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  چکیده
 در ثانویه محصوالت دیگر و تازه میوه آب ،)هاکشمش( شده خشک خوري،تازه صورت به که دنیاست هاي میوه همترینم از انگور    

 کیفیت براي خوبی از جمله رنگ سطح آنها شاخص انگورها، فیزیکی خصوصیات .گیردمی قرار استفاده مورد جهان مختلف کشورهاي
 رقم دو انگور يمیوه رنگ سطح  روي لیتر در گرم میلی 300و 200 ،100ه غلظتدر س اتفان در پژوهش حاضر تاثیر .هستند میوه

 استفاده مورد تیمار ،در این پژوهش با توجه به نتایج بدست آمده .گرفت قرار ارزیابی مورددر طی رسیدن  قرمز صاحبی و قرمز بیدانه
 رنگ روشنایی روي اما شدند a شاخص و قرمز رنگ افزایش عثبا اتفان قرمز، بیدانه رقم در. شدند رقم دو هر ظاهري رنگ بهبود باعث

 مختلف هايزمان بین اما شد هاحبه در روشنایی میزان و قرمز رنگ افزایش باعث تیمار این صاحبی رقم در نداشتند تاثیري رقم این
  . نشد مشاهده نظر این از اختالفی پاشیمحلول

 
   رنگ سطحاتفان، انگور،  :واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

 در انگور تولید میزان و کشت زیر سطح که جایی آن از. رود می شمار به دنیا در باغی محصوالت تولید مهم مناطق از ایران کشور     
 را کشور صادراتی اقالم از یکی تواند می اقتصادي لحاظ به محصول این است چشمگیر بسیار باغی محصوالت سایر به نسبت ما کشور

 حفظ ملزومات از انگور هاي حبه گیري رنگ درصد و خوشه سالمت تازگی، خوشه، سبز رنگ: از جمله هريظا عوامل .دهد تشکیل
شود می گرفته نظر در هامیوه مشتقات و هامیوه کیفیت در مناسب فاکتور یک عنوان به نیز گیريرنگ ).3( است بازار سطح در کیفیت

  ).1( هستند رنگ تولید اصلی مسئول هاآنتوسیانین ، سیاه و قرمز ارقامي انگور میوه در
 از باغی مدیریت هايروش از برخی و محیطی شرایط دلیل به رنگ قرمز ارقام خصوص به انگور هايحبه گیريرنگ درصد اوقات گاهی
 از رویه بی هاستفاد روز، و شب دماي اختالف عدم پاییزه، سرماي با مواجه و رشد فصل بودن طوالنی تابستانه، رس زود سرماي قبیل

 هستند، سردي رشد فصل داراي که که مناطقی در .گیرند نمی کاملی رنگ هاخوشه و یابدمی کاهش ازت بخصوص شیمیایی کودهاي
 و رنگ افزایش براي گیاهی رشد يکننده تنظیم مواد از استفاده است ممکن نیست، کافی انگور رسیدن براي الزم گرماي که زمانی

 ).5( باشد مناسبی راه میوه رسیدن تسریع
 اکثر در آمیزي موفقیت طور به دگرفامی زمان در) اسید فسفونیک اتیل کلرو -2(  اتفان شبیه اتیلن کننده آزاد ترکیبات از استفاده

 انگیاه دیگر و فلفل فرنگی، گوجه گیريرنگ تسریع در اتفان تاثیر ).7( است رفته کار به رنگ افزایش جهت انگور رنگ قرمز ارقام
 همکاران و کانتین ).6( شودمی رویشی رشد کاهش و رنگ افزایش رسیدن، تسریع باعث انگور در اتفان کاربرد). 9( است شده ثابت

   توانمی تیمار هردو از استفاده با که کردند گزارش سیدلس کریمسون رقم انگور روي بر اتفان و آبسیزیک اسید کاربرد با) 2007(
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 حال این با  شودمی انگور در گیريرنگ افزایش باعث آنها هردو و کرد برداشت شاهد هايمیوه از زودتر روز 10 را شده تیمار هايمیوه
  .)4( شد هاخوشه در بهتري ظاهر باعث ماده این و بود اتفان از بیشتر مراتب به آبسزیک اسید اثرات

 رنگ و انگور کردن رسپیش در اتفان از استفاده آن، رسانی بازار و انگور در هاحبه بهتر گیريرنگ اهمیت و فوق موارد به توجه با
  .رسد می ضروري نظر به سرد مناطق در خصوصا انگور بهتر گیري

