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*لوجعفر حاجی، 1شاهرخ پیری
 3غالمرضا دهقانو  2

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشارزی ،باغبانی علوم کارشناسی ارشددانشجوی سابق  -5

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی ،باغبانیعلوم دانشیار گروه  -2

 دانشگاه تبریز ،دانشکده علوم طبیعی ،زیست جانوریگروه دانشیار  -9

 

 (51/2/5931 تاریخ پذیرش: - 7/55/5931 تاریخ دریافت:)

 چکیده

 و کیفی های ویژگی و تنک میزان بر (BA) آدنین بنزیل مختلف های غلظت به منظور بررسی اثر حاضر پژوهش

 .، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد"طال قطره" رقم آلوی در میوه اکسیدانی آنتی

 لیتر( گرم در میلی 521 و 555 ،71 ،15،صفر) آدنینبنزیل تیمار 1 با تصادفی کامل های بلوک طرح صورت به آزمایش

 و تنک سپس درصدشد.  انتخابی انجامروی درختان  گل تمام مرحله از بعد هفته دو پاشی محلول صورت تکرار به 1 در

 ، قطر، طول، حجم، وزن، سفتی،pH، ث ویتامین اسیدیته، ،(TSS) کل محلول جامد مواد نظیر میوه کیفی های پارامتر

 تیمار که داد نشان نتایج. گرفتند قرار ارزیابی مورد برداشت پس از میوه در کل اکسیدانی، فنل و ظرفیت آنتیفالونوئید

، pH، ثباعث افزایش مقدار تنک، طول، قطر، حجم، مواد جامد محلول، ویتامین  داری معنی طور به آدنین بنزیل

داری در  شاهد و سطوح هورمونی تفاوت معنی بین .شود می اکسیدانی میوهسیون و ظرفیت آنتیاسیدیته قابل تیترا

مشاهده  BA گرم در لیتر میلی 521غلظت  دربیشترین درصد ریزش  میزان سفتی، فنل و فالونوئید کل مشاهده نشد.

 موجب تنک موثر و افزایش بهبود کیفی میوه گردید. BAبا  "طال قطره" رقم آلویبنابراین تیمار  .شد

 چه میوه،  میوه کیفیت  تمام گل، ریزش،  آلو، :کلمات کلیدی

 

 

 Email: j_hajilou@tabrizu.ac.ir                                                                               ویسنده مسئول:ن *
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 مقدمه

و هم اندازه که   های درشت برای دستیابی به میوه

باشد انجام  یک تقاضای روزافزون از لحاظ تجاری می

از درختان میوه  عمل تنک گل و میوه در برخی

 طور به  میوه درختان اکثر رسد. ضروری به نظر می

 برای که کنند می بیشتری تولید گل تعداد معمول

 و محصول ارزش میوه، کیفیت بهبود اندازه، افزایش

 درخت ساختار حفظ و باردهی و رشد بین تعادل ایجاد

 برای(. 5313 ،5بایرز) دارند احتیاج تنک به عمدتاً

 در بازارپسندی آنها، و افزایش تر درشت های میوه تولید

 اساسی روش یک میوه تولید کاهش آلو ارقام از بعضی

 منظور این برای عمده روش سه. شود می محسوب

 تشکیل از جلوگیری ،زیاد گل تولید از جلوگیری شامل

 و وبستر) باشد می میوه تنک افزایش و زیاد میوه

هنگامی که تعداد میوه بیش از حد  (.2555 ،2اسپنسر

تشکیل شود افزون بر کاهش اندازه میوه، شکستن 

شاخه درختان یکی دیگر از مشکالتی است که به 

دلیل وزن زیاد میوه مخصوصاٌ در زمان نزدیک به 

 کاهش(. 5397، 9افتد  )چان و کاین برداشت اتفاق می

 شاخه، به میوه نسبت تعادل موجب میوه یا گل تعداد

 افزایش یک نتیجه در میوه به برگ نسبت افزایش

 به ها شاخه و باقیمانده های میوه دسترسی در نسبی

 رشد افزایش ( و5339 ،1همکاران و مایرز) ها آسمیالت

                                                           
1. Byers 

2. Webster and Spenser 

3. Chan and Cain 

4. Myers et al 

 آوری سال مانع و گل جوانه تشکیل و ها شاخه رویشی

 کردن تنک همچنین(. 5311 ،1لیون و بایرز) شود می

 مواد افزایش مانند میوه کیفی خصوصیات بهبود باعث

 شود می میوه بافت سفتی و ها فنل ،ث ویتامین قندی،

 ،7بالنک و سولماخین ؛2553 ،9همکاران و کونج)

