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چكيده
ارگور رقم ‘رشه’ در استان کردستان بهصورت دیم کشت میگردد .شرایط مییروکلیما تثثیر ایادی بر کیفیت ارگور میگذارد .اطالعکات
در رابطه با تغییر در ترکیبات لبه ارگور در شرایط تغییرات آم و هوایی مح ود است .ذا پژوهشی جهت بررسی اثر چهار میان شیب
جنوبی و شما ی و دو ارتفاع باال و پایین بر برخی خصوصیات کیفی ارگور رقم ‘رشه’ با سه تیکرار در قا کب طکرح بلکوکهکای کامکل
تصککادلی در دارشککگاه کردسککتان در سککالهککای  1391-92ارجککام شک  .میککزان کاروتنوئی ک آرتوسککیارین ظرلیککت ض اکسایشککی کککل
کربوهی رات های محلول کل میزان تارن و لنل کل لبهها ار ااهگیری ش ر  .میزان آرتوسیارین ظرلیت ض اکسایشی کل میزان لنل کل
و کربوهی راتهای محلول کل در میوههای برداشت ش ه در شیب جنوبی با ارتفاع باال در مقایسه با سایر میانها بیشتر بودر  .بیشترین
میزان کاروتنوئی و تارن در شیب شما ی با ارتفاع کم بهدست آمک  .کمتکرین میکزان آرتوسکیارین و کربوهیک راتهکای محلکول ککل در
ارگورهای کشت ش ه در شیب شما ی با ارتفاع پایین مشاه ه گردی  .براسا

رتایج لاصل کشت ارگور رقم ‘رشه’ در شیب جنوبی و

ارتفاع باالتر به تو ی کنن گان برای باال بردن صفات کیفی لبههای ارگور کمآ میرمای .
كلیدواژهها :آرتوسیارین شرایط محیطی ظرلیت ض اکسایشی لنل کاروتنوئی

* رویسن ه مسئول

Email: n.ghaderi@uok.ac.ir
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مقدمه

طرا دیگر کیفیت میوه ارگور تحت تثثیر کمبکود آم ریکز

ارگور ) (Vitis vinifera L.اا قک یمیتکرین گیاهکان کشکت

دچار تغییر میگردد ] .[29آبیاری تالک ایکادی متابو یسکم

ش ه در روالی با آم و هوای م یترارهای بوده و آم و هوا

گیاه مو را تغییر میده بهطکوریککه ر یکمهکای م تلکح

ییی اا عوامل کلی ی مؤثر بر عملیرد و کیفیکت آن اسکت

آبیاری میتوارن منجر بکه تغییکرات لیزیو کو ییی در گیکاه

] 18و  .[36آم و هککوا بککر تغییککر عملیککرد کیفیککت و

ش ه و عملیرد مو و ترکیب میوه آن را دگرگون ساار ککه

خصوصیات لیزیو و ییی محصوالت بانی تکثثیر داشکته و

این امر اثر مستقیمی بر کیفیت آم میوه ارگور ریکز خواهک

ییی اا عوامل مهم در تعیین میان و شرایط کاشت گیاهان

داشت ] .[9باتوجه به اینیه مقادیر متفاوتی اا رطوبت دمکا

است ] .[17عواملی رظیر اقلیم خاک و رقم مکیتوارنک بکر

و ش ت تابش رور خورشکی ککه در شکیب و ارتفکاعهکای

ترکیبات شیمیایی میوه ارگور تثثیر داشته باشن  .آرتوسکیارین

م تلح توسط گیاه و همچنین میکوه ارگکور دریالکت مکی-

اا جمله صفاتی در ارگکور اسکت ککه تحکت تکثثیر رقکم و

شور  .این موارد اا جمله عوامل اثرگذار بکر کیفیکت میکوه

شرایط کشت قرار میگیرد ] .[7میوه ارگور اا جملکه میکوه-

ارگور می باشن  .ه ا اا ارجام پژوهش لاضکر بررسکی و

هایی با بیشترین میزان مواد لنو ی ترکیبات ض اکسایشی و

تعیین برخی ترکیبات شیمیایی میوه ارگکور رقکم ‘رشکه’ در

آرتوسیارین است که در ر یکم نکذایی ارسکان رقکش بسکیار

شیب و ارتفاعهای م تلح میباش .

