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  زرشک (Berberis vulgaris) درختچه ای مقاوم به خشکی و شوری می باشد. با سطح زیر کشت وسیعی در خراسان 
جنوبی پرورش می یابد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این 
تحقیق تنظیم کننده های رشد گیاهی اسید جیبرلیک (GA3) و 6- بنزیل آدنین (BA) هر کدام در چهار سطح )صفر، 50، 100 
و 200 میلی گرم در لیتر( به تنهایی و توام با یکدیگر (GA3+BA) بر روی زرشک محلول پاشی گردیدند. نتایج نشان داد 
همه سطوح GA3 و GA3 +BA و BA 200 میلی گرم در لیتر در مقایسه با شاهد سبب افزایش معنی دار طول میوه زرشک 

 GA3 100میلي گرم در لیتر( و شاهد بود. محلول پاشي با( GA3 گردیدند. بیشترین و کمترین طول میوه مریوط به تیمارهاي
و GA3 +BA اثر معنی داری بر افزایش قطر میوه و وزن میوه زرشک نسبت به محلول پاشي با BA داشتند. باالترین قطر و 
وزن میوه در تیمارهاي GA3 و GA3 +BA به ترتیب مشاهده شد. GA3 و GA3 +BA با همه سطوح و BA )100 و 200 
میلی گرم درلیتر( سبب افزایش معنی دار TSS )مجموع مواد جامد قابل حل( نسبت به شاهد گردیدند. اسید جیبرلیک  200 
میلی گرم در لیتر ، BA 200 میلی گرم در لیتر و همه سطوح GA3 +BA نسبت به شاهد مقدار آنتوسیانین میوه زرشک را 
افزایش معنی داری دادند. بنابراین نتیجه گیري مي شود GA3 با همه غلظت هاي مورد استفاده )50، 100 و 200 میلي گرم 
بر لیتر( سبب افزایش طول و TSS میوه زرشک گردیده است و غلظت 100 میلي گرم بر لیتر آن سبب  بیشترین طول میوه و 
مقدار آنتوسیانین میوه زرشک شده است. بنابراین بهترین تنظیم کننده رشد گیاهي جهت افزایش کیفیت و کمیت میوه زرشک 

مي باشد.
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مقدمه
 Berberis vulgaris علمی  نام  با  زرشک    
متعلق به خانواده Berberidaceae می باشد. این 
سطح  با  شوری  و  به خشکی  مقاوم  درختچه 
زیر کشت وسیعی در خراسان جنوبی پرورش 
اندام    .)Kafi & Balandari, 1381( یابد  می 
های این درخت شامل ریشه، پوست، برگ و 
خصوصًا میوه به دلیل دارا بودن آلکالوئیدهای 
مختلف خاصیت دارویی دارند. در طب سنتی 
میوه ها برای تقویت کبد، قلب، جلوگیری از 
استفاده  خون  تصفیه  درد،  تسکین  خونریزی، 
از  استفاده  اخیر  های  سال  در  شوند.  می 
پیدا  افزایش  غذایی  صنایع  در  زرشک  میوه 
انواع  مانند  مختلفی  و محصوالت  است  کرده 
آشامیدنی ها، ژله، پاستیل، مربا، رنگ خوراکی 
 Javadzadeh & Fallah,( از میوه تهیه می گردد
2012(. تنظیم کننده های رشد گیاهی وضعیت 

هورمونی گیاه را می توانند تغییر دهند در نتیجه 
ریزش میوه کاهش، عملکرد و کیفیت افزایش 
می یابد )Ghosh et al., 2013(. استفاده ازتنظیم 
که  است  راههایی  از  یکی  رشد  های  کننده 
تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلولی را تحریک 
یابد.  می  افزایش  میوه  اندازه  نتیجه  در  کرده 
سایتوکینین ها یکی از موثرترین و شناخته ترین 
تنظیم کننده های رشد برای بهبود اندازه میوه 
می  تحریک  را  سلولی  تقسیم  زیرا  باشند  می 
 Kim et al.,  2006; Ahmed & Abde-allh,( کنند
2007(. استفاده از سایتوکینین در تولید تجاری 

 Actinidia( کیوی  و   )Vitis vinifera(انگور
 Mousawinejad et( دارد  کاربرد   )deliciosa

