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تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی قلمههای انگور و تغییر کربوهیدرات
و هورمونها در دورۀ سرمادهی
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 1و  .2دانشیار و دانشجوی دکتری علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت - 1313/2/11 :تاریخ تصویب)1313/7/12 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور تعیین نیاز سرمایی و گرمایی انگور رقمهای رطبی ،سیاه شیراز و یاقوتی
انجام شد .همچنین تغییر کربوهیدراتها و هورمونهای درونی در رقم یاقوتی سیاه در دورۀ
سرمادهی بررسی شد .بدین منظور ،قلمههای یکاندازه ( 33سانتیمتر) بیدرنگ پس از
خزانبرگها در پاییز جمعآوری شدند .سرمادهی شامل ( 3شاهد) 033 ،333 ،233 ،133 ،و 133
ساعت در دمای  2درجۀ سلسیوس بودند .سپس ،قلمهها در آبمقطر و در شرایط دمای اتاق و
نور ممتد قرار گرفتند .درصد شکوفایی جوانه ،تعداد روز تا شکوفایی اولین جوانه و  13درصد
جوانهها ،میزان نشاسته ،کربوهیدراتهای محلول ،جیبرلین ،سایتوکینین ،اکسین و اسید آبسیزیک
در بافتهای جوانه ،گره و میانگره اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد که باالترین درصد شکوفایی
جوانه و کوتاهترین زمان تا شکوفایی 13درصد جوانهها در رقمهای سیاه شیراز ،رطبی و یاقوتی
بهترتیب در تیمارهای  033 ،133و 033ساعت سرمادهی بود .در هر  3رقم ،باالترین میزان نشاسته
در تیمارهای بدون سرمادهی بود و با سرمادهی میزان نشاسته کاهش و کربوهیدرات محلول
افزایش یافت .میزان جیبرلین ،سایتوکینین و اکسین با اعمال تیمارهای سرمادهی ،افزایش و
آبسیزیکاسید کاهش یافت .درنتیجه نیاز سرمایی رقمهای یاقوتی ،رطبی و سیاه شیراز بهترتیب،033
 033و  133ساعت و نیاز گرمایی 1072،0323و  4300درجهساعت ( )GDHتعیین شد.
واژههای کلیدی :قندهای محلول ،نشاسته ،نیاز سرمایی.Vitis vinifera ،
مقدمه
انگور یکی از میوههای معتدلۀ قابل کشت در اقلیمهای
مختلف ازجمله مناطق گرم و نیمهگرم است ( Antonio
،)et al., 2009; Corrales-Maldonado et al., 2010
اما در برخی از این مناطق ،نبود سرمای زمستانۀ کافی
مشکلساز است .این مشکل حتی در مناطق معتدلهای
که زمستانهای مالیم دارند یا مناطقی که تحتتأثیر
پدیدة گرمشدن جهانی کرة زمین قرار گرفتهاند ،نیز
دیده میشود .سرمای زمستانۀ کافی در درختان
* تلفن93453445390 :

