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چكيده
با هدف بررسی تأثیر تیمارهای تنش خشکی و هرس سبز بر برخی صفات کیفی ،فیزیولوژیک و عملککر انگکور رقک یکاقوتی آزمایشکی بصکورت
کرتهای خر شده ر قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصا فی با  3تکرار ر منطقه سیستان با اقلی خش و گرم انجام شد .رژی آبیاری بکا  3سکط
شامل تامین  75 ،100و  50رصد نیاز آبی براساس تبخیر و تعرق پتانسیل رختچه انگور به عنوان کرت اصلی و هرس سبز با  3سط شامل شکاهد یکا
عرف محل یا عدم هرس سبز ( ،)P1هرس شاخههای سبز از باالی ششمین برگ باالی آخرین خوشه ( )P2و هرس شاخههای سکبز از بکاالی ششکمین
برگ باالی آخرین خوشه به عالوه هرس شاخههای سبز بدون محصول و شاخههای نرك ( )P3به عنوان عامل فرعی بو  .با کاهش مصرف آب از 100
به  75رصد نیاز آبی انگور ،صفات محتوای نسبی آب برگ ،اسیدیته آب میوه ،شاخص کلروفیل ،شاخص سط برگ و عملکر میوه به ترتیب به میکزان
 11 ،8/6 ،6/5 ،10/1و  18/8رصد کاهش و همچنین صفات پرولین ،قندهای محلول و نفوذپذیری نسبی غشاء انگور به ترتیکب  8/75 ،67/3و 44/84
رصد افزایش یافت .تیمار  P3نسبت به شاهد ( ،)P1صفات محتوای نسبی آب برگ ،شاخص کلروفیل ،و عملکر میوه را به ترتیب به میزان 12/2 ،14/7
و  25رصد افزایش و همچنین صفات پرولین ،قندهای محلول ،نفوذپذیری نسبی غشاء ،اسیدیته آب میوه و شکاخص سکط بکرگ انگکور را بکه ترتیکب
 8/3 ،6/8 ،12/1 ،18/34و  21/3رصد کاهش یافت .نتایج نشان ا که تامین  100رصد نیاز آبی انگور به همکراه هکرس شکاخههکای سکبز از بکاالی
ششمین برگ باالی آخرین خوشه به عالوه هرس شاخههای سبز بدون محصول و شاخههای نرك بیشترین عملکر انگور به میزان  7797کیلکوگرم ر
هکتار تولید کر  .به طور کلی میتوان گفت که اعمال هرس سبز میتواند منجر به صرفه جویی  25رصکد آب مصکرفی انگکور یکاقوتی بکدون ککاهش
عملکر شو .
واژههای کليدی :اسیدیته آب انگور ،سط برگ ،شاخص کلروفیل ،محتوای نسبی آب برگ

مقدمه

1

انگکور ( )Vitis vinifera L.مهک تکرین محصکول بکاغی منطقکه
سیستان است .انگور یاقوتی قرمز رق غالب تاکستانهای سیسکتان و
جزء انگورهای بی انه است که به مصرف تازه خوری میرسکد .مهک
ترین ویژگی انگور یاقوتی قرمز سیستان زو رسی و نوبرانکه بکو ن آن
است .سط زیر کشت انگور ر نیا و ایران بکه ترتیکب  7534و 223
هزار هکتار و میزان عملکر انگور به ترتیب  73/3و  1/9میلیکون تکن
ر سال  2017بو ه است ( .)31بر اشت انگور یاقوتی ر این استان از
اواخر ار یبهشت آغاز و تا پایان خر ا ا امه مییابد ( .)25ر چند سال
اخیر مشکل ک آبی سیستان تهدید جکدی بکرای تولیکد انگکور اسکت،
بهطوری که انگورکاران منطقه ناگزیرنکد بکا ککاهش حجک و فعکات
 -1استا یار پژوهشی ،بخش تحقیقات زراعی باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی سیستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
)Email: Mansour_fazeli@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i1.83688

