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 چکیدُ

رٍی برخی خصَصیات کیفی ٍ کوی اًگَر سلطاًیي، آزهایطی بِ صَرت  CPPU  ٍGA3 ّای رضدکٌٌدُبِ هٌظَر تعییي اثر تٌظین

گرم هیلی GA3 (0 ،20+15  ٍ15+40ٍ ( گرم در لیترهیلی 0 ،5/7  ٍ15) CPPUل تصادفی با سِ غلظت ّای کاهفاکتَریل در قالب بلَک

کاربرد کِ داد ًتایج بِ دست آهدُ ًطاى . ّای تازُ تطکیل ضدُ اًجام گردیدپاضی رٍی هیَُتیوارّا بِ صَرت هحلَل. اًجام ضد( در لیتر

CPPU  ٍGA3  ٍ در حالی کِ تیوارّای  ،ضًَدهی حبِ اًدازُهٌجر بِ افسایص جرمGA3  َُهَجب کاّص درصد هَاد جاهد هحلَل هی

 GA3در هقایسِ با  CPPUاز ایي رٍ تیوار . ّا ًداضتٍ درصد اسیدیتِ کل هیَُ pHکٌٌدُ رضد تأثیری بر استفادُ از ایي دٍ تٌظین. ًدضد

 .باضدهٌاسب هیٍری ضدُ آخَری ٍ فرجْت افسایص کیفیت هیَُ اًگَر برای هصارف تازُ

  CPPU، GA3 ،خصَصیات کیفی ٍ کویاًگَر سلطاًیي،  :ّاٍاشُکلید

 هقدهِ

 ضًَذ،هیی کِ در ایزاى کطت بیي ارقبم هتٌَعدر . است هیشاى تَلیذ ٍ سطح سیز کطتز اس ًظّبی دًیب تزیي هیَُاس هْناًگَر یکی 

ای بزای اًجبم تحقیقبت سهیٌِ خَری بسُتُ ٍ زضی ،ت آى در تَلیذ کطوصاّویٍ  بْتزیي ارقبم اًگَر دًیب است جولِ ي اسرقن سلطبًی

 ،ًژادیّبی بِبزًبهِز ًظی ّبییرٍشجذا اس در ایي سهیٌِ، . یببی بِ حذاکثز عولکزد ٍ کیفیت ایي هیَُ گزدیذُ استٍسیع جْت دست

بِ  ّشیٌِ یك رٍش سزیع، آسبى ٍ کنبِ عٌَاى ًیش  یبّیگ ّبی رضذکٌٌذُ اقذاهبت تزبیتی ٍ هذیزیتی، تٌظین هٌبسب ٍ ضزایط اقلیوی

  GA3اس  هیشاى سیبدی تَلیذکٌٌذگبى بِکِ، طَریبِ. گیزًذهَرد استفبدُ قزار هیافشایص کیفیت ٍ کویت هحصَالت کطبٍرسی  هٌظَر

تلفبت  ریشش حبِ ٍ، افشایص َُرسیذى هیدر تأخیز هٌجز بِ  رٍضیچٌیي  .کٌٌذاستفبدُ هیّبی درضت ٍ ببسارپسٌذ بِجْت تَلیذ ح

را  GA3است، هسبئل حبصل اس  هصٌَعی یسبیتَکیٌیٌتزکیب ضبِ کِ یك  CPPU 1 استفبدُ اس .گزددهی فصل رضذ بعذیدر جَاًِ 

بِ طَر هؤثزی تطکیل هیَُ  CPPU ، بِ ٍیژُّب ٌیيییتَکبّبی اخیز ًطبى دادُ است کِ سبزرسیکِ طَریبِ .کٌذتب حذٍدی تعذیل هی

 ضَدهی GA3ٍ اس طزفی هَجب افشایص ٍسى خطك در هقبیسِ بب ، ذٌبخطبْبَد هی ٍ بشرگی آى را در بسیبری اس هحصَالت

