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  چکیده

هـاي   شدن و ریزش گـل و حبـه   هاي نکروزه باعث خشکنکروزه شدن چوب خوشه انگور یک ناهنجاري فیزیولوژیکی است که از طریق ایجاد لکه

در برگ و چوب خوشه با  غلظت عناصر مختلف نیو ارتباط بو هورمون اسید جیبرلیک  منیزیم کلسیم، پاشیاثرات محلول بررسی منظور  به .شودانگور می

هـاي  در یکـی از تاکسـتان   1390سال  درتکرار  و سه تیمار هشت با کامل تصادفی هاي طرح بلوك قالب پژوهشی در ،عارضه نکروزه شدن خوشه انگور

و کلرید  میزیسولفات من هايکودبا بار دو و پنج ها بعد از اتمام مرحله تمام گل و یک هفته بعد، تاك .دانه سفید انجام گرفت ارومیه بر روي انگور رقم بی

درصـد گلـدهی بـا     70(پاشی هورمون جیبرلین در دو مرحله  چنین محلولهم. پاشی شدنددرصد به تنهایی و در ترکیب با هم محلول 2 غلظت با کلسیم

هـا و  ها شدت عالیـم عارضـه روي خوشـه   ی حبهدر مرحله شروع رسیدگ. انجام پذیرفت) امپیپی 40ام و مرحله تشکیل میوه با غلظت پیپی 20غلظت 

نتایج نشـان  . گیري شدبرگ اندازه و خوشه در چوب )نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نسبت پتاسیم به مجموع کلسیم و منیزیم(غلظت عناصر معدنی 

عارضـه  ترین شدت این  ترین و کم بیش. انگور داشت پاشی عناصر منیزیم و کلسیم تأثیر مثبتی در کاهش بروز عارضه نکروز چوب خوشهداد که محلول

هر چند غلظت عناصر مختلف در برگ و چوب . درصد مشاهده شد دو منیزیم پاشی شده با سولفاتهاي تیمارهاي شاهد و دو بار محلول ترتیب در نمونه به

صر مختلف در برگ و چوب خوشه با عارضه نکروز چـوب  ی بین غلظت عناارتباط منطقی و مشخص یمختلف قرار گرفت ول يمارهایت ریخوشه تحت تأث

تواند در کاهش عارضه نکروز چوب خوشـه   پاشی کودهاي حاوي عناصر منیزیم و کلسیم میطور کلی نشان داد که محلول نتایج به. خوشه، مشاهده نشد

 .ان ندادنقشی در کاهش شدت ناهنجاري نشهورمون جیبرلین  یپاش محلولدر حالیکه . انگور مؤثر باشد
  

  تغذیه، تاك، حبه، ریزش، ناهنجاري :هاي کلیديواژه 
  

   3 2   1 مقدمه

محصـوالت بـاغی    ترین مهمیکی از ) .Vitis vinifera L(انگور  

تحـت تـأثیر   میـوه  ایـن  عملکرد و کیفیـت  که  رود شمار می هدر دنیا ب

مـدیریت   ،شـرایط اقلیمـی منطقـه رشـد، رقـم     عوامل زیادي از جمله 

ــتان ــت  تاکس ــد از برداش ــل و بع ــم  قب ــاري  و ه ــین ناهنج ــاي  چن ه

 فیزیولـوژیکی  هـاي از جملـه ناهنجـاري   ).26(باشد  فیزیولوژیکی  می

                                                           
 و تحقیقـات  مرکـز  بـاغی،  - زراعـی  علـوم  تحقیقـات  بخـش  پژوهشی، دانشیار - 1
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 هـاي تاکستان اغلب در که )28(است  خوشه چوب ه شدننکروز انگور

مرحلـه شـروع    در. شـود می ظاهر فنولوژیکی متفاوت مرحله دو دنیا در

 قرار تأثیر تحت هاغورهدم یا گلدم و هاگل گلدهی تا تشکیل غوره که

خوشـه   چـوب  هنگام زود گل آذین یا نکروزنکروز  آن به گیرند کهمی

در  خوشـه  چـوب  هنگـام  دیـر  در حالیکـه نکـروز   .شـود گفته مـی  نیز

 این در دهد کهها رخ میهاي مختلف بعد از شروع تغییررنگ حبه زمان

). 15و  3(نـد  گیرمـی  قـرار  تـأثیر  تحـت  خوشه چوب هايبافت مرحله

 ينتیجـه  در  خوشـه  چوب ي نکروز عارضه که خوبی مشخص شده به

هوایی، حاصلخیزي خاك، تغذیه، عوامل  و آب شرایط به انگور واکنش

 پایـه  و رقـم  دیگري از جملـه  فاکتورهاي چنینهم و هرس هورمونی،

   .)12(باشد می

ایـن  در مورد تأثیر رقم و پایه در بروز این عارضه بیان شـده کـه   

سلطانی، فلیم سیدلس ارقام در عارضه
4
و کالمریـا  

5
 ارقـام  از تـر  بـیش  

                                                           
4 - Flame seedless 
5 - Calmeria 
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 رشد قوي هايخوشه در پایه چوب چنین بروز نکروزهم. باشد دیگر می