آبیاری این مشکل را مدیریت نمایند .سازوکارهای مقاومت به خشکی
ر انگور شامل ککاهش سکط بکرگ ،افکزایش انکدامهکای ذخیکرهای
گوشتی ،توانایی باالی حفظ و نگهداری آب ،تراک روزنه باال ،کاهش
هدایت روزنهای ،تنطی اسکمزی و اسکتفا ه از منکابع آبکی موجکو ر
آپوپالست برای حفظ فعالیتهای متکابولیکی گکزارش شکدهانکد (.)10
تنش شدید خشکی باعث کندی رشد ،تاخیر ر رسیدگی میوه ،کاهش
کیفیت میوه ،به ه خور ن تناسب تعکدا بکرگ و میکوه و ر نهایکت
کاهش عملکر میشو ( .)11ک آبیاری ی راهکار بهینه برای تولید
محصوالت کشاورزی ر شرایط ک آبی است گرچه همراه با ککاهش
محصول ر واحد سط میباشد ( .)22ر ک آبیاری بطور آگاهانه بکه
گیاهان اجازه ا ه می شو با ریافت آب کمتر از نیاز ،محصول خو را
کاهش غیر معنی ار هند ( .)10ک آبیکاری ر تاکسکتانهکای ناحیکه
خش جنوب غربی چین به عنوان راهککاری مناسکب بکرای ککاهش
مصرف آب ،بهبو کارایی مصرف آب و افزایش کیفیت محصول بدون
کاهش عملکر توصیه شده است .با اعمال ک آبیاری ر انگور و تحت
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سیست آبیاری قطره ای میتوان بدون کاهش معنی ار عملکر  ،ضمن
بهبو صفات کیفی میوه با کاهش  50رصکدی مصکرف آب ،ککارایی
مصرف آب را و برابر افزایش ا (.)8
تحت تنش خشکی پتانسیل آب برگ به طور شدید کاهش یافتکه
که برای سازگاری با این شرایط اسکمولیتهکایی از جملکه پکرولین ر
برگ تجمع مکییابنکد .افکزایش و تجمکع پرولین ر برگهکای تحکت
تنش به علت افزایش سنتز و کاهش اکسیداسکیون اسکت .ر گیاهکان
تجمع اسمولیتهایی همچون پرولین و قندهای محلول باعث پایداری
غشاء سلولی و جلوگیری از غیر فعال شدن آنکزی هکا مکیگکر (.)20
افزایش قندهای محلول ر سلولهای گیاهی سبب ککاهش پتانسکیل
اسمزی و متعاقباً پتانسیل آبی شده و جذب آب بکه رون سکلولهکا را
آسان میساز ( .)32اسماعیل زا ه و همکاران ( )12گزارش کر ند که
ر ور آبیککاری  3و  15روز میککزان محتککوای نسککبی آب بککرگ انگککور
یاقوتی به ترتیب برابر با  85/8و  ،66/1میزان پرولین برابر با  47/07و
 134/39میکرومول بر گرم وزن تر ،میزان قندهای محلول به ترتیکب
برابر با  3/8و  4/09و میزان کلروفیل کل به ترتیب برابر بکا  10/96و
 8/66بو  .ر تنش خشکی نفوذپذیری نسبی غشاء افکزایش مکییابکد
( .)1بککرای پککی بککر ن بککه میککزان خسککارت اکسککیداتیو وار شککده بککه
فسککفولیدیدهای غشککای پالسککمایی بککر اثککر پراکسیداسککیون ناشککی از
را یکالهای آزا  ،اندازهگیری نشت الکترولیتها یکی از بهترین روش
ها میباشد.
تاك انگور را باید هر سال هرس کر زیرا از ی طرف میوه روی
شاخههای یکساله تولید میشو و از طرف یگر ارای رشکد رویشکی
بسیار زیا ی است و این امر باعث ایجا رقابت شدید بین رشد رویشی
و زایشی آن میشو ( .)38منظور از هرس سالیانه انگور ایجکا تعکا ل
بین ریشه و شاخساره بوته است تا میوه کافی و با کیفیت تولید کر ه و
همچنین زمینه رشد بوته و تولید میوه کافی ر سال آینده نیکز فکراه
شو  .هرس سبز یا تابستانه مکمل هرس زمستانه است و ر فصل رشد
انجکام مکیگیکر  .هکرس سکبز باعکث افکزایش میکزان نکورگیری و
میکروکلیمای اخل تاج شده و ر نتیجه به میکزان زیکا ی بکر رشکد،
عملکر و کیفیت خوشهها تأثیر میگذار و هر چه ریافت نور ر تاك
بیشتر باشد ،کمیت و کیفیت میوه انگکور افکزایش خواهکد یافکت (.)23
حذف سرشکاخههکا ر اوایکل ورهی گلکدهی ،از رشکد طکولی سکاقه
جلوگیری کر ه و موا غذایی که باید صرف رشد رویشی گر ند موقتکاً
به سمت گلها تغییر جهکت مکی هکد ( .)35نجاتیکان و رسکولی ()30
گزارش کر ند هرس سبز ی تا و هفته پس از ظهور خوشهها ،نتیجه
بهتری را ر تقویت و جلوگیری از ریزش بی مور گلها ار  .گزارش
شده که نوك شاخههای ر حال رشد ،محل مصرف قوی موا غذایی
حاصل از فتوسنتز هستند و با خوشههکا رقابکت مکیکننکد ( .)9نتکایج
آزمایش کرمی ( )22نشان ا که ر انگور رق شیرازی ،ر شرایط ی
و روش تربیت خزنده ،بهترین روش هرس ،روش مختلط با نگهداری

ی شاخهی شش جوانهای به عنوان شکاخه بکار ه و یک شکاخه و
جوانهای به عنوان شاخه جایگزین اسکت .ر پژوهشکی ،انجکام هکرس
سبز  4تا  10جوانه باالی خوشه نسبت به سایر تیمارها از نظکر بهبکو
ویژگی های کمی وکیفی انگور عسکری برتری اشکت ( .)24پکونی و
همکاران ( )34گزارش کر ند که هرس سبز شاخههای انگور از باالی
گرهی پنج بعد از آخرین خوشکه تکاثیر زیکا ی ر افکزایش کمیکت و
کیفیت محصول انگور ار  .کاووسی و حسن پور ( )24گزارش کر نکد
که کمبو رطوبت باعث کاهش فعالیکتهکای فتوسکنتزی و ر نتیجکه
پیری برگ ها شده و از طرف یگکر زیکا ی آبیکاری نیکز باعکث رشکد
رویشی و کاهش موا قندی و فنولی انگور مکیگکر  .سکطوح شکدت
هرس تأثیر بارزی بر بار هی انگور رق عسکری اشته و هرس سب
موجب کاهش رصد موا جامد محلول حبههکا شکده امکا اثکر شکدت
هرس بر مقدار اسید و  pHمیوه معنکی ار نبکو  .ر ایکن آزمکایش بکا
افزایش تعدا جوانه ر هر شاخه (تا واز ه جوانه) عملکر افزایش امکا
کیفیت میوه به ویژه از نظر رصد موا جامد محلول میوه کاهش یافت
( .)22کاووسی و همکاران ( )23ر بررسی تکأثیر شکدتهکای مختلک
سربر اری شاخههای بارور بر عملکر و بهبو کیفیت میوهی انگور رق
عسکری نتیجه گرفتند که تیمار سربر اری به طور معنی اری موجکب
افزایش رصد موا جامد محلول و اسیدیته آبمیوه گر ید .با توجکه بکه
اینکه بوتههای انگور یاقوتی ر سیستان به لیل شدت تشعشع باال و
طوفانهای شدید به روش خزنکده (روش سکنتی) تربیکت مکی شکوند.
بنابراین کیفیت بعضی از خوشهها به لیکل عکدم ریافکت نکور ککافی
کاهش مییابد .با توجه به این که انگور یاقوتی مه تکرین محصکول
باغی منطقه سیستان است و از طرفی ک آبکی و خشکسکالی مشککل
مه ایکن منطقکه اسکت بنکابراین بکا هکدف بررسکی واککنش کیفکی،
فیزیولوژی و عملکر انگور یاقوتی به ک آبیاری و هرس سکبز ،ایکن
آزمایش ر منطقه سیستان انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش ر ی تاکستان تحقیقی-ترویجی واقع ر شهرستان
زه با عکر جغرافیکایی  30/57رجکه شکمالی ،طکول جغرافیکایی
 61/41رجه شرقی و ارتفاع  483متر از سط ریا و با اقلی خش و
تابستان گرم و طوالنی انجام شد .آزمایش بصکورت ککرتهکای خکر
شده ر قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصا فی با  3تککرار ر سکال
 1396-1397ر منطقه سیستان انجام شد .رژی آبیکاری بکا  3سکط
شامل تامین  75 ،100و  50رصد نیاز آبی براسکاس تبخیکر و تعکرق
پتانسیل رختچه انگور به عنوان کرت اصلی و هرس سبز با  3سکط
شامل شاهد یا عرف محل یا عدم هرس سبز ( ،)P1هرس شاخههکای
سکبز از بککاالی ششکمین بککرگ بکاالی آخککرین خوشکه ( )P2و هککرس
شاخههای سبز از باالی ششمین برگ باالی آخرین خوشه بکه عکالوه
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هرس شاخههای سبز بدون محصول و شاخههای نرك ( )P3به عنوان
عامل فرعی بو  .زمان اعمال هرس سبز مرحله آبگیری حبکههکا بکو .
بوتهها به شکل خزنده و کوتاه تربیت شده ،ککو حیکوانی و کو هکای
ماکرو بصورت یکنواخت ر تاکستان توزیع شده ،بوتهها از نظر سن و
قدرت رشد یکنواخت و با فاصله  3×3کشت شده بو ند.
خاك زمین آزمکایش ارای بافکت لکومی-شکنی و ارای هکدایت
الکتریکی عصاره اشباع  1/46سی زیمنس بکر متکر و  pHآن برابکر
 8/4بو  .نیاز آبی انگور به کم روش فائو با استفا ه از آمار تبخیکر از
تشت کالس  Aو با استفا ه از رابطههای  1و  2محاسبه شد .سکدس
با رنظر گکرفتن رانکدمان  80رصکد بکرای پخکش آب ر تاکسکتان،
آبیاری انجام شد .ر این روش برای محاسبه مقدار آب مور نیاز انگور
از مرحله تورم جوانهها تا رسکیدگی کامکل خوشکههکا ،ابتکدا تبخیکر از
تشت روزانه ( )Epاز ا اره هواشناسی اخذ و سدس ر ضریب تشکت
ضرب شد ( .)Kpanحاصل ضرب این و مقدار تبخیکر و تعکرق گیکاه
مرجع ( )ET0بو  .سدس با اعمال ضریب گیکاهی ) (Kcپتانسکیل نیکاز
آبی انگور تعیین گر ید ( .)33مقدار  kcعبارت بکو از 0/3 :ر ابتکدای
مرحله تشکیل جوانه 0/7 ،ر مرحلکه تشککیل حبکه 0/82 ،ر مرحلکه
تغییر رنگ و  0/8ر مرحله رسیدن خوشه انگور ر نظر گرفته خواهکد
شد (.)41
(رابطه )1

