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 مقاله پژوهشی 
در   امیدبخشچند رقم انگور بیوشیمیایی  فیزیولوژیکی وبرخی خصوصیات ارزیابی 

 آبیاری کم شرایط
 

 3اله رسولیولی  و *2، اسماعیل سیفی1آذر صیدی 
 

 ( 9/12/1399تاریخ پذیرش:   -17/8/1399)تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

انگور  ارقام امید بخش   فیزولوژیکی و بیوشیمیاییهای  گیبررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی ویژ  پژوهش حاضر به منظور

تیمار شد.  روسیآزمایشی  های  انجام  انگور  رقم  پنج   ,Qazagiski Ramphi, Supran Bulgar, Muscat Yamtazini)شامل 

Kishmish Hisrao, Besmiamphi Ramphi)    ایرانی رقم  و  و دو   40و    70،  100و سه سطح خشکی )سفید(    دانهبی)چفته 

فاکتوریل    بودند.(  زراعیدرصد ظرفیت   به صورت  پایهآزمایش  تصادفی    بر  بصورت گلدانی در گلخانه طرح کامالً  تکرار  با سه 

شد.  انجام  تاکستان  انگور  تحقیقات  آنزیم  ایستگاه  فعالیت  مانند  صفاتی  تنش  اعمال  از  گکپراکاتاالز،    های بعد  کول  ایاسیداز، 

رطوبت میزان کلروفیل،  کل، غلظت پرولین،  غلظت قند محلول، پروتئین  هیدروژن پراکسیداز،  پراکسیداز،    آسکورباتپراکسیداز،  

نتایج نشان داد کاهش میزان آب آبیاری به ترتیب در    گیری شدند.هص پایداری غشاء سلولی اندازشاخ  نسبی برگ، نشت یونی و

آسکوربیک پراکسیداز،   ،اکسیدانیدار فعالیت آنتیه نسبت به شاهد باعث افزایش معنیدرصد ظرفیت نسبی آب مزرع   40و    70

م کاهش  گردید.  پراکسیداز  گایاکول  و  محلول  قند  پرولین،  پراکسیداز،  هیدروژن،  باعث  پراکسیداز  آبیاری  آب    کاهش یزان 

لی  و کاهش شاخص پایداری غشا سلولی گردید. به طور ک  bکلروفیل    ، aدار نشت یونی، ظرفیت نسبی آب برگ، کلروفیل  معنی

  دانه سفید و ارقام بید و  مل به تنش باالتری برخوردار بودر مقایسه با سایر ارقام مورد بررسی از تح  Qazagiski Ramphiرقم  
Besmiamphi Ramphi  به ترتیب در رتبه دوم و سوم تحمل به تنش خشکی قرار گرفتند . 

 

 انگور، آنزیم، پرولین، تنش خشکی   :کلیدی  کلمات

 
 ، ایران.گرگان، گرگان طبیعی منابع و  کشاورزی علوم دانشگاه  گیاهی، دتولی دانشکده  باغبانی، علوم دانشجوی دکتری، گروه  -1

 ، ایران.گرگان، گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه  گیاهی، تولید دانشکده  باغبانی، علوم دانشیار، گروه  -2

 ، ایران.کرج کشاورزی، جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یعلوم باغبان قاتی سسه تحقؤ م ری،یمعتدله و سردس های وه یپژوهشکده ماستادیار پژوهش،  -3

 :پست الکترونیک esmaeilseifi@yahoo.com 
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 مقدمه 

( یکی  .Vitis vinifera Lانگور  استراتژیک  محصوالاز  (  ت 

و  باغی   میدنیا  محسوب  ارزش شود  ایران  بخاطر  که 

تغذیه و  دارد  اقتصادی  وسیعی  کشت  زیر  سطح  ای 

از صادرات    ( و 1398نژاد و همکاران،  )مؤیدی باالیی  سهم 

خود   به  پسته  از  پس  را  کشاورزی  حوزه  در  نفتی  غیر 

 .(1397رسولی، اختصاص داده است )

