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مقدمه

انگــور ()Vitis vinifera Lیکــی ازمحصــوالت مهــم باغــی نواحــی معتدلــه اســت کــه بــه

شــرایط اقلیمــی بیشــترمناطق ایــران خوگرفتــه اســت میــوه هــای ایــن گیــاه منبعــی
مناســب ازموادمعدنــی و ویتامینــه اســت .براســاس گــزارش هــای ســازمان فائــو ،ایــران
درســال2010باتولید 3310022تن،نهمیــن کشــورتولیدکننده انگــور در دنیــا بــوده
اســت( .)9انگــور یاقوتــی رقمــی زودرس و مناســب تــازه خــوری اســت ،کــه اولیــن
رقــم انگــوری اســت کــه بــه بــازار عرضــه مــی گــردد ،لــذا ارزش اقتصــادی باالیــی بــرای
باغــداران دارد .از مشــکالت اساســی ایــن رقــم درمصــرف تــازه خــوری تراکــم بــاالی
حبــه هــای آن در خوشــه مــی باشــد کــه ایــن تراکــم بــاال باعــث افزایــش شــیوع بیمــاری
ســفیدک حقیقــی و گندیدگــی حبــه هــا و در نتیجــه کاهــش کیفیــت محصــول مــی گــردد.
صفــات کیفــی انگوربــه وســیله ژنوتیــپ ،آب وهــوا ،نحــوه کشــت وکار و تاکــداری بــه ویــژه
کاربردتنظیــم کننــده هــای رشــدگیاهی تحــت تأثیرقرارمیگیرنــد .اعمالــی کــه بــه
بهبــود کیفیــت انگورهــا کمــک مــی کننــد در واقــع ویژگــی هــای فیزیکــی خوشــه ها،حبــه
هــا وترکیــب شــیمیایی آنهــا را بهبــود مــی بخشــند .پذیرفتــن روشــهای باغــداری مناســب و
کاربــرد تنظیــم کننــده هــای رشــد،یکی ازمــواردی اســت کــه بــه بهبــود کیفیــت کمــک مــی
کند.اززمانیکــه تیمارجیبرلیــن درمــورد انگورهــای بــی دانــه معرفــی شــد ،پژوهشــهای
زیــادی درایــن زمینــه انجــام گرفــت( .)14

انگور یاقوتی

انگــور یاقوتــی انگــوری اســت زودرس ،حبــه هــای آن کوچــک بــه رنــگ قرمــز و قرمــز

تیــره ،بــدون هســته ،خوشــه هــای آن بــه ابعــاد بــزرگ وکوچــک ،متراکــم و فشــرده مــی
باشــد .فقــط مصــرف تــازه خــوری داشــته و خاصیــت حمــل و نقــل آن خــوب اســت .مراکــز
عمــده کشــت و کار آن شــیراز ،ورامیــن ،زابــل ،قــروه ،قصرشــیرین و ســرپل ذهــاب
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بــوده و درصــد قنــد آن بیــن  18-20-23مــی باشــد.

هورمون گیاهی

هورمــون گیاهــی بــه مــواد مختلفــی اطــاق میشــود کــه در بخشــی از موجــود زنــده

ســاخته شــده و پــس از انتقــال اثــرات فیزیولوژیکــی محسوســی در دیگــر قســمتهای
آن بــه جــا میگــذارد و در تراکمهــای بســیار کــم فعالنــد .ایــن تصــور کلــی در اصــل
در قلمــرو فیزیولوژیکــی حیوانــی بوجــود آمــده و ایــن واژه هورمــون از ریشــه یونانــی
بــه معنــی تهیــج کــردن گرفتــه شــده اســت .هورمونهــای گیاهــی کــه اغلــب فیتــو
هورمــون خوانــده میشــود در بافتهــای مریســتمی و یــا الاقــل جــوان از هــر نــوع

ســاخته مــی شــوند و غالبـ ًا اثــر خــود را پــس از انتقــال بــه بافــت هــدف میگذارنــد (.)3
هورمونهای گیاهی به دو گروه بزرگ تقسیم میشوند:
الــف) تحریــک کنندههــای رشــد شامل:اکســینها ( ،)Auxinجیبرلینهــا ( )Giberellinو
ســیتوکینینها()cytokinin
ب) بازدارندههــای رشــد (لگاماهــا) کــه شامل:اســید آبســیزیک(،)Abscisic acid
سایکوســل  ،آالر ،پاکلوبوتــرازول و اتیلــن میباشــند.

