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 گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهاي مرفولوژیک

  5حسینی بايو سیدکریم  4مجید گل محمدي، 3، محمدعلی نجاتیان2، محمد فدایی1ولی اله رسولی

  اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -4و1

  استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -3

  محققان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -5و2

  

  چکیده

زراعی و باغی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین در خسارت ناشی از گرما و کمبود آب، بر محصوالت 

  که دچار شرایط نامطلوب تنشهاي آبی  )Vitis vinifera ( مخصوصاً درختان انگور گیاهان زراعی و باغی،

شوند، مقاومت به خشکی از نظر جلوگیري از کاهش عملکرد بسیار مهم خواهد بود. لذا شناسایی،  می

هاي خشکی از موارد بسیار مهم و ضروري در  ور متحمل در برابر تنشانتخاب و استفاده از ارقام انگ

 رقم انگور روسی 69نژادي انگور میباشد. بدین منظور جهت بررسی مقدماتی وضعیت مقاومت  هاي به برنامه

(موجود در کلکسیون ارقام انگور خارجی ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان) به تنش خشکی، انتخاب غیر 

ورفولوژیک ارقام انگورروسی مقاوم به تنش خشکی، شناسایی و معرفی ارقام و ژنوتیپ هاي مستقیم و م

متحمل ویا مقاوم به کم آبی جهت توسعه باغ هاي کشور و اصالح باغ هاي قدیمی، پروژه تحقیقاتی در قالب 

در سه کرت به  به مرحله اجرا در آمد. رقم بیدانه سفید 1389طراحی و در سال   8 × 9طرح التیس مستطیل 

عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در هر کرت آزمایشی از هر رقم دو بوته کشت گردید. در این آزمایش 

صفات مرتبط به تحمل به تنش خشکی مانند ظرفیت نسبی آب برگ، ضخامت کوتیکول برگ، مساحت 

و زمان رسیدن میوه  TSS ،TA ،pHهاي سطح فوقانی و تحتانی برگ، دماي کانوپی، سطح برگ، تعداد روزنه

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSهاي حاصل از یادداشت برداري توسط نرم افزار داده گیري شد. اندازه

اي دانکن استفاده شد. براي تعیین ارقام برتر و گرفت. براي مقایسه میانگین ارقام از روش آزمون چند دامنه

از روش رتبه بندي بر اساس مقایسه میانگینهاي دانکن  متحمل به تنش خشکی با در نظر گرفتن کلیه صفات

و  52، 60، 30، 35، 49، 14ژنوتیپهاي شماره  استفاده شد. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل صفات نشان داد که

  از نظر نشانگرهاي مورفولوژیکی متحمل به تنش خشکی بودند. 54

  

  ارقام انگور روسیتنش خشکی، نشانگر مورفولوژیکی، انتخاب،  :کلمات کلیدي
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 مقدمه 

ارد و دتمام دنیا جریان  هایی است که بحث پیرامون آن درمسئله خشکی و خشکسالی از مقوله

باشد. دلیل عمده این مشکل از این واقعیت سرچشمه ماهیت آن پیچیده و شیوه لمس دقیق آن بس مشکل می

ه تنها درتعریف خشکی بلکه در ارائه گیرد که بروز خشکی متکی به عوامل مختلف است. از این رو نمی

از نظر تکاملی، مقاوم به خشکی  ).1388رسولی و گلمحمدي، ( یز اتفاق نظر چندانی وجود نداردشاخصها ن

عبارت است از توان زنده ماندن یک گونه از نسلی به نسل دیگر درتحت شرایط آب قابل دسترس 

باشد. زنده  محدود.این تعریف بسیار فراتراز زنده ماندن ازیک فصل تا فصل دیگردر یک دوره خشکی می

.بدیهی است که گیاهان زراعی مورد استفاده ما ماندن گونه بستگی به راههاي تکثیر جنسی وغیر جنسی دارد

توسط بشرو تقویت آن ازطریق انتخاب طبیعی به بعضی محیط هاي خیلی خشن و متغیرسازش پیدا کرده 

اند. مقاومت به خشکی درمفهوم کشاورزي شامل توان تولید اقتصادي یک محصول در شرایط آب قابل 

روش تکثیر یکی از مهمترین عوامل در تعیین روش ).1381، کافی و مهدوي دامغانیدسترس محدود میباشد (

باشد. از طرف دیگر تعداد نوتیپهاي مورد ارزیابی، تحلیل و انتخاب گیاهان متحمل به تنش خشکی می

بررسی، مدت زمان مورد نیاز  و امکانات موجود نیز از جمله عوامل تعیین کننده در تعیین روش انجام 

درختان میوه که مدت زمان الزم جهت تجدید نسل (به ). لذا در Fehr, 2003(  آزمایش نقش بسزایی دارد

ها بر اساس طور جنسی یا غیر جسی) طوالنی بوده و به چندین سال وقت نیاز دارد، غربال اولیه ژنوتیپ

تواند در جوامع بزرگ آزمایشی مفید واقع خشکی تا حدودي می صفات موفولوژیک مرتبط به تحمل تنش

در این روش آزمایشی که درختان میوه بیشترین کاربرد را  ). 1376عبد میشانی و شاه نجات بوشهري،( شود

 پاتیل و شود. ) از صفات مختلفی به صورت منفرد و یا گروهی استفاده می1388رسولی و گلمحمدي، دارد (

را بر اساس آماس نسبی ریشه جهت تحمل به تنش خشکی یته هاي انگور ر) وا2003( 1همکاران

 52/84تا  81/47اي از آماس نسبی محدوده ارقام با تحمل باال به تنش خشکی دارايموردگزینش قرار دادند. 