مهم از  یکی  خشکی  تنشتنش  غیرزیستیترین  و    های 

محصوالت   عملکرد  و  تکامل  رشد،  کننده  محدود  عامل 

باغی  و  همکاران،  )مؤیدیاست    زراعی  و  به  .  (1398نژاد 

خشک و اقلیم  طور کلی تاک با آب و هوای خشک و نیمه

سازگ سردسیری  استمعتدله  داشته  خوبی  و    1)چاوز  اری 

برر2010همکاران،   و (.  فیزیولوژیک  صفات  سی 

رقم انتخاب  در  مقاوم  بیوشیمیایی  خشکی  تاک  های  به 

توان به بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله این صفات می

محتو آب،  مصرف  آنتی  اکارایی  ظرفیت  کلروفیل،  ی 

کماکسیدانی کاهش  محتو،  در  آب،  اتر  نسبی  تنظیم  ی 

بیش فتوسنتزی  قابلیت  و  رشدی  ظرفیت  بهتر،   تراسمزی 

)لویی برگ کرد  اشاره  همکاران،    2ها  تنظیم  .  (2012و 

اسمزی از نظر تجمع امالح سازگار به عنوان یک سازگاری  

در   مقاومت  برای  گیاه  فیزیولوژیکی  در  مهم  خشکی  برابر 

است شده  گرفته  امر    نظر  این  و   جذبکه  خاک  از  آب 

آما محیطنگهداری  در  رشد  و  گاز  تبادل  سلول،  های  س 

(.  2003)چاوز و همکاران،    کندسهیل میبسیار خشک را ت

سازگ  امالح  تجمیع  با  آنتی  همراه  فعالیت  افزایش  و  ار 

در اکسیدان  پرولین  میزان  در  توجهی  قابل  افزایش  ها، 

استبرگ شده  مشاهده  تاک  همکاران،   3)دوپیس   های  و 

آمینه  (2011 اسید  این  آبی  تنش  شرایط  در  نقش . 

(  ROS) 4کسیژن فعال های امحافظتی در برابر تشکیل گونه

ها  های گیاهی برای حفاظت در برابر این آسیب سلول   .دارد

رادیکا آزاد مجهز هستند.  لبه سیستم جاروب کننده  های 

آنتی شامل  سیستم  )کاتاالز،  اکسیداناین  آنزیمی  های 

سوپراکسی پراکسیداز غیر،  و   )... و  هست دسموتاز  آنزیمی 

همکاران،  )مؤیدی و  تحقی1398نژاد  بیانگر  (.  متعدد  قات 

آنتی ژنوتیپظرفیت  در  باالتر  به  اکسیدانی  مقاوم  های 

)مؤیدی انگور  در  همکاران،  خشکی  و  سیب  (1398نژاد   ،

 
1. Chaves 

2. Liu 

3. Doupis 

4. Reactive oxygen species 

همکاران،    5)ونگ شکافنده   (2012و  و  )ابتدایی  انار  ،  6و 

ها به های فیزیولوژیکی ژنوتیپشناخت پاسخ  ( است.2017

آستانه سطح  تنش متوسط و شدید آب نه تنها برای تعیین 

استرس بلکه برای شناسایی ارقام حساس و مقاوم در برابر  

نژادی انگور از موارد ضروری در برنامه های بهتنش خشکی 

 است.

بودن پراکنده  به  توجه  مناطق  انگورکاری   با  در  ایران  های 

نیمه و  بوته خشک  رشد خشک،  از  قسمتی  در  انگور  های 

و تعرق زیاد است    سالیانه خود در فصل تابستان که تبخیر

گیرند  آبی و خشکی قرار میثیر تنش کمأ به شدت تحت ت

گل کاهش  به  منجر  در که  و  فیزولوژیک  پیری  و  انگیزی 

عملکرد می سرایی و همکاران، شود )سوخت نهایت کاهش 

برخی (  1398 تغییرات  تعیین  حاضر،  پژوهش  از  هدف 

تنش  سطوح  از  ناشی  بیوشیمیایی  و  فیزیولوژیکی  عوامل 

انگور امیدبخش  خش ارقام  . بررسی این صفات  استکی در 

آبی به عنوان نشانگرهای مقاومت به تنش  تحت شرایط کم

مقاوم شناسایی  به  و منجر  خشک  شرایط  در  رقم  ترین 

 شود.  میو توسعه مناطق کشت ارقام مناسب  آب کشور کم
 

 ها مواد و روش

تاکستان انگور  تحقیقات  ایستگاه  در  پژوهش  در  واقع    این 

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین 

مواد گیاهی شامل پنج رقم انگور روسی مقاوم به  اجرا شد.  

 Qazagiski Ramphi, Supran Bulgar, Muscatخشکی )

Yamtazini, Kishmish Hisrao and Besmiamphi 

Ramphi)  آن سازگاری  آذربایجان که  منطقه  در  قبال    ها 

قزوین   و  دولتی غربی  و  )رسولی  است  شده  بانه،  ارزیابی 

عنوان 1396 به  چفته  انگور  رقم  شامل  ایرانی  رقم  دو  و   )

قزوین   استان  محلی  ارقام  میان  در  خشکی  به  مقاوم  رقم 

گل و  عنوان   دانهبیو    (1398محمدی،  )رسولی  به  سفید 

این آزمایش در    رقم غالب منطقه و به عنوان شاهد بودند. 