 So4,161-49c از جمله( منیزیم کمبود تر عالیمبیش که هاییپایه یا

 عواملی از جمله). 12(باشد  تر میدهند بیشنشان میرا  M 53-45) و

هـاي قبـل از    زمـان  در طـی  رندگی زیاد، هواي سرد، گرما و خشکیبا

 نکـروز  شیوع افزایش باعث هاگلدهی و تغییر رنگ حبه گلدهی، دوره

 در سایه در بروز این عارضـه  تأثیر چنینهم). 2(شوند  می خوشه چوب

 از پـیش  هـاي دوره طول در اندازي سایه به نسبت گلدهی از دوره پس

 باال نسبی رطوبت). 17(شدیدتر است  گیري،  رنگ نزدیک به یا گلدهی

 قـرار  تـأثیر  تحـت  سرما گرما یا از تربیش را خوشه چوب نکروز شیوع

رشد  با هایینکروز چوب خوشه در تاك ي شدت عارضه). 14(دهد می

ـ آب د،یشـد  هـرس  جهیدرنت( ادیز یشیرو ـ فـراوان و   ياری  یکـودده  ای

تر بوده اسـت  ، بیشول فراوانمحصهاي با تاك ای )میپتاس ای تروژنین

 از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در ایجاد نکـروز چـوب   .)18و  17(

 زایشی بر سـر مـواد غـذایی اسـت،     و رویشی منابع بین رقابت خوشه،

 سـمت  شاخه بـه  نوك از را مواد غذایی جذب تواندجیبرلین می کاربرد

 ممکن مواد غذایی افزایش انتقال بنابراین کند، منحرف هاها و حبهگل

 يرو نیبـرل یکـاربرد ج ). 20(شـود   عارضه درصدکاهش  به منتج است

نکروز چـوب خوشـه شـده     وعیخوشه گل یا گل آذین باعث کاهش ش

ام اسید جیبرلیک درست قبـل  پیپی 100در آلمان مصرف ). 17(است 

درصـدي   89-99باعث کاهش  "Riesling"از شروع رسیدگی در رقم

دیرهنگام چوب خوشه شده است، با این وجود تأثیر  بروز عارضه نکروز

زنی و تشکیل میوه در سال آینده، کـاربرد ایـن   منفی جیبرلین بر جوانه

  ). 11(هورمون را در این رقم محدود ساخته است 

وقوع عارضـه نکـروز چـوب خوشـه را بـه      در بسیاري از مطالعات 

نجام گرفتـه در  تحقیقات ا. )9( دهندکمبود کلسیم یا منیزیم نسبت می

بـین  تعـادل   عدم وجوددارند که  تأکیدایتالیا و سوئیس  فرانسه، آلمان،

هاي چوب خوشـه و بـرگ   پتاسیم، کلسیم و یا منیزیم در بافتعناصر 

منفی بین  وجود رقابت دلیلبه ).7(شود انگور منتهی به این عارضه می

منجـر   اسیمپت باالي مقادیر منیزیم، و دو عنصر کلسیم پتاسیم با جذب

بـین غلظـت    شود و اغلـب عـدم تعـادل    می کلسیم و منیزیم کمبود به

 برگ بافت و خوشه چوب در نیتروژن و منیزیم، کلسیم پتاسیم، عناصر

گزارش شده که نسبت  .)1(است  شده گزارش خوشه چوب نکروز علت

هـا و  کلسیم بعالوه منیزیم در دمبرگ بهپتاسیم به منیزیم و یا پتاسیم 

افزایش  و سـپس کـاهش    هاحبه ات خوشه تا مرحله تغییر رنگانشعاب

تعدادي . ارتباط دارد تغییراتیابد که عالئم اولیه این عارضه با این می

داراي  Gewurztraminerارقام حساس به این عارضه ماننـد رقـم   از 

کلسیم بعالوه منیزیم در بافت چوب خوشـه در   بهنسبت باالتر پتاسیم 

اما ایـن  ). 10(باشند می sylvaner تر حساس مانندکم مقایسه با ارقام

 تامسـون "در رقـم  طوریکـه  یافته در تمامی ارقـام صـادق نیسـت بـه    

تر پتاسیم به کلسـیم و منیـزیم در بافـت چـوب     نسبت پایین "سیدلس

خوشه مبتال به این عارضه در مقایسه با بافت سالم گزارش شده است 

غلظت عناصر برگ و نکروز  نیلعات باز مطا برخیوجود در  نیبا ا). 5(

  ).12(مشاهده نشده است  یچوب خوشه ارتباط

 صـورت  بـه  کلسیم کاربرد که شده گزارش مطالعات از تعدادي در

در  را خوشـه  چـوب  تواند شیوع نکـروز می برگی پاشی محلول یا خاکی

دهد اما در تعدادي دیگر این نتـایج تأییـد    انگور کاهش ارقام از برخی

 شـیوع  و کلسـیم و منیـزیم   غلظـت عناصـر   بین قطعی ارتباط و نشده

   .)21(است  نشده گزارش خوشه زودهنگام چوب نکروز

 هـاي ناهنجـاري  از یکـی  خوشه انگور چوب از آنجایی که نکروز 

 دانـه سـفید در اسـتان آذربایجـان غربـی     فیزیولوژیکی مهم انگور بی

 وارد دارانباغـ  زیـادي بـه   مـالی  خسـارت  سـاله  هـر  و )26(باشـد   می

 عناصر با ايتیمارهاي تغذیه اثر بررسی منظور نماید، این تحقیق به می

 بر جیبرلین رشد کننده تنظیم پاشی محلول چنینو هم منیزیم کلسیم و

  .انجام پذیرفت سفید دانهبی رقم انگور در نکروز چوب خوشه کاهش

  

