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مقدمه
کشتوپرورشانگوربههمراهتولیداقتصادیآنتابععواملمتعددمحیطیومدیریتیمیباشدبهطوریکهدر
مناطقمستعدکشتانگوربااعمالمدیریتعلمیتولیداقتصادیانگورمیسرخواهدشد.مانندهرمحصولباغی
دیگر،شرایطنامساعدمحیطیمانندگرمایشدید،سرمازدگیزمستانه،سرمایدیررسبهاره،خشکی،شوریو
مدیریتنامناسببهباغیازجملهمشکالتمدیریتیدرتربیتوهرسانگور،آبیاری،تغذیهوکنترلآفاتو
بیماریها،کنترلعلفهایهرز،نبودنهالهایسالمازکلونهایپرباروعدماستفادهازارقامباکیفیتهمگی
درمحدود شدن تولید و درآمد انگوردراغلبمناطق انگورکاری کشوردخیلهستند.عالوهبرتهدیدات یاد
شده،ناهنجاریهایفیزیولوژیکنیزدرسالهایخاصدربعضیمناطقودرتعدادیازارقامتجاریباعثوارد
آوردنخساراتاقتصادیدرتولیدمیشوند.اغلبناهنجاریهایمهمفیزیولوژیکدرانگورنتیجهواکنشتاکبه
شرایطآبوهوایی،حاصلخیزیخاک،تغذیه،عواملهورمونی،هرسوهمچنینفاکتورهایدیگریازجمله
رقم و پایه میباشد .باعنایتبهاینکه اغلبتاکستانهایتجاریایراندرمناطقیاحداثشدهاندکههر سالهبا
تعدادی از عوامل نامساعد محیطی و مشکالت عدیده مدیریتی بویژه در مورد آبیاری ،تغذیه ،کنترل آفات،
بیماریهاوعلفهرز روبرومیشوند الزماستتاتولیدکنندگانوکارشناسانبااین مشکالتو ناهنجاریها
آشناییکافیپیدانمایندتا درزمانالزم مدیریتصحیح درجهتکنترلیاکاهشصدماتهریکازاین
عوامل اعمالنمایند.درایننشریهفنیاثرات،عالیموراههای موجوددر کنترلتعدادیازمهمترینمشکالت
مدیریتیبههمراهناهنجاریهایمحیطیوفیزیولوژیکیانگوردرکشوربیانشدهاست .
 -1تنشهاي محیطی و عوارض ناشی از آن
طورطبیعیویابادخالتانسان،درمعرضتنشقرارمیگیرند.برایمثال

گیاهانطیچرخهزندگیخودبه 

گیاهانمناطقمعتدلهبادماهایپایین،گیاهانمناطقکوهستانیبابادهایسردوخشکهمراهباتشعشعماورای
بنفش ،گیاهان مناطق کویری و خشک با کمبود آب مواجه میشوند .در خاکهای شور گیاهان عالوه بر
کنند.ازنظربیولوژیواژهروشنیرابرایتنشنمیتوانبیانکرد،

خشکی،اثرسمیبرخینمکهاراتجربهمی
امابهطور کلیتنشبیانگراثراتنامطلوببررویموجودزندهاست.اگرتنشبیشازمحدودهتحملگیاه
بینرفتنگیاهمیشود.ازنظرمحققانفیزیولوژیتنشیکعاملمحیطی

باشدموجبآسیبواقعیوحتیاز 
زندهاستکهسرعتبرخیازفرآیندهایفیزیولوژیکیراکاهشمیدهد.بسیاریازگیاهان،

زندهویاغیر
مقاومتدرمقابلتنشراازراهتحملتنشبدستمیآورند.دراینحالتگیاهبایدباتنشبهوجود آمدهبه

تعادلترمودینامیکیبرسد.برایمثالدرشرایطخشکبرخیازگیاهانآبخودراازدستمیدهندامابه

محضدریافتآبدوبارهرشدونموخودراآغازمیکنند(میرمحمدیمیبدیوقرهیاضی .)5995،


5

 -1-1گرما

گرما میتواند فرآیندهایپرشمار فیزیولوژیکی ،بهویژه تجمع قندها،تکاملگل،عملکرد،میزان نورساخت
(فتوسنتز)،رنگگیریحبه،کیفیتمیوهوحتیحیاتانگورراتحتتاثیرقراردهد.دمای بهینه در گونهها و
رقمهای انگور متفاوتاست و میزان آن در گونۀ وینیفرا بیشتر از دیگرگونههای خوراکی جنس ویتیس
گزارش شده است .دمای بهینۀ نورساخت در

انگور  Cynthianaمتعلق به گونه aestivalis

 03 V.درجۀ

سلسیوس در روز و  51درجۀ سلسیوس در شب گزارش شده است درحالی که این میزان برای رقم های
Chardonnay،Pinot NoirوCabernet Sauvignonازگونهوینیفرا  93درجۀسلسیوس در روز و  01درجۀ
سلسیوس در شبگزارش شده است ) .(Kadir, 2006دمایباالتراز 91درجهبهمرورباعثکاهشمیزان
فتوسنتزشدهوباافزایشبیشتردمانهتنهافتوسنتزبلکهصدماتزیادیبهاندامهایتاکوبویژهغورهوحبهها
قسمتهایغیرچوبیشاخساره سریعاً پژمردهشدهوتغییررنگ

واردمیشود.درشرایطتنشگرماییشدید،
یشود کهمشابهخسارتناشیازصاعقهاست.
یدهند ودرنهایتقسمتمغزچوبخشکوازهمجدام 
م 
برگهای
.همچوننوکشاخساره  ،

یشوند
قهوهایتغییریافتهوکامالً خشکم 
شاخههایسبزسپسبهرنگ 

چکها نسبتبهصدماتناشیازگرماحساسهستند.همچنینبهحبههایانگورنیزدردمایزیاد
جوانوپی 
خوشههایقرارگرفتهدرقسمتانتهاییوغربیتاک،کهدرمعرضنورخورشید

یشودواغلب
خسارتواردم 
یدهند.دربعضیمواردممکناستقسمتیازیکحبهیا
شترعالیمناشیازدمایباالرانشانم 
قراردارند،بی 
قهوهایرنگشوند(شکل .(Carvalho et al, 2016))5
حبههاچروکیدهو 
تمام 

شکل  -1راست :چروکیده و خشک شدن نقطه رشد انتهایی به همراه پیچکهای جوان انتهایی بعد از وزش باد گرم و
خشک ،چپ :خشک شدن حبههای نوک خوشچهها بر اثر وزش باد گرم) .(Ontario grape IPM, 2009

آنهاییکهدرمعرضنورخورشیدرشد
افتهاند،نسبتبه 
برگهاییکهدرسایهرشدونموی 
معموالًحبههاو 
کردهاند،حساسیتبیشتریبهگرمادارند.معموالًاگربعد ازاستقراریکتودههوایخنکدرمنطقه،درجه

یشود که این
وهها ایجاد م 
حرارت ناگهان باال رود ،عالیم سوختگی ،چروکیدگی و خشکیدگی روی می 
یافتد(شکل.)0همچنیندرهنگاموقوعگرمایشدیدبعد
صدماتازمرحلهگلدهیتامرحلهبرداشتاتفاقم 
ازیکدورههوایخنک،باید درصورتوجودآب،سریعاً باغراآبیاریکردتاآبازدسترفتهدوباره
0

احداثشدهدرخاکهای

تأمین گردد.الزمبهذکراستکهصدماتناشیازگرمایشدیددرتاکستانهای 
تفاوتهاییوجودداردبطوریکهانگورقزلاوزوم

ترازخاکهای سنگیناستوبینارقامانگورنیز

شنیبیش
ارومیه بهاین عارضه بسیارحساس است (دولتیبانه .)5991 ،در تحقیقی در جنوب استان فارس و به منظور
بررسیواکنشفیزیولوژیکیچندرقمانگوربهگرماگزارششدکهرقم فلیمسیدلسدر گرمای  61درجه
سلسیوس میزان نورساخت مناسبی داشت که نشان دهندۀ تحمل نسبی این رقم به گرمای شدید است .رقم
رطبی بانورساخت به نسبت مناسب تحمل گرمایی متوسطی داشت.نورساخت در رقمهای عسکری و منقا به
شدت کاهش یافت که نشانمیدهد ،در مقایسه با رقمهای فلیم سیدلس و رطبی به تنش گرمایی حساستر
هستند (کرمی و همکاران .)5998 ،مشخص شده که نهالهای انگور رقم یاقوتی قرمز تیمار شده با اسید
سالیسیلیک به غلظت  03میلی موالر در مقایسه با شاهد تنش گرمایی را بهتر تحمل نمودند (رحمتیزاده و
همکاران .)5990،
 -2-1آفتاب سوختگی

یشود .دراغلب
قهوهایرنگشدنسطححبهونهایتاًچروکیدهشدنآنم 
تماسمستقیمنورآفتابباعث 

یشود.اگر
وههامشاهدهم 
باغاتایستادهوروسیمیدرمناطقباتابشزیادخورشیدعارضۀآفتابسوختگی5می 
یها و هرس سبز
میزان پوشش برگی تاک به دالیل مدیریت ضعیف تغذیه ،کنترل نامطلوب آفات و بیمار 
وهها مستقیماً در معرض نور قرار گیرند ،شدت این عارضه بیشتر خواهد شد .برای
نادرست کاهش یابد و می 
کاهشصدماتآفتابسوختگیوگرمایشدیدبایدبههرنحوهممکنپوششبرگیتاک درحدمطلوبی
وههاییکهدرطیفصلرشد
حفظگرددتامانعتماسمستقیممیوهبانورخورشید شد .آفتابسوختگیدرمی 
یکنداگردچارتنشآبیشوند.تماسمستقیمبانورخورشید،هوایبادیو
درمعرضنورقراردارندنیزبروزم 
وهها باعثآفتابسوختگیتعدادیازارقام
بسیارگرمدرطولفصلرشدوبهویژه درستقبلازرسیدنمی 
حساس مانند فلیم توکی ،موسکات آلکساندریا و قزل اوزوم میشود اما ارقامی مانند پرلت و امپرور مقاوم
یافتد عالئمسوختگینیزتفاوتخواهدکرد.درارقامبا
هستند.بستهبهنوعرقمو مرحلهایکهعارضهاتفاقم 
حبهها بهرنگ
میوهسفید،سیاهیابنفشاگرقبلازتجمعرنگدانههایامرحلهورایژنآفتابسوختگیرخدهد 
قهوهای در میآیند (نسبت به شدت عارضه) در حالیکه در زمان تغییر رنگ و یا اندکی بعد از آن آفتاب
یشود.درمرحلهبعدازورایژنآفتابسوختگیباز
سوختگیمانعازرنگگیریحبهدرارقامقرمزرنگم 
یشود (Winkler et al,
قهوهایدرپوستارقامسفیدم 
لکههای 
باعثکاهشرنگگیریدرارقامقرمز،ایجاد 
).1974دراغلبحبههایدچارشدهبهآفتابسوختگیدرمرحلهبعدازرسیدن(درهردونوعانگورسفیدو
قرمز)،ترکیدگینیزایجادمیشودکهناشیازصدماتبهبافتاپیدرمپوستاست.باشدتیافتنعارضهحبهها
خشکشدهوبهشکلکشمشدرمیآیند(شکل.)0
- Sun burn
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شکل  -2راست :حبههای سبز درست قبل از نرم شدن بر اثر گرما چروکیده میشوند ،چپ :اثرات گرمای شدید به همراه
تابش مستقیم نور آفتاب در انگور رشه (عکس از دولتی بانه)1931 ،

درانگورهایسفیدهرچهمقدارقندحبهبیشترواسیدمیوهکمترباشدحساسیتبهاینعارضهنیزکمترخواهد
شد .عالیم آفتاب سوختگی اغلب در حبههای قرار گرفته در یک طرف خوشه (سمت تماس مستقیم نور
یشود گرچهدرمواردیهمدرصورتتابشمشتقیمبهکلخوشهعارضهدرحبههایکل
خورشید)دیدهم 
جهات خوشه نیز دیده خواهد شد .در تاکستانهای احداث شده در جهت شمالی -جنوبی معموالً عالیم در
یشوند).(Carvalho et al, 2016
خوشههایقرارگرفتهدرسمتغربیتاکدیدهم 

 -3-1رعد و برق

بوتههای انگور مشکل است .در بعضی حاالت ،تنها
تشخیص خسارت ناشی از رعد و برق یا صاعقه در  

عکسالعملتاکدرمقابلرعدوبرق،ایجادحالتبرنزیونکروزشدنناگهانیبرگهااستکهشبیهنشانه-


بوتههای
یباشد.دردیگرحاالتممکناستیکبوتهکاملیایکردیفاز 
هایسوختگیباموادشیمیاییم 
انگور دراثررعد وبرق متالشیشده و از بین بروند .درسیستم داربست ممکناستبه تمام بوتههاییک
ستمهایغیرداربستیممکناست
مهاصدمهواردشود.ولیدردیگرسی 
ردیفبهعلتبرخوردرعدوبرقباسی 
یکتکبوتهیایکمنطقهکوچکازتاکستانآسیبببینند.گاهیعالیمناشیازرعدوبرقهمچونتغییر

مها بهتشخیصوتأییدبیشترمشاهداتبررویتاککمکمی-
رکها وقی 
مها،یامتالشیشدنتی 
رنگسی 

کههمزمانباآنصمغیامادۀ

یشود
نمایند.دراغلبمواردنقاطنکروزهوقهوهایشکلدرطولشاخهدیدهم 
هاچروکیدهشدهدرحالیکهظاهربرگهاتقریباً طبیعیونرمالاست.

یگردد 
،حبه
شیرهمانندازشاخهخارجم 
یماند.در
شده،امامحلخودگرهها،سبزباقیم 

هاقهوهای 


ویابینگره
قهوهای 
شاخههای آسیبدیــدهکامالً  

یباشد
قهوهای و از هم پاشیده م 
برش طولی این شاخهها همچنین مشاهده شدهاست کهمغز شاخه خشک  ،
(شکل .)9
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شکل  -9راست :میان گرههای قهوهای با گرههای سبز و برگهای سوخته  ،چپ :قهوهای شدن مغز شاخه در اثر اصابت
صاعقه)(Ontario grape IPM, 2009

اگرآسیبواردشدهبهمحلکامبیومبهصورتیکحلقهکاملباشد،منطقهباالیمحلآسیبدیدهازبین
یرود امااگرکامبیومبهطورکاملازبیننرفتهباشد،شاخهازمحلکامبیومسالمدوبارهرشدخواهدکرد.
م 
قهوهای شده و سپس حبهها چروکیده و
تاکهای بارور مورد اصابت قرار گرفته چوب خوشه  
همچنین در  
یشوند(شکل .)6
خشکم 

شکل  -4قهوهای شدن چوب خوشه در تاکهای رعد و برق زده).(Ontario grape IPM, 2009
 -4-1تگرگ

خوشههاو

برگها،
شاخهها،ریزش 
اندامهایتاکممکناستباعثشکستن 
تگرگازطریقتماس پرفشاربر 
برگها میزانفتوسنتزکمخواهدشدودرنتیجهغذاسازیوحتی
یاصدمهبهقسمتیازمیانگره شود.باریزش 
رسیدگیمیوهدچارمشکلخواهدشد.محلضرباتناشیازتگرگرویشاخههایسبز،بعدازالتیامشبیهبه
یتواند باعثپاره
یباشد.تگرگدراواخرفصلرشدم 
زخمهایناشیازتغذیهحشراتم 
گالهایکوچکیا 
وههایصدمهدیدهدرزمانرسیدنممکناستبهبیماری
وهها شود.اینمی 
برگها وایجادترکدرمی 
شدن 
پوسیدگیخاکستریویادیگرپاتوژنهاآلودهشوند.اگرصدماتتگرگدراوایلفصل(اردیبهشتتاخرداد)
1

چنانشدیدباشدکهکلیهشاخههایسبزحاصلهازجوانههایاولیهازبینبرونددوراهکارپیشنهادمیگردد.
اجازهدادهشودتابهمرورشاخههایسبزازجوانههایثانویهتولیدشوندکهدرتعدادیازارقاماینشاخههای
ثانویهباردههستندوتولیدمیوهسالجاریراتاحدودیتضمینمینمایند.دراینحالتبدلیلتولیدزیادشاخه
معموال تاج تاک بسیار شلوغ و فشرده خواهد شد و احتمال آلودگیهای قارچی مانند سفیدک و کپک
خاکستری افزایش خواهد یافت (شکل  )1و الزم است مبارزه مناسب شیمیایی و هرس سبز بالفاصله بعد از
هاراهرسدوجوانهایکرد

تگرگوقبلازباالرفتنرطوبتهوابخوبیانجامشود.درراهکاردومباید 
شاخه
شاخههای جدیدوقوی ایجادشوندکهاحتماالبرایسالجاریتولیدمیوهو
تا ازاینجوانههایپایینشاخه ،
یتوان کرد.در
برایسالآیندهشاخهباردهمطلوبایجادگردد.اگرتگرگدرتابستاناتفاقافتدکارینم 
تاکهایجوانیکهمراحلتربیتفرمدهیدرآنهادرحالانجاماستدرصورتیکهتگرگباعثصدمهبه
تنهوبازوهاگرددودرایناندامهازخمایجادنمایدالزماستبهمنظورکاهشریسکآلودهشدنبهبیماری-
هاییمانندEutypa or Botrysphaeriaسمپاشیهایالزمانجامگیرد( .)Krstic et al, 2012





شکل  -1ایجاد زخم روی شاخه سبز (سمت چپ) و شیوع بیماری قارچی کپک خاکستری ناشی از قارچ بوتریتیس روه

خوشههای آسیب دیده از تگرگ).(Ontario grape IPM, 2009


امروزهدراغلبکشورهایعمدهتولیدکننده انگوربرایمحافظتتاکهاازصدماتتگرگازپوششهای
تاکها
توریخاص(پلیاتیلنمتراکممقاومبهاشعهماوراءبنفش)استفادهمیشودکهقبلازوقوعتگرگروی 
رابااینتورمیپوشانند.اینشبکهتوریمعموالًدرسهروشپوششکاملتاکستان(شکل،)8پوششردیف
تاکهاویاپوششناحیهمیوهدهنده(شکل)5اجرامیشود .

