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 -5دانشيار پژوهشي ،بخش تحقيقات باغباني ،مركز تحقيقات آموزش كشاورزی و منابع طبيعي آذربايجانغربي ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی ،اروميه
 -2مربي پژوهشي ،بخش تحقيقات خاك و آب ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعي آذربايجانغربي ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی ،اروميه
 -9مربي پژوهشي ،بخش تحقيقات فني و مهندسي ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعي آذربايجانغربي،
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی ،اروميه
 -4كارشناس باغباني ،مديريت جهاد كشاورزی شهرستان سردشت ،سردشت
 -1كارشناس ارشد باغباني ،مديريت باغباني جهاد كشاورزی استان آذربايجانغربي ،اروميه
 -6كارشناس باغباني ،مديريت باغباني جهاد كشاورزی استان آذربايجانغربي ،اروميه
 -3تكنسين بخش تحقيقات باغباني ،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعي آذربايجانغربي ،سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج كشاورزی ،اروميه
(تاريخ دريافت -5931/51/1 :تاريخ پذيرش)5931/52/9 :

چكیده
ايران به علت برخورداری از شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب ،يكي از مهمترين منااط پارورش انراور در جهاان
است .تنش خشكي ،رشد و توليد محصوالت كشاورزی را به شدت محدود ميكند و اثرات فيزيولاوييكي و بيوشايميايي
مختلفي مانند كاهش فتوسنتز و كاهش رشد گياه را سبب ميشوند .به منظور بررسي ميازان تحما و ساازگاری چناد
رقم انرور تجاری داخلي و خارجي در شرايط ديم ،اين پژوهش به صورت طرح آماری بلاوكهاای كاما تصاادفي باا 9
تكرار در شهرستان سردشت استان آذربايجان غربي به اجرا درآمد .نهالهای يكساله خوب رشاد يافتاه از ارقاام داخلاي
شام خليلي سفيد ،ياقوتي ،شاهاني ،كالهداری ،مامبرايمه ،فخری ،كج انرور ،رشه ،گيجه امجي و ارقام خاارجي شاام
بالك سيدلس ،فليمسيدلس ،پرلت ،فيستا ،سوپريور تهيه و در زمين اصلي كشت شدند .نهالها از هماان ابتادا باه فارم
پاچراغي تربيت شدند .در سه سال اول ،برخي از صافات كماي و كيفاي از قبيا عملكارد ،وزن خوشاه و ،باه،TSS ،
مقاومت به سرما زمستانه ،درصد زنده ماندن در تاكستان و زمان برداشت اندازهگيری شدند .نتايج عملكرد ارقام انرور در
طي دو سال نشان داد كه ارقام پرلت و فليم سيدلس از عملكرد بيشتری درمقايسه با ساير ارقام برخوردار بودند .ياقوتي،
خليلي ،فليم سيدلس و پرلت ،بترتيب زودرسترين ارقام انرور بودند .بر اسااس صافات زودرساي مياوه ،عملكارد بااال و
كيفيت باال برای بازاررساني ،ارقام انرورخليلي سفيد ،ياقوتي ،پرلت و فليم سيدلس به عنوان ارقام جدياد مناساب بارای
كشت در منطقه سردشت معرفي ميشوند.
کلمات کلیدی :سازگاری ،خشكي ،رشه ،فليم سيدلس
* نويسنده مسئول:

Email: ah_dolati@yahoo.com
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تنه و طول بازوها بايستي كوتاهتر از ،الت طبيعي

مقدمه

باشد (ارگن اوغلو.)5333 ،9

امروزه بواسطه كاهش نزوالت جوی و كم شدن
دسترسي به آبهای آبياری از يک طرف و محدود بودن

انرور گونه وينيفرا بواسطه داشتن ينهای مقاومت

زمينهای مناسب برای كشت درختان ميوه ،توجه به

به خشكي و آهک خااك اماروزه در اغلاب منااط باا

كشت و كار در مناط خشک و نيمه خشک به همراه

بارناادگي مناسااب بااه صااورت دياام كشاات ماايشااود

روشهای كم آبياری ،جمع

(باوارسكو و فوقر .)5336 ،4اما تنشهای شديد خشكي

از بارندگي و استفاده از ارقام و

در بعضي از سالهاا و در مرا،ا فنولاوييكي ،سااس

پايههای مقاوم به خشكي و ساير روشهای موثر در

مانند زمان تشكي ميوه به شدت از عملكرد ميكاهاد.

افزايش كارايي مصرف آب افزايش يافته است

از طرف ديرر كشت و استقرار نهالهای يكساله در اين

(ليندرمن و ديويس .)2115 ،5برای توسعه باغات در

مناط خشک نيز بواسطه كمي آب و خااك نامناساب

مناط خشک و نيمهخشک ،استفاده از ارقام مقاوم به

در سالهای اوليه با مشك مواجاه مايشاود .سيساتم

خشكي با ميوههای زودرس بهترين روش ميباشد.

تربيت انرور در شرايط ديام بساته باه رقام و شارايط

انرور يكي از درختان كم توقع بوده و در زمينهای كم

اقليمي منطقه ميتواند متفااوت باشاد .روش خوابياده

بازده نيز ميتواند محصول با كيفيت باال توليد نمايد .از

ارزانترين روش تربيتاي ماو در شارايط ديام اسات و

نظر خاك در اغلب خاكها رشد كرده و توليد ميوه

خوشههای توليدی در اين روش به علت رطوبات كام،

ميكند ولي ،تياالمكان از كشت آن در خاكهای با

مقدار  TSSبيشاتری داشاته و بارای تولياد كشامش

بافت سنرين ،با  pHباال ،فاقد زهكشي و نمک زياد

مناسب هستند .برای كاشات ديام انراور مايتاوان از

بايد اجتناب كرد (اسكالونا و همكاران.)5333 ،2

روشهای تربيتاي پااچراغي و داربساتي نياز اساتفاده

در ديمكاری انرور بهتر است از ارقام مقاوم به تنش

كرد .ولي سازگاری اين روشها در شارايط ديام ،باياد

خشكي ،كم رشد و زودرس استفاده نمود .اين ارقام در

بررسي شوند.

