
 علوم باغبانی ایران

 DOI: 10.22059/ijhs.2016.59812  (105-103)ص  5331پاییز ، 3 ة، شمار74 ةدور
 

* Corresponding author E-mail: Kavoosi696@yahoo.com     Tel: +98 917 3413496   

 

 های محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ تأثیر باردهی و تغییر قند

 مردگی جوانۀ اولیۀ انگور بر بافت
 

  2و سعید عشقی* 1بیژن کاوسی

  فارس، استان طبیعی منابع و آموزش و کشاورزی تحقیقات مرکز باغی، و زراعی تحقیقات بخش پژوهش، استادیار. 1

 ایران شیراز، کشاورزی، یجترو و آموزش تحقیقات، سازمان

 ، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیرازدانشیار. 2

 (6/2/1131تاریخ پذیرش:  -6/11/1131)تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
های بارور شده و عملکرد یک ناهنجاری فیزیولوژیک در انگور است که منجر به مرگ جوانه (Bud necrosis)ی جوانۀ مردگ بافت

مردگی جوانۀ اولیه در از انجام این پژوهش، بررسی تغییر میزان قندهای محلول و نشاسته و ارتباط آن با بروز بافتیابد. هدف کاهش می

 صورت فاکتوریل به ،متر 1×  5/2کاشت   ۀتربیت پاچراغی و فاصل نظامسال و  پانزدهبا سن  یآزمایش در تاکستانانگور عسکری بود. 

دار و بدون میوه، میوهاجرا شد. عامل اول شامل تیمار ، 1136 -1131در سه تکرار در سال  های کامل تصادفیطرح بلوکقالب  در

بود.  (روز 114روز تا  14) سطح دهبرداری در  )جوانه، برگ و ساقه( و عامل سوم زمان نمونه سطح سهعامل دوم نوع اندام گیاهی در 

ها آغاز و تا آخر فصل رشد ادامه داشت. همچنین غلظت شکفتن جوانه روز پس از 64نتایج نشان داد که نخستین نشانۀ ناهنجاری در

در جوانه افزایش یافت. غلظت  ژهیو بهها قندهای محلول در اوایل فصل رشد، افزایش و سپس کاهش یافت، ولی نشاسته در همۀ اندام

با گذشت زمان، میزان  وهیبدون مدار و دو بوتۀ میوهبیشتر بود. در هر  وهیبدون مدار نسبت به های میوهقندهای محلول و نشاسته در تاک

های مردگی جوانۀ اولیه در تاکها افزایش داشت. همبستگی منفی قندهای محلول و نشاسته با درصد بافتذخیرۀ نشاسته در همۀ اندام

استه در جوانه بر بروز ناهنجاری ، نقش قندهای محلول و میزان ذخیرۀ نشگرید عبارت بهدار مشاهده شد. نسبت به میوه وهیبدون م

 ی جوانه در انگور رقم عسکری اثبات شد. مردگ بافت
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ABSTRACT 

Primary bud necrosis (PBN) in grapevine is a physiological disorder that leads to death of fruitful buds and yield loss. 
The aim of this study was to determine the changes in soluble sugars and starch and their relationship to the incidence 
of the primary bud necrosis in Askari grapevine. Experiment was conducted in a vineyard that the vines were 15 
years old, with a head system, vines spaced 2.5×3 m, as factorial in randomized completely block design with three 
replications during 2008. The first factor including to fruiting and de-fruited, the second factor 3 level of organ types 
(Bud, Leaf and Stem) and the third factor with 10 level of sampling date (40 to 130 days after bud break (DAB)).The 
results showed that the first symptom of PBN disorder began at the 60 DAB and continued to end of growing season. 
Also the concentration of soluble sugars increased in the early season and then it decreased, but the amount of starch 
in all organs, especially in bud increased. The concentration of soluble sugars and starch in fruited vine was more 
than the de-fruited vine. In both fruiting and de-fruited vines, when season ahead, the amount of storage starch was 
increased in all organs. A negative correlation of soluble sugar and starch with PBN percentage in the fruiting and de-
fruited vines were observed. In other word, the role of soluble sugars and starch stored in the bud, on the incidence of 
PBN in Askari grapevine was confirmed. 
 