ET  K  ET
c
c
0

ET  K
E
0
pan
p

(رابطه )2
 Kpan ،ET0و  Epبه ترتیب تبخیر و تعرق گیاه مرجکع ،ضکریب
تشت ( )0/75و تبخیر از تشت بو (.)5
محتکوی نسکبی آب بکرگ ( )RWCر مرحلکه و هفتکه قبکل از
بر اشت روز قبل از آبیاری و ر برگهکای انتهکایی کامکل شکده ر 3
بوته اندازهگیری شد .نمونهگیری بین سکاعت  8تکا  9صکب انجکام و
بالفاصله نمونهها ر کلمن حاوی یخ قرار گرفته و به آزمایشگاه منتقل
گر ید .نمونهها وزن شده ( ،)Wfسکدس بکه مکدت  24سکاعت ر آب
مقطر قرار ا ه شده و وزن گر ید ( .)Wtر مرحله بعکد بکه مکدت 24
ساعت ر مای  72رجه سلسکیوس ر آون قکرار گرفتکه و وزن شکد
( )Wdسدس محتوی نسبی آب برگ با استفا ه از رابطه  3اندازهگیری
شد (:)37
W f  Wd
(%) LRWC 
100
Wt  Wd
(رابطه )1
اسیدیته آب انگور با استفا ه از ستگاه  pHمتر انکدازهگیکری شکد
( .)22شاخص کلروفیل با استفا ه از ستگاه کلروفیلمتکر (Minolta
) SPAD-502تعیین شد (.)7
پرولین ر مرحله شروع بر اشکت بکا اسکتفا ه از روش اریگکوین و
همکاران ( )18اندازهگیری شد .ابتدا برگهای گیاه با استفا ه از آسیاب
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کامال خر شدند .سدس  0/5گرم از پو ر برگها ر اخل هاون چینی
با  5میلی لیتر اتانول  95رصد کامالً له گر ید 5 .میلکی لیتکر معکرف
نین هیدرین به نمونهها اضافه شد .پس از آن فاز باالیی ککه محتکوی
بنزن و پرولین میباشد جدا شده و شدت جذب آن بکا اسکدکتروفتومتر
ر طول موج  515نانومتر قرائت شد.
قندهای محلول ر مرحلکه شکروع بر اشکت بکا اسکتفا ه از روش
اریگوین و همکاران ( )18اندازهگیری شکد .ابتکدا بکرگهکای گیکاه بکا
استفا ه از آسیاب کامال خر شدند .سدس  0/5گرم از پو ر برگهکا ر
اخل هاون چینی با  5میلی لیتر اتانول  95رصکد ککامالً لکه گر یکد.
ی میلیلیتر از عصاره استخراج شده را با  10میلی لیتر آب مقطکر و
بار تقطیر مخلوط کر ه و به وسیله شیکر بکه هک ز ه و  5میلکیلیتکر
معرف نین هیدرین به نمونهها اضافه شد 0/1 .میلیلیتر از عصاره تهیه
شده با  3میلی لیتر آنترون مخلوط شکد .پکس از آن میکزان جکذب بکا
اسدکتروفتومتر ر طول موج  625نانومتر قرائت گر ید.
میزان نفوذ نسبی غشای سلولهای برگ براسکاس روش بکاجی و
همکاران ( )4اندازه گیری شد .از برگ انتهایی کامل شده هر گیاه سه
یس با قطر  1سانتی متکر بریکده شکد .بالفاصکله یسک هکا رون
لولههای آزمایش حاوی  10میلی لیتر آب مقطر یونیزه قرار ا ه شکد.
پس از گر اب نمونهها به مدت  3ثانیه  ،هدایت الکتریککی اولیکه هکر
نمونه اندازهگیری شد ( .)EC0نمونهها سدس به مدت  24ساعت ر 4
رجکه سککانتیگکرا نگهککداری شککده و مجکد اً هککدایت الکتریکککی آن
اندازهگیری شد ( .)EC1ر مرحله بعد نمونهها به مکدت  15قیقکه ر
مای  120رجه سانتیگرا قرار ا ه شده و پکس از خنک شکدن ر
مای اتاق هکدایت الکتریککی آن انکدازه گیکری شکد ( .)EC2سکدس
نفوذپذیری نسبی غشا با استفا ه از رابطه محاسبه شد.
) ( Ec1  Ec0
(رابطه )2
RMP  % 
100
) ( Ec2  Ec0
جهت تعیین عملکر  ،پس از بر اشکت ،نمونکههکا ر کیسکههکای
پالستیکی قرار ا ه شده و به آزمایشگاه انتقال ا ه شد .همچنین و
هفته قبل از بر اشت محصول ،سط برگ توسکط سکتگاه سکنجش
سط برگ اندازهگیری شد.
جهت تجزیه و تحلیل آماری ،پس از اطمینان از نرمال بو ن ا ه
ها تجزیه واریانس با استفا ه از نرمافزار  SASنسخه  9/4و با استفا ه
از رویه  GLMانجام شد ( .)27تجزیه واریانس مربوط به  2سال وقتی
انجام شد که آزمون بارتلت همگنی واریانسها را تایید نمو  .مقایسات
میانگین نیز با استفا ه از آزمون چند امنهای انکن ر سکط احتمکال
 5رصد انجام شد .مقایسات مربوط بکه بکرهمکنشهکا بکا اسکتفا ه از
آزمون  LSMeansر سط احتمال  5رصکد انجکام شکد .رگرسکیون
چندگانه خطی برای تعیین روابط محتوی نسکبی آب بکرگ ،پکرولین،
قندهای محلول ،نفوذپذیری نسبی غشاء ،شکاخص کلروفیکل و سکط
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 yمتغیککر وابسککته b ،متغیرهککای مسککتقل از  1تککا  kو  eخطککا یککا
باقیمانده است.

