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 مقدمه 

هدرکباشدبهطورینتابععواملمتعددمحیطیومدیریتیمیآکشتوپرورشانگوربههمراهتولیداقتصادی
تولیداقتصادیانگورمیسرخواهدشد.مانندهرمحصولباغیاعمالمدیریتعلمیبامناطقمستعدکشتانگور

وشوریسرمایدیررسبهاره،خشکی،زمستانه،مانندگرمایشدید،سرمازدگیمحیطینامساعدشرایطدیگر،
،آبیاری،تغذیهوکنترلآفاتوانگورمشکالتمدیریتیدرتربیتوهرسزجملهباغیامدیریتنامناسببه

کیفیتهمگیبااستفادهازارقامهایپرباروعدمهایسالمازکلوننبودنهالهایهرز،کنترلعلف،هابیماری
یادعالوهبرتهدیداتکشوردخیلهستند.انگورکاریانگوردراغلبمناطقدرآمدوتولیدشدندرمحدود

ارقامتجاریباعثواردتعدادیازدربعضیمناطقودرهایخاصسالناهنجاریهایفیزیولوژیکنیزدر،شده
بهتاکواکنشنتیجهمیشوند.اغلبناهنجاریهایمهمفیزیولوژیکدرانگوردرتولیدوردنخساراتاقتصادیآ

جملهازدیگریفاکتورهایهمچنینوهرسهورمونی،عواملتغذیه،خاک،حاصلخیزیهوایی،وآبشرایط
سالهباهراندکهدرمناطقیاحداثشدههایتجاریایراناغلبتاکستانباعنایتبهاینکهباشد.میپایهورقم

عوامل از محیطیتعدادی نامساعد آفات،مشکالتو کنترل تغذیه، آبیاری، مورد در بویژه مدیریتی عدیده
هاناهنجاریمشکالتوالزماستتاتولیدکنندگانوکارشناسانبااینشوندروبرومیهاوعلفهرزمارییب

نمایندتاآشناییکافی هریکازایندرجهتکنترلیاکاهشصدماتمدیریتصحیحدرزمانالزمپیدا
کنترلتعدادیازمهمترینمشکالتموجوددرهایاثرات،عالیموراهدرایننشریهفنیاعمالنمایند.عوامل

.شدهاستبیانانگوردرکشورهایمحیطیوفیزیولوژیکیمدیریتیبههمراهناهنجاری

 و عوارض ناشی از آن ي محیطیها تنش -1
گیرند.برایمثالطورطبیعیویابادخالتانسان،درمعرضتنشقرارمیگیاهانطیچرخهزندگیخودبه

گیاهانمناطقمعتدلهبادماهایپایین،گیاهانمناطقکوهستانیبابادهایسردوخشکهمراهباتشعشعماورای
می مواجه آب کمبود با خشک و کویری مناطق گیاهان بنفش، خاکشوند. بردر عالوه گیاهان شور های

توانبیانکرد،کنند.ازنظربیولوژیواژهروشنیرابرایتنشنمیهاراتجربهمیخشکی،اثرسمیبرخینمک
اثراتنامطلوببررویموجودزندهاست.اگرتنشبیشازمحدودهتحملگیاهبیانگرکلیتنشبهطوراما

شود.ازنظرمحققانفیزیولوژیتنشیکعاملمحیطیبینرفتنگیاهمیباشدموجبآسیبواقعیوحتیاز
غی ویا کاهشمیرزنده بسیاریازگیاهان،زندهاستکهسرعتبرخیازفرآیندهایفیزیولوژیکیرا دهد.

بهآمدهبهوجودآورند.دراینحالتگیاهبایدباتنشمقاومتدرمقابلتنشراازراهتحملتنشبدستمی
ازدستمی برایمثالدرشرایطخشکبرخیازگیاهانآبخودرا بهتعادلترمودینامیکیبرسد. دهنداما

(.5995یاضی،)میرمحمدیمیبدیوقرهکنندمحضدریافتآبدوبارهرشدونموخودراآغازمی
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  گرما -1-1 
عملکرد تجمع بهویژه فیزیولوژیکی، فرآیندهایپرشمار تواندمی گرما تکاملگل، میزانقندها، نورساخت،

 و هاگونه در بهینه دمایوحتیحیاتانگورراتحتتاثیرقراردهد.میوهکیفیترنگگیریحبه،،(فتوسنتز)
 از بیشتر وینیفرا گونۀ در آن میزان و متفاوتاست انگور رقمهای  ویتیس جنس خوراکی هایگونهدیگر

Cynthianaانگور در نورساخت بهینۀ دمای.است شده گزارش گونه به  درجۀV. aestivalis03متعلق

های رقم برای میزاناین که درحالی است شده گزارش شب در سلسیوسدرجۀ 51 و روز در سلسیوس
Pinot Noir،ChardonnayوCabernet Sauvignonدرجۀ 01 و روز در درجۀسلسیوس 93 ازگونهوینیفرا 

.(Kadir, 2006)است شده گزارششب در سلسیوس بهمرورباعثکاهشمیزان91دمایباالتراز درجه
هاهایتاکوبویژهغورهوحبهفتوسنتزشدهوباافزایشبیشتردمانهتنهافتوسنتزبلکهصدماتزیادیبهاندام

پژمردهشدهوتغییررنگسریعاًیغیرچوبیشاخسارههاقسمتشدید،درشرایطتنشگرماییشود.واردمی
دهندیم کهمشابهخسارتناشیازصاعقهاست.شودیمودرنهایتقسمتمغزچوبخشکوازهمجدا

یهابرگ.همچوننوکشاخساره،شوندیمخشککامالًیتغییریافتهواقهوهیسبزسپسبهرنگهاشاخه
یانگورنیزدردمایزیادهاحبهنسبتبهصدماتناشیازگرماحساسهستند.همچنینبههاچکیپجوانو

یقرارگرفتهدرقسمتانتهاییوغربیتاک،کهدرمعرضنورخورشیدهاخوشهواغلبشودیمخسارتوارد
ستقسمتیازیکحبهیا.دربعضیمواردممکنادهندیمعالیمناشیازدمایباالرانشانترشیبقراردارند،

.(Carvalho et al, 2016)(5یرنگشوند)شکلاقهوهچروکیدهوهاحبهتمام

 
ی جوان انتهایی بعد از وزش باد گرم و ها چکیپراست: چروکیده و خشک شدن نقطه رشد انتهایی به همراه  -1شکل 

.(Ontario grape IPM, 2009)ها بر اثر وزش باد گرمی نوک خوشچهها حبهخشک، چپ: خشک شدن 

حبه ییکهدرمعرضنورخورشیدرشدهاآن،نسبتبهاندافتهییکهدرسایهرشدونمویهابرگهاومعموالً
اگربعدتریبهگرمادارند.،حساسیتبیشاندکرده ازاستقراریکتودههوایخنکدرمنطقه،درجهمعموالً

عال رود، باال ناگهان یحرارت خشکیدگیم و چروکیدگی مهاوهیمرویسوختگی، اینشودیایجاد که
همچنیندرهنگاموقوعگرمایشدیدبعد.(0)شکلافتدیصدماتازمرحلهگلدهیتامرحلهبرداشتاتفاقم

بای آبیاریکردتاآبازدسترفتهدوبارهعاًیوجودآب،سردرصورتدازیکدورههوایخنک، باغرا
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یهااحداثشدهدرخاکهایتاکستانذکراستکهصدماتناشیازگرمایشدیددرهگردد.الزمبنیتأم
ییوجودداردبطوریکهانگورقزلاوزومهاتفاوتتوبینارقامانگورنیزسنگیناسیهاترازخاکشنیبیش

است بسیارحساس عارضه این به ارومیه بانه، جن.(5991)دولتی در تحقیقی منظوردر به و فارس استان وب
 درجه 61 گرمای فلیمسیدلسدر بررسیواکنشفیزیولوژیکیچندرقمانگوربهگرماگزارششدکهرقم

 رقم است. شدید گرمای به رقم این نسبی تحمل دهندۀ نشان که داشت مناسبی نورساخت میزان سلسیوس

 به منقا و عسکری هایرقم در نورساخت.داشت متوسطی گرمایی تحمل مناسب نسبت به نورساختبا رطبی

 ترحساس گرمایی تنش به رطبی و سیدلس فلیم هایرقم با مقایسه در نشانمیدهد، که یافت کاهش شدت

هستند همکاران، و نهال.(5998)کرمی که شده اسیدمشخص با شده تیمار قرمز یاقوتی رقم انگور های
 غلظت به 03سالیسیلیک در موالر نمودندمیلی تحمل بهتر را گرمایی تنش شاهد با و)رحمتیمقایسه زاده

.(5990همکاران،

 آفتاب سوختگی  -1-2
چروکیدهشدنآناقهوهتماسمستقیمنورآفتابباعث دراغلب.شودیمیرنگشدنسطححبهونهایتاً

.اگرشودیمشاهدهمهاوهیم5سوختگیآفتابعارضۀدرمناطقباتابشزیادخورشیدباغاتایستادهوروسیمی
 برگی پوشش بتاکمیزان و آفات نامطلوب کنترل تغذیه، ضعیف مدیریت دالیل هایماریبه هرس سبزو

م و یابد کاهش گمستقیماًهاوهینادرست قرار نور معرض رندیدر عارضه این شدت برایبیشتر، شد. خواهد
درحدمطلوبیتاکپوششبرگیدبههرنحوهممکنکاهشصدماتآفتابسوختگیوگرمایشدیدبای

ییکهدرطیفصلرشدهاوهیمآفتابسوختگیدرشد.دیدتامانعتماسمستقیممیوهبانورخورشدرگحفظ
هوایبادیو.تماسمستقیمبانورخورشید،اگردچارتنشآبیشوندکندیمدرمعرضنورقراردارندنیزبروز
باعثآفتابسوختگیتعدادیازارقامهاوهیمدرستقبلازرسیدنژهیبهوبسیارگرمدرطولفصلرشدو

 اوزوم قزل و آلکساندریا موسکات توکی، فلیم مانند مقاومشودیمحساس امپرور و پرلت مانند ارقامی اما
عالئمسوختگینیزتفاوتخواهدکرد.درارقامباافتدیمایکهعارضهاتفاقمرحلههستند.بستهبهنوعرقمو

بهرنگهاحبههایامرحلهورایژنآفتابسوختگیرخدهدمیوهسفید،سیاهیابنفشاگرقبلازتجمعرنگدانه
میقهوه در اندکای یا و رنگ تغییر زمان در حالیکه در عارضه( شدت به )نسبت آفتابآیند آن از بعد ی

قرمزرنگسوختگیمانعازرنگ ارقام بعدازورایژنآفتابسوختگیبازشودیمگیریحبهدر درمرحله .
 ,Winkler et al)شودیمیدرپوستارقامسفیداقهوهیهالکهگیریدرارقامقرمز،ایجادباعثکاهشرنگ

هایدچارشدهبهآفتابسوختگیدرمرحلهبعدازرسیدن)درهردونوعانگورسفیدو.دراغلبحبه(1974
هاصدماتبهبافتاپیدرمپوستاست.باشدتیافتنعارضهحبهازکهناشیشودیمقرمز(،ترکیدگینیزایجاد

 (.0آیند)شکلخشکشدهوبهشکلکشمشدرمی

                                                           
1 - Sun burn  
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، چپ: اثرات گرمای شدید به همراه شوند یمقبل از نرم شدن بر اثر گرما چروکیده  درستی سبز ها حبهراست:  -2شکل 

 (1931، )عکس از دولتی بانه در انگور رشه تابش مستقیم نور آفتاب

درانگورهایسفیدهرچهمقدارقندحبهبیشترواسیدمیوهکمترباشدحساسیتبهاینعارضهنیزکمترخواهد
 آفتاب عالیم حبهشد. در اغلب )سمتسوختگی خوشه طرف یک در گرفته قرار نورهای مستقیم تماس

هایکلصورتتابشمشتقیمبهکلخوشهعارضهدرحبهرگرچهدرمواردیهمدشودیمخورشید(دیده
تاکستان در شد. خواهد دیده نیز خوشه شمالیجهات جهت در شده احداث در-های عالیم معموالً جنوبی

 .(Carvalho et al, 2016)شوندیمیقرارگرفتهدرسمتغربیتاکدیدهاهخوشه

 رعد و برق  -1-3
 در صاعقه یا برق و رعد از ناشی خسارت تنهاهابوتهتشخیص حاالت، بعضی در است. مشکل انگور ی

-شبیهنشانههااستکهتاکدرمقابلرعدوبرق،ایجادحالتبرنزیونکروزشدنناگهانیبرگالعملعکس

یهابوته.دردیگرحاالتممکناستیکبوتهکاملیایکردیفازباشدیمهایسوختگیباموادشیمیایی
بوته تمام به ممکناست داربست درسیستم بروند. بین از و شده متالشی برق و اثررعد در یکانگور های

یغیرداربستیممکناستهاستمیسلیدردیگرصدمهواردشود.وهامیسردیفبهعلتبرخوردرعدوبرقبا
گاهیعالیمناشیازرعدوبرقهمچونتغییریکتکبوتهیایکمنطقهکوچکازتاکستانآسیبببینند.

-ترمشاهداتبررویتاککمکمیبهتشخیصوتأییدبیشهامیقوهارکیت،یامتالشیشدنهامیسرنگ

زمانباآنصمغیامادۀکههمشودیایشکلدرطولشاخهدیدهمنکروزهوقهوهدراغلبمواردنقاطنمایند.
.استطبیعیونرمالهاتقریباًهاچروکیدهشدهدرحالیکهظاهربرگ،حبهگرددیشیرهمانندازشاخهخارجم

در.ماندیها،سبزباقیمشده،امامحلخودگرهیاهاقهوهویابینگرهیاقهوهآسیبدیــدهکامالًیهاشاخه
شاخه این طولی برش خشک، شاخه مغز که است شده مشاهده همچنین اقهوهها پاشیده هم از و باشدیمی

(.9)شکل
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 ای شدن مغز شاخه در اثر اصابتی سوخته ، چپ: قهوهها برگی سبز و ها گرهی با ا قهوهی ها گره انیمراست:  -9شکل 

 (Ontario grape IPM, 2009)صاعقه

اگرآسیبواردشدهبهمحلکامبیومبهصورتیکحلقهکاملباشد،منطقهباالیمحلآسیبدیدهازبین
اگرکامبیومبهطورکاملازبیننرفتهباشد،شاخهازمحلکامبیومسالمدوبارهرشدخواهدکرد.رودیم اما

 در هاتاکهمچنین خوشه چوب گرفته قرار اصابت مورد بارور اقهوهی سپس و شده وهاحبهی چروکیده
(.6)شکلشوندیمخشک

 
 .(Ontario grape IPM, 2009)ی رعد و برق زدهها تاکی شدن چوب خوشه در ا قهوه -4شکل 

  تگرگ -1-4

وهاخوشه،هابرگ،ریزشهاشاخهیتاکممکناستباعثشکستنهااندامپرفشاربر تگرگازطریقتماس
میزانفتوسنتزکمخواهدشدودرنتیجهغذاسازیوحتیهابرگشود.باریزشگرهانیمیاصدمهبهقسمتیاز

هایسبز،بعدازالتیامشبیهبهرسیدگیمیوهدچارمشکلخواهدشد.محلضرباتناشیازتگرگرویشاخه
باعثپارهتواندیم.تگرگدراواخرفصلرشدباشدیمیناشیازتغذیهحشراتهازخمهایکوچکیاگال

اینهاوهیموایجادترکدرهابرگشدن یصدمهدیدهدرزمانرسیدنممکناستبهبیماریهاوهیمشود.
خرداد(اوایلفصل)اردیبهشتتااگرصدماتتگرگدرهاآلودهشوند.پوسیدگیخاکستریویادیگرپاتوژن
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گردد.هایاولیهازبینبرونددوراهکارپیشنهادمیهایسبزحاصلهازجوانهچنانشدیدباشدکهکلیهشاخه
تولیدشوندکهدرتعدادیازارقاماینشاخههایهایثانویههایسبزازجوانهاجازهدادهشودتابهمرورشاخه

نمایند.دراینحالتبدلیلتولیدزیادشاخهتاحدودیتضمینمیثانویهباردههستندوتولیدمیوهسالجاریرا
آلودگی احتمال و شد خواهد فشرده و شلوغ بسیار تاک تاج معموال و سفیدک مانند قارچی کپکهای

یافت خواهد افزایش خاکستری سبز(1)شکل هرس و شیمیایی مناسب مبارزه است الزم ازبالفاصلهو بعد
کردیاهاراهرسدوجوانهشاخهدبایبخوبیانجامشود.درراهکاردومباالرفتنرطوبتهواتگرگوقبلاز

ایجادشوندکهاحتماالبرایسالجاریتولیدمیوهوجدیدوقوییهاشاخه،پایینشاخههایجوانهاینازتا
 مطلوبایجادگردد. بارده شاخه تابستاناتفبرایسالآینده افتدکارینماگرتگرگدر درکردتوانیاق .

