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چکیده
 بهمنظور بررسی اثر.تنش خشکی اثرات مختلفی بر رشد و متابولیسم گیاهان گذاشته و از مهمترین فاکتور محدود کننده رشد انگور میباشد
 انگور بیدانه سفید بهصورت خود ریشه و پیوند شده روی انگور رقم رشه و پایه،تنش خشکی بر برخی صفات ریخت شناسی و تبادالت گازی
 این پژوهش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه سطح تیمار تنش خشکی و با چهار تکرار در. انتخاب شدند1103-P
 زمان رسیدن نهالها به سطوح تنش متوسط و تنش. تنش خشکی پس از رشد کافی نهالها اعمال گردید. اجرا گردید1394-1395 سالهای
 نسبت وزن،(LA)  سطح برگ،(RWC)  محتوای نسبی آب برگ،(MSI)  پایداری غشای سلولی. حجمی تعیین گردید-شدید به روش وزنی
( و میزان تعرقgs)  هدایت روزنهای،(A)  شدت فتوسنتز، a , b  میزان کلروفیل،(SLA)  سطح ویژه برگ،(LMA) خشک برگ به سطح برگ
 بین سطوح مختلف تنشLMA  وLA . گردیدRWC  وMSI  نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش معنیدار.( اندازهگیری گردیدE)
 میزان. پیوندک روی پایههای پیوندی با حالت غیرپیوندی تفاوت معنیدار داشتSLA  مقدار، در شرایط تنش.اختالف معنیدار نشان داد
 نتایج بررسی صفات مورد. هدایت روزنهای و تعرق با افزایش سطح تنش خشکی بهطور معنیدار کاهش یافت، شدت فتوسنتز،کلروفیل
اندازهگیری بیانگر تأثیر مثبت پایههای مورد استفاده بر افزایش میزان تحمل انگور حساس بیدانه سفید پیوندی به شرایط خشکی در مقایسه با
 آمریکایی تحمل خوبی به شرایط تنش1103-P گیاهان غیرپیوندی بوده و بر اساس یافتههای این پژوهش پایه ایرانی رشه همانند پایه مشهور
.خشکی را در پیوندک انگور بیدانه سفید القا نمود
. صفات برگ، تنش خشکی، تبادالت گازی، پایههای انگور:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

Drought stress has different effects on plant growth and metabolism and is one of the most important factors limiting the
growth of grapes. In order to investigate the effect of drought stress on some morphological traits and gas exchanges, ownrooted Sultana cultivar and grafted on Rasheh grape and 1103-P rootstocks were selected. This research was conducted by
factorial arrangement in completely randomized design with three levels of drought stress and four replications at 20152016. Drought stress was applied after plants growth. The time of plants arrival to medium and severe stress levels was
determined by weighted-volumetric method. Membrane stability index (MSI), leaf relative water content (RWC), leaf area
(LA), leaf mass area (LMA), specific leaf area (SLA), chlorophyll a, chlorophyll b, photosynthesis rate (A), stomatal
conductance (gs) and transpiration rate (E) were measured. The results showed that drought stress significantly decreased
MSI and RWC. LA and LMA showed a significant difference between two levels of stress treatments. Under stress
conditions, the SLA values of the non-grafted Sultana were significantly different. Chlorophyll a and chlorophyll, gs and E
decreased significantly by increasing drought stress. The results of measured traits of this study indicated the positive effect
of the rootstocks used on increasing the resistance of susceptible Sultana grapes to drought conditions compared to nongrafted ones. Based on the findings of this research, Iranian grape variety (Rasheh) as the rootstock, as well as the famous
American rootstock (1103), showed good tolerance to drought stress.
Keywords: Drought stress, gas exchange, grapevine rootstocks, leaf traits.
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مقدمه
بر پایه آمارنامه محصوالت باغبانی سال  1394از 2/3
میلیون هکتار سطح باغهای بارور کشور ،انگور با
اختصاص دادن  12/1درصد سطح بارور کشور ( 207هزار
هکتار آبی و  70هزار هکتار دیمی) ،پس از پسته در رتبه
دوم قرار داشته و با تولید  16/3درصد از  19/38میلیون
تن تولید محصوالت باغبانی کشور پس از سیب رتبه دوم
تولید را دارد ( .)Ahmadi et al., 2016انگورها بهطور کلی
به آب و هوای خشک و نیمه خشک سازگاری خوبی
دارند و بهنظر میرسد که آنها عمدتاً به مکانیزم اجتناب
از خشکی در شرایط تنش خشکی وابستهاند ( Chaves et
 .)al., 2010تنش خشکی یکی از مهمترین فاکتورهای
محیطی است که باعث کاهش تولید در گیاهان میشود
( .)Jones, 1983بهدلیل افزایش کم آبی ناشی از تغییر
اقلیم و محدودیتهای آبیاری ،تحقیق برای یافتن
پایههای دارای تحمل بیشتر به خشکی بهعنوان یک
هدف کلی مورد توجه قرار دارد ( .)Serra, 2013ایران
کشوری پهناور و عاری از شته فیلوکسرا با آب و هوایی
متنوع است که عمدتاً شامل مناطق خشک و نیمه
خشک بوده و مدتی است که برنامه بهنژادی برای یافتن
پایههای بومی متحمل به خشکی از طریق غربالگری ژرم
پالسم از ژنوتیپها و رقمهای متنوع انگور ایران شروع
شده است ( .)Hadadinejad et al., 2013مطالعات زیادی
در خصوص فعل و انفعاالت پیچیده بین پایه و پیوندک و
بهویژه اثرات پایه در القای قدرت رشد و کیفیت میوه
انگور انجام یافته است ( Ollat et al., 2003; Tandonnet
 )et al., 2010و نتایج تحقیقات اثرات پایه را بر وضعیت
آبی و تغییرات گازی پیوندک انگور در شرایط گلدانی
( )Iacono et al., 1998و شرایط مزرعهای اثبات کرده
است ( .)Candolfi-Vasconcelos et al., 1994یکی از
راههای سازگارکردن بوتههای انگور به تغییرات آب و
هوایی ،بخصوص دورههای طوالنی مدت خشکی ،اصالح
و گزینش پایههای متحمل به خشکی میباشد
( ;Vandeleur et al., 2009; Flexas et al., 2010
 .)Comas et al., 2010پایهها قادرند سازگاری انگورها را
به انواع شرایط نامساعد خاکها از قبیل زهکشی
نامناسب ،شوری و کم یا زیاد بودن  pHافزایش دهند و
تحمل به خشکی بیشتری را در انگور القا کنند ( Shaffer

