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چکیده
باالیی  حساسیت  آن  به  اروپایی  گونه  تجاری  ارقام  و  است  ایران  تاکستان هاي  در  باکتریایي  بیماری  شایع ترین  ریشه  و  طوقه  سرطان  بیماری 
شد.  انجام  ساله   14 برنامه  در  باشد،  برخوردار  نیز  خاک  باالی  آهک  به  تحمل  ویژگی  از  که  بیماری  به  مقاوم  پایه  تولید  به منظور  به نژادی  برنامه  دارند. 
تالقی از  حاصل  دورگه  دو  مرحله  چند  در  بررسی  از  پس  که  بود  دورگه   16 آن  حاصل  و  شد  انجام  اروپایی  و  آمریکایی  گونه های  بین   دورگ گیری 

 V. vinifera cv. ‹Jighjigha›× Riparia Gloire و V. vinifera cv. ‹Gharaozum› × Kober 5BB انتخاب شدند. این دو پایه به نام های ناظمیه و اسپوتا 
در سال 1398 نام گذاری شدند. از ویژگی های این پایه ها مقاومت باال به باکتری خاک زاد عامل بیماری سرطان طوقه و ریشه، تحمل به آهک خاک تا بیش از 
30 درصد، آهک فعال خاک و تحمل به سرما تا 21- درجه سانتی گراد است. پایه ناظمیه موجب القای رشد رویشی بیش تری در نهال های پیوندی می شود، در 
حالی که پایه اسپوتا خاصیت پاکوتاه کنندگی دارد. در ارزیابی سازگاری این پایه ها، گیرایی پیوند باال )86 درصد(، القای باردهی سریع تر، افزایش عملکرد )1/5 

برابر نسبت به شاهد( و کیفیت میوه ارقام پیوند شده روی این پایه ها برای ارقام بومی 6 استان مشاهده شد.
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Abstract
Crown and root gall is the most common bacterial disease of vineyards in Iran, and commercial cultivars of Vinifera sp. (european 

cultivars) are highly susceptible to it. A 14- year breeding program was carried out to produce a disease-resistant rootstock that has also 
tolerance to high lime in soil. A hybridization was performed between 4 parents of American species (male parents) and 4 parents of 
vinifera sp (female parents), and finaly 16 hybrids were created. After studies in several stages, two hybrids were selected and named 
in 2020 as Nazemieh (V. vinifera cv. ‘Jighjigha’× Riparia Gloire) and Spota (V. vinifera cv. ‘Gharaozum’ × Kober 5BB). High resis-
tance to Agrobacterium vitis causing crown and root disease, tolerance to soil lime up to 30%, and tolerance to cold (up to -21ºC) were  
determined in both rootstocks. Furthermore, the results showed that Nazmieh induced more vegetative growth on scion/ However, Spota 
caused a dwarf feature. In assessing the compatibility of these rootstocks, high graft susceptibility (86%), faster fruiting induction, the in-
creased yield (1.5 times compared to the control) and of the improved fruit quality of the grafted cultivars on these rootstocks were observed 
in native cultivars in six regions of viticulture regions in Iran.

Keywords: Bacterium, Gall generation, Soil born, Tolerance to lime.
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1- مقدمه
انگور یکي از محصوالت باغي و ازگروه میوه هاي 
ریز است که از ارزش جهاني باالیی برخوردار است. 
بر اساس آمار سازمان خواروبار جهاني، این میوه در 
برخي سال ها در میان محصوالت باغي درختي از نظر 
 FAO,( است  نموده  کسب  را  اول  مقام  تولید  میزان 
هزار   308 از  بیش  زیرکشت  سطح  با  ایران   .)2018

مقام  تن  میلیون  از3/03  بیش  تولید  و  تاکستان  هکتار 
عوامل   .)1398 نام،  )بی  داراست  جهان  در  را  هفتم 
تاک ها  نابودي  حتي  و  عملکرد  کاهش  در  زیادي 
بیماري  از  می توان  عوامل  این  میان  از  هستند،  دخیل 
سرطان طوقه نام برد که تهدید جدي براي اکثر ارقام 
تجارتي گونه اروپایي انگور به شمار مي آید  )اشکان، 
بیماری  این  به  ابتال  اثر  در  تاکستان  نابودی   .)1374
آلوده،  تاکستان های  در  عملکرد  شدید  کاهش  و 
دارد ایران  در  بیماری  این  باالی  خطرات  از   نشان 
 .)Mahmoodzadeh and Doulati Baneh, 2008(

طوقه  سرطان  باکتریایي  بیماري  با  مبارزه  هزینه 
براي  تهدیدي جدي  بیماري  این  زیرا  باالست،  بسیار 
اکثر تاکستان ها در دنیا محسوب می شود، به طوري که 
از  پس  شده  یاد  بیماري  آمریکا،  تاکستان هاي  در 
است شده  تاکستان ها  کامل  نابودي  سبب  سال،   سه 

سرطان  که  دریافتند  محققان   .)Burr et al., 1998(
طوقه و ریشه انگور، یک نوع بیماري باکتریایي است 
 Clevland( و عامل آن  را شناسایي وگزارش کردند
and Goodman, 1986(. کاهش شدید رشد رویشي 

عامل  که  است  شده  سبب  درتاکستان ها  عملکرد  و 
بیماري سرطان طوقه را سومین عامل بیماري زاي مهم 
گیاهي ازنوع پروکاریوت ها درآمریکا ذکرکنند و طبق 
گزارشات در آفریقاي جنوبي کاهش رشد و عملکرد 
تاکستان ها بعد از آلودگي تا 50 درصد برآورد شده 
درصدگزارش   75 تا   10 بین  آلودگي  دامنه  و  است 