گلدان در سه تکرار و دو قلمه در هر    شرایط گلخانه، داخل 

طرح   پایه  بر  فاکتوریل  صورت  به  آزمایشی(  )واحد  گلدان 

قلمه پاییز  فصل  در  شد.  اجرا  تصادفی  سه  کامالً  های 

میلیجوانه  ده  تا  هفت  قطر  با  نظر  مورد  ارقام  از ای  متر 

ریشه  برای  و  تهیه  انگور  ملی  بهکلکسیون  گلخانه   زایی 

به   هاقلمه  زایییل کالوس و ریشه منتقل گردید. جهت تسه

 
5. Wang 

6. Ebtedaie and Shekafandeh 
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شد.  نگهداری  وارونه  بصورت  و  اره  خاک  در  یکماه  مدت 

ریشهقلمه از  پس  گلدانها  به  قطر زایی  با  پالستیکی  های 

ارتفاع  سانتی  25دهانه   و  که  سانتی  30متر   25متری 

با خاک  سانتی آن  کود  متر  و  ماسه  زراعی،  )ترکیب خاک 

نسبت   با  پوسیده  منتقل  (  1:1:1حیوانی  بود،  شده  پر 

  40و    70،  )شاهد(   100تنش خشکی در سه سطح  گردید.  

مزرعهدرصد   آب  نسبی  و )  ظرفیت  پرانیچیانکیس 

شد.    (2008،  1آنجالکیس آب  اعمال  میزان  تعیین  برای 

رقم  گلدانمصرفی،   و    تا حدهای شاهد هر  آبیاری  غرقاب 

ثبت   و  توزین آب و آب مانده در گلدانزهمیزان دو روز بعد  

حالت   این  در  مصرفی  آب  میزان  درصد    100گردید. 

درصد بر اساس    40و    70بوده و تیمارهای    زراعیظرفیت  

تیمارهای شاهد،   دور آبیاری برای آن محاسبه و اعمال شد. 

درصد به ترتیب هر دو، پنج و هشت روز یکبار    40و    70

مدت زمان اعمال هر یک از تیمارهای خشکی با توجه   .بود

ها و ظهور عالئم  ها، یکساله بودن نهالکم گلدان  به حجم

زرد شدن   و  برگ  مثل جمع شدن  تنش خشکی  از  ناشی 

)  30حاشیه برگی   تا    15روز  بود  15تیر  و    2)نری  مرداد( 

خشکی  .  (2003همکاران،   دوره  پایان  از  و  پس  متغیرها 

با استفاده از فرمول زیر   . ندگیری شدی زیر اندازههاشاخص

،  3سسی  )دهندا و   آب برگ محاسبه گردید  محتوای نسبی

1998). 

 
اندازه یونی گیریبرای  نشت  شاخص    ( EL)  میزان  و 

غشا   استفاده  (1994)  4سایرامروش   از  (MSI)  پایداری 

از گیریاندازهشد.   کلرفیل  و   روش میزان  لیچتنتالر 

روش ،  (1983)  5ولبورن  از  کل  پروتئین    6برادفورد   غلظت 

از(1976) پرولین  غلظت  همکاران   7بتیس  روش  ،    و 

اندازه(1973) هیدروژن گیری،  پراکسید  روش   از  میزان 

همکاران  8الکسیوا  آنزیم اندازه  (،2001)  و  فعالیت  گیری 

روش ا ایگ از  پراکسیداز  میهلی   کول  و  ،  (1995)  9چانس 

آنزیم  اندازه فعالیت  میزان  از    آسکورباتگیری  پراکسیداز 

 
1. Paranychianakis and Angelakis 

2  . Neri 

3. Dhanda and sethi . 

4. Sairam 

5. Lichtenthaler and Wellburn 

6. Bradford 

7. Bates 

8. Alexieva 

9. Chance and Maehly 

گیری میزان فعالیت  اندازه،  (1981)  10ناکانو و آسادا  روش

روش از  کاتاالز  س  آنزیم  و  برای   (9819)  11ته دهیندا  و 

برگ  اندازه قند محلول در  میزان    12شلیگل  روش   ازگیری 

شد.   (1986) تیمارهای   استفاده  اثر  تعیین  منظور  به 

و   واریانس  تجزیه  از  بررسی  مورد  صفات  در  آزمایشی 

آزمایشی   تیمارهای  در  صفات  میانگین  روش مقایسه    از 

دامنه چند  میانگین  شد.  مقایسه  استفاده  دانکن  به  ای 

بندی  با تحمل باالی کم آبیاری از رتبه منظور انتخاب ارقام  

گردید  استفاده  میانگین  مقایسه  نتایج  اساس  بر  که    ارقام 

ارقام با عدم اختالف معنی دار، کدهای یکسان دریافت  که 

کم که  نشاننمودند  رتبه  عدد  باال ترین  تحمل  بود دهنده     

همکاران،  )دولتی و  و  (1389بانه  بیوشیمیایی  صفات   .

