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 چکیذٌ

جشء گیبّبى ًغجتب اًگَر کٌذ. ؽَری یکی اس عَاهل هْن هحیطی اعت کِ رؽذ گیبُ ٍ تَلیذ هحصَل را هحذٍد هی

ّبی هحلَل در ٍ پزٍتئیي کلزٍفیلهحتَای ذ، رؽهطبلعِ ثزرعی اثز ؽَری ثز اعت. ّذف ایي ثٌذی ؽذُحغبط ثِ ؽَری طجمِ

را در گیبُ اًگَر  ّبی رؽذفبکتَرؽَری د. ثَثیذاًِ، عبچبق ٍ ؽبّزٍدی( ؽبًی، لعل، لزُ .Vitis vinifera L) چْبر صًَتیپ اًگَر

 ؽبّزٍدیصًَتیپ  ٍَّایی ٍ ریؾِ ثیؾتزیي کبّؼ طَل اًذام عبچبقصًَتیپ ( کبّؼ داد. P<0.05داری )طَر هعٌیثِ

، aهحتَای کلزٍفیل  NaClغلظت ثب افشایؼ . ًذًؾبى داد ثِ ؽبّذًغجترا هحتَای آة ًغجی عطح ثزگ ٍ ثیؾتزیي کبّؼ 

ٍ ثیذاًِ لعلثیؾتز اس  عبچبق ٍ ؽبّزٍدیّبی کبّؼ در صًَتیپ ، ایيّب کبّؼ یبفتٍ کلزٍفیل کل در ّوِ صًَتیپ bکلزٍفیل 

ٍ در دٍ صًَتیپ افشایؼ  ثیذاًِؽبًی ٍ لعلّبی لزُدر صًَتیپ ّبی ثزگؽَری هحتَای کبرٍتٌَئیذ تحت . ّوچٌیيؽبًی ثَدلزُ

ؽبًی ٍ ّب ؽذ، افشایؼ در لزُدار در هحتَای پزٍتئیي در ثزگ ٍ ریؾِ ّوِ صًَتیپؽَری ثبعث افشایؼ هعٌی یبفت.گز کبّؼ دی

 تحولثب دٍ صًَتیپ دیگز همبیغِثیذاًِ درؽبًی ٍ لعلّبی لزُرعذ کِ صًَتیپًظز هیثِّب ثَد. ثیذاًِ ثیؾتز اس عبیز صًَتیپلعل

 ب ؽَری ًؾبى دادًذ.ثثیؾتزی ثزای همبثلِ

 پزٍتئیي. ،ؽَری اًگَر،کلیذی:  ّبیٍاصُ
 

 

 ممذمٍ .1

ؽَد. هیشاى هحصَل گیبُ در صَرت افشایؼ ؽَری ثِ همبدیز فزاتز اس آعتبًِ ؽَری ثبعث کبّؼ هحصَل اًگَر هی

گیزی پتبًغیل ًذاسُّبی هختلف هثل اتَاى ثِ رٍػٍضعیت آثی اًگَر را هی .ذکبّؼ هی یبثصَرت خطی تحول گیبُ، تمزیجب ثِ

ؽَری ثز  .[1] ؽًَذّب ثزای تعییي هیشاى هحذٍدیت آة در هَ اعتفبدُ هیگیزی کزد. ایي رٍػآة ٍ هحتَای آة ًغجی اًذاسُ

هحتـَای کلـزٍفیل در گیبّبى  .دگذارّبی جذیذ تبثیز هیّب ٍ تَلیذ ثزگعطح ثزگ کل گیبُ اس طزیك کبّؼ تَععِ ثزگ

ّبی هحتَای پزٍتئیي ( افشایؼ2008) Keutgen  ٍPawelzik. [2] ذّدهیؽَری کبّؼ ًؾبى حغـبط هثل ًخـَد تحت 

ٍسى فبکتَرّبی رؽذ )ثزرعی اثز ؽَری ثز  هطبلعِ ّذف اس اًجبم ایي .اًذدر ٍاریتِ حغبط ثِ ؽَری گشارػ کزدُهحلَل را 

 .در اًگَر ثَد ّبی هحلَلپزٍتئیيٍ  ّبی فتَعٌتشیهحتَای آة ًغجی ٍ عطح ثزگ(، رًگیشُ، خؾک ٍ طَل
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 َبمًاد ي ريش .2

تْیِ ٍ ثِ  ؽبّزٍدی( اس ثبغ کْزیش ٍ ثیذاًِ، عبچبقلعل ؽبًی،، لزُ.Vitis vinifera Lصًَتیپ اًگَر ) چْبرّبی للوِ