مديريت آبياری شام
آوری آب ،اص

جوانههای پائين (از گره يک تا چهارم) بارده بوده و

طااي مطالعااهای در منطقااه مريااوان بااا متوسااط

نياز به هرس كوتاه دارند .بهترين سيستم تربيت انرور

بارناادگي  311-111ميلاايمتاار ،كرمااي و همكاااران

كشت شده در خاكهای ضعيف و سنرالخي فرم

( )5931فاصااله  2/3×2متاار را باارای كشاات دياام

چتری يا پاچراغي ميباشد كه در مناط ديم ارتفاع

3. Ergenoglu
4. Bavaresco and Fogher

1. Linderman and Davis
2. Escalonia et al.
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انرورهای رشه پيشانهاد نمودناد .باا افازايش متوساط

،اليكه رقم  Muscut gam briskiiخيلي ،ساس باه

بارندگي هر منطقه و باال بودن قدرت جذب آب توسط

تنش خشكي بود، .سابي اسافهالن ( )5933مقاومات

خاك ميتاوان تعاداد بوتاه بيشاتری در وا،اد ساط

چهار رقم انرور قزل ،خليلاي ،فخاری وكشمشاي را در

نسبت به مناط با بارندگي كمتار و خااك ضاعيفتار

برابر تنش آبي مطالعاه نماود .نتاايج نشاان داد كاه از

كشت نمود.

ميان چهار رقم انتخابي ،فخری رقم مناسبتاری بارای

پاتاكااس )5333( 5انراور رقام  Grenacheرا باه

كشت در شرايط تنش آبي است و پس از آن كشمشي

مقدار  211ليتر آبياری نمود و طي  6مر،له از مرا،

در صورتي كه پراكنش بارندگي تا ،دی مساعد باشاد،

مختلااف رشااد ،تاانش خشااكي اعمااال نمااود .تجزيااه

مناسب است.

دادههاای ،اصا از انادازهگياری تعاداد باار  ،وزن و

رسولي ( )5936با ارزيابي صافات ررفيات نسابي

مقدار قند ،بهها نشان داد كه  39درصاد شااخههاا و

بار ،

آب بر  ،ضخامت بر  ،نسبت طول باه عار

بر ها در مرا ،اوليه رشد تشكي ميشاوند .ميازان

كركدار بودن بر

قند ،بههاا كااهش يافتاه و انادازه ،باههاا كاوچكتر

موجود در كلكسيون انرور قزوين را به منظور مقاومات

گرديد .ريكار و همكاران  )5333(2واكانش باه دماای

به خشكي بررساي نماود .نتاايج اولياه نشاان داد كاه

كانوپي در ارقام مختلف انراور را در شارايط آب قابا

بهترين ارقام مقااوم باه تانش خشاكي شاام چفتاه،

دسترس و بادون آب قابا دساترس بررساي كردناد.

ماليي و سياه انرور بودند .رقم چفته در مقايسه با ساير

دمای تاج بوسيله دماسنج مادون قرمز اندازهگيری شد.

ارقام انرور موجاود در اساتان قازوين دارای كوتيكاول

نتايج ،اصله نشان داد كه بين شرايط تنش خشاكي و

بر

بااال و نياروی

عدم تنش خشكي از نظر دمای تاج اختالف معنيداری

كشندگي قوی ريشه ميباشد .لذا اين رقم بعنوان پاياه

وجود دارد ولي بين ارقام از نظار دماای تااج اخاتالف

متحم به تنش خشكي جهت پيوند ارقام تجاری و ياا

معني دار مشاهده نرردياد .نياوری )5333( 9مشااهده

جهت كشت مستقيم به عنوان يک رقم در منااطقي از

نمود كه در اثر تانش خشاكي ،ميازان فتوسانتز ،وزن

استان كه دارای كمبود آب آبياری مايباشاند ،توصايه

مخصوص بر ها ،مسا،ت بر

و زمان رسيدن مياوه ارقاام انراور

ضخيم ،ررفيات نسابي آب بار

گرديد .پزيناات سارورا )5332( 4صافات فنولاوييكي،

و مااده خشاک بار

كااااهش ماااييابا اد كاااه ارقاااام ،Pinot ،Traminer

مقاومت به آفات و بيماریها ،واكنش باه تغييارات آب

 Moldovaبسيار مقااوم باه تانش خشاكي بودناد در

هوايي (سرما ،خشكي و بااد) ،رسايدگي مياوه و بلاو ،
عملكرد و ساير صفات را در  56كولتيوار كاشاته شاده

1. Patakas
2. Ricar et al.
3. Nevry

4. Pejenaute Cervera
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در منااااط  Oliteو  Ribera Altaبااار روی پاياااه

بسيار گرم دچار تنش آبي و كاهش كميات و كيفيات

 Richter 110مورد مطالعه قرار داد .نتاايج ،اصا از

ميوه ميشود .بار ايان اسااس هادف از ايان پاژوهش

آزمايش طي  6سال ( )36-35نشان داد كه عملكرد در

بررسي امكان كشت ارقام تجاری با صافات متفااوت از

كولتيوار  Rubyبيشترين مقدار بود .ارقاام ،Mazuelo

قبي بيدانري و زودرستر بودن در منطقه ميباشد كه

 Garnacha ،Tempranilo ،Bouchet Alicanteو

عالوه بر درآمدزايي مناسب قادر به فارار از تانش آباي

 Cinsaultدر رتبههای بعدی قرار گرفتند.

