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  دانه سفیداثر تغذیه و آبیاري بر نیاز سرمایی و گرمایی انگور رقم بی
 
*و احمد ارشادي مژگان غالمی  

 .بوعلی سینا، همدان اهکشاورزي، دانشگ دانشکده باغبانی،دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشیارگروه 
نویسنده مسئول  -* ershadi@basu.ac.ir 

 
بر ) دو یا شش دوره آبیاري(و آبیاري ) شیمیایی+ عدم کود دهی، تغذیه با کود حیوانی، کود حیوانی (منظور تعیین اثر تغذیه  به

تغذیه  .پذیرفتدر قالب طرح کامالً تصادفی انجام صورت فاکتوریل  دانه سفید، آزمایشی به نیاز سرمایی و گرمایی انگور رقم بی
+ زنی در هر دو رژیم آبی پس از تغذیه با کود حیوانی  ر جوانهها شد وحداکث باعث افزایش درصد شکوفایی نهایی جوانه

ساعت سرمادهی، با افزایش دوره آبیاري از دو به شش مرحله  200و  100هاي سرما ندیده و یا با  در بوته. شیمیایی مشاهده شد
ها در  زنی قلمه رصد جوانهساعت د 400با افزایش دوره سرمادهی به . ها کاهش چشمگیري پیدا کرد درصد شکوفایی کل جوانه

اي  خورده بودند، بدون توجه به تیمارهاي تغذیه هایی که فقط دو مرحله آب بوته. هاي با شش دوره آبیاري افزایش یافت بوته
. ها رسیده و نیاز گرمایی کمتري داشتند شکوفایی جوانه% 50هایی که شش دوره آبیاري شده بودند به مرحله  تر از بوته سریع
هاي با شش مرحله آبیاري و افزایش این  ها در بوته جوانه% 50باعث کاهش نیاز گرمایی و زمان الزم براي شکوفایی  تغذیه

ها  ها و نیاز گرمایی آن طورکلی اثر آبیاري بر درصد و سرعت شکوفایی جوانه به. هاي با دو دوره آبیاري شد پارامترها در بوته
تواند ضمن تأخیر در باز  ها می تحقیق نشان داد که مدیریت مناسب آبیاري و تغذیه تاکستاننتایج این . بیش از تأثیر تغذیه بود

 .ها به کاهش خسارت سرمازدگی بهاره منجر شود شدن جوانه
 

 مقدمه
انگور، خفتگی زمستانه به طور ژنتیکی براي آن الزم بوده و دوره استراحت در چرخه زندگی آن ضرورت  خاستگاهبا توجه به 

اثرات اقتصادي و کاربردي مهمی بر کنترل، نگهداري و تولید درختان میوه داشته و چنین  ،ی ارقامئدانستن نیاز سرما. دارد
در انگور همانند سایر میوه هاي زمان گلدهی ). 2010تی، و(واحی مناسب براي کاشت ضروري استاطالعاتی جهت تشخیص ن

وهواي منطقه، نقش بسته به آباز این عوامل و هر یک  شودتأثیر متقابل نیاز سرمایی و نیاز گرمایی تعیین می خزان پذیر تحت
 ییتر سرما نیاز گرمابا تجمع بیش و ها وجود داردرابطه معکوسی بین نیاز سرمایی و نیاز گرمایی جوانه. کنندخاصی را ایفا می

دهی به میزان رشد جوانه در قبل، طی شکوفه تاریخرسد برطرف شدن نیاز سرمائی و نظر میبه).1992گاستسن، (یابد کاهش می
عبارت دیگر، میزان رشد جوانه در شکستن رکود و ازسرگیري رشد مهم است و تحت تأثیر به. و بعد از رکود بستگی دارد

بارش کافی و گاهی اوقات آبیاري با شکستن خواب ). 1987، وانگ و فاوست(گیرد ی مانند دما، تغذیه و آبیاري قرار میعوامل
هاي پائیزه ممکن است بارندگیو افزایش رطوبت خاك طی  در آزمایشی مشخص شد کاهش تنش آب . ها ارتباط داردجوانه

