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چکیده

هاي بهبود کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي محسوب می شود. در این استفاده از ترکیبات شیمیایی به عنوان یکی از روش
تی قابل توجهی بر رشد و نمو گیاهان دارند. این بین براسینواستروئیدها گروهی از هورمون هاي گیاهی هستند که اثرات زیس

در مراحل مختلف رشدي در انگور رقم بیدانه سفید در تاکستانی واقع در براسینواستروئیداپی -24پژوهش به منظور بررسی تاثیر 
تاكگرم در لیتر تهیه و محلول پاشی میلی6/0و 4/0، 2/0در چهار غلظت صفر (شاهد)، اپی براسینواستروئید -24مالیر انجام شد.

:S1جوانه شکفتن (مرحله مختلف 5ها در  bud break) پیش از گلدهی ،(S2: pre bloom) مرحله تمام گل ،(S3: full bloom ،(
:S4مرحله پس از گلدهی ( post bloom) و مرحله ورایزن (S5: verision (نجام شد. نمونه برداري در زمان رسیدن میوه در ا

ها، محتوي فنل کل و درصد بازدارندگی آنتی اکسیدانی آنها اندازهتاكگیري میزان عملکردهشهریور ماه انجام شد و ضمن انداز
گیري داشت. بیشترین داري بر روي صفات مورد اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که اعمال تیمارها در مراحل مختلف اثر معنی

در مرحلهاپی براسینواستروئید -24میلی گرم بر لیتر6/0اکسیدانی در تیمار  عملکرد و باالترین محتواي فنل کل و ظرفیت آنتی
از طرفی همبستگی مثبتی بین دو صفت تواند مفید باشد. که البته آزمایش کردن غلظت هاي باالتر میدیده شد)S5ورایزن (

دیده شد.91/0کل حبه ها و ظرفیت آنتی اکسیدانی آن ها با ضریب همبستگی محتواي فنل

براسینواستروئید، انگور، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانیکلمات کلیدي:

مقدمه

هکتار، مقام  286000تن و سطح زیر کشت 2240000ایران یکی از کشورهاي مهم تولید کننده انگور در دنیا است و با تولید 
).  با توجه به این آمار تالش در بهبود کمیت و کیفیت انگورها الزم به نظر می رسد. در FAO, 2011را در جهان داراست (نهم 

مطالعات مختلف از براسینواستروئیدها به عنوان یکی از هورمون هاي گیاهی با اثرات قابل توجهی روي رشد و نمو گیاهان یاد شده 
بوده و از مسیر مواالنات در گیاه سنتز می شوند. این ترکیبات در )α_cholestan(آلفا کولستاناست. براسینوستروئید از مشتقات

Khripach(هاي زایشی قرار داردما در انداشوند و بیشترین میزان آنههاي گیاه یافت میاکثر قسمت et al., 1998.(

ی شوند، همچنین بر روي بیان ژن، تولید اسیدهاي این دسته از هورمون هاي گیاهی سبب افزایش رشد و تقسیم سلولی م
هاي متفاوت این هورمون ). در این پژوهش اثر غلظت1389گذارند (احمدي موسوي و همکاران، نوکلئیک و پروتئین ها اثر می

گیاهی در مراحل مختلف رشد حبه ها بررسی شده است.

هامواد و روش

واقع در مالیر انجام شد. محلول پاشی با سال، 15با سن تجاري انگور رقم بیدانه سفید تاکستاندر 1392این پژوهش در سال 
و در پنج )C1, C2, C3, C4(میلی گرم در لیتر6/0و 4/0، 2/0در چهار غلظت صفر (شاهد)، اپی براسینواستروئید -24هورمون

:S1مختلف جوانه شکفتن (مرحله bud break) پیش از گلدهی ،(S2: pre bloom) مرحله تمام گل ،(S3: full bloom مرحله ،(
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:S4پس از گلدهی ( post bloom) و مرحله ورایزن (S5: verisionآماري این آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح.) صورت گرفت
هر تکرار) انجام شد.يبوته برا4(تکرار  3تیمار و 20کامال تصادفی با 

خوشه ها پس از برداشت در اواخر شهریورماه براي انجام آزمایشات به آزمایشگاه منتقل شدند ضمن این که کل خوشه ها در 
گیري شده عالوه بر عملکرد شامل براي اندازه گیري میزان عملکرد توسط ترازوي دیجیتالی، برداشت شدند. صفات اندازهتاكهر 

گیري متانولی از گوشت و پوست حبه ها انجام شد. به طور خالصه نی بود که بعد از عصارهمحتوي فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدا
و فعالیت آنتی ) Folin-Ciocalteu()Singleton and Rossi, 1965سیوکالتو (-میزان فنل کل عصاره ها با استفاده از معرف فو لین

) و با کمک دستگاه اسپکتروفتومتري DPPH)Brand-Williams et al., 1995کنندگی رادیکال آزاد از طریق خنثیاکسیدانی
)2100,UNICO (قرائت شد., آمریکا

انجام شد. Excel) و رسم جداول به کمک نرم افزار 1/9(نسخه SASتجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار 

نتیجه و بحث

به صورت معنی داري افزایش اپی براسینواستروئید -24تاثیر هورموندست آمده دیده شد که عملکرد تحت هبر اساس نتایج ب
) نشان C1معنی داري را با شاهد (تفاوت،). همانطور که در شکل دیده می شود تمامی تیمارها در مراحل مختلف1می یابد (شکل 