تیوبر ثِ هذت چٌذ ثبًیِ  ppm100، ثب ایٌذٍل ثَتیزیک اعیذ 5/1ّب ثعذ اس ضذعفًَی ثب ثٌَهیل %گلخبًِ اًتمبل یبفت. للوِ

پیت حبٍی ّبی گلذاىدار ثِ ّبی ریؾِسایی لزار دادُ ؽذ. للوِجْت ریؾِ 80ّب در هحیط پزلیت ثب رطَثت %ؽذًذ. عپظ للوِ

ّبی دٍ لیتزی حبٍی ثزگ در ّوبى هحیط ًگْذاری ؽذًذ ٍ ثعذ ثِ گلذاى 4تب پذیذار ؽذى ٍ کَد آلی اًتمبل دادُ ؽذًذ ٍ 

ٍ  50، 25 ،0ّبی یبفتٌذ. هحلَل َّگلٌذ تغییز یبفتِ ٍیضُ اًگَر ثَد. تیوبر ؽَری در َّگلٌذ حبٍی غلظت اًتمبل َّگلٌــذ 

-اًذاسَُّایی َل ریؾِ ٍ اًذامـط بىـاس ثزداؽت گیبّثعذ بل ؽذ. ـتحت َّادّی ثِ هذت دٍ ّفتِ اعو NaClهیلی هَل  100

ح ـزی ؽذ. عطـگیاًذاسُبعت ـع 48هذت ثِ C˚70گزفتي در آٍى لزارذ اس ـثعًیش  ِـٍ ریؾَایی ـّاًذام خؾکٍ ٍسى گیزی ؽذ 

 یشاىه تعییي ؽذ. = RWC   ×100طِ ـجی ثب راثـًغآة َای ــٍ هحت Compueyeشار ـثزگ ثب ًزم اف

1لیچتٌتبلز ثِ رٍػ یوبرؽبّذ ٍ ت یبّبىگ ثزگ یذّبی، کل ٍ کبرٍتٌَئ a،bیل کلزٍف
ّبی پزٍتئیيؽذ.  یزیگاًذاسُ [6]  2ٍلجَم ٍ 

 آًبلیش آهبری ثب ًزم افشارگیزی ؽذ. اًذاسًُبًَهتز  660هیشاى جذة در  ٍ گیزیاًذاسُ [7]ٍ ّوکبراى  3لَریرٍػ  هحلَل ثِ

SPSS    ِّب آًبلیشصًَتیپّب ٍ تیوبراًجبم ؽذ. جْت همبیغ Tukey ٍ GLM   بی هَرد ّکتَرفب يثی  هیشاى ّوجغتگی ٍاًجبم

  ًیش تعییي ؽذ. گیزیاًذاسُ

 ي بحث وتبیج .3

 َبی رشذ بٍ شًریفبکتًر پبسخ

ثیؾتزیي کبّؼ را در طَل  عبچبقصًَتیپ (. 1جذٍل َّایی را در گیبُ اًگَر کبّؼ داد )ؽَری رؽذ ریؾِ ٍ اًذام

 حتَای آة ًغجی، عطح ثزگ ٍ هخؾک ٍسى .( ًؾبى دادکبّؼ ًغجت ثِ ؽبّذ 6/60ٍ % 82/55تزتیت %َّایی ٍ ریؾِ )ثِاًذام

-ّبی ؽَری هعٌیثیي تیوبرٍسى خؾک ریؾِ ٍ ثزگ تفبٍت ( در توبم عطَح ؽَری کبّؼ یبفت. P<0.05داری )طَر هعٌیثِ

ثِ ؽبّذ را ًغجتٍسى خؾک ( 99/20)% کوتزیي کبّؼثیذاًِ لعل( ٍ 39/31)% عطح ثزگ ثیؾتزیي کبّؼ ؽبّزٍدی دار ثَد.

ؽَد ثزگ ثبعث هی اعت، چَى کبّؼ عطحک عبسػ ثِ ؽَری ٍ کوجَد آة هؾبّذُ ؽذُعٌَاى یهْبر رؽذ ثزگ ثِ. ًؾبى داد

ثب  لعِ حبضزبطًتبیج ه .[2] تز تٌؼ در اهبى ثوبًذتعزق اس اثزات ؽذیذ ن کزدىطزیك ک دادى آة اس گیبُ ثب کبّؼ اس دعت

. ٍلی ایي ؽتّوخَاًی دا گی کوی دارًذ،گیبّبى تحت تیوبر ؽَری تَععِ ثز ایٌکِثزهجٌی [2] ٍ ّوکبراى Chavesگشارػ 

( ثیي عطح ثزگ ثب هحتَای آة ًغجی P<0.05داری )ّبی ثبالی ؽَری کوتز ثَد. ّوجغتگی هثجت هعٌیافشایؼ در تیوبر

 ٍجَد داؽت.