فص تابستان نيز باشد.

در ايران براساس تجربه باغداران ،ارقام متنوعي باه
صورت ديم درمناط مختلف مثالً در استان كردساتان

مواد و روشها

و آذربايجانغربي ارقام رشه ،ماام برايماه و سارقوله در

بااه منظااور معرفااي و بررسااي مياازان تحماا و

استانهای فاارس و خراساان شامالي و رضاوی ارقاام

سازگاری چند رقم انرور تازهخوری ايراني و خارجي در

انرور ياقوتي ،عسرری ،كالهداری ،كج انراور و لاركش

شرايط ديم ،اين پژوهش به صاورت طارح بلاوكهاای

كشت ميشوند .با توجه به اينكاه كمباود آب يكاي از

كاماا تصااادفي ( )RCBDبااا  9تكاارار (هاار وا،ااد

عوام ا اصاالي كاااهش توليااد محصااوالت باغباااني در

آزمايشي  4بوته) در منطقه سردشت در جنوب اساتان

مناط خشاک و نيماهخشاک مايباشاد و همچناين

آذربايجانغربي به اجرا درآمد .قلمههای طوي به اندازه

محدوديت آب در كشاور و باروز ا،تماال بيشاتر ايان

كافي از ارقام داخلي خليلي سفيد ،خليليقرمز ،ياقوتي،

معض در آينده و توجه به اينكه بارندگيهاا در اغلاب

شاهاني ،كالهداری ،مامبرايمه ،فخری ،كج انرور ،رشاه،

مناط ديمكاری انرور كشور پراكنش مناسبي در طول

گيجهامجي و ارقام خارجي شام بالكسيدلس ،فلايم

فص رشد ندارد ،شناسايي و كشت ارقام تجاری جديد

سيدلس ،پرلت ،فيستا و سوپريور تهيه و در بستر ريشه

مناسب و سازگار با اين منااط اهميات وياژهای دارد.

زايي قرار گرفتند و مراقبتهای زراعاي شاام كنتارل

منطقه سردشت در جنوب اساتان آذربايجاانغرباي باا

علف هرز و بيماریها و آبياری باه طاور مرتاب انجاام

مسا،ت بيش از  1111هكتار انروركاری ديام از رقام

گرفت .در اواخر زمستان نهاالهاای ريشاهدار شاده از

رشه يكاي از منااط مهام تولياد انراور ديام اساتان

خزانه خارج شدند و در قطعه زميني در دامنه كاوه در

آذربايجانغربي و كشور است .انرور رشه رقماي مياان

شهرستان سردشت به صورت عمي در چالههای گاود

رس تا ديررس است كه در سردشت از اواسط شاهريور

در زمين اصلي با فاصله  4×9متر كشت شدند .در سال

ماه ميرسد كه در زمان برداشت قيمات آن باه شادت

 5932آبياری اوليه جهت رشد ريشه و استقرار نهالها

افت مينمايد و در موارد زيادی هام در تابساتانهاای
41
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مراقبتهای زراعاي شاام كنتارل علافهاای هارز و

تاكها به سن باردهي آبياری تكميلي انجام نرردياد .از

بيماریها به طور مرتب انجام گرفت .در ايان ساال در

خاك مح ا،داث با آزمايشي ،نمونهبارداری شاده و

منطقه سردشت بواسطه بروز سرمای شديد زمستان در

خصوصيات فيزيكوشيميايي آنهاا انادازهگياری شادند.

منطقه در ،دود  11درصد نهالها خشک شادند و در

خصوصاايات فيزيكوشاايميايي خاااك تاكسااتان مااورد

اواي سال  5939نسبت به واكاری اقادام شاد و بقياه

بررسي در جدول  5آورده شاده اسات .خااك از بافات

نهالها كف بر شدند .سيستم تربيتي نهالها پااچراغي

نسبتا سنرين با مقدار آهک باالدر اعماق بيشاتر از 91

با ارتفاع تنه نيم متار باود كاه از ساال  5939مجادداً

سانتيمتری برخوردار است.

عمليات هرس فرمدهي انجام گردياد .بعاد از رسايدن
جدول  -5ويژگيهای فيزيكي و شيميايي خاك
EC
)(ds/m

pH

T.N.V
)(%

O.C
)(%

P
()mg/kg

K
()mg/kg

Sand

Silt

Clay

عم
خاك

1/13
1/46
1/49

3/3
3/3
3/3

56
22/1
23/5

5/9
1/33
1/19

59/3
9/53
2/39

963
229
534

54
53
21

96
92
96

11
11
44

1-91
91-61
61-31

با رسيدن تدريجي تاكهاا باه مر،لاه بلاو كلياه

رسم نمودارها از نرم افزار Microsoft Office Excel

صفات كمي ،كيفي ميوه و مرا،ا فنولاوييكي رشاد و

 2007استفاده شد .به منظور انجام مقايساه مياانرين

نمو اندارهگيری و ثبت شدند .اين صفات شاام زماان

ها از آزمون چند دامنهای دانكن در سط ا،تمال پنج

رساايدن ،بااههااا ،اجاازال عملكاارد شااام وزن ،بااه و

درصد استفاده گرديد.

