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 خالصٍ

جضء اًگَس . ؿَدببػث ایجبد تٌؾ اػوضی دس گیبّبى هیی اػت کِ ؿَسی یکی اص ػَاهل هْن هحیط

هحتَای هطبلؼِ بشسػی اثش ؿَسی بش اػت. ّذف ایي بٌذی ؿذُگیبّبى ًؼبتب حؼبع بِ ؿَسی طبقِ

بیذاًِ، ػبچبق ٍ ؿبًی، لؼل، قشُ .Vitis vinifera L) دس چْبس طًَتیپ اًگَس ّبی ػبصگبساػوَلیت

دس سیـِ ٍ بشگ ّوِ ؿَسی  بب افضایؾبتبئیي ّبی هحلَل، پشٍلیي ٍ گلیؼیيٌذهحتَای قد. بَؿبّشٍدی( 

ّبی ػبچبق ٍ هیضاى افضایؾ دس بشگ ٍ سیـِ طًَتیپ ،داسی یبفتبِ ؿبّذ افضایؾ هؼٌیّب ًؼبتطًَتیپ

r)داسی ّوبؼتگی هثبت هؼٌیدیگش بَد.  ؿبّشٍدی بیـتش اص دٍ طًَتیپ
2
>0.9 P<0.05,)  هحتَای بیي

اص ًظش  ّبی ػبچبق ٍ ؿبّشٍدیسػذ طًَتیپبِ ًظش هی ّب ٍجَد داؿت.دس ّوِ طًَتیپی ػبصگبس ّبیتاػوَل

 ّبی ػبصگبس ٍضؼیت بْتشی تحت ؿَسی داسًذ.اػوَلیتتَلیذ 

 

 صیؼتی.تٌؾ غیش اًگَس، ،ػبصگبس هَاد هحلَل کلیذی: کلمات
 

 

 مقذمٍ

کِ دس اكطالح هَاد  ؿَددس گیبُ هیّب تؼذادی اص هتببَلیت تِ ؿذىٍ اًببؿ تٌؾ ؿَسی هٌجش بِ تغییشات گؼتشدُ بیَؿیویبیی

ّب، ّب ػوذتب ؿبهل کشبَّیذساتکٌٌذ. ایي هتببَلیتّبی بیَؿیویبیی هذاخلِ ًویؿًَذ، چَى دس ٍاکٌؾهحلَل ػبصگبس ًبهیذُ هی

 هَاد هحلَل بب ٍصى هَلکَلی کن هثل پشٍلیي ٍ هـتقبت بتبئیي ّؼتٌذ.

اػت. ًقؾ ػوذُ ؿذُّبی هحیطی هـبّذُّب دس قؼوتْبی هختلف گیبّبى دس پبػخ بِ اًَاع تٌؾافضایؾ تجوغ قٌذ

چٌذیي  .[5] ّب ًیض ًقؾ داسدتٌْب دخبلت هؼتقین دس ػٌتض تشکیببت دیگش ٍ تَلیذ اًشطی اػت، بلکِ دس تثبیت غـبّب ًِقٌذ

-ّب بِ ػٌَاى چبپشٍىّب دس تٌظین فـبس اػوضی ػلَل، آىآى بش ًقؾاػت. ػالٍُپیـٌْبد ؿذُّب پشٍلیي ٍ بتبئیيػولکشد بشای 

ّب سا حفبظت ّب ٍ پشٍتئیيکٌٌذ، ػبختبس آًضینسا تثبیت هی IIکٌٌذ کِ کوپلکغ فتَػیؼتن ّبی بب ٍصى هَلکَلی کن ػول هی

ّب تحت ؿتگی پشٍلیي ٍ بتبئیيحبل، اًببّشکٌٌذ. بِّبی آصاد سا جبسٍة هیکٌٌذ ٍ سادیکبلکٌٌذ، یکپبسچگی غـب سا حفظ هیهی

-گلیؼیي ٍ )قٌذ، پشٍلیيّبی ػبصگبس اػوَلیتبشسػی اثش ؿَسی بش  هطبلؼِ ّذف اص اًجبم ایي . [6]تٌؾ ٍابؼتِ بِ گًَِ اػت 

بشسػی ّبی هختلف ؿَسی هَسدتحت غلظتهطبلؼِ ّوبؼتگی بیي فبکتَسّبی هَسدّوچٌیي  بتبئیي( دس چْبس طًَتیپ اًگَس بَد.

