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  یونیو ارتباط آن با نشت  السیزمستانه در گ یتحمل به سرمازدگ یبررس

 کیصفات مورفولوژ یو برخ 

  

  4آتشکار وشیدار و 2يناصر بوذر، 3الدن مقدم رضایعل، *2يمنصوره کشاورز، 1ساناز فرهادفر

  

  )10/9/1397 رش:یخ پذی؛ تار 11/8/1394 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ـ  یبوم پیژنوت /رقم 20نسبی مقاومت. است دارانهسته ویژهبه وهیم درختان در زاخسارت عوامل ترینزمستانه از مهم یسرمازدگ  یو واردات

ـ  یونیبا درصد نشت  یو ارتباط شدت سرمازدگ یبرودت مصنوع طیزمستانه در شرا یبه سرمازدگ السیگ ـ  یو برخ ـ  اتیخصوص و  یکمّ

مـاه  قرار گرفـت. در بهمـن   یمورد بررس 1390نوك شاخه و تعداد عدسک در سال  نیانیآنتوس زهیرنگ تشامل قطر شاخه و تنه، شد یفیک

بـر   یو شـدت سـرمازدگ   نـد و معکوس آن قرار گرفت وسیدرجه سلس -24تا  4از  یمصنوع ییسرما ماریخواب دو ساله تحت ت يهاشاخه

 صـورت مختلف را به يهاپیژنوت و جوانه ارقام/ در شاخه یرمازدگشدت س ج،یشد. نتا یبررس يارنگ از سبز به قهوه رییدرصد تغ اساس

ـ داشتند. در هر دو انـدام، ژنوت  داریمثبت معن یدو با هم همبستگ نیو ابود از شاخه  ترشیجوانه ب بینشان داد. شدت آس یمتفاوت  يهـا پی

 سهدر  هاپیژنوت ت مورد آزمون، ارقام/برود نهیمشدند. با توجه به ک يبندرده نیترحساس شهرنیو مشک نیتردانشکده مقاوم السیآلبالوگ

اوالً،  نشـان داد  پـژوهش  نیا جیشدند. نتا يبند) گروهدرصد 75) و نسبتاً مقاوم (درصد 15)، نسبتاً حساس (درصد 10( ارحساسیگروه بس

شـد   دهید یشاخه همبستگ شدت خسارت و قطر نیب وزمستان نسبتاً متحمل بودند  يمورد مطالعه به سرما السیگ يهاپیژنوت ر ارقام/بیشت

ـ شدت رنگ بودن ارتباط شدت خسارت با تعداد عدسک/ فیدارد، با توجه به ضع يباالتر تیحساسنهال  دهدیکه نشان م ـ  زهی  ن،یانیآنتوس

  .ستندیزمستانه ن یمقاومت به سرمازدگ ینیگزبه يبرا یمناسب اریصفات مع نیا

  

  

 یکیالکتر تیزمستانه، هدا یرقم، مقاومت، سرمازدگ الس،یگ :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  گرمسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاهیگ داتیتولو استاد  ي کارشناسی ارشددانشجوترتیب به. 3و  1

آمـوزش و   قات،یسازمان تحق ،یعلوم باغبان قاتیسسه تحقؤم ،يریمعتدله و سردس هايوهیپژوهشکده م و مربی پژوهش، اناریدانشترتیب به .4و  2

  کرج ،يزکشاور جیترو

  kmansureh@gmail.com :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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  مقدمه

