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 چکیدٌ

رقن هترراکن   یيهؽکل هْن ا. ایراى اظتتریي رقن اًگَر زٍدرضثَدُ ٍ ( Vitis vinifera) ییارٍپب یاًگَر یبقَتی از گرٍُ اًگَرّب

ؼذُ قذرت رقبثرت   هَجتلَة هی ثبؼذ ٍ صفبت ًبهطاز جولِ ٍ ریس ثَدى حجِ ّبی آى اظت کِ در هَرد اًگَرّبی تبزُ خَری 

از هحلَل پبؼی چٌذ هرحلِ ای َّرهَى جیجرلیي اظتفبدُ ؼذُ اظرت.  طرح   یيدر ا يیثٌبثراثب ظبیر ارقبم اًگَر را ًذاؼتِ ثبؼذ. 

ٍ  90، 60، 0 یجررلیي َّرهرَى ج  یچْبر ظطح اظررر  یدارا ؼذُ ٍدر ظِ تکرار اًجبم  یدر قبلت طرح کبهالً تصبدف یػآزهب یيا

عرذد( ٍ    20ٍزى حجرِ ّرب )  ی هبًٌرذ  صفبتظرط  صَرت گرفت ٍ  در ظِ زهبى یجرلیيجهحلَل پبؼی ی ثبؼذ. ه پی پی ام 120

اًرذازُ گیرری   آًْرب،   یيًعجت ثر  یيٍ ّوچٌ یذیتِاظ یساىهَاد جبهذ هحلَل ٍ ه یساىه یَُ،ه یذاظ یساىه طَل ٍ عرض حجِ ّب

ثطرَری کرِ در   ثر ٍزى ٍ طَل ٍ عرض حجِ ّب تبثیر ثعیبر هثجتی داؼرتِ اظرت.   ؼذُ اظت. ًتبیج ًؽبى داد کِ تیوبر جیجرلیي 

 90در ثریي تیوربر ّرب، تیوربر     گرم افسایػ پیذا کردُ اظت.  32تیوبر جیجرلیي ثِ در گرم ثَدُ ٍ  19حجِ  20تیوبر ؼبّذ ٍزى 

 تِ اظت. کیفی هیَُ داؼتب حذٍدی هیلی گرم جیجرلیي هطلَة تریي تبثیر را ثر ٍیصگی ّبی کوی ٍ 

  اًگَر یبقَتی، هحلَل پبؼی جیجرلیي، صفبت کوی ٍ کیفی هیَُ.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمٍ .1

ٍجرَد   یهتٌرَع  یّرب  هختلف ٍ رًر   یّب در اًذازُ یباظت کِ در ظرتبظر دً ّبیی یَُاز جولِ ه ( Vitis vinifera)اًگَر 

گًَِ هتفبٍت از اًگَر در ظرتبظرر   60از  یػثبؼذ. ث یداًِ ه یث یٍ از اًَاع اًگَرّب ییارٍپب یاًگَر یبقَتی از گرٍُ اًگَرّب دارد.

از اًرَاع اًگرَر کرِ در     یٍجرَد دارد. ثرخر   یتپرخبص یَُه یياز ا یاًَاع هتفبٍت یسً یراىؼذُ اظت ٍ در کؽَر ا ییجْبى ؼٌبظب

ٍ ...  ؼربًی اًِ قرهرس، مهْررُ،   د یداًِ، ث یث ی،خبً یهْذ ی،ععگر یبقَتی، ی،ؼبّرٍد ی،ؼًَذ عجبرتٌذ از : کٌذر یکؽت ه یراىا

ثبؼذ. اًگَر یبقَتی زٍدرض تریي رقن اًگَر در ایراى اظت کِ ثیؽتر در هٌبطق ًیوِ گرهعیری کؽَر ثِ هٌظَر تَلیذ هیرَُ   یه

رقن هتراکن ٍ ریس ثَدى حجِ ّبی آى اظت کِ در هَرد اًگَرّبی تبزُ خرَری جرس     یيهی ؼَد. اهب هؽکل هْن ا ًَثراًِ کبؼتِ

( GA3)َّرهرَى جیجررلیي   ؼذُ اظت کِ قذرت رقبثت ثب ظبیر ارقبم اًگَر را ًذاؼرتِ ثبؼرذ.    هَجتبهطلَة هی ثبؼذ ٍ صفبت ً

ثطَر هعوَل ثرای افسایػ ٍزى حجِ ٍ خَؼِ اًگَرّبی ثی داًِ ٍ تٌر  خَؼرِ  اظرتفبدُ  هری ؼرَد. کربرثرد جیجررلیي ثررای         

ٍ ثِ ّوراُ  اظتفبدُ اظرری جیجرلیي کوی ثعذ از آى اًذازُ حجِ  اًگَرّبی تبزُ خَری در هرحلِ گلذّی ظجت کبّػ تعذاد گل

