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چکیده
گور در استان همدان به سـرما، ایـن   به منظور بررسی اثر سرماي زمستانه بر میزان خسارت به ارقام انگور و نیز ارزیابی میزان تحمل ارقام متداول ان

به اجرا 1387بررسی میدانی در سه منطقه رزن، مالیر و کلکسیون ارقام انگور مستقر در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی همدان در سال زراعی 
رقم انگور شامل ارقام کشمشی 8طقه یاد شده بعنوان یک تیمار طبیعی، در سه من1386بدین ترتیب پس از وقوع سرماي شدید در زمستان سال . درآمد

هاي آزمایشـگاهی بـه مرکـز    هاي یکساله جهت بررسیشاخهقرمز، کشمشی سفید، عسکري، فخري، مهدیخانی، یاقوتی، گزنه و دوزول شناسایی شده و 
هـا  هاي مختلـف سـاقه  زنده و فعال در قسمتهاي هاي یکساله به سه قسمت تقسیم شده و با مشاهده میکروسکوپی جوانهشاخه. تحقیقات منتقل شدند

تعیین درصد جوانه زنـده بـه عنـوان معیـاري در ارزیـابی شـدت       . هاي زنده مشخص شدندشمارش شده و در هر سه بخش از ساقه یکساله درصد جوانه
هاي مورد مطالعه از نظر میزان زنـده بـودن   قمنتایج تجزیه واریانس نشان داد که ر. خسارت و میزان تحمل ارقام انگور به سرمازدگی مد نظر قرار گرفت

بیشترین جوانه فعال در یک سوم ابتداي ساقه وجود داشت و به سـمت  . دار داشتندهاي مختلف ساقه یکساله با همدیگر اختالف معنیها در قسمتجوانه
مختلف، مشخص شد که دو رقم مهدیخانی و یاقوتی نسـبت بـه   ها در ارقامبا مقایسه میانگین. ها کاسته شدمیزان زنده بودن آنانتهاي ساقه بشدت از

در مقایسه مناطق مزبور مشخصاً میزان خسارت در شهرستان همدان و رزن . سه ناحیه ساقه بودندهر سایر ارقام داراي درصد قابل توجهی جوانه زنده در 
.بیشتر از شهرستان مالیر بود

ها، سرمازدگی زمستانهدن جوانه، درصد زنده مانچه موتدرخ:هاي کلیديواژه

1مقدمه

وان به چنـدین روش، مشـاهدات بصـري    تمقاومت به سرما را می
بعد از انجماد و سرمازدگی طبیعی در باغ، انجماد درخت یـا بخشـی از   

هـاي قابـل حمـل، تیمـار     آن در محل طبیعی خود و در درون اتاقـک 
در آزمایشـگاه، و  هـاي انجمـاد   هاي قطع شده درختان در اتاقکبخش
با مراجعه . هاي بیوشیمیایی در آزمایشگاه، مطالعه و ارزیابی نمودروش

تـوان  مـی به باغ بعد از بروز یخبندان یا سـرمازدگی طبیعـی درختـان،   
جمع هاي آسیب دیده و میزان خسارتاطالعات مفیدي درباره قسمت

دمـا و  تـوان مـی هاي هواشناسی مربوطه،آوري کرد که با انطباق داده
).8و 2، 1(طول مدت الزم براي بروز خسارت را ثبت نمود

در مناطق سرد، میزان برودت سـرماي زمسـتانه یکـی از عوامـل     
مقاومت به سـرما  . باشداصلی تأثیرگذار بر عملکرد نهایی محصول می

بــا خصوصــیات مورفولــوژیکی و یــک صــفت ژنتیکــی مهــم بــوده و
ثر صفات فیزیولوژیکی مقاومـت  اک. شودفیزیولوژیکی متعدد حاصل می

، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی همـدان     -1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

)Email: kparvizi@yahoo.com:      ه مسئولنویسند-(*

به سرما چند ژنی بوده و تحلیل ژنتیکی این مجموعـه پیچیـده هنـوز    
هـاي انگـور در   خطر سرمازدگی شـاخه . )14و 13(حاصل نشده است 

محققـان روسـی در آزمایشـی بـر     . اکثر ارقام تجاري انگور وجود دارد
هـایی  رگرقم انگور دریافتند که به استثناي برخی دو30روي بیش از 
بـا گونـه  viniferaاي انگورهـاي گونـه   هاي بـین گونـه  که از تالقی

اند، بقیه ارقام از آسیب سرما مصون آسیایی مقاوم به سرما بدست آمده
). 11(نبودند 

هاي مقاوم به سرما را در رقم ارزیابی و گزینش کلون) 9(ملکوتی 
شــی در بــدین منظــور آزمای. ســفید بــی دانــه مــورد بررســی قــرار داد

پـس از  . ناحیه مهـم از منطقـه قـزوین اجـرا گردیـد     10هاي تاکستان
هاي سالم و عاري از ویروس گزینش شده و بـر  کلونELISAآزمون 

ــا اســتفاده از   ــوژیکی و دیگــر صــفات میــوه ب اســاس صــفات مورفول
پس از . هاي آماري چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندروش

ها وانهها میزان زنده ماندن جرما بر روي قلمههاي ساعمال تست تنش
هـاي  در نهایت کلون. هاي سالم در گلخانه انجام شدبا شمارش جوانه

درجـه  -21را در دمـاي  هـا  مانی جوانـه بیشترین میزان زنده34و 33
هـاي  ساعت نشان دادند و به عنوان کلون24گراد و مدت زمان سانتی

در ) 7(همچنـین کرمـی   . ی شـدند برتر مقاوم بـه تـنش سـرما معرفـ    

)علوم و صنایع کشاورزي(علوم باغبانینشریه
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انگـور خوشـناو و سـیاوه    گزینی ارقام انگـور کردسـتان در دو رقـم    به
در خـارج از کشـور   . هاي مقاوم به تنش سرما را شناسایی کردندکلون

Sanدر مؤسسه Chardonnyکلون از رقم 25نیز با گزینش در میان 

Michele’Adige   ــوب اســـترالیا در رقـــم Cabernetو در جنـ

Sauvignon)3 (  ــه در ــپ و منطق ــین ژنوتی ــاط ب ــابی ارتب ــز ارزی و نی
هاي فرانسه توسـط اسـفانینی و   مقاومت به سرما در برخی از تاکستان

.شده استانجام ) 18(همکاران 
در بررسی آستانه خسارت سرما در ) 10(ندولکوفسکی و همکاران 

ــم      ــه دو رق ــد ک ــه گرفتن ــور نتیج ــم انگ ــار رق و Chardonnayچه
Cabernetهـاي  سازي نشاسته در شاخهکه توانایی باالتري در ذخیره

از Smederevkaو Vranecیکســاله دارنــد، در مقایســه بــا دو رقــم 
در دو . درجه تحمل باالتري به سرمازدگی زمسـتانه برخـوردار هسـتند   

که مقدار نشاسـته ذخیـره شـده در    Cabernetو Chardonnayرقم 
هـا  زن خشک بود، سرمازدگی جوانهدرصد و27/11-55/11محدوده 

Vranecدر حالی که در دو رقم . گراد اتفاق افتاددرجه سانتی-21در 

-56/7با مقدار نشاسـته ذخیـره شـده در محـدوده     Smederevkaو 
گراد درجه سانتی-15ها در درصد، خسارت سرمازدگی در جوانه09/7

کـه  هـاي مختلـف مشـخص شـده اسـت     با نتایج پژوهش. ایجاد شد
عملیات باغبانی مناسب از قبیل هرس فرم مناسب و سازگار با منطقه، 
همچنین اعمال هرس باروري متناسب با قدرت رشد درختچـه انگـور،   

ها بویژه در آخر فصـل و دیگـر   تغذیه متعادل، خودداري از حذف برگ
هـا،  ها را در آخر فصـل در شـاخه  اقدامات باغی که ذخیره کربوهیدرات

ه درختچه انگور افزایش دهد، اثرات قابل توجهی در تکوین بازوها و تن
هاي انگور جوانه1سازي زمستانههاي گل، تنظیم باردهی و مقاومجوانه
).17(دارد 

بـه مقاومـت بررسـی خصـوص مرنـدي در جلیلیپژوهشنتایج
و سـفید بیدانـه حسـینی، خلیلـی، قـره، داشرقم انگـور پنجسرماي
مقابـل درهارقمهاي اینجوانهمقاومتيدرجهکهدادنشانصاحبی

پـس از  .داشـت وجودداريمعنیها اختالفآنبینوبودهمتغیرسرما
هاي زنده در گراد درصد جوانهدرجه سانتی-20اندن دوره سرمایی گذر

ارقام داش قره، خلیلی، حسـینی، بیدانـه سـفید و صـاحبی بـه ترتیـب       
ــد درصــ5/27و 66/16، 13، 5/18، 33/33 ــور). 6(د بدســت آم وش

کالهـداري، کـج  رقمسهبرراسرماتأثیردر پژوهشی) 16(همکاران
سـرما تأثیرکهدادآنان نشاننتایج،نمودندبررسیکشمشیوانگور

1سـطح  درهـا  شـاخه سـن وژنوتیپبر نوع ژنوتیپ و نیز برهمکنش
رقـم و دوسـاله یـک هـاي  شـاخه کـه طـوري بـه بودداردرصد معنی
میـزان بیشـترین دارايکـج انگـور  رقـم دوسـاله شاخهوکالهداري

. خسارت سرمازدگی بودند
در ایران، حساسیت به انگور ترین دالیل اُفت عملکرد یکی از مهم

1- Winter hardiness.

اي است زندهسرمازدگی از جمله عوامل غیر. باشدسرماي زمستانه می
. هـد دثیر منفی قرار مـی که کیفیت و کمیت محصول انگور را تحت تأ

ها بعلت بروز سـرماي شـدید در زمسـتان،    بعبارت دیگر در برخی سال
هـا،  هاي زایشی و رویشی و حتـی کورسـون  هاي یکساله، جوانهشاخه

هاي انگور دچار سرمازدگی شـده و سـبب کـاهش    بازوها و دیگر اندام
در . گـردد تشکیل گل و میوه و گاهی حتی مرگ شاخه یا کل گیاه می

محصول خسـارت دیـده و از   درصد90-95هی تا ها گابعضی از سال
رقام کشت شده انگور در ایـران از  ادرصد99بعنوان مثال . رودبین می

درجـه  -15پـایینتر از  هستند که در دماي) وینیفرا(اروپایی گونه ارقام 
.)4(دشخواهند شدید دیده و گاهی دچار مرگ بوتهگراد آسیبسانتی

بوجود آمد و به صـورت فراگیـر   1386با شرایط جوي که در سال 
فـرا  نیـز  را از جمله همـدان  اُفت شدید و ناگهانی دما اکثر نقاط کشور 

گرفت، استان همدان نیز به طور مشخصـی تحـت تـأثیر ایـن حادثـه     
اي بوجود آمد که از یـک طـرف   بنابراین شرایط ویژه. طبیعی واقع شد

ر گیرد و از طرف میزان خسارت سرما در باغات انگور مورد بررسی قرا
دیگر ژنوتیپ و یا رقم متحمل به سـرما در بـین ارقـام مـورد مطالعـه      

هاي قدیمی و شناسایی شده و در احداث باغات جدید، اصالح تاکستان
.اصالحی در آینده مورد استفاده قرار گیرندهاي همچنین در برنامه

هامواد و روش
هـاي پـاییز و   لبا بررسی شرایط جوي حاکم بر کشور در طی فص

بـه  سابقه در کل کشـور و سرمایی بی،1386زمستان سال بخصوص 
دما در شهرهاي این کاهش شدید. ویژه در استان همدان حاکم گردید

حـداقل مطلـق   . باالترین میزان را به خود اختصاص دادو رزنهمدان
ــا در درجــه -32و در شــهر کبودرآهنــگ -1/31همــدان شــهردم

اواخـر دي در  حداقل دما در روزهـاي . دي رخ داد27در روزسلسیوس 
در تویسرکان ، -20، در مالیر و نهاوند کمتر از -25شهر همدان زیر 

.درجه سلسیوس بود-5/27و در کبودرآهنگ پایین تر از -26زیر
راستاي اجراي این طرح و با توجه به وقوع سـرماي شـدید در   در

از برآیند حـاکم بـر شـرایط    منطقه که نماديابتدا سه 1386زمستان 
هاي رزن، همدان باشند، به طور مشخص در شهرستانجوي استان می

این سه ناحیـه از  . مشخص گردیدند1387و مالیر در ابتداي فروردین 
متفاوتی از نظر آب و هـوایی داشـته و بـه طـور     استان وضعیت نسبتاً

تان نسبی نماینده شرایط سـه وضـعیت دمـایی نسـبتا متفـاوت در اسـ      
رزن و مالیر از باغـات کشـاورزان و در   در دو منطقه. باشندهمدان می

همدان کلکسیون ارقام موجود در مرکز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع    
در باغات مورد نظر در هر سه منطقه، عملیات . شدطبیعی را شامل می

با مراجعه اولیه در هـر منطقـه از   . خاکدهی در پاییز صورت نگرفته بود
). 1جدول(مختصات جغرافیایی محل ثبت شد GPSطریق 

هـا بـا مراجعـات و    از اوایل بهار و قبـل از شـروع فعالیـت جوانـه    
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بـرداري از  بازدیدهایی مکـرر، از منـاطق مـورد نظـر اقـدام بـه نمونـه       
در هـر یـک از   . هاي یکساله در تمامی ارقام از هـر منطقـه شـد   هشاخ

رقـم انتخـاب شـده از    8. شدرقم در نظر گرفته 8مناطق و در هر باغ 
80سطح گسترش بیشتري در باغات استان برخوردار بـوده و بـیش از   

پـس از  . باشددرصد باغات استان از دو رقم کشمشی سفید و قرمز می
سه رقم مهدیخانی، . هاي فخري، عسکري و یاقوتی قرار دارندآن رقم

رسیدگی از نظر طول دوره . دوزول و گزنه سطح پراکنش کمتري دارند
هاي کشمشی سفید و ارقام مهدیخانی و یاقوتی در گروه زودرس، رقم

دیررس و دو رقم دوزول و گزنه قرمز، فخري و عسکري در گروه نیمه
درختچه انگور به صـورت  4از هر رقم . گیرنددر گروه دیررس قرار می

بـا طـول   یکسـاله شـاخه چهاربوتههرازکوبی شده وتصادفی پالك
و برداشـت گردیـد   انتخـاب بوتهسمتچهارمتر درسانتی60متوسط 

این پژوهش در قالب آزمایش ).مطابق دستورالعمل طرح ملی مربوطه(
فاکتوریل و بر پایه طرح کـامال تصـادفی بـا دو فـاکتور منطقـه مـورد       

هـر  . مورد تجزیه قـرار گرفـت  ) سطح8(و رقم ) سطح3(کشت انگور 
بنـابراین تعـداد کـل    . رار بـود درختچه انتخاب شده در حکم یـک تکـ  

شـاخه از  4با توجه به برداشت . عدد بود96واحدهاي آزمایشی شامل 
عـدد  384هاي برداشـت شـده   شاخههر درختچه انگور، لذا تعداد کل 

هایی که از خطر سازي جوانهبه منظور تأمین شرایط الزم در فعال. بود
متـري  سـانتی 20ند، هر شاخه به سـه قسـمت   سرما مصون مانده بود
درسـرمازدگی بـروز صـدمات  عالئـم بررسـی تقسیم شـده و بـراي  

-Dinolite(دیجیتالی میکروسکوپمختلف ازتیمارهاي AM413T (
جوانـه سبزرنگ).مطابق دستورالعمل طرح ملی مربوطه(شد استفاده

.)19و 15(بودجوانهمرگنشانهايهقهوبروزرنگوبودنسالمنشانه
به منظـور دسـتیابی بـه تعـداد کـل      ام مورد بررسی، در تمامی ارق

در ارقـام و منـاطق مختلـف،    ) آسیب دیده و سـالم (هاي موجود جوانه
هاي موجود در هر سه قسمت شاخه ابتدا شـمارش شـده و   تعداد جوانه

مجددا پس از بررسی و مشاهده میکروسـکوپی جهـت تعیـین درصـد     
شـمارش  . مارش شـدند هاي زنده و فعـال شـ  جوانه سالم، تعداد جوانه

هاي اولیه و ثانویه زنـده پـس از مشـاهده میکروسـکوپی،    تعداد جوانه
هـا از خطـر سـرمازدگی    بعنوان معیار تخمین میزان زنده ماندن جوانـه 

) 1شکل (بکار رفت 
همدانی خسارت سرمازدگی در استان مختصات جغرافیایی مناطق مورد بررسی و ارقام موجود انگور در ارزیاب-1جدول 

Table 1- Geographic coordinates of the evaluated site selection and cultivated cultivar of Grape vine intending for cold injury
evaluation in Hamedan province.

مناطق
Selected Site

مختصات جغرافیایی محل
Geographic Coordinates

ارقام مورد بررسی
Evaluated Cultivars

)کلکسیون ارقام انگور(همدان 
Hamedan (Grape cultivar collection)

N 34° 52 65
E 48°32 31

Elevation: 1735 m

Red and White tompson seedless, Askari,
Fakhri, Mehdikhani, Yaghooti, ghazeneh

and Dozool
، حسین شاهپروري)باغ کشاورز(رزن 

Razan (Private garden, Hosein
Shahparvari)

N 35° 22 57
E 49° 03 12

Elevation: 1857 m

Red and White tompson seedless, Askari,
Fakhri, Mehdikhani, Yaghooti, ghazeneh

and Dozool
، محمد حسین کریمی)باغ کشاورز(مالیر 

Malayer (Private garden, Mohammad
Hosien Karimi)

N 34° 31 25
E 48° 40 13

Elevation: 1720 m

Red and White tompson seedless, Askari,
Fakhri, Mehdikhani, Yaghooti, ghazeneh

and Dozool

)کامال سالم: کامال آسیب دیده و سمت راست: سمت چپ(زمستانه سرماياثردردیدهآسیبوسالمانگورهايجوانهازییهابرش- 1شکل
Figure 1- Sectorial section of healthy and injured bud affected by winter cold injury (Left: totally injured, Right: totally

healthy)
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ــايداده ــله ــهازحاص ــمارش جوان ــده در  ش ــود و زن ــاي موج ه
هاي مختلف ساقه یکساله و در هر سـه منطقـه مـورد بررسـی     قسمت
تیمارهـاي هـاي میانگینوشدهواریانسزیهتجSASافزارنرمتوسط

.گرفتقرارمقایسهمورددانکنآزمونباآزمایش

نتایج و بحث
مشخص شـد کـه اثـر منطقـه     ) 2جدول(با نتایج تجزیه واریانس 

احیه مورد کشت انگور و نیز رقم در وجود تعداد جوانه زنده در هر سه ن
تعداد جوانه چنین در هم. دار شدمعنیدرصد1شاخه یکساله در سطح 

هـاي مختلـف سـاقه منـاطق مـورد مطالعـه تفـاوت        موجود در قسمت
اثر متقابل رقم و منطقه مورد مطالعه در تعـداد  . داري نشان دادندمعنی

اما این اثر متقابل در تعداد. دار شدجوانه در نواحی مختلف ساقه معنی
موضـوع  انگر ایناین امر بی. دار نشدجوانه زنده در هر سه ناحیه معنی

باشد که ارقام مورد بررسی مسـتقل از منطقـه مـورد کشـت،     مهم می
با مقایسه میانگین .پاسخ یکنواختی به خسارت سرمازدگی نشان دادند

هـاي مختلـف   هـا در قسـمت  جوانـه تعداد کلاز بدست آمده هاي داده
کـه عمومـاً ارقـام مـورد بررسـی شـامل       ساقه یکساله مشـخص شـد   

ی قرمز، کشمشی سفید، عسکري، فخري، مهدیخانی، هاي کشمشرقم
از نظر میزان تعداد کـل جوانـه   ) با پراکنش باال دراستان(یاقوتی، گزنه 

. باشـند دار از هـم مـی  هاي مختلف ساقه داراي تفاوت معنیدر قسمت
پـس از خسـارت   همچنین این ارقام در هر سه منطقه مورد مطالعـه و 

هـاي زنـده   ظر میزان جوانهاري از ندهاي معنیسرماي زمستان تفاوت
هاي مهدیخانی رقمدر هر سه منطقه دو . در هر سه ناحیه ساقه داشتند

یاقوتی با دارا بـودن درصـد بیشـتر جوانـه اولیـه و ثانویـه فعـال در        و
19/66و 41/69موقعیت اول قرار گرفتند که بـه ترتیـب بـا متوسـط     

درصد بـا اکثـر ارقـام    5درصد جوانه فعال، اختالف معنی دار در سطح 
، )1دور از طوقـه (در ناحیه یک سوم انتهاي ساقه . داشتندمورد بررسی 

رقم دیگر وضعیتی بسیار نزدیک بهم داشته و میزان خسارت در این 6
سط درصد جوانه سالم در این ارقـام در ناحیـه   متو(ارقام بسیار باال بود 

قـم گزنـه و   دو ر).درصـد بـوده اسـت   02/16یک سوم انتهایی ساقه 
درصـد جوانـه   3/32دوزول در هر سه ناحیه ساقه بـا متوسـط میـزان    

فعال، از کمترین میزان جوانه اولیه و ثانویه سالم و زنده پس از سپري 
شدن زمسـتان برخـوردار شـدند کـه نسـبت بـه سـایر ارقـام تفـاوت          

).5و 4، 3جداول(درصد نشان دادند5داري در سطح احتمال معنی
در ناحیـه دو  ) به جز دو رقم یـاقوتی و مهـدیخانی  (در بیشتر ارقام 
هاي مورد بررسـی از خسـارت سـرما    ها، اکثر جوانهسوم انتهایی شاخه

سوم ابتـداي سـاقه   خسارت در یک میزان . آسیب دیده و از بین رفتند
در هر سه منطقه مورد مطالعه دو . یکساله در اکثر ارقام نسبتا کمتر بود

1- Distal end.

درصـد از  37/56و 76/60وتی و مهـدیخانی بـه ترتیـب بـا     رقم یـاق 
در . بیشترین جوانه زنده و فعال در قسمت وسط ساقه برخوردار بودنـد 

مجموع در هر سه ناحیـه سـاقه و در سـه منطقـه مـورد نظـر میـزان        
تـر از  خسارت در دو رقم یاقوتی ومهدیخانی به طور مشخصـی پـایین  

22/66هر سه ناحیه ساقه به ترتیب در این دو رقم در. سایر ارقام بود
). 5و 4، 3هـاي جـداول   داده(درصد جوانه زنده وجود داشت 45/68و 

هاي واقـع در ناحیـه   بیشتر ارقام، بر جوانههاي یکسالهاگرچه در ساقه
باالتري در مقایسـه بـا دو ناحیـه    درصد نسبتا ،ساقهانتهاییسوم یک 

اما این ناحیه بدلیل اینکه بود، خسارت سرما وارد شده وسط و انتهایی
خسارت سرما در ایـن ناحیـه   افزایشهاي بارده کمتري دارد، لذا جوانه

عمال بر عملکرد کل تـأثیر کمتـري دارد و اثـرات خسـارت سـرما بـر       
سـاقه بیشـتر ملمـوس و    تشکیل خوشه و عملکرد کل بر ناحیه وسـط  

در دو مشـخص شـد کـه    در مشاهدات بعدي نیـز  . باشدقابل توجه می
هـاي یکسـاله کمتـر    رقم یاقوتی و مهدیخانی که نواحی وسط شـاخه 

تفاوت حاصل در .آسیب دیده بودند، خوشه بیشتري تشکیل شده است
درجه تحمل به سرمازدگی زمستانه در ارقام مورد مطالعه در انگـور در  

، )16(، شـور و همکـاران   )6(هاي جلیلی مرنـدي  این پژوهش با یافته
ها و ارقـام انگـور بـه    در پاسخ متفاوت کلون) 7(کرمی و ) 9(ملکوتی 

در خـارج از  ) 10(سرما در داخل کشور و نیز ندولکوفسکی و همکاران 
.کشور هماهنگی دارد

در هر سه منطقه به موازات کاهش دمـا و بـروز دمـاي بحرانـی،     
سرمازدگی اتفاق افتاده و شدت آن متناسب با درجه تحمل رقـم بـوده   

طقه رزن و همدان که شدت و تکرار سرمازدگی بیشـتر  در دو من. است
ر اغلب ارقـام  بوده است، به همان نسبت نیز وخامت و درجه خسارت د

هایی نظیر دوزول، گزنـه و فخـري بـه ترتیـب بـا      رقم. باال بوده است
در هـر سـه منطقـه واکـنش     درصد 00/38و 95/27، 64/36متوسط 

ایـن ارقـام از درجـه تحمـل     . نسبتا یکنواختی به خسارت سرما داشتند
هاي زنده در این تر جوانهسرما برخوردار بوده و درصد پائینکمتري به 

. باشده یکساله تأئیدي بر این موضوع میارقام در هر سه ناحیه از ساق
همچنین با مقایسات میانگین مشخص شد که در هر سه منطقه مورد 

متري به سـرما  مقایسه نواحی یک سوم انتهاي ساقه یکساله تحمل ک
هرچند این حساسیت متناسب با افزایش درجـه  . در اغلب ارقام داشتند

)5و 4، 3جداول (تحمل رقم به سرما کاهش پیدا کرد 
هاي صورت گرفته بر اساس این پژوهش مشخص شـد  در بررسی

ناحیـه  (د در نواحی ابتداي ساقه یکساله هاي موجوکه تا حدودي جوانه
شتر ارقام درجه تحمل بیشتري به سـرمازدگی  در بی) 2نزدیک به طوقه

توان با برداشت زودتر محصول و کمک بـه ذخیـره   دارند، بنابراین می
هاي فتوسنتزي به چوبی شدن این نواحی کمک نمـوده  بیشتر فرآورده

2- Proximal end
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منطقـه،  سـه هردر این تحقیق و در. و از شدت خسارت بیشتر کاست
ویـاقوتی رقماد که دوارزیابی شدت خسارت در ارقام مختلف نشان د

مـانی  در مجموع از میزان زندهباشند،میزودرسدوهرکهمهدیخانی
هـا بـه   ها برخوردار شده و شدت خسارت سرما در آنبیشتري در جوانه

استممکنبنابراین. داري نسبت به سایر ارقام کمتر بودصورت معنی
وذاتـی مقاومـت در این ارقام عـالوه بـر  سرماخسارتشدتکاهش
با زودرسی آنهـا نیـز   سرما،بهتحملدرارقاماینژنتیکیهايویژگی

برداشت زودتر محصول در این ارقـام، در عمـل فرصـت    . مرتبط باشد
ها فراهم روز را به انجام فتوسنتز موثر در آن30تا 25بیشتري در حد 