اندازه  ها  سایتوکینین  تحقیقي  در   .)al., 2014

را   )Ziziphus jujuba( عناب  میوه  وزن  و 
داده  کاهش  را  اسیدیته  و    TSS ولی  افزایش 
اند)Mishra et al., 2011( .  همچنین گزارش 
شده سایتوکینین اندازه و کیفیت انگور و گوجه 
فرنگی)Solanum lycopersicun( را افزایش داده 
 Hassan et al., 2009;Mousawinejad et( است
al., 2014(. اسید جیبرلیک به تنهایی و یا همراه 

با بنزیل آدنین اندازه و وزن میوه ها بخصوص 
 Kranthikumar( است  داده  افزایش  را  انگور 
 & Sharma,2016 ;Omer & Elmorsy, 2000;

                                         .)Omer & Girgis,2005

    Zhang & Whitig (2011( گزارش کردند 
میوه،  اندازه  افزایش  برای  هم  جیبرلیک  اسید 
بهبود خصوصیات شیمیایی  مقدار محصول و 
میوه محلول پاشی می گردد. تاثیر آن به دلیل 
تحریک رشد سلولی و تقسیم سلولی می باشد. 
تنظیم کننده هاي رشد گیاهي ارتباط بین منبع 
)Source( و مصرف کننده )Sink(را تحت تاثیر 
قرار مي دهند. سبب شده قند بیشتر ي به گل 
ها و میوه ها انتقال پیدا کرده و در آنها تجمع 
پاشی  محلول  شد  معلوم  تحقیقي  در  یابند. 
عناب با اسید جیبرلیک اندازه میوه و عملکرد 
 Gill  & Bal,(این درخت را افزایش داده است
محلول  همچنین   .  )2013; Shou Yang, 2012

و  اندازه  افزایش  سبب  جیبرلیک  اسید  پاشی 
 ،)Phoenix dactylifera( میوه های خرما  وزن 
 Punica(انار و   )Persea americana(آووکادو
 Sharma & Singh,( است  شده    )granatum

 2008;Garner et al., 2011;Reddy & Prasad,

رشد  های  کننده  تنظیم  اثر  مورد  در   .  )2012

نیست.  اطالعاتی در دسترس  میوه زرشک  بر 
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اثر محلول پاشی غلظت های ....

بنابراین در این تحقیق تاثیر غلظت های مختلف 
بنزیل آدنین بر خصوصیات  اسید جیبرلیک و 

میوه زرشک بررسی گردید.
ها روش  و  مواد 

زرشک  تحقیقاتی  باغ  در  آزمایش  این 
در  که  بیرجند  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
عرض جغرافیایی 32 درجه و 52 دقیقه شمالی 
و طول جغرافیایی 59 درجه و 13 دقیقه شرقی 
شده  واقع  دریا  سطح  از  متر   1410 ارتفاع  و 
طرح  قالب  در  فاکتوریل  آزمایش  با  است، 
انجام  در  تکرار  سه  با  تصادفی  کامل  بلوک 
منطقه خشک،  هوایي  و  آب  شرایط   گردید. 
و  متر  میلي   170 آسماني  نزوالت  میانگین 
میانگین دماي سالیانه آن 16/5 درجه سلسیوس 
مي باشد. تنظیم کننده های رشد گیاهی اسید 
جیبرلیک)GA3(  با 4 سطح )صفر، 50، 100 و 
  )BA-6(و بنزیل آدنین )200 میلی گرم در لیتر
با 4 سطح )صفر، 50، 100 و 200 میلی گرم 
در لیتر( و اسید جیبرلیک + بنزیل آدنین با 4 
سطح )0، 50، 100 و 200 میلي گرم در لیتر هر 
کدام از تنظیم کننده ها( ساخت شرکت مرک 
در زمان تمام گل )25 اردیبهشت( و  مجدداً 
10 روز پس از ریزش گلبرگ ها  )7خرداد( بر 
روی خوشه هاي زرشک به مقدار 3 لیتر براي 
هر درخت محلول پاشی گردیدند. جهت تهیه 
استفاده  مقطر  آب  از  هورموني  هاي  محلول 
شد و جهت جذب بهترتنظیم کننده های رشد 
از  قبل  و  گردید  استفاده  )نیز  مویان(توئین  از 
محلول پاشی درختان آبیاری گردیدند. با توجه 
به تأثیرات نامطلوب نور بر تنظیم کننده های 
خورشید  غروب  آستانه  در  محلولپاشی  رشد 

