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 چكیده
 دارند. ريأثت حبهگيري رنگ بردي چن هاي عامل. رنگ حبۀ آن است كيفيت و بازارپسندي انگور ۀكنند مهم تعيين هاي عامليکي از 

تغيير  ۀدر مرحل تريدر ل گرميليم ۳00و  150هاي با غلظت اتفنپاشي محلولو  هاي سال جاريشاخه برداريحلقه تأثيربررسي  منظور به

هاي آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك صورت به پژوهشقرمز اين  بابا شيرانگور  ۀكيفيت ميوكميت و گيري و ها بر رنگرنگ حبه

برداشت  هنگامدر  .شداجرا  هيدوسو كوردونتربيت  با ساله 25 هايتاك در با سه تکرار در شرايط آب هوايي اروميه مل تصادفيكا

 (اكسيدانيآنتيپاداكسندگي )فنول كل، مواد  ميزانخوشه، سفتي و ريزش حبه،  و ، اسيد ميوه، وزن حبهقندصفات كمي و كيفي ميزان 

ها ها و خوشهوزن حبه شدند.اسيد ميوه  كاهش قند وبرداري و اتفن باعث بهبود ميزان گيري شدند. حلقهزهرنگ حبه اندا هاي ويژگيو 

 وليشده كمتر از شاهد بود  برداريهاي حلقهتاك . ريزش حبه دري نداشتريتأثاما اتفن  ،شده افزايش نشان داد برداريهاي حلقهدر تاك

شدند.  ميوه پاداكسندگي. هر دو تيمار باعث افزايش توليد مواد فنولي و شد سفتي بافت حبهميزان و كاهش  اتفن باعث تشديد ريزش

ها به ها در آغاز تغيير رنگ حبهتاك برداريحلقه بود. هاشده و اتفن در زمان تغيير رنگ حبه برداريهاي حلقهفنل در تاك ميزانبيشترين 

 شدند.  هازتر شدن حبهقرمگيري و بهبود رنگتفن باعث همراه كاربرد ا
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ABSTRACT 
Berry skin color is one of the most important characteristics of grapes that determine quality of red and black grape 
cultivars. It has been shown that the anthocyanin accumulation is influenced by many factors. To study the effect of 
girdling and ethephon (0, 150 and 300 mg/L) treatments in veraison stage on berry coloring and quantity and quality 
attributes of 'Rishbaba Qermez' cultivar this research was conducted as Factorial experiment based on RCBD in 
Urmia region on 25 years bi lateral trained vines. At harvest time the total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), 
pH, berry and bunch weight, berry firmness and shatter, amount of total phenol and antioxidant and skin berry color 
were evaluated. Both girdling and ethephon improved amount of TSS but reduced the TA. Berry and bunch weight 
was increased in girdling vine whereas ethephon didn’t have significant effect on them. At harvest time, the shatter 
rate in girdled vine was less than control but ethephon treatments increased shatter and reduced the berry flash 
firmness. Both treatments increased the amount of phenol and antioxidant composition in berry. The highest amount 
of total phenol was recorded in vines that treated with girdling and ethephon at veraison stage. Red berry skin color 
was improved by applying ethephon and girdling in veraison stage.  
 
Keywords: Anthocyanin, berry color, phenol, TSS. 
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 مقدمه

کمی و  های ویژگیو  بودههای نافرازگرا یوهانگور جزء م

زنده و  های از عاملزیادی  شمار تحت تأثیرکیفی میوه 

بهبود و . بنابراین، هرگونه تالشی برای است رزندهیغ

حبه، وزن،  ةاندازمیوه مانند  کیفی های ویژگیحفظ 

 در مرحلۀ استحکام، شدت رنگ و یکنواختی خوشه

یابی، برای پس از برداشت و در طول بازار

انگور در جهت بازگشت سرمایه بسیار  دکنندگانیتول

  . (Marzouk & Kassem, 2011)مهم خواهد بود 

 تعیین مهم در های ویژگیرنگ حبه یکی از 

 آنناقص  ۀتوسع و شودشناخته می رانگو بازارپسندی

 .است کشور هایانتیک مشکل عمده در بیشتر تاکس

اتفن  و ید، جیبرلینهای آبسیزیک اسکاربرد هورمون

در افزایش  مؤثرراهکارهای  عنوان بههای اخیر در سال

 .اندکمیت و کیفیت محصول انگور شناخته شده

ی است که روی کیفیت های عاملاتیلن یکی از  

 است مؤثر انگور ۀحب شدت رنگافزایش میوه و 
(Delgado et al., 2004)ها مبنی بر کاربرد . گزارش 

