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  دهچکی

های رطبی، سیاه شیراز و یاقوتی  انگور رقم منظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی این پژوهش به

 ۀهای درونی در رقم یاقوتی سیاه در دور ها و هورمون همچنین تغییر کربوهیدرات انجام شد.

درنگ پس از  بی (متر سانتی 33اندازه ) های یک سرمادهی بررسی شد. بدین منظور، قلمه

 133و  033، 333، 233، 133)شاهد(،  3آوری شدند. سرمادهی شامل  ها در پاییز جمع برگ خزان

مقطر و در شرایط دمای اتاق و  ها در آب بودند. سپس، قلمهدرجۀ سلسیوس  2 ساعت در دمای

 درصد 13نور ممتد قرار گرفتند. درصد شکوفایی جوانه، تعداد روز تا شکوفایی اولین جوانه و 

های محلول، جیبرلین، سایتوکینین، اکسین و اسید آبسیزیک  یزان نشاسته، کربوهیدراتم ها، جوانه

گیری شدند. نتایج نشان داد که باالترین درصد شکوفایی  گره اندازه های جوانه، گره و میان در بافت

  های سیاه شیراز، رطبی و یاقوتی ها در رقم جوانه درصد 13ترین زمان تا شکوفایی جوانه و کوتاه

رقم، باالترین میزان نشاسته  3ساعت سرمادهی بود. در هر  033و 033، 133ترتیب در تیمارهای  به

و با سرمادهی میزان نشاسته کاهش و کربوهیدرات محلول   های بدون سرمادهی بود در تیمار

های سرمادهی، افزایش و  افزایش یافت. میزان جیبرلین، سایتوکینین و اکسین با اعمال تیمار

، 033ترتیب های یاقوتی، رطبی و سیاه شیراز به نتیجه نیاز سرمایی رقم اسید کاهش یافت. در بسیزیکآ

 تعیین شد. ( GDH) ساعت درجه 4300 و 0323،1072ییگرماساعت و نیاز  133و  033

 

 .Vitis viniferaنیاز سرمایی،  ،قندهای محلول، نشاسته :های کلیدیواژه

 

  مقدمه

های  قابل کشت در اقلیم ۀ های معتدل هانگور یکی از میو

 Antonio)گرم است  جمله مناطق گرم و نیمه مختلف از

et al., 2009; Corrales-Maldonado et al., 2010،) 

کافی  ۀسرمای زمستان نبود اما در برخی از این مناطق،

ای  ساز است. این مشکل حتی در مناطق معتدله مشکل

ثیر أت مناطقی که تحت های مالیم دارند یا که زمستان

اند، نیز  زمین قرار گرفته ةشدن جهانی کر گرم ةپدید

کافی در درختان  ۀشود. سرمای زمستان دیده می

خفتگی  شدن درون برطرف سببمناطق معتدله 

(Endodormancy) نشکفتن یا شکوفایی شود.  می 

ها و کاهش درصد آن  طبیعی جوانه  نامنظم و غیر

اصطالح  ناکافی است. ۀمستانسرمای ز آثارجمله  از

 59رود که بیش از  کار می شکوفایی جوانه هنگامی به

 ,.Antonio et al) ها شکوفا شده باشد جوانه درصد

 . در مناطقی که سرما کافی نباشد کاهش(2009

 ,.Corrales-Maldnado et al) محصول چشمگیر است

. هرچند عواملی مانند میزان ذخیرة کربوهیدرات، (2010
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های  آسیب شکی و آبیاری کم در سال زراعی قبل،خ

تواند اثر منفی بر شکوفایی جوانه  .. می . سرمایی و

 -Umberto et al., 2006; Corrales) داشته باشد

Maldonado et al., 2010آگاهی از میزان نیاز .) 

سرمایی یا تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درونی 

کشت انگور در مناطق گرم  گیاه به ما در مدیریت بهتر

، کمک داردهای اقتصادی خاصی  جنبه گرم که و نیمه

بودن،  زودرسی، نوبر دلیل حال به هر کند. به ای می ویژه

کیفیت و درآمد باال، تمایل به تولید و پرورش انگور در 

 -Corralesمناطق گرم افزایش یافته است )

Maldonado et al., 2010; Antonio et al., 2009.) 