با فعالیت آدنین اولین ترکیب مصنوعی  بنزیل (.2555

، 1)کوشیمیزو و ایواموراباالی سایتوکینینی است 

ن پورینی نیعنوان یک ترکیب سایتوکی (. که به 5319

بنزیل (.5319، 3توصیف شده است )توماس و کاترمن

ها را به طور غیرمستقیم از  ، اندازه میوه(BA) آدنین 

صورت مستقیم از  ها و به طریق کاهش رقابت بین میوه

، 55دهد )گرین طریق تحریک تقسیم سلولی افزایش می

آدنین با ( نتیجه گرفت که بنزیل5331) 55(. یان5339

شود. کاربرد  می تحریک تنفس سبب ریزش

گرم در لیتر روی  میلی 555آدنین با غلظت  بنزیل

در  "اسپادونا"و  "کوسیا"های گالبی در ارقام  میوه

گل باعث افزایش قابل  زمان دو هفته بعد از تمام

هر دو رقم مذکور شد. در ی میوه ای در اندازهمالحظه

 با این حال هر یک از ارقام پاسخ متفاوتی را به کاربرد

های  به طوری که مقدار میوه ،آدنین نشان دادند بنزیل

بیشتر بود  "اسپادونا"نسبت به  "کوسیا"تنک شده در 

                                                           
5. Byers and Lyons 

6. Kong et al 

7. Solomakhin and Blanke 

8. Koshimizu and Iwamura 

9. Thomas and Katterman 

10. Greene 
11. Yuan 
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این پژوهش  از انجام هدف(. 2559 ،5)رافائل و موشه

آدنین بر میزان های مختلف بنزیلاثر غلظتبررسی 

اکسیدانی میوه در های کیفی و آنتیتنک و ویژگی

 بوده است. "قطره طال"آلوی رقم 

 

 هامواد و روش

 مواد گیاهی 

رقم قطره  آلوی ساله هفت درختانروی آزمایش 

دار ایستگاه   در محل کلکسیون درختان میوه هستهطال 

پوشان وابسته به دانشکده کشاورزی تحقیقاتی خلعت

 ابتدا آزمایش اجرای برای دانشگاه تبریز انجام شد.

 روی یکسان رشدی قدرت و اندازه قطر، با های شاخه

و  روز بعد از تمام گل 51و  ندشد انتخابدرختان 

بودند،  مترمیلی 52 تا 1قطر ها دارای  میوه  که  زمانی

شدند. آزمایش بصورت  اعمالها  روی شاخه ها تیمار

 آدنینبنزیل تیمار 1 باهای کامل تصادفی  طرح بلوک

 1در  گرم در لیتر( میلی 521 و 555 ،71 ،15،)صفر

عدد میوه از  55 رسیدن، موقع در و تکرار اجرا گردید

 هر واحد آزمایشی در هر تکرار بطور تصادفی برداشت

گیری پارامترهای کیفی، به آزمایشگاه  و برای اندازه شد

 .انتقال داده شدند

 صفات مورد ارزیابی

 تنک درصدتعیین 

                                                           
1. Raphael and Moshe 

ها از هر واحد   برای تعیین درصد تنک میوه

با قطر، اندازه و قدرت رشدی  آزمایشی چهار شاخه

پاشی و ها قبل از محلولیکسان انتخاب و شمارش میوه

دو هفته پس از آن و زمان برداشت انجام گرفت. بر 

این اساس میزان درصد تنک در هر تکرار با استفاده از 

 فرمول زیر محاسبه گردید.