اتیلن از جمله اتفن  ةآزادکنند های ترکیباتیلن و یا 

باعث بهبود رنگ و  ها ترکیبآن است که این  گویای

 ,.El–Kereamy et al)شود میحبۀ انگور تسریع بلوغ 

 کوتاهی ةولی این به شرطی است که در دور ،(2003

ها رسیدگی حبه آغازاز زمان طبیعی  پیش درنگ یب

 ن کاربردهمچنی (.Chervin et al., 2006) مصرف شود

مواد جامد  میزاناتفن روی خوشه موجب افزایش 

 یا نسبت قند به اسید ر،آب انگو pH ، باال رفتنمحلول

 (تیتراسیونعیارسنجی )و اسید قابل  شاخص طعم

 . (Jensen et al., 1975شود )می

از برداشتن یک الیه از  عبارت استبرداری حلقه

از متر میلی2-5عرض  به آوندهای آبکش دارایپوست 

 به آسیبی که یطور به، بازوها یا تنه ساله کی ۀشاخ

با  .(Winkler et al., 1974) وارد نشودچوب  بافت آوند

 تأثیربرداری و محل آن توجه به زمان حلقه

برداری های باالی محل حلقهفیزیولوژیکی روی اندام

برداری حلقهتفاوت خواهد کرد. نسبت به زمان انجام، 

زودرسی میوه و  ها،حبه ةافزایش انداز تواند سببمی

 .(Harrell et al., 1989) شود افزایش کیفیت انگور
وزن حبه و خوشه را  شیبر افزا برداریحلقه ریتأثعلل 

 نکهیا نخستمربوط دانست.  ندیآبه دو فر توان یم

شدن مواد (بلوکه) متمرکز باعث برداریحلقه

شده و از  در تاج تاك انگور (یفتوسنتزنورساختی )

خود  نیکه ا کندیم یریجلوگ شهیها به رانتقال آن

به  ها آنو حرکت  هادراتیغلظت کربوه شیباعث افزا

 ;Williams & Ayars, 2005) شودیسمت خوشه م

Wright, 2000طور  به برداریحلقه نکهی(. دوم ا

سبب کند شدن  شه،یو با کاهش رشد ر میرمستقیغ

رشد از  یها کننده میظحرکت آب و امالح کانی و تن

 ژاتاك تیبه سمت تاج تاك انگور و درنها هاشهیر

از  بیترت نیساقه شده و به ا ییانتها های(ستمیمر)

با کاهش رشد  کند،می جلوگیری هاتاك یشیرشد رو

 و هابه حبه یشتریب دراتیکربوه زانیم ،یشیرو

 هاوزن آن شیو موجب افزا افتهی اختصاص هاخوشه

 زودرس برای(. Williams & Ayars, 2005) شودمی

در برداری ها، انجام حلقهحبهگیری رنگ بهبود و کردن

که مصادف با نرم شدن ) رسیدن میوه ةاوایل دور

 توصیه شده است (ها استتغییر رنگ آن ها و حبه

(Sharma & Singh, 2003)انگور  ۀبرداری در تن. حلقه

 ختلف در آغازهای مهمراه با کاربرد اتفن در غلظت

 خوریتازه های رقمیری را در بعضی گرسیدن، رنگ

تیمارهای  (.Nicolau et al., 2003) کندانگور زیاد می

اتانول روی  متانول وو استفاده از  برداری تنهحلقه

را افزایش  محلول حبه انگور مجموع مواد جامد

روز بلوغ را 10تا 5 و در بعضی موارد به مدت دهند می

 برداری. حلقه(Nicolau et al., 2003)اندازند جلو می

گیری و زودرس کردن باید در با هدف بهبود رنگ

رسیدگی، همزمان با تجمع سریع قندها  ۀمراحل اولی

تغییر رنگ انجام  های نشانه نخستیندر حبه و ظهور 

گیرد. استفاده از این روش برای زودرس کردن 

کم اثر است. اما یا  اثر یب Perletteهای کشمشی و  رقم

 Cardinal, Red Malaga, Ribierهایی مانند  در رقم

و  Red Malaga های باعث بهبود رنگ و در رقم

Muscat باعث زودرسی شده است (Yamane & 

Shibayama, 2007).  