خوشه ،اندازه ،به و خوشه ،عملكرد تک بوتاه ،ميازان
موادجامد محلول ميوه ،صادمات سارمازدگي و شادت

نتایج و بحث

بروز عارضه نكروز چوب خوشه اندازهگيری شدند .برای

در سال  5932بواسطه بروز سرمای شديد زمستان

ارزيابي ،ساسيت ارقام به ناهنجاری از روش نمرهدهي

در منطقه تعداد زيادی از نهالها خشک شادند اماا در

به صورت زير استفاده شد.

بين ارقام مورد مطالعه تفاوت در تحم به سرما وجاود

خشااكيدگي چااوب خوشااه ( -5كاام -2 ،متوسااط-9 ،

داشت (جدول  .)2بيشترين خساارت سارما باه ارقاام

زياد -4 ،خيلي زياد)

بالك سيدلس ،فخری ،كالهاداری ،رشاه و ماامبرايماه

دادههای ،اص از آزمايش با استفاده از نارمافازار

وارد شد به طوری كه بيش از  11درصد نهالها از بين

 SASمورد تجزيه و تحلي قرار گرفت و نياز بارای
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رفتند و درسال بعد واكااری انجاام شاد .رقام خليلاي

مورد بررسي رقم پرلت و فليم به ترتياب بهتار از رقام

ساافيد بااه خااوبي اياان ساارما را تحماا نمااود و در

بالكسيدلس سارمای زمساتان را تحما نمودناد .در

سال 5939اين رقم قابليت توليد مياوه را بارای اولاين

سال بعد تمامي نهالهای ارقام ماورد بررساي واكااری

بار داشت و ساير ارقام مورد بررساي بواساطه صادمات

شدند و درمواردی كه نهال در دساترس نباود از نهاال

سرما قادر به توليد ميوه نبودند .در بين ارقاام خاارجي

های ارقام سوپريور و فيستا برای واكاری استفاده شد.

جدول  -2ميزان خسارت وارده به ارقام انرور مورد بررسي ناشي ازسرمای زمستان 5932
رقم

تعداد ك نهال كاشته شده

تعداد ك نهال باقيمانده

درصد خسارت وارد شده

خليلي سفيد
ياقوتي
شاهاني
بالك سيدلس
كالهداری
مام برايمه
خليلي قرمز
فليم سيدلس
فخری
كج انرور
رشه
پرلت

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
4
4
2
9
9
4
1
2
1
9
3

1
11/1
11/1
33/3
66/3
66/3
11/1
44/4
33/3
44/4
66/3
22/3

گزارشات متعاددی دال بار تفااوت ينتيكاي ارقاام

سرمای طبيعي به نهالهای جوان رقم كج انرور كمتار

انرور متعل به گوناه وينيفارا باه سارما وجاود دارناد.

از رقم كالهداری بود .در پژوهشي باه منظاور بررساي

عليرغم اينكه تمامي ارقام متعل به اين گونه، ،سااس

وضعيت واكنش چناد رقام انراور ايراناي باه سارمای

به سرمای شديد زمستانه هستند اما باز تفاوتهايي در

زمستانه گزارش شد كه رقمهای ريشباباا و بوانااتي از

بااين ارقااام وجااود دارد (دولتاايبانااه و جليلاايمرناادی

تحم بيشتر و رقمهای سياه شيراز و عسكری تحما

 .)5939شور و همكاران ( )5933با بررسي تحما باه

كمتری به سرما داشتند (عشاقي و كياامرثي.)5931 ،

سرمای دو رقام انراور باومي اساتان خراساان شاام

ميزان تحم به سرما ،تي در بين كلونهای متعل به

كالهداری و كج انرور گزارش نمودند كه رقم كج انرور

يک رقم نيز وجود دارد (نجاتيان.)5935 ،

از تحم بهتاری باه سارما در مقايساه باا كالهاداری

در سال  5934با بازديد در دو مر،له مشخص شد

برخوردار بود .در پژوهش ،اضار نياز ميازان صادمات

كه تعدادی از ارقام انرور مانند ارقام فخری ،ساوپريور،
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فيستا ،بالكسيدلس و مامبرايمه قابليت رشد و نماو را

به مر،له باردهي رسيد .پلررينو و همكااران)2111( 5

در شرايط ديم نداشتند (جدول  )9و بيشاترين درصاد

ويژگيهای مرتبط با مقاومات باه خشاكي در انراور را

خشكيدگي را نشاان دادناد در ،اليكاه ارقاام خليلاي،

مورد بررسي قرار دادند .آنها اين ويژگايهاا را باه ساه

ياقوتي ،رشه و پرلت به خوبي رشد كرده و توليد مياوه

گروه تقسيمبندی نمودناد .در گاروه اول ويژگايهاايي

نمودند .اين نتايج نشان دهنده خاصيت ذاتي ارقاام در

مانند پتانسي آب بر

و هادايت روزناهای از اهميات

تحم شرايط كام آباي مايباشاد .در مطالعاهای روی

باالتری برخوردار بودند .ويژگيهايي مانند بازتابش ناور

غربال اوليه ارقام انراور كشاور براسااس شااخصهاای

بر  ،مقدار كلروفي بر  ،قطر تنه و سارعت جرياان

مرتبط با تحم به خشكي ،ارقاام كاج انراور بجناورد،

شايره پارورده در گااروه دوم از اهميات قارار گرفتنااد.

سرخکقوچان ،ساياه معماولي زرقاان و قالتايشايراز

ويژگيهای رويشي در گروه سوم قرار گرفته و اهميات

واجد صفات مرتبط با تحم خشاكي بودناد (،ادادی

كمتری داشتند .پاتي و همكاران )2119( 2رقامهاای

نژاد و همكاران .)5932 ،در پژوهش ،اضر نيز رقم كج

انرور را بر اساس آماس نسبي ريشاه بارای تحما باه

انرور ،قابليت سازگاری كاملي با شرايط كم آبي نشاان

تنش خشكي مورد گزينش قارار دادناد .رقامهاای باا

داد.

تحم باال به تنش خشكي دارای محدودهای از آمااس
براساس مطالعات انجام شده درطي  4سال تفااوت

نساابي  43/35تااا  12/34درصااد در ريشااه بودنااد.

فا،شي بين ارقام انرور مورد بررساي در شارايط ديام

رقمهای ،ساس به تنش خشاكي دارای آمااس ريشاه

مشاااهده شااد بطوريكااه ارقااامي ماننااد فيسااتا بساايار

بيشتری بودند .دمای سايه سار در رقمهای مختلاف از

،ساس به بيآبي بود و اغلب آنها در ساال دوم بعاد از

تغييرات بااليي برخاوردار باوده و باا تحما باه تانش

كشت از بين رفتند و قادر به تحم شرايط ديم نباود،

خشكي آنها ،رابطه عكس نشان ميداد باه طاوری كاه

عليرغم اينكه چندين بار آبياری در فصا بهاار جهات

رقمهايي كه دارای دمای سايه سار بااليي بودند تحم

استقرار بهتر نهالها در سالهای اول انجام شاد .ارقاام

پااايينتااری بااه تاانش خشااكي داشااتند (ريكساايار و

خليليسفيد و قرمز ،كالهداری ،كاج انراور باه خاوبي

همكاران.)5333 ،9

توانستند شرايط ديم را تحم نموده و كليه نهالهاای
كشت شده در زمين اصلي باقي ماندناد .ارقاام رشاه و
ياقوتي نيز از توان باااليي دراساتقرار در شارايط ديام
برخوردار بودند .در بين ارقام خارجي مورد بررسي نياز

1. Pellegrino et al.
2. Patil et al.
3. Ricciar et al.

پرلت بيشترين سازگاری را با شرايط ديام نشاان داد و
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نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات کمی و کیفی

شدهاند .اختالف بسيار معنيداری از لحاظ كليه صفات

ارقام انگور درشرایط دیم سردشت

اندازهگيری شده بين ارقام مشااهده شاد .اثارات ساال

مطالعات دوساله روی صفات كماي و كيفاي مياوه

روی هيچكدام از صفات مورد بررساي معنايدار نباود.

ارقام انرور كشات شاده در منطقاه سردشات كاه باه

اثرات متقاب سال و رقم روی عملكارد تااك معنايدار

مر،لااه باااردهي رساايده بودنااد در جاادول  4آورده

بود (جدول .)4

جدول  -9ميزان بقال نهالهای ارقام انرور مورد بررسي درطي  4سال كشت در شرايط ديم
رقم

تعداد ك نهال كاشته شده

تعداد ك نهال باقيمانده

درصد بقال نهال

خليلي سفيد
ياقوتي
شاهاني
بالك سيدلس
كالهداری
مام برايمه
خليلي قرمز
فليم سيدلس
فخری
كج انرور
رشه
پرلت
فيستا
سوپريور
گيجه امجي

3
3
4
3
9
3
4
3
3
1
3
3
3
3
1

3
3
4
3
9
1
4
1
1
1
3
3
5
6
4

511
33/1
511
33/3
511
11/1
511
11/1
11/1
511
33
33/1
55
31
31

جدول  -4نتايج تجزيه واريانس صفات اندازهگيری شده در ارقام انرور ديم در منطقه سردشت
منابع تغييرات

ميانرين مربعات

درجات
آزادی

عملكرد

وزن خوشه

طول خوشه

خوشه

عر

عارضه نكروز چوب
خوشه ()BSN

سال

5

52349623 ns

43/3ns

1/125ns

2/61ns

1/125ns

2564333/3

5223/1

55/31

2/5

1/125

اشتباه

4

رقم

3

**
*

13234653

**

16133/1

ns

**

34/3

ns

24/95

**

**

ns

ns

9/41

سال× رقم

3

25693293

5424/31

5/1

2/1

1/125

اشتباه آزمايشي

23

6355221

5621/9

4/64

5/4

1/125

33

53/19

52/1

52/19

3/3

ضريب تغييرات ()%

 * ،nsو** :به ترتيب غيرمعنيدار ،معنيدار در سط ا،تمال  1و يک درصد
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ادامه جدول  -4نتايج تجزيه واريانس صفات اندازهگيری شده در ارقام انرور ديم
درجات
آزادی

وزن ،به

طول ،به

عر

سال

5

52349623ns

43/3ns

1/125ns

2/61ns

2564333/3

5223/1

55/31

2/5

منابع تغييرات

ميانرين مربعات

اشتباه

4

رقم

3

**

سال× رقم

3

ns

اشتباه آزمايشي

23

**

16133/1

13234653

TSS

،به

**

**

34/3

25693293

5424/31

ns

5/1

2/1

6355221

5621/9

4/64

5/4

33

53/19

52/1

52/19

ضريب تغييرات ()%

ns

24/95

ns

 * ،nsو** :به ترتيب غيرمعنيدار ،معنيدار در سط ا،تمال  1و يک درصد

نتایج مقایسات میانگین
نتايج مقايسات ميانرين عملكرد ارقام انرور در طي

رشه از لحاظ عملكرد ميوه در وا،د تاك در رتبه بعدی

دو سال متوالي در منطقه سردشت نشان داد كه ارقاام

قرار گرفتند .ميزان توليد ميوه در طي دو سال باردهي

خارجي پرلات و فلايمسايدلس از عملكارد و پاياداری

در اغلب ارقام تفاوت معنيداری نشان نداد اماا دررقام

توليد بيشتری درمقايسه با ساير ارقام برخوردار بودناد

پرلت ميزان تولياد در ساال دوم افازايش چشامريری

(نمودار  .)5ارقام خليلي سفيد ،كج انرور و رقام باومي

نشان داد (نمودار .)2

12000
a

10000

b
bc

6000
bc

bc

Series1

c

c
c

4000

عملكرد )(gr/Vine

8000

2000
0

ارقام

نمودار  -5مقايسه ميانرين عملكرد در وا،د بوته ارقام انرور در شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت
معنيدار در سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.
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a