گرفته، میزان نیاز  های صورت اساس پژوهش بر

ساعت برآورد شده  699تا  499سرمایی انگور بین 

 & Antonio et al., 2009; Boonprakob) است

Byrne, 2005 .)Mathiason et al. (2008) استفاده  با

یافته  از روش ریچاردسون )در این مدل سرمای تجمع

لسیوس محاسبه س ۀدرج 5/42تا  5/2دمایی  ۀدر دامن

مین أدمایی اثری بر ت ةد، خارج از این محدودشو می

های انگور  یا اثر منفی دارد( قلمه نداردنیاز سرمایی 

(V. riparia)  کنترل(، ) 9را در تیمارهای سرمایی

ساعت سرمادهی قرار  2999 و 4599 ،4999، 599

ساعت  4599دادند و نیاز سرمایی این گونه انگور را 

. سلسیوس تعیین کردند ۀدرج 5از دمای کمتر 

Francisco et al. (2008) انگور نیز میزان نیاز سرمایی 

تا  599شیلی ۀرا در شمال منطق ‘تامسونسیدلس’رقم 

( Aconcagua Valleyآکانکاگو ) ةساعت و در در 099

ساعت گزارش کردند. زمان شکوفایی جوانه یا  639

نیاز گرمایی دهی، عالوه بر میزان نیاز سرمایی به  گل

گاهی نسبت به نیاز گرمایی آگیاه نیز بستگی دارد. 

کشت  برایهای مناسب  تواند ما را در انتخاب رقم می

د کندر مناطق دارای سرمای دیررس بهاره یاری 

(Citadin et al.,2001.) Andreini et al. (2009)  نیاز

 GDH 5999تا  5999های مختلف انگور را گرمایی رقم

 د.تعیین کردن

ثیر عوامل درونی و أت های رشدی گیاه تحت چرخه

ثر بر ؤجمله عوامل درونی م . ازاستشرایط محیطی 

خفتگی است که خود  های رشدی درون چرخه

های داخلی  ها و هورمون ثیر میزان کربوهیدراتأت تحت

های کمی در مورد  گیاه است. در درختان میوه بررسی

های اطراف  و بافتهای جوانه  تغییر میزان کربوهیدرات

 Antonio et) طی سرمادهی صورت گرفته است آن

al., 2009; Arora & Tanino, 2003) میزان .

 ها احتماالً های در دسترس در این بافت کربوهیدرات

یکی از عوامل اصلی کنترل رشد و نمو جوانه و رفع 

 . میزان(Boonprakob & Byrne, 2005) خفتگی است

دار  رات آن در درختان میوة خزانها و تغیی کربوهیدرات

های فیزیولوژیکی  مناطق معتدله، نقش مهمی در فرایند

ها به  گیاهان دارد. در انتهای فصل رویشی، کربوهیدرات

شده  اندوخته ۀنشاست شوند. نشاسته تبدیل و ذخیره می

منبع انرژی برای شکفتن جوانه در فصل رشد  منزلۀ به

ای فراوانی مبنی بر ه . گزارششود میاستفاده  بعدی

 تغییر فصلی میزان کربوهیدرات در گیاهان وجود دارد

(Bhowmik & Matsui, 2003; Barbarox & Breda, 

2002; Aysel, 2006) تبدیل نشاسته به ساکارز در .

تواند در افزایش مقاومت بافت  زمستان می اواخر پاییز و

. (Cox & Stushnoff, 2001)به سرما نقش داشته باشد

 ۀدر میان های محلول زارش شده است که میزان قندگ

نتیجه سبب افزایش  و در یابد میزمستان افزایش 

 ,Aysel) شود مقاومت گیاه به سرمای زمستانه می

2006; Chinnasamy & Bal, 2003). 

با ورود گیاه به شرایط دمای پایین و طول روز 

های درونی نیز تغییر  کوتاه در پاییز میزان هورمون

 رابطۀ مثبتی بین .(Arora & Tanino, 2003) یابد یم

 V.viniferaو میزان آب موجود در پوست  ABAمیزان 

کوتاه گزارش شده  با شرایط طول روز V. ripariaو 

 ها نیز بر . سایر هورمون(Fennel & Line, 2001) است

ورود و رهاسازی خفتگی جوانه نقش دارند 

(Finkelstein et al., 2008)ص شده است که شخ. م

در خفتگی گیاهان دارد  ABAاتیلن فعالیتی ضد 

(Ruonala et al., 2006; Ruttink et al., 2007) .GA 

 ،شرایط طول روز بلند و در دارد ABAضد  آثارنیز 

کند در طول روز کوتاه بیوسنتز جیبرلین  وافزایش 

خفتگی در حالت  .(Kucera et al., 2005) شود می

در زمان و باال است  ر گیاهاند GAبه  ABA نسبت

 Cadman et) یابد کاهش می این نسبترفع خفتگی 

al., 2006). Mazzitelli et al.  (2007) نشان دادند که 
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ABA است.تمشک اصلی خفتگی در  ةکنند تنظیم 