8

شکل  -6راست :ساختار تورهای استفاده شده برای محافظت از تگرگ ،چپ :استفاده از پوشش کامل تاکستان با توری

برای محافظت تاکها از صدمات تگرگ).(www.smart net system.com

درکشورهایپیشرفتهدرامرانگورکاریمعموالًازسیستمهایهشداردهندهوپیشبینیکنندهوقوعتگرگ
درکنارشبکهتوریاستفادهمیشودکهدرصورتتاییدوقوعبارشتگرگ،بهصورتخودکاردستورالزمرا
برایفعالشدنسیستمتوریارسالمینمایدورویتاکیاتاکستانپوششدادهمیشود.درمناطقیهماز
سیستمهای ضد تگرگ استفاده میشود که در آن به محض پیشبینی وقوع تگرگ از طریق سامانههای
هواشناسی،بهوسیله شلیکتوپهایخاصازتشکیلشدنابرتگرگزاممانعتمینمایند.اینسامانهدرچند
آنهاارایهنشدهاست .
نقطهایرانازجملهارومیهنصبشدهانداماهنوزگزارشیازکارایی 

شکل  -7پوشش ناحیه میوه دهنده با توری محافظت کننده از تگرگ و پرندگان .این نوع پوشش مناسب برای زمان
برداشت است) .(www.smart net system.com

5

 -5-1باد و ریزگردها

عمدهایازروزبه
بوتههایانگورممکناستمتوقفشود،زیرامیزانفتوسنتزدرقسمت 
درمناطقبادخیز،رشد 
ییابد.بادهایشدیدهمچنینباعثشکسته
علتعکسالعملتاکبهافزایشتعرقناشیازوزشبادکاهشم 
شاخههاینورستهمیشودکهاینامرموجبایجادیکالگوینامعمول شاخهدهیخواهدشد.وزشباد
شدن 
گردههارویکالله
یشودکهدرنتیجهجوانهزنی 
درزمانگلدهیباعثریزشگلوخشکشدنسطحکاللهم 
کاهشیافتهومیزانتشکیلمیوهنیزکمخواهدشدودرصدایجادشاتبریبیشترمیشود.وقتیکهبادهای
وهها ممکناستصدمهدیدهومستعدبهپوسیدگیخوشهشوند.درمناطقیکه
شدیددراواخرفصلبوزند،می 
جوانهها با این ذرات پوشیده
یدهد در صورتغلیظ بودن گرد و غبار سطح برگ و 
پدیدهریزگردها رخ م 
یشوند کهدرنتیجهابتدامیزانفتوسنتزکاهشخواهدیافتوبهدلیل کاهشتماسمستقیمنورخورشیدبه
م 
نهها یدرحالخوابانگیزشوآغازشگلبرایسالبعدهمدچارمشکلخواهدشد(برایآغازشگل
جوا 
جوانهها با
جوانههای خواب انگور ضروری است که در صورت پوشیده شدن این  
جوانهها تماس نور با  
در  
برگها به منظور زدودن
الیهای از ریز گردها سطح تماس نور به شدت کاهش خواهد یافت) .شستن سطح  
شدهاند،ممکن
تاکهاییکهدرحاشیهدریاکشت 
ریزگردهاتاحدودیاینمشکلرابرطرفخواهدکرد .
برگها
یوزد،آسیبببینند،کهدرچنینحالتی 
استتوسطبادهایحاوینمککهازطرفدریابهخشکیم 
یدهند( .)Bell et al, 2013
شترتحتتأثیرقرارگرفتهوعالیمسوختگینشانم 
بی 
 -1-1آلودگی هوا

چین،
کشورهاییمانندژاپن ،

تاکستانهای نزدیکبهکارخانجاتصنعتیدر 

خسارتناشیازآلودگیهوادر
رومانی،سوئیس،آلمان،استرالیا،کاناداوامریکاگزارششدهاست.آلودگیهوادرنتیجهخروج

ایتالیا،فرانسه،

لها وموادشیمیاییمورداستفادهدرکشاورزیایجادمیشود.برایچندینسال،علت
گازهایصنعتی،اتومبی 
اکسیدگوگردبودندولیدرچهل

تاکستانها،گازهیدروژنفلورایدودی

اصلیخسارتناشیازآلودگیهوابه
تاکستانها درامریکاوکاناداتأثیرگذاشت.

سالگذشتهگازاوزنبهطورمعنیداریبررویعملکردمحصول
کشهاموجبآلودگیهواو
،)...کلرینوکلرایدوعلف 

دیگرموادهمچونعناصرسنگین(کادمیوم ،
مس،

یگردند (اشکان .)5956 ،فاکتورهای بیولوژیکی ،ژنتیکی و فاکتورهایی همچون
تأثیر سوء بر رشد گیاهان م 
هوقدرترشد،سندرخت ،عملیاتتاکداریومیزانتجمعو

مرحلهرشدگیاه ،سالمتگیا


گونهورقم،
کنندههامؤثرندگرچهدرکلانگورنسبتبه
آلوده 
توزیعموادآلودهکنندهدرتعییندرجهومیزانصدمهتوسط 
آلودگیهواحساسمیباشد( .)Popescu et al, 2012
 -3-1گاز ازن

مزرعهایدرکالیفرنیاونیویورکنشاندادندکهگازازنمهمترینفیتواکسیدانتاست

شهاومشاهدات
آزمای 
یشود.عالیمبهصورتلکههایکوچکسیاهیاقهوهایبهاندازهنیممیلی-
کهباعثمحدودیتتولیدانگورم 
9

مترفقطرویسطحباالییبرگهایپیر بارگبرگهایکوچکبهرنگروشنیاسبزنمایانمیشوند.این
لکههاگاهیبههممتصلشدهواندازهآنهاتا9میلمترخواهدرسید.برگهایجوانبهندرتآسیبمیبینند
(شکل  .)9عالیمازندربرگگاهیباعالیمکمبودپتاسیماشتباهخواهدشدبااینتفاوتکهعالیمازنفقط
یتواند بهوسیلهغلظتباالی
حبهها ،رشدتاک،میزانوکیفیتمحصولم 
درسطحروییبرگمیباشد.رشد 
برگها بهرنگزردیا
گازازنهواکاهشیابد (اشکان .)5956،اگرصدماتاینگازبهتاکشدیدباشد ،
یشود.مشخصشدهکهضخامت
برگها راموجبم 
برنزیتغییررنگخواهندداد وپیریزودرسوریزش 
الیهمزوفیلبرگدرصورتتماسباازنهواافزایشخواهدیافتواینالیهمانندمانعیدرمقابلازنعمل
کرده وازنفوذبیشترآنبداخلسلولهایبرگممانعتمینماید.بعضیازارقام مانندکونکوردوتعدادیاز
ارقاممتعلقبههیبریدهایفرانسوی بسیارحساسوبعضیازارقامبهطورقابلتوجهینسبتبهاثراتسوءگاز
کشهایی همچون بنومیل ،موجب کاهش صدمات ناشی از گاز ازن
ازن مقاوم هستند .محلولپاشی با قارچ 
یشود( .)Ljubešić, N and Britvec, M. 2006
م 



شکل  .8اثرات گاز ازون بر سطح رویی برگ انگور) .(Ontario grape IPM, 2009



 -8-1گاز هیدروژن فلوراید

کاهش محصول در بعضی از ارقامانگور در نتیجه گازهیدروژن فلوراید موجود در هوااز کشورهایی مانند
آلمان،ایتالیا،سوئیس،فرانسه،چین،استرالیاوامریکاگزارششدهاست.اولینعالیمصدماتناشیازفلوراید

برگهایدرحالتوسعهاست.ناحیهآسیبدیده
مربوطبهپدیدارشدنرنگسبزمایلبهخاکستریدرحاشیه 
ییابد واینقسمتازپهنکبرگبهوسیلهیکباند
قهوهایمایلبهقرمزتغییرم 
نرمشدهودرنهایتبهرنگ 
یشود.درمیانارقامتجاریمتعلقبهگونهوینیفراتعدادی
قهوهایمایلبهقرمز،ارغوانیوقهوهایتیرهترجدام 

کمتر و  Blue Elbaتقریباًمقاومهستند.
مانند Missionحساسوبعضیارقامهمچون Palominoحساسیت 
یشود( Rhimi et
مدارموجبحفاظتتاکازصدماتناشیازگازفلورایدموجوددرهوام 
کاربردمنابعکلسی 

 .)al, 2016
9

 -9-1گاز دياکسیدگوگرد

هوایآلودهبهگازفلورایدودیاکسیدگوگردبیشتردراطرافکارخانجاتتولیدکودشیمیایی،سرامیک
اکسیدگوگردقرارگیرند،اثراتسوءآن

بوتههایانگوردرمعرضگازدی
سازیوپتروشیمیوجوددارند.اگر 
برگهاقبل
یتواندموجبکاهشرشدرویشیشاخهها،رشدمیوه،کاهشکمیتوکیفیتمحصولوریزش 
م 
یدهند کهعموماًتاکبهگازگوگردمقاومتبیشتری
ازبلوغشود (اشکان .)5956،اطالعاتموجودنشانم 
برگهایجوانانگورالبروسکاکهدرمعرضگازدیاکسیدگوگرد
نسبتبهگازهایفلورایدوازوندارد.در 
یشود (شکل.)9
رگبرگها ایجادم 

لبهخاکستریدرحاشیه،نوکوبین

قهوهایمتمای
لکههای 
داشتهاند ،
قرار 
رگبرگها به رنگ سبز متمایل به خاکستری تیره و سپس به رنگ

برگها کامالً توسعه یافته ،ناحیه بین 
در  
ییابد .بعضی از ارقامنسبت به صدمات ناشی از این گاز مقاوم و بعضی
قهوهای متمایل به خاکستریتغییر م 

حساسهستند( .)Rhimi et al, 2016



شکل  -3عالیم نکروز برگی در برگهای انگور تاکستانهای نزدیک کارخانجات آلوده کننده هوا با گاز دی اکسید گوگرد
و فلوراید( .)Rhimi et al, 2016

 -11-1خاک اسیدي

برگهایته
خاکهایاسیدی5با  pHبرابر 6یاکمتر،حاشیه 

درصورتکشتارقاممتعلقبهگونهوینیفرادر
خاکهاباکم

یشوند.پایینبودن pHاین
قهوهایدرآنمناطقپدیدارم 
لکههای 
شاخهزردرنگشدهوسپس 
بودنعناصرکلسیم،منیزیم وفسفردرانگوروزیادیپتاسیم،آلومینیوم ومنگنزدرارتباطاست.دراینحالت

شاخههابامشکلمواجهخواهندشد(اشکان .)5956،
بلوغمیوهوچوبیشدن 

1

- Sour soil

53

 -2مشکالت مدیریتی تاکستان
-1-2

سمیت و حساسیت ناشی از سموم نباتی ،علفکشها و هورمونها

 -1-1-2سموم حشرهکش و قارچکش

کنندههایرشدبهطورناصحیحبه
م 
کشهاوتنظی 
علف 
کشها  ،
حشره 
کشها ،
اگرموادشیمیاییازجملهقارچ 

کاربردهشوند،ممکناستباعثایجادسمیتویاصدماتدیگریدرتاکشوند.سمیتگیاهیممکناست
در نتیجه کاربرد بیش از اندازه سم ،واکنش نامناسب مخلوط سموم ،کاربرد در مرحله حساس رشد و نمو،
یتوان توقف
استفادهدرشرایطنامناسبمحیطیوحساسیترقمبهسمباشد.ازعالیمسمیتناشیازسمومم 
برگهااشارهکرد.صدماتممکناستدرارتباطباپارامترهایمحیطیویژه
رشد،بدشکلشدنوزردشدن 
همزمان یاکمیبعدازکاربردگوگرد یادینوکاپباعثایجادسوختگی رویبرگو
باشد،مثالًدمایباال 
غوره میگرددگرچهتعدادیازارقامانگورازجملهتبرزهبشدتبهمصرفگوگردحساسیتنشانمیدهند

(شکل .)53هوایسردهنگاممصرف قارچکش کاپتان (شکل )9یاوینکلوزولین 5موجباثراتسوءدرتاک

یشوند.تجربیاتتاکداراندرموردسمپاشیانگورباحشرهکش  کلرپیریفوسیادورسبانبویژهدرمرحله
م 
مبارزهنسلاولکرمخوشهخوارنشاندادهاستکهدرتعدادیازارقامانگوربویژهبیدانهسفیدوقرمزبرگها
بدشکلشدهورویپهنکلکههایزردرنگایجادمیشوند(شکل.)55رعایتنکاتذکرشدهبویژهانتخاب
زمانمناسبمصرفموادشیمیاییازاهمیتباالییبرخورداراستوبرایناساسازمصرفسمدورسبانبرای
کشهادرتاکستانهاممکناستازطریق
صدماتناشیازعلف 

کنترلنسلاولخوشهخوارنبایداستفادهنمود.
جذببهوسیلهریشهیاازطریقتماسبابرگایجادشود) .(Dhillon, and Chanan. 1971






شکل  -11راست ،سوزش ناشی از گوگرد پاشی در حبههای انگور رقم تبرزه سفید (عکس از دولتی بانه )1937 ،و چپ،
سوزش ناشی از قارچکش کاپتان (.)Dhillon, and Chanan. 1971

- Vinclozolin

55

1





شکل  .11بدشکل شدن برگهای جوان انگور رقم بیدانه قرمز ناشی از مصرف سم دورسبان (عکس از دولتی بانه،
)1938

 -2-1-2علفکشها
 -1-2-1-2دیورون

1

علفکش دیورون باعث تغییر رنگ رگبرگ به زردی تا کرمی میشود (شکل  .)50در موارد شدید باعث

خاکهای سبک یا مناطقی که بنا به دالیلی مانند

کوتاه ماندن تاک میگردد .صدمات این علفکش در 
فرسایشخاکریشهتاکدرنزدیکیسطحزمین قرارگرفتهباشدبیشتراست 

(Dhillon, and Chanan.

) .1971

شکل  -12زرد شدن رگبرگها در مسمومیت با علفکش دیورون( .)https://ipm.missouri.edu

 -2-2-1-2گلیفوزیت

2

شاخههایجوانصدمهدیدهدراوایلرشددر
عالیمصدماتاینعلفکشدراندامهایانگورمتفاوتاست .

- Diuron
- Glyphosate
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2

یگیرند.
برگها حالت فنجانی به خود م 
ینمایند  .
برگهای ریز و بد شکل م 
نقطه تماس با علفکش تولید  
.صدماتاینعلفکشدراواخر

یشود
صدماتدراواخرفصلرشدباعثتوقفرشدشاخهوسبزینهبرگم 
فصلحتیدرسالآیندهنیزمشاهدهخواهدشد.بهطوریکهچندینشاخهکوتاهازیکگرهخارجخواهندشد
(شکل.)59اینرشدضعیفدرطیفصلادامهخواهدیافتتااینکهدرحالتصدماتشدیدبهمرگبوته
منجرخواهدشد) .(Dhillon, and Chanan. 1971

شکل  -19گره انگور صدمه دیده از گلیفوزیت .برگ اولیه و دو شاخه فرعی منشعب شده برگهای ریز ،چروکیده و سه
وجهی (چپ) .بوته انگور صدمه دیده از گلیفوزیت یک سال بعد از استفاده .شاخههای کوتاه و کم رشد با برگهای بد
شکل و چروکیده (راست)).) www.actahort.org

 -3-2-1-2پاراکوات

1

لکههایباشکلنامنظمدرمحل
لکهها ونقاطزنگی– پرتقالییا 
علفکش تماسی ایجاد 
عالیمصدماتاین 
تماسبرگاست(شکل .)56

شکل  -14عالیم صدمات ناشی از تماس پاراکوات با برگ انگور ).)www.actahort.org

- Paraquat
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 -4-2-1-2تو فور دي

1

یمانند.درمراحل
رگبرگهاییاستکهسبزباقیم 

صدماتاینعلفکششاملزردشدنپهنکبرگمابین

آنها
یشود (شکل.)51درصورتتماسباخوشههاباعثخشکشدن  
قهوهایم 
شرفتهتر تمامبافتبرگ 
پی 
خاکهای سبک و مناطق فرسایش یافته که ریشه نزدیک

کشها صدمات در 
خواهد شد .همانند سایر علف 
سطحخاکاستبیشتراست ) .(Dhillon, and Chanan. 1971درمواردیبخاراتاینعلفکش،کهدر
مزارعگندممصرفمیشود،بهتاکستانهایمجاوروحتیدورترانتقالیافته وباعثایجادصدمهدرتاکها
میگردد(.)Volenberg, 2017اینحالتبهوفوردرتاکستانهایانگورمجاورمزارعگندمدرارومیهدرسال
5999مشاهدهشدهاست .