جیبرلین ها

جیبرلینهــا گــروه مشــخصی از هورمونهــای گیاهــی هســتند کــه بســیار بــه هــم

شبیهند.اســید جیبرلیــک ( )GAیکــی از بهتریــن و معروفتریــن ترکیبــات ایــن گــروه
میباشــد .جیبرلیــن هــا در طویــل شــدن ســلول هــا ،گل دهــی ،طویــل شــدن و
تشــکیل ریشــه ،رشــد بــرگ ،جوانــه زنــی بــذور و شکســتن دوره خــواب نقــش مهمــی
در گیاهــان دارنــد.
جیبرلینهــا بــه صــورت پــودر و قــرص هایــی ســفیدرنگ بانــام تجــاری برلکــس
موجوداســت ،هرقــرص حاوی۱گــرم مــاده موثــر خواهــد بود،جیبرلیــن هــا بــه دو
طریــق در اختیــار گیــاه قــرار میگیرد:یکــی فروبــردن خوشــه انگــور در محلــول و دیگری

اثر اسیدجیبرلیک بر خصوصیا ت کیفی انگور یاقوتی

7

پاشــیدن محلــول بــرروی بوتــه .روش دوم آســانتر بــوده امــا اجــرای آن میــزان مصــرف
هورمــون را بــاال مــی بــرد .ایــن مــاده بســیار ســریع االنتقــال در گیــاه بــوده و بــه هــر
نقطــه ای پاشــیده شــود بــه خوشــه میرســد .شــکل ( )1فرمــول شــیمیائی اســید
جیبرلیــک را نشــان مــی دهــد.

شکل ( :)1فرمول شیمیائی اسید جیبرلیک

کاربرد جیبرلین در باغبانی

افزایش کمی و کیفی میوه انگور

مهمتریــن کاربــرد ایــن هورمــون افزایــش کمــی و کیفــی میــوه انگــور مــی باشــد کــه بــه

زمــان کاربــرد آن در قبــل و بعــد از گلدهــی بســتگی دارد.

بزرگی و درشتی میوه

بــرای تولیــد میوههــای درشــتتر و بهتــر و بــرای جلوگیــری از تــرک ناشــی از بــاران در

گیــاس از جیبرلیــن ســه هفتــه قبــل از برداشــت روی ایــن محصول هورمون پاشــی میشــود.

کیفیت میوه

بــرای کیفیــت میــوه آلــوده  4 - 5هفتــه قبــل از برداشــت هورمــون پاشــی روی ایــن

میــوه صــورت میگیــرد.

به عقب انداختن رسیدن میوهها

میوههایــی مثــل خرمالوکــه اگــر پــس از رســیدن چیــده نشــوند بــه ســرعت نــرم و فاســد
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میشــوند و یــا پرتقــال و لیمــو زمانــی روی درخــت میرســند کــه عرضــه بــه بــازار زیــاد
و قیمــت پاییــن اســت.چنین میوههایــی را اگــر موقعــی کــه هنــوز ســبز هســتند یعنــی
حــدود یکمــاه قبــل از رســیدن بــا محولهایــی از جیبرلیــن محلــول پاشــی کننــد در ایــن
صــورت مــدت نســبتا طوالنــی ســبز روی درخــت باقــی میمانــد و در زمــان مناســب بــه
بــازار عرضــه مــی گردنــد.

برداشت دیر هنگام میوهها

در مــورد گیــاس ســه هفتــه قبــل از برداشــت و برای گالبــی چهار هفتــه قبل از برداشــت

محلــول پاشــی میکننــد ،ایــن محلولپاشــی باعــث تاخیــر در رســیدگی میوه مــی گردد.