نشان دادند که  Bonhomme et al. (2005)همچنین 

ها نیز  با افزایش میزان سایتوکینین، شکوفایی جوانه

 یابد. افزایش می

های کشت انگور در مناطق  توجه به سودمندی  با

گرم و نبود اطالعات کافی و جامع در مورد نیاز 

هدف از این  های تجاری انگور در ایران، سرمایی رقم

 رقم انگور 3پژوهش تعیین نیاز سرمایی و گرمایی 

نقش   بهتجاری استان فارس بود. همچنین با توجه 

رشدی  ۀها در چرخ ها و هورمون اترمهم کربوهید

گیاهان و اینکه فهم این تغییرات درونی گیاه در 

مدیریت بهتر کشت انگور در مناطق گرم کمک شایان 

های  ها و هورمون کند، تغییر کربوهیدرات توجهی می

  .شدبررسی  سرمادهی نیز ةداخلی گیاه در دور
 

  ها مواد و روش

کشاورزی دانشگاه شیراز واقع  ةاین پژوهش در دانشکد 

تصادفی  صورت طرح کامالً کیلومتری شیراز و به 29در 

های یکنواخت سه رقم انگور  قلمه تکرار انجام شد. 6با 

از سیاه شیراز، رطبی و یاقوتی در ابتدای پاییز و پس 

میانگین ها )با کاهش طول روز و رسیدن  ریزش برگ

و به  آوری ( جمعدرجۀ سلسیوس 43 دما به زیر 

طور میانگین  ها به آزمایشگاه منتقل شدند. طول قلمه

ها به  . قلمهداشتجوانه  3 و بود متر  سانتی 39

تنظیف  ۀتایی تقسیم و در پارچ 499های  دسته

 9ایی شامل مرطوب پیچیده شدند. تیمارهای سرم

ساعت  599و  699، 399، 299، 499)شاهد(، 

یخچال بود. درجۀ سلسیوس  2 سرمادهی در دمای 

ها  شدن ساعت سرمادهی هر تیمار، قلمه پس از کامل

مقطر و در شرایط  تکرار( در آب 6تایی با  4های  )دسته

( و نور ممتد درجۀ سلسیوس 22  دمای اتاق )حدود

اولین جوانه، تعداد  ا شکوفاییتعداد روز ت قرار گرفتند.

ها و درصد نهایی  جوانه درصد 59روز تا شکوفایی 

اساس  تعیین نیاز سرمایی بر برایها  شکفتن جوانه

روز پس از اعمال تیمارها  49روش ریچاردسون و تا 

. نیاز گرمایی نیز (Richardson et al., 1974ثبت شد )

 ;Luedeling et al., 2009) (GDH) با استفاده از مدل

Anderson et al., 1986 تعیین شد. در این روش )

میانگین دمای بعد از سرمادهی و  زیرمطابق فرمول 

میزان نیاز  ةدهند اساس ساعت نشان طول این مدت بر

 aاست. در این فرمول  شده بررسی گرمایی رقم

مین نیاز سرمایی و أتعداد ساعت پس از ت ةدهند نشان

b است( درجۀ سلسیوس 49ور )صفر فیزیولوژیکی انگ. 

ab
CMinCMax

GDH 
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 سبز شدن نوک پدیدار ۀشاخص شکوفایی، مرحل

(Green-tip) ها بود جوانه درصد 59در (Kovacs et 

al., 2003). اساس  کل و نشاسته بر  میزان کربوهیدرات

گره و  بافت گره، میان 3( در 1977) Ranganaروش 

گیری  رقم اندازه 3هر جوانه در تمامی تیمارها و در 

شده  پودر ۀگرم نمون 4/9شد. در این روش مقدار 

سانتریفیوژ شده  درصد 09سی اتانول  سی 43همراه با 

و سپس همراه با محلول فنول و همچنین اسید 

سولفوریک و با استفاده از اسپکتروفتومتر میزان 

مانده از  رسوب باقی گیری شد. قندهای محلول اندازه

پرکلریک و محلول   ی قند همراه با اسیدگیر اندازه

 میزان نشاسته استفاده شد. ۀآنترون نیز برای محاسب

های داخلی شامل  همچنین میزان تغییرات هورمون

اسید  اسید و آبسیزیک اکسین، سایتوکینین، جیبرلیک

 Ergun et al. (2002)اساس روش  در رقم یاقوتی بر

شده  تخراجهای اس . مقدار هورمونشدگیری  اندازه

 209و  222اسپکتروفتومتر و در طول موج  ۀوسیل به

nm  برای تعیین مقدارIAA ،nm256  برایGA3 ،

nm243  برایABA  وnm 243  برای زاتین استفاده و

دست آمد.  مقدار هورمون موجود در هر نمونه به

 ۀو مقایس SPSS16افزار  شده توسط نرم های ثبت داده

 د.شانجام  LSDها با آزمون  میانگین

 