Keywords: Askari grape, de-fruited, disorder, fruiting, vineyard. 
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 مقدمه

 برآورد میزان به ارزیابی جوانه برای گرایشافزایش 

موجب آگاهی از ناهنجاری  ،باروری در فصل پاییز

( در Primary bud necrosis) اولیه ۀمرگ جوان

ثانویه  یها اولیه، جوانه ۀها شد. با مرگ جوانتاکستان

با باروری کمتر و  ییها رشد کرده که تولید شاخه

ها را که عملکرد تاکستانکند یتر مکوچک یها خوشه

 ۀاصلی در فصل بهار به شاخ ۀدهد. اگر جوانکاهش می

صورت  ثانویه و ثالثیه به یها جدید تبدیل شود، جوانه

 ۀناشی از جوان ۀاین، اگر به شاخبنابر مانند.می خفته

ثانویه  ۀبمیرد، جوانجوانه وارد شود یا  یاصلی آسیب

 ندکجبران آن  ممکن است تولید یک شاخه برای

(Rawnsley & Collins, 2005.) بروز این ناهنجاری 

شده   درصد گزارش40تا حدود  هادر بعضی از تاکستان

تواند موجب کاهش عملکرد و زیان و می است

ی مردگ بافتدر پژوهشی ناهنجاری  .اقتصادی شود

و مرحلۀ  ها جوانهروز پس از شکفتن  00جوانه در 

گزارش شده است  خفتگی در انگور عسکری

(Kavoosi, et al., 2011 .)های انگور  در همۀ رقم

 ۀقندی در بوت ة، نشاسته بخش اعظم ذخیریموردبررس

دهد و بر پایۀ نیاز گیاه تجمع و انگور را تشکیل می

 Winkler) یابدهای دیگر انتقال میذخیره یا به اندام

& Williams, 1938; Eifert et al., 1960; Bouard, .

1966; Mullins et al., 1992; Huglin & Schneider,. 

1998; Zapata et al., 2001های  رقم (. درPinot Noir 

چوبی، ریشه و  یها ، نشاسته در اندامMerlotو 

خفتگی  هنگامشود. در ذخیره می ساله کیهای  شاخه

ریشه  شعاعیطور زیاد در پارانشیم  زمستانه، نشاسته به

 ( که در این زمانZapata et al., 2004a) وجود دارد

 شودریشه را شامل می امانۀدرصد نشاسته در س30

(Eifert et al., 1960; Bouard, 1966; Bates et al., 

 وزن خشک ریشه است سوم کی ةدهند ( و نشان2002

(Zapata et al., 2001در اوایل بهار، هنگام .)که ی 

، رسد یسلسیوس م ۀدرج 50-55دمای خاک به 

 هایرسد و فعالیتخفتگی به پایان می ۀلمرح

 شوددوباره آغاز می (متابولیسمی) وسازی سوخت

(Huglin, 1986 سپس نشاسته تنها منبع .)

 Scholefield et) انگور خواهد بود ۀکربوهیدرات در بوت

al., 1978; Huglin & Schneider, 1998; Zapata et. 

al., 2004bۀساالنطور تدریجی به سمت رشد  ( و به 

 Bates et) کندهای زایشی حرکت میرویشی و اندام

al., 2002; Zapata et al., 2004ab این حرکت مواد .)

( Anthesis) هاشکوفایی گل ۀای تا مرحلقندی ذخیره

 یابد که بسته به رقم نیز متفاوت خواهد بودادامه می

(Zapata et al., 2003انتقال دوبار .)ای مواد ذخیره ة

های در حال نمو و آذین گل ۀای موجب تغذیهنشاست

 ,.Yang et al) شوددهی میگل ۀها در مرحلدیگر اندام

1980; Candolfi-Vasconcelos et al., 1994;. 

Caspari et al., 1998 سپس نشاسته دوباره در بافت .)

 ( و چندسالهBates et al., 2002) ساله کی یها اندام

(Mullins et al., 1992; Bates et al., 2002; Zapata 

et al., 2004aرسیدن  ۀمرحل آغازلقاح تا  ۀ( از مرحل

 ,.Candolfi-Vasconcelos et al) ابدی یتجمع م ها حبه

1994; Caspari et al., 1998 .) 

ۀ جوان مردگیبافتهای دارای ناهنجاری تاک در

باروری ضعیف  و یابد، شمار خوشه کاهش میاولیه

اولیه  ۀمیزان باالی مرگ جوان ةدهند ممکن است نشان

اند که نشان داده پیشینهای گزارش در تاک باشد.

رکود مرحلۀ  آغازبا  ناهنجاری در فصل رشد آغاز و

 ;Morrison & Iodi 1990) جوانه افزایش یافته است

Lavee et al., 1981; Vasudevan et al., 1998b .)

ها آنایش افزها برای رشد میتوکندری و کربوهیدرات

در جوانه الزم هستند.  انگیزیگلیند آدر هنگام فر

 ،ها نشان داده استبررسی میزان کربوهیدرات

، سطوح دارندکه در معرض سایه قرار هایی  تاک

ند اشتدرا کمتری از ساکارز، گلوکز، فروکتوز و نشاسته 

(Vasudevan, 1997 و شیوع بیشتری از )مردگی بافت

تواند موجب کاهش در . نور کم مینشان دادند را جوانه

 ،منابع کربوهیدرات و کاهش انتقال آن به جوانه شود

جانبی زیان وارد کند.  ۀممکن است به جوان در نتیجه

جوانه مردگی بافتاگرچه سطوح پایین کربوهیدرات در 

اند، اما مشخص نیست که غلظت نشاسته  نقش داشته

خالت دارند یا قند در حساسیت جوانه به مرگ جوانه د

(Rawnsley & Collins, 2005گل ب .)شدن  یتخصص ا

 شیو افزا دیآیانگور به وجود م ۀدر بوت یجانب ستمیمر

 زشیهسته و هستک در هنگام انگ ،ای یاخته ةدر انداز
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 یها برادراتیکربوه هنگام نی. در ادگیر یگل صورت م

الزم است  یجانب ۀدر جوان یتوکندریم میرشد و تقس

 & Botti) ابدییه هم در جوانه تجمع مو نشاست

Sandoval, 1990نیمثبت ب ۀرابط کی نی(. همچن 

در جوانه نهفته و  ییایاحریو غ ییایاح یهاقند زانیم

 وهویجوانه در انگور رقم کمردگی بافتبروز 

(‘Kyoho’ )در  یدر ژاپن گزارش شده است ول

تر و درصد بروز شینشاسته ب زانیم فیضع یها شاخه

(. Naito et al., 1987جوانه کمتر بود )مردگی فتبا

 رقمانگور در هند نشان داده است که در  ها یبررس

از  یی، سطح باال(’Anab-e-Shahi‘) عناب شاهی

همچون نشاسته،  یساختار ریغ یها دراتیکربوه

بارور با رشد  یهاتاکدر  ییایاح ریو غ ییایاح یقندها

بارور  ریرشد و غ پر یهاتاکبا  سهیمتعادل در مقا

در پژوهشی  .(Bains et al., 1981وجود داشت )

ها و مواد کانی ها، هورمونتغییرپذیری کربوهیدرات

ها بر غلظت آن ریتأثدرونی برگ، گره و میوة زیتون و 

تشکیل جوانۀ گل ارزیابی شد و نتایج نشان داد که 

 مستقیمی بر گل ریتأثها و مواد کانی کربوهیدرات

نداشته و بیشترین تأثیر مربوط به هورمون آغازی 

ی طورکل به (.Ulger et al., 2004) استجیبرلین 

در  ها دراتینقش کربوه زمینۀدر یمتناقض یها گزارش

همچنین در  وجود دارد. هیاول ۀجوان یمردگ بروز بافت

ی جوانه مردگ بافتایران برای نخستین بار ناهنجاری 

ر استان کهگیلویه سخت دهای منطقۀ سیدر تاکستان

( اما Kavoosi et al., 2011و بویراحمد گزارش شد )

و میزان بار  ها دراتیکربوهنقش  ازجملهسازوکار آن و 

بنابراین هدف از انجام این پژوهش،  تاک مشخص نبود.

ی درونی ساقه، برگ و ها دراتیکربوهتعیین تغییر 

 های کربوهیدراتیجوانۀ انگور و ارزیابی نقش اندوخته

 مردگی جوانه در انگور رقم عسکری بر بروز میزان بافت

 بود. 

 

 ها مواد و روش
 شرایط منطقه و آزمایش

بررسی وضعیت تغییرپذیری  منظور بهاین پژوهش 

در انگور رقم عسکری و ارتباط آن با  ها دراتیکربوه

 ۀمنطقی ها تاکستانجوانۀ اولیه در یکی از مردگی  بافت

و بویراحمد ان کهگیلویه استسخت در  سیسردسیری 

 طور بهشد. در این منطقه ارتفاع از سطح دریا  اجرا

 483میانگین بارندگی ساالنه  ومتر  5500میانگین 

و پوشش آن بیشتر جنگلی و با مراتع همراه  متر یلیم

سلسیوس  ۀدرج 33و بیشینه  -55ما . کمینه داست

سخت که به تازگی در تقسیمات کشوری  است. شهر سی

شهرستان دنا تبدیل شده است، در شمال غربی استان به 

کیلومتری شهر یاسوج با عرض جغرافیایی  31 ۀو در فاصل

 54درجه و  15 ییایدقیقه و طول جغراف 15درجه و  30

تربیت  امانۀس باسال  51ی ها تاکواقع شده است. دقیقه 

 5380-5384 ،متر 3×  1/5کاشت   ۀپاچراغی و فاصل

طور یکنواخت با  بهها تاکستان زمفصل . در بودند

 یگذار و عالمت هرس، در هر تاک جوانه 00 داشتن نگه

ی گل پس از ظهور ها خوشهها در نیمی از تاک شدند.