دماي تاج پوشه در  تري بودند.ارقام حساس به تنش خشکی داراي آماس ریشه پایین .نددر ریشه بود درصد

دهد. ات باالیی برخوردار بوده و با تحمل به تنش خشکی آنها رابطه عکس نشان میاقام مختلف از تغییر

تري به تنش خشکی برخودار بودند و برعکس ارقامی که داراي دماي کانوپی باالیی بودند از تحمل پایین

 کارایی و میزان تغییرات فتو سنتزي، میزان تعرق، ضریب هدایت روزنه اي ).1989 2(ریکی آردي وهمکاران

                                                             
1 -patil, et al 
2
 - Riciardi et al 
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باشد به طوري که در مرتبط میانگور با تحمل به تنش خشکی آب در شرایط مختلف دمایی و نور مصرف 

  بسیار باال  آبمصرف  کارایی و ضریب هدایت روزنه اي ارقام متحمل تغییرات فتوسنتزي، میزان تعرق،

    .)1996، 1شیرایشی وهمکارانباشد (می

حمل به تنش خشکی انگور به عنوان شاخصی براي هاي حبه) در تفاوت در محتویات قند (مقدار قند

داراي همبستگی مستقیم در انگور سیاه 4آنتوسیانین ها  و3، تانین ها 2قندها، فلوونها  درصد .شده استمعرفی 

با تحمل به تنش خشکی بوده و به عنوان شاخصی جهت ارزیابی ارقام متحمل به تنش مورد استفاده قرار 

را به خشک انگور در ماده باالنس کربن انباشته شده  )2004( 5پالیوتاي وهمکاران. )1388(قادري، گیرد می

عنوان شاخص تحمل به تنش معرف نمودند. همبستگی انباشت کربن و تحمل به تنش خشکی رابطه 

لگرینو پیابد. معکوس داشته و با افزایش انباشت کربن در گیاه، میزان تحمل آن به تنش خشکی کاهش می

) صفات مرتبط با مقاومت به خشکی در انگور را مورد بررسی قرار Pellegrino et al, 2005وهمکاران (

دادند.آنها بعد از مطالعه، این صفات را به سه گروه تقسیم بندي نمودند. گروه اول صفاتی مانند پتانسیل آب 

دوم صفاتی مانند دماي کانوپی، بازتابش  اي از اهمیت باالتري برخوردار بودند. گروهبرگ و هدایت روزنه

نور برگ، میزان کلروفیل برگ، قطر تنه و سرعت جریان شیره پرورده در گروه دوم از اهمیت قرار گرفتند. 

  صفات رویشی در گروه سوم قرار گرفته و از اهمیت کمتري برخوردار بودند.

از دیگر روشهاي انتخاب ارقام اعمال تیمار تنش خشکی و انتخاب مستقیم بر اساس شرایط تنش، 

ک کارتی م، 2004 7همکاران و کالمرز، 2004 6همکاران کادام ومتحمل به تنش خشکی است(

 پایان و، 112004ویتا سرمان وهمکاران، 102003نري وهمکاران، 92004زوهونگ وهمکاران، 81997وهمکاران

، 152001همکاران و باوارسکو، 142001رامتیک وهمکاران، 132004بیکینگ هام وهمکاران ، 122004همکاران

                                                             
1 -Shiraishi  et  al 
2 -flavonol 
3 -tannin 
4
 -antocyanin 

5 -Palliotti  et  al 
6 -Kadam  et  al 
7 -Chalmers, 
8 -McCarthy   et  al 
9 -XU-Hong  et  al 
10 -Neri  et  al 
11 -Vita-Serman  et  al 
12 -payan  et  al 
13 -Beckingham  et   al 
14 -Ramtek  et  al 
15 -Bavaresco  et  al 
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). با این وجود در درختان میوه چند ساله به علت گستردگی و عمیق بودن ریشه و 11994میلیو پی بی دبلیو

باشد (رسولی و خشکی میچند ساله بودن آنها، کاربرد کمتري در انتخاب ژنوتیپهاي متحمل به تنش 

   ).1388گلمحمدي، 

اي انتخاب ارقام انگور متحمل به تنش خشکی در استان قزوین از هر ) بر1388رسولی و گلمحمدي (

و اعمال تیمار تنش استفاده نمودند. در این  غیر مستقیم براساس صفات مرفولو ژیکیدو روش انتخاب 

خشکی غربال اولیه شده  روش ابتدا ارقام انگور ابتدا بر اساس صفات موفولوژیک مرتبط به تحمل تنش

  ب شده در قالب طرح آزمایشی در شرایط تنش خشکی مورد گزینش قرار گرفتند. سپس ارقام انتخا

  