نرمکلیه  فیزیولوژیکی   از  استفاده  با  آماری  افزار محاسبات 

صحت    21نسخه    SPSSآماری   قضاوت  مالک  شد.  انجام 

 در نظر گرفته شد.   %5نتایج بر اساس حداقل خطای 

 

 و بحث   نتایج

واریانس  تجزیه  از  حاصل  که  نتایج  داد  س  نشان  طوح اثر 

قم در خصوصیات بیوشیمیایی به غیر از اثر رقم  آبیاری و ر

رقم  و  ولی اثر متقابل آبیاری    . دار بودبر پروتئین کل معنی

پراکسیداز  گایاکول  و  پراکسیداز  آنزیم  فعالیت  در  فقط 

اری در خصوصیات اثر سطوح آبی(.  1)جدول    شددار  معنی

معنی دفیزیولوژیکی  فقط  رقم  اثر  ولی  بوده،  مقادیر  دار  ر 

RWC    و کلروفیلb  دار بود. اثر متقابل آبیاری و رقم  معنی

هیچک معنیدر  فیزیولوژیکی  خصوصیات  از  نبود دام  دار 

 (. 2)جدول 

مقایسه میانگین اثر سطوح آبیاری در صفات بیوشیمیایی و  

جدول   در  کاهش    3فیزیولوژیکی  است.  شده  داده  نشان 

در   ترتیب  به  آبیاری  آب  ظرفیت د  40و    70میزان  رصد 

معنی افزایش  باعث  شاهد  به  نسبت  مزرعه  آب  دار  نسبی 

آنتی فعالیت  پراکسیداز، میزان  آسکوربات  اکسیدانی 

و   محلول  قند  پرولین،  پراکسیداز،  هیدروژن،  پراکسیداز 

 درصد  40گایاکول پراکسیداز گردید به طوری که آبیاری  

این صفات   افزایش مقادیر  باعث  ظرفیت نسبی آب مزرعه 

میزان گرد کاهش  باعث  آبیاری  کاهش  دیگر  طرف  از  ید. 

افزایش میزان  پروتئین کل گردید.  فعالیت آنزیم کاتاالز و 

 
10. Nakano and Asada 

11. Dhinda and Sethi 

12. Sheligl 



 ...  ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چند رقم انگور امیدبخش در صیدی و همکاران: 

84 

 انگور  صفات بیوشیمیایی تجزیه واریانس تاثیر کم آبیاری، رقم و اثر متقابل آنها بر برخی  -1جدول 

 میانگین مربعات  

 منبع تغییرات 
درجه 

 آزادی 
 محلول قند  پرولین  پروتئین کل 

کول گایا

 پراکسیداز
 پراکسیداز کاتاالز 

هیدروژن  

 پراکسیداز

آسکوربات 

 پراکسیداز

 4/ 957٭ 0/ 168٭٭ 0/ 720٭٭ 4/ 076٭٭ 11/ 231٭٭ 0/ 481٭٭ 0/ 365٭٭ 0/ 589٭٭ 2 آبیاری 

 0/ 170٭٭ 0/ 149٭ 0/ 049٭٭ 0/ 253٭٭ 1/ 493٭٭ 0/ 162٭٭ 0/ 021٭ ns022/0 6 رقم

 ns091/0 ns049/0 0/ 015٭ ns118/0 0/ 208٭٭ ns046 /0 ns010/0 ns390/0 12 آبیاری×رقم 

 0/ 028 0/ 04 0/ 006 0/ 062 0/ 071 0/ 031 0/ 002 0/ 028 42 خطا 

 10/ 9 19/ 1 12/ 3 19/ 9 11/ 6 18/ 6 14/ 3 5/ 7 - %( )ضریب تغییرات 

ns ،درصد  1و  5دار در سطح احتمال معنی  و تفاوت دارمعنی نبود تفاوت : به ترتیب ٭٭و  ٭ 

 
 فیزیولوژیکی انگور صفات  واریانس تاثیر کم آبیاری، رقم و اثر متقابل آنها بر برخی تجزیه -2  جدول

 میانگین مربعات  

 رطوبت نسبی مقدار  یونی نشت  پایداری غشاء  bکلروفیل  aکلروفیل  درجه آزادی  منبع تغییرات 

 474/ 465٭٭ 3/ 1٭ ٭37/ 3 3/ 880٭٭ 4/ 957٭٭ 2 آبیاری 

 68/ 947٭٭ ns83 /0 ns9 /0 0/ 291٭٭ ns307/0 6 رقم

 ns204/0 0 /154ns 0 /93ns ns10 /0 ns186 /34 12 آبیاری×رقم 

 18/ 630 0/ 5 0/ 677 0/ 044 0/ 139 42 خطا 

 19/ 8 12/ 8 12/ 9 18/ 7 19/ 7 - ضریب تغییرات )%( 

ns ،درصد  1و  5دار در سطح احتمال نی دار و تفاوت مع: به ترتیب نبود تفاوت معنی ٭٭و  ٭ 

 
افز باعث  آبیاری  معنیآب  برگ، ایش  آب  نسبی  مقدار  دار 

کلروفیل   کلروفیل  aمیزان   ،b    کاهش و  یونی  نشت  و 

 شاخص پایداری غشا سلولی گردید. 