برگ با عملکر استفا ه شد .آنالیز رگرسیون چندگانه خطکی براسکاس
مدل آماری زیر انجام شد (:)16
y =b0+b1x1+b2x2+bkxk+e

جدول  -1تجزیه واریانس تاثير رژیم آبياری و هرس سبز بر محتوای نسبی آب برگ ،پرولين ،قندهای محلول ،نفوذپذیری نسبی غشاء ،اسيدیته آب
ميوه ،شاخص کلروفيل ،شاخص سطح برگ و عملكرد ميوه انگور رقم یاقوتی
Table 1- ANOVA for the effect of irrigation regime and green pruning on relative water content (RWC), proline (Pr), Sluble
Sugar (SlS), relative membrane permeability (RMP), acidity (pH), Chlorophyll index, leaf area (LA) and fruit yield (Y) of
grapevine cv. Yaghooti

ميانگين مربعات
Mean of squares

عملكرد
Y

اسيدیته

نفودپذیری

قندهای

سطح برگ شاخص
کلروفيل
LA

آب ميوه

نسبی غشاء

محلول

CI

pH

RMP

SlS

Pr

پرولين

درجه

منابع تغييرات

محتوای نسبی

آزادی

آب برگ

df

Sources of
variation

RWC

2859394ns

216ns

8.96ns

0.12ns

9.63ns

0.43ns

0.17ns

96ns

1

376588

45.15

1.83

0.04

9.62

1.86

0.65

114.26

4

*1.1

**878.89

**39.67

**182.75

**969.79

2

1566853ns

32.06ns

43.28ns

0.005ns

6.1ns

0.29ns

1.06ns

19.18ns

2

1114452

59.17

20

0.23

13.46

4.53

2.09

31.98

8

*0.34

**41.1

**21.12

**10.11

**494

2

**936958.61

*49.94

2.65ns

0.08ns

2.79ns

**5.94

0.22ns

66.7ns

4

1196738ns

1.06ns

9.41ns

0.05ns

2.72ns

0.17ns

0.05ns

38.9ns

2

140272ns

8.36ns

2.15ns

0.03ns

3.42ns

0.13ns

0.04ns

26.3ns

5

267329.50

15.45

6.03

0.09

4.6

0.82

0.21

25.86

23

9

7.3

8.2

9.17

6.9

5.4

6

6.5

**244.74** 330.19** 23682526

**7309619

**54.31** 737.95

سال
)Year (Y

خطای 1
)r(y

آبیاری
)Irrigation (I

سال×آبیاری
Y×I

خطای 2
)r(yi

هرس
P

آبیاری×هرس
I×P

سال×هرس
Y×P

سال×آبیاری×هرس
Y×A×B

خطای آخر

رصد.
 * ،n.sو ** به ترتیب غیر معنی ار و معنی ار ر سط احتمال پنج و ی
ns, * and ** not significant, significant at 0.05 and significant at 0.01 probability levels, respectively .

Error

ضریب تغییرات
CV%

تأثیر رژیم آبیاري و هرس سبز بر برخي صفات كیفي ،فیزیولوژیک و عملکرد انگور رقم یاقوتي
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جدول  -۲مقایسه ميانگين صفات محتوای نسبی آب برگ ،پرولين ،نفوذپذیری نسبی غشاء ،اسيدیته آب ميوه و شاخص کلروفيل تحت تاثير رژیم
آبياری (براساس تبخير و تعرق پتانسيل) و هرس سبز در انگور رقم یاقوتی
Table 2- The means comparison for relative water content (RWC), proline (Pr), relative membrane permeability (RMP),
acidity (pH) and Chlorophyll under irrigation regime (based on the potential evapotranspiration) and green pruning of
grapevine cv. Yaghooti