هامیوه درصد ریزش   
هایمیوه ریزش یافته تعداد 

لقب از محلول پاشی هامیوه  تعداد 
  555 

 میوهو حجم  سفتی  ،گیری طول، قطر اندازه

 بابرای هر تکرار   میوه پنج عدد قطر و طول

 55/5 دقت با دیجیتالی کولیس دستگاه از استفاده

 استفاده با بافت سفتی آزمون .شد گیری  اندازه متر میلی

 میوه عدد 9 روی ،FT 011 مدل  پنترومتر دستگاه از

 برداشتن از بعد و هم مقابل سمت دو از تکرار هردر 

 بیشترین اساس بر بافت سفتی .شد انجام میوه پوست

 در( شده مشخص محل تا) میله نفوذ برای الزم نیروی

 شد. بیان متر مربعکیلوگرم بر سانتیحسب  بر میوه

 در هاگیری حجم، پس از قرارگیری میوهجهت اندازه

 آب ای درجه میزان، مقطر آب یحاو مدرج بشر

 حسب بر و دیگرد کم آب اولیه حجم از و شد یاداشت

 .شد محاسبه مکعب متر سانتی

pH  عصاره میوه، میزان اسیدیته قابل تیتراسیون

(TA)  و مجموع مواد جامد محلول(TSS)  

pH  عصاره میوه با استفاده ازpHمتر دیجیتالی 

گیری گیری شد. برای اندازهاندازه (HI 9811) مدل

اسیدیته قابل تیتراسیون از روش تیتراسیون با سود 
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(. 5311 ،1سی ای او اینرمال استفاده شد ) 5/5

مجموع مواد جامد محلول میوه توسط دستگاه 

 (Atago Co., Model PR-1) رفراکتومتر دیجیتالی 

 .گیری گردید و به صورت درصد بیان شداندازه

 آسکوربیک میوه اسید مقدار

ها آسکوربیک میوهاسید گیری میزان جهت اندازه

کلروفنل دی -9و2از روش تیتراسیون عصاره میوه با 

آسکوربیک بر اسید ایندوفنل استفاده شد و مقدار 

گرم وزن تر میوه محاسبه  555گرم در حسب میلی

 (.5311 سی، ای او ای)شد 

پتانسیل کل فالونوئید کل و  ،محتوای فنل کل

 میوه اکسیدانی آنتی

کل نمونه با استفاده از روش   محتوای فنل

 Folin_Ciocalteau’s phenol گر واکنش

محتوی فالونوئید کل  و (5391، 2)سینگلتون و راسی

با روش کالریمتریک ارائه شده توسط کیجو و 

 جهت .ند( مورد ارزیابی قرار گرفت2559) 3همکاران

 معمول از  روش اکسیدانی گیری فعالیت آنتی اندازه

FRAP  (2553 ،4)الچمن و همکاران شداستفاده. 

 

 تجزیه آماری

 5/3نسخه  SASها با استفاده از نرم افزار داده

ها با  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میانگین

                                                           
1. AOAC 

2. Singleton and Rossi 

3. Kaijv et al 

4. Lachman et al 

انجام گرفت.  ای دانکن دامنه استفاده از آزمون چند

رسم  Excelافزار  تمامی نمودارها با استفاده از نرم

 شدند.

 

 نتایج و بحث

 درصد تنک میوه

های مختلف اثر غلظت ،نتایج تجزیه واریانسطبق 

BA درصد یک احتمال سطح در صفت روی این 

در دو هفته میوه  بیشترین درصد ریزشبود.  دار معنی

به غلظت  ربوطبرداشت مپاشی و زمان بعد از محلول

و کمترین میزان مربوط  BA  گرم در لیتر  میلی 521

های  و بین غلظتگرم در لیتر( بود  به شاهد )صفر میلی

گرم در لیتر از  میلی 521 با 555و همچنین  71و  15

 5)شکل  دنشداری مشاهده  معنی اختالفنظر آماری 

افزایش فعالیت رشدی و تنش  با  BAالف و ب(. 

