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  چكيده

منظور گزينش ارقام انگور دير شكوفا،  در همين راستا به. به تأخير افتادن شكفتن جوانه ها يكي از راه هاي گريز از سرماي بهاره مي باشد
. رقم انگور موجود در كلكسيون ايستگاه تحقيقات كشاورزي زرقان استان فارس  به مدت پنج سال مورد بررسي قرار گرفت 162تعداد 

تالف در زمان شكفتن روز اخ 21بنابراين مدت . شكفتن جوانه هاي ارقام از سيزده فروردين ماه شروع و در سوم ارديبهشت ماه خاتمه يافت
در نهايت با توجه به متوسط تاريخ شكفتن جوانه ها، ارقام اين كلكسيون در پنج گروه زود . جوانه هاي ارقام مورد مطالعه مشاهده شد

ه هاي تعداد يازده رقم كه شكفتن جوان. شكوفا، زود تا متوسط شكوفا، متوسط شكوفا، متوسط تا ديرشكوفا، و دير شكوفا گروه بندي شدند
استفاده از ارقام اين گروه  پس از انجام آزمايشات سازگاري . آنها از سي و يكم فروردين ماه به بعد بود در گروه دير شكوفا قرار گرفتند

  .  براي گريز از سرماي بهاره در مناطق داراي سرماي ديررس بهاره توصيه مي شود
  .ويتيس وينيفرا، .شكفتن جوانه، سرماي، انگور، زرقان :كليديگان واژ
  

   مقدمه
تن، بعد از پسته، دومين محصول مهم باغي ايران است توليد و پرورش  1739503هكتار و توليد  302000انگور با سطح زير كشت 

از طرف ديگر مشخص شده است كه ارقام انگور در ايران به گونه وينيفرا . اين محصول نقش مهمي در اقتصاد كشاورزي كشور دارد
اما متأسفانه توزيع جغرافيايي و پراكنش موكاري . درجه سانتيگراد است - 18تا  - 15محدوده تحمل دمايي ارقام اين گونه . دتعلق دار

در ايران مناسب نبوده بطوريكه عمده ترين تاكستان هاي كشور در مناطق سردسير يعني استانهاي آذربايجان غري، آذربايجان شرقي، 
به . ن و خراسان و مناطق سردسير استان فارس و در معرض احتمال خسارت سرماي بهاره قرار دارندقزوين، همدان، كردستان، زنجا

  . كاهش خسارات ناشي از سرمازدگي انگور در كشور ضروري استو سرما  همين دليل، معرفي راهكارهاي مقابله با
به نژادگران بايستي از ميان روش هاي تعيين كننده  به همين دليل. اصالح ژنتيكي ارقام متحمل به سرما در درختان ميوه مشكل است

از طرف ديگر مشخص شده است كه مرحله فنولوژيكي جوانه در طول . تحمل به سرما، روش متناسب با شرايط گياه را انتخاب كنند
يب كه واكنش جوانه هاي هر به اين ترت. دوره آغاز رشد در بهار مي تواند تحت تأثير چندين عامل از قبيل دما و نوع رقم  قرار گيرد

هر چه دماي محيط گرمتر و طوالني تر باشد، گذر جوانه از مرحله خواب و به دنبال . رقم با درجه حرارت محيط ارتباط مستقثيم دارد
اما سرعت رشد جوانه ها مستقل از دماي پايه رشد هر يك از ارقام مي باشد . آن آغاز مرحله شكفتن آن سريعتر خواهد بود

(Anderson et al., 1980)  هم چنين دماي پايه براي باز شدن جوانه ها در بين ارقام مختلف متفاوت است(Moncur, 1989 ).  و
با توجه به اين ويژگي، در صورتيكه بتوان طول دوره ركود . تاريخ شكفتن جوانه هاي ارقام انگور متفاوت مي باشد يت از آن،به تبع

به تأخير انداختن زمان . اد مي توان با گريز از سرماي بهاره خسارت آن را در تاكستان ها برطرف نموددر تاك ها را افزيش د) خواب(
گزينش ارقام دير . شكفتن جوانه هاي مو يكي از مهمترين راههاي دستيابي به اين موضوع و كاهش خسارت سرماي بهاره مي باشد

در اين مقاله تعداد يازده رقم انگور ديرشكوفا كه   .(Friend et al., 2001) شكوفا مي تواند تا حدودي تأمين كننده اين موضوع باشد
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گزينش شده اند معرفي و تعدادي  اين پديده، در كلكسيون انگور استان فارس به منظور گريز از سرماي بهاره و كاهش خسارت
  .ازخصوصيات مهم آنها تشريح مي گردد