ــرمازدگ ــتان از    یس ــول زمس ــان در ط ــاخه درخت ــه و ش جوان

ـ م دیـ عوامل محدودکننـده تول  نیترمهم  تـرین و از اساسـی  وهی

 گرچـه . رودمـی  شـمار بـه  تولیـد  فراینددر اراندباغ هايچالش

 طیبـوده و کمتـر از شـرا   زمستان در حال خفته  یدر ط اهانیگ

م بـا  أو تـو  یطـوالن  د،یبـرودت شـد   شـوند، یمـ  متأثر یطیمح

موجب مرگ جوانه و سرشـاخه،   تواندیدر زمستان م یزدگخی

ــه چــوب شــود. ا  یســوختگآفتــاب ــو صــدمه ب عــوارض  نی

ــان در خصــوصبــه چــون آفــات و  ییهــاتــنش تحــت درخت

نامسـاعد   طی. بـروز شـرا  ابـد ییشـدت مـ   یو خشک هايماریب

بهـاره   يزمسـتانه و سـرما   يهـا خبنـدان ی ویـژه بـه  ییهواوآب

 نیترمهم از و هاپراکنش گونه کنندهنییتع يپارامترها نیترمهم

ـ انتخاب محل احداث باغـات م  يهاشاخص ). 29هسـتند (  وهی

به جنس، گونه و  یبه تنش سرما بستگ اهیگ تیتحمل و حساس

 سـت ین کسانی گونه کیارقام  هیکل يدارد و برا يمرحله رشد

بـه سـرما دو روش    اهـان یمقاومـت گ  یابیارز ي). برا26 و 8(

. شـدند اسـتفاده   یمصـنوع  ياعمال سـرما  ای یدانیممشاهدات 

در  السیدر گـ  یسـرمازدگ  بیفوق در مطالعـه آسـ   يهاروش

) 21)، سوئد (31( ایتالی)، ا6( هی)، ترک10( نی)، چ12( نیآرژانت

  . اندشده برده ارک) به36 و 28، 7، 5مناطق ( ریو سا

 تیدرصــد هــدا گیــريانــدازهبــا  یونیــنشــت  زانیــم نیــیتع

خسـارت وارده   زانیـ م نییدر تع یلیتکم یروش عنوانبه یکیالکتر

بـاال موجـب    يهـا . برودتشودیم برده کاربه یاهیگ يهابرسلول

 زهیو از دست رفتن تورژسـانس، واکوئـول   یسلول يصدمه به غشا

ـ انسـداد زنج  ل،یـ شدن، کاهش سـطح کلروف  الکتـرون،   الانتقـ  رهی

ــاهش فعال ــک ــز تی ــامیآن ــدخ يه ــت از  لی ــنتز و ممانع در فتوس

 عی. مطالعـات وسـ  شـوند یفتوسنتز مـ  یکیو تار ينور يهاواکنش

ـ اول گاهیسلول، جا يکه غشا دهدیانجام شده نشان م صـدمات   هی

 تیدرصــد هــدا يریــگ). انــدازه40اســت ( اهــانیدر گ ییســرما

 بـرده  کـار ) به13( همکارانبار توسط دکستر و  نیکه اول یکیالکتر

 را هـا ) از سـلول K+ ونیـ  عمـده  طور(به یونینشت  شیافزا شد،

کـار  به یسلول يدرصد خسارت غشا نیتخم يو برا دهدیم نشان

ـ . از اشـود یبرده مـ   یسـطوح نسـب   نیـی در تع تـوان یروش مـ  نی

کـرد  استفاده  زین یبه تنش سرمازدگ یاهیمقاومت ارقام مختلف گ

جوانه و شاخه  یمقاومت نسب یبررس پژوهش نیا). هدف از 24(

برودت  طیدر شرا یبه سرمازدگ السیگ يهاپیژنوت ارقام/ یبرخ

شـدت   ،یونیـ و ارتباط آن با قطر شاخه، درصـد نشـت    یمصنوع

 جوان و تعداد عدسک بود.    يهانوك شاخه نیانیآنتوس زهیرنگ

  

  هامواد و روش

ـ نوتژ رقـم/  20 يرو شیآزما ) .Prunus avium L( السیگـ  پی

کاشته شده در قطعه  رقم وارداتی) 4ژنوتیپ ایرانی و  رقم/ 16(

 1390کرج در سال  یعلوم باغبان قاتیتحق مؤسسهدر  یشیآزما

 51 ییایـ کرج شامل طول جغراف ییایجغراف انجام شد. مختصات

ـ ثان 30و  قـه یدق 0درجه و  ـ افو عـرض جغر  يخـاور  هی  35 ییای

ـ ثان 45و  قهیدق 48درجه و  آن بـر   ییدمـا  نیانگیـ و م یشـمال  هی

  بود.   ریبه شرح ز 1390در سال  وسیحسب سلس

 

