـزا  کی

 جـه یدرنت و خوشـه عملکرد شامل انـدازه حبـه، وزن حبـه، وزن    

 ن،ی. بنـابرا دیبهبـود بخشـ   يداریمعنـ  طوربهعملکرد کل تاك را 

مؤثر  اریرقم بس نیعملکرد ا شیافزا يبرا کیبرلیج دیکاربرد اس

. از اسـت بـه انگورکـاران    هیقابـل توصـ   يبوده و در سطح تجار

ـ برلیج دیکـاربرد اسـ   رسدینظر مبه گر،ید يسو بـا کـاهش    کی

کـل،   تهیدیدرصـد اسـ   شیفـزا مـواد جامـد محلـول و ا    يمحتوا

 یانداخت. در اغلب صفات مورد بررسـ  ریرا به تأخ وهیم دنیرس

 ياز نظـر آمـار   مارهـا یت گـر یتفاوت شاهد با د ش،یاآزم نیدر ا

اختالف  کیبرلیج دیمختلف اس يهاغلظت نیبود، اما ب داریمعن

منظـور کاسـتن از   بـه  ن،یمشاهده نشـد. بنـابرا   يداریمعن يآمار

ـ تول يهانهیهز ـ برلیج دیغلظـت اسـ   نیکمتـر  د،ی  10 یعنـ ی ک،ی

  .است هیقابل توص تریدر ل گرمیلیم
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Abstract 

The most important commercial use of gibberellin in horticulture is to improve the yield and marketability of table 
grapes. This experiment was conducted in order to evaluate the effect of different concentrations of gibberellic acid on 
yield components of five-year-old � Askariʼ seedless grapevines, based on a randomized complete block design. 

Gibberellic acid was sprayed on the foliage and clusters in two stages: First 10 mg/L of gibberellic acid was applied on 
all trees except the control, at the stage of cluster emergence (2-3 cm in length) and then, 0, 10, 20, 30, 40 and 50 mg/L 
concentrations were used when the berries were at 1-2 mm diameter. Exogenous gibberellic acid application led to the 
significant increase in the average weight, volume, length and diameter of the berries compared to the control. Mean 
weight of cluster as well as vine total yield were also improved significantly by gibberellic acid treatments. The pH of 
fruit extract was increased by gibberellic acid treatment. Exogenous gibberellic acid decreased the soluble solids 
content of berries, but total acid content of berries was increased by gibberellic acid treatments. Gibberellic acid 
application had no significant effect on berry shape index (length/diameter ratio), berry volumetric mass 
(weight/volume ratio) and cluster axis length. Based on the results of this study, foliar application of 10 mg/L 
gibberellic acid increases the yield of � Askariʼ cultivar and is potent to be used by the grape growers. 
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