جورج و ). 1976اپلر و همکاران، (یی و گلدهی در درختان قهوه گردد باعث شکستن رکود جوانه و هدایت آن به سمت شکوفا
پاشی نیترات پتاسیم ها اثرگذار باشد آنها بیان نمودند محلولتواند روي زمان شکفتن جوانهاظهار داشت تغذیه می) 1993(نیسن 

هاي حدود سه جلو انداخت، اما غلظت با غلظت یک گرم در لیتر در پائیز بر درختان هلو، خروج از رکود و گلدهی را ده روز
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پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تغذیه و آبیاري بر . درصدي محصول گردید  29گرم در لیتر باعث تأخیر در رکود و کاهش 
  .انگور رقم بیدانه سفید انجام گرفت و گرمایی نیاز سرمایی

 
  هامواد و روش

فاکتور اول  .پذیرفتتکرار انجام  شش تیمار وسه طرح کامالً تصادفی بادر قالب به صورت آزمایش فاکتوریل  این پژوهش
طی فصل رشد بود ) مکعبمتر 4660معادل (آبیاري  هو شش دور) مکعبمتر 1550معادل (آبیاري  هآبیاري در دو سطح، دو دور

تغذیه با  -3لوگرم به ازاء هر بوته، کی 5تغذیه با کود حیوانی به میزان  -2دهی،  عدم کود -1و فاکتور دوم تغذیه در سه سطح 
گرم به  70گرم و فسفر  150گرم، پتاس  100هاي حاوي نیتروژن کیلوگرم همراه با تغذیه تکمیلی با کود 5کود حیوانی به میزان 

در . ن گردیدتأمی 1392ماه ازاء هر بوته که به ترتیب با استفاده از کودهاي اوره، سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل در اسفند
هاي قلمه. گیري شدها با استفاده از دستگاه سرریز اندازههر مرحله از آبیاري طی فصل رشد حجم آب دریافت شده توسط بوته

درجه  13ها، قبل از تجمع سرماي مؤثر و زمانی که میانگین دما به خفته انگور بیدانه سفید در اواخر مهرماه و با شروع خزان بوته
تایی در یخچال در  10هاي جمع آوري شدند و در دستههمدان رسید، از باغ آزمایشی واقع در روستاي امزاجرد گراد سانتی
هاي شاهد در معرض سرما قرار ساعت قرار گرفتند و نمونه 400و  200، 100درجه، تحت تیمار سرمادهی به مدت،  5دماي 

آب مقطر میلی لیتر  200به ظروف پالستیکی یک لیتري حاوي  ارج وها از یخچال خدهی قلمهپس از پایان مدت سرما. نگرفتند
. اند به طور روزانه انجام گرفتهاي که به حالت بالون یا نوك سبز رسیدهها و شمارش جوانهارزیابی شکفتن  جوانه .منتقل شدند

  . بودگرمایی جوانه ها ها و نیازجوانه% 50ها،تعداد روز تاشکوفایی جوانهنهایی هاي مورد بررسی شامل درصد شکفتن شاخص
 

  نتایج و بحث
فارغ از نوع رژیم آبی، تغذیه باعث افزایش درصد شکوفایی نهایی جوانه ها شد وحداکثر جوانه زنی در هر دو رژیم آبی پس از 

ساعت سرمادهی، با  200و  100و یا با ) شاهد(در گیاهان بدون تیمار سرمادهی . شیمیایی مشاهده شد+تغذیه با کود حیوانی 
افزایش دوره آبیاري از دو به شش مرحله درصد شکوفایی کل جوانه ها کاهش چشمگیري پیدا کرد و جوانه ها در قلمه هاي 
حاصل از بوته هاي با شش دوره آبیاري در شرایط عدم کوددهی و عدم سرمادهی اصالً قادر به شکوفایی نبودند درحالیکه 

ساعت  400با افزایش دوره سرمادهی به . جوانه زنی داشتند% 28دو دوره آبیاري بدون تیمار سرمادهی گیاهان تغذیه نشده با 
آبیاري افزایش یافت درحالیکه این مدت سرمادهی اثر مثبتی بر افزایش  هدرصد جوانه زنی قلمه ها در بوته هاي با شش دور

 به طور کلی بوته هایی که فقط دو مرحله). 1جدول (آبیاري نداشت  هدرصد نهایی شکوفا شدن جوانه ها  در بوته هاي با دو دور
% 50تر از بوته هایی که شش دوره آبیاري شده بودند به مرحله آب خورده بودند، بدون توجه به تیمارهاي تغذیه اي سریع

اي شکوفایی جوانه ها به ساعت باعث کاهش زمان الزم بر 400به  200افزایش دوره سرمادهی از . شکوفایی جوانه ها رسیدند
 در بوته هایی که شش مرحله آبیاري شده بودند، تغذیه باعث. ویژه در قلمه هاي حاصل از بوته هاي با شش دوره آبیاري شد

در مورد بوته هایی که دو دوره آبیاري شده بودند، عکس العمل بوته ها به . جوانه ها شد% 50کاهش زمان الزم براي شکوفایی 
نیاز گرمایی جوانه ها تحت تاثیر ). 2جدول (وت بود و کوددهی باعث افزایش زمان الزم براي شکوفایی جوانه ها شد تغذیه متفا
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با .بوته هایی که شش دور آبیاري شدند، نسبت به بوته هاي با دو دوره آبیاري نیاز گرمایی بسیار بیشتري داشتند. دوره آبیاري بود
 . ت تاثیر دوره آبیاري بر نیاز گرمایی کمتر شدساع 400به  200افزایش سرمادهی از 

 دانه سفید در تیمار سرمایی مختلفاثر آبیاري و تغذیه بر درصد شکوفایی جوانه انگور رقم بی :1جدول

  دو دوره آبیاري

  400  200  100  شاهد  تیمار
  c28  b75  b85  cd71  دهیعدم کود

  b33  ab80  b90  bc80  کود حیوانی
  a42  a85  a100  b85  شیمیایی کود+ کود حیوانی

شش دوره 
  آبیاري

  d29  e38  d66  -  دهیعدم کود
  d 23  c43  d52  a95  کود حیوانی

 b34  c38 c62 a100  کود شیمیایی+ کود حیوانی

  .باشدمی %5دار در سطح احتمال حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی
 400و  200دانه سفید در تیمارهاي سرمایی درصد شکوفایی جوانه انگور رقم بی 50اثر تغذیه و آبیاري بر تعداد روز تا  :2جدول 

  ساعت

  دو دوره آبیاري

  400  200  تیمار
  c0/44  d 0/33  دهیعدم کود

  c3/47  d2/36  کود حیوانی
  b3/54  bc6/41  کود شیمیایی+ کود حیوانی

  شش دوره آبیاري
  a0/68  a5/49  دهیکودعدم 

  b5/58  c1/41  کود حیوانی
 a0/64  b0/45  کود شیمیایی+ کود حیوانی

  .باشدمی %5دار در سطح احتمال حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی
  ساعت   400و  200هاي  سرمایی دانه سفید در تیماراثر تغذیه و آبیاري بر نیاز گرمایی جوانه انگور رقم بی :3جدول 

  دو دوره آبیاري

  400  200  تیمار
  d19836  d15099  دهیعدم کود

  d21287  d16011  کود حیوانی
  c24773  bc18643  کود شیمیایی+ کود حیوانی

  شش دوره آبیاري
  a30514  a21524  دهیعدم کود

  bc26606  c18479  کود حیوانی
 ab28873  ab20433  کود شیمیایی+ کود حیوانی

  .باشدمی %5دار در سطح احتمال حروف مشترك در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی
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در بوته هایی که دو دوره آبیاري شده بودند، تغذیه باعث افزایش نیاز گرمایی جوانه ها شد و حداکثر نیاز گرمایی در بوته هاي 
تغذیه باعث کاهش نیاز گرمایی جوانه ها در بوته هاي با شش مرحله آبیاري شد . شیمیایی مشاهده شد+ با تغذیه کود حیوانی 

