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مقاله پژوهشی

تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در تعدادی از ارقام تجاری
داخلی و خارجی انگور
حامد دولتیبانه *  ،جمال احمدآلی و موسی رسولی
(تاریخ دریافت -9318/8/22 :تاریخ پذیرش)9318/91/22 :

چکیده
خشكی یكی از مهمترین تنشهای غیرزنده است که به شدت باعث کاهش رشد و تولید محصوالت کشاورزی میشود .تحمل
انگور به خشكی نسبت به درختان دیگر باال است اما تفاوت های زیادی از این لحاظ بین ارقام و گونه های انگور وجود دارد .به
منظور بررسی میزان تحمل به تنش خشكی چند رقم انگور بیدانه تجارتی وارد شده به کشور و چند رقم انگور بومی موجود در
استان آذربایجانغربی ،این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجرا در آمد .از ارقام
رشه ،مام برایمه ،یاقوتی ،عسكری ،خلیلی سفید ،فخری ،سایانی ،ریشبابا ،ات اوزوم ،بالک سیدلس ،سوپریور ،فلیم سیدلس،
تامسون سیدلس ،فیستا و پرلت نهال های یكساله به اندازه کافی تهیه و سپس در گلدان کشت شدند .تیمارهای خشكی شامل
 17درصد نیاز آبی 77 ،درصد نیاز آبی و  37درصد نیاز آبی اعمال شد .پس از اعمال خشكی به مدت سه ماه ،خصوصیات
مورفوفیزیولوژیكی از قبیل وزن تر ساقه و ریشه ،وزن خشك ساقه و ریشه ،سطح برگ ،میزان کلروفیل ،محتوی نسبی آب
برگها و دمای برگها مورد اندازه گیری قرار گرفتند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاوت معنیداری در صفات
اندازهگیری شده بین ارقام انگور در شرایط تنش وجود دارد .ارقامی مانند فیستا ،بالک سیدلس بسیار حساس به تنش خشكی
بودند در حالیكه ارقام خلیلی سفید ،رشه ،یاقوتی به خوبی توانستند شرایط تنش را تحمل نمایند .در بین ارقام خارجی مورد
بررسی ،ارقام پرلت و فلیم سیدلس تحمل نسبتا خوبی به تنش خشكی نشان داد.
کلمات کلیدی :انگور ،تنش خشكی ،دمای برگ ،رقم رشه ،سازگاری

 -9دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات زراعی -باغبانی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
سنندج
 -2استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه
 -3دانشیار ،گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه مالیر
٭ پست الكترونیكah_dolati@yahoo.com :
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آب میکند (کوندوراس 3و همكاران .)2118 ،تنشهای
شدید خشكی در بعضی از سالها و در مراحل فنولوژیكی
حساس مانند زمان تشكیل میوه به شدت از عملكرد تاک
میکاهد .از طرف دیگر کشت و استقرار نهالهای یكساله
در این مناطق خشك نیز بواسطه کمی آب و خاک
نامناسب در سالهای اولیه با مشكل مواجه میشود .در
دیم کاری انگور بهتر است از ارقام متحمل به خشكی با
میوههای زودرس استفاده شود .بهترین سیستم تربیت
انگور کشت شده در خاکهای ضعیف و سنگالخی فرم
چتری یا پاچراغی میباشد که در مناطق دیم ارتفاع تنه و
طول بازوها بایستی کوتاهتر از حالت طبیعی باشد (ارگن
اوغلو.)9188 ،4
اغلب گیاهان عالی دارای مكانیسمهای مختلفی برای
اجتناب و یا تحمل تنش آبی هستند و همچنین دارای
روشهایی برای افزایش کارآئی مصرف آب میباشند.
مكانیسمهایی مانند تنظیم اسمزی ،کاهش سطح برگ،
افزایش اندامهای ذخیرهایی ،توانایی باالی حفظ و
نگهداری آب ،کاهش هدایت روزنهای (دگو 7و همكاران،
 .)2191همه مكانیسمهای مذکور در انگور گونه وینیفرا
وجود دارد ،عالوه بر این موارد ،برای تحمل بهتر خشكی
مكانیسم های تنظیم اسمزی و استفاده از منابع آبی موجود
در آپوپالست برای حفظ فعالیتهای متابولیكی گزارش
شده است (سپاسخواه و همكاران ،9387 ،اسدی و
همكاران.)9310 ،
ریكسیار 0و همكاران ( )9181واکنش به دماای کاانوپی در
کولتیوارهای مختلف انگور را در شرایط آب قابال دساترس
و بدون آب قابل دسترس بررسی کردند .دمای تاج بوسایله
دماسنج مادون قرمز اندازهگیری شد .نتاایج حاصاله نشاان
داد که بین شرایط تنش خشكی و عادم تانش خشاكی از
نظر دمای تاج اخاتالف معنایداری وجاود دارد ولای باین
کولتیوارها از نظر دماای تااج اخاتالف معنایدار مشااهده
نگردید .نیوری )9181( 1مشااهده نماود کاه در بعضای از
شرایط استرس خشاكی میازان فتوسانتز ،وزن مخصاو
برگ ها ،مساحت برگ و توده مااده خشاك بارگ کااهش

مقدمه
خشكی یكی از بزرگترین مشكالت بخش کشاورزی در
سطح دنیا است که همه ساله خسارت عظیمی به
محصوالت کشاورزی وارد میکند .متوسط بارندگی
کشورمان یك سوم متوسط جهانی میباشد .در حال حاضر
بیش از 11درصد از  31میلیارد متر مكعب منابع تجدید
پذیر آب کشور مورد استفاده قرار میگیرد .این امر کشور
ما را در بین چهار سطح تعریف شده جهانى براى
تنش هاى آبى ،در حادترین سطح تنش قرار داده است.
براساس این تعریف کشورهایى که کمتر از  %91منابع آبى
قابل دسترس را مصرف کنند ،داراى تنش خفیف آبى و
کشورهایى که بین  91الى  %21را استفاده نمایند ،داراى
تنش متوسط و چنانچه بین  21الى  %41مورد استفاده
قرار گرفته باشد ،داراى تنش متوسط تا شدید خواهند بود
و در مرتبه نهایى کشورهایى که بیش از  %41از منابع آبى
تجدید شونده و قابل دسترس خود را استفاده کرده باشند،
در شرایط تنش آبى خیلی شدید قرار خواهند داشت
(مكنون .)9382 ،کشور ایران به علت برخورداری از شرایط
جغرافیایی و اقلیمی مناسب و با سطح زیر کشت 280111
هكتار تاکستان بارور و تولیدی در حدود  3211111تن
در سال (احمدی و همكاران )9311 ،یكی از کشورهای
مهم تولیدکننده انگور در جهان است .امروزه بواسطه
کاهش نزوالت جوی و کم شدن دسترسی به آبهای آبیاری
از یك طرف و محدود بودن زمین های مناسب برای کشت
درختان میوه ،توجه به کشت و کار در مناطق نیمهخشك
و خشك به همراه مدیریت آبیاری شامل روشهای کم
آبیاری ،جمعآوری آب حاصل از بارندگی و استفاده از ارقام
و پایههای مقاوم به خشكی و سایر روشهای موثر در
افزایش کارآیی مصرف آب افزایش یافته است (لیندرمن و
دیویس.)2119 ،9
انگور گونه وینیفرا بهواسطه داشتن ژنهای مقاومت به
خشكی و آهك خاک امروزه در اغلب مناطق با بارندگی
مناسب به صورت دیم کشت میشود (باوارسكو و فوقر،2
 .)9110گونههای مختلف انگور دارای مكانیزمهای متفاوت
فیزیولوژیكی و مورفولوژیكی هستند که آنها را قادر به
حفظ رشد و تولید در شرایط نرمال و نیز شرایط کمبود

