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پژوهشکده انگور و کشمش

رشته زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیپایان نامه دکتری 

:عنوان

تاک های بیدانه سفیدفیزیولوژیکی و عملکرد-اثر تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره ای و تغییر روش تربیت  بر ویژگی های مورفو

:دانشجو

سجاد قاصدی

:استادان راهنما

حمید زارع ابیانه، محمدعلی نجاتیان

:استادان مشاور

روح اله کریمی، معصومی ملکی
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مقدمه
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مقدمه

.می شودآبیاریجویچه ایبه صورتکشورتاکستان هایاکثر

.داردپایینیراندمانوبودهزیادجویچه ایآبیاریدرآبمصرف

.داردوجودآبیکممشکلایراندر

.یابدافزایشبایدتاکستان هادرآبمصرفکارایی

باابلهمقراه کارمناسب ترینقطره ای،بهجویچه ایآبیاریشیوهتغییر
.استآبیکماین
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پیشینه تحقیق
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مقدمه

.دیکی دیگر از مشکالت تاکستان های ایران روش تربیت تاک ها می باش

.اکثر تاکستان ها کشور به صورت خزنده می باشد

.کارایی تاک های خزنده کمتر و هزینه تولید باالیی دارند

.تاک های ایستاده معایب اشاره شده را ندارد
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:محور اصلی تحقیق در دو آزمایش مجزا

(1آزمایش )تغییر آبیاری جویچه ای تاک های بالغ به آبیاری قطره ای -1

(2آزمایش )تبدیل تاک های خزنده به داربستی -2
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:اهداف تحقیق

.جویچه ایآبیاریبرایجایگزینآبیاریشیوهبهترینبهرسیدنوتحت فشارآبیاریروش هایارزیابی-1

.آبیاریروش هایبینآبمصرفمیزانمقایسه-2

.تاکستان هادرآبمصرفکاراییبردنباال-3

.تاکعملکردکیفیتوکمیتفیزیولوژیکی،صفاترویشی،رشدبرآبیاریالگویتغییراتاثربررسی-4

.میوهعملکردرویایستادهبهخزندهتاک هایتربیتروشتغییراثر-5

.سطحواحددربوتهتراکمافزایشامکان سنجی-6
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:پیش فرض

می شودآبمصرفکاهشباعثتحت فشاربهتاکجویچه ایآبیاریروشتغییر.

شوندآبیکمتنشدچاراستممکنتاک هاقطره ایبهجویچه ایآبیاریتغییرشرایطدر.

می شودمحصولکیفیتوکمیتافزایشباعثانگورباغکردنداربستی.
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:مواد و روش ها
1آزمایش -
2آزمایش -
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مواد و روش ها

:محل اجرای آزمایش
.مالیر، تاکستان تجاری

.آقای محمد غفاری: باغدار

.نیمه خشک می باشدو هوای دارای آب 

درجه  13،2میانگین دما و بارندگی سالیانه مالیر به ترتیب 
.استمیلی متر 345و سلسیوس 

.این تحقیق شامل دو آزمایش به طور همزمان می باشد

(آبیاری)1آزمایش •

(روش های تربیت تاک)2آزمایش •
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مواد و روش ها

1آزمایش 
:عنوان

یولوژیکی،  اثر تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره ای بر صفات فیز
.رویشی و زایشی انگور بیدانه سفید

بلوک های کامل تصادفی  : طرح آزمایشی

4: تعداد تکرار

.انجام شد( 1394-1396)آزمایش در طول سه سال

:مشخصات تاکستان

ساله، خزنده با آبیاری جویچه ای13تاک های 

متر2در 4: آرایش تاک ها
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مواد و روش ها