در   .)Martinson and Burr, 2012( است  شده 
ایران این بیماری در بعضی موارد سبب نابودي کامل 
تاکستان ها شده است و در مواردي موجب 75 درصد 
کاهش عملکرد شده است وحتي در استان آذربایجان 
تاکستان ها  از  بخشي  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  غربي 
رفته اند  بین  از  بیماري  این  به  ابتال  دراثر  به طورکامل 
)فاتحی پیکانی، 1376(. بررسی ها نشان داده است که 
 50 تا  آذربایجان  در  تاک ها  آلودگي  متوسط  به طور 
درصد است و میزان خسارت این بیماري روي ارقام 
با ارزش مانند عسکري و سفید بیدانه تا 72/44 درصد 
تعیین  درصد   22/43 چفته،  مقاوم  نسبتاً  رقم  روي  و 
براساس گروه بندی  )محمودزاده، 1379(.  است  شده 
یا  مقاومت  نظر  از  انگور  گونه های  و  ارقام  جهانی، 
حساسیت به این بیماری پس از آلودگی مصنوعی، به 
گروه های مقاوم )کم تر از 25 درصد آلودگی(، نسبتاً 
 40( حساس  نسبتاً  آلودگی(،  درصد  تا40   25( مقاوم 
)بیش از 60 درصد  آلودگی( و حساس  تا 60 درصد 

.)Agrios, 1988( گروه بندی می شوند )آلودگی
بیماری  عامل  باکتری  بودن  به خاک زی  توجه  با 
)Bazzi et al.,1987; Burr et al., 1998( ، تاکنون 
بیماری  این  با  مقابله  برای  موثری  شیمیایی  راهکار 
مبارزه  است)Burr and Katz,1983(و  نشده  یافت 
به  توجه  با  دارد.  باالیی  بسیار  هزینه  نیز  بیولوژیک 
انتقال عامل بیماری از خاک آلوده به تاک و حرکت 
از  شده  تهیه  قلمه های  آوندها،  در  خام  شیره  در  آن 
از  پس  و  بوده  باکتری  به  آلوده  نیز  آلوده  تاک های 
  )Burr et al., 1987(.بود خواهد  آلوده  نهال  تکثیر 
استفاده از گرما درمانی راه کاری برای باکتری زدایی 
 Mahmoodzadeh et al.,( از قلمه ها به حساب می آید
2003( اما با توجه به احتمال آلودگی مجدد نهال های 

قلمه ها و عدم کارایی سایر روش های  این  از  حاصل 
ذکر شده، براین اساس استفاده از پایه های مقاوم مانند 
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پایه گلوری که رقمي از گونه Vitis riparia است و 
مقاومت بسیار خوبي را در پیوندک ها )در حدود 91 
درصد( القاء کرده است، می تواند مناسب ترین راهکار 
به نظر  باشد.  تاکستان ها  در  بیماری  این  با  مقابله  برای 
مي رسد مقاومت این پایه ها در نتیجه تولید ماده اي به نام 
بعضي  در  مقاومت  افزایش  سبب  که  باشد  آگروسین 
است  شده  شناسایي  آن  عامل  ژن  و  می شود  ارقام  از 
Burr, 2010; Webester et al., 2009, Krastano-(

 .)va et al., 2010

 V. berlandieri ×  110 که از تالقيR  دورگه
یکی  به عنوان  نیز  است  آمده  به دست   V. rupestris

 Stover et( است  شده  معرفي  مقاوم  پایه های  از 
al.,1997(. در ایران مطالعاتي در زمینه مقاومت بعضي 

 V.vinifera از دورگه های  بین گونه اي موهاي اروپایي
شده  انجام   V. rupestris نظیر  آمریکایي  موهاي  با 
است و مقاومت نسبي بعضي از این دورگه ها مشخص 
 Mahmoodzadeh, and Doulati Baneh,( شد 
 Chi et al.,( همکارانش  و  چای  مطالعات   .)2008

وحشي  گونه هاي  از  تعدادي  که  داد  نشان   )1977

موهاي آسیائي در چین نسبت به بیماري سرطان طوقه 
پایه  به عنوان  آنها  از  استفاده  و  هستند  مقاوم  ریشه  و 
است.  داشته  درپی  موفقی  نتایج  بیماری،  کنترل  در 
همچنین مقاومت بعضي از گونه هاي موهاي موجود 
در آسیاي شرقي و هیبریدهاي آنها با موهاي اروپایي 
آزمایش شد و بعضي از این دورگه ها، مقاومت نسبي 
 نشان داده اند، اما کیفیت میوه آنها چندان مناسب نبود

 .)Szegedi et al., 1989; Stover, 1994)

فاتحی پیکانی )1376( در بررسي راه هاي مبارزه 
با این بیماري در مناطق کرج و تاکستان، روش هاي 
شیمیایي مبارزه را غیر موثر دانستند و تاکید بر استفاده 
از ارقام و پایه هاي پیوندي مقاوم براي کنترل بیماري 
داشتند. همچنین بر لزوم دقت در هنگام پیوند به منظور 

قیچي  طریق  از  پیوند  محل  آلودگي  از  جلوگیري 
آلوده و یا چاقوي پیوند تاکید داشتند. 

و  طوقه  سرطان  بیماری  خطرات  به  توجه  با 
ایران،  انگور  تجاري  ارقام  اکثر  باالي  حساسیت 
در  است.  روشن  کاماًل  مقاوم  پایه  از  استفاده  لزوم 
پایه  برای  ایران  آهکی  خاک های  مشکل  حال  عین 
نشان  زیرا تجربه  بسیار جدی است،  تجاری خارجی 
شدید  کلروز  پایه ها،  این  از  استفاده  که  می دهد 
این راستا هدف  به دنبال داشته است. در  را  پیوندک 
به  اقدام  دورگ گیری،  طریق  از  نژادی  به  برنامه  از 
تولید دورگه های بین گونه ای است که عالوه بر صفت 
تحمل به آهک باالی خاک، در برابر عامل بیماری 

سرطان طوقه و ریشه دارای مقاومت باشند. 

