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  چکیده
از جمله رنگ سطح  انگور فیزیکی هايویژگی. هستند برخوردار باالیی اهمیت از آنها رسیدن زمان و خوري تازه انگورهاي کیفیت     

 روي میکروموالر 24 و 16 ،8 غلظت سه در جاسمونات متیل تاثیر حاضر وهشپژ در .هستند میوه کیفیت براي خوبیشاخص محصول
 رقم هردو ظاهري رنگ بهبود باعث استفاده مورد تیمارهاي .گرفت قرار ارزیابی مورد قرمزصاحبی و قرمز بیدانه ارقام انگور رنگ ظاهري

 در نداشت تاثیري رقم این رنگ روشنایی روي اما شد a شاخص و قرمز رنگ افزایش باعث جاسمونات متیل قرمز، بیدانه رقم در. شدند
 از اختالفی پاشی محلول مختلف هايزمان بین اما شدند هاحبه در روشنایی میزان و قرمز رنگ افزایش باعث تیمارها این صاحبی رقم
  .نشد مشاهده نظر این
  

  متیل جاسمونات, رنگ ظاهري ,رسیدن ,انگور :واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
 رتبه دنیا کشورهاي بین در انگور، تن میلیون 2/2 تولید با ایران. است ویتاسه تیره از گیاهی ، vitis vinifera علمی نام با انگور     

. است خوري تازه صورت به کشور در آن عمده مصرف و بوده ایران در باغبانی مهم محصوالت از یکی انگور ).3( باشد می دارا را دهم
 از استفاده .است بازار سطح در کیفیت حفظ ملزومات از انگور هاي حبه گیري رنگ درصد و خوشه سالمت ازگی،ت خوشه، سبز رنگ

 آزاد ترکیبات از استفاده .شود انگور میوه پسندي بازار و کیفیت افزایش موجب تواند می محصول برداشت از قبل در ضرر بی ترکیبات
 جهت انگور رنگ قرمز ارقام اکثر در آمیزي موفقیت طور به  دگرفامی زمان در) اسید فونیکفس اتیل کلرو - 2(  اتفان شبیه اتیلن کننده

 گیاه مقاومت پی در که هستند گیاهی رشد هاي کننده تنظیم ترکیبات از گروه یک ها جاسمونات ).4( است رفته کار به رنگ افزایش
 جاسمونیک اسید جاسمونات، متیل شامل ها جاسمونات. شوند می تولید بیماریها و آفات توسط گیاه گرفتن قرار حمله مورد احتماالً و
 اي ویژه طور به جاسمونات متیل میان این در اما شوندمی شامل را بسیاري ترکیبات ها، جاسمونات. باشند می آنها شبیه ترکیبات و

 متیل از نیز نظیري بی اثرات ).8( دارد لتدخا خود العمل عکس و حضور با گیاهان در زیادي هايواکنش در چراکه است توجه قابل
 و ها میوه در آنتوسیانین افزایش باعث است ممکن و دارد وجود باغبانی محصوالت و غذایی مواد کیفیت افزایش براي جاسمونات
 این. هستند ها نآنتوسیانی دارند، وجود رنگ قرمز ارقام انگورهاي هاي حبه در که طبیعی هاي رنگدانه ترین مهم). 2( شود سبزیجات

 هاي رنگ از وسیعی طیف تولید مسئول که هستند فالونوئیدي ترکیبات از گروه زیر بزرگترین ها آنتوسیانین یا طبیعی هاي رنگدانه
 دنیاي و طبیعت جهان زیبایی در موثري بسیار نقش و بوده گیاهی هاي اندام سایر و ها میوه ها، گل در را...  و قرمز صورتی، آبی،
  ).5( دارند یگیاه
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 ظرفیت فنولیکی، مواد آنتوسیانین، افزایش تمشک روي جاسمونات متیل برداشت از پیش کاربرد با 2008 سال در همکاران و وانگ     
 متیل از استفاده با توان می که کردند گزارش) 2008( همکاران و اجهبیل ).9( کردند مشاهده را فالونوئیدها مقدار و اکسیدانی آنتی
 برداشت از قبل تیمار همچنین). 2( داد افزایش انگور گیاه سلولی هاي کشت در را رسوراترول و ها آنتوسیانین تجمع مقدار موناتجاز

 تنظیم طریق از را میوه شدن نرم سرعت و شود می فرازگرا هايمیوه در برداشت زمان در اتیلن تولید کاهش باعث جاسمونات متیل
  ).10( دهدمی کاهش سلولی دیواره متابولیسم در موثر هاي آنزیم فعالیت