مهمی را ایفا میرمای ].[22
کیفیت میوه ارگکور بکا امکان لنو کو ییی رشک رابطکه

مواد و روشها

مستقیمی دارد .کیفیت میوههکای اودتکر برداشکت شک ه در

تهيه نمونه

مقایسه با میوههایی که دیرتر برداشت میشور باالتر است

محل ارجام آامایش شهرستان مریوان و سیسکتم کشکت بکه

] .[16آم و هوای خنآتر موجب تو ی میوههایی با ش ت

صورت دیم بود .ابت ا با استفاده اا جکیپکیا  1ارتفکاع اا

ررگ بیشتر و میزان مواد لنکو ی بکاالتر مکیشکود .اا طکرا

سطح دریا و جهت جغرالیایی محل مکوردرظر تعیکین شک .

دیگر درجه لرارت پایین شرایط مساع تری بکرای تو یک

اماری که در شهریور  1391میوهها بکه طکور کامکل رسکی ه

آرتوسککیارینهککا در ارگککور لککراهم مککیرمایکک ] .[26مککواد

بودر رمورهگیری به صورت تصادلی صکورت گرلکت .در

ض اکسایشی در ارگور ریز که به عنوان جاذم رادییالهای

مجموع اا هر محل یآ با ارت ام گردی  .در هر با یکآ

آااد عمل میرماین در لفظ سالمت ارسان رقش گسترده-

درخت مو به عنوان یآ وال آامایشی دررظر گرلته شک ه

ای دارر  .ترکیکب شکیمیایی لبکه ارگکور بسکته بکه عوامکل

و رموره گیری با  3تیرار (هر درخت به عنوان یآ تیکرار)

متع دی اا قبیل روع رقم شرایط آم و هوایی منطقه کشت

صورت گرلت .رمورههکای ارگکور تکااه رقکم ‘رشکه’ اا دو

بودن آم

شیب جنوبی (ارتفاع  1170متر و  1620متر اا سطح دریکا)

ش ه درجه بلو ویژگیهای خاک در دستر

عملیرد و شیوه کشت میتوار متفاوت باشن ].[14

و شیب شما ی ( ارتفاع  1320و  1500متر اا سکطح دریکا)

باتوجه به اینیه در ارتفاع و شیبهای م تلح شکرایط

برداشت ش ر  .میوهها پ

گیاه اا رظر میزان دریالت رطوبت و دمایی ککه در آن قکرار

اا جمکعآوری در داخکل کیسکه

های محتوی یخ قکرار داده شک ر و سکپ

میگیرد متفاوت خواه بود ذا ترکیبات میوه ارگور ریز با

منتقل و هر تیمار پ

تغییر این شرایط تحت تثثیر قرار خواهنک گرلکت ] .[10اا

بکه آامایشکگاه

اا ج اسکاای لبکههکا اا خوشکه در
1 GPS
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ظراهای پالستییی قرار داده شک ر  .ظکراهکای لکاوی

لرمول شماره 1

لبههای ارگور برای ار ااه گیری های آامایشگاهی در لریزر

در این رابطه  A520و  A700میزان جکذم در دو pH

میباش .

 -50قرار گرلتن .

= میزان آرتوسیارین کل (میلیگرم بر کیلوگرم وان تااه
روشهای انبدازهگيبری خصوصبيات بيوشبيميايی

میوه) )(A × MW × DF × 1000)/( × 1

ميوههای انگور

لرمول شماره 2

اندازهگيری ميزان کاروتنوئيد

در این رابطه  28000 ɛوان مو یکو ی (493/5 )MW

 0/1گرم اا عصکاره پکودری میکوه تکااه ککه بکا اسکتفاده اا

و  DFدرجه رقت است .دررهایت محتوای آرتوسکیارین ککل

ریترو ن مایع به صورت پودر درآم ه بود شامل گوشکت و

بککه صککورت میلککیگککرم  Malvidin-3-O-gluبککه ااای یککآ

پوست با ترااوی دیجیتا ی با لساسیت  0/0001تواین ش

کیلوگرم میوه بیان ش ].[38

و در  15میلی یتر استون خا

همو ریز گردی  .سپ

بکه

م ت  5دقیقه در  5000دور سارتریفیو ش و میزان جذم

اندازهگيری ظرفيت ضداکسايشی کل

روشناور عصاره کاروتنوئی ی بکا اسکپیترولتومتر در طکول

ظرلیت ض اکسایشی با استفاده اا رود ار ااه گیری کاهش

مککوج  470رککارومتر خوارک ه شک ] .[37مقک ار کاروتنوئیک

ظرلیت رادییکا ی بکه کمکآ  -2 2دی لنیکل-1 -پییریکل

براسا

مییروگرم بر کیلوگرم وان میوه تااه بیان ش .