 .)et al., 2004مطالعه روابط بین پایه و پیوندک در
مواردی مانند تحمل به کمبود آب ،تحمل شوری و
تحمل در برابر آفات خاک مهم است .انتخاب مناسب پایه
برای گونه معینی از پیوندک میتواند کارایی تعرق و در
نتیجه استفاده از آب را بهبود بخشد ).(Soar, 2006
کمبود آب بخصوص در کشور پهناور ایران روز به روز
جدیتر شده و الزم است نسبت به گزینش و استفاده از
گیاهان متحمل و مقاوم به خشکی برنامهریزی شود.
نتایج تحقیقات قبلی در ارتباط با ارزیابی تحمل به
خشکی در تعدادی از رقمهای انگور ایرانی ،منجر به
معرفی رقمهای چفته ،مالیی و سیاه انگور از قزوین
( ،)Rasuli & Golmohamadi, 2009یاقوتی از فارس
( )Rabiei et al., 2004خوشناو از کردستان ( Rabiei et
 ،)al., 2004; Ghaderi et al., 2009فرخی ،رشه
(خوشناو) از آذربایجان شرقی و غربی ( Azizi et al.,
 ،)2009; Hesabi esfahlan & Valizade, 2000رشه و
سرخک قوچان (یا همان یاقوتی) از استان خراسان
شمالی ،سیاه معمولی زرقان و قالتی شیراز از استان
فارس ( )Hadadinejad et al., 2013شده است .در
صورت تجاری بودن ،از این رقمهای متحمل میتوان به
صورت مستقیم در شرایط دارای تنش خشکی یا به
صورت دیم استفاده نمود و یا اینکه می توان سایر رقم-
های تجاری را روی آنها پیوند نمود و در مناطق با شرایط
دیم و یا تنش خشکی کشت نمود .پایه  1103-Pاز تالقی
گونههای  Rupestrisو  Berlandieriبدست آمده است.
این پایه به شته فیلوکسرا مقاوم بوده و در عین حال پر
رشد و متحمل به خشکی می باشد (Shaffer et al.,
) .2004رقمهای انگور را براساس پاسخ پتانسیل برگ آنها
به تنش خشکی به دو دسته ایزوهیدریک (تحمل به
تنش با پتانسیل آبی برگ) و آنیزوهیدریک (تحمل نسبی
به تنش با ایجاد تعادل اسمزی و انعطاف پذیری در
غشای سلولی) تقسیم میکنند که رقم بیدانه سفید
(سلطانا) نیز از جمله آنیزوهیدریکها میباشد ( Lovisolo
 .)et al., 2010در ایران مطالعه روی پایههای پیوند شده
انگور و قابلیتها و مزیت آنها اخیراً مورد توجه واقع شده
است .هدف از این تحقیق ،مطالعه اثر تیمارهای کم آبی
بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و تبادالت گازی انگور
بیدانه سفید بهعنوان رقم حساس به کم آبی بهعنوان
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شاهد به دو صورت پیوند نشده و پیوندی برروی یک رقم
ایرانی کاندید متحمل به خشکی (رشه) و یک پایه
آمریکایی ) (1103-Pدر سه سطح بدون تنش ،تنش
متوسط و تنش شدید بود.
مواد و روشها
جهت انجام پژوهش حاضر ،پیوندک و قلمه از شاخههای
یکساله انگور رقمهای بیدانه سفید و رشه از ایستگاه
تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه و پایه  1103-Paulsenاز
ایستگاه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران واقع در کرج در دی ماه سال  1393تهیه
شدند .از دستگاه پیوندزن دستی برای پیوند امگا استفاده
شد و بالفاصله ترکیب پیوندی به محیط ریشهزایی حاوی
پیت و پرالیت ( )60:40مرطوب منتقل شد و در دمای
 25°Cبه مدت  20روز ریشهدار گردیدند .جهت تسهیل
در ریشهزایی از هورمون  NAAبا غلظت  100میلیگرم
در لیتر ( )Yan et al., 2014استفاده شد و بهمنظور
تشکیل کالوس در محل پیوند ،بستر ریشه زایی هر روز
آبپاشی گردید .قلمههای ریشهدار ابتدا در گلدانهای 2
لیتری پالستیکی کاشته شده و بعد از رشد کافی در اوایل
اردیبهشت به گلدانهای اصلی با ظرفیت  28لیتر خاک
لومی -شنی ( 68درصد شن 20 ،درصد سیلت و 12
درصد رس) منتقل شده و در شرایط رشد در گلخانه
نگهداری شدند .در اوایل اردیبهشت جهت برآورد ظرفیت
مزرعه و پتانسیل آب خاک توسط سیلندرهای نمونه-
برداری از خاک اطراف ریشه چندین گلدان نمونهگیری و
در شرایط سایه و خنک داخل جعبه به آزمایشگاه
خاکشناسی دانشگاه ارومیه منتقل شدند .بعد از قراردهی
نمونهها در دستگاه صفحه فشار ) (Pressure plateو
رسیدن به تعادل توسط نرمافزار  RETCزمان رسیدن
خاک گلدانها به تنشهای مورد نظر به روش وزنی -
حجمی تعیین گردید .با در دست داشتن مقادیر رطوبت
حجمی و منحنی رطوبت حجمی میزان مگاپاسکال
مکش خاک محاسبه شد .بر این اساس پس از آخرین
آبیاری بصورت روزانه از خاک نمونهگیری و میزان رطوبت
اندازهگیری شد (با توجه به در نظر گرفتن شش گلدان
کمکی حاوی رقمهای مورد بررسی روند اعمال تنش
یکبار انجام و اندازهگیریهای مربوط به خاک برای بدست
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آوردن زمان تقریبی وقوع تنش اعمال گردید) .با رسیدن
میزان مکش به سطوح مورد نظر ،اندازهگیریهای مربوط
به آزمایش تنش (مگاپاسکال تنش) در مردادماه و
مصادف با گرمترین و کمآبترین ماه سال و بصورت
روش پرهیز از آبیاری ) (Irrigation withholdingدر سه
مرتبه اعمال شد .آزمایش با سه پایه فوق و در سه تیمار
با سطوح بدون تنش ( ،)-0/1 MPaتنش متوسط (MPa
 )-1و تنش شدید ( )-2 MPaبر اساس نظر Lovisolo et
 )2010( al.مبنی بر عدم بروز تنش خشکی (تولید حباب
درآوند) در انگور در پتانسیل کمتر از  -1/5مگاپاسکال
طرح ریزی گردید .آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه
طرح کامالً تصادفی در سه سطح تیمار تنش خشکی و
با چهار تکرار تحت شرایط گلخانهای با میانگین دمایی
 25الی  32درجه سانتیگراد در روز و رطوبت نسبی 45
تا  70درصد انجام شد .سطح برگ بوسیله دستگاه اندازه-
گیری سطح برگ ()ADC Area Meter AM 200-UK
تعیین شد .وزن تر برگ توزین و وزن خشک برگ بعد از
قراردادن آن در آون در دمای  75درجه سانتیگراد طی
 48ساعت برآورد گردید .سطح ویژه برگ (Specific leaf
) area, cm2·g-1بهعنوان نسبت سطح برگ به وزن
خشک برگ اندازهگیری شد (Koundouras et al.,
) .2008جهت اندازهگیری نسبت وزن خشک برگ به
سطح برگ ( )Leaf mass areaاز هر تیمار شش عدد
برگ بالغ و سالم انتخاب شدند .ابتدا توسط دستگاه اندازه
گیری سطح برگ ،سطح برگها اندازهگیری و سپس
برگها در آون در دمای  70درجه سانتیگراد به مدت
 24ساعت خشک شدند .از تقسیم وزن خشک برگ به
سطح برگ ،نسبت وزن خشک برگ به سطح برگ
) (LMA, mg.cm-2محاسبه گردید .(Ghaderi et al.,
) 2011برای اندازهگیری محتوای نسبی آب ( Relative
 )water contentاز برگهای نمونهگیری شده ،شش تکه
برگ عاری از گرد و غبار و آلودگی ،هرکدام به مساحت
یک سانتیمترمربع تهیه و سریعاً وزن تازه آنها تعیین
گردید ،سپس تکههای برگ در پتریهای دربدار داخل
آب مقطر در شرایط آزمایشگاه و نورکم به مدت 2-3
ساعت شناور گردیدند .پس از این مدت تکههای برگ از
آب مقطر خارج و پس از گرفتن خیسی سطح برگ با
احتیاط کامل ،وزن تورژسانس آنها تعیین گردید .سپس
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تکههای برگ به مدت  24ساعت در داخل آون  80درجه
سانتیگراد قرار داده شد و در نهایت وزن خشک آنها
مشخص گردید و با استفاده از رابطه زیر محتوای نسبی
آب برگ ( )RWCبدست آمد ( ;Rabiei et al., 2004
:)Hadadinejad et al., 2013
)RWC=100×(WF-WD)/(WT-WD
فوق RWC ،محتوای نسبی آب (درصد)،