2- مواد و روش ها
مراحل تولید و بررسي دورگه هاي بین گونه اي به 

شرح زیر است:
2-1- بررسي هاي مقدماتي مقاومت ژنوتیپ هاي 

انگور ایران در برابر بیماري 

بومي  انگور  پالسم  ژرم  اولیه  بررسي  و  مطالعه 
ایران در سال هاي 1375 تا 1379 با روش هاي متداول 
)جدول1(  باکتري  بیماری زای  نژادهای  تلقیح  شامل 
همکاران و  بلیس  روش  به  انگور  ژنوتیپ   60  در 

)Bliss et al., 1999( شد و گال زایي روي نهال هاي 
نشان  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ژنوتیپ ها  این 
داد که اکثر ارقام بومی ایران دارای حساسیت باالیی 
داخل  در  نمی توان  و  هستند  بیماری  این  به  نسبت 
ژرم پالسم بومی کشور به دنبال این مقاومت بود. نتایج 
این بررسی نشان داد که چهار رقم شامل جیغ جیغا، 
به سایر  بابا نسبت  بابای قرمز، قره اوزوم و علی  ریش 

ارقام دارای مقاومت نسبی باالتری بودند.
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جدول1- نژادهاي باکتري مورد استفاده.

منشاخصوصیاتنژادها

A. vitis (AT biovar 3)

CG230Vitopine TiaUSA, T.J. Burr,

AG57Octopine Ti, LHRbCrete, C.

NW180Octopine TiPanagopoulos

K1059Octopine TiGermany, E. Bien

A. tumefaciens biovar 1

1/12 Nopalin Ti plasmid Australia, A. Kerr

16/6Nopalin Ti plasmidHungry, S. Sule

aOphel and Kerr (1990), bLHR= Limited Host Range; Panagopoulos and Psallidas (1973).

به  آنها  مقاومت  ارزیابی  و  ایجاد دورگه ها   -2-2

بیماری، تحمل سرما و آهک خاک 

به منظور ایجاد دورگه های مقاوم به بیماری سرطان 
بررسي هاي  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  ریشه،  و  طوقه 
گونه موجود،  علمی  منابع  بررسي  و   مقدماتی 
 Kober 5BB،Reparia پایه های  و   Rupestris

بیماري  به  منابع ژني مقاوم  به عنوان   110R و   Gloire

تالقی ها  در  پدري  والد  به عنوان  و  شدند  شناسایی 
قره اوزوم،  جیغ جیغا،  ارقام  همچنین   شدند.  انتخاب 
آن ها  تحمل  میزان  که  بابا  علي  و  قرمز  بابا  ریش 
ارقام  سایر  از  باالتر  طوقه  سرطان  بیماری  به  نسبت 
شدند انتخاب  مادري  والد  به عنوان  بود،   بومی 

.)Mahmoodzadeh et al., 2004(
و   )2 )جدول  شد  انجام  تالقی   16 اساس  این  بر 
به طور متوسط از هر تالقي 500 بذر به دست آمد. پس 
از بذرگیری، با غوطه وری در آب، بذرهای پوک جدا 
شد و بذرهای سالم برای کاشت انتخاب شدند )شکل 
2(. عملیات استراتیفیه )چینه سرمایی( به طور مصنوعی 
در یخچال در ماسه مرطوب انجام شد و سپس در بهار 
خزانه  در  دیگر  بخشی  و  گلدان  در  بذر ها  از  بخشی 

هوای آزاد کشت شدند.
با  دوم  سال  پایان  در  آمده  به دست  دانهال هاي 
مختلف  نژادهاي  از  آگروباکتریوم  سوسپانسیون 
همکارانش  و  استاور  پیشنهادي  روش  اساس   بر 
)Stover et al., 1997( با استفاده از تلقیح سوسپانسیون 
باکتري حاوي 108×10 سلول باکتري در هر میلي لیتر 
از  مذکور  سوسپانسیون  تهیه  براي  شدند.  آلوده 
که   )1 )جدول  آگروباکتریوم  بیماري زاي  نژادهای 
تغییریافته)کشت   )MRS RS و   D1 محیط هاي  روي 
داده شده بودند، استفاده شد. پس از تشکیل کلوني،  
با استفاده از آب مقطر استریل سوسپانسیون تهیه شد و 
آزمون بیماری زایی روی گیاهان محک مانند گوجه 

فرنگی و برش های هویج انجام شد )شکل 3(. 
دانهال ها  تلقیح  بیماری زایی،  از  اطمینان  از  پس 
سرنگ  توسط  عصاره  تزریق  طریق  از  خزانه  در 
اسکالپل  با  زخم  ایجاد  و  میلي لیتر  یک  میزان  به 
قرار  و  نقطه  سه  در  باکتري  سوسپانسیون  به  آلوده 
پوشاندن  و  زخم  محل  در  آلوده  مرطوب  پنبه  دادن 
همکاران و  سول  روش  مطابق  پارافیلم  نوار  با   آن 

)Süle et al.,1994( انجام شد. 



45

خصوصیات پایه های انگور ناظمیه و اسپوتا مقاوم به بیماری سرطان طوقه و ریشه انگور

جدول 2- والدین و دورگه های حاصل از آن ها .

والدیندورگه ها
H1V. vinifera cv. ‹Jighjigha› × V. rupestris cv. Du Lot
H2V. vinifera cv. ‹Alibaba› × V. rupestris cv. Du Lot
H3V. vinifera cv. Gharaouzum × Vitis rupestris cv. Du Lot

SpotaV. vinifera cv. ‹Jighjigha›× Riparia Gloire
H5V. vinifera cv. ‹Alibaba› × 110R*

NazmiehV. vinifera cv. ‹Gharaozum› × Kober 5BB
H7V. vinifera cv. Rishbaba × V. rupestris cv. Du Lot
H8V. vinifera cv. ‹Alibaba› × Riparia Gloire
H9V. vinifera cv. Rishbaba × Kober 5BB
H10V. vinifera cv. Rishbaba × Riparia Gloire
H11V. vinifera cv. Rishbaba ×110R
H12V. vinifera cv. Gharaouzum × Riparia Gloire
H13V. vinifera cv. Alibaba × Kober 5BB
H14V. vinifera cv. ‹Jighjigha›×110R
H15V. vinifera cv. ‹Gharaozum›×110R
H16V. vinifera cv. ‹Jighjigha›× Kober 5BB