هی راایل ( )DPPHمورد ارایابی قرار گرلت .ب ین منظکور
 1گرم اا میوه تااه ارگور را وان کرده و با ریترو ن مایع در

اندازه گيری ميزان آنتوسيانين

داخل هاون آسیام ش  4 .سی سی متارول  80درص بکه آن

برای ارک ااهگیکری میکزان آرتوسکیارین  0/6گکرم اا عصکاره

اضاله ش  .سپ

پودری میوه تااه ارگور که با اسکتفاده اا ریتکرو ن مکایع بکه

میلی یتری ری ته ش و به مک ت  20دقیقکه در سکارتریفیو

صورت پودر درآم ه بود با  16میلی یتر متارول  80درصک

ی چالدار قرار گرلکت 30 .مییرو یتکر اا عصکاره بکه 970

در داخل هاون همو ریز ش  .عصاره لاصکل در  6000دور

مییرو یتر محلول  0/1ررمکال  -2 2دی لنیکل-1 -پییریکل

به م ت  15دقیقه سارتریفو شک  .میکزان جکذم روشکناور

هی راایل اضاله ش سپ

به م ت  30دقیقکه در محفظکه

توسط اسپیترولتومتر در طول موج های  520و  700رارومتر

تاریآ در دمای اتاق رگهک اری شک و دررهایکت در طکول

در دو  pHمتفاوت  1و  4/5ار ااهگیری ش  .بالر بکا pH 1

موج  515رارومتر جذم آن خوار ه شک ] .[8میکزان خنثکی

= شامل کلری پتاسیم  0/025مکوالر و بکالر بکا pH = 4/5

کردن رادییال آااد به صورت درص گزارد ش .

شامل استات س یم  0/4موالر بود .ضمناً اا هر بالر به طور

) DSE (DPPH Scavenging effect) (%) = ((A0 – A)/A0
× 100

ج اگاره به عنوان محلول کا یبراسیون بکرای ککا یبره ککردن

عصکاره محلکول در مییروتیکومهکای 2

لرمول شماره 3

دستگاه اسپیترولتومتر اسکتفاده شک  .اا لرمکول ( )1بکرای

در این رابطه  DSEاثر تمیزکنن گی  A0 DPPHجذم

محاسبه مق ار آرتوسیارین برلسب ما وی ین تریگلییوایک

روری در لا ت محلکول لاقک عصکاره متکارو ی میکوه و A

استفاده ش :

میزان جذم روری محلول لاوی عصاره میباش .

– A = (A520 nm - A700 nm) pH 1 – (A520 nm
A700 nm) pH 4.5
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اندازهگيری ميزان فنل کل

دادههای لاصل اا تحقیک لاضکر بکه صکورت طکرح

محتوای لنل کل به رود لو ین – سییا تیو ار ااهگیکری شک

بلوکهای کامل تصادلی با چهار تیمار و سکه تیکرار مکورد

] 0/2 .[34گرم اا میوه ارگکور در داخکل  6میلکی یتکر متکارول

آرا یز قرار گرلتن  .مقایسه میارگین دادهها براسکا

اسی ی همگن ش ر  .عصاره را در لا یونهای  15میلی یتری

 LSDدر سطح التمال  0/05با استفاده اا ررمالزار آمکاری

ری ته و به م ت  15دقیقه در  3000دور سکارتریفیو شک ر .

 (SASرس ه  )8/02ارجام گرلت.

سپ

آامکون

با سمپلر  1میلی یتکر اا محلکول رویکی را برداشکته و 1

میلی یتر اا لو ین – سییا تیو بکه آن اضکاله شک و پک

اا 3

نتايج و بحث

دقیقه  3میلی یتر کربنات سک یم  1مکوالر بکه آن اضکاله شک .

کاروتنوئيد

محلککول م لککوب شک ه بککه مک ت  2سککاعت در دمککای اتککاق

میزان کاروتنوئی در شیبهای م تلح متفاوت بود (شکیل

رگه اری گردی ه و جذم روری آن توسط اسکپیترولتومتر در

 .)1بیشترین مق ار کاروتنوئی در میکوههکای ارگکور کشکت

طول موج  750رارومتر قرائت ش  .مق ار لنل کل در رمورههای

ش ه در شکیبهکای شکما ی و کمتکرین آن در شکیبهکای

عصاره با استفاده اا منحنی استار ارد برلسب میلی گرم معادل

جنوبی بهدسکت آمک  .ظرلیکت رگهک اری آم و خکاک بکر

اسی گا یآ در  100گرم وان تر بیان گردی  .برای رسم منحنی

محتکککوای کاروتنوئیک ک در ارگکککور اثکککر گذاشکککته ] [27و

استار ارد نلظتهایی اا گا یآاسکی بکا نلظکتهکای 50 0

کاروتنوئی ها در شرایط تنش خشیی شیسته ش ه و تب یل

 250 200 150 100و  300پیپیام تهیه ش ر .

به مواد آروماتییی میشور ] .[4التمکاالً میکوه ارگورهکای
رش کرده در شیب جنوبی با ارتفاع باال در مقایسه با شیب

ميزان تانن

شما ی التماالً با تنش آبی بیشتر مواجه و در معکر

برای ار ااهگیری میزان تارن  0/5گرم اا میوه ارگور خشکآ

باالتری قرار گرلته و دررتیجه دارای میزان تو یک کاروتنوئیک

ش ه در  6میلی یتراستون  70درص همکو ریز شک  .ابتک ا 1

کمتری بودهار  .در شیب شما ی به د یل برخورد کمتر آلتام

میلی یتر اا عصارههای یاد ش ه را در مییروتیومهکای 2/5

امین رطوبت بیشتری را در خود رگه داشته و میزان تب یر و

به هر یآ اا مییروتیومهکا

تعرق کمتر است .بهطورکلی در ارواع ارگکور ککاهش میکزان

 1میلی یتر معرا لو ین  1ررمال اضاله ش ه و رمورههکا بکه

بتاکاروتن و گزارتولیلها قبل اا رسی ن به اثبات رسی ه است

داخل لا یون منتقل ش ر  .به هر یآ اا آرها یآ میلی یتکر

و همچنین سرعت کاهش کاروتنوئی ها در دوران بلو کمتکر

کربنات س یم  20درص اضاله شک و دررهایکت بکه تمکام

است ] .[31قرار گرلتن لبههای ارگور در معر

رور بیشکتر

رمورهها  2میلی یتر آم مقطر  2بکار تقطیکر اضکاله گردیک .

منجر بکه شیسکته شک ن کاروتنوئیک ها شک ه و میکزان آن را

رموره ها به م ت ریم ساعت در محکیط تاریکآ و در

کاهش میده ] .[32به رظکر مکیرسک ککه تفکاوت در دمکا

دمای اتاق قرار داده ش ر  .جذم رموره هکا در طکول مکوج

رطوبت و تابش رکور خورشکی در ارتفاعکات و شکیبهکای

 550رککارومتر بککا اسککتفاده اا دسککتگاه اسککپیترولتومتر م ک ل

م تلح بر میزان کاروتنوئی تثثیرگذار بکوده اسکت .بنکابراین

( )Spocord, 210قرائککت شکک و میککزان تککارن براسککا

میتوان چنین رتیجه گرلت که منطقه موککاری قکرار گکرلتن

میلی یتری ری ته ش ر  .سپ

سپ

دمکای

استار ارد تاریآ اسی محاسکبه شک ] .[23نلظکت محلکول

در معککر

استار ارد شامل  50 40 30 20 10و  60پیپیام بودر .

کاروتنوئی را در میوه ارگور تحت تثثیر قرار میدهن .
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شکل  .1تغییرات میزان كاروتنوئید در شیب شمالی و جنوبی و ارتفاعهای مختلف در میوه انگور رقم ‘رشه’
ستونهای با حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح  %5با یکدیگر ندارند .بارهای روی ستونها بیانگر خطای استاندارد میباشد.

آنتوسيانين
براسا

میزان آرتوسیارین در ارتفاع باالتر در هر دو شیب بیشتر بود.

رتایج آامایش لاضر میزان آرتوسیارین میوه ارگور

گزارد ش ه که ارگکور در منکاط خنکآ تکر دارای میکزان

رقم ‘رشه’ بین تیمارهکا اخکتالا معنکیداری را رشکان داده

آرتوسککیارین بیشککتری اسککت ] .[6اا طککرا دیگککر تجمککع

است (شیل  .)2بیشترین مق ار آرتوسیارین در شیب جنوبی

آرتوسیارین در طول رمو میوه به رقم بلو میوههکا شکرایط

با ارتفاع باال و کمترین مق ار آن در شیب شما ی با ارتفکاع

محیطی و م یریت تاکستان بستگی دارد ] .[25تغییرات دما

پایین مشاه ه ش  .میوه ارگور در شیب جنکوبی در هکر دو

رطوبت و تابش آلتکام در طکول رشک و رمکو ارگکور بکر

ارتفاع رسبت به شیب شکما ی میکزان آرتوسکیارین بیشکتری

ترکیبککات شککیمیایی مارنک ترکیبککات لنلککی آرتوسککیارینهککا

داشت .الزایش آرتوسیارین در ارگور در این شرایط التمکاالً

اسی یته و ترکیبکات معطکر اثرگکذار اسکت ] .[6گزارشکات

به این د یل است که در شیب های جنوبی با ارتفاع بکاال در

علمی رشان داده که منکاط گکرم و تاکسکتانهکایی ککه در

طول روا رور ایادی دریالت کرده و در شب هم رسبت بکه

امینهای مجاور رودخاره و پسکت قکرار داررک تمایکل بکه

ارتفاع پایینتر خنآتر میباشن  .در چنین شکرایطی ممیکن

تو ی ارگور بکا نلظکت آرتوسکیارین ککل کمتکر داررک ].[6

میوه کم ش ه و مق اری اا قن که در روا سنتز

اا تغییر

است تنف

گزارشاتی در رابطه با اینیه درجه لرارت باال پ

ش ه است برای سنتز آرتوسیارین استفاده شود .گزارد ش ه

ررگ لبهها سطح آرتوسیارینها را کاهش مکیدهک وجکود

قن ها تو ی آرتوسیارین را در ارگور الزایش میدهن ].[21

دارد ] .[13دررهایت اا آرجاییکه تو ی آرتوسیارین وابسته به

با الزایش ارتفاع در هر دو شیب شما ی و جنوبی میزان

به میزان رور و دمای مناسب است به رظر میرس که ایکن

آرتوسیارین هکم الکزایش یالتکه اسکت .در ارتفاعکات بکاالتر

شرایط در شیب جنوبی و ارتفاع بکاالتر لکراهم بکود و ایکن

رسبت به ارتفاعات پایینتر دما خنآتر بوده به همین د یکل

شرایط به تجمع بیشتر آرتوسیارین کمآ رموده است.
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شکل  .2تغییرات میزان آنتوسیانین در شیب شمالی و جنوبی و ارتفاعهای مختلف در انگور رقم ‘رشه’.
ستونهای با حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح  5درصد با یکدیگر ندارند .بارهای روی ستونها بیانگر خطای استاندارد میباشد.

فنل کل

دریالت رور کمتر در شیبهای شما ی میزان لنول کل کاهش

رتایج لاصل اا مقایسه میارگین بین تیمارها رشان داد که میزان

یالته است .سایهدهی مصنوعی اعمال ش ه بکر خوشکه ارگکور

لنل کل در شیب جنوبی در هر دو ارتفاع کم و بکاال بیشکترین

موجب کاهش سنتز ترکیبات لنو ی در پوست ارگکور شک ه و

مق ار بود (شیل  .)3در شیب شما ی با ارتفاع کم میزان لنکل

همزمان با آن محتویات لنول کاهش یالته است ].[11

کل کمتر اا شیب شما ی با ارتفاع باال بکود .التمکاالً بکه د یکل
7
b
c

5

3
2
1

فنل کل

4

()mg galic acid /g FW

a

a

6

0
شیب جنوبی با شیب جنوبی با
ارتفاع 1600

ارتفاع 1100

شیب شمالی با

شیب شمالی با

ارتفاع 1500

ارتفاع 1300

تیمارهای شیب و ارتفاع

شکل  .3تغییرات میزان فنل در شیب شمالی و جنوبی و ارتفاعهای مختلف در انگور رقم ‘رشه’.
ستونهای با حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح  %5با یکدیگر ندارند .بارهای روی ستونها بیانگر خطای استاندارد میباشد.
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میزان آرتوسیارین و نلظت مکواد لنکو ی در پوسکت لبکه