مناطق معتدله سبب برطرفشدن درونخفتگی
( )Endodormancyمیشود .نشکفتن یا شکوفایی
نامنظم و غیرطبیعی جوانهها و کاهش درصد آن
ازجمله آثار سرمای زمستانۀ ناکافی است .اصطالح
شکوفایی جوانه هنگامی بهکار میرود که بیش از 59
درصد جوانهها شکوفا شده باشد ( Antonio et al.,
 .)2009در مناطقی که سرما کافی نباشد کاهش
محصول چشمگیر است ( Corrales-Maldnado et al.,
 .)2010هرچند عواملی مانند میزان ذخیرة کربوهیدرات،
E-mail: eshghi@shirazu.ac.ir
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خشکی و آبیاری کم در سال زراعی قبل ،آسیبهای
سرمایی و  ...میتواند اثر منفی بر شکوفایی جوانه
داشته باشد ( Umberto et al., 2006; Corrales-
 .)Maldonado et al., 2010آگاهی از میزان نیاز
سرمایی یا تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درونی
گیاه به ما در مدیریت بهتر کشت انگور در مناطق گرم
و نیمهگرم که جنبههای اقتصادی خاصی دارد ،کمک
ویژهای میکند .بههرحال بهدلیل زودرسی ،نوبربودن،
کیفیت و درآمد باال ،تمایل به تولید و پرورش انگور در
مناطق گرم افزایش یافته است ( Corrales-
.)Maldonado et al., 2010; Antonio et al., 2009
براساس پژوهشهای صورتگرفته ،میزان نیاز
سرمایی انگور بین  499تا  699ساعت برآورد شده
است ( & Antonio et al., 2009; Boonprakob
 (2008) Mathiason et al. .)Byrne, 2005با استفاده
از روش ریچاردسون (در این مدل سرمای تجمعیافته
در دامنۀ دمایی  2/5تا  42/5درجۀ سلسیوس محاسبه
میشود ،خارج از این محدودة دمایی اثری بر تأمین
نیاز سرمایی ندارد یا اثر منفی دارد) قلمههای انگور
) (V. ripariaرا در تیمارهای سرمایی ( 9کنترل)،
 4599 ،4999 ،599و  2999ساعت سرمادهی قرار
دادند و نیاز سرمایی این گونه انگور را  4599ساعت
دمای کمتر از  5درجۀ سلسیوس تعیین کردند.
 (2008) Francisco et al.نیز میزان نیاز سرمایی انگور
رقم ’تامسونسیدلس‘ را در شمال منطقۀ شیلی 599تا
 099ساعت و در درة آکانکاگو ()Aconcagua Valley
 639ساعت گزارش کردند .زمان شکوفایی جوانه یا
گلدهی ،عالوه بر میزان نیاز سرمایی به نیاز گرمایی
گیاه نیز بستگی دارد .آگاهی نسبت به نیاز گرمایی
میتواند ما را در انتخاب رقمهای مناسب برای کشت
در مناطق دارای سرمای دیررس بهاره یاری کند
( (2009) Andreini et al. .)Citadin et al.,2001نیاز
گرمایی رقمهای مختلف انگور را 5999تا GDH 5999
تعیین کردند.
چرخههای رشدی گیاه تحتتأثیر عوامل درونی و
شرایط محیطی است .ازجمله عوامل درونی مؤثر بر
چرخههای رشدی درونخفتگی است که خود
تحتتأثیر میزان کربوهیدراتها و هورمونهای داخلی