این  حذف شدند و بقیه نگه داشته شدند. ها شاخهروی 

یل در قالب طرح آزمایش فاکتورصورت  به پژوهش

که عامل اجرا شد تکرار  کامل تصادفی در سه یها بلوک

دار و بدون )میوه سطح دودر  خوشهاول شامل حذف 

)جوانه،  سطح سهعامل دوم نوع اندام گیاهی در میوه(، 

سطح  دهدر  یبردار برگ و ساقه( و عامل سوم زمان نمونه

بدین  بود. پس از شکفتن جوانه(  روز 530روز تا  70)

از  میوه، از باغ موردنظر بدوندار و  میوه هایتاکمنظور از 

تا  بار کیروز  ده هر ،ها روز پس از شکفتن جوانه 70

و ساقه، برگ و جوانه  یگردآورشاخۀ نمونه ، 530روز 

و در فریزر با  منجمدمایع  نیتروژنو با  یجداساز

 یریگ اندازه هنگامسلسیوس تا  ۀدرج -80دمای 

 ی قندهای محلول توسطریگ اندازهند. نگهداری شد

 .HPLC (UNICAM, Model: Crystal-200دستگاه 

UK4.6×5ستون  ( با mm Lichrosorb Si60 

Column)شد یریگ ( اندازه (Vemmos, 1995 میزان .)

 در )اسپکتوفتومتر( سنج نوری طیف دستگاه با نشاسته

 گلوکز از تیدرنها خوانده شد که نانومتر 030 موج طول

 نشاسته میزان و استفاده استاندارد تهیۀ محلول برای

شد  محاسبه خشک وزن گرم بر گرم یلیم برحسب

(Hedge & Hofreiter, 1962.) تعیین سطح  منظور به

 500گرم ید به  5/0 مقدارجوانه،  در بافتنشاسته 

پتاسیم اضافه شد و سپس  یدورمحلول  تریل یلیم

جوانه توسط تیغ تیز برش طولی داده شدند  یها نمونه
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در  ور شدند. و برای مدت یک ساعت در محلول غوطه

برهمکنش با آیودین، بخش آمیلوز نشاسته به رنگ  اثر

مز ررنگ بنفش مایل به ق و بخش آمیلو پکتین به آبی

 ةویژ چشمیدهند. سپس بر پایۀ کلید  تغییر رنگ می

 ,.Vasudevan et al) داده شد 1تا  5 ةسنجش، نمر

1998bهای جوانه، یبردار همۀ مراحل نمونه (. در

داده شدند و با مشاهده زیر شده برش عرضی  گردآوری

شمار  (Dinolite-AM413Tدیجیتالی )میکروسکوپ 

مردگی جوانه، شمارش و ی دارای نشانۀ بافتها جوانه

آمده، با  دست به یها دادهمحاسبه شد.  ها آندرصد 

 ها نیانگیم ۀمقایس وآماری  ۀتجزی MSTATCافزار  نرم

جام اندرصد  5در سطح ای دانکن با آزمون چند دامنه

 شد.
 

 نتایج 
 ی محلول و نشاستهقندهاتغییر 

بر صفات  ها آنها و برهمکنش  نتایج تأثیر عامل

 آورده شده است.  5شده در جدول  گیری اندازه

 
 ۀ واریانس قندهای محلول و نشاسته در برگ، جوانه وساقۀ انگور عسکریی. تجز5جدول 

Table 1. Variance analysis of starch and soluble sugar in leaf, bud and stem of Askari grapes 

Mean of Squares 
df Source Variation 

Soluble sugar Starch 
0.849** 1059.892** 2 Replication 
1.387** 1428.051** 1 Treatment 
0.026** 1625.438** 2 Organ 
0.324** 357.838** 9 Time 
0.108** 12.122** 2 Treatment × Organ 
0.017** 29.715** 9 Treatment × Time 
0.008** 62.205** 18 Organ × Time 
 0.003ns 59.105** 18 Treatment  × Organ  × Time 
0.002 1.594 118 Error 

4.14 6.912 C.V (%) 

 .دارمعن ری: غnsدرصد و  5و  1معنادار در سطوح احتمال  بی* و **: به ترت
* and **  respectively the significantly different (P<0.05 and 0.01) and ns: not  significant. 