3. Kondouras
4. Ergenoglu
5. Degu
6. Ricciar
7. Nevry

1. Linderman and Davis
2. Bavaresco and Fogher
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از طرف دیگر در زمان برداشت از قیمت بیثباتی برخوردار
هستند.
با توجه به اینكه کمبود آب یكی از عوامال اصالی کااهش
تولید محصوالت باغبانی در مناطق خشاك و نیماهخشاك
ماایباشااد و همچنااین محاادودیت آب در کشااور و بااروز
احتمال بیشاتر ایان معضال در آیناده و توجاه باه اینكاه
بارندگیها در اغلب مناطق دیمکاری انگور کشور پاراکنش
مناسبی در طول فصل رشد ندارد ،شناسایی و کشت ارقاام
مناسب تجاری و سازگار با این مناطق اهمیت ویژهای دارد.
در سالهای اخیر تعدادی از ارقام انگور تجااری بایداناه و
زودرس از طریق موسسه تحقیقات نهاال و باذر باه داخال
کشور وارد شدهاند و در اغلب مناطق کشور به صورت آبای
کشت شدهاند .با توجه به صفت زودرس باودن میاوه ،ایان
ارقام کاندیدای مناسبی برای کشات در منااطق کام آب و
دیم می باشند به شرطی که تحمل به خشكی مناسبی نیز
داشته باشند .هدف از ایان پاژوهش نیاز بررسای واکانش
تعدادی از ارقام انگور خارجی به تنش خشاكی در شارایط
گلدانی و مقایسه آن با چند رقم داخلی میباشد.

مییاباد کاه ارقاام  Pinot ،Traminerو  Moldovaبسایار
مقاوم به تنش خشكی بوده در حالیكه رقم Muscut Gam
9
 briskiiخیلی حساس باه تانش خشاكی بودناد .باراباال
( )9111از روش واکنش الكتریكی بارگ در آزماایشهاای
تنش خشكی استفاده کرده و واکنش برگ را قبل و بعاد از
تنش خشكی اندازهگیری نمود .رقام  Kishmishiمتحمال
به تنش خشكی بود و میازان واکانش الكتریكای از %19/1
(در شرایط عدم تنش) به ( %31در شرایط تانش) کااهش
یافت .در حالیكه در رقم  Aleaticoکاه حسااس باه تانش
خشااكی بااود ،واکاانش الكتریكاای در شاارایط عاادم تاانش
خشكی از  %81/9به  %1/1در شرایط تنش کااهش یافات.
حسابی اسفهالن ( )9318مقاومت چهار رقام انگاور قازل،
خلیلی ،فخری و کشمشای را در برابار تانش آبای مطالعاه
نمود .نتایج نشان داد که از میان چهار رقام انتخاابی رقام
فخری برای کشت در شرایط تنش آبی مناسبتار باود و
پااس از آن کشمش ای در صااورتی کااه پااراکنش بارناادگی
مساعد باشد ،مناسب است.
رسولی و گلمحمدی ( )9388باا ارزیاابی صافات يرفیات
نسبی آب برگ ،ضخامت برگ ،نسبت طول و عرض بارگ،
کرکدار بودن برگ و زمان رسیدن میوه ژنوتیپ های انگور
موجود در کلكسیون انگور قزوین نشان دادند کاه بهتارین
ژنوتیپ ها با مشخصات سازگار با تحمل باه تانش خشاكی
چفته ،مالیی و سیاه انگور بودند .رقم چفته در مقایساه باا
سایر ارقام انگور موجود در اساتان قازوین دارای کوتیكاول
باارگ ضااخیم ،يرفیاات نساابی آب باارگ باااال و نیااروی
کشندگی قوی ریشه می باشد .لذا ایان رقام بعناوان پایاه
متحمل به تنش خشكی جهات پیوناد ارقاام تجااری و یاا
جهت کشت مستقیم باه عناوان یاك رقام در منااطقی از
استان که دارای کمبود آب آبیاری میباشد ،توصیه گردید.
در ایران براساس تجربه باغداران ،ارقام متنوعی باه صاورت
دیم در مناطق مختلاف ما ال در اساتانهاای کردساتان و
آذربایجانغربی (ارقام رشه و سرقوله) و در اساتان فاارس،
خراسان شمالی و رضوی (ارقاام انگاور یااقوتی ،عساگری،
کالهداری ،کج انگور و لرکش) کشات مایشاوند .تعادادی
زیادی از این ارقام میانرس تا دیررس میباشند و اغلاب در
تابستان با مشكل بیآبی در شرایط دیم مواجه می شاوند و

مواد و روشها
بهمنظور بررسی میزان تحمل به تنش خشاكی تعادادی از
انگورهای تجااری بیداناه خاارجی و مقایساه آن باا ارقاام
محلی ،این پژوهش به صورت گلدانی با طرح فاکتوریال در
قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تكرار (هار واحاد دو
گلدان) در ایستگاه تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه در سال
 9311-9318اجرا شد .از ارقام ماورد بررسای ،نهاالهاای
یكساله به انادازه کاافی تهیاه و ساپس در گلادان کشات
شدند .ارقام مورد بررسی انگور رشه ،ماام برایماه ،یااقوتی،
عسكری ،خلیلی سفید ،فخری ،سایانی ،ریشبابا ،ات اوزوم،
بالک سیدلس ،سوپریور ،فلیم سیدلس ،تامسون سایدلس،
فیستا و پرلت بودناد .نهاالهاا در گلادانهاای  21لیتاری
پالستیكی در محیط نصف خاک زراعی و نصف ماسه بادی
کاشته و به صورت دو شاخه ای تربیت شدند .پس از رشاد
کافی و استقرار نهالهاا ( 2مااه بعاد از رشاد جواناه هاا و
حداقل رشد  21سانتیمتری) ،تانشهاای خشاكی اعماال
شد .آزمایشهای خاکشناسی شامل تعیین بافت خاک (باه
روش هیدرومتری) و رطوبات در نقطاه يرفیات زراعای و
نقطه پژمردگی با اساتفاده از دساتگاه صافحات فشااری و
جرم مخصو ياهری با استفاده از استوانه فلزی با حجام

1. Barbal
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مشخص تعیین شد .سپس به میازان الزم از خااک آمااده
شده به داخل گلدانهای پالستیكی ریخته شد .با محاسابه
عمق خالص آب آبیاری و ضرب در مساحت گلادان ،حجام
آب آبیاری برای سطح  911درصد نیاز آبی تعیین گردید.
با استفاده از رابطه  9مقدار عمق خالص آب آبیاری تعیاین
شد:
()9

) ( FC   PWP
 MAD  D r
100
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 77درصد نیاز آبی و  37درصد نیاز آبی در نظر گرفته شد.
در طی فصل رشد و در پایاان فصال و باه منظاور بررسای
اثرات تیمارها صفات متعددی شامل میزان کلروفیل بارگ،
دمای برگ ،سطح برگ ،وزن تر و خشك برگ ،میزان رشد
شاخه ،شدت عالیم ياهری خشكیدگی روی شاخه و برگ
و محتوی نسبی آب برگ اندازهگیری شدند.
اندازهگیری شاخصهای رشدی
پس از اتمام دوره تنش ،نهالها از خاک خارج شدند و پس
از شستشوی خاک اطراف ریشههاا باا آب مقطار ،طاول و
وزن تر ریشهها و ساقههاا باا تارازوی دیجیتاالی باا دقات
 1/1119گرم اندازهگیری شدند .جهت تعیین وزن خشك،
اندامهای مختلف باه مادت  48سااعت در آون  07درجاه
سلسیوس نگهداری شدند .برای محاسبه درصد کاهش وزن
خشك ریشه از رابطه  3استفاده گردید.
(رابطه )3

dn 

در رابطه فوق:
 = dnعمق خالص آبیاری (بر حسب سانتیمتر)

  FCو  = PWPبه ترتیب درصد حجمی رطوبات خااک در

نقطااه يرفیاات زراعاای و نقطااه پژمردگاای (در صااورتیكه
رطوبت خاک به صورت درصد وزنی در دسترس است بایاد
آنرا در وزن مخصو ياهری خااک ضارب نماوده تاا باه
درصد حجمی تبدیل شود).