 َب( تحت شًریَبی فتًسىتسی )کلريفیل ي کبريتىًئیذتغییرات روگیسٌ

ٍ کلزٍفیل کل در ّوِ  a  ٍb( در هحتَای کلزٍفیل P<0.05ی )داردر هطبلعِ حبضز ثب افشایؼ ؽَری کبّؼ هعٌی

P<0.05, rداری )هؾبّذُ ؽذ. ّوجغتگی هثجت هعٌی ّبصًَتیپ
2
-β( ثیي عطح ثزگ ٍ کلزٍفیل کل ٍجَد داؽت. تجشیِ 0.9<

ًیش گشارػ  ّبی ثزگ تحت ؽَریؽَد. افشایؼ هحتَای کبرٍتٌَئیذّب تحت تٌؼ ؽَری هیکبرٍتي ثبعث کبّؼ کبرٍتٌَئیذ

  ثیذاًِ تبییذ کزد.ؽبًی ٍ لعلعبچبق ٍ ؽبّزٍدی ٍ ًظز دٍم را در هَرد لزُ هطبلعِ حبضز ًظز اٍل را در هَرد . ًتبیج[4]اعت ؽذُ
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 َبی محلًل محتًای پريتئیه

بال ثزای طَل تٌؼ احتوّب درتخزیت پزٍتئیيثِ دٍ ثزاثز ریؾِ ثَد.  ّب هحتَای پزٍتئیي ثزگ ًشدیکدر ّوِ صًَتیپ

  [8]. ّبی جذیذ هٌبعت ثزای رؽذ ٍ ثمبی گیبُ تحت ؽَری ضزٍری اعتآهیٌِ جْت عٌتش پزٍتئیي ّبیتبهیي اعیذ

Keutgen   ٍPawelzik [5]  فزًگی را گشارػ کزدًذ. ًتبیج هطبلعِ  دٍ رلن تَتافشایؼ هحتَای پزٍتئیي تحت ؽَری در

هطبلعِ ّبی هَردصًَتیپٍ ریؾِ ّوخَاًی داؽت، هحتَای پزٍتئیي در ثزگ  Keutgen  ٍPawelzik  [5]حبضز ًیش ثب ًتبیج 

اس حغبط ( ثیؾتزثیذاًٍِ لعل ؽبًیّبی هتحول )لزٍُ هیشاى ایي افشایؼ در صًَتیپ( 2)ؽکل تحت ؽَری افشایؼ یبفت 

( در هیشاى پزٍتئیي NaClَل هیلی ه 100ایٌکِ عبچبق ٍ ؽبّزٍدی در غلظت ثبالی ؽَری )، ضوي( ثَدعبچبق ٍ ؽبّزٍدی)

 اًذ. ّبی حغبط در ؽَری ثبال لبدر ثِ افشایؼ عٌتش پزٍتئیي ًجَدُهحلَل ریؾِ ٍ ثزگ کبّؼ ًؾبى دادًذ. یعٌی صًَتیپ

 
1- Lichtenthaler   2-   Wellbum 3- Lowry 

در سطًح مختلف  شوًتیپ اوگًر چُبرسطح برگ ي محتًای آة وسبی ، ًَاییيزن خشک ریشٍ ي اوذامي ممبدیر میبوگیه طًل  -1جذيل 

 است. Tukeyَب در َر شوًتیپ مطببك تست ( بیه تیمبرP<0.05دار )حريف مختلف وشبوگر تفبيت معىی .شًری

 شوًتیپ
& 

 شًری
  (mM NaCl) 

 طًل

 ریشٍ

(cm) 

 طًل

ًَاییاوذام  

(cm) 

 يزن خشک

 ریشٍ

(g) 

 يزن خشک

 اوذام ًَایی

(g) 

طحس  

 برگ
(cm2) 

 محتًای

  آة وسبی
(RWC) 

شبویلرٌ        

0 33/58 ± 41/4  c 56/51 ± 35/2  c 85/0 ± 03/0  d 63/4 ± 17/0  d 26/1305 ± 10/7  c 80/80 ± 25/0  d 