گیاه است .در درختان میوه بررسیهای کمی در مورد
تغییر میزان کربوهیدراتهای جوانه و بافتهای اطراف
آن طی سرمادهی صورت گرفته است ( Antonio et
 .)al., 2009; Arora & Tanino, 2003میزان
کربوهیدراتهای در دسترس در این بافتها احتماالً
یکی از عوامل اصلی کنترل رشد و نمو جوانه و رفع
خفتگی است ( .)Boonprakob & Byrne, 2005میزان
کربوهیدراتها و تغییرات آن در درختان میوة خزاندار
مناطق معتدله ،نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی
گیاهان دارد .در انتهای فصل رویشی ،کربوهیدراتها به
نشاسته تبدیل و ذخیره میشوند .نشاستۀ اندوختهشده
بهمنزلۀ منبع انرژی برای شکفتن جوانه در فصل رشد
بعدی استفاده میشود .گزارشهای فراوانی مبنی بر
تغییر فصلی میزان کربوهیدرات در گیاهان وجود دارد
( Bhowmik & Matsui, 2003; Barbarox & Breda,
 .)2002; Aysel, 2006تبدیل نشاسته به ساکارز در
اواخر پاییز و زمستان میتواند در افزایش مقاومت بافت
به سرما نقش داشته باشد(.)Cox & Stushnoff, 2001
گزارش شده است که میزان قندهای محلول در میانۀ
زمستان افزایش مییابد و درنتیجه سبب افزایش
مقاومت گیاه به سرمای زمستانه میشود ( Aysel,
.)2006; Chinnasamy & Bal, 2003
با ورود گیاه به شرایط دمای پایین و طول روز
کوتاه در پاییز میزان هورمونهای درونی نیز تغییر
مییابد ( .)Arora & Tanino, 2003رابطۀ مثبتی بین
میزان  ABAو میزان آب موجود در پوست V.vinifera
و  V. ripariaبا شرایط طول روزکوتاه گزارش شده
است ( .)Fennel & Line, 2001سایر هورمونها نیز بر
ورود و رهاسازی خفتگی جوانه نقش دارند
( .)Finkelstein et al., 2008مشخص شده است که
اتیلن فعالیتی ضد  ABAدر خفتگی گیاهان دارد
)GA .(Ruonala et al., 2006; Ruttink et al., 2007
نیز آثار ضد  ABAدارد و در شرایط طول روز بلند،
افزایش و در طول روز کوتاه بیوسنتز جیبرلین کند
میشود ( .)Kucera et al., 2005در حالت خفتگی
نسبت  ABAبه  GAدر گیاهان باال است و در زمان
رفع خفتگی این نسبت کاهش مییابد ( Cadman et
 (2007) Mazzitelli et al. .)al., 2006نشان دادند که
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 ABAتنظیمکنندة اصلی خفتگی در تمشک است.
همچنین  (2005) Bonhomme et al.نشان دادند که
با افزایش میزان سایتوکینین ،شکوفایی جوانهها نیز
افزایش مییابد.
با توجه به سودمندیهای کشت انگور در مناطق
گرم و نبود اطالعات کافی و جامع در مورد نیاز
سرمایی رقمهای تجاری انگور در ایران ،هدف از این
پژوهش تعیین نیاز سرمایی و گرمایی  3رقم انگور
تجاری استان فارس بود .همچنین با توجه به نقش
مهم کربوهیدراتها و هورمونها در چرخۀ رشدی
گیاهان و اینکه فهم این تغییرات درونی گیاه در
مدیریت بهتر کشت انگور در مناطق گرم کمک شایان
توجهی میکند ،تغییر کربوهیدراتها و هورمونهای
داخلی گیاه در دورة سرمادهی نیز بررسی شد.
مواد و روشها
این پژوهش در دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز واقع
در  29کیلومتری شیراز و بهصورت طرح کامالً تصادفی
با  6تکرار انجام شد .قلمههای یکنواخت سه رقم انگور
سیاه شیراز ،رطبی و یاقوتی در ابتدای پاییز و پس از
ریزش برگها (با کاهش طول روز و رسیدن میانگین
دما به زیر  43درجۀ سلسیوس) جمعآوری و به
آزمایشگاه منتقل شدند .طول قلمهها بهطور میانگین
 39سانتیمتر بود و  3جوانه داشت .قلمهها به
دستههای  499تایی تقسیم و در پارچۀ تنظیف
مرطوب پیچیده شدند .تیمارهای سرمایی شامل 9
(شاهد) 699 ،399 ،299 ،499 ،و  599ساعت
سرمادهی در دمای  2درجۀ سلسیوس یخچال بود.
پس از کاملشدن ساعت سرمادهی هر تیمار ،قلمهها
(دستههای  4تایی با  6تکرار) در آبمقطر و در شرایط
دمای اتاق (حدود  22درجۀ سلسیوس) و نور ممتد
قرار گرفتند .تعداد روز تا شکوفایی اولین جوانه ،تعداد
روز تا شکوفایی  59درصد جوانهها و درصد نهایی
شکفتن جوانهها برای تعیین نیاز سرمایی براساس
روش ریچاردسون و تا  49روز پس از اعمال تیمارها
ثبت شد ( .)Richardson et al., 1974نیاز گرمایی نیز
با استفاده از مدل )Luedeling et al., 2009; ( (GDH
 )Anderson et al., 1986تعیین شد .در این روش
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مطابق فرمول زیر میانگین دمای بعد از سرمادهی و
طول این مدت براساس ساعت نشاندهندة میزان نیاز
گرمایی رقم بررسیشده است .در این فرمول a
نشاندهندة تعداد ساعت پس از تأمین نیاز سرمایی و
 bصفر فیزیولوژیکی انگور ( 49درجۀ سلسیوس) است.
 Max C  Min C 
GDH  
 b  a
2