وزن خشك در شدیدترین تیمار وزن خشك ریشه در شاهد

 = MADحداک ر تخلیه مجاز رطوبات خااک ،بساتگی باه

×911

مدیریت آبیاری و نوع زراعت دارد و در این پژوهش مقادار
آن  1/7در نظرگرفته شد.

به منظور اندازه گیری سطح برگ از هر تیمار در گارههاای
 7-4و  8-1چهار بارگ انتخااب شاده و باه وسایله کاغاذ
شطرنجی سطح برگها اندازهگیری و میانگین سطح بارگ
در هر تیمار تعیین گردید.

 = Drعمق توسعه ریشه گیاه (بر حسب سانتیمتر) که باه
وسیله گلدانهای تخریبی در طول دوره رشد اندازهگیاری
شد.
حجم آب آبیاری از رابطه  2به دست آمد:
()2

صفات فیزیولوژیکی
محتوی نسبی آب برگ )(RWC

V  dn  A

قبل از شروع آخرین مرحله آبیااری در پایاان دوره اعماال
تیمارها ،مقدار  RWCکلیه تیمارها در ژنوتیپهاای ماورد
بررسی اندازه گیاری شادند .باه ایان منظاور از هار واحاد
آزمایشی دو برگ کامالً توساعه یافتاه در موقعیات مشاابه
برداشت و دیسكهایی به قطر هشت میلایمتار از قسامت
میانی پهنك آنها تهیه شد .پاس از تاوزین دیساكهاا باا
ترازوی دیجیتالی (با دقت  1/119گرم) آنها را باه پتاری
دیشهای درب دار حاوی آب مقطر منتقل کرده و به مدت
 4ساعت در یخچال ( 4درجاه ساانتیگاراد) و در تااریكی
قرار داده شدند .پس از خارج کردن دیسكها از آب مقطر،
جهت حذف رطوبت اضافه سطحی آنهاا ،از کاغاذ صاافی
استفاده شد و سپس وزن آماس اندازهگیاری شاد .پاس از
تعیین وزن آماس ،دیسكهاای برگای باه آون ( 11درجاه
سانتیگراد) منتقل شدند و پس از گذشت  48سااعت وزن
خشك آنها تعیین گردید و در نهایت  RWCبا استفاده از
معادله زیر محاسبه شد (رابطه .)4

که در رابطه فوق:
 = Vحجم آب مورد نیااز آبیااری (بار حساب ساانتیمتار
مكعب یا سیسی یا میلیلیتر)
 = dnعمق خالص آبیاری (بر حسب سانتیمتر)
 = Aمساحت گلدان (بر حسب سانتیمتر مربع)
آبیاری به صورت دستی و باه کماك پیماناه مادرج انجاام
گرفت .برای تعیین زمان آبیاری از روش وزنی استفاده شد
به این صورت که با وزن کردن روزانه گلدانهای شاخص و
با کسر وزن خشك و وزن گیاه ،مقادار آب موجاود گلادان
تعیین و با تقسیم بر وزن خشك خاک مقدار رطوبت خاک
و گلدان به دست آمد .زماانی کاه رطوبات ساهلالوصاول
توسط گیاه مورد استفاده قرار گرفت ،آبیاری انجاام شاد و
رطوبت گلدان دوباره به حد يرفیت زراعی ارتقاء داده شد.
در این پژوهش سه تیمار آبیاری شامل  17درصد نیاز آبی،
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(رابطه )4
×911

برگی دیسكها ی تر وزن برگی دیسكها ی خشك وزن

یادداشتبرداری شد .برای این منظور از روش نمرهدهای 9
الی  7استفاده شد.
 .9بدون عالئم .2 ،عالئام کام .3 ،متوساط  .4شادید و . 7
خشكیدگی کامل بوته

=)(RWC

برگی دیسكها ی آماس وزن برگی دیسكها ی خشك وزن

کلروفیل و دمای برگ

تجزیه آماری دادهها و نرمافزار مورد استفاده
برای انجام تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهاای صافات
اندازهگیری شده از نرمافزار  SASنسخه  1/9استفاده شد.
مقایسه میانگینها با استفاده از روش آزمون چند دامناهای
دانكاان در سااطح احتمااال  9یااا  7درصااد انجااام گرفاات.
همچنین برای رسم نمودار از نرمافزار  Excelنساخه 2191
استفاده شد.

از دساتگاه کلروفیال سانج دساتی ( )SPAD meterبارای
اندازهگیری میزان کلروفیل بارگ اساتفاده شاد .در پایاان
آزمایش به منظور بررسی میزان دمای بارگ در تیمارهاای
مختلف خشكی و مقایسه آنها با شااهد (بادون تانش) ،از
هر واحد آزمایشی دو گلدان باه تصاادف انتخااب و دماای
چهار برگ (از قسمت های باال و پائین بوته) در بین ساعات
 93تا  ،94توسط دماسانج ماادون قرماز مادل Hi 99550
) )Hanaاز فاصله 91سانتیمتری قرائت گردید.

نتایج و بحث

عالیم صدمات خشکی روی برگ

نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده در جدول 9
آورده شده است .نتایج نشان داد که تیمارهای خشكی و
نوع رقم اثرات معنیداری روی اغلب صفات اندازهگیری
شده داشتند.

در اواخار دوره اعمااال تاانشهااا میاازان و شاادت صاادمات
خشكی (ریزش نقطه رشد انتهایی ،خشاك شادن پیچاك،
زردی ،نكروز و خشك شدن کامل بارگ) بررسای ،ثبات و

جدول  -نتایج تجزیه واریانس تأثیر خشکی و رقم بر صفات اندازه گیری شده در ارقام انگور
درجات
آزادی

دمای برگ

مساحت برگ

بلوک

2

24/71

221/47

خشكی

3

رقم

94

خشكی× رقم

42

اشتباه آزمایشی

998

منابع تغییرات

ضریب تغییرات ()%
ns

**

**

میانگین مربعات
کلروفیل
درصد ماده
خشك برگ
321/44
**

41/31

131/47

11/11

92/22 ns

**022/17

21/31ns

ns

1/11

ns

20/11

ns

92/81

وزن تر ریشه

1/81
ns

94/19

** 34/79
ns

43/23
**

3147/01

**101/21
**

12/40

8/11

1/19

37/28

91/14

0/41

79/10

8/99

98/13

93/01

92/83

21/71

 ** ،و * به ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال آماری 9درصد و معنیدار در سطح احتمال آماری  7درصد میباشند.

جدول (ادامه)  -نتایج تجزیه واریانس تأثیر خشکی و رقم بر صفات اندازهگیری شده در ارقام انگور
منابع تغییرات

،

وزن تر شاخه

وزن خشك
ریشه

عالیم خشكی

شاخه

طول انتهای
شاخه

بلوک

2

92/18

24/21

91/18

219/37

1/94

خشكی
رقم

3
94

** 433/49
** 87/31

**119/39
**312/12

**908/24
**31/41

**2920/18
** 11/03

**99/39
**1/20

**91/92
**9/0

خشكی× رقم

42

8/82 ns

**73/10

**0/90

8/93 ns

**1/92

1/20 ns

اشتباه آزمایشی

998

1/17

23/33

3/13

8/81

1/17

20/14

21/32

24/98

4/11

93/43

ضریب تغییرات ()%
** ns

درجات
آزادی

میانگین مربعات
RWC
وزن خشك

*

1/90

1/2
28/79

و به ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال آماری 9درصد و معنیدار در سطح احتمال آماری  7درصد میباشند.
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درصد نیاز آبی ثبت شد و بیشترین سطح برگ را تیمار
 17درصد نیاز آبی داشت (نمودار  .)2بیشترین و کمترین
مساحت سطح برگ به ترتیب در ارقام عسگری و فلیم
سیدلس مشاهده شد (نمودار  .)3به طور کلی ،تنش
خشكی با ممانعت از رشد و توسعه سلولی سبب کاهش
توسعه برگها می گردد که این امر موجب کاهش تعرق و
جذب کمتر آب از خاک میشود .در نتیجه ،مقداری آب
جهت استفاده در یك دوره طوالنیتر در خاک نگهداری
میشود .از این رو ،محدودیت سطح برگ میتواند اولین
پاسخ دفاعی گیاه جهت مقابله با خشكی باشد (تایز و
زایگر .)2110 ،4گزارش شده که تنش آبی ابتدا در سرعت
رشد برگها اختالل ایجاد میکند .طی پژوهشی همایی
( )9389بیان داشت که اولین اثر محسوس خشكی را
میتوان از روی کوچكتر شدن برگها یا ارتفاع کوتاهتر
گیاهان تشخیص داد به عالوه در شرایط تنش خشكی
جذب آب و مواد غذایی کاهش یافته و بنابراین رشد و
توسعه سلول برگها محدود میگردد.
نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر کاهش سطح برگ
در اثر تنش آبی بود که این موضوع همچنین توسط
چارتزوالکیس 7و همكاران ( )2112در زیتون گزارش شده
است .نتایج حاصل از این پژوهش در رابطه با کاهش سطح
برگ با نتایج فیساراکیس و همكاران ( 2119و  )2114در
انگور مطابقت دارد .آنها گزارش دادند که با اعمال تنش
خشكی در انگور سطح برگی به عنوان اولین فاکتور
واکنشی ،کاهش خواهد یافت.

