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ویژه استان  مهمترین مناطق انگورکاري در ایران به.  پرورش انگور در ایران از اهمیت اقتصادي و اجتماعی زیادي برخوردار است

بنابراین بر اساس اثرات . کندغلب در این مناطق، اقلیم نقش محوري بازي میهستند که ا خاصهاي محیطی فارس عمدتاً داراي ویژگی
تواند عملکرد و کیفیت انگور در شرایط آینده را به طور قابل توجهی تحت تأثیر زیاد عوامل جوي بر روي این محصول، تغییر اقلیم می

ق دنیا و هم چنین ایران داللت بر افزایش میانگین درجه حرارت هاي اخیر در بسیاري از مناطچنین اطالعات هواشناسی سالهم. قرار دهد
حرارت فصل رشد و هم در میانگین توجه هم در درجهدهنده تغییرات قابلبنابراین وقوع پدیده تغییر اقلیم، نشان. فصل رشد دارد
خود در شرایط دشوار دارد، شواهد موجود هاي متعددي براي حفظ بقاي اگرچه گیاه انگور روش. هاي آینده خواهد بودبارندگی در ده

هاي تاکداري، فعالیت در کند که در کلیه بخشهاي آینده نزدیک، جامعه تاکداري را مجبور میدر مورد تغییر قابل توجه اقلیم در ده
فی تغییر اقلیم بر تاکداري هاي انگور با شرایط تغییر اقلیم آغاز شود تا در نتیجه آن اثرات مناي از سازگاري تاكزمینه ایجاد درجه

ها در برابر اثرات منفی تغییر اقلیم در نظر تواند به عنوان اولین روش حفاظت تاكحدودي از سازگاري کوتاه مدت می. تعدیل شود
ستفاده فنون از قبیل آبیاري، ا(، عمدتاً تغییر در عملیات مدیریت تاکستان بایست بر روي تهدیدهاي ویژهگرفته شود که در این بخش می

اما در طوالنی مدت دامنه وسیعی از میزان سازگاري بایستی در نظر گرفته شود . متمرکز شود) هاو مواد ضد آفتاب براي حفاظت برگ
در این مقاله، مروري کلی بر اطالعات علمی فعلی، ). …هاي مورد نظر براي احداث تاکستان وبراي مثال، تغییر ارقام انگور یا محل(

چنین اثرات ها با این شرایط و هممرتبط با تاکداري در ارتباط با شرایط گرماي شدید و روش هاي کاربردي براي سازگاري تاك عمدتاً
  .   بالقوه تغییر اقلیم بر تاکداري در مناطق گرم ارائه خواهد شد

  .تغییر اقلیم، تاکداري در مناطق گرم، تاك: هاواژهکلید
  

  : مقدمه
بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي سطح . هاي اقتصادي در بسیاري از مناطق ایران استمترین فعالیتتاکداري یکی از مه

درصد کل  5/18که حدود  تن بوده است 3049873دود هکتار با تولید ح 277824حدود  1393زیر کشت انگور در ایران در سال
). 1نمودار (خالف کاهش سطح زیر کشت انگور در سالهاي اخیر در اروپا بر). 1394نام بی( تولیدات بافبانی کشور را شامل شده بود

هکتار  228671از  1387که سطح زیر کشت انگور در ایران در سال  طوري هسطح زیر کشت این محصول در ایران افزایش یافته است ب
به دوم میزان تولید محصوالت باغبانی کشور در رت). 1394نام، بی(افزایش یافته است   1393هکتار در سال  277824به ) 1393نام بی(

هاي فارس، استان .از کل میزان تولیدات باغبانی کشور بوده است 46/18میلیون تن و سهم  05/3مربوط به انگور با تولید  1393سال 
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کشور قرار داشتند و این پنج  هاي اول تا پنجم تولیدکنندگان انگورهمدان، خراسان رضوي، قزوین و آذربایجان شرقی به ترتیب در رتبه
-، به خاطر ویژگیهاي دورگذشتهاین مناطق از ). 1394نام، بی(اند درصد از کل تولید انگور کشور را تأمین نموده 51د واستان در حد

هاي ویژگی Carbonneau (2003) به نظر. با سایر مناطق تاکداري قابل تمایز بودند تنوع رقمو  ، از قبیل اقلیم، خاكشان هاي محیطی
اقلیم یکی از عوامل . عوامل کلیدي در تعیین ارقام براي آن منطقه هستنداز میکروکلیمایی و مزوکلیمایی براي تاکداري در هر منطقه 

تواند به طور که می). van Leeuwen et al., 2004; Santos et al., 2011(است  مهم مؤثر بر عملکرد و کیفیت انگور در هر منطقه
در واقع بدون توجه به تمام ). Magalhães, 2008(تقیم و غیر مستقیم فیزیولوژي، رشد و مراحل نموي تاك را تحت تأثیر قرار دهد مس

