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 خالصه

ّبی هْن غیش صیستی ٍ اًگَس یک هحصَل استشاتظیک دس دًیبست. تشکیجبت فٌَلی ثخطی اص سیستن ضَسی یکی اص تٌص

اًتخبة  -ثَهی آرسثبیدبى–اٍصٍم ّبی اًگَس ضیشاصی ٍ قضلطًَتیپدس ایي هطبلعِ اکسیذاًی گیبُ ثشای تحول تٌص ّستٌذ. آًتی

ضذ. ضَسی اثش آضکبسی ثش  ٍ اثش ضَسی ثش تغییشات آًْب ثشسسی ضٌبسبییفبص هعکَع  HPLCدُ تشکیت فٌَلی ثب تعذاد ضذ. 

( ثیي هحتَای فٌل کل ٍ تشکیجبت فٌَلی دس ثشگ P<0.05داسی )هعٌیٍ  اًجبضتگی هحتَای فٌل کل داضت. ّوجستگی هثجت 

ّبی هب تحت ضَسی اًجبضتِ ضذ، ٍخَد داضت. تشکیجبت ٍاًیلیک، کبفئیک ٍ سیٌبپیک اسیذ دس طًَتیپ ٍ سیطِ ّش دٍ طًَتیپ

ّیذسٍکسی ثٌضٍئیک، گبلیک، سٍتیي ٍ آسکَسثیک اسیذ تطخیص دادُ ضذ ٍ  -pکَهبسیک، فشٍلیک، سیشیٌدیک،  -pّویٌطَس 

ضَد بفئیک ٍ سیٌبپیک اسیذ ثَد، ثٌبثشایي پیطٌْبد هیاهب ایي افضایص کوتش اص تشکیجبت ٍاًیلیک، ک تحت ضَسی افضایص یبفت.

اٍصٍم ثِ دلیل اًجبضتگی ّوچٌیي طًَتیپ قضل کٌٌذ.ّبی هب ثِ ضَسی ایفب هیایي سِ تشکیت ًقص اسبسی دس تحول طًَتیپ

 ثیطتش تشکیجبت فٌَلی تحول ثیطتشی ثِ ضَسی ًطبى داد.

 کبفئیک اسیذ، تشکیجبت فٌَلی.، Vitis viniferaتٌص غیش صیستی،  کلمبت کلیدی:
 

 

 مقدمه

ّبی غیش صیستی اسبسی ّستٌذ کِ ثبعث تٌص اسوضی ضذُ ٍ گیبّبى دس طَل سضذ ٍ ًوَ خَد دس ضَسی ٍ خطکی اص تٌص

ضَد ٍ اص ًظش یکی اص گیبّبًی است کِ ثِ ٍفَس دس سشتبسش خْبى کطت هی (Vitis vinifera) اًگَس .گیشًذهعشض آًْب قشاس هی

ّب ثستِ ثِ کیفیت ٍ تشکیت فٌَل .اًگَس غٌی اص تشکیجبت فٌَلی استهْن است ٍ ًسجتب حسبع ثِ ضَسی است.اقتصبدی ثسیبس 

طَس ّبی هتفبٍت ثِّبی هختلف ٍ تیوبسسٍش[1].هتفبٍت استگًَِ، سقن ٍ هشحلِ سضذ، آة ٍ َّا ٍ هٌطقِ سضذ اًگَس 

ثخطی اص ّبی ثبًَیِ هْوی دس اًگَس ّستٌذ کِ شکیجبت فٌَلی هتبثَلیتتگزاسد.تبثیش هی ّبچطوگیشی ثش تشکیت ًْبیی فٌَل

، آًْب ّوچٌیي ٌذثبضّبی آصاد هیّبی فعبل اکسیظى ٍ خبسٍة کٌٌذُ سادیکبلاکسیذاًی گیبُ ثشای اص ثیي ثشدى گًَِسیستن آًتی

-ضًَذ کِ اص فٌیلٌَلی هعوَال اص سیٌبهیک اسیذ سٌتض هی. تشکیجبت ف[7]ّبی غیش صیستی ًقص داسًذدس هقبٍهت گیبُ ثِ تٌص

تشکیجبت فٌَلی ٍ تبثیش ضَسی ثش آًْب هَسد ثشسسی هحتَای فٌل کل، ضَد. دس ایي هطبلعِ دٍ طًَتیپ اًگَس اص ًظش آالًیي سٌتض هی

 قشاس گشفت.
 