در رابطه
 WFوزن تازه برگ WD ،وزن خشک برگ WT ،وزن برگ
آماس شده میباشند .جهت اندازهگیری پایداری غشای
سلولی ) (Membrane stability indexشش تکه برگ یک
سانتیمترمربعی از برگ هر تیمار جدا شده و در لولههای
آزمایش محتوی  10میلیلیتر آب مقطر دوبار تقطیر قرار
داده شد .سپس لولههای آزمایش به مدت  30دقیقه در
دمای  40درجه سانتیگراد در حمام آب گرم حرارت
داده شدند .بعد از آن تا دمای اتاق سرد شده و  ECآن با
استفاده از هدایت سنج الکتریکی  Euteckمدل EcoScan
اندازهگیری شد ) .(C1بعد دوباره لولههای محتوی
تکههای برگ و آب مقطر در حمام  100درجه
سانتیگراد به مدت  10دقیقه حرارت داده شده و  ECآن
اندازهگیری شد ) (C2و از طریق فرمول زیر درصد
پایداری غشای سلولی بدست آمد ( Ghaderi et al.,
:)2010
MSI=[1-(C1/C2)]×100.

استخراج و اندازه گیری میزان کلروفیل به روش
تغییر یافته  (1949) Arnonانجام یافت و میزان
جذب نور توسط عصاره استخراج شده شده با
دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل  Cary 50 Scanدر
طول موجهای  663و  645نانومتر تعیین و از روابط

زیر جهت تبدیل اعداد قرائت شده به میزان
کلروفیل استفاده شد.
Chla = 0.0127 A663 – 0.00269 A645
Chlb = 0.0229 A645 – 0.00468 A663

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس (جدول  ) 1نشان داد تیمارهای
خشکی و نوع پایه تأثیر معنیدار ی بر میزان
پایداری غشای سلولی ) (MSIدر برگ انگور بیدانه
سفید روی پایه ها ی مورد بررسی داشتند (شکل .)1
در شرایط بدون تنش (تیمار شاهد) پایداری غشای
سلولی در برگ انگور بیدانه سفید پیوندی روی
پایه های  89/63( 1103-Pدرصد) و رشه 89/51
درصد) با انگ ور بیدانه سفید غیرپیوندی (80/95
درصد) تفاوت معنیدار ی داشت .در تنش متوسط و
شدید نیز پایه ها ی پیوندی عیناً نتایج باال را نشان
دادند .بهطوری که در تنش متوسط انگور بیدانه
سفید پیوندی برروی پایه  83/98( 1103-Pدرصد)
و رشه ( 82/63درصد ) با انگور بیدانه سفید
غیرپیوندی ( 77/87درصد ) و در تنش شدید
گیاهان پیوندی روی پایه  80/07( 1103-Pدرصد) و
رشه ( 79/44درصد ) با انگور بیدانه سفید
غیرپیوندی ( 74/91درصد) تفاوت معنی دار داشتند.
درحالی که این دو پایه تفاوت معنی داری در پایداری
غشای سلولی در هیچکدام از سطوح تنش با هم
نداشتند .کاهش پایداری غشای سلولی با افزایش
تنش خشکی توسط (1995) Pereria & Chaves
گزارش شده است.