 شفت. قشاس گ
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 َامًاد ي ريش

ؿبّشٍدی( اص کلکؼیَى هَجَد دس ببؽ کْشیض  ٍ بیذاًِ، ػبچبقلؼلؿبًی، قشُ، .Vitis vinifera Lطًَتیپ اًگَس ) چْبسّبی قلوِ

، بب 5/1ّب بؼذ اص ضذػفًَی بب بٌَهیل %غشبی( تْیِ ٍ بِ گلخبًِ اًتقبل یبفت. قلوِ)هشکض تحقیقبت کـبٍسصی اػتبى آرسببیجبى

IBA  )ایٌذٍل بَتیشیک اػیذ(ppm100 ِّب دس هحیط پشلیت ٍ دس یک ػیؼتن بِ هذت چٌذ ثبًیِ تیوبس ؿذًذ. ػپغ قلو

°بؼتش حشاستی )
C22-22%( بب سطَبت کبفی )حبٍی  ّبیگلذاىداس بِ ّبی سیـِصایی قشاس دادُ ؿذ. قلوِ( جْت سیـ20ِ-100

ّبی دٍ بشگ کبهل دس ّوبى هحیط ًگْذاسی ؿذًذ ٍ بؼذ بِ گلذاى 4الی  3ذى تب پذیذاس ؿپیت ٍ کَد آلی اًتقبل دادُ ؿذًذ ٍ 

سٍص ػَم ؿذ ٍ غلظت  2ّب ّش گلذاى اًتقبل یبفتٌذ. هحلَل َّگلٌذ تغییش یبفتِ ٍیظُ اًگَس بَد. هحلَل لیتشی حبٍی َّگلٌــذ 

ّب بب فَیل ّب گلذاى. جْت جلَگیشی اص اثش ًَس ٍ تکثیش جلبکؿذ( سٍصاًِ کٌتشل 6-5/6ّب )دس هحذٍدُ هحلَل pHهَاد غزایی ٍ 

تحت َّادّی بِ  NaClهیلی هَل  100ٍ  50، 25 ،0ّبی ؿذًذ. تیوبس ؿَسی دس َّگلٌذ حبٍی غلظت آلَهیٌیَهی پَؿبًذُ

ؿذ تب بِ غلظت جی بِ هحلَل غزایی اضبفِ ـكَست تذسیبِ NaClضی ـت اص ؿَک اػوـت هوبًؼـبل ؿذ. جْـهذت دٍ ّفتِ اػو

 ش بشػذ. ـًظهَسد
بب  . پشٍلیيگیشی ؿذاًذاصًُبًَهتش  425هیضاى جزة دس  ٍاًجبم  [3] ػَلفَسیک -بب سٍؽ فٌل ّبی هحلَلػٌجؾ قٌذ

بب اػتفبدُ اص  بتبئیيگلیؼیي .گیشی ؿذًبًَهتش اًذاصُ 520س هیضاى جزة د ٍگیشی اًذاصُ [2]ٍ ّوکبساى    Batesاػتفبدُ اص سٍؽ

  SPSS آًبلیض آهبسی بب ًشم افضاس .ًبًَهتش تؼییي ؿذ 365هیضاى جزة دس  ٍگیشی اًذاصُ Grieve ٍ Grattan  [4]  ؽسٍ

(Version 19.0)  ّب آًبلیضطًَتیپّب ٍ تیوبسًجبم ؿذ. جْت هقبیؼِ ا Tukey  .اًجبم ؿذ 

 