 هبمًاد ي ريش

 -3)ایٌذٍل  IBAّب ثب کطبٍسصی کْشیض تْیِ ضذ. قلوِ اٍصٍم اًگَس اص هشکض تحقیقبتّبی ضیشاصی ٍ قضلّبی طًَتیپقلوِ

صایی قشاس گشفت. ثعذ اص خْت سیطِ C 30-20°دس ّیت ثذ ثب دهبی  00آغطتِ ضذ ٍ دس سطَثت ًسجی % 1/0ثَتیشیک اسیذ( %
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لٌذ تحت َّادّی . گیبّبى دٍ هبِّ ثِ هحلَل َّگٍ کَد آلی اًتقبل یبفت پیتّبی حبٍی داس ثِ گلذاىّبی ثشگصایی قلوِسیطِ

ّبی سیطِ ٍ قشاس گشفتٌذ. ًوًَِ NaClهَل هیلی 50اًتقبل دادُ ضذًذ ٍ ثعذ اص یک ّفتِ گیبّبى ثِ هذت دٍ ّفتِ تحت تیوبس 

قشاس  -C 00°آٍسی ضذُ دس ًیتشٍطى هبیع پَدس ضذًذ ٍ دس سٍص خوع 14سٍص ٍ  7سبعت ،  24، 0ّبی ثشگ دس صهبى

ٍ ّوکبساى  Hakkinen. هحتَای فٌَلی ثِ سٍش [2]گیشی ضذسیَکبلتئَ اًذاصُ -فَلیيگشفتٌذ.هحتَای فٌل کل ثِ سٍش 

هیکشٍلیتش ثَد. سشعت  20ٍ حدن تضسیق  C18، ستَى UV( حبٍی دتکتَس KNAUER) HPLCدستگبُ .استخشاج ضذ[3]

 Bاستیک اسیذ دس آة، حالل  2هتبًَل ٍ % 10ضبهل % Aلیتش ثش دقیقِ ثَد ٍ دٍ حالل استفبدُ ضذ: حالل هیلی 0/0خشیبى 

ٍ دقیقِ  B 15-50، %15-25؛ دقیقِ B 0-15، %0-15استیک اسیذ دس آة. ثشًبهِ ضستطَ: دقیقِ  2هتبًَل ٍ % 00ضبهل %

30-25% ،0-50 B ُطَل هَج هَسد استفبد .nm 200 افضاس ثَد. ًشمChromGate ُض ّب استفبدُ ضذ. آًبلیثشای تفسیش داد

ثشای  (P<0.05)ای تَکی اًدبم گشفت. آصهَى چٌذ داهٌِ SPSS (Version 19.0)افضاس ّب ثب ًشمآهبسی ٍ سسن ًوَداس

 ّب استفبدُ ضذ. ّب ٍ طًَتیپهقبیسِ تیوبس
 

 وتبیج ي بحث:

سٍص ضَسی  14ثعذ اص (، 1ّبی هَسد هطبلعِ اًگَس داضت )ضکل ضَسی اثش آضکبسی ثش اًجبضتگی فٌل کل دس ثشگْب ٍ سیطِ طًَتیپ

ّب ًطبى داد کِ تفبٍت ثیي طًَتیپ GLMثِ ضبّذ ًطبى دادًذ. آًبلیض ًسجت (P<0.05)داسی ّش دٍ طًَتیپ افضایص هعٌی

، ًتبیح هب ًیض [4]ضَد ثشخی هطبلعبت ًیض ًطبى دادُ کِ هحتَای فٌل کل ثِ ٍسیلِ ضَسی ٍ خطکی تحشیک هی داس ثَد.هعٌی

ّبی اًگَس هَسد هطبلعِ ٍخَد سٍص( دس طًَتیپ 14یک سًٍذ صعَدی هٌظن اص ضبّذ تب تٌص طَالًی هذت ). کشدآًْب سا تبییذ 

 داضت.

 
ريز تیمبر بب  14ريز ي  7سبعت،  24، 0ايزيم ي شیرازی اوگًر بعد از هبی قسل( شوًتیپB( ي ریشه )Aهب )محتًای فىل کل در برگ -1شکل 

 دهىد.بیه تیمبرهب طبق آزمًن تًکی را وشبن می (P<0.05)دار هب تفبيت معىیحريف وبهمىبم ببالی ستًن  .NaClمًل میلی 50
 

 ٍاًیلیک اسیذ

 

اٍصٍم طًَتیپ ًسجت ثِ ضبّذ افضایص یبفت، ایي افضایص دس قضلّب ٍ سیطِ ّشدٍ تحت ضَسی هحتَای ٍاًیلیک اسیذ دس ثشگ

داسی ّوجستگی هثجت هعٌی.ثَد(P<0.05)داس اد کِ تفبٍت ثیي دٍ طًَتیپ هعٌیًطبى د GLMثیطتش اص ضیشاصی ثَد. آًبلیض 

(P<0.05) .ثیي هحتَای فٌل کل ٍ افضایص تشکیجبت فٌَلی دس ّش دٍ طًَتیپ ٍخَد داضت 
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ريز  14ريز ي  7 سبعت، 24، 0ايزيم ي شیرازی اوگًر بعد از هبی قسل( شوًتیپB( ي ریشه )Aهب )در برگ ياویلیک اسیدمحتًای  -2شکل 