year 1

bc
bc

c bc

cc

bc

bc bc

year 2

عملكرد )(gr/vine

bc

bc
bc

bc

b
bc

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

ارقام
نمودار  -2مقايسه ميانرين عملكرد در وا،د بوته ارقام انروردر شرايط ديم منطقه سردشت درطي دو سال متوالي، .روف
غيرمشابه نشان دهنده تفاوت معنيدار در سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

تفاوت معنيداری بين اجزال عملكرد در ارقام انرور

خوشه ،تعداد ،به در خوشه و ميانرين وزن ،بهها مي

مورد بررسي مشاهده شاد .ارقاام پرلات و رشاه دارای

باشد .هر كدام از اين صافات نياز خاود تحات كنتارل

وزينترين خوشه در مقايسه با ساير ارقام بودند و ارقام

عوام ينتيكي ،محيطي و مديريتي هستند (دولتيباناه

كالهداری و ياقوتي خوشههای كم وزني توليد نمودناد

و جليليمرندی.)5939 ،

(نمودار  .)9وزن خوشاه خاود تاابعي از صافات انادازه

a
ab
c

c
d
d

وزن خوشه )(gr

b
c

400
350
300
250
200
150
100
50
0

ارقام

نمودار  -9مقايسه ميانرين وزن خوشه ارقام انروردر شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غير مشابه نشان دهنده تفاوت معني دار
در سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.
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خوشه) در ارقام ماورد

انرور بيشتر از بقيه ارقام بود .به طاور كلاي خوشاه در

اندازه خوشه (طول و عر

بررسي تفاوت معنيداری نشان دادند .درازترين خوشه

رقم پرلت بزرگتر از ساير ارقاام باود و ارقاام يااقوتي و

متعل به رقم پرلت بود .ساير ارقام ،به غيار از دو رقام

كالهداری خوشههايي با اندازه كوچاک تولياد نمودناد

ياقوتي و كالهداری ،خوشههای به نسبت طويلي توليد

(نمودارهای  4و .)1

نمودند .عر

خوشه در سه رقم پرلات ،خليلاي و كاج
a

25
b

b

b
c

c

20
15
10
5

ول خوشه )(cm

b

b

0

رقام

نمودار  -4مقايسه ميانرين طول خوشه ارقام انروردر شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غير مشابه نشاندهنده تفاوت معنيدار
در سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

a

a

cd

de

خوشه )(cm

e

e

عر

bc

ab

14
12
10
8
6
4
2
0

ارقام

نمودار  -1مقايسه ميانرين عر خوشه ارقام انروردر شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت معنيدار
در سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

نتايج مقايسات ميانرين نشان داد كه وزن ،باه در

متعل به ارقام مامبرايمه و كج انرور بود و يااقوتي كام

بين ارقام مورد بررسي متفاوت باود .وزيانتارين ،باه

وزنترين ،بهها را داشت (نمودار  .)6وزن ،به يكي از
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يا كوچک تا ،د زيادی تحت تأثير مديريت

عوام مهام در تعياين وزن خوشاه و نهايتااً عملكارد

های بزر

ميباشد كه عالوه بر خاصيت ذاتي رقم در تولياد ،باه

باغي نيز قرار دارد (دولتيبانه و جليليمرندی.)5939 ،

a

a

b
c

c

c

d

e

وزن ح ه )(gr

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ارقام

نمودار  -6مقايسه ميانرين وزن ،به ارقام انروردر شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت معنيدار در
سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

توليد نمودند .در بين ارقام بيداناه نياز خليلاي سافيد

اندازه ،به (طول و عر ) نيز مانناد سااير صافات

،بههای درشتتری توليد نمود (نمودارهای  3و .)3

كمي دربين ارقام متفاوت بود .ارقام دانهدار كج انراور،
مامبرايمه و كالهداری بزرگترين ،بههاا را باه ترتياب
a
b
d

c
d

d

ول ح ه )(cm

c

b

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ارقام
نمودار  -3مقايسه ميانرين طول ،به ارقام انروردر شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت معنيدار در
سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

43

پژوهش در ميوهكاری ،دوره اول ،شماره دوم ،زمستان 5931
a
b

bc

cd

e

de
f

عر

de

ح ه )(cm

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ارقام
نمودار  -3مقايسه ميانرين عر ،به ارقام انرور در شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غيرمشابه نشاندهنده تفاوت معنيدار در
سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

 TSSدو رقم انرور زودرس بيدانه خارجي پرلت و فليم

همچنين نتايج مقايساات مياانرين نشاان داد كاه
مقدار مواد جاماد محلاول مياوه ( )TSSدر رقام ماام

سيدلس كمتر از بقيه بود (نمودار .)3

برايمه در زمان رسيدن بيشتراز بقيه ارقام باود .مقادار
a

e

e

d

d

20
15
10
5
0

مواد جامد محلول )(% brix

b
d

c

25

ارقام

نمودار  -3مقايسه ميانرين مقدار مواد جامد محلول ميوه ارقام انرور در شرايط ديم منطقه سردشت، .روف غيرمشابه نشان دهنده
تفاوت معنيدار در سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

بروز عارضه نكروزچوب خوشه در ارقام انرور ماورد

بيشترين عارضه در رقم فلايم سايدلس دياده شاد در

بررسي درشرايط ديم سردشت مشااهده شاد .ارقاام از

،اليكه ارقام خليلاي ،يااقوتي ،رشاه و پرلات كمتارين

لحاظ ،ساسيت به اين ناهنجاری تفاوت نشاان دادناد.