شکل  -11عالیم صدمات ناشی از مصرف علفکش توفوردی در انگور .خشک شدن خوشه در اثر تماس با علف کش
(چپ) ،باز شدن سینوس دم برگی و ایجاد عالیمی شبیه ویروس برگ بادبزنی (راست) (عکس از دولتی بانه.)1931 ،

درموردصدماتناشیازعلفکشهادرتاکستانهارعایتچنداصلضروریمیباشد.قبلوبعدازسمپاشی
مخزن و شلنگ و نازل سمپاش به خوبی با آب شسته شوند تا باقیماندهعلفکش درسمپاش به خوبی تخلیه
گردد .زمان سمپاشی باید طوری انتخاب گردد که هوا آرام و بدون وزش باد باشد .در مورد استفاده از
گالیفوزیتبرایحذفعلفهایهرزپایبوتهالزماستابتدادرتاکهایایستادهتمامیپاجوشها،ریشه-

جوشههاوشاخههاینزدیکسطحخاکخذفشوندوروینازلسمپاشکالهکنصبشودتاازپخش
شدنسمممانعتشود .تبخیردرعلفکشگالیفوزیتبسیارپاییناستاماانتقالآنبهدوردستازطریقباد
زیاداست.درتاکستانهایمجاورمزارعگندمتاحدامکانبازارعهماهنگیشودتادرساعاتخنکروزودر
روزهایبدونبادعلفکش توفوردی استفادهشود.اینعلفکشقابلیتتبخیرشدنباالییدرهوایگرمدارد
) .(Mohseni-Moghadam, 2016درصورتامکانیاوجوددربازارازعلفکشهایبافورموالسیون تبخیر
پاییناستفادهگردد .علفکشجدیدتوفوردیبامیزانتبخیرکمبابرند   Enlist DuoTMتوسطشرکت Dow

AgroSciencesبهبازارعرضهشدهاست .
- 2,4-D
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 -3-1-2مصرف جیبرلین

مهمترینواصلیترینهورمونموثردررشدونموحبههایانگور،جیبرلیناستکهبهطورطبیعیدربعضیاز
قسمت هایگیاهمانندبذرهایجوانوجوددارد.اینهورمونبهدوطریقافزایشطولسلولوتشدیدتقسیمات
سلولیباعثافزایشرشدمیشود.شدتاثراینهورمونبهغلظت،نوعنبات،اندامگیاه،حرارت،نور،تغذیهو

پاشیانگوررقمکشمشیبیدانهباغلظت 03تا 63پیپیامدرمرحله

زمان محلولپاشیبستگیدارد.هورمون
هامیگردد.البتهدر

تشکیلمیوهیاغورهبستن،بالفاصلهبعدازریزشگلهایناقص،باعثافزایشاندازهحبه
هایمتراکمباتعدادحبههایفراوانوچسبیدهبههمتولیدمیشوند.ایننوعخوشههابازارپسند


اینحالتخوشه
نبودهوسریعاًتوسطقارچهایآلودهکنندهدرسردخانهپوسیدهمیشوند(شکل .)58

شکل  -16خوشهمتراکم انگور بیدانه سفید ناشی از مصرف در زمان نادرست (عکس از دولتی بانه.)1934 ،

درسطحپوستحبههایانگورمادهموممانندیبهنامبلوموجودداردکهوظیفهحفظآبحبهومانعیفیزیکی

هایعاملپوسیدگیبهویژهبوتریتیساست.درخوشههایمتراکمباحبههایچسبیدهبههمدر

براینفوذقارچ
محلاتصالحبههابههمدیگراینمادهمومیتشکیلنشدهومحلیمناسببرایحملهقارچهاایجادمیشود.
برایرفعاینمشکلدرانگورکشمشیبیدانهازهورمونپاشیچندمرحلهای(دویاسهمرحلهای)استفادهمی-


شود.مرحلهاولباغلظت0/1تا03پیپیامدرمرحلهگلدهیوقتیکهریزشکالیپترا(کالهکگل)بین03
تا93درصدباشد.جیبرلیندراینمرحلهباعثرشدمحورخوشهوتنکشدنخوشهگلوایجادفضایمناسب
پیپیامرویهمانخوشههابعدازتشکیل

برایبزرگشدنحبههامیشود.مرحلهدومباغلظت 03تا 63
51

میوه،معموالً 53الی 56روزبعدازمرحلهاول،باعثافزایشبیشتراندازهحبهمیشود.مؤثرترینزمانکاربرد
اسید جیبرلیک برای بزرگ شدن حبههای انگور زمانی است که اندازه حبهها به یک میلیمتر رسیده باشند.
کاربردقبلوبعدازاینزمانتأثیرکمتریدربزرگشدنحبههادارد.باهورمونپاشیدومرحلهایخوشههایی
بزرگباحبههایدرشتوجداازهمتولیدمیشوندکهازبازارپسندیمطلوبیبرخوردارخواهندبودودر

سردخانهنیزکمتردچارپوسیدگیقارچیمیشوند.
 -3ناهنجاريهاي فیزیولوژیک
 -1-3مرگ جوانه

انگوراز جمله گیاهانیاستکهرشدرویشیسالیانهزیادیداردودربخشانتهاییشاخهناحیهایبهاسمنقطه
رشدانتهاییوجودداردکهبراثرتقسیمسلولهایمریستمیوافزایشاندازهآنهابرطولشاخهافزودهمیشود.
وقتیکهیکشاخهرشدسالیانهاشراانجامدادطولآندیگرافزایشنمییابد.درفواصلتاحدی منظمدر
طول شاخه ،محلهایی وجود دارند که برگها و جوانهها آنجا ظاهر می شوند که به این محلها گره گفته

میشود .درمحلهرگرهشاخهسبزسالجاری،درستدرباالیدمبرگ،یکجوانهاصلیمرکب 5ویک


جوانهفرعی0بهوجود میآیند.جوانهاصلیمعموالً دارایسهنقطهرشدیاولیه،9ثانویه6وثالثیه1استوبهاین

دلیلبهآنهاجوانههایمرکبیاچشمنیزاطالقمیشود(شکل .)55

شکل  -17ساختار جوانه انگور قبل از شکوفایی جوانه)P( ،جوانه اولیه )S( ،جوانه ثانویه )T( ،جوانه ثالثیه)LP( ،

آغازنده برگی )I( ،آغازنده گلآذین )VA( ،محور رویشی جوانه( .)Keller, M. 2010

درشرایططبیعیفقطنقطهوسطییااولیهرشدوایجادشاخه،برگومیوهمینماید.درصورتازبینرفتن
نقطهاولیهمثالًدراثرسرمازدگی،سایرنقاطثانویهیاثالثیهاجازهرشدمییابند.دراغلبارقامانگورنقطهوسطی
- Compound bud
- Lateral bud
- Primary bud

1
2
3

4

- Secondary bud
- Tertiary bud

5
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جوانهمرکبباردهوسایرنقاطاغلببدونبارهستندولیدرتعدادیازارقامهرسهنقطهرشدیمیوهدهمی-
باشند.درجوانهمرکبسالم،هرسهجوانهاولیه،ثانویهوثالثیهبهرنگسبزهستند ودرصورتیکه بههرعلتی
ییابد.دربعضیحالتهرسهجوانهاولیه،ثانویهوثالثیهآسیب
قهوهایتغییرم 
بافتمردگیایجادشود،بهرنگ 
یروند(شکل.)59
دیدهوازبینم 

شکل  -18جوانهی خفته مرکب با سه جوانهی سالم (راست)،جوانهی مرکب دارای ناهنجاری مرگ جوانهی اولیه (وسط)
و جوانهی مرکب با سه جوانه مرده (چپ) (عکس از کاووسی.)1988 ،

دربعضیازتاکستانهاعارضهمرگجوانهاصلییکیازدالیلعمدهکاهشتولیدمیوهاست .بامرگ


یکند
کوچکترم 

تروخوشههای


باباروریکم
تولیدشاخههایی

جوانهیاولیه،جوانهثانویهرشدخواهدکردو
جوانههایآسیبدیدهظاهریسالمدارندبااینتفاوتکه
یدهد .درفصلبهار ،
کهعملکردتاک راکاهشم 
قادربهشکفتننیستند(شکل .)59

شکل  -13عدم شکفتن جوانه در فصل بهار (راست) و تولید خوشههای کوچک در فصل بهار از شاخههای رشد یافته از
جوانهی ثانویه (چپ) (عکس از کاووسی.)1988،

55

 -1-1-3پراکنش و واکنش گونههاي گیاهی نسبت به ناهنجاري مرگ جوانه

مرگجوانهدرانگوریکناهنجاریفیزیولوژیکدرجوانههایاصلیمرکباستکهاغلببرجوانهاولیهتأثیر


یشود گرچهگهگاهیجوانههایثانویهوثالثیهنیزسقط
یگذارد وبهایندلیلهممرگجوانه اولیه5نامیدهم 
م 
خواهند شد .هیچگونه شاهدی دال بر ارتباط پاتوژنها با مرگ جوانه انگور در مطالعات انجام شده وجود
ندارد( .)Morrison and Iodi, 1990ناهنجاری مرگ جوانه در قسمتهای مختلف دنیا هم چون استرالیا،
کالیفرنیا،شیلی،هند،ژاپنوویرجینیاگزارششدهاست.مرگجوانهیاناهنجاریمشابهدرگیاهانیهمچون
الله،جوانههایجانبیانگورفرنگیسیاه،باداموبنتقنسولدیدهشدهاست( .)Simons and Smith, 1991

 -2-1-3زمان بروز مرگ جوانه انگور

پژوهشها نشان دادهاندکهمرگجوانه (جوانههایاصلیدرحالخوابرویشاخههایسبز)بالفاصله بعداز
گلدهی شروعمیشود وممکناستتا 53هفتهپسازتمامگلگسترشیابد()Dry, 1986وپس ازشروع
یگردد( .)Morrison and Iodi, 1990اگر مرگ جوانه اولیهزود رخ دهد ،جوانههای
دوره رکود متوقف م 
یدهند وعموماًفضایاشغالشدهتوسطجوانهاولیه
ثانویهباقیمانده نموبیشتری نسبتبهحالتعادینشانم 
اولیهدرمحدودهزمانیگلدهیودگرباردرآغازدوره

یکنند.مرگجوانه
مردهرادرداخلجوانهاصلیپرم 
ییابد .به طور جالب توجه ،این زمانها با اوج فعالیت جیبرلین در بوته انگور هم زمان
رکود افزایش م 
است(.)Morrison and Iodi, 1990; Dry, 1986
 -3-1-3رابطه هورمون اسید جیبرلیک با مرگ جوانه انگور

یشود.
یشود کهسطوحباالیاسیدجیبرلیکدرانگورهای بارشدزیاد،موجبمرگجوانهم 
حدسزدهم 
نشان داده شده که هورمون اسید جیبرلیک ،که به منظور افزایش اندازه حبهها روی انگورهای بیدانه بکار
یگردد امااثرکمیپساز
یرود ،موجبافزایشمرگجوانه،قبلیابالفاصله پسازمرحله شکوفایی گلم 
م 
گلدهی داشته است .جوانهها به مرگ ناشی از اسید جیبرلیک در مراحل پیشرفته تمایزیابی حساس
نیستند( .)Lavee, 1987
 -4-1-3رابطه قدرت رشد ،سرزنی ،تنک شاخه ،رقم و پایه با مرگ جوانه اولیه

قدرترشدزیادکهبراساسقطرشاخه،طولمیانگرهوآهنگرشدبیانمیشود،باشیوعناهنجاریمرگ
درشاخههایانگورعسکریبا قطر

جوانهانگوردرارتباطاست..کاووسی()5999درپژوهشینشاندادکه
ماههایآبانواسفندرخ
شتریندرصدبروزناهنجاریدر 
کمترینوبی 
وکمتراز53میلیمتر،بهترتیب 
بیشتر 
یدهد .همچنیننشاندادکهاولیننشانهناهنجاری مرگجوانه اولیه درمنطقهسیسخت(شهرستاندنا) در
م 
انگورعسکری،از83روزپسازشکفتنجوانه،آغازگردیدوتافصلخزاننیزادامهداشت .

- Primarybud necrosis
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 -5-1-3اثر هرس و برداشت

نتایجتحقیقیدرمورداثرسطوحشارژهرس(503،93،83،93جوانه)درسهمنطقهمختلفبربروزمرگجوانه
موردمطالعه،نگهداریتعدادکمترجوانهبهازایهرتاک موجبرشد

دادکهدرتمامتاکستانهای 

اولیهنشان 
،خوشههایکمتروبروزمرگجوانهاولیهباالترشد.دستکاریمیزانهرسبرایارقامپررشد

شتر
رویشیبی 
چونرقمشیرازبهویژهدرجاهاییکهبروزمرگجوانهاولیهشناختهشدهاست،ضرورتدارد( Rawnsley

هم

 .)and Collins, 2005
 -1-1-3رابطه مرگ جوانه با تغییرات کربوهیدراتها

کهدرمعرضسایهقرارداشتند،دارایسطوحکمتری

دراتها نشاندادهاستتاکهایی 

بررسیمیزانکربوهی
یتواند
شتری از مرگ جوانه نشان دادند .نور کم م 
از ساکارز ،گلوکز ،فروکتوز و نشاسته بودند و شیوع بی 
موجبکاهشدرمنابعکربوهیدراتوکاهشانتقالآنبهجوانهگرددکهاینممکناستبهجوانهجانبیزیان

واردنماید.اگرچهسطوحپایینمیزانکربوهیدراتدربروزمرگجوانهنقشدارد،اماتاکنونمشخصنیست
کهچهنوعکربوهیدراتی(نشاستهیاقند) درحساسیتجوانهبهمرگبیشتردخالتدارند.سطوحکربوهیدرات
ممکناستیکفاکتوردخالتکنندهباشد،اماعلتاصلیمرگجوانهاولیهنیست( .)Vasudevan, 1997
 -3-1-3رابطه مرگ جوانه با تغییرات مواد معدنی و آبیاري

مطالعاتانجامشدهدرهندنشاندادهاستکهکاربرداضافیکودوآبیاریموجبتشدیدمرگجوانهگلدر
انگور رقم  Anab-e-Shahiشد ( .)Bains et al., 1981; Bindra and Chohan, 1975گزارش شده که
مردهدرتاکستانهایتغذیهشدهبامقدارازت،فسفر،پتاسیم،وکودهای آلی بیشازحدنیاز در

جوانههای 

امادرتاکستانهایی بامحدودیتکوددهیوآبیاری،مرگجوانه()%50کمتربود.در

حدود 95درصدبود
باکمبودعنصرمولیبدن،میزانبروزمرگجوانهنسبتبهتاکهای بدونکمبود،بیشتر بود.سایر

تاکهای 

عناصر غذایی و فاکتورهای مورد بررسی هم چون نوع خاک ،شوری ،بارندگی ،منبعآب ،سیستم داربستی،
مدیریت تاج (تنک شاخه و خوشه اضافی) و محصول تأثیری بر بروز مرگ جوانه نداشتند .مرحله توسعه
سرآغازهگلآذیندرجوانه،بهتنشآبیحساساست .
 -8-1-3اثر سایه

باروریجوانهوبروزمرگجوانه اولیهتحتتأثیر نفوذنوردرتاجقراردارد .تاکهایقرارگرفتهزیرسایه
کمتری هستند.دررقمریسلینگ(،)Rieslingسایه دهی،هرسه هفتهیکبارتامرحله
دارایتعدادخوشهی  

تغییررنگموجبافزایشمرگجوانهاولیهنشد.درارقامحساس،تاکهایسایهدهیشدهدارایبروزباالتری
ازمرگجوانهاولیهنسبتبهتاکهایسایهدهینشدهبودند،امااینممکناستمستقیماًبارشدقویشاخهدر
ارتباطباشد(.)Vasudevan, and Wolf. 1998a
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 -9-1-3تشریح جوانه انگور

روشتشریحجوانهیکابزارباارزشبرایپیشبینیعملکردوتعیینتعدادجوانههایمردهاست.بدونتشریح
موردتوجهقرارگیردوتاجبوتهبهصورتعادیظاهروامادارایکمترین

یتواند 
جوانه،مرگجوانهاولیهنم 
یتواند اطالعاتیدرخصوصباروریوبروزمرگجوانه را فراهمنماید.در
میوهخواهدبود.تشریحجوانهم 
شتری برای
تاکستانهای باسطوحباالیبروزمرگجوانهتوصیهشدهاستکهدرزمانهرس،تعدادجوانهبی 

جبرانکاهشمحصولپیشبینیشده،باقیگذاشتهشوند( .)Rawnsley and Collins, 2005

 -11-1-3نشانهي میکروسکوپی مرگ جوانهي انگور

بامشاهدهبرشهایگرفتهشدهازجوانهانگوررقمریسلینگ(،)Rieslingبهوسیلهمیکروسکوپنوری،نواحی

روزبعدازشکفتنجوانهها

ازسلولهای بدشکلتخریبشدهرابیدرنگدرزیرمحورجوانه اولیهحدود 83

داد.درجوانههای جوان

هاوزوالآنهارخ 


روزبعدازشکفتنجوانه،متراکمشدنسلول
نشانداد.حدود 93
تمایز نیافته ،بافت مردگی در زیر نوک مریستم جوانه توسعه یافته و موجب مرگ جوانه اولیه
یگردد(.)Vasudevan, 1997
م 

 -11-1-3رابطه مرگ جوانه و مقاومت به سرما

جوانهاولیهانگورنسبتبهسرمابسیارحساسترازجوانهثانویهاست که آنهم نسبتبهجوانهثالثیهمقاومت