تر آب آبیاري و هاي تربیت با کارایی بیشتر، مدیریت و تأمین مناسبدستاوردهاي فنی و علمی مانند مواد گیاهی با کیفیت بهتر، سیستم
هاي دور در انگور از گذشته. هاي گونه وینیفرا براي توسعه پایدار و تولید اقتصادي نیازمند اقلیم مناسب هستندتاك ورزي ژنتیکی،دست

اي و بنابراین فشار اقلیمی منطقه). Jones, 2006(درجه سلسیوس پرورش یافته است  22تا  12مناطق جغرافیایی با میانگین فصل رشد بین 
، و کیفیت صنایع )Bindi et al., 1996; Santos et al., 2011(، عملکرد )Jones & Davis 2006(تاك  محلی اثر مهمی بر فنولوژي

 .   دارد) Rodo & Comin, 2000; Esteves & Orgaz 2001; Grifoni et al., 2006; Orlandini et al., 2009(تبدیلی انگور 

  
  : اثرات اقلیم بر فیزیولوژي تاك

دوره طول و . شودهاي رویشی و زایشی میمختلف چرخهورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ناشی از مراحل انگور دستخوش تغییرات م
-پیش. (Mandelli et al., 2005)باشد معموالً وابسته به شرایط گرمایی هر منطقه می وهر مرحله فنولوژیکی براي هر رقم متفاوت است 

. (Lopes et al., 2008)هاي تاکداري هر منطقه دارد ریزي فعالیترا در برنامه بینی سیر تکاملی هر مرحله فنولوژیکی بیشترین اهمیت
چنین، هم. نشان داد که طول فصل رشد براي هر رقم انگور بطور مستقیم با میانگین درجه حرارت فصل رشد ارتباط دارد) 2006(جونز 

Webb  حرارت هوا و عملیات مدیریت محصول ت خاك، درجهتواند با رطوبنتیجه گرفت که طول فصل رشد می) 2012(و همکاران
در واقع اقلیم به وسیله درجه حرارت مناسب مورد نیاز تاك، شدت و مدت تشعشع خورشید و مقدار آب قابل دسترس در . مرتبط باشد

 :Magãlhaes, 2008)دهد طول چرخه رشد که در نهایت با تأثیر بر عملکرد محصول،  تکامل و توسعه تاك را تحت تأثیر قرار می

Marka et al., 2009) .  
  

   :اثرات تغییر اقلیم بر تاکداري
حرارت روند درجه. (Kenny and Harrison, 1992: Jones, 2005)تغییر اقلیم  می تواند بر عملکرد و کیفیت انگور اثر بگذارد 

 1999تا  1955حرارت فصل رشد در جهان از سال رجه، نشان می دهد که میانگین د سالهاي اخیر با تمرکز بر روي مناطق مهم تاکداري
 ,Jones et al., 2005 a)درجه سلسیوس افزایش یافته است  7/1به مقدار  2004تا  1950درجه سلسیوس و در اروپا از سال  3/1به مقدار 

b) .ما تغییر اقلیم و گرم شدن درجه متأسفانه اینگونه اطالعات جامع و بلند مدت براي مناطق مهم تاکداري در ایران وجود ندارد ا
مراحل  زودتر فرارسیدنفصل رشد و  تغییرتواند موجب تواند بر تاکداري تأثیر زیادي بگذارد بطوریکه میحرارت در ایران نیز می

هاي تاکداريتر شدن وقوع مراحل فنولوژیکی به ویژه در مناطق سردسیر ایران به ویژه چنین سریعهم. فنولوژیکی انگور در منطقه شود
شود که همین امر مناطق آذربایجان شرقی، قزوین، خراسان و همدان موجب کشیده شدن زمان رسیدن میوه به روزهاي گرمتر سال می
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نشان داد که  Vrsic and Vodovnik (2012)گزارش .  تواند اثرات منفی بر کمیت و کیفیت محصول انگور در این مناطق داشته باشدمی
اال در طول فصل رشد در شمال شرقی کشور اسلونی موجب کاهش قابل توجه در محتواي اسید کل میوه در ارقام درجه حرارت ب

  .زودرس شد
ي بارندگی اثرات حرارت محیط و الگوهاتغییر اقلیم براي قرن بیست و یکم، به صورت تغییر در درجه وقایعرود که انتظار می

احتماالً این موضوع می تواند به طور قابل توجه مناطق فعلی تاکداري درایران را به . (Meehl et al. 2007)مهمی بر تاکداري داشته باشد 
- گرم شدن درجه. تواند موجب افزایش درجه حرارت فصل رشد در مناطق تاکداري ایران شودتغییر اقلیم می. طور قابل توجه تغییر دهد