 ي تحث وتایج

 َای محلًلقىذ

( یبفت P<0.05داسی )بِ ؿبّذ افضایؾ هؼٌیّب ًؼبتِ ٍ بشگ ّوِ طًَتیپّبی هحلَل دس سیـبب افضایؾ ؿَسی هحتَای قٌذ

ّبی ػبچبق ٍ طًَتیپسیـِ بشگ ٍ بَد ٍ هیضاى افضایؾ دس ّبی هحلَل تحت ؿَسی هٌظن ای قٌذ. افضایؾ هحتَ(1ؿکل )

ؿبًی ٍ ، دس  قشُبَدبشگ تش اص بیـسیـِ ّب هحتَای قٌذ طًَتیپ دس ّوِبَد.  دیگش دٍ طًَتیپؿبّشٍدی ًؼبت بِ ؿبّذ بیـتش اص 

تفبٍت قٌذ سیـِ فقط بیي ؿبّشٍدی بب ػبیش  ًـبى داد کِ GLMآًبلیض  .بیذاًِ هقذاس قٌذ سیـِ بیؾ اص دٍ بشابش بشگ بَدلؼل

-داس بَد. تفبٍت قٌذ سیـِ ٍ بشگ بیي ّوِ تیوبسّب هؼٌی( بَد، تفبٍت قٌذ بشگ بیي ّوِ طًَتیپP<0.05داس )ّب هؼٌیطًَتیپ

اػت، اهب اطالػبت ساجغ بِ ّب گضاسؽ ؿذُّبی هحلَل تحت ؿَسی دس بشخی گًَِافضایؾ هیضاى قٌذ بَد. داسّبی ؿَسی هؼٌی

بِ ؿَسی ّبی هحلَل بب تحولگیشی کشد بیي تجوغ قٌذًیؼت کِ بتَاى ًتیجِ دس ػبصگبسی گیبُ بِ ؿَسی آًقذس ًقؾ آًْب

ّبی هَسد تَاًذ یک فبکتَس تحول بِ ؿَسی دس طًَتیپدس هطبلؼِ حبضش ًیض افضایؾ هحتَای قٌذ هی.  [1] ّوبؼتگی ٍجَد داسد

 هطبلؼِ ببؿذ.
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(. NaClمًل میلی 100ي  20، 22، 0در سطًح مختلف شًری )( چُار شوًتیپ اوگًر B( ي ریشٍ )Aمحتًای قىذ ترگ ) -1شکل 

 است. Tukeyَا در َر شوًتیپ مطاتق تست ( تیه تیمارP<0.05) دارحريف مختلف ريی َر ستًن وشاوگر تفايت معىی
 

 

 پريلیه

(، هیضاى افضایؾ 2ؿکل ( افضایؾ یبفت )P<0.05داسی )طَس هؼٌیّب تحت ؿَسی بِهحتَای پشٍلیي بشگ ٍ سیـِ ّوِ طًَتیپ

دس اًببؿتگی پشٍلیي یي دٍ طًَتیپ ّوچٌیي دس ابَد.  دیگش طًَتیپ دٍبیـتش اص  ٍ ؿبّشٍدی ػبچبق ّبیدس بشگ ٍ سیـِ طًَتیپ

بَدًذ ٍ ساُ گشیضی اص ؿَسی ًذاؿتٌذ،  NaClّب کبهال داخل هحلَل َّگلٌذ حبٍی سػذ چَى سیـًِظش هیبِسیـِ بیـتش بَد، 

تفبٍت پشٍلیي سیـِ بیي  ًـبى داد کِ GLMآًبلیض  تبثیش ؿَسی قشاس گشفتِ ٍ بیـتش ػکغ الؼول ًـبى دادًذ.بیـتش تحت

داس ًبَد. ؿبًی ٍ ؿبّشٍدی هؼٌی( ًبَد، تفبٍت پشٍلیي بشگ بیي قشP<0.05ُداس )بیذاًِ هؼٌیّبی ؿبّشٍدی ٍ لؼلطًَتیپ