دارد.چوببوتهانگورخیلیمقاومترازجوانهآناست .گزارششدهکهدردمای -51درجهسانتی-

کمتری 


گرادمرگجوانهاولیهانگوردررقمعسکریآغازوازدمای-03تا-93درجهسانتیگرادیکروندافزایشی
جوانههایاولیهوثانویهوجودداشت.همچنیندرصدمرگجوانهاولیهوثانویهدرتیمارمیوهدار
دربروزمرگ 
کمتربود(کاووسیوهمکاران .)5995،
نسبتبهبیمیوه 

لذا با توجه به نتایج پژوهشهاي انجام شده موارد زیر توصیه می شود:

 تاکدارهر ساله نسبت به ارزیابی تشریح جوانه برای دستیابی درک بیشتر از باروری جوانه و میزان مرگجوانهیاولیهاقدامنماید .
 برایجبرانخسارتمرگجوانهیاولیه،بایستیبهدقتقبلازتغییرسطوحهرس،شیوههرسموجود،تعدادجوانهدرهربوته،قدرترشدبوتهومحصولنهاییرامدنظرقراردهد .
 در صورت مشاهده مرگ جوانهی اولیه ،بایستی به منظور افزایش محصول ،تعداد جوانه ی بیش تری در هربوتهدرنظرگرفتهشود،امااینتوصیهممکناستمشکلرابهصورتآنیحلنماید .
هرسالههرسمتعادلموردنیازبودهتااحتمالتغییراتفصلیمرگجوانهیاولیهرابرطرفنماید . -اگردرصدبروزمرگجوانهیاولیه،کمتراز%03باشد،بایستیاقدامبهانجامهرسمتعادلنمود .
 اگردرصدبروزمرگجوانهیاولیه،بین03تا%13باشد5،تا0شاخهیکسالهتا6تا1جوانهتادوبرابرتعدادجوانهکهدرهرسمتعادلدرنظرگرفتهشدهاست،بایستیدرهربوتهباقیگذاشت .
03

 اگر درصد بروز مرگ جوانهی اولیه بیش از %13باشد ،بایستی بعد از شکفتن جوانه ها نسبت به ارزیابی وتصمیمگیریاقدامنمود .
 انجامهرسمضاعف()Double pruningکهدرمرحلهاولتعدادزیادیجوانهدرهربوتهنگهدارینمودهودرمرحلهدومپسازشکفتنجوانههاوتخمینجوانههایازدسترفته،اقدامبههرسنهاییگردد .
 تاخیر در عملیات هرس تا نزدیک به زمان شکفتن جوانه ها به ویژه در ارقام حساس به سرما می تواند درکاهشخسارتموثرباشد .
تغییرسیستمتربیتتاکستانهابهطوریکهناحیهتولیدمیوهازسطحخاکباالترباشد.یکسیستمکوردونباشاخههایآویزانممکناستدرمکانهایباخطرسرمازدگیمناسبباشد .

 -2-3خشکیدگی چوب خوشه

مگلها،دمغوره،
خشکیدگی چوبخوشه 5یکیازناهنجاریهایبسیارمهمانگوراست که بافتمردگیدرد 
چوب خوشه و در بعضی موارد بافت دمخوشه آغاز میشود .عارضهخشکیدگیچوب خوشه در دو مرحله
یشود) .(Baldacchino-Reynaud, 2000
متفاوتفنولوژیکیانگورظاهرم 

گلها
یافتد.درمرحلهاول 
)5خشکیدگی گلآذین:0اینعارضهقبلازگلدهیتااندکیبعدازآناتفاقم 

یگیرند .عالئم در مرحله گلدهی ویا قبل ازگلدهی قابل مشاهده
و دم گلیا دمغورهها تحت تأثیر قرار م 
یشود
هستند) .(Jackson and Coombe, 1988بهاینعارضهخشکیدگی زودهنگاممحورخوشه نیزگفتهم 
(شکل .)03

یگیرند.
بافتهایچوبخوشهتحتتأثیر قرارم 
)0خشکیدگی دیرهنگامچوبخوشه:9دراینمرحله 

یکند وعالیمیمتفاوتبا
حبهها تازمانبرداشتبروزم 
زمانهایمتفاوتبعدازمرحلهتغییررنگ 
عالئمدر 
خشکیدگی زمان گلدهی نشان میدهد (شکل  .)05در کشورهای دیگر به این اختالل فیزیولوژیکی
( Stiellahmeآلمان(( Palo negro،شیلی(( Shanking ،نیوزیلند(( Dessechement de la rafla ،فرانسه(،
(Dessichimiento della ra childایتالیا(( Bunch stem dieback ،استرالیا)و ) Waterberryکالیفرنیا (
اطالق میشود) .(Krasnow et al, 2009

)Bunch Stem Necrosis (BSN

1-

2

)- Inflorescence Necrosis (INec
3
)- Late Bunch Stem Necrosis (LBSN

05

شکل  -21خشکیدگی زودهنگام چوب خوشه (( )EBSNعکس از دولتی بانه)1936 ،



شکل  -21نکروز دیرهنگام چوب خوشه ( ،)LBSNآسیب دیدن انشعابات خوشه ناشی از عارضه نکروز چوب خوشه در
زمان شروع رسیدگی( .)https://www.yara.com

 -1-2-3عالیم عارضه خشکیدگی چوب خوشه

یشود.گزارش
حبههاظاهرم 
زخمهاییتیرهرویچوبخوشهویادم 
اینعارضهدرمرحلهاولبهصورت 
سلولهای
یبرند وسپس 
سلولهایمحافظراازبینم 
یگیرند و 
روزنهها شکلم 
زخمها اطراف 
شده که این 
سلولهایآسیبدیدهاکسیدهشدهونقاطنکروزهایجادمیشوند
یشوند.پلیفنولهادر 
اطرافنیزتخریبم 
یبرد.
بافتهایآوندآبکشخوشهرانیزازبینم 
زخمهاگاهیبهحدیزیادخواهدشدکه 
(شکل.)00شدت 
یباشند.ایننقاط
قهوهایم 
لکههایتیرهیا 
میلیمتربودهکهبهصورت 
زخمها دراینمرحلهدرحدود 5تا  9

کوچکنکروزهباشکلواندازهمتفاوتزیادخطرناکنیستندولیوقتیچوبدمخوشهرااحاطهکنندمنتهی
یشود(شکل .)09
بهخشکیدگیومرگخوشهم 

00





شکل  .22برش عرضی چوب خوشه انگور رنگ آمیزی شده با  FDAبرای تست زنده بودن سلولها (رنگ سبز
فلورسنت) .A .خوشه سالم و  .Bخوشه با عالیم چروکیدگی حبه.تصاویر سمت چپ در  Aو  Bچوب خوشه بعد از حذف
شانههای خوشه میباشد و در زیر خوشههای کامل نشان داده شده است .در شکل  Bفلشها محل نقاط خشک شده
میباشند .در سمت راست دو گروه هم تصاویر میکروسکوپی با شمارههای  1تا  4از برش عرضی همان موقعیتهای
چوب خوشه هستند .e .بافت اپیدرم . c ،کورتکس . p ،آوند آبکش  . rاشعه اوندی . x ،آوند چوب و  . piمغز .در خوشه
سالم ) (Aسلولهای بافتهای متفاوت چوب خوشه در موقعیتهای  1تا  4سالم و به رنگ سبز هستند اما در خوشه
مبتال ) (Bفقط بافتهای بخش  1چوب خوشه زنده هستند و بیشتر سلولهای قسمتهای زیر نقاط خشک روی خوشه
بویژه بافتهای اپیدرم ،کورتکس و آوند آبکش مرده هستند) .(Hall et al, 2011

شکل  -29خشکیدگی کامل خوشه بر روی بوته(.)RaoBondada and Keller, 2012

09

حبههاراتحتتأثیرقراردهدکهدراینحالتتعدادیاز
گلهایا 
دربعضیمواردعارضهممکناستفقطدم 
یماند.گاهی نیزیکیازانشعاباتخوشهویانوکخوشه
یکنند ولیظاهرخوشهسالمباقیم 
حبهها ریزشم 

یبیند )((Bondada and Keller, 2012شکل .)06
آسیبم 

شکل  -24کاهش تشکیل میوه ناشی از شدت مختلف عارضه نکروز چوب خوشه A ،خوشه سالم و  B-Dدرجات مختلف
عارضه( .)RaoBondada and Keller, 2012

حبههایآسیبدیدهتوسط
یشوند .
مناطقخشکیدهرویچوبخوشهباعثقطعجریانموادغذاییخوشهم 
یباشند.
اینعارضه درزمانشروعرسیدگی دارایظاهریشل،نرم،بامقدارقندکم،رنگوطعمنامناسبم 
حبههایآسیبدیدهبیشتراستکهظاهراًناشیاززیادبودنغلظتاسید
مقداراسیدیتهقابلتیتراسیوندر 
یباشد.بهمرورزمانحبههایآسیبدیدهچروکیدهشدهودرنهایت
تارتاریکبهواسطهکاهشرشدحبهم 
خشکخواهندشد) .(Krasnow et al, 2010
 -2-2-3عوامل موثر در بروز خشکیدگی چوب خوشه

ثابتشدهکهعواملمتعددی تأثیر آشکاری روی شدت این عارضه دارند به طوری که اکنون به طور
عمومی پذیرفتهشده است که نکروز چوب خوشه نتیجه عکس العمل انگور به شرایط محیطی اطراف شامل
آب و هوا،مکان،حاصلخیزیوتغذیه،عواملهورمونی ،هرس و همچنین فاکتورهای دیگر مثل رقم و پایه
است .اگرچه ترکیب این فاکتورها به صورتسازگار منجر به بروز نکروز چوب خوشه میشود ولی هنوز
اثرات قطعی تک تک آن ها ثابت نشده است .
 -1-2-2-3اثر عناصر غذایی
 - 1-1-2-2-3اثر کلسیم و منیزیم

گزارشاتضدونقیضیدرخصوصارتباطاینعارضهباعناصرغذاییوجوددارد.برخیازمحققینعلت
یدانند ،هر گاهغلظت پتاسیم در
عارضه خشکیدگی چوبخوشه راعدمتعادل منیزیم وپتاسیم در خاک م 

06

خاکباالباشدازجذبمنیزیمجلوگیریکردهوآوندهایآبکشوچوبحالتلولهبطری 5پیداکردهو
یشوند) .(Christensen and Boggero, 1985
باعثخشکیدگیخوشهدرمراحلمختلفرشدم 
یدهند.
در اغلب مطالعات وقوع عارضه خشکیدگی چوب خوشه را به کمبود کلسیم یا منیزیم نسبت م 
تحقیقاتانجامگرفتهدرفرانسه،آلمان،ایتالیاوسوئیستأکیددارندکهعدمتعادلپتاسیم،کلسیمویامنیزیمدر
یشود ومحلولپاشیبرگیعناصرکلسیمومنیزیم
بافتهایچوبخوشهوبرگانگورمنتهیبهاینعارضهم 

افتههاباتحقیقاتانجامگرفتهدراسترالیاوکالیفرنیاتائیدنشدهاستودر
باعثکاهشعارضهمیشودامااینی 
اینکشورهاارتباطیمنطقیبینبروزعارضهونسبتعناصریادشدهپیدانشد.گزارششده کهنسبتپتاسیمبه
دمبرگهاوانشعاباتخوشهتامرحلهتغییررنگافزایش

منیزیمویاپتاسیمبهکلسیمومنیزیم()K/Ca+Mgدر
ییابد کهعالئماولیهاینعارضهبااینکاهشارتباطدارد (.)Gluhic et al, 2009
ییابد وسپسکاهشم 
م 
ارقامحساس مانندرقم Gewurztraminerدارای نسبت باالتریاز میزان پتاسیم به کلسیم و منیزیم در بافت
نتر
چوبخوشهدرمقایسهباارقامکمترحساسمانند  Sylvanerهستند.دررقمتامسونسیدلسنسبتپایی 
پتاسیمبهکلسیمومنیزیمدربافتچوبخوشهمبتالبهاینعارضهدرمقایسهبابافتسالمگزارششدهاست.
بینارقامتفاوتزیادیوجودداردمثالًانگوررقمCalmeria،Thompson seedless،Cabernet sauvignon

یشوند .(Christensen & Boggero, 1985).
وFlame seedlessبهشدتبهاینعارضهمبتالم 
مصرف کلرور کلسیم ( )CaCl2به همراه کلرور منیزیم ( ) MgCl2در رقم  93 Rieslingدرصد شیوع
خشکیدگی چوب خوشه را کاهش داده است .در سال 5959طی آزمایشی غلظت  1درصد سولفات منیزیم
حبهها
()MgSO4درپنجنوبتکهازمرحلهقبلازگلدهی(اندکیقبلازگلدهی)شروعوتامرحلهتغییررنگ 
ادامهیافتباعثکاهش 99درصدیاینعارضهشد.همینغلظتیکبارقبلازتغییررنگوباردومدر
مرحله تغییر رنگ بکار بردهشد که  95درصد باعث کنترل عارضهشد .نتایج مشابهی با استفاده از سولفات
منیزیمیاکودهایباپایهمنیزیمتوسطمحققاندیگریبدستآمدهاست.بااینحالکاراییاینتیمارهابستهبه
یکند .استعمال منیزیم بسیار مؤثرتر از ترکیبات کلسیم در کاهش
محل آزمایش ،نوع رقم و سال فرق م 
خشکیدگی چوبخوشهدرآلمانبودهاست.درنیوزیلند،استعمالمحلول سولفاتمنیزیم بهغلظت 9درصد
درپنجنوبتازتشکیلمیوهتامرحلهتغییررنگحبهباعثکاهشعارضهتا 55درصدشدوایندرحالیبود
کهدرانگورهایمحلولپاشینشدهمیزانعارضهدرحدود81درصدبود.درتحقیقیدرچندتاکستانشهرستان
ارومیهگزارششدکهمحلولپاشیباعناصرمنیزیم وکلسیمباغلظت 0درصددر 1نوبتباعثکاهششدت
عارضه خشکیدگی چوب خوشه در انگور بیدانه سفید میشود ( دولتی بانه و همکاران .)5990 ،امروزه در
بیشترباغاتانگورکشوربرایبهبودوضعیترنگگیریحبههامصرفکودهایحاویپتاسیمباالدرزمان
تغییررنگحبههامرسوماستکهدرنتیجهباافزایشغلظتپتاسیم،احتمالبهمخوردنتعادلباکلسیمو
1

- Bottle neck

01

منیزیماتفاقخواهدافتادوشرایطبرایبروزخشکیدگیدیرهنگامچوبخوشهدرتعدادیازارقاممانندبیدانه
سفیدوجوددارد.دراینمواردتوصیهمیشودکهکودهایحاویمنیزیموکلسیمنیزدراینمرحلهمصرف
شوند .
 -2-1-2-2-3اثر نیتروژن

افزایشوقوعنکروزچوبخوشه بااستعمالکودنیتروژنگزارششدهاست.درتحقیقیبهمدت  9سالاثر
استعمالخاکیتیمارهایکلسیم،منیزیم،نیتروژن،فسفریانیتروژنوفسفربر نکروزخوشهانگوررقمتامسون
سیدلسدرسهمکانمطالعهشد.نتایجنشاندادکهتیمارهایحاوینیتروژن ویانیتروژن بههمراهفسفرباعث
افزایش شدت نکروز شدند .در این مطالعات مشخص شد که در تیمارهای ازت ،مقدار نیتروژن دمبرگ در
مرحلهگلدهیودرچوبخوشهافزایشیافتوهمچنینشدتنکروزچوبخوشهزیادشد.مطالعاتانجام
بافتهایچوبخوشه
خوشههایمبتالرادرمقایسهبا 

گرفتهدراسترالیانیزوجودمقادیرباالینیتروژندرچوب
آسیبندیدهیاسالمرانشانداد.در مورداثراتآمونیمرویخشکیدگی چوبخوشهنتایجمتفاوتیوجود
دارد اما رابطه مثبتی بین غلظت باالی آمونیوم در چوب محور گلآذین (خوشه گل) و شدت  این عارضه
گزارششدهاست.ازاینرو،سمیتآمونیومدرایجادبافتمردگیگلآذیندخالتدارد.برایناساستوصیه
شدهاستکهدرارقامحساسمانندتامسونسیدلسودرتاکستانهایمساعدبرایشیوععارضهازمصرفبی
رویهکودهایحاوینیتروژن (آمونیمواوره)بویژه درزمانقبلازشروعگلدهی ومرحلهرسیدگیحبهها
خودداریگردد) .(Pickering et al, 2005
 -2-2-2-3اثر فیتو هورمونها

هورمونهای جیبرلینو اسید آبسزیک روی نکروز چوب خوشه مطالعه شدهاست .درآلمان یک بار

اثرات 
حبهها در
استعمال جیبرلین در غلظت 533پی پی ام روی انگور Rieslingاندکی قبل از مرحله تغییر رنگ  
حدود 99الی 99درصددرکنترلنکروزچوبخوشهدرسال 5959و 19الی 89درصددرسال 5959موثر
جوانهها وتشکیلمیوهدرسالبعداز
جوانهزنی 
بودهاست.یکیازمشکالتکاربردجیبرلیندرانگورکاهش 
کاربرد جیبرلین است .در فرانسه طی آزمایشی مقدار بیشتری از هورمون اسید آبسزیک در بافت چوب
خوشههای سالم رقم  Cabernet sauvignonپیدا شد .با تزریق  53میلیمول