راشککی اا اخککتالا دمککایی باشک  .در ارتفککاع پککایین تبک یل

رکور

قن های رامحلول به قن های محلول در اثر دمای باال کنک تر

قرار میگیرر بیشتر اا آرهایی بوده که در طول توسعه لبه در

صورت گرلته و دررتیجه میزان آن در ارتفاع بکاال بیشکتر اا

سایه قرار گرلته بودر ] .[20التماالً پایین بودن میزان لنکل در

ارتفاع پایین بوده است .لبههای ارگور به عنوان یآ م زن

شیب شما ی به این د یل است که خوشهها رور کمتری رسبت

مصرا بر لتوسنتز ارجام ش ه در برگها برای رشک و بکاال

به شیب جنوبی دریالت میکنن  .شکرایط محیطکی بکر میکزان

بردن نلظت قن تییه دارر ] .[4خنآ بودن دمکا در لصکل

ترکیبات لنلی ارگور سیاه اثر گذاشته است ].[30

رش میتوار عکاملی تعیکین کننک ه در الکزایش لتوسکنتز و

ارگور که در تمام مرالل رش و توسعه لبه در معکر

باش  .بنابراین به رظر میرس در ارتفاع باالتر

کاهش تنف
کربوهيدراتهای محلول کل

به د یل خنآ بودن هوا قن ها بکا نلظکت بکاالتری در لبکه

رتایج لاصل اا مقایسه میارگینها رشان داد که بین تیمارهکا

ارگور ذخیره ش هار  .تجمع قن در لبه وابستگی کمتری با

اا رظککر میککزان کربوهی ک راتهککای محلککول کککل اخککتالا

در معر

قرار گرلتن خوشه در سایه دارد ] .[12رواهکای

معنککیداری وجککود داشککت (شککیل  .)4بیشککترین میککزان

گرم (مالیم) و شکبهکای سکرد در طکول دوره رسکی ن و

کربوهی ارتهای محلول کل در شیبهای شما ی و جنوبی

به ویژه در امان تغییکر ررکگ لبکه ارگکور موجکب تجمکع

با ارتفاع باال مشاه ه ش  .بین شیبهای جنوبی و شما ی با

ل ک اکثر کربوهی ک رات ش ک ه و در ایککن شککرایط تجمککع و

ارتفاع کم اختالا معنیداری وجود ر اشت .د یل الکزایش

تشییل ررگیزهها بهتر صورت میگیرر ].[35

کربوهی راتهای محلول کل در ارتفکاع بکاال ممیکن اسکت

a
a

)(mg/g FW

b

کربوهیدراتهای محلول کل

b

50
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ارتفاع 1600

ارتفاع 1100
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تیمارهای شیب و ارتفاع

شکل  .4تغییرات میزان كربوهیدراتهای محلول كل در شیب شمالی و جنوبی و ارتفاعهای مختلف در انگور رقم ‘رشه’.
ستونهای با حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح  %5با یکدیگر ندارند .بارهای روی ستونها بیانگر خطای استاندارد میباشد.
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تانن