پا بلند کردن گیاهان پا کوتاه

بــرای انجــام ایــن کار از ایــن هورمــون اســتفاده میشــود کــه بــا بلنــد شــدن میــان

گرههــا ایــن امــر ممکــن اســت .و در افزایــش طــول ســاقه در گل هــای شــاخه بریــده
کاربــرد دارد (.)5

نقش جیبرلین ها در افزایش کمی و کیفی میوه انگور

محققیــن نشــان دادنــد کــه محلولپاشــی اســیدجیبرلیک اثرمعنــی داری بــر درجــه

بریکــس میــوه داشــت ،بــه طوریکــه کاربــردآن موجــب کاهــش میــزان موادجامدمحلول
میــوه درمقایســه بــا شــاهد شــد ( .)2کاهــش مــواد جامــد محلــول درتیمارجیبرلیــن
بــه علــت ماهیــت ایــن هورمــون گیاهــی و نحــوه القــای رشدتوســط آن اســت.این
هورمــون رشــد شــدیدی را ازطریــق افزایــش طــول ســلولها تحریــک مــی کنــد و لــی
تأثیرچندانــی روی افزایــش تعــداد ســلولها ندارد.بــرای چنیــن رشــدی نیــاز بــه جــذب
آب فــراوان اســت کــه در نهایــت منجــر بــه رقیــق تــر شــدن شــیره ســلولی و کاهــش
درصدموادجامددرمیــوه هــا خواهدشــد .اســید جیبرلیــک تاثیــر معنــی داری بــر اســید
کل عصــاره میــوه نداشــت (.)2
از محاســن بــزرگ اســید جیبرلیــک عــدم تغییردرمقداراســید میــوه هــا و نیــز در میــزان
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ترشــی آنهاســت.این مــورد هــم بــرای انگورهــای مخصــوص فــرآوری و هــم انــواع
مخصــوص تــازه خــوری حائــز اهمیــت اســت (.)2
همچنیــن بادر و همــکاران( )8ﮔـﺰارش دادﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ دو ﻫﻔﺘﻪ و ﭼﻬﺎرﻫﻔﺘﻪ
ﭘـﺲاز ﮔﻠـﺪﻫﻲ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈﺖ 40میلــی گــرم در لیتــر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺣﺒﻪﻫﺎ وﻛﺎﻫﺶ

درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪ .ﺗﻔﻀﻠﻲ ( )13ﮔﺰارش داد،ﻛﻪ ﺟﻴﺒـﺮﻟﻴﻦ ،اﺛـﺮی دو ﺟﺎﻧﺒـﻪ

ﺑـﺮ روی رﺷﺪ ﻣﻴﻮه دارد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﻴﺶ از ﺑﺎز ﺷﺪن گل هــا و تلقیــح ﻣﺎدﮔﻲﻫﺎ
ﺻﻮرتﮔﻴـﺮد ﻓﻘـﻂ ﺑﺎﻋـﺚ ازدﻳـﺎد ﺣﺠـﻢ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﻣـﻲﮔـﺮدد ،ﻣﺎدﮔﻲﻫﺎ را ازﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺑﺎﻋﺚ

رﻳﺰش ﻣﻴﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،اﻣﺎ اﮔـﺮتلقیــح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ اﺛﺮی ﺑﺮ روی ﮔﻞ و ﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺣﺒﻪﻫـﺎ درﺷﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﻴﺪﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻚ ﺑﺮروی اﻧﮕﻮر ﻳﺎﻗﻮﺗﻲ ﭘـﻴﺶ از

ﮔﻠﺪﻫﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻨﻚﻛﻨﻨﺪه و ﭘـﺲ از ﮔﻠـﺪﻫﻲ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ
( 6،7،10و.)11

ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻴﺪ ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻚ در غلظــت ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ( 50میلــی گــرم در لیتــر) ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻛﻞ ﺗﺎك ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ و وزن ﺧﻮﺷﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﻃﻮل خوشه ، Ph ،ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﺗﺎرﺗﺎرﻳﻚ و درﺻﺪ
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﻴﺪﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻚ
از ﻧﻈﺮﻛﻴﻔـﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮﻛﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲﺷﻮد (.)1
بقــال زاده و همــکاران (  )1393نشــان دادنــد کــه مصــرف اســید جیبرلیــک بــا
غلظــت  20و  40میلــی گــرم در لیتــر بــه صــورت محلولپاشــی در مرحلــه میــوه بنــدی
باعــث افزایــش میــزان ویتامیــن ث مــی گــردد .برخــی محققیــن نشــان دادنــد
درانگورکاربرد40میلیگــرم درلیتراســیدجیبرلیک درمرحلــه گلدهــی ســبب افزایــش
اسیدآســکوربیک ( ویتامیــن ث) میــوه شــد( .)12ویتامیــن ث زیــاد درمیــوه هایکــی
از فاکتورهــای مهــم کیفــی اســت ،کــه بــا افزایــش آن کیفیــت میــوه افزایــش مــی یابــد.
ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒرﺷﺪ و ﻧﻤﻮ درﮔﻴﺎﻫﺎن از روﻳﺶ داﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
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ﺗﺤـﺖﺗـﺎﺛﻴﺮﺟﻴﺒـﺮﻟﻴﻦﻫـﺎ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ .ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺨﺘﻠﻒ درﻫﻤﻪ ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﮔﻴـﺎه
وﺟـﻮد دارنــد .ﺟﻴﺒﺮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻳـﺎ ﺳـﻨﺘﺰﮔـﺮوه وﻳـﮋه ای از آنزیــمﻫـﺎ ﻣﻲﮔﺮددﻛﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ تــاک از ﻟﺤـﺎظ روﻳﺸﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﻣﻴﻮه
ﻣﻲﺷﻮد ،دﻟﻴﻞدﻳﮕﺮﻛـﺎﻫﺶﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﻮرﻣﻮنﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از
ﮔﻠﺪﻫﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻨﻚﻛﺮدن و رﻳﺰش ﻣﻴﻮه ﻣﻲﺷﻮد (.)10جیبرلیــن بــا تنــک کــردن حبــه هــا در
خوشــه مقــدار پوســیدگی را نیــز کاهــش مــی دهــد (.)4

بررسی تاثیر اسیدجیبرلیک برخصوصیات کیفی انگور یاقوتی

ایــن بررســی در ســال  1395در منطقــه جعفرآبــاد واقــع در  45کیلومتــری غــرب

شهرســتان قــم در باغــات انگــور موسســه زائــر کریمــه انجــام گرفــت.
بخــش جعفرآبــاد در جلگــه حاصلخیــز و آبرفتــی دشــت طغــرود واقــع شــده و دارای
پتانســیل باالیــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دامــی مــی باشــد.
از مهمتریــن محصــوالت کشــاورزی منطقــه مــی تــوان گنــدم ،جــو  ،پنبــه ،صیفــی،
پســته ،انگــور و انــار را نــام بــرد.
بوتــه هــای انگــور مــورد آزمایــش  10ســاله بــوده و فاصلــه بوتــه هــا  3×2متــر و بــه
روش پاچراغــی تربیــت شــده بودنــد .سیســتم آبیــاری قطــره ای بــود .بافــت خــاک
شــنی لومــی و شــوری آب آبیــاری  1/37دســی زیمنــس بــر متــر بــود.
ابتــدا محلــول اســید جیبرلیــک بــا غلظــت  20میلــی گــرم در لیتــر آمــاده و در مرحلــه
 10روز قبــل از تلقیــح گل هــا بــر روی بوتــه هــای انگــور محلولپاشــی گردیــد .در زمــان
برداشــت خوشــه هــای انگــور از قطعــات محلوپاشــی شــده و نشــده بــه طــور مجــزا
برداشــت شــده و جهــت انــدازه گیــری درصــد مــواد جامــد محلــول ( ،)TSSاســیدیته کل
(  ،)TAویتامیــن ث ( )Cو  Phبــه آزمایشــگاه ارســال گردیــد ،همچنیــن جهــت بررســی
اثــر اســید جیبرلیــک بــر روی تنــک حبــه هــا و میــزان لهیدگــی و گندیدگــی حبــه هــا
از خوشــه هــای انگــور تصویــر بــرداری شــد ،همانطوریکــه شــکل یــک نشــان مــی دهــد
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تیمــار مصــرف اســیدجیبرلیک باعــث تنــک شــدن حبــه هــا شــده و فضــای بیشــتری
بیــن حبــه هــا وجــود دارد و هیــچ گونــه ظهــور بیمــاری ســفیدک و گندیدگــی در
خوشــه هــا مشــاهده نشد(شــکل ،)2در حالیکــه بوتــه هــای محلولپاشــی نشــده
همانطوریکــه در اشــکال مشــخص هســت دارای خوشــه هــای متراکــم مــی باشــند و
حبــه هــا بــه صــورت بســیار فشــرده در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد کــه ایــن مســئله باعــث
افزایــش ظهــور بیمــاری ســفیدک ،گندیدگــی و لهیدگــی در حبــه هــای خوشــه ها شــده
کــه بــه شــدت از کیفیــت آن هــا کاســته شــده اســت .نتایــج بررســی هــای غالمعلــی و
همــکاران ( ) 1382نشــان داد جیبرلیــن بــا تنــک کــردن حبــه هــا در خوشــه مقــدار
پوســیدگی را کاهــش مــی دهــد.