( ثر رٍی هَرفَلَشی خَؼِ ٍ ٍیصگی ّبی کیفی 1391در تحقیقی کِ تَظط حعبم الذیي ٍ ّوکبراى )  ].4 [را افسیػ هی دّذ 

ّب ج ًؽبى داد کِ توبهی تیوبرت ًتبیاًگَر یبقَتی ثب اظتفبدُ از تٌ  کٌٌذُ ّبی ؼیویبیی، هکبًیکی ٍ جیجرلی  اظیذ اًجبم گرف

ثبعث کبّػ تعذاد حجِ در خَؼِ گردیذًذ. ٍزى حجِ، قطر حجِ ٍ طَل حجِ ثطَر هعتقین تحت تبثیر کبّػ تعذاد حجرِ ّرب ٍ   

 یجرلیيج یاظرر. ]5ٍ 7[جیجرلی  اظیذ افسایػ یبفتٌذ کِ در تیوبر هکبًیکی ٍ کبرثرد جیجرلی  اظیذ ثیؽتر افسایػ یبفتِ ثَد 
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ثعرذ از آى   یدٍثربرُ کور   یجررلیي ج یحجِ ٍ ثذًجبل آى اظررر  یلکبّػ تؽک یجِثب کبّػ تعذاد گل ٍ در ًت یگلذّ در هرحلِ

 یحجِ ّب یذظجت تَل یَُه یلدر هرحلِ تؽک یعٌی یدٍ ّفتِ ثعذ از گلذّ یجرلیيکبرثرد ج ].5 [دّذ  یه یػاًذازُ حجِ را افسا

ِ  یاًگرَر ثر   یذازُ حجِ ّباً یػظجت افسا یذاظ یجرلی ج ].7 [ؼَد  یثسرگتر ه ثرِ هرحلرِ    یري ؼرَد کرِ ا   یهر  اهرراتیرس  داًر

      80ثرب غلظرت    یذاظر  یجرلیر  ثعرذ از آى ج  21ترب   یرَُ ه یلدارد. از هرحلِ تؽرک  یثعتگ یوبرٍ غلظت ت یخثَتِ، تبر یکیفٌَلَش

حجِ ّرب، جر ة    یؽترؼذ ثؼبهل ر یػافسا یيؼَد کِ ا یدرصذ ه 90تب  50 یيٍزى حجِ ّب  ث یػظجت افسا یترگرم در ل یلیه

 یجررلیي ج یوربر ثبؼرذ. ت  یآة درٍى حجِ هر  یساىظبکبرٍز ٍ ه ،گلَکس یهحتَا یساىه یػزٍدتر گلَکس، فرٍکتَز ٍ ظبکبرٍز ٍ افسا

 یري کرِ ا  یٌکِثب تَجِ ثِ ا  ].9 [دّذ  یه یػآى را افسا یقطر ظلَل ّب یدّذ ٍل یًو یػثرٍى ثر حجِ را افسا یتعذاد ظلَل ّب

کؽرت ٍ   یاز لحرب  اقتصربد   یيرٍد ثٌربثرا  یؼَد کِ ثِ عٌَاى هحصَل ًَثراًِ ثحعبة ه یثِ ثبزار عرضِ ه یر زهبًرقن اًگَر د

 یرقرن دارا  یري ثبؼذ ٍ ّوبى طرَر کرِ در ثربف گفترِ ؼرذ ا      یپرثبزدُ ه یبرثع یریگرهع یوِدر هٌبطق ً یصُرقن ثَ یيپرٍرغ ا

 یري ا یثرر ثربزار پعرٌذ    یهٌفر  یرتربث  یرت هعب یري ثبؼذ کِ ا یحجِ ّب ه ثَدى یسثَدى خَؼِ ٍ حجِ ّب ٍ ر تراکنهبًٌذ ه یجیهعب

ثر ایي اظت ثب هحلَل پبؼی چٌذ هرحلِ ای ثب َّرهرَى جیجررلیي ایري هؽرکالت ثرر طرر         یظع یقتحق یيهحصَل دارد در ا

 کٌین.  

 مًاد ي ريش َا .2

ثَدُ در اظرتبى خَزظرتبى ٍ    هحل اًجبم آزهبیػ هرثَط ثِ ؼرکت کؽت ٍ صٌعت ؼْیذ ثْؽتی ٍاثعتِ ثِ ظبزهبى اتکب

رهرَى  َّ. پ یرفترِ اظرت  در ظرِ تکررار اًجربم     یدر قبلت طرح کبهالً تصبدف یػآزهب یياؼْرظتبى اًذیوؽ  قرار گرفتِ اظت. 

