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به منظور مطالعه اثرات اسيد جيبرليك در دو زمان  7و  14روز قبل از شروع گلدهي بر القاء بيدانگي و بعضي صفات كمي و كيفي خوشه و حبه سه
رقم انگور دانهدار ايراني شامل قزل اوزوم ،ريش بابا قرمز و خليلي قرمز ،پژوهشي به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفي در
پنج تكرار اجرا شد .نتايج نشان داد بوتههای تيمار شده با جيبرلين در مقايسه با شاهد از لحاظ درصد جوانهزني دانه گرده ،درصد تشکكيل ميکوه ،طکول و
وزن تر چوب خوشه ،تعداد شات بری و حبههای بيدانه در خوشه ،وزن حبههای بيدانه ،طول دم حبه و  TSSاختالف معني دار نشان دادنکد .جيبکرلين
باعث كاهش جوانه زني دانه گرده ارقام مورد بررسي شد .تيمار جيبرلين درصد تشكيل ميوه را افزايش داد اما واكنش ارقام متفاوت بکود .اسکيد جيبرليکك
موجب افزايش طول محور خوشه انگور شد و اين افزايش در رقم ريش بابا و قزل اوزوم بيشتر از خليلي بود .نتايج نشان داد كه هورمون جيبکرلين باعکث
ايجاد بيدانگي در حبه ها شد و اثر آن روی رقم ريش بابا قرمز بيشتر از قزل اوزوم و خليلي قرمز بود .در انگور قزل اوزوم تيمار شده با جيبرلين در مرحله
 7روز قبل از گلدهي وزينترين حبههای بيدانه بدست آمد ،گرچه تعداد حبههای بيدانه اين رقم كمتر از ارقام ديگر بود .جيبرلين موجب افزايش طکول
دم حبهها شد .بيشترين طول دم حبه مربوط به رقم قزل اوزوم بود كه در  14روز قبل از گلدهي با جيبرلين تيمار شده بکود .درصکد مکواد جامکد محلکول
( )TSSدر تيمارهای غوطه ورسازی شده با جيبرلين بيشتر از تيمارهای شاهد بود .مصرف قبل از شروع گلدهي هورمون جيبرلين بکا غلظکت  100ميلکي
گرم در ليتر در هر سه رقم مورد بررسي باعث توليد حبههای بيدانه ريز شد كه در صورت تكرار مصرف هورمون جيبرلين با غلظت  20تا  40پيپکيام در
مرحله بعد از تشكيل ميوه ميتوان حبههای بيدانه با اندازه قابل قبول توليد نمود.
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واژههای کليدی :بيدانگي ،جيبرلين ،حبه ،دانه گرده
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دو هفته پس از باز شدن گلها است ( .)6يكي از موارد كکاربرد اسکيد
جيبرليك قبل از باز شدن گلها است كه ميتواند طول محور خوشکه
در بعضي از ارقام را افزايش دهد .همچنين استفاده از اين هورمکون در
مرحله باز شدن گلها باعث تنك شدن خوشه مي شود و اين امکر بکا
برانگيختن ريزش گل يا افزايش تعداد حبههای ريز محقق مکيشکود.
اين امر باعث ميشود كه خوشهها خيلي متراكم نشوند و اين به نوبکه
خود پتانسيل ابتال به پوسيدگيهای قارچي را نيز كاهش ميدهد (.)12
استفاده بيش از حد از جيبرلين تأثير منفي در محصول آن سال داشکته
و نيز محصول سال بعد را نيز تحت تأثير قرار ميدهد (.)11
امروزه مشخص شده است كه افزايش اندازه حبه بکدليل مصکرف
اسيد جيبرليك ناشي از تاثير آن در افزايش تقسکيم سکلولي و توسکعه
سلولهای پريكارپ است .همچنين ،اسيد جيبرليك تجم مواد حاصل
از فتوسنتز را تغيير ميدهد ( .)17همه ارقام واكنش مشابتي به كاربرد
اسيد جيبرليك نشان نميدهند .تعدادی از ارقام مثل پرلت ()Perlette
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به مصرف جيبرلين در زمان شكوفه دهي حساس نيستند .اين رقم بکه
تنك شيميايي عكسالعمل نشان نميدهد و خوشهها بايد دستي تنك
شوند .ارقام بي دانه مانند فانتاسکي ( )Fantasyبکه مصکرف جيبکرلين
حساس هستند و عاليمي چون سميت برگ سارهای ،ريکزش خوشکه،
حبه و كاهش اندازة خوشه نشان ميدهند .بر اساس تحقيقکات انجکام
گرفته مشخص شده كه جيبرلين باعث بزرگ شدن اندازه حبکه ارقکام
بيدانه مانند سلطاني ،پرلت ،فليم سيدلس و كونكورد ميشکود .نتکايج
مطالعات روی ارقام بيدانه ايران نيز نشان داد كه محلولپاشي انگکور
ياقوتي با غلظت  50ميلي گرم در ليتر جيبرلين ،فقک  10روز قبکل از
تمام گل ،باعث باز شدن خوشه و كاهش فشکردگي و افکزايش نسکبي
اندازه حبهها شده است و خوشههای مطلوب و بازار پسند حاصل شکده
است .استعمال اين هورمون در مرحله تمام گل و بعد از آن موثر نبوده
است ( .)7در رقم عسكری نيز اين هورمکون باعکث طويکلتکر شکدن
خوشه و درشتتر شدن حبه شده است ( .)12تأثير اسکيد جيبرليکك در
افزايش اندازه حبه ارقام دانه دار زياد قابل توجه نيست و باعث ايجکاد
شات بری ميشود اما به منظور تنك كردن خوشههکای فشکرده و يکا
القاء بيدانگي و ايجاد خوشههايي با حبههای بيدانه يكنواخت از ارقکام
دانهدار ميتوان از اين هورمون استفاده نمود .واكنش كم اين ارقام بکه
وجود بذر و تأثير آن در سطوح اسيد جيبرليك دروني نسبت داده شکده
است ( .)20از آنجايي كه انگورهای دانهدار ممكکن اسکت در معکر
هورمون آسيب ببينند ميزان جيبرلين نبايد از مقدار توصيه شده تجکاوز
كند .اغلب اگر غلظت خيلي باًی ايکن هورمکون روی ارقکام دانکهدار
اعمال شود ،رشد جوانه در بتار آينده به صورت قابل تکوجتي كکاهش
مييابد و در نتيجه باروری نيز كاهش خواهد يافت ( .)19گزارش شده
كه اسيد جيبرليك باعث بيدانه شدن ارقام انگور دانهدار ميشود (.)15
در صورت استعمال اسيد جيبرليك در بوتههای انگور قبکل از گلکدهي
قدرت جوانه زني دانههای گرده كم ميشود ،اثر بذور از بين مکيرود و
سلولهای مغز ميوه به صورت غير نرمال ضخيم ميشوند ( .)11اسکيد
جيبرليك وقتي كه به صورت بيروني بكار برده ميشود باعث تحريك
تشكيل ميوههای بكر بار ميشود و تشكيل حبههای بدون بکذر را 20
تا  25درصد افزايش ميدهد .كاربرد اسيد جيبرليکك بکا غلظکت 100
ميلي گرم در ليتر قبل از دوره گلدهي و در مرحله تمام گل باعث مکي
شود كه حبه برخي از ارقام دانهدار انگور بيدانه شوند ( .)11اوكاموتو و
ميورا ( )15گزارش دادند كه تشكيل حبههای بي دانه در خوشکههکای
انگور دانهدار  Delawareبا كاربرد جيبرلين  14روز قبل از تمام گکل،
افزايش مييابد .تيمار جيبرلين قبل از شكوفهدهي باعکث بازدارنکدگي
معنيداری در نفوذ لوله گرده داخل بافت تخمدان ميشود ،حتکي اگکر
مادگي با دانههای گردة قوی با درصد جوانه زنکي بکاً گکرده افشکاني
شود .كاربرد جيبرلين باعث توليد مواد باز دارنکدة رشکد لولکه گکرده در
سطح مادگي ميشود كه نوك لوله گرده را به حالت باد كرده در آورده
و از رشد لوله گرده جلوگيری ميكند (.)15
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بهنژادگران تالشهای خود را روی توليکد هيبريکدهای جديکدی
متمركز كردهاند كه به طور طبيعي حبههای بکي دانکه بکزرگ دارنکد و
نيازمند غلظتهای خيلي پاييني از جيبرلين بکرای بتبکود انکدازة حبکه
هستند ( .)5حبههای رنگي ،درشت و زودرس از جملکه صکفات بسکيار
متمي هستند كه در برنامه های اصالحي توليد ارقکام بکيدانکه جديکد
مورد توجه قرار ميگيرند .غير از روشهای اصالحي يكي ديگکر از راه
های توليد حبههای بيدانه در انگور اسکتفاده از هورمکون جيبکرلين در
ارقام دانهداری است كه قابليت توليد حبههای بيدانه را در واكنش بکه
مصرف قبل از گلدهي جيبرلين دارند.
استفاده از هورمون جيبرلين در تاكسکتانهکای اسکتان آذربايجکان
غربي در سيستمهای ايستاده تقريبا امکری رايکج اسکت و نقکش ايکن
هورمون در افزايش اندازه حبه انگور بيدانه سفيد برای باغداران محرز
است اما نقش اين هورمون در ارقام دانهدار به درسکتي بررسکي نشکده
است .در اين پژوهش اثرات مصرف هورمون جيبرلين قبل از گلکدهي
بر تحريك بيدانگي حبههای سه رقم انگور دانهدار مورد بررسي قکرار
گرفت.
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اين پژوهش به منظور بررسي اثکرات كکاربرد هورمکون جيبکرلين
( 100ميلي گرم در ليتر اسيد جيبرليك) در زمکان  7و  14روز قبکل از
شروع گلدهي بر تنك كردن گل ،بي دانکه كکردن حبکههکا و چنکدين
صفت كمي و كيفي ميوه سه رقم انگور دانه دار قزل اوزوم (حبههکای
قرمز رنگ درشت) ،ريش بابا قرمز (حبههای قرمز رنگ تقريبا درشت)
و خليلي قرمز (حبههای قرمکز زودرس) موجکود در اسکتان آذربايجکان
غربي ،در تاكستان مادری ايستگاه تحقيقات باغبکاني دكتکر نخجکواني
(كتريز) در سال  1388به اجرا در آمکد .تکاكهکای  13سکاله كکه بکه
صورت كوردون يك طبقه دو طرفه پرورش يافتهاند بر اساس قطر تنه
و ميزان رشد رويشکي يكسکان انتخکاب و اتيكکت زده شکدند .هکرس
باردهي يكسان با شارژ  84جوانه در اوايل فصل به انجام رسکيد و تکا
مرحله ظتور خوشهها كليه عمليات باغباني بکه طکور يكسکان اعمکال
گرديد .تمامي مراحل فنولوژيكي تا ظتور خوشه و گکل در ايکن ارقکام
يادداشت برداری شد و در زمان ظتور خوشهها و قبل از باز شدن گل-
ها ،تعدادی خوشه با اندازه و موقعيت مشابه انتخکاب و بکا نکن رنگکي
مشخص شدند .اين آزمايش به صورت فاكتوريل (سکه فکاكتوره) و در
قالب طرح بلوكهای كامل تصادفي با  5تكرار انجام گرفت.
بر اساس دادههای سالهای قبل در خصوص زمان گلکدهي ايکن
ارقام ،خوشهها درون محلول اسيد جيبرليك با غلظت  100ميلکيگکرم
در ليتر و آب مقطکر بکه عنکوان شکاهد در  7و  14روز قبکل از شکروع
گلدهي فرو برده شدند .سپس خوشههای تيمار شده با نصکب اتيكکت
مربوطه در داخل پاكت سفيد رنگ گذاشته شکدند و طکول آنهکا نيکز
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خوشههای تيمار شده به آزمايشگاه منتقل شکدند .پکس از چيکدن
حبهها از خوشهها ،وزن تر چوب خوشههکا ،وزن حبکههکای درشکت و
ساچمهای به وسيله ترازوی حساس وزن شکدند بعکد از ايکن مرحلکه و
پس از استحصال آب حبهها نسبت به اندازهگيکری  pHو مکواد جامکد
محلول ( )TSSتوس دسکتگاه  pHمتکر و رفراكتکومتر دسکتي (مکدل
 )ATAGOاقدام گرديد .برای بدست آوردن طول و عکر خوشکه و
دم حبهها از كوليس و خ كش استفاده شد.
تجزيه واريانس و مقايسات ميانگين دادههای اثرات تيمارهکا روی
صفات اندازهگيری شده با نرم افکزار آمکاری  SAS9.1انجکام گرفکت.
ميانگينها با روش آزمون چند دامنهای دانكکن مقايسکه شکدند .هکم
چنين برای رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