  
  مواد و روش ها

انگور از استان هاي فارس، خراسان و آذربايجان غربي جمع آوري و در ايستگاه تحقيقات كشاورزي  رقم 162تعداد  1372در سال 
زرقان فارس در طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و با تعداد سه بوته در هر واحد كاشته و به صورت پاچراغي تربيت 

و وجود  .(Friend et al., 2001) حتمال خسارت سرمازدگي بهارهبه دليل اهميت تأخير شكفتن جوانه هاي انگور در كاهش ا. شدند
اقدام به يادداشت برداري تاريخ ) 1388لغايت فروردين  1384از فرورين (تنوع ارقام فراوان در اين كلكسيون، به مدت پنج سال 

براي تشريح تعدادي  IBPGRگياهي  شكفتن جوانه ها و ساير خصوصيات آنها بر اساس ديسكريپتور سازمان بين المللي ذخاير توارثي
و با تعيين متوسط داده هاي پتج ساله، تاريخ شكفتن جوانه براي هر رقم برآورد و ارقام . از مهمترين خصوصيات اين ارقام استفاده شد

: د تا متوسط شكوفاارقام زو -2.تاريخ شكفتن جوانه هاي آنها از سيزدهم تا هفدهم  فروردين ماه:  ارقام زود شكوفا - 1به پنج گروه 
تاريخ شكفتن جوانه هاي آنها از بيستم تا : ارقام متوسط شكوفا - 3. تاريخ شكفتن جوانه هاي آنها از هيجدهم تا نوزدهم فروردين ماه

 -5. تاريخ شكفتن جوانه هاي آنها از بيست و نهم تا سي ام فروردين ماه: ارقام متوسط تا ديرشكوفا - 4. بيست و هشتم فروردين ماه
  . تاريخ شكفتن جوانه هاي آنها از سي و يكم قروردين به بعد گروه بندي شدند: ارقام ديرشكوفا

  
  نتايج وبحث 

. با توجه به متوسط نتايج پنج ساله داده ها، مدت بيست ويك روزاختالف در تاريخ شكفتن جوانه هاي ارقام مورد مطالعه مشاهده شد
ان، رطبي زرقان، ياقوتي سفيد دودج، به دليل شكفتن جوانه ها در سيزدهم فروردين ماه، زود ارقام ايته سياه زرقان، رطبي سفيد زرق

به . شكوفاترين و رقم كشمشي دره گز قوچان با شكفتن جوانه ها در تاريخ سوم ارديبهشت ماه دير شكوفاترين رقم كلكسيون  بودند
ن در انتخاب ارقام بيشتر انگور، از ارقام دير شكوفا و متوسط تا اين ترتيب براي ايجاد تنوع بيشتر و حق انتخاب براي تاكدارا

براي كاشت مستقيم در مناطق جمع آوري شده و براي ) ديرشكوفاترين رقم(ديرشكوفا، بخصوص رقم كشمشي دره گز قوچان 
د سرماي بهاره در كشور گزينش استفاده از آنها در آزمايشات سازگاري و تعيين سازگاري آنها با شرايط اقليمي در ساير مناطق مستع

  . شدند
ارقام قرار گرفته در گروه  پنجم يعني ديرشكوفا عبارتند از كشمشي دره گز قوچان، كشمشي دره گز، سياه گندمي زرقان، خليلي ميزان 

د، انگورآب قوچان، مامي بيرجن 2مشهد، خليلي ديررس قوچان، خليلي بيدانه قوچان، ايته بي نام زرقان، مشكه كاشمر، شماره 
ارسنجان  و ارقام گروه چهارم يعني متوسط تا ديرشكوفا عبارتند از سعدي لطف آباد دره گز،  سياه برقي كاشمر، نيشابوري بيرجند، 

استان خراسان  تعداد هشت رقم از يازده رقم ديرشكوفاي گزينش شده، از.. سمرقندي سفيد، ده آباد قوچان، ايري گيله اروميه
بنابراين هيچكدام از ارقام انگور جمع آوري شده از استان . بخصوص منطقه قوچان و سه رقم ديگر آن نيز از استان فارس بودند

به اين ترتيب با توجه به اينكه شكفتن جوانه اين ارقام در شرايط يكسان بررسي شده اند . دير شكوفا نبودند) اروميه(آذربايجان غربي 
و تعدادي نيز از فارس بودند احتمال زيادي وجود دارد كه ارقام گزينش شده براي گريز ) قوچان(ر ارقام دير شكوفا از خراسان و اكث