:1آزمایش(93-94)اولسالآبیاریتیمارهای
(I1)جویچه ایآبیاری-1

(I2)جویچه ای-قطره ایترکیبی-2

(I3)بابلرآبیاری-3

(I4)-تاکدرقطره چکانسه–1قطره ایآبیاری-4

(I5)زیرسطحی-سطحیقطره ایترکیبی-5

:1آزمایش(95-96)سومو(94-95)دومسالدرآبیاریتیمارهای
(I1)جویچه ایآبیاری-1

(I2)جویچه ای-قطره ایترکیبی-2

(I3)بابلرآبیاری-3

(I4)-تاکدرقطره چکانسه–1قطره ایآبیاری-4

(I6)-تاکدرقطره چکانپنج–2قطره ایآبیاری-5

(I7)(لترالدو)-تاکدرقطره چکانهشت–3قطره ایآبیاری-6
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها

.انجام شد93نقشه برداری از زمین آزمایشی در اسفند 

.اجرا گردید94طراحی سیستم های آبیاری بر اساس اصول طراحی انجام و در اردیبهشت 

:طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار
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مواد و روش ها
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مواد و روش ها

50-60آبیاری تیمارهای قطره ای زمانی انجام شد که رطوبت قابل استفاده خاک 
.درصد تخلیه شده باشد
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اندازه گیری صفات-مواد و روش ها

:صفات اندازه گیری شده به سه دسته تقسیم شدند

رویشی:

رشد طولی شاخه•

Karimi)سطح برگ • & Siddiqe, 1991)

توزیع ریشه•

فیزیولوژیکی:

(Gonzalez and Vilar, 2003)محتوای نسبی آب برگ •

Shiferaw)سلولی پایداری غشای شاخص • and Baker, 1994)

(Bates et al. 1973)برگ پرولین •

(Grieve and Grattan, 1983)برگ گالیسین بتائین •

Irigoyen)برگ قندهای محلول • et al, 1992)

زایشی
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اندازه گیری صفات-مواد و روش ها

اندازه گیری توزیع ریشه
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اندازه گیری صفات-مواد و روش ها
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اندازه گیری صفات-مواد و روش ها

:داده هاتحلیلوتجزیه
.شدندآنالیزسادهبه صورتآزمایشسومودوماول،سال های

.شدندآنالیزمرکببه صورتدیگرباریکسومودومسال های
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2آزمایش -مواد و روش ها

2آزمایش 
:عنوان

اثر تغییر روش تربیت تاک های خزنده به ایستاده روی عملکرد میوه

.این آزمایش در طول سه سال انجام شد و اندازه گیری صفات در سال سوم صورت گرفت

:تیمارهای آزمایش
(T1)خزندهتاک هایسیستم-1

(T2)بادبزنیایستادهبهخزندهتاک هایتبدیل-2

(T3)سطحواحددرتاک هاشدندوبرابربه همراهبادبزنیایستادهبهخزندهتاک هایتبدیل-3

.طرح آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بود
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2آزمایش -مواد و روش ها
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2آزمایش -مواد و روش ها

صفات اندازه گیری شده
:دمای و رطوبت نسبی تاج

.ثبت گردید20، 18، 16، 14، 12، 10، 8دما و رطوبت نسبی تاج در ساعات 

:عملکرد انگور
.انجام شد96در اواخر شهریور و در سال 1مشابه آزمایش 
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:بحثنتایج و 

 1آزمایش

 2آزمایش
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1آزمایش -نتایج و بحث

:حجم آبیاری

.درصد آب کمتری مصرف شده است33به طور میانگین در تیمارهای قطره ای 
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1آزمایش -نتایج و بحث

(:فصل اول آزمایش)94سرما زدگی بهاره در سال 

.درصد محصول از بین رفت100نزدیک 94در سال 

.واکنش تاک ها به شیوه های آبیاری تغییر کرد
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1آزمایش -نتایج و بحث

رشد طولی شاخه

.تیمارهای آبیاری قطره ای باعث کاهش رشد طولی شاخه گردید

.طول شاخه آن با تیمار جویچه ای برابر است. که حجم آبیاری زیادی در بین تیمارهای قطره ای داشت3تیمار قطره ای 

.بین طول شاخه و حجم آبیاری ارتباط مستقیم وجود داشت

.(Bowen et al., 2012)تحقیقات نشان داده است که تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره ای باعث کاهش رشد رویشی تاک ها می شود 
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1آزمایش -نتایج و بحث