*U 110 Rاز تالقی   Vitis berlandieri cv.Ressguier N°2 × Vitis rupestris cv. Martin از تالقي به دست آمده است 

رشد  میزان  و  غده ها  تعداد  اول  ماه  سه  مدت  در 
اندازه یادداشت شد.  از نظر وزن و  نهال ها  آنها روي 
دوم  خزانه  به  سالم  نهال هاي  بیش تر،  اطمینان  براي 
منتقل شدند و مجدداً در سال بعد پس از سربرداري، 
آنها  روي  قبلي  روش  با  باکتري  سوسپانسیون  تلقیح 
نهال هاي  غربالگري  به روش  نهایت  در  و  شد  انجام 
انتخاب  دورگه  پنج  مرحله  دراین  شدند.  جدا  سالم 
شد. از دانهال هاي سالم قلمه تهیه شد و پس از تکثیر، 
یک باغ مادري به  منظور تهیه قلمه برای مراحل بعدی 

آزمایش ها ایجاد شد. 
دورگه ها  قلمه  از  شده  ایجاد  نهال های  ارزیابی 
برای تحمل به آهک خاک در حد 35 درصد آهک 
فعال، تحمل به سرما در دمای 21- درجه سانتی گراد و 
تحمل به شوری درغلظت 100 میلی موالر نمک طعام 

به روش های متداول انجام شد.

2-3- آزمایش بررسي سازگاري پیوند و اثر پایه 

بر رشد، عملکرد و القای مقاومت به بیماری به منظور 

به گزینی دورگه های برتر 

پنج دورگه پس از غربال گري و انتخاب دانهال هاي 
در  بیماری زایی  آزمون  براساس  مقاوم  نسبتاً  و  مقاوم 
مرحله قبلی مشخص شدند و طي آزمایشي پنج ساله 
سازگاري پیوند و اثر آنها بر رشد و عملکرد دو رقم 
)جدول  شد  بررسی  قزوین  استان  در  تجاري  انگور 
تحقیقات  ایستگاه  مزرعه  و  گلخانه  در  آزمایش   .)3
اسماعیل آباد و ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان طي 
با  به صورت فاکتوریل  انجام شد. آزمایش  شش سال 
تکرار  چهار  در  تصادفي  کامل  بلوک هاي  پایه  طرح 
اجرا شد. فاکتور اصلی نوع پایه )دورگه های پنج گانه 
انتخاب شده از آزمایش اول( و فاکتور فرعی، دو نوع 

رقم انگور تجاری )پیوندک( بودند.
در این مرحله براي هر رقم تجاري و دورگه، 80 
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قلمه به طول20 سانتي متر با حداقل چهار گره تهیه شد 
و در خزانه کشت شدند. برای 40 نهال از هر رقم و 
دورگه پس از ریشه زایي و رشد نهال ها، مطالعه برخي 
ریشه زایی  درصد  نظیر  برتر  و  شاخص  صفات  از 
قلمه ها، میزان ریشه زایي، اندازه رشد شاخه ها در طي 
فصل رویشي و طول دوره رشد از شروع رشد تا خزان 

انجام شد. پیوند ارقام تجاری روی 40 قلمه حاصل از 
دورگه ها هم زمان با کاشت قلمه در اسفند انجام شد. 
پیوندک هاي ارقام تجاري از بوته هاي سالم تهیه شدند 
امگا  به روش  بدون ریشه دورگه ها  قلمه هاي  و روي 

پیوند شدند. 

جدول 3- پایه ها و ارقام مورد استفاده در آزمایش ارزیابي سازگاري

کولتیوارهای .Vitis vinifera L به عنوان پیوندک و دورگه ها به عنوان پایه
نهال های خودریشه

H1: V. vinifera cv. 'Jighjigha' × V. rupestris cv. 'Du Lot'V. vinifera cv. 'Sahebi Grmiz' 
H2: V. vinifera cv. 'Alibaba' × V. rupestris cv. 'Du Lot'V. vinifera cv. 'Sefid Bidaneh'
Spota: V. vinifera cv. 'Jighjigha' × Riparia Gloire
H5: V. vinifera cv. 'Alibaba' × 110R
Nazmieh: V. vinifera cv. 'Gharaozum' × Kober 5BB

*Mahmoodzadeh et al. (2004).

ریشه زایي  و  پیوندک ها  رشد  از  اطمینان  از  پس 
قلمه هاي شاهد، نسبت به آلودگي مصنوعي نهال ها بر 
 Stover et( اساس روش پیشنهادي استاور و همکاران
باکتري  تلقیح سوسپانسیون  از  استفاده  با   )al., 1997

اقدام  باکتري در هر میلي لیتر،  حاوي 108×10 سلول 
سوسپانسیون  تهیه  براي  اول  آزمایش  همانند  شد. 
آگروباکتریوم  بیماري زاي  نژادهای  از  مذکور 
 )MRS RS و   D1 محیط هاي  روي  2(که  )جدول 
شد استفاده  بودند،  شده  داده  یافته(کشت   تغییر 

  .)Yun et al., 2013( طي سه ماه اول تعداد غده ها و 
میزان رشد آنها روي نهال هاي پیوندي و شاهد از نظر 

وزن و اندازه یادداشت شد. 
در فصل بهار، کلیه نهال ها در مزرعه از باالي دو 
جوانه سربرداري شدند و با همان سوسپانسیون باکتري، 
در  انجام شد.  نقطه   5 در  تلقیح شاخه هاي رشدکرده 
و  تلقیح  محل  در  نهال هایی که  رویشي درصد  فصل 
یا محل پیوند عالیم بیماري را به صورت بصري نشان 
دادند، یادداشت شد. ارزیابی نهال ها با آزمون عصاره 
تعیین  به منظور   NA و   D1 کشت  محیط های  روی 
 Roy and Sasser,( شد  انجام  نیز  باکتري  فعالیت 

1983(. . طی سال هاي بعدي آزمایش، با رویت اولین 

و  عملکرد  آلوده،  و  سالم  نهال های  در  بلوغ  عالیم 
کمي  شاخص هاي  شد.  یادداشت  میوه  کیفی  صفات 
تاک ها شامل عملکرد، طول، قطر و وزن حبه ها، طول 
و عرض و وزن خوشه و همچنین شاخص هاي کیفي 
شامل میزان قند، اسیدیته کل )TA( و pH میوه از سال 

 .)Winkler et al., 1974( سوم اندازه گیري شد
 SPSS افزار  نرم  از  استفاده  با  داده ها  تجزیه 
 LSD آزمون  با  میانگین  مقایسه  و  انجام شد   Ver.10

به ذکر است که در تمام دوره  صورت گرفت. الزم 
آزمایش، نهال هاي ارقام تجاری به صورت غیرپیوندی 
)خودریشه( و پیوند شده روي پایه هاي مذکور بدون 
مورد  مقایسه  برای  شاهد  به عنوان  مصنوعی  آلودگی 

بررسي قرار گرفتند.

3- نتایج و بحث
و  ارقام  در  بیماری زایی  آزمون  نتایج   -1-3

دورگه های ایجاد شده

نتایج آزمون بیماری زایی نشان داد 60 رقم انگور 
به  نسبت  باالیی  حساسیت  دارای  عمدتاً  ایران  بومی 
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بیماری هستند و مشابه نتایج حاصل از بررسی فاتحی 
پیکانی )1376( است که طی تحقیق دریافته بود، ارقام 
در  هستند.  بیماری  این  به  حساس  عمدتاً  ایران  بومی 
بین ارقام مورد بررسی 4 رقم شامل جیغ جیغا، ریش 
بابای قرمز، قره اوزوم و علی بابا مقاومت نسبی باالتری 
تالقی  در  دلیل  به همین  و  دادند  نشان  بقیه  به  نسبت 
مادری  والد  به عنوان  مقاوم  دورگه  تولید  به منظور 
متحمل به آهک انتخاب شدند. پس ازتالقی و ایجاد 
16 دورگه، پنج دورگه نسبت به بقیه مقاومت بیش تری 
نسبت به بیماری نشان دادند. براساس شماره گذاری در 
تالقی ها، دورگه های شماره 1، 4،2، 5 و 6  مقاومت 

بیش تری نشان دادند )جدول 4( و برای انجام مراحل 
بعدی آزمایش انتخاب شدند.

نشان  خاک  فعال  آهک  به  تحمل  بررسی  نتایج 
داد که همانند ارقام انگور وینیفیرا این دورگه ها بیش 
کردند  تحمل  را  فعال خاک  از آهک  درصد   30 از 
دورگه  دو  شوری،  به  تحمل  بررسی  در  همچنین  و 
 100 شوری   )6 )دورگه  اسپوتا  و   )4 )دورگه  ناظمیه 
میلی موالر نمک طعام را تحمل کردند. همچنین میزان 
دمای21-  در  دورگه ها  این  در  سرمازدگی  خسارت 
درجه سانتی گراد در دورگه ناظمیه و اسپوتا باالتر از 

سایر دورگه ها بود )جدول 4(.

جدول4- مقایسه میزان مقاومت به بیماری، تحمل به سرما، آهک فعال خاک و شوری دورگه ها.

درصد خسارت سرمازدگی در جوانه اولیه در دماهای دورگه ها
درصد زیرصفر

تحمل به 
آهک فعال

تحمل شوری
)میلی موالر 

)NaCl

میزان مقاومت به بیماری 
سرطان طوقه و ریشه

-13 - 15- 17- 19- 21
درصد 
آلودگی

میزان 
حساسیت*

00155598255038RRهیبرید1

00124895207536RRهیبرید2

00175087255029RRهیبرید3

Spota 
(H4(0039153510022R

002160100255035RRهیبرید5

Nazmieh 
(H6)

00510183510024R

00124383307565Sهیبرید7

002062100322575VSهیبرید8

002025100252549RSهیبرید9

00134389252552Sهیبرید10

00154584205058Sهیبرید11

00154891207576VSهیبرید12

00152557252559Sهیبرید13

001551100202556Sهیبرید14

00134395207572VSهیبرید15

0083282205052Sهیبرید16

*RR )نسبتاً مقاوم(،  R)مقاوم(، S )حساس(، RS )نسبتاً حساس(، VS )خیلی حساس(
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3-2- نتایج آزمایش به گزینی دورگه ها درآزمایش 
اندازه گیری  از  حاصله  داده هاي  واریانس  تجزیه 
اول  سال  پایان  در  بررسی  مورد  صفات  داده های 

اختالف  بررسي،  مورد  اکثر صفات  در  داد که  نشان 
معني داري بین دورگه ها وجود دارد )جدول 5(.

جدول5- تجزیه واریانس برخی صفات رویشی دورگه ها

درجه آزادیمنابع تغییرات

میانگین مربعات

درصد قلمه های 
ریشه دارشده

وزن خشک 
ریشه ها

مدت زمان رشد وزن تر تاک
)طول دوره رشد(

ns  246 / 87 ns  286 /87 ns83/ 14  ns 25 /3479تکرار

 ns 987/ 32  ns1257/63 ** 729/48 36 /52549تیمار
15125/4724/365114/38922/854اشتباه آزمایشی

ns غیر معنی دار، * معنی دار در سطح پنج درصد، ** معنی دار در سطح یک درصد. 

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که، پایه H1 داراي 
بیش ترین طول دوره رشد در یک فصل رویشي بود 
قلمه ها  ریشه زایي  و  شاخه ها  رشد  میزان  حالي که  در 
  H3پایه قلمه هاي  بود.  بیش تر  اسپوتا   به  نسبت  فقط 
و  بودند  کرده  رشد  شاخه  و  ریشه  بیش ترین  داراي 
و    H2پایه مشابه  نیز  بقا  و  ریشه زایي  درصد  نظر  از 

نسبت به بقیه پایه ها برتر بودند. پایه هاي ناظمیه واسپوتا 
داراي دوره رشد کوتاه تري نسبت به بقیه بودند ولي 
رشد  و  ریشه زایي  نظیر  صفات  برخي  بررسي  در 
ظاهر شدند برتر  به گونه ای  سایرین  به  نسبت   شاخه ها 

 )جدول 6(.