خوشههای مبتال در مقایسه با 

حبهها ،نکروز چوب خوشه در این انگور ایجاد شده است .غلظت
هورمون آبسیزیک در مرحله تغییر رنگ  
آبسزیکبستهبهمحلوسالبسیارمتفاوتاستبراین اساسهیچگونههمبستگیبینغلظتآبسزیکدر
یتوان گفت که غلظت باالی آبسزیک باعث ایجاد بافت
یتواند باشد ولی م 
چوب خوشه و بروز نکروز نم 
یشود) .(Pickering, 2006
نکروزهم 
 -3-2-2-3عوامل محیطی

درمطالعهایرویرقمCabernet sauvignonگزارششدکهشدتعارضهخشکیدگیدمخوشهبستهبهسال

08

یباشد.متفاوتبودنشدتعارضهنکروزچوبخوشهدرسالیانمختلفدریکرقمنشان
درحدود%3-08م 
ازتاثیرعواملمحیطیدربروزاینعارضهدارد.تاکهایقرارگرفتهدرتنشخشکی،زیادیرطوبت،سرماو
گرمادرزمانگلدهیبسیارحساسبهخشکیدگیگلآذینیاخشکیدگیزودهنگاممحورخوشهمیباشند.
تأثیر دمای پایین درطیگلدهیبر بروزخشکیدگی خوشه درسوئیس گزارششدهاست.گرچهدراسترالیا
گزارششدکهدماهایپایین 03روزقبلازگلدهیویادرطیهفتهاولتغییررنگباعثتسریععارضه شده
ولی حرارت در طی گلدهی تأثیری در ظهور عالئم نداشته است .بارندگی و رطوبت نسبی روی شدت این
حبههاباوقوععارضهخشکیدگیچوبخوشهدرانگور
عارضهموثرهستند،بارندگیقبلودرطیتغییررنگ 

ارتباطداشتهاست.رطوبت نسبی باال شیوع نکروز چوب خوشه را بیشتر از گرمایا سرما تحت تاثیر قرار می-
دهد.همچنینمشخصشده کهاثرهوایسرددر 03روزماندهبهگلدهی،مؤثرترازسرمادرطیگلدهیدر
بروزاینعارضهبود .
مشخص شده که تاک های رشد کرده تحت شرایط سایه به طور معنی داری شیوع باالی نکروز چوب خوشه
رانسبت به آنهاییداشتند که تحت شرایط آفتاب کامل رشد کرده بودند.تأثیر سایهدربروزاینعارضه در
دورهپس از گلدهی نسبت به سایه اندازی در طول دورههای پیش از گلدهی یا نزدیک رنگگیری شدیدتر
است .درتحقیقیگزارششدکهبیشترینخشکیدگیچوبخوشهدرتاکهاییمشاهدهشدکهبواسطههرس
شدید رشدرویشی زیادی داشتندوبهمقدارزیاد آبیاری ،نیتروژن یا پتاسیم دریافت کردهیا محصولفراوانی
دارند) .(Pickering, 2006; Pickering et al, 2004
 -4-2-2-3نوع رقم

عارضه نکروز چوبخوشه در ارقام سلطانی Flame seedless،و  Calmeriaبیشتر از ارقام دیگر است.
پایههای قوی رشد یا آن هاییکه استعداد کمبود منیزیم را دارند ،مثل  So4,161-49cو  45-53 Mانتشار
نکروز چوب خوشهباالیی را نشان میدهند).(Holzapfel and Coombe, 1995گزارششدهاستکههرس
ریشه از طریق کاهش میزان رشد باعث کنترل میزان عارضه شده است .در تحقیقی ریشههای تاکهای رقم
Cabernet Sauvignonکشتشدهبافواصل0*0/6متردرفواصل01سانتیمترازهرطرفتنهبهعمق61تا
 83سانتیمتردرزمانقبلازبازشدنجوانههاهرسشدند.نتایجنشاندادکهمیزانخشکیدگیدیرهنگام
چوبخوشهدرطیسهسالمتوالیکاهشچشمگیریرانشاندادند) .(Pickering et al, 2005
 -5-2-2-3عوامل مدیریتی تاکستان

نوع نمو کانوپی تاک وسیستمهای تربیتی در شیوع نکروز چوب خوشه تأثیر دارند .در تحقیقی گزارش شد
که بیشترین نکروز چوبخوشه در تاکهایی مشاهده شد که بواسطه هرس شدید رشد رویشی زیادی داشتند
و به مقدار زیاد آبیاری،نیتروژن یا پتاسیم دریافت کرده یا محصول فراوانی دارند.بعداً دریافتند که ارتباط
مثبت بین تعداد و سطح برگ باال ،فاصله کانوپی کم)تاج متراکم (و رشد زیاد در طی رنگ گیری تا دوره
05

برداشت و شیوع نکروز چوب خوشه وجود دارد .برخالف مطالعات قبلی برخی پژوهشها نیزبه این نتیجه
رسیدند که نکروز چوب خوشه بر روی تاکهایی با رشد رویشی کم بیشتر رایج است.گزارششدهکهرقم
پررشد  ،FR946که یک تالقی بین تاکهای اروپایی وآمریکایی بود ،مقاوم به نکروز چوب خوشه است
).(Pickering, 2006همچنین برخی مطالعات به این نتیجه رسیدند که حذفبرگهای اطراف خوشهها ،که
در نیوزیلند یک عمل شایع نزدیک زمان رنگ گیری برای کنترل بوترتیسمیباشد ،در واقع شیوع نکروز
چوب خوشه را افزایش میدهد .بنابراین اگرچه قدرت رشد زیاد ارتباط مثبتی باشیوع نکروز چوب خوشه
باال دارد ولی نتایج همیشه اینطور نیست) .(Koblet, 1997
 -3-3چروکیدگی حبه

1

یدهد و در بعضی مناطق
چروکیدگی حبه یک عارضه فیزیولوژیکیاست که در طی رسیدن میوه رخ م 
انگورکاریدنیاازجملهاسترالیاودرارقامحساسیکیازتهدیدهایاصلیبرایتولیدمحصولاست.مطالعات
یگیرند،آماس خودراازدستدادهوچروکیده
خوشههایمبتال ،حبههابهخوبیرنگنم 

دادهاند کهدر
نشان 
یشوند.اینحبه هادارایمقدارقندکمواسیدزیادهستند.همچنینگزارششدهکهگرچهشروعاینعارضه
م 
قبلازتغییررنگحبهاستوتجمعقنددرحبهمتوقفمیشوداماعالیمدرزمانرسیدنقابلمشاهدههستند.بر
یشود،درعارضهچروکیدگیحبه،چوب
خالفخشکیدگی چوبخوشهکهدرآنچوبخوشهقهوهایم 
خوشهسبزرنگوسالمباقیمیمانند(شکل .)01



شکل  -21چروکیدگی حبه در انگور بیدانه سفید (عکس از دولتی بانه.)1937 ،

تحقیقات اخیر نشان دادند که در هر دو عارضه نقاط خشک شده در بافت آوندی چوب خوشه ایجاد
یتر وقابل
یشوند بااینتفاوتکهدرعارضهنکروزچوبخوشهقابلروئیتودرچروکیدگیحبهدرون 
م 
)- Berry Shrivel (BS

09

1

مشاهدهنیستند.همچنیندرعارضهنکروزچوبخوشهحبهخشکشدهبهشکلکشمشدرمیآیندامادر
نتر
حبهها هنوزآبکیودارایشیرههستند (شکل.)08درعارضهنکروزچوبمیوهشیری 
عارضهچروکیدگی 
حبهها  زیاد شیرین نیستند .وقوعهر دو عارضه ارتباطی به نور خورشید و یا پاتوژن
است اما درچروکیدگی  
ندارد.تابهامروزعاملیاعواملایجادکنندهاینعارضهناشناختهماندهاستاماشدتعارضهبهعواملمحیطی
خاکهایباخاکورزی

ازجملهدما،مدیریتباغونوعرقمنیزبستگیدارد.فراوانیرخدادناینعارضهدر
مناسب(جلوگیریازفشردگیخاک)،تأمینپتاسیممناسب،تنکزودهنگامخوشهوتأمینآبیاریدرحدبهینه
ییابد.اینعارضهدرمناطقدیگربااسامیTraubenwelkeیاپژمردگی
(نهدرآبیاریبیشازحدنیاز)کاهشم 
خوشهانگور5یاعارضهتجمعقند0نیزشناختهشدهمیباشد ).(Bondada and Keller, 2012

شکل  -26تفاوت ظاهری در دو عارضه نکروز چوب خوشه ) (BSNو چروکیدگی حبه).) Krasnow et al, 2009( (BS

 -4-3تبدیل شدن خوشه به پیچک

تبدیلشدنقسمتیازخوشهبهپیچک،کهفاقدگلاست،رادرفرانسهفیالژ9میگویند.یکیادوهفتهبعداز

ظهورخوشه(مرحله رشد انشعابات خوشه) در انگورهایقوی،کهشدیدهرسشدهباشند،اینعارضهرخمی-
دهد(شکل .)05

- Grape wilting
- Suger Accumulation Disorder
- Phillage

09

1
2
3

شکل  -27فیالژ در انگور) .(Keller, 2010

مصرفزیادیآبوکودازتهتوأم باگرمشدنناگهانیهواویاکمیموادهیدروکربنیذخیرهایدراول
فصل،کهرشدرویشیراتحریکمینمایند،اینعارضهراتشدیدمینمایند.خوشههایباالییشاخهبیشتربه
اینعارضهدچارمیشوند.دراینحالترقابتبینسرشاخههایدرحالرشدسریعوگلهابرسرموادغذایی
عاملریزشمیباشدکهباسرشاخهزنیوعملپنسمانمیتوانشدتاینعارضهراکاهشداد .درمواردینیز
تبدیلپیچکبهخوشهدرانگوراتفاقمیافتدکهناشیازتغییراتهورمونی،بویژهجیبرلینوسایتوکنین،در
زمانفرایندگلآغازیمیباشد(شکل .)09

شکل  -28اشکال متفاوت تبدیل خوشه به پیچک و بلعکس (عکس از دولتی بانه.)1939 ،



برایتفکیکایندوعارضهازهم(تبدیلخوشهبهپیچکوپیچکبهخوشه)بایدبهجایگـاهایـنانـدامتوجـه
شود.دریکشاخهسبزانگورابتداخوشههادرگرههایپایینیظاهرمیشوندومعمـوالدرگونـهوینیفـرادو
خوشهپشتسرهمقرارمیگیرندوسپسبافاصلهچندگرهازباالترینخوشه،پیچکهانمایانمـیشـوند.اگـر
درموقعیتخوشهپیچکظاهرشودفیالژواگردرموقعیتپیچک،خوشهایجادشودتبدیلپیچـکبـهخوشـه
رویدادهاست.تبدیلپیچکبهخوشهازطریقتغییراتهورمونیوجهشژنتیکیامکانپذیراسـت.دریـک
گیاهجهشیافتهپاکوتاهبدستآمدهازباززاییالیهسلولیL1انگوررقمPinot Meunierدرطولشاخهسال
جاریبهجایپیچکگلآذینهایمتعددیتشکیلشد(شکل.)09
93

شکل  -23تبدیل پیچک به خوشه در یک موتانت انگور پینوت ،به واسطه تغییر تک باز در ژن اثرBoss and (VvGAI

 .)Thomas, 2002



تبدیلپیچکبهگلآذیندراینموتانتمویداینواقعیتاستکهپیچکانگوریکگلآذینتغییریافتهاست
کهبراثرهورمونجیبرلینازتکاملبهصورتگلبازماندهاست.ژنVvGAIعاملتولیدهورمونجیبـرلیندر
انگورومانعتشکیلگلآذینازسرآغازهغیروابستهمیباشد.بهواسطهبـروزجهـشنقطـهایدرژنVvGAIو
ایجادفرمتغییریافته)(Vvgai1تولیدجیبرلیندچارمشکلشدهوحالتپاکوتاهیوتبدیلپیچکبهگلآذیـن
اتفاقمیافتد.
 -5-3ریزش گل و غوره

یافتندواین03روز
ریزشهایخیلیخطرناکگلومیوهدرطی53روزقبلو53روزبعدازگلدهیاتفاقم 
حساسترینزمانریزشدرانگوراست.بهغیرریزشهایناشیازآلودهبودنتاکبهویروسبرگبادبزنیو

شاخهها و بروز
سفیدک ،سایر ریزش ها در انگور اغلب منشاء فیزیولوژیکی دارند .سریع بودن رشد رویشی  
سرشاخهها باگل،کمبودنذخایرغذاییدراوایلفصلدرتاکهایضعیف،متروکه،هرسنشدهویا

رقابت
بهویژهدرانگورهایمادهفیزیولوژیک،بارندگیوباد
پرمحصولدرسالگذشته،نقصدرگردهافشانیولقاح 
برگها،تنششدیدخشکیدر
خوشهها درزیر 

شدیددرحینگردهافشانی،پوششبرگیزیادوقرارگرفتن
یتوانند باعثریزشگلو
زمانگلدهی،کمبودعناصرغذاییمانندبور،رویونیتروژن همگیدرانگورم 
غورهشوند .
درمواردیکهریزشگلوغورهناشیازضعفکلیتاکوکمبودنذخایرکربوهیدراتیونیتروژنی سال
خوشهها(حذف

قبلباشد،سربرداریانجامنشودچونباعثتشدیدریزشخواهدشددراینموردتنککردن
95

خوشههایاضافی)بایدانجامگیرد.زمانیکهریزشناشیازرشدرویشیزیادسرشاخههاوبروزرقابتاین

بخششاخهباگلهاباشدباحذفقسمتهایانتهاییدرحالرشدشاخه(سربرداریانتهایشاخه بهاندازه5
الی 51سانتیمتر)درشروعمرحلهگلدهی راهحلدرستاست.تنشخشکی درزمانگلدهی باعثتشدید
ریزشگلمیشود.درصورتتشخیصخشکیخاک،آبیاریبایدقبلازگلدهیانجامگیرد.بهعبارتدیگر
تاکنبایددرزمانگلدهیدرتنشخشکیقرارگیرد .ازطرفدیگرآبیاریدرزمانگلدهیباعثتشدید
ریزشگلمیشود پسبهتراستدراینمرحلهآبیاریانجامنگیردبعضیهامعتقدندآبیاریدرزمانگلدهی
گرچهریزشراافزایشمیدهدامااینمیزانریزشدرحدخسارتجدینیست .درارقامیکهمیزانتشکیل
میوهبدالیلمختلفیکممیباشدآبیاریدرزمانگلبهتراستانجامنگیردامادرارقامباتشکیلمیوهباالو
خوشههایفشرده،آبیاریزمانگلبهریزشبیشترگلوتنکشدنبهترخوشهکمکخواهدکرد.درانگور
بهطورمعمولمیانگین 93تا 63درصدگلهابهمیوهتبدیلخواهندشدومابقیگلها( 83الی 53درصد)
خشکشدهوطیمراحلاولیهرشدحبهریزشمیکنند .برایمثالیکخوشهانگورتامسونسیدلسباتعداد
 5333گلدرزمانگلدهیدارای 933حبهدرزمانبرداشتخواهدبود.قسمتاصلیریزشگلهاتقریباً  9تا

یشود.میوههازمانیتشکیلمی-
50روزبعدازتمامگلاستکهبهاینمرحلهریزشغورهیابریشاتر5گفتهم 

شوندکهدورهبریشاترکاملشدهباشد .درصورتریزششدیدترازمقدارمعمول کاهشمحصولاتفاق
خواهد افتاد.شدتعارضه ریزشگلوغوره نسبتبهرقم،محلتاکستانوسالتفاوتخواهدکرد.میزان
یدانه اندکیکمترازارقامدانهداراست.درزمانرسیدن،وقتیحبهدر
اتصالغورهبهچوبخوشه درارقامب 
یشودامادرارقام
باقیماندهایازچوبوگوشتچسبیدهبهدمحبهنیزخارجم 

دانهدارکشیدهشودمعموالً
ارقام 
یدانه
یشود.همچنینمیزاننیرویالزمبرایجداکردنحبهازخوشهدرارقامب 
یدانهمعموالًاینبافتدیدهنم 
ب 
بسیارکمترازارقامدانهداراست).(Winkler et al, 1974درکلمیزانریزشحبهباتوسعهبلوغشدتیافتهو
وههابهمدتزیادیرویتاکباقیبمانند .
یدهدکهمی 
حداکثرآنزمانیرخم 
 -1-3عدم تشکیل میوه 

درمواردنادریدرتعدادیازارقامانگورعلیرغموجودخوشههایگلسالمومناسببودنشرایطمحیطیو

سایرعواملمیوهتشکیلنخواهدشد.اینحالتاغلبدرارقامانگوردوپایه(نروماده)دیدهمیشود کهدر

صورتنبودنپایهنرمیوهرویپایهمادهتشکیلنخواهدشد.درتعدادیازارقاممتعلقبهزیرجنسموسکادین0

اینحالتوجوددارد.دوپایگیدرارقامانگورمتعلقبهگونهوینیفراوجودندارداماارقاممادهفیزیولوژیک
گزارششدهاست.اینارقامدارایپرچمواژگونبادانههایگردهسالموزندهمیباشندامادرسطحدانهگرده
منافذیبرایخروجلولهگردهندارندودر نتیجهعمللقاحانجامنخواهدشدوبرایتشکیلمیوهنیازبهرقم