25 00/39 ± 79/3  b 67/38 ± 04/2  b 71/0 ± 02/0  c 49/3 ± 06/0  c 00/1166 ± 91/26  b 84/74 ± 24/0  c 

50 00/35 ± 89/2  ab 78/25 ± 78/1  a 57/0 ± 03/0  b 32/2 ± 14/0  b 49/1102 ± 52/3  ab 27/72 ± 59/0  b 

100 00/25 ± 89/2  a 22/22 ± 89/0  a 43/0 ± 03/0  a 64/1 ± 10/0  a 09/1046 ± 31/4  a 29/70 ± 28/0  a 

بیذاوٍ لعل        

0 00/70 ± 77/5  c 11/55 ± 78/1  d 86/0 ± 01/0  c 03/4 ± 24/0  c 18/1408 ± 02/5  d 40/84 ± 68/0  d 

25 33/53 ± 41/4  bc 67/46 ± 33/1  c 83/0 ± 02/0  c 42/3 ± 10/0  bc 84/1315 ± 71/3  c 04/81 ± 13/0  c 

50 00/40 ± 89/2  ab 7/34 ± 77/0  b 62/0 ± 03/0  b 72/2 ± 20/0  b 33/1258 ± 99/14  b 60/75 ± 55/0  b 

100 00/30 ± 89/2  a 4/24 ± 44/0  a 44/0 ± 04/0  a 93/1 ± 04/0  a 64/1112 ± 73/3  a 88/70 ± 40/0  a 

       سبچبق

0 00/55 ± 00/5  c 33/57 ± 53/3  c 98/0 ± 02/0  d 07/4 ± 11/0  b 59/1345 ± 93/11 d 80/82 ± 14/0  d 

25 33/43 ± 33/3  bc 00/44 ± 31/2  b 85/0 ± 03/0  c 57/3 ± 21/0  b 00/1176 ± 72/5  c 54/73 ± 20/0  c 

50 33/33 ± 33/3  ab 67/28 ± 76/1  a 59/0 ± 04/0  b 47/2 ± 17/0  a 22/1098 ± 15/4  b 74/70 ± 13/0  b 

100 67/21 ± 67/1  a 33/25 ± 33/1  a 44/0 ± 03/0  a 94/1 ± 38/0  a 95/1032 ± 19/4  a 31/69 ± 52/0  a 

       شبَريدی

0 00/55 ± 00/5  b 00/52 ± 00/0  d 83/0 ± 04/0  b 65/3 ± 34/0  c 81/1519 ± 28/2  d 28/88 ± 34/0  d 

25 00/41 ± 00/4  ab 33/39 ± 67/0  c 78/0 ± 03/0  b 04/3 ± 12/0  bc 98/1319 ± 59/7  c 06/82 ± 44/0  c 

50 00/35 ± 50/2  a 67/28 ± 67/0  b 77/0 ± 05/0  b 49/2 ± 03/0  ab 15/1110 ± 86/4  b 81/73 ± 43/0  b 

100 50/27 ± 50/2  a 67/22 ± 67/0  a 58/0 ± 04/0  a 09/2 ± 09/0  a 71/1042 ± 07/8  a 10/70 ± 44/0  a 
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 گیریوتیجٍ

ی هتحول ٍ دٍ ّبعٌَاى صًَتیپثیذاًِ ثِؽبًی ٍ لعلآهذُ اس هطبلعِ حبضز دٍ صًَتیپ لزُدعتثِ هجوَع ًتبیج ثِتَجِثب

 ؽًَذ.ّبی حغبط پیؾٌْبد هیعٌَاى صًَتیپصًَتیپ عبچبق ٍ ؽبّزٍدی ثِ

 

 
( برگ چُبر شوًتیپ اوگًر در سطًح مختلف Dکبريتىًئیذَبی ) ( ي Cکلريفیل کل )  b  (B،)کلريفیل  a  (A ،)محتًای کلريفیل  -1شکل 

َب در َر شوًتیپ ( بیه تیمبرP<0.05دار )ی َر ستًن وشبوگر تفبيت معىی(. حريف مختلف ريNaClمًل میلی 100ي  50، 25، 0شًری )

 است. Tukeyمطببك تست 

 
(. NaClمًل میلی 100ي  50، 25، 0در سطًح مختلف شًری )( چُبر شوًتیپ اوگًر B( ي ریشٍ )Aمحتًای پريتئیه محلًل برگ ) -2شکل 

 است. Tukeyَب در َر شوًتیپ مطببك تست ( بیه تیمبرP<0.05دار )حريف مختلف ريی َر ستًن وشبوگر تفبيت معىی
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