  هامواد و روش

 نیبرلیو هورمون ج میزیمن و میاثرات عناصر کلس یمنظور بررس به

 ، آزمایشـی در دانـه سـفید   رقم بی انگور بر کاهش نکروز چوب خوشه

در  تکـرار،  سـه  و تیمـار  هشـت  با تصادفی کامل هايبلوك قالب طرح

 از یکـی  در سـفید  دانـه بـی  رقـم  انگـور  بوتـه  24روي  1390سـال  

   .انجام پذیرفت ارومیه شهرستان کولق واقع در روستاي هاي تاکستان

پاشـی بـا   ، محلـول )پاشـی بـا آب  محلـول (شامل شـاهد   هاتیمار 

صـورت جداگانـه و تیمـار    کودهاي سولفات منیزیم و کلرید کلسیم بـه 

اواخر گلـدهی و  (درصد در دو نوبت  2ها هر کدام با غلظت ترکیبی آن

اواخر گلدهی، یک، سه، پنج و (و پنج نوبت ) یک هفته پس از گلدهی

هـا بـا هورمـون    پاشـی خوشـه   لو محلـو ) هفت هفته پس از گلـدهی 

ام و در پـی  پـی  20درصد گلدهی با غلظـت   70(جیبرلین در دو مرحله 

هاي انگور تحـت   بوته .بودند) امپیپی 40زمان تشکیل میوه با غلظت 

 دو و دوطرفـه  کـوردون  نوع از تربیت سال سن، هشت آزمایش داراي

 آزمـایش  مـورد  بوتـه  هـر  از .شدند صورت نشتی آبیاري می و به طبقه

گیـري فاکتورهـاي   اندازهشدند و  گذاري عالمت و انتخاب خوشه شش

  .پذیرفت انجام هااین خوشه روي بر نظر مورد

هاي دچار شده به نکروز چوب پس از اعمال تیمارها تعداد خوشه 

صورت درصد بیـان  ها شمارش شد و بهخوشه در زمان تغییر رنگ حبه

و  پتاسـیم،  منیـزیم،  ن، کلسـیم، نیتـروژ (عناصر معـدنی   غلظت .گردید

 در خوشـه  در برگ و چوب )نسبت پتاسیم به مجموع کلسیم و منیزیم

   .شدند گیري نیمه دوم تیرماه اندازه در تغییر رنگ میوه زمان

برگ مقابل خوشـه و چـوب   (گیاهی  هاينمونه در غلظت نیتروژن

 اســتفاده از دسـتگاه  بــا تیتراســیون و تقطیـر  روش بــه )خوشـه 

و  فتـومتر  فلـیم  وسـیله  بـه  ايشعله نشر روش به پتاسیم جلدال،میکروک



  111    ...م، منیزیم و جیبرلین بر عارضه نکروز چوب خوشه انگورپاشی کلسی تأثیر محلول

 از اسـتفاده  بـا  (اتمـی  جـذب  روش به منیزیم و کلسیم غلظت عناصر

  . )8(گیري شدند  اندازه) Perkin Elmerمدل  دستگاه

و جهت شدند  آنالیز  9.1نسخه  SAS افزار از نرم استفاده با ها داده

 احتمال سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون از ها داده مقایسه میانگین

 افـزار  نـرم  از نمودارها با استفاده چنین رسمهم. استفاده شد درصد پنج

Excel انجام پذیرفت.  

  

  نتایج و بحث

  انگور خوشه چوب شدت بروز عارضه نکروز 

 تـأثیر  هـا شدت عارضه در مرحله تغییر رنگ حبه پاشی بر محلول 

پاشی  ها، محلول مقایسه میانگین دادهبراساس نتایج . داري داشتمعنی

چنـین  درصـد در دو و پـنج نوبـت و هـم     2تیمارهاي سولفات منیزیم 

دار  درصد در پنج نوبت سـبب کـاهش معنـی    2کلرید کلسیم با غلظت 

این عارضه نسبت به تیمار شاهد گردید، که ایـن نتـایچ بیـانگر تـأثیر     

. باشـد  ارضه میتر منیزیم نسبت به کلسیم بر کاهش شدت این ع بیش

 ترتیب در تیمارهاي به این عارضه ترین میزان ترین و کم چنین بیشهم

  ). 1شکل (دو درصد در پنج نوبت مشاهده شد  منیزیم سولفات و شاهد

  

  

  

  
 دانه سفید یرقم بي انگور هابر شدت عارضه نکروز چوب خوشه در زمان تغییر رنگ حبه کلسیم، منیزیم و جیبرلینپاشی  محلول اثر - 1شکل 

  .ندارند درصد 5اي دانکن در سطح احتمال  با استفاده از آزمون چنددامنه  داري معنی اختالف یکسان حروف با ها ستون

Figure 1- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on Bunch Stem Necrosis (BSN) incidence on veraison phase of Vitis 
vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s 

multiple range test at 5% probability level.   
   