جدول 6- مقایسه میانگین داده هاي مربوط به صفات رویشي دورگه ها

قلمه های ریشه دار طول دوره رشد )روز(دورگه ها
)درصد(

وزن خشک ریشه ها 
)گرم(

وزن تر تاک ها )گرم(

217a75b149/ 57 d428/ 37cدورگه 1

212b85a198/ 75c429/ 87abدورگه 2 

213b 82/ 5 a185/ 75a436/ 63aدورگه 3

200c75b179/ 75b433/ 78bاسپوتا

194d75b129/ 75e423 /69dدورگه 5

200c75/ 25 b173/ 25bc432/ 56bناظمیه

LSD 5%4/285/245/4323/278

در هر ستون میانگین هایی که داراي یک حرف مشترک نیستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف معني دار )LSD( در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني دار دارند. 

میانگین داده های  مقایسه  نتایج تجزیه واریانس و 
روی  انگور  ارقام  پیوند  از  پس  بررسی  از  حاصل 
دورگه ها نشان داد که در برخی صفات، بین تیمارها 
نتایج   .)7 و   8 )جدول  دارد  وجود  معنی دار  اختالف 
کیفي  و  کمي  صفات  اندازه گیري  از  آمده  به دست 
پایه های مختلف و میوه  پیوندی روی  میوه تاک های 

واریانس  تجزیه  و  تجاری  ارقام  غیرپیوندی  پایه های 
بر روي  اعمال شده  تیمارهاي  معني دار  اختالف  آنها 
اکثر صفات را نشان می دهد )جدول 9(. نتایج مقایسه 
نشان   10 جدول  در   LSD آزمون  با  داده ها  میانگین 

داده شده است.
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جدول7- تجزیه واریانس داده هاي برخی صفات نهال های پیوندی و غیرپیوندی در آزمایش

درجه آزادیمنابع تغییرات

میانگین مربعات

موفقیت پیوندتاک های سالم تاک های زنده 

ns  765 /84 ns  148 /14 ns 78/ 1266  3تکرار

* 34 / 985** 51 / 15350** 045 / 69854پایه ها

ns 28/ 125  * 458 / 378** 23 / 11245ارقام

* 86/ 348  * 66 / 4148** 89 / 63778پایه × رقم

39178/465245/7889/36اشتباه آزمایشی

ns غیر معنی دار، * معنی دار در سطح پنج درصد، ** معنی دار در سطح یک درصد.

جدول 8- مقایسه میانگین داده هاي مربوط به صفات فیزیولوژیک تاکهای خود ریشه و پیوندی روی دورگه ها

تیمارها
تاک های زنده 

)درصد(

تاک های سالم

)درصد(

موفقیت پیوند

 )درصد(

ارقام تجاری
خودریشه10d6cسفید بی دانه 

خودریشه25d5bc /9صاحبی قرمز 

تاک های پیوندی

* 21c17b25cدورگه1/ سفید بی دانه

c26b27c 75 /19دورگه 1/ صاحبی قرمز

25c18b44bc /32دورگه 2/ سفید بی دانه

32b28b56bدورگه 2/ صاحبی قرمز

25b29b64a /31دورگه 3/ سفید بی دانه

c17b58b 25 /19دورگه 3/ صاحبی قرمز

a74a85a 5 /82اسپوتا/ سفید بی دانه

a78a86a 25 /85اسپوتا/ صاحبی قرمز

c19b83a 25 /21دورگه 5/ سفید بی دانه

cd12bc75a 5/ 15دورگه 5/ صاحبی قرمز

a77a87a 25/ 98ناظمیه/ سفید بی دانه

a75a85a 5 /82ناظمیه/ صاحبی قرمز

LSD 5%10/3214/27528/45

در هر ستون میانگین هایی که داراي یک حرف مشترک نیستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف معني دار )LSD( در سطح احتمال پنج درصد تفاوت 

معني دار دارند. 
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جدول 9- تجزیه واریانس داده های حاصل از اثر متقابل پایه و پیوندک بر صفات کمی و کیفی میوه انگور

درجه آزادیمنابع تغییرات
میانگین مربعات

عرض حبهوزن خوشهعرض خوشهطول خوشهعملکرد 

ns407 / 5 * 0 /129 ns 178 /13 ns 0 /031 ns 78/ 22  3تکرار

** 064 / 0** 2 / 112004* 133 / 0* 42 / 34* 73 / 363پایه

ns  10 /69 ns 0 /033 ns4402 / 2 ** 0 /0093 ns 2/ 1  1ارقام

ns0 / 142 *3893 / 62 * 0 /008 ns 59 / 7  **  075 /64پایه × رقم

392/712/450/03124/250/012اشتباه آزمایشی
5/27/56210/2466/26212/221ضریب تغییرات

ns غیر معنی دار، * معنی دار در سطح پنج درصد، ** معنی دار در سطح یک درصد.

ادامه جدول 9- تجزیه واریانس داده های حاصل از اثر متقابل پایه و پیوندک بر صفات کمی و کیفی میوه انگور

درجه آزادیمنابع تغییرات

میانگین مربعات

مواد جامد وزن حبه

اسیدیته کلمحلول
نسبت قند/

اسیدیته
pH

ns  0 /165 ns10 / 041 *  0 /139 ns 125/ 0  * 26/ 31241تکرار

* ns6 / 869 **0 / 18 *1 / 063 *0 / 283 01/ 5  3پایه

* ns  0 /25 ns0 / 017 *0 / 949 *0 / 276 81/ 4  1ارقام

ns4 / 18 * 0 /014 ns0 / 175 *  0 /02 ns 159/ 2  6پایه × رقم

391/7540/450/01450/0170/028اشتباه آزمایشی
7/974/7521.19/348/3ضریب تغییرات

ns غیر معنی دار، * معنی دار در سطح پنج درصد، ** معنی دار در سطح یک درصد.

پس  که  داد  نشان  سال  پنج  طي  بررسی ها  نتایج 
درصد   90 از  بیش  روي  بر  مصنوعی،  آلودگی  از 
در  است،  شده  تشکیل  غده  غیرپیوندي  نهال هاي 
و  اسپوتا  پایه هاي  روي  پیوندي  نهال هاي  حالي که 
ناظمیه کم ترین درصد آلودگي را در پایان سال پنجم 

نشان دادند )شکل 1(.
از 90 درصد  بیش  آزمایش،  پنجم  پایان سال  در 
تاک هاي آلوده شاهد غیر پیوندي به طور کامل از بین 
رفتند، در حالي که این میزان در حدود 18 درصد براي 
پنج  از  کم تر  و  اسپوتا  پایه  روي  پیوندي  تاک هاي 
درصد براي تاک هاي پیوندي روي پایه ناظمیه در هر 

دو رقم بود )شکل 2(، که این امر با توجه به اختالفات 
ژنتیکي موجود در ارقام و پایه ها دور از انتظار نیست 

.)Sule et al., 1994(
درصد   25 از  بیش  مرگ  و  آلودگی  به  توجه  با 
آلودگی مصنوعی(  با  )غیرپیوندی  نهال هاي شاهد  از 
و نهال های پیوندشده روی پایه های دورگه 1، 3 و 5 
)شکل 1 و 2(، مقایسه میانگین داده های مربوط به اثر 
میوه  کیفیت  و  عملکرد  بر صفات  رقم  و  پایه  متقابل 
انگور نشان داد که فقط نهال های شاهد )غیرپیوندی( 
روي  پیوندي  نهال  و  مصنوعی  آلوده کردن  بدون 
را  میر  و  مرگ  کم ترین  ناظمیه  و  اسپوتا  پایه هاي 
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روي  پیوندي  تاک هاي  عملکرد  بیش ترین  و  داشته 
)جدول  بود  اسپوتا  پایه  و  به شاهد  نسبت  ناظمیه  پایه 
با عملکرد، رقم سرخ  براي شاخص هاي مرتبط   .)10
از نظر طول، عرض و وزن  ناظمیه  پایه  صاحبي روي 
خوشه و وزن حبه برتر از سایرین بود. در حالي که در 
بي دانه  قطر حبه رقم سفید  و  بي دانه، وزن  رقم سفید 
روي همان پایه کم تر بود. بیش ترین میزان اسیدیته در 
میوه تاک هاي رقم سرخ صاحبي شاهد و کم ترین آن 
ناظمیه  پایه  پیوندي سرخ صاحبي روي  در تاک هاي 

ثبت شد. از نظر میزان قند موجود در میوه تاک هاي 
پایه  روي  پیوندي  و  بي دانه  سفید  رقم  غیرپیوندي 
آن  کم ترین  و  داشتند  را  قند  میزان  بیش ترین  ناظمیه 
مربوط به رقم سرخ صاحبي غیر پیوندي و پیوند شده 
روي پایه ناظمیه بود. نسبت قند به اسیدیته میوه به عنوان 
یکي از عوامل برتري ارقام، در تاک هاي شاهد رقم 
سرخ صاحبي و سفید بي دانه پیوندي روي پایه ناظمیه 
بیش ترین و در تاک هاي پیوندي سرخ صاحبي روي 

اسپوتا کم ترین بود )جدول 10(.
جدول 10- مقایسه میانگین صفات کمی و کیفی میوه بدست آمده از اثر متقابل پایه و پیوندک در تاک های سالم

تیمار

صفات

عملکرد )کیلوگرم/ 
تاک(

طول خوشه 
)سانتی متر(

عرض خوشه 
)سانتی متر(

قطر حبه )میلی متر( وزن خوشه )گرم(

d*14/ 93c8/ 65ab286/ 26d9/ 21cd  44 /1سفید بی دانه 

88c12/ 48d7/ 24c361/ 63e10/ 84bc /1صاحبی قرمز 

15b14/ 35c8/ 24b312/ 14c10/ 14 c /2اسپوتا/ سفید بی دانه
86ab16/ 23b9/ 45ab365/ 25b11/ 28 bc /2اسپوتا/ صاحبی قرمز

78a17/ 44a8/ 98a374/ 8a11/ 54 b /2ناظمیه/ سفید بی دانه
99a17/ 26a9/ 96a386/ 4a13/ 28a /2ناظمیه/ صاحبی قرمز

LSD 5%0/2151/ 2890/85711/540/725
در هر ستون میانگین هایی که داراي یک حرف مشترک نیستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف معني دار )LSD( در سطح احتمال پنج درصد تفاوت 

معني دار دارند.

ادامه جدول 10- مقایسه میانگین صفات کمی و کیفی میوه بدست آمده از اثر متقابل پایه و پیوندک در تاک های سالم.

تیمار
صفات

وزن حبه )گرم( 
مواد جامد محلول 

)درجه بریکس(
pHنسبت قند به اسید

اسیدیته )میلی گرم 
در 100 میلی لیتر(

9c22/ 5a4/ 22b42/ 9b0/ 55b /0سفید بی دانه 

11b19/ 5c4/ 45ab46/ 95a0/ 61a /1صاحبی قرمز 

12bc24/ 25a5/ 1a41/ 86b0/ 46d /1اسپوتا/ سفید بی دانه

21a20/ 7b5/ 2a39/ 1b0/ 44e /1اسپوتا/ صاحبی قرمز

23a21/ 45a5/ 18a49/ 51a0/ 49c /1ناظمیه/ سفید بی دانه

44a19/ 65bc4/ 35ab43/ 27ab0/ 42f /1ناظمیه/ صاحبی قرمز
LSD 5%0/122/2410/812/6490/80