دمای برگ
اثر تنش خشكی در سطح احتمال  9درصد بر دمای برگ
معنیدار بود .با افزایش سطح تنش خشكی میزان دمای
برگ نیز به طور معنیداری افزایش پیدا کرد (نمودار .)9
در اثر تنش آبی کوتاه مدت تولید تنظیم کننده رشد اسید
آبسیزیك افزایش یافته و در نتیجه هدایت روزنهای برگ
کاهش مییابد و روزنهها بسته میشوند و از هدر رفتن
بیشتر آب گیاه جلوگیری میشود .در خشكی طوالنی
مدت ،رشد برگ ها کم شده و در نتیجه با کاهش اندازه
برگ میزان تعرق از واحد سطح برگ کاهش مییابد .با
بسته شدن روزنه ها و در ادامه آن با کاهش تعرق از سطح
برگ ها ،گیاه قادر خواهد بود وضعیت آب خود را حفظ
کند .کاهش تعرق از طریق بسته شدن روزنهها در شرایط
تنش ،باعث افزایش دمای برگ میشود که این مسئله
می تواند باعث وارد شدن تنش گرمایی به گیاه شده و از
این طریق مانع رشد گیاه شود .در واقع کاهش تعرق
اگرچه باعث حفظ محتوای آب برگ میشود ولی دو اثر
منفی روی گیاه میتواند داشته باشد و آن هم کاهش
فتوسنتز و افزایش خطر تنش گرمایی است (حدادی نزاد و
همكاران .)9312 ،فانیزا 9و همكاران ( )9119واکنش به
دمای کانوپی در ارقام انگور را در شرایط آب قابل
دسترس و بدون آب قابل دسترس بررسی کردند .دمای
تاج پوشه (کانوپی) بوسیله دماسنج مادون قرمز
اندازهگیری شد .نتایج حاصله نشان داد که بین شرایط
تنش خشكی و عدم تنش خشكی از نظر دمای تاج پوشه
اختالف معنیدار وجود داشت .در پژوهش حاضر با افزایش
سطوح تنش آبی دمای برگ در کلیه ارقام افزایش یافت
که با نتایج آزمایشات فلكس 2و همكاران ( )2111و
فیساراکیس 3و همكاران ( )2119روی انگور مطابقت
داشت.

درصد ماده خشك برگ
اثر خشكی بر درصد ماده خشك برگ در سطح احتمال 9
درصد معنیدار بود (جدول  .)9نتایج مقایسه میانگینها
(نمودار  )4نشان دادند که افزایش تنش آبی منجر به
کاهش معنیدار ماده خشك برگ شد .تنش آبی با سطح
 37درصد نیاز آبی کمترین درصد ماده خشك برگ را
داشت.
تغییرات ساختاری ایجاد شده در کلروپالستها و
پروتئینهای مرکز فتوسیستم  IIمیتواند منجر به کاهش
يرفیت فتوسنتزی و سرعت رشد شود (بناشر 0و
همكاران .)2110 ،همچنین در شرایط تنش خشكی ،آب و

سطح برگ
اثر تنش خشكی و رقم روی مساحت برگ در سطح
احتمال  9درصد معنی دار بود (جدول  .)9با افزایش سطح
تنش خشكی ،سطح برگ در تمامی ارقام نیز کاهش پیدا
کرد به طوری که کمترین سطح برگ در تیمار تنش 37
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نمودار  -مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف خشکی بر میزان دمای برگ .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال 7
درصد در بین میانگینها در آزمون دانكن میباشند
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نمودار  -مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف خشکی بر مساحت برگ انگور .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال 7
درصد در بین میانگینها در آزمون دانكن میباشند.
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نمودار  -مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان مساحت برگ انگور .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  7درصد در
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هستند (همایی ،9389 ،ژانگ و زی ،)2111 ،7پس
احتماالً عدد قرائت شده توسط کلروفیلمتر در تیمارها
بیشتر از شاهد بوده است.

جذب مواد غذایی کاهش یافته و بنابراین رشد و توسعه
سلول برگها محدود میگردد .به دنبال کاهش سطح
برگ ،جذب نور کم شده و يرفیت کل فتوسنتزی گیاه
کاهش مییابد (همایی .)9389،والكر 9و همكاران ()2114
و رسولی و گل محمدی ( )9388طی تحقیقی گزارش
دادند که وزن خشك برگ انگور در اثر تنش خشكی به
طور معنیداری کاهش یافت که با نتایج ما مطابقت داشت.

وزن تر و خشك ریشه
اثرات رقم ،خشكی و اثر متقابل آنها بر وزن تر و خشك
ریشه در سطح احتمال  9درصد معنیدار بود (جدول .)2
با افزایش سطوح تنش وزن تر ریشه در کلیه ارقام انگور
کاهش یافت اما این کاهش وزن بسته به نوع ژنوتیپ رابطه
خطی نشان نداد بلكه واکنش ارقام نسبت به سطوح
خشكی متفاوت بود (جدول  .)3میزان کاهش وزن تر
ریشه از تیمار شاهد تا تنش  %37نیاز آبی در ارقام بالک
سیدلس ( 81/1درصد) تامسون ( 81/2درصد) ،پرلت (82
درصد) و فیستا ( 19/4درصد) بسیار بیشتر از سایر ارقام
بود .در بین ارقام انگور نیز کمترین کاهش وزن تر ریشه
متعلق به رقم رشه بود به طوری که وزن تر ریشه در شاهد
( 21/13گرم) به  28/17گرم در تنش شدید آبی رسید که
این کاهش وزن (در حدود  9درصد) به طور معنیداری
کمتر از سایر ارقام مطالعه شده بود (جدول  .)3پاتیل 0و
همكاران ( )2113از شاخص میزان آماس نسبی ریشه
برای ارزیابی تحمل به خشكی و گزینس ارقام انگور
متحمل استفاده نمودند .آنها گزارش دادند که آماس نسبی
ریشه در ارقام با تحمل باال به خشكی در محدوده 41/89
تا  72/84درصد بود .رقمهای حساس به تنش خشكی
دارای آماس ریشه بیشتری بودند.
با افزایش سطوح تنش ،وزن خشك ریشه نیز در کلیه ارقام
کاهش نشان داد اما این روند کاهشی بسته به نوع رقم
متفاوت و خطی نبود (جدول  .)4تیمارهای خشكی
کمترین اثر را روی وزن خشك ریشه ارقام عسكری،
یاقوتی و رشه داشتند .در کل کاهش وزن خشك ریشه با
اعمال شدیدترین تیمار تنش ( 37درصد نیاز آبی) در ارقام
خارجی در مقایسه با ارقام داخلی شدیدتر بودند بطوریكه
در ارقام تامسون سیدلس ،سوپریور و بلك سیدلس میزان
کاهش وزن خشك بیش از  81درصد بود و این در حالی
است که در انگور رشه کاهش وزن خشك ریشه از تنش
کم به شدیدترین سطح تیمار تنش  27/3درصد بود .در
تعدادی از ارقام مورد بررسی وزن خشك ریشه با اعمال