سـازي مـواد غـذایی، اندوختـه     با افزایش طول مـدت ذخیـره  . کندمی
هاي یکساله باالتر رفته و ضمن افزایش مـواد لیگنینـی   شاخهنشاسته

هـا و در  شـدن شـاخه  منجر به تشکیل بافتهاي ثانویه بیشـتر و چـوبی  
در هر سه . )17(گرددها مینتیجه افزایش تحمل بیشتر به سرما در آن

بـا  (هاي انتخابی، عملیات خاکدهی از ابتداي احداث بـاغ  منطقه در باغ

در هیچ سالی صورت نگرفتـه  ) بیست سال و بیشترمتوسط طول عمر 
گزینی کلونی از بین ارقـام  رسد ارقام انتخابی حاصل بهبه نظر می. بود

موجود در منطقه مورد مطالعه باشند که در درازمدت بـا شـرایط آب و   
هوایی منطقه سازگار شده و تا حدودي از آستانه تحمـل بیشـتري بـه    

وینیفـرا گونـه ازبررسـی مـورد ارقـام تمـامی . اندسرما برخوردار شده
گونـه ایـن خصوصیاتتابعسرمابهتحملدرجهنظرازلذاباشند،می

وبـوده منتفیزیاديحدتاگونهاینارقامدرسرمابهمقاومتوبوده
.باشـد مـی مطـرح هاکلونبرخیدرآنهمسرمابهتحملبحثبیشتر

و همـدان نشـان داد کـه در    ها در سه منطقه مالیر، رزن نتایج بررسی
80تـا  70مجموع خسارت قابل توجهی در اکثر ارقـام انگـور در حـد    

از نظر در مجموع . بوجود آمد) باغاتی که پوشش خاك نداشتند(درصد
درصـد  تفاوت بین مناطق مورد بررسی، در دو منطقـه رزن و همـدان  

).5و 4، 3جداول (تر بود خسارت نسبت به مالیر ملموس

هاي مختلف ساقه یکساله از ارقام مختلف انگور در شهرستان همدانهاي زنده در قسمتدرصد جوانه-3جدول
Table 3- Percentage of living buds in different cane segments of different grapevine cultivars in Hamedan city

رقم
Cultivar

سومهاي زنده در یک درصد جوانه
1اقهانتهاي س

Percentage of Survived Bud in
one third of the Cane Distal

End

سومهاي زنده در یکدرصد جوانه
1وسط ساقه

Percentage of Survived
Bud in the Middle of

Cane

سومهاي زنده در یک درصد جوانه
1ابتداي ساقه

Percentage of Survived Bud in
one third of the Cane Proximal

End
کشمشی قرمز

White tompson
seedles

10.54 b 24.00 cd 75.22 a

کشمشی سفید
Red tompson

seedles
22.97 b 28.22 cd 52.00 b

عسکري
Askari

15.22 b 32.55 c 72.22 a

فخري
Fakhri

14.10 b 19.55 d 80.32 a

مهدیخانی
Mehdi khani

58.06 a 50.99 ab 90.33 a

یاقوتی
Yaghooti

53.93 a 57.62 a 82.32 a

گزنه
Ghazaneh

14.00 b 20.32 cd 42.00 b

دوزول
Dozool

19.32 b 35.22 c 50.00b

انددانکن نداشتهايچند دامنهدرصد آزمون5تفاوت معنی دار در سطح در هر ستون هاي داراي حروف مشابه میانگین
باشدمتر از طول شاخه مییهر قسمت از ساقه یکساله شامل بیست سانت- 1

Numbers followed by the same letter in every colomn are not significantly differentns (P<0.05) based on Duncan's multiple range
test

1- Every segment of cane has 20 cm in its length
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ساقه یکساله از ارقام مختلف انگور در شهرستان رزنهاي مختلف هاي زنده در قسمتدرصد جوانه-4جدول 
Table 4- Percentage of living buds in different cane segments of different grapevine cultivars in Razan city