  نتایج و بحث
  نیاز سرمایی و گرمایی

ثیر أتیمار سرمایی ت آمده، دست اساس نتایج به بر

داری بر میزان شکوفایی جوانه داشت. بیشترین  امعن

و  699رقم در تیمار  3میزان شکوفایی جوانه در هر 

ساعت سرمادهی و کمترین میزان، در ارقام  599

)بدون سرمادهی( و در  یاقوتی و رطبی در تیمار شاهد

ساعت  499رقم سیاه شیراز در تیمار شاهد و 
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زمان تا  (. بیشترین3 سرمادهی به دست آمد )شکل

(. 4 شکوفایی اولین جوانه نیز در تیمار شاهد بود )شکل

ها نیز در  جوانه درصد 59زمان تا شکوفایی،  ترین کوتاه

ساعت سرمادهی و در  599رقم سیاه شیراز در تیمار 

ساعت سرمادهی  699م یاقوتی و رطبی در تیمار رق

ترین زمان تا شکوفایی اولین  (. کوتاه2 ثبت شد )شکل

ساعت  699جوانه در ارقام سیاه شیراز و رطبی در تیمار 

 از هآمد دست اساس نتایج به سرمادهی به دست آمد. بر

 ازین زانیم ها، جوانه درصد 59 ییشکوفا تا روز تعداد

 اهیو س 5652ی ، رطب6329 اهیس یتاقوی رقمیی گرما

 شد. نیی( تعGDHساعت ) درجه 0946 رازیش

گسترش کشت انگور در شرایط اقلیمی متفاوت و 

های  همچنین تنوع ژنتیکی فراوان منجر به ایجاد نیاز

سرمایی متفاوت در بین ارقام انگور شده است 

(Antonio et al., 2009).  در این پژوهش میزان نیاز

های  اساس درصد جوانه بر شده بررسی قامسرمایی ار

ها در  شده و تعداد روز تا شکوفایی نیمی از جوانه شکوفا

های  تیمارهای سرمادهی برآورد شد. نیاز سرمایی رقم

ساعت  599و سیاه شیراز  699، یاقوتی سیاه و رطبی

. میزان شکوفایی جوانه و یکنواختی در شدتعیین 

گرمایی نیز بستگی دارد. ها، به نیاز  شدن جوانه شکوفا

مطالعات نشان داده است که سرمادهی پیوسته یا بیش 

 شود از نیاز گیاه سبب کاهش نیاز گرمایی درخت می

(Citadin et al., 2001; Ruiz et al., 2007)طور . همان 

مشاهده شد بین نیاز گرمایی و  که در پژوهش حاضر

ین عکس وجود دارد و ا ۀمیزان شکوفایی جوانه رابط

Ruiz et al. (2007 )مورد در نتایج حاصل از پژوهش 

 .نیز قابل مشاهده است
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 شده رقم بررسی 3شدن اولین جوانه در  . تعداد روز تا باز4 شکل
 های سرمادهی در هر رقم انجام شده است. ها برای ساعت * مقایسۀ میانگین

  .ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح دری آمارنظر  ازی دارامعن اختالف مشترک حروفی دارای ها ستون* 

 

Egea et al. (2003،) Citadin et al. (2001و ) 

 ییگرما ازینترتیب  ( به2007) .Ruiz et al نیهمچن

برخی ارقام بادام، هلو و زردآلو را با روش ریچاردسون 

قم و با تعیین میزان نیاز سرمایی هر ر تخمین زدند.