رشد طولی شاخه

اعثبقطره ایبهبالغتاک هایجویچه ایآبیاریشیوهتغییر
.می گردد(PRD)ریشهبخشیآبیاریبامشابهشرایطبروز

.می گرددریشهازABAهورمونتولیدبهمنجربخشیآبیاری

ABAنهایتدروشدهبرگروزنه ایمقاومتافزایشباعث
.می شودرویشیرشدوفتوسنتزکاهشبهمنجر

(Stoll et al., 2000)
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INRA, Domaine de Pech Rouge, Gruissan 11430, France, 2018
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1آزمایش -نتایج و بحث

توزیع ریشه در دو الیه اندازه گیری شده

سانتی متری خاک و کاهش آن 15-35تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره  ای باعث افزایش وزن ریشه در عمق 
.سانتی متری خاک گردید40-60در الیه 

(Morlat and Jacquet, 1993)رشد ریشه به شدت تحت تاثیر شرایط خاک ازجمله رطوبت آن می باشد 

(Araujoa et al., 1994)آبیاری قطره ای باعث سطحی شدن ریشه تاک ها می گردد 
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1آزمایش -نتایج و بحث

(RWC)محتوای نسبی آب برگ 

در طول دوره آزمایش تیمارهای آبیاری تاثیری بر محتوای نسبی آب برگ
.نداشتند

.دارندراآبیاریکمشرایطدربرگآبمحتوایحفظتواناییتاک ها

.می شودبرگروزنه ایمقاومتافزایشموجباسیدآبسزیکهورمون

شرایطدربرگآبنسبیمحتوایحفظورویشیرشدکاهشباتاک هابنابراین
Gomez)می کننداجتنابخشکیتنشازآبیاری،حجمکاهش et al., 2002)

بآمحتویمیزاننگیردقرارشدیدآبیکممعرضدرانگورگیاهکهزمانی
Flexas)نمی یابدکاهشنسبی et al., 2004)
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1آزمایش -نتایج و بحث

شاخص پایداری غشای سلولی

. پایداری غشاء، شاخصی از پایداری غشاهای سلولی در برابر تنش های محیطی می باشد

در گیاه ایجاد می شود که این ترکیبات به غشای سلولی آسیب می زنند-O2در  اثر کم آبیاری ترکیبات رادیکالی از جمله 

(Sarima and Srivastava, 2002)

.با کمترین حجم آبیاری باعث کاهش پایداری غشای سلولی در سال دوم گردید(I4)1آبیاری قطره ای 

(1393مهری و همکاران، )این شاخص با حجم آبیاری ارتباط مستقیم دارد 

.می باشد1عدم کاهش این شاخص در سال سوم مبین سازگاری تاک ها به آبیاری قطره ای 
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1آزمایش -نتایج و بحث

صفات زایشی

41



1آزمایش -نتایج و بحث

ویژگی های خوشه-صفات زایشی

(.1394نیکان فر و رضایی، )وزن خوشه کمتری نسبت به تیمار جویچه ای داشتند I4و I2 ،I3تیمارهای 

(Bowen et al., 2012)تغییر آبیاری سطحی به قطره ای با تعداد قطره چکان کمتر باعث وزن خوشه تاک ها در دو سال اول می گردد 

.بیشترین وزن خوشه را به خود اختصاص داده است3تیمار قطره ای 

.با وجود اینکه کمتر از جویچه ای است اما به دلیل راندمان آبیاری باال وزن خوشه بیشتری داشت3حجم آبیاری در تیمار قطره ای 
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1آزمایش -نتایج و بحث

ویژگی های حبه-صفات زایشی

.بیشترین وزن حبه را دارد3بین وزن حبه و خوشه همبستگی مثبت وجود دارد و تیمار قطره ای 

داشت3آبیاری جویچه ای به دلیل راندمان آبیاری کم، وزن حبه کمتری نسبت به قطره ای 
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1آزمایش -نتایج و بحث