توانـد شـدت   مناسب و با تعـداد دفعـات کـافی در طـی فصـل رشـد ب      هاي  منیزیم و کلسیم با غلظت که کاربرد دو عنصر رسدنظر می به



 1397بهار ، 1، شماره 32، جلد )علوم و صنایع کشاورزي( نشریه علوم باغبانی     112

هـا  در مرحله تغییـر رنـگ حبـه   را ي نکروزه شدن چوب خوشه  عارضه

با غلظـت   سولفات منیزیم پاشی گزارش شده که محلول. دنکاهش ده

 طـور  بـه  گیـري  رنـگ  تا هاتشکیل حبه زمان از نوبت درصد در پنج 2

الزم ). 13(شده اسـت   خوشه چوب نکروز کنترل باعث آمیزي موفقیت

ارایی تیمارهاي کودي حـاوي کلسـیم و منیـزیم در    به ذکر است که ک

توانـد  کاهش بروز نکروز چوب خوشه بسته به محل، رقم و سـال مـی  

تر مطالعات انجام شـده بـه کـارایی بهتـر     در بیش .)11(متفاوت باشد 

کودهـاي منیزیمـی در کنتـرل ایـن عارضـه در مقایسـه بـا کودهـاي         

ج این تحقیـق مطابقـت   ، که با نتای)11و  2(کلسیمی اشاره شده است 

هاي دو ظرفیتی از جمله کلسـیم  در منابع زیادي به نقش کاتیون. دارد

. ها اشاره شده است ها و ثبات آنو منیزیم در رشد گیاه و ساختن بافت

عنصرکلسیم مسئول ثبات و حفظ دیواره سلولی، استحکام تیغه میـانی  

ر نیز عنصر از طرف دیگ. و ثبات و حفظ نفوذپذیري غشاء سلولی است

منیزیم عالوه بر شرکت در سـاختار کلروفیـل در ثبـات بخشـیدن بـه      

کمبود واقعی این عناصر در انگور و یا . دیواره سلول گیاهی نقش دارند

هم خوردن تعادل این دو عنصر در نتیجه زیادي عنصر پتاسیم باعث  به

تضعیف ثبات دیواره سلولی در بافت چوب خوشـه و در نتیجـه ایجـاد    

  ).23(شود و خشکیدگی چوب خوشه می زخم

 

  اثر تیمارها بر میزان عناصر غذایی برگ 

 کلریـد  پاشـی  محلـول  که داد ها نشان نتایج تجزیه واریانس داده 

 غلظـت عناصـر   بـر  داري معنـی  اثر جیبرلین و منیزیم سولفات کلسیم،

خوشـه   چـوب  و بـرگ  در) پتاسیم و منیـزیم  نیتروژن، کلسیم، (معدنی

تـرین غلظـت    سی نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشبرر .داشت

پاشـی شـده بـا هورمـون اسـید      هـاي محلـول  تـاك  برگ نیتروژن در

ترین غلظت آن مربوط به تیمار سولفات منیزیم در پنج  جیبرلیک و کم

 نیـز  عارضه نکروزه شدن چـوب خوشـه   ترین درصد نوبت بود که کم

هـاي تیمـار   حالیکـه در تـاك  ، در )2شکل (همین تیمار بود  به مربوط

شده با اسید جیبرلیک، شدت عارضه زیاد نبـود، امـا غلظـت نیتـروژن     

 احتمالی دالیل از در تعدادي از مطالعات یکی .برگ در حد باالیی بود

عارضه نکروز چوب خوشه، غلظت بـاالي نیتـروژن بـرگ بیـان      وقوع

لظت ارتباطی مثبت بین غ "تامسون سیدلس"و در رقم ) 4(شده است 

 .)5( گزارش شـده اسـت   نیتروژن دمبرگ و مقدار آمونیوم چوب خوشه

دچـار   هایی کـه تاك نیترات در برگ غلظت گزارش شده که چنینهم

 تـر بیش سالم هاي تاك به نسبت خوشه شده بودند چوب نکروز شدید

، که به نوعی بیـانگر همبسـتگی مثبـت بـین غلظـت      )13(بوده است 

 .  باشد ضه مینیترات برگ و شدت این عار

  

  
با   داري معنی اختالف یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  برگ نیتروژن بر غلظتکلسیم، منیزیم و جیبرلینپاشی محلول اثر - 2شکل 

  ندارند درصد 5اي دانکن در سطح احتمال استفاده از آزمون چنددامنه

Figure 2- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on the leaf N concentration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level   
   

و ) غیر از تیمار سولفات منیزیم در دونوبـت به(عناصر کلسیم و منیزیم  پاشـی شـده بـا    محلـول  هاي شـاهد و در تاك برگ غلظت پتاسیم
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). 3شـکل  (داري مشـاهده شـد    اسید جیبرلیـک تفـاوت آمـاري معنـی    

هاي شـاهد وجـود داشـت کـه     ترین غلظت پتاسیم برگ در تاك بیش

با این وجود، غلظـت  . ترین عالیم نکروز چوب خوشه را نشان دادبیش

پاشی شده با سولفات منیـزیم  هاي پنج بار محلولر برگ تاكپتاسیم د

) ندرا نشان داد نکروز چوب خوشه عارضه ترین کم(در طی فصل رشد 

پاشی با کلرید  در تیمار دو بار محلول از طرف دیگر .باال بود ،)1شکل (

پتاسیم در بـرگ، شـدت ایـن عارضـه در      پایینکلسیم با وجود غلظت 

مجموع ارتباط مستقیم بـین میـزان    درین اساس، بر ا. خوشه زیاد بود

باالي پتاسیم با شدت بروز عارضه که در تعدادي از مطالعات گـزارش  

هـایی   گـزارش . ، در این پژوهش مشاهده نشد)25 و 16، 13( شده بود

نیز در خصوص عدم وجود ارتباط بین غلظت پتاسـیم بـرگ و نکـروز    

نتـایج ایـن پـژوهش     ، کـه بـا  )22و  5(چوب خوشه ارایه شده اسـت  

  .همخوانی دارند

  