  26/2  ژوئن  3/6  دسامبر

  20/3  مه  5/1  نوامبر

  15/7  آوریل  15/3  اکتبر

  8/4  مارس  22/5  سپتامبر

  3/9  فوریه  26/1  آگوست

  0/6  ژانویه  29  ژوالي
  

 شیده و در زمـان آزمـا  ش وندیمحلب پ هیپا يرو هاپیژنوت /ارقام

 20- 30دو سـاله بـه طـول     يهاماه شاخهسه ساله بودند. در بهمن

و پـس از انتقـال بـه     دهیـ جوانـه بر  30حـداقل   يحـاو  متریسانت

ــو  شــگاهیآزما ــدار کی ــار( خچــالیدر  يشــب نگه درجــه  چه

سـاعت در سـردخانه (صـفر درجـه      هشـت ) و سـپس  وسیسلس

 کیل منتقل شده و پس از قابل کنتر يبا دما زری)، به فروسیسلس

 دوسـاعت،   هـر  وس،یدرجه سلس - 10 يدر دما يساعت نگهدار

شـد. مـدت    دهیرسـان  وسیدرجه سلس - 24درجه دما کاسته تا به 

ساعت بود و با روند معکوس، مجـدداً   چهاردما  نیدر ا ينگهدار

خارج  زریفر از هاشد. شاخه دهیرسان وسیدرجه سلس - 10دما به 
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در  يسـاعت نگهـدار   شـش شـدند و پـس از    منتقل خچالیو به 

قرار داده شدند.  شگاهیآزما يدما در ساعت شش مدتبه خچال،ی

 رنـگ  رییو تغ یخارج ياهشدن فلس ياقهوه درصد ها،در جوانه

و با کمک  یبر اساس براورد چشم يااز سبز به قهوه یبافت داخل

ـ ن هـا ). در شـاخه 28شـد (  یبررس نوکلریب کروسکپیم  پـس از  زی

رنگ چـوب بـا مشـاهدات     رییدرصد تغ ،یبرداشتن پوست خارج

رنـگ   رییـ درصد تغ نیانگیشد. در هر دو اندام، م دهیسنج یچشم

در  شینظر گرفته شد. آزمـا در یسرمازدگ شدت شاخص عنوانبه

ـ تکرار شاخه (سه نهـال، هـر    15با  یقالب طرح کامالً تصادف  کی

شـاخه، هـر    پنج کیجوانه (سه نهال، هر  رتکرا 30شاخه) و  پنج

  شاخه دو جوانه) انجام شد.  

هر شـاخه دو سـاله بـه     ،یونیسنجش درصد نشت  منظوربه

 يفالکن حاو يهاشد و در لوله دهیبر يمتریسانت کیقطعه  10

ـ ن هـا آب مقطر قرار داده و جوانه تریلیلیم 20 پـس از خـارج    زی

ند. فالکن مشابه قرار داده شـد  يهادرون لوله ،ییکردن فلس رو

 24گذاشته شد و پـس از   کریش يرو شگاهیآزما يدما در هالوله

ــدا ــاعت، ه ــیالکتر تیس ــاول یک ــهELf( هی ــ) ب ــتگاه  لهیوس دس

 يریگ) اندازه644A(مدل متروم  یتالیجید یکیالکتر سنجتیهدا

درجـه   121 يدر دمـا  قـه یدق 15 مـدت بـه  هـا شد. سپس نمونه

 12پــس از اتمســفر اتــوکالو شــدند و  2/1و فشــار  وسیسلســ

  )ELAutoclکــل ( EC طیمحــ يدر دمــا يســاعت نگهــدار 

ــه REL( ینســب یونیــو درصــد نشــت  يریــگانــدازه ) از معادل

ElAutoclx100/REL=ELf ــه ــد (ب ــا13دســت آم در  شی). آزم

تکرار جوانـه   30تکرار شاخه و  15با  یقالب طرح کامالً تصادف

 سیکـول  لهیوسـ انجام شد. همزمان، قطر شاخه دو ساله و تنه بـه 

ـ گانـدازه  رارتکـ  9بـا   یدر قالب طرح کامالً تصادف تالیجید  يری

 يهـا نوك شاخه نیانیآنتوس زهیشدت رنگ نییتع شاتیشد. آزما

در زمـان رشـد    1391مـاه  بهشـت یجوان و تعداد عدسک در ارد

و  یکنـواخت ی ز،یتما يهاآزمون یدستورالعمل مل بر اساس عیسر

ـ رالعمل اتحاد) با استفاده از دستوDUS( يداریپا ـ  هی  یالمللـ نیب

 یتصادف ) در قالب طرح کامالUPOVً( دیمحافظت از ارقام جد

  شدند. يریگتکرار اندازه 9با 

دانکن توسـط   ياحاصله با استفاده از آزمون چند دامنه يهاداده

بـا   یفـ یصفات ک يآمار یشدند. بررس لیتحلوهیتجز SAS افزارنرم

 افـزار نـرم صفات بـا اسـتفاده از    یهمبستگ س،یوال آزمون کروسکال

SPSSاز نظرمقاومـت بـه سـرما، بـا      هـا پیـ ژنوت ارقام/ يبند، گروه

  انجام شدند. SPSS افزارنرم توسطو  UPGMAاستفاده از روش 

  