رقم
Cultivar

سوماي زنده در یک هدرصد جوانه
1انتهاي ساقه

Percentage of Survived Bud in
one third of the Cane Distal

End

سومهاي زنده در یکدرصد جوانه
1وسط ساقه

Percentage of Survived
Bud in the Middle of

Cane

سومهاي زنده در یک درصد جوانه
1ابتداي ساقه

Percentage of Survived Bud in
one third of the Cane Proximal

End
کشمشی قرمز

White tompson
seedles

9.25 b 20.22 cd 30.79 a

کشمشی سفید
Red tompson

seedles
20.36 b 30.55 cd 50.00 b

عسکري
Askari

16.91 b 37.28 bc 79.32 a

فخري
Fakhri

13.21 b 23.22 d 78.00 a

مهدیخانی
Mehdi khani

52.32 a 49.55 ab 88.56 a

یاقوتی
Yaghooti

50.72 a 61.00 a 78.50 a

گزنه
Ghazaneh

13.20 b 19.52 cd 39.00 b

دوزول
Dozool

17.23 b 39.25 bc 52.00 b

انددانکن نداشتهاي چند دامنهدرصد آزمون 5تفاوت معنی دار در سطح در هر ستون هاي داراي حروف مشابه میانگین
باشدمتر از طول شاخه میهر قسمت از ساقه یکساله شامل بیست سانتی- 1

Numbers followed by the same letter in every colomn are not significantly differentns (P<0.05) based on Duncan's multiple range
test

1- Every segment of cane has 20 cm in its length

گیري کلینتیجه
در این پـژوهش دو رقـم مهـدیخانی و یـاقوتی از میـزان تحمـل       

اما با توجـه بـه اینکـه    . تانه برخوردار بودندباالتري به سرمازدگی زمس
کشمشـی سـفید و   (تـر اسـتان   درصد خسارت سرمازدگی در ارقام مهم

گـردد جهـت پرهیـز از    قابل توجه بوده است لـذا پیشـنهاد مـی   ) قرمز
عواقب ناشی از سرمازدگی در مناطق سـرماخیز اسـتان تـدابیر الزم از    

تواند اقدامات مختلف یر میاین تداب. طرف باغداران در نظر گرفته شود
از قبیل اعمال برنامه تغذیه بهتر : ها را شامل شودزیر و یا تلفیقی از آن

ودداري از در طول فصل رشد، پرهیز از تأخیر در برداشت محصول، خـ 

خصوص پـس از برداشـت محصـول،    هها بهر نوع عملیات حذف برگ
و باردهی کـه  انجام آبیاري صحیح و متوازن، انجام هرس مناسب فرم 

موجب نفوذ و دریافت نور بیشتر به داخل تاج درختچـه انگـور بشـود،    
خـودداري از  خودداري از هرس بسیار شدید بویژه در اواخر فصل رشد، 

هـاي  بهره گیري از تنظیم کننـده مصرف کود ازته در آخر فصل رشد، 
که القاء کننـده مقاومـت بـه    ) پاکلوبوترازول و مواد مشابه(رشد گیاهی 

هـاي پوششـی جـاذب نـور در فصـل      باشند، استفاده از مـالچ سرما می
.تر در عملیات پیوندهاي مقاومپیوندكگیري از زمستان، بهره



535معرفی ارقام متحمل به سرما در استان همدانارزیابی میزان خسارت سرمازدگی در انگور و 

هاي مختلف ساقه یکساله از ارقام مختلف انگور در شهرستان مالیرهاي زنده در قسمتجوانهدرصد-5جدول 
Table 5- Percentage of living buds in different cane segments of different grapevine cultivars in Malayer city.

رقم
Cultivar

سومهاي زنده در یک درصد جوانه
1انتهاي ساقه

Percentage of Survived Bud in
one Third of the Cane Distal

End

سومهاي زنده در یکدرصد جوانه
1وسط ساقه

Percentage of Survived
Bud in the Middle of

Cane

ابتداي سومهاي زنده در یک درصد جوانه
1ساقه

Percentage of Survived Bud in
one Third of the Cane Proximal

End
کشمشی قرمز

White tompson
seedles

17.20 b 30.18 cd 89.30 a

کشمشی سفید
Red tompson

seedles
31.58 b 34.50 cd 54.00 b

عسکري
Askari

19.29 b 47.28 ab 83.72 a

فخري
Fakhri

14.10 b 23.09 d 76.58 a

مهدیخانی
Mehdi khani

71.12 a 68.57 ab 96.60 a

یاقوتی
Yaghooti

64.31 a 63.66 a 84.00 a

گزنه
Ghazaneh

15.07 b 34.44 cd 54.00 b

دوزول
Dozool

20.22 b 42.50 bc 54.02 b

انددانکن نداشتهايچنددامنهدرصد آزمون5دار در سطح تفاوت معنیدر هر ستون ف مشابه هاي داراي حرومیانگین
باشدمتر از طول شاخه میهر قسمت از ساقه یکساله شامل بیست سانتی- 1

Numbers followed by the same letter in every colomn are not significantly differentns (P<0.05) based on Duncan's multiple range
test

1- Every segment of cane has 20 cm in its length
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