هاي آینده شود که ممکن است کیفیت میوه را تحت ها در اقلیم گرمتر سالهحرارت در فصل بهار احتماالً موجب زودتر شکفتن جوان
-آفات و بیماري شیوع خطرها براي این مناطق ممکن است موجب افزایش عملکرد محصول شود اما چنین پیش بینیهم. تأثیر قرار دهد

درنتیجه کاهش و  (Buttrose et al., 1971)ها وسیانیندرجه حرارت باال موجب مهار تشکیل آنت. شودبیشتر میهاي انگور در این مناطق 
بنابراین تغییر اقلیم و . (Bureau et al., 2000)شود هاي انگور میو افزایش تبخیر ترکیبات معطر  حبه (Downey et al., 2006) رنگ

قتصادي اعدم توجیه و در نتیجه افزایش درجه حرارت در مناطق مهم تاکداري ایران می تواند موجب کاهش کیفیت میوه هاي رنگی 
  .تاکداري در این مناطق شود

مناطق جنوبی کشور به خاطر پدیده  در بخصوص چنین انتظار می رود که با تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در کشور، تاکداريهم  
اري کافی، شرایط مناسب براي درواقع، ممکن است این مناطق در صورت عدم انجام آبی. خشکسالی، با شرایط دشوارتري روبرو شوند

آبی تاکداري در بسیاري از مناطق تاکداري ایران مانند بوانات در استان فارس با شرایط بغرنج کم براي مثال. را از دست بدهند تاکداري
غییر اقلیم بر تر شدن اثرات منفی تچنین افزایش خشکی تابستان بخصوص در مناطق جنوبی ایران، موجب برجستههم. مواجه خواهند شد

هاي شمال شرقی اسپانیا گزارش شده این موضوع براي تاکستان. شودتاکستان نیاز آبیشود، که ممکن است موجب افزایش تاکداري می
  . (Camps and Ramos, 2012)آبی کاهش یافت ها در این مناطق به دلیل مواجه شدن با کماست بطوریکه عملکرد تاکستان

هاي مناطق سردسیر کشورمانند کشور، گرمتر شدن اقلیم در آینده ممکن است براي برخی از تاکداري برخالف مناطق جنوبی
هاي گرمتر براي این مناطق دامنه بیشتري از ارقام انگور در این مناطق در اقلیم. یر، آذربایجان شرقی، قزوین و خراسان سودمند باشدمال

شدن اقلیم در این مناطق موجب افزایش روزهاي عاري از سرماي بهاره و افزایش طول چنین گرمتر هم. می توانند پرورش داده شوند
  . فصل رشد در این مناطق خواهد شد که براي افزایش کمیت و کیفیت میوه مساعد خواهد بود

ي عملکرد انتظار می رود که غلظت افزایش یافته دي اکسید کربن در آینده، بخودي خود،  اثرات مثبت بر چرخه رشد و اجزا
محیط با اثر مستقیم   CO2افزایش . (Bindi et al., 1996: Goncalves et al., 2009: Moutinho-Pereira et al., 2009)داشته باشد 

بنابراین احتمال دارد که یک واکنش مثبت به تغییر اقلیم را  (Drake, et al., 1997)افزایش در تجمع ترکیبات کربنی همراه خواهد بود 
  .   کند فراهم

  
   :تاکداري با پدیده تغییر اقلیم و سازگاري اثرات منفی تغییر اقلیم تعدیل ها در زمینهفعالیت
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کاهش منابع براي هاي مورد نیاز براي دخالت بشر معموالً در یک دوره زمانی طوالنی مدت تعدیل اثرات تغییر اقلیم، به فعالیت
و سازگاري می تواند واکنش بشر و یا واکنش طبیعی به اثرات واقعی یا . اي اشاره داردتولید یا افزایش مناطق مصرف گازهاي گلخانه

  (IPCC 2001)مورد انتظار تغییر اقلیم باشد 
حفاظتی در مقابل تغییر اقلیم در نظر گرفته شود، و باید بر راهبرد هاي کوتاه مدت سازگاري، ممکن است به عنوان اولین فعالیت

از قبیل، آبیاري، (ها عمدتاً بر تغییرات در عملیات مدیریتی این فعالیت. با هدف بهینه کردن تولید متمرکز شود روي تهدیدهاي ویژه و
ي برهاي طوالنی مدت سازگاري، عمدتاً شامل تغییردر ارقام انگور و کارفعالیت. داللت دارند )مواد محافظ برگ در مقابل اشعه آفتاب

وریکه بعضی از مناطق ممکن است به شدت گرم و خشک شود در حالیکه بعضی مناطق دیگر داراي بط. باشداراضی براي تاکستان می
با هدف تغییر شرایط (هواي محیط تاکستان با کاشت در مناطق مرتفع در مناطق گرم تغییر . ار خوبی براي تاکداري شودقابلیت بسی