ها عمل نموده و از این  چه ها و میوه رقابتی بین شاخه

شود.  ی سیب می ها چه طریق منجر به ریزش میوه

در افزایش ریزش سیب گلدن ممکن  BAهمچنین اثر 

علت قدرت غالبیت بیشتر شاخه نسبت به  است به 

(. 2557، 1همکاران و نو)والریاخوشه میوه دهنده باشد 

 ( گزارش کردند که درختان2555) 6گیمنز و همکاران

آدنین تیمار شده بودند.  گالبی رقم ویلیامز که با بنزیل

داشتند. نامبردگان به این بیشتریمیزان ریزش میوه 

                                                           
5. Vaieriano et al 

6. Gimenez et al 
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 الف                                                                                       ب                                    

 )ب(مان برداشت زو  )الف( پاشی دو هفته بعد از محلولدر بر درصد ریزش  میوه  BAمختلف  های اثرغلظت  -5شکل       

  ای دانکن است. دار نبودن در سطح یک درصد بر طبق آزمون چند دامنهدهنده معنیحروف مشابه روی نمودارها نشان

 

نتیجه رسیدند که در زمان برداشت در درختان تیمار 

5لوکار و استوپار های بزرگتری تولید شد. شده میوه
 

در  BA( به این نتیجه رسیدند که کاربرد 2559)

ترکیب با اتفن باعث کاهش تعداد و افزایش رشد میوه 

( نشان 2557) 2شود. همچنین استوپار و همکاران می

آدنین و  در ترکیب با بنزیل NAAدادند که کاربرد 

بندی  های جوان موجب کاهش میوه اتفن روی میوه

، BAتیمار با  شود. می "زیشیدل  گلدن"سیب نهایی 

روز پس از تمام گل اثر موثری در تنک  15الی  55

 (.2551، 9گالبی به همراه داشت )سالی

 طول و قطر میوه

بر طول و قطر میوه در سطح  BAپاشی  اثر محلول

ها مقایسه میانگین دادهدرصد معنی دار بود.  5احتمال 

                                                           
1. Lokar and Stopar 

2. Stopar et al 
3. Sally 

پاشی با  نشان داد که بیشترین طول میوه در محلول

 .گرم در لیتر حاصل شد میلی 521 و 555های غلظت

دست   کمترین مقدار طول میوه نیز در تیمار شاهد به

آمد که با تمامی تیمارهای مورد استفاده اختالف 

کاهش تعداد میوه  ب(. 2)شکل داری نشان داد معنی

 های ها به میوه  موجب افزایش هدایت آسمیالت

 سلول در نتیجهباقیمانده در مرحله طویل شدن 

 (.2551، 1شود )الین و باسی افزایش طول میوه می

که ( نشان داد 2551) 1پکتاس انلی وکمطالعات نتایج 

در گالبی رقم  BAبه همراه  BA+GA4+7کاربرد 

 کابیکوا و شده است.طول میوه باعث افزایش  "آکسا"

باعث افزایش  BA( نتیجه گرفتند که 2551) 9گابریل

                                                           
4. Layne and Bassi 

5. Canli and Pectas 

6. Chabikwa and Gabriel 
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 ب                           الف                                                                                     

 )ب( آلوی رقم قطره طال )الف( و طول میوهروی قطر  BA های مختلف اثر غلظت -2شکل 

ای دانکن است.دامنهدار نبودن در سطح یک درصد بر طبق آزمون چند دهنده معنیحروف مشابه روی نمودارها نشان

 

شود. استرن و  اندازه میوه در درختان گالبی می

باعث  BA( نیز گزارش کردند که 2559) 5فلیشمن

شده و همچنین با  "اسپادونا"افزایش اندازه میوه رقم 

، "کوسیا"کنندگی بیشتر در رقم  دارا بودن اثر تنک

از نظر قطر میوه بین  افزایش داده است.اندازه میوه را 

گرم در لیتر از لحاظ آماری  میلی 521و  555غلظت

به طور قطر میوه داری نداشت، ولی  تفاوت معنی

گرم در  و شاهد )صفر میلی 15داری بیشتر از  معنی

گرم  میلی  71و  555های  لیتر( بود. همچنین غلظت

با هم ری دا در لیتر نیز از لحاظ آماری تفاوت معنی

 9( و کلیور2559) 2باساگ الف(. 2نداشتند. )شکل

 BAبه همراه  NAA( مشاهده کردند کاربرد 2557)