توان از این ارقام  یافتن ارقام با نیاز سرمایی کم می

نژادی  های به کشت در مناطق گرم یا در برنامه برای

 ( استفادهLow chillتولید ارقام با نیاز سرمایی کم )

 آمده نشان دست (. بررسی نتایج بهByrne, 2005کرد )

طی فصل خفتگی  دهد سرمادهی و دمای پایین می

ها در ابتدای بهار ضروری  وفایی جوانهرشد و شک برای

است. در صورتی که نیاز سرمایی کافی وجود نداشته 

همان نسبت شکوفایی جوانه و میزان   باشد به

مستقیم با تعداد  ۀکه در انگور رابط یعملکرد

شده دارد، کاهش چشمگیری را نشان  های شکوفا جوانه

 Kavoosiنتایج این پژوهش با نتایج پژوهش  دهد. می

et al. (2008 ،)Jalili-Marandi (2002 ،)Mathiason 

et al. (2008 و ،)Francisco et al. (2008 نیز )

 مطابقت داشت. 
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 شده رقم بررسی 3ها در  درصد جوانه 59شدن  . تعداد روز تا باز2  شکل
 سرمادهی در هر رقم انجام شده است. های ها برای ساعت * مقایسۀ میانگین

  .ندارند LSDآزمون درصد 5 سطح دری آمارنظر  ازی دار امعن اختالف مشترک حروفی دارای ها ستون* 

 

 

انه
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ن 
شد

از 
د ب

رص
د

 
ها

 

 شده رقم بررسی 3ها در  شدن جوانه . درصد باز3  شکل
 شده است. های سرمادهی در هر رقم انجام ها برای ساعت * مقایسۀ میانگین

  .ندارند LSDآزمون درصد 5 سطح دری آمارنظر  ازی دار امعن اختالف مشترک حروفی دارای ها ستون* 

 

  ها کربوهیدرات

قندهای محلول در بافت جوانۀ رقم سیاه شیراز کمترین 

( و mg/g 25میزان در تیمار شاهد )بدون سرمادهی( )

بود  ساعت سرمادهی 599و  699بیشترین نیز در تیمار 

(mg/g 34 با سرمادهی و افزایش زمان آن، میزان .)

داری داشت. در رقم رطبی و  قندهای محلول افزایش معنا

ها و  یاقوتی سیاه نیز روند مشابهی در مورد کربوهیدرات

مشاهده شد. هرچند این میزان در  شده های بررسی بافت

گره و گره کمتر از جوانه بود. در ابتدای  بافت چوبی میان

سرمادهی میزان نشاسته در باالترین اندازة خود قرار 

داری نشان داد.  داشت و با اعمال تیمارها کاهش معنا

گیری شده در بافت  همچنین میزان نشاستۀ اندازه

ها بود. تغییرات نشاسته بر  گره بیشتر از سایر بافت میان

شده نیز روند مشابهی  های بررسی اثر سرمادهی در بافت

 (. 3ـ  6های  داشت )شکل

سرمادهی سبب تبدیل نشاسته به قندهای محلول 

 & Cox)شود  جمله سوکروز، سوربیتول و رافینوز می از

Stushnoff, 2001; Barbarox & Breda, 2002;. 

Bhowmik & Matsui, 2003تبدیل نشاسته به .) 

 برای ممکن است قندهای محلول و کاهش میزان آن
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طی زمستان باشد.  یطیایجاد مقاومت به شرایط بد مح

 برایدسترس، انرژی الزم   همچنین افزایش قند در

مین أها در ابتدای فصل رشد را ت متابولیسم سلول

 شده بررسی خواهد کرد. این تغییر در هر سه بافت

اما در بافت جوانه، شدت بیشتری داشت  ،مشاهده شد

نیاز بیشتر این بافت به مواد غذایی و  ةدهند که نشان

ت بیشتر به شرایط بد محیطی است. همچنین حساسی

گزارش شده است با شروع و پیشرفت سرمادهی، 

ها و  آمین اسید، پروتئین، پلی میزان نوکلئیک

 ,.Bonhomme et alیابد ) آمینواسیدها نیز تغییر می

2005; Barbarox & Breda, 2002; Bhowmik &. 

Matsui, 2003های  (. نتایج این بررسی با یافتهCox & 

Stushnoff (2001 )مطابقت دارد. نیز 

Aysel (2006پژوهشی بر روی قلمه )  های چند رقم

سیب انجام داد و دریافت که بیشترین میزان تغییرات 

دهد که  های دسامبر تا ژانویه رخ می کربوهیدرات در ماه

زمان با فصل سرما و تأمین نیاز سرمایی گیاهان است.  هم

Zapata et al. (2004و )  همچنینTerence et al. 