این مناطق .  با اثرات منفی تغییر اقلیم و گرم شدن هوا در آینده باشد هاي مقابلهحلیکی از راه) میکروکلیما و ماکروکلیماي تاکستان
ها در مقابل این بنابراین نیازمند حفاظت بیشتر تاك در کشمکش باشند هاممکن است در مقابل با افزایش خطر حمله آفات و بیماري

 Butt and Copping)ل کنترل بیولوژیکی استفاده شود در این مورد، براي کاهش اثرات محیطی، ترجیحاً باید از عوام. باشدخطرات می

  .شودتر تشریح میهاي سازگاري به طور جامعبرخی از فعالیت در ادامه مقاله، .(2000
  

   :هابا انتخاب ارقام و پایه مرتبط راهکارهاي
- بل قبول در زمان برداشت انگور میاقاقلیم بهینه براي یک رقم کاشته شده، موجب تولید پایدار، ترکیبات میوه متعادل و تغییرات 

یک عامل کلیدي در  کاشت ارقام انگور با نیاز گرمایی متفاوت و مقاومت باالتر به تنش گرمایی تابستان. (Jones et al., 2006)شود 
این ارقام در تجارت  نگور موجود، تعداد انگشت شماري ازاارقام ) هزاران(اخیراً، برخالف تعداد زیاد . است سازگاري به تغییر اقلیم
  .   شوندجهانی انگور استفاده می

صنایع  ردر آینده، برخی از مناطق غربی، شرقی، شمال غربی و شمال شرقی ایران ممکن براي پرورش انگور با هدف استفاده د
اوم به تنش گرمایی و تنش هاي جنوب کشور نیازمند استفاده از ارقام انگور سازگار و مقدر حالیکه تاکداري. تبدیلی مناسب باشند

 Cabernetهاي گرم براي استفاده در صنایع تبدیلی عبارتند از برخی از ارقام خارجی سازگار با شرایط اقلیم. خشکی بیشتر خواهند بود

France, Cabernet-Sauvignon, Malbec, Merlot, Syrah, and Tempranillo خوري شاملو براي تازهCabernet-Sauvignon, 

Sangiovese, Grenache, Carignane, Zinfandel, Nebbiolo, Raisins پیشنهاد کردند که برنامه (2006)وایت وهمکاران  .باشندمی-

  Ducheneبا اولویت این موضوع،. نژادي انگور، در حال حاضر بایستی بر روي توسعه ارقام مقاوم به گرما متمرکز شودهاي به
راي اصالح ژنتیکی ارقام انگور با سازگاري بیشتر به شرایط تغییر اقلیم در آینده اما با حفظ بسیاري ، یک چارچوب ب)2012(وهمکاران 

عالوه بر این، به علت تعداد بسیار زیاد ارقام انگور موجود، نگهداري  حفاظت از تنوع . از خواص کلیدي ارقام موجود را ارائه دادند
  . (Tello et al., 2012)براي سازگاري بیشتر با تغییر اقلیم ضروري است  انگور (natural biodiversity)زیستی طبیعی 

هاي اخیر واکنش فیزیولوژیکی و سازگاري برخی از ارقام انگور به شرایط گرماي شدید جنوب استان فارس در این راستا در سال
هایت دستیابی به رقم یا ارقام متحمل به تنش با هدف آگاهی از میزان تفاوت رفتار فیزیولوژیک و تحمل نسبی ارقام انگور و در ن

هاي و هم چنین فراهم کردن امکان غربالگري اولیه براي انتخاب رقم یا ارقام مناسب براي انجام آزمایشتاکستان گرمایی در شرایط 
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محتواي نسبی آب برگ، نشت  ا،همیزان انواع کلروفیل. نژادي انجام شدهاي بهگرمسیر و برنامهتکمیلی سازگاري ارقام در مناطق نیمه
، E ،gs ،A/Ciداري بین ارقام در نشت یونی، مقدار نتایج نشان داد تفاوت معنی .شدند گیريیونی، دماي برگ و تبادالت گازي اندازه

لف اثر گرما بر تعرق برگ در ارقام مخت. داري مشاهده نشدفتوسنتز و دماي برگ وجود داشت و براي سایر صفات اختالف معنی
چنین گرما موجب هم. گرما موجب افزایش یکسان در غلظت دي اکسید کربن داخل محفظه روزنه در همه ارقام شد. متفاوت بود

درجه سلسیوس مقدار فتوسنتز مناسبی داشت که  45سیدلس در گرماي رقم فلیم. اي و فتوسنتز در همه ارقام شدکاهش در هدایت روزنه
فتوسنتز در . رقم رطبی با فتوسنتز به نسبت مناسب تحمل گرمایی متوسطی داشت. قم به گرماي شدید استنشان دهنده تحمل نسبی این ر

