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 مرگ جوانه در ارتباط باعسکري  انگور ي جوانهو دوره خفتگی هنگام رشد و نمو  بافت شناختیتغییرات 

  
  بیژن کاوسی

استان فارس، سازمان  یعیو آموزش و منابع طب يکشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یزراع قاتیبخش تحقاستادیار پژوهش، 
 . رانیا راز،یش ،يزکشاور جیآموزش و ترو قات،یتحق

kavoosi696@yahoo.comEmail:   
 

باشد که موجب  ها می یکی از مشکالت مهم در تاکستان )Primary bud necrosis(ي اولیه ناهنجاري فیزیولوژیکی مرگ جوانه
ي سی سخت در منطقه هنگام رشد و نمو جوانه بافت شناختی منظور روشن شدن جنبه پژوهش حاضر به. گردد کاهش عملکرد می

بار  و  روز یک 10ي خفتگی هر روز پس از شکفتن جوانه تا مرحله 40مطالعه بافت شناختی از مرحله . در شهرستان دنا انجام گرفت
- مرگ جوانه اد که اولین نشانه ناهنجارينتایج نشان د. دار و بی میوه انجام شد بار در هر دو بوته میوه ي خفتگی هرماه یکدر مرحله

. داشتد و تا فصل خزان نیز ادامه یردگآغاز  ،روز پس از شکفتن جوانه 60در منطقه موردمطالعه در انگور عسکري، از  ي اولیه
یک  صورت بهمرکزي جوانه  ي محدودهاولیه در  يمرگ جوانه ناهنجاريجوانه خفته نشان داد که بروز هاي بافت شناختی همشاهد
و  مانده باقیاولیه روي شاخه  يو جوانه مرکب حاوي مرگ جوانه یابد میدر کل جوانه توسعه  تدریج بهظاهر و  رنگ اي قهوهنقطه 

دار به دلیل داشتن میزان قندهاي محلول،  هاي میوه هاي بوته بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر، در جوانه .کند نمیریزش 
  .تر بود ي اولیه کمتر، میزان بروز مرگ جوانه تر و جیبرلین کم بیش) زآتین(نین نشاسته و سیتوک

  ناهنجاري، عملکرد، مرگ جوانه اولیه، شکفتن جوانه، خفتگی جوانه: ها کلیدواژه
  

 مقدمه
ي قدیم مورد استفاده ها از زمان که رود می شماره ترین محصوالت باغی در دنیا و ایران ب یکی از مهم) Vitis  vinifera L.( انگور

انگور از گیاهانی است که داراي رشد رویشی بسیار زیادي می باشد و انتهاي شاخه هاي حاوي خوشه در . بشر قرار گرفته است
در بسیاري از مناطق کشور مانند استان هاي  ). 1373 تفضلی و همکاران،(طول فصل رشد به طور مداوم به رشد خود ادامه می دهد 

تولید و پرورش این  ،در نتیجه. داري اصلی ترین منبع درآمد مردم تلقی می شود س، خراسان، کردستان، زابل، تاكقزوین، فار
. محصول نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی دارد و هر گونه کاهش در عملکرد محصول موجب زیان اقتصادي به تاکداران می گردد

- هاي کشور وجود دارد که از این نظر خسارتاحتمال در بعضی از تاکستان به )Primary bud necrosis( ناهنجاري مرگ جوانه

جوانه مرکب نشان دادند که ) 2005(راونسلی و کولینز .هاي زیادي را هرساله به تولید این محصول در بعضی ارقام وارد می نماید
 کناري آن را جوانه هاي ثانویه يو دو جوانه) Primary( اولیه  يمرکزي را جوانه يجوانه مجزا بوده که جوانه 3انگور حاوي 

)Secondary( و ثالثیه )Tertiary( افزایش تمایل به ارزیابی جوانه براي باروري در فصل پاییز موجب آگاهی از ناهنجاري . گویند
 خه هایی با باروري کماولیه، جوانه هاي ثانویه رشد کرده که تولید شا يبا مرگ جوانه. اصلی در تاکستان ها گردید يمرگ جوانه

اصلی در فصل بهار به شاخه جدید ي اگر جوانه . تر می کند که  عملکرد تاکستان ها را کاهش می دهد تر و خوشه هاي کوچک
بنابر این، اگر به شاخه ناشی از جوانه اصلی آسیب وارد  .صورت کوچک باقی می ماننده تبدیل شود، جوانه هاي ثانویه و ثالثیه ب

