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 چکیدُ

 CPPU (0 ،5/7  ٍ15رٍی کیفیت کطوص تْیِ ضدُ از اًگَر سلطاًیي، تأثیر سِ غلظت  CPPUکٌٌدُ رضد بِ هٌظَر تعییي اثر تٌظین

ّای کاهل ّای اًگَر، در آزهایطی بِ صَرت طرح بلَکدرصد هادُ خطک حبًِسبت طَل بِ قطر ٍ سطح، بر حجن، ( گرم در لیترهیلی

ّای هَرد پاضی رٍی خَضِبِ صَرت هحلَل( هترهیلی 4-5ّا حدٍد قطر حبِ)بٌدی تیوارّا در هرحلِ هیَُ. تکرار بررسی ضد 4تصادفی با 

خطک  استفادُ از تیوار با هحلَل قلیایی اداضت ضدُ ٍ برل بی رسیدگی کاهّا پس از هرحلِهیَُ. ی آب چکاى استفادُ ضدًظر تا هرحلِ

حبِ در تیوارّای  سطحداد کِ بیطتریي هیساى حجن ٍ ًتایج بِ دست آهدُ ًطاى . برای هطالعِ بِ آزهایطگاُ هٌتقل ضدًددر ًْایت ضدًد ٍ 

از ایي رٍ تیوار . دار ًبَدد هادُ خطک هعٌیبدست آهد ٍ اثر آى بر ًسبت طَل بِ قطر حبِ ٍ درص CPPUگرم در لیتر هیلی 15ٍ  5/7

CPPU ّای تَلید ضدُ از اًگَر بازارپسٌدی کطوص، ّاّای درضت ٍ ًداضتي تأثیر ًاهطلَب در هیساى هادُ خطک حبِحبِ تَلید با

 .دّدسلطاًیي را افسایص هی

 CPPUبٌدی، هرحلِ هیَُ ،یت کطوصکیفاًگَر سلطاًیي،  :ّاٍاشُکلید

 هقدهِ

ثبضذ کِ ثب استفبدُ کطوص هحصَل خطک ضذُ اًگَس هی. آیذضوبس هی کٌٌذُ کطوص دس دًیب ثِاص ّفت کطَس ػوذُ تَلیذیکی ى ایشا

ضًَذ ثبیذ داسای ثبفت ًشم، اسقبهی کِ ثشای کطوص اًتخبة هی .گشددّبی هختلف تْیِ هیسٍشاستفبدُ اص ٍ ثب اًگَس اص اسقبم هختلف 

اص دیگش خصَصیبت خَة ثشای اسقبم کطوطی، صٍدسس ثَدى ٍ . ای طؼن ٍ هضُ هطجَع ضیشیي ثبضٌذداس، داسثذٍى ّستِ، گَضت

. ثبضذضَد، اًگَس سلطبًیي هییکی اص اسقبهی کِ دس دًیب ثِ هقذاس صیبد ثشای تْیِ کطوص استفبدُ هی. سشیغ خطک ضذى حجِ آى است

ایي سقن دس ایشاى ًیض ًسجت ثِ . ضَدکب، استشالیب، تشکیِ ٍ یًَبى کطت هیایي اًگَس آسیبی صغیش ثَدُ ٍ اهشٍصُ دس کطَسّبی اهشی هٌطأ

ی اٍل جْت تْیِ کطوص استفبدُ ثِ اص هحصَل ایي سقن دس ٍّلِ. ثبضذدیگش اسقبم اًگَس اص سطح صیش کطت ثیطتشی ثشخَسداس هی

 یثِ طَس کل. گیشدَسی هَسد استفبدُ قشاس هیخآیذ، دس ضوي ایي هحصَل ثشای تْیِ ضیشُ اًگَس، آة اًگَس ٍ هصبسف تبصُػول هی

 . ضَدهی تَاى گفت کِ ثیص اص ًیوی اص کطوص دًیب، اص اًگَس سلطبًیي تَلیذهی

جْت  GA3سٍ تَلیذکٌٌذگبى ثِ طَس هفشط اص َّسهَى ثبضذ، اص ایي ّبی کَچک هیداًِ ثَدى داسای حجِاًگَس سلطبًیي ثِ دلیل ثی

ثشای فشآٍسی ٍ تَلیذ کطوص  GA3اًگَسّبی تیوبس ضذُ ثب . کٌٌذخَسی استفبدُ هیپسٌذ جْت تبصُاسّبی دسضت ٍ ثبصتَلیذ حجِ

ّب چٌذاى هٌبست ًیستٌذ، صیشا استفبدُ اص هبدُ هزکَس هٌجش ثِ افضایص هیضاى سطَثت ًسجی ٍ کبّص هیضاى هَاد جبهذ هحلَل دس حجِ

1 صشٍصُ ااه GA3ضَد، ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ هسبئل حبصل اص هی
CPPU  هصٌَػی اص خبًَادُ ضیویبیی  یسبیتَکیٌیٌتشکیت ضجِ کِ یک

سٍد، ثبػث گشدتش ضذى ضکل ایي تشکیت ػالٍُ ثش ایي کِ ثشای افضایص اًذاصُ حجِ اًگَس ثِ کبس هی. ضَدثبضذ، استفبدُ هیفٌیل اٍسُ هی

 

 (فٌیل اٍسُ–N–(پیشیذیٌیل–4–کلشٍ –2)–N)فَسکلشفٌَسٍى،  -1
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توبم ایي (. 2009ٍ صٍفَلی ٍ ّوکبساى،  2000َصلیبى، داک)ضَد ّب هیتش ضذى آىّب، افضایص ٍصى خطک ٍ دس ًتیجِ گَضتیحجِ

 . ثبضذخصَصیبت اص ػَاهل هؤثش دس کیفیت کطوص هی

دس اًگَس جْت تْیِ کطوص گضاسضی ٍجَد ًذاسد، اًجبم هطبلؼبت  CPPUسضذ  کٌٌذُثب تَجِ ثِ ایي کِ دس هَسد استفبدُ اص تٌظین

پسٌذی هحصَل تَاًذ جْت کوک ثِ افضایص کیفیت ٍ ثبصاسی اًگَس سلطبًیي هیسضذ هزکَس سٍ  کٌٌذُداس دس صهیٌِ ًقص تٌظین ّذف

 .خَسی هؤثش ثبضذثشای تْیِ کطوص ٍ ًیض ثشای هصبسف تبصُ

 

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

آسایص ثبؽ . دس یک ثبؽ تجبسی دس هٌطقِ ثٌبة ٍاقغ دس استبى آرسثبیجبى ضشقی اًجبم پزیشفت 1389ایي پژٍّص طی فصل صساػی سبل 

ایي آصهبیص . ّب ثب ػشف ثبغذاساى هٌطقِ اًجبم گشفتصَست سٍسیوی ثَد ٍ ًگْذاسی گیبّبى ثؼذ اص تیوبس تب صهبى سسیذگی خَضِثِ 

 گشم دس لیتش دس هشحلِ هیلی 15ٍ  5/7، 0دس سِ سطح  CPPUاص . تکشاس اًجبم ضذ 4ّبی کبهل تصبدفی ثب ثِ صَست طشح ثلَک

. ی آة چکبى استفبدُ ضذّبی هَسد ًظش تب هشحلِپبضی سٍی خَضٍِ ثِ صَست هحلَل( هتشهیلی 4-5ّب حذٍد قطش حجِ)ثٌذی هیَُ

ّب سا اص چَة ّب، آىحجِ ثؼذ اص خطک ضذى . ی سسیذگی کبهل ثشداضت ضذُ ٍ ثِ سٍش تیضاثی خطک ضذًذّب پس اص هشحلِهیَُ

. ضذًذهٌقل  آصهبیطگبُ ثِدسصذ هبدُ خطک ٍ  (کل حجِض)، ًسجت طَل ثِ قطش سطح، حجن گیشیًذاصُا خَضِ جذا ًوَدُ ٍ جْت

تجضیِ آهبسی قشاس  هَسد SPSSس افضاًشمّبی کبهل تصبدفی ثب استفبدُ اص آٍسی ضذُ دس قبلت طشح ثلَکدس ًْبیت اطالػبت جوغ

 .ای داًکي اًجبم ضذّب تَسط آصهَى چٌذ داهٌِهقبیسِ هیبًگیي. گشفت

 