ٌَّس ببیذ بِ ضکل  GA3، چِ در استفبدُ تٌْب ٍ چِ در تزکیب بب يرٍی اًگَرّبی سلطبًی CPPUتأثیز ایي (. 2000داکَسلیبى، )

کوك بِ َاًذ جْت تهی يدر اًگَر سلطبًی هذکَر ّبی رضذ کٌٌذُتٌظین ًقصدار در سهیٌِ  اًجبم هطبلعبت ّذف .تزی بزرسی ضَدجبهع

 . هحصَل هؤثز ببضذٍ ببسارپسٌذی افشایص عولکزد در ٍاحذ سطح ٍ افشایص کیفیت 
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 ّاهَاد ٍ رٍش

در سِ  CPPUٍ فبکتَر دٍم گزم در لیتز هیلی 15+40 ٍ 15+20، 0در سِ سطح GA3  فبکتَر اٍل)ایي آسهبیص بِ صَرت فبکتَریل 

خَضِ اًجبم  5ضبهل  تبکٍ ّز تبک  4بب تکزار ٍ  4در ّبی کبهل تصبدفی در قبلب طزح بلَک( گزم در لیتزهیلی 15ٍ  5/7، 0سطح 

 ی رسیذگیپس اس هزحلِ ّبهیَُ .ذپبضی ضذًهحلَل( هتزهیلی 4-5ّب حذٍد قطز حبِ) دّیدر هزحلِ هیَُّبی هَرد ًظز خَضِ. ضذ

گیزی ، درصذ اسیذیتِ کل ٍ هَاد جبهذ هحلَل اًذاسpHُحبِ،  (اًذاسُ)سطح ، جزم ٍ آسهبیطگبُپس اس اًتقبل بِ ٍ بزداضت ضذُ  کبهل

ّب تَسط آسهَى هقبیسِ هیبًگیي. هَرد تجشیِ آهبری قزار گزفت SPSSآٍری ضذُ بب استفبدُ اس ًزم افشار ًْبیت اطالعبت جوع در. ضذ

 .   کي اًجبم ضذای داًچٌذ داهٌِ

 

 ًتایج ٍ بحث

حبِ هؤثز بَدُ ٍ هٌجز بِ افشایص آى در سطح احتوبل  اًذاسُبز جزم ٍ  CPPUاثز ّب، بز اسبس ًتبیج حبصل اس تجشیِ ٍاریبًس دادُ

بز جزم  GA3ّوچٌیي کبربزد . دار ًبَد، درصذ اسیذیتِ کل ٍ هَاد جبهذ هحلَل هعٌیpHکِ اثز آى بز یك درصذ ضذُ است، در حبلی

داری داضت ٍلی درصذ هَاد جبهذ هحلَل هیَُ در سطح احتوبل پٌج درصذ اثز هعٌیهفذار حبِ در سطح احتوبل یك درصذ ٍ  اًذاسٍُ 

دار ًبَد ٍ هعٌیًیش بز کلیِ صفبت هَرد ارسیببی CPPU  ٍ GA3هتقببل  اثز . داری ًذاضتٍ اسیذیتِ کل هیَُ اثز هعٌی pHبز هیشاى 

( 1جذٍل )حبِ هزبَط بِ جزم ٍ اًذاسُ  CPPUّبی کبربزدی تیوبرّبی سطَح غلظتبب هقبیسِ هیبًگیي  .ًگزدیذ تغییزی هالحظِ

در هقبیسِ بب  CPPUگزم در لیتز هیلی( 15ٍ  5/7)ٍ  15حبِ بِ تزتیب در تیوبرّبی  اًذاسُبیطتزیي هیشاى جزم ٍ هطخص گزدیذ کِ 

گزم در لیتز در هیلی 15+40ٍ  15+20اًذاسُ حبِ در تیوبرّبی التزیي جزم ٍ بب GA3ّوچٌیي در صَرت اعوبل . ضبّذ حبصل ضذ

 GA3گزم در لیتز هیلی 15+40ٍ  15+20حلَل در تیوبرّبی هقبیسِ بب ضبّذ حبصل ضذ، در حبلی کِ کوتزیي درصذ هَاد جبهذ ه