بِ تٌؾ ؿَسی گشٍُ بضسگی اص گیبّبى هقبدیش ببالیی پبػخدس بَد. داسّبی ؿَسی هؼٌیتفبٍت پشٍلیي سیـِ ٍ بشگ بیي ّوِ تیوبس

ّبی هتؼذد سغن گضاسؽ. ػلی [8]کٌٌذّبی خَد اًببؿتِ هیبتبئیي سا دس ببفتٍ گلیؼیي خلَف پشٍلیياص هَاد هحلَل ػبصگبس بِ

بِ داس پشٍلیي دس اسقبم حؼبعّبیی ًیض دسببسُ افضایؾ هؼٌی، گضاسؽ[8]بِ ؿَسی ػٌَاى ؿبخق تحولدسببسُ تجوغ پشٍلیي بِ

 هقبیؼِ بب اًَاع هتحول اػت.ؿَسی ٍجَد داسد کِ قببل

 
(. NaClمًل میلی 100ي  20، 22، 0( چُار شوًتیپ اوگًر در سطًح مختلف شًری )B( ي ریشٍ )Aمحتًای پريلیه ترگ ) -2شکل 

 است. Tukeyَا در َر شوًتیپ مطاتق تست ( تیه تیمارP<0.05دار )حريف مختلف ريی َر ستًن وشاوگر تفايت معىی
 



 

4 

 

 تتائیهگلیسیه

ّبی ػبچبق ٍ ؿبّشٍدی بیـتش اًببؿتگی دس طًَتیپ .(3ل ؿکّب افضایؾ یبفت )طًَتیپبتبئیي دس بشگ ّوِ تحت ؿَسی گلیؼیي

-طًَتیپ هَسد هطبلؼِ هؼٌی چْبسبتبئیي دس ّش ًظش اًببؿتگی گلیؼیيتفبٍت بیي گیبّبى ؿبّذ ٍ تیوبس اصاص دٍ طًَتیپ دیگش بَد. 

ّبی ؿَسی ّب ٍ ًیض بیي ّوِ تیوبسبیي ّوِ طًَتیپبتبئیي تفبٍت گلیؼیي ًـبى داد کِ GLMآًبلیض  ( بَد.P<0.05داس )

 بَد. داسهؼٌی

 
(. حريف NaClمًل میلی 100ي  20، 22، 0تتائیه ترگ چُار شوًتیپ اوگًر در سطًح مختلف شًری )گلیسیهمحتًای  -3شکل 

 است. Tukeyَا در َر شوًتیپ مطاتق تست ( تیه تیمارP<0.05دار )مختلف ريی َر ستًن وشاوگر تفايت معىی

 

بتبئیي ؿَد، ایي تلَس هٌطقی اػت کِ افضایؾ هقذاس گلیؼیيصیؼتی القب هیّبی غیشبتبئیي بب تٌؾچَى اًببؿتگی گلیؼیي

 خَد  ّبیبیـتش اص پشٍلیي دس بشگبؼیبس بتبئیي سا گلیؼیي لؼِبهطَسدّبی هطًَتیپ. [7]ؿَد بِ تحول تٌؾ هیهٌجش

بتبئیي ًیض اًببؿتگی هَسد گلیؼیيّبی ػبچبق ٍ ؿبّشٍدی کِ اًببؿتگی قٌذ ٍ پشٍلیي بیـتشی داؿتٌذ، دسپطًَتیکشدًذ.  اًببؿتِ

ّبی بیي اًببؿتگی قٌذ، پشٍلیي ٍ گلیؼیي بتبئیي دس طًَتیپ (P<0.05)داسی بیـتشی ًـبى دادًذ. ّوبؼتگی هثبت هؼٌی

س گیبّبى تحت ؿَسی ؿبیذ یک پبػخ ػوَهی دس ّوِ گیبّبى اػت. بتبئیي د اًببؿتگی صیبد گلیؼیيهَسد هطبلؼِ ٍجَد داؿت. 

 ّبی گیبّی ٍ ٍضؼیت فیضیَلَطیکی هتفبٍت ببؿذ.بِ گًَِتَاًذ بؼتِكَست، آى هی ّش دس
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