در . حساس تر بودند ارقام عسکري و منقا به شدت کاهش یافت که نشان داد در مقایسه با ارقام فلیم سیدلس و رطبی به تنش گرمایی
. در متر مربع در ثانیه بیشترین مقدار فتوسنتز مشاهده شد CO2میکرومول  90/4و  42/6سیدلس و پس از آن رطبی به ترتیب با رقم فلیم

 58/2و  25/2که  فتوسنتز این دو رقم به ترتیب با طوريبه. در حالیکه کاهش شدیدي در فتوسنتز دو رقم عسکري و منقا مشاهده شد
ماري با هم اختالف معنی داري نداشتند و در یک گروه قرار گرفتند در متر مربع در ثانیه تقریباً یکسان بود و از لحاظ آ CO2میکرومول 

 ،نتایج این پژوهش به طور کلی مشخص کرد که ارقام انگور توانایی فعالیت فتوسنتزي در شرایط دشوار تنش گرمایی را دارند). 1نمودار (
توان آنها را به ارقام از این نظر می. نش گرمایی متفاوت استتوانایی همه ارقام در این شرایط یکسان نیست و واکنش ارقام انگور در مقابل ت

درجه  45حرارت  سیدلس و رطبی با تحمل نسبی درجهدر نتیجه این پژوهش، ارقام فلیم. بندي کردمتحمل و حساس گروهمتحمل، نیمه
درجه در گروه ارقام  45هش شدید فتوسنتز در دماي سلسیوس به ترتیب در گروه ارقام متحمل و نیمه متحمل و ارقام عسکري و منقا  به دلیل کا

امکان دارد که واکنش این ارقام در تنش گرمایی .  البته این نتایج مربوط به تنش گرمایی شدید است. حساس به تنش گرمایی قرار گرفتند
  ).a 1394کرمی و همکاران،(متفاوت باشد ) درجه سلسیوس 40حرارت  درجه( متوسط 
  

  
  درجه قیر وکارزین 45قدار فتوسنتز ارقام انگور در شرایط گرماي م -1نمودار 
  دار ندارندتفاوت معنی% 5هاي داراي حروف مشابه در سطح احتمال ستون
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در این پژوهش تعداد . یک پروژه دیگر با هدف تعیین رقم یا ارقام انگور سازگار به شرایط نیمه گرم در داراب اجرا شدچنین هم
نتایج نشان داد  .، رطبی، فلیم سیدلس، پرلت و یاقوتی به مدت دو سال مورد بررسی قرار گرفتندسفید  تجاري شامل بیدانهپنج رقم انگور 

تن انگور در هکتار کمترین عملکرد در هکتار و رطبی با  042/11یاقوتی با تولید . که همه ارقام سازگاري مناسبی با شرایط منطقه داشتند
ترین رقم و بعد از آن رقم پرلت بود و سایر ارقام تاریخ یاقوتی زودرس). 2نمودار (بیشترین عملکرد را داشتند  تن انگور 657/22تولید 

سیدلس به عنوان ارقام با عملکرد باال و رقم یاقوتی براي تولید میوه زودرس و نوبرانه ارقام رطبی، پرلت و فلیم. رسیدن مشابهی داشتند
این بود که نشان داد همه ارقام مورد استفاده در این پژوهش، به شرایط پژوهش یافته مهم این  .توصیه شدندگرم داراب براي شرایط نیمه

هاي جوان و سه ساله هر  کدام از ارقام در شرایط گرم منطقه داراب گرم داراب سازگار بودند و تولید این مقدار عملکرد براي تاك
 کرمی و همکاران،(ریزي براي توسعه تاکداري در منطقه داراب را داشتند یت استفاده در برنامهقابل توجه و ارزشمند بود و همه آنها قابل

b 1394 .(   
  
  
  

  
  عملکرد ارقام انگور مورد مطالعه در شرایط گرم داراب فارس  -3نمودار 

  
سی و قیمت باالي آن در زمان ترین انگور مورد کشت در مناطق گرم و نیمه گرم ایران است که به دلیل زودرانگور یاقوتی مهم

مقایسه رفتار فیزیولوژیک و با هدف در یک پژوهش دیگر .دهدرسیدن، بیشترین سطح زیر کشت انگور در این مناطق را تشکیل می
درجه سلسیوس در شرایط  45±1گرمایی درجه سلسیوس در گلخانه، تنش 45±1گرمایی در شرایط تنشانگور یاقوتی تبادالت گازي 

در گلخانه ایستگاه تحقیقات کشاورزي ) درجه سلسیوس 29±1دماي (ن در منطقه نیمه گرمسیر قیروکارزین، و شرایط بدون تنش تاکستا
، غلظت دي اکسید (gs)اي ، هدایت روزنه(A)مقدار فتوسنتز . به مدت دو سال انجام شدهاي سه ساله انگور یاقوتی زرقان روي تاك