ؼرذُ  در ظِ زهربى  ثکربر ثرردُ     یجرلیي. جهَرد اظتفبدُ قرار گرفتِ اظت پی پی ام 120ٍ  90، 60، 0چْبر ظطح در  جیجرلیي

 ُ ثَدًرذ ؼذدرصذ گل ّب ثبز  50ٌّگبهی کِ  50 یجبًتقر یعٌی یّاٍاظط گلذ  دٍم یوبر، ت یُ رٍز قجل از گلذّاٍل د یوبر. تاظت

در هرحلرِ اٍل،    پری پری ام   15تیوبر اٍل گرفتِ اظت. اٍل  اًجبم  یوبررٍز ثعذ از ت10 یجبتقر یعٌی یثعذ از گلذّ  ظَم یوبرت ٍ

 پی پری ام  5/22تیوبر دٍم  .ثَدُ اظت پی پی ام 60هرحلِ ظَم کِ در هجوَع در  پی پی ام 25در هرحلِ دٍم ٍ  پی پی ام 20

ٍ تیوربر ظرَم    ثرَدُ  پری ام پی  90کِ در هجوَع در هرحلِ ظَم  پی پی ام 5/37در هرحلِ دٍم ٍ  پی پی ام 30در هرحلِ اٍل 

کرردى   یعول اظررظَم ثَدُ اظت.  در هرحلِ پی پی ام 50در هرحلِ دٍم ٍ  پی پی ام 40در هرحلِ اٍل،  پی پی ام 30ؼبهل 

 20ٍزى حجِ ّرب ) ی صفبت یيثعذ از اًجبم ا یوبر. تیردگ یثَتِ صَرت ه یکٌذ ٍ فقط رٍ یه یذاپ هِرٍاى آة ادا یلتب زهبى تؽک

آًْرب اًرذازُ    یيًعرجت ثر   یيٍ ّوچٌ یذیتِاظ یساىهَاد جبهذ هحلَل ٍ ه یساىه یَُ،ه یذاظ یساىهطَل ٍ عرض حجِ ّب،   ،عذد(

 یساىهاًذازُ گیری صفبت در آزهبیؽگبُ پط از ثرداؼت علَم ثبغجبًی داًؽگبُ هحقق اردثیلی اًجبم ؼذُ اظت. ؼذُ اظت.  یریگ

هیلی لیتر عصبرُ هیَُ کِ قجالً ثب صربفی   5هیَُ اثتذا  pHثب رفراکتَهتر دظتی اًجبم ؼذُ ٍ ثرای اًذازُ گیری  هَاد جبهذ هحلَل

       از ّویي عصربرُ ثررای    يظٌج اًذازُ گیری ؼذ ٍ ّوچٌی pHة هقطر هخلَط کردُ ٍ ثب دظتگبُ آ هیلی لیتر 45تویس ؼذُ را ثب 

 اًذازُ گیری هیساى اظیذ قبثل تیتراظیَى ثب اظتفبدُ از فرهَل زیر اظتفبدُ ؼذ.
 TA (%) = [(V x N x meq) / Y] x 100 

3. V=  ،ُهیلی لیتر ظَد هصر  ؼذN  =  ِ1/0ًرهبلیت  ،meq = 075/0ثراثر  تبرتبری اکی ٍافى ثرای اظیذ  هیلی  ٍY=  هیلی

 وتایج ي بحثاًجبم ؼذ.  SPSSآًبلیس دادُ ّب ثب ًرم افسار  لیتر حجن آة هیَُ هی ثبؼذ.

ظربّری اًگرَر ّربی یربقَتی      ٍیصگی ّربی ًتبیج حبصل از ایي تحقیق ًؽبى داد کِ تیوبرّبی هختلف جیجرلیي تبثیر هثجتی ثر 

کوری   ٍیصگی ّبیهیلی گرم َّرهَى جیجرلیي ثیؽتریي تبثیر را ثر  90هؽبّذُ هی گردد تیوبر  1کِ در جذٍل ّوبًطَر  .دارًذ

         گررم   19قبیعرِ ثرب ؼربّذ کرِ     کرِ در ه  گررم ثرَدُ   33ٍ کیفی هیَُ داؼتِ اظت ثطَری کِ ٍزى حجِ ّب در ایي تیوبر ثراثر ثب  

 ثبعثظت. ّوچٌیي ایي تیوبر ثر طَل ٍ عرض حجِ ّب تبثیر هطلَثی داؼتِ ٍ تبثیر قبثل هالحظِ ای داؼتِ ا( 1)ؼکل  هی ثبؼذ

افسایػ اًذازُ حجِ ّب ؼذُ اظت کِ از آًجب کِ یکی از هؽکالت اًگَر یبقَتی ریس ثَدى حجِ ّب هی ثبؼرذ ایري صرفت در ایجربد     
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ًعتِ اظت ایي هؽکل را ثرطر  ٍ ًؽبى هی دّذ کِ هحلَل پبؼی جیجرلیي ثِ خَثی تَا ؼتِظبّر هطلَة هیَُ ًقػ هْوی دا