کلروفیل
میزان کلروفیل کل برگ در ارقام انگور مورد بررسی
متفاوت بود بطوریكه ارقام خلیلی و فلیم سیدلس به
ترتیب بیشترین مقدار کلروفیل و رقم عسكری کمترین
میزان را داشتند (نمودار  .)7اثرات خشكی و اثر متقابل آن
با رقم بر مقدار کلروفیل برگ معنیداری نبود (جدول .)9
گزارش شده کاهش میزان کلروفیل به دلیل تخریب
ساختار کلروپالستها و عدم پایداری ترکیبهای رنگیزه
پروتئین تحت تنش خشكی میباشد (سینق 2و همكاران،
 2111و پاولسیك .)2199 ،3همچنین کاهش میزان
کلروفیل میتواند به دلیل تغییر متابولیسم نیتروژن در
رابطه با ساخت ترکیبهایی نظیر پرولین باشد که در
تنظیم اسمزی به کار میروند (الوچی و شوبرت.)9181 ،4
سنتز پرولین در شرایط تنش منجر به کاهش سنتز
کلروفیل میگردد (اسدی و همكاران .)9310 ،دوام
فتوسنتز و حفظ کلروفیل برگ تحت شرایط تنش از جمله
شاخصهای فیزیولوژیكی تحمل به تنش است
(میرمحمدی و قرهیاضی .)9389 ،اما در تحقیق حاضر اثر
تیمارهای خشكی روی شاخص کلروفیل برگ معنیدار
نشد و با نتایج تعدادی از محققان (اسدی و همكاران،
 ،9310سینق و همكاران 2111 ،و الوچی و شوبرت،
 )9181مغایرت داشت .یكی از علتهای این امر میتواند
ناشی از نوع اندازهگیری سبزینه توسط دستگاه SPAD
متر باشد که بر اساس شدت رنگ برگ عمل میکند به
طوری که هر چه رنگ سبز برگ بیشتر باشد ،عدد قرائت
شده نیز بیشتر خواهد بود .با توجه به اینكه در تعدادی از
مطالعات گزارش شده که گیاهان قرار گرفته تحت تنش
دارای برگ های با کوتیكول ضخیم و به رنگ سبز تیره
1. Walker
2. Singh
3. Pavlousek
4. Lauchi and Schubert

www.SID.ir

Archive of SID

5. Zhang and Xie
6. Patil
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a

ab

b

55%

35%

ماده خشك (درصد)

28.5
28
27.5
27
26.5
26
25.5
25
24.5
24
23.5

75%

سطوح تنش آبی
نمودار  -4مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف خشکی روی درصد ماده خشك برگ .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح
احتمال  7درصد در بین میانگینها در آزمون دانكن میباشند.

a

cde cde cde

cde
def

ef

cdef

bc
def

f

cde

کلروفیل ()mg/g FW

bc

bc

ab

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

رقم
نمودار  -5مقایسه میانگین تأثیر رقم مورد مطالعه بر میزان کلروفیل برگ انگور .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال
 7درصد در بین میانگینها در آزمون دانكن میباشند.

اولین سطح تنش کاهش و سپس با افزایش شدت تنش،
وزن خشك افزایش نشان داد (جدول  .)4کمبود مالیم آب
بر توسعه سیستم ریشهای گیاه تأثیر میگذارد .در واقع
ارتباط های ریشه و اندام هوایی از طریق تعادل بین میزان
جذب آب توسط ریشه و فتوسنتز اندام هوایی کنترل
میشود .بدین صورت که اندام هوایی تا زمانی رشد میکند
که کاهش جذب آب توسط ریشه ،به عنوان یك عامل
محدود کننده ،مانع رشد بیشتر گردد و برعكس ریشهها تا
زمانی رشد خواهند نمود که تقاضای آنها برای مواد
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فتوسنتزی معادل با مقدار تأمین این مواد از اندام هوایی
باشد .کاهش میزان فراهمی آب برای گیاه باعث تغییر در
این تعادل میشود .بطوری که با کاهش جذب آب از
خاک ،فرآیند توسعه برگ خیلی زود تحت تأثیر این تنش
قرار میگی رد ،اما فعالیت فتوسنتزی به مقدار کمتری تحت
تأثیر قرار میگیرد.
محدود شدن توسعه برگ سبب کاهش میزان مصرف
کربن و انرژی شده و در نتیجه مقدار بیشتری از مواد
آسمیله شده گیاه میتواند در سیستم ریشه توزیع شده و
937
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جدول -مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح خشکی و رقم مورد مطالعه بر وزن تر ریشه انگور
سطوح خشكی
%77

رقم
%17
بالک سیدلس
فلیم سیدلس
پرلت
خلیلی
سوپریور
مام برایمه
یاقوتی
فخری
عسكری
تامسون سیدلس
فیستا
رشه
ریش بابا
ات اوزوم
سایانی

v

31/41b-j
31/11b-h
77/17abc
91/07i-u
21/21g-r
29/92g-r
21/08e-n
21/00h-t
48/11a-f
72/79abc
79/73a-d
21/13e-m
71/41a-e
71/30ab
03/93a

2/17
2/88v
4/13tuv
7/83q-v
2/38v
0/04m-v
99/19m-v
3/72uv
32/39c-l
94/91m-v
91/14m-v
27/34g-p
33/11c-l
49/ 88b-h
79/47a-d

%37
s-v

4/41
91/91m-v
1/41p-v
1/21o-v
1/21r-v
1/81n-v
21/92h-t
8/93o-v
43/97a-g
0/08q-v
94/14m-v
28/17e-n
27/72f-o
30/17b-i
39/11c-l

میانگینهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال  7درصد بر اساس آزمون دانكن ندارند.

جدول -4مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و تنش خشکی بر وزن خشك ریشه
سطوح خشكی

رقم
%17
بالک سیدلس
فلیم سیدلس
پرلت
خلیلی
سوپریور
مام برایمه
یاقوتی
فخری
عسكری
تامسون سیدلس
فیستا
رشه
ریش بابا
ات اوزوم
سایانی

%77
pq

93/31c-l
97/13a-h
98/99a-f
1/11g-p
0/11g-q
8/39eo
91/84cl
8/11fp
91/94ae
22/32abc
91/78ae
90/48ag
21/44a-d
29/17a-d
31/88ab

9/11
9/11opq
9/79pq
2/11l-q
2/0n-q
3/83h-q
7/12j-q
9/81opq
94/47b-i
39/73ab
93/17b-h
91/70c-m
94/07b-i
91/12a-g
27/18a

%37
opq

9/13
4/20k-q
3/77opq
3/12k-p
1/87q
4/19j-q
8/74e-o
3/13k-q
91/91a-e
2/11m-q
7/71h-q
92/39c-k
99/94c-k
94/17b-h
94/11b-i

میانگینهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال  7درصد بر اساس آزمون دانكن ندارند.
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داد و در بقیه ارقام کاهش وزن خشك ادامه یافت.
فرانكویس و کالرک )9111( 2در مطالعهای که بر روی
انگور انجام دادند بیان داشتند که بسته به شدت تنش آبی
در محیط کشت افزایش تنش ممكن است منجر به کاهش
میزان رشد و کاهش تعداد شاخههای هوایی ،خوشهها و
ریشه در انگور گردد .پالیوتی 3و همكاران ( )2114تعادل
در کربن انباشته شده در ماده خشك انگور را به عنوان
شاخص تحمل به تنش معرف نمودند و گزارش کردند
انباشت کربن و تحمل به تنش خشكی رابطه معكوس
دارند و با افزایش انباشت کربن در گیاه ،مقدار تحمل آن
به تنش خشكی کاهش مییابد .شاید رابطه معكوس بین
انباشت کربن در ماده خشك و تحمل به خشكی در ارقام
مام برایمه و فیستا که بر اساس شاخصهای اندازهگیری
شده تحمل کمتری به تنش خشكی دارند ،صادق باشد.