از گزارش نمودند که  1994دري و کومب در سال . یرد، جوانه ثانویه ممکن است تولید یک شاخه براي جبران آن نمایدشود یا بم
ها با چشم  مشابه با یک جوانه سالم است و بنابر این تشخیص تفاوت آن اولیه ينظر ظاهري یک جوانه با ناهنجاري مرگ جوانه

پذیر است، اما بررسی تشریحی جوانه انه در باغ با استفاده از یک لنز دستی امکانناهنجاري مرگ جو يگرچه مشاهده. مشکل است
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که آید درحالیصورت قهوه اي و خشک در میه اولیه بمیرد، رنگ آن ب ياگر جوانه. براي ارزیابی دقیق این ناهنجاري الزم است
 Chardonnay‘“و  ’Riesling“‘در ارقام  زارش نمود که گ 1997واسودیوان در سال  .ثانویه سالم به رنگ سبز خواهد بود يجوانه

روز بعد از شکفتن جوانه ها، در این ناحیه  66حدود . اولیه ظاهر می گردد يیک ناحیه از سلول هاي متراکم در زیر محور جوانه
مشاهدات با . ا ظاهر گردیدروز بعد از شکفتن جوانه ه 90سلول ها داراي دیواره سلولی غیر منظم بودند و تجزیه دیواره سلولی 

بررسی هاي نشان داد که  2006کولینز در سال . ، مطالعات با میکروسکوپ نوري را تایید کرد)SEM( میکروسکوپ الکترونی
اولیه رخ داده  يساختاري و شیمی بافتی در رقم انگور شیراز نشان داد که تجزیه سلولی در تمام سلول ها، در جائی که مرگ جوانه

زوال سلولی و ضخیم شدن دیواره سلولی در یک ناحیه از بافت مردگی مشاهده گردید و با افزایش زمان،  . تفاق می افتدبود، ا
ي اولیه قرار ي سلول بصورت پراکنده و تصادفی بوده و در یک ناحیه از جوانهمحل تجزیه. شدت مرگ جوانه آشکار گردید

رآغازه با سلول هاي  در حال تمایز و بلوغ بدون تشکیل برگ هاي کامل می ي اولیه، موجب توقف رشد سمرگ جوانه. ندارد
   .این ناحیه سلولی سپس تجزیه شده و ناحیه بافت مرده گی می تواند در جوانه هاي ثانویه گسترش یابد. گردد

  
 

 مواد و روش ها
ستم تربیت پاچراغی و فاصله ي کاشت  سال و سی 15ي سی سخت با سن مجموع آزمایش ها در یکی از تاکستان هاي آبی منطقه

جوانـه در هـر بوتـه،     60در زمستان هاي  بوته هاي  مو، از نظر هرس خشک  به صـورت  . متر در شهرستان دنا، اجرا گردید 3×  5/2
  .اعمال تیمار حذف خوشه هاي میوه پس از ظهور بر شاخه ها صورت گرفت .پیرایش و عالمت گذاري شدند

   

  
  .مراحل تهیه نمونه و برش جوانه و تعیین درصد بروز مرگ جوانه در انگور عسکري -1شکل 
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 10بعد از شکفتن جوانه ها هـر   40به منظور بررسی بافت شناختی جوانه ها در فصل رشد، شاخه هاي نمونه از باغ مورد نظر، از روز 

چنـین در تمـام    هـم  .ک ماه یک بار، جمع آوري و به آزمایشگاه انتقال داده شـد روز یک بار تا آغاز خزان  و در دوره خواب هر ی
داده هاي به دست آمده، با نـرم افـزار   . انجام گرفت )Dinolite-AM413T( مراحل نمونه برداري، بررسی با میکروسکوپ دیجیتالی

MSTATC اي دانکن انجام گردید مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه. آماري قرار گرفت يمورد تجزیه.  
  

  نتایج و بحث
مرگ  ي ناهنجارينشانههیچ گونه . از شکفتن جوانه ها آغاز گردید پسروز  40ارزیابی تشریح جوانه در زمان هاي مختلف از 

 بودندداراي بافت روشن و سبز  از شکفتن جوانه مشاهده نگردید و همه برش هاي انجام شده پس  روز 60تا  40از  ي اولیهجوانه
  ).2شکل(

  

  
مرگ جوانه در  ناهنجاريعدم بروز  ،از شکفتن جوانه پسروز  50و  40انگور عسکري در  يبرش عرضی جوانه -2شکل 
  .هاي اولیه و ثانویه جوانه
  

سی سخت  يري در منطقهاز شکفتن جوانه ها در انگور عسک پسروز  60در  ي اولیهمرگ جوانه ناهنجاري ياولین نشانه
دلیل تحلیل و ه و به اولیه ایجاد گردید اما بافت زیرین جوانه سالم بود يچنین بروز بافت مردگی در وسط جوانه هم. مشاهده گردید

  ). 3شکل ( گردد بین رفته و سرآغازه هاي برگی، گل و پیچک تشکیل نمی مرگ سلول ها، بافت مریستم انتهایی از
  

  
  .اولیه يمرگ جوانه ي ناهنجارينشانهاولین ، بروز از شکفتن جوانه پسروز  60انگور عسکري در  يعرضی جوانهبرش  -3شکل 
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 بیش ي توسعه در ابتداو  یافتتر توسعه یافته  بروز مرگ جوانه بیش نشانهپس از شکفتن جوانه، روز  130تا روز  70 يدر مرحله

روز پس از  80 يدر مرحله .یرین جوانه در این مرحله نیز سالم و به رنگ سبز بودکه  بخش زشروع تر در بخش باالیی جوانه 
در جوانه هایی که در مراحل قبل دچار  نشانهبخش مرکزي و توسعه یافتگی در مرگ جوانه از بروز جدید نشانه شکفتن جوانه، 

بخش انتهایی  درمرگ جوانه از جدید  نشانه روز پس از شکفتن جوانه، 90 يدر مرحله. شده بودند، مشاهده گردید ناهنجاري
شده بودند،  ناهنجاريدر جوانه هایی که در مراحل قبل دچار نشانه جوانه درناحیه مریستم انتهایی آغاز گردید و توسعه یافتگی 

  . تر در بخش انتهایی جوانه بود که به بخش هاي دیگر هم توسعه یافته است مشاهده شد و این توسعه بیش
مریستم انتهایی آغاز  ي ناحیه جدید مرگ جوانه از بخش انتهایی جوانه در نشانهروز پس از شکفتن جوانه،  100له در مرح

تر در  شده بودند، مشاهده شد و این توسعه بیش ناهنجاريدر جوانه هایی که در مراحل قبل دچار  نشانه هاگردید و توسعه یافتگی 
روز پس از شکفتن جوانه نیز درجوانه سالم  120در مرحله . دیگر هم توسعه یافته استبخش انتهایی جوانه بود که به بخش هاي 

تغییر رنگ  نشانهتمام بخش ها به رنگ سبز و داراي سرآغازه هاي سالم و تکامل یافته است و بخش زیرین جوانه کامال سالم و فاقد 
محل اتصال به شاخه  دربافت مردگی  نشانهبروز مرگ جوانه از بخش انتهایی به بخش زیرین مشهود است و  نشانهتوسعه . می باشد

و جوانه ها به مرحله رکود وارد می شوند،  می باشدبرداشت محصول آغاز روز پس از شکفتن جوانه که  130در مرحله . وجود دارد
ي سرآغازه هاي سالم و تکامل یافته است و بخش پایینی جوانه کامال سالم و سالم تمام بخش ها به رنگ سبز و دارا ينیز درجوانه

مرگ جوانه از بخش انتهایی به بخش زیرین در جوانه دیگر مشهود  نشانهغاز توسعه آچنین  هم. تغییر رنگ می باشد نشانهفاقد 
  ). 4شکل(است 
  

  
اولیه با شروع  يو جوانه) راست( سالمي جوانه. از شکفتن جوانه پسروز  130عسکري در انگور  يبرش عرضی جوانه -4شکل 

  .)چپ( از ناحیه انتهایی ناهنجاري
  

 60در منطقه مورد مطالعه در انگور عسکري، از  ي اولیهمرگ جوانه ناهنجاري اولین نشانه از نشان داد که پژوهش حاضرنتایج 
 ،انگور ي گل انگیزي در جوانهمقارن با زمان و  بین مرحله شکوفایی نهایی گل ها و تشکیل میوه تقریبا ،روز پس از شکفتن جوانه

بعضی از بررسی ها نشان داده است که بافت مردگی در جوانه در محدوده زمانی گل . آغاز می گردد و تا فصل خزان نیز ادامه دارد
اما ناهنجاري مرگ جوانه . ت ها به طرف انگور هاي جدید می باشددهی بروز می کند که در این زمان ترجیحا حرکت کربوهیدرا

می تواند در هر موقع از فصل رشد بروز نماید زیرا نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که عالوه بر بروز ناهنجاري در مرحله گل 
الوي و  ;1998دیوان و همکاران، واسو(دهی، در زمان آغاز مرحله خفتگی نیز بروز این ناهنجاري مشاهده گردید که با نتایج 

مرگ جوانه در مراحل اولیه  ناهنجارياگر . مطابقت داشت) 2005و راونسلی و کولینز،  1990موریسون و آیدي،  ;1981همکاران، 
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 .تري می یابند و فضاي جوانه اولیه را پر می کنند رشد جوانه صورت گیرد، عموما جوانه هاي ثانویه در دو طرف آن توسعه بیش
ي اولیه در رقم بروز مرگ جوانه .رقم نیز بستگی دارد که بایستی در ارقام مختلف بررسی گردد نوع البته زمان مرگ جوانه به

بروز ناهنجاري را ) a1998(در حالی که واسودیوان و همکاران ) 1981الوي و همکاران، (هفته بعد از گل دهی  3تامپسون سیدلس 
هفته بعد از گل دهی  3هم چنین بروز ناهنجاري در رقم ریسلینگ از . د از گل دهی گزارش نمودندهفته بع 10تا  6در همان رقم 

). 1990موریسون و آیدي، (هفته پس از تمام گل افزایش یافت و بعد از آغاز دوره خفتگی متوقف گردید  9آغاز و شدت آن تا 
رگ جوانه و حساسیت رقم به میزان فعالیت اسید جیبرلیک وابسته نشان دادند که زمان بروز م 2005هم چنین راونسلی و کولینز در 

  . است
صورت ه مرکزي جوانه ب ي اولیه در محدوده يمرگ جوانه ناهنجاريجوانه خفته نشان داد که بروز ه هاي بافت شناختی  مشاهد

اولیه روي  يب حاوي مرگ جوانهو جوانه مرک) 5شکل ( اي رنگ ظاهر و به تدریج در کل جوانه توسعه می یابدیک نقطه قهوه
  .شاخه باقی مانده و ریزش نمی کند

  

  
  .اولیه در انگور عسکري يمرگ جوانه ناهنجاري ي خفته و مراحل بروز و توسعه يبرش عرضی جوانه -5شکل 

  
مرگ جوانه وجود داشته  ناهنجارينه هاي داراي هم گسیختگی سلولی در تمام جوا نشان دادند که از) 2006( کولینز و همکاران

صورت تصادفی بوده و به یک ه ب ناهنجاري محل بروز. و ضخیم شدن دیواره سلولی در ناحیه بافت مردگی وجود دارد تحلیلو 
تر و  شمرگ جوانه موجب توقف رشد سرآغازه ها با سلول هاي درحال تمایز بی ناهنجاريچنین  هم. ناحیه خاص مربوط نمی باشد

این ناحیه سلولی از هم پاشیده شده و بافت مردگی به داخل جوانه هاي . تر بدون تشکیل برگ هاي کامل می گردد بلوغ سریع
    .ثانویه توسعه می یابد

  
  گیرينتیجه

بین تقریبا  ،انهروز پس از شکفتن جو 60در منطقه مورد مطالعه در انگور عسکري، از  ي اولیهمرگ جوانه ناهنجاري اولین نشانه از
د و تا فصل خزان نیز ادامه یآغاز گرد ،انگور يگل انگیزي در جوانهمقارن با زمان و  مرحله شکوفایی نهایی گل ها و تشکیل میوه

ي اولیه باغدار هر ساله نسبت به ارزیابی تشریح جوانه براي دستیابی درك بیش تر از باروري جوانه و میزان مرگ جوانه. داشت
ي اولیه، بایستی به دقت قبل از تغییر سطوح هرس، شیوه هرس موجود، تعداد جوانه براي جبران خسارت مرگ جوانه .مایداقدام ن

ي اولیه، بایستی به منظور افزایش در صورت مشاهده مرگ جوانه .در هر بوته، قدرت رشد بوته و محصول نهایی را مد نظر قرار دهد
  .هر بوته در نظر گرفته شود، اما این توصیه ممکن است مشکل را به صورت آنی حل نمایدمحصول، تعداد جوانه ي بیش تري در 
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necrosis in Askari grapevine (Vitis vinifera L.) 
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Abstract 
Primary bud necrosis (PBN) in grapevine due to physiological disorder is a great problem in vineyards, resulting 
in reduced yield. Present study was conducted in a vineyard in Sisakht to through a light on this critical problem. 
Experiments included histological studies from 40 day after bud break (DABB) to beginning of dormancy every 
10 days and during dormancy every month. Results indicated that bud necrosis started from 60 day after bud 
break and continued up to the beginning of autumn in primary bud. Histologhical observation on dormancy bud 
showed that incidence of PBN appear in centeral parts as brown point and gradually will develop in all part of 
bud then compound bud remain on cane and don’t drop. It can be concluded that fruiting cane, because of having 
more soluble sugar, starch and high cytokinin and less GA like substance, the percent of PBN was less when 
compared with defruited vines. 
Keywords:Bud break, Primary bud necrosis, Disorder, Dormancy, Yeild 
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