برخالف نتایج  این هاي انگور اثرگذار بوده است کهدر مطالعه حاضر آبیاري و تغذیه بر نیاز سرمایی جوانه).3جدول (
بستگی بین تجمع واحدهاي سرما دادند هیچ هم گزارشزردآلو روي ها با بررسی آن. باشدمی) 2003(و همکاران  وآلبرکورک

علت کاهش در رشد رویشی به تشکیل بیان نمود خشکی به )2000(ارز .براي رفع نیاز سرمایی با تیمارهاي آبیاري وجود ندارد
-ل میو توسعه خود را کامنموده ها با آبیاري کامل، به آهستگی رشد شود جوانهصور میو ت بخشدهاي گل سرعت میجوانه

را آنها ها به رشد سریع، نیاز سرمایی نمودن جوانه تحریکو در مقابل آبیاري کم با  بیشتري دارندکنند و از این رو نیاز سرمایی 
فنولوژي  ،تنش کمبود آب از طریق کوتاه کردن دوره رشد و تسریع در رسیدگی) 1991( گبه گزارش سین. دهدکاهش می

بعد از نتیجه گرفتند که کمبود نیتروژن و آب )1957(چندلر و برون .نمایدآن ر ا تسریع می بلوغ گیاه را تحت تأثیر قرار داده و
شکفتن جوانه در  .شودها پس از یک دوره گرما داري باعث باز شدن سریع جوانهممکن است به طور معنیسپري شدن زمستان 

گیرد، تر صورت میشوند، سریعامل آبیاري و تغذیه میطور کهایی که بهتر نسبت به آندرختان با شرایط رشد رویشی کم
فراهم بودن آب و مواد معدنی با القاء رکود  ).1985ساور، (تر است رو هرچه درخت پررشدتر باشد، رکود درونی عمیقازاین

روز  23دریافت نموده بودند نسبت به درختانی که کود دریافت نکرده بودند،  نیتروژنیکه کود سپیدار درختان. در ارتباط است
هاي پائین، پاشی نیترات پتاسیم با غلظتبیان نمودند محلول) 1993(جورج و نیسن ). 2001، 1ردسنوسیگ(دیرتر به خواب رفتند 

در انگور کاربرد اوره دو درصد، ضمن .دگردهاي باال باعث تأخیر در شکستن رکود میخروج از رکود را تسریع و در غلظت
- در زبان). 1393کریمی، (ها در بهار، منجر به افزایش سرعت خروج از سازگاري به سرما شد کاهش تحمل به سرماي جوانه

تر از گیاهان تري داشته و در بهار سریعگنجشک، درختانی که مقادیر باالتري از نیتروژن را دریافت کرده بودند، رکود کم
تر نیتروژن و یا بدون نیتروژن، سازگاري به سرماي خود را از دست داده و از رکود خارج شدند غذیه شده با مقادیر کمت
  .)2010جل و همکاران، ااسک(

 
  نتیجه گیري کلی

. آبیاري بر درصد و سرعت شکوفایی جوانه ها و نیاز گرمایی آنها بیش از تاثیر تغذیه استاثر در این بررسی مشخص شد 
تغذیه ضمن بهبود شرایط نموي گیاهان باعث . افزایش دفعات آبیاري منجر به طوالنی کردن نیاز سرمایی و گرمایی جوانه ها شد

بر سرعت جوانه زنی و نیاز گرمایی جوانه ها قابل توجه بر هم کنش آبیاري و تغذیه . افزایش درصد نهایی شکوفایی جوانه شد
بود به نحوي که تغذي در گیاهان با دو مرحله آبیاري باعث تاخیر در باز شدن جوانه ها و افزایش نیاز گرمایی و بالعکس در 

ایج این تحقیق نشان نت. گیاهان با شش مرحله آبیاري باعث کاهش نسبی نیاز گرمایی و افزایش سرعت شکوفا شدن جوانه ها شد
تغذیه تاکستان ها می تواند ضمن تاخیر در باز شدن جوانه ها به کاهش خسارت سرمازدگی داد که مدیریت مناسب آبیاري و 

 .بهاره منجر شود
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