اندازهگيری شد .در زمان باز شدن  70الي  80درصد گلها ،دانه گکرده
از تمامي تيمارها در كليکه ارقکام مکورد بررسکي جمک آوری و آزمکون
جوانهزني گرده روی محي كشت ( 20درصد ساكاروز و  4ميلکيگکرم
در ليتر اسيد بوريك جتت افزايش سرعت جوانه زنکي) انجکام گرفکت.
بعد از  24ساعت درصد دانههکای گکرده جوانکه زده محاسکبه و ثبکت
گرديد .از زمان تشكيل غورهها تا رسيدن به مرحلکه برداشکت چنکدين
صفت كمي و كيفي ميوه شامل :درصد تشکكيل ميکوه ،طکول خوشکه،
وزن تر چوب خوشهها ،تعداد حبههای ساچمهای ،تعداد حبههکای بکي
دانه در خوشه ،ميانگين وزن حبههای بيدانه ،ميانگين طول دم حبکه،
ميانگين وزن حبکه و صکفات كيفکي ميکوه شکامل  pHو مکواد جامکد
محلول ) )TSSاندازهگيری شدند .برای بدست آوردن درصکد تشکكيل
ميوه از خوشههای قرار گرفته شده در داخکل پاكکت اسکتفاده شکد بکه
طوری كه پس از شمردن تعداد كالهكهای غنچه گکل (كکاليپترا) در
زمان تشكيل غوره و تعداد حبههای تشكيل يافته هر خوشه در زمکان
رسيدن بر اساس معادله زير محاسبه و ثبت گرديد.
تعداد حبه
=درصد تشكيل
×100
تعداد كاليپترا
ميوه
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نتایج و بحث
نتايج تجزيه واريانس اثرات فاكتورهای مورد بررسکي بکر صکفات
ميوه ارقام انگور در جدول  1آورده شده است.
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تاثير تيمارهای آزمایشي بر برخي شاخصهای ميوه سه رقم انگور دانهدار ایراني
Table 1- ANOVA for some fruit traits of three Iranian seeded grape cultivars
ميانگين مربعات ()MS