شاخص شکوفایی ،مرحلۀ پدیدارشدن نوکسبز
( )Green-tipدر 59درصد جوانهها بود ( Kovacs et
 .)al., 2003میزان کربوهیدرات کل و نشاسته براساس
روش  )1977( Ranganaدر  3بافت گره ،میانگره و
جوانه در تمامی تیمارها و در هر  3رقم اندازهگیری
شد .در این روش مقدار  9/4گرم نمونۀ پودرشده
همراه با  43سیسی اتانول  09درصد سانتریفیوژ شده
و سپس همراه با محلول فنول و همچنین اسید
سولفوریک و با استفاده از اسپکتروفتومتر میزان
قندهای محلول اندازهگیری شد .رسوب باقیمانده از
اندازهگیری قند همراه با اسید پرکلریک و محلول
آنترون نیز برای محاسبۀ میزان نشاسته استفاده شد.
همچنین میزان تغییرات هورمونهای داخلی شامل
اکسین ،سایتوکینین ،جیبرلیکاسید و آبسیزیکاسید
در رقم یاقوتی براساس روش (2002) Ergun et al.
اندازهگیری شد .مقدار هورمونهای استخراجشده
بهوسیلۀ اسپکتروفتومتر و در طول موج  222و 209
 nmبرای تعیین مقدار  256nm ،IAAبرای ،GA3
 243nmبرای  ABAو  243 nmبرای زاتین استفاده و
مقدار هورمون موجود در هر نمونه بهدست آمد.
دادههای ثبتشده توسط نرمافزار  SPSS16و مقایسۀ
میانگینها با آزمون  LSDانجام شد.
نتایج و بحث
نیاز سرمایی و گرمایی

براساس نتایج بهدستآمده ،تیمار سرمایی تأثیر
معناداری بر میزان شکوفایی جوانه داشت .بیشترین
میزان شکوفایی جوانه در هر  3رقم در تیمار  699و
 599ساعت سرمادهی و کمترین میزان ،در ارقام
یاقوتی و رطبی در تیمار شاهد (بدون سرمادهی) و در
رقم سیاه شیراز در تیمار شاهد و  499ساعت
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سرمادهی به دست آمد (شکل .)3بیشترین زمان تا
شکوفایی اولین جوانه نیز در تیمار شاهد بود (شکل.)4
کوتاهترین زمان تا شکوفایی 59 ،درصد جوانهها نیز در
رقم سیاه شیراز در تیمار  599ساعت سرمادهی و در
رقم یاقوتی و رطبی در تیمار  699ساعت سرمادهی
ثبت شد (شکل .)2کوتاهترین زمان تا شکوفایی اولین
جوانه در ارقام سیاه شیراز و رطبی در تیمار  699ساعت
سرمادهی به دست آمد .براساس نتایج بهدستآمده از
تعداد روز تا شکوفایی  59درصد جوانهها ،میزان نیاز
گرمایی رقم یاقوتی سیاه  ،6329رطبی  5652و سیاه
شیراز  0946درجهساعت ( )GDHتعیین شد.
گسترش کشت انگور در شرایط اقلیمی متفاوت و
همچنین تنوع ژنتیکی فراوان منجر به ایجاد نیازهای
سرمایی متفاوت در بین ارقام انگور شده است

( .)Antonio et al., 2009در این پژوهش میزان نیاز
سرمایی ارقام بررسیشده براساس درصد جوانههای
شکوفاشده و تعداد روز تا شکوفایی نیمی از جوانهها در
تیمارهای سرمادهی برآورد شد .نیاز سرمایی رقمهای
یاقوتی سیاه و رطبی 699 ،و سیاه شیراز  599ساعت
تعیین شد .میزان شکوفایی جوانه و یکنواختی در
شکوفاشدن جوانهها ،به نیاز گرمایی نیز بستگی دارد.
مطالعات نشان داده است که سرمادهی پیوسته یا بیش
از نیاز گیاه سبب کاهش نیاز گرمایی درخت میشود
( .)Citadin et al., 2001; Ruiz et al., 2007همانطور
که در پژوهش حاضر مشاهده شد بین نیاز گرمایی و
میزان شکوفایی جوانه رابطۀ عکس وجود دارد و این
مورد در نتایج حاصل از پژوهش )2007( Ruiz et al.
نیز قابل مشاهده است.

تعداد روز تا باز شدن اولین جوانه

شکل  .4تعداد روز تا بازشدن اولین جوانه در  3رقم بررسیشده
* مقایسۀ میانگینها برای ساعتهای سرمادهی در هر رقم انجام شده است.
* ستونهای دارای حروف مشترک اختالف معناداری از نظر آماری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

 )2001( Citadin et al. ،)2003( Egea et al.و
همچنین  )2007( Ruiz et al.بهترتیب نیاز گرمایی
برخی ارقام بادام ،هلو و زردآلو را با روش ریچاردسون
تخمین زدند .با تعیین میزان نیاز سرمایی هر رقم و
یافتن ارقام با نیاز سرمایی کم میتوان از این ارقام
برای کشت در مناطق گرم یا در برنامههای بهنژادی
تولید ارقام با نیاز سرمایی کم ( )Low chillاستفاده
کرد ( .)Byrne, 2005بررسی نتایج بهدستآمده نشان
میدهد سرمادهی و دمای پایین طی فصل خفتگی

برای رشد و شکوفایی جوانهها در ابتدای بهار ضروری
است .در صورتی که نیاز سرمایی کافی وجود نداشته
باشد به همان نسبت شکوفایی جوانه و میزان
عملکردی که در انگور رابطۀ مستقیم با تعداد
جوانههای شکوفاشده دارد ،کاهش چشمگیری را نشان
میدهد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش Kavoosi
Mathiason ،)2002( Jalili-Marandi ،)2008( et al.
 ،)2008( et al.و  )2008( Francisco et al.نیز
مطابقت داشت.
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تعداد روز تا باز شدن  %59جوانهها

شکل  .2تعداد روز تا بازشدن  59درصد جوانهها در  3رقم بررسیشده
* مقایسۀ میانگینها برای ساعتهای سرمادهی در هر رقم انجام شده است.
* ستونهای دارای حروف مشترک اختالف معناداری از نظر آماری در سطح  5درصد آزمون LSDندارند.

درصد باز شدن جوانهها

شکل  .3درصد بازشدن جوانهها در  3رقم بررسیشده
* مقایسۀ میانگینها برای ساعتهای سرمادهی در هر رقم انجام شده است.
* ستونهای دارای حروف مشترک اختالف معناداری از نظر آماری در سطح  5درصد آزمون LSDندارند.

کربوهیدراتها

قندهای محلول در بافت جوانۀ رقم سیاه شیراز کمترین
میزان در تیمار شاهد (بدون سرمادهی) ( )25 mg/gو
بیشترین نیز در تیمار  699و  599ساعت سرمادهی بود
( .)34 mg/gبا سرمادهی و افزایش زمان آن ،میزان
قندهای محلول افزایش معناداری داشت .در رقم رطبی و
یاقوتی سیاه نیز روند مشابهی در مورد کربوهیدراتها و
بافتهای بررسیشده مشاهده شد .هرچند این میزان در
بافت چوبی میانگره و گره کمتر از جوانه بود .در ابتدای
سرمادهی میزان نشاسته در باالترین اندازة خود قرار

داشت و با اعمال تیمارها کاهش معناداری نشان داد.
همچنین میزان نشاستۀ اندازهگیری شده در بافت
میانگره بیشتر از سایر بافتها بود .تغییرات نشاسته بر
اثر سرمادهی در بافتهای بررسیشده نیز روند مشابهی
داشت (شکلهای 6ـ .)3
سرمادهی سبب تبدیل نشاسته به قندهای محلول
ازجمله سوکروز ،سوربیتول و رافینوز میشود ( & Cox
;.Stushnoff, 2001; Barbarox & Breda, 2002
 .)Bhowmik & Matsui, 2003تبدیل نشاسته به
قندهای محلول و کاهش میزان آن ممکن است برای
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ایجاد مقاومت به شرایط بد محیطی طی زمستان باشد.
همچنین افزایش قند در دسترس ،انرژی الزم برای
متابولیسم سلولها در ابتدای فصل رشد را تأمین
خواهد کرد .این تغییر در هر سه بافت بررسیشده
مشاهده شد ،اما در بافت جوانه ،شدت بیشتری داشت
که نشاندهندة نیاز بیشتر این بافت به مواد غذایی و
حساسیت بیشتر به شرایط بد محیطی است .همچنین
گزارش شده است با شروع و پیشرفت سرمادهی،
میزان نوکلئیکاسید ،پروتئین ،پلیآمینها و
آمینواسیدها نیز تغییر مییابد ( Bonhomme et al.,
& .2005; Barbarox & Breda, 2002; Bhowmik
 .)Matsui, 2003نتایج این بررسی با یافتههای & Cox
 )2001( Stushnoffنیز مطابقت دارد.