- Berry shatter
- Muscadine
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گردهافشانمناسبدارند.درصورتکشتیکدستاینارقام مادهفیزیولوژیک درمناطقیکهکشت سایر
ارقامانگوروجودنداردمعموالمیوهتشکیلنخواهدشد.برایناساسالزماستارقامتجاریمادهفیزیولوژیک
هرکشوریشناساییوارقامگردهدهندهآنهانیزمعرفیگردد.دربینارقامانگورتجاریکشورتعدادیاز
جملهگویملکی،سایانی،مامبرایمه،بولمازو،چاوهگا،قرهگندمه،قزلاوزومارومیه،الحقی،ساچاخ،کندور
کرمانشاهی،سیاهسرچال،خرماوی،ویسقلی،دوریوی،یزندائی،خلیلیقرمز،شیرشیره،کرلو،نفتیبیجار،
پرالقونقور،شرشره،فرخیسیاهکردستان،مادهفیزیولوژیکهستند(دولتیبانهوجلیلیمرندی .)5999،
 -3-3کاهش تشکیل میوه

1

درانگورتبدیلشدن 13درصدگلهابهحبهتشکیلمیوهطبیعیتلقیمیشودوکمتراز 93درصدنیزدر
محدوده کاهش تشکیل میوه قرار میگیرد .طبیعی بودن میزان تشکیل میوه و رشد حبه در انگور بستگی به
تشکیلگلهایکاملبادانههایگردهوتخمکزندهوسپسگردهافشانی،لقاحوشروعرشدطبیعیدانهدارد.
هرعاملزندهوغیرزنده ایکهدراینفرآیندایجاداختاللنماینددرنهایتمنجربهکاهشمیزانتشکیلمیوه
خواهدشد .اختاللدرگردهافشانیو نقصاندر لقاحعواملی بسیارمهمدربروزاینمشکلدرانگورهستند که
خودتحتتأثیرعواملمحیطیقبلوطیگلدهی،عواملفیزیولوژیکیمانندمیزانهیدروکربنونیتروژنذخیره
شاخههایدرحالرشدبر
گلها و 
گلهایداخلخوشهوهمچنین 
شده دراندامهایدایمیتاک،رقابتبین 
بهویژه بوروروی) قراردارند .ازلحاظژنتیکینیزاختالففاحشیدر
سرموادقندیو کمبودعناصرغذایی( 
میزان تشکیل میوه بین ارقام انگور وجود دارد .در تعدادی از ارقام با گلهای دوجنسه کامل مانند کابرنت

ساویون و مرلوت میزان تشکیل میوه ذاتاً کمتر از ارقامی مانند سیلوانر 0میباشد .این اختالف ژنتیکی نیز در
ارتباطباتشکیلگلهایسالمومیزانذخایرغذاییدراندامهایچندسالهتاکمیباشد( .)May, 2004
 -8-3عدم تبدیل شدن گل به میوه

گلها به غوره تبدیل
کولیور( 9اصطالح فرانسوی) عارضهای فیزیولوژیکی است که در آن تعداد زیادی از  
نمیشوندوقبلازبازشدنویاچندروزبعدازبازشدنوتبدیلشدنبهغورهخیلیجوانریزشمینمایند.در
نهایتیکخوشهدچارشدهبهعارضهکولیوردرزمانرسیدنشاملتعدادبسیارکمحبهواقعی(دانهداریا

بیدانه)وتعدادیمادگیسبززنده6خواهدبود(.)Dry et al, 2010اینعارضهناشیازواکنشمتابولیکیانگور
یشود.درزبانانگلیسی گاهی ازاصطالح
بهشرایطمحیطیاستکهمانعتشکیلمیوهبعدازمرحلهگلدهیم 

شاتر1نیزاستفادهمی شود.اینعارضهبایکدورهسرما،هوایابریوبارندگییاحرارتبسیارباالدربهار در
- Poor fruit set
- Silvaner
- Coulure
)- Live Green Ovaries (LGOs
- Shatter

99

1
2
3
4
5

بافتهای
تاکهایی با ذخایر کم کربوهیدراتی در  
یشود .این ناهنجاری همچنین در  
زمان گلدهی تشدید م 
یگیرد و
یمانند ودرنتیجهگردهافشانیولقاحانجامنم 
گلها بستهباقیم 
یدهد که دراینحالت 
چوبیرخم 
خوشههاینامنظموتنکخواهدشد(شکل  )93وعملکردتاک

ینمایند.کولیورباعثتولید
گلها ریزشم 

کاهشپیداخواهدکرد .





شکل-93کاهشتشکیلمیوهدرنتیجهعارضهکولیور ()www.actahort.org

شدت این عارضه در ارقام انگور و حتی در بعضی از پایههای پیوندی متفاوت است .علت اصلی رخ دادن
اندامهایتاک(ریشه،تنه،بازووشاخهها)درشروعفصلرشداستکه
کولیورکمبودنذخایرکربوهیدراتی 
آن هم به وضعیت تغذیهای و میزان باردهی و سایر عوامل در سال قبل بستگی دارد .به طوری که در زمان
گلها بهوجود خواهدآمدواینمواداغلببه
رهایمحدودبینسرشاخههاو 
گلدهیرقابتبرسرموادذخی 
دراتهایموردنیاز،بزودی

یشیدرسرشاخههاهدایتخواهندشددرنتیجهباکاهشکربوهی

سمترشدرو
غورههایریز(تا قطر  1میلی متر) ریزش مینمایند .تا یک مقدار خاصی بروز
گلها چروکیده شده و حتی  
کولیور امری طبیعی و واکنشی عادی از طرف تاک برای تنظیم میزان تولید محصول بر اساس مقدار ذخایر
غذاییقابلدسترساست.اماوقتیاینعارضهباشرایطنامساعدمحیطیکاهشدهندهفتوسنتز(هوایابری،
شرایطمرطوب،سرماو)...ویاافزایشدهندهتنفسورشدرویشیشاخه(مانندگرمایاولفصل)درزمان
همزمان شود،کولیورتشدیدخواهدشدوباعث کاهشمعنیدارعملکردخواهدشد.زمانیکه
گلدهیانگور 

آب و هواعاملاولیهبروزعارضهباشد،فرانسویانبرایاینحالتاصطالحکولیورآب وهوایی 5بهکارمی-

خاکهایبسیارحاصلخیز،مصرفزیادنیتروژن،پایههایپررشدوهرسشدید،که

برند.شدتاینعارضهدر
غورههایتازهتشکیلشده
آنهاوگلو 
شاخههاودرنتیجهبروزرقابتبین 
همگیباعثافزایشرشدرویشی 
یشود.اولینراهبرایکنترلخساراتاینعارضهاستفادهازارقامیا
یشوند،بیشتردیدهم 
برسرموادغذاییم 
یباشد.ارقام Merlot،Malbec،Grenacheو Muscat
کلونهایمتحملشناختهشدههرمنطقهیاکشورم 


- Coulure climatique
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کلونهایباحساسیتکمتربهعارضهدراینارقامشناساییودردسترس
Ottonelبسیارحساسهستند.امروزه 
تاکهاواطمینانازوجودسطحبرگیمناسببرایفتوسنتزتاحدودیازشدت
هستند.اجتنابازهرسشدید 
یتوانداز
شاخههایسبزبارشدسریعدرانتهایدورهگلدهیم 
یکاهد.برداشتننقاطانتهاییرشد 
اینعارضهم 
یتوان برایمحدودکردن
بازدارندههایرشدم 

شاخهها برسرذخایرموادقندیبکاهد.از
گلها و 
رقابتبین 
شاخههایجواننیزاستفادهنمود .
رشد 
 -9-3ترکیدگی روي دمخوشه

دردم خوشهتعدادیازارقامانگورابتدانواحیبادکردهایجادشدهکهبعدازمدتیبهصورتطولیترکبر
تفاوتهاییازلحاظحساسیتوجوددارد.تاکنونارتباطیبین

یدارند.مطالعاتنشاندادهکهبینارقامانگور
م 
اینعارضهوعواملمحیطیوغذاییمشخصنشدهاست.همچنینتأثیریمنفیرویرسیدگیوکیفیتمیوه
نداشتهاست .
 -11-3جوانهزنی دیرهنگام

یشودکهدرفصلبهاراکثرجوانههایرویتاکبازمیشوندوحدودچندین
دربعضیازتاکستانهامشاهدهم 
جوانهنزدهاندودرخوابباقیمیمانند.به

گرهوبرگتولیدمینماینددرحالیکهتعدادیدیگرازتاکهاهنوز
ینمایند امابهدلیلعقببودن مرحلهنمویاینتاکها
مرور بعدازمدتی آنها نیزجوانهزدهوشروعبهرشدم 
ینمایند وچونشرایطبرایگردهافشانیدرآنموقعمناسبنیست،محصولاندکی
تازهشروعبهگلدهیم 
تولیدمینمایند(شکل.)95

شکل  -91نقصان جوانهها و تأخیر در تاریخ جوانه زنی (عکس از دولتی بانه)1981 ،

جوانههادرسالقبلاست گرچهدر
بروزاینعارضهبهدلیلکاملنبودنبلوغشاخههاوناقصماندنتکامل 


مواردیهمتعدادیازبیمایهایباکتریاییازجملهبیماریپیرس5باعثتاخیریاعدمجوانهزنیدرتاکمی-
- Pierces
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شوند).( Feil and Purcell, 2001عالوهبرعواملذکرشدهدراینعارضه،برطرفنشدننیازسرمایییا
گرمایینیزباعثتأخیرویاعدمیکنواختیدرجوانهزنیجوانههایانگورمیشوندکهحالتبرطرفنشدننیاز
سرمایی بیشتر در انگورکاریهای مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری اتفاق می افتد .گزارشات متعددی در
خصوصاستفادهازمادههیدروژنسیانامید(دورمکس)، 5عصارهسیر،روغنولکونیتراتپتاسیمدربهبود

درصدجوانهزنیوافزایشصفاتکمیوکیفیانگورهاییکهدرمناطقگرمرشدیافتهاندونیازسرماییآنها
بهخوبیتامیننشدهاست،وجوددارند).(Eshghi, 2010درتحقیقیاثراتغلظتهای9و5درصددورمکس
دریکنواختیجوانهزنیوکمیتوکیفیتمیوهانگوررقمسلطانیدرمنطقهاهوازبررسیگردیدومشخصشد
کهغلظت%5دورمکسباعثبهبودعملکردوکیفیتمیوهگردید).(Naderi, 2014درمناطقباخطربروز
سرمایدیررسبهارهبایدبااحتیاطکاملاینمادهرابکاربردزیرادورمکسباعثزودتربازشدنجوانهها
یشود و در نتیجه بر اثر سرمای بهاره از بین خواهند رفت .بر این اساس زمان و غلظت مناسب مصرف
م 
دورمکس برای هر رقم و منطقه باید از طریق مطالعات پژوهشی مشخص گردد  .در صورتی که جوانهزنی
یتوان در زمان هرس از جوانههای ته شاخه
دیرهنگام تاک بواسطه ناکافی بودن بلوغ شاخه و جوانه باشد م 
استفادهکردزیرااینجوانههامعموالًبالغبودهوچوبشاخهآنهانیزحاویموادغذاییکافیاستپساجرای

هرسکوتاهدراینتاکهامفیدخواهدبود) .(Winkler et al, 1974
 -11-3بلوغ ناکافی شاخهها 

بلوغناقصشاخههاوجوانههایرویآنهاازدالیلاصلیتاخیردرجوانهزنیتاکهادرمناطقمعتدلهمیباشد.
اینعارضهپدیدهایعمومیدربسیاریازانگورکاریهایدنیامیباشدکهشاخههاقادربهبلوغکاملنمیشوند
وپوستشاخهتااواخرپاییزبهصورتسبزرنگباقیخواهندماندودراثرسرمایزمستانهبهرنگصورتی-
قرمزدرمیآیند.عواملمتعددیازجمله -5محصولدهیبیشازحددرسالقبل-0تاکهایپررشدناشیاز
مصرفزیادآبوازتدرطیفصلرشد -9تاکستانهایمتراکم بافواصلکمتاکهاازهمکهنفوذنور
داخلتاجبهخوبیانجامنگیرد-0رشدپائیزهشاخهبهدلیلآبیاریویامصرفنیتروژندراوایلپائیزیاهرس
یهاویاچرایدامدرتابستانوبهدنبالآن
سبزشدیدآخرفصل-9،بیبرگشدنبهدلیلحملهآفاتوبیمار 
یهایویروسیکهچرخهرشدساالنهتاکرابه
رشدشاخههادرپائیز-6،کمبودعناصرغذاییویاوجودبیمار 

یزنند و  -1برداشتدیرهنگاممحصول،دربلوغناکافیشاخههانقشدارند .تماماینعواملباعثبالغ
همم 
یشوند دراینحالتدربهاربهدلیلفقـــدانذخیره
نشدنوعدمذخیرهموادهیدروکربنهکافیدرشاخهم 
کافیوناقصبودنجوانههاهمراهباهرسنامتعادل،جوانهزنیبهتأخیرافتادهویااینکهدرفصلزمستانبهدلیل

یروند.معموالًتأخیردرجوانهزنیویاعدمجوانهزنیدربهار
سرمایشدیداینتاکهایضعیفشدهازبینم 
یشود .با مقایسه عملیات انجام گرفته شامل آبیاری ،وضعیت خاک
در مناطق خاصی از تاکستان دیده م 
)- Hydrogen cyanamide (Dormex
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مخصوصاً ازلحاظبافتومقدارنیتروژنومقدارمحصولدهیمناطقتحتتأثیر قرارگرفتهبامناطقطبیعی،
یتوان علتایجادعارضهرامشخصنمودوبرایکنترلآناقدامکرد .عواملیکهباعثکنترلرشداضافی
م 
شاخهها (مصرف متعادل کودهای نیتروژنه و آب ،هرس خشک و سبز مناسب) ،نفوذ بهتر نور به داخل تاج
(هرس سبز) و توازن تولید میوه (هرس خشک و تنک خوشه) شوند در کاهش شدت این ناهنجاری موثر
خواهندبود) .(Winkler et al, 1974
 -12-3شاخههاي یکساله و بارده قرمز

یشود کهبهدالیلمختلفازجملهباردهیسنگین،بلوغو
عارضهشاخههای قرمز 5اکثراً درتاکهایی دیدهم 

افتادهوکاملنشدهباشد.دراینصورتپوستشاخههاتااواخرپائیزسبزباقی

چوبیشدنشاخههابهتأخیر 

شاخههایقرمزشاخصبسیار
یدهند.وجود 
ماندهودراثرسرمایزمستانهبهرنگصورتیتاقرمزتغییررنگم 
است.اینشاخههااغلب براثرسرمایزمستان

خوبیبرایتشخیصکمبودن ذخیرهموادهیدروکربنهدرتاک
یدهندزیرا
متذکرشدکهتمامیشاخههاییکتاک،اینعارضهرانشاننم 

یروند.باید
خشکشدهوازبینم 
مقدار ذخایر هیدروکربنه آنها با همدیگر تفاوت دارد .راه عالج این عارضه ،برقراری تعادل و تناسب بین
استتاهممحصولمناسببدهدوهماینکهشاخههاموادغذاییکافیدرخود

محصولدهیوقدرتتاک 
ذخیرهکردهوچوبیشوند.
 -13-3باردهی بیش از حد

رابهمیوهتبدیلنماید،بلکهدرصدیازگلهابهمیوه

تمامیگلهایش

یتواند 
انگور مانندسایردرختانمیوهنم 
ینمایند.دراینمیانبعضیعواملمانندنوعرقم،تغذیهوآبیاریمناسب،قدرترشد
تبدیلشدهوبقیهریزشم 
کههمتعدادخوشههایگلوهممیزانتبدیلگلبه

یتوانندشرایطیفراهمنمایند
متعادلوآبهوایمناسبم 

میوه افزایش یابد و باعث ایجاد باردهی بیش از حد شوند (شکلهای  90و  .)99به نظر بعضی از تاکداران،
باردهیزیادیکحسناستاماباید توجهداشتکهباافزایشعملکرد،کیفیتمیوهکاهش خواهدیافت و
یگردد کهدرنهایتبهنفعتاک وتاکدار نیست.باردهیبیشازحدباعث
عوارضجانبیدیگرینیزایجادم 
گیریواندازۀحبههاکمتراز

کاهشنسبتتعدادبرگبهمیوهمیشود کهدرنتیجهمقدارقند،شدترنگ
زیرابرگهازمانبیشتریالزمخواهندداشت

وهها نیزبهتأخیر خواهدافتاد (
حالتطبیعیگشتهورسیدگیمی 
وهها را افزایش دهند) ،همچنین خشک شدن نوک خوشهها و کاهش رشد شاخهها تشدید
تا مقدار قند می 
میشود .

