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  چکیده
استفاده از هورمون هاي  .است خوري تازه صورت به کشور در آن عمده مصرف و بوده ایران در باغبانی مهم محصوالت از یکی انگور     

 و 16 ،8 غلظت سه در جاسمونات متیل تاثیر حاضر پژوهش در .گذارد می اثر تولیدي انگور گیاهی یکی از عواملی است که برکیفیت
 کاربرد, با توجه به نتایج حاصل. گرفت قرار ارزیابی مورد قرمز هبیدان رقم انگور رسیدن زمان و کیفی هايویژگی روي میکروموالر 24

 مورد رقم در اسیدیته کاهش و محلول جامد مواد افزایش باعث ترکیب این. شد رقم این در حبه سفتی افزایش باعث جاسمونات متیل
  .یافت افزایش آن در اسید به محلول جامد مواد نسبت نتیجه در و بررسی

  
  مواد جامد محلول, متیل جاسمونات, خوريتازه, انگور, اسیدیته: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه
رنگ درصد و خوشه سالمت تازگی، خوشه، سبز رنگ .رود می شمار به دنیا در باغی محصوالت تولید مهم مناطق از ایران کشور       
 که باشندمی موثر خوريتازه انگورهاي کیفیت در يزیاد فاکتورهاي. است بازار سطح در کیفیت حفظ ملزومات از انگور هايحبه گیري

 کیفیت به ویژه طور به که دارد وجود نیز دیگري عوامل. غیره و آبیاري هرس، ها،بیماري و آفات دفع خاك، هوا، و آب رقم، از عبارتند
هاي طعم و مزه در در میان شاخص ).1( گیاهی هايهورمون از استفاده و برداري حلقه کردن،تنک مانند گذارندمی اثر تولیدي انگور

و اسیدیته قابل  ) SSC1(محلول گیاهان از جمله انگور ، ترکیبات قندي و اسیدهاي آلی از اهمیت باالیی برخوردار هستند و از طریق مواد جامد 
 انگور رسیدن براي الزم گرماي که زمانی هستند، سردي رشد فصل داراي که که مناطقی در ).8( شونداندازه گیري می )TA2( تیتراسیون

  ).3( باشد مناسبی راه میوه رسیدن تسریع و رنگ افزایش براي گیاهی رشد يکننده تنظیم مواد از استفاده است ممکن نیست، کافی
 گیاه فتنگر قرار حمله مورد احتماالً و گیاه مقاومت پی در که هستند گیاهی رشد هايکننده تنظیم ترکیبات از گروه یک هاجاسمونات

 واکنشی و کند جذب را مفید حشرات تواند می که باشندمی فرار مواد شامل هاجاسمونات .شوند می تولید هابیماري و آفات توسط
  ).6( دارد باغبانی محصوالت تولید در سودمند

 مواد کاهش از همچنین و دشومی اسید به قند نسبت افزایش باعث جاسمونات متیل کاربرد که شد مشخص هلو روي بر آزمایشی در
 توت در جاسمونات متیل کاربرد که کردند بیان) 1389( عیوضی و حبشی طالبی). 5( کندمی جلوگیري داريانبار دوره طی فنولیکی

 هانآ درختان که هلو هايمیوه آزمایشی در .شودمی کل فنول میزان و اسیدیته محلول، جامد مواد مقدار افزایش باعث سلوا رقم فرنگی
میوه به نسبت شده تیمار هايمیوه که شد مشخص و گرفتند قرار ارزیابی مورد بودند شده اسپري جاسمونات متیل توسط نوبت 6 در
  ).4( هستند شاهد هايمیوه به نسبت کمتري استحکام داراي شده تیمار هايمیوه اما هستند بیشتري قرمز رنگ داراي شاهد ايه
  

                                                             
1 . Soluble Solid Content 
2 . Titrable acidity 
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 کردن رسپیش در جاسمونات متیل از استفاده آن، رسانی بازار و انگور در هاحبه بهتر گیريرنگ اهمیت و تکیفی افزایش به منظور 

  .رسد می ضروري نظر به سرد مناطق در خصوصا انگور بهتر گیريرنگ و انگور
 

  هامواد و روش
 آزمایش صورت به همدان استان در مالیر در واقع تجاري باغی در 1391 تابستان در قرمز بیدانه انگور رقم روي حاضر پژوهش