درحالانجاماستدرصورتیکهتگرگباعثصدمهبهآنهادرهایجوانیکهمراحلتربیتفرمدهیتاک
-آلودهشدنبهبیماریکاهشریسکهازخمایجادنمایدالزماستبهمنظورهاگرددودرایناندامتنهوبازو

.(Krstic et al, 2012)هایالزمانجامگیردسمپاشیEutypa or Botrysphaeriaهاییمانند


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

 .(Ontario grape IPM, 2009)های آسیب دیده از تگرگخوشه



د رامروزه برایمحافظتتاکدکنندهیتولاغلبکشورهایعمده اانگور ها هایصدماتتگرگازپوششز
هاتاکشودکهقبلازوقوعتگرگرویتوریخاص)پلیاتیلنمتراکممقاومبهاشعهماوراءبنفش(استفادهمی

درسهروشپوششکاملتاکستان)شکلرابااینتورمی (،پوششردیف8پوشانند.اینشبکهتوریمعموالً
شود.(اجرامی5هاویاپوششناحیهمیوهدهنده)شکلتاک
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راست: ساختار تورهای استفاده شده برای محافظت از تگرگ، چپ: استفاده از پوشش کامل تاکستان با توری  -6شکل 

 .)net system.com) www.smartصدمات تگرگز ها ابرای محافظت تاک

هایهشداردهندهوپیشبینیکنندهوقوعتگرگامرانگورکاریمعموالًازسیستمرکشورهایپیشرفتهددر
صورتتاییدوقوعبارشتگرگ،بهصورتخودکاردستورالزمرارشودکهدشبکهتوریاستفادهمیدرکنار

تاکستانپوششدابرایفعالشدنسیستمتوریارسالمی درمناطقیهمازدهمینمایدورویتاکیا شود.
میسیستم استفاده تگرگ ضد پیشهای محض به آن در که سامانهشود طریق از تگرگ وقوع هایبینی

نمایند.اینسامانهدرچندزاممانعتمیهایخاصازتشکیلشدنابرتگرگشلیکتوپلهیبهوسهواشناسی،
ارایهنشدهاست.هاآنزگزارشیازکاراییانداماهنوشدهنصبنقطهایرانازجملهارومیه

 
پوشش ناحیه میوه دهنده با توری محافظت کننده از تگرگ و پرندگان. این نوع پوشش مناسب برای زمان  -7شکل 

.)net system.com) www.smartبرداشت است

http://www.smart/
http://www.smart/
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  گردهازباد و ری -1-5

یازروزبهاعمدهیانگورممکناستمتوقفشود،زیرامیزانفتوسنتزدرقسمتهابوتهدرمناطقبادخیز،رشد
.بادهایشدیدهمچنینباعثشکستهابدییمالعملتاکبهافزایشتعرقناشیازوزشبادکاهشعلتعکس

دهیخواهدشد.وزشبادشاخهنامعمولشودکهاینامرموجبایجادیکالگویینورستهمیهاشاخهشدن
رویکاللههاگردهزنیکهدرنتیجهجوانهشودیمدرزمانگلدهیباعثریزشگلوخشکشدنسطحکالله

شود.وقتیکهبادهایکاهشیافتهومیزانتشکیلمیوهنیزکمخواهدشدودرصدایجادشاتبریبیشترمی
ممکناستصدمهدیدهومستعدبهپوسیدگیخوشهشوند.درمناطقیکهاهوهیمشدیددراواخرفصلبوزند،

 رخ ریزگردها دهدیمپدیده و برگ سطح غبار و گرد بودن غلیظ صورت پوشیدههاجوانهدر ذرات این با
میزانفتوسنتزکاهشخواهدیافتوشوندیم کاهشتماسمستقیمنورخورشیدبهلیبهدلکهدرنتیجهابتدا

یدرحالخوابانگیزشوآغازشگلبرایسالبعدهمدچارمشکلخواهدشد)برایآغازشگلهانهجوا
 هاجوانهدر با نور هاجوانهتماس این شدن پوشیده صورت در که است ضروری انگور خواب باهاجوانهی

اهیال سطح شستن یافت(. خواهد کاهش شدت به نور تماس سطح گردها ریز از زدودنبهابرگی منظور ه
 برطرفخواهدکرد. ،ممکناندشدهییکهدرحاشیهدریاکشتهاتاکریزگردهاتاحدودیاینمشکلرا

هابرگآسیبببینند،کهدرچنینحالتی،وزدیماستتوسطبادهایحاوینمککهازطرفدریابهخشکی
.(Bell et al, 2013)دهندیمتحتتأثیرقرارگرفتهوعالیمسوختگینشانترشیب

  آلودگی هوا -1-1
چین،کشورهاییمانندژاپن،نزدیکبهکارخانجاتصنعتیدریهاتاکستانخسارتناشیازآلودگیهوادر

استرالیا،کاناداوامریکاگزارششدهاست.آلودگیهوادرنتیجهخروجرومانی،سوئیس،آلمان،ایتالیا،فرانسه،
شود.برایچندینسال،علتوموادشیمیاییمورداستفادهدرکشاورزیایجادمیهالیاتومبگازهایصنعتی،

ولیدرچهلاکسیدگوگردبودندگازهیدروژنفلورایدودی،هاتاکستاناصلیخسارتناشیازآلودگیهوابه
ریکاوکاناداتأثیرگذاشت.درامهاتاکستانداریبررویعملکردمحصولسالگذشتهگازاوزنبهطورمعنی

وکش...(،کلرینوکلرایدوعلفمس،دیگرموادهمچونعناصرسنگین)کادمیوم، هاموجبآلودگیهوا
ریتأث گیاهان رشد بر گردندیمسوء همچونفاکتورها(.5956)اشکان، فاکتورهایی و ژنتیکی بیولوژیکی، ی

وقدرترشد،سندرخت،سالمتگیامرحلهرشدگیاه،گونهورقم، داریومیزانتجمعوعملیاتتاکه
گرچهدرکلانگورنسبتبهمؤثرندهاکنندهآلودهکنندهدرتعییندرجهومیزانصدمهتوسطتوزیعموادآلوده

(.Popescu et al, 2012)باشدآلودگیهواحساسمی

 گاز ازن -1-3
فیتواکسیدانتاستنیترمهمیدرکالیفرنیاونیویورکنشاندادندکهگازازنامزرعهومشاهداتهاشیآزما

-ایبهاندازهنیممیلیهایکوچکسیاهیاقهوهلکهعالیمبهصورت.شودیمکهباعثمحدودیتتولیدانگور



9 

 

اینهایکوچکبهرنگروشنیاسبزنمایانمیشوند.گبارگبرهایپیرمترفقطرویسطحباالییبرگ
بینندهایجوانبهندرتآسیبمیبرگمترخواهدرسید.میل9تاهاهاگاهیبههممتصلشدهواندازهآنلکه

عالیمازندربرگگاهیباعالیمکمبودپتاسیماشتباهخواهدشدبااینتفاوتکهعالیمازنفقط.(9)شکل
بهوسیلهغلظتباالیتواندیمرشدتاک،میزانوکیفیتمحصول،هاحبهرشدباشد.روییبرگمیدرسطح

کاهشیابد گازازنهوا (.5956)اشکان، بهرنگزردیاهابرگاگرصدماتاینگازبهتاکشدیدباشد،
مشخصشدهکهضخامت.شودیمراموجبهابرگوپیریزودرسوریزشبرنزیتغییررنگخواهندداد

عملالیهمزوفیلبرگدرصورتتماسباازنهواافزایشخواهدیافتواینالیهمانندمانعیدرمقابلازن
مانندکونکوردوتعدادیازبعضیازارقامنماید.میممانعتهایبرگوازنفوذبیشترآنبداخلسلولکرده

ساسوبعضیازارقامبهطورقابلتوجهینسبتبهاثراتسوءگازبسیارحارقاممتعلقبههیبریدهایفرانسوی
محلول هستند. مقاوم قارچازن با بنومیل،هاکشپاشی همچون ازنیی گاز از ناشی صدمات کاهش موجب

.(Ljubešić, N and  Britvec, M. 2006)شودیم


.(Ontario grape IPM, 2009). اثرات گاز ازون بر سطح رویی برگ انگور8شکل 

 گاز هیدروژن فلوراید  -1-8
مانند کشورهایی از هوا در موجود فلوراید گازهیدروژن نتیجه در انگور ارقام از بعضی در محصول کاهش

فرانسه،چین،استرالیاوامریکاگزارششدهاست.اولینعالیمصدماتناشیازفلورایدآلمان،ایتالیا،سوئیس،
یدرحالتوسعهاست.ناحیهآسیبدیدهاهبرگمربوطبهپدیدارشدنرنگسبزمایلبهخاکستریدرحاشیه

واینقسمتازپهنکبرگبهوسیلهیکباندابدییمیمایلبهقرمزتغییراقهوهنرمشدهودرنهایتبهرنگ
.درمیانارقامتجاریمتعلقبهگونهوینیفراتعدادیشودیمترجداایتیرهیمایلبهقرمز،ارغوانیوقهوهاقهوه

هستند.Blue ElbaوترکمحساسیتPalominoحساسوبعضیارقامهمچونMissionمانند مقاوم تقریباً
 Rhimi et)شودیمموجبحفاظتتاکازصدماتناشیازگازفلورایدموجوددرهوادارمیکلسکاربردمنابع

al, 2016).
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 اکسیدگوگرد گاز دي -1-9
سرامیک بهگازفلورایدودیاکسیدگوگردبیشتردراطرافکارخانجاتتولیدکودشیمیایی، هوایآلوده

اثراتسوءآناکسیدگوگردقرارگیرند،یانگوردرمعرضگازدیهابوتهاگرسازیوپتروشیمیوجوددارند.
قبلهابرگیتمحصولوریزشها،رشدمیوه،کاهشکمیتوکیفموجبکاهشرشدرویشیشاخهتواندیم

تاکبهگازگوگردمقاومتبیشدهندیماطالعاتموجودنشان(.5956)اشکان،ازبلوغشود تریکهعموماً
اکسیدگوگردیجوانانگورالبروسکاکهدرمعرضگازدیهابرگنسبتبهگازهایفلورایدوازوندارد.در

.(9)شکلشودیمایجادهارگبرگنوکوبینلبهخاکستریدرحاشیه،یمتمایاقهوهیهالکه،اندداشتهقرار
 یافته،کامالًهابرگدر توسعه بین رنگهارگبرگناحیه به سپس و تیره خاکستری به متمایل سبز رنگ به

اقهوه خاکستریتغییر به متمایل ابدییمی و مقاوم گاز این از ناشی صدمات به نسبت ارقام از بعضی بعضی.
(.Rhimi et al, 2016)حساسهستند


های نزدیک کارخانجات آلوده کننده هوا با گاز دی اکسید گوگرد های انگور تاکستانعالیم نکروز برگی در برگ -3شکل 

(.Rhimi et al, 2016)و فلوراید

 خاک اسیدي -1-11
یتههابرگیاکمتر،حاشیه6برابرpHبا5یاسیدیهاخاکدرصورتکشتارقاممتعلقبهگونهوینیفرادر

باکمهاخاکاین pHبودننییپا.شوندیمیدرآنمناطقپدیداراقهوهیهالکهشاخهزردرنگشدهوسپس
ومنگنزدرارتباطاست.دراینحالتومینیآلوموفسفردرانگوروزیادیپتاسیم،میزیمنبودنعناصرکلسیم،

.(5956)اشکان،بامشکلمواجهخواهندشدهاشاخهبلوغمیوهوچوبیشدن

                                                           
1- Sour soil 



55 

 

 مشکالت مدیریتی تاکستان -2

 هاو هورمون هاکشعلف ،ناشی از سموم نباتی و حساسیت سمیت -2-1
 کشکش و قارچسموم حشره -2-1-1

یرشدبهطورناصحیحبههاکنندهمیتنظهاوکشعلف،هاکشحشره،هاکشاگرموادشیمیاییازجملهقارچ
کاربردهشوند،ممکناستباعثایجادسمیتویاصدماتدیگریدرتاکشوند.سمیتگیاهیممکناست

 سم، اندازه از بیش کاربرد نتیجه نمو،در و رشد حساس مرحله در کاربرد سموم، مخلوط نامناسب واکنش
توقفتوانیمباشد.ازعالیمسمیتناشیازسموماستفادهدرشرایطنامناسبمحیطیوحساسیترقمبهسم

اشارهکرد.صدماتممکناستدرارتباطباپارامترهایمحیطیویژههابرگرشد،بدشکلشدنوزردشدن
دمایباال مثالً کمیبعدازکاربردگوگردزمانهمباشد، دینوکاپباعثایجادسوختگییا رویبرگویا

دهنددادیازارقامانگورازجملهتبرزهبشدتبهمصرفگوگردحساسیتنشانمیگرددگرچهتعمیغوره
موجباثراتسوءدرتاک5یاوینکلوزولین(9)شکلکاپتانقارچکشمصرفهوایسردهنگام.(53)شکل

شوندیم حشره. با موردسمپاشیانگور کشتجربیاتتاکداراندر یا درمرحلهکلرپیریفوس دورسبانبویژه
هابرگبویژهبیدانهسفیدوقرمزکهدرتعدادیازارقامانگوراستمبارزهنسلاولکرمخوشهخوارنشانداده

رعایتنکاتذکرشدهبویژهانتخاب(.55ل)شکشوندهایزردرنگایجادمیرویپهنکلکهبدشکلشدهو
وبرایناساسازمصرفسمدورسبانبرایتباالییبرخورداراستزمانمناسبمصرفموادشیمیاییازاهمی

هاممکناستازطریقهادرتاکستانکشصدماتناشیازعلف.خوارنبایداستفادهنمودکنترلنسلاولخوشه
.(Dhillon, and Chanan. 1971)جذببهوسیلهریشهیاازطریقتماسبابرگایجادشود




چپ، ( و 1937، عکس از دولتی بانه) های انگور رقم تبرزه سفیدگوگرد پاشی در حبهسوزش ناشی از راست،  -11شکل 

 . (Dhillon, and Chanan. 1971سوزش ناشی از قارچکش کاپتان )

                                                           
1 - Vinclozolin 
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، مصرف سم دورسبان )عکس از دولتی بانه ناشی از رقم بیدانه قرمز های جوان انگور. بدشکل شدن برگ11شکل 

1938) 

 هاکش علف -2-1-2

  1دیورون -2-1-2-1
میعلف کرمی تا زردی به رگبرگ رنگ تغییر باعث دیورون کش )شکل باعث50شود شدید موارد در .)

می تاک ماندن علفکوتاه این صدمات گردد. در مانندهاخاککش دالیلی به بنا که مناطقی یا سبک ی
زمین نزدیکیسطح تاکدر باشدبیشفرسایشخاکریشه  .Dhillon, and Chanan)تراستقرارگرفته

1971).

 
(.https://ipm.missouri.edu)کش دیورون در مسمومیت با علف ها رگبرگزرد شدن  -12شکل 

  2گلیفوزیت -2-1-2-2
یجوانصدمهدیدهدراوایلرشددرهاشاخههایانگورمتفاوتاست.کشدراندامعالیمصدماتاینعلف

                                                           
1 - Diuron 
2 - Glyphosate 



59 

 

علف با تماس نقطه تولید هابرگکش شکل بد و ریز ندینمایمی هابرگ. خود به فنجانی .رندیگیمحالت
کشدراواخر.صدماتاینعلفشودیمصدماتدراواخرفصلرشدباعثتوقفرشدشاخهوسبزینهبرگ

کهچندینشاخهکوتاهازیکگرهخارجخواهندشدفصلحتیدرسالآیندهنیزمشاهدهخواهدشد.بهطوری
اینکهدرحالتصدماتشدیدبهمرگبوته59)شکل اینرشدضعیفدرطیفصلادامهخواهدیافتتا .)