( گزارش کردند که سرمادهی سبب کاهش میزان 2002)

های محلول در  نشاسته و تبدیل آن به کربوهیدرات

( نیز 2005) .Bonhomme et alشود.  های انگور می قلمه

گزارش کردند میزان قندهای محلول در جوانه بیشتر از 

وهش با آمده از این پژ دست نتایج به. ست ها سایر بافت

 & Chinnasamy & Bal (2003 ،)Barbaroxهای  یافته

Breda (2002 و )Bhowmik & Matsui (2003 مطابقت )

 دارد.

 

 
 های مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی در رقم یاقوتی سیاه های محلول در بافت . تغییرات مقدار قند6 شکل

 . ندارند LSDدرصد آزمون  5طح داری در س * تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنا
 

 
 اهیسی اقوتی رقمی سرماده متفاوتی مارهایت در مختلفی ها بافت در نشاسته مقدار راتییتغ. 5 شکل

 . ندارند LSD آزمون درصد 5 سطح دری دار امعن تفاوت مشترک حروفی دارای مارهایت* 
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  ها هورمون

ه سرمادهی های درونی نشان داد ک بررسی میزان هورمون

شود که در هر سه بافت  سبب افزایش میزان جیبرلین می

چند که تنها در بافت  شده روند مشابهی داشت، هر بررسی

دار بود. میزان جیبرلین جوانه در تیمار شاهد و  جوانه معنا

 599و  699ساعت سرمادهی کمترین و در تیمار499

یز ( بود. میزان سایتوکینین نµg/g36/2ساعت بیشترین )

داری را نشان  جز در بافت گره با سرمادهی افزایش معنا به

داد. اکسین نیز با سرمادهی افزایش یافت که بیشترین 

میزان آن مربوط به بافت جوانه و کمترین میزان افزایش 

گره رخ داد. تغییرات میزان اکسین در  در بافت میان

شده نشان داد میزان افزایش اکسین در  های بررسی بافت

ر سه بافت روند مشابهی دارد. همچنین سرمادهی ه

اسید موجود در  دار میزان آبسیزیک سبب کاهش معنا

شود. در بین عوامل مؤثر بر چرخۀ رشدی  ها می بافت

 طول شدن  کوتاه  با  ها نقش بسزایی دارند. گیاه، هورمون

 

های درونی تغییر  روز و کاهش دما در پاییز میزان هورمون

ها جیبرلین است  هورمون ینا ینتر جمله مهم از .یابد می

 نیبرلیج زانیم شیدرختان افزا ۀدر جوان احتماالً که

 محلولی نشاسته به قندها یۀتجز کیتحر شروعی نوع به

 دشو یساز توسط جوانه م و سوخت یبرا یساز مادهآو 

(Mostafa & Saleh, 2006.) 

مده نیز مشاهده آ دست گونه که در نتایج به همان

مقدار  ،های سرمادهی شود با افزایش تعداد ساعت می

در جوانه و  محلولجیبرلین و همچنین مقدار قندهای 

داری  اجوانه افزایش معن میزان شکوفایین آدر پی 

میزان بیشتر جیبرلین در بافت جوانه نسبت به . یابد می

به این دلیل است که جوانه بخش  ها احتماالً سایر بافت

هورمون  ةهای تولیدکنند از اندامو   مریستمی گیاه

نامساعد  طیشراجیبرلین است. در ابتدای ورود گیاه به 

 & Arora) شود ی، تولید جیبرلین متوقف میطیمح

Tanino, 2003). 

 
 های مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی در رقم رطبی های محلول در بافت . تغییرات مقدار قند4شکل

 ندارند. LSDدرصد آزمون  5داری در سطح  شترک تفاوت معنا* تیمارهای دارای حروف م

 

 
 های مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی رقم رطبی در بافت نشاسته مقدار. تغییرات 5 شکل

 . ندارند LSDدرصد آزمون  5داری در سطح  * تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنا
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نقش  ةدهند نیز نشان پژوهشگرانهای سایر  پژوهش

 El-Agamy et) جیبرلین در رهایی گیاه از خفتگی است

al., 2001.) Arora& Tanino (2003)  گزارش کرد با

تولیدی  GAمقدار  ،ورود گیاه به شرایط طول روز کوتاه

نیز اعالم کردند  Kucera et al. (2005) یابد. کاهش می

GA شود سبب خروج گیاه از حالت خفتگی می. 