شاخص کلروفيل

اسيدیته آب ميوه

نفودپذیری نسبی غشاء

پرولين

محتوای نسبی آب برگ

CI

PH

RMP

PR

RWC

)(%

)(µm g-1 fw

)(%

33.42a
30.54a
26.1b

3.49a
3.26ab
3b

20.54c
29.75b
35.89a

4.56c
7.63b
10.93a

86.1a
77.4b
71.5c

تيمار
treatment

آبیاری
Irrigation
100
75
50

هرس سبز
Green pruning
*1
*2
*3

72.7c
8.46a
29.81a
3.39a
28.37b
b
b
ab
ab
79.3
7.7
28.62
3.25
29.87b
a
c
b
b
83
6.96
27.75
3.11
31.83a
میانگینهای صفاتی که ر هر ستون ارای حرف مشابه میباشند ،بر اساس آزمون چند امنهای انکن فاقد اختالف معنی ار ر سط احتمال  5رصد هستند
(Means followed by the same letters in each column are not significant according to Duncan’s multiple range test (p<0.05

* -1عدم اعمال هرس سبز -2هرس شاخههای سبز از باالی ششمین برگ باالی آخرین خوشه -3هرس شاخههای سبز از باالی ششمین برگ باالی آخرین خوشه به عالوه
هرس شاخههای سبز بدون محصول و شاخههای نرك
*1-no green pruning 2-pruning of green branches from above sixth leaf above the last cluster 3- pruning green branches from the top
of the sixth leaf above the last cluster plus pruning of green branches without crop and water sprouts.

نتایج و بحث
محتوای نسبی آب برگ (درصد) :اثر سا ه تیمارهای رژیک
آبیاری و هرس سبز بر محتوای نسبی آب برگ ر سط احتمال یک
رصد معنی ار بو (جدول  .)1بیشتکرین ( 86/1رصکد) و کک تکرین
( 71/5رصد) میزان محتوای نسبی آب برگ مربوط به تکامین  100و
 50رصد نیاز آبی بو (جدول  .)2کاهش آبیاری از  100بکه  75و 50
رصد نیاز آبی انگور باعث کاهش  10/1و  17رصدی محتوای نسبی
آب برگ نسبت به شاهد شد .بیشترین ( 83رصد) و ک ترین (72/7
رصد) محتوای نسبی آب برگ مربوط به سط تیمار هکرس  P3و P1
بو (جدول  .)2سط تیمار هرس  P2و  P3نسبت به ( P1شاهد) باعث
افزایش  4/8و  12/4رصدی محتکوای نسکبی آب بکرگ شکد .آران و
همکاران ( )2گزارش کر ند که تنش خشکی منجر به کاهش محتوای
نسبی آب برگ انگور یاقوتی می شو  .نجاتیان و رسولی ( )30گکزارش
کر ند ر مناطق گرم ،سرزنی شاخههای ارای محصول و حذف کامل
شاخههای بدون خوشه انگور به منظور محدو کر ن عمکل تبخیکر و
باال بر ن ارزش کمی و کیفی خوشهها بهترین نتیجه را ار  .بکا بکروز
تنش خشکی ،محتوای نسبی آب انگور به سرعت پایین میآیکد (.)12
محتوای آب نسبی برگ همبستگی مثبت و زیا ی با هدایت روزنکهای
ار ( .)3کاهش هدایت روزنهای نیز منجر به کاهش فتوسنتز میگر
( .)19افزون بر تأثیر تنش خشکی بکر فتوسکنتز ،ککاهش پتانسکیل آب

عامل مهمی ر توق تقسی یاختهای ،رشد اندامهای گیکاه و سکاخت
پروتئین نیز میشو (.)13
پرولين (ميكرومول بر گرم وزن تر) :اثکر سکا ه تیمارهکای
رژی آبیاری و هرس بر میزان پرولین ر سط یک رصکد معنکی ار
بو (جدول  .)1ک ترین ( 4/56میکرومول بر گرم وزنتر) و بیشترین
( 10/93میکرومول بر گرم وزنتر) میزان پرولین مربوط به تامین 100
و  50رصد نیاز آبی بو (جدول  .)2ککاهش آبیکاری از  100بکه  75و
 50رصد نیاز آبی انگور باعث افزایش  30/2و  58/3رصدی میکزان
پرولین برگ نسبت به شاهد شد .ک ترین ( )6/96و ( )8/46بیشترین
مقدار پرولین برگ مربوط به سط تیمار هرس  P3و  P1بکو (جکدول
 .)2سط تیمار هرس  P2و  P3نسبت بکه ( P1شکاهد) باعکث ککاهش
 8/98و  13/9رصدی پرولین برگ شد .تنش خشکی منجر به انسدا
روزنهای و کاهش ر سرعت تعرق ،پتانسیل آب بافتهای گیاهی ،رشد
و فتوسنتز میشو  .ر این شرایط گیاه با منفیتر ککر ن پتانسکیل آب
خو  ،توانایی جذب آب را افزایش ا ه و تجمع اسمولیتهای سکازگار
مانند پرولین جذب آب را تکداوم بخشکیده و پایکداری غشکاء را منجکر
میگر ( .)21پرولین ر گیاهان به عنوان ی اسمولیت نقش تنظی
اسمزی را ایفا میکند .پرولین به ثبات سکاختاری ریزیاختکهای ،خنثکی
کر ن را یککالهکای آزا و ککاهش پتانسکیل اکسیداسکیون و احیکای
یاختهای ر شرایط تنش کم میکند (.)3
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قندهای محلول (ميلیگرم بر گررم وزن ترر) :اثکر سکا ه
تیمارهای رژی آبیاری ،هرس و برهمکنش آبیاری و هرس بکر میکزان
قندهای محلول برگ انگور یاقوتی ر سط ی رصد معنکی ار بکو
(جدول  .)1بیشترین میزان قندهای محلول مربوط به تیمار تامین 50
رصد نیاز آبی ر همه سطوح هرس بو (جدول  .)3همچنین ک ترین
میزان قندهای محلول ( 13میلیگرم بر گرم وزن تر) مربوط بکه تیمکار
تامین  100رصد نیاز آبی ر سط  P3هرس بو  .ر اثر تنش خشکی
قندهای محلول مانند سکاکارز ،فروکتکوز و گلکوکز ر راسکتای تنظکی

اسمزی و تداوم جذب آب توسط گیاه تجمع مییابند .افکزایش میکزان
تجمع قندهای محلول تا حد زیکا ی مکیتوانکد از اخکتالل ر غشکای
یاختهای جلوگیری کند ( .)6تجمع قندهای محلول به نبال افزایش ر
فعالیت آنزی اینورتاز طی تنش اسکت ( .)12ر نتیجک تکنش خشککی
نشاست بیشتری به قند تبدیل میشو و از سوی یگر به لیل کاهش
رشد رویشی موا غذایی و موا قندی ک تکری صکرف رشکد رویشکی
میشو (.)21