سبب افزایش رشد ریشه به سمت بخشهای مرطوب خاک
گردد که این امر پاسخ دفاعی دوم گیاه در مقابل خشكی
به شمار میآید (تایز و زایگر .)2110 ،بر این اساس افزایش
وزن خشك ریشه تعدادی از ارقام انگور با تشدید تنش بی
آبی ،احتماالً نشان از فعال شدن مكانیسم تحمل به
خشكی در آنها میباشد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
با افزایش تنش آبی ،وزن تر و خشك ریشه کاهش یافت
اما روند کاهش در ارقام مورد بررسی متفاوت و خطی نبود.
این تفاوت ناشی از توانایی ژنتیكی آنها در جذب آب
توسط ریشه و انتقال آن به قسمت هوایی گیاه و برگشت
مواد غذایی از تاج گیاه به ریشه است (کاترچی 9و
همكاران.)2111 ،
وزن خشك شاخه
اثرات رقم ،خشكی و اثر متقابل آنها بر وزن خشك شاخه
در سطح احتمال  9درصد معنیدار بود (جدول  .)2با
افزایش سطوح تنش وزن خشك شاخه در ارقام انگور مورد
بررسی کاهش نشان داد .در تیمار شاهد بیشترین وزن
خشك شاخه در بین ارقام و ژنوتیپهای مورد بررسی به
ترتیب متعلق به تامسون و فیستا بود .با افزایش سطوح
تنش آبی میزان وزن خشك شاخه نیز کاهش یافت .برای
درک بهتر روند کاهش وزن بایستی وزن خشك شاخه در
تیمارهای خشكی با تیمار شاهد مقایسه شوند .با اعمال
اولین سطح تنش ( 77درصد نیاز آبی) میزان وزن خشك
شاخهها در ارقام داخلی (خلیلی  1/8درصد ،مام برایمه 81
درصد ،یاقوتی  91درصد ،فخری  09درصد ،عسكری 48
درصد ،رشه  3درصد ،ریشبابا  81درصد ،ات اوزوم 47
درصد و سایانی  11درصد) و ارقام خارجی (بلك سیدلس
 13درصد ،فلیم سیدلس  13درصد ،پرلت  11درصد،
سوپریور  02درصد ،تامسون سیدلس  03درصد و فیستا
 09درصد) به شدت کاهش یافت .کمترین کاهش وزن
خشك شاخه در ارقام خارجی و داخلی به ترتیب متعلق به
رقم فیستا ( 09درصد) و رشه ( 3درصد) بود (جدول  .)7با
افزایش سطح تنش آبی به سطح  37درصد نیاز آبی
واکنش ارقام انگور متفاوت بود .در ارقام سوپریور ،یاقوتی،
عسكری ،ریشبابا و سایانی کاهش معنیداری در وزن
خشك شاخه ایجاد نشد در حالیكه در ارقام مام برایمه،
فخری ،فیستا و ات اوزوم وزن خشك شاخه افزایش نشان

محتوی نسبی آب برگ
اثر تنش آبی و رقم روی  RWCدر سطح احتمال  9درصد
معنیدار شد (جدول  .)2با افزایش سطح تنش RWC
برگ نیز کاهش پیدا کرد (نمودار  .)8بیشترین RWC
برگ به ترتیب متعلق به ارقام یاقوتی ،خلیلی و رشه بدون
اختالف آماری بود (نمودار  .)1یكی از مكانیسمهای مهم
مقاومت در برابر تنش ،حفظ محتوای آب نسبی است بر
اساس گزارش حیدری شریفآباد ( )9311و بسیاری از
محققان محتوی نسبی آب برگ یكی از شاخصهای
شناسائی ارقام مقاوم و حساس است .در پژوهشی اثرات
دور آبیاری بر صفات رویشی و فیزیولوژیكی چند رقم انگور
ایرانی بررسی گردید و گزارش شد که با افزایش دور
آبیاری محتوی نسبی آب برگ کاهش نشان داد .بیشترین
میزان محتوای نسبی آب برگ در رقم صاحبی و کمترین
میزان محتوای نسبی آب برگ در ارقام عسكری و یاقوتی
قرمز مشاهده شد (اسماعیلیزاده و همكاران.)9311 ،
پلگرینو 4و همكاران ( )2117ویژگیهای مرتبط با مقاومت
به خشكی در انگور را مورد بررسی قرار دادند .آنها این
ویژگیها را به سه گروه تقسیمبندی نمودند .گروه اول
ویژگی هایی مانند پتانسیل آب برگ و هدایت روزنهای از
اهمیت باالتری برخوردار بودند .ویژگیهایی مانند دمای

2. Francois and Clark
3. Palliotti
4. Pellegrino

1. Katerji
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جدول  -5مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و تنش خشکی بر وزن خشك شاخه
رقم
بالک سیدلس
فلیم سیدلس
پرلت
خلیلی
سوپریور
مام برایمه
یاقوتی
فخری
عسكری
تامسون سیدلس
فیستا
رشه
ریش بابا
ات اوزوم
سایانی

سطوح خشكی
%17

%77

%37

2/11 d-i
2/18d-j
3/13c-f
9/41g-t
9/20 h-t
9/41 g-s
2/94 f-n
9/44g-t
4/21 b-e
1/11a
0/91ab
9/80f-p
4/14a-d
3/38c-g
7/24abc

1/18m-w
1/13n-w
1/84l-w
9/21h-t
1/41s-w
1/97w
9/11h-u
1/77r-w
2/91f-m
2/71e-k
2/49e-l
9/81g-r
9/23h-u
9/84f-q
9/73g-s

1/29vw
1/01q-w
1/17q-w
1/17q-w
1/40t-w
1/12m-w
9/11g-s
9/11j-v
2/29f-m
9/49g-t
2/14d-h
9/47h-u
9/24h-u
2/99f-o
9/78g-s

میانگینهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال  7درصد بر اساس آزمون دانكن ندارند.

a

90
85

b

c

RWC

80
75
70
65
0.55
0.35
سطوح تنش آبی

0.75

نمودار  -8مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی روی  .RWCحروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال 7
درصد در بین میانگینها در آزمون دانكن میباشند.

سایه سار ،بازتابش نور برگ ،مقدار کلروفیل برگ ،قطر تنه
و سرعت جریان شیره پرورده در گروه دوم از اهمیت قرار
گرفتند .ویژگی های رویشی در گروه سوم قرار گرفته و
اهمیت کمتری داشتند .گونههای مقاوم در مواجهه با
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تنشهای محیطی محتوی آب سلولهای خود را در حد
باالتری حفظ میکنند بنابراین ،میتوان گفت که حفظ
 RWCباالی برگ مكانیسم مهم دیگر مقاومت در برابر
تنش در انگور است و ارقامی که در شرایط تنش بتوانند
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a

ab

ab
cde

f

f

f

f

RWC

ef

ef

ef

def

ef

f

ef

84
82
80
78
76
74
72
70
68
66

رقم
نمودار  -9مقایسه میانگین تأثیر رقم مورد مطالعه بر میزان  . RWCحروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  7درصد در
بین میانگینها در آزمون دانكن میباشند.