و کارایی  (A/E) 1، کارایی مصرف آب(A/Ci)گیري و کارایی کربوکسیالسیونیاندازه (E)قدار تعرق ، م(Ci)کربن داخل محفظه روزنه 
بیشترین نرخ فتوسنتز . دار بودندمعنی% 1نتایج نشان داد که همه صفات در سطح احتمال . محاسبه شدند (A/gs) 2واقعی مصرف آب

                                                           
1 - instantaneous leaf transpiration efficiency 
2 - intrinsic leaf transpiration efficiency 
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هاي قرار گرفته و کاهش شدید در فتوسنتز تاك) در متر مربع در ثانیه CO2میکرومول  46/9(هاي بدون تنش در شرایط گلخانه درتاك
  34/3(هاي قرار گرفته در معرض تنش گرمایی در شرایط تاکستان با مقدار فتوسنتز در تاك. در شرایط تنش گرمایی مشاهده شد

ار گرفته در معرض تنش گرمایی در شرایط گلخانه هاي قردار بیشتر از فتوسنتز تاكبه طور معنی) در متر مربع در ثانیه CO2میکرومول 
چنین واکنش این  نشان داد که رفتار تبادالت گازي و فتوسنتز انگورهاي یاقوتی در شرایط گلخانه و تاکستان متفاوت بود و هم. بودند

  .دمایی فتوسنتز این رقم در طول فصل رشد با شرایط محیطی رشد منطقه سازگار شده بود
را  تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ارقام انگور در شرایط تنش گرمایی و دوره بهبودي در گلخانه و تاکستان )1394(کرمی 

و هم در شرایط تاکستان اي  گلخانههاي رقم فلیم سیدلس هم در شرایط آزمایشمورد بررسی قرار داد و در نهایت گزارش کرد که 
ص شد که این رقم ذاتاً یک رقم متحمل به گرما است و تدریجی بودن تنش گرمایی هاي گرمایی را داشت و مشخقابلیت تحمل تنش

در آزمایشات گلدانی رقم رطبی در شرایط که چنین گزارش کرد هم. سیدلس داردنقش کمتري در ویژگی تحمل گرمایی در رقم فلیم
این نتایج . ترین سطح فتوسنتز را داشتن آزمایش پایینهاي بهبودي متناوب، نسبت به سایر ارقام انگور ایتنش گرمایی تدریجی و دوره

این نشان داد که رقم رطبی یک رقم ذاتاً . با واکنش فتوسنتزي این رقم در شرایط تاکستان در منطقه نیمه گرم قیروکارزین متضاد بود
ي کسب تحمل گرمایی به مدت زمان بلکه این رقم قابلیت باالیی در کسب تحمل گرمایی دارد اما برا. گرمایی نیستمتحمل به تنش

چنین مشخص شد هم. دهدهاي تدریجی کوتاه مدت واکنش فتوسنتزي مثبت نشان نمیتنش تدریجی بیشتري نیاز دارد و در مقابل تنش
ز، ، فعالیت کاتاالFv/Fm، کلروفیل کل، کاروتنوئید برگ، نسب bکه ارقام متحمل به شرایط گرما در این پژوهش محتواي کلروفیل 

تري نسبت به سایر ارقام حرارت برگ پایین و درجه  (F0)پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز باال و  مقدار کلروفیل فلورسنس آغازین 
  .داشتند و این صفات نقش مهمی در تحمل تنش گرمایی در ارقام این پژوهش داشتند

یفیت و سایر پارامترهاي فیزیولوژیکی را تحت تأثیر قرار استفاده از پایه انگور، عامل دیگري است که ممکن است عملکرد، ک
هاي انگور با قابلیت دسترسی هاي گرم و خشک که پایهاین اثرات، در شرایط اقلیم. (Hedberg et al., 1986: Pavlousek, 2011)دهد 

مطالعات زیادي براي بررسی . (Romero et al., 2006)دهند بایستی در نظر گرفته شوند اي نشان میهاي پیچیدهآب خاك برهمکنش
اثرات دو پایه انگور بر روي رقم ) 2008(و همکاران   Koundourasبراي مثال، . در شرایط مختلف تنش آبی انجام شده است اثرات پایه

یع تبدیلی در شرایط براي رشد انگورهاي مورد استفاده در صنا 1103Pکابنه سونیون را مقایسه کردند، ودر نهایت اعالم کردند که پایه 
هاي بنابراین، بررسی پایه. شودبراي مناطقی که محدودیت آب وجود ندارد ترجیح داده می SO4نیمه خشک بهتر است در حالیکه پایه 

  . تواند کارایی مصرف آب و در نهایت عملکرد و کیفیت انگور را بهبوب ببخشدبا سازگاري بیشتر براي شرایط مختلف می
  