جدول  -3برهمكنش رژیم آبياری و هرس سبز برای صفات قندهای محلول ،شاخص سطح برگ و عملكرد ميوه در انگور رقم یاقوتی
Table 3- The interaction effects of irrigation regime and green pruning for Sluble Sugar (SlS), leaf area (LA) and fruit yield
(Y) of grapevine cv. Yaghooti
I3
تیمار
I1
I2
Treatment
P3

P2

P1

P3

P2

P1

P3

P2

P1

17.6ab

18.2ab

18.7a

16.1de

16.3cde

17bcd

13f

15.2e

17.4bc

41.1f

49.2de

60a

46.1e

52.2dc

57.9ab

54.9bc

57.5ab

62.6a

4936d

4520d

4508d

6356c

5740c

4812d

7797a

7077b

5949c

صفت
Trait

قندهای محلول
SlS
()mg g-1fw

سط برگ
LA

()cm
عملکر
Y

()kg ha-1

میانگینهای صفات که ر هر ستون ارای حرف مشابه میباشند ،بر اساس آزمون چند امنهای انکن فاقد اختالف معنی ار ر سط  5رصد هستند.
 : I1آبیاری براساس  75 :I2 100و  50:I3رصد نیاز آبی براساس تبخیر و تعرق پتانسیل.
هرس شاخههای سبز از باالی ششمین برگ باالی آخرین خوشه به عالوه هرس شاخههای :P3هرس شاخههای سبز از باالی ششمین برگ باالی آخرین خوشه  :P2عدم اعمال هرس سبز:P1
Means followed by the same letters in each column are not significant according to Duncan’s multipleسبز بدون محصول و شاخههای نرك.
(range test (p<0.05

1: Irrigation basis100% I2: 75% I3: 50% evapotranspiration potential.
P1: no green pruning P2: pruning of green branches from above the sixth leaf above the last cluster P3: pruning green
branches from the top of the sixth leaf above the last cluster plus pruning of green branches without crop and water
sprouts.

نفودپذیری نسبی غشاء (درصد) :اثر سا ه تیمارهای رژیک
آبیاری و هرس بکر نفو پکذیری نسکبی غشکاء ر سکط یک رصکد
معنی ار بو (جدول  .)1ک ترین ( 20/54رصد) و بیشتکرین (35/89
رصد) میزان نفو پذیری نسکبی غشکاء مربکوط بکه تکامین  100و 50
رصد نیاز آبی بکو (جکدول  .)2ککاهش آبیکاری از  100بکه  75و 50
رصد نیاز آبی انگور باعث افزایش  11/15و  36/37رصکدی میکزان
نفو پذیری نسبی غشاء نسبت بکه شکاهد شکد .همچنکین بکیشتکرین
نفو پذیری نسبی غشاء ( 29/81رصد) مربوط به سط تیمکار هکرس
 P1بو (جدول  .)2ضمن این که بین سطوح تیمار هکرس  P1بکا  P2و
 P2با  P3تفاوت معنی اری وجو نداشت .سط  P2و  P3تیمار هکرس

نسبت به  P1یا شاهد باعث کاهش  11/1و  36/7رصدی نفو پذیری
نسبی غشاء شد .اسدی و همکاران ( )3گزارش کر ند که تنش خشکی
منجر به نشت الکترولیت و از بین رفکتن اسکتحکام غشکای یاختکهای،
کاهش خاصیت نفوذپذیری انتخابی غشاء و حتی غشای کلروپالسکتی
میشو ( .)2راین شرایط یاختههای گیاهی چروکیده شکده و یکوار
یاختهای پایداری و توسع خو را از ست می هد و افزون بر غیرفعال
شدن پروتئینهای غشا و پراکسیداسیون چربیها ،نفوذپذیری غشکای
یاختهای نیز افزایش مییابد که منجر به نشکت الکترولیکت مکیشکو .
نشت یونی از شاخصهای میزان آسیب اکسایشی به شمار میآیکد ککه
ر مه ترین واکنشهای گیاه به تنشهای غیرزنده است ()14
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اسيدیته آب ميوه :اثر سا ه تیمارهای رژی آبیاری و هرس بکر
اسیدیته آب میوه ر سط ی رصد معنی ار بو (جدول  .)1ک ترین
( )3و بیشترین ( )3/49میزان اسیدیته آب میوه مربوط به تامین 100
و  50رصد نیاز آبکی بکو ضکمن ایکن ککه بکین سکط  100و  75و
همچنین  75و  50رصد نیکاز آبکی انگکور تفکاوت معنکی اری وجکو
نداشت (جدول  .)2کاهش آبیاری از  100به  75و  50رصد نیاز آبکی
انگور باعث کاهش  6/5و  14/15رصدی میکزان اسکیدیته آب میکوه
نسبت به شاهد شد .همچنین بکیش تکرین اسکیدیته آب میکوه ()3/39
مربوط به سط تیمار هرس  P1بو (جدول  .)2ضکمن ایکن ککه بکین
سطوح تیمار هکرس  P1بکا  P2و  P2بکا  P3تفکاوت معنکی اری وجکو
نداشت .سط تیمار هرس  P2و  P3نسبت به  P1یا شاهد باعث کاهش
 4/1و  8/3رصککدی اسککیدیته شککد .کرمککی ( )22گککزارش ا کککه بککا
افزایش اسمولیتهای سکازگار ر شکرایط تکنش ،اسکیدیته آب انگکور
افزایش مییابد .افزایش نفوذ نور و کاهش تبخیر ر اثر کاهش سط
برگ میتواند لیل کاهش میزان اسکیدیتهی آب میکوه ر بوتکههکای
هرس شده نسبت به شاهد باشد .نتایج تحقیقات صا قیان و همککاران
( )35تایید کننده این مطلب است .اگرچکه طاهرخکانی و گلچکین ()40
گزارش کر ند که هرس سنگین باعث افزایش اسیدیته آب انگور شد.
شاخص کلروفيل :اثر سا ه تیمارهای رژی آبیاری و هرس بکر
شکاخص کلروفیککل ر سککط یک رصککد معنککی ار بککو (جککدول .)1
بیش ترین ( )33/49و ک ترین ( )26/1میزان شاخص کلروفیکل بکرگ
مربوط به تامین  100و  50رصد نیکاز آبکی بکو (جکدول  .)2ککاهش
آبیاری از  100به  75و  50رصد نیاز آبی انگور باعث ککاهش  8/6و
 21/9رصدی شاخص کلروفیل برگ نسبت به شاهد شد .بیشتکرین
( )31/8و ک ترین ( )28/37شاخص کلروفیل برگ مربکوط بکه سکط
تیمار هرس  P3و  P1بو (جدول  .)2همچنین بین سط تیمار هکرس
 P2با  P3تفاوت معنی اری وجو نداشت .سط تیمار هکرس  P2و P3
نسبت به  P1یا شاهد باعث افکزایش  5/97و  10/7رصکدی شکاخص
کلروفیل برگ شد .نتایج آران و همکاران ( )2نشکان ا ککه شکاخص
کلروفیل با افزایش شدت تنش خشکی کاهش یافته ضکمن ایکن ککه
رق یاقوتی ارای بیشترین میزان کاهش بو  .گونههای فعال اکسیژن
که ر زمان خشکی ر گیاه تولید مکیشکو سکبب تجزیکه و تخریکب
کلروفیل میشو ( .)13تنش خشکی منجر به پیری زو رس گیکاه و از
بین رفتن غشای کلروپالستی ،که محل اصلی حضور سبزینههاسکت،
مکیشکو  .افکزون بکر تخریکب غشکای کلروپالسکتی ،صکفحههکای
کلروپالستی تغییر شکل مییابند ( .)39از الیل عمد یگکر ککاهش
سبزینه رقابت ر ساخت سبزینه و پرولین است زیرا پیش ما هکر و
گلوتامین است ( .)17گزارش شده که اثر تنشهای خشکی و شکوری،
فعالیت آنزی مسئول ساخت سبزینه یعنی گلوتامکات لیگکاز را ککاهش
ا ه و ر مقابل آنزی گلوتامین کیناز برای تبدیل گلوتامین به پرولین
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فعال میشو (.)29
سطح برگ (سانتیمتر) :اثر سکا ه تیمارهکای رژیک آبیکاری،
هرس و برهمکنش آبیاری و هرس بر سط بکرگ انگکور یکاقوتی ر
سط ی رصد معنی ار بو (جدول  .)1بیشترین سط برگ (62/6
سانتیمتر) مربوط به تیمار تامین  100رصد نیاز آبی ر شرایط بکدون
هرس بو (جدول  .)3همچنین ک ترین سط برگ ( 41/1سانتیمتر)
مربوط به تیمار تامین  50رصد نیکاز آبکی ر سکط هکرس  P3بکو .
گزارش شده که واکنش تکاك انگکور بکه کمبکو آب شکامل ککاهش
گسترش برگها و ر نتیجه ککاهش فتوسکنتز و عملککر اسکت (،)28
یکی از راهکارهای گیاه ر رویارویی با تکنش خشککی ،ککاهش رشکد
رویشی از طریق کاهش اندازه و تعدا برگها به لیل کاهش پتانسیل
آب گیاه و تورژسانس سلولهاست .با کاهش رشد رویشی میزان سط
تبخیر و تعرق گیاه کاهش یافته و ر نتیجکه گیکاه مکیتوانکد محتکوی
نسبی آب خو را حفظ نماید ( .)13ر این شکرایط میکزان فتوسکنتز و
کربوهیدرات تولیدی برای رشد و تولید عملکر کاهش مییابکد (.)40
از طرف یگر هرس سبز می تواند ر این وضعیت به تاك مکو کمک
کر ه و ضکمن حفکظ پتانسکیل آب جهکت مصکرف کربوهیکدرات را از
سرشاخهها به سمت خوشهها تغییر هد (.)35
عملكرد انگور (کيلوگرم در هكترار) :اثکر سکا ه تیمارهکای
رژی آبیاری ،هرس و برهمکنش آبیاری و هکرس بکر عملککر انگکور
یاقوتی ر سط ی رصد معنی ار بو (جدول  .)1بیشترین میکزان
عملکر انگور ( 7797کیلوگرم ر هکتار) مربوط به تیمکار تکامین 100
رصد نیاز آبی ر سط هرس  P3بو (جدول  .)3همچنین کک تکرین
عملکر انگور ( 4508کیلوگرم ر هکتار) مربوط بکه تیمکار تکامین 50
رصد نیاز آبی ر سط هکرس  P3بکو  .طاهرخکانی و گلچکین ()40
گزارش کر ند که اثر متقابل آبیاری و هرس بر عملکر معنی ار بکو .
بیش ترین عملکر انگور مربوط به تیمار کاهش آبیاری (آبیکاری یک
طرفه به جای آبیاری و طرفکه) و همچنکین ککاهش سکط بکرگ از
طریق هرس سرزنی بو  .همچنین بیان اشکتند ککه آب زیکا باعکث
متراک شدن تاج و ر نتیجه سایه اندازی بیشتر شده و عملکر انگکور
کاهش مییابد ( .)14معموال ر شرایط ک آبیاری حج سکلولهکای
میوه ک تر از شرایط طبیعی بو ه و همچنین بدلیل رشد رویشکی کک ،
سط برگ ک تاك مقدار موا فتوسنتزی نسبت بکه شکرایط آبیکاری
کامل ،کاهش یافته و ر نتیجکه عملککر ر شکرایط تکنش کک آبکی
کاهش می یابد ( .)10صا قیان و همکاران ( )35گزارش کر ند که ر
هرس سبز ،قسمتهای انتهایی شاخه که به عنوان محل مصرف عمل
کر ه و ر واقع نقش چشمگیری ر فتوسنتز ندارند ،حذف شده و موا
غذایی به طور متعا ل بین خوشهها تقسی میشو .
آنالیز رگرسیون چندگانه خطی نشان ا که سکط بکرگ ( )LAو
پرولین ( )Prبیشترین تکأثیر را بکر عملککر انگکور یکاقوتی ()Yield