متر بود موجب  میلی  55-52ها  میوه موقعی که قطر

 شود. افزایش قطر میوه سیب می

                                                           
1. Stern and Flaishman 
2. Basak 

3. Clever 

 حجم میوه 

داد ها نشان  نتایج مربوط به تجزیه واریانس داده

 سطح در بر حجم میوه BAهای مختلف که اثر غلظت

های مربوط بود. آنالیز داده دار معنی درصد یک احتمال

ها نسبت به  غلظت به حجم میوه نشان داد که تمامی

داری داشتند. بیشترین حجم  تیمار شاهد تفاوت معنی

گرم در  میلی 521 و 555های میوه مربوط به تیمار

به  تنک سبب افزایش نسبت برگ(. 9)شکل لیتر بود 

شود همچنین اندازه میوه همبستگی منفی با  میوه می

درختان  میزان باردهی درخت دارد که با انجام تنک در

میوه تعداد میوه نسبت به سطح مقطع عرضی تنه 

 یابد و سبب افزایش اندازه نهایی درخت کاهش می

(. استرن و2551شود )الین و باسی،  میوه می
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( گزارش کردند که افزایش غلظت 2559فالیشمن )

BA  گل   گرم در لیتر بعد از تمام میلی 515تا  21از

 5گردد. دنیس موجب افزایش اندازه میوه گالبی می

اسید آدنین و  ( گزارش کرد که وقتی بنزیل2555)

روی " دلیشز"نفتالین استیک روی درختان سیب رقم 

استفاده شود افزایش اندازه میوه را به  "مارک"پایه 

  همراه دارد.

 میزان مواد جامد محلول

 های اثر غلظت ،هاهبا توجه به تجزیه واریانس داد

روی این صفت در سطح احتمال یک  BAمختلف 

  دار بود. بیشترین مقدار مواد جامد محلول درصد معنی

که  دست آمد  لیتر بهگرم در  میلی 521 کل  در تیمار

گرم در  میلی 71و  555داری با تیمارهای  تفاوت معنی

لیتر نشان نداد. تیمار شاهد کمترین مقدار مواد جامد 

گرم در لیتر  میلی 15محلول کل را داشت که با تیمار 

افزایش  (.1در یک گروه آماری قرار گرفتند )شکل 

ده های درختان تنک ش مواد جامد محلول کل در میوه

تواند به دلیل کاهش باردهی باشد )کونج و  می

(. کاهش در باردهی موجب افزایش 2553همکاران، 

نسبت برگ به میوه و در نتیجه مقدار آسمیالت 

های باقیمانده روی درخت  ها به میوه بیشتری از برگ

(. میلیک و 5339، 2رتنی و همکارانآرسد )مک می

( نتایج مشابهی را گزارش نمودند که 2552) 9همکاران

                                                           
1. Dennis 

2. McArtney et al 

3. Milic et al 

باعث  "دلیشیز  گلدن"در سیب  BAطی آن کاربرد 

   افزایش مواد جامد محلول شده است.

 اسیدیته قابل تیتراسیون و pHمیزان 

و اسیدیته میوه در  pHبر  BAپاشی  اثر محلول

ها  تمامی غلظت درصد معنی دار بود. 5سطح احتمال 

داری با  تفاوت معنی گرم در لیتر(میلی  15)به جز 

داشتند. که با افزایش غلظت،  pHشاهد بر میزان 

 (.الف 1 شکل) یابد میوه نیز افزایش می pHمیزان 

( گزارش کردند که در 2555) 1و بالنگو ارسیا پاالسگ

مقایسه تنک دستی و تنک شیمیایی با جیبرلین در 

در میوه با شاهد مشاهده نشد.  pHسیب تفاوتی در 

( گزارش کردند که 2557) 1ماتا و همکاران حالی که

و  "امپایر"را در سیب رقم  pHکارباریل و اکسل 

داری افزایش داد. مقایسه  طور معنی  به "جونارد"