های تجاری استان  قرمز یکی از رقم بابا شیرانگور 

بروز سرمای  در برخی مناطقآذربایجان غربی است که 

های زراعی و محیطی  به همراه دیگر عامل پاییزدرس زو
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)بار زیاد، نبود تعادل غذایی، آبیاری زیاد، رشد رویشی 

نامناسب  گیریموجب رنگ ی و ...(انداز هیسافراوان، 

کاسته و  ها خوشهشده که در نتیجه از بازارپسندی  هاحبه

 بنابراین گذارد.در میزان فروش محصول اثر نامناسب می

و  اتفنهای غلظت ریبررسی تأث پژوهشاین هدف 

و کیفیت  تیگیری و کم رنگبهبود  بربرداری  حلقه

 .بودرقم انگور این  یها میوه

 

 هامواد و روش

این پژوهش در تاکستان ایستگاه تحقیقات باغبانی 

فاکتوریل در قالب طرح آزمایش  صورت بهکهریز ارومیه 

ر در سال در سه تکرا های کامل تصادفیبلوك ۀپای

برداری در دو سطح حلقهاول  عامل اجرا شد. 1393

برداری( و عامل دوم، برداری و حلقه)بدون حلقه

ها در سه پاشی اتفن در مرحلۀ تغییر رنگ حبهمحلول

گرم در لیتر( بودند. میلی 300و  150، 0غلظت )

قرمز که به روش  بابا شیرسالۀ انگور رقم  25های  تاك

ک طبقه تربیت شده بودند از نظر یۀ یدوسوکوردون 

قطر تنه و توان تاك در وضعیت تا حدودی یکسانی 

تاك  9برداری روی قرار داشتند. در آغاز تیمار حلقه

های فصل جاری زیر خوشه( در مرحلۀ )روی شاخه

با استفاده  برداریها انجام گرفت. حلقهتغییر رنگ حبه

 2-5 عرضا از چاقوی تیز با دو برش در ابعاد یکسان ب

با  اتفن پاشیمحلولپس از آن  متر انجام شد.میلی

صبح  ۀاولی های تاستفاده از سمپاش دستی در ساع

از آب مقطر  تنهابرای تیمار شاهد  .صورت گرفت

و  اندازه همانگور  ۀخوش ششدر هر تکرار  استفاده شد.

برداشت محصول در پایان  .شدندبررسی  یکنواخت

رداشت این رقم انگور در فصل رشد، همزمان با ب

به  بررسیصفات مورد  یریگ اندازهمنطقه انجام و برای 

آزمایشگاه انتقال داده شد. صفات مورد بررسی در این 

میزان  ،(TSS)آزمایش شامل: درصد مواد جامد محلول 

عصارة میوه، میزان  pHاسیدیتۀ قابل عیارسنجی، 

یین سفتی بافت میوه، تغییر رنگ میوه، فنول کل، تع

 اکسیدانی( کل، درصدفعالیت پاداکسندگی )آنتی

)طول و عرض( خوشه، وزن خوشه و  ةریزش حبه، انداز

برای تعیین سفتی  حبه بودند. بیستهمچنین وزن 

های انگور، از دستگاه تجزیه و سنجش بافت بافت نمونه

(Texture analyzer)  مدلTA-XTPlus  ساخت(

تان( استفاده شد. کمپانی استیبل میکرو سیستم انگلس

( کاوشگر)پروب جایی  بدین منظور در آغاز سرعت جابه

متر بر ثانیه تنظیم شد. آزمون نفوذ میلی 1در روی 

به  پروبمتر با میلی 6جایی  فشارشی با میزان جابه

انجام گرفت. مقادیر نیروی نفوذ  (P/2) مترمیلی 2قطر 

 001/0با دقت  پروبگرم، جابجایی  1/0با دقت 

. از شدثبت  ثانیه 001/0متر و زمان نفوذ با دقت لیمی

نیروی نفوذ  بیشینۀزمان  -روی نمودارهای نیرو

 ,.Vargas et al) محاسبه شد (N)نیوتن  برحسب

گیری رنگ میوه از دستگاه . برای اندازه(2006

CHROMA METER CR- 400 ساخت ژاپن استفاده ،

نگی میوه ، تغییر رL a/bهای هانتر شد. که با شاخص

نماد روشنایی رنگ )از  L (Lightness). شدمشخص 

L= 0  برای سیاه تاL= 100  )برای سفیدa (Redness) 