  
  هامواد و روش

 صورت به همدان استان در مالیر در واقع تجاري باغی در 1391 تابستان در قرمز صاحبی و قرمز بیدانه ارقام انگور روي حاضر پژوهش
 میکرو 24 و16 ،8 ،)0(شاهد شامل سطح چهار در جاسمونات متیل. شد انجام تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل ایشآزم

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

رنگ ظاهري  نظر از و شدند منتقل سینا بوعلی دانشگاه باغبانی گروه سردخانه به و شدند برداشت شاهد تیمار در 16 از بیشتر محلول
  .گرفتند قرار بررسی مورد هامیوه
 حبه ظاهري رنگ
 Lab رنگی مدل. شد استفاده) چین کشور ساخت( hp-200 مدل دیجیتالی سنج رنگ دستگاه از حبه ظاهري رنگ گیري اندازه براي

 رنگی طیف داراي ،b رنگی جزء و+ 120 تا - 120 از تا سبز رنگی طیف داراي a رنگی جزء ،100 تا صفر از) L( روشنایی جزء شامل
 خوشه 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

 رنگ میزان اینکه به باتوجه. شد گیري اندازه  Lab مقادیر و شد دهدا قرار سنج رنگ دستگاه زیر یکسان شرایط در و شد انتخاب
 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
)1(  ∆E =   

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

  .گردید انجام درصد 5 سطح در دانکن
 

  نتایج
 احبیص رقم در حالیکه در نبود دارمعنی قرمز بیدانه رقم در) L شاخص( حبه روشنایی میزان روي گیاهی رشد هايکننده تنظیم تیمار
 صاحبی رقم در اما بود موثر درصد 5 سطح در قرمز بیدانه رقم در شده تیمار مواد کاربرد زمان. شد دارمعنی درصد یک سطح در قرمز
 قرمز، صاحبی رقم در. نبود دارمعنی ها رقم از هیچکدام در L شاخص روي پاشی محلول زمان و ماده متقابل اثر. نبود گذار تاثیر قرمز
 و شده تیمار هايمیوه بین داريمعنی اختالف و شد هاحبه در روشنایی سطح افزایش باعث مشابهی طور به اتفان هايغلظت همه
 .)1جدول ( نشد مشاهده استفاده مورد تیمارهاي بین داريمعنی  اختالف اما شد مشاهده شاهد هايمیوه

 هايمیوه در قرمز رنگ میزان کمترین .داشت را a شاخص مقدار نبیشتری اتفان لیتر در گرم میلی 300 غلظت قرمز، بیدانه رقم در
 افزایش باعث شده انجام تیمارهاي همه صاحبی رقم در. آمد بدست اتفان لیتر در گرم میلی 100 با شده تیمار هايمیوه و شاهد

 مشاهده تیمار دو هايغلظت تمامی بین اختالفی اما داد نشان شاهد هايمیوه با داريمعنی اختالف و شد قرمز رنگ بهبود و a شاخص
   .)1جدول ( نشد

 .شد دارمعنی درصد یک سطح در قرمز صاحبی رقم در اما نگرفت قرار استفاده مورد تیمار تاثیر تحت قرمز بیدانه رقم در رنگ اختالف
   اثر. نبود موثر قرمز صاحبی رقم در اام شد دارمعنی درصد 5 سطح در قرمز بیدانه رقم در گیاهی رشد کننده تنظیم مواد کاربرد زمان
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 تاثیر پاشی محلول اول زمان .نشد دارمعنی استفاده مورد ارقام از هیچکدام در رنگ اختالف روي پاشی محلول زمان و ماده متقابل

  ).1 جدول( داشت قرمز بیدانه رقم در هاحبه رنگ اختالف روي بیشتري
  

  بحث و نتیجه گیري
 رنگ افزایش باعث اتفان که کردند گزارش "کاتابنی" رقم قرمز انگور روي آبسیزیک اسید و اتفان کاربرد با) 2012( همکاران و  روبرتو

 از و شده  L شاخص کاهش باعث اتفان که کردند بیان آنها همچنین. کندمی پیدا افزایش اتفان تاثیر تحت گیريرنگ و شده ظاهري
 و اتفان کاربرد با توانمی که کردند گزارش) 2007( همکاران و کانتین. )8( شودمی شده تیمار هاي حبه شدن رنگ پر باعث طریق این