 دهىد.بیه تیمبرهب طبق آزمًن تًکی را وشبن می (P<0.05)دار هب تفبيت معىیحريف وبهمىبم ببالی ستًن  .NaClمًل میلی 50تیمبر بب 
 

 کبفئیک اسیذ

صی اٍصٍم ٍ سیطِ ضیشاکبفئیک اسیذ دس ثشگ ٍ سیطِ ّش دٍ طًَتیپ ثب گزضت صهبى افضایص یبفت، ایي افضایص دس ثشگ قضل

سٍص ضَسی تفبٍت هعٌی داسی  14سٍص ضَسی هحتَای کبفئیک اسیذ کبّص یبفت ٍ  14ثیطتش ثَد.دس سیطِ ّش دٍ سقن ثعذ اص 

(P<0.05) سبعت ًذاضت. اهب آًبلیض 24ثبGLM داس دس تدوع داس ثَد.افضایص هعٌیّب هعٌیًطبى داد کِ تفبٍت ثیي طًَتیپ

ّبی آصاد سا داسد کٌذ، چَى کبفئیک اسیذ فعبلیت خبسٍة کٌٌذگی سادیکبلهیکبفئیک اسیذ ثِ کبّص تٌص اکسیذاتیَ کوک 

[6] .Kro´l  کٌذ کِ ایي ثب گضاسش کشدًذ کِ هحتَای اسیذّبی فٌَلیک دس تٌص طَالًی هذت کبّص پیذا هی [5]ٍ ّوکبساى

 .ًتبیح هب ّوخَاًی داضت
 

 
ريز  14ريز ي  7سبعت،  24، 0ايزيم ي شیرازی اوگًر بعد از هبی قسلشوًتیپ( B( ي ریشه )Aهب )محتًای کبفئیک اسید در برگ -3شکل 

 دهىد.بیه تیمبرهب طبق آزمًن تًکی را وشبن می (P<0.05)دار هب تفبيت معىیحريف وبهمىبم ببالی ستًن  .NaClمًل میلی 50تیمبر بب 
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 سیٌبپیک اسیذ

اٍصٍم یبفت، ایي افضایص دس قضل(P<0.05)داسی افضایص هعٌی طًَتیپسیٌبپیک اسیذ ثب گزضت صهبى دس ثشگ ٍ سیطِ ّش دٍ 

داس ثَد. افضایص کبفئیک ٍ ّب هعٌی( ٍ تفبٍت ثیي طًَتیپNaClهَل هیلی 50ّبی صهبًی )تیوبس ثیطتش ثَد. تفبٍت ثیي ّوِ ثبصُ

ّیذسٍکسی ثٌضٍئیک اسیذ تحت ضَسی دس سیٌبپیک اسیذ اص هطتقبت ّیذسٍکسی سیٌبهیک اسیذ ٍ ٍاًیلیک اسیذ اص هطتقبت 

 اٍصٍم ثیطتش اص ضیشاصی ثَد.ثشگ قضل

 
ريز  14ريز ي  7سبعت،  24، 0ايزيم ي شیرازی اوگًر بعد از هبی قسل( شوًتیپB( ي ریشه )Aهب )محتًای سیىبپیک اسید در برگ -4شکل 

 دهىد.بیه تیمبرهب طبق آزمًن تًکی را وشبن می (P<0.05)دار معىیهب تفبيت حريف وبهمىبم ببالی ستًن  .NaClمًل میلی 50تیمبر بب 

 

 گیریوتیجه

ّیذسٍکسی ثٌضٍئیک، گبلیک، سٍتیي ٍ آسکَسثیک  -pکَهبسیک، فشٍلیک، سیشیٌدیک،  -pٍاًیلیک، کبفئیک ٍ سیٌبپیک اسیذ،

ضٌبسبیی ضذًذ. ثِ ًظش  HPLCثب  -اٍصٍم ٍ ضیشاصیقضل –تشکیجبت فٌَلی ثَدًذ کِ دس دٍ طًَتیپ اًگَس ثَهی آرسثبیدبى اسیذ 

-سسذ افضایص تشکیجبت فٌَلی تحت ضَسیجخطی اص هکبًیسن دفبعی گیبّبى هَسد هطبلعِ هب ثَد ٍ چَى ایي افضایص دس قضلهی

کلیذی ًقص  ٍاًیلیک، کبفئیک ٍ سیٌبپیک اسیذتش عول کشد ٍ سِ تشکیت اٍصٍم ثیطتش ثَد، ایي طًَتیپ دس تحول ضَسی هَفق

 ّبی اًگَس ثِ ضَسی داضتٌذ.دس تحول طًَتیپ
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