عارضااه را نشااان ندادنااد (نمااودار  .)51در مطالعااهای
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a
b
c

b

b

c

c

c

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

رقام

نمودار  -51مقايسه ميانرين شدت ناهنجاری فيزيولوييک نكروز چوب خوشه ارقام انروردر شرايط ديم منطقه سردشت، .روف
غير مشابه نشاندهنده تفاوت معنيدار در سط ا،تمال  1درصد در بين ميانرينها در آزمون دانكن ميباشد.

مشخص شد كه عارضه نكروز چوب خوشاه در ارقاام

به تنش خشكي است .در توسعه رقمهای مقاوم به

سلطاني ،فليمسيدلس و كالمريا بيشتر از ارقاام ديرار

خشكي همواره ويژگي زودرسي محصول مهم است.

بود .همچنين انتشاار نكاروز چاوب خوشاه در برخاي

چرا كه ميوه روی تاك همواره به عنوان مخزن يا

فصول ميتواند در مقايسه با فصول ديرر بااال باشاد از

مصرف كننده مواد غذايي عم نموده و بر كارآيي و

طرفي هم پايههای قوی رشد يا آنهايي كاه اساتعداد

محصول سال بعد اثر ميگذارد و رقمهای زودرس

كمبااود منياازيم را دارنااد ،مث ا  So4,161-49cو

معموالً كاهش عملكرد كمتری در شرايط تنش خشكي

 45-53Mانتشار نكروز چوب خوشه باااليي را نشاان

نسبت به ارقام ديررس دارند (رسولي و گلمحمدی،

ميدهند (هولزاپف وكوومب.)5331 ،5

 )5933و در مواردی نيز بدلي باال بودن ذخاير غذايي

زمان رسیدن میوه

زمستانه تحم مناسبي هم به سرمای زمستانه دارند.

ارقام انرورمورد بررسي در زمانهای متفاوتي به

با اين وجود تعدادی از ارقام با ميوه ديررس مانند رشه

مر،له رسيدگي و برداشت رسيدند .به ترتيب ارقام

وجود دارند كه تحم بااليي به تنش خشكي دارند اما

ياقوتي ،خليلي ،فليم سيدلس ،پرلت ،مام برايمه ،رشه،

در زمان رشد و رسيدن ميوه اگر تنش زياد باشد توليد

كج انرور و كالهداری به مر،له رسيدگي وارد شدند

ميوه دچار مشك

خواهد شد در ،اليكه در ارقام

(نمودار .)55

زودرس متحم به خشكي ،رشد و توليد ميوه معموالٌ

زودرسي محصول از جمله عام های مهم در
تعيين رقم مناسب برای كشت در شرايط ديم و تحم
1. Holzapfel, and Coombe
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مهرماه

شهريور ماه

مرداد ماه

هفته

هفته

هفته

دوم

اول

چهارم

سوم

دوم

اول

چهارم

سوم

دوم

رقم

اول

ياقوتي
خليلي سفيد
فليمسيدلس
پرلت
مام برايمه
رشه
كج انرور
كالهداری

نمودار  -55زمان رسيدن ميوه ارقام انرور بارده در منطقه سردشت

همزمان با تنش آبي محيط نخواهد بود و توليد ميوه

یاقوتی

دچار مشك نخواهد شد (دولتيبانه و جليليمرندی،

انرور رقم ياقوتي از ارقام بسيار زودرس انرور در

.)5939

ايران است كه به صورت نوبرانه مصرف ميشود .اين
رقم نيز خاصيت زودرسي و فشردگي ،بههای خود را

وضعیت رشد و نموی و تولید میوه ارقام مورد

درمنطقه سردشت نشان داد .در اواسط تيرماه در،دود

بررسی درمنطقه سردشت درشرایط دیم ی 5

 11درصد ،بهها رنگگيری داشتند و در اواخر همين

سال آزمایش

ماه قاب برداشت بودند .وضعيت رشدی اين رقم در

خلیلی سفید

شرايط ديم مناسب بود و تنش كم آبي را به خوبي
تحم

به طوركلي اين رقم در طي  1سال بررسي از زمان

نمود .يكي از مشكالت عمده اين رقم ،مله

كشت تا رسيدن به مر،له باردهي بسيار سازگار با

گنجشک به ميوه در منطقه بود و از طرفي هم در

به تنش

ميوه ،بواسطه وجود ارقام ميوه

وضعيت منطقه بود .بطوريكه هم متحم

زمان رسيدن كام

خشكي و هم متحم به سرمای زمستانه بود و بهتر از

ديرر از مناط گرمتر ،در بازار قيمت ياقوتي بشدت

تمامي ارقام مورد بررسي سازگاری نشان داد .اين رقم

افت ميكند .بر اين اساس عليرغم سازگار بودن رقم به

زودتر از بقيه به مر،له باردهي رسيد و در دو سال

منطقه كشت ،ولي بواسطه مساي

اقتصادی توصيه

باردهي ميوه قاب قبولي توليد نمود .در اواسط تيرماه

نميشود.