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و پایه بر صفات رویشی برگ و تبادالت گازی پیوندک انگور بیدانه سفید.
Table 1. Results of variance analysis effect of drought stress and rootstock on leaf vegetative traits and gas exchange
of Sultana grapevine scion.
SLA
**225503.2
**76793.48
**31206.9
1323.04
13.15

LMA
**109.89
**9.33
*1.01
0.26
10.57

Mean of squares
LA
**31124.2
5108.63 ns
1414.64 ns
2342.65
14.03

RWC
**67.71
*30.78
2.57ns
5.61
2.71

MSI
**223.05
**160.39
**5.87
1.06
1.25

df

Sources of variation

2
2
4
27
-

Drought stress
Rootstock
Rootstock × drought stress
Error
)CV (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و نبود تفاوت معنیدار :MSI .پایداری غشای سلولی :RWC ،مقدار نسبی آب برگ:LA ،
سطح برگ :LMA ،نسبت وزن خشک برگ به سطح برگ :SLA ،سطح ویژه برگ :Chl a ،کلروفیل نوع  :Chl b ،aکلروفیل نوع  :A ،bفتوسنتز :gs ،هدایت زیر
روزنهای :E ،تعرق.
*, **, ns: Significantly difference at 5% and 1% probability levels, and non-significantly difference, respectively. MSI: Membrane stability index,
RWC: Relative water content, LA: Leaf area, LMA: Leaf mass area, SLA: Specific leaf area, Chl a: Chlorophyll a, Chl b: Chlorophyll b, A:
Photosynthesis, gs: Stomatal conductance, E: Transpiration.
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Continued table 1. Results of variance analysis effect of drought stress and rootstock on leaf vegetative traits and gas
exchange of Sultana gapevine scion.
E
**22.82
**2.7
0.15 ns
0.26
16.51

gs
**1.02
**0.02
*0.0034
0.0012
9.4

Mean of squares
Chl b
A
**0.000056
**122.34
**0.000028
**5.75
0.0000025ns
1.16 ns
0.000012
0.97
7.34
16.77

Chl a
**0.000094
**0.000085
0.0000041ns
0.000002
9.15

df

Sources of variation

2
2
4
27
-

Drought stress
Rootstock
Rootstock × drought stress
Error
)CV (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و نبود تفاوت معنیدار :MSI .پایداری غشای سلولی :RWC ،مقدار نسبی آب برگ:LA ،
سطح برگ :LMA ،نسبت وزن خشک برگ به سطح برگ :SLA ،سطح ویژه برگ :Chl a ،کلروفیل نوع  :Chl b ،aکلروفیل نوع  :A ،bفتوسنتز :gs ،هدایت زیر
روزنهای :E ،تعرق.
*, **, ns: Significantly difference at 5% and 1% probability levels, and non-significantly difference, respectively. MSI: Membrane stability index,
RWC: Relative water content, LA: Leaf area, LMA: Leaf mass area, SLA: Specific leaf area, Chl a: Chlorophyll a, Chl b: Chlorophyll b, A:
Photosynthesis, gs: Stomatal conductance, E: Transpiration.

B
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شکل  .1مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و پایه بر پایداری غشای سلولی ( )Aو وزن خشک برگ به سطح برگ ()B
پیوندک انگور بیدانه سفید .نتایج بیانگر میانگین  ±خطای استاندارد ) (SEچهار تکرار هستند.
Figure 1. Mean comparison interaction effect of drought stress and rootstock on membrane stability index (A) and
leaf mass area (B) of Sultana grapevine scion. Results indicate ±standard error (SE) of four replications.

همچنین با کاهش محتوای نسبی آب برگ در
اثر تنش خشکی ،سلولها چروکیده شده و غشای
سلولی پایداری خود را از دست میدهد ( & Tiaz
 ) Zeiger, 1998و بدین سبب نفوذپذیری غشای
سلولی افزایش یافته و محتویات داخل سلول به
خارج آن نشت می یابد ).(Hura et al., 2007
 (2004) Dhanda et al.نشان دادند که پایداری
غشای سلولی در برگ مهمترین ویژگی برای نمایش
تحمل به خشکی ژرم پالسم است .تغییر در پایداری
غشاء سلولی ،تنظیم روزنهها و ظرفیت رشد ریشه
با تنظیم اسمزی رابطه منفی دارد (Villar-
)(2011) Ghaderi et al. .Salvador et al., 2004

اعالم داشتند تحت تیمارهای تنش متوسط و شدید
خشکی ،انگور رقم خوشناو دارای پایداری غشای
سلولی بیشتری نسبت به انگور بیدانه سفید بود.
نتایج این پژوهش نشان داد ،نسبت وزن خشک

برگ به سطح آن ) (LMAدر تنش متوسط (3/17
میلی گرم در سانتیمترمربع) و تنش شدید (3/00
میلی گرم در سانتیمترمربع) کاهش معنیداری نسبت
به شاهد ( 8/33میلی گرم در سانتیمتر مربع) داشت
(شکل  .)1هر دو پایه پیوندی با انگور بیدانه سفید
پیوند نشده در مقدار نسبت وزن خشک برگ به سطح
تفاوت معنیدار داشتند .نسبت وزن خشک برگ به
سطح انگور بیدانه سفید پیوندی بر روی پایههای
 9/08( 1103-Pمیلی گرم در سانتیمترمربع) و رشه
( 8/85میلی گرم در سانتیمترمربع) حتی در شرایط
بدون تنش دارای تفاوت معنیداری با انگور بیدانه
سفید پیوند نشده ( 7/04میلی گرم در سانتیمترمربع)
بودند و این روند در سطوح تنش متوسط و تنش
شدید نیز مشاهده شد .این موضوع نشانگر تأثیر پایه
برروی پیوندک حتی در شرایط بدون تنش است .در
تنش متوسط گیاه پیوندی روی پایه 3/44( 1103-P
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میلیگرم در سانتیمترمربع) بیشترین نسبت وزن خشک
برگ به سطح را داشت ،درحالیکه در تنش شدید
پیوندک انگور بیدانه سفید پیوندی روی پایه رشه (4/07
میلی گرم در سانتیمترمربع) بیشترین مقدار نسبت وزن
خشک برگ به سطح را نشان داد(2016) Doupis et al. .
در پژوهشی گزارش کردند تیمارهای تنش خشکی
موجب کاهش نسبت وزن خشک برگ به سطح گردید.
 LMAبدلیل تأثیر تنش خشکی بر گسترش سطح برگ،
پیش از فعالیتهای فتوسنتزی گسترش مییابد .به
همین دلیل مقدار کربن به اندازه سطح برگ کاهش
مییابد .همچنین مقادیر پایین نسبت وزن خشک برگ
به سطح در شرایط تنش خشکی احتماالً بهدلیل کاهش
میزان فتوسنتز و تخصیص کربن کمتر به برگها میباشد
) (2020) Asadi et al. .(Doupis et al., 2016اعالم
داشتند با افزایش سطوح تنش خشکی میزان  LMAدر
نهالهای بیدانه سفید خود ریشه ،کاهش بیشتری
نسبت به نهالهای پیوندی با پایه خوشناو و سرخک
قوچان داشت .نتایج این تحقیق با یافتههای Ghaderi et .
 (2009) alدرخصوص کاهش نسبت وزن خشک برگ به
سطح در شرایط تنش خشکی همخوانی دارد.
نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تأثیر معنیدار
تنش خشکی و پایه بر میزان محتوای نسبی آب برگ
انگور بیدانه سفید روی پایههای مورد بررسی بود ،ولی اثر
متقابل پایه و تنش خشکی معنیدار نگردید (جدول .)1
براساس نتایج مقایسه میانگینها ،محتوای نسبی آب
برگ ) (RWCدر شرایط تنش شدید ( 84/88درصد) با
تفاوت معنیداری نسبت به شاهد ( 89/56درصد) و تنش
متوسط ( 87/88درصد) کاهش نشان داد (شکل .)2
همچنین انگور بیدانه سفید پیوندی بر روی پایههای رشه
( 88/65درصد) و  88/04 ( 1103-Pدرصد)تفاوت
معنیدار با بیدانه سفید غیرپیوندی ( 85/62درصد)
داشتند ،ولی تفاوت معنیداری بین پایههای مورد
آزمایش در سطوح مختلف تنش مشاهده نگردید .بهنظر
میرسد محتوای نسبی آب برگ یک ابزار بسیار امیدوار
کننده برای ارزیابی تنش خشکی است ولی عیب اصلی
آن این است که بهدلیل تغییرات ساختاری مانند از دست
دادن انعطاف پذیری غشای سلولی ،تغییرات آنها زمانی
ظاهر میشود که محتوای نسبی آب برگ کمتر از 85