کاهش کردند  ش( گزار2008) .Allona et alهمچنین 

در ارتباط با توقف تقسیم سلولی در نقاط زیر  GAمقدار 

، تقسیم سلولی GAمریستمی ساقه است و با تیمار 

 .یابد سرعت در این نقطه افزایش می به

 

 
 سیاه شیرازهای مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی در رقم  های محلول در بافت . تغییرات مقدار قند0 شکل

 ندارند. LSDدرصد آزمون  5داری در سطح  * تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنا

 

 
 های مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی رقم سیاه شیراز . تغییرات مقدار نشاسته در بافت3 شکل

 . ندارند LSDدرصد آزمون  5* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح 

 

ها در مورد نقش سایتوکینین در خفتگی  پژوهش

هنگام ورود  دهد مقدار این هورمون گیاهی نشان می

داری دارد  اگیاه به حالت خفتگی کاهش معن

(Mohamed & El-Sese, 2004) .نتایج حاصل از این 

پژوهش نشان داد که مقدار سایتوکینین در تیمار 

ا بدون سرمادهی کمترین است و با اعمال تیماره

کند. افزایش غلظت  داری پیدا می اافزایش معن

آوند آبکش در اواخر زمستان و قبل از  سایتوکینین در

ای از پایان خفتگی زمستانه است.  ها نشانه تورم جوانه

نیاز سرمایی گیاه در زمستان و  ننشد مینأت در شرایط

از موادی مانند هیدروژن  نکردن استفاده در صورت

شدت کاهش  وفایی جوانه بهسیانامید، مقدار شک

خیر خواهد افتاد. أو زمان شکوفایی نیز به ت  بدیا می

شده با هیدروژن  آوند چوبی گیاهان تیمار ةشیر

و  ردبیشتری دا (ZR)ریبوزاید  سیانامید مقدار زاتین

ها بیشتر است  مقدار شکوفایی جوانه نیز در آن

(Lombard et al., 2006).  همچنینBonhomme et 

al. (2005 نشان دادند با افزایش )یتوکینین،امقدار س 



 353 ... های انگور و تغییر رمایی قلمهتعیین نیازهای سرمایی و گعشقی و گاراژیان:  

 .یابد شکفتن جوانه نیز در درختان سیب افزایش می

را سایتوکینین  شده نیز نقش های انجام سایر پژوهش

یید أدر رفع خفتگی و افزایش مقدار شکفتن جوانه ت

 .(Reinoso et al., 2002) اند کرده

 

 
گره در تیمارهای متفاوت سرمادهی  های جوانه، چوب گره و چوب میان موجود در بافت اسید . تغییرات مقدار جیبرلیک49 شکل

 انگور رقم یاقوتی سیاه
 . ندارند LSDدرصد آزمون  5داری در سطح  * تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنا

 

 
 گره در تیمارهای متفاوت سرمادهی های جوانه، چوب گره و چوب میان . تغییرات مقدار سایتوکینین موجود در بافت44  شکل

 . ندارند LSDدرصد آزمون  5داری در سطح  تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنا*  
 

 
 گره در تیمارهای متفاوت سرمادهی های جوانه، چوب گره و چوب میان . تغییرات مقدار اکسین موجود در بافت42 شکل

 . ندارند LSDدرصد آزمون  5ری در سطح دا * تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنا
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نقش اکسین در آزادسازی گیاهان از خفتگی هنوز 

رسد با  شده نیست. به نظر می صورت کامل شناخته به

 ،شود ورود گیاه به حالت خفتگی مقدار اکسین کم می

اما با سرمادهی و حرکت به سمت شکفتن جوانه مقدار 

سایتوکینین  ین ویابد. اکس اکسین درونی افزایش می

نقش دارند،  (Paradormancy) در تنظیم فراخفتگی

 (Endodormancy) خفتگی ها در درون ولی نقش آن

های اکسین  شده نیست. یکی از نقش هنوز شناخته

خفتگی  تمایز و انتقال از حالت فراخفتگی به درون

 .(Horvath et al., 2008)است 

 

 
 گره در تیمارهای متفاوت سرمادهی های جوانه، چوب گره و چوب میان سید موجود در بافتا . تغییرات مقدار آبسیزیک43  شکل

 . ندارند LSDدرصد آزمون 5داری در سطح  * تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنا

 

شدن طول روز و کاهش دما در ابتدای پاییز،  با کوتاه

موجود در جوانه، سبب  ABAگیاه با افزایش مقدار 

شود. کاربرد تیمار  رشد و ورود به خفتگی میکاهش 

های مختلف گیاه سبب کاهش مقدار  سرمادهی بر بافت

ABA گونه که در نتایج حاصل  شود. همان ها می در بافت

 ABAشود، بیشترین مقدار  از این پژوهش هم دیده می

ها در تیمارهای بدون سرمادهی دیده  موجود در بافت

با اعمال تیمار سرمادهی،  ABAشود. با کاهش مقدار  می

داری را نشان  میزان شکفتن جوانه نیز افزایش معنا

شدن گیاه از خفتگی به  دهد. ورود و همچنین آزاد می

داخلی گیاهی بستگی دارد و به این دلیل  ABAمقدار 

-Shimizuنامند ) این هورمون را هورمون خفتگی می

Sato & Mori, 2001.) Wheeler (2006 طی )