مقدار

وزن

طول دم

وزن حبه

مواد جامد

حبه

حبه

های بيدانه

Berry
weight

Pedicle
length

Seedless
berry
weight

محلول
TSS

تعداد حبه

تعداد شات

های

بری

بيدانه
Seedless
berry
number

Shot
berry
number

وزن تر چوب

iv

خوشه

Rachis
fresh
weight

طول خوشه
Bunch
length

درصد
تشكيل ميوه

گرده

Fruit set
percentage

Pollen
germination

4.26

0.15

4

**3272.6

**20018.4

2

*63.8

**976

1

**9176

1
2

h
c
4.6

جوانه زني
df

0.96

0.048

0.025

0.01

6.9

0.205

0.024

**75.5

**13.4

**47.5

**0.68

**215

**124.5

**1.7

5.2ns

0.04ns

**7.3

0.02ns

4.9ns

**22.8

0.0005ns

1.06ns

**525.2

**28.4

**108.8

**0.8

**1412

**1213

**17

**1161.6

**1231.4

3.6ns

**0.54

**10.9

**0.13

**34.8

**19.8

**1.75

9.6ns

**69.5

**556.1

**92.4

**2.9

**2.9

**1.5

0.4ns

**45.8

**4.03

24.3ns

0.906ns

**4916.1

2

*11.9

**1.7

**1.3

**0.6

**35.2

**34.4

**1.05

*45.06

12.5ns

**1025.06

1

1.4ns

**0.42

**3.9

**0.01

*12.6

**25.5

*0.45

4.3ns

**70.3

**545.06

2

2.97

0.03

0.14

0.009

2.7

1.4

0.13

9.3

9.46

0.15

44

9.1

12

4.6

15.7

19.3

18

10.16

12.6

16.14

1.6

*30.1

r
A

* ** ،و  nsبه ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال  1 ، 5درصد و غيرمعنيدار بودن است
at p=0.05 and p=0.01 and non significant respectivly