صورت  بود  حداقل  نور  شدت  هنگامیکه 
تا صبح جهت  نتیجه فرصت کافی  گرفت در 

جذب بهتر فراهم شد.
سال(   16 ( سن  با  درختانی  تکرارها 
در  درختان  بودند.  یکسان  ندازه  ا و 
روي  فاصله  با  منظم  بطور  ردیف هایي 
بودند.  شده  کشت  متر   3 ردیف  بین  و 
عملیات داشت بطور عادی و یکنواخت برای 
همه درختان دنبال شد. در اوایل آبان ماه پس از 
رسیدگی میوه ها برداشت شدند و خصوصیات 
فیزیکوشیمیایی میوه مورد بررسی قرار گرفت. 
   وزن میوه بر حسب گرم با ترازو )دقت، 
میوه  پنجاه عدد  اندازه گیری شد.  4- 10 گرم( 

از  انتخاب و پس  بطور تصادفی  از هر تکرار 
گردید.  تعیین  آنها  میانگین  وزن  اندازه گیری 
جهت اندازه گیری وزن خشک 15 گرم زرشک 
از هر تکرار به مدت 48 ساعت در انکوباتور با 
دمای 72 درجه سلسیوس قرار داه شد. سپس 
وزن خشک با ترازو ) دقت،4- 10  گرم( اندازه 
گیری شد.  برای اندازه گیری طول میوه و قطر 

میوه از کولیس استفاده شد.
با   )TSS( حل  قابل  جامد  مواد  مجموع    
دستگاه رفرکتومتر دستی و pH با دستگاه pH متر 
اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری اسیدیته 
لیتر از عصاره با 80  قابل تیتراسیون 20 میلی 
میلی لیتر آب مقطر رقیق شده و تیتراسیون با 
سود 0/1 نرمال با استفاده از معرف فنل فتالئین 
انجام شد و میزان اسید موجود در عصاره بر 
محاسبه  لیتر  میلی   100 در  گرم  میلی  حسب 
با  آنتوسیانین  مقدر   .)Hosini., 2009( گردید 
دو  سیستم  از  استفاده  با   pH اختالف  روش 
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 Giusti and Wrolstad,(بافري اندازه گیري شد
 9/1 نسخه   SAS افزار  نرم  با  ها  داده   .)2001

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسات 
میانگین ها از روش دانکن انجام گرفت.

نتایج و بحث
اثر  که  داد  نشان  ها  داده  واریانس  تجزیه 
نوع تنظیم کننده رشد و اثر غلظت تنظیم کننده 
رشد و اثرات متقابل نوع تنظیم کننده رشد و 
غلظت تنظیم کننده رشد بر طول میوه، مقدار 
آنتوسیانین و TSS و اثر نوع تنظیم کننده رشد 
و اثر غلظت تنظیم کننده رشد بر قطر میوه و 
اما بر اسیدیته،  اند.  وزن میوه  معنی دار شده 
نداشتند  داری  معنی  تاثیر   pH و  وزن خشک 

)جدول 1(.
اثر متقابل نوع تنظیم کننده رشد و غلظت 
 GA3 +BA ،GA3 تنظیم کننده رشد نشان داد که
با همه غلظت ها و BA با باالترین غلظت )200 
طول  شاهد  با  مقایسه  در  لیتر(  در  گرم  میلی 
میوه زرشک را بطور معنی داری افزایش دادند. 
باالترین غلظت GA3 (200 میلی گرم در لیتر( 

بیشترین طول میوه )09/12 میلی متر( را داشت  
 86/9( شاهد  به  مربوط  میوه  طول  کمترین  و 
 GA3+BA GA3 و   بود )جدول2(.  متر(  میلی 
بطور معنی داری  قطر میوه و وزن میوه زرشک 
میوه  قطر  بیشترین   GA3 دادند.  افزایش  را 
)7/33 میلی متر( و  GA3+BA  بیشترین وزن 
میوه )0/37 گرم( را داشتند )جدول3(. تمامی 
را  زرشک  میوه  وزن  و  میوه   قطر  ها  غلظت 
نسبت به شاهد افزایش معنی دار دادند )جدول 
 BA  با همه غلظت ها و  GA3+BA و GA3 .)4
افزایش  سبب  لیتر  در  گرم  میلی   200 و   100