.(Dhillon, and Chanan. 1971)منجرخواهدشد

 

ریز، چروکیده و سه  هایگلیفوزیت. برگ اولیه و دو شاخه فرعی منشعب شده برگ ازگره انگور صدمه دیده  -19شکل 
ی بد ها برگکوتاه و کم رشد با های وجهی )چپ(. بوته انگور صدمه دیده از گلیفوزیت یک سال بعد از استفاده. شاخه

 .((www.actahort.org شکل و چروکیده )راست(

  1راکواتاپ -2-1-2-3
یباشکلنامنظمدرمحلهالکهپرتقالییا–ونقاطزنگیهالکهایجادتماسیکشعلفعالیمصدماتاین

(.56)شکلتماسبرگاست

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

                                                           
1 - Paraquat 
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  1تو فور دي -2-1-2-4

.درمراحلمانندیمییاستکهسبزباقیهارگبرگکششاملزردشدنپهنکبرگمابینصدماتاینعلف
هاآنخشکشدنهاباعث(.درصورتتماسباخوشه51)شکلشودیمیاقهوهتمامبافتبرگترشرفتهیپ

علف سایر همانند شد. کشخواهد در صدمات نزدیکهاخاکها ریشه که یافته فرسایش مناطق و سبک ی
است کهدردرمواردیبخاراتاینعلف.(Dhillon, and Chanan. 1971)سطحخاکاستبیشتر کش،

هاوباعثایجادصدمهدرتاکانتقالیافتههایمجاوروحتیدورترشود،بهتاکستانمزارعگندممصرفمی
هایانگورمجاورمزارعگندمدرارومیهدرسالاینحالتبهوفوردرتاکستان.(Volenberg,  2017)گرددمی

مشاهدهشدهاست.5999


خشک شدن خوشه در اثر تماس با علف کش کش توفوردی در انگور.  عالیم صدمات ناشی از مصرف علف -11شکل 

 . (1931، )عکس از دولتی بانه )راست( عالیمی شبیه ویروس برگ بادبزنیایجاد ی و دم برگسینوس باز شدن )چپ(، 
 

باشد.قبلوبعدازسمپاشیهارعایتچنداصلضروریمیتاکستانهادردرموردصدماتناشیازعلفکش
باقی تا شوند شسته آب با خوبی به سمپاش نازل و شلنگ و تخلیهمخزن خوبی به درسمپاش علفکش مانده

ازگردد. استفاده مورد در باشد. باد وزش بدون و آرام هوا که گردد انتخاب طوری باید سمپاشی زمان
-ها،ریشههایایستادهتمامیپاجوشهایهرزپایبوتهالزماستابتدادرتاکرایحذفعلفگالیفوزیتب

وشاخهجوشه ازپخشها روینازلسمپاشکالهکنصبشودتا هاینزدیکسطحخاکخذفشوندو
یقبادتبخیردرعلفکشگالیفوزیتبسیارپاییناستاماانتقالآنبهدوردستازطرشدنسمممانعتشود.

هایمجاورمزارعگندمتاحدامکانبازارعهماهنگیشودتادرساعاتخنکروزودردرتاکستانزیاداست.
.اینعلفکشقابلیتتبخیرشدنباالییدرهوایگرمدارداستفادهشودتوفوردیکشروزهایبدونبادعلف

(Mohseni-Moghadam, 2016).وجوددربازارازعلفکش فورموالسیونهایدرصورتامکانیا تبخیربا
Enlist Duoعلفکشجدیدتوفوردیبامیزانتبخیرکمبابرندپاییناستفادهگردد.

TMتوسطشرکتDow 

AgroSciences.بهبازارعرضهشدهاست
                                                           

1 - 2,4-D 
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 مصرف جیبرلین -2-1-3

هایانگور،جیبرلیناستکهبهطورطبیعیدربعضیازحبهترینهورمونموثردررشدونموترینواصلیمهم
هایگیاهمانندبذرهایجوانوجوددارد.اینهورمونبهدوطریقافزایشطولسلولوتشدیدتقسیماتقسمت

شود.شدتاثراینهورمونبهغلظت،نوعنبات،اندامگیاه،حرارت،نور،تغذیهوسلولیباعثافزایشرشدمی
پیپیامدرمرحله63تا03دانهباغلظتپاشیانگوررقمکشمشیبیپاشیبستگیدارد.هورمونمحلولزمان

گردد.البتهدرهامیهایناقص،باعثافزایشاندازهحبهتشکیلمیوهیاغورهبستن،بالفاصلهبعدازریزشگل
هابازارپسندشوند.ایننوعخوشهبههمتولیدمیهایفراوانوچسبیدههایمتراکمباتعدادحبهاینحالتخوشه

(.58شوند)شکلکنندهدرسردخانهپوسیدهمیهایآلودهنبودهوسریعاًتوسطقارچ

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

 

مانندیبهنامبلوموجودداردکهوظیفهحفظآبحبهومانعیفیزیکیهایانگورمادهمومدرسطحپوستحبه
هایچسبیدهبههمدرهایمتراکمباحبهویژهبوتریتیساست.درخوشههایعاملپوسیدگیبهبراینفوذقارچ

بههمدیگراینمادهمومیتشکیلنشدهومحلیمناسببرایحملهقارچمحلاتصالحبه ایجادمیها شود.ها
-ای(استفادهمیای)دویاسهمرحلهدانهازهورمونپاشیچندمرحلهبرایرفعاینمشکلدرانگورکشمشیبی

03پیپیامدرمرحلهگلدهیوقتیکهریزشکالیپترا)کالهکگل(بین03تا1/0شود.مرحلهاولباغلظت
شهوتنکشدنخوشهگلوایجادفضایمناسبدرصدباشد.جیبرلیندراینمرحلهباعثرشدمحورخو93تا

مرحلهدومباغلظتهامیبرایبزرگشدنحبه 03شود. بعدازتشکیلپیپیامرویهمانخوشه63تا ها



58 

 

 شود.مؤثرترینزمانکاربردروزبعدازمرحلهاول،باعثافزایشبیشتراندازهحبهمی56الی53میوه،معموالً
برای جیبرلیک حبهاسید شدن حبهبزرگ اندازه که است زمانی انگور میلیهای یک به باشند.ها رسیده متر

هاییایخوشهپاشیدومرحلهباهورمون.هاداردکاربردقبلوبعدازاینزمانتأثیرکمتریدربزرگشدنحبه
حبه ازهمتولیدمیبزرگبا ردارخواهندبودودرشوندکهازبازارپسندیمطلوبیبرخوهایدرشتوجدا

 شوند.سردخانهنیزکمتردچارپوسیدگیقارچیمی

 

 هاي فیزیولوژیکناهنجاري -3

 مرگ جوانه -3-1 
ایبهاسمنقطهگیاهانیاستکهرشدرویشیسالیانهزیادیداردودربخشانتهاییشاخهناحیهجملهانگوراز

شود.هابرطولشاخهافزودهمیمریستمیوافزایشاندازهآنهایسلولرشدانتهاییوجودداردکهبراثرتقسیم
انجامدادطولآندیگرافزایشنمیوقتیکهیکشاخهرشدسالیانه منظمدریدرفواصلتاحدیابد.اشرا

محل شاخه، برگییهاطول که دارند اکهشوندمیظاهرآنجاهاجوانهوهاوجود گفتهگرههامحلنیبه
یکجوانهاصلیمرکبسالجاردرمحلهرگرهشاخهسبز.شودمی درستدرباالیدمبرگ، ویک5ی،

استوبهاین1وثالثیه6،ثانویه9دارایسهنقطهرشدیاولیهمعموالًآیند.جوانهاصلیمیبهوجود0جوانهفرعی
(.55شود)شکلهایمرکبیاچشمنیزاطالقمیهاجوانهدلیلبهآن

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

.(Keller, M. 2010)( محور رویشی جوانهVAآذین، )( آغازنده گلIآغازنده برگی، )
اولیهرشدوایجادشاخه،برگومیوهمی نماید.درصورتازبینرفتندرشرایططبیعیفقطنقطهوسطییا

یابند.دراغلبارقامانگورنقطهوسطینقطهاولیهمثالًدراثرسرمازدگی،سایرنقاطثانویهیاثالثیهاجازهرشدمی
                                                           

1 - Compound bud 
2 - Lateral bud 
3 - Primary bud 

 
4- Secondary bud  
5 - Tertiary bud 
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-دهمیجوانهمرکبباردهوسایرنقاطاغلببدونبارهستندولیدرتعدادیازارقامهرسهنقطهرشدیمیوه

بههرعلتیودرصورتیکههستندبسالم،هرسهجوانهاولیه،ثانویهوثالثیهبهرنگسبزدرجوانهمرکباشند.
.دربعضیحالتهرسهجوانهاولیه،ثانویهوثالثیهآسیبابدییمیتغییراقهوهبافتمردگیایجادشود،بهرنگ

 .(59)شکلروندیمدیدهوازبین

 

    
ی اولیه )وسط( ی مرکب دارای ناهنجاری مرگ جوانهجوانه،ی سالم )راست(سه جوانهی خفته مرکب با جوانه -18شکل 

 .(1988، )عکس از کاووسی )چپ( مرده سه جوانهبا ی مرکب و جوانه

دربعضیازتاکستان است.ها مرگعارضهمرگجوانهاصلییکیازدالیلعمدهکاهشتولیدمیوه با
کندیترمکوچکیهاتروخوشهباباروریکمییهاتولیدشاخهخواهدکردواولیه،جوانهثانویهرشدیجوانه

یآسیبدیدهظاهریسالمدارندبااینتفاوتکههاجوانهدرفصلبهار،.دهدیراکاهشمتاککهعملکرد
(.59قادربهشکفتننیستند)شکل

 
ی رشد یافته از ها شاخهی کوچک در فصل بهار از ها خوشهعدم شکفتن جوانه در فصل بهار )راست( و تولید  -13 شکل

 .(1988،)عکس از کاووسی ی ثانویه )چپ(جوانه
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 نسبت به ناهنجاري مرگ جوانه ي گیاهیها پراکنش و واکنش گونه -3-1-1
ریجوانهاولیهتأثکهاغلببراستمرکبیاصلیهامرگجوانهدرانگوریکناهنجاریفیزیولوژیکدرجوانه

هایثانویهوثالثیهنیزسقطگهگاهیجوانهچهگرشودیمنامیده5اولیهمرگجوانهوبهایندلیلهمگذاردیم
پاتوژن ارتباط بر دال شاهدی هیچگونه شد. وجودخواهند شده انجام مطالعات در انگور جوانه مرگ با ها

قسمت(Morrison and Iodi, 1990)ندارد در جوانه مرگ ناهنجاری استرالیا،یها. چون هم دنیا مختلف
کالیفرنیا،شیلی،هند،ژاپنوویرجینیاگزارششدهاست.مرگجوانهیاناهنجاریمشابهدرگیاهانیهمچون

.(Simons and  Smith, 1991)شدهاستدیدهبنتقنسولوجانبیانگورفرنگیسیاه،بادامیهاالله،جوانه

  انگور  زمان بروز مرگ جوانه -3-1-2
بعدازهایسبز(بالفاصلههایاصلیدرحالخوابرویشاخه)جوانهکهمرگجوانهانددادهنشانهاپژوهش
شودشروعمیگلدهی ازشروع(وپسDry, 1986هفتهپسازتمامگلگسترشیابد)53وممکناستتا

متوقفدوره جوانهMorrison and Iodi, 1990)گرددیمرکود دهد، رخ اولیهزود جوانه مرگ اگر یها(.
فضایاشغالدهندینسبتبهحالتعادینشانمیترشینموبماندهیثانویهباق شدهتوسطجوانهاولیهوعموماً
زمانیگلدهیودگرباردرآغازدورهاولیهدرمحدودهمرگجوانه.کنندیپرمدرداخلجوانهاصلیمردهرا

م افزایش زمانابدییرکود این توجه، جالب طور به بوته. در جیبرلین فعالیت اوج با زمانها هم انگور
 (.Morrison and Iodi, 1990; Dry, 1986است)

 رابطه هورمون اسید جیبرلیک با مرگ جوانه انگور -3-1-3
م انگورهاشودیحدسزده میکهسطوحباالیاسیدجیبرلیکدر مرگجوانه موجب رشدزیاد، .شودیبا

جیبرلیک اسید هورمون که شده داده کهنشان حبه، اندازه افزایش منظور انگورهایبه روی بکاردانهبیها
مااثرکمیپسازاگرددیگلمشکوفاییپسازمرحلهبالفاصلهموجبافزایشمرگجوانه،قبلیا،رودیم

جوانه است. داشته گلدهی جیبرلیک اسید از ناشی مرگ به پیشرفتهها مراحل حساسبتمایزیادر ی
(.Lavee, 1987)نیستند

  اولیه  جوانه قدرت رشد، سرزنی، تنک شاخه، رقم و پایه با مرگ  رابطه -3-1-4
طولمیانگرهوآهنگرشد شیوعناهنجاریمرگشودبیانمیقدرترشدزیادکهبراساسقطرشاخه، با ،

کاووس قطریانگورعسکریباهادرشاخه(درپژوهشینشاندادکه5999ی)جوانهانگوردرارتباطاست..
رخآبانواسفندیهاماهدرناهنجاریدرصدبروزنیترشیوبنیترکمبهترتیبمتر،میلی53ترازوکمترشیب
درسیسخت)شهرستاندنا(درمنطقهاولیهمرگجوانههمچنیننشاندادکهاولیننشانهناهنجاری.دهدیم

داشت.دوتافصلخزاننیزادامهیردگآغاز،روزپسازشکفتنجوانه83انگورعسکری،از

                                                           
1 - Primarybud necrosis 
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  اثر هرس و برداشت -3-1-5
بربروزمرگجوانهمختلفمنطقهسهجوانه(در503،93،83،93)شارژهرسدرمورداثرسطوحتحقیقینتایج
موجبرشدتاکترجوانهبهازایهرموردمطالعه،نگهداریتعدادکمیهادادکهدرتمامتاکستاننشاناولیه

رشد.دستکاریمیزانهرسبرایارقامپرشداولیهباالترکمتروبروزمرگجوانهیها،خوشهترشیرویشیب
 Rawnsley)یکهبروزمرگجوانهاولیهشناختهشدهاست،ضرورتداردیویژهدرجاهاچونرقمشیرازبههم

and Collins, 2005).

 ها دراتیمرگ جوانه با تغییرات کربوه  رابطه -3-1-1
یترکهدرمعرضسایهقرارداشتند،دارایسطوحکمهاییتاکنشاندادهاستهادراتیبررسیمیزانکربوه

ب شیوع و بودند نشاسته و فروکتوز گلوکز، ساکارز، میترشیاز کم نور دادند. نشان جوانه مرگ تواندیاز
جانبیزیانموجبکاهشدرمنابعکربوهیدراتوکاهشانتقالآنبهجوانهگرددکهاینممکناستبهجوانه

مشخصنیستتاکنون،اماردمرگجوانهنقشدابروزکربوهیدراتدرمیزانگرچهسطوحپایینواردنماید.ا
دخالتدارند.سطوحکربوهیدراتبیشتردرحساسیتجوانهبهمرگ(نشاستهیاقندچهنوعکربوهیدراتی)که

.(Vasudevan, 1997یست)اولیهنممکناستیکفاکتوردخالتکنندهباشد،اماعلتاصلیمرگجوانه

 رابطه مرگ جوانه با تغییرات مواد معدنی و آبیاري -3-1-3
مرگجوانهگلدرتشدیدمطالعاتانجامشدهدرهندنشاندادهاستکهکاربرداضافیکودوآبیاریموجب

 رقم )Anab-e-Shahiانگور (Bains et al., 1981; Bindra and Chohan, 1975شد که. شده گزارش
تاکستانیهاجوانه در هامرده وکودهایتغذیهشده پتاسیم، فسفر، ازت، مقدار دربیشازحدنیازآلییبا

درتاکستاندرصدبود95حدود درتربودکم%(50بامحدودیتکوددهیوآبیاری،مرگجوانه)ییهااما .
میزانبروزمرگجوانهنسبتبهتاکیهاتاک ببدیهاباکمبودعنصرمولیبدن، ترشیونکمبود، سایربود.

 غذایی داربستی،وعناصر سیستم منبعآب، بارندگی، شوری، خاک، نوع چون هم بررسی مورد فاکتورهای
تاج اضافی(مدیریت خوشه و شاخه تأثو)تنک یریمحصول نداشتند. جوانه مرگ بروز توسعهبر مرحله
بهتنشآبیحساساست.درجوانه،آذینسرآغازهگل

 اثر سایه  -3-1-8
سایههایقرارگرفتهزیرتاکدارد.نفوذنوردرتاجقرارریاولیهتحتتأثباروریجوانهوبروزمرگجوانه

هفتهیکبارتامرحلهسهدهی،هر،سایه(Rieslingریسلینگ).دررقمهستندیترکمیدارایتعدادخوشه
دهیشدهدارایبروزباالتریسایههایدرارقامحساس،تاک.شدتغییررنگموجبافزایشمرگجوانهاولیهن

بارشدقویشاخهدر،امااینممکناستمستقیماًبودنددهینشدهسایههایتاکازمرگجوانهاولیهنسبتبه
 .(Vasudevan, and Wolf. 1998a)ارتباطباشد
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 انگورتشریح جوانه  -3-1-9
.بدونتشریحاستمردههایبینیعملکردوتعیینتعدادجوانهارزشبرایپیشروشتشریحجوانهیکابزاربا

نیترموردتوجهقرارگیردوتاجبوتهبهصورتعادیظاهروامادارایکمتواندیمنجوانه،مرگجوانهاولیه
تشریحجوانهم دررااطالعاتیدرخصوصباروریوبروزمرگجوانهتواندیمیوهخواهدبود. فراهمنماید.