  اهداف تحقیق

  بررسی مقدماتی وضعیت مقاومت ارقام انگور روسی به تنش خشکی. .1

 انتخاب غیر مستقیم و مورفولوژیک ارقام انگورروسی مقاوم به تنش خشکی .2

 طبقه بندي ارقام انگور روسی از نظر تحمل به تنش خشکی .3

  بر اساس مارکرهاي مورفولوژیککم آبی به معرفی ارقام و ژنوتیپ هاي متحمل   .4

  

  مواد و روشها

در کلکسیون ارقام انگور روسی موجود در ایستگاه تحقیقات انگور  1390این آزمایش در سال  

بوده شصت ونه رقم انگور از ژنوتیپهاي مختلف از کشور روسیه تاکستان اجرا شد. این کلکسیون مشتمل بر 

 در سه تکرار وبا سه بوته در هر کرت آزمایشی کشت گردیده اند. 8×9طرح التیس مستطیلکه در قالب 

 ضخامت کوتیکول برگ، تعداد روزنه سطح زیرین برگ، مورد ارزیابی در این تحقیق عبارت بود از:صفات 

4، 3برگ، ظرفیت نسبی آب 2دماي تاج پوشه ،(بر حسب سانتی متر مربع) مساحت سطح برگ
TSS  به روش)

5، رفراکتومتري)
Ta ،pH  تعداد روزها از اول فروردین تا رسیدن  رسیدن محصول زمانآب میوه و)

جهت  .، داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند SPSSو  MSTATCاستفاده از نرم افزار  . بامحصول)

ها از بندي ژنوتیپجهت گروهاستفاده گردید.  05/0ها از آزمون دانکن در سطح آماري مقایسه میانگین داده

                                                             
1 -Milimo 
2 .Canopy 
3 .Relative water content  
4 .Total soluble solid 
5 .Titratable acid   
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فاصله اقلیدسی وگروه بندي به روش همبستگی  بر اساسوتجزیه کالستر  بندي رتبهآماري  روش 

  .)1389، (فرشادفر استفاده شد نزدیکترین همسایه

تا  1از هر رقم سه نمونه برگ بالغ تهیه واز براي تعیین ظرفیت نسبی آب برگ در ارقام مورد آزمایش 

گرم  01/0جداگانه با استفاده از ترازوي دیجیتالی با دقت  1برگ شماره گذاري شدند و وزن اولیه هر  3

اندازه گیري و در جدول مربوطه یادداشت گردید وسپس نمونه ها در آب مقطر بصورت غوطه ور نگهداري 

درستون  2کامل برگها نسبت به توزین آنها اقدام و وزن اشباع هر برگساعت و آبگیري  24وبعد از گذشت 

مربوطه وکنار وزن اولیه همان برگ یادداشت شد. بعد از بدست آوردن وزن اولیه و وزن اشباع نمونه ها 

برگهاي مربوط به هر رقم  با شماره هاي مشخص در داخل پاکت کاغذ ي و بصورت مرتب داخل آون  قرار 

ساعت برگها کامالً خشک  24درجه سانتیگراد تنظیم شد. بعد از گذشت  80ه حرارت آن روي داده و درج

شدند که ضمن اعمال دقت کافی در جلو گیري از جذب مجدد رطوبت توسط برگهاي خشک شده از هوا، 

3با استفاده از ترازوي دیجیتالی مورد استفاده در آزمایش، وزن خشک هر برگ
ازه با شماره هاي مشخص اند 

گیري و در ستون مربوطه در جدول یادداشت گردید. سپس با استفاده از فرمول زیر محتواي آب نسبی برگ 

)RWC ،2007) محاسبه شد :(سیبل و برول( 

  

   Taروش اندازه گیري 

میلی لیتر آب مقطر و چند قطره فنل فتالئین یک درصد به عنوان  20میلی لیتر آب میوه را با  10ابتدا         

نرمال تیتره و میزان سود مصرفی را یادداشت نموده با  NaOH (2/0معرف مخلوط کرده سپس آنرا با سود (

  .)1373(تفضلی و همکاران،  استفاده از فرمول زیر میزان اسید غالب انگور (اسید تارتاریک) محاسبه شد

  

  

                                                             
1 . Fresh weight 
2
 .Turgid weight 

3  .  Dry weight 

S

M
V   

10




W

VNA
Ta  
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Aمیزان سود مصرفی : ،Nنرمالیته سود : ،Vواالنس گرم اسید غالب : ،Wوزن نمونه : ،Ta گرم اسید غالب در :

: واالنس گرم اسید V، : ظرفیت اسید غالبS، : وزن مولکولی اسید غالبM، میلی لیتر آب میوه 100

  میباشد.  75 که در اینجا واالنس گرم اسید تارتاریک (تارتاریک)

  

  نتایج

هاي نشان داد که کلیه صفات مورد بررسی در ژنوتیپ )3الی  1(جداول  جدول تجزیه واریانسنتایج 

تعداد روزنه در برگ در ارقام مورد مورد آزمایش معنی دار بوده و داراي تنوع باالیی بود. در مقایسه میانگین 

نه را عدد روزنه بیشترین تعداد روز 47 با داشتن تعدادژنوتیپ شماره کالس طبقه بندي شدند که  23بررسی 

بیست وسوم  کالسدر  )عدد 82/15(باکمترین تعداد روزنه در واحد آزمایش 60 رقم داشت.در واحد سطح 