 برای سبز و  a= -60)نماد سبزی تا قرمزی رنگ 

a= +60  برای قرمز( وb (Yellowness)  نماد آبی تا

 است برای زرد( b= +60آبی تا برای  b= -60زرد )از 

(Yam & Papadakis, 2004). 

گیری فنل با استفاده از روش فولین اندازه

 Waterhouse) انجام شد  (Folin-ciocalteu) سیوکالتو

et al., 2002). ریمقاد از استاندارد یرسم منحن یبرا 

 استفاده شد.مختلف اسید گالیک 

عصاره از  پاداکسندگی فعالیت سنجش  منظور به

 Ferric Reducing Antioxidant Power (Frap)روش 

بر پایۀ . این روش فعالیت پاداکسندگی را استفاده شد

سنجد. می توانایی احیاءکنندگی آهن دو ظرفیتی

به دست آمد و معادل آهن  برحسب کل  ةپاداکسند

گرم وزن تر بیان  100مول آهن در  برحسب معادل میلی

 .(Toivonen et al., 2008; Benzie & Strain, 1996) شد

 افزار نرمبا استفاده از از آزمایش  آمده دست بههای  داده

و برای رسم نمودارها  لیوتحل هی، تجزMSTAT-C ای یارانه

برای مقایسۀ شد. استفاده  Excel 2007 افزار نرماز 

 .شدای دانکن استفاده ها از آزمون چند دامنه میانگین

 

 نتايج و بحث

داری معنی تأثیربرداری تیمار حلقه ،نتایج نشان داد

، عیارسنجیقابل  ۀ، اسیدیتی مواد جامد محلولرو
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حبه، وزن خوشه، ریزش  بیستضریب رسیدگی، وزن 

کل و تغییر  پاداکسندةفنولی کل،  های ترکیبحبه، 

، طول pHروی صفات ) که یدرحالرنگی میوه داشته 

داری معنی تأثیرخوشه، عرض خوشه و سفتی بافت( 

اری روی دمعنی تأثیرپاشی با اتفن محلول نداشت.

، عیارسنجیقابل  ۀصفات )مواد جامد محلول، اسیدیت

 های ترکیبضریب رسیدگی، ریزش حبه، سفتی بافت، 

کل و تغییر رنگی میوه داشت.  پاداکسندةفنولی کل، 

، طول خوشه، عرض pHروی صفات ) که یدرحال

 داریخوشه، وزن بیست حبه و وزن خوشه( تأثیر معنی

برداری و بل تیمار حلقهنشان نداد. همچنین اثر متقا

پاشی اتفن بر صفات )مواد جامد محلول، محلول

 دار شد.کل( معنی پاداکسندةفنولی کل و  های ترکیب

 

 خوشهحبه و وزن 

های انگور باعث افزایش وزن حبه و خوشهبرداری حلقه

ی روی این صفات ریتأثقرمز شد اما اتفن  بابا شیر

 (.2و  1های نداشت )شکل

برداری حلقه شده که گزارش تحقیقیدر نتایج 

 دهدرا افزایش می ة انگورداری وزن میومعنی طور به

(Williams & Ayars, 2005; Mahmoodzadeh, 

  Mahmoodzadehهای این نتایج با یافته (.2005

 های مختلف اتفن رویغلظت ( همخوانی دارد.2005)

یجی داری نشان ندادند. البته نتامعنی تأثیراین صفات 

مغایر با نتایج این آزمایش گزارش شده است که 

پاشی مواد شیمیایی )کلسیم کلرید، آسکوربیک محلول

جیبرلیک اسید، اتفن، سالیسیلیک اسید و  اسید،

 شودمیپوترسین( باعث افزایش عملکرد انگور 

(Marzouk & Kassem, 2011). در نتایج  که یدرحال

های انگور که گزارش شده استپژوهش دیگر 

تغییر رنگ  ۀتیمارشده با هر سطح از اتفن در مرحل

 ندارند حبه اختالف عملکردی نسبت به شاهد 

(El-Banna & Weaver, 1978.) 