ویژگی های حبه-صفات زایشی

.که حجم آبیاری پایینی داشت درصد قند حبه بیشتری را به خود اختصاص داد1تیمارهای قطره ای 

ش درصد آبیاری قطره ای باعث کاهش رقابت بین مریستم های رویشی و رشد زایشی تاک می گردد که موجب افزای
(VanZayl and Huyssten, 1998; Tayel et al., 2008)نسبت به آبیاری جویچه ای می گردد حبهقند
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1آزمایش -نتایج و بحث

عملکرد میوه-صفات زایشی

.درصد حجم آبیاری کمتری نسبت جویچه ای داشتند11و 41به ترتیب 3و 2تیمارهای قطره ای 

.سرمازدگی پاییزه باعث کاهش عملکرد میوه در سال سوم گردید

.عملکرد میوه بیشتری داشت1در سال سوم تیمار قطره ای 

45



1آزمایش -نتایج و بحث

عملکرد میوه-صفات زایشی

درصد باعث افزایش عملکرد میوه نسبت به جویچه ای شدند16و 22به ترتیب 3و 2قطره ای 
(Richards and Waver, 1994; Bowen et al., 2012)

آبیاری بابلر روش مناسبی برای تغییر شیوه آبیاری چویچه ای در تاک های خزنده نمی باشد

نیافتجویچه ای با وجود اینکه حجم آبیاری زیاد نسبت به سایر تیمارهای قطره ای داشت، اما عملکرد میوه آن افزایش-تیمار قطره ای

بود که نشان دهنده کفایت حجم آبیاری برای به حداکثر 3با وجود مصرف آب کمتر تقریبا برابر با قطره ای 2عملکرد تیمار قطره ای 
(Chaves et al., 2007)رسیدن عملکرد می باشد 
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1آزمایش -نتایج و بحث
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1تیمار قطره ای 

2تیمار قطره ای  3تیمار قطره ای 



1آزمایش -نتایج و بحث

(کیلوگرم میوه بر مترمکعب آب)کارایی مصرف آب -صفات زایشی

بیشترین کارایی را داشتند2و 1در طول آزمایش تیمارهای قطره ای 

سازگار شدند1داشتند و از سال سوم به آبیاری قطره ای 2تاک ها از سال دوم سازگاری خوبی با آبیاری قطره ای 

.علت کاهش کارایی مصرف آب در سال سوم، کاهش عملکرد می باشد
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1آزمایش -نتایج و بحث

(کیلوگرم میوه بر مترمکعب آب)کارایی مصرف آب -صفات زایشی

آبیاری جویچه ای کمترین کارایی مصرف آب را به خود اختصاص داد

جویچه ای به دلیل داشتن دو نوبت آبیاری جویچه ای و عدم افزایش عملکرد، کارایی پایینی داشت-تیمار قطره ای

تاک های خزنده نتوانستند سازگاری خوبی با آبیاری بابلر داشته باشند

به خاطر حجم آبیاری باال کارایی کمتری داشت3قطره ای 

(Chauhan, 2012; Asocaraja, 2012) 49



1آزمایش -نتیجه گیری کلی

.  سامانه های آبیاری قطره ای باعث کاهش رشد رویشی تاک ها می گردد

وه های در سال سوم تاثیر روش های آبیاری قطره ای بر رشد رویشی کاهش یافت که این نشان دهنده سازگاری تدریجی تاک ها به شی
.  آبیاری قطره ای می باشد

.محتوای نسبی آب برگ در اثر تنش ایجاد شده کاهش نیافت

.آبیاری قطره ای باعث سطحی تر شدن ریشه های تاک و تمرکز آن در زیر قطره چکان ها می گردد

. روش های آبیاری قطره ای باعث افزایش درصد قند حبه شدند

باعث افزایش عملکرد میوه شدند3و 2سامانه های قطره ای 

.در سال دوم آزمایش موجب کاهش محصول گردید اما عملکرد آن در سال سوم با جویچه ای برابری می کرد1قطره ای 