مقایسه میانگین ارقام از نظر صفات مورد بررسی در جدول  

آسکوربات   4 آنزیم  فعالیت  نظر  از  است.  شده  داده  نشان 

م باالترین  که  داشته  زیادی  تنوع  ارقام  یزان پراکسیداز، 

 
 اثر سطوح آبیاری در صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی -3 جدول

 سطوح آبیاری  

 % 100 70% 40% صفات 

 a853 /1 b417 /1 c876 /0 (mmol/min)آسکوربات پراکسیداز 

 a665 /0 b520 /0 ab561 /0 (mmol/min)هیدروژن پراکسیداز 

 a616 /0 b407 /0 c237 /0 (mmol/min) پراکسیداز 

 c515 /1 b040 /2 a412 /2 (mmol/min) کاتاالز 

 a249 /2 b294 /1 c655 /0 (mmol/min) کول پراکسیداز گایا

 a687 /1 b496 /1 b421 /1 (µg) قند محلول 

 a407 /0 b234 /0 c115 /0 (µmol/g) پرولین 

 c983 /0 a303 /1 b200 /1 (µmol/ml) پروتئین کل 

 b71 b4 /73 a7 /97 (%) مقدار آب نسبی 

 b326 /0 b340 /0 a398 /0 (%)  هانشت الکترولیت

 a3 /67 a7 /65 b8 /59 (%) پایداری غشاء 

 a  (mg/g) c446 /1 b744 /1 a387 /2کلروفیل 

 b  (mg/g) c624 /0 b828 /0 a425 /1کلروفیل 

 داری ندارند تفاوت معنی درصد )دانکن(  پنجحرف مشترک در سطح احتمال  ی با حداقل یکهایدر هر ردیف، میانگین
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ا رقم  فعالیت  در  آنزیم  گردید.  دانهبیین  مشاهده   سفید 

هیدروژن آنزیم  فعالیت  رقم بیشترین  در  پراکسیداز 

Besmiamphi Ramphi    مشاهده گردید. تنوع ارقام از نظر

فعالیت   که  طوریکه  به  نبوده  باال  پراکسیداز  آنزیم  فعالیت 

و   چفته  ارقام  در  آنزیم  به    Kishmish Hisraoاین  نسبت 

پا  ارقام  قرار سایر  سطح  یک  در  ارقام  بقیه  و  بوده  یین 

رقم   در  کاتاالز  آنزیم  فعالیت  میزان  باالترین  داشتند. 

Kishmish Hisrao    فعالیت نظر  از  ارقام  تنوع  شد.  دیده 

در   آنزیم  این  فعالیت  که  بوده  باال  نیز  پراکسیداز  گایاکول 

باالتر از سایر ارقام بود. بیشترین    Qazagiski Ramphiرقم  

و پرولین نیز    Kishmish Hisraoد محلول در رقم  میزان قن

چفته،   ارقام  و    Qazagiski Ramphiسفید،    دانهبیدر 

Supran Bulgar  قادری و همکاران  مشاهده شد. در تحقیق

 رقم نیز تنش خشکی باعث افزایش پرولین در دو (1385)

حاضر  تحقیق  نتیجه  با  که  گردید  رشه  و  خوشناو  انگور 

نیز   (1390)  و همکاران  مرندی جلیلی  همسو بود. همچنین

مقدار   تنش،  تشدید  و  آبیاری  آب  کاهش  که  داد  نشان 

ارقام  در  چشمگیری  افزایش  پرولین  و  محلول  قندهای 

داشت.   خشکی  تنش  به  تحقیقمتحمل  و    1کریمی  در 

سفید    دانهبیتنش خشکی در انگور رقم    (2017همکاران )

ف پرولین،  محلول،  کربوهیدرات  افزایش  عالیت  باعث 

فعالیت و  آسکوربپراکسیدازها  به  اتهای  شدند.  پراکسیداز 

می کمنظر  تنش  شرایط  تحت  که  انگور  رسد  ارقام  آبی، 

کم به  مکانیسممتحمل  کاربستن  به  با  های  آبی 

)به   پرولین  میزان  افزایش  جمله  از  مختلف  فیزیولوژیکی 

ها( توانسته باشد  منظور تنظیم اسمزی وحفظ آماس سلول 

، و همکاران  یدنمر)جلیلی  آبی را تحمل نمایند مشرایط ک

1390.) 