،مقدارذخیرهغذاییوهیدروکربنهشاخهها

وهها
بهدلیلمصرفبیشازحدموادفتوسنتزیتوسطانبوهیازمی 
یگیردکهاین
وچوبیشدنشاخههانیزبهطورکاملانجامنم 

ییابد
برایمصرفسالآیندهبهشدتکاهشم 
تااینشاخههادرفصلزمستاندچارسرمازدگیشدهوخشکشوندودربهارنیزدچار

یشوند 
عواملباعثم 
1

- Red cane
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نقصانجوانهوتأخیر درجوانهزنیوافتعملکرد در سالآیندهشوند .بحثبرسر باردهیسنگینتاک شاید
درنگاهاولسادهبهنظرآیداماواقعیتیفراموششدهوموردغفلتتاکداراناستکههرسالصدماتخودرا
وارد آوردهوتاکداران برایکسبسودبهظاهربیشترازفروشمحصولفراوان،معموالًکنترلیرویمتعادل
بوتههاندارند .
ساختنباردهی 

شکل  -92تولید بیش از حد خوشههای گل در انگور رقم رشه (عکس از دولتی بانه)1939 ،

شکل  -99تولید خوشه بیش از توان همان تاک رشه (عکس از دولتی بانه)1939 ،

سانتیمترمربعسطحبرگبرایهرگرموزنترمیوهویا
مطالعاتانجامگرفتهنشاندادهکهعموماًحدود 53
خوشههایبزرگاینعددبه03

یباشد.برایارقامبا
53الی50برگبالغبرایدوخوشهبااندازهمتوسطالزمم 
یرسد).(Olmstead, et al, 2011پسبراساسایناصلاولیهوباتوجهبهقدرترشدرویشیتاک،باید
نیزم 
امروزهحذفخوشهیاحبههابه

تعدادخوشهمناسبباهربوته راانتخابوبقیههرچهزودترحذفشوند .
عنوانتنکخوشهیاحبه برایبهبودکیفیتانگورهایرومیزی امریشناختهشدهاستوکاربردوسیعی در
هاداردبطوریکهدرطیمراحلیوبامشاهدهباردهیبیشازحدیاتعدادزیادیازخوشههایگل،


اکثرتاکستان
99

ینمایند کهبااینکار
اقدامبهحذفتعدادیازخوشههای ضعیف،خیلیکوچکیاخیلیبزرگ و آلودهم 

بوتههایباباردهیبیش
یماندهرشدمطلوبییافتهوازکیفیتباالییبرخوردارخواهندشد .
وشههایباق 
مابقیخ 
ودرنتیجهرشدریشهها

ازحدبهکمیآبحساسهستندزیراقادربهتأمینموادغذاییکافیبرایریشهنیستند
کاهشیافتهوقدرتجذبآبازمناطقدوردستکاهشمییابد.

 -14-3حبه ساچمهاي

،گلهایی کهبهمیوهتبدیلنشوند،معموالً درطییکهفتهتادهروزبعدازتشکیلمیوه،ریزش
درانگور 
بلکهبهحبههای ریز،گردوبدوندانه به

یکنند 
ارقام،گلهای تلقیحنیافتهریزشنم 

یکنند.امادربعضی از 
م 

داروجوداینحبههای

یمانند.درارقامدانه
اسمحبههایساچمهاییاشاتبری5تبدیلشدهورویخوشهباقیم 

یدهند (شکل .)96بهاینعارضهمرغوجوجه 0و میلراندژ9
ریزکیفیتظاهری وبازارپسندی میوهراکاهشم 

هماطالقمیشود ) . (Suneel et al, 2000دربعضیازمنابععلمیازاصطالحمیلراندژبرایارقامدانهدار
استفادهمیگرددکهبهحبههایریزوبیدانه،شاتبریاطالقمیگرددودرارقامبیدانهازاصطالحمرغو
جوجهاستفادهمیگرددکهحبهدرشترامرغوحبههایریزجوجهگفتهمیشود( .)Dry et al, 2010



شکل  -94ایجاد شات بری در انگور دانه دار (عکس از دولتی بانه.)1937 ،



 -1-14-3عوامل ایجاد کننده شات بري

مطالعاتزیادیدرموردعللایجادشاتبریدرانگوربهانجامرسیدهاستوعواملموثرمتفاوتیدربروزاین
عدمتلقیحگلهابهدلیلنامناسببودنشرایطآبو

عارضهگزارششدهاندازجمله-5گردهافشانیضعیفو
کمبودموادهیدروکربنهدرگلها

هواییبهویژهبارندگییاگرمایشدیدیابروزسرمادرحینگردهافشانی-0
قبلوهنگامگلدهی-9نقصانبعضیازاجزاءساختمانگل-6نسبتباالیگلبهسطحبرگ،باعثتضعیف
- Shot berry
- Hen and chicken
- Millerandage
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1
2
3

گلها بهخوبیتغذیهنشدهوتشکیلمیوه
گلها شدهکهدربعضیازارقاممانندموسکاتآلکساندریا 
تغذیه 
یهای ویروسی مانند
گلها انجامگیرد  -1وجودبعضیازبیمار 
خیلیکممیباشد دراینحالتبایستیتنک 
کمبودعناصــرغذاییبهویژهبوروروی ومولیبدن  -5نوعرقمانگور  -9تنشخشکیدر

برگبادبزنی  -8
سالقبل .اینعارضه دراغلب ارقامدانهداردیدهشدهاست امادرتعدادیازارقامبیدانهنیزمانندرقمپرلتنیز
حبههای ساچمهای تولید میشود .محلول پاشی با عناصر غذایی بور و روی ،تغذیه متعادل و هرس مناسب
بهطورقابلمالحظهایشدتتشکیلشاتبریراکاهشدهند.یکارتباطروشنبینتولیدشاتبری

یتوانند
م 
ومحدودیتتوسعهبرگدراوایلفصلرشدوجودداردبنابراین،هرعاملیمانندهرسشدید،کهتعدادورشد
یدهند وهمچنینبرداشتنبرگدراوایلفصلرشد،باعثتشدیدتولید
برگها را درابتدایفصلکاهشم 

بریمیشوند.

شات
 -15-3ترکیدگی حبه

یدهد و ترکیدگیدرناحیهاتصالدم
کنارههایحبهرخم 
یهایحبهانگوردرناحیهگلگاه 5یا 
اغلبترکیدگ 
یشود (شکل.)91ترکیدگیحبهدرقبلوبعدازبرداشتوبهدلیلعواملمتفاوتیایجاد
حبهکمتردیدهم 
یشود.
یهای قارچی م 
یشود .این عارضه باعث کاهش کیفیت بازارپسندی محصول و تشدید پوسیدگ 
م 
پوسیدگیخوشهناشیازقارچبوتریتیسوعارضهترکیدگیحبهمهمترینعواملمحدودکنندهانگورکاریدر
مناطقباآبهوایمرطوبهستند.بیشترینرشدحبهانگوردرمرحلهسومرشدی (شروعرسیدگییاتغییر
یشود .
سلولهااستواغلبترکیدگینیزدرایندورهظاهرم 
یدهدکهناشیازافزایشاندازه 
رنگحبه)رخم 



شکل  -91تنوع اندازه و محل ترکیدگی حبه در  19رقم انگور ).(Yamamoto and Satoh, 1994

1

- Blossom end
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1- Delaware, 2- Concord, 3- Niagara, 4- Muscat Bailey, 5- New Niagara, 6- Neo Muscat, 7- Steuben, 8Takasumi, 9- Italia, 10- Ruby Okuyama, 11- Olympia, 12- Kyoho, 13- Rizamat



مطالعاتزیادیدرموردفیزیولوژیترکیدگیوعواملدخیلدرآنانجامگرفتهاست.ساختارپوستحبه و

ویژگیقابلیتارتجاعوانعطافپذیری5آنعاملمهمیدرتعیینبروزوشدتترکیدگیاست.ارقامبهواسطه
تفاوتدرساختار وویژگیهایانبساطی پوستحبهحساسیتمختلفیهمبهترکیدگیدارند.درارقامحساس
یدارنددرحالیکهدر
زمانیکهفشارتورژسانسسلولبه51اتمسفربرسددرحدود13درصدحبههاترکبرم 
ارقاممقاومبرایترکیدناینتعدادحبهفشاربایدبه 63اتمسفربرسد.ترکیدگیدرخاکهایبارطوبتباالبا
یشود.همچنینسرما،روزهایمرطوببااندکیبادبهدنبالیکآبیاریبرایایجاد
یکدورهکمآبیتشدیدم 
ترکیدگیدرارقامحساسانگوربامقدارقندمتوسطکافیاست.بارندگیدراواخردورهرسیدنحبهها،که
یشودگرچهدراینحالتنیزارقام
حبههام 
آنهاقطعشدهاست،بهشدتباعثایجادترکیدگیدر 
قبالًآبیاری 
انگور با همدیگر متفاوت هستند .در سال  5999و به دنبال بارندگی آخر فصل در ارومیه میزان صدمات
ترکیدگیدرکلکسیونارقامانگورایستگاهکهریزبررسیشد (شکل .)98انگورعسکریبسیارحساسوقزل
اوزومبسیارمقاومبهترکیدگیبودند.دربینارقامخارجینیزانگور Flame seedlessحساسیتباالییبهاین
یدهند .انگورهای
خوشههای فشرده میزان ترکیدگی را افزایش م 

عارضه نشان داد .محصول زیاد به همراه 
 Ruby seedless ،Thompson seedlessو  Cardinalحساسیت کمتری به این عارضه دارند و انگور رقم
 Emperorبهواسطهداشتنپوستحبهضخیممقاوماست).(Yamamoto and Satoh, 1994استفادهازاتفن
یشود درحالیکهبکاربردنجیبرلین
برایرنگگیریدرمرحلهبعدازورایژنباعثتشدیدترکیدگیحبهم 
میزانصدماتراکاهشمیدهد).(Lichter et al, 2015

شکل  -96ترکیدگی حبه در ارقام عسکری (راست) و چاوه گا (چپ) بعد از بارندگی آخر فصل (عکس از دولتی بانه،
.)1937

- Elasticity and plasticity
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1

 -11-3حبه صورتی

1

درچندسالاخیرعارضهایبهطوروسیعدراغلبتاکستانهایانگوررقمسلطانیدردنیاتوسعهیافتهاستکه
نشدهاند.دراینناهنجاریتعدادیازحبههاییکخوشهدرزمانرسیدنبه
دالیلبروزآنبهخوبیشناخته 
صورتتصادفیدرموقعیتهایمتفاوتیرویخوشهبهرنگصورتیدرمیآیند(شکل )95وبهتدریج به
رنگقرمزکدردرآمدهوظاهرخوشهراغیرجذابمینماید.اینحبههاچندروزبعدازبرداشتآبکیشدهو
در نهایت پالسیده خواهند شد و در نتیجه قابلیت حمل و نقل و نگهداری در سردخانه را از دست میدهند
).(Dhakane, 2015امروزهازروشهایمتعددیمانندتنشخفیفکمآبیدرزمانشروعرسیدگی،مصرف
کودهای حاوی پتاسیم و استفاده از اتیلن و هورمون اسید آبسزیک و چندین روش دیگر برای بهبود رنگ
گیری،تسریعتجمعقندورسیدگیدرارقامانگوراستفادهمیشود.اماقرارگرفتنطوالنیمدتتاکهادرتنش
بهویژه بعدازمرحلهتغییررنگومصرفبیشازحدنیازکودهایحاویپتاسیمباالو
کمآبیطوالنیمدت 
ماده اتفن (که جهت بهبود رنگ گیری استفاده میشوند) از دالیل اصلی وقوع عارضه حبه صورتی هستند.
همچنینمحلولپاشیکلسیمبعدازنرمشدنحبههاونوساناتزیاددمایروزانهدرطیرسیدنحبههاازعواملی
گزارششده اندکهدربروزعارضهنقشدارند.برایکاهششدتبروزاینعارضهتوصیهشدهاستکهاز

واردآمدنتنشآبیدرازمدتدرمرحلهتغییررنگحبهها،0کهمعموالًبرایافزایشمقدارقندوبهبودرنگ

گیری و رسیدگی میوهاجرامیشود ،اجتناب گردد .از مصرف بیش از حدغلظت و تعداد دفعات کودهای
حاویپتاسیمباالومادهاترلدرمرحلهترشوشیرینشدنخودداریگردد.

شکل  -97تغییر رنگ چندین حبه در خوشه انگور رقم سلطانی در مرحله ورایژن (عکس از دولتی بانه)1937 ،

- Pink berry
- Verasion
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2

 -13-3ناهمرسی

1

رسیدگیوکیفیتدرانگوردوعاملجداازهمنیستند.کیفیتمیوهبستگیبهتعادلونسبتمقدارقند،اسید،
موادمعطروترکیباتفنلیداخلحبهدارد .گرچهتابهامروزودربیشترتاکستانهامقدارقندمیوهاغلببه

عنوانشاخصتعیینکیفیتورسیدگیمورداستفادهقرارگرفتهاستامارنگگیریمناسبویکنواختحبه-

هایداخلخوشه نیزفاکتورمهمیدرکیفیتظاهریوبازارپسندیدارد.اختالفچندروزهدررسیدگیبین
دوخوشهازیکبوتهانگورواختالفدررسیدگیحبههاییکخوشه(باالوپایینخوشه) معموالدرتعداد
زیادیازارقامانگوروجوددارد.ایناختالفمیتواندبهطورطبیعیناشیازاختالفدرزمانبازشدنگلهاو
تشکیل میوه باشد که در نهایت درزمانرسیدگی نیز تفاوت بوجود میآید .همچنین فاکتورهای مدیریتیو
محیطی(مانندآبیاری،تعادلآبی،هرسو)..میتواننددربلوغمیوهتاثیرداشتهباشند  (Cortazar-Atauri,
) .G.D, 2009
یکیازناهنجاریهایمرحلهرسیدگیانگورناهمرسییاعدمیکنواختیدررسیدنحبههاییکخوشهاست
بهطوریکهدرداخلیکخوشهحبههایسبزونارسدرکنارحبههایرنگگرفتهورسیدهقراردارندکهدر
نتیجه درارقامتازهخوری ظاهرخوشه ودرارقامفرآوریکیفیتبهشدتکاهشخواهدیافت(شکل.)99
عواملمتعددیازجمله گرمایباالیهوادرزمانرسیدن،زیادی محصول تاک ،کمبود پتاسیم ،تنش آبی،
آسیب علفکش تو فور دی و عدم هرس مناسب با شارژ زیاد (که جوانه زیادی باقی مانده و محصول زیادی
ایجادمیشود)درایجاداینناهنجارینقشدارند .
تمامیعواملمحیطیرویرشد،توسعهورسیدن حبهانگورنقشدارند .دماگرچهیکیازفاکتورهایبسیار
مهمدرفتوسنتزورشدتاکمیباشدامادماهایباال درطیفصلرشد درایجادناهنجاریناهمرسیحبهانگور
نقشدارد.درزمانبلوغحبهارقامانگورگونهوینیفرا،دماهایباال(93الی91درجهسانتیگراد)باعثکاهش
وزن،مقدارقندوآنتوسیانینحبههامیشوند.درانگوررقمسلطانیدمایبهینهبرایفتوسنتزبین01تا93درجه
سانتیگرادتخمینزدهشدهاست.مطالعاتنشاندادهاستکهدردمای 60درجهسانتیگرادتاکهاقادربه
بکارگیری کارای انرژی خورشیدیبرایفتوسنتز نخواهندبودزیرادرایندمااحتماالمیزانتخریبآنزیمهاو
کلروفیلبیشترازسنتزآنهاخواهدبود.ازطرفدیگراثراتمخربدمایباالیهوابرفعالیتفتوسنتزیناشیاز
ایجاد استرس آب در تاک میباشد .بررسی نشان داده که میزان فتوسنتز تاک با میزان ناهمرسی میوه انگور
ارتباطدارد بطوریکههرعاملیکهبرحفظیا زیادشدنمیزانفعالیتفتوسنتزیبرگهاوتولیدوتامینمواد
فتوسنتزیالزمبرایمیوههاتاثیرداشتهباشد باعثکاهششدتمشکلناهمرسیحبههامیشود .مشخصشده
استکهافزایشنسبتبرگبهمیوه،قراردادنمناسببرگهادرمقابلنورخورشیدواستفادهازسیستمهای
تربیتی،کهمانعتراکموفشردگیشاخهوبرگ میشوند ،باعثافزایشتجمعقنددرمیوهوکاهشناهمرسی
- Uneven ripening or asynchrony or Harlequin
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1

حبههامیشوددرحالیکهباردهیبیشازحد،کاهشنسبتبرگبهمیوهوسایهاندازیشدتناهمرسیرا
بیشترمینمایند .اینواقعیتکهفقطتعدادخاصیازحبههاییکخوشهبهطوریکنواخترسیدهنمیشوند
نشانمیدهدکهتعدادیفاکتورفیزیولوژیکیانتخابیتعیینمینمایندکهکدامحبهبهخوبیبالغنشود ویاتا
چهحدیرسیدهگردد  .اثراتبذروارتباطبینتعدادووزنبذربارشدوتوسعهحبهانگوربهخوبیشناخته
شده است .تعداد حبه با ناهنجاری ناهمرسی حبه انگور رقم  Concordارتباط دارد .حبههای سبز در زمان
برداشتحاویتعدادبذرسالمکمتروبذرمردهبیشترازحبههایرسیدهبودند .حبه های با رنگ بیشتر دارای
دانههایبهتروسالموزندههستندکهبادانهحبههایدیگررقابتکردهورنگگیریآنهارادچارمشکلمی
نمایند.بذوربهعنوانمنبعتولیدتعدادیازهورمونهایرشدگیاهیازجملهجیبرلین،اکسینوسایتوکنینروی
انتقالموادمتابولیکبهسمتحبهنقشموثریدارند.زمانیکهموادفتوسنتزیتاکمحدودباشدحبههاییکه
بهتعداد کافیبذرسالمنداشتهباشند فاقدتوانالزمبرایانتقالموادمتابولیکی کافیبرایتکمیلرسیدگی
هستند) .(Cawthon and Morris, 1981
راههایزیادیبرایایجادرسیدگییکنواختحبهانگوروکاهششدتناهمرسیتوصیهشدهاست.باتوجه
بهاینکهفرآیندرسیدگیدرانگورتاحدزیادیتوسطهورمونهاتنظیممیگرددپسیکی ازراههایکنترل
ناهمرسیاستفادهدرستازهورمونهامیباشد.کاربردخارجیاتیلن(بستهبهزمانمصرفونوعرقم)میتواند
درافزایشمقدارقندوشدترنگگیریویکنواختیرسیدگیدرتعدادیازارقامانگورگونهوینیفرانقش
داشتهباشد  .الزمبهیادآوریاستکهپاسخبهمصرفاتیلندرانگورکامالبهرقمبستگیداردوتعدادیاز
ارقام ( ( Delaware ، Concordبه این ماده جواب الزم را در تسریع رسیدگی نمیدهند و ریزش حبهها را
تشدیدمینماید .مصرف جیبرلینازطریقافزایشانتقالموادفتوسنتزیبهداخلحبهها باعث بهبودرنگگیری
حبههاینابالغمیشود.مصرفبهینهپتاسیمبویژهدرزمانترشوشیرینشدن،هرسمتعادلجهتممانعتاز
باردهیبیشازحدوآبیاریمناسبتوصیهشدهاست) .(Cortazar-Atauri, G.D, 2009
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شکل  -98ناهمرسی انگور ،وجود حبههای نارس در کنار حبه های رسیده در یک خوشه انگور رقم رشه (عکس از
دولتی بانه.)1937 ،