 

ی میزان قندهای محلول موردبررسهای در همۀ اندام

نین بود. همچ وهیبدون مدار بیشتر از در تاک میوه

بیشترین مقدار قندهای محلول به ترتیب در جوانه، برگ 

(. بیشترین میزان قندهای 5و ساقه مشاهده شد )شکل 

در پنجاه روز  وهیبدون مدار و  های میوهمحلول در تاک

روز  530پس از شکفتن جوانه و کمترین میزان آن در 

(. همچنین 5پس از شکفتن جوانه مشاهده شد )جدول

روز پس از شکفتن جوانه، بیشترین  30و  40، 10در 

های محلول در بافت جوانه وجود داشت اما در میزان قند

روز پس از شکفتن جوانه، میزان قندهای محلول در  00

های (. در همۀ اندام3بافت جوانه کاهش داشت )جدول

دار بیشتر از بدون ی میزان نشاسته در تاک میوهموردبررس

مقدار نشاسته به ترتیب در  میوه بود. همچنین بیشترین

 (.5جوانه، ساقه و برگ بود )شکل 

 

 
 برهمکنش تیمار حذف میوه با نوع اندام بر میزان قندهای محلول در بوتۀ انگور عسکری.  .5شکل 

Figure 1. Interaction of fruiting and de-fruited treatment with organ type on soluble sugar level in Askari grapevine.  
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 برهمکنش تیمار حذف میوه با نوع اندام بر میزان نشاستۀ انگور عسکری.   .5شکل 

Figure 2. Interaction of fruiting and de-fruited treatment with organ type on starch level in Askari grapevine.  
 

یک روند افزایشی در ذخیرة نشاسته در هر دو 

دار و بدون میوه وجود داشت ولی بیشترین تیمار میوه

روز 530دار و بدون میوه در میزان نشاسته در تاک میوه

پس از شکفتن جوانه و کمترین مقدار نشاسته در بوتۀ 

روز پس از شکفتن جوانه وجود  70 بدون میوه در

 550(. بیشترین میزان نشاسته در 5داشت )جدول 

کمترین مقدار  روز  پس از شکفتن جوانه در جوانه و

روز پس از شکفتن جوانه در برگ بود  70آن در 

نوع  ×(. نتایج برهمکنش هر سه عامل )تیمار 3)جدول 

و  دار وهیمزمان( نشان داد که در هر دو تیمار  ×اندام 

بر پایۀ زمان، میزان  ها اندامبدون میوه و در همۀ 

ذخیرة نشاسته افزایش یافت. بیشترین میزان ذخیرة 

روز  550در اندام جوانه در  دار وهیمدر تاک  نشاسته

(. نتایج 7پس از شکفتن جوانه مشاهده شد )جدول 

آزمون ید در یدور پتاسیم، روند کمی نشاسته در 

تا  70و نشان داد که از  دییتأجوانۀ انگور عسکری را 

روز پس از شکفتن جوانه یک روند به نسبت  00

 کفتن جوانه، روز پس از ش 500تا  00افزایشی و از 

یک روند افزایشی در ذخیرة نشاسته وجود داشت 

 (. 3)شکل
 

 
 تغییر سطوح نشاسته در واکنش به ید در یدور پتاسیم در جوانۀ انگور عسکری. 3شکل 

Figure 3. Starch rate changes in response to iodine-potassium iodide in Askari grapevine bud 
 

 ی محلول و نشاسته در انگور عسکری آبیقندهای بر میزان بردار نمونهمار حذف میوه با زمان . برهمکنش تی5جدول 

Table 2. Interaction of fruiting and de-fruited treatment with date of sampling on the soluble sugar and starch in 

Askari grapes 
Time 

(Day after bud break) 
Fruiting De-fruited 

Soluble sugar Starch Soluble sugar Starch 
40 33.44ef* 0.41gh 25.65j  0.27i 
50 39.48 a 0.41gh 34.31ef 0.30i 
60 35.18 cd 0.44fg 30.62 g 0.35h 
70 36.49bc 0.58cd 30.47 g 0.40gh 
80 34.58de 0.61c  28.16h 0.43gi 
90  35.17cd 0.68b 32.41f 0.52de 
100 37.33b 0.78a 26.45 ij 0.48ef 
110 26.23ij 0.80a 21.38 k 0.55cd 
120 27.76 hi 0.74a 25.84 j 0.59c 
130 25.8ij 0.78a 21.82k 0.58cd 