  و بحث جینتا

 صـورت در جوانـه بـه   یسـرمازدگ  ینشانه اصـل  ج،یاساس نتا بر

 /ر ارقــامبیشــتبــود امــا در  یخــارج يهــاشــدن فلــس ياقهــوه

ـ نبـود و ن  صیصدمه از ظاهر جوانه قابل تشخ نیا هاپیژنوت  ازی

داشـت. در   یداخلـ  يهـا بافـت  قیـ دق یبه برش جوانه و بررسـ 

 اهدهمشـ  که بود چوب شدن ياقهوه ینشانه سرمازدگ زیشاخه ن

و  اوانیمطالعات حسـ آن مستلزم خارج کردن پوست شاخه بود. 

سـرمازده،   يهـا نـه از جوا ياریکه بس دهدینشان م زین همکاران

 يهـا در رنـگ بافـت   رییتغ برش، از پس اما هستند سالم ظاهربه

  ).  17( شودیم مشاهده آنها یدرون

جوانه و  ینشان داد شدت سرمازدگ انسیوار هیتجز جینتا

. )1 (جدولمختلف متفاوت بود  يهاپیژنوت شاخه در ارقام/

 یرانی) و ا38 و 36، 28، 5( یپژوهشگران خارج یبرخ جینتا

  مقاومـــت یبـــر تنـــوع ســـطوح نســـب اللـــتد زیـــ) ن17(

اسـت.   یبـه سـرمازدگ   السیمختلـف گـ   يهـا پیژنوت ارقام/

متعـدد از جملـه شـدت     يفاکتورهـا مقاومت بـه   نیسطوح ا

 اتی) و خصوص15( کیولوژیزیف طی)، شرا15 و 14برودت (

 يدارد و فهم مبنا ی) بستگ33 و 18، 15، 14، 4( اهیگ یکیژنت

اسـت   یاصـالح  يهـا برنامه یاومت هدف برخمق نیا کیژنت

جوانه و شـاخه در   یدگیدبیشدت آس نیشتری). ب30 و 19(

ــژنوت ــه و  درصــد 33/88( شــهرنیمشــک پی  33/84در جوان

ــد  ــاخه) و کمدرص ــردر ش ــ نیت ــدبیآس ــه در  یدگی جوان

درصــد  نیتــر) و کمدرصــد 43دانشــکده ( السیآلبــالوگ

دانشـکده   السیآلبـالوگ  يهـا پیشاخه در ژنوت یدگیدبیآس

 نیا شد. بر دهید) درصد 34( السلطنه) و شعاعدرصد 67/34(

ــدام، ژنوت ــاســاس، در هــر دو ان ــالوگ پی دانشــکده  السیآلب

شـدند.   يبنـد رده نیتـر حسـاس  شـهر نیو مشک نیترمتحمل

 نشان اوا و همکاران نیحس جیبا نتا قیتحق نیا جینتا سهیمقا
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  هاي گیالسژنوتیپ یونی شاخه و جوانه در ارقام/میانگین شدت سرمازدگی و نشت  .1 جدول

 ژنوتیپ رقم/
 نشت یونی جوانه نشت یونی شاخه شدت سرمازدگی جوانه شاخه سرمازدگیشدت 

 (درصد)

 a 88/33 a 42/53a 52/70 c 84/33 شهرمشکین

 b 85/05 b 40/23c 53/69 b 78/33 بالمارکا

 d 82/03 b 39/45 d 57/45 a 49/33 حاج یوسفی

 c 78/67 b 40/97 b 46/89 f 64/33 سیاه مشهد

 d 75/11 d 30/45 d 57/75 a 50/00 شاملو

 de 67/33 e 40/01 c 46/56 f 48/67 پروتیوا

 hi 62/33 f 34/54 j 48/17 e 42/00 رافت

 hi 58/11 g 31/08 m 42/59 h 40/67 سفیدرضاییه

Kb25 46/67 ef 54/12 h 38/76 e 45/06 g 

 f 52/33 hi 37/74 f 40/03 i 46/00 نشکدهدا زرد

Kb5 46/00 f 52/07 hi 36/79 g 49/66 d 

 34/00j 50/67 hij 28/01 p 40/37 i السلطنهشعاع

 gh 50/33 ij 36/23 h 39/72 i 43/00 46گیالس

 ef 48/33 jk 34/47 j 31/29 l 46/33 بی نام

 ghi 48/11 jkl 29/28 o 37/20 j 42/33 دیررس ایتالