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  بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی ارقام متحمل انگور ترکمنستان و ایران به تنش خشکی

  
  3، علیرضا مرادي2، مسلم درستکار*1هدا نفر

  .کارينویسنده مسئول و کارشناس ارشد باغبانی، میوه - *و  1
  .حقیقات کشاورزي و منابع طبیعی زرقانپژوهشگر مرکز ت - 2

  .کارشناس زراعت، کارگزار صندوق بیمه کشاورزي - 3
  

بهترین راه مقابله با تنش خشکی استفاده بهینه . تنش خشکی یکی از عوامل کاهش تولید و عملکرد محصوالت کشاورزي است
ایسه و معرفی ارقام مقاوم به تنش خشکی با استفاده از بنابراین پژوهش حاضر با هدف مق. آب و انتخاب ارقام مقاوم به خشکی است

هاي  صورت طرح بلوك این آزمایش به. در ایستگاه تحقیقات و کشاورزي زرقان انجام گرفت 1391صفات مورفولوژیکی در سال 
دانه  زرقان، بی کشمش مشهد، خلیلی مشهد، رطبی(رقم انگور ایرانی  5رقم انگور ترکمستان و  7رقم شامل  12کامل تصادفی با 

در این بررسی صفات شاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل برگ، . با چهار تکرار انجام شد) قرمز قزوین و یاقوتی سیاه شیراز
نتایج نشان داد که رقم یاقوتی سیاه شیراز از نظر صفات . ها و زمان رسیدن محصول مورد ارزیابی قرار گرفتکرکدار بودن برگ

ها و زودرس بودن محصول داراي برتري تر، میزان کلروفیل بیشتر، کرکدار بودن برگ سطح برگ کوچکسازگار با خشکی شامل 
  .نسبی  به تنش خشکی است

  . نژاديارقام انگور ترکمنستان و ایران، تنش خشکی، اصالح و به: ها کلیدواژه
  

  مقدمه
- عملکرد محصوالت کشاورزي در دنیا و ایران میخشکسالی و تنش کم آبی یکی از مهمترین مشکالت محیطی در رشد، تولید و 

محیطی از جمله هاي باشد و واکنش گیاهان به تنشمنظور رشد و عملکرد باال موثر میشرایط محیطی در توانایی یک رقم به .باشد
- 17بب کاهش هاي نامطلوب آبی ستنش از آنجا که. کم آبی به مرحله رشد گیاه، مدت زمان وقوع تنش و نوع رقم بستگی دارد

موضوع نشانگر این است که بایستی با بکارگیري لذا این . )3( کشاورزي گردیده استدرصدي عملکرد محصوالت  70
  .اقدام شود بررسی و معرفی ارقام متحمل به تنش خشکیراهکارهایی مفید جهت 

با توجه به طوالنی بودن . باشدنگور میگیاهان باغی از جمله ا اصالحهاي مهم مقاومت به تنش خشکی و بهبود آن یکی از چالش
. تواند به بهنژادگران انگور کمک بسیاري نمایدهاي مناسب و کوتاه مدت میدوره اصالح ژنتیکی درختان میوه، گزینش روش

اي هتواند در برنامهمقاومت به تنش کم آبی نقش بسزایی دارند که این صفات میصفات مورفولوژیکی و اگرونومیکی در تعیین 
بنابراین هدف از این پژوهش بررسی . )4(منظور دستیابی و معرفی ارقام متحمل و با عملکرد باال مورد استفاده قرار گیرداصالحی به

  .   باشدمیان ارقام ترکمنستان و ایران میو مقایسه تحمل به تنش خشکی در 
  

  هامواد و روش
این مرکز داراي طول . انجام شد) زرقان(ورزي و منابع طبیعی استان فارس در مرکز تحقیقات کشا 1391این تحقیق، در سال زراعی 

 16باشد متوسط درجه حرارت سالیانه متر از سطح دریا می 1596و داراي ارتفاع  29° 47´و عرض جغرافیایی  52° 43´جغرافیایی 
د و سردترین ماه سال دي با درجه حرارت حداقل گرا درجه سانتی 8/43گراد، گرمترین ماه سال تیر ماه با حداکثر مطلق  درجه سانتی