   :و تعدیل اثرات منفی تغییر اقلیم ريمدیریت آبیا
و در نهایت   (Flexas et al., 2010).مناطقی که با شرایط کمبود آب بیشتري مواجه هستند نیازمند بهبود کارایی مصرف آب 

ظیم شده کم آبیاري تن: براي مثال(آبیاري هاي کماستراتژي. (Chaves et al., 2010)کاهش مصرف آب آبیاري تاکستان خواهند بود 
RDI  خشکی موضعی ریشه ،PRD کم آبیاري حفاظتی ،SDI .(تواند مورد استفاده قرار گیرد که براي بهبود کارایی مصرف آب می

) پتانسیل آب و رطوبت خاك(آبیاري، معموالً با بررسی خاك مختلف کمفنون . شودموجب رسیدن مطلوب و افزایش کیفیت میوه می
هاي جریان شیره گیاهی در گیاه، تغییرات در پتانسیل آب برگ یا ساقه، تعرق نسبی با استفاده از تکنیک( و پارامترهاي فیزیولوژیکی
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هاي وضعیت آب در گیاه قابل استفاده خواهند بود به عنوان شاخص) حرارت کانوپی و کلروفیل فلورسنسرشد تنه تاك، درجه
(Pellegrino et al. 2004; Cifre et al. 2005; Sousa et al. 2006; Centeno et al., 2010) . Romero  با استفاده ) 2010(و همکاران

توجه در کارایی مصرف آب رقم در طول فصل رشد،موفق به افزایش قابلآب براي آبیاري  (ETc)تبخیر تعرق گیاه % 60تا  RDIاز 
Monastrell شد . Junquera  تعرق پایه % 45گزارش کرد که آبیاري در   )2012(و همکاران(ET0)  بهترین نتایج را براي رقم کابنه

احتماالً خواص  RDIگزارش کرد که ) 2012(وهمکاران  Basileاز طرف دیگر مطالعه اخیر انجام شده توسط . دهدسونیون نشان می
  .دهدحسی صنایع تبدیلی انگور را تحت تأثیر قرار می

  
  : در مقابل تغییر اقلیم رزيتیمارهاي خاك ونقش 

این . (Bahar and Yasasin, 2010)تواند عملکرد و کیفیت میوه انگور را تحت تأثیر قرار دهد ورزي میتیمارهاي مختلف خاك
ورزي، یا فرایندهاي مرسوم در شرایط بدون خاك. ورزي متفاوت باشدتیمارها ممکن است در آغاز و در طول دوره فرایند خاك

ورزي در یک تیمار حداقل خاك. کنندپوشش گیاهی طبیعی معموالً  همزمان رشد می (Conventional tillage)زي ورخاك
(Minimum tillage) ورزي حفاظتی در خاك. شودها استفاده میشخم متناوب از مرحله تشکیل میوه تا دورنگ شدن حبه(CST) ،

کنند، اگرچه شخم متناوب از آغاز فصل رشد تا پایان مرحله دورنگ گیري انجام همیشه برخی از گیاهان پوششی، اجازه رشد پیدا می
گیاه و کیفیت صنایع تبدیلی انگور  عملکرددر حالیکه اکثر این تیمارها به منظور برانگیختن رقابت گیاهی با هدف افزایش . شودمی

  . ي تغییر اقلیم در آینده در نظر گرفته شودکه ممکن است این موارد برا (Bahar and Yasasin 2010)استفاده شده بود 
Monteiro and Lopez  )2007 (دهد، گزارش کرد که اگرچه شخم خاك رطوبت خاك را در طول فصل بهار افزایش می

- اندهد و نشگیري تا مرحله برداشت را افزایش میباالي خاك را از مرحله دورنگ استفاده ازگیاهان پوششی در تاکستان رطوبت الیه

، گزارش کرد که یک گیاه )2010(و همکاران  Xiعالوه بر این، . دهنده تبخیر کمتر خاك به دلیل استفاده از گیاهان پوششی است
و همکاران  Judit. ها و صنایع تبدیلی انگور، در نتیجه افزایش کیفیت صنایع تبدیلی انگور شدها در حبهپوششی موجب افزایش کل فنول

، گرارش کرد که پوشاندن خاك با مالچ کاه، اثر مثبتی بر محتواي آب خاك داشت در حالیکه )مجارستان(توکاج  براي منطقه) 2011(
تأیید کردند که ) 2008(و همکاران  Celette. استفاده از گیاه پوششی به طور ضمنی، داللت بر تقاضاي آب بیشتري در تاکستان داشت

این . اي به دلیل احتمال رقابت با منابع آبی، در حال افزایش استاروپا به جز مناطق مدیترانه هاياستفاده از گیاهان پوششی، در تاکستان
هاي خاك، افزایش قدرت توانند سیستم ریشه را به منظور گسترش در سایر قسمتپژوهشگران، بیان کردند که گیاهان پوششی می