 

 حبه سفتی

اتفن باعث کاهش سفتی حبه شد و بین تیمار شاهد و 

داری گرم در لیتر اتفن اختالف معنیمیلی 300غلظت 

    .(3)شکل  وجود دارد

  

 
 قرمز بابا شیر. تأثیر حلقه برداری شاخه بر میانگین وزن حبۀ انگور رقم 1شکل 

Figure 2. Effect of girdling on berry weight of Rishbaba Qermez cultivar 

 

 
 قرمز بابا شیربرداری شاخه بر میانگین وزن خوشۀ انگور رقم . تأثیر حلقه2شکل 

Figure 3. Effect of girdling on bunch weight of Rishbaba Qermez cultivar 
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 قرمز بابا شیرقم ر انگور بر میزان سفتی بافت حبۀ اتفن غلظت تأثیر. 3شکل 

Figure 4. Effect of ethephon on berry firmness of Rishbaba Qermez cultivar 

 

در نتایج تحقیقی نیز کاهش سفتی بافت در تأثیر 

تیمار پیش از برداشت با اتفن گزارش شده است 

(Takuya et al., 2006) نرمی بافت میوه در نتیجۀ .

ای شامل کاهش همی  تغییرات در ساختار دیوارة یاخته

سلولز، گاالکتوز و حل شدن و دپلیمریزه شدن پکتین 

های آبکافت نتیجۀ فعالیت آنزیمگیرد که در صورت می

که توسط اتیلن  استای  )هیدرولیز(کنندة دیوارة یاخته

 .(Fisher & Bennett, 1991شوند )تحریک به فعالیت می

 

 حبه ریزش

های انگور برداری باعث کاهش ریزش حبهحلقه

تیمار اتفن در غلظت  که یدرحالقرمز شد،  بابا شیر

یزش حبه را تشدید گرم در لیتر میزان رمیلی 150

شده که افزایش بقای میوه (. گزارش1)جدول  کرد

برداری نسبت داده شود بدین ممکن است به حلقه

برداری باعث افزایش سطح کربوهیدرات معنی که حلقه

یابد نسبت کربن به نیتروژن افزایش می در پیشده که 

ها را کاهش چهو محتوای کربوهیدرات ریزش میوه

 ,.Shao et al) دهدمیوه را افزایش میداده و بقای 

برداری حلقه ،گزارش شدهدر نتایج تحقیقی . (1998

 (ام پی پیقسمت در میلیون ) 500تنه همراه با کاربرد 

 راهتغییر رنگ حبه ریزش حبه را از  ۀاترل در مرحل

ساخت افزایش  ۀواسط بهتسریع کردن رسیدگی 

 Sharma) استها به تأخیر انداخته  آنتوسیانین (سنتز)

& Singh 2003) تیمار اتفن ممکن است باعث نرم .

کنده  توانشدن نامطلوب انگور شود اما اتفن سفتی و 

 Jensen et)دهد قرار نمی ریتأثها را تحت شدن حبه

al., 1975) که با نتایج ما مغایرت دارد. 

 

 تغییرات رنگ میوه

شاخص  باعث کاهش هر دو و اتفن برداریتیمار حلقه

L  افزایش )روشنایی رنگ میوه( وa/b  نسبت قرمزی(

 هاحبهقرمزتر شدن  ةدهند نشانکه  شدندبه آبی( 

غلظت اتفن باعث افزایش هر دو . (1جدول ) است

 . ندشد a/bمیزان شاخص 

شود که می آغازرسیدن انگور با تغییر رنگ حبه 

های رنگی، آنتوسیانین در رقم ساخت آغاز ۀواسط به

 میزان  ها، انبساط حبه، زیاد شدننرم شدن حبه

کل و کاهش اسید مالیک  ۀهگزوزها، کاهش اسیدیت

برداری حلقه .(Mullins et al., 1992)شود مشخص می

، که استعمومی برای بهبود رنگ انگور  روشیک 

زیاد شدن حجم مواد  ۀواسط به تأثیرممکن است این 

 & Yamane) ها باشدجامد محلول در حبه

Shibayama, 2007). 