براییترشیباسطوحباالیبروزمرگجوانهتوصیهشدهاستکهدرزمانهرس،تعدادجوانهبیهاتاکستان
.(Rawnsley and Collins, 2005)باقیگذاشتهشوندبینیشده،جبرانکاهشمحصولپیش

 انگور ي میکروسکوپی مرگ جوانه ي نشانه -3-1-11
،بهوسیلهمیکروسکوپنوری،نواحی(Rieslingریسلینگ)انگوررقمگرفتهشدهازجوانهیهابامشاهدهبرش

هاروزبعدازشکفتنجوانه83اولیهحدودبدشکلتخریبشدهرابیدرنگدرزیرمحورجوانهیهاازسلول
جوانیهاداد.درجوانههارخهاوزوالآنروزبعدازشکفتنجوانه،متراکمشدنسلول93نشانداد.حدود

نوک زیر در مردگی بافت نیافته، اولیهمریستمتمایز جوانه مرگ موجب و یافته توسعه جوانه
  .(Vasudevan, 1997)گرددیم
 رابطه مرگ جوانه و مقاومت به سرما -3-1-11

نسبتبهجوانهثالثیهمقاومتهمنآکهاستترازجوانهثانویهجوانهاولیهانگورنسبتبهسرمابسیارحساس
-درجهسانتی-51گزارششدهکهدردمای.استترازجوانهآندارد.چوببوتهانگورخیلیمقاومیترکم

گرادیکروندافزایشیدرجهسانتی-93تا-03گرادمرگجوانهاولیهانگوردررقمعسکریآغازوازدمای
داراولیهوثانویهدرتیمارمیوهیهوجودداشت.همچنیندرصدمرگجوانهیاولیهوثانوهاجوانهدربروزمرگ

(.5995بود)کاووسیوهمکاران،ترکمنسبتبهبیمیوه
 هاي انجام شده موارد زیر توصیه می شود:لذا با توجه به نتایج پژوهش

هر- مرگمیزانوجوانهباروریازتربیشدرکدستیابیبرایجوانهتشریحارزیابیبهنسبتسالهتاکدار
.نمایداقداماولیهیجوانه

تعدادموجود،هرسشیوههرس،سطوحتغییرازقبلدقتبهبایستیاولیه،یجوانهمرگخسارتجبرانبرای- 
.دهدقرارنظرمدرانهاییمحصولوبوتهرشدقدرتبوته،هردرجوانه

هردرتریبیشیجوانهتعدادمحصول،افزایشمنظوربهبایستیاولیه،یجوانهمرگمشاهدهصورتدر-
.نمایدحلآنیصورتبهرامشکلاستممکنتوصیهایناماشود،گرفتهنظردربوته

.نمایدبرطرفرااولیهیجوانهمرگفصلیتغییراتاحتمالتابودهنیازموردمتعادلهرسهرساله-
.نمودمتعادلهرسانجامبهاقدامبایستیباشد،%03ازترکماولیه،یجوانهمرگبروزدرصداگر- 

تعدادبرابردوتاجوانه1تا6اتیکسالهشاخه0تا5باشد،%13تا03بیناولیه،یجوانهمرگبروزدرصداگر- 
.گذاشتباقیبوتههردربایستیاست،شدهگرفتهنظردرمتعادلهرسدرکهجوانه
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13ازبیشاولیهیجوانهمرگبروزدرصداگر-  وارزیابیبهنسبتهاجوانهشکفتنازبعدبایستیباشد،%
.نموداقدامگیریتصمیم

ونمودهنگهداریبوتههردرجوانهزیادیتعداداولمرحلهدرکه(Double pruning)مضاعفهرسانجام- 
.گرددنهاییهرسبهاقدامرفته،دستازهایجوانهتخمینوهاجوانهشکفتنازپسدوممرحلهدر
درتواندمیسرمابهحساسارقامدرویژهبههاجوانهشکفتنزمانبهنزدیکتاهرسعملیاتدرتاخیر- 

.باشدموثرخسارتکاهش
باکوردونسیستمیک.باشدباالترخاکسطحازمیوهتولیدناحیهکهطوریبههاتاکستانتربیتسیستمتغییر-

.باشدمناسبسرمازدگیخطرباهایمکاندراستممکنآویزانهایشاخه

 چوب خوشه خشکیدگی -3-2

غوره،ها،دممگلدبافتمردگیدرکهاستانگورهایبسیارمهمناهنجارییکیاز5چوبخوشهخشکیدگی
خوشه دمچوب بافت موارد بعضی در میو آغاز شودخوشه مرحله. دو در خوشه خشکیدگیچوب عارضه

.(Baldacchino-Reynaud, 2000)شودیممتفاوتفنولوژیکیانگورظاهر
هاگل.درمرحلهاولافتدیم:اینعارضهقبلازگلدهیتااندکیبعدازآناتفاق0آذینگلخشکیدگی(5

دمغوره یا گل دم و تحت ریتأثها رندیگیمقرار در عالئم مشاهده. قابل گلدهی از قبل یا و گلدهی مرحله
شودیمنیزگفتهزودهنگاممحورخوشهخشکیدگیبهاینعارضه.(Jackson and Coombe, 1988)هستند

.(03)شکل
0 9دیرهنگامچوبخوشهخشکیدگی( اینمرحله در ریتأثیچوبخوشهتحتهابافت: .رندیگیمقرار

وعالیمیمتفاوتباکندیمتازمانبرداشتبروزهاحبهیمتفاوتبعدازمرحلهتغییررنگهازمانعالئمدر
می نشان گلدهی زمان )دهدخشکیدگی 05شکل به کشورهای در(. فیزیولوژیکی اختالل این دیگر

Stiellahme آلمان((، Palo negroشیلی((، Shanking نیوزیلند((،Dessechement de la rafla فرانسه((، 
Dessichimiento della ra child ایتالیا((، Bunch stem dieback و  ) کالیفرنیا Waterberry ()استرالیا(

.(Krasnow et al, 2009)شودمی اطالق

                                                           
    1- Bunch Stem Necrosis (BSN) 
2- Inflorescence Necrosis (INec) 
3- Late Bunch Stem Necrosis (LBSN) 
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 (1936دولتی بانه، عکس از ) (EBSN)زودهنگام چوب خوشه  خشکیدگی -21شکل 


آسیب دیدن انشعابات خوشه ناشی از عارضه نکروز چوب خوشه در  ،(LBSNنکروز دیرهنگام چوب خوشه ) -21شکل 

.(https://www.yara.com)زمان شروع رسیدگی

 عالیم عارضه خشکیدگی چوب خوشه -3-2-1
.گزارششودیمظاهرهاحبهییتیرهرویچوبخوشهویادمهازخماینعارضهدرمرحلهاولبهصورت 
ازبینهاسلولورندیگیمشکلهاروزنهاطرافهازخماینهک شده یهاسلولوسپسبرندیمیمحافظرا

پلیشوندیماطرافنیزتخریب شوندیآسیبدیدهاکسیدهشدهونقاطنکروزهایجادمیهاسلولهادرفنول.
.بردیمیآوندآبکشخوشهرانیزازبینهابافتگاهیبهحدیزیادخواهدشدکههازخمشدت.(00)شکل

ایننقاطباشندیمیاقهوهیتیرهیاهالکهمتربودهکهبهصورتمیلی9تا5دراینمرحلهدرحدودهازخم .
کوچکنکروزهباشکلواندازهمتفاوتزیادخطرناکنیستندولیوقتیچوبدمخوشهرااحاطهکنندمنتهی

(.09)شکلشودیمشهبهخشکیدگیومرگخو
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ها )رنگ سبز برای تست زنده بودن سلول FDAبرش عرضی چوب خوشه انگور رنگ آمیزی شده با . 22شکل 

چوب خوشه بعد از حذف  Bو  A. خوشه با عالیم چروکیدگی حبه.تصاویر سمت چپ در B. خوشه سالم و  Aفلورسنت(.
ها محل نقاط خشک شده فلش Bهای کامل نشان داده شده است.  در شکل باشد و در زیر خوشههای خوشه میشانه

های از برش عرضی همان موقعیت 4تا  1های باشند. در سمت راست دو گروه هم تصاویر میکروسکوپی با شمارهمی
. مغز.  در خوشه  pi. آوند چوب و  x. اشعه اوندی،  rآوند آبکش  .  p. کورتکس،  c. بافت اپیدرم، eچوب خوشه هستند. 

سالم و به رنگ سبز هستند  اما در خوشه  4تا  1های های متفاوت چوب خوشه در موقعیتهای بافتسلول (A)سالم 
های زیر نقاط خشک روی خوشه های قسمتچوب خوشه زنده هستند و بیشتر سلول 1های بخش فقط بافت (B)مبتال 

.(Hall et al, 2011)مرده هستندهای اپیدرم، کورتکس و آوند آبکش بویژه بافت

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

(.06)شکل (Bondada and Keller, 2012)ندیبیمآسیب

 
درجات مختلف  B-Dخوشه سالم و  Aکاهش تشکیل میوه ناشی از شدت مختلف عارضه نکروز چوب خوشه،  -24شکل 

.(RaoBondada and  Keller, 2012)عارضه

یآسیبدیدهتوسطهاحبه.شوندیمرویچوبخوشهباعثقطعجریانموادغذاییخوشهخشکیدهمناطق
.باشندیمدارایظاهریشل،نرم،بامقدارقندکم،رنگوطعمنامناسبدرزمانشروعرسیدگیاینعارضه

 قابلتیتراسیوندر بیشهاحبهمقداراسیدیته بودنغلظتاسیدیآسیبدیده ناشیاززیاد ظاهراً تراستکه
باشدیمتارتاریکبهواسطهکاهشرشدحبه هایآسیبدیدهچروکیدهشدهودرنهایتبهمرورزمانحبه.

.(Krasnow et al, 2010)خشکخواهندشد

 بروز خشکیدگی چوب خوشهر عوامل موثر د -3-2-2
 طور به اکنون که طوری به دارند عارضه این شدت روی آشکاری تأثیر ثابتشدهکهعواملمتعددی

 شامل اطراف محیطی شرایط به انگور العمل عکس نتیجه خوشه چوب نکروز که است پذیرفتهشده عمومی

 پایه و رقم مثل دیگر فاکتورهای همچنین و هرس هوا،مکان،حاصلخیزیوتغذیه،عواملهورمونی، و آب

 هنوز ولی شودمی خوشه چوب نکروز بروز به منجر صورتسازگار به فاکتورها این ترکیب اگرچه است.

.است نشده ثابت ها آن تک تک قطعی اثرات

 اثر عناصر غذایی -3-2-2-1

 و منیزیم میاثر کلس - 3-2-2-1-1
 عناصرغذاییوجوددارد. با برخیازمحققینعلتگزارشاتضدونقیضیدرخصوصارتباطاینعارضه

چوبخوشهعارضه مخشکیدگی خاک در پتاسیم و منیزیم تعادل عدم دردانندیرا پتاسیم غلظت گاه هر ،
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وآوندهایآبکشوچوبحالتلولهبطری و5خاکباالباشدازجذبمنیزیمجلوگیریکرده کرده پیدا
.(Christensen and Boggero, 1985)شوندیباعثخشکیدگیخوشهدرمراحلمختلفرشدم

 در عارضه وقوع مطالعات خشکیدگیاغلب نسبت منیزیم یا کلسیم کمبود به را خوشه .دهندیمچوب
دارندکهعدمتعادلپتاسیم،کلسیمویامنیزیمدردیتأکتحقیقاتانجامگرفتهدرفرانسه،آلمان،ایتالیاوسوئیس

پاشیبرگیعناصرکلسیمومنیزیمومحلولشودیمیچوبخوشهوبرگانگورمنتهیبهاینعارضههابافت
باتحقیقاتانجامگرفتهدراسترالیاوکالیفرنیاتائیدنشدهاستودرهاافتهشودامااینیباعثکاهشعارضهمی

نسبتپتاسیمبههک اینکشورهاارتباطیمنطقیبینبروزعارضهونسبتعناصریادشدهپیدانشد.گزارششده
وانشعاباتخوشهتامرحلهتغییررنگافزایشهادمبرگ(درK/Ca+Mgبهکلسیمومنیزیم)منیزیمویاپتاسیم

اینکاهشارتباطداردابدییموسپسکاهشابدییم .(Gluhic et al, 2009)کهعالئماولیهاینعارضهبا
مانندرقم حساس Gewurztraminerارقام به پتاسیم میزان باالتریاز نسبت بافتدارای در منیزیم و کلسیم

ارقامکم با دررقمتامسونسیدلسنسبت Sylvanerترحساسمانندچوبخوشهدرمقایسه ترنییپاهستند.
پتاسیمبهکلسیمومنیزیمدربافتچوبخوشهمبتالبهاینعارضهدرمقایسهبابافتسالمگزارششدهاست.

Cabernet sauvignon،Thompson seedless،Calmeriaنگوررقمبینارقامتفاوتزیادیوجودداردمثالًا
..(Christensen & Boggero, 1985)شوندیمبهشدتبهاینعارضهمبتالFlame seedlessو

کلسیممصرف همراه(CaCl2)کلرور منیزیمبه MgCl2)کلرور ) رقم شیوعRiesling93در درصد
خشکیدگی سال در است. داده کاهش را خوشه 5959چوب غلظت آزمایشی منیزیمدرصد1طی سولفات

(MgSO4)هاحبهدرپنجنوبتکهازمرحلهقبلازگلدهی)اندکیقبلازگلدهی(شروعوتامرحلهتغییررنگ
یافتباعثکاهش ب99ادامه تغییررنگو قبلاز همینغلظتیکبار اردومدردرصدیاینعارضهشد.

 که شد برده بکار رنگ تغییر 95مرحله از استفاده با مشابهی نتایج شد. عارضه کنترل باعث سولفاتدرصد
یاکودهایباپایهمنیزیمتوسطمحققاندیگریبدستآمدهاست.بااینحالکاراییاینتیمارهابستهبهمنیزیم

 فرق سال و رقم نوع آزمایش،  .کندیممحل بسیار منیزیم کاهشمؤثرتراستعمال در کلسیم ترکیبات از
درصد9بهغلظتسولفاتمنیزیمچوبخوشهدرآلمانبودهاست.درنیوزیلند،استعمالمحلولخشکیدگی

درصدشدوایندرحالیبود55درپنجنوبتازتشکیلمیوهتامرحلهتغییررنگحبهباعثکاهشعارضهتا
درصدبود.درتحقیقیدرچندتاکستانشهرستان81ینشدهمیزانعارضهدرحدودپاشمحلولکهدرانگورهای

نوبتباعثکاهششدت1درصددر0وکلسیمباغلظتمیزیمنپاشیباعناصرارومیهگزارششدکهمحلول
 بیخشکیدگیعارضه انگور در خوشه میچوب سفید )شوددانه همکاران، و بانه (5990دولتی در. امروزه

هامصرفکودهایحاویپتاسیمباالدرزمانبیشترباغاتانگورکشوربرایبهبودوضعیترنگگیریحبه
کلسیمو احتمالبهمخوردنتعادلبا افزایشغلظتپتاسیم، با نتیجه استکهدر مرسوم ها تغییررنگحبه

                                                           
1- Bottle neck 
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هنگامچوبخوشهدرتعدادیازارقاممانندبیدانهمنیزیماتفاقخواهدافتادوشرایطبرایبروزخشکیدگیدیر
دراینمواردتوصیهمی شودکهکودهایحاویمنیزیموکلسیمنیزدراینمرحلهمصرفسفیدوجوددارد.

شوند.