1399  بهار،1  شماره،34  جلد،)نشریه علوم باغباني (علوم و صنایع كشاورزي

،با اعمال هرس سبز و قطع سرشکاخههکا ر مرحلکه مناسکب از رشکد
ضمن کاهش اثر منفی ناشی از تحری رشد شاخههای جانبی راثر از
 باعث حکذف یک محکل، بین رفتن غالبیت جوانه انتهایی بر عملکر
 موجب تغییر مسیر و حرکت، این عمل. قوی جذب موا غذایی میشو
 افزایش انتقال این موا به گلها و،فرآور ههای فتوسنتزی بین اندامها
 نه تنها از ریزش گلها به علت، ر نتیجه. به نبال آن حبهها میشو
کمبو موا غذایی جلوگیری و منجر به بهبکو رصکد تشککیل میکوه
، به عبارت یگر.  بلکه باعث افزایش اندازه حبهها نیز میشو، میشو
حذف سرشاخهها تمرکز بیشتر موا غذایی برای مصرف توسط گکل و
) یا به عبارت یگر موجب نفوذ نور کافی بکه36( میوه را ر پی اشته
 بکه ویکژه ر روش،اخل تاج و تهویهی بهتر بوتههای انگکور یکاقوتی
 براسکاس. خوابیده یا خزنده شده و منجر به افزایش عملکر مکیشکو
 رصکد نیکاز آبکی بکه100  تامین،نتایج به ست آمده ر این آزمایش
همراه هرس شاخههای سبز از بکاالی ششکمین بکرگ بکاالی آخکرین
خوشه به عالوه هرس شاخههای سبز بکدون محصکول و شکاخههکای
 ضمن این ککه بکرهمکنش. نرك بیشترین عملکر انگور را تولید کر
100  رصد نیاز آبی با هرس سبز عملکر ی مشکابه تکامین75 تامین
 بکه عبکارت.رصد نیاز آبی انگور ر شرایط بدون هرس سکبز اشکت
 رصد آب مصرفی25 یگر هرس سبز میتواند منجر به صرفه جویی
. انگور شو
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: عبارت بو ازYield  مدل استفا ه شده برای برآور.اشتند
Yield =11294-67.25LA-298Pr

به نظر می رسد که اهمیت سکط بکرگ ر فتوسکنتز و همچنکین
پرولین ر محافظکت از گیکاه ر شکرایط تکنش خشککی باعکث تکاثیر
 معموالً اکثکر گیاهکان ر.معنی ار این و متغیر بر عملکر شده است
مقابله به تنش خشکی و مای باال میزان پرولین را افزایش می هنکد
.)2(
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Introduction: Yaghooti grape (Vitis vinifera L.) is an important variety in Iran and also it is the most
important horticultural product of Sistan region. This variety is of interest for economical aspect. Because
continuous drought in Sistan region has been a serious threat to the grape production, local farmers have to
manage the problem by reducing the volume and irrigation intervals. The canopy plays a key role in radiation
energy capture via photosynthesis apparatus, water use as regulated by transpiration, and microclimate of
ripening grapes and also grape yield, quality, vigor, and the prevention of grape diseases. Since vines has high
vegetative growth makes them compete with the reproductive growth, therefore vines be pruned every year.
Materials and Methods: In order to evaluate the effects of irrigation regime and green pruning on some
physiological traits and fruit yield of Yaghooti grape, the present research was conducted in the research and
extensional garden of Zahak city during 2017-2018. An experiment was carried out in the form of a split plot
based on randomized complete block design with three replications. Three irrigation regimes of 100, 75 and 50
percent of the grape water requirement based on the potential evapotranspiration of grape and green pruning with
three levels including the control plot or the local practice of not green pruning (P 1), pruning the green branches
starting from the sixth leaf above the last grape bunch (P2) and pruning the green branches starting from the sixth
leaf above the last grape bunch along with green pruning of the green branches without fruit and pruning the
unproductive brunches (P3) were allocated to main and sub-plots, respectively. ‘Yaghooti vines were 8 years old
and trained as a traditional system. The vines were spaced 3 × 3 m. Water requirement of grape was determined
according to the FAO method using data from a Class A evaporation pan. The analysis of variance for each
variable was performed with the PROC GLM procedure in SAS 9.4. Multiple linear regression was used to
determine the relationships of leaf relative water content, proline, soluble sugars, relative membrane
permeability, chlorophyll index, and leaf area to fruit yield.
Results and Discussion: By reducing water consumption from 100 to 75% of grape water requirement, leaf
relative water content, fruit juice acidity, chlorophyll index, leaf area and fruit yield decreased 10.1, 6.5, 8.6, 11
and 18.8%, respectively and also proline, soluble sugars and relative membrane permeability increased 67.3,
8.75 and 44.84%, respectively. The P 3 treatment compared to control induced an increase in relative leaf water
content, chlorophyll index, and fruit yield by 14.7, 12.2 and 25%, respectively as well as a reduction in proline,
soluble sugars, relative membrane permeability, fruit juice acidity and leaf area index by 18.34%, 12.1%, 6.8%,
8.3% and 21.3%, respectively. Also the results indicated that providing the 100% of the water requirement
combined with pruning the green branches starting from the sixth leaf above the last grape bunch in combination
with green pruning of the green branches without fruit and pruning the unproductive brunches (P 3) caused the
highest grape fruit yield (7797 kg ha-1). Also the interaction effect of meeting 75% of the water requirement and
the green pruning had the same result as that of meeting 100%of water requirement under no green pruning
conditions. In other words, the green pruning could result in saving 25% of water used by the grape cv. Yaghooti
without reducing fruit yield. The multiple linear regression analysis indicated that proline and leaf area were the
most important traits impacting fruit yield in Yaghooti cultivar.
Conclusion: Reducing the water potential of vine causes different responses. The most important are a
decrease in number cells of fruit, vegetative growth, leaf area, relative leaf water content, chlorophyll content,
fruit yield, and increase in the compatible osmolytes. The growing shoots are a strong sink for the consumption
of photosynthetic materials. The above mentioned effect causes an increase in the branch overgrowth and its
overshadowing. All this factors compete with vine fruit production. So, green pruning and removal of apical
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dominance eliminates a strong place of nutrient absorption. In other words, green pruning results in a greater
accumulation being used by flowers and fruits, causing sufficient light penetration into the crown and reducing
evapotranspiration, leading to an increased water consumption and fruit yield.
Keywords: Acidity of grape juice, Chlorophyll index, Leaf area, Relative water content