دانه سفید و  فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در رقم بی

یشتر از سایر ارقام ب  Muscat Yamtaziniم  به دنبال آن رق

بود.   بررسی  نظر   نیز  Besmiamphi Ramphiرقم  مورد  از 

آنزیم    فعالیتبود.  فعالیت آنزیم هیدروژن پراکسیداز بیشتر  

ارقام   در   Besmiamphi Ramphi  ،Supranپراکسیداز 

Bulgar  ،Muscat Yamtazini  ،Qazagiski Ramphi    و

  Kishmish Hisraoسفید مشابه همدیگر و باالتر از    دانهبی

قند   مقدار  و  کاتاالز  آنزیم  فعالیت  نظر  از  بود.  چفته  و 

رقم   آنزیم   Kishmish Hisraoمحلول  فعالیت  نظر  از  و 

رقم  گایاک پرولین  مقدار  و  پراکسیداز   Qazagiskiول 

 
1. Karimi 

Ramphi   خصوصیات نظر  از  بودند.  سایرین  از  برتر 

میزان  و  برگ  آب  نسبی  ظرفیت  مانند  فیزیولوژیکی 

اختالف bکلروفیل   طوری  ،  به  بوده  باال  نسبتاً  که ارقام 

میزان کلروفیل   بیشترین میزان ظرفیت نسبی آب برگ و

b  در رقمMuscat Yamtazini  (. 4یده شد )جدول د 

فعالیت   بر  آبیاری  در  رقم  متقابل  اثر  میانگین  مقایسه  در 

میزان  و کاهش  تنش خشکی  افزایش  با  پراکسیداز،  آنزیم 

آب آبیاری، فعالیت این آنزیم در ارقام مورد بررسی افزایش  

درصد ظرفیت نسبی آب   40که در آبیاری   یافت به طوری

رقم   دو  در   Muscatو  Besmiamphi Ramphiمزرعه 

Yamtazini    مشاهده پراکسیداز  آنزیم  فعالیت  بیشترین 

)شکل   فعالیت 1گردید  بر  آبیاری  در  رقم  متقابل  اثر   .)

رقم   پراکسیداز،  گایاکول  در   Qazagiski Ramphiآنزیم 

تمامی تیمارهای آبیاری دارای فعالیت آنزیمی باالتری بود. 

بی رقم  آن  بر  و  عالوه  سفید   Besmiamphi Ramphiدانه 

آبیاری   بیشترین  40در  مزرعه  آب  نسبی  ظرفیت   درصد 

(.  2فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز را نشان دادند )شکل  

داری اثر متقابل برخی از صفات  رسد عدم معنیبه نظر می

به   گیاه  پاسخ  در  یکنواختی  عدم  از  ناشی  بررسی  مورد 

آبی و مدت زمان کوتاه اعمال تنش است. اگرچه تنش کم

آنزیمفعال آنتییت  تنش  های  به  پاسخ  در  گیاه  اکسیدانی 

نداشت.   مشخصی  نزولی  یا  صعودی  سیر  ولی  شده  آغاز 

قادری حاضر  تحقیق  نتیجه  )  2مطابق  همکاران  ( 2011و 

بین سه  پایداری غشاء سلولی  نمودند که شاخص  گزارش 

معنی اختالف  خشکی  تیمارهای  در  انگور  داری رقم 

قم خوشناو شاخص پایداری  مشاهده شد که در این میان ر

در بررسی غشاء سلولی باالتری نسبت به سایر ارقام داشت.  

دیگر اثر کمبود آب و اثر متقابل آن با آلودگی گرد و غبار  

رقم   انگور  فیزیولوژیکی  و  رویشی  تغییرات  روی    دانهبیبر 

تحت   در  غشاء  پایداری  شاخص  که  شد  گزارش  سفید 

هش یافت )کریمی و  شرایط گرد و غبار و تنش خشکی کا 

 (.2017همکاران، 

( میزان کلروفیل در  2001و همکاران ) 3در تحقیق رامتیک 

به عبارت    .درصد بود 95/13انگورهای تحت استرس حدود 

کم و  خشکی  استرس  کاهش دیگر  باعث  میزان   آبیاری 

همکاران  و  قادری  مطالعات  نتایج  بود.  شده  کلروفیل 

کاهش   (1385) و  بوده  حاضر  تحقیق  نتیجه  با  همسو 

 
2. Ghaderi   

3. Ramteke 
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 مورد ارزیابی  اثر رقم در صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی -4جدول 
 Supran Bulgar چفته  دانه سفیدبی صفات