شاهد  به  نسبت  زرشک  میوه   TSS دار  معنی 
 BA لیتر،  در  گرم  میلی   GA3 100 گردیدند. 
تمامی  با    GA3+BAلیتر و در  میلی گرم   200

آنتوسیانین  دار  معنی  افزایش  غلظت ها سبب 
میوه زرشک نسبت به شاهد گردیدند. محلول 
پاشی تنظیم کننده های رشد تاثیر معنی داری 
زرشک  میوه    pHو اسیدیته  خشک،  وزن  بر 

نداشتند )جدول 2( .
در این تحقیق محلول پاشي اسید جیبرلیک 

 (Berberis vulgaris)تجسیِ ٍاریاًس هحلَل پاشی غلظت ّای هختلف اسیذ جیبرلیک ٍ بٌسیل آدًیي بر خصَصیات فیسیکَشیویایی هیَُ زرشک - 1جذٍل 

 

 هٌبغ تغییرات
درجِ 
 آزادی

 هیاًگیي هربعات

 ٍزى خشک TSS pH آًتَسیاًیي اسیدیتِ قطر هیَُ طَل هیَُ ٍزى هیَُ

014/0 2 تکرار ** 029/0  ** 10/0  ** 85/2 ** 014/0 ** 43/1 ** 017/0 ns 022/0 ns 

106/0 2 تٌظین کٌٌدُ رشد  ** 81/3 ** 48/1  ** 022/0  ** 131/0 ** 16/6 ** 003/0 ns 008/0 ns 

013/0 3 غلظت  ** 45/18 ** 05/1  ** 001/0 ** 061/0 ** 04** /98  027/0 ns 018/0 ns 

040/0 6 تٌظین کٌٌدُ  رشد ٍ غلظت ns 00/1 ** 10/0  ns 006/0 ** 044/0 ** 19/4 ** 039/0  ns 042/0 ns 

001/0 70 خطا  282/0  214/0  212/0  004/0  32/1  039/0  034/0  

03/11  ضریب تغییرات  83/4  46/6 16/13  62/6  48/5 58/9  25/8  
ns ٍ:** است% 1 بِ ترتیب بیاًگر عذم اختالف ٍ اختالف هعٌی دار در سطح احتوال 
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 (Berberis vulgaris) هقایسِ هیاًگیي ًَع تٌظین کٌٌدُ رشد ٍ غلظت تٌظین کٌٌدُ رشد بر خصَصیات فیسیکَشیویایی هیَُ زرشک- 2جدٍل 
 (%) TSS (mg/g) آًتَسیاًیي (mm) طَل هیَُ ًَع تٌظین کٌٌدُ  ٍ  غلظت

GA3 086/9  هیلی گرم در لیتر  e 91/0  c 53/18  d 

GA3 5011/11  هیلی گرم در لیتر  bcd 90/0  c 98/21  ac 

GA3 10009/12 هیلی گرم در لیتر  f 03/1  b 33/22  ab 

GA3 200 32/11 هیلی گرم در لیتر  bc 92/0  c 26/22  abc 

BA084/9  هیلی گرم در لیتر  e 92/0  c 20/18  d 

BA 5050/10  هیلی گرم در لیتر  cde 91/0  c 35/19  de 

BA 10065/10  هیلی گرم در لیتر  cde 92/0  c 63/21  ac 

BA 20051/11  هیلی گرم در لیتر  b 05/1  b 84/22  ab 

GA3+BA ( هیلی گرم در لیتر0ّر کدام ) 84/9  e 92/0  c 42/18  d 

GA3+BA ( هیلی گرم در لیتر50ّر کدام ) 68/11  ab 10/1  a 98/20  e 

GA3+BA ( هیلی گرم در لیتر100ّر کدام ) 32/11  bc 09/1  ab 21/22  abc 

GA3+BA ( هیلی گرم در لیتر200ّر کدام ) 79/11  a 09/1  b 02/23  a 

 اختالف هعٌی داری  بر اساس آزهَى داًکي ًدارًد% 5هیاًگیي ّای داری حرٍف هشابِ در ّر ستَى با ّودیگر در سطح احتوال 

 (Berberis vulgaris)هقایسِ هیاًگیي ًَع تٌظین کٌٌذُ رشذ بر قطر ٍ ٍزى  هیَُ زرشک - ۳جذٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختالف هعٌی داری  % 5هیاًگیي ّای داری حرٍف هشابِ در ّر ستَى با ّودیگر در سطح احتوال 
  بر اساس آزهَى داًکي ًدارًد