شکل  – 1اثر اسید جیبرلیک بر کاهش
تراکم حبه های خوشه

شکل  -2اثر اسید جیبرلیک بر کاهش لهیدگی
و کندیدگی حبه های انگور
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نتایــج انــدازه گیــری درصــد مــواد جامــد محلــول ( ، )TSSاســیدیته کل (  ،)TAویتامیــن
ث ()CوPHعصــاره میــوه در جــدول شــماره یــک نشــان داد کــه در تیمــار محلولپاشــی
اســید جیبرلیــک ،درصــد مــواد جامــد محلــول  23/2درصــد بــود کــه نســبت بــه شــاهد
( 20/2درصــد) باالتــر بــود .نتایــج بررســی هــای افشــاری و همــکاران ( )1393نیــز
نشــان داد کــه تیمــار اســید جیبرلیــک در غلظــت هــای بــاال( 50میلــی گــرم در لیتــر)
باعــث افزایــش درصــد مــواد جامــد محلــول شــد .بــا کاربــرد اســیدجیبرلیک بــه صــورت
محلولپاشــی قبــل از تلقیــح گل هــا تعــداد حبــه در خوشــه هــا کاهــش یافتــه و درنتیجــه
مــواد جامــد محلــول بیشــتری بــه حبــه هــای باقیمانــده انتقــال مــی یابــد کــه ایــن خــود
باعــث افزایــش در صــد مــواد جامــد محلــول در حبــه هــا مــی گــردد.
نتایــج اســیدیته کل نشــان داد کــه در تیمــار محلولپاشــی اســید جیبرلیک ،اســیدیته
کل  39/5بــود کــه نســبت بــه شــاهد ( 60/4درصــد) پاییــن تــر بــود .همانطوریکــه نتایــج
نشــان مــی دهــد بــا مصــرف اســیدجیبرلیک نســبت بــه شــاهد درصــد مــواد جامــد
محلــول افزایــش در حالیکــه اســیدیته کل کاهــش یافــت ،کــه در مجمــوع نشــان داد
کــه مصــرف اســید جیبرلیــک باعــث افزایــش قابــل توجــه شــاخص طعــم یــا درجــه
رســیدگی ( )TSS/TAنســبت بــه شــاهد ( عــدم مصــرف اســید جیبرلیــک) شــد.
کــه در نتیجــه آنــرا بــرای مصــارف فــراوری بویــژه آب انگــور مناســب مــی ســازد.
نتایــج انــدازه گیــری  Phنشــان داد کــه بیــن تیمارهــای مصــرف و عــدم مصــرف اســید
جیبرلیــک تفــاوت قابــل مالحظــه ای وجــود نداشــت.
جدول  : 1نتایج اندازه گیری درصد مواد جامد محلول ( ، )TSSاسیدیته کل (  ،)TAویتامین ث ()Cو PHعصاره میوه
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نتایــج انــدازه گیــری ویتامیــن ث نیــز نشــان دا د کــه در تیمــار محلولپاشــی اســید
جیبرلیــک ،میــزان ویتامیــن ث 14/08 ،میلــی گــرم در 100گــرم وزن تــر میــوه بــود
کــه نســبت بــه شــاهد( عــدم مصــرف اســید جیبرلیــک) (12/32میلــی گــرم در 100گــرم
وزن تــر میــوه) باالتــر بــود .بقــال زاده و همــکاران (  )1393و ســینگ و همــکاران
( )1994نشــان دادنــد کــه مصــرف اســید جیبرلیــک بــا غلظــت  20و  40میلــی گــرم
در لیتــر بــه صــورت محلولپاشــی در مراحــل گل دهــی و میــوه بنــدی باعــث افزایــش
میــزان ویتامیــن ث گردیــد .ویتامیــن ث زیــاد درمیــوه هایکــی ازفاکتورهــای مهــم
کیفــی اســت ،کــه بــا افزایــش آن کیفیــت میــوه افزایــش مــی یابــد .نتایــج بررســی هــای
پارامترهــای کیفــی حبــه انگــور نشــان داد کــه مصــرف اســید جیبرلیــک بــه صــورت
محلولپاشــی قبــل از تلقیــح گل هــا بــا کاهــش تعــداد حبــه هــا در خوشــه و در نتیجــه
کاهــش فشــردگی خوشــه هــا ،افزایــش شــاخص طعــم یــا درجــه رســیدگی و افزایــش
ویتامیــن ث ( )Cحبــه هــا باعــث افزایــش قابــل توجــه کیفیــت حبــه هــا مــی گــردد کــه
آنــرا مناســب مصــرف تــازه خــوری و اســتفاده در فــرآوری بــه صــورت شــیره و آب میــوه
مــی ســازد.