  
  داري معنی اختالف یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  پتاسیم برگبر غلظت   کلسیم، منیزیم و جیبرلین پاشیمحلول اثر  - 3شکل 

  ندارند درصد 5اي دانکن در سطح احتمال  با استفاده از آزمون چنددامنه
Figure 3- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on the leaf K concentration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level  
  

تـأثیر تیمارهـاي مختلـف قـرار گرفـت      برگ تحت  غلظت کلسیم

اسـید   شـاهد،  تیمارهـاي کلسـیم بـرگ در    غلظت ترین کم ).4شکل (

، کـه تفـاوت   گیري شـد  اندازهسولفات منیزیم در دو نوبت جیبرلیک و 

نتایج نشـان داد کـه هماننـد    . داري را با بقیه تیمارها نشان دادند معنی

گ و نکروز چوب عنصر پتاسیم، ارتباطی منطقی بین غلظت کلسیم بر

 . دانه سفید وجود نداشت خوشه در انگور بی

 هـا سلولدر  میکمبود کلس ،نکروز چوب خوشه بروز لیاز دال یکی

 يهـا  نشـانه  هینکروز چوب خوشه شـب  هاي نشانه و است شده گزارش

بـودن  متحـرك  رینسـبتاً غ بـا توجـه بـه    ). 22(باشد  می میکمبود کلس

مســیر  قیــاز طرآن  زیل نــاچآبکــش و انتقــاآونــد در بافــت  مکلســی

ـ ها از طر وهیبه م شهیاز ر کلسیمانتقال  بنابراین ی،پالست میس آونـد   قی

را کاهش داده و از  میجذب کلس زیها ن نیبرلیج. ردیگ یصورت م یچوب

ـ کننـد ا  یمـ  يریجلـوگ  یشیرو يها ستمیها و مر وهیتجمع آن در م  نی

 یچـوب  يآوندها کاهش توسعه درنتیجهامر احتمال وجود دارد که این 

نقـش  مبنـی بـر    هـایی   گزارش. )17( باشد نیبرلیدر حضور هورمون ج

در دسـترس   کلسیم در کاهش شدت این عارضـه فیزیولوژیـک  مثبت 

بـا   ارقـام در بـرگ   میکه غلظت کلسطوري به ).11و  10، 1( باشد می

 تر بیش  Sylvaner)مانند رقم (تر به نکروز چوب خوشه کم تیحساس
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  ).17(تر بود  اسحس ارقاماز 

پاشی با پنج بار محلول تیمارهايبرگ در  منیزیم غلظت ترین بیش

ترین غلظـت   گیري شد در حالیکه کمسولفات منیزیم و جیبرلین اندازه

بررسی شـدت بـروز   ). 5شکل (برگ مربوط به تیمار شاهد بود  منیزیم

با غلظت منیزیم بـرگ بیـانگر   ) 1شکل(ناهنجاري نکروز چوب خوشه 

وجود ارتباط منطقی بین غلظت عنصر منیزیم برگ و این عارضه  عدم

  .باشدمی

 از منیـزیم  داراي غلظـت بـاالي   کودهاي با هاخوشه پاشی محلول

ـ آم تیطور موفقبه هاي حبهرگی مرحله رنگ تا هاحبه لتشکی زمان  يزی

که با نتـایج ایـن پـژوهش     ،)13(باعث کنترل نکروز چوب خوشه شد 

   .مطابقت دارد

 بـه  پتاسـیم  دار نسـبت  پاشی سبب کاهش معنی یمارهاي محلولت

در مقایسه با تیمار شاهد شـدند،   برگ (K/Ca+Mg) منیزیم و کلسیم

 ترتیب به در برگ  K/Ca+Mgمیزان ترین کم و ترین طوري که بیش به

 با کلسیم کلرید و منیزیم سولفات تیمار ترکیبی و شاهد تیمار به مربوط

 تـرین  بـیش شـاهد   ماریت). 6شکل (نوبت بود  پنج در غلظت دو درصد

برگ را داشت و در ضمن بـاالترین میـزان    K/Ca+Mgمقدار نسبت 

 ، K/Mg گـزارش شـده کـه هـر سـه نسـبت      . عارضه را نیز نشان داد

K/Ca  وK/Ca+Mg آلـوده   يها با تاك سهیسالم در مقا هايدر تاك

، میـزان  گـر چنین در تحقیقـی دی هم). 27( ه استبود تر کمبه عارضه 

 "کشمشی" رقم هايخشکیدگی چوب خوشه در تاكباالیی از عارضه 

به غیـر  ). 7( گزارش شده است با نسبت باالي پتاسیم به منیزیم برگ

رغـم   علـی  کـه  کلسـیم  کلریـد  با شده پاشیمحلول بار دو هاياز تاك

 شدت نکـروز چـوب خوشـه    ،برگدر  K/Ca+Mg نسبت پائین بودن

عارضه بـا نسـبت   منفی بین شدت  یک ارتباطی ردادر سایر مو باالبود،

  .  مشاهده شد ،سه عنصر یاد شده

  