ٍیلیبهس ٍ ّوکربراى   ٍ (2008آلًَعَ ٍ ّوکبراى  )، (1998لَ ٍ ّوکبراى ) کِ ثب ًتبیج  گرددکردُ ٍ ظجت افسایػ اًذازُ حجِ ّب 

 ّوخَاًی دارد. تر ٍ قطَرتر ؼذُ  یيظٌگ یحجِ ّب یذظجت تَل ( کِ عٌَاى کردُ ثَدًذ کِ کبرثرد جیجرلیي 2005)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تاثیر محلًل پاشی جیبرلیه بر اودازٌ حبٍ. سمت راست تیمار جیبرلیه ي سمت چپ تیمار شاَد: 1شکل 

 

   : تاثیر محلًل پاشی جیبرلیه بر صفات کمی ي کیفی اوگًر یاقًتی1جديل 

 

کوی هیَُ ثر ٍیصگی ّبی کیفی هیَُ ًیس تربثیر  ٍیصگی ّبی تیوبر جیجرلیي عالٍُ ثر د هؽبّذُ هی ؼَ 1ّوبًطَر کِ در جذٍل 

ؼرذُ اظرت ٍ ّوچٌریي هیرساى قٌرذ هیرَُ       ( 59/3)هیَُ  pHهیلی گرم جیجرلیي ظجت افسایػ  90داؼتِ اظت ثطَری تیوبر 

یر آى ثیؽتر ثر ٍیصگی ّربی کوری   ّر چٌذ تبث کیفیت خَراکی هیَُ ؼذُ اظترا ًیس افسایػ دادُ اظت ٍ ظجت افسایػ ( 5/18)

درصرذ   90تب  50 یيٍزى حجِ ّب  ث یػظجت افسا( تیوبر جیجرلیي 1974ثراظبض پصٍّػ ّبی کبظبٍا ٍ ّوکبراى ). ثبرزتر اظت

گلرَکس،   یهحترَا  یرساى ه یػحجِ ّب، ج ة زٍدتر گلَکس، فرٍکتَز ٍ ظبکبرٍز ٍ افرسا  یؽترؼبهل رؼذ ث یػافسا یيؼَد کِ ا یه

قطرر ظرلَل    یدّذ ٍلر  یًو یػثرٍى ثر حجِ را افسا یتعذاد ظلَل ّب یجرلیيج یوبرثبؼذ. ت یآة درٍى حجِ ه یساىظبکبرٍز ٍ ه

  .  دّذ یه یػآى را افسا یّب

 

 
 وتیجٍ گیری .4

ًتبیج ایي تحقیق ًؽبى هی دّذ کِ تیوبر هحلَل پبؼی جیجرلیي تبثیر ثعیبر هثجتی ثر ٍیصگی ّبی ظبّری حجِ ّبی اًگَر 

ي ثر ٍیصگی ّبی کیفی هیَُ هبًٌذ هیساى قٌذ ٍ اظیذ هیَُ ًیس تبثیر هثجت داؼتِ اظت ٍ در ثیي ایي تیوبر ّب، داؼتِ ٍ ّوچٌی

هیلی گرم جیجرلیي ًعجت ثِ ظبیر تیوبر ّب تبثیر هطلَة تری داؼتِ اظت ٍ هی تَاى از ایي تیوبر ثرای  ثْجَد  90تیوبر 

  ٍیصگی ّبی کوی ٍ کیفی اًگَر یبقَتی اظتفبدُ کرد.

 تیوبر

 حجِ 20ٍزى 

 )گرم(

 طَل حجِ

(mm) 

 عرض حجِ

(mm) pH TA TSS TSS/ TA 
 19.19b 13.16c 11.3b 3.41b 0.084a 15.16a 179.51a ؼبّذ
 28.06a 15.4b 12.83a 3.49b 0.087a 16.33a 186.90a هیلی گرم 60جیجرلیي 
 33.00a 17.1a 13.7a 3.59a 0.097a 18.5a 194.88a هیلی گرم 90جیجرلیي 
 27.66a 16.5a 13.13a 3.43b 0.087a 15.33a 176.38a هیلی گرم 120جیجرلیي 
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 قدرداوی .5

را هراحل اًجبم تحقیق کوبل ّوکبری  از جٌبة دکتر کالُ چی هعبًٍت هحترم ؼرکت ؼْیذ ثْؽتی ٍ هٌْذض آثعبفى کِ در

  داؼتٌذ تؽکر هی کٌن ٍ ّوچٌیي از خبًن هٌْذض فتح العلَهی کبرؼٌبض آزهبیؽگبُ پط از ثرداؼت علَم ثبغجبًی قذرداًی 

 هی کٌن. 
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