 )2006( Ayselپژوهشی بر روی قلمههای چند رقم
سیب انجام داد و دریافت که بیشترین میزان تغییرات
کربوهیدرات در ماههای دسامبر تا ژانویه رخ میدهد که
همزمان با فصل سرما و تأمین نیاز سرمایی گیاهان است.
 )2004( Zapata et al.و همچنین Terence et al.
( )2002گزارش کردند که سرمادهی سبب کاهش میزان
نشاسته و تبدیل آن به کربوهیدراتهای محلول در
قلمههای انگور میشود )2005( Bonhomme et al. .نیز
گزارش کردند میزان قندهای محلول در جوانه بیشتر از
سایر بافتهاست .نتایج بهدستآمده از این پژوهش با
یافتههای Barbarox & ،)2003( Chinnasamy & Bal
 )2002( Bredaو  )2003( Bhowmik & Matsuiمطابقت
دارد.

شکل  .6تغییرات مقدار قندهای محلول در بافتهای مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی در رقم یاقوتی سیاه
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

شکل  .5تغییرات مقدار نشاسته در بافتهای مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی رقم یاقوتی سیاه
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.
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هورمونها

بررسی میزان هورمونهای درونی نشان داد که سرمادهی
سبب افزایش میزان جیبرلین میشود که در هر سه بافت
بررسیشده روند مشابهی داشت ،هرچند که تنها در بافت
جوانه معنادار بود .میزان جیبرلین جوانه در تیمار شاهد و
499ساعت سرمادهی کمترین و در تیمار 699و 599
ساعت بیشترین ( )2/36µg/gبود .میزان سایتوکینین نیز
بهجز در بافت گره با سرمادهی افزایش معناداری را نشان
داد .اکسین نیز با سرمادهی افزایش یافت که بیشترین
میزان آن مربوط به بافت جوانه و کمترین میزان افزایش
در بافت میانگره رخ داد .تغییرات میزان اکسین در
بافتهای بررسیشده نشان داد میزان افزایش اکسین در
هر سه بافت روند مشابهی دارد .همچنین سرمادهی
سبب کاهش معنادار میزان آبسیزیکاسید موجود در
بافتها میشود .در بین عوامل مؤثر بر چرخۀ رشدی
گیاه ،هورمونها نقش بسزایی دارند .با کوتاهشدن طول
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روز و کاهش دما در پاییز میزان هورمونهای درونی تغییر
مییابد .ازجمله مهمترین این هورمونها جیبرلین است
که احتماالً در جوانۀ درختان افزایش میزان جیبرلین
بهنوعی شروع تحریک تجزیۀ نشاسته به قندهای محلول
و آمادهسازی برای سوختوساز توسط جوانه میشود
(.)Mostafa & Saleh, 2006
همانگونه که در نتایج بهدستآمده نیز مشاهده
میشود با افزایش تعداد ساعتهای سرمادهی ،مقدار
جیبرلین و همچنین مقدار قندهای محلول در جوانه و
در پی آن میزان شکوفایی جوانه افزایش معناداری
مییابد .میزان بیشتر جیبرلین در بافت جوانه نسبت به
سایر بافتها احتماالً به این دلیل است که جوانه بخش
مریستمی گیاه و از اندامهای تولیدکنندة هورمون
جیبرلین است .در ابتدای ورود گیاه به شرایط نامساعد
محیطی ،تولید جیبرلین متوقف میشود ( & Arora
.)Tanino, 2003

شکل .4تغییرات مقدار قندهای محلول در بافتهای مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی در رقم رطبی
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

شکل  .5تغییرات مقدار نشاسته در بافتهای مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی رقم رطبی
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.
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پژوهشهای سایر پژوهشگران نیز نشاندهندة نقش
جیبرلین در رهایی گیاه از خفتگی است ( El-Agamy et
 (2003) Arora& Tanino .)al., 2001گزارش کرد با
ورود گیاه به شرایط طول روز کوتاه ،مقدار  GAتولیدی
کاهش مییابد )2005( Kucera et al. .نیز اعالم کردند

میشود.

 GAسبب خروج گیاه از حالت خفتگی
همچنین  )2008( Allona et al.گزارش کردند کاهش
مقدار  GAدر ارتباط با توقف تقسیم سلولی در نقاط زیر
مریستمی ساقه است و با تیمار  ،GAتقسیم سلولی
بهسرعت در این نقطه افزایش مییابد.