Besmiamphi 
Ramphi 

Kishmish 
Hisrao 

Qazagiski 
Ramphi 

Muscat 
Yamtazini 

آسکوربات پراکسیداز 
(mmol/min) 

a557 /1 bc357 /1 de251 /1 e113 /1 bc 344 /1 c315 /1 ab496 /1 

هیدروژن پراکسیداز  
(mmol/min) 

bc47 /0 c384 /0 abc562 /0 a72 /0 ab 699 /0 abc 572/0 ab647 /0 

 a446 /0 b28 /0 a485 /0 a49 /0 b331 /0 a415 /0 a418 /0 (mmol/min) پراکسیداز 

 bc012 /2 ab151 /2 bc902 /1 ab129 /2 a297 /2 c583 /1 c786 /1 (mmol/min) کاتاالز 

 گایاکول پراکسیداز 

(mmol/min) 
b491 /1 cd205 /1 b492 /1 bc428 /1 e719 /0 a139 /2 d982 /0 

 abc51 /1 c4 /1 ab62 /1 ab612 /1 a66 /1 c34 /1 bc47 /1 (µg) قند محلول 

 a284 /0 a246 /0 a306 /0 b184 /0 b18 /0 a289 /0 b167 /0 (µmol/g) پرولین 

 a132 /1 a21 /1 a138 /1 a211 /1 a158 /1 a22 /1 a128 /1 (µmol/ml) پروتئین کل 

 c72 /71 ab897 /77 bc4 /74 abc60 /74 c51 /72 abc47 /75 a03 /79 (%) مقدار آب نسبی 

 a34 /0 a392 /0 a38 /0 a33 /0 a325 /0 a38 /0 a32 /0 (%) ها نشت الکترولیت

 a26 /65 a74 /60 a87 /61 a92 /66 a43 /67 a36 /61 a69 /65 (%) پایداری غشاء 

 a  (mg/g) a87 /1 a81 /1 a99 /1 a98 /1 a77 /1 a63 /1 a22 /2کلروفیل 

 b  (mg/g) ab03 /1 ab1 ab02 /1 ab01 /1 b94 /0 c65 /0 a31 /1کلروفیل 

داری ندارند )دانکن( تفاوت معنی هایی با حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال پنج درصد در هر ردیف، میانگین

 

 
دار  های دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنیمیانگین .فعالیت آنزیم پراکسیدازبر آبیاری×رقم مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح  -1شکل 

 R28 (Kishmish Hisrao ،)R13 (Muscat Yamtazini) ،R5 (Qazagiski  (،چفته) Ch1. درصد )دانکن( هستند 5حتمال خطای در سطح ا

Ramphi ،)R34 (Besmiamphi Ramphi ،)R6 (Supran Bulgar) ،W.S (دانه سفیدبی) . 

 

 
های دارای حروف مشترک فاقد تفاوت  میانگین .فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز بر مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح آبیاری×رقم -2شکل 

  R28  (Kishmish Hisrao ،)R13 (Muscat Yamtazini) ،R5  (،چفته)  Ch1 درصد )دانکن( هستند. 5دار در سطح احتمال خطای معنی

(Qazagiski Ramphi ،)R34 (Besmiamphi Ramphi ،)R6 (Supran Bulgar) ،W.S  (دانه سفیدبی) .
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دو  هر در کلروفیل مصرف آب آبیاری باعث کاهش میزان 

تحقیق رقم در  گردید.  رشه  و  و    ی دنمرجلیلی  خوشناو 

گزارش    (1390)همکاران   باعث    شدهنیز  خشکی  تنش 

قرمز و   دانهبیاوزوم و  زلکاهش مقادیر کلروفیل در ارقام ق 

تنش خشکی،   شدت  افزایش  با  که  طوری  به  گردید  رشه 

 یافت. در تحقیقمقادیر کلروفیل نیز افزایش  میزان کاهش  

( همکاران  و  اثر  (1386رضایی  باعث   خشکی تنش نیز 

معنی بیدانه دارکاهش  ارقام  کلروفیل  و میزان   سفید 

پتانسیلگردید.   شاهانی در  کلروفیل  کمهکاهش  آبی  ای 

می افزایش  برگ  به  رنگدانه  این  حساسیت  به  تواند 

گرما  تنش و  خشکی  شوری،  به  ویژه  به  محیطی،  های 

  نسبت داد که توسط بسیاری از محققان گزارش شده است 

همکاران،    1)غالمی  گفته(2012و  طبق    2اسمیرانوف  . 