ها نشان داد که تمامی تیمارهای مورد  میانگین داده

داری در  معنیاستفاده نسبت به تیمار شاهد اختالف 

، 71های ند. همچنین غلظتمقدار اسیدیته نشان داد

گروه آماری  گرم در لیتر در یک میلی 521و  555

و همکاران  میلیکب(.  1)شکل  مشترک قرار گرفتند

اثر تنک  ای به منظور بررسی ( طی مطالعه2552)

  گلدن"بر کیفیت میوه سیب رقم BA شیمیایی با 

 BAگزارش کردند که تیمارهای مختلف  "دلیشیز

 کل میوه سیب داشتندداری بر اسیدیته  اختالف معنی

                                                           
4. García-Pallas and Blanco 

5. Matta et al 



 ...تنک  آدنین بر میزانهای مختلف بنزیل اثر غلظتپیری و همکاران: 
 

1 

 

 
 ر حجم میوهب BA مختلف های اثر غلظت  -9شکل 

 ای دانکن است.دار نبودن در سطح یک درصد بر طبق آزمون چند دامنهدهنده معنیروی نمودارها نشانحروف مشابه 
  

 
 مواد جامد محلول کل میوهر مقدار ب BAهای  اثر غلظت  -1شکل 

 ای دانکن است.دار نبودن در سطح یک درصد بر طبق آزمون چند دامنهدهنده معنیحروف مشابه روی نمودارها نشان

 

 افزایش نیز میوه ، اسیدیته کلBA غلظت افزایش و با

  یافت. 

 میزان آسکوربیک اسید

نتایج نشان داد اثر بنزیل آدنین بر میزان 

آسکوربیک اسید میوه در سطح احتمال یک درصد 

میزان آسکوربیک اسید در بیشترین . دار بود معنی

در تیمار  و کمترین آنگرم در لیتر  میلی 521تیمار 

گرم در لیتر  میلی 15دست آمد که با تیمار  شاهد به

(. 9داری با شاهد نشان نداد )شکل  اختالف معنی

 توسط بیشتر آسمیالت دریافت باعث کردن تنک

 افزایش مانند میوه کیفی خصوصیات بهبود و ها میوه

 ؛2553 همکاران، و کونج) شود می میوه ث ویتامین

میتی گزارش اساس بر (.2555 بالنک، و سولماخین
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 الف                                                                                                ب

 آلوی رقم قطره طال میوه (اسیدیته قابل تیتراسیون )ب الف(  و) pHروی  BA های اثر غلظت -1شکل 

 ای دانکن است.بر طبق آزمون چند دامنهدار نبودن در سطح یک درصد دهنده معنیحروف مشابه روی نمودارها نشان
  

 

 قطره طالمیوه آلوی رقم میزان آسکوربیک اسید بر  BA مختلف های اثر غلظت -9شکل 

 ای دانکن است.دار نبودن در سطح یک درصد بر طبق آزمون چند دامنهدهنده معنیحروف مشابه روی نمودارها نشان

 

 بکار کننده تنک تیمارهای تمامی( 2559) 5همکاران و

باعث افزایش ویتامین  "فلورداسان" رقم هلوی در رفته

 گردید. میوه ث

                                                           
1. Meitei et al  

میزان سفتی بافت میوه، محتوای فنل و فالونوئید 

 کل میوه

تاثیری در سفتی بافت  BAنتایج نشان داد که 

ای به  ( طی مطالعه2552ملیچ و همکاران ). میوه ندارد

آدنین بر  منظور بررسی اثر تنک شیمیایی با بنزیل
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 ... تنک آدنین بر میزانهای مختلف بنزیل اثر غلظتپیری و همکاران: 

 

01 
 

 
 میوه آلوی رقم قطره طالمیزان ظرفیت آنتی اکسیدانی بر  BAمختلف  های تاثیر غلظت -7شکل 

 ای دانکن است. دار نبودن در سطح یک درصد بر طبق آزمون چند دامنهدهنده معنیحروف مشابه روی نمودارها نشان

 

  گلدن"تشکیل میوه و کیفیت میوه سیب رقم 

کردند که تیمارهای مختلف گزارش  "دلیشیز

داری بر سفتی میوه سیب نداشت  آدنین اثر معنی بنزیل

نتایج مشابهی  که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد.