 (g)ٍزى هیَُ  (mm)  قطر هیَُ ًَع تٌظین کٌٌدُ رشد

GA3 33/7 a 36/0  a 

BA 93/6  b 32/0  b 

GA3 + BA 20/7  a 37/0  a 

 (Berberis vulgaris)هقایسِ هیاًگیي غلظت ّای هختلف تٌظین کٌٌذُ ّای بر قطر  ٍزى هیَُ زرشک - 4جذٍل 

 
 

 
 
 

اختالف هعٌی داری  % 5هیاًگیي ّای داری حرٍف هشابِ در ّر ستَى با ّودیگر در سطح احتوال 
  بر اساس آزهَى داًکي ًدارًد

 

 (g)ٍزى هیَُ  (mm)قطرهیَُ  غلظت تٌظین کٌٌدُ رشد

86/6  هیلی گرم در لیتر0  a 29/0  a 

21/7  هیلی گرم در لیتر50  b 36/0  b 

22/7  هیلی گرم در لیتر100  b 38/0  b 

32/7  هیلی گرم در لیتر200  b 37/0  b 

اثر محلول پاشی غلظت های ....



38

»نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران« دوره 4 - شماره 1-  پیایند 6- بهار و تابستان  1400 

به تنهایی و توام با بنزیل آدنین با همه غلظت 
ها و بنزیل آدنین با باالترین غلظت بطور معنی 
زرشک  میوه  طول  شاهد  با  مقایسه  در  داری 
داد که  نشان  نتایج  دادند. همچنین  افزایش  را 
محلول پاشي با اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین 
این  است.  داده  افزایش  را  زرشک  میوه  قطر 
افزایش بخاطر افزایش تقسیم سلولی و تعداد 
سلول هاي میوه می باشد. اسید جیبرلیک بیشتر 
سبب افزیش طول سلول شده و بنزیل آدنین 
 Yuan( تقسیم سلولی میوه را تحریک می کند
Greene, 2000 &(. محلول پاشي بنزیل آدنین 

را  سلولی  تقسیم  میوه  رشد  اولیه  مراحل  در 
تحریک می کند در نتیجه اندازه میوه افزایش 
 .)Kranthikumar & Sharma, 2016( یابد.  می 
 Khalil  )2013( آزمایش   این  نتایج  با  همسو 
 Reddy و همکاران )2011( و  Garner،& Aly

Prasad (2012 &( گزارش دادند محلول پاشی 

اسید جیبرلیک سبب افزایش اندازه و وزن میوه 
های خرما، آووکادو و انار شده است. هچنین 
 ،Tambe (2001) همسو با یافته های این تحقیق
همکاران  و   Warusavitharana  ،Liu (2002) 

  Meena ،)2010( و همکاران Souze ، )2008(
گزارش   )2015( همکاران  و   Khotو  )(2012

و  جیبرلیک  اسید  با  پاشي  محلول  که  کردند 
بنزیل آدنین اندازه میوه  انگور را افزایش داده 

است.
یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد محلول 
پاشي با GA3 و GA3+BA وزن میوه زرشک را 
افزایش  است.  داده  افزایش  داري  معني  بطور 
وزن میوه در اثر محلول پاشي تنظیم کننده ها 
به دلیل افزایش معنی دار اندازه میوه و بهبود 

ظرفیت  افزایش  و  میوه  ای  تغذیه  وضعیت 
فتوسنتزی می باشد. زیرا هنگام تیمار با اسید 
جیبرلیک و بنزیل آدنین انتقال مواد فتوسنتزی 
 )Letham (1969 یابد.  می  افزایش  میوه  به 
گزارش کرد سایتوکنین عالوه بر افزایش تقسیم 
سلولی، انتقال مواد غذایی و اسیدهای آمینه را 
 Bangherth .به نقاط تیمار شده تسریع می کند
و  جیبرلیک  اسید  کرد وجود  گزارش   )(2004

بنزیل آدنین  در پری کاپ میوه سبب تحریک 
تقسیم سلولی و طویل شدن سلولی و افزایش 
و   Huang گردد.  می   )sink( مقصد  فعالیت 
همکاران )2002( گزارش کردند که BA سبب 
برگ  از  نیتروژن  و  کربن  اسیمیالتهای  شده 
افزایش  یابند.  انتقال  میوه  به  تیمارشده  های 
و  جیبرلک  اسید  پاشي  محلول  با  میوه  وزن 
 Khalil & Aly های  یافته  مطابق  آدنین  بنزیل 
 Liu (2002) ،Tambe (2001)  2013)( در انار و

و   )2008( همکاران  و   Warusavitharana  ،
Meena  (2012(  در انگور می باشد. 

در این تحقیق محلول پاشي اسید جیبرلیک 
 TSS دار  معنی  افزایش  سبب  آدنین  بنزیل  و 
و آنتوسیانین میوه زرشک گردید. مطابق یافته 
 Khalil & Aly (2013) حاضر  تحقیق  های 
 Saleem  ،El-sabagh & Ahmed (2004)  ،
هورمون  این  مثبت  تاثیر    )2008( وهمکاران 
ها را بر افزایش TSS میوه گزارش کردند. اما 
نتایج  خالف  بر  همکاران)2012(  و   Khalid

این تحقیق گزارش کردند محلول پاشي اسید 
 Citrus( میوه نارنگی TSS جیبرلیک تاثیری بر
یافته های  با  نداشته است. مطابق   )reticulata

گزارش   )Khalil & Aly (2013 تحقیق  این 



39

مقدار  جیبریک  اسید  پاشي  محلول  کردند 
آنتوسیانین میوه انار را افزایش داده است. 

یافته هاي ترویجي
وضعیت  گیاهي  رشد  هاي  کننده  تنظیم 
در  دهند  تغییر  توانند  مي  را  گیاه  هورموني 
کیفیت  و  عملکرد  کاهش،  میوه  ریزش  نتیجه 
میوه افزایش مي یابد. بطور تجاري در بسیاري 
بویژه  ها  هورمون  پاشي  محلول  از  کشورها 
افزایش  جهت  ها  سایتوکینین  و  ها  جیبرلین 
بر  شود.  مي  استفاده  ها  میوه  کیفیت  و  اندازه 
اساس یافته هاي این تحقیق  جهت درشت تر 
شدن و بهبود کیفیت میوه زرشک محلول پاشي 
تنظیم کننده رشد اسید جیبرلیک به تنهایي و یا 
توام با بنزیل آدنین بر روي خوشه گل و میوه 
البته  پیشنهاد مي گردد.  تشکیل شده  تازه  هاي 
امکان استفاده از تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین 
به تنهایي هم وجود دارد که جهت تاثیر مطلوب 
بایستي با غلظت باال ) 200 میلي گرم بر لیتر( 
محلول پاشي گردد. در صورتیکه محلول پاشي 
اسید جیبرلیک در هرغلظتي )50، 100 و 200 

میلي گرم بر لیتر( سودمند مي باشد. 

اثر محلول پاشی غلظت های ....
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Abstract

Barberry (Berberis vulgaris) is a drought and salttolerant shrub cultivated 

extensively in South Khorasan Province. This was a factorial experiment with 

a randomized complete block design and three replications. In this study, four 

levels (0, 50, 100 and 200 mg/L) of gibberellic acid (GA3) and 6-benzyl adenine 

(6-BA) were sprayed on the barberry alone and in combination with each other 

(GA3+BA). According to the results, the barberry fruit length significantly 

increased after the treatment at all levels of GA3 and GA3+BA, and 200 mg of BA 

compared to the control. GA3 (100 mg/L) and control solutions caused the highest 

and lowest increase in the fruit length, respectively. The use of GA3 and GA3+BA 

significantly increased the barberry fruit diameter and weight compared to the BA. 

The highest fruit diameter and weight were observed in the GA3 and GA3+BA 

treatments, respectively. All concentrations of GA3 and GA3+BA, and 100 and 

200 mg/L of BA significantly increased the total soluble solids (TSS) compared 

to the control. All concentrations of GA3+BA, 200 mg/L of GA3, and 200 mg/L of 
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BA significantly increased barberry fruit anthocyanin as compared to the control. 

Therefore, it is concluded that GA3 with all concentrations used (50, 100 and 200 

mg/l) increased the length and TSS of barberry fruit and the concentration of 100 

mg / l caused the maximum fruit length and anthocyanin content of barberry fruit. 

Therefore, it is the best plant growth regulator to increase the quality and quantity 

of barberry fruit.

Keywords: Anthocyanin, Fruit length, Plant growth regulators, Fruit weight 