درصد باشد ( .)Penuelas et al., 1993محتوای نسبی آب
برگ ،یکی از شاخصهای شناسایی گونههای متحمل و
حساس است .سویههای متحمل در مقابل تنش خشکی،
میزان آب سلولهایشان را در سطوح باالتر حفظ میکنند
( .)Kafi & Mahdavi Damghani, 2009علت کاهش
محتوای نسبی آب برگ در شرایط تنش خشکی آن است
که در طول زمان تنش میزان تعرق بیش از جذب آب
گیاه بوده و درنتیجه با برهم خوردن تعادل آبی گیاه
محتوای نسبی آب برگ گیاه کاهش مییابد .کاهش
محتوای نسبی آب برگ باعث بستهشدن روزنهها و
کاهش هدایت روزنهای برای ورود دیاکسید کربن به
مزوفیل برگ شده و درنهایت راندمان فتوسنتزی گیاه
کاهش مییابد (Flexas et .)Lawlor & Cornic, 2002
 (2002b) al.نشان دادند با افزایش تنش خشکی تغییرات
در پارامترهای فتوسنتزی بیشتر وابسته به تغییرات در
هدایت روزنهای نسبت به تغییرات در پارامترهای رایج
وضعیت آبی از قبیل پتانسیل آب برگ یا محتوای
نسبی آب برگ هستند .همچنین Iacono et al.
) (1998در پژوهشی اعالم کردند اعمال تنش متوسط
خشکی همانند کاهش محتوای نسبی آب برگ بصورت
معنیداری باعث کاهش فتوسنتز و هدایت روزنهای
شده و تفاوت بین گیاهان پیوندی و غیرپیوندی تنها
بعد از  14روز مشاهده شد .یافتههای این تحقیق با
نتایج Ghaderi et al. ،(2013) Hadadinejad et al.
) (2009و  (2010) Jie et al.درخصوص کاهش
محتوای نسبی آب برگ در شرایط تنش خشکی
همخوانی دارد.
نتایج نشان داد سطح برگ در تنش متوسط
( 377/47سانتیمترمربع) و شرایط بدون تنش (370/97
سانتیمترمربع) تفاوت معنیداری نداشت ،ولی در تنش
شدید ( 286/19سانتیمترمربع) به شدت و معنیدار
کاهش داشت (شکل  .)2با این حال پایههای مورد
آزمایش تفاوت معنیداری در این صفت با هم نشان
ندادند .بیشترین میزان سطح برگ مربوط به انگور بیدانه
سفید بر روی پایه رشه در تنش متوسط (386/44
سانتیمترمربع) و کمترین میزان آن مربوط به انگور
بیدانه سفید غیرپیوندی در شرایط تنش شدید (244/38
سانتیمترمربع) مشاهده شد.
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B
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شکل  .2مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب برگ ( )Aو سطح برگ ( )Bپیوندک انگور بیدانه سفید .نتایج
بیانگر میانگین  ±خطای استاندارد ) (SEچهار تکرار هستند.
Figure 2. Mean comparison effect of drought stress on relative water content (A) and leaf area (B) of Sultana
gapevine scion. Results indicate ±standard error (SE) of four replications.

 (2012) Gambetta et al.اعالم داشتند پایههای
انگور میتواند بر سطح برگ و گسترش ریشه تأثیر
داشته باشد .انگور گیاهی متحمل به خشکی است و
تنش خفیف باعث کاهش رشد ساقه و گسترش برگ
بدون تأثیر معنیدار بر شدت فتوسنتز میشود .اما
چنانچه در اثر تنش شدید کاهش سطح/تعداد برگ رخ
دهد ،میتواند مضر باشد (.)Koundouras et al., 2008
بر اساس گزارشهای قبلی تنش خشکی باعث کاهش
سطح برگ در انگور شده است ( Winkel & Rambal,
.)2013; Hadadinejad et al., 2013
نتایج تجزیه واریانس بیانگر تأثیر معنیدار تنش
خشکی و پایه و اثر متقابل آنها بر صفت سطح ویژه
برگ ) (SLAانگور بیدانه سفید بود (جدول  .)1نتایج
این آزمایش نشان داد سطح ویژه برگ رقم انگور
بیدانه سفید غیرپیوندی بیشترین مقادیر را در تنش
شدید ( 590/35سانتیمترمربع بر گرم) و تنش
متوسط ( 370/96سانتیمترمربع بر گرم) داشت
(شکل  .)3سطح ویژه برگ هر سه پایه در شرایط
بدون تنش و تنش متوسط تفاوت معنیداری نداشتند،
اما در تنش شدید انگور بیدانه سفید پیوندی روی پایه
 314/38( 1103-Pسانتیمترمربع بر گرم) و رشه
( 249/69سانتیمترمربع بر گرم) تفاوت معنیداری با
انگور بیدانه سفید غیرپیوندی ( 590/35سانتیمترمربع
بر گرم) داشت .بیشترین تأثیر شرایط محیطی بر
سرعت رشد در مقایسه با شدت فتوسنتز زمانی رخ