اغلب ،بهها درمر،له ترش و شيرين شدن قرار
ميگيرند .ميزان رشد رويشي اين رقم مناسب است.
15
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زمستان تعداد زيادی از نهالها ازبين رفتند و مجدداً

کالهداری

واكاری انجام گرفت .بنابراين تعداد اندكي از نهالها به

رقم كالهداری رقمي ديررس در منطقه است .در
اواسط تيرماه در مر،له غوره ميباشد .اين رقم در دو

مر،له باردهي رسيدند.

سال شروع باردهي خوشههای بسيار كوچكي توليد

فلیمسیدلس

نمود .از لحاظ رشدی مناسب بود ولي ميزان توليد

اين رقم خارجي و بيدانه در منطقه سردشت در

كمي داشت .تصميمگيری در مورد اين رقم منوط به

طي دو سال متوالي توليد ميوه مناسبي نشان داد.

بررسي بيشتر ميباشد.

رقمي بسيار پربارده كه تقريباً در هر شاخه سبز دو

مامبرایمه

عدد خوشه وجود داشت .از لحاظ زمان رسيدن ميوه

انرور دانهدار و ديررس مامبرايمه يكي از ارقام

اندكي ديرتر از ارقام ياقوتي و خليلي ميرسد .رنگ

تجاری و با ارزش انرور در منطقه سردشت است كه در

گيری ناقص و تنک بودن خوشهها از مشكالت مهم

زمان رسيدن هم ميوه و هم مويز آن از قيمت بسيار

مشاهده شده دراين رقم در منطقه مورد بررسي بود.

بااليي برخوردار است .يكي از مشكالت اساسي اين رقم

پرلت

در شرايط ديم ،تحم

اين رقم در منطقه مورد بررسي از رشاد رويشاي و

پايين خشكي و سرما و كم

شدن عملكرد و تنک بودن خوشهها ميباشد.

توليد ميوه قاب قبولي برخوردار بود و ميوههای تولياد

کج انگور

شده نيز از لحاظ شك راهری و كيفيت بسيار رضايت

تحم به كم آبي اين رقم مناسب بود و ميزان

بخش بودند .اين رقم همزمان با انرور فليم سايدلس و

رشد رويشي در ،د قاب قبولي قرار داشت، .بههای

بعد از ياقوتي و خليلي در منطقه سردشت ميرسد .در

اين رقم كشيده و خوشه نيزتنک بود .در خصوص اين

هر شاخه سبز تقريباً دو خوشه توليد ميشود كه نشان

رقم نياز هست كه به مدت چند سال ديرر صفات

از باردهي باالی آن است .از اواسط تيرماه مر،له ترش

رويشي و كمي و كيفي ميوه بررسي گردند.

و شيرين شدن شروع ميشود.

رشه
نتیجهگیری کلی

اين رقم عليرغم اينكه بومي منطقه ميباشد و
ساليان سال در منطقه به صورت ديم كشت ميشود.

براساس فاكتورهای تحما باه سارمای زمساتانه،

اما در اين بررسي به سختي در زمين اصلي مستقر

تحم به كام آباي و كشات در شارايط ديام و تولياد

گرديد و در سال  5932نيز با بروز سرمای شديد

مناسب و قاب قبول در شرايط منطقه سردشت ،ارقاام
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انرورخليلي سفيد ،ياقوتي ،پرلت ،فليم سيدلس ،رشه و

فيستا ،بالكسيدلس ،مامبرايمه ،فخری قادر به تحما

كج انراور بارای كشات در منطقاه سردشات مناساب

شرايط ديم و كم آبي را نداشتند و ،ساس به سرما نيز

هستند .گرچه به غير از پرلات و خليلاي سافيد سااير

بودند و بر اين اساس مناسب كشت در شرايط منطقاه

ارقام تحم مناسبي به سرمای زمساتان ندارناد و الزم

مورد مطالعه نبودند .با توجه باه باا ارزش باودن مياوه

است در شرايط سردشت به صورت خوابيده يا پاچراغي

ارقامي چون مامبرايمه و بالك سيدلس امكاان كشات

با ،داق ارتفاع تنه تربيت شوند كه در اين ،الت و باا

آبي آنها در منطقه بايد بررسي شود گرچاه رقام ماام

توجه به بارش مناسب برف در منطقه تاكهاا پوشاش

برايمه باه صاورت آباي در منطقاه سردشات كشات و

يافته و از سرمای زمستانه ،فارت خواهند شد .ارقاام

پرورش مييابد.
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Abstract
Due to geographical and suitable climate, Iran is one of the most important viticulture
regions in the world. Drought is one of biotic stresses limiting the growth and production of
plants leading to reduced physiological and biochemical traitss such as photosynthesis and
vegetative growth. Vinifera grape cultivars are more tolerant to drought stress and there is a
high diversity among genotypes and species. In order to study the adaptability of some Iranian
grape cultivars in dryland farming, this research was conducted as a RCBD design in west
Azerbaijan provinces (Sardasht region). Cuttings of Rasha, Mambraima, Yaghoti, Askari,
Khalili, Kolahdary, Kajangoor, Fakhri, Shahani, Perllete and Flame seedless cultivars was
planted in field and trained as head prune training system. After three growing years, some
quantitative and qualitative traits such as yield, berry and bunch weight, TSS, cold winter
tolerance, viability percent in vineyard and harvest time was recorded. Results showed that
Perllete and Flame seedless cultivars had the higher yield in two studied years than other
cultivars. Yaghoti, Khalili, Flame seedless and Perllete were the early ripening cultivars,
respectively. Based on earliness in ripening, higher yield with better fruit quality for marketing,
Khalili, Yaghoti, Perllete and Flame seedless cultivars were superior and may be introduced as
adapted and more suitable new cultivars for Sardasht region.
Keywords: Adaptability, Drought, Flame seedless, Rasha
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