www.SID.ir

*,** and ns significant

منابع تغييرات
Source of
variance

بلوک
رقم
Cultivar
زمان
Time
جیبرلین
GA3
رقم×زمان
Cultivar×Time
رقم× جیبرلین
Cultivar× GA3
زمان× جیبرلین
Time× GA3
رقم×زمان× جیبرلین
×Cultivar×Time
GA3
اشتباه
Error
ضریب تغییرات
C.V

اثرات مصرف اسيد جيبرليك بر بيدانه كردن و برخي صفات كمي و كيفي113 ...
درصد جوانه زني دانه گرده

شد در صورتي كه رقم قزل اوزوم فاقد هر گونه جوانهزني دانکه گکرده
در كليه تيمارهای مصرف جيبرلين و شاهد بود (شکكل  .)1در دو رقکم
ديگر جيبرلين در مقايسه با شاهد باعث كاهش درصد جوانهزنکي دانکه
گرده شد .اثرات هورمونپاشي  14روز قبل از گلدهي بيشکترين اثکر را
در كاهش جوانه زني گرده داشت.

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )1نشکان داد كکه اثکر سکاده
رقم ،زمان و غلظت هورمونپاشي و اثر برهمكنش دو گانه و سه گانه
فاكتورها بر ميزان جوانهزني دانه گرده در سطح احتمال  1درصد معني
دار بود .بيشترين جوانهزني دانه گرده در رقم ريش بابا قرمکز مشکاهده
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شكل  -1اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازی جيبرلين بر درصد جوانه زني دانه گرده سه رقم انگور دانهدار ایراني (حروف غير مشابه
نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش بابا قرمز :Kh ،خليلي
قرمز 14 :T1.روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
Figure 1- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interaction on pollen germination of of three Iranian seeded grape
cultivars. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan's Multiple Range Test.
Gh: Qzl ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and
GA100: 100 mg/L prebloom GA3 application

خاصيت گرده كشي هورمون جيبرلين در انگور قبال گزارش شکده
است ( )19كه با يافتههکای مکا در ايکن تحقيکق مطابقکت دارد .عکدم
جوانهزني دانههای گرده رقم قزل اوزوم ناشي از عقيم بودن موضکعي
گردهها است .اين رقم ماده فيزيولوژيکك اسکت و در مطالعکات انجکام
شده مشخص شده كه گرچه گردهها زنده هستند اما به واسطه ساختار
نفوذ ناپذير ديواره گرده قابليت جوانه زني ندارند (.)1
درصد تشكيل ميوه

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )1نشکان داد كکه اثکر سکاده
رقم ،زمان و غلظکت هورمکونپاشکي و اثکر بکرهمكنش رقکم و زمکان
هورمونپاشي و اثر برهمكنش سه گانه فاكتورها بر ميزان اين صکفت
معني دار بود .در تمامي ارقام مورد بررسي ،تيمکار جيبکرلين در هکر دو
زمان غوطه ورسازی در مقايسه با شاهد باعث افزايش درصد تشکكيل
ميوه شد .بيشترين درصد تشكيل ميوه مربوط به رقم خليلي قرمز بکود
كه  7روز قبل از گلدهي با جيبرلين تيمار شده بکود و كمتکرين درصکد
تشكيل ميوه مربوط به شاهد قزل اوزوم در هر دو زمکان مصکرف بکود
(شكل .)2
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با توجه به اينكه جيبرلين باعث كاهش جوانه زني دانکه گکرده در
هر سه رقم شد انتظار بر اين بود كه درصد تشكيل ميوه نيکز كکاهش
يابد اما علت اصلي افزايش درصد تشكيل ميوه در ارقام تيمار شکده بکا
جيبرلين قبل از گلدهي ،تحريك توليد زياد حبههای ريکز بکيدانکه يکا
شات بری ( )Shot berryبود كه اين حبهها به خوشکه متصکل بکاقي
ماندند و ريزش نكردند .اما در تاكهای شاهد ،ايکن حبکههکا تشکكيل
نشدند و گلهای تلقيح نشکده ريکزش كکرده و درصکد تشکكيل ميکوه
كاهش يافت .نتايج مشابه در ارقکام  Delawareو  Concordتوسک
اكاموتو و ميورا ( )15و موريس ( )14گزارش شکده اسکت .جيبکرلين از
طريق تأثير بر كاهش جوانه زني و رشد لولکه گکرده شکراي را بکرای
تشكيل ميوههای پارتنو كارپ در ارقکام مسکتعد فکراهم مکينمايکد .در
مطالعهای با فرو بردن خوشههای دو رقم انگور ديپلوئيد  Delawareو
 Muscataدر محلول اسيد جيبرليك با غلظت  100ميليگرم در ليتکر،
 11و  14روز قبل از تمام گل گزارش شد كه رشد لوله گرده در خامکه
مادگيهای تيمار شکده بکا اسکيد جيبرليکك متوقکل و تلقکيح طبيعکي
تخمدان اتفاق نيفتاد ( .)13كاربرد جيبرلين باعث توليد مواد باز دارنکده
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رشد لوله گرده در سطح مادگي ميشود كه نوك لوله گرده را به حالت
باد كرده در آورده و از رشد لوله گرده جلوگيری ميكند ( .)15تشکكيل
ميوه در شاهد رقم قزل اوزوم خارج از انتظار بود زيرا ايکن رقکم دارای
گرده عقيم است و حبههای توليد شده نيز دانه داشتند بر ايکن اسکاس