.مناسب ترین شیوه آبیاری بود-پنج قطره چکان در تاک–2در سال های ابتدایی روش قطره ای 

.توصیه نمی شود( جوی پشته ای)جویچه ای برای تغییر آبیاری جویچه ای تاک های خزنده -آبیاری بابلر و ترکیبی قطره ای

.متری داشتبسیاری از صفات رویشی با حجم آبیاری همبستگی مثبت داشتند اما صفات عملکرد میوه با حجم آبیاری همبستگی ک
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2آزمایش -نتایج و بحث

:تیمارهای آزمایش
داربستی دو ردیفه-3داربستی، -2خزنده، -1
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2آزمایش -نتایج و بحث

:رطوبت نسبی تاج
.رطوبت نسبی تاج تاک ها بیشتر از محیط می باشد

.تاک های خزنده بیشترین رطوبت نسبی تاج را در طول روز دارند

در تاک های خزنده به دلیل فشرده بودن و روی زمین بودن تاج،  

.جریان هوای کمتری دارند

کاهش رطوبت نسبی تاج تاک های داربستی از بروز 

(.1383اصبحی و همکاران، )آفات و بیماری ها جلوگیری می کند 
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2آزمایش -نتایج و بحث

:ویژگی های خوشه و حبه

.  آبمیوه تاثیری نداشتpHروش های تربیت تاک بر وزن خوشه، وزن حبه و 

:درصد قند حبه و وزن کشمش

.  تیمارهای داربستی باعث افزایش درصد قند حبه و وزن کشمش شدند

.تاک های ایستاده نورگیری و تهویه تاج مناسب تری دارند و این شرایط ممکن است باعث افزایش سرعت فتوسنتز گردد

(1388؛ کرمی، 1388محمدزاده و همکاران، )
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2آزمایش -نتایج و بحث

:عملکرد میوه و کارایی مصرف آب

(.تن در هکتار9،1افزایش )دو برابر شدن تاک ها در واحد سطح، باعث افزایش عملکرد میوه گردید 

ستفاده گردد تغییر روش تربیت تاک های سنتی به داربستی موجب ایجاد فضای خالی بین ردیف های تاک می گردد که اگر از این فضا ا
.در ضمن امکان تردد ماشین آالت در این شیوه وجود دارد. عملکرد میوه بیشتری بدست می آید

.با توجه به شرایط آزمایش کارایی مصرف آب تابع عملکرد میوه است

.کیلوگرم بر مترمکعب بود3،3کارایی مصرف آب در تیمار داربستی دو ردیفه 
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پاسخ به اهداف تحقیق

تاکستان هادرآبمصرفکاراییبردنباال.
یافتافزایشآبمصرفکاراییقطره ایآبیاریروش هایازاستفادهبا

ه ایجویچآبیاریبرایجایگزینآبیاریشیوهبهترینبهرسیدنوتحت فشارآبیاریروش هایارزیابی.
تاکهربرایساعتدرلیترهشتقطره چکانپنج–2قطره ایآبیاری

آبیاریروش هایبینآبمصرفمیزانمقایسه.
شدندجویچه ایآبیاریبهنسبتآبمصرفکاهشباعث1قطره ایبه ویژهقطره ایآبیاریروش های

تاکعملکردکیفیتوکمیترویبرآبیاریالگویتغییراتبررسی.
شدندمیوهکیفیتوکمیتبهبودباعث(3و2قطره ای)آبیاریروش هایازبرخی

آبیاریشیوهتغییربهنسبتتاکمورفولوژیکیوفیزیولوژیکیعکس العمل.
اسمزیکننده هایتنظیمافزایشورویشیرشدکاهش
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پاسخ به اهداف تحقیق

عملکردکیفیتوکمیتبرایستادهبهخزندهتاک هایتربیتروشتغییراثر.
یافتافزایشانگورکیفیتوکمیت

سطحواحددربوتهتراکمافزایشامکان سنجی.
استپذیرامکانداربستیتاکستان هایدربله،
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پیشنهادات

ردزنجرهجمعیتوحبهآلیاسیدهایحبه،رشدروندبرگ،آبپتانسیلفتوسنتز،جملهازصفاتی1آزمایشتکرارصورتدر-
.گیردقرارارزیابیموردخاک