شکل  .0تغییرات مقدار قندهای محلول در بافتهای مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی در رقم سیاه شیراز
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

شکل  .3تغییرات مقدار نشاسته در بافتهای مختلف در تیمارهای متفاوت سرمادهی رقم سیاه شیراز
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

پژوهشها در مورد نقش سایتوکینین در خفتگی
نشان میدهد مقدار این هورمون گیاهی هنگام ورود
گیاه به حالت خفتگی کاهش معناداری دارد
( .)Mohamed & El-Sese, 2004نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که مقدار سایتوکینین در تیمار
بدون سرمادهی کمترین است و با اعمال تیمارها
افزایش معناداری پیدا میکند .افزایش غلظت
سایتوکینین در آوند آبکش در اواخر زمستان و قبل از
تورم جوانهها نشانهای از پایان خفتگی زمستانه است.

در شرایط تأمیننشدن نیاز سرمایی گیاه در زمستان و
در صورت استفادهنکردن از موادی مانند هیدروژن
سیانامید ،مقدار شکوفایی جوانه بهشدت کاهش
مییابد و زمان شکوفایی نیز به تأخیر خواهد افتاد.
شیرة آوند چوبی گیاهان تیمارشده با هیدروژن
سیانامید مقدار زاتینریبوزاید ( )ZRبیشتری دارد و
مقدار شکوفایی جوانه نیز در آنها بیشتر است
) .(Lombard et al., 2006همچنین Bonhomme et
 )2005( al.نشان دادند با افزایش مقدار سایتوکینین،

عشقی و گاراژیان :تعیین نیازهای سرمایی و گرمایی قلمههای انگور و تغییر ...
مییابد.

شکفتن جوانه نیز در درختان سیب افزایش
سایر پژوهشهای انجامشده نیز نقش سایتوکینین را
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در رفع خفتگی و افزایش مقدار شکفتن جوانه تأیید
کردهاند ).(Reinoso et al., 2002

شکل  .49تغییرات مقدار جیبرلیکاسید موجود در بافتهای جوانه ،چوب گره و چوب میانگره در تیمارهای متفاوت سرمادهی
انگور رقم یاقوتی سیاه
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

شکل  .44تغییرات مقدار سایتوکینین موجود در بافتهای جوانه ،چوب گره و چوب میانگره در تیمارهای متفاوت سرمادهی
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.

شکل  .42تغییرات مقدار اکسین موجود در بافتهای جوانه ،چوب گره و چوب میانگره در تیمارهای متفاوت سرمادهی
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون  LSDندارند.
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نقش اکسین در آزادسازی گیاهان از خفتگی هنوز
بهصورت کامل شناختهشده نیست .به نظر میرسد با
ورود گیاه به حالت خفتگی مقدار اکسین کم میشود،
اما با سرمادهی و حرکت به سمت شکفتن جوانه مقدار
اکسین درونی افزایش مییابد .اکسین و سایتوکینین

در تنظیم فراخفتگی ( )Paradormancyنقش دارند،
ولی نقش آنها در درونخفتگی ()Endodormancy
هنوز شناختهشده نیست .یکی از نقشهای اکسین
تمایز و انتقال از حالت فراخفتگی به درونخفتگی
است (.)Horvath et al., 2008

شکل  .43تغییرات مقدار آبسیزیکاسید موجود در بافتهای جوانه ،چوب گره و چوب میانگره در تیمارهای متفاوت سرمادهی
* تیمارهای دارای حروف مشترک تفاوت معناداری در سطح  5درصد آزمون LSDندارند.