به احتمال زياد عليرغم قکرار گکرفتن خوشکههکا در پاكکت (از قبکل از
گلدهي تا تشكيل غوره) دانه گرده خارجي در حد كم وارد شده و لقاح
انجام گرفته است.
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شكل  -2اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازي جيبرلين بر درصد تشكيل ميوه سه رقم انگور دانهدار ایراني (حروف غير مشابه نشان
دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش بابا قرمز :Kh ،خليلي قرمز:T1.

o
e

 14روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
Figure 2- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interaction on fruit set of three Iranian seeded grape cultivars.
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan's Multiple Range Test. Gh: Qzl
ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and GA100: 100
mg/L prebloom GA3 application

طول خوشه

اثرات ساده فاكتورهای رقم و زمان محلولپاشکي جيبکرلين و اثکر
برهمكنش زمان و جيبرلين بر طول خوشه معنيدار بود (جدول  . )1در
هر سه رقم مورد بررسي جيبرلين باعث افکزايش طکول خوشکه شکد و
هردو زمان استفاده قبل از گلدهي اثرات يكساني روی افکزايش طکول
خوشه داشتند .بيشترين طول خوشه مربوط به رقم ريش بابکا قرمکز و
قزل اوزوم و كمترين طول خوشه مربوط به خليلي قرمکز بکود (شکكل
های  3و .)4
اين افزايش طول ناشي از رشد و توسعه و انبساط سلولي است كه
جيبرلين پديد ميآورد .گزارش شکده اسکت كکه در رقکم يکاقوتي (،)9
عسكری ( )2و بيدانه سفيد ( )6نيز مصکرف قبکل از مرحلکه گلکدهي
جيبرلين باعث طويلتر شدن خوشه و درشتتر شدن حبه شده است.
وزن تر چوب خوشه

نتايج جدول واريانس نشان داد كه اثرات نوع رقکم و جيبکرلبين و
همچنين اثر برهمكنش فاكتورها بر وزن تر چوب خوشکههکا معنکيدار
بود (جدول  .)1در تمامي ارقام مورد بررسي تيمار جيبکرلين در هکر دو
زمان  14و  7روز قبل از گلدهي در مقايسه بکا شکاهد باعکث افکزايش
وزن تر چوب خوشهها شد و واكنش ارقام متفاوت بودند .در رقم قکزل
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اوزوم بيشترين وزن چوب خوشه متعلق به تيمکار جيبکرلين ،در هکردو
زمان قبل از گلدهي بود .در ريش بابا قرمز زمان مصرف جيبرلين تأثير
معنيداری روی اين صکفت نداشکت و در انگکور خليلکي قرمکز تيمکار
جيبرلين در  7روز قبل از گلدهي باعث ايجاد بيشترين وزن تکر چکوب
خوشه شد (شكل  .)5اين اثر كامال تأثيرپذير از انبساط ،رشد و توسکعه
سلولي محور خوشه است كه هورمون جيبرلين باعث ميگردد (.)6

h
c

r
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تعداد شات بری یا حبههای ساچمهای در خوشه

نتايج تجزيه واريانس نشکان داد كکه اثکرات سکاده و بکرهمكنش
تمامي فاكتورها بر تعداد شات بری در سطح احتمال  1درصد معنيدار
بودند .در تمامي ارقام مورد بررسي تيمار جيبرلين (هر دو زمان  14و 7
روز قبل از گلدهي) در مقايسه با شاهد باعث افزايش تعداد شات بکری
شدند (شكل .)6
بيشترين تعداد شات بری مربوط به رقم ريش بابا قرمکز در تيمکار
جيبرلين  14روز قبل از گلدهي بود .در تاكهای شاهد رقم قزل اوزوم
شات بری تشكيل نشد .در مقايسه اثر جيبرلين در هر دو زمان قبکل از
گلدهي ( 14و  7روز) واكنش ارقام متفاوت بودند .به طوری كکه در دو
رقم قزل اوزوم و ريش بابکا قرمکز تيمکار جيبکرلين در  14روز قبکل از
گلدهي باعث ايجاد شات بری بيشتری در مقايسه بکا زمکان هورمکون

اثرات مصرف اسيد جيبرليك بر بيدانه كردن و برخي صفات كمي و كيفي115 ...
پاشي  7روز قبل از گلدهي بکود .امکا در رقکم خليلکي قرمکز ايکن اثکر

برعكس بود (شكل .)7

شكل  -3طول خوشه در سه رقم انگور دانهدار ایراني
Figure 3- Cluster length of three Iranian seeded grape cultivars
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شكل  -4اثر متقابل زمان غوطه ورسازی و× اسيد جيبرليك بر طول خوشه در سه رقم انگور دانهدار ایراني مورد مطالعه
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Figure 4- GA3 concentration ×GA3 dipping time interactionon cluster length of three Iranian seeded grape cultivars
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شكل  -5مقایسه ميانگين اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازي جيبرلين بر وزن تر چوب خوشه سه رقم انگور دانهدار ایراني (حروف
غير مشابه نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش بابا قرمز،
 :Khخليلي قرمز 14 :T1.روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
Figure 5- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interaction on rachis fresh wight of three Iranian seeded grape
cultivars. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan's Multiple Range Test.
Gh: Qzl ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and
GA100: 100 mg/L prebloom GA3 application
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شكل  -6حبههای ساچمهای نارس و رسيده که تا زمان برداشت به خوشه متصل باقي مانده بودند ،و حبههای بيدانه رسيده و درشت همگي روی
یك خوشه تيمار شده با هورمون جيبرلين
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Figure 6- Immature and mature shot berries were remained until harvest on the cluster, and large mature seedless berries on
cluster treated with GA3
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شكل  -7مقایسه ميانگين اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازي جيبرلين بر تعداد حبههاي ساچمهاي در خوشه سه رقم انگور دانهدار