( Tardieu

میدهد که سطح ویژه برگ کاهش مییابد
 .)et al., 1999بهنظر میرسد که سطح ویژه برگ کمتر
در شرایط بدون تنش روی پایه پیوندی 1103-P
میتواند نتیجه افزایش در اندازه تاج پوشش در مقایسه
با تنش شدید همراه با میزان جذب بیشتر کل گیاه
باشد .هنگامی که سطح برگ به اندازه نهایی خود
رسید ،مازاد فتوسنتز بهعنوان توده خشک در سطح
مزوفیل توزیع میگردد و در نتیجه سطح ویژه برگ
کاهش مییابد ) .(Koundouras et al., 2008پیش از
این  (2013) Gomez et al.گزارش دادهاند که
گسترش بیشتر سطح برگ با افزایش  SLAهمخوانی
دارد .کاهش سطح ویژه برگ زمانی رخ میدهد که
شرایط محیطی سبب تأثیر منفی روی میزان رشد
نسبت به شدت فتوسنتز میگردد ( Tardieu et al.,
 .)1999گیاهان استراتژیهای بلند مدت و کوتاه مدت
را برای مقابله با تنش خشکی مانند کاهش سطح
برگ ،اصالح آناتومی برگ و هدایت عناصر غذایی
ضروری ایجاد کردهاند .کاهش سطح برگ و سطح ویژه
برگ پیوندک رقم ایتالیا بر روی پایههای  99Rو 5BB
در پاسخ به تنش خشکی در تصدیق استراتژی
ذکرشده ،نشان میدهد که محدودیت آب منجر به
اصالح در ساختار تاج پوشش شده است ( Sabir,
 .)2016با این حال در این صفت ،پایه ایرانی رشه در
تنش شدید نتیجهای بهتر از پایه معروف  1103-Pاز
خود نشان داد.
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A

B

شکل  .3مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و پایه بر سطح ویژه برگ ( )Aو هدایت روزنهای ( )Bپیوندک انگور بیدانه سفید
روی پایههای مورد بررسی .نتایج بیانگر میانگین  ±خطای استاندارد ) (SEچهار تکرار هستند.
Figure 3. Mean comparison interaction effect of drought stress and rootstock on specific leaf area (A) and
stomatal conductance (B) of Sultana grapevine scion. Results indicate ±standard error (SE) of four replications.

 (2008) Koundouras et al.گزارش کردهاند
خصوصیات سطح برگ تحت تأثیر معنیدار پایه قرار
گرفتند .ایشان دریافتند انگورهای پیوندی روی پایه SO4
دارای سطح ویژه برگ پایینتری نسبت پایههای پیوندی
 1103-Pداشتند .یافتههای این پژوهش مشابه نتایج
 (2013) Hadadinejad et al.در زمینه مقایسه رقمهای
متحمل و حساس انگور به تنش خشکی میباشد.
میزان هدایت روزنهای ) (gsبا افزایش سطح تنش
در هر سه تیمار بهطور معنیداری کاهش یافت
(شکل .)3در تیمار شاهد رقم انگور بیدانه سفید
غیرپیوندی ( 0/73مول آب بر مترمربع بر ثانیه) با
تفاوت معنیدار هدایت روزنهای بیشتری نسبت به
گیاهان پیوندی برروی پایههای  0/63( 1103-Pمول
آب بر مترمربع بر ثانیه) و رشه ( 0/59مول آب بر
مترمربع بر ثانیه) داشت و در شرایط تنش متوسط و
شدید تفاوت معنیداری بین پایههای مورد آزمایش
وجود نداشت .نتایج بسیاری از تحقیقات نشان داد
هدایت روزنهای فاکتور تعیین کننده در پاسخ به
خشکی میباشد ) .(Tsegay, 2014کاهش تدریجی
شدت فتوسنتز و هدایت روزنهای با افزایش سطح
تنش خشکی حتی در شرایط سطح تنش کم از
خصوصیات گیاهان سازگار شده به خشکی میباشد
( .)Higgin et al., 1992بنظر میرسد شدت فتوسنتز
رابطه نزدیکی با هدایت روزنهای نسبت به وضعیت آب
برگ دارد ( .)Medrano et al., 2002کاهش هدایت
روزنهای ) (gsو همچنین پاسخهای مولکولی و

فیزیولوژیکی که بهعنوان فعالکننده در انگور تحت
شرایط کمبود آب شناخته میشود نیز به شرایط رشد و
ویژگیهای خاص ژنوتیپ بستگی دارد ( Tomás et al.,
.)2012; Lovisolo et al., 2010; Chaves et al., 2010
نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده تأثیر معنیداری
تنش خشکی و پایه بر میزان کلروفیل نوع  aو  bبرگ
انگور بیدانه سفید روی پایههای مورد بررسی بود ،ولی
اثر متقابل تنش خشکی و پایه معنیدار نگردید
(جدول  .)1نتایج نشان داد میزان کلروفیل نوع  aدر
تنش متوسط  21درصد نسبت به شرایط بدون تنش
( 0/018میلیگرم بر گرم وزن تر) کاهش معنیداری
داشت که در تنش شدید نیز  18درصد کاهش
معنیدار یافت .انگور بیدانه سفید پیوندی روی پایه
 0/018( 1103-Pمیلیگرم بر گرم وزن تر) با تفاوت
معنیداری نسبت به سایر پایهها بیشترین میزان
کلرفیل نوع  aرا داشته و انگور بیدانه سفید غیرپیوندی
( 0/012میلیگرم بر گرم وزن تر) با تفاوت معنیدار
کمترین میزان را داشت .میزان کلروفیل نوع  bنیز با
بروز تنش خشکی  10درصد کاهش معنیدار نسبت
به شرایط بدون تنش ( 0/053میلیگرم بر گرم وزن
تر) نشان داد و در تنش شدید نیز  22درصد کاهش
معنیدار داشت .در این نوع کلروفیل ،گیاهان پیوندی
روی پایههای رشه ( 0/051میلیگرم بر گرم وزن تر) و
 0/012( 1103-Pمیلیگرم بر گرم وزن تر) تفاوت
معنیداری با انگور بیدانه سفید غیرپیوندی (0/042
میلیگرم بر گرم وزن تر) داشتند.
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تنش خشکی میتواند با جلوگیری از بسیاری از
فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان ،رشد گیاه را به خطر
اندازد .کلروفیلها ،رنگدانههای اصلی جذب کننده نور
و اجزای اصلی فتوسنتز در گیاهان هستند .مطالعات
فیزیولوژیکی روی برگهای انگور نشان داد که میزان
کلروفیل در پاسخ به تنش خشکی به طور باورنکردنی
کاهش یافته و موجب جلوگیری از فعالیت فتوسنتزی
میشود ( Haider et al., 2017; Zarco-Tejada et al.,
 (2004) Kadam & Tambe .)2000اعالم کردند که
میزان کلروفیل ،معیار بسیار مناسبی برای ارزیابی
مقاومت به خشکی پایههای انگور استBica et al. .
) (2000دریافتند که تأثیر پایهها بر سطح برگ ،میزان
کلروفیل و هدایت زیر روزنه معنیدار است .انگورهای
رقم  Chardonnayپیوندی روی پایه  SO4شدت
فتوسنتز ،هدایت زیر روزنه و میزان کلروفیل کمتری
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نسبت به گیاهان پیوندی روی پایه  1103-Pنشان
داد (2009) Ibacache & Sierra .دریافتند که پایههای
انگور  Harmonyو  Salt Creekموجب افزایش بیان
پروتئین  Lhcb2و کلروفیل برگ شدند و نیز باعث
افزایش محتوای نیتروژن برگهای پیوندک Red
 Globeدر مقایسه با گیاهان غیر پیوندی شدند.
نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده اثر معنیدار تنش و
پایه بر شدت فتوستنز ) (Aدر سطح یک درصد بود
(جدول  ،)1درحالیکه اثر متقابل تنش و پایه بر این
صفت معنیدار نگردید .با توجه به مقایسه میانگینها
شدت فتوسنتز در تنش شاهد ( 9/45میکرومول
دیاکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) با تنش متوسط
( 4/87میکرومول دیاکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) و
تنش شدید ( 3/31میکرومول دیاکسید کربن بر
مترمربع بر ثانیه) تفاوت معنیدار داشت (شکل .)5
B