 -18-3پژمردگی نوک خوشه

1

خشکیدگیانتهایخوشهیکیازناهنجاریهایزمانرسیدنبویژهدررقم Thompson seedlessیاسلطانی
استکهدرآنزخمهایقهوهایروشندربخشانتهاییچوبخوشهمانعتبادلراحتآبوموادغذاییدر
اینناحیهمیشودوباعثچروکیدگیوخشکیدگیچوبانتهایخوشهمیشود .درمواردشدیدبروزعارضه
 93الی  63درصد بخش انتهایی خوشه کامال خشک خواهد شد و حبههای کوچک سفت به رنگ قهوهای
روشندراینناحیهباقیمیمانند.عاملاصلیبروزاینعارضههنوزمشخصنیست.درمواردیکمبودشدید
پتاسیمدراینرقمهمچینعالیمیراایجادمینمایدکه ازطریقانالیزبرگوتعیینغلظتاینعنصر قابل
تشخیصاست .درمواردیهمدرشرایطوجودپتاسیممتعادلدرتاکاینعارضهرخخواهدداد.اینعارضه
درتاکهایپربارکهباجیبرلینهمتیمارشدهباشند،بیشترمشاهدهمیشودوبرایناساسهمکاهشبارتاک
ازطریقحذفخوشههایاضافی،برداشتننوکیابخشانتهاییخوشهویاتنکحبههابهعنوانعملیاتهای
کاهش دهنده این عارضه توصیه شدهاند .همچنین آبیاری کافی و مناسب در زمان توسعه و رسیدن حبهها،
ممانعتازقرارگرفتنخوشههادرمقابلتابشمستقیمنورخورشید درکاهششدتعارضهپژمردگینوک
خوشهموثرهستند(شکل .)99



شکل  -93خشکیدگی بخش انتهایی خوشه در انگور بیدانه سفید (اصالنی و حقیقت افشار)1963 ،

- Cluster – Tip Wilting

61
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 -19-3گلهاي ستارهاي

1

گلهای ارقامانگورمتعلقبهگونه وینیفرا عمدتاًهرمافرودیت(دوجنسی)ویا مادهفیزیولوژیک (مادهباپرچم
واژگون)هستند.امااجدادوحشیآنها(زیرگونهسیلوستریس)وتعدادیازگونههایامریکاییدوپایهودارای
گلهایتکجنسیمیباشند .

گلانگورکامل0ومنظماستودارایاندامهایزیرمیباشد :

کاسهگل،9شاملپنجکاسبرگسبزرنگبهمچسبیدهاستکهپسازظهورگلخشکمیشوند .

جامگل،6شاملپنجگلبرگسبزرنگکهازباالبهیکدیگرچسبیدهوکالهکیاکالیپترا1راتشکیلمی-
یپوشانند.
دهندکهپرچمومادگیرام 

پرچم8معموالًپنجعددبودهوهرپرچمداراییکمیله5ویکبساک9است.هربساک،خودازوسطدو
قسمتشدهوچهارکیسهگردهرامیسازد .

مادگیشاملکالله،9خامه53وتخمدان55است.مادگیدوبرچهایاستودرهربرچهدوتخمک50بهحالت

پیداکردهاند (شکل.)63افتادن کالهکناشیازدومکانیسماستابتدااتصالدیواره

واژگون 59استقرار

سلولهایکالهکبهنهنجتوسطفرایندهایآنزیمیسستمیشوندوسپسبهواسطه فشارناشیازرشد
عمودیمیلهپرچم،کالهکهامیافتندامادرارقاممادهفیزیولوژیکباپرچمهایواژگون،بهدلیلنبودفشار
پرچمکالهکهابهغورههامتصلباقیمیمانندوافتادنآنهابهواسطه رشدوبزرگشدنبعدیغوره
است.بهعبارتیافتادنوجداشدنکالهکناشیازفشارحاصلهازرشدغورهاستنهفشارپرچمواین
شاخصخوبیبرایشناساییانگورهایمادهفیزیولوژیکاست .

1

- Star flowers
- Perfect flower
3
- Sepal
4
- Petal
5
- Calyptera
6
- Stamen
7
- Filament
8
- Anther
9
- Stigma
10
- Style
11
- Ovary
12
- Ovule
13
- Anatrope
2
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شکل  -41شکل کالیپترا ،گل باز شده و برش طولی گل .CA .کالیپترا .PS ،بساک . S،پرچم .ST ،کالله .STY ،خامه.O ،
تخمدان .N ،تخمک .SP ،کاسبرگ (اقتباس تصویر از .)Grapevine structure and function

درطیدورهگلدهییکسریناهنجاریدرمسیربازشدنگلهایانگوربوجودمیآیدکهبهاسمتشکیلگل-
هایستارهایمعروفاستکهدراینحالتبرخالفبازشدنطبیعی،کالیپترایگلهاازقسمتراسبازشده
وشکلستارهایجادمیشود(شکل .)65





شکل  -41باز شدن طبیعی گل و جدا شدن کالیپترا از قسمت ته (چپ) و گلهای ستارهای یا باز شدن غیر طبیعی گل و

جدا شدن کالیپترا از قسمت راس ( راست)) .(Gokbayrak et al, 2009

گلهایستارهایبسیارشبیهبهگلهایگیاهانجنسسیسوس 5هستند.میزانتشکیلمیوهدرگلهایستارهای
کممیباشدوگلهایتلقیحشدهنیزبهصورتکاملبهشکلحبهدانهداربااندازهطبیعیتوسعهپیدانخواهند
کردوگاهابهصورتساچمهایخواهندبود(شکل .)60



شکل  -42خوشههای طبیعی (چپ) و حبههای ریز بوجود آمده از گلهای ستارهای شده (راست) (Gokbayrak et al,
- Cissus
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1

) .2009

اینعارضهدرتعدادیازارقامخارجیازجمله،Merlot (clone D3V14)،Chardonnay،Gamay،Italia
) Cardinal ،Cabernet Sauvignon (clone G9V3و  Shirazگزارش شده است  (Gokbayrak et al,
). 2009گزارشیدالبروجوداینعارضهدربینارقامانگورایرانیوجودنداردوعلتآنهمشایدعدمآشنایی
کافیبااینناهنجاریونیازبهدقتزیاددربرایتشخیصاندرزمانگلانگور باشد.دالیلاصلیبروزاین
ناهنجاریهنوزنامعلوماستامااحتماالدماهایپایینقبلویاطیگلدهیبههمراهنوعرقمویاجهشجوانهدر
بروزآننقشداشتهباشند .
 -21-3تعریق5

شاخههایانگورجوانهستند،قطراتآبدرحاشیهبرگتشکیلمی-
دریکصبحبهاری،زمانیکههنوز 
شوند(شکل .)69اگرخاکتاکستاناشباعازآبباشدورطوبتنسبیباالیهوانیزمیزانتبخیروتعرقاز
دندانههای
یشود تاقطراتآبدرنوک 
سطحبرگراکاهشدهد،یکفشارمثبتشیرهدرانگورباعثم 
یمانند.
لکههاینمکیبرجایم 
برگایجادشوند.زمانیکهاینقطراتدرطیروزتبخیرشدنددرحاشیهبرگ 
درکلاینپدیدبرایانگورمضرنیست .

شکل  -49تشکیل قطرات آب در نوک دندانههای برگ انگور) .(Keller, 2010

 -21-3اشک مو یا گریه مو

جذبآبازخاکبوسیلهسلول هایاپیدرمالریشهوحرکتدرآوندچوبیتحتفشارریشهایمثبتراکه
ازشاخههاییکسالهتاکبعدازعملهرسدراواخرزمستانیااوایلبهارصورتمیگیردرااشکمومی-

گویند.اغلباینعملدرزمانهرسدرقبلازبازشدنجوانههادرفصلبهارمرسوماست(شکل.)66اشک
مو حاویهورمون های رشد جیبرلین و سایتوکنین ،قند ها ،اسیدهای آمینه و مواد معدنی می باشد .هورمون
موجود اشک مو موجب تنظیم باز شدن جوانهها و رشد زودهنگام تاک میشود .وقتی دمای خاک به 61
1- Guttation
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فارینهایت( 5/0درجهسانتیگراد)تا 69فارینهات( 9/9درجهسانتیگراد)برسد،رشدریشهفعالوهدایتقندبه
آوندچوبیانجامخواهدشد.اشکمودرفصلخوابودرحضوررطوبتکافیدرخاکانجاممیشود.در
سالهاییکهخاکخشکباشد،اشکموجارینمیشود کهبهدلیلذخیرهناکافیآبدرخاکویاآسیب
سرمایزمستانهبهآوندچوبیمیباشد .




شکل  -44خروج اشک مو از محل زخم هرس (عکس از دولتی بانه.)1936 ،

مدارکدالبرمضربودناشکموبرایتاکوجودندارد.درحقیقت،جریانیافتناشکمومیتواندحباب-

هایهوارا،کهدرطولزمستاندرآوندچوبیشکلمیگیرند،تحتفشارقراردهدوحذفنماید.اینحباب-

های هوا مانع جریانیافتنروان آب در آوندهایچوبیدر شاخهها میباشند.با این حال ،اشک مو میتواند
برای موفقیت پیوندشاخه مضرباشد.پیوندشاخه درتاکستان به طور معمول در بهار ،زمانی که تاک به احتمال
زیاداشکخواهدداشت،انجاممیشود.جریانبیشازحداشکمیتوانددرایجادالیهکامبیومبینپیوندکو
پایهمداخلهنماید.بهمنظورکاهشمیزانجریاناشکمودرقسمتپیوند،میتواندرقسمتپایینمودردو
طرفساقهبرشایجادکرد.درمواردینیزرویاشکموقرارگرفتهرویلولینجوانهبعداززخمهرسو
حتیمحلزخمقارچهایخاصیشروع بهرشدمینمایندوحالتیصمغمانندیاژالتینیایجادمینمایندکه
گاهیباعثایجادمشکلدربازشدنآنجوانهخواهدشد.دراینحالتحذفقسمتآلودهشدهتوصیهمی-

گردد .

69

 -22-3شیمر 1یا بافت ناهمسانی

بافتهایناهمسانباژنتیکمتفاوتایجاد
جوانههایانگور 
بهواسطه وقوعجهشدرالیههایمختلفمریستم 
یشوند کهگاهیبهواسطه مفیدبودنصفتجدیدحاصلشدهتکثیروبهعنوانرقمیاکلونجدیدگزینش
م 
یافتد.اولیدگررنگیاستکهدرآننوعینقش
یشوند.حداقلچهارنوعبافتناهمسانیدرانگوراتفاقم 
م 
یتوانند در
قسمتهای تغییررنگیافته م 

یشود .
بافتها و اندامهای جدید محلجهش ایجاد م 
موزائیکی در  
بافتهایعادیمتمایزگردند
داخلیکبرگ،خوشهوشاخهسبزبهواسطهیکخطیاگسستگیرنگ،از 
(شکل .)61

شکل  -41بافت ناهمسانی در خوشه انگور (عکس از آقا محمدپور.)1937 ،

بوتههای
اگریکشاخهسبزیاشاخهچوبییکسالهدگررنگازطریقغیرجنسیتکثیرشودبافتناهمسانیدر 
یماند .دگرشکلی نوع دیگر بافت ناهمسانی معمول در تاک است که در نتیجه آن شاخه،
خواهری پایدار م 
یگردد کهباکتابی
دمبرگیادمخوشهازحالتمدورخارجشدهودارایمقطعپهنوتخت(کتابیشدن)م 
یشود.حالتجارویی،کهازعالیمبیماریویروسی
شدنناشیازبیماریویروسیبرگبادبزنیگاهاًاشتباهم 
شاخههایسبزیکه
یتواند ازطریقجهشوبهصورتبافتناهمسانایجادشود.دراینحالت 
است،نیزم 
یشود.برگاین
آنها تشکیلنم 
وهایروی 
ییابند ومی 
یآیند تکاملنم 
بافتهایجاروییشدهبهوجود م 
روی 
شاخهها،چهبهصورت
یماند وقلمهاین 
شاخهها کوچکبودهودرپاییزتادیرهنگامرویشاخهباقیم 
نوع 
یشود.نوع
یشوندوبهایندلیلایننوعشیمرمعموالًباروشغیرجنسیتکثیرنم 
سبزوچهچوبی،ریشهدارنم 
برگهای کوچک و بد شکل با میزان کلروفیل کم
شاخههای سالم اما با  
دیگر بافت ناهمسانی باعث ایجاد  
یهااست.
یشودکهمیزانوقوعایننوعکمترازبقیهبافتناهمسان 
م 
- Chimera

13

1

 -23-3رسیدگی بیش از اندازه حبه

دراغلبمواردتاکدارانبرایرنگگیریبهترویکنواختحبههایانگورازروشهایمتفاوتیشاملمصرف
کودهایپتاسیم،منیزیم،کلسیم،تنشآبیوبرداشتدیرهنگاماستفادهمینمایند.درموردبرداشتدیرهنگام
معموالمیزانموادقندیدرحبههاافزایشیافتهوباکاهشدمایشبدرفصلپاییزلکههاییقهوهایرنگریز
رویپوستحبهتعدادیازارقامازجملهبیدانهسفیدوحتیبیدانهقرمزپدیدارخواهندشدکهتاحدودیاز
کیفیتظاهریحبهوخوشهخواهدکاست.درمواردیدراثرمحلولپاشیکودهایحاویکلسیمویاپتاسیم
نیزلکههاییسطحیقهوهایرنگرویپوستحبهنیزایجادمیشودکهاینحالتدرزمانطبیعیرسیدگی
قابلمشاهدهاست.اینلکههامعموالدرجهتیازحبههاایجادمیشوندکهمحلولکودیرادریافتکردهاندو
سمتمقابلحبهمعموالسالماست.اندازهاینلکههامعموالبعدازایجادشدنبزرگترنخواهندشد (شکل)68
کهازاینطریقمیتوانبا لکههایمشابهبابیماریکپکخاکستری درزمانرسیدگی درحبههامتمایزنمود.
درصورتآلودگیبهقارچبوتریتیساینلکههابهمروربزرگترشدهوباعثنرمشدگیوپوسیدگیحبهو
خوشهخواهندشد .



شکل  -46لکههای قهوهای ناشی از محلولپاشی کودی در زمان رسیدگی (عکس از دولتی بانه.)1937 ،

15
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856ص .
دولتی بانه ،ح ،.محمد زاده ،م و غنی شایسته ،ف.5995.تأثیر محلول پاشی کلسیم ،منیزیم و جیبرلین
بر عارضه نکروز چوب خوشه انگور رقم بیدانه.نشریه علوم باغبانی .539-500:)5(90.
دیلمقانی حسنلوئی ،م .ر ،.همتی ،س ،.دولتی بانه ،ح ،.عاقلی مغانجوقی ،و ،.نیکخواهی

یهایکیفیانگور
نسبتهایمختلفپتاسیمبهمنیزیمبرخشکیدگیخوشهوویژگ 
دستجردي ،ي.5999.اثر 
یدانه.نشریهعلومباغبانیایران.035-058:0.
کشمشیب 
کاووسی ،ب .5999 .تغییرات زیست شیمیایی و بافت شناختی هنگام رشد و نمو جوانهی انگور( Vitis
)vinifera L.درارتباطبامرگجوانه(.)Bud necrosisرسالهدکتری.دانشگاهشیراز.شیراز.ایران .
کاووسی ،ب ،.عشقی ،س و تفضلی ،ع.ا.5995 .واکنشجوانههایانگورعسگری (Vitis vinifera
) L.بهصدماتسرمایزمستانه.مجلهعلمی-ترویجییافتههایتحقیقاتیدرگیاهانزراعیوباغی .95-69:5.
کاووسی ،ب ،.عشقی ،س و تفضلی ،ع.ا و راحمی ،م .1391 .بررسی زمان ،شدت و تغییرات
آناتومیکیمرگجوانه ) (Bud necrosisدرمرحلهرشدونمویانگوررقمعسگری.مجلهعلومباغبانی
ایران .969-918:)6(60.

کرمی ،م .ج  ،عشقی ،س و تفضلی ،ع.ا.5998 .بررسی واکنشهای فیزیولوژیک و سازگاری برخی رقم
های انگور به گرمای شدید جنوب فارس.علومباغبانیایران .585-556:)5(69.
تاکستانهای

کیامرثی ،م ،.عشقی ،س .و تفضلی ،ع.5995.تعیینمیزانوپراکنشبافتمردگیجوانهدر
استانفارس.مجلهعلوموفنونباغبانیایران.969-980:6.
رفعآنهابرایافزایشعملکرد

ایانگوروارایهروشهای

یهای 
تغذیه
ملکوتی ،م.ج.5959.شناختناهنجار 
وارتقاءکیفیتآن.نشریهفنی .536
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