A

ایراني (حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش
بابا قرمز :Kh ،خليلي قرمز 14 :T1.روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
Figure 7- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interaction on number of shot berries of three Iranian seeded
grape cultivars. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan's Multople Range
Test. Gh: Qzl ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and
GA100: 100 mg/L prebloom GA3 application

تأثير هورمون جيبرلين در ايجاد حبههای بيدانه از ارقام دانکه دار
توسکک محققککان متعککددی گککزارش شککده اسککت ( 13 ،10و .)18
پارتنوكارپي حقيقي عامل اصلي توليد شات بری در انگورهای دانکهدار
ميباشد و در شراي طبيعي وجود اين حبهها باعکث عکدم يكنکواختي
خوشه و كاهش بازارپسندی ارقام دانکه دار مکيگکردد ( .)18هورمکون
جيبرلين استفاده شده قبل از مرحله گلدهي باعث كکاهش جوانکهزنکي
دانه گرده و حتي توقل رشد لوله گرده در كالله و خامه شده و جديکدا
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نيز گزارش شده كه جيبرلين در رشد تخمکدان و جنکين هکم اخکتالل
ايجاد مينمايد ( )13و مان تشكيل دانه ميگردد .در نتيجه به واسکطه
تحريك هورموني اين گردهها و عدم تلقکيح ،ميکوههکای پارتنوكکارپ
توليد ميشوند ( )16كه به اصطالح حبههای ساچمهای يا شکات بکری
گفته ميشود.
در اين تحقيق هيچگونه حبه بکي دانکهای در شکاهد قکزل اوزوم
توليد نشد به عبارتي ديگر گردههای عقيم ايکن رقکم هکيچ نقشکي در

اثرات مصرف اسيد جيبرليك بر بيدانه كردن و برخي صفات كمي و كيفي117 ...
تحريك تشكيل ميوه نداشتند اما در تاكهای تيمار شده با جيبرلين به
واسطه تأثير تحريكي هورمون ميوههای بيدانه تشكيل شکدند .ايجکاد
شات بری ناشي از اثر جيبرلين بر كکاهش جوانکه زنکي دانکد گکرده و
اختالل در رشد تخمك توسک محققکان متعکددی ( 8و  )19گکزارش
شده است.
حبههای ساچمهای توليد شده تکا مرحلکه رسکيدن و برداشکت بکه
صورت كوچك يا بسيار ريز و به رنگ سبز يا رسيده به خوشه متصکل
باقي ماندند و باعث بد شكل شدن خوشه شدند (شكل  . )6با توجه به
ايجاد اين حبه در ارقام مورد بررسي ميتوان با تكرار مصرف هورمون
جيبرلين آنها را درشتتر نمود و يك خوشه با حبههای بيدانه درشت
ايجاد كرد .در آزمايشي روی انگور رقم  Delawareگزارش شکد كکه
در سيستم محلول پاشي هورمون جيبرلين در دو مرحله قبکل و بعکد از
گلدهي ميتوان حبههای بيدانه درشت ايجاد نمود.)13( .

تعداد حبههای بي دانه در خوشه
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نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )1نشان داد كه اثر ساده رقم
و غلظت جيبرلين و اثر برهمكنش دو گانه (به غير از برهمكنش رقم و
جيبرلين) و سه گانه فاكتورها بر اين صکفت معنکي دار بکود .منظکور از
حبههای بيدانه آن هايي است كه از شات بری بکه مراتکب بکزرگتکر
بودند و به طور كامل رسيده و رنگ گرفتند .تيمار جيبرلين در تمکامي
ارقام مورد بررسي باعث افزايش تعداد حبههای بيدانه در مقايسکه بکا
شاهد شدند بيشترين تعداد حبههای بي دانه مربوط به رقم ريکش بابکا
قرمز و خليلي قرمز بود كه به ترتيب  14روز و  7روز قبکل از گلکدهي
با جيبرلين 100ميلي گرم در ليتر غوطه ورسازی شده بودند (شكل .)8
در تاكهای شاهد رقم قزل اوزوم حبههای بيدانه تشكيل نشدند امکا
در اثر تحريك جيبرلين در مرحله قبل از گلدهي تعدادی حبه بکيدانکه
توليد شدند.
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شكل  -8مقایسه ميانگين اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازي جيبرلين بر تعداد حبههاي بي دانه در خوشه سه رقم انگور دانهدار
ایراني (حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش
بابا قرمز :Kh ،خليلي قرمز 14 :T1.روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
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Figure 8- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interaction on number of seedless berries of three Iranian seeded
grape cultivars. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan Test. Gh: Qzl
ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and GA100: 100
mg/L prebloom GA3 application