سطح احتمال  در دار ینبود اختالف معن دهندة حروف همسان نشان ،در هر ستون *

 دانکن است. یا آزمون چند دامنه ۀیبر پا درصد 1 یخطا

* In each column, means followed by the same letters are not significantly different 

(p≤0.05) based on Duncan’s Multiple Range Test. 
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 برداری بر قندهای محلول و نشاسته در انگور عسکری آبی . برهمکنش نوع اندام با زمان نمونه3ل جدو

Table 3. Interaction of organ type with date of sampling on the soluble sugar and starch in Askari grapes 
Organ 
type 

Time (Day after bud break) 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Bud Soluble sugar  36.6 d* 42.85 a 35.09 cd 44.47 a 36.02 cd 4479 a 37.23 c 27.60 h-k 29.18 f-j 28.12 h-k 
Starch 0.35 gh 0.30 hi 0.38 g 0.50 de 0.55 cd 0.65 ab 0.67 ab 0.72 a 0.65 ab 0.70 a 

Leaf Soluble sugar 30.95e-f 36.54 cd 29.35 f-i 25.42 lm 28.73 g-k 29.49f-h 31.62 e 21.41 o 27.28 i-l 21.05 o 
Starch 0.27 i 0.37 gh 0.40 fg 0.47 ef 0.47 ef 0.55cd 0.62 bc 0.67 ab 0.65 ab 0.67 ab 

Stem Soluble sugar 23.07 n-o 31.29 ef  32.27 e e-g 30.56 26.36 fi 27.09j-l 26.82 kl 22.42 n-o 23.95 mn 22.28 n-o 
Starch 0.40 fg  0.40 fg fg 0.42 0.50 de 0.55 cd 0.60 bc 0.60 bc 0.65 ab 0.70 a 0.67 ab 

 داری با هم ندارند. درصد آزمون دانکن تفاوت معنی 1هایی که حروف کوچک همسانی دارند، در سطح احتمال  * در هر ردیف، میانگین
* In each row, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan’s Multiple Range. 

 
 برداری بر میزان نشاسته در انگور عسکری آبی . برهمکنش تیمار حذف میوه، نوع اندام و زمان نمونه7جدول 

Table 4. Interaction of fruiting and de-fruited treatment, organ type and date of sampling on the soluble sugar and 
starch in Askari grapes 

  Organ 
type 

Time (Day after bud break) 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Fruiting 
Bud 0.47 g-j*  0.37 j-l  0.47 g-j 0.67 b-d 0.67 b-d 0.77 ab 0.87 a  0.86 a  0.77 ab  0.86a 
Leaf 0.30 lm 0.40 i-l 0.40 i-l 0.50 f-i 0.50 f-i 0.60 c-f 0.70 bc 0.77 ab 0.70 bc 0.70 bc 
Stem 0.47 g-j 0.47 g-j 0.47 g-j 0.57 d-g 0.67 b-d 0.67 b-d 0.77 ab 0.77 ab  0.77 ab 0.77 ab 

De-
fruited 

Bud 0.23 m  0.23 m 0.30 l-m  0.33 k-m 0.43 h-k 0.53 e-h  0.47 g-j 0.57 d-g 0.53 e-h 0.53 e-h 
Leaf 0.23 m 0.33k-m 0.40 i-l 0.43 h-k 0.43 h-k 0.50 f-i 0.53 e-h 0.57 d-g 0.60 c-f 0.53 e-h 
Stem 0.33k-m 0.33k-m 0.36 j-l 0.43h-k 0.43 h-k 0.53 e-h 0.43 h-k 0.53 e-h  0.63 c-e 0.57 d-g 

 داری با هم ندارند. درصد آزمون دانکن تفاوت معنی 1دارند، در سطح احتمال هایی که حروف کوچک همسانی  * در هر ردیف، میانگین
* In each row, means followed by the same letters are not significantly different (p≤0.05) based on Duncan’s Multiple Range. 