توجیه اقتصادی طرح

جهــت محلولپاشــی یــک هکتــار تاکســتان ،نیــاز به  10گــرم هورمــون اســیدجیبرلیک

( بــا غلظــت  10میلــی گــرم در لیتــر) مــی باشــد کــه باتوجــه بــه اینکــه قیمــت هــر گــرم
هورمــون اســید جیبرلیــک 1300000 ،ریــال مــی باشــد بنابرایــن هزینــه هورمــون
مصــرف شــده در هــر هکتــار(  10گــرم در  1000لیتــر آب) 13/000/000 ،ریــال مــی
باشــد کــه بــا هزینــه محلولپاشــی ( 1/000/000ریــال در هکتــار) 14000000 ،مــی
گــردد .از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه عملکــرد انگــور یاقوتــی بــه طــور متوســط در
هــر هکتــار  6تــن مــی باشــد و ارزش افــزوده بــرای هــر کیلوگــرم انگــور محلولپاشــی
شــده بــا اســید جیبرلیــک بــا توجــه بــه افزایــش کیفیــت ( عــدم وجــود گندیدگــی و
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لهیدگــی) و تراکــم پاییــن تــر حبــه هــا حــدود  10000ریــال مــی باشــد کــه در هــر هکتــار
حــدود  60/000/000ریــال مــی باشــد ،کــه چنانچــه هزینــه هورمــون و محلولپاشــی
(  )14000000از آن کســر گــردد ،ســود خالــص از محلولپاشــی حــدودا 46000000
ریــال در هــر هکتــار مــی باشــد کــه رقمــی قابــل توجــه بــرای تاکــداران مــی باشــد ،لــذا
عملیــات محلولپاشــی انگــور یاقوتــی بــه جهــت افزایــش قیمــت ناشــی از بهبــود کیفیــت
حبــه هــا توصیــه مــی گــردد.
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