در اين پژوهش در كل سه نوع حبه در يك خوشه قابکل مشکاهده
بود كه شامل شات بری يا حبههای ريز ساچمهای بيدانه ،حبکه هکای
بي دانه درشت و حبههای دانهدار بودنکد .تکأثير هورمکون جيبکرلين در
ايجاد حبههای بي دانه در تعدادی از ارقام دانکه دار ماننکد Muscataو
 Delawarتوس محققان متعددی گزارش شده است ( 10و  .)13هکر
سه رقم انگور مورد بررسي در اين پکژوهش بکه تحريكکات هورمکون
جيبرلين در ايجاد حبههای بي دانه جواب دادنکد گرچکه گکزارش شکده
است كه استفاده از جيبرلين به صورت تجاری برای ايجاد بکي دانگکي
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در ارقام دانهدار نسبت به ژنوتيک متفکاوت اسکت .بکه طکوری كکه در
بعضي از ارقام مورد بررسي موفقيت آميز نبوده امکا در رقکمAnab-e-
 shahiاين پديده به خوبي انجام ميشود (.)18
وزن حبههای بيدانه

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )1نشان داد كه اثر ساده رقم
و جيبرلين و اثر برهمكنش دو گانه و سه گانه فاكتورها بر اين صکفت
در سطح احتمال  1درصد معني دار بود .نسبت به رقکم مکورد بررسکي
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تيمار جيبکرلين در هکر دو زمکان مصکرف  7و  14روز قبکل از شکروع
گلدهي در مقايسه با شاهد اثرات متفاوتي روی ميانگين وزن حبههای
بيدانه داشتند .در رقم قزل اوزوم وزن حبههای بيدانکه در تيمارهکای
جيبرلين ( 7و  14روز قبل از گلدهي) بيشتر از شاهد بودنکد .در ريکش

بابا وزن اين حبههای بيدانه تحت تأثير جيبکرلين قکرار نگرفکت و در
رقم خليلي قرمز بيشترين وزن حبههای بيدانه متعلق به شاهد و تيمار
جيبرلين  7روز قبل از گلدهي بود (شكل .)9
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شكل  -9اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازي جيبرلين بر ميانگين وزن حبههاي بي دانه در خوشه سه رقم انگور دانهدار ایراني
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(حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش بابا
قرمز :Kh ،خليلي قرمز 14 :T1.روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
Figure 9- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interction on seedless berries weight of three Iranian seeded grape
cultivars. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan's Multiple Range Test.
Gh: Qzl ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and
GA100: 100 mg/L prebloom GA3 application

يكي از فاكتورهای متم در بازارپسندی خوشههای تيمار شکده بکا
جيبرلين ،بزرگ بودن يا وزن زياد حبههای بيدانه است كکه بيشکترين
تقاضا را از طرف مصرف كنندگان به خود اختصاص داده اسکت .تنکوع
در اندازه و وزن حبه ارقام انگور تحت كنترل ژنتيك رقکم اسکت .مکي
توان با تكرار مصرف هورمون جيبرلين برای تحريکك درشکت كکردن
حبههای بيدانه و سکاچمهای اقکدام كکرد ( .)4در ايکن تحقيکق بکرای
افزايش اندازه حبهها مجددا از هورمون استفاده نگرديد و بيشتر توانايي
ذاتي رقم در ايجاد حبههای بيدانکه تحريکك شکده توسک جيبکرلين
مدنظر بود .انگور قزل اوزوم تيمار شکده بکا جيبکرلين در مرحلکه  7روز
قبل از گلدهي وزينترين حبههای بيدانه را داشت ،اما تعداد حبههای
بيدانه اين رقم كمتر از ارقام ديگر بود.
ميانگين طول دم حبه

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )1نشکان داد كکه اثکر سکاده
رقم ،زمان و غلظت هورمونپاشي و اثر برهمكنش دوگانه و سه گانکه
فاكتورها بر ميزان اين صفت معني دار بود .طکول دم حبکه در تمکامي
ارقام مورد بررسي تيمار جيبرلين موجکب افکزايش ميکانگين طکول دم
حبهها شد .با اين تفاوت كکه تيمکار جيبکرلين 14روز قبکل از گلکدهي
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بيشترين اثر را روی طول حبه ارقام قزل اوزوم و ريش بابا داشت و در
رقم خليلي قرمز  7روز از قبل از گلدهي مؤثرتر بود .درازترين دم حبکه
در رقم قزل اوزوم تيمار شده بکا جيبکرلين در  14روز قبکل از گلکدهي
ثبت شد (شكل  .)10امروزه مشخص شده است كکه جيبکرلين انکدازة
حبهها را با كاهش تقسيم و توسعه سلولهای پريكارپ افکزايش مکي
دهد و باعث طويل شدن ساقههای جانبي گرديده و به خوشه ظاهری
باز (نامتراكم) ميدهد (.)20

h
c
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ميانگين وزن حبه (حبههای دانهدار و بيدانه)

نتايج جدول تجزيه واريانس (جدول  )1نشان داد كه اثر ساده رقم
و غلظت هورمونپاشي و اثر برهمكنش دوگانه و سه گانه فاكتورها بر
اين صفت معني دار بود .بيشترين ميانگين وزن حبه مربوط بکه تيمکار
شاهد قزل اوزوم و كمترين مربوط به تيمارهای جيبرلين در رقم ريش
بابا قرمز بود (شكل  .)11در تمامي ارقام مورد بررسي جيبرلين در هکر
دو زمان به كار رفته در مقايسه با شاهد باعکث كکاهش ميکانگين وزن
حبهها شدند .اين كاهش به دليل توليد شات بری و حبههای بکيدانکه
ايست كه وزن كمتری از حبههای دانهدار دارند.