A

شکل  .4مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر کلروفیل  )A( aو کلروفیل  )B( bپیوندک انگور بیدانه سفید .نتایج بیانگر میانگین ±
خطای استاندارد ) (SEچهار تکرار هستند.
Figure 4. Mean comparison effect of drought stress on the chlorophyll a (A) and chlorophyll b (B) of Sultana
gapevine scion. Results indicate ±standard error (SE) of four replications.
A

B

شکل  .5مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر میزان فتوسنتز ( )Aو میزان تعرق ( )Bبرگ پیوندک انگور بیدانه سفید .نتایج بیانگر
میانگین  ±خطای استاندارد ) (SEچهار تکرار هستند.
Figure 5. Mean comparison effect of drought stress on photosynthesis rate (A) and leaf transpiration rate (B) of
Sultana grapevine scion. Results indicate ± standard error (SE) of four replications.
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در تنش شاهد شدت فتوستنز گیاهان پیوندی
روی پایههای رشه ( 10/25میکرومول دیاکسید کربن
بر مترمربع بر ثانیه) و  9/54( 1103-Pمیکرومول دی-
اکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) با تفاوت غیرمعنیدار
بیشتر از انگور بیدانه سفید غیرپیوندی (8/47
میکرومول دیاکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) بود.
در تنش متوسط بیشترین شدت فتوسنتز مربوط به
گیاه پیوندی روی پایه  5/89( 1103-Pمیکرومول دی-
اکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) و کمترین آن مربوط
به انگور بیدانه سفید غیرپیوندی ( 4/05میکرومول
دیاکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) بود و این روند در
تنش شدید نیز ادامه یافت ،بهطوریکه بیشترین شدت
فتوستنز مربوط به انگور پیوندی برروی پایه 1103-P
( 3/61میکرومول دیاکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه)
و سپس پایه رشه ( 3/58میکرومول دیاکسید کربن
بر مترمربع بر ثانیه) و کمترین مقدار مربوط به انگور
بیدانه سفید غیرپیوندی ( 2/72میکرومول دیاکسید
کربن بر مترمربع بر ثانیه) بود .شدت فتوستنز در تنش
متوسط و شدید با تفاوت معنیدار کمتر از تیمار شاهد
بود ،ولی شدت فتوسنتز در تنش متوسط با تنش
شدید تفاوت معنی داری نداشت .در شرایط تنش
مالیم آبی ،احتمال دارد که فتوسنتز انگور بهطور
انحصاری توسط بستن روزنه ها کاهش یابد که
نشان دهنده افزایش بهره وری استفاده از آب است.
این مورد احتماالً یک ویژگی کلی برای اکثر گونهها
است ( Chaves, 1991 Cornic, 2000; Flexas et
; .)al., 2004آنچه که به عنوان مکانیسمهای تنظیم
کننده روابط آبی گیاه مطرح است ،بسته شدن
روزنهها می باشد که جهت کنترل پاسخهای روزنهای
در انگور اتفاق می افتد .گرچه این مسأله میتواند
بوسیله تنظیم اسمزی ،هدایت هیدرولیکی آوندی و
عوامل محیطی مانند رطوبت هوا متغیر باشد
(.)Lovisolo et al., 2008
نتایج نشان داد میزان تعرق ) (Eدر سطوح
مختلف تنش خشکی کاهش معنی داری داشت
(شکل  .)5در شرایط بدون تنش رقم انگور بیدانه
سفید ( 4/89میلی مول دی اکسید کربن بر مترمربع
بر ثانیه) با تفاوت غیرمعنی داری باالتر از پایه های

پیوندی رشه ( 0/27میلی مول دی اکسید کربن بر
مترمربع بر ثانیه) و  3/8( 1103-Pمیلی مول دی-
اکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) قرار داشت.
در تیمار تنش متوسط نیز رقم انگور بیدانه
سفید غیرپیوندی ( 2/86میلی مول دی اکسید کربن
بر مترمربع بر ثانیه) بیشترین میزان تعرق را نسبت
به دو پایه دیگر داشت و در تنش شدید این روند
ادامه داشت ،به طوریکه باز هم رقم انگور بیدانه
سفید غیرپیوندی ( 2/32میلی مول دی اکسید کربن
بر مترمربع بر ثانیه) بیشترین و گیاهان پیوندی
برروی رشه ( 1/43میلی مول دی اکسید کربن بر
مترمربع بر ثانیه) و  1/21( 1103-Pمیلی مول دی-
اکسید کربن بر مترمربع بر ثانیه) کمترین میزان
تعرق را داشتند .کاهش هدایت روزنه ای همراه با
کاهش میزان تعرق می باش د که این موضوع باعث
جلوگیری از کاهش بسیار سریع آب برگ شده و
یکی از نخستین پاسخ های گیاهان برای جلوگیری
از هدررفت آب می باشد (.)Ghaderi et al., 2009
روزنه ها تعرق گیاه را طی تنش خشکی تنظیم
می کنند تا پتانسیل آب برگ بیش از حد منفی
نشود که می تواند باعث ایجاد خأل در آوندها شده و
سیستم آبرسانی را از بین ببرد (.)Schultz, 2003
ثابت شده است که پایه ها نقش مهمی را در تحمل
به خشکی انگور بازی می کنند و این کار را با کنترل
و تنظیم آب برای تقاضای تعرق شاخهها انجام
می دهند (  .)Tramontinia, 2013از این رو باالبودن
 RWCبرگ های بیدانه سفید پیوندشده میتواند
ناشی از پایین بودن میزان تعرق پیوندک روی
پایه های پیوندی باشد.
همبستگی بین صفات