  . شودموجب جایگزینی و نفوذ بهتر آب خاك در طول زمستان می چنین استفاده از گیاهان پوششی،هم. ذخیره آب خاك تغییر دهد
  

  : در مقابل با تغییر اقلیم میکروکلیماي تاکستاننقش 
حرات هوا، تنش آبی و افزایش شدت اشعه آفتاب با شرایط اقلیمی آینده، در نظر گرفتن ارتباط اثرات افزایش درجه به منظور
 Pieri and Gaudillere)تواند انجام گیرد می هارت بهینه کردن مدیریت کانوپی تاكهاي تربیت مرسوم سنتی بصواصالح سیستم

چون این موضوع یکی از عوامل اصلی مؤثر . ها را باید در نظر گرفتهاي کاشت تاكچنین در صورت امکان، جهت ردیفهم. (2003
هاي براي ایجاد سایه در استفاده از انواع توري. (Intrieri et al., 1998: Grifoni et al., 2008)بر جلوگیري ازدریافت اشعه آفتاب است 
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تواند کانوپی گیاهان، که اغلب براي حفاظت محصوالت کشاورزي درمقابل شدت مفرط اشعه آفتاب توصیه شده است در تاکداري می
تواند به کاهش تنش سایر مواد سایه انداز، میها و ها با توريدر واقع، پوشاندن تاك. (Shahak et al., 2008)مورد استفاده قرار گیرد 

عالوه براین، استفاده از مواد معدنی، مواد شیمیایی خنثی ضد آفتاب براي حفاظت برگ در . (Greer et al, 2011)گرمایی کمک کند 
  . (Pelaez et al. 2000: Glenn et al., 2010)تواند یک راهکار مهم دیگر باشد مقابل آفتاب سوختگی می

  
  :  بنديجمع

از (هاي متعددي اگرچه انگور استراتژي. رود که تغییر اقلیم موجب ایجاد چالش جدیدي براي تاکداري کشور شود انتظار می
. براي بقا در شرایط دشوار را دارد، تاکداري به شدت به شرایط اقلمی وابسته است) اي کاراقبیل، سیستم ریشه عمیق، کنترل روزنه

احتمال کاهش . هاي سازگاري داردها آینده اصرار بر انجام فعالیتبراي تغییرات قابل توجه اقلیم در دهه) پایه(اساسی  بنابراین، شواهد
هاي مناسب در بخش بنابراین، الزم است که فعالیت. قابلیت برخی از مناطق مهم تاکداري کشور براي تاکداري محتمل خواهد بود

هاي تعدیل اثرات تغییر اقلیم عمدتاً با توسعه راهکارهاي مناسب فعالیت هاي سازگاري و فعالیت تاکداري براي مواجه شدن با اثرات
هم چنین، به منظور مدیریت مؤثر تغییرات پیش بینی شده اقلیم، راهکارهاي کوتاه مدت و . اي سازگار شودتغییر اقلیم در مقیاس منطقه

  . (Metzger and Rounsevell, 2011)گیرند ار میهاي آینده بیشترمورد توجه قربلند مدت در پژوهش
. (Lobell et al., 2006)هاي سازگاري، در کاهش اثرات تغییر اقلیم هنوز نامشخص است کامل استراتژي هايروش اگرچه

 .(Tubiello and Fischer, 2007)راهکارهاي سازگاري براي تغییر اقلیم به مقدار زیادي می تواند براي بخش کشاورزي مفید باشد 
تواند اثرات تغییر هاي سازگاري به مقدار زیادي میبندي کردند که فعالیت، جمع)2010(و همکاران   Reidsmaهمانگونه که بیان شد، 

هاي انگور و تغییر در هاي گیاهی جایگزین، ارقام انگور، پایهاز گونه ايمجموعه. اقلیم  بر روي عملکرد محصول را کاهش دهد
اند به کار گرفته شده به وسیله تاکداران اروپایی براي سازگاري با تغییر اقلیم از جمله عملیاتی هستند که از قبلدیریت تاکستان عملیات م

(Olesen et al., 2011).  
  

  : منابع
یزي و اقتصادي، مرکز فناوري اطالعات و ر، وزارت جهاد کشاورزي،معاونت برنامه. ، جلد سوم، محصوالت باغبانی1393آمارنامه کشاورزي سال . 1394. نامبی

  .ص 147. ارتباطات
 . ص 103. ریزي و اقتصادي، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطاتوزارت جهاد کشاورزي،معاونت برنامه. 1387آمارنامه محصوالت باغی سال . 1393. نامبی

مجله علوم باغبانی . و سازگاري برخی ارقام انگور به گرماي شدید جنوب فارس هاي فیزیولوژیکبررسی واکنش). a 1394(،.ج، عشقی، س، تفضلی، ع. کرمی، م
  . ایران
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