 
 قرمز بابا شیرهای رنگ حبۀ انگور رقم . مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارها روی صفات ریزش و شاخص1جدول 

Table 1. Mean comparision of girdling and ethephon on berry shatter, berry skin color index of Rishbaba Qermez cultivar 
Girdling Ethephon (ppm) 

Traits 
Girdling Control 300 150 Control 

0.7 b 2.1 a 1.3 b 1.7 b 1.2b Berry shatter (%) 

23.3 b 24.6 a 21 b 21 b 

11.5 a 

27 a L Index 
10 a 8 b 11 a 4 b a/b Index 

 .است دانکن زمونآ در ≥05/0P احتمال سطح در دار یمعن اختالف نبود دهندة نشان صفت هر به مربوطه در ردیف همسان های حرف
Means in each column followed by similar letter are not significantly different at the P ≤ 0.05 using Duncan Multiple Range Test. 
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برداری در انگورهای رد ماالگا، ریبیر و کاردینال حلقه

 بخشدگیری را بهبود میدر مرحلۀ تغییر رنگ حبه، رنگ

 ,.Winkler et al) شودها موجب میو زودرسی را در آن

شود و هورمون رسیدن شناخته می عنوان به. اتیلن (1974

ی نافرازگرا بوده که به تیمارهای پیش از ها وهیمانگور جزء 

 Becatti et) دهدبرداشت اتیلن بیرونی واکنش نشان می

al., 2010) نقش اتیلن در رسیدن انگور و برخی از .

 رآیندهای مربوط به تجمع آنتوسیانین مشهود استف

(Amiri et al., 2010) افزایش آنتوسیانین به دلیل .

ساخت  ی اتیلن از اتفن، و به طبع افزایش زیستآزادساز

ها و در نتیجه انگیزش شدید )بیوسنتز( اتیلن درونی حبه

 UDP ژهیو بههای تولیدکنندة آنتوسیانین  فعالیت آنزیم

glucose- flavonoid-3-o- glucosyltransferase.  برای

 EL-Kereamy) استساخت آنتوسیانین در انگور  زیست

et al., 2003). 

 

  وهیم آب عیارسنجیقابل  ۀاسیدیت میزان

در  بابا شیرانگور  ةاتفن میزان اسیدهای میو کاربردبا 

 (.4زمان برداشت کاهش یافت )شکل 

 های ترکیبه از جمل یآل یدهایاس نکهیبا توجه به ا

به نظر  جهیکربس هستند، در نت ۀمهم در چرخ

 دیتنفس و تول زانیاتفن م یمارهایکه در ت رسد یم

منجر به مصرف  جهیو در نت افتهی شیافزا لنیات

 یتنفس (یسوبسترابسترة ) عنوان به یآل یدهایاس

 روش، آمده دست به هایگزارش پایۀ. بر شودیم

قابل  یدهایو کاربرد اتفن باعث کاهش اس یبردار حلقه

 Mahmoodzadeh, 2005; Hardiشود )یم عیارسنجی

et al., 1981; Powers et al., 1980نیا جی( که با نتا 

 دارد. همخوانیپژوهش 

 

 مواد جامد محلول 

در  وهیر قند مدامعنی افزایش باعث برداریحلقه

بدون  یهادر تاك تنهامقایسه با شاهد شد و اتفن 

مواد جامد  زانیدار میمعن شیباعث افزا یحلقه بردار

پاشی و (. به عبارتی تأثیر اتفن2جدول محلول شد )

 قند میزان روی سالجاری سبز هایبرداری شاخهحلقه

 برداریشده است که حلقه زارشگ. نبود افزایشی میوه

مواد جامد محلول را  دارییطور معن در انگور به

 ریتأث لیبه دل یبردارحلقه نیهمچن. دهدیم شیافزا

پرورده از دسترس  ةریاز خروج ش یریدر جلوگ شتریب

 Jindalشود )می هاشدن آن ترنیرشی باعث هاخوشه

et al., 1982یفیکخواص  ی(. در مورد تأثیر اتفن رو 

 که یطور بهوجود دارد  یمتناقص هایانگور گزارش ةویم

و  Flame Seedlessهای  گزارش شده در رقم

Bonheur غلظت اتفن باعث کاهش مواد جامد شیافزا 

 قابل عیارسنجی دیبر اس دارییمعن ریمحلول شد و تأث

در  که یدرصورت(. Lombard et al., 2004نداشت )