  اثر تیمارها بر میزان عناصر غذایی چوب خوشه 

پاشـی بـر    دار تیمارهـاي مختلـف محلـول    نتایج بیانگر تأثیر معنی

بـه جـز   (کاربرد تیمارهـاي مختلـف   . غلظت نیتروژن چوب خوشه بود

سبب افـزایش  ) نوبت و اسید جیبرلیک تیمارهاي کلرید کلسیم در پنج

 تـرین  کم. غلظت نیتروژن در چوب خوشه نسبت به تیمار شاهد شدند

نوبـت و   پـنج  در کلسـیم  کلریـد  تیمـار  در خوشه چوب نیتروژن میزان

بـود   منیـزیم در دو نوبـت   سولفات تیمار به متعلق نیز مقدار ترین بیش

  ).7شکل (

  

  
با   داري معنی اختالف یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  برگ بر غلظت کلسیم یزیم و جیبرلینکلسیم، منپاشی محلول اثر - 4شکل 

   ندارند درصد 5اي دانکن در سطح احتمال  استفاده از آزمون چنددامنه
Figure 4- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on the leaf Ca concetration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level 
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با   داري معنی اختالف یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  برگ بر غلظت منیزیم کلسیم، منیزیم و جیبرلین پاشیمحلول اثر - 5شکل 

   ندارند درصد 5اي دانکن در سطح احتمال  استفاده از آزمون چنددامنه

Figure 5- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on the leaf Mg concentration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level 
  

  
 حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  برگ بر مقدار نسبت پتاسیم به کلسیم و منیزیم کلسیم، منیزیم و جیبرلینپاشی محلول اثر - 6شکل 

  ندارند درصد 5اي دانکن در سطح احتمال با استفاده از آزمون چنددامنه  داري نیمع اختالف یکسان

Figure 6- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on the leaf K/Ca+Mg ratio of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level   
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 اختالف یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  بر غلظت نیتروژن چوب خوشه کلسیم، منیزیم و جیبرلینپاشی محلول اثر  - 7شکل 

  ندارند درصد 5احتمال اي دانکن در سطح  با استفاده از آزمون چنددامنه  داري معنی

Figure 7- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on rachis N concentration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level  
  