نت ایج بررسی همبستگی بین صفات موردمطالعه
(جدول  ) 2حاکی از آن بود که همبستگی مثبت و
معنیدار بین پایداری غشای سلولی ،محتوای نسبی
آب برگ ،سطح برگ ،نسبت وزن خشک برگ به
سطح برگ ،میزان کلروفیل نوع  aو نوع  ،bشدت
فتوسنتز و هدایت روزنه ای با هم در سطح درصد
وجود داشت.
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جدول  .2ضریب همبستگی خطی ( )rبین صفات برگ پیوندک انگور
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بیدانه سفید در شرایط تنش خشکی.

Table 2. Linear correlation coefficient (r) between leaf traits of Sultana grapevine scion under drought stress
condition.
E

gs

A

Chl b

Chl a

SLA

LMA

LA

RWC

1

1
**0.931

1
**0.830
**0.761

1
**0.711
**0.662
**0.471

1
**0.805
**0.749
**0.575
**0.405

1
**-0.830
**-0.783
**-0.786
**-0.659
**-0.534

1
**-0.877
**0.742
**0.660
**0.898
**0.728
**0.685

1
**0.417
**-0.543
**0.580
**0.605
**0.426
**0.526
*0.336

1
**0.561
**0.589
**-0.616
**0.577
**0.629
**0.529
**0.495
*0.370

MSI
1
**0.673
**0.487
**0.818
**-0.791
**0.826
**0.808
**0.802
**0.608
**0.445

MSI
RWC
LA
LMA
SLA
Chl a
Chl b
A
gs
E

* ** ،و  :nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و نبود تفاوت معنیدار :MSI .پایداری غشای سلولی :RWC ،مقدار نسبی آب برگ :LA ،سطح برگ،
 :LMAنسبت وزن خشک برگ به سطح برگ :SLA ،سطح ویژه برگ :Chl a ،کلروفیل نوع  :Chl b ،aکلروفیل نوع  :A ،bفتوسنتز :gs ،هدایت زیر روزنهای :E ،تعرق.
*, **, ns: Significantly difference at 5% and 1% probability levels, and non-significantly difference, respectively. MSI: Membrane stability index,
RWC: Relative water content, LA: Leaf area, LMA: Leaf mass area, SLA: Specific leaf area, Chl a: Chlorophyll a, Chl b: Chlorophyll b, A:
Photosynthesis, gs: Stomatal conductance, E: Transpiration.

درحالیکه تمام صفات مورد مطالعه با سطح ویژه
برگ همبستگی منفی و معنیدار در سطح  1درصد
داشتند .همچنین میزان تعرق با صفات میزان کلروفیل
نوع  aو نوع  ،bسطح برگ ،هدایت روزنهای همبستگی
مثبت و معنیدار در سطح  1درصد و با صفات
محتوای نسبی آب برگ و سطح برگ همبستگی
مثبت و معنیدار در سطح  5درصد نشان داد و با
سطح ویژه برگ همبستگی منفی و معنیدار داشت.
یک رابطه و همبستگی نزدیک بین هدایت روزنهای
) (gsو فتوسنتز ) (Aدر اغلب گونههای انگور مشاهده
شده است ( ;Chaves et al., 1987; During, 1987
;.Naor & Wample, 1994; Escalona et al., 1999
 .)al., 2002a .Flexas etرابطه بین تبادالت گازی و
برخی خصوصیات مرفولوژیکی برگ مانند نسبت وزن
خشک برگ به سطح برگ بهخوبی شناخته شده است
( .)Jurik, 1986; Reich et al., 1991همچنین تفاوت
بین آناتومی برگ در میان گونهها ،مبنای نشاندادن
رابطه بین سطح ویژه برگ در مقابل نسبت وزن
خشک برگ به سطح برگ میباشد (Aranda et al.,
) (2008) Koundouras et al. .2002گزارش کردند
پاسخ فتوسنتزی پیوندک به شرایط آبی بوسیله پایه
تغییر نکرد .تفاوت فتوسنتز در بین پایهها فقط تحت
تیمار تنش شدید اتفاق افتاد ،در حالیکه هیچ تفاوتی
در وضعیت آبی یا تبادالت گازی در تیمارهای بدون
تنش و تنش متوسط وجود نداشت .کاهش سطح ویژه
برگ زمانی رخ میدهد که شرایط محیطی تأثیر منفی

بیشتری بر نرخ رشد نسبت به فتوسنتز دارد ،یعنی
همان مقدار کربن جذب شده بر سطح برگ کمتری
توزیع می شود ( .)Tardieu et al., 1999مشخص
شدهاست که بین محتوای نسبی آب برگ ،شدت
فتوسنتز و تعرق بهعنوان نشانهای از فعالیت متابولیک
در بافتهای انگور همبستگی مثبت وجود دارد
).(Satisha et al., 2006
نتیجه گیری کلی

واکنش پایهها به تنشهای محیطی بویژه خشکی
بسیار مهم است .پاسخ پایه به شرایط تنش خشکی در
صفات مورفولوژیکی و تبادالت گازی ارزیابی گردید و
بهطور واضح نشان دهنده نقش بسیار موثر پایههای
مورد ارزیابی در القای تحمل به خشکی بر پیوندک
رقم حساس انگور بیدانه سفید بود .تحمل به خشکی
پایه  1103-Paulsenبهخوبی در تحقیقات گسترده به
اثبات رسیده است ،لیکن رقم انگور رشه در کنار پایه
معروف  1103-Paulsenدر بررسی صفات مورفولوژیکی
و تبادالت گازی مرتبط با سنجش تحمل به خشکی
نتایج امیدوار کننده داشته که نشان دهنده قابلیت
باالی این رقم جهت کاربرد بهعنوان پایه برای رقمهای
حساس به خشکی از جمله انگور بیدانه سفید میباشد.
از این سو پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی به
استفاده از پایههای کاندید متحمل به خشکی توجه
گردد .ضمناً اجرای آزمایشهای مزرعهای نیز جهت
حصول نتایج دقیق ضروری بهنظر میرسد.
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