 با 58ژنوتیپ شماره  .بدست آمدکالس  11تاج پوشه دماي در مقایسه میانگین  .)4(جدول  جاي گرفت

 کالس یک قرار گرفت.تاج پوشه را داشته و در گراد بیشترین درجه حرارت  درجه سانتی 67/39 میانگین

در  درجه داشته و 67/29کمترین درجه حرارت برگ را به میزان  54و  42 ،7 ،2، 1هاي شماره ژنوتیپ

- ژنوتیپکه  بدست آمد.کالس  16 ضخامت کوتیکول برگمقایسه میانگین هاي در  قرار گرفتند. آخرکالس 

کوتیکول ضخامت  ، کمترینمیکرون 260 با  4و ژنوتیپ شماره  بیشترین، میکرون 450با  18هاي شماره 

  20بدست آمد. ژنوتیپ شماره کالس  33 مساحت سطح برگ ژنوتیپها، در مقایسه میانگین  را داشتند. برگ

 با 33شماره  را داشته و در کالس اول قرار گرفت. ژنوتیپسانتیمتر مربع بیشترین سطح برگ  3/173با 

در مقایسه میانگین مدت زمان الزم  .بود مساحت سطح برگسانتیمتر مربع داراي کمترین  92/42میانگین 

با  17و  4، 58، 51، 6، 36کالس طبقه بندي گردیدند که ژنوتیپهاي شماره   7میوه، ژنوتیپها به  رسیدنجهت 

 131با متوسط  15و  46، 67، 39، 5، 42، 26، 8، 49هاي شماره ترین و ژنوتیپروز، دیررس 191متوسط 

   ترین بودند.روز، زود رس

. ژنوتیپهاي شماره کالس طبقه بندي شدند 21 ژنوتیپها به  ،ظرفیت نسبی آب برگر مقایسه میانگین د

(جدول  را داشتند ظرفیت نسبی آب برگترین واحد باالترین و پایین 22/58 و 93/85به ترتیب با  57و  42

به  32و  21ژنوتیپهاي شماره کالس طبقه بندي گردیدند که  16، ژنوتیپها به TSSدر مقایسه میانگین  .)5

میوه، ژنوتیپها به  PHمقایسه میانگین در  را داشتند. TSSترین مقدار واحد باالترین و پایین 6و  27ترتیب با 

الترین و واحد با 95/2و  22/4به ترتیب با  3و  45کالس طبقه بندي گردیدند که ژنوتیپهاي شماره  26

کالس طبقه بندي گردیدند   10میوه، ژنوتیپها به   Taدر مقایسه میانگین  را داشتند.میوه  PHترین مقدار پایین
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- میلی لیتر آب میوه باالترین و پایین 100گرم بر  315/0 و  205/2به ترتیب با  20و  47که ژنوتیپهاي شماره 

  میوه را داشتند.  Taترین مقدار 

) بین تعداد روزنه 4-4حاصل از جدول همبستگی صفات مورد آزمایش (جدول شماره براساس نتایج 

داري بدست نیامد. در حالی که دماي وضخامت برگ با سایر صفات مورد بررسی هیچگونه همبستگی معنی

).    مساحت سطح برگ فقط با میزان =r-201/0دار معکوس نشان داد (همبستگی معنی TAکانوپی فقط با 

). این بدان معنی است که با افزایش =285/0rدار مثبت نشان داد (در سطح زیرین آن همبستگی معنیکرك 

) =33/0-r( TA) و =pH )307/0rبا ،     RWCیابد.مساحت سطح برگ، میزان کرك آن نیز افزایش می

 pHگی آن با منفی بود. در حالیکه همبست TAداري نشان داد به طوریکه این همبستگی با همبستگی معنی

 pH) همبستگی مثبت معنی دار نشان داد.=425/0r) و زمان رسیدن (=PH )435/0rمیوه با     TSSمثبت بود.

- 646/0( TA) همبستگی مثبت معنی دار نشان داد. در حالیکه این صفت با =236/0rمیوه با زمان رسیدن (  

r= .همبستگی معنی دار منفی نشان داد ( 

) نشان داد که ژنوتیپها بر اساس صفات مورد بررسی به 1کالستر  (نمودار  نتایج حاصل از تجزیه

  چهار گروه  تقسیم شد. 

  

  زمان رسیدن میوه، دماي کانوپی و تعداد روزنه برگ. مقادیر میانگین مربعات تجزیه واریانس  - 1جدول 

 تعداد روزنه برگ

Number of stomate  

  دماي کانوپی

Canopy 
temprature (Cº)  

  (روز) زمان رسیدن میوه

Ripening time (days)   

 درجه آزادي

D.F. 

 منبع تغییر

S.O.V 

12.1 200.16 109.3  2  
 تکرار

Replication  

104.97**  16.05** 928.7** 71 
  تیمار تصحیح نشده

Unadjusted treatment  

21.13  5.24 32.6 24 
 بلوك تصحیح شده

Adjusted block  

17.06 6.8 34.67 118  
 داخل بلوك خطا

Error inter block  

  %1داري در سطح احتمال % و معنی5داري در سطح احتمال داري، معنی: به ترتیب عدم معنی **و   *
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 ظرفیت نسبی آب برگ، سطح  برگ و ضخامت کوتیکول  برگ مقادیر میانگین مربعات تجزیه واریانس. - 2جدول 

 ضخامت کوتیکول  برگ

Leaf diameter (μ) 

 سطح  برگ

Leaf area cm2   

 ظرفیت نسبی آب برگ

Relative water contant  

 درجه آزادي

D.F. 