در . انجام گرفت )رقم(تیمار  12هاي انگور در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با چهار تکرار و بررسی رقم. باشد می -6/15مطلق 
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رداتی از هفت رقم انگور وا. متر بین ردیف کاشته شد 5/2متر روي ردیف و  2هر واحد آزمایشی چهار بوته مو با فواصل 
بودند که از  8و ترکمنستان  7، ترکمنستان 6، ترکمنستان 5، ترکمنستان 4، ترکمنستان 3، ترکمنستان 1ترکمنستان شامل ترکمنستان 

رقم داخلی ایران شامل کشمش مشهد، خلیلی مشهد، رطبی  پنج. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان ارسال گردید
سیستم تربیت و . بوته انگور مورد بررسی قرار گرفت 192در مجموع . زوین و یاقوتی سیاه شیراز بودنددانه قرمز قزرقان، بی

غالب ارقام گل کرده و  1383بود و در بهار  1381دار انگور اسفندماه هاي ریشهزمان کاشت قلمه. ها پاچراغی بودنگهداري بوته
مورد ارزیابی قرار 1IBPGRهاي ارقام با دیسکریپتور بین المللی دن برگزمان رسیدن میوه و کرکدار بو. محصول تولید نمودند

افزار دست آمده با نرمههاي بدر نهایت آنالیز آماري داده. گیري گردیدمتر اندازههمچنین میزان کلروفیل با دستگاه کلروفیل. گرفت
SAS انجام شد.  

  
  نتایج و بحث

هاي اصالحی و تولید ارقام جدید جهت بهبود صفات کمی و کیفی و مقاوم برنامه انگور یکی از محصوالت مهم باغبانی است که
گیري در صفات ارقام نتایج حاصل از ارزیابی صفات نشان داد که اختالفات چشم .هاي زنده و غیرزنده انجام شده استبه تنش

این نتایج نشان داد که بیشترین شاخص . باشدمی مورد مطالعه در این پژوهش وجود داشت که حاکی از تنوع ژنتیکی میان این ارقام
و یاقوتی سیاه شیراز مشاهده گردید که از نظر آماري با سایر  7، ترکمستان6، ترکمنستان3کلروفیل به ترتیب در ارقام ترکمنستان

مقدار  .)1شکل( دمشاهده شهمچنین کمترین میزان شاخص کلروفیل نیز در رقم رطبی زرقان . داري داشتندارقام اختالف معنی
کلروفیل با عمل فتوسنتز رابطه مستقیم دارد و در نتیجه باعث افزایش تولید و بیومس گیاه و نهایتا منجر به افزایش عملکرد در گیاه 

همچنین ارقام حساس به تنش خشکی داراي مقدار . گرددتنش خشکی باعث تغییر در مقدار کلروفیل در گیاه می. گرددمی
و بیشترین ) مترمربعسانتی 8/94( 6در این پژوهش رقم ترکمنستان). 3(و ارقام مقاوم میزان کلروفیل باالیی دارند کلروفیل کمتر 

از لحاظ زمان رسیدن میوه، . )2 شکل( ارقام رطبی زرقان، خلیلی مشهد و یاقوتی سیاه شیراز به ترتیب کمترین سطح برگ را داشتند
که ارقام حالیدر. ترین رقم انگور در این پژوهش بودرقم یاقوتی سیاه شیراز با فاصله زمانی زیاد نسبت به سایر ارقام زودرس

همچنین این نتایج نشان داد که برگ . ترین ارقام بودند، کشمش مشهد، خلیلی مشهد و رطبی زرقان دیررس8و  7، 6، 3ترکمنستان
  . تمام ارقام مورد مطالعه نیز کرکدار بود

  
 نتایج مقایسه میانگین شاخص کلروفیل در ارقام انگور ترکمنستان و ایران :1شکل

داري با یکدیگر تفاوت معنی دانکنآزمون % 5هاي داراي حروف مشترك از لحاظ آماري در سطح احتمال در هر ستون میانگین
  .ندارند