های خود گزارش کرد که با کاهش خفتگی، مقدار  بررسی

ABA کند. همچنین وی در  شدت کاهش پیدا می نیز به

 های خود به این نتیجه رسید که دو ژن  پژوهش

9-cis-epoxycarotenoid dioxygenose (NECD)  و

ZeaxouthinEpoxidose (ZEP)  تولیدABA  را کنترل

زا و  تنش کنند که با ورود گیاه به شرایط محیطی می

 ;Allona et al., 2008) شوند طول روز کوتاه فعال می

Kucera et al., 2005) .Arora & Tanino (2003)  با

 (Betulapubescens)یافته توس  از گیاه جهشاستفاده 

بود، ثابت کرد که  ABAکه گیاهی بدون توانایی تولید 

ABA شود سبب ایجاد خفتگی می .Anderson et al. 

فعالیت و  ABAهای خود بیان کرد که  بررسی ( در2001)

)نوعی پروتئین بازدارنده( را زیاد  Kinaseتولید پروتئین 

متوقف  Sشود تقسیم سلولی در فاز  کند و سبب می می

خود، سبب ادامۀ   با اثر آنتاگونیسمی GAشود، ولی 

 شود. می Sفعالیت چرخۀ سلولی در فاز 

ها و  وانهکلی، سرمادهی سبب شکوفایی ج طور به

شود که البته در ارقام  ها می کاهش میزان نیاز گرمایی آن

و  4  های اساس جدول مختلف این میزان متفاوت است. بر

یاقوتی سیاه، رطبی و سیاه  نیاز سرمایی و گرمایی ارقام 2

ساعت سرمادهی و نیاز  599و  699، 699ترتیب شیراز به

ت ساع درجه 0946و  5652 ،6329 ها آنگرمایی 

(GDHتعیین می )  شود. همچنین مشخص شد که
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های محلول نقش مهمی  نشاسته با تبدیل به کربوهیدرات

در تغذیه و آغاز رشد گیاه در ابتدای فصل رشد دارد. در 

ها نیز نقش سایتوکینین و جیبرلین در  بین هورمون

اسید در ایجاد خفتگی  تحریک شکفتن جوانه و آبسیزیک

است. با ورود به خفتگی میزان زمستانه کامالً مشهود 

هایی مانند جیبرلین و سایتوکینین به حداقل  هورمون

رسد. طی دورة سرمادهی و با افزایش زمان آن  خود می

هایی مانند سایتوکینین و اکسین افزایش  میزان هورمون

اسید نیز کاهش چشمگیری را  یابد و میزان آبسیزیک می

 دهد. نشان می
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ABSTRACT 
This research was carried out to determine the chilling and heat requirements of grapevine cultivars 

(Rotabi, Siah Shiraz and Yaguti) and carbohydrate and hormones changes in chilled cuttings. Uniform 

cuttings of above mentioned cultivars were harvested when leaves were abscised in autumn, and then 

transferred to refrigerator (2˚C). Cuttingswere subjected to 0 (unchilled control), 100, 200, 300, 400, 500 

chilling hours, then cuttings were put in distilled water at room temperature and continues light 

conditions. Results indicated that the highest bud break percent of ‘Siah Shiraz’, ‘Rotaby’ and ‘Yaguti’ 

were obtained from 500, 400 and 400 h respectively. The shortest time (29d) to 50% bud break of ‘Siah 

Shiraz’ was in 500 h(29 d), in ‘Rotabi’ and ‘Yaguti’ were in 400 h (20 and 16d) chilling. Rate of starch 

content in all cultivars were decreased when chilling exposed hours increased, while soluble carbohydrate 

content in cuttings increased with increasing chilling hours. Also, with increasing chilling exposed hours, 

GA, Cytokinin and Auxin contents increased whereas ABA decreased. In conclusion, chilling 

requirement of ‘Yaguti’, ‘Rotabi’ and‘Siah Shiraz’cultivars were 400, 400, 500 hours and heat 

requirements were 4320, 5472 and 8064 GDH, respectively.  
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