 منبع تغییر

S.O.V 

46.79 9.29 12.07  2  
 تکرار

Replication  

8552.7**  2415.36** 96.9** 71 
  تیمار تصحیح نشده

Unadjusted treatment  

41.3  1.04 15.34 24 
 بلوك تصحیح شده

Adjusted block  

54.9 1.57 2.23 118  
 داخل بلوك خطا

Error inter block  

 
 

  .Taو  TSS ،pH مقادیر میانگین مربعات تجزیه واریانس - 3جدول 

Ta gr pH  TSS  
 درجه آزادي

D.F. 

 منبع تغییر

S.O.V 

0.133 1.62 1.764  2  
 تکرار

Replication  

0.463**  0.19* 39.94** 71 
  تیمار تصحیح نشده

Unadjusted treatment   

0.137  0.18 1.9 24 
 بلوك تصحیح شده

Adjusted block   

0.149 0.025 2.1 118  
 داخل بلوك خطا

Error inter block  

 
  

  بروش دانکنو زمان رسیدن میوه  تعداد روزنه برگ، دماي کانوپی، ضخامت کوتیکول  برگ، سطح  برگمقایسه میانگین  - 4 جدول

 زمان رسیدن میوه

Ripening time 
(days) 

 سطح  برگ

Leaf area 
(cm2) 

ضخامت کوتیکول  

 برگ

Leaf diameter (μ) 

 دماي کانوپی

Canopy temprature 
(Cº) 

 تعداد روزنه برگ

Number of stomate 

 ژنوتیپ

Genotype 

142i 63.4z1 390cd 29.7k 31.03bcdefghij 1 
142i 54.2z3 370ef 29.7k 24.88hijkmnopqrstu 2 
142i 105.8jk 31.kl 31ghijk 33.93bcdefg 3 
191a 59.8z2 260p 32.33efghijk 28.87efghijklmnopqr 4 
131j 44.16z7z6 380de 36abcdef 29.76cdefghijklm 5 
191a 64.35z1 310kl 32.7defghijk 22.82jklmnopqrstuvw 6 
142i 112i 350gh 29.7k 29.93cdefghijkl 7 
131j 59.3z2 380de 32fghijk 27.49efghijklmnopqrs 8 
142i 90.84s 330ij 32.7defghijk 37.7bc 9 
142i 100.9no 340hi 32.33efghijk 35.13bcdef 10 
142i 64.35z1 340hi 34.7bcdefghij 25.07hijklmnopqrstu 11 
142i 148.8b 340hi 37.3abcd 24.77ijklmnopqrstuv 12 
142i 148.9b 370ef 34.33bcdefghijk 29.22cdefghijklmno 13 
142i 126.2e 310kl 34.3bcdefghijk 31.48bcdefghi 14 
131j 78.24wx 400bc 31.7fghijk 28.1efghijklmnopqr 15 
156g 102.2mn 350gh 32.33efghijk 28.19efghijklmnopqr 16 

191a 103.3lm 340hi 36abcdef 35.68bcde 17 

156g 89.6st 450a 30jk 28.6defghijklmnopq 18 
156g 79.9x 370ef 35bcdefghi 29.45cdefghijklmn 19 
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  4جدول ادامه 

 زمان رسیدن میوه

Ripening time 
(days) 

 سطح  برگ

Leaf area 
(cm2) 

ضخامت کوتیکول  

 برگ

Leaf diameter (μ) 

 دماي کانوپی

Canopy temprature 
(Cº) 