 تروژنیاثر ن -3-2-2-1-2
سالاثر9بهمدتبااستعمالکودنیتروژنگزارششدهاست.درتحقیقی افزایشوقوعنکروزچوبخوشه

نکروزخوشهانگوررقمتامسونبراستعمالخاکیتیمارهایکلسیم،منیزیم،نیتروژن،فسفریانیتروژنوفسفر
بههمراهفسفرباعثنیتروژنویانیتروژنسیدلسدرسهمکانمطالعهشد.نتایجنشاندادکهتیمارهایحاوی

شد مشخص مطالعات این در شدند. نکروز شدت درافزایش دمبرگ نیتروژن مقدار ازت، تیمارهای در که
مرحلهگلدهیودرچوبخوشهافزایشیافتوهمچنینشدتنکروزچوبخوشهزیادشد.مطالعاتانجام

یچوبخوشههابافتیمبتالرادرمقایسهباهاخوشهدرچوبنیتروژنگرفتهدراسترالیانیزوجودمقادیرباالی
سالم یا دآسیبندیده نشانداد. چوبخوشهنتایجمتفاوتیوجودخشکیدگیمورداثراتآمونیمرویررا

 امادارد در آمونیوم باالی غلظت بین مثبتی رابطه چوب گلمحور گل( )خوشه شدتآذین و عارضه این
توصیهبرایناساسآذیندخالتدارد.ایجادبافتمردگیگلشدهاست.ازاینرو،سمیتآمونیومدرگزارش

مصرفبیازهایمساعدبرایشیوععارضهودرتاکستانشدهاستکهدرارقامحساسمانندتامسونسیدلس
بویژهرویهکودهایحاوینیتروژن اوره( رسیدگیحبهدرزمانقبلازشروعگلدهی)آمونیمو هاومرحله

.(Pickering et al, 2005)خودداریگردد

 ها هورمونفیتو ر اث -3-2-2-2
 هاهورموناثرات اسید جیبرلینو بارکیآبسزی یک درآلمان است. شده مطالعه خوشه چوب نکروز روی

غلظت در جیبرلین 533استعمال انگور روی ام پی Rieslingپی رنگ تغییر مرحله از قبل درهاحبهاندکی
موثر5959درصددرسال89الی19و5959درصددرکنترلنکروزچوبخوشهدرسال99الی99حدود

وتشکیلمیوهدرسالبعدازهاجوانهیزنجوانهبودهاست.یکیازمشکالتکاربردجیبرلیندرانگورکاهش
بیش مقدار آزمایشی طی فرانسه در است. جیبرلین هورموکاربرد از تری اسید چوبکیآبسزن بافت در

هاخوشه با مقایسه در مبتال هاخوشهی رقم سالم Cabernet sauvignonی تزریق با شد. مولمیلی53پیدا
 رنگ تغییر مرحله در آبسیزیک غلظتهاحبههورمون است. شده ایجاد انگور این در خوشه چوب نکروز ،

بهمحلوسالبسیارمتفاوتاست اساسهیچگونههمبستگیبینغلظتآبسزیکدرنیابرآبسزیکبسته
 نکروز بروز و خوشه تواندینمچوب ولی بافتتوانیمباشد ایجاد باعث آبسزیک باالی غلظت که گفت

.(Pickering, 2006)شودیمنکروزه

 عوامل محیطی -3-2-2-3
دمخوشهبستهبهسالخشکیدگیکهشدتعارضهشدگزارشCabernet sauvignonرویرقمیادرمطالعه
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دریکرقمنشاندرسالیانمختلفنکروزچوبخوشهمتفاوتبودنشدتعارضه.باشدیم%3-08درحدود
هایقرارگرفتهدرتنشخشکی،زیادیرطوبت،سرماوتاکازتاثیرعواملمحیطیدربروزاینعارضهدارد.
باشند.خشکیدگیزودهنگاممحورخوشهمیآذینیایگلگرمادرزمانگلدهیبسیارحساسبهخشکیدگ

گرچهدراسترالیاسدرسوئی خوشهخشکیدگیبروزبردرطیگلدهینییپادمایریتأث گزارششدهاست.
شده عارضهروزقبلازگلدهیویادرطیهفتهاولتغییررنگباعثتسریع03گزارششدکهدماهایپایین
 گلدهی طی در حرارت ریتأثولی روی نسبی رطوبت و بارندگی است. نداشته عالئم ظهور در ی اینشدت

 چوبخوشهدرانگورعارضهخشکیدگیباوقوعهاحبهعارضهموثرهستند،بارندگیقبلودرطیتغییررنگ

-می قرار تاثیر تحت سرما گرمایا از بیشتر را خوشه چوب نکروز شیوع باال نسبی رطوبتارتباطداشتهاست.

 روزماندهبهگلدهی،مؤثرترازسرمادرطیگلدهیدر03هوایسرددراثرکهشدههمچنینمشخصدهد.
بروزاینعارضهبود.

 خوشه چوب نکروز باالی شیوع داری معنی طور به سایه شرایط تحت کرده رشد های تاک که شده مشخص

 در سایهدربروزاینعارضه بودند.تأثیر کرده رشد کامل آفتاب شرایط تحت که آنهاییداشتند به رانسبت

شدیدتر گیریرنگ نزدیک یا گلدهی از پیش هایدوره طول در اندازی سایه به نسبت گلدهی از دورهپس
مشاهدهشدکهبواسطههرسهاییچوبخوشهدرتاکخشکیدگینیشتریگزارششدکهبیقیدرتحق .است

یمحصولفراوانایکردهافتیدرمیپتاسایتروژنین،یاریآبادیداشتندوبهمقدارزیادیزیشیرشدرودیشد
.(Pickering, 2006; Pickering et al, 2004)دارند

 نوع رقم -3-2-2-4
 ارقام در چوبخوشه نکروز عارضه است. دیگر ارقام از یشترب CalmeriaوFlame seedlessسلطانی،
 انتشار M 53-45 و So4,161-49c مثل دارند، را منیزیم کمبود استعداد هاییکه آن یا رشد قوی هایپایه

گزارششدهاستکههرس.(Holzapfel and Coombe, 1995)دهندمی نشان را خوشهباالیی چوب نکروز
رشدریشه میزان کاهش طریق تحقیقیاز در است. شده عارضه میزان کنترل رقمتاکهایریشهباعث های

Cabernet Sauvignon تا61سانتیمترازهرطرفتنهبهعمق01متردرفواصل0*6/0کشتشدهبافواصل
بازشدنجوانه83 زمانقبلاز میزانسانتیمتردر نتایجنشاندادکه هرسشدند. خشکیدگیدیرهنگامها

.(Pickering et al, 2005)یرانشاندادندچوبخوشهدرطیسهسالمتوالیکاهشچشمگیر

 عوامل مدیریتی تاکستان -3-2-2-5
 شد گزارش تحقیقی در دارند. تأثیر خوشه چوب نکروز شیوع در تربیتی هایوسیستم تاک کانوپی نمو نوع

 داشتند زیادی رویشی رشد شدید هرس بواسطه که شد مشاهده هاییتاک در چوبخوشه نکروز بیشترین که

 ارتباط که دریافتند دارند.بعداً فراوانی محصول یا کرده دریافت پتاسیم یا آبیاری،نیتروژن زیاد مقدار به و

 دوره تا گیری رنگ طی در زیاد رشد و )متراکم تاج(کم کانوپی فاصله باال، برگ سطح و تعداد بین مثبت
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 نتیجه این نیزبه هاپژوهش برخی قبلی مطالعات برخالف.دارد وجود خوشه چوب نکروز شیوع و برداشت

 است.گزارششدهکهرقم رایج بیشتر کم رویشی رشد با هاییتاک روی بر خوشه چوب نکروز که رسیدند

است خوشه چوب نکروز به مقاوم بود، وآمریکایی اروپایی هایتاک بین تالقی یک که ، FR946پررشد
(Pickering, 2006) .که ها،خوشه اطراف هایحذفبرگ که رسیدند نتیجه این به مطالعات برخی همچنین 

 نکروز شیوع واقع در باشد،بوترتیسمی کنترل برای گیری رنگ زمان نزدیک شایع عمل یک نیوزیلند در

 خوشه چوب نکروز باشیوع مثبتی ارتباط زیاد رشد قدرت اگرچه بنابراین دهد.می افزایش را خوشه چوب

(Koblet, 1997).نیست اینطور همیشه نتایج ولی دارد باال

  1چروکیدگی حبه -3-3

 رخ میوه رسیدن طی در که فیزیولوژیکیاست عارضه یک حبه مناطقدهدیمچروکیدگی بعضی در و
انگورکاریدنیاازجملهاسترالیاودرارقامحساسیکیازتهدیدهایاصلیبرایتولیدمحصولاست.مطالعات

خودراازدستدادهوچروکیدهآماس،رندیگینمهابهخوبیرنگحبه،یمبتالهاخوشهکهدرانددادهنشان
هادارایمقدارقندکمواسیدزیادهستند.همچنینگزارششدهکهگرچهشروعاینعارضهاینحبه.شوندیم

یمدرزمانرسیدنقابلمشاهدههستند.براماعالشودمیقبلازتغییررنگحبهاستوتجمعقنددرحبهمتوقف
،درعارضهچروکیدگیحبه،چوبشودیمایچوبخوشهکهدرآنچوبخوشهقهوهخشکیدگیخالف

.(01مانند)شکلخوشهسبزرنگوسالمباقیمی


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

ایجاد خوشه چوب آوندی بافت در شده خشک نقاط عارضه دو هر در که دادند نشان اخیر تحقیقات
اینتفاوتکهدرعارضهنکروزچوبخوشهقابلروئیتودرچروکیدگیحبهشوندیم وقابلتریدرونبا

                                                           
1 - Berry Shrivel (BS) 
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بهشکلکشمشدرمی نکروزچوبخوشهحبهخشکشده همچنیندرعارضه نیستند. درمشاهده اما آیند
ترنیریش.درعارضهنکروزچوبمیوه(08)شکلهنوزآبکیودارایشیرههستندهاحبهعارضهچروکیدگی

 درچروکیدگی اما پاتوژنهاحبهاست یا و خورشید نور به ارتباطی عارضه دو هر وقوع نیستند. شیرین زیاد
هناشناختهماندهاستاماشدتعارضهبهعواملمحیطیایجادکنندهاینعارضعواملندارد.تابهامروزعاملیا

یباخاکورزیهاخاکازجملهدما،مدیریتباغونوعرقمنیزبستگیدارد.فراوانیرخدادناینعارضهدر
آبیاریدرحدبهینهنیتأمپتاسیممناسب،تنکزودهنگامخوشهونیتأممناسب)جلوگیریازفشردگیخاک(،

یاپژمردگیTraubenwelke.اینعارضهدرمناطقدیگربااسامیابدییمریبیشازحدنیاز(کاهش)نهدرآبیا
 . (Bondada and Keller, 2012)باشدنیزشناختهشدهمی0یاعارضهتجمعقند5خوشهانگور

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

 تبدیل شدن خوشه به پیچک -3-4
گویند.یکیادوهفتهبعدازمی9تبدیلشدنقسمتیازخوشهبهپیچک،کهفاقدگلاست،رادرفرانسهفیالژ

-رخمیانگورهایقوی،کهشدیدهرسشدهباشند،اینعارضهدرخوشه(انشعاباترشدظهورخوشه)مرحله

.(05)شکلدهد

                                                           
1 - Grape wilting 
2 - Suger Accumulation Disorder 
3 - Phillage 
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.(Keller, 2010)فیالژ در انگور -27 شکل

ایدراولباگرمشدنناگهانیهواویاکمیموادهیدروکربنیذخیرهتوأممصرفزیادیآبوکودازته
تربههایباالییشاخهبیشنمایند.خوشهنمایند،اینعارضهراتشدیدمیفصل،کهرشدرویشیراتحریکمی

هابرسرموادغذاییهایدرحالرشدسریعوگلاینحالترقابتبینسرشاخهشوند.دراینعارضهدچارمی
درمواردینیزتوانشدتاینعارضهراکاهشداد.زنیوعملپنسمانمیباشدکهباسرشاخهعاملریزشمی

یتوکنین،درتبدیلپیچکبهخوشهدرانگوراتفاقمیافتدکهناشیازتغییراتهورمونی،بویژهجیبرلینوسا
.(09)شکلباشدزمانفرایندگلآغازیمی


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

برایتفکیکایندوعارضهازهم)تبدیلخوشهبهپیچکوپیچکبهخوشه(بایدبهجایگـاهایـنانـدامتوجـه
درگونـهوینیفـرادوومعمـوالخوشههادرگرههایپایینیظاهرمیشوندشود.دریکشاخهسبزانگورابتدا

اگـرشـوند.هانمایانمـیوسپسبافاصلهچندگرهازباالترینخوشه،پیچکگیرندخوشهپشتسرهمقرارمی
پیچـکبـهخوشـهدرموقعیتخوشهپیچکظاهرشودفیالژواگردرموقعیتپیچک،خوشهایجادشودتبدیل

دریـکژنتیکیامکانپذیراسـت.جهشرویدادهاست.تبدیلپیچکبهخوشهازطریقتغییراتهورمونیو
درطولشاخهسالPinot MeunierانگوررقمL1گیاهجهشیافتهپاکوتاهبدستآمدهازباززاییالیهسلولی

 (.09شد)شکلهایمتعددیتشکیلآذینجاریبهجایپیچکگل
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 VvGAI(Boss andتغییر تک باز در ژن اثر به واسطهتبدیل پیچک به خوشه در یک موتانت انگور پینوت،  -23شکل 

Thomas, 2002.)


آذینتغییریافتهاستآذیندراینموتانتمویداینواقعیتاستکهپیچکانگوریکگلتبدیلپیچکبهگل
عاملتولیدهورمونجیبـرلیندرVvGAIکهبراثرهورمونجیبرلینازتکاملبهصورتگلبازماندهاست.ژن

وVvGAIایدرژنبـروزجهـشنقطـهبهواسطهباشد.آذینازسرآغازهغیروابستهمیانگورومانعتشکیلگل
آذیـنرلیندچارمشکلشدهوحالتپاکوتاهیوتبدیلپیچکبهگلتولیدجیب(Vvgai1)ایجادفرمتغییریافته

 افتد.اتفاقمی

 ریزش گل و غوره  -3-5
روز03واینافتندیمروزبعدازگلدهیاتفاق53روزقبلو53هایخیلیخطرناکگلومیوهدرطیریزش

آلودهبودنتاکبهویروسبرگبادبزنیوهایناشیاززمانریزشدرانگوراست.بهغیرریزشنیترحساس
ریزش سایر سفیدک، رویشی رشد بودن سریع دارند. فیزیولوژیکی منشاء اغلب انگور در بروزهاشاخهها و

هایضعیف،متروکه،هرسنشدهویاباگل،کمبودنذخایرغذاییدراوایلفصلدرتاکهاسرشاخهرقابت
درانگورهایمادهفیزیولوژیک،بارندگیوبادویژهبهافشانیولقاحدرگردهپرمحصولدرسالگذشته،نقص

،تنششدیدخشکیدرهابرگدرزیرهاخوشهافشانی،پوششبرگیزیادوقرارگرفتنشدیددرحینگرده
رویو کمبودعناصرغذاییمانندبور، نیتروژنزمانگلدهی، لوباعثریزشگتوانندیمهمگیدرانگور

غورهشوند.
سالنیتروژنیدرمواردیکهریزشگلوغورهناشیازضعفکلیتاکوکمبودنذخایرکربوهیدراتیو

)حذفهاخوشهشودچونباعثتشدیدریزشخواهدشددراینموردتنککردننانجامسربرداری،قبلباشد
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زمانیکهریزشناشیازرهاخوشه بایدانجامگیرد. وبروزرقابتاینشدرویشیزیادسرشاخهیاضافی( ها
5بهاندازهسربرداریانتهایشاخههایانتهاییدرحالرشدشاخه)باحذفقسمتهاباشدبخششاخهباگل

باعثتشدیدگلدهیرزماندراهحلدرستاست.تنشخشکیسانتیمتر(درشروعمرحلهگلدهی51الی
بهعبارتدیگرآبیاریبایدقبلازگلدهیانجامگیرد.،تشخیصخشکیخاکشود.درصورتریزشگلمی

آبیاریدرزمانگلدهیباعثتشدیدازطرفدیگرتاکنبایددرزمانگلدهیدرتنشخشکیقرارگیرد.
هامعتقدندآبیاریدرزمانگلدهییپسبهتراستدراینمرحلهآبیاریانجامنگیردبعضشودریزشگلمی

درارقامیکهمیزانتشکیل.خسارتجدینیستچهریزشراافزایشمیدهدامااینمیزانریزشدرحدگر
میوهبدالیلمختلفیکممیباشدآبیاریدرزمانگلبهتراستانجامنگیردامادرارقامباتشکیلمیوهباالو

درانگورخوشهکمکخواهدکرد.آبیاریزمانگلبهریزشبیشترگلوتنکشدنبهتر،خوشههایفشرده
معمولمیانگین 93بهطور تبدیلخواهندشدومابقیگلدرصدگل63تا میوه به )ها درصد(53الی83ها

برایمثالیکخوشهانگورتامسونسیدلسباتعدادکنند.خشکشدهوطیمراحلاولیهرشدحبهریزشمی
تا9باًیتقرهادرزمانبرداشتخواهدبود.قسمتاصلیریزشگلحبه933گلدرزمانگلدهیدارای5333

-زمانیتشکیلمیها.میوهشودیمگفته5بریشاترریزشغورهیاروزبعدازتمامگلاستکهبهاینمرحله50

باشد. بریشاترکاملشده اتفاقکاهشمحصولترازمقدارمعمولدرصورتریزششدیدشوندکهدوره
میزانریزشگلوغوره.شدتعارضهافتادخواهد نسبتبهرقم،محلتاکستانوسالتفاوتخواهدکرد.