شیب شما ی گیاهان با کمبود رطوبت کمتری مواجه بکوده-

بیشترین مق ار تکارن در شکیب شکما ی بکا ارتفکاع پکایین و

ار و دررهایت نلظت باالتری اا تارن را رشان دادر  .تکارن

کمترین مق ار تارن در شیب جنوبی با ارتفاع بکاال مشکاه ه

اا جمله موادی است که در مرالل او یه رش لبکه ارگکور

ش  .میزان آن در شیب شما ی در هر دو ارتفاع اا میزان آن

سنتز ش ه و اا امان تغییر ررگ میوه به بع به میکزان کمکی

در شیب جنوبی بیشتر بود .همچنین بکا الکزایش ارتفکاع در

تو ی میشود .اا طرا دیگر با الزایش رش لبهها کاهش

هر دو شیب میزان تارن هم کاهش یالته اسکت (شکیل .)5

میزان تارن مشاه ه ش ه است .عواملی رظیر پلیمریزاسکیون

رابطه مثبتی بین نلظت تارن پوست لبکههکای ارگکور رقکم

میتوار میزان آن را در طول دوره رسی ن تغییر ده ].[19

‘شیراا’ و مح ود ککردن رکور خورشکی وجکود دارد ].[33

میزان تارن در طول رسی ن کاهش مییاب  .در شیب شما ی

بنابراین به رظر میرس که با کاهش دریالت رور در شکیب

و ارتفاع باالتر التماالً رسی ن میوهها به طور کامل صورت

شما ی تارن بیشتری تجمع یالته است .در میوه ارگکور رقکم

رگرلته و به همین د یل تارن باقیمار ه در این شرایط بیشتر

‘مر وت’ تحت شرایط کمبود آم رشان داده ش ه که میکزان

بوده است ].[1

تارن به میزان کمتر تحت تثثیر قرار گرلت ] .[2التمکاالً در

a

7

b

6
d

4
3

)(mg/g FWتانن
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شکل  .5تغییرات میزان تانن در شیب شمالی و جنوبی و ارتفاعهای مختلف در انگور رقم ‘رشه’.
ستونهای با حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح  %5با یکدیگر ندارند .بارهای روی ستونها بیانگر خطای استاندارد میباشد

ظرفيت ضداکسايشی ()DPPH

ارتفاع پایین و باال و شیب جنوبی با ارتفاع پایین تر اا رظکر

بیشترین میزان ظرلیت ض اکسایشی مربوب به شیب جنوبی

ظرلیت ض اکسایشی تفاوت معنیداری مشکاه ه رشک  .در

با ارتفاع باال میباش (شیل  .)6در شیب شما ی بکا هکردو

واقککع بککا الککزایش ارتفککاع در ش کیب جنککوبی میککزان مهککار
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رادییالهای آااد الزایش معنکیداری پیک ا رمکود .براسکا

هم الزایش یالته است .میزان ضریب همبستگی بین ظرلیت

رتایج پژوهش لاضر لعا یت ض اکسایشی همبستگی قوی

ض اکسایشککی و آرتوسککیارین  0/73بککرآورد ش ک ه اسککت .اا

با نلظت لنل کل و آرتوسیارین دارد .اا عوامل مؤثر در بکاال

طرا دیگر ضریب همبستگی بین ظرلیت ض اکسایشی و

بودن ظرلیت ض اکسایشی میزان لنل مکیباشک ] .[3تکارن

لنل کل  0/66بود (ج ول  .)1همبستگی قوی بین ظرلیکت

آرتوسیارین و کاتیین اا مهمترین ترکیبات ض اکسایشکی در

ض اکسایشی و لنل ککل و آرتوسکیارین در ارگکور مشکاه ه

ارگور میباشن ] .[24در پژوهش لاضکر در شکرایطی ککه

ش ه است ].[28

میزان آرتوسیارین و لنل کل باال بوده ظرلیت ض اکسایشکی
100
a
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b
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b
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شکل  .6تغییرات ظرفیت ضداكسایشی در شیب شمالی و جنوبی و ارتفاعهای مختلف در انگور رقم ‘رشه’.
ستونهای با حرف مشترک اختالف معنیداری در سطح  %5با یکدیگر ندارند .بارهای روی ستونها بیانگر خطای استاندارد میباشد

جدول  .1ضرایب همبستگی پیرسون بین برخی صفات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’
صفات

DPPH

DPPH

1

آرتوسیارین

**0/73

1

لنل

**0/66

**0/83

1

تارن

**-0/80

**-0/96

**0/87

1

کاروتنوئی

-0/60ns

**-0/70

-0/50ns

**0/65

1

کربوهی راتهای محلول کل

0/56ns

0/48ns

0/35ns

-0/42ns

**-0/85

ns

آرتوسیارین

لنل

تارن

کاروتنوئی

کربوهی راتهای محلول کل

1

* و **  -بهترتیب رشاندهن ه ع م وجود اختالا معنیدار معنیدار در سطح التمال  %5و معنیدار در سطح التمال %1
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مواد لنلی آرتوسیارین و تارن در ارگور اا منکابع اصکلی
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امان شروع رسی ن میوه میزان آن کاهش مییاب و ی میزان
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لاضر مشاه ه گردی (ج ول  .)1به رظر میرس ککه ایکن
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