 تعداد روزنه برگ

Number of stomate 

 ژنوتیپ

Genotype 

156g 170.3a 310kl 33.6cdefghijk 31.71bcdefghi 20 
156g 111i 300lm 35.5abcdefg 35.69bcde 21 
156g 70.66y 330ij 31ghijk 32.13bcdefghi 22 
156g 45.4z6 290mn 33defghijk 26.61fghijklmnopqrs 23 
156g 66.6z 360fg 32.7defghijk 33.91bcdefg 24 
131j 47.8z5 350gh 38abc 27.98efghijklmnopqr 25 
131j 94.4qr 280no 34.7bcdefghij 19.14stuvw 26 
151h 68.3z 296m 38.7ab 25.38ghijklmnopqrst 27 
142i 112.2i 310kl 30jk 30.75bcdefghijk 28 
142i 51.6z4 340hi 33defghijk 25.91ghijklmnopqrs 29 
142i 85.3u 350gh 33.33defghijk 24.21ijklmnopqrstuvw 30 
156g 104.7kl 370ef 30.33ijk 27.91efghijklmnopqr 31 
131j 88.31t 300lm 31.7fghijk 32.14bcdefghi 32 
156g 42.92a 350gh 31.7fghijk 36.98bcd 33 
131j 100.9no 340hi 33.3defghijk 28.8defghijklmnop 34 
131j 107.3j 390cd 34.3Bcdefghijk 25.01hijklmnopqrstu 35 
191a 95.89pq 380de 36.3abcdef 28.13efghijklmnopqr 36 
142i 103.5lm 280q 32.6defghijk 30.45bcdefghijk 37 
142i 79.5w 330ij 35.3abcdefgh 27.98cdefghijkl 38 
131j 84.5uv 340hi 32fghijk 30.93bcdefghij 39 
142i 83.3v 340hi 32fghijk 21.57lmnopqrstuvw 40 
151h 111i 330ij 31ghijk 22.17klmnopqrstuvw 41 
131j 63.29z1 320jk 29.7k 26.30ghijklmnopqrs 42 
163e 88.2t 330ij 31ghijk 28.98defghijklmnop 43 
173c 119.8g 330ij 35.3abcdefgh 23.5Ijkmnopqrstuvw 44 
173c 55.5z3 330ij 31.7fghijk 36.75bcd 45 
131j 66.8z 370ef 35bcdefghi 19.77rstuvw 46 
163e 99.6o 370ef 30.7hijk 19.13stuvw 47 
156g 55.5z3 270op 31.7fghijk 47.01a 48 
131j 116.1h 330ij 30.3ijk 16.85uvw 49 
156g 121.1g 320jk 33.7cdefghijk 25.18hijklmnopqrstu 50 
191a 68.35z 300lm 31ghijk 16.36vw 51 
142i 130d 330ij 32.33efghijk 27.83efghijklmnopqr 52 
182b 101no 300lm 36.33abcdef 23.55ijklmnopqrstuvw 53 
173c 123.8f 370ef 29.6k 17.39tuvw 54 
156g 85.8u 380de 33defghijk 22.18klmnopqrstuvw 55 
156g 93.4r 320jk 33.3defghijk 20.46pqrstuvw 56 
173c 97.17p 400bc 34.3bcdefghijk 22.24klmnopqrstuvw 57 
191a 64.35z1 340hi 39.7a 20.42pqrstuvw 58 
142i 85.8u 330ij 36abcdef 20.12qrstuvw 59 
163e 78.23wx 410b 32fghijk 15.82w 60 
160 f 126.1e 290mn 30.7hijk 24.47ijklmnopqrstuv 61 
156g 84.5uv 340hi 35bcdefghi 28.71defghijklmnopq 62 
170d 142.6c 310kl 33defghijk 33.47bcdefgh 63 
142i 63.6z1 320jk 37abcde 30.99bcdefghij 64 
156g 68.1z 290mn 33.3Defghijk 31.92bcdefghi 65 
142i 78.23wx 310kl 34cdefghijk 26.28ghijklmnopqrs 66 
131j 47.95z5 370ef 33defghijk 26.54fghijklmnopqrs 67 
142i 94.5qr 340hi 31.7fghijk 38.83b 68 
142i 44.2z6z7 360fg 32fghijk 29.55cdefghijklmn 69 
173c 119.9g 290mn 31.7fghijk 20.7opqrstuvw 70 
173c 120.4g 291mn 29.7k 21.2mnopqrstuvw 71 
173c 119.4g 290mn 32.7defghijk 21.1nopqrstuvw 72 
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  رگ و زمان رسیدن میوه بروش دانکنمقایسه میانگین تعداد روزنه برگ، دماي کانوپی، ضخامت کوتیکول  برگ، سطح  ب - 5جدول 

pH  Ta (gr) TSS 
 ظرفیت نسبی آب برگ

Relative water contant 

 ژنوتیپ

Genotype 

3.2y 1.365f 18k 76fghijklmnopq 1 
3.52no 0.63jk 19i 75.2hijklmnopq 2 
2.95z 1.77b 18k 79.5abcdefghijkl 3 

3.45pq 0.6k 19i 87.3abcdefghijklm 4 
3z 1.755b 10u 77.28cdefghijklmno 5 

3.66gh 0.33l 18k 81.4abcdefghij 6 
3.58klm 0.525k 17l 79.9abcdefghij 7 
3.3uvw 1.125g 11t 78.5abcdefghijklm 8 
3.7fg 0.585k 15o 80.5abcdefghij 9 

3.58klm 0.45kl 17l 75.2hijklmnopq 10 
3.42qr 0.675j 19i 82.5abcdefghi 11 
3.6jkl 0.555k 16n 76.03fghijklmnopq 12 
3.6jkl 0.585k 19i 85.7ab 13 
3.52no 0.615jk 22e 82.39abcdefghi 14 

3.54mno 0.69j 16n 67.3rst 15 
3.1z 1.5cd 22e 93.2tu 16 

3.87de 0.465kl 17l 84.4abcde 17 
2.99z 0.84ij 13q 70.05nopqrst 18 
3.37r 0.78ijk 18k 85.3abc 19 
3.95c 0.315l 13q 78.7abcdefghijklm 20 
3.88de 0.435kl 27a 78.5abcdefghijklm 21 
3.33tu 0.825ijk 18k 83.8abcdef 22 
3.3uvw 0.66jk 18k 71.9klmnopqrs 23 
3.92cd 0.585k 19i 79.8abcdefghijk 24 
3.3uvw 0.87i 15o 78.3abcdefghijklm 25 
3.6jkl 0.585k 14p 880.6abcdefghij 26 