داراست.درزمانرسیدن،وقتیحبهدراندکیکمترازارقامدانهدانهیبدرارقاماتصالغورهبهچوبخوشه
امادرارقامشودیمبهدمحبهنیزخارجدهیچسبیازچوبوگوشتاباقیماندهمعموالًکشیدهشودداردانهارقام

دانهیب.همچنینمیزاننیرویالزمبرایجداکردنحبهازخوشهدرارقامشودینماینبافتدیدهمعموالًدانهیب
.درکلمیزانریزشحبهباتوسعهبلوغشدتیافتهو(Winkler et al, 1974)استداردانهبسیارکمترازارقام

.بهمدتزیادیرویتاکباقیبمانندهاوهیمکهدهدیمحداکثرآنزمانیرخ

عدم تشکیل میوه -3-1
هایگلسالمومناسببودنشرایطمحیطیودرمواردنادریدرتعدادیازارقامانگورعلیرغموجودخوشه

اینحالتاغلبدرارقامانگوردوپایه)نروماده(دیدهمیتشکیلنخواهدشدسایرعواملمیوه کهدرشود.
0موسکادینتعدادیازارقاممتعلقبهزیرجنس.درصورتنبودنپایهنرمیوهرویپایهمادهتشکیلنخواهدشد

اینحالتوجوددارد دوپایگی. ارقاممادهفیزیولوژیکاماوجودندارددرارقامانگورمتعلقبهگونهوینیفرا
هایگردهسالموزندهمیباشندامادرسطحدانهگردهگزارششدهاست.اینارقامدارایپرچمواژگونبادانه

برایتشکیلمیوهنیازبهرقمنتیجهعمللقاحانجامنخواهدشدومنافذیبرایخروجلولهگردهندارندودر

                                                           
1 - Berry shatter 
2 - Muscadine 
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افشانمناسب درصورتکشتیکدستاینارقامگرده فیزیولوژیکدارند. سایردرمناطقیکهکشتماده
وجودنداردمعموالمیوهتشکیلنخواهدشد.برایناساسالزماستارقامتجاریمادهفیزیولوژیکارقامانگور

دربینارقامانگورتجاریکشورتعدادیاز نیزمعرفیگردد. آنها هرکشوریشناساییوارقامگردهدهنده
وزومارومیه،الحقی،ساچاخ،کندورگویملکی،سایانی،مامبرایمه،بولمازو،چاوهگا،قرهگندمه،قزلاجمله

نفتیبیجار، کرلو، شیرشیره، خلیلیقرمز، یزندائی، دوریوی، ویسقلی، خرماوی، سیاهسرچال، کرمانشاهی،
(.5999)دولتیبانهوجلیلیمرندی،مادهفیزیولوژیکهستندپرالقونقور،شرشره،فرخیسیاهکردستان،

 1 تشکیل میوهکاهش  -3-3
 تبدیلشدندر طبیعیتلقیمیدرصدگل13انگور تشکیلمیوه بهحبه ها از درصدنیزدر93شودوکمتر

می قرار میوه تشکیل کاهش محدوده گیرد. بودن طبیعی حبهمیوهتشکیلمیزان رشد و انگور در بهبستگی
.داردافشانی،لقاحوشروعرشدطبیعیدانهردههایگردهوتخمکزندهوسپسگهایکاملبادانهتشکیلگل

ایکهدراینفرآیندایجاداختاللنماینددرنهایتمنجربهکاهشمیزانتشکیلمیوهزندهوغیرزندههرعامل
کههستندبسیارمهمدربروزاینمشکلدرانگورعواملیلقاحنقصاندرافشانیوگردهاختاللدرخواهدشد.
ذخیرهونیتروژندروکربنیهمیزانعواملفیزیولوژیکیمانندعواملمحیطیقبلوطیگلدهی،ریتأثخودتحت

یدرحالرشدبرهاشاخهوهاگلیداخلخوشهوهمچنینهاگل،رقابتبینهایدایمیتاکدراندامشده
ژنتیکینیزاختالففاحشیدرازلحاظقراردارند.بوروروی(ویژهبهکمبودعناصرغذایی)وسرموادقندی

گل با ارقام از تعدادی در دارد. وجود انگور ارقام بین میوه تشکیل کابرنتمیزان مانند کامل دوجنسه های
میوه تشکیل میزان مرلوت و سیلوانرذاتاًساویون مانند ارقامی از درباشد.می0کمتر نیز ژنتیکی اختالف این

(.May, 2004باشد)هایچندسالهتاکمیمیزانذخایرغذاییدراندامهایسالموارتباطباتشکیلگل
 

 عدم تبدیل شدن گل به میوه  -3-8
عارضه9کولیور فرانسوی( آن)اصطالح در که است فیزیولوژیکی ازای زیادی تبدیلهاگلتعداد غوره به

درنمایند.ریزشمیوتبدیلشدنبهغورهخیلیجوانچندروزبعدازبازشدنقبلازبازشدنویاوشوندینم
واقعی)دانه بسیارکمحبه بهعارضهکولیوردرزمانرسیدنشاملتعداد یانهایتیکخوشهدچارشده دار

اینعارضهناشیازواکنشمتابولیکیانگور.(Dry et al, 2010)خواهدبود6بیدانه(وتعدادیمادگیسبززنده
ازاصطالحگاهی.درزبانانگلیسیشودیمبهشرایطمحیطیاستکهمانعتشکیلمیوهبعدازمرحلهگلدهی

درشود.اینعارضهبایکدورهسرما،هوایابریوبارندگییاحرارتبسیارباالدربهاراستفادهمینیز1شاتر

                                                           
1 - Poor fruit set 
2 - Silvaner 
3 - Coulure 
4 - Live Green Ovaries (LGOs) 
5 - Shatter 
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زمان تشدید شودیمگلدهی در همچنین ناهنجاری این کمهاتاک. ذخایر با کربوهیدراتییی یهابافتدر
وردیگینمودرنتیجهگردهافشانیولقاحانجاممانندیمبستهباقیهاگلدراینحالتکهدهدیمچوبیرخ

کولیورباعثتولیدندینمایمریزشهاگل وعملکردتاک(93هدشد)شکلینامنظموتنکخواهاخوشه.
کاهشپیداخواهدکرد.


 (www.actahort.org) عارضهکولیورجهیدرنتکاهشتشکیلمیوه-93شکل

 

پایه از بعضی در حتی و انگور ارقام در عارضه این دادنشدت رخ اصلی علت است. متفاوت پیوندی های
ها(درشروعفصلرشداستکهتاک)ریشه،تنه،بازووشاخهیهااندامکولیورکمبودنذخایرکربوهیدراتی

تغذیه وضعیت به هم طوریآن به دارد. بستگی قبل سال در عوامل سایر و باردهی میزان و زمانای در که
خواهدآمدواینمواداغلببهبهوجودهاگلهاویمحدودبینسرشاخهارهیذخگلدهیرقابتبرسرمواد

بزودیهادراتیکربوههاهدایتخواهندشددرنتیجهباکاهشیشیدرسرشاخهسمترشدرو یموردنیاز،
گل حتی و شده چروکیده هاغورهها قطر )تا می1یریز ریزش متر( بروزمیلی خاصی مقدار یک تا نمایند.

اساس بر محصول تولید میزان تنظیم برای تاک طرف از عادی واکنشی و طبیعی امری ذخایرکولیور مقدار
وقتیاینعارضهباشرایطنامساعدمحیطیکاهشدهندهفتوسنتز)هوایابری، اما غذاییقابلدسترساست.
افزایشدهندهتنفسورشدرویشیشاخه)مانندگرمایاولفصل(درزمان شرایطمرطوب،سرماو...(ویا

زمانیکهدارعملکردخواهدشد.کاهشمعنیشود،کولیورتشدیدخواهدشدوباعثزمانهمگلدهیانگور
-بهکارمی5هواییوهواعاملاولیهبروزعارضهباشد،فرانسویانبرایاینحالتاصطالحکولیورآبوآب

یپررشدوهرسشدید،کههاهیپا،نیتروژنیبسیارحاصلخیز،مصرفزیادهاخاکشدتاینعارضهدربرند.
یتازهتشکیلشدههاغورهوگلوهاآنودرنتیجهبروزرقابتبینهاشاخههمگیباعثافزایشرشدرویشی

.اولینراهبرایکنترلخساراتاینعارضهاستفادهازارقامیاشودیمتردیده،بیششوندیمبرسرموادغذایی
هرمهاکلون کشوریمتحملشناختهشده ارقامباشدیمنطقهیا .Grenache ،Malbec ،MerlotوMuscat 

                                                           
1 - Coulure climatique 
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Ottonelیباحساسیتکمتربهعارضهدراینارقامشناساییودردسترسهاکلونبسیارحساسهستند.امروزه
واطمینانازوجودسطحبرگیمناسببرایفتوسنتزتاحدودیازشدتهاتاکهستند.اجتنابازهرسشدید

ازتواندیمیسبزبارشدسریعدرانتهایدورهگلدهیهاشاخه.برداشتننقاطانتهاییرشدکاهدیمینعارضها
ازهاشاخهوهاگلرقابتبین برایمحدودکردنتوانیمیرشدهابازدارندهبرسرذخایرموادقندیبکاهد.

یجواننیزاستفادهنمود.هاشاخهرشد

 خوشهدمترکیدگی روي  -3-9
خوشهتعدادیازارقامانگورابتدانواحیبادکردهایجادشدهکهبعدازمدتیبهصورتطولیترکبردردم

ییازلحاظحساسیتوجوددارد.تاکنونارتباطیبینهاتفاوت.مطالعاتنشاندادهکهبینارقامانگوردارندیم
یمنفیرویرسیدگیوکیفیتمیوهریتأثاینعارضهوعواملمحیطیوغذاییمشخصنشدهاست.همچنین

نداشتهاست.

 زنی دیرهنگام جوانه -3-11
حدودچندینوشوندمیهایرویتاکبازجوانهاکثرکهدرفصلبهارشودیممشاهدههاتاکستانبعضیازدر

.بهمانندمیاندودرخوابباقیجوانهنزدههاهنوزتاکتعدادیدیگرازدرحالیکهنمایندوبرگتولیدمیگره
هاتاکاینمرحلهنمویامابهدلیلعقببودنندینمایزدهوشروعبهرشدمنیزجوانههاآنبعدازمدتیرمرو

شروعبهگلدهیم محصولوچونشرایطبرایگردهندینمایتازه اندکیافشانیدرآنموقعمناسبنیست،
 (.95)شکلنمایندتولیدمی

  

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

گرچهدرسالقبلاستهادرجوانهتکاملهاوناقصماندنبروزاینعارضهبهدلیلکاملنبودنبلوغشاخه
-زنیدرتاکمیباعثتاخیریاعدمجوانه5هایباکتریاییازجملهبیماریپیرسمواردیهمتعدادیازبیمای

                                                           
1 - Pierces 
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ب)(Feil and Purcell, 2001شوند عالوه برطرفنشدننیازسرمایییارعواملذکرشدهدر. اینعارضه،
شوندکهحالتبرطرفنشدننیازهایانگورمیزنیجوانهرجوانهویاعدمیکنواختیدریتأخگرمایینیزباعث

انگورکاری در بیشتر درسرمایی متعددی گزارشات افتد. می اتفاق گرمسیری نیمه و گرمسیری مناطق های
،عصارهسیر،روغنولکونیتراتپتاسیمدربهبود5خصوصاستفادهازمادههیدروژنسیانامید)دورمکس(

هزنیوافزایشصفاتکمیوکیفیانگورهاییکهدرمناطقگرمرشدیافتهاندونیازسرماییآنهادرصدجوان
درصددورمکس5و9های.درتحقیقیاثراتغلظت(Eshghi, 2010)بهخوبیتامیننشدهاست،وجوددارند

اهوازبررسیگردیدومشخصشدزنیوکمیتوکیفیتمیوهانگوررقمسلطانیدرمنطقهدریکنواختیجوانه
درمناطقباخطربروز(Naderi, 2014)%دورمکسباعثبهبودعملکردوکیفیتمیوهگردید5کهغلظت .

دورمکسباعثزودتربازشدنجوانه بکاربردزیرا را احتیاطکاملاینماده بایدبا هاسرمایدیررسبهاره
اشودیم بهاره سرمای اثر بر نتیجه در مصرفو مناسب غلظت و زمان اساس این بر رفت. خواهند بین ز

  گردد. مشخص پژوهشی مطالعات طریق از باید منطقه و رقم هر برای صورتدورمکس جوانهدر که زنیی
جوانهتاکدیرهنگام و شاخه بلوغ بودن ناکافی هرستوانیمباشدبواسطه زمان جوانهدر شاخهیهااز ته

هانیزحاویموادغذاییکافیاستپساجرایهامعموالًبالغبودهوچوبشاخهآناستفادهکردزیرااینجوانه
.(Winkler et al, 1974)خواهدبودمفیدهاتاکهرسکوتاهدراین

 

ها بلوغ ناکافی شاخه -3-11
باشد.هادرمناطقمعتدلهمیزنیتاکتاخیردرجوانههایرویآنهاازدالیلاصلیهاوجوانهبلوغناقصشاخه
شوندهاقادربهبلوغکاملنمیباشدکهشاخههایدنیامیایعمومیدربسیاریازانگورکاریاینعارضهپدیده

-باقیخواهندماندودراثرسرمایزمستانهبهرنگصورتیبهصورتسبزرنگتااواخرپاییزوستشاخهپو
هایپررشدناشیازتاک-0دهیبیشازحددرسالقبلمحصول-5 ازجملهعواملمتعددیآیند.درمیقرمز

فواصلکمتاکمهایمتراکتاکستان-9مصرفزیادآبوازتدرطیفصلرشد ازهمکهنفوذنوربا ها
رشدپائیزهشاخهبهدلیلآبیاریویامصرفنیتروژندراوایلپائیزیاهرس-0داخلتاجبهخوبیانجامنگیرد

درتابستانوبهدنبالآنویاچرایدامهایماریبرگشدنبهدلیلحملهآفاتوببی-9آخرفصل،سبزشدید
رابهتاکساالنهویروسیکهچرخهرشدیهایماریکمبودعناصرغذاییویاوجودب-6،هادرپائیزرشدشاخه

تماماینعواملباعثبالغهانقشدارند.،دربلوغناکافیشاخهبرداشتدیرهنگاممحصول-1وزنندیهمم
ه مواد دلیلفقـــدانذخیرهشوندیکربنهکافیدرشاخهمدروینشدنوعدمذخیره به بهار اینحالتدر در

افتادهویااینکهدرفصلزمستانبهدلیلریزنیبهتأختعادل،جوانههاهمراهباهرسنامکافیوناقصبودنجوانه
زنیدربهارزنیویاعدمجوانهدرجوانهریمعموالًتأخ.روندیضعیفشدهازبینمهایتاکسرمایشدیداین

 از خاصی مناطق تاکستاندر گرفته.شودیمدیده انجام عملیات مقایسه خاکبا وضعیت آبیاری، شامل
                                                           

1 - Hydrogen cyanamide (Dormex) 
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قرارگرفتهبامناطقطبیعی،ریدهیمناطقتحتتأثازلحاظبافتومقدارنیتروژنومقدارمحصولمخصوصاً
املیکهباعثکنترلرشداضافیوععلتایجادعارضهرامشخصنمودوبرایکنترلآناقدامکرد.توانیم

آشاخه و نیتروژنه کودهای متعادل )مصرف مناسب(ها سبز و خشک هرس تاجب، داخل به نور بهتر نفوذ ،
سبز( موثر)هرس ناهنجاری این شدت کاهش در شوند خوشه( تنک و خشک )هرس میوه تولید توازن و
.(Winkler et al, 1974)خواهندبود

 ساله و بارده قرمزکی يها شاخه -3-12
کهبهدالیلمختلفازجملهباردهیسنگین،بلوغوشودیدیدهمهاییتاکدراکثرا5ًقرمزیهاعارضهشاخه

بهتأخچوبیشدنشاخه تااواخرپائیزسبزباقیافتادهوکاملنشدهباشد.دراینصورتپوستشاخهریها ها
بسیارشاخصقرمزیهاشاخهوجود.دهندیماندهودراثرسرمایزمستانهبهرنگصورتیتاقرمزتغییررنگم

براثرسرمایزمستانغلبهاااست.اینشاخهتاکموادهیدروکربنهدررهیذختشخیصکمبودنرایخوبیب
زیرادهندی،اینعارضهرانشاننمتاکیکیهامتذکرشدکهتمامیشاخهد.بایروندیخشکشدهوازبینم

آن هیدروکربنه ذخایر داردمقدار تفاوت همدیگر با ها . این عالج بینراه تناسب و تعادل برقراری عارضه،
هاموادغذاییکافیدرخوداستتاهممحصولمناسببدهدوهماینکهشاخهتاکدهیوقدرتمحصول

 ذخیرهکردهوچوبیشوند.