نیستند، بر اساس آزمون حداقل اختالف معني دار )LSD( در سطح احتمال پنج  در هر ستون میانگین هایی که داراي یک حرف مشترک 
درصد تفاوت معني دار دارند.
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متقابل  اثر  و  بررسي  مورد  عوامل  از  یک  هیچ 
نکردند.  ایجاد  پیوند  گیرایي  میزان  در  اختالفي  آنها 
برخي  و  عملکرد  نظر  از  بررسي  مورد  تجاري  ارقام 
با  با آن و همچنین شاخص هاي کیفي  صفات مرتبط 
نوع  به  توجه  با  که  دادند  نشان  معني دار  اختالف  هم 
رقم کاماًل طبیعي و منطبق با نتایج کلیولند و همکاران 
)Clevland and Goodman, 1986(  است. نوع پایه 
مورد استفاده نیز این اختالفات را بیش ترکرده است. 
اسیدیته  قند،  میزان  مانند  شاخص هایی  کیفي  نظر  از 
وجود  اختالف  ارقام  بین  اسید  به  قند  نسبت  و  کل 
دارد و اثر متقابل پایه و نوع رقم نیز بر میزان قند میوه 

اثرگذار بود.
همکاران  و  استاور  تحقیق  از  حاصل  نتایج  مشابه 
همکاران و  زگدی  و   )Stover et al., 1997( 
نیز  حاضر  بررسي  در   ،)Szegedi et al, 1984(  
دورگه هاي مورد مطالعه در برابر بیماري مقاومت نشان 
دادند. دلیل این امر استفاده از گونه هاي آمریکایي در 
هستند  بیماري  به  مقاوم  ژن  داراي  تالقي هاست،که 
مثال  به عنوان  است.  شده  منتقل  نتاج  به  صفت  این  و 
گونه هاي نظیر V. rupestris یا V. berlandieri و یا 
هیبرید R 110 که از تالقي این گونه ها به دست آمده 
است و به عنوان والد پدری در تالقي های این تحقیق 
بیماری  این  به  مقاومت  ژن  دارای  شده اند،  استفاده 
انتقال این ژن از این والدین به نتاج  هستند و احتمال 
بسیار باالست که مشابه نتایج گزارش شده از تحقیقات 
و   )Goodman et al., 1993( و همکارانش  گودمن 
در   ،)Szegedi et al., 1998( همکاران  و  زگدی 
تالقي هاي  نتاج  از  که  است   120AA پایه  مورد 
گونه های مذکور به دست آمد و در برابر این بیماری 

از خود مقاومت نشان دادند. 
بر اساس مطالعات قبلي دورگه هاي مورد بررسي 
در این آزمایش داراي مقاومت نسبي یا زیاد در برابر 
بیماري سرطان طوقه و ریشه هستند ولی نتایج پس از 

پیوند نشان دادکه دو هیبرید اسپوتا و ناظمیه عالوه بر 
بیماری  به  پیوندی  نهال های  در  باال  مقاومت  ایجاد 
موثر  نیز  حاصل  میوه  کیفیت  افزایش  در  مذکور 
معرفي  برتر  پایه  به عنوان  را  آن ها  می توان  و  بوده اند 
استفاده  آن ها  از  مقاوم  پیوندي  نهال هاي  تولید  در  و 
به ذکر است که دورگه های  کرد )جدول 10(. الزم 
تولید محصول  نظر  از  این آزمایش  در  استفاده  مورد 
در  فقط  و  هستند  تجاري  ارزش  فاقد  میوه  کیفیت  و 
صورت استفاده به عنوان پایه پیوندي یا به عنوان منابع 
هستند. استفاده  قابل  بیماري  این  برابر  در  مقاوم  ژني 

دورگه های مذکور ازتالقی گونه هاي آمریکایي مو و 
مقاومت  به  باتوجه  و  آمده اند  به دست  اروپایی  گونه 
 )Phylloxera( گونه های آمریکایی به آفت فیلوکسرا
نیز وجود  به این آفت  احتمال مقاومت این دورگه ها 
دارد و نیاز به بررسی در شرایط آلودگی خاک است. 
فیلوکسرا  به  دورگه ها  این  مقاومت  صورتی که  در 
مذکور  دورگه های  از  استفاده  شود،  ثابت  و  بررسی 
به عنوان پایه پیوندي مناسب برای مقابله با این بیماري 
راه هاي  از  یکي  به عنوان  مي تواند  فیلوکسرا  آفت  و 
و  طوقه  سرطان  بیماري  کنترل  و  مبارزه  امر  در  مؤثر 

ریشه و این آفت در دنیا مطرح شود. 

5- نتیجه گیری کلی
برابر  در  اسپوتا  و  ناظمیه  پایه های  باالی  مقاومت 
تحمل  همچنین  انگور،  ریشه  و  طوقه  بیماری سرطان 
به  از 30 درصد و تحمل  تا بیش  باالی آهک خاک 
از  استفاده  مزایای  از  سانتی گراد  درجه   -21 تا  سرما 
نتایج این تحقیق نشان داد  این پایه ها به شمار می آید. 
که حتی در خاک هایی که به هر دلیل به عامل بیماری 
را  استفاده  قابلیت  پایه ها  این  شده اند،  آلوده  مذکور 
داشته و می تواند مقاومت را در پیوندک ها القا نمایند. 
نیز  پیوندی  نهال های  در  سریع تر  زایشی  رشد  القای 
بین  اختالف  پایان،  در  است.  پایه ها  این  مزایای  از 
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یک  اسپوتا  پایه  که  است  این  اسپوتا  و  ناظمیه  پایه 
پررشد  انگور  ارقام  برای  و  است  قوی  پاکوتاه کننده 
مناسب است و این در حالی است که پایه ناظمیه پر 
رشد است و برای پیوند ارقام کم رشد انگور مناسب تر 
خواهد بود. بر مبنای این ویژگی ها دو دورگه شماره 

4 و 6 برای ثبت و نام گذاری به موسسه تحقیقات ثبت 
مراحل  طی  با  و  شدند  معرفی  نهال  و  بذر  گواهی  و 
قانونی با نام اسپوتا و ناظمیه در ژرم پالسم ملی کشور 

ثبت شدند. 

)تضاد و تعارض منافع- نویسندگان هر گونه تعارض و تضاد منافع اعم از تجاری و غیر تجاری و شخصی را که در 

ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اثر منتشر شده است رد می نمایند.(
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