3.64hij 0.315l 20h 85.8ab 27 
3.4q 0.96h 18.9i 85.2abc 28 

3.34tu 0.735j 18k 84.8abcd 29 
3.4qrs 1.575c 19i 80.27abcdefghij 30 
3.5op 0.66jk 18k 84.49abcde 31 

3.25wxy 0.84ij 6v 78.4abcdefghijklm 32 
3.3uvw 0.765j 15o 81.2abcdefghij 33 
3.3uvw 0.78ijk 15o 70.89mnopqrs 34 
3.35stu 0.6k 16n 83.5abcdefg 35 

3.28vwx 0.6k 18.5j 66.9st 36 
3.05z 1.77b 12s 68.5qrst 37 
3.2y 1.02h 16n 81.2abcdefghij 38 

3.45pq 0.975h 14p 71.9klmnopqrs 39 
3.35stu 0.81ijk 14p 81.8abcdefghij 40 

3.4q 1.5cd 12.5r 74.5ijklmnopqr 41 
3.41qr 0.99h 19i 85.9a 42 

3.58klm 0.36l 18k 81.3abcdefghij 43 
3.6jkl 0.33l 17l 81.46abcdefghij 44 
4.22a 0.33l 23d 81.26abcdefghij 45 

3.35stu 0.78ijk 12s 82.81abcdefghi 46 
3.5op 2.2a 19i 69.53opqrst 47 
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  5ادامه جدول 

pH  Ta (gr) TSS 
 ظرفیت نسبی آب برگ

Relative water contant 

 ژنوتیپ

Genotype 

3.85e 0.48kl 21f 85.33abcd 48 
3.6gh 1.03h 16.6m 79.7abcdefghijkl 49 
3.08z 1.155g 17l 77defghijklmno 50 

3.61ijk 0.39l 16n 79.07abcdefghijkl 51 
3.58klm 0.645jk 17l 82.7abcdefghi 52 

3.7fg 0.45kl 21f 77.75bcdefghijklmn 53 
3.4qrs 0.96h 20h 76.79defghijklmnop 54 
3.4qrs 0.6k 17l 73.45jklmnopqrs 55 

3.54mno 0.495kl 16n 75.47ghijklmnopq 56 
3.23xy 0.87i 20h 58.22u 57 
3.75f 0.435kl 24c 80.28abcdefghij 58 
3.5op 0.69j 16n 71.8lmnopqrs 59 
3.4qrs 0.75j 13q 82.6abcdefghi 60 
3.4qrs 0.75j 20.3g 83.26abcdefgh 61 
3.4qrs 0.84ij 15o 69.8opqrst 62 
3.5op 1.47d 23d 76.7defghijklmnop 63 
4.15b 0.345l 26b 79.19abcdefghijkl 64 

3.23xy 0.615k 22e 82.06abcdefghi 65 
3.55lmn 0.69j 20h 69.11pqrst 66 

3.6jkl 0.63k 13q 76.5efghijklmnop 67 
3.25wxy 0.87i 13q 80.25abcdefghij 68 

3.2y 1.44de 14p 78.3abcdefghijklm 69 
3.5opq 0.63jk 20h 81.4abcdefghij 70 
3.4qrs 0.63jk 20h 81.14abcdefghij 71 
3.5opq 0.63jk 20h 82.46abcdefghi 72 

  ماتریس همبستگی بین صفات مورد بررسی- 6جدول 

  
 تعداد روزنه برگ

Number of 
stomate 

 دماي کانوپی

Canopy 
temprature 

ضخامت 

 کوتیکول  برگ

Leaf 
diameter 

سطح  

 برگ

Leaf 
area 

ظرفیت نسبی آب 

 برگ

Relative water 
contant 

TSS pH Ta 

زمان رسیدن 

 میوه

Ripening 
time 

  تعداد روزنه برگ

Number of stomate 
1 -0.035 -0.123 -0.111 0.14 0.033 0.109 0.04 -0.153 

  دماي کانوپی

Canopy temprature 
 1 -0.03 -0.057 -0.02 0.138 0.171 -0.201* 0.066 

 ضخامت کوتیکول  برگ

Leaf diameter 
  1 -0.133 -0.068 -0.074 -0.059 -0.047 -0.094 

 0.117 0.058 0.113 0.111 0.018- 1    مساحت برگ

 ظرفیت نسبی آب برگ

Relative water contant 
    1 0.07 0.301** -0.33** -0.014 

TSS      1 0.435** -0.199* 0.425** 

PH       1 -0.65** 0.24* 

TA        1 -0.25* 

رسیدن میوهزمان   

Ripening time 
        1 
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  .مقایسه میانگینهاتجزیه کالستر ارقام انگور روسی به روش فاصله اقلیدوسی بر اساس رتبه بندي  - 1نمودار 

  

A 

B 

C 

D 
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  گیري نتیجه و بحث

مستقیم دربررسی صفات مربوط به مقاومت به خشکی در گیاهان دوروش مستقیم وغیر  "معموال

مورد استفاده قرار میگیرد در روش مستقیم ارقام مختلف در شرایط یکسان کاشته شده وبا استفاده از 

میزان مقاومت  هرواریته به  ،ژیک تیمارهاي مختلف آبیاري وبا لحاظ متغیرهاي محیطی وتغییرات مرفولو

روزنه درسطح زیرین برگ بین ارقام  از نظر تعداد شود.صورت مستقیم وبا استفاده از عالئم ظاهري تعیین می