 اردهی بیش از حدب -3-13
هابهمیوهرابهمیوهتبدیلنماید،بلکهدرصدیازگلشیهاتمامیگلتواندیمانندسایردرختانمیوهنمانگور

.دراینمیانبعضیعواملمانندنوعرقم،تغذیهوآبیاریمناسب،قدرترشدندینمایتبدیلشدهوبقیهریزشم
بهگلتبدیلمیزانگلوهمیهاکههمتعدادخوشهشرایطیفراهمنمایندتوانندیمهوایمناسببمتعادلوآ

وم یابد افزایش باردهییوه ایجاد شوندباعث حد از 90های)شکلبیش .(99و از بعضی نظر ،تاکدارانبه
بای افزایشعملکرد،کیفیتمیوهدباردهیزیادیکحسناستاما ویافتخواهدکاهشتوجهداشتکهبا

نیست.باردهیبیشازحدباعثتاکداروتاککهدرنهایتبهنفعگرددیعوارضجانبیدیگرینیزایجادم
تعدادکاهشنسبت شودمیبرگبهمیوه نتیجهمقدارقند، کمگیریواندازۀحبهرنگشدتکهدر ترازها

تریالزمخواهندداشتهازمانبیشزیرابرگ)خواهدافتادریخأنیزبهتهاوهیحالتطبیعیگشتهورسیدگیم
م قند مقدار اهاوهیتا خوشه(،دهندفزایشرا نوک شدن خشک شاخههمچنین رشد کاهش و تشدیدها ها

شود.می
ها،مقدارذخیرهغذاییوهیدروکربنهشاخههاوهیبهدلیلمصرفبیشازحدموادفتوسنتزیتوسطانبوهیازم

کهاینردیگیهانیزبهطورکاملانجامنموچوبیشدنشاخهابدییبرایمصرفسالآیندهبهشدتکاهشم
هادرفصلزمستاندچارسرمازدگیشدهوخشکشوندودربهارنیزدچارتااینشاخهشوندیعواملباعثم

                                                           
1- Red cane 
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شایدتاکباردهیسنگینبحثبرسرند.شوسالآیندهدردرجوانهزنیوافتعملکردرینقصانجوانهوتأخ
استکههرسالصدماتخودراتاکدارانموردغفلتدرنگاهاولسادهبهنظرآیداماواقعیتیفراموششدهو

ترازفروشمحصولفراوان،معموالًکنترلیرویمتعادلبرایکسبسودبهظاهربیشتاکدارانآوردهووارد
ندارند.هابوتهساختنباردهی

 

 (1939، )عکس از دولتی بانه رشه رقمانگور گل در  یها تولید بیش از حد خوشه -92 شکل
 

 

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

مترمربعسطحبرگبرایهرگرموزنترمیوهویاسانتی53حدودعموماًمطالعاتانجامگرفتهنشاندادهکه
03یبزرگاینعددبههاخوشه.برایارقامباباشدیمبرگبالغبرایدوخوشهبااندازهمتوسطالزم50الی53
د،بایتاکپسبراساسایناصلاولیهوباتوجهبهقدرترشدرویشی.(Olmstead, et al, 2011)رسدیمنیز

هر انتخابوبقیههرچهزودترحذفبوتهتعدادخوشهمناسببا حبه.شوندرا بهامروزهحذفخوشهیا ها
دریعیشناختهشدهاستوکاربردوسامریزییانگورهایرومتیفیبرایبهبودکعنوانتنکخوشهیاحبه

گل،یهاهاداردبطوریکهدرطیمراحلیوبامشاهدهباردهیبیشازحدیاتعدادزیادیازخوشهاکثرتاکستان
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کهبااینکارندینمایآلودهموضعیف،خیلیکوچکیاخیلیبزرگیهااقدامبهحذفتعدادیازخوشه
باباردهیبیشهایبوتهرشدمطلوبییافتهوازکیفیتباالییبرخوردارخواهندشد.ماندهیباقیهاوشهمابقیخ

هاودرنتیجهرشدریشهنیستندریشهرایموادغذاییکافیبنیتأمقادربهازحدبهکمیآبحساسهستندزیرا
 یابد.کاهشیافتهوقدرتجذبآبازمناطقدوردستکاهشمی

 ايحبه ساچمه -3-14
 گلانگوردر معموالًییها، تبدیلنشوند، میوه به ریزشکه بعدازتشکیلمیوه، روز ده تا هفته درطییک

امادربعضیکنندیم بهدانهریز،گردوبدونیهابلکهبهحبهکنندیتلقیحنیافتهریزشنمیهاارقام،گلاز.
یهاداروجوداینحبهدرارقامدانه.مانندیتبدیلشدهورویخوشهباقیم5بریشاتاییاهایساچمهحبهاسم

9میلراندژو0(.بهاینعارضهمرغوجوجه96)شکلدهندیمیوهراکاهشموبازارپسندیریزکیفیتظاهری
دانه.(Suneel et al, 2000)شودهماطالقمی برایارقام منابععلمیازاصطالحمیلراندژ بعضیاز داردر

شاتبریاطالقمیگرددکهبهحبهاستفادهمی دانهازاصطالحمرغوگرددودرارقامبیهایریزوبیدانه،
(.Dry et al, 2010شود)هایریزجوجهگفتهمیجوجهاستفادهمیگرددکهحبهدرشترامرغوحبه


 (.1937)عکس از دولتی بانه،  دانه دار انگورایجاد شات بری در  -94 لشک

 عوامل ایجاد کننده شات بري  -3-14-1
مطالعاتزیادیدرموردعللایجادشاتبریدرانگوربهانجامرسیدهاستوعواملموثرمتفاوتیدربروزاین

آبوهابهدلیلنامناسببودنشرایطعدمتلقیحگلگردهافشانیضعیفو-5اندازجملهعارضهگزارششده
هاکمبودموادهیدروکربنهدرگل-0افشانیهواییبهویژهبارندگییاگرمایشدیدیابروزسرمادرحینگرده

،باعثتضعیفنسبتباالیگلبهسطحبرگ-6نقصانبعضیازاجزاءساختمانگل-9قبلوهنگامگلدهی
                                                           

1 - Shot berry 
2 - Hen and chicken 
3 - Millerandage 
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بهخوبیتغذیهنشدهوتشکیلمیوههاگلهکهدربعضیازارقاممانندموسکاتآلکساندریاشدهاگلتغذیه
مانندویروسییهایماریوجودبعضیازب-1انجامگیردهاگلدراینحالتبایستیتنکباشدمیخیلیکم

تنشخشکیدر-9نوعرقمانگور-5ومولیبدنرورویوویژهبکمبودعناصــرغذاییبه-8برگبادبزنی
امادرتعدادیازارقامبیدانهنیزمانندرقمپرلتنیزدیدهشدهاستدارارقامدانهاغلبدرنعارضهیا.سالقبل

ساچمهحبه میهای تولید پاششودای محلول بی. غذایی عناصر مناسبوبا هرس و متعادل تغذیه روی، و ر
بریراکاهشدهند.یکارتباطروشنبینتولیدشاتشاتبریشدتتشکیلیابهطورقابلمالحظهتوانندیم

هرعاملیمانندهرسشدید،کهتعدادورشد،ومحدودیتتوسعهبرگدراوایلفصلرشدوجودداردبنابراین
باعثتشدیدتولیدرشدوهمچنینبرداشتنبرگدراوایلفصلدهندیدرابتدایفصلکاهشمراهابرگ ،
 د.نشوبریمیشات

 ترکیدگی حبه -3-15
ترکیدگیدرناحیهاتصالدمودهدیمیحبهرخهاکنارهیا5گاهلیحبهانگوردرناحیهگهایدگیترکاغلب

 ترکیدگیحبهدرقبلوبعدازبرداشتوبهدلیلعواملمتفاوتیایجاد(91)شکلشودیمحبهکمتردیده .
شودیم کیفیت کاهش باعث عارضه این بازارپسند. تشدید و محصول هایدگیپوسی قارچی .شودیمی

انگورکاریدرمحدودکنندهعواملنیترمهمپوسیدگیخوشهناشیازقارچبوتریتیسوعارضهترکیدگیحبه
آ بیشترینرشدحبهانگوردرمرحلهسومرشدیبمناطقبا تغییرهوایمرطوبهستند. یا رسیدگی )شروع
.شودیماستواغلبترکیدگینیزدرایندورهظاهرهاسلولکهناشیازافزایشاندازهدهدیمرخرنگحبه(


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

                                                           
1- Blossom end 
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1- Delaware, 2- Concord, 3-  Niagara, 4- Muscat Bailey, 5- New Niagara, 6- Neo Muscat, 7- Steuben, 8- 

Takasumi, 9- Italia, 10- Ruby Okuyama, 11- Olympia, 12- Kyoho, 13- Rizamat 


وآنانجامگرفتهاست.ساختارپوستحبهرمطالعاتزیادیدرموردفیزیولوژیترکیدگیوعواملدخیلد

بهواسطهترکیدگیاست.ارقامتعیینبروزوشدتعاملمهمیدرآن5پذیریقابلیتارتجاعوانعطافویژگی
پوستحبهحساسیتمختلفیهمبهترکیدگیدارند.درارقامحساسهایانبساطیوویژگیتفاوتدرساختار

هدردرحالیکدارندیمهاترکبردرصدحبه13اتمسفربرسددرحدود51زمانیکهفشارتورژسانسسلولبه
هایبارطوبتباالبااتمسفربرسد.ترکیدگیدرخاک63ارقاممقاومبرایترکیدناینتعدادحبهفشاربایدبه

.همچنینسرما،روزهایمرطوببااندکیبادبهدنبالیکآبیاریبرایایجادشودیمیکدورهکمآبیتشدید
بارندگیدراواخردورهرسیدنحبهترکیدگیدرارقامحساسانگوربامقدارقندمتوسط ها،کهکافیاست.

گرچهدراینحالتنیزارقامشودیمهاحبهبهشدتباعثایجادترکیدگیدر،قطعشدهاستهاآنآبیاریقبالً
 هستند. متفاوت همدیگر با انگور سال 5999در دنبالو به صدماتآخربارندگی میزان ارومیه در فصل

انگورعسکریبسیارحساسوقزل.(98)شکلسیونارقامانگورایستگاهکهریزبررسیشدترکیدگیدرکلک
حساسیتباالییبهاینFlame seedlessاوزومبسیارمقاومبهترکیدگیبودند.دربینارقامخارجینیزانگور

 همراه به زیاد محصول داد. نشان هاخوشهعارضه افزایش را ترکیدگی میزان فشرده انگورهایدندهیمی .
Thompson seedless ،Ruby seedless رقمCardinalو انگور و دارند عارضه این به کمتری حساسیت

Emperorبهواسطهداشتنپوستحبهضخیممقاوماست(Yamamoto and Satoh, 1994)استفادهازاتفن.
بردنجیبرلینردرحالیکهبکاشودیمگیریدرمرحلهبعدازورایژنباعثتشدیدترکیدگیحبهبرایرنگ

 .(Lichter et al, 2015)دهدمیزانصدماتراکاهشمی

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

1937.) 

                                                           
1 - Elasticity and plasticity 
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  1حبه صورتی -3-11
هایانگوررقمسلطانیدردنیاتوسعهیافتهاستکهاغلبتاکستانایبهطوروسیعدردرچندسالاخیرعارضه

هاییکخوشهدرزمانرسیدنبه.دراینناهنجاریتعدادیازحبهاندنشدهدالیلبروزآنبهخوبیشناخته
و95آیند)شکلهایمتفاوتیرویخوشهبهرنگصورتیدرمیصورتتصادفیدرموقعیت بهجیبهتدر(

هاچندروزبعدازبرداشتآبکیشدهونماید.اینحبهجذابمیرآمدهوظاهرخوشهراغیزکدردررنگقرم
می دست از را سردخانه در نگهداری و نقل و حمل قابلیت نتیجه در و شد خواهند پالسیده نهایت دهنددر

(Dhakane, 2015).زمانشروعرسیدگی،مصرفهایمتعددیمانندتنشخفیفکمآبیدرامروزهازروش
رنگ بهبود برای دیگر روش چندین و آبسزیک اسید هورمون و اتیلن از استفاده و پتاسیم حاوی کودهای

هادرتنششود.اماقرارگرفتنطوالنیمدتتاکگیری،تسریعتجمعقندورسیدگیدرارقامانگوراستفادهمی
یررنگومصرفبیشازحدنیازکودهایحاویپتاسیمباالوبعدازمرحلهتغیویژهبهکمآبیطوالنیمدت

می استفاده گیری رنگ بهبود جهت )که اتفن هستند.ماده صورتی حبه عارضه وقوع اصلی دالیل از شوند(
هاازعواملیهاونوساناتزیاددمایروزانهدرطیرسیدنحبهپاشیکلسیمبعدازنرمشدنحبههمچنینمحلول

برایکاهششدتبروزاینعارضهتوصیهشدهاستکهازدهگزارشش اندکهدربروزعارضهنقشدارند.
،کهمعموالًبرایافزایشمقدارقندوبهبودرنگ0هاواردآمدنتنشآبیدرازمدتدرمرحلهتغییررنگحبه

می اجرا میوه رسیدگی و تگیری و حدغلظت از بیش مصرف از گردد. اجتناب کودهایشود، دفعات عداد
 حاویپتاسیمباالومادهاترلدرمرحلهترشوشیرینشدنخودداریگردد.

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

 

                                                           
1 - Pink berry 
2 - Verasion 
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  1ناهمرسی -3-13
،ونسبتمقدارقند،اسیدرسیدگیوکیفیتدرانگوردوعاملجداازهمنیستند.کیفیتمیوهبستگیبهتعادل

بهامروزودربیشترتاکستان.موادمعطروترکیباتفنلیداخلحبهدارد تا مقدارقندمیوهاغلببهگرچه ها
-حبهمناسبویکنواخترنگگیریاماهاستمورداستفادهقرارگرفتورسیدگیتعیینکیفیتعنوانشاخص

روزهدررسیدگیبینچنداختالفنیزفاکتورمهمیدرکیفیتظاهریوبازارپسندیدارد.یداخلخوشهها
معموالدرتعدادهاییکخوشه)باالوپایینخوشه(دررسیدگیحبهاختالفدوخوشهازیکبوتهانگورو

هاوتواندبهطورطبیعیناشیازاختالفدرزمانبازشدنگل.ایناختالفمیداردزیادیازارقامانگوروجود
ب تفاوت نیز رسیدگی زمان در نهایت در که باشد میوه میوتشکیل جود مدیریتیوآید. فاکتورهای همچنین

می ).. هرسو تعادلآبی، باشندمحیطی)مانندآبیاری، تاثیرداشته بلوغمیوه  ,Cortazar-Atauri)تواننددر

G.D, 2009).
هاییکخوشهاستهایمرحلهرسیدگیانگورناهمرسییاعدمیکنواختیدررسیدنحبهیکیازناهنجاری

کهدررسیدهقراردارندرنگگرفتهوهایهایسبزونارسدرکنارحبهخوشهحبهیکبهطوریکهدرداخل
(.99بهشدتکاهشخواهدیافت)شکلودرارقامفرآوریکیفیتظاهرخوشهخوریدرارقامتازهنتیجه

عواملمتعددیازجمله رسیدن، زمان در آبی،تنشپتاسیم،کمبودتاک،محصولزیادیگرمایباالیهوا
زیادیمحصولوماندهباقیزیادیجوانهکه)زیادشارژبامناسبهرسعدمودیفورتوعلفکشآسیب
.درایجاداینناهنجارینقشدارند(شودمیایجاد

دماگرچهیکیازفاکتورهایبسیارحبهانگورنقشدارند.تمامیعواملمحیطیرویرشد،توسعهورسیدن
درایجادناهنجاریناهمرسیحبهانگورفصلرشدطیدرهایباالباشدامادمامهمدرفتوسنتزورشدتاکمی

باعثکاهشگراد(درجهسانتی91الی93،دماهایباال)گونهوینیفراانگورارقامزمانبلوغحبهدرنقشدارد.
درجه93تا01بین.درانگوررقمسلطانیدمایبهینهبرایفتوسنتزدنشوهامیحبهآنتوسیانینوزن،مقدارقندو

مطالعاتنشاندادهاستکهگرادتخمینزدهشدهاستسانتی قادربهگرادتاکسانتیدرجه60دردمای. ها
هاونخواهندبودزیرادرایندمااحتماالمیزانتخریبآنزیمخورشیدیبرایفتوسنتزانرژیکارایبکارگیری

ناشیازیفتوسنتزفعالیتازطرفدیگراثراتمخربدمایباالیهوابرکلروفیلبیشترازسنتزآنهاخواهدبود.
آب استرس تاکایجاد انگورباشد.میدر میوه ناهمرسی میزان با تاک فتوسنتز میزان که داده نشان بررسی

هاوتولیدوتامینموادزیادشدنمیزانفعالیتفتوسنتزیبرگحفظیابطوریکههرعاملیکهبرارتباطدارد
مشخصشدهد.شوهامیباعثکاهششدتمشکلناهمرسیحبههاتاثیرداشتهباشدفتوسنتزیالزمبرایمیوه