                                                           
1-International Plant Genetic Resources Institute (www.bioversityinternational.org) 
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   نگین شاخص سطح برگ در ارقام انگور ترکمنستان و ایراننتایج مقایسه میا :2شکل

داري با یکدیگر تفاوت معنی دانکنآزمون % 5هاي داراي حروف مشترك از لحاظ آماري در سطح احتمال در هر ستون میانگین
  .ندارند
 

ه از ارقام متحمل به هاي کم آبیاري و استفادبخش عمده نیازهاي کشاورزي از طریق الگوي صحیح مصرف آب، اعمال شیوه
این ارقام داراي . برخی ارقام مو به شرایط خشکی سازگار شده و تولید محصول با کیفیت مناسب را دارند .گرددخشکی تأمین می

ها تحت تاثیر همچنین این مکانیسم. )5( گرددهاي اجتناب محسوب میصفات مرتبط با مقاومت به خشکی هستند که جز مکانیسم
-هاي اصالحی میگیرند که با شناخت این صفات از طریق روشژیکی، بیوشیمیایی و فنولوژیکی قرار می  فات فیزیولوتعدادي از ص

خصوصیات ). 6(ن جهت بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی و افزایش پایداري گیاه در شرایط خشکی را فراهم نمود توا
ویژه کرك به(هاي کوچک و داراي کرك ارقام با برگ. )5، 4، 1( کی داردها به خشنقش بسزایی در مقاومت آن موبرگ ارقام 

درستکار و همکاران ). 1( باشندتر میتنش خشکی و کم آبی مقاوم نسبت به )سفید به دلیل نگهداري رطوبت بیشتر در برگ
و تقرار بیشتر در شرایط دیم گزارش کردند که ارقام انگور یاقوتی، لرکش و لهرك داراي سطح برگ کمتر و درصد اس) 1388(

بیان کردند که رقم چفته ) 1388(همچنین رسولی و گلمحمدي  .را داشتند که با نتایج ما در این پژوهش مطابقت داردکم آبی 
تر تحمل باالتري به تنش نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه در استان قزوین به دلیل داشتن سطح برگ کوچکتر و کوتیکول ضخیم

هاي عنوان یک منبع ژنتیکی مناسب براي اصالح پایهتواند بهمی Bomerگزارش کرد که پایه  )2011(پاوالوسک  .داردخشکی 
 . انگور به تنش خشکی استفاده شود

  
  گیري کلینتیجه

نین رقم یاقوتی سیاه همچ .وارداتی از نظر تحمل به خشکی برتر بودند نتایج این پژوهش نشان داد که ارقام ایرانی در مقایسه با ارقام
ها و زودرس بودن شیراز از نظر صفات سازگار با خشکی شامل سطح برگ کوچکتر، میزان کلروفیل بیشتر، کرکدار بودن برگ

هاي گردد در مطالعات بعدي اعمال تنشهرچند بر اساس این نتایج توصیه می. محصول داراي برتري نسبی  به تنش خشکی داشت
 .  تر ارقام مقاوم به تنش خشکی انجام گیردمعرفی دقیقفنولوژي گیاه براي  خشکی در مراحل مختلف
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Evaluation of morphological traits of drought stress tolerance in grapevine Turkmenistan and Iranian 

cultivars 
 

H. Nafar*1, M. Dorostkar2 and A. R. moradi3 
*Corresponding author 

 
Abstract 
Effect of drought stress is one of the environmental constraints that affect on crop growth and production. The 
best way to deal with drought stress is better use of water and is drought resistant cultivars.This experiment was 
done in Zarghan city in 2012 season. The experimental design was a randomized complete block design with 12 
treatments such as 7 Turkmenistan cultivars and 5 Iranian cultivars (Keshmesh Mashhad, Khalili Mashhad, 
ghermez Qazvin seedless and YaghotiSiyah Shiraz). Traits of   LAI, chlorophyll content, woolly leaves and 
ripening evaluated. There results showed that Yaghoti Siyah Shiraz was better than other cultivars for drought 
stress tolerance. 
Keywords: Grape, Drought stress, Tolerance 
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