 ًتایج ٍ بحث

حجِ هؤثش ثَدُ ٍ هٌجش ثِ افضایص آى دس سطح احتوبل  سطحثش حجن ٍ CPPU اثش ، ّبثش اسبس ًتبیج حبصل اص تجضیِ ٍاسیبًس دادُ

سطَح ثب هقبیسِ هیبًگیي . داس ًجَداثش آى ثش ًسجت طَل ثِ قطش حجِ ٍ دسصذ هبدُ خطک هؼٌی کِ یدس حبلیک دسصذ ضذُ است، 

ثیطتشیي هیضاى ایي صفبت دس هطخص گشدیذ کِ ( 1جذٍل )حجِ  سطحهشثَط ثِ حجن ٍ  CPPUّبی کبسثشدی تیوبسّبی غلظت

سسیلیب پپی ٍ فیذلیجَس  2005ًتبیج آصهبیطبت سبل . دس هقبیسِ ثب ضبّذ ثذست آهذ CPPUگشم دس لیتش هیلی 15ٍ  5/7تیوبسّبی 

ثش ًسجت  CPPUػذم تأثیش . بیج هطبلؼِ حبضش ثَدُ استاًگَس، دس ساستبی ًت اًذاصُ حجِثش افضایص  CPPUدس صهیٌِ تأثیش ( 2008)

 .گضاسش ضذُ است( 1995)طَل ثِ قطش حجِ ًیض تَسط ستبهبلض ٍ ّوکبساى 

 

 .ًسجت طَل ثِ قطش ٍ دسصذ هبدُ خطک حجِ ،سطححجن، ثش  CPPUّبی هختلف هقبیسبت هیبًگیي اثش غلظت. 1جذٍل           
c, b, a  ًذاسًذ% 5داسی دس سطح احتوبل ّبی داسای حشٍف هطتشک ثب تَجِ ثِ آصهَى داًکي اختالف هؼٌیستَى. 

CPPU (mg.L
cm)حجن حجِ  (1-

mm)حجِ  سطح (3
 )%(هبدُ خطک  ًسجت طَل ثِ قطش (2

0 
b42/0 b28/55 

a
 69/1 a82/72 

5/7 a59/0 a92/73 
a72/1 a74/71 

15 a63/0 a66/78 a76/1 a27/72 

SEM 01/0 24/85 03/0 49/1  
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 گیری کلیًتیجِ
ثش ًسجت طَل ثِ قطش دس حبلی کِ ، ضذحجِ سطح  ٍ حجنافضایص  هٌجش ثِ CPPU ًطبى داد کِ کبسثشد( 1 جذٍل)ًتبیج ثذست آهذُ 

ّبی دسضت ٍ ًذاضتي تأثیش ًبهطلَة دس هیضاى هبدُ حجِ تَلیذ ثب CPPUاص ایي سٍ تیوبس . تأثیش ثَدثیهیَُ حجِ ٍ دسصذ هبدُ خطک 

 .دّذّبی تَلیذ ضذُ اص اًگَس سلطبًیي سا افضایص هیثبصاسپسٌذی کطوص، ّبخطک حجِ
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Effect of CPPU on the quality of raisins produced from 'Sultanina' grapes  
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Abstract: 

For evaluation of the effect of CPPU on the quality of raisins derived from 'Sultanina' grapes, three 

concentrations of CPPU (0, 7.5 and 15 mg.L
-1

) on the volume, area, length to diameter ratio, and 

percentage of dry matter of the grape berry was evaluated in the experiment as a randomized 

complete block design with four replications. Treatments was carried out in the the fruit set stage 

(berry diameter about 4-5 mm) and the spraying was performed on the clusters. Fruits were 

harvested after full maturity and were dried using alkaline solution treatment and finally were 

transferred to the laboratory for the assesment. The results showed that maximum volume and area 

of berries was obtained in the 7.5 and 15 mg.L
-1

 CPPU treatments and its effect on the length to 

diameter ratio of berry and dry matter percentage was not significant. Thus CPPU with producing 

good quality fruits and no adverse effect on the amount of dry matter of berries, increases quality of 

raisins produced from 'Sultanina' grapes. 

Keywords: 'Sultanina' grapes, Raisins quality, fruitset, CPPU 

 

 

 

 

 

 

 