 و غلظت) 1شکل (با بررسی شدت عارضه در تیمارهاي بکار رفته 

منطقـی بـین ایـن دو     یچوب خوشه مشخص شد که ارتبـاط  نیتروژن

 دســت آمــده در مطالعــات مختلــف نتــایج بــه. فــاکتور وجــود نداشــت

نکـروز  عارضـه  چوب خوشه در بـروز  غلظت نیتروژن  تأثیردرخصوص 

بـه محـیط،    متناقض بودن این نتـایج بسـته   انگرانگور بی چوب خوشه

و بـوگر   یستنسـن در این مـورد، کر . باشندسال و رقم مورد بررسی می

 وعیچوب خوشـه و شـ   غلظت آمونیوم نیبوجود یک ارتباط مثبت ) 5(

 در .را گزارش کردند "سیدلس تامسون"انگور رقم نکروز چوب خوشه 

 چوب خوشـه  نیتروژن ظتارتباطی بین غل ،"شاردونی" رقمدر  یکهحال

  ).  21 و 12( است نداشته وجود خسارت دیده و سالم هاي در خوشه

هاي مـورد بررسـی تحـت تـأثیر     غلظت پتاسیم چوب خوشه تاك

بـر اسـاس نتـایج،    ). 8شـکل  (پاشـی قـرار گرفـت     تیمارهاي محلـول 

پاشی شـده بـا   هاي دو بار محلولترین غلظت این عنصر در تاك بیش

تـرین   گیري شد، که همـین تیمـار بـیش    اندازهو درصد د میکلس دیکلر

عالیم نکروز چوب خوشه را بعد از تیمار شاهد نشان داد، با این وجـود  

تـرین غلظـت   رغم بروز شدت باالي عارضـه، کـم  در تیمار شاهد علی

  ). 8و  1هاي  شکل(پتاسیم چوب خوشه را داشت 

یم چـوب  پتاسـ  غلظـت ارتباط بین  در موردمتناقضی  هاي گزارش

) 4(از جمله کـاپس و وولـف   . خوشه و عارضه نکروز خوشه وجود دارد

هـاي انگـور رقـم    در چـوب خوشـه   میغلظـت پتاسـ   بیان کردنـد کـه  

"Cabernet Sauvignon"     تـر از  مبتال به نکـروز چـوب خوشـه کـم

 دیگر ايکه در مطالعه ی، در حال)4(ه است سالم بود يچوب خوشه ها

مبتال به نکروز چوب خوشـه   هايب خوشهدر چو میپتاس باالي غلظت

 نیب مستقیم ايرابطهتوان نمی اساسبر این . )19( گزارش شده است

متصور شـد و گزارشـات در    نکروز چوب خوشه وعیو ش میغلظت پتاس

  .)6( ضد و نقیض هستند نانچاین مورد هم

کاربرد تیمارهاي مختلف غلظت کلسیم چوب خوشه را تحت تأثیر 

 تیمـار اسـید   به مربوط خوشه چوب کلسیم غلظت ترین یشقرار داد، ب

داري را با سـایر تیمارهـا    بود که از نظر آماري اختالف معنی جیبرلیک

چوب خوشه نیز مربوط بـه   میمقدار کلس نیترکم ).9شکل (نشان داد 

با غلظـت دو درصـد در    میزیولفات منس با شده پاشیمحلول هايتاك

گـزارش   رغـم علـی . رصد عارضه را داشتد نیترپنج نوبت بود که کم

 نکـروز  عارضـه  کـاهش  بـر  میزیمن و کلسیم پاشینقش مثبت محلول

ـ امـا در   ،)3و  2(در برخی مطالعـات   خوشه چوب  عیوسـ  یبررسـ  کی

ـ  یارتباط رقم انگور،چندین  يبر روانجام گرفته   میغلظـت کلسـ   نیب

ن چنـی هم. )12( نشد مشاهدهنکروز چوب خوشه  وعیچوب خوشه و ش

مبنی بر وجود ارتباط منفی بین غلظت کلسیم و بروز این  هایی گزارش

 مکلسـی  غلظـت  اظهار کرد که) 20(طوري ریدل عارضه وجود دارد، به

ه بـود مقـاوم   ارقـام از  تـر  بیش ،حساس به نکروز چوب خوشه ارقامدر 

  .است
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 اختالف یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  ب خوشهپتاسیم چو غلظتبر  کلسیم، منیزیم و جیبرلین پاشیاثر محلول - 8شکل 

   ندارند درصد 5اي دانکن در سطح احتمال  با استفاده از آزمون چنددامنه  داري معنی

Figure 8- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar applicationon rachis K concentration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level  
  

  
 تالفاخ یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  بر غلظت کلسیم چوب خوشه کلسیم، منیزیم و جیبرلین پاشی محلول اثر - 9شکل 

  ندارند درصد 5 اي دانکن در سطح احتمال با استفاده از آزمون چنددامنه  داري معنی

Figure 9- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on rachis Ca concentration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level  
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 اختالف یکسان حروف با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  بر غلظت منیزیم چوب خوشه کلسیم، منیزیم و جیبرلین پاشی محلول اثر -10شکل 

   ندارند درصد 5در سطح احتمال  اي دانکن با استفاده از آزمون چنددامنه  داري معنی

Figure 10- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on rachis Mg concentration of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level  
  

  
 با ها ستون .دانه سفید رقم بیانگور  بر نسبت پتاسیم به مجموع کلسیم و منیزیم چوب خوشه کلسیم، منیزیم و جیبرلینپاشی  محلول اثر -11شکل 

   دندارن درصد 5 اي دانکن در سطح احتمال با استفاده از آزمون چنددامنه  داري معنی اختالف یکسان حروف
Figure 11- Effects of Ca, Mg and GA3 foliar application on rachis K/Ca+Mg ratio of Vitis vinifera cv. Bidaneh Sefid. Same 
letter within a column indicate they are not significantly different based on Duncan’s multiple range test at 5% probability 

level  
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ـ مننتایج نشان داد که غلظت عنصـر   هـاي   در چـوب خوشـه   میزی

داري بـا   پاشی شده با تیمارهاي مختلف اختالف معنی هاي محلولتاك

 تیمار در خوشه چوب منیزیم درصد ترینبیش). 10شکل (هم داشتند 

 درصـد  تـرین  که کـم (نوبت  دو در درصد دو غلظت با منیزیم سولفات

نوبـت   دو در درصد دو غلظت با کلسیم ریدتیمار کل و) داشت را عارضه

شـد   گیـري انـدازه ) داشت را عارضه درصد ترین که همراه شاهد بیش(

 نیب یمنطق یارتباط عدم وجود ي ، که این امر نشان دهنده)10شکل (

 .باشـد مـی  قیـ تحق نیچوب خوشه و شدت عارضه در ا میزیمن غلظت

گزارش "	1مرلوت"قم در مطالعه انجام شده بر روي انگور ر که یدرحال

مبـتال بـه نکـروز چـوب      يهـا در چوب خوشه میزیشده که غلظت من

ه است بود ترکمدرصد  42 ،سالم يها با چوب خوشه سهیخوشه در مقا

بـه   حسـاس  ارقام شهدر چوب خو میزیمن پایین چنین غلظتهم. )11(

 سهیدر مقا) Gewürztraminerمانند رقم (عارضه نکروز چوب خوشه 

  .)24(گزارش شده است مقاوم  ارقامبا 

داري تحت تـأثیر   به طور معنی K/Ca+Mgبراساس نتایج نسبت 

 در  K/Ca+Mg نسـبت  تـرین کم. پاشی قرار گرفت تیمارهاي محلول

از لحاظ میزان  تیمار این اما )11شکل (آمد  بدست اسیدجیبرلیک تیمار

 و) 1شـکل  ( داري بـا شـاهد نداشـت   خسارت عارضه اخـتالف معنـی  

بروز نکروز چـوب خوشـه    و نسبت این عناصر بین داريمعنی باطیارت

در بـروز نکـروز چـوب     K/Ca+Mg تأثیر نسبت عناصر. نشد مشاهده

طوري که کریستنسن و بـوگر  باشد به خوشه وابسته به رقم و محل می

هاي انگـور رقـم   اظهار کردند که این نسبت در بافت چوب خوشه) 5(

هـاي سـالم،   عارضه در مقایسه با خوشهتامسون سیدلس مبتال به این 

، ارتباط "Cabernet Sauvignon"تربوده است، در حالیکه در رقم کم

در چـوب   K/Ca+Mgمشخصی بین غلظت عناصر معـدنی و نسـبت   

   ).14(خوشه با عارضه نکروز چوب خوشه مشاهده نشده است 

  