اثرات مصرف اسيد جيبرليك بر بيدانه كردن و برخي صفات كمي و كيفي119 ...
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شكل  -10اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازي جيبرلين بر ميانگين طول دم حبه در خوشه سه رقم انگور دانهدار ایراني (حروف غير
مشابه نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش بابا قرمز:Kh ،
خليلي قرمز 14 :T1.روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
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Figure 10- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interaction on length of pedicle of three Iranian seeded grape
cultivars. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan' Multiple Range Test.
Gh: Qzl ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and
GA100: 100 mg/L prebloom GA3 application
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از اسيد جيبرليك به طور گستردهای برای افزايش اندازه حبههکای
بيدانه انگور رقم  Thompsonاستفاده ميشود .اين رقکم معمکوً در
طي رشد دو تا سه بار با اسيد جيبرليك تيمار ميشوند .در مرحله اول،
در طي گلدهي برای كاهش تشكيل ميوه و افزايش اندازه حبهها و در

مرحله دوم بعد از تشكيل حبکههکا مکيباشکد .اسکيد جيبرليکك باعکث
تحريککك توليککد حبککههککای بککيدانککه و تسککري بلککون در انگککور رقککم
 Delawareگرديد و باعث افزايش تشكيل ميکوه در رقکم Concord
ميشود (.)14
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شكل  -11اثرات متقابل رقم× غلظت × زمان غوطه ورسازي جيبرلين بر ميانگين وزن حبه در خوشه سه رقم انگور دانهدار ایراني (حروف غير
مشابه نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد) :Gh .قزل اوزوم :R ،ریش بابا قرمز:Kh ،
خليلي قرمز 14 :T1.روز قبل از گلدهي 7 :T2 ،روز قبل از گلدهي :GA100 ،محلول جيبرلين  100ميلي گرم در ليتر
Figure 11- Cultivar× GA3 concentration ×GA3 dipping time interaction on berry weigth of three Iranian seeded grape
cultivars. Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan's Multiple Range Test.
Gh: Qzl ouzum, R: Rish babab Qermez, Kh: Khalili Qermez, T1: 14 day befor blooming, T2: 7 day befor blooming and
GA100: 100 mg/L prebloom GA3 application

www.SID.ir

 120نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،31شماره  ،1بهار 1396

شكل  -12اثرات متقابل اسيد جيبرليك × رقم بر مواد جامد محلول در سه رقم انگور دانهدار ایراني (حروف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معنيدار
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در سطح احتمال  5درصد با آزمون چند دامنهای دانكن ميباشد)

Figure 12- Cultivar and GA3 concentration interaction on TSS of three Iranian seeded grape cultivars. Numbers followed by
the same letter are not significantly differentns (P<0.05) by Duncan's Multiple Range Test

مواد جامد محلول
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اثرات ساده جيبرلين و نوع رقکم و همچنکين بکرهمكنش دو گانکه
جيبرلين و رقم و زمان و جيبرلين بر ميزان مکواد جامکد محلکول حبکه
معنيدار بود (جدول  .)1بيشترين درصد مکواد جامکد محلکول حبکههکا
مربوط به رقم خليلي قرمز تيمار شده با جيبرلين بود و كمتکرين مکواد
جامد محلول به رقم شاهد خليلي قرمز تعلکق داشکت (شکكل  .)12در
تمامي ارقام مورد بررسي ميزان مواد جامد محلول در ميوههکای تيمکار
شده با جيبرلين بيشتر از شاهد بودند.
در تحقيقي روی اثرات جيبرلين و حلقه برداری بر صفات كمکي و
كيفي انگور عسكری گزارش شد كه تيمکار قبکل از گلکدهي جيبکرلين
باعث افزايش ميزان مواد جامد محلول ميوه شد ( )2كکه بکا نتکايج مکا
مطابقت دارد .در حاليكه در تعدادی از پژوهشها ( )3گزارش شده كه
استعمال جيبرلين منجر به كاهش مقدار مواد جامد محلول ميوه انگکور
ميشود كه نتايج فوق با نتيجه پژوهش صورت گرفته ،مطابقت ندارد.
علت افزايش مواد جامد محلول در پژوهش حاضر در حبهها احتماً از
بيدانگي و كوچك شدن حبهها و ساچمهای بکودن آنهکا اسکت كکه
مقدار كمتری آب جذب حبهها شده است.

o
e

نتيجهگيری کلي
تيمار هورمون جيبرلين با غلظت  100ميليگکرم بکر ليتکر قبکل از
مرحله شروع گلدهي موجب افزايش درصد تشكيل ميوه و تعداد ميکوه
بي دانه پارتنوكارپ در ارقام دانهدار انگور مورد بررسي شکد .همچنکين
هورمون جيبرلين موجب افزايش طکول خوشکه گرديکد و بکه خوشکه،
ظاهری نامتراكم (باز) داد و دم حبهها نيز درازتر شدند .هر سه رقم بکه
خوبي بر اثر مصرف قبل از گلدهي هورمون جيبرلين توليد حبکههکای
ريز و درشت بيدانه و حبههای دانهدار كردند كه پيشنتاد مکيشکود بکا
تكرار مصرف هورمون جيبرلين با غلظت  20تا  40ميليگکرم در ليتکر
در مرحله بعد از تشكيل ميوه ميتوان حبههای بيدانه با انکدازه قابکل
قبول توليد نمود .در اين ميان رقم قزل اوزوم گرچه تعداد حبه بيدانکه
كمتری توليد نمود اما اين حبههکا از وزن و يكنکواختي انکدازه بتتکری
برخوردار بودند.
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