.شوداندازه گیریتیمارهافتوسنتزسرعتوگردداستفادهطرفهدوکوردونشیوهازتاکتربیتروش هایبیندر2آزمایشدر-

.گرددبررسیتاکتربیتروشوآبیاریروشتغییراقتصادیارزیابیکهمی شودپیشنهاد-

شدهتنظیمآبیاریکسرآزمایشکهمی شودپیشنهاد،1قطره ایآبیاریبهتاک هاکاملسازگاریازبعدوتحقیقاینادامهدر-
(RDI)گردداجراآبمصرفکاراییومیوهکیفیتبیشتربهبودبرایرسیدگیشروعوحبهرشدمرحلهدر.
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پیشنهاد به تاکداران

هریازابههمردیفیکوشدهتبدیلداربستیبهسالچندطولدروبه تدریجخزندهتاک هایتربیتروش
.می شودبرابردوسطحواحددرتاک تعدادبنابراین.گرددایجادتاکردیف

.یابدتغییر2قطره ایبهسنتیآبیاریروشهمزمانبه طور
درلیترهشتثابتدبیباقطره چکان هاییدارایلترالیکتاکردیفهربرای2قطره ایآبیاریروشدر

منطقهردتعرقوتبخیرمیزانبهتوجهباهمآبیاریدور.می گرددتوصیهقطره چکانپنجتاکهربرایوساعت
.می باشدروز10الی6

رسید( 1380)میلیارد مترمکعب 90به ( 1340)میلیارد متر مکعب 44در ایران مصرف آب از 

مترمکعب آب در 2373باعث صرفه جویی -پنج قطره چکان در تاک–2تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره ای
.هکتار می گردد

.میلیون مترمکعب آب می گردد23.7در تاکستان های مالیر باعث صرفه جویی 2اجرای سامانه قطره ای 
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مقاالت منتشر شده

:نشریه

Vitis)اثر تغییر روش  آبیاری جویچه ای به قطره ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد انگور بیدانه سفید • vinifera L.) . ،نشریه علوم باغبانی ایران
49(3) ،753-743

انش آب و خاک نشریه د. اثر تغییر آبیاری جویچه ای به قطره ای بر آب مصرفی، کارایی مصرف آب و برخی صفات رشدی بوته های انگور بیدانه سفید•
.پذیرش علمی. دانشگاه تبریز–

:کنفرانس

.94بهمناز،اهوچمرانشهیددانشگاهایران،باغبانیعلومکنگرهنهمین.سفیدبیدانهانگوربوته هایرویشیرشدبرآبیاریروشتغییراثر•

.94بهمناهواز،انچمرشهیددانشگاهایران،باغبانیعلومکنگرهنهمین.سفیدبیدانهانگوربوته هایآبمصرفکاراییبرآبیاریروشتغییراثر•

ایران،شمشکوانگورصنعتملیکنفرانسچهارمین.سفیدبیدانهسنتیتاکستاندرتاک هاریشهپراکنشبرقطره ایآبیاریاحداثتاثیر•
.97مهر4-5مالیر،دانشگاه

وانگورتصنعملیکنفرانسچهارمین.سفیدبیدانهقدیمیتاک هایآبمصرفکاراییوعملکردبرقطره ایبهجویچه ایآبیاریتغییراثر•
.97مهر4-5مالیر،دانشگاهایران،کشمش
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تقدیر و تشکر

دکتر حمید زارع ابیانه، دکتر محمد علی نجاتیان: استادان راهنما

دکتر معصومه ملکی، دکتر روح اله کریمی: استادان مشاور

دکتر موسی رسولی: ؛  داور داخلیدکتر صفر معروفی، دکتر علی عبادی: استادان داوران خارجی

دکتر مریم بیات: نماینده تحصیالت تکمیلی

دکتر حمید نوری: سرپرست پژوهشکده انگور

(باغدار)آقای محمد غفاری 
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از توجه شما سپاسگزارم
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