هر چقدر تعداد روزنه برگ در واحد سطح کاهش یابد به همان  . مورد آزمایش تنوع شدیدي مشاهده شد

شیرایشی نسبت ازتحمل بیشتري نسبت به تنش خشکی برخوردار است. این نتایج با نتایج مطالعات 

میزان تعرق، ضریب هدایت روزنه نقش  وص در خص)2004(1ویتا سرمان وهمکارانو  )1996وهمکاران (

ازنظر دماي کانوپی نیز بین مطابقت داشت.  انگور م ارقا ودرجه حرارت را در مقاومت به تنش خشکیاي، 

درجه  67/29و  67/39 ژنوتیپهاي مورد مطالعه اختالف معنی داري باالیی مشاهده شد. این اختالف بین 

میزان دماي کانوپی نشان دهنده تحمل باالي ژنوتیپ در برابر تنش در نوسان بود. پایین بودن سانتیگراد

هم   همسو بود. آنها )1989ریکی آردي وهمکاران (نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج   خشکی است.

واکنش به دماي کانوپی درکلتیوارهاي مختلف انگور را در شرایط آب قابل دسترس وبدون آب قابل دسترس 

تایج حاصله نشان دادکه بین شرایط تنش خشکی و عدم تنش خشکی از نظر دماي کانوپی بررسی کردند  ن

ضخامت کوتیکول برگ یکی ازصفات مهم وموثر در تعیین مقاومت به تنش  اختالف معنی داري وجود  دارد.

 260تا  450خشکی میباشد که بین ارقام ازنظر این صفت اختالف معنی داري وجود داشت. این اختالف از 

میکرون داراي دامنه تغییرات زیادي بود. افزایش ضخامت کوتیکول باعث کاهش اتالف آب گیاه در اثر 

باشد. در حالیکه با کاهش میزان سطح برگ نیز تا حدود زیادي از هدر رفت آب گیاه تبخیر و تعرق می

تنش خشکی را هم براساس همین روش ارقام متحمل به  )2006(2پولجوها وهمکارانشود. جلوگیر می

یکی دیگر از صفات مهم در ارزیابی مقاومت  .را شناسایی و انتخاب نمودند درمنطقه استیرا واقع درکرواسی

) می باشد که در این تحقیق بین ژنوتیپها از نظر این صفت اختالف RWCارقام  ظرفیت نسبی آب برگ (

و قادري  )2004( کادام وهمکارانمعنی داري وجود داشت. نتایج حاصل از این تحقیق در مورد  با مطالعات 

بر اساس  مورد بررسی انگور ارقام  بررسی مقاومت نسبی خشکی ریشه همسو بود. آنها اقدام به ) 1388(

نمودند. با افزایش ظرفیت نسبی آب برگ، میزان بی آب در برگ و خصوصیات مورفولوژیکی نس ظرفیت

زودرسی محصول از جمله عوامل مهم در تحمل به تنش یافت.  تحمل ژنوتیپها به تحمل خشکی افزایش می

                                                             
1 -Vita-Serman  et  al 
2
 -poljuha  et al 
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مدي ها از نظر این صفت دیده شد. رسولی و گلمحخشکی است. در این تحقیق تنوع زیادي در میان ژنوتیپ

) بر اساس صفات موفولوژیک، عملکرد محصول و زمان رسیدن آن ارقام متحمل به تنش خشکی 1388(

استان قزوین را شناسایی و انتخاب نمودند. ارقام زودرس داراي کاهش عملکرد کمتري در شرایط تنش به 

نکه آنها نتیجه نهایی باشد.  با این وجود با توجه به ایخشکی داشتند. لذا با نتایج این تحقیق همسو می

انتخاب ژنوتیپهاي برتر را منوط به اعمال تنش خشکی و انتخاب در شرایط تنش عنوان نمودند که از این 

) تاثیر تنش خشکی بر مقادیر کلروفیل 1386جلیلی مرندي هم  ( باشد.جهت با نتایج این تحقیق همسو نمی

اده وبه این نتیجه رسید که تحت شرایط تنش کم آبی، وقندهاي محلول  ارقام انگور  رشه مورد بررسی قرارد

انگور رقم رشه با بکاربستن مکانیسم هاي فیزیولوژیکی مختلف از جمله افزایش میزان پرولین ، پایداري 

بیشتر کلروفیل وحفظ فرایند فتوسنتز ،  شرایط نامساعد تنش خشکی را به راحتی تحمل نموده که از این 

  اضر همسو بود.لحاظ با نتایج تحقیق ح

  

  کلی گیرينتیجه 

، 30، 14ها و تجزیه کالستر بر اساس رتبه بندي، ژنوتیپهاي شماره با توجه به نتایج مقایسه میانگین

  از نظر نشانگرهاي مورفولوژیکی متحمل به تنش خشکی شناخته شدند.  60و  54، 52، 49، 35

زیرزمینی و نزوالت آسمانی می توان نتیجه بنابراین با توجه به کاهش روزافزون میزان منابع آبی 

گرفت که ارقام فوق الذکر در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند به عنوان ارقام متحمل به تنش خشکی 

  مخصوصاً در اراضی شیب دار جهت توسعه باغات قابل کشت خواهد بود.
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