 بر لیتر میکرو 24 و16 ،8 ،)0(شاهد شامل سطح چهار در جاسمونات متیل. شد انجام تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل
 متیل محلول زيسا آماده براي. شد استفاده تکرار سه در انگور هاي بوته روي دگرفامی از پس هفته دو و دگرفامی زمان دو در لیتر

 براي. شد استفاده مقطر آب از نیز شاهد تیمار براي. شد رسانده حجم به مقطر آب با سپس و شد استفاده اتانول حالل از جاسمونات
 محلول جامد مواد  بلوغ شاخص اساس بر هاخوشه. شدند ورغوطه محلول درون کامل طور به ثانیه 10مدت به هاخوشه منظور این

 مورد زیر صفات نظر از و شدند منتقل سینا بوعلی دانشگاه باغبانی گروه سردخانه به و شدند برداشت شاهد تیمار در 16 از بیشتر
  .گرفتند قرار بررسی

 کل محلول جامدمواد 
ر دسـتی  کتـومت اپس از آن با استفاده از رفر. ها آبگیري شدحبه از هر تکرار انتخاب و باهم مخلوط شد سپس ازنمونه 20ابتدا تعداد 

  .گیري شدمیزان مواد جامد محلول برحسب درجه بریکس اندازه) ژاپن آتاگو، شرکت ساخت ،N1 مدل(
  گیري اسیدیته میوهاندازه

سـپس بـا افـزودن    .  میلـی لیتـر رسـانده شـد     10ها پس از صاف کـردن بـا آب مقطـر بـه حجـم      میلی لیتر از عصاره حبه 5مقدار 
میزان سود مصرفی یادداشت و با استفاده از رابطـه  . تیتراسیون ادامه پیدا کرد 2/8±1/0به pHدن نرمال تا رسی 1/0هیدروکسید سدیم 

  .میزان اسیدیته قابل تیتر بر حسب گرم در صد گرم آب میوه بر اساس اسید تارتاریک بیان گردید1
  

  )درصد( تیتراسیون قابل اسید  )1(
Vb :حجم سود مصرفی  
N  :نرمال 1/0(مصرفی  نرمالیته سود(  
M  : 150اسید تارتاریک در انگور با وزن مولکولی (وزن مولکولی اسید غالب(  
Vs :حجم نمونه آب میوه  

n  :است  2براي اسید تارتاریک برابر (هاي کربوکسیل اسید غالب تعداد گروه(  
  

  نسبت قند به اسید
  :ه اسید از رابطه زیر بدست آمدگیري میزان مواد جامد و اسیدیته، نسبت قند بپس از اندازه

  
  اسید به قند نسبت=   )2(

  سفتی میوه
 میلی 2 کننده نفوذ میله قطر با) آمریکا واگنر، ،FDK-32 مدل(  سنج سفتی دستگاه از استفاده با و تکرار هر از حبه 5 از حبه سفتی

  .دیدگر بیان مربع مترسانتی بر نیوتن برحسب و شد گیري متراندازه
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  نتایج
 و پاشی محلول زمان. است درصد یک سطح در محلول جامد مواد روي جاسمونات متیل دارمعنی تاثیر دهنده نشان آمده بدست نتایج

  .نشد دارمعنی پاشی محلول زمان و ماده متقابل اثر
 مواد دارمعنی افزایش باعث غلظت سه هر و نداشت وجود داريمعنی اختالف جاسمونات متیل هايغلظت بین قرمز بیدانه رقم در 

  ). 1 جدول( شد شاهد هايمیوه به نسبت محلول جامد
 و ماده متقابل اثر و پاشی محلول زمان. شد دار معنی درصد 5 سطح در این رقم رقم در میوه اسیدیته روي جاسمونات متیل کاربرد
 قابل اسید کاهش باعث جاسمونات متیل استفاده مورد هايتغلظ تمامی قرمز بیدانه رقم در. نشد دارمعنی پاشی محلول زمان

  . بود شاهد هاي میوه تیمار در اسید میزان بیشترین. نشد مشاهده مختلف تیمارهاي بین اختالفی اما. شدند تیتراسیون
 اثر و استفاده زمان اام. گرفت قرار استفاده مورد مواد تاثیر تحت درصد یک سطح در TSS/TA نسبت که داد نشان آمده بدست نتایج