 کردن رس پیش در جاسمونات متیل از استفاده آن، رسانی بازار و انگور در ها حبه بهتر گیري رنگ اهمیت و فوق موارد به توجه با    
  .رسد می ضروري نظر به سرد مناطق در خصوصا انگور بهتر گیري رنگ و انگور

  
  هامواد و روش

 به همدان استان در مالیر در واقع تجاري باغی در 1391 تابستان در قرمز صاحبی و قرمز بیدانه ارقام انگور روي حاضر شپژوه     
 و16 ،8 ،)0(شاهد شامل سطح چهار در جاسمونات متیل. شد انجام تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل آزمایش صورت

 سازي آماده براي. شد استفاده تکرار سه در انگور هاي بوته روي دگرفامی از پس هفته دو و رفامیدگ زمان دو در لیتر بر لیتر میکرو 24
 مقطر آب از نیز شاهد تیمار براي. شد رسانده حجم به مقطر آب با سپس و شد استفاده اتانول حالل از جاسمونات متیل محلول
  بلوغ شاخص اساس بر هاخوشه. شدند ور غوطه محلول درون کامل رطو به ثانیه 10مدت به هاخوشه منظور این براي. شد استفاده

 نظر از و شدند منتقل سینا بوعلی دانشگاه باغبانی گروه سردخانه به و شدند برداشت شاهد تیمار در 16 از بیشتر محلول جامد مواد
  .گرفتند قرار بررسی مورد هارنگ ظاهري میوه

 حبه ظاهري رنگ
 رنگی مدل. شد استفاده) چین کشور ساخت( hp-200 مدل دیجیتالی سنج رنگ دستگاه از حبه ظاهري نگر گیري اندازه براي    

Lab روشنایی جزء شامل )L (رنگی جزء ،100 تا صفر از a رنگی جزء و+ 120 تا -120 از تا سبز رنگی طیف داراي b، طیف داراي 
 میانی هايقسمت از تصادفی طور به تکرار هر از حبه 4 تعداد کار این براي. شدند گیري اندازه+ 120 تا - 120 از زرد تا آبی رنگی

 رنگ میزان اینکه به باتوجه. شد گیري اندازه  Lab مقادیر و شد داده قرار سنج رنگ دستگاه زیر یکسان شرایط در و شد انتخاب خوشه
 نشان را رنگ تغییرات که ∆E مقدار همچنین و شد تجزیه جداگانه طور به a مقدار و L مقدار باشد می مهم پژوهش این در سطحی

 :آمد بدست  1 رابطه طریق از دهد می
 ∆ = E                                                                                     )1رابطه (                  

 
 ايدامنه چند آزمون از استفاده با هامیانگین مقایسه. شدند تجزیه SASآماري فزارا نرم از استفاده با آمده دست به هايداده نهایت در

  .گردید انجام درصد 5 سطح در دانکن
 

  نتایج
 قرمز صاحبی رقم در حالیکه در نبود دار معنی قرمز بیدانه رقم در) L شاخص( حبه روشنایی میزان روي جاسمونات متیل تیمار تاثیر

 قرمز صاحبی رقم در اما بود موثر درصد 5 سطح در قرمز بیدانه رقم در شده تیمار مواد کاربرد زمان. شد ردا معنی درصد یک سطح در
  .نبود دار معنی ها رقم از هیچکدام در L شاخص روي پاشی محلول زمان و ماده متقابل اثر. نبود گذار تاثیر

 معنی اختالف و شد ها حبه در روشنایی سطح افزایش اعثب مشابهی طور به جاسمونات متیل هاي غلظت همه قرمز، صاحبی رقم در
 مشاهده استفاده مورد تیمارهاي بین داري معنی  اختالف اما شد مشاهده شاهد هاي میوه و شده تیمار هاي میوه بین داري
  ).1 جدول(نشد

  ).1 ولجد( داشت ها حبه رنگ روشنایی روي بیشتري تاثیر پاشی محلول اول زمان قرمز، بیدانه رقم در
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 قرار جاسونات متیل تاثیر تحت درصد یک سطح در داري معنی طور به قرمز صاحبی و قرمز بیدانه رقم دو هر در a شاخص میزان
 اثر a شاخص روي استفاده، مورد ارقام از هیچکدام در پاشی محلول زمان و ماده متقابل اثر و جاسمونات متیل کاربرد زمان. گرفت

  ).1 جدول( نگذاشت
  

  صاحبی قرمز بیدانه قرمز وو زمان استفاده بر رنگ ظاهري انگور رقم هاي  نوع تیماراثرات : 1دولج
 تیمارها

Treatments  

 صاحبی قرمز   بیدانه قرمز
Bidaneh Ghermez    Sahebi Ghermez  

L  a  E∆   L  A  E∆  
Time 1 a 35.95  6.08a  36.73 a   a 30.51  a 6.94 a 32.66  
Time 2 b 33.94  5.67 a  34.62 b   a 30.30  a 6.96  32.35 a  