 رنگ میزان بر داريمعنی تاثیر اما داد بهبود را گیريرنگ حدودي تا "سیدلس کریمسون" رقم انگور هاي حبه روي آبسیزیک اسید
 داريمعنی طور به L شاخص که کردند بیان "جوبیلیوم اردي" رقم لبالوآ روي اتفان کاربرد با) 1388( همکاران و پویا آرین. )4( ندارند
  .)2( گیردمی قرار اتفان تاثیر تحت

. داد نشان داريمعنی اثر a شاخص روي اما نداشت  رنگ اختالف و حبه رنگ روشنایی روي اثري قرمز بیدانه رقم در اتفان کاربرد
 این در پاشی محلول اول زمان. بود شاهد هايمیوه در آن کمترین و آمد بدست ترلی در گرم میلی 300 اتفان در a شاخص بیشترین

 افزایش باعث شده انجام تیمارهاي همه صاحبی رقم در. شد آنها افزایش باعث و داشت رنگ اختالف و روشنایی روي بیشتري اثر رقم
  .نشد مشاهده مختلف ايتیماره بین اختالفی و شدند رنگ اختالف و a شاخص حبه، رنگ روشنایی شاخص

  قرمز صاحبی و قرمز بیدانه هاي رقم انگور ظاهري رنگ بر استفاده زمان واتفان  تیمار اثرات: 1جدول
    قرمز صاحبي       قرمزبيدانه     

  L  a  E  تيمارها
 

L  a  E  
    ماده شیمیایی

S a ٦١/٣٥  c٤٤/٣  a٢٦/٣٦  b ٨٣/٢٧  b٨٨/٤  b٣٦/٢٨  
E1  a ٧٢/٣٤  c٧٠/٢  a٣١/٣٥    a ٢٢/٣١  a٤٣/٨  a٤٩/٣٢  
E2  a۰۱/۳۶  b١٢/٦  a٦٧/٣٦    a۳۳/۳۲  a٩٦/٦  a١٨/٣٣  
E3 a ۵۶/۳۲  a٥١/٩  a٠٦/٣٤   a ۱۰/۳۲  a٢١/٨  a١٩/٣٣  
               

      زمان کاربرد

Time 1 a ۶۵/۳۵  a١٩/۶  a٥٩/٣٦    a ۰۰/۳۱  a٦٠/۷  a٩٩/٣١  
Time2 b ٧٩/٣٣  a٧٧/٥  b٤٨/٣٤    a ٠٨/٣١  a٠٨/٧  a ٩٨/٣١  

               
      مان در ماده شیمیاییاثر ز

S× Time 1  a ٦١/٣٥  a۴۴/۳  a۲۶/۳۶    a ٨٣/٢٧  a۷۵/۴  c۳۱/۲۸  
E1× Time 

1 
a ٢٧/٣٦  a۳۶/۱  a۹۸/۳۶    a ٢٠/٢٩  a۱۰/۹  bc۶۴/۳۰  

E2× Time 
1 

a ١٥/٣٦  a۰۴/۶  a۸۱/۳۶    ab ٣٧/٣٢  a۹۵/۷  ab۴۰/۳۳  
E3× Time 

1 
a ٣٤/٣٣  a۵۷/۱۱  a۴۲/۳۵   a ٣٨/٣٣  a۴۱/۸  a۴۷/۳۴  

S× Time2  a٤١/٣٥  a۴۴/۳  a۲۶/۳۶    a٨٣/٢٧  a۰۰/۵  c۴۱/۲۸  
E1× 

Time2 
a١٨/٣٣  a۰۱/۴  a۶۴/۳۳    a٢٤/٣٣  a۷۶/۷  a۳۰/۳۴  

E2× 
Time2  

a٨٦/٣٥  a۲۰/۶  a۵۸/۳۶    a٣٠/٣٢  a۹۷/۵  ab۹۷/۳۲  
E3× 

Time2  
a۷۵/۳۱  a۴۵/۷  a۷۱/۳۲    a۸۰/۳۰  a۰۱/۸  ab۹۲/۳۱  

E1 :  گرم در لیتر اتفان، میلی ۱۰۰تيمارE2 :  گرم در لیتر اتفان ، یلیم ۲۰۰تيمارE3 :  گرم در لیتر اتفانمیلی ۳۰۰تيمار ،S :نمونه شاهد  
  .باشداي دانکن ميدرصد با استفاده از آزمون چند دامنه ۵دار در سطح دهنده عدم اختالف معنيحروف مشابه در هر ستون نشان
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