 اما شد نسبت این افزایش باعث استفاده مورد هايغلظت تمامی قرمز، بیدانه رقم در. نشد دارمعنی پاشی محلول زمان و ماده متقابل
  . نشد مشاهده استفاده مورد هايغلظت بین اختالفی

 شد دارمعنی درصد 5 سطح در پاشی محلول زمان. شتدا میوه سفتی بر داريمعنی اثر درصد 5 سطح در روي جاسمونات متیل کاربرد
  .نشد دارمعنی پاشی محلول زمان و ماده متقابل اثر. داشت یشتري اثر دگرفامی زمان در پاشی محلول که
 مختلف هايغلظت بین. شد شاهد هايمیوه به نسبت حبه سفتی دارمعنی افزایش باعث جاسموناتمتیل کاربرد قرمز، بیدانه رقم در

  ).1 جدول( نشد مشاهده داريمعنی اختالف جاسمونات متیل
  

   قرمز بیدانه رقم و سفتی انگور اسید به قند نسبت ,اسیدیته محلول، جامد مواد بر آن کاربرد زمان و جاسمونات متیل کاربرد اثر: 1 جدول

  تیمارها
Treatments 

       بیدانه قرمز
 TSS  TA  TSS/TA   سفتی  

Verison a 23.69 0.65 a  36.4 a  a 615.25  
2 week after V. a 23.23  0.63 a  36.8 a  b 539.58  

     
Control  b 21.23  0.69 a  30.6 b  b 486.33  

MJ 8 µl/l a 24.45  0.63 b  38.3 a  a 568.67  
MJ 16 µl/l a 23.88  0.61 b  38.7 a  a 613.13  
MJ 24 µl/l a 24.28  0.62 b  38.9 a 621.33 a  

     

Control × Verison 21.23 b 0.70 a 30.2 c 486.33 b 

MJ 8 µl/l × Verison 24.53 a 0.65 abc 37.3 ab 629.67 a 

MJ 16 µl/l × Verison 24.70 a 0.60 c 40.7 a 683.33 a 

MJ 24 µl/l × Verison 24.30 a 0.65 abc 37.5 ab 661.67 a 

Control ×2 week after V. 21.30 b 0.68 ab 31.0 c 486.33 b 

MJ 8 µl/l × 2 week after V. 24.31a 0.61 bc 39.4 ab 547.67 ab 

MJ 16 µl/l × 2 week after 
V. 

23.06 a 0.62 bc 36.7 b 543.33 ab 

MJ 24 µl/l× 2 week after V. 24.26 a 0.60 c 40.2 ab 581.00 ab 

  ندارند باهم داري معنی تفاوت دانکن آزمون% 5 سطح در باشند، می مشترك حرف یک در ستون هر در که هایی میانگین ٭
  

  بحث و نتیجه گیري
 به جاسمونات متیل کاربرد. باشدمی اسید به قند نسبت آنها مهمترین که شودمی گرفته نظر در برداشت شاخص چندین انگور براي
   اسید به قند نسبت دارمعنی افزایش به منجر نتیجه در که شودمی اسیدیته کاهش و محلول جامد مواد افزایش باعث داريمعنی طور
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 توت در تیتراسیون قابل اسید کاهش و) 7( سیب ،)2( فرنگی توت در محلول جامد مواد افزایش باعث جاسونات متیل). 10( شود می

  .است شده) 2( فرنگی
 هیدرولیز هايآنزیم فعالیت افزایش نهایت در و بیرونی هاي محرك بوسیله داخلی اتیلن تولید دلیل به تواند می میوه بافت شدن نرم

 درجه 5 دماي در شده نگهداري هايمیوه روي جاسمونات متیل برداشت از پس کاربرد با) 2009( همکاران و  منگ). 9( باشد کننده
  ).5( کندمی جلوگیري نگهداري طی میوه شدن نرم از انبار پایین دماي با جاسمونات متیل ترکیب که کردند گزارش سانتیگراد

 زودرسی موجب میوه ظاهري رنگ و آنتوسیانین افزایش و میوه اسیدیته کاهش و محلول جامد مواد میزان افزایش با جاسمونات متیل
  .است برخوردار باالیی اهمیت از کوتاه رشدي فصل داراي مناطق خصوصا سرد مناطق در امر این که شودمی میوه
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