 

همچنین با افزایش میزان نشاسته در جوانه، 

بود  دار یمعنید در یدور پتاسیم  برهمکنش آن با محلول

 ژهیو بهها و  ی سالم، تغییر رنگ در سرآغازهها جوانهو در 

 (.7کامل مشهود بود )شکل طور بهمحور گرة جوانه 

های محلول بین میزان قند منفییک همبستگی 

مردگی جوانۀ اولیه در جوانه با درصد بروز بافت

های افت(. تغییر نکردن رنگ در ب1مشاهده شد )شکل 

مردگی جوانۀ های دارای ناهنجاری بافتمرده در جوانه

 استها دهندة نبود نشاسته در این بافت اولیه نشان

 (.0)شکل 
 

  
 5طح گیری ید در یدور پتاسیم در جوانۀ انگور عسکری، ذخیره نشدن نشاسته )راست(، س . آزمون میزان نشاسته با رنگ7شکل 

 ذخیرة نشاسته )چپ( 1ذخیرة نشاسته )وسط( و سطح 
Figure 4. Starch test with iodine-potassium iodide in Askari grapevine bud, no starch deposite (right), rate 2 of starch 

(medium) and rate 5 of starch (5) 
 

 
 مردگی جوانۀ اولیه در انگور عسکری ی محلول با بروز بافتقندهاهمبستگی بین کل  .1شکل 

Figure 5. Correlation between soluble sugar and bud necrosis in Askari grapes 
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 مردگی در واکنش به محلول ید در یدور پتاسیم در جوانۀ انگور عسکری . رنگ نگرفتن در محل بافت0شکل 

Figure 6. Lack of  staining in necrosis location in response to with iodine-potassium iodide in Askari bud grapes 
 

 بحث 

های نتایج نشان داد که در اوایل فصل رشد، غلظت قند

محلول مقداری افزایش و سپس کاهش یافت، ولی 

در جوانه افزایش یافت.  ژهیو بهها نشاسته در اندام

ی هاهای محلول و نشاسته در تاکهمچنین غلظت قند

دار نسبت به بدون میوه بیشتر بود. در هر دو میوه

دار و بدون میوه با گذشت زمان، میزان تیمار میوه

افزایش داشت. کاهش  ها اندامذخیرة نشاسته در همۀ 

های بوتۀ و نشاسته در جوانه قندهادار در میزان معنی

بر رشدونمو بافت  ریتأثتواند از راه بدون میوه می

های برگی و گل در جوانه، منجر  ازهمریستمی و سرآغ

رابطۀ معکوس  ی شود. یکمردگ بافتبه بروز ناهنجاری 

و قوی بین میزان ذخیرة نشاسته در جوانه و فراوانی 

بروز مرگ جوانۀ اولیه مشاهده شد که با نتایج 

Morrison & Iodi (1990)، Lavee et al. (1981)  و

Vasudevan et al. (1998b) قندهای  مبنی بر کاهش

مردگی  محلول و نشاسته در شاخه و جوانه و بروز بافت

همخوانی داشت. همچنین کمبود موضعی کربوهیدرات 

یک عامل در بروز مرگ  عنوان بهتواند و نشاسته می

 و مهم،  توجه جالبجوانۀ اولیه دخیل باشد. نکتۀ 

های های مرده در جوانهتغییر نکردن رنگ در بافت

مردگی جوانۀ اولیه بود که افتدارای ناهنجاری ب

 دییتأدهندة نبود نشاسته در بافت مرده را  نشان

 Morrison & Iodi (1990)( و با نتایج 0کند )شکل می

 همخوانی داشت.

های  به نظام تربیت پاچراغی در تاکستان با توجه

ی انگور عسکری، ها بوتهسخت و رشد زیاد  منطقۀ سی

 طور بهقرار دارند.  بخشی از تاج بوته در معرض سایه

مسلم، این شرایط افزون بر کاهش کمیت و کیفیت 

ها، درصد  محصول، به دلیل کاهش میزان کربوهیدرات

شود. نتایج این پژوهش بروز مرگ جوانۀ اولیه بیشتر می

های نشان داد که میزان کربوهیدرات محلول در تاک

دار بیشتر بود که های میوهبدون میوه نسبت به بوته

ها  ( نوک شاخهSinkکنندگی ) دهندة توان مصرف شانن

های میوه است. ساکارز، گلوگز و فرکتوز  نسبت به خوشه

قندهای اصلی در شیرة آوند چوبی و آبکش در بوتۀ انگور 

شوند. آذین در حال نمو می هستند که موجب تغذیۀ گل

آوند چوبی قندها تنها در محدودة زمانی متورم شدن  در

 & Campbell( وجود دارند )Bud burstها ) جوانه

r, 1996theStro.)  قند اصلی در  عنوان بهاگرچه ساکارز

(. Mullins et al., 1992آید ) شمار میبوتۀ انگور به

نشان داده است که جداسازی نوک شاخساره  ها پژوهش

کنندة قوی  موقتی رشد انتهایی را که یک مصرف طور به

و موجب تغییر جهت  آید، متوقف کرده شمار میبه

ی پایین شاخه ها جوانهو  ها خوشه طرف بهحرکت مواد 

(. Candolfi-Vasconcelos & Koblet, 1990شود )