با کوتاهشدن طول روز و کاهش دما در ابتدای پاییز،
گیاه با افزایش مقدار  ABAموجود در جوانه ،سبب
کاهش رشد و ورود به خفتگی میشود .کاربرد تیمار
سرمادهی بر بافتهای مختلف گیاه سبب کاهش مقدار
 ABAدر بافتها میشود .همانگونه که در نتایج حاصل
از این پژوهش هم دیده میشود ،بیشترین مقدار ABA
موجود در بافتها در تیمارهای بدون سرمادهی دیده
میشود .با کاهش مقدار  ABAبا اعمال تیمار سرمادهی،
میزان شکفتن جوانه نیز افزایش معناداری را نشان
میدهد .ورود و همچنین آزادشدن گیاه از خفتگی به
مقدار  ABAداخلی گیاهی بستگی دارد و به این دلیل
این هورمون را هورمون خفتگی مینامند (Shimizu-
 )2006( Wheeler .)Sato & Mori, 2001طی
بررسیهای خود گزارش کرد که با کاهش خفتگی ،مقدار
 ABAنیز بهشدت کاهش پیدا میکند .همچنین وی در
پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که دو ژن
) 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenose (NECDو
) ZeaxouthinEpoxidose (ZEPتولید  ABAرا کنترل

میکنند که با ورود گیاه به شرایط محیطی تنشزا و
طول روز کوتاه فعال میشوند ( ;Allona et al., 2008
 )2003( Arora & Tanino .)Kucera et al., 2005با
استفاده از گیاه جهشیافته توس )(Betulapubescens
که گیاهی بدون توانایی تولید  ABAبود ،ثابت کرد که
 ABAسبب ایجاد خفتگی میشود.

Anderson et al.

( )2001در بررسیهای خود بیان کرد که  ABAفعالیت و
تولید پروتئین ( Kinaseنوعی پروتئین بازدارنده) را زیاد
میکند و سبب میشود تقسیم سلولی در فاز  Sمتوقف
شود ،ولی  GAبا اثر آنتاگونیسمی خود ،سبب ادامۀ
فعالیت چرخۀ سلولی در فاز  Sمیشود.
بهطورکلی ،سرمادهی سبب شکوفایی جوانهها و
کاهش میزان نیاز گرمایی آنها میشود که البته در ارقام
مختلف این میزان متفاوت است .براساس جدولهای  4و
 2نیاز سرمایی و گرمایی ارقام یاقوتی سیاه ،رطبی و سیاه
شیراز بهترتیب 699 ،699و  599ساعت سرمادهی و نیاز
گرمایی آنها  5652 ،6329و  0946درجهساعت
( )GDHتعیین میشود .همچنین مشخص شد که
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هورمونهایی مانند جیبرلین و سایتوکینین به حداقل
 طی دورة سرمادهی و با افزایش زمان آن.خود میرسد
میزان هورمونهایی مانند سایتوکینین و اکسین افزایش
مییابد و میزان آبسیزیکاسید نیز کاهش چشمگیری را
.نشان میدهد

نشاسته با تبدیل به کربوهیدراتهای محلول نقش مهمی
 در.در تغذیه و آغاز رشد گیاه در ابتدای فصل رشد دارد
بین هورمونها نیز نقش سایتوکینین و جیبرلین در
تحریک شکفتن جوانه و آبسیزیکاسید در ایجاد خفتگی
 با ورود به خفتگی میزان.زمستانه کامالً مشهود است
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ABSTRACT
This research was carried out to determine the chilling and heat requirements of grapevine cultivars
(Rotabi, Siah Shiraz and Yaguti) and carbohydrate and hormones changes in chilled cuttings. Uniform
cuttings of above mentioned cultivars were harvested when leaves were abscised in autumn, and then
transferred to refrigerator (2˚C). Cuttingswere subjected to 0 (unchilled control), 100, 200, 300, 400, 500
chilling hours, then cuttings were put in distilled water at room temperature and continues light
conditions. Results indicated that the highest bud break percent of ‘Siah Shiraz’, ‘Rotaby’ and ‘Yaguti’
were obtained from 500, 400 and 400 h respectively. The shortest time (29d) to 50% bud break of ‘Siah
Shiraz’ was in 500 h(29 d), in ‘Rotabi’ and ‘Yaguti’ were in 400 h (20 and 16d) chilling. Rate of starch
content in all cultivars were decreased when chilling exposed hours increased, while soluble carbohydrate
content in cuttings increased with increasing chilling hours. Also, with increasing chilling exposed hours,
GA, Cytokinin and Auxin contents increased whereas ABA decreased. In conclusion, chilling
requirement of ‘Yaguti’, ‘Rotabi’ and‘Siah Shiraz’cultivars were 400, 400, 500 hours and heat
requirements were 4320, 5472 and 8064 GDH, respectively.
Keywords: chilling requirement, soluble car bohydrate, starch, Vitis vinifera.
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