آب بیشتری را در برگهای خود نگهداری نمایند یا مقدار
این آب کاهش محسوسی ننماید ،مقاومت بیشتری را
خواهند داشت .حفظ مناسب آب برگ در شرایط تنش
میتواند به واسطه کاهش اندازه برگها ،عمیقتر شدن
روزنهها ،تجمع متابولیت های ثانویه در مزوفیل برگها،
افزایش کرک روی برگها ،افزایش تراکم روزنهای ،کاهش

درصد نیاز آبی ثبت گردید (جدول  .)0نتایج نشان داد به
غیر از رقم مام برایمه ،در کل تحمل به خشكی ارقام
داخلی بیشتر از ارقام خارجی بود .ارقام فیستا ،بلك
سیدلس ،فلیم ،پرلت ،سوپریور ،مام برایمه و چند رقم
دیگر نسبت به دیگر نمونهها در تنش  77درصد نیاز آبی
زودتر يهور عالئم خشكی را نشان دادند در حالیكه در این

اندازه روزنهها و ضخیم بودن کوتیكول باشد
(لوویت )9181،9که تعدادی از این صفات جزء ذاتی
تعدادی از ژنوتیپهای انگور هستند .پس ارقامی که دارای
چنین صفاتی باشند از طریق حفظ یا افزایش مقدار نسبی
آب برگ در برابر تنش مقاومت می نمایند .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که با افزایش سطح تنش خشكی RWC
کاهش یافت اما چندین رقم  RWCباالیی نشان دادند
برای م ال رقم رشه جزو انگورهایی است که برگهای تازه
و بالغ آن دارای کرکهای زیادی میباشد .بنابراین ،این
صفات میتوانند یكی از علل مقاومتر بودن این رقم در
مقایسه با ارقام دیگر در مقابل تنش باشد (حدادینژاد و
همكاران.)9312 ،

سطح تنش ،بیشترین تحمل در ارقام خلیلی ،یاقوتی و
عسكری ثبت گردید .با افزایش سطح تنش آبی به 37
درصد نیاز آبی عالئم تنش در اغلب نمونههای انگور مورد
بررسی افزایش یافت اما این روند در خلیلی ،رشه و یاقوتی
کمتر بود .در بین ارقام خارجی نیز پرلت و فلیم سیدلس
در مقایسه با دیگر ارقام خارجی ،کمترین شدت عالیم
ياهری تنش خشكی را در شدیدترین تیمار تنش نشان
دادند اما این دو رقم در مقایسه با ارقام داخلی حساس به
خشكی بودند .این نتایج با یافتههای دولتی و همكاران
( )9317در خصو تحمل به خشكی ارقام پرلت و فلیم
سیدلس در شرایط دیم مطابقت دارد.
این نتایج با یافتههای رضایی و همكاران ( )9380در مورد
رقم فلیم سیدلس مطابقت داشت .در پژوهشی تحمل بهتر
رقم فلیم سیدلس به تنش خشكی در مقایسه با ارقام
تامسونسیدلس و شاراد سیدلس ))Sharad seedless
گزارش شده است (ساتیشا 2و همكاران .)2110 ،عالئم
ياهری ناشی از تنش خشكی به صورت زردی و ریزش
پیچك ها ،کاهش شدید رشد رویشی ،کاهش اندازه برگ و

1. Levitt

2. Satisha

عالیم خشکی
اثرات رقم ،خشكی و اثر متقابل آنها بر عالئم خشكی روی
برگها در سطح احتمال  9درصد معنیدار بود (جدول .)2
با افزایش سطوح تنش ،ارقام مختلف واکنش متفاوتی
نسبت به يهور عالئم نشان دادند .کمترین عالئم خشكی
در تیمار شاهد و بیشترین عالئم در تیمار تنش شدید 37
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جدول  -6مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و رقم روی عالیم ظاهری خشکیدگی در شاخه و برگ
رقم
بالک سیدلس
فلیم سیدلس
پرلت
خلیلی
سوپریور
مام برایمه
یاقوتی
فخری
عسكری
تامسون سیدلس
فیستا
رشه
ریش بابا
ات اوزوم
سایانی

سطوح تنش آبی
%53

%33

%53

9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e
9e

7a
4b
4b
2d
7a
7a
2d
4b
2d
4b
4b
3b
3c
4b
4b

7a
4b
4b
3c
7a
7a
3c
7a
4b
7a
7a
3c
4b
4b
7a

میانگینهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال  7درصد بر اساس آزمون دانكن ندارند.

نهایتا نكروز شدن و ریزش تعدادی از برگهای گیاه نمایان

خاک زیاد بوده ،تخلیه آب از تمام نیمرخ خاک یكنواخت

میشود (فیساراکیس و همكاران .)2119 ،با افزایش تنش
آبی و طوالنی شدن زمان تنش تعداد بیشتری از برگها و
نقطه رشد انتهایی خشك خواهند شد و تاک دچار ضعف
شدید رشد رویشی خواهد شد .در کل ارقام انگور متعلق به
گونه وینیفرا تحمل مناسبی به تنش خشكی دارند اما
تعدادی از ارقام ،از تحمل بیشتری برخوردار هستند و
قابلیت کشت در شرایط بیآبی را دارند.

است و چرخة خشكی نسبتاً سریع میباشد (سرمدنیا و
کوچكی .)9308 ،مطالعات گلدانی به عنوان روشی سریع
برای اطالع از وضعیت واکنش گیاهان به تنشها ،شناخته
شده اما اجرای مطالعات مزرعهای و اعمال تنشها و تأثیر
آنها بویژه بر صفات کمی و کیفی میوه بسیار حائز اهمیت
است .نتایج حاصل از این پژوهش به وضوح نشان داد که
ارقام مورد مطالعه بر اساس صفات مورد ارزیابی به
خصو فاکتورهای رشدی ،میزان نسبی آب برگ و عالیم
ياهری تنش خشكی در شاخه و برگ تفاوت معنیداری
در شرایط تنش داشتند .ارقام انگور خارجی مانند فیستا،

نتیجهگیری کلی
در بررسی تأثیر تنش آبی بر ویژگیهای رشدی و
فیزیولوژیكی ارقام انگور متعلق به گونه وینیفرا ،نكته مهم
معرفی ارقامی است که تحت شرایط تنش خشكی قابلیت
زنده ماندن باالیی داشته و قادر به حفظ رشد خود در حد
مناسبی باشند .برای غربال کردن ارقام از لحاظ تحمل به
خشكی از پژوهشهای مزرعهای و گلدانی به همراه
اندازه گیری صفات متعدد مورفولوژیكی ،فیزیولوژیكی و
مولكولی استفاده میگردد .شواهد زیادی وجود دارد که
حاکی از تفاوت واکنش گیاهان گلدانی نسبت به شرایط
مزرعه است .گیاهانی که در حجم کوچكی از خاک رشد
می کنند نسبت به شرایط مزرعه سریعتر دچار تنش آب
میشوند .در شرایط گلدانی پراکنش ریشه در تمام حجم
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بالکسیدلس بسیارحساس به تنش خشكی بودند و پرلت
و فلیم سیدلس تحمل نسبتا مناسبی به تنش خشكی
نشان داد .ارقام انگور داخلی مانند خلیلی سفید ،رشه،
یاقوتی به خوبی توانستند شرایط تنش را تحمل نمایند و
از توان باالیی در استقرار در شرایط تنش برخوردار بودند.

941

9318  پاییز وزمستان،2  شماره،4 جلد

پژوهشهای میوهکاری

Archive of SID

منابع
 محصوالت، جلد سوم،9310  آمارنامه کشاورزی سال.9311 . ه، ر و عبدشاه، حسینپور،. ف، حاتمی،.ر. ح، عبادزاده،. ک،احمدی
. 232 . مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، معاونت برنامهریزی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی.باغبانی
 بررسی برخی ویژگیهای ریختشاناختی و فیزیولوژیاك چهاار رقام انگاور.9310 . م، و ملكی. م، غالمی،. م، رسولی،. و،اسدی
.111-111 :)4(48 ، علوم باغبانی ایران.( در شرایط تنش خشكیVitis vinifera L.)
آثااار دور آبیاااری باار برخاای صاافات فیزیولااوژیكی و.9311 .ح. م،ح و شمشاایری. س، میردهقااان،. ا، لطفاای،. م،اسااماعیلیزاده
.97-9 :)9(21 ، به زراعی کشاورزی.بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی
 ژنوتیپ انگاور بار اسااس018  غربالگری اولیه مورفولوژیكی.9312 .ع. م،ر و نجاتیان. م، فتاحیمقدم،. ع، عبادی،. م،حدادینژاد
.211-913 ،)2(44 ، مجله علوم باغبانی ایران.تحمل به خشكی برای انتخاب پایه
 پایان. تأثیر سطوح مختلف تنش های خشكی و کاهش رطوبت خاک در رشد چند کولتیوار از انگور.9318 . پ،حسابیاسفهالن
.نامه کارشناسیارشد دانشگاه تبریز
. 211 ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران. خشكی و خشكسالی، گیاه.9311 . ح،حیدری شریفآباد
 معرفای ارقاام.9317 .م. ا، ق و محمادعلیزاده، تیماوری،. ح، جعفاری،. س، رساولیان،. ا، نورجو،. ف، غنیشایسته،. ح،دولتیبانه
.77-31 :)2(9 ، پژوهشهای میوهکاری.مطلوب انگور برای کشت دیم با هدف تازهخوری
:2 ، مجلاه باه ناژادی نهاال و باذر. ارزیابی تحمل به تنش خشكی ارقام انگور استان قازوین.9388 . م، و گلمحمدی. و،رسولی
.371-341
 نشاریه شاماره، انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهكشی. اصول و کاربرد کم آبیاری.9387 . موسوی. توکلی و ف.ع.ع، سپاسخواه
. 288 :911
.