تجمع زیاد منبع کربوهیدرات تنها پیش و هنگام دورة 

دهی و تشکیل جوانه ضرورت دارد، زیرا  گل

برای تمایزیابی سرآغازة گل درون جوانه  ها دراتیکربوه

(. هنگام رشد فعال، Winkler et al., 1974) الزم هستند

ها نسبت به چوب پیر در شاخساره ها دراتیکربوهدرصد 

ۀ لیوس به، زیرا وجود کربوهیدرات در چوب پیر استبیشتر 

و ذخیرة  شود یمشاخساره در هنگام رشد اولیه استفاده 

دوباره تنها پس از کند شدن رشد شاخساره انجام 

 (.Koblet et al., 1993شود ) می

ی بدون میوه ها بوتهنتایج این پژوهش نشان داد که 
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دار میزان کمتری کربوهیدرات دارند، زیرا نسبت به میوه

ها نقاط رشد و نوک شاخسارة با حذف میوه، بوته

یک محل مصرف قوی عمل  عنوان بهتری داشتند که  قوی

بر این فرضیه بوده که در بوتۀ انگور  دییتأکرده است و 

کننده  نوک شاخساره نسبت به خوشۀ میوة مصرفرشد 

 ها پژوهشی دیگر ها افتهتری است. این نتایج با یقوی

(Candolfi-Vasconcelos & Koblet., 1990; Koblet et 

al., 1993 همخوانی داشت. بنابراین احتمال دارد، تخلیۀ )

ها در جوانۀ خفته، منجر به بروز مرگ جوانه  کربوهیدرات

-Anab-eوانۀ انگور رقم عناب شاهی )شود که در ج

Shahi( نیز گزارش شده است )Bains et al., 1981 .)

شده در ژاپن مبنی بر وجود  ی انجامها یبررس نیبنابرا

و بروز مرگ جوانه با  ها دراتیکربوهرابطۀ مثبت بین 

 & Wolfشده در کالیفرنیا ) ی انجامها پژوهشدیگر 

Warren, 1995شد که حدس زده ( همخوانی نداشته با

 داشته است.  ریتأثرقم بر بروز مرگ جوانه  شود یم

 

 ی کلیریگ جهینت

مردگی جوانه  هرچند که در بروز ناهنجاری بافت

، اما نتایج این پژوهش استهای مختلف دخیل  عامل

های کربوهیدراتی در نشان داد که میزان اندوخته

المت در بافت جوانه بر س ازجملههای مختلف انگور  بافت

که میزان قندهای محلول باالتر از  است. هنگامی مؤثرآن 

گرم در گرم مادة خشک و همراه با سطح مناسب میلی31

نشاسته باشد، بروز این ناهنجاری در کمترین میزان 

خواهد بود. یک رابطۀ منفی بین کاهش قندهای محلول 

های مردگی در بوته و میزان ذخیرة نشاسته با درصد بافت

دار وجود داشت. کاهش میوه نسبت به میوهبدون 

تواند رشدونمو دار قندهای محلول یا نشاسته می معنی

قرار دهد و منجر به بروز  ریتأثمریستمی را تحت 

مردگی در جوانه شود. بنابراین توصیه  ناهنجاری بافت

ی مناسب دار تاکشود که با رعایت اصول عملیات می

تاک در هنگام هرس  همچون شار نگهداری جوانه در هر

زمستانه، آبیاری و تغذیۀ متعادل و کنترل رشد رویشی با 

هرس سبز و ... میزان اندوختۀ کربوهیدراتی در تاک برای 

 داشتن رشد متعادل و باروری مناسب حفظ شود.
 

 سپاسگزاری

علوم  کارشناس ارشداز مهندس مهدی حسینی فرهی 

شگاه آزاد باغبانی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان

اسالمی واحد یاسوج و مهندس نیکبخت کارشناس 

آزمایشگاه بخش علوم باغبانی دانشکدة کشاورزی 

دانشگاه شیراز به خاطر همکاری در مراحل مختلف 

 گردد. این پژوهش، تشکر و قدردانی می
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