از سرماي بهاره در منطقه اروميه نيز قابل استفاده باشند اما توصيه قطعي اين ارقام مستلزم انجام آزمايشات سازگاري و مقايسه رفتار 
  . از لحاظ زمان شكفتن جوانه ها با ارقام انگور موجود در اين منطقه مي باشد ژنتيكي آنها بخصوص

اما سرعت  .( Moncur, 1989)گزارش شده است كه دماي پايه براي شكفتن جوانه ها در بين ارقام مختلف انگور متفاوت است 
وجود بيست و يك روز اختالف در  .(Anderson et al., 1980)رشد جوانه ها مستقل از دماي پايه رشد هر يك از ارقام مي باشد 
چهارده روز اختالف در  (1980)هم چنين آندرسون و همكاران . شكفتن جوانه هاي ارقام كلكسيون زرقان اين نتايج را تأييد مي كند
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دشكوفاترين و زو Baco Noirو  Marchal Fochشكفتن جوانه هاي تعداد پنج رقم مورد مطالعه را گزارش كردند به طوريكه ارقام 
البته دليل . ديرشكوفاترين رقم بودند و در نهايت استفاده از اين رقم را براي گريز از سرماي بهاره توصيه نمودند Vidal Blancرقم 

ه مي تواند تعداد محدود ارقام مورد مطالع, )روز 21(با ارقام كلكسيون زرقان ) روز 14(اختالف كم زمان شكفتن جوانه هاي ارقام آنها 
  .  رقم انگور مورد بررسي قرار گرفت 162باشد در حاليكه در اين تحقيق تعداد ) پنج رقم(آنها 

عالوه بر اختالف زمان شكفتن جوانه هاي ارقام، يك صفت ثانويه در مورد واكنش آنها به سرماي بهاره وجود دارد كه عبارت است از 
يعني اينكه ممكن است حساسيت جوانه هاي هر يك از . سرماي بهاره ميزان حساسيت يا تحمل جوانه هاي شكفته شده در مقابل

بنابراين تاكداران در مناطق داراي سرماي بهاره مي بايست ارقامي را انتخاب . ارقام دير شكوفا نيز در مقابل سرماي بهاره متفاوت باشد
ارقام . (Johnson and Howell, 1981)يز متحمل باشند نمايند كه جوانه هاي آنها عالوه بر ديرشكوفا بودن  در مقابل سرماي بهاره ن

دير شكوفاي گزينش شده در اين تحقيق شرط اول را دارند بطوريكه شكفتن جوانه هاي آنها هيجده تا بيست و يك روز ديرتر از 
نش شدند و براي شركت رقم موجود در كلكسيون زرقان غربال و گزي 162ارقام زودشكوفا، شكفته شدند به همين دليل آنها از ميان 

اما الزم است كه در مطالعات . در آزمايشات تكميلي بخصوص بررسي سازگاري آنها براي مناطق مختلف كشور در نظر گرفته شدند
تكميلي در آينده حساسيت جوانه هاي هر يك از اين ارقام در مقابل سرماي بهاره مشخص و با هم  نيز سنجيده شود  در نهايت در 

بودن نتايج بررسي هاي تكميلي در هر منطقه، مي توان  استفاده از آنها را به منظور گريز از سرماي بهاره در مناطق  صورت مثبت
  . مستعد اين پديده طبيعي توصيه نمود

  
  نتيجه گيري كلي

جمع آوري اين ارقام، انجام استفاده از ارقام گروه پنجم به عنوان ارقام مناسب براي گريز از سرماي بهاره و توسعه موكاري در مناطق 
آزمايشات سازگاري آنها  براي ساير مناطق مستعد سرماي بهاره در كشور هم چنين انجام آزمايشات تكميلي ديگر شامل بررسي 

 مؤثر بر شكفتن جوانه ها) مانند هرس ديرهنگام(واكنش زمان شكفتن جوانه هاي آنها در مقابل كاربرد مواد شيميايي و عمليات زراعي 
  .  توصيه مي گردد
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Late budbreak grape cultivars selection to avoid from spring frost damage 
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Abstract 
Delaying budbreak in grapevine is an important method to avoid from spring frost damage. For this 
reason, in order to selection late budbreak cultivars, 162 grapevine cvs. were evaluated for five 
years in Zarghan agricultural research station grape collections. Results showed as many as 21 days 
difference in budbreak date. Finally, these grapevine cvs. according to budbreak time were ranked 
to five categories, including early budbreak, early-mid budbreak, mid budbreak, mid-late budbreak 
and late budbreak cultivars. A number of 11 grapevine cvs. which those budbreak date were 20th to 
24th April were selected as late budbreak cvs. using of these cvs., after determining those adaptation 
to other regions, are recommended to avoid from spring frost particularly on sites which are frost 
prone.  
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