401 ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد. فیزیولوژی گیاهان زراعی.9308 . ع، کوچكی. غ،سرمدنیا
.99  بولتن شمار،) مجله محیط زیست (کمیته ملى توسعه پایدار. آب و توسعه پایدار مقاله.9382 . ر،مكنون
 انتشارات دانشگاه صانعتی. جنبههای فیزیولوژیك و بهنژادی تنش شوری گیاهان.9389 . ب، ع و قرهیاضی،میرمحمدی میبدی
. 214 ،اصفهان
. 11 . انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران. واکنش گیاهان به شوری.9389 . م،همایی
Barabal, K.A. 1990. Diagnosis of heat and cold resistance grape varieties from the bioelectrical
reactions of the leaves. Fiziologiya – Biokhimiya, 22: 170 -174.
Bavaresco, L. and Fogher, C. 1996. Lime-induced chlorosis of grapevine as affected by rootstock and
root infection with arbuscular mycorrhiza and Pseudomonas fluorescens. Vitis, 35 (3): 119-123.
Ben- Asher, J., Tsuyuki, I., Bravdo, B.A. and Sagih, M. 2006. Irrigation of grapevines with saline
water, I. leaf area index, stomatal conductance, transpiration and photosynthesis. Agricultural
Water Management, 83: 13-21.
Chartzoulakis, K., Loupassaki, M., Bertaki, M. and Androulakis, I. 2002. Effect of NaCl salinity on
growth, ion content and CO2 assimilation rate of six olive cultivars. Scientia Horticulturae, 96: 235247.
Degu, A., Hochberg, U., Wong, D., Alberti, G., Lazarovitch, N., Peterlunger, E., Castellarin, S.,
Herrera, J.C. and Fait, A. 2019. Swift metabolite changes and leaf shedding are milestones in the
acclimation process of grapevine under prolonged water stress. Plant Biology, 19(1): 69.
Ergenoglu, F. 1988. Study of the adaptation of early grape varieties of foreign origin grown under the
conditions of Cukurova. Doga,-Turk-Tarim-ve-Ormancilik-Dergisi, 12: 11-18.
Fanizza, G., Ricciardi, L. and Bagnulo, C. 1991. Leaf greenness measurements to evaluate water
stressed genotypes in Vitis vinifera. Euphytica, 55: 27-31.
Fanizza, H., Ricciar, D. and Baghulo, C. 1989. Response of selected table grape cultivars to canopy
temperature under water stress and nonstress conditions. Horticulture Science, 3(3):102-105
Fisarakis, I., Chartzoulakis, K. and Stavrakas, D. 2001. Response of sultana vines (V. vinifera L.) on
six rootstocks to NaCl salinity exposure and recovery. Agricultural Water Management, 51: 13-27.

949

www.SID.ir

Archive of SID

...  تأثیر تنش خشكی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیكی در تعدادی از ارقام تجاری:دولتیبانه و همكاران

Fisarakis, I., Nikolaou, N., Tsikalas, P., Therios, I. and Stavrakas, D. 2004. Effect of salinity and
rootstock on concentration of Potassium, Calcium, Magnesium, Phosphours and Nitrat-Nitrogen in
Thompson seedless Grapevine. Journal of Plant Nutrition, 27(12): 2117-2134.
Flexas, J., Briantais, J.M., Cerovic, Z., Medrano, H. and Moya, I. 2000. Steady state and maximum
chlorophyll fluorescence responses to salt stress in grapevine leaves: a new remote sensing system.
Remote Sensing of Environment, 73: 283-297.
Francois, L.E. and Clark, R.A. 1979. Accumulation of sodium and chloride in leaves of sprinkler
irrigated grapes. Journal of American Society of Horticultural Science, 104: 11-13.
Katerji, N., Van Horn, J.W., Hamdy, A. and Mastrorilli, M. 2000. Salt tolerance classification of crops
according to soil salinity and to water stress day index. Agriculture, Water Management, 43: 99109.
Koundouras, S., Tsialtas, I.T., Zioziou, E. and Nikolaou, N. 2008. Rootstock effect on the adaptive
strategies of grapevine (Vitis vinifera cv. Cabernet – Sauvignon) under contrasting water status:
Leaf physiological and structural responses. Agricultural Ecosystem Environment, 128 :86-96.
Lauchi, A. and Schubert, S. 1989. The role of calcium in the regulation of membrane and cellular
growth processes under salt stress. Environmental stress in plants. Springer Verlag, 131-138 p.
Levitt, J. 1980. Responses of plants to environmental stresses: water, radiation, salt and other stresses.
Vol. II. Academic Press, New York.
Linderman, R.G. and Davis, E.A. 2001. Comparison response of selected grapevine rootstock and
cultivars to inoculation with different mycorrhizal fungi. American Journal of Enology and
Viticulture, 52: 8-11
Nevry, A. 1989. Photosynthesis in some grape varieties under different moisture regimes. Izvistiy–
Akademi, 2: 26-30.
Palliotti, A., Cartechini, A., Nasini, L., Silvestroni, O., Mattioli, S. and Neri. D. 2004. Seasonal carbon
balance of ‘Sangiovese’ grapevines in two different central Italy environments. Acta Horticulture,
652: 183-190.
Patil, S.G., Karkamkar, S.P. and Deshmukh, M.R. 2003. Evaluation of grape varieties for their drought
tolerance. Journal of Maharashtra Agriculture, 28: 250-251.
Pavlousek, P. 2011. Evaluation of drought tolerance of new grapevine rootstock hybrids. Journal of
Environmental Biology, 32: 543-549.
Pellegrino, E., Lebonw, T., Simonneau, W. and Wery, J. 2005. Towards a simple indicator of water
stress in grapevine (Vitis vinifera L.) based on the differential sensitivities of vegetative growth
components. Australian Journal of Grape Wine Research, 11: 306-315.
Ricciar, D., Fanizza, H. and Beghulo, C. 1989. Response of selected table grape cultivars to
canopytemperature under water stress and nonstress conditions. Advances in Horticultural Science,
25: 102-105.
Satisha, J., Prakash, G.S., Bhatt, R.M. and Sampathkuma, P. 2006. Effect of soil moisture stress on
physiological response in grape (Vitis vinifera L.) varieties. Journal Horticultural Science, 1(2): 99103.
Singh, S.K., Sharma, H.C., Goswami, A.M., Datta, S.P. and Singh, S.P. 2000. In vitro growth and leaf
composition of grapevine cultivar as affected by sodium chloride. Biologia Plantarum, 43(2): 283286.
Taiz, L. and Zaiger, E. 2006. Plant physiology (4th ed.). Sinauer Associates, Inc.: Massachusetts.
Walker, R.R., Deider, H.B., Peter, R.C. and Ray, L.C. 2004. Rootstock effects on salt tolerance of
irrigated field-grown grapevines (Vitis Vinifera L.cv. Sultana) 2. Ion concentration in leaves and
juice. Australian Journal of Grape and wine Research, 10: 90-99.
Zhang, Y.Y. and Xie, Q. 2007. Ubiquitination in Abscisic Acid‐Related Pathway. Journal of
Integrative Plant Biology, 49(1): 87-93.

942

www.SID.ir