به    (1993) تنش  شرایط  در  گیاهان  در  کلروفیل  کاهش 

م عالمت  یک  نظر  عنوان  در  اکسیداتیو  استرس  از  عمولی 

نوری  اکسیداسیون  نتیجه  است  ممکن  و  شده  گرفته 

  .رنگدانه، تخریب کلروفیل و یا کاهش سنتز کلروفیل باشد

کم و  خشکی  تنش  به  گیاه  نگه مقاومت  به  داری آبیاری 

تنش خشکی  شرایط  تحت  برگ  آب  نسبی  ظرفیت  باالی 

کریمی و   تحقیق. نتیجه  (2011و همکاران،    3)فرالونی  دارد

همسو با نتیجه تحقیق حاضر بود و   نیز  (2017همکاران )

رقم   برگ  آب  نسبی  محتوای  کاهش  باعث  خشکی  تنش 

خشکی،    دانهبی به  مقاوم  انگور  ارقام  در  گردید.  سفید 

در است  ممکن  برگ  آب  نسبی  مقدار  حفظ   حداکثر  اثر 

حالی   در  باشد  سلولی  تنش  آماس  به  حساس  ارقام  که 

آماس سلولی پایینی هستند. نتایج مشابهی    خشکی دارای

است شده  گزارش  محققین  دیگر  توسط  و    4)رایس   نیز 

کوندوراس2013همکاران،   همکاران  5؛  ذکایی  2008  ،و  ؛ 

 (.2014و همکاران،  6خسروشاهی

در مقایسه با سایر    Qazagiski Ramphiبه طور کلی رقم  

ر بود. ارقام مورد بررسی از تحمل به تنش باالتری برخوردا

به ترتیب در   Besmiamphi Ramphiسفید و    دانهبیارقام  

گرفتند   قرار  خشکی  تنش  به  تحمل  سوم  و  دوم  رتبه 

 (. 5)جدول 
 

 
1. Gholami 

2. Smirnoff 

3. Faraloni 

4. Rayees 

5. Koundouras 

6. Zokaee-Khosroshahi 

 گیری کلی نتیجه

کم داد  نشان  تحقیق  این  از  حاصل  باعث  نتایج  آبیاری 

آنتی فعالیت  به  افزایش  گردید  انگور  ارقام  اکسیدانی 

کم شدت  افزایش  باطوریکه  بیشتر آبیاری،  افزایش  عث 

آنتی افزایش  فعالیت  و  آبیاری  آب  کاهش  شد.  اکسیدانی 

تنش خشکی باعث کاهش میزان کلروفیل و ظرفیت نسبی  

آب برگ و افزایش میزان نشت یونی تخریب غشاء سلولی  

این وجودشد با  این   .  بررسی  انگور مورد  ارقام مختلف  در 

ایویژگی بود.  برخورد  باالیی  نسبتاً  تنوع  از  موضوع ن  ها 

از  انگور،  ارقام مختلف  است که  این حقیقت  نشان دهنده 

و  ویژگی خشکی  تنش  تحمل  جهت  متفاوتی  های 

 Qazagiskiکنند. به طور کلی رقم  آبیاری استفاده میکم

Ramphi    در مقایسه با سایر ارقام مورد بررسی از تحمل به

برنامه پیشرفت  جهت  بود.  برخوردار  باالتری  های  تنش 

است انتخاب رقم مناسب و متحمل به    انگور، بهتراصالحی  

صورت  کاشت  منطقه  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  خشکی 

بررسی بر  عالوه  و  بیوشیمیایی  پذیرد  و  فیزیولوژیکی  های 

های دخیل در  آزمایشات مولکولی نیز باهدف شناسایی ژن

 تحمل خشکی طراحی و اجرا شود. 
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 بر اساس نتایج مقایسه میانگین صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکیرتبه بندی ارقام مورد بررسی  -5جدول 
 ارقام  

دانه سفیدبی صفات  Supran چفته  

Bulgar 

Besmiamphi 

Ramphi 

Kishmish 

Hisrao 

Qazagiski 

Ramphi 

Muscat 

Yamtazini 

 1/ 5 3 2/ 5 5 4/ 5 2/ 5 1 آسکوربات پراکسیداز 

 1/ 5 2 1/ 5 1 2 3 2/ 5 هیدروژن پراکسیداز 

 1 1 2 1 1 2 1 اکسیدازپر

 3 3 1 1/ 5 2/ 5 1/ 5 2/ 5 کاتاالز 

 4 1 5 2/ 5 2 3/ 5 2 کول پراکسیداز گایا

 2/ 5 3 1 1/ 5 1/ 5 3 2 قند محلول 

 2 1 2 1 1 1 1 پرولین 

 1 1 1 1 1 1 1 پروتئین کل 

 1 2 3 1 2/ 5 1/ 5 3 مقدار آب نسبی

 1 1 1 1 1 1 1 نشت یونی 

 1 1 1 1 1 1 1 پایداری غشاء 

 a 1 1 1 1 1 1 1لروفیل ک

 b 5 /2 5 /2 5 /2 5 /2 2 1 3کلروفیل 

 23/ 5 21 24 22 23/ 5 24/ 5 21/ 5 رتبه کل
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