 Hardi et al., 1981; Nicolau etمحققان ) دیگر جینتا

al., 2003; Yoshiko et al., 2011 )افزایشی اتفن  تأثیر

ما نیز  قیتحق جیوه مشخص شده که با نتامی روی قند

انتقال  ندیاتفن بر فرآ کاربرددارد.  همخوانی

گذاشته  ریتأث هاساکارز به درون حبه ژهیو به درات،یکربوه

 یدیاس طیو ساکارز در مح شودیآن م شیو موجب افزا

ساده  یبه قندها لیو تبد آبکافتتوسط اتفن،  جادشدهیا

 میزان مواد جامد محلول، شیبا افزا نی. همچنشودیم

ها بهبود رنگ حبه جهینت رو د شیافزا نیانیمیزان آنتوس

  (.Chervin et al., 2006) ابدییم

 

  پاداکسندگیو فنولی  های ترکیب

را نسبت به  کل فنولی های ترکیببرداری اتفن و حلقه

شاهد افزایش دادند. به صورتی که بیشترین میزان 

های ه در تاكهای فنولی کل میو ترکیب

 آمد. در دست بهشده  پاشیشده و اتفن برداری حلقه

برداری نشده، تیمارهای اتفن روی فنل های حلقهتاك

 (.2ی نداشتند )جدول ریتأثکل 

فنولی  های منبعی غنی از ترکیب انگورهای حبه

هستند که ممکن است با توجه به گونه، رقم )واریته(، 

یی و رقم متفاوت وهوامرحلۀ رسیدگی، شرایط آب

های فنولی  . ترکیب(Frankel & Meyer, 1998)باشد 

، حبه و شیره شامل قرمزرنگموجود در آب انگور 

 (،procyanidinsو  catechins) ژهیو بهفالونوئیدها 

غیر  های ترکیبها و همچنین ها و فالونولآنتوسیانین

و  Hydroxycinnamic acid  فالونوئیدی مانند

Hydroxybenzoic acid   هستند که در کیفیت میوه از

 ، سفتی و پیری دخالت دارندعطروطعمجمله رنگ، 

(Balasundram et al., 2006) . 
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 قرمز بابا شیرقم ر انگور ةویم آبهای قابل عیارسنجی بر میزان اسیدکاررفته  بهاتفن  تیمار غلظت تأثیر. 4شکل 

Figure 1. Effect of ethephon on berry juice Titratable acids (TA) of Rishbaba Qermez cultivar 

 
انگور رقم  ةومی کل پاداکسندگی ظرفیت و یهای فنول مواد جامد محلول، ترکیب زانیو اتفن بر م برداری. اثر متقابل حلقه2جدول 

 قرمز بابا شیر
Table 2. Effect of girdling and ethephon on berry TSS, total phenol and antioxidants of Rishbaba Qermez cultivar 

Girdling Control (Non girdling) 
Traits Ethephon 

(300 ppm) 

Ethephon 

(150 ppm) 0 
Ethephon 

(300 ppm) 

Ethephon 

(150 ppm) 
0 

22 a 22 a 22 a 22 a 23 a 18 b TSS (%) 

2300 a 2200 a 1600 b 1280 c 1250 c 1150 c Total phenol (mg/l) 
2940 a 3300 a 3550 a 3000 a 3250 a 2200 b Total antioxidants (mmolfe/100gr) 

 است. دانکن آزمون در ≥05/0Pاحتمال  سطح در دار یمعن اختالف نبود دهندة نشان صفت هر به مربوطه هر ردیف در همسان های حرف
Means in each column followed by similar letter are not significantly different at the P≤0.05 using Duncan Multiple Range Test. 