        

Control  a 35.61   3.44 b  36.26 a   b 27.82  b 4.88   29.43 b  
MJ 8 µl/l a 34.78   6.15 a  35.40 a   a 31.15  a 7.83   33.08 a  

MJ 16 µl/l a 34.39   7.67 a  35.39 a   a 31.15  a 7.15   33.43 a  

MJ 24 µl/l a 34.99   6.26 a  35.64 a  a 31.48  a 7.95  34.07 a 

        

Control × 
Time 1 

35.61 ab 3.44 b 36.26 ab  27.83 b 4.75 b 29.25 b 

MJ 8 µl/l × 
Time 1 

35.70 ab 5.31 ab 36.19 ab  31.06 ab 8.39 a 33.49 a 

MJ 16 µl/l 
× Time 1 

35.08 ab 8.42 a 36.28 ab  30.96 ab 6.44 ab 33.11 a 

MJ 24 µl/l 
× Time 1 

37.40 a 7.16 ab 38.20 a  32.16 a 8.19 a 34.78 a 

Control × 
Time 2 

35.61 ab 3.44 b 36.26 ab  27.83 b 5.00 b 29.61 b 

MJ 8 µl/l × 
Time 2 

33.86 ab 6.99 ab 34.61 ab  31.24 a 7.28 ab 32.67 a 

MJ 16 µl/l 
× Time 2 

33.71 ab 6.91 ab 34.51 ab  31.32 a 7.86 a 33.75 a 

MJ 24 
µl/l× Time 

32.57 b 5.36 ab 33.08 b  30.80 ab 7.71 a 33.37 a 

  ندارند باهم داري معنی تفاوت دانکن آزمون% 5 سطح در باشند، می مشترك حرف یک در ستون هر در که هایی میانگین ٭
  
 شاهد هاي میوه با داري معنی اختالف که شدند رمزق رنگ بهبود و a شاخص افزایش باعث شده انجام تیمارهاي همه رقم هردو در

 قرار استفاده مورد تیمارهاي تاثیر تحت قرمز بیدانه رقم در رنگ اختالف. نشد مشاهده تیمار دو هاي غلظت بین اختالفی اما داد نشان
 در قرمز بیدانه رقم در گیاهی رشد کننده تنظیم مواد کاربرد زمان. شد دار معنی درصد یک سطح در قرمز صاحبی رقم در اما نگرفت
 از هیچکدام در رنگ اختالف روي پاشی محلول زمان و ماده متقابل اثر. نبود موثر قرمز صاحبی رقم در اما شد دار معنی درصد 5 سطح
  ).1 جدول( نشد دار معنی استفاده مورد ارقام
 در ها حبه رنگ اختالف صاحبی رقم در. داشت قرمز نهبیدا رقم در ها حبه رنگ اختالف روي بیشتري تاثیر پاشی محلول اول زمان
 افزایش باعث جاسمونات متیل استفاده مورد هايغلظت همه. شد دار معنی و گرفت قرار جاسمونات متیل تاثیر تحت درصد 1 سطح

  ).1 جدول( شدند رقم این در رنگ اختالف
  بحث

 همکاران و موزتیک. شود حبه در ظاهري رنگ بهبود باعث تواند می حبه در آنتوسیانین میزان افزایش با جاسمونات متیل کاربرد    
) 2005( همکاران و آیاال). 6( گرفت نظر در بلوغ زمان در ها آنتوسیانین تراکم عنوان به را L شاخص توان می که کردند بیان) 2004(

  پپی ).1( ندارد تاثیري L  شاخص روي اما شود یم ظاهري رنگ دار معنی افزایش باعث جاسمونات متیل از استفاده که کردند گزارش
 گزارش و کردند بیان سیدلس فلیم انگور در را پوست رنگ و پوست در آنتوسیانین غلظت بین دار معنی رابطه یک) 2006( همکاران و

  ).7( کنند می پیدا افزایش اتفان تاثیر تحت فاکتور دو هر که کردند
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  کلی گیري نتیجه
-می قرمز بیدانه و قرمز صاحبی انگورهاي برداشت از قبل گیاهی رشد هايکننده تنظیم از یکی عنوان به اسموناتج متیل کاربرد    

 میوه زودرسی موجب میوه ظاهري رنگ و آنتوسیانین افزایش جاسمونات موجب متیل همچنین .شود میوه کیفیت افزایش موجب تواند
  .است برخوردار باالیی اهمیت از کوتاه رشدي فصل داراي مناطق خصوصا سرد مناطق در امر این که شودمی
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