) دیده شده است.C4:6/0ت باالتر () و با غلظverision:S5دهند. ضمن اینکه باالترین عملکرد در مرحله آخر اعمال تیمار (می

هاي آزمایشی متعددي مورد ارزیابی قرار گرفته و از زمان کشف براسینو استروئیدها تاکنون فعالیت بیولوژیکی آنها در سیستم
نشان داده شده است که این مواد در افزایش عملکرد محصول، کاهش سقط جنین میوه و ریزش و ... نقش دارند. از آنجائیکه 

ز جمله فیتوهورمون هایی است که در تقسیم و طویل شدن سلول نقش دارد و به تبع آن ارتباط مستقیمی هورمون براسینواستروئید ا
(فتحی و هر چند که پیش از این بدین صورت آزمایش نشده بود قابل انتظار بود تا حدوديکند این نتایجبا نمو زایشی پیدا می

Steven,2002; Bishop; 2002Koncz؛1379اسماعیل پور،  andنقش براسینواستروئید در افزایش ی). مکانیسم فیزیولوژیک

اپی -24غلظت هاي مختلفC1,C2,C3,C4و زمان تیمار بر عملکرد (اپی براسینواستروئید - 24: اثر متقابل غلظت هاي مختلف1شکل
دهند).مرحله اعمال تیمار را نشان می5به ترتیب S1, S2, S3, S4, S5هستند و 6/0و 4/0، 2/0، 0به ترتیب براسینواستروئید 
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عملکرد را می توان به نقش این هورمون در رشد و نمو لوله گرده، تقسیم سلولی در مرحله نمو زایشی و تاخیر در مرحله پیري 
). Sasse,2003نسبت داد (

مرحله حبابوك و خالل تحت تاثیر تیمارهاي براسینو نتایج مشابهی در افزایش عملکرد و وزن خوشه هاي نخل ها که در دو 
).1392استروئید در غلظت هاي مختلف به تنهایی و یا ترکیب با یکدیگر قرار گرفته بودند گزارش شده است (سلیمانی و توسلیان، 

لف تفاوت میزان فنل کل در پوست و گوشت حبه انگورها در مراحل مختلف اعمال تیمارهاي هورمونی در زمان هاي مخت
میلی 65/5تا 45/3معنی داري را در سطح احتمال یک درصد نشان دادند. میزان فنل کل انگورها در این آزمایش در محدوده بین 

Verisionدر مرحله اپی براسینواستروئید -24میلی گرم بر لیتر6/0گرم برگرم وزن نمونه متغیر بود. باالترین مقدار مربوط به غلظت 

)S5C41آمد (جدول ) بدست .(

اپی -24لیترمیلی گرم بر6/0نتایج حاصله مربوط به اثر متقابل محلول پاشی بیشترین مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی در 
. )2(جدول در مرحله آخر محلول پاشی دیده شد و در مقابل کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بودبراسینواستروئید 

انگورهايحبهاکسیدانیآنتیظرفیتبررشديمختلفمراحلدرینواستروئیدبراسیاپ- 24مختلفهايتیمارپاشیمحلولاثر: 2جدول
mg/l(Bud break (S1)Pre bloom(S2)Full bloom(S3)Post bloom(S4)Veraison (S5)(یمارت

C1(g8/31g8/31g8/31g8/31g8/31(شاهد
2/0)C2(fg3/32g5/31cdef6/34cdef8/34cdef35
4/0)C3(defg34efg7/32dc6/35bc2/37b5/38
6/0)C4(defg33cde1/35bc37b5/38a7/42
.ندارنددارمعنیتفاوتدرصد 1احتمالسطحدرستونهردرمشتركحروفدارايهايمیانگین

نتایج ما در مورد خصوصیات کیفی حبه مثل محتوي فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی با گزارشات قبلی در مورد نقش مفید 
بین رفتیکه انتظار م). همانطور Symons et al ,.2006;Riedet al., 2006در افزایش کیفیت میوه مطابقت دارد (این هورمون 

وجود داشت.%)91/0ل آن ها همبستگی باالیی (ظرفیت آنتی اکسیدانی حبه ها و محتواي فنل ک
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Abstract

The use of chemical Compounds is one of the methods to improve the quantity and quality of
agricultural products  .Brassinosteroids are a new class of plant hormones with unique biological
effects on plant growth and development. In this study, the effect of brassinosteroid application on the
yield and quality of grapevine cv Bidaneh sefid were evaluated at the vineyard of commercial of
Malayer, Hamedan, Iran. The experiment was conducted in randomized complete design with three
replications. Treatment brassinosteroid at four concentration (0, 0.2, 0.4, 0.6 of brassinosteroid) in five
stages [budbreak (S1), prebloom (S2), full bloom (S3), post bloom (S4) and veraison (S5) were
assigned. The results obtained showed that the hormone brassinosteroid application on yield, content
of total phenol and antioxidant capacity at 5% level of significance was significant. The highest yield
was obtained from vines treated with 0.6 mg/l brassinosteroid treatments at veraison and post bloom
stage, and the lowest were found in the bud break stage. Generally the effect of application of
brassinosteroid at post bloom and veraison stages on quality trait was significantly greater than other
times. Also, the highest content of total phenol and antioxidant capacity were obtained by 0.6
treatment of brassinosteroid at veraison stage.

Key words: brassinosteroid, grape, yield, content of total phenol, antioxidant cap
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