گَدا ٍ ّوکبراى، ) GA3ٍ ( 2008فیذلیبَس، سسیلیب پپی ٍ ) CPPUدر سهیٌِ تأثیز ًتبیج سبیز هحققیي (. 2جذٍل )بذست آهذ 

در ( 2010فَرهَلَ ٍ ّوکبراى، ) GA3ٍ کبّص درصذ هَاد جبهذ هحلَل بب کبربزد  اًگَر ٍ اًذاسُ حبِ جزمبز افشایص ( 2006

 . راستبی ًتبیج هطبلعِ حبضز بَدُ است

 

 .ل، درصذ اسیذیتِ کل ٍ هَاد جبهذ هحلpHَحبِ،  سطحبز جزم ٍ  CPPUّبی هختلف هقبیسبت هیبًگیي اثز غلظت. 1جذٍل 

c, b, a  ًذارًذ% 5داری در سطح احتوبل ّبی دارای حزٍف هطتزک بب تَجِ بِ آسهَى داًکي اختالف هعٌیستَى. 

 

 

 

 

CPPU (mg.L
mm)حبِ سطح  (gr)جزم حبِ  (1-

2) pH  (هحلَل  هَاد جبهذ )%(اسیذیتِ کل%( 

0 
c2 b67/99 

a
 51/3 a54/0 a45/22 

5/7 b72/2 a25/112 
a59/3 a56/0 a97/21 

15 a09/3 a25/139 a45/3 a55/0 a1/21 

SEM 16/0 36/222 008/0 002/0 64/5 
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GA3 (mg.L
mm)حبِ  سطح (gr)جزم حبِ  (1-

2) pH  (هَاد جبهذ هحلَل  )%(اسیذیتِ کل%( 

0 
b76/1 b92/94 a58/3 a5/0 a61/23 

20+15 a03/3 a11/131 a55/3 a57/0 b97/20 

40+15 a3 a49/127 a43/3 a59/0 b94/20 

SEM 16/0 36/222 008/0 002/0 64/5  

 .ٍ هَاد جبهذ هحلَل ، درصذ اسیذیتِ کلpHحبِ،  سطحبز جزم ٍ  GA3ّبی هختلف هقبیسبت هیبًگیي اثز غلظت. 2جذٍل 

c, b, a ًذارًذ% 5در سطح احتوبل  داریّبی دارای حزٍف هطتزک بب تَجِ بِ آسهَى داًکي اختالف هعٌیستَى. 

 

 گیری کلیًتیجِ
در حبلی کِ  ،ضًَذحبِ هی اًذاسُبِ افشایص جزم ٍ  هٌجز CPPU  ٍGA3ًطبى داد کِ کبربزد ( 2 ٍ 1 جذاٍل)ًتبیج بذست آهذُ 

کیفیت جْت افشایص  GA3در هقبیسِ بب  CPPUاس ایي رٍ تیوبر . هَجب کبّص درصذ هَاد جبهذ هحلَل هیَُ ضذ GA3تیوبرّبی 

 .ببضذٍری ضذُ هٌبسب هیآخَری ٍ فزاًگَر بزای هصبرف تبسُهیَُ 
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Abstract: 

To determine the effects of growth regulators CPPU and GA3 on some quality and quantity 

properties of ‘Sultanina’ grape, a factorial experiment was carried out in a randomized complete 

block design with three concentrations of  CPPU (0, 7.5 and 15 mg.L
-1

) and GA3 (0, 15+20 and 

15+40 mg.L
-1

). The spray treatments were conducted on small fruits. The results showed that 

application of CPPU and GA3 increased mass and size of berries, while GA3 treatment reduced the 

percentage of soluble solids in fruits. Application of these growth regulator had no effect on the pH 

and total acidity of fruits. Thus, treatment with CPPU, compared with GA3 is appropriate to 

improve fruits quality for fresh consumption and processing. 

Keywords: ‘Sultanina’ grapes, quality and quantity characteristics, CPPU, GA3  
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