  گیري کلینتیجه

کودهاي حاوي  دطور کلی کاربر که به نتایج این پژوهش نشان داد

عناصر کلسیم و منیزیم تأثیر مثبتی در کاهش عارضـه نکـروزه شـدن    

پاشـی   طوري که محلول دانه سفید داشت؛ به چوب خوشه انگور رقم بی

کلرید  چنین درصد در دو و پنج نوبت و هم 2کودهاي سولفات منیزیم 

درصد در پنج نوبت باعـث کـاهش شـدت عارضـه      2کلسیم با غلظت 

دانـه   هـاي انگـور بـی   خوشه در زمان شروع رسیدگی حبهنکروز چوب 

سفید شدند و تأثیر منیزیم نسبت بـه کلسـیم در کـاهش شـدت ایـن      

هـاي  در تـاك  چوب خوشه منیزیم مقدار ترین بیش. تر بودعارضه بیش

 کـه  بـود  نوبت پنج در درصد دو غلظت با منیزیم تیمار شده با سولفات

ارتباطی منطقی و مستقیم بـین   گرچه. را داشت عارضه درصد ترین کم

غلظت عناصر معدنی در برگ و چوب خوشه با بروز عارضـه مشـاهده   

پاشـی شـده بـا     هـاي محلـول  نشد، با این وجود شدت عارضه در تاك

بر این اساس به منظور . تر بودکلسیم و منیزیم در مقایسه با شاهد کم

شـود  میهاي منطقه توصیه کاهش شدت بروز این عارضه در تاکستان

  .  که از کودهاي منیزیمی و کلسیمی در باغات دچار شده استفاده گردد

1
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Introduction: Late-season Bunch Stem Necrosis (BSN) is observed as a necrosis of the cluster stem (rachis) 

that leads to shriveling of berries on the affected portion of the cluster. The BSN symptoms include dark, 
necrotic lesions on the rachis or individual pedicels that may spread and eventually girdle the affected part of the 
cluster rachis. Berries distal to a lesion cease normal development, and the unripe berries either abscise or remain 
on the cluster in a withered condition. Frequently only the cluster tip or a shoulder is affected, while the rest of 
the cluster develops normally. Symptomatic and non-symptomatic clusters may be borne on the same vine. BSN 
has been correlated with numerous factors; however, no universal cause and effect relationships have been 
demonstrated. No pathogens are believed to cause this condition. Instead, certain weather conditions and vine 
nutrition seem to be associated with its occurrence. Low temperatures and high humidity around bloom or 
excessive rainfall after veraison may be related to its development. Imbalances between calcium and potassium 
as well as low levels of nitrogen in vines are other possible causes. Unaffected portions of clusters develop 
normal fruit quality.ʽBidaneSefidʼ or ʽKeshmeshiʼ is an important grape cultivar in Iran and is frequently 
affected by bunch stem necrosis disorder around country. The purpose of this study was to determine if mineral 

nutrition was associated with BSN of ʽBidaneSefidʼ grape cultivar under Urmia growing conditions. 

Materials and Methods: To evaluate the effects of foliar sprays of Ca, Mg and GA3 on reduction of BSN 
incidence on ʽBidaneSefidʼ cultivar, and to examine the relationships between specific nutrients and the 
incidence of BSN this field experiment was performed based on randomized complete blocks design with eight 
treatments and three replicates on 2011in a vineyard around Urmia city. Vines were 8-year-old and were trained 
as bi lateral cordon. At the end of full bloom and a week after that the vines were sprayed two and five times 
with 2% MgSO4 and CaCl2 fertilizers alone and combined. GA3 also was sprayed at 70% of flowering with 20 
ppm and replicated at fruit set with 40 ppm. Symptoms rate of BSN on bunches and minerals nutrient content(N, 

K, Ca, Mg and Ca+Mg/K) of leaves and rachis were measuredin veraison phenological stage. 

Results and Discussion: Results showed that in veraison stage the most and the least BSN incidence rate 
was recorded in control and the vines that were sprayed two times with 2% MgSO4, respectively. Leaf Ca 
content in vines treated two times with 2% CaCl2 and those sprayed five times with MgSO4+CaCl2 was more 
than other treatments. Maximum amount of Mg was recorded in leaves of vines sprayed by 2% MgSO4, 5 times 
during growing season. These vines showed the least BSN rate, too. The most contentof K/Ca+Mg were in the 
leaves of control and GA3 treated vines and the least contentof those was in vines treated five times with 
MgSO4+CaCl2. Rachis tissue analysis for nutrient elements in veraisonstage did not consistently reveal any 
relationship between N, K, Mg, Ca and Mg+Ca/k and bunch stem necrosis in bunches of studied vines of 
ʽBidaneSefidʼ cultivar in Urmia region. There are conflicting reports regarding the association of essential 
nutrients and the incidence of BSN. A high ratio of potassium to magnesium and/or calcium in affected tissues, 
and also the application of calcium and/or magnesium fertilizers effectively reduced the incidence of BSN in 
Europe. In California, BSN was not reduced by applications of calcium and magnesium. An increase in the 
incidence of BSN was reported with application of nitrogen fertilizers. Magnesium and calcium appeared to be 
involved in the disorder. The results illustrate that BSN-prone vineyards should be individually examined for 

nutrient imbalance or other stresses that may be contributing to BSN. 

Conclusions: Results of this study suggest thecontrol of BSN incidence by fertilizer treatments. Foliar 
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applications ofMg and Ca fertilizers appeared to have effect on BSN control and two times foliar applications of 
magnesium starting just before veraison minimize the problem. No apparent relationship was found between the 
petiole and/or rachis K/(Mg + Ca) ratio and BSN incidence. External application of GA3 reduced the BSN 

incidence in comparison to control . 
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