هایهادرمقابلنورخورشیدواستفادهازسیستماستکهافزایشنسبتبرگبهمیوه،قراردادنمناسببرگ
باعثافزایشتجمعقنددرمیوهوکاهشناهمرسیمیشوند،تربیتی،کهمانعتراکموفشردگیشاخهوبرگ

                                                           
1 - Uneven ripening or asynchrony or Harlequin 
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درحالیکهباردهیبیشازحد،کاهشهامیحبه اندازیشدتناهمرسیرانسبتبرگبهمیوهوسایهشود
نمیاینواقعیتکهفقطتعدادخاصیازحبهنمایند.بیشترمی بهطوریکنواخترسیده شوندهاییکخوشه
ویاتادهدکهتعدادیفاکتورفیزیولوژیکیانتخابیتعیینمینمایندکهکدامحبهبهخوبیبالغنشودنشانمی

اثراتبذروارتباطبینتعدادووزنبذربارشدوتوسعهحبهانگوربهخوبیشناختههگردد.چهحدیرسید
است شده رقم انگور حبه ناهمرسی ناهنجاری با حبه تعداد .Concordحبه دارد. ارتباط سبز زمانهای در

دارایبیشتررنگباهایهحبهایرسیدهبودند.برداشتحاویتعدادبذرسالمکمتروبذرمردهبیشترازحبه
میمشکلدچارراآنهاگیریرنگوکردهرقابتدیگرهایحبهدانهباکههستندزندهوسالموبهترهایدانه

رویهایرشدگیاهیازجملهجیبرلین،اکسینوسایتوکنینبذوربهعنوانمنبعتولیدتعدادیازهورمون.نمایند
هاییکهحبهانتقالموادمتابولیکبهسمتحبهنقشموثریدارند.زمانیکهموادفتوسنتزیتاکمحدودباشد

 متباشندبذرسالمنداشتهکافیتعدادبه برایانتقالمواد کافیبرایتکمیلرسیدگیبولیکیافاقدتوانالزم
.(Cawthon and Morris, 1981)هستند

برایایجادرسیدگییکنواختحبهانگوروکاهششدتناهمرسیتوصیهشدهاست.باتوجههایزیادیراه
کنترلهایازراهگرددپسیکیهاتنظیممیبهاینکهفرآیندرسیدگیدرانگورتاحدزیادیتوسطهورمون

تواندونوعرقم(میباشد.کاربردخارجیاتیلن)بستهبهزمانمصرفهامیناهمرسیاستفادهدرستازهورمون
نقشدرافزایشمقدارقندوشدترنگ گیریویکنواختیرسیدگیدرتعدادیازارقامانگورگونهوینیفرا

الزمبهیادآوریاستکهپاسخبهمصرفاتیلندرانگورکامالبهرقمبستگیداردوتعدادیازداشتهباشد.
Concord)ارقام ،Delaware(نمی رسیدگی تسریع در را الزم جواب ماده این حبهدهندبه ریزش راو ها

گیریرنگبهبودباعثهاجیبرلینازطریقافزایشانتقالموادفتوسنتزیبهداخلحبهمصرف نماید.تشدیدمی
جهتممانعتازمتعادلشدن،هرسشیرینوترشزماندربویژهپتاسیمبهینهمصرف.شودمینابالغهایحبه

.(Cortazar-Atauri, G.D, 2009)وآبیاریمناسبتوصیهشدهاستباردهیبیشازحد
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های نارس در کنار حبه های رسیده در یک خوشه انگور رقم رشه )عکس از ناهمرسی انگور، وجود حبه -98شکل 
 .(1937، دولتی بانه

 1پژمردگی نوک خوشه -3-18
یاسلطانیThompson seedlessهدررقمژهایزمانرسیدنبوییکیازناهنجاریخشکیدگیانتهایخوشه

چوبخوشهمانعتبادلراحتآبوموادغذاییدرایروشندربخشانتهاییهایقهوهاستکهدرآنزخم
درمواردشدیدبروزعارضهشود.شودوباعثچروکیدگیوخشکیدگیچوبانتهایخوشهمیاینناحیهمی

93 حبه63الی و شد خواهد خشک کامال خوشه انتهایی بخش قهوهدرصد رنگ به سفت کوچک ایهای
باقیمیروشندراینناحیه بروزاینعارضههنوزمشخصنیست.درمواردیکمبودشدیدعاملاصلیمانند.

ایجادمینمایدکه قابلازطریقانالیزبرگوتعیینغلظتاینعنصرپتاسیمدراینرقمهمچینعالیمیرا
درمواردیهمدرشرایطوجودپتاسیممتعادلدرتاکاینعارضهرخخواهدداد.اینعارضهتشخیصاست.

شودوبرایناساسهمکاهشبارتاکبیشترمشاهدهمیکهباجیبرلینهمتیمارشدهباشند،هایپرباردرتاک
هایهابهعنوانعملیاتتنکحبهویاهایاضافی،برداشتننوکیابخشانتهاییخوشهشهازطریقحذفخو

شده توصیه عارضه این دهنده حبهکاهش رسیدن و توسعه زمان در مناسب و کافی آبیاری همچنین ها،اند.
مردگینوکدرکاهششدتعارضهپژهادرمقابلتابشمستقیمنورخورشیدممانعتازقرارگرفتنخوشه

.(99شکل)خوشهموثرهستند


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

                                                           
1 - Cluster – Tip Wilting 
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 1ايهاي ستارهگل -3-19
)مادهباپرچممادهفیزیولوژیکای(ویعمدتاًهرمافرودیت)دوجنسوینیفراگونهارقامانگورمتعلقبههایگل

ودارایدوپایههایامریکاییوتعدادیازگونهها)زیرگونهسیلوستریس(امااجدادوحشیآنواژگون(هستند.
باشند.هایتکجنسیمیگل

باشد:هایزیرمیدارایانداماستومنظمو0انگورکاملگل
شوند.استکهپسازظهورگلخشکمیبهمچسبیده،شاملپنجکاسبرگسبزرنگ9کاسهگل
-راتشکیلمی1رنگکهازباالبهیکدیگرچسبیدهوکالهکیاکالیپتراز،شاملپنجگلبرگسب6جامگل

 .پوشانندیمادگیرامپرچمودهندکه

پنجعددبودهوهرپرچمداراییکمیله8پرچم است.هربساک،خودازوسطدو9ویکبساک5معموالً
سازد.قسمتشدهوچهارکیسهگردهرامی

بهحالت50تخمکدوبرچههردرایاستواست.مادگیدوبرچه55وتخمدان53،خامه9مادگیشاملکالله
59واژگون کردهاستقرار (63)شکلاندپیدا اتصالدیواره. ابتدا کالهکناشیازدومکانیسماست افتادن

فشارناشیازرشدبهواسطهشوندوسپسهایکالهکبهنهنجتوسطفرایندهایآنزیمیسستمیلسلو
نبودفشارلیبهدلهایواژگون،باپرچمکیولوژیزیفافتندامادرارقاممادههامیعمودیمیلهپرچم،کالهک

بهغورهپرچمکالهک متصلباقیمیها افتادنآنها مانندو واسطهها رشدوبزرگشدنبعدیغورهبه
بهعبارتیافتادنوجداشدنکالهکناشیازفشارحاصلهازرشدغورهاستنهفشارپرچمواین است.

شاخصخوبیبرایشناساییانگورهایمادهفیزیولوژیکاست.

 
                                                           

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

-آیدکهبهاسمتشکیلگلهایانگوربوجودمیبازشدنگلمسیردرطیدورهگلدهییکسریناهنجاریدر

ازقسمتراسبازشدههاگلکالیپترایایمعروفاستکهدراینحالتبرخالفبازشدنطبیعی،هایستاره
(.65شود)شکلوشکلستارهایجادمی


باز شدن غیر طبیعی گل و  ای یاهای ستارهگل باز شدن طبیعی گل و جدا شدن کالیپترا از قسمت ته )چپ( و -41شکل   

.(Gokbayrak et al, 2009)راست( قسمت راس )جدا شدن کالیپترا از 
ایهایستارهگلهستند.میزانتشکیلمیوهدر5هایگیاهانجنسسیسوسایبسیارشبیهبهگلهایستارهگل

داربااندازهطبیعیتوسعهپیدانخواهندهایتلقیحشدهنیزبهصورتکاملبهشکلحبهدانهباشدوگلکممی
(.60ایخواهندبود)شکلصورتساچمهکردوگاهابه


 ,Gokbayrak et al))راست( ای شدههای ستارهگلبوجود آمده از های ریز های طبیعی )چپ( و حبهخوشه -42شکل 

                                                           
1 - Cissus 
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2009).

،Italia،Gamay،Chardonnay،Merlot (clone D3V14)اینعارضهدرتعدادیازارقامخارجیازجمله
Cabernet Sauvignon (clone G9V3) ،Cardinal Shirazو است شده  ,Gokbayrak et al)گزارش

.گزارشیدالبروجوداینعارضهدربینارقامانگورایرانیوجودنداردوعلتآنهمشایدعدمآشنایی(2009
باشد.دالیلاصلیبروزاینکافیبااینناهنجاریونیازبهدقتزیاددربرایتشخیصاندرزمانگلانگور

ناهنجاریهنوزنامعلوماستامااحتماالدماهایپایینقبلویاطیگلدهیبههمراهنوعرقمویاجهشجوانهدر
بروزآننقشداشتهباشند.

 5تعریق -3-21

-مییانگورجوانهستند،قطراتآبدرحاشیهبرگتشکیلهاشاخهدریکصبحبهاری،زمانیکههنوز

نیزمیزانتبخیروتعرقاز(.69شوند)شکل اگرخاکتاکستاناشباعازآبباشدورطوبتنسبیباالیهوا
کاهشدهد،یکفشارمثبتشیرهدرانگورباعث قطراتآبدرنوکشودیمسطحبرگرا یهادندانهتا

.مانندیمینمکیبرجایهالکهبرگایجادشوند.زمانیکهاینقطراتدرطیروزتبخیرشدنددرحاشیهبرگ
درکلاینپدیدبرایانگورمضرنیست.

 
.(Keller, 2010)ی برگ انگورها دندانهتشکیل قطرات آب در نوک  -49شکل 

 اشک مو یا گریه مو -3-21
هایاپیدرمالریشهوحرکتدرآوندچوبیتحتفشارریشهایمثبتراکهجذبآبازخاکبوسیلهسلول

-ازشاخههاییکسالهتاکبعدازعملهرسدراواخرزمستانیااوایلبهارصورتمیگیردرااشکمومی

.اشک(66)شکلگویند.اغلباینعملدرزمانهرسدرقبلازبازشدنجوانههادرفصلبهارمرسوماست
هورمونمو باشد. می معدنی مواد و آمینه اسیدهای ها، قند سایتوکنین، و جیبرلین رشد های هورمون حاوی

جوانه شدن باز تنظیم موجب مو اشک موجود زودهنگام رشد و میتاکها به خاک دمای وقتی 61شود.
                                                           

1- Guttation 
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دریشهفعالوهدایتقندبهدرجهسانتیگراد(برسد،رش9/9فارینهات)69درجهسانتیگراد(تا0/5فارینهایت)
شود.دروندچوبیانجامخواهدشد.اشکمودرفصلخوابودرحضوررطوبتکافیدرخاکانجاممیآ

کهبهدلیلذخیرهناکافیآبدرخاکویاآسیبشودجارینمیهاییکهخاکخشکباشد،اشکموسال
سرمایزمستانهبهآوندچوبیمیباشد.




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

-حبابتواندجریانیافتناشکمومیحقیقت،مدارکدالبرمضربودناشکموبرایتاکوجودندارد.در

-حباباین.قراردهدوحذفنمایدتحتفشارگیرند،میشکلآوندچوبیزمستاندرطولکهدررا،هواهای

بامیهاشاخههایچوبیدرآونددرآبجریانیافتنروانمانعهواهای تواندمیمواشکحال،اینباشند.
احتمالبهتاککهزمانیبهار،درمعمولطوربهدرتاکستانمضرباشد.پیوندشاخهپیوندشاخهموفقیتبرای
درایجادالیهکامبیومبینپیوندکوتواندجریانبیشازحداشکمی.شودمیداشت،انجامخواهداشکزیاد

تواندرقسمتپایینمودردوپایهمداخلهنماید.بهمنظورکاهشمیزانجریاناشکمودرقسمتپیوند،می
طرفساقهبرشایجادکرد.درمواردینیزرویاشکموقرارگرفتهرویلولینجوانهبعداززخمهرسو

نمایندکهبهرشدمینمایندوحالتیصمغمانندیاژالتینیایجادمیهایخاصیشروعحتیمحلزخمقارچ
-گاهیباعثایجادمشکلدربازشدنآنجوانهخواهدشد.دراینحالتحذفقسمتآلودهشدهتوصیهمی

گردد.
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 یا بافت ناهمسانی  1شیمر -3-22
یناهمسانباژنتیکمتفاوتایجادهابافتیانگورهاجوانهیمختلفمریستمهاهیالوقوعجهشدربهواسطه

مفیدبودنصفتجدیدحاصلشدهتکثیروبهعنوانرقمیاکلونجدیدگزینشبهواسطهکهگاهیشوندیم
رنگیاستکهدرآننوعینقش.اولیدگرافتدیم.حداقلچهارنوعبافتناهمسانیدرانگوراتفاقشوندیم

 در هابافتموزائیکی هامانداو ایجاد جهش محل جدید شودیمی هاقسمت. تغییررنگیافته درتوانندیمی
یعادیمتمایزگردندهابافتداخلیکبرگ،خوشهوشاخهسبزبهواسطهیکخطیاگسستگیرنگ،از

(.61)شکل

 
 .(1937، آقا محمدپور)عکس از  خوشه انگورر د بافت ناهمسانی -41شکل 

یهابوتهرنگازطریقغیرجنسیتکثیرشودبافتناهمسانیدرسالهدگرکشاخهچوبییگریکشاخهسبزیاا
 پایدار شاخه،ماندیمخواهری آن نتیجه در که است تاک در معمول ناهمسانی بافت دیگر نوع دگرشکلی .

کهباکتابیگرددیمدمبرگیادمخوشهازحالتمدورخارجشدهودارایمقطعپهنوتخت)کتابیشدن(
اشتباه .حالتجارویی،کهازعالیمبیماریویروسیشودیمشدنناشیازبیماریویروسیبرگبادبزنیگاهاً

نیز دراینحالتتواندیماست، یسبزیکههاشاخهازطریقجهشوبهصورتبافتناهمسانایجادشود.
.برگاینشودینمتشکیلهاآنیرویاوهیموبندایینمتکاملندیآیمبهوجودیجاروییشدههابافتروی
،چهبهصورتهاشاخهوقلمهاینماندیمکوچکبودهودرپاییزتادیرهنگامرویشاخهباقیهاشاخهنوع

.نوعشودینمباروشغیرجنسیتکثیرمعموالًوبهایندلیلایننوعشیمرشوندینمدارسبزوچهچوبی،ریشه
با دیگر ایجاد باعث ناهمسانی هاشاخهفت با اما سالم کمهابرگی کلروفیل میزان با شکل بد و کوچک ی

 است.هایناهمسانکهمیزانوقوعایننوعکمترازبقیهبافتشودیم

                                                           
1 - Chimera 
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 رسیدگی بیش از اندازه حبه -3-23
هایمتفاوتیشاملمصرفهایانگورازروشگیریبهترویکنواختحبهدراغلبمواردتاکدارانبرایرنگ

وبرداشتدیرهنگاماستفادهمینمایند.درموردبرداشتدیرهنگام،منیزیم،کلسیم،تنشآبییمهایپتاسکود
ریزهاییقهوهایرنگمعموالمیزانموادقندیدرحبههاافزایشیافتهوباکاهشدمایشبدرفصلپاییزلکه

تاحدودیازپدیدارخواهندشدکهرویپوستحبهتعدادیازارقامازجملهبیدانهسفیدوحتیبیدانهقرمز
پاشیکودهایحاویکلسیمویاپتاسیم.درمواردیدراثرمحلولکیفیتظاهریحبهوخوشهخواهدکاست

عیرسیدگییینحالتدرزمانطبشودکهاایرنگرویپوستحبهنیزایجادمینیزلکههاییسطحیقهوه
اندوشوندکهمحلولکودیرادریافتکردههاایجادمیجهتیازحبههامعموالدرقابلمشاهدهاست.اینلکه

(68)شکلهامعموالبعدازایجادشدنبزرگترنخواهندشدسمتمقابلحبهمعموالسالماست.اندازهاینلکه
 هامتمایزنمود.درحبهدرزمانرسیدگیهایمشابهبابیماریکپکخاکستریلکهکهازاینطریقمیتوانبا

بهمروربزرگترشدهوباعثنرمشدگیوپوسیدگیحبهودرصورتآلودگیبهقارچبوتریتیساینلکه ها
خوشهخواهندشد.


  (.1937، از دولتی بانهپاشی کودی در زمان رسیدگی )عکس ای ناشی از محلولهای قهوهلکه -46شکل 
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