، 5لدیچر( و زردآلو )بوالت و کا2559)باساک،  در سیب

در مورد محتوای فنل و ( گزارش شده است. 5333

-فالونوئید کل میوه، تیمارهای شیمیایی تاثیر معنی

ارگول و مقادیر صفت مذکور نداشته است. داری بر 

 GA3 ( گزارش کردند که تاثیر تیمارهای2551) 2سن

آلو در ام( بر محتوای فنل کل میوه  پی پی 71و  15)

داری  هر دوسال آزمایش مشابه بود و اختالف معنی

نتایج حاصل از مطالعه حاضر گزارش آواد و  نداشت.

( را که نشان دادند تنک دستی تاثیر 2555) 9همکاران

 کند.داری بر غلظت فالونوئیدها ندارد، تائید میمعنی

                                                           
1. Bolat and Karlidage 

2. Erogul and Sen 

3. Awad et al. 

 هااکسیدانی میوهظرفیت آنتی

ظرفیت های مختلف بنزیل آدنین بر اثر غلظت

 در سطح احتمال یک درصد اکسیدانی میوه آنتی

ها حاکی از آن است مقایسه میانگین داده دار بود. معنی

مربوط به  اکسیدانی میوه ظرفیت آنتیکه بیشترین 

گرم در لیتر بوده است. کمترین  میلی 521 غلظت

نیز در تیمار شاهد به  اکسیدانی میوهظرفیت آنتی

 نتایج راستای در نتایج این (.7دست آمد )شکل  

 دادند نشان که دارد قرار (5331) 1ماالمی و کلسیگ

 بیوسنتز داری معنی طور به جیبرلین و اکسین

 که کند می تحریک ها میوه در را ثانویه های متابولیت

. شود می اکسیدانی آنتی فعالیت به افزایش منجر

 با که دادند نشان نیز( 2552) همکاران و استوپار

 محتوای دستی تنک طریق از درخت بار کاهش

موثر های اکسیدان آنتی از یکی عنوان به که ها فنل پلی

                                                           
4. Klessig and Malamy  
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 یابد. می افزایش است، شده شناخته سیب در

 

 یکل یریگ جهینت

 موثر تنک موجب مختلف سطوح در BA ماریت

  نیهمچن و شود یم وهیم یفیک بهبود شیافزا و ها وهیم

 تحت وهیم یدانیاکسیآنت تیظرف و ث نیتامیو مقدار

 نیتامیو ،آن غلظت شیافزا با که گرفته قرار BA ریتاث

. دیآ یم شیافزا زین وهیم یدانیاکسیآنت تیظرف و ث

 باعث وهیم وزن و اندازه شیافزا با  BAماریت نیهمچن

 طال قطره رقم آلو وهیم شتریب یبازارپسند افزایش

 .شود یم
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Abstract 

In order to evaluate the effects of BA on thinning, qualitative characteristics and antioxidant 

capacity in plum cv "Golden Drop", this research was conducted in Research Station of 

Agriculture, Tabriz University. A randomized complete block design (RCBD) with 5 treatments 

of BA (0, 50, 75, 100 and 125 mg / l) and 4 replications was arranged. Treatments were applied 

14 days after full bloom on the selected branches. The thinning percentage and fruit quality 

parameters including total soluble solids (TSS), vitamin C, fruit diameter, length, volume, total 

flavonoids, total phenolic compounds and antioxidant capacity were measured. Results showed 

that BA significantly increased the amount of fruit thinning fruit, length, diameter, volume, 

soluble solids, vitamin C, titratable acidity and antioxidant capacity. Fruit firmness, total 

flavonoids and, total phenolic compounds were not affected by BA treatments. The highest fruit 

thinning belonged to 125 mg/L BA. In conclusion, BA caused significant thinning intensity and 

improved fruit quality of plum cv. "Golden Drop".  
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