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اثر زمان هرس و مصرف پاکلوبوترازول بر 
تأخیر رشد جوانه هاي انگور رقم سفید بي دانه 

به منظور کاهش خسارت سرمازدگي بهاره

چکيد ه
 ب�ه منظ�ور بررس�ي اثر تأخير رش�د جوانه ها بر کاهش خس�ارت س�رمازدگي  بهاره در انگور رقم س�فيد بي دانه آزمايش�ي دوس�اله در قالب طرح 
بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار در ايستگاه تحقيقات انگور تاکستان  روی تاک های غيرپيوندی با هفت سال سن انجام شد. تيمارهای آزمايش 
شامل تيمار شاهد )عرف محلي باغدار در هرس تاک ها(، محلول پاشی پاکلوبوترازول با غلظت 1000ميلی گرم در ليتردر دو نوبت، هرس با تاخير در 
زمان پنبه ای شدن جوانه ها و محلول پاشی پاکلوبوترازول در دو نوبت به همراه هرس در زمان پنبه ای شدن جوانه ها بودند. در هر کرت آزمايشی 
5 ت�اک تيم�ار ش�دند. در آغاز بهار با يادداش�ت برداری تاريخ جوانه زن�ی، ميزان تاخير در جوانه زنی تاک ها در مقايس�ه با ش�اهد تعيين گرديد. 
همچنين شدت سرما و تعداد شاخه های آسيب ديده از سرمای ديررس بهاره، عملکرد و برخی صفات کيفی محصول  نيز بدنبال تيمارها  يادداشت 
گرديد. تجزيه آماری با نرم افزار SPSS انجام و مقايس�ه ميانگين ها با آزمون دانکن صورت گرفت. نتايج نش�ان داد که جوانه زني تاک ها در اوايل 
دوره رش�د در هر س�ه تيمار  نس�بت به ش�اهد با تاخير صورت گرفت و ميزان آن بين 8 تا 14 روز متفاوت بود. بيشترين تاخير جوانه زنی مربوط به 
تيمار هرس ديرهنگام به همراه مصرف پاکلوبوترازول به مدت 13/36 روز بوده است. اين تيمار خسارت سرمای ديررس بهاره را به حدود 1% کاهش 
داده اس�ت در حالی که در ش�اهد خسارت 14/4% بوده اس�ت. هم چنين اثر تيمار مذکور بر افزايش عملکرد انگور و کشمش به ترتيب بيش از %36 
و 24% در مقايسه با شاهد بوده است. بين شاهد و ساير تيمارها از نظر ميزان TSS محصول اختالفی وجود نداشت ولی تيمار شاهد کمترين ميزان 

اس�يديته)mg/L 726(را  دارا بوده اس�ت. تيمار مصرف پاکلوبوترازول به تنهايی باالترين نس�بت TSS/TA )24/95( را  س�بب ش�د. 

کلمات کليد ي: انگور، سرمازدگی بهاره، پاکلوبوترازول
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مقد مه
مش��كل س��رماي دیررس بهاره در تاكستان ها و خس��ارات ناشي از آن كه 
گاهي تا 90% محصول را از بین برده است، از معضالت كشت انگور در برخي 
از مناطق كشور مي باشد )7(. خطر سرمازدگي شاخه هاي سبز در اوایل رشد 
در اكث��ر ارق��ام انگور تجاري وجود دارد )14(. با توج��ه به اینكه جوانه هاي 
انگور مركب بوده و اولین شاخه هاي رشد كرده از جوانه هاي اولیه مي باشند 
و 95% محصول انگور روي این ش��اخه ها تش��كیل مي گ��ردد در صورتي كه 
شاخه هاي مذكور به هر دلیل نظیر آسیب سرما، از بین بروند كاهش شدید 
محصول را در پي خواهد داشت )6(. در بررسی اثر سرما بر شاخه های علفی 
كه به تازگی رش��د كرده اند، مش��خص شده اس��ت كه این شاخه ها تحمل 
س��رمای پایین تر از دو درجه سانتی گراد را ندارند و در پایین تر از این دما 
ش��دیداً آسیب می بینند )6 ، 8(. با توجه به اینكه این قبیل سرماها ممكن 
اس��ت در اواخر فروردین تا اواسط اردیبهش��ت در مناطق انگوركاری كشور 
حادث ش��ود، در صورتی كه طول دوره ركود در تاك افزایش یابد راه كاري 
عملي براي حل مشكل سرماي دیررس بهاره خواهد بود. به عبارتي دیگر با  
افزایش طول دوره ركود جوانه ها، از همزماني رش��د شاخه هاي سبز حساس 
با این س��رما، جلوگیري نموده و از ش��دت خسارت كاسته می شود )4(. در 
تحقیقي در اس��ترالیا اثر هرس دیر هن��گام بر افزایش دوره ركود جوانه هاي 
انگور رقم كابرنیت آزمایش شده است و نتایج نشان داده است كه این عمل 
رش��د جوانه ها را تا 15 روز بتأخیر انداخته است )9(. از سیانامید هیدروژن 
)درص��ورت مصرف در اواخ��ر ش��هریور( و پاكلوبوترازول به عن��وان عوامل 
بازدارنده رش��د و افزایش دوره  ركود در جوانه هاي انگور در اسپانیا استفاده 
گردی��ده كه نتایج حاك��ی از افزایش دوره ركود به دنب��ال مصرف این مواد 

 در جوانه هاي انگور بوده اس��ت )12(. محققان خطر سرمازدگي زمستانه بر 
جوانه ها و شاخه های خشبی و نیز خطر سرمازدگی بهاره بر روي شاخه هاي 
علفي انگور را در20 رقم انگور تجاري مطالعه كرده و دریافتند كه همه ارقام 
مذكور نس��بت به این سرما حساس بوده و بنابراین الزم است تدابیري ویژه  
برای كاهش این خسارات اندیشیده شود. این محققان راهكار عملی كاهش 
این آس��یب ها را تغذیه مناس��ب با كودهای پتاس��ه و افزایش دوره ركود تا 
رفع خطر س��رمای دیررس بهاره می دانند )10(. هرس زودهنگام انگور در 
زمس��تان عاملي براي بیداري سریعتر جوانه ها و رشد شاخه هاي علفي انگور 
در آغاز بهار بوده و محققان نش��ان دادند كه این كار سبب سرمازدگي بهاره 
در باغات انگور خواهد ش��د )2(. در آزمایش��ي بر روي بی��ش از 30 رقم از 
انگوره��اي تجاري به اس��تثناي بعضي از دورگه اي ك��ه از تالقي هاي بین 
گونه اي انگورهاي گونه وینیفیرا با گونه هاي آس��یایي مقاوم به سرما بدست 
آمده بودند، بقیه ارقام از آسیب سرماي دیررس بهاره مصون نبوده اند )14(. 
اثر مصرف مواد ش��یمیایي كه به طوالني تر شدن دوره خواب بوته هاي انگور 
انجامیده اس��ت به عنوان راهكاري جهت كاهش خس��ارات سرماي دیررس 
بهاره اش��اره شده است. نتایج آزمایش نشان داد كه استفاده از موادی نظیر 
س��یانامید هیدروژن در اواخر دوره رش��د و پاكلوبوترازول بر طوالنی ش��دن 
دوره رك��ود جوانه ها به مدت 10تا15 روز موثر بوده اند، ولی اثر منفی آنها 
بر عملكرد گزارش ش��ده اس��ت )5(. مطالعات نش��ان داده است كه در رقم 
تامپس��ون س��یدلیس جوانه های باال  روی كین بارده تر هس��تند و هر چه 
ش��اخه طویل تر هرس ش��ود عملكرد افزایش می یابد. این در حالیست كه 
با هرس بلندتر امكان رش��د س��ریعتر جوانه ها در بهار فراهم شده و ممكن 
اس��ت با خطر سرمای بهاره مواجه ش��وند )13(. محققان دریافتند كه توده  
هواي سردي كه در ماه هاي می تا جوالی ممكن است در برخي از مناطق 

Pajouhesh & Sazandegi No 80 pp:  138 - 143

Effect of pruning time and paclobutrazole application on bud burst delaying of Vitis vinifera CV. Sefid Bidaneh 
in order to reduce of spring cold damage
By: H. Mahmoudzadeh, Scientific Member of Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azarbijan, 
V. Rasooli, Researcher of  Agricultural and Natural Resources Research Center of Qazvin Province and H. Dolati 
baneh, Scientific Member of Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azarbijan.
An experiment was conducted in order to study the effects of pruning time and Paclobutrazole on grape bud burst time 
to reduce spring cold damage in vineyards. Research was done in complete randomized block design (4 replications). 
Five ungrafted seven years old grapevines were selected per plot. The treatments were local pruning time as control, 
Paclobutrazole application (1000ppm), pruning after bud burst and Paclobutrazole application (1000ppm) with 
pruning after bud burst. Date of bud burst, Delaying of Bud burst, spring cold damage of shoots, yield and quantities 
characteristics of fruit and raisin were determined. Statistical analysis and mean comparison were done by SPSS 
software and Duncan’s multiple rang test methods, respectively. Results showed all treatments caused delaying in bud 
burst (8-14 days) in comparison with control (P<5%). Application of Paclobutrazole at delay pruning caused 13.36 
days delay in bud burst. Also, yield and weight of raisin increased 36 and 24% compared with control, respectively. 
Spring cold damage reduced to 1% in comparison control (14%). Treatments showed no significant differences in TSS 
of fruit. Control had lowest rate TA (726 mg/L). TSS/TA was highest in Paclobutrazole application (24.95). 

Keywords: Grapevine, Spring cold damage, Paclobutrazole
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انگوركاري دنیا وجود داش��ته باشد بیشترین خسارت را به این شاخه ها وارد 
كرده و در نتیجه كاهش ش��دید عملكرد را در پي خواهد داشت و اگر بتوان 
بنحوي عمل كرد كه شاخه هاي سبز در این دوره وجودنداشته باشند از خطر 
این س��رما محفوظ خواهند بود )6(. با عمیق تر ك��ردن دوره ركود جوانه ها 
با اس��تفاده از مواد بازدارنده رش��د نظیر پاكلوبوترازول و سیانامیدهیدروژن 
)CH( در پایان دوره رش��د مي توان از آسیب سرماي دیررس بهاره كاست 
 و همچنی��ن جلوگی��ري از ه��ر گون��ه زخ��م روي ش��اخه ها را عاملي براي 
طوالني تر كردن دوره ركود جوانه هاي انگور به ش��مار مي آورند و به عنوان 
راهكار بازدارنده جوانه زني شاخه هاي انگور در آغاز فصل رویشي دانسته كه 
منجر به كاهش خسارت سرمازدگي در بهار خواهد شد )10(. در آزمایشي با 
هدف بررسي اثرات طول شاخه و تاریخ هرس در مقاومت به سرما و افزایش 
یا كاهش آب در جوانه ها و بافت هاي ش��اخه انگور در رقم تجاري كونكورد 
مشخص ش��د كه به دنبال كاهش آب جوانه ها میزان مقاومت آنها در برابر 
س��رماي زمس��تانه افزایش مي یابد و هرس زود هنگام س��بب آسیب جدي 
جوانه ها گردیده است. ارتباط رگرسیوني مقادیر آب جوانه ها و زمان هرس 
ش��اخه ها و اندازه طول شاخه هاي هرس شده نشان از یک رابطه معكوس 
 و همبس��تگي منفي بین عوامل مذكور با كاهش خس��ارت س��رما زدگي در 
تاك ها داش��ته است)3(. با توجه به اهمیت خس��ارت سرمازدگی بهاره در 
باغات انگور در منطقه تاكس��تان، با هدف كاهش خسارت سرمازدگی بهاره 
در انگور رقم س��فید بی دانه این تحقیق انجام گردید و هدف اصلی آن ارائه 
راهكاری برای كاهش خسارت یاده شده و بررسی اثر تیمارهای تاخیر جوانه 

زنی بر كمیت و كیفیت انگور و كشمش استحصالی می باشد.  

مواد و روش ها
 اث��ر تیمارهای مص��رف مواد ش��یمیایی و زمان هرس جهت تاخیر رش��د 
جوانه ها، به منظور كاهش خسارات ناشي از سرمازدگي بهاره در انگور رقم 
سفید بی دانه، در ایستگاه تحقیقات انگور تاكستان بررسی گردید. آزمایش 
 در قال��ب طرح بلوك ه��ای كامل تصادفی در 4 تیمار ب��ا 4 تكرار در طی 
س��ال های 1385-1383 انجام ش��د. در هر كرت آزمایشی پنج تاك غیر 
پیوندی با 7 س��ال س��ن و یكنواخت از نظر رش��د كه در سیس��تم جوي 
و پش��ته اي هدایت ش��ده اند، انتخاب و تحت تیمار ق��رار گرفتند. تیمارها 
 )B( ،)(  ش��اهد )عرف محل��ي باغدار در هرس ت��اك هاA(ش��امل: تیمار 

با  پاكلوبوت��رازول  پاش��ی  محلول 
غلظت 1000میلی گرم در لیتردر 
دو نوبت ش��امل چهارم اسفند ماه 
و 25 ش��هریور ماه، )C( هرس با 
تاخی��ر در زم��ان پنبه ای ش��دن 
جوانه ها و )D( تیمار محلول پاشی 
پاكلوبوترازول در دو نوبت همانند 
تیم��ار B به همراه هرس در زمان 
پنبه ای ش��دن جوانه ه��ا بودند. 
پ��س از پخش تصادف��ي تیمارها 
ب��ا توجه به اندازه رش��د بوته ها و 
شارژ سال قبل، جهت انجام هرس 
یكنواخت كلیه پایه ها با شارژ 75 

جوانه در هر پایه، بس��ته به زمان پیش بیني شده هرس در تیمارها، تحت 
عمل هرس خشک قرار گرفتند. هرس كلیه بوته ها براساس روش سنتي و 
 Cane متداول در منطقه تاكستان یعني هرس كوتاه 4-3 جوانه روی هر
انجام شد. انتخاب زمان هرس زودهنگام در آزمایش براساس عرف محل و 
هم زمان با ش��روع هرس در باغات انگور منطقه14 اسفند ماه بوده است و 
هرس دیرهنگام در این آزمایش پس از پایان دوره خروج اشک مو )گریه( 
انجام گردید. اعمال تیمارهاي مرحله اول مصرف پاكلوبوترازول در چهارم 
اسفندماه و مرحله دوم در25 شهریورماه صورت گرفت. غلظت مصرفي ماده 
مذكور 1000میلی گرم در لیتر بوده است. محلول پاشي به صورت اسپري 
روي اندام هاي هوایي انجام گردید. در اوایل اس��فند تا اواس��ط اردیبهشت 
در طی دو س��ال دماهای حداقل و حداكثر روزانه یادداشت گردید )جدول 
1(. پ��س از انج��ام تیمارها كلیه مراحل داش��ت در باغ  بط��ور یكنواخت 
 ص��ورت گرفته و در طي دوره رش��د موارد زیر یادداش��ت برداري ش��دند. 
1- زمان شروع رشد جوانه ها روي هر بوته، 2- تعداد جوانه هاي رشد كرده 
 روي هر بوته، 3- تعداد ش��اخه هاي آس��یب دیده از سرماي دیررس بهاره،

4- میزان عملكرد و وزن كش��مش اس��تحصالی در واحد سطح، 5- صفات 
كیفی محصول ش��امل )TSS, TA, TSS/TA(. تهیه كش��مش به روش 
س��ایه خشک انجام شد. براي داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار 
آم��اري SPSS تجزیه واریانس انجام ش��ده و در نهایت مقایس��ه میانگین 
داده ها با اس��تفاده از آزمون دانكن صورت گرفت. در پایان سال اول و دوم 
آزمای��ش نتایج حاصل از مقایس��ات آماري معیار انتخ��اب بهترین تیمار و 
توصیه ها بوده اس��ت كه منجر به كاهش س��رمازدگي م��ی گردد و به این 

ترتیب تیمار برتر معرفي گردیده است.

نتايج و بحث
تجزیه واریانس داده هاي حاصل از بررس��ي اثرات تیمارهاي آزمایش��ي بر 
عملكرد انگور و كش��مش و برخی صفات كیفي باس��تثنای مقدار اسیدیته 
كل محصول، نشان داد كه اثر تیمارهاي اعمال شده بر سایر صفات دارای 
اختالف معني دارمی باش��د )جدول2(. همچنین اثر تیمارها بر زمان شروع 
رش��د جوانه ها، تعداد جوانه هاي رشد كرده، تعداد شاخه هاي آسیب دیده 
از سرماي دیررس بهاره تاك هاي تیمارشده نیز داراي اختالف معني داري 
بوده اس��ت )جدول 3(. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمارها 

تاريخ باز شدن جوانه هاتاريخحداکثرتاريخحداقلماهسال

تيمار با حداکثر تاخيرشاهد 

19/51383/12/14+51383/12/24-اسفند1383

281384/1/131384/1/24+6/41384/1/7-فروردين1384

29/51384/2/211384/2/7+1138/2/2+ارديبهشت

231384/12/18+4/81354/12/5-اسفند

29/41385/1/241384/1/28+11385/1/10+فروردين1385

31385/2/1031/51385/2/231385/2/12+ارديبهشت

جدول 1: حداقل و حداکثر دما در ماه های اسفند، فروردين و ارديبهشت سال های آزمايش)1(
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با آزمون دانكن صفات مورد بررسي در مقابل سرماي زمستانه و تأخیر در 
رشد جوانه ها كه منجر به كاهش اثر منفي دماهاي پایین سرماي دیررس 
بهاره مي باش��د، نیز مؤید این نظر است كه برخي از این تیمارها نسبت به 
بقیه مقاومت در برابر س��رمای دیررس بهاره را افزایش داده اند )جدول 4(. 

همچنین با مقایس��ه میانگین داده هاي حاصل از عملكرد انگور و كشمش 
و صفات كیفي مورد مطالعه مش��خص شد كه تیمارهاي اعمال شده روي 
برخی از صفات دارای اثر مثبت بوده كه در نهایت اختالفات معني داري را 

در بین صفات مورد بررسي نشان داده است.

جدول 2: تجزيه واريانس داده هاي مربوط به صفات کمي و کيفي انگور و کشمش رقم سفيد بي دانه 

پس از اعمال تيمارهاي مقابله با سرمازدگی

جدول 3: تجزيه واريانس داده های مربوط به اثر تيمارهای اعمال شده بر جوانه و شاخه های سبز

MS درجه آزادی منابع تغييرات

TSS/TA TA TSS وزن کشمش

 Ton/ha

عملکرد

Ton/ha

0/946 ns 310/33 ns 0/603 ns 1/189 ns 0/264 ns تکرار 3

66/24 * 8149/83 ** 0/834 ns 0/732 * 0/140 * 3 تيمار

15/11 1217/98 0/382 0/596 0/266 اشتباه آزمايشی 15

9/36 4/46 13/08 26/21 6/36  ضريب تغييرات

درجه آزادی منابع تغييرات

 درصد شاخه های

 آسيب ديده از

سرمای ديررس بهاره

 درصد جوانه های

رشد کرده

 زمان باز شدن جوانه

 ها)روز پس از اول

)ژانويه

6/612 ns 9/182 ns 4/771 ns تکرار 3

335/74** 470/5** 318/8** 3 تيمار

3/368 10/316 0/749 اشتباه آزمايشی 15

29/32 4/454 0/83  ضريب تغييرات

ns غير معنی دار، *  معنی دار در سطح 5%، **  معنی دار در سطح %1

ns غير معنی دار، *  معنی دار در سطح 5%، **  معنی دار در سطح %1

جدول4: مقايسه ميانگين داده هاي مربوط به صفات کمي و کيفي انگور و کشمش رقم بي دانه 

سفيد پس از اعمال تيمارهاي مقابله با سرمازدگی

TSS/TA TA

)ميلی گرم درليتر(

TSS

)درجه بريکس(

 وزن کشمش

Ton/ha

عملکرد

Ton/ha

شاخه های آسيب 

ديده از سرمای 

ديررس بهاره  

)درصد(

 درصد جوانه های

رشد کرده

 زمان باز شدن

 جوانه ها)روز پس

)از اول دی ماه

تيمارها

23/48 b 726/0 a 16/9 a 2/5 b 6/40 c 14/4 c 71/997 b 116/3 d A

24/95 a 797/67 b 17/23 a 3/255 a 8/98 b 4/174 b 63/443 c 121/33 c B

21/7 c 781/33 b 17/06 a 2/810 a 9/29 b 0/537 a 79/56 a 125/667 b C

21/6 c 810/00 c 17/13 a 3/14 a 10/0912 a 0/640 a 69/777 bc 129/66 a D
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بیش��ترین زمان تأخی��ر در جوانه زنی ) با ح��دود 129/66 روز پس از اول 
دی ماه( از تیمار D بدس��ت آمد كه در آن تاك ها ضمن هرس دیر هنگام 
ب��ا ماده پاكلوبوترازول نیز تیمار ش��ده بودند. نتایج نش��ان داد كه با مصرف 
پاكلوبوترازول و هرس دیرهنگام می توان با به تأخیر انداختن رشد جوانه ها 
از آسیب سرمای دیررس بهاره كاست. میزان تأخیر در رشد جوانه ها در این 
تیمار نس��بت به شاهد 13/36 روز بوده است كه در این مدت خطر سرمای 
دیررس بهاره در اكثر مناطق برطرف شده است.  میزان آسیب سرمای بهاره 
در ش��اهد 14/4% بوده در حالی كه پس از تیماره��ای تاخیر جوانه زنی به 
كمتر از 1% كاهش پیدا كرده است. با توجه نتایج كار محققان )12( میزان 
همبستگی بین زمان باز شدن جوانه ها با درصد شاخه های آسیب دیده از 
س��رمای دیررس بهاره نیز نشان داد كه با افزایش تاخیر جوانه زنی خسارت 
س��رمازدگی بهاره روند رو به كاهشی پیدا كرده است )نمودار1(. شایان ذكر 
اس��ت كه به دنبال تیمارهای تاخیر جوانه زنی درصد جوانه های رشد كرده 
نس��بت به شاهد تا حدود 8% كاهش یافته است كه البته تاثیری در عمكرد 
در واحد س��طح نداشته است )جدول 4(. اثر این تیمارها بر افزایش عملكرد 
و وزن كشمش تولیدی با توجه به كاهش خسارت سرما كاماًل مشهود است. 
باالخص تیمار D افزایش 45% محصول را نسبت به شاهد سبب شده است 

و همچنین این افزایش در وزن كش��مش استحصالی نیز بیش از 79% بوده 
اس��ت. بر خالف نتایج حاصل از تحقیق )9( بین زمان باز ش��دن جوانه ها با 
عملكرد و وزن كشمش استحصالی نیز همبستگی مثبت و معنی داری وجود 
دارد كه حاكی از اث��ر مثبت تیمارهای تأخیر جوانه زنی بر افزایش عملكرد 
و وزن كش��مش استحصالی می باشد )نمودار2(. شدت اثر تیمارهای مذكور 
بر افزایش وزن كشمش استحصالی كمتر از عملكرد انگور بوده است و دلیل 
آن ش��اید كوتاه ش��دن طول دوره رشد و رس��یدگی میوه انگور بوده است. 
تیماره��ا ب��ر میزان كل مواد جامد قابل حل میوه بی تاثیر بوده ولی س��بب 
افزایش اس��یدیته میوه نسبت به ش��اهد بوده اند كه احتماالً  ناشی از كوتاه 
ش��دن طول دوره رش��د میوه در تیمارهای اعمال شده نسبت به شاهد می 
باش��د )جدول 4(. همبستگی بین زمان باز شدن جوانه ها با میزان اسیدیته 
میوه انگور مثبت و معنی دار و از روند صعودی برخوردار اس��ت )نمودار 3(.  
نس��بت  كل مواد جامد قابل حل به اس��یدیته میوه كه یكی از شاخص های 
كیفی میوه می باش��د نیز تحت تاثیر تیمارها قرار گرفته و بهترین نتیجه از 
تیمارB  به میزان 24/95 بدست آمده است )جدول 4(. روند كاهش نسبت 
مذكور نش��ان دهنده همبس��تگی منفی و معنی دار بین تاخیر جوانه زنی با 

نسبت مواد جامد قابل حل با اسیدیته كل دارد )نمودار 4(.

نمودار 1- همبستگی بين زمان باز شدن جوانه ها با درصد شاخه های آسيب ديده از سرمای ديردس بهاره

نمودار 2- همبستگی بين زمان باز شدن جوانه ها با عمل کرد و وزن کشمش استحصالی
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