 

که  شده فنولی گزارش های در رابطه با ترکیب

فعالیت آنزیم برداری حجم فنول کل و حلقه

Phenylalanine ammonialyase (PAL)  آنزیم(

هلو  ةرا در میوفنلی(  های ترکیب ساختکلیدی در 

آالنین  . فنیل(Kubota et al., 1993)دهد افزایش می

وساز  سوختآنزیم قاطع در  (PAL)آمونیالیاز 

فنیل  وساز سوختفنیل پروپانوئید است.  (متابولیسم)

 ,.Hertog et al) یابدپروپانوئید با اتیلن افزایش می

1992; Frankel et al., 1995)بر پایۀ گزارش . 

اتفن فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز را  شده ارایه

آن  ۀدهد که در نتیجدر انگورهای رومیزی افزایش می

 .(El-Keremy et al., 2003)یابد رنگ میوه افزایش می

فنولی تنوع شیمیایی زیادی دارند از  های ترکیب

اسید کلروژنیک )میزان  انندهای ساده مجمله، فنول

بیشتر است( و فالونوئیدها انگور  ةآن در پوست میو

ها هستند( را شامل آن ۀها از جمل)آنتوسیانین

ها را برای ایجاد رنگ شوند. اتفن تجمع آنتوسیانین می

 . اتفن(Macheix et al., 1990)دهد قرمز افزایش می

فنولی در محیط  های ترکیبو  داردخاصیت اسیدی 

 ازآنجاکهکنند و اسیدی رنگ قرمز ایجاد می

ند هستفنولی میوه  های ترکیبها متعلق به یانینآنتوس

باعث افزایش  درمجموع راهرسد اتفن از این به نظر می

 شود. فنولی کل میوه می های ترکیب

برداری و اتفن پاشی به تنهایی باعث افزایش حلقه

 قرمز شدند بابا شیرهای انگور حبه پاداکسندة فعالیت

 .(2)جدول 

تواند ناشی از ی میندگپاداکس فعالیتتفاوت در 

برداری های فنلی باشد که تیمار حلقهتفاوت در ترکیب

 ,Barberan & Robins) اندو اتفن دریافت کرده

 ۀبرداری تجمع کربوهیدرات را در ناحی. حلقه(1997

دهد، زیادی کربوهیدرات شده افزایش می برداریحلقه

، فنولی استفاده شود های ترکیب ساختتواند برای می

باعث  در پی آنها و پاداکسندهبرای  طور مثال به

 ۀهای ناحیی میوهپاداکسندگافزایش ظرفیت 

 ,Peter & Anastassios) شودشده می برداری حلقه

(. یک ارتباط مثبت بین فعالیت پاداکسندگی و 2011

 ,Santesteban & Royoهای فنلی انگور )ترکیبمیزان 

 Gil etیل، هلو و آلو( )دار )شلهای هسته(، و میوه2006
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al., 2002دارد. گزارش شده که تیمار  ( وجود

برداری محتوای قندهای محلول برگ و فعالیت  حلقه

دهد. را افزایش می های پاداکسندگیهمۀ آنزیم

همچنین مشخص شده که ارتباط نزدیکی بین 

ی وجود پاداکسندگهای قندهای محلول برگ و آنزیم

  .(Rivas et al., 2008)دارد 

 

 گیری کلینتیجه

 طور بهها برداری و اتفن در هنگام تغییر رنگ حبهحلقه

داری باعث افزایش در میزان صفات کیفی )مواد معنی

 های فنولی کل، جامد محلول، ضریب رسیدگی، ترکیب

 

فعالیت پاداکسندگی و رنگ میوه( و صفات کمی )وزن 

نین قرمز شد. همچ بابا شیرحبه و خوشه( انگور رقم 

برداری درصد ریزش حبه را کاهش داد. از سویی حلقه

های انگور را تسریع کرده و اتفن بلوغ و رسیدن میوه

سازد که برای این امر می ریپذ امکانبرداشت زودتر را 

گرم در لیتر اتفن در زمان تغییر رنگ میلی 150غلظت 

بررسی امکان استفاده از شود. ها توصیه میحبه

زودرس کردن و  یاتفن برا یپاشو محلول برداری حلقه

با فصل  مناطقی در موجود های رقم زودهنگام گیریرنگ

وجود دارد، و  زهیپائ یرشد کوتاه، که خطر باران و سرماها

 . شودیم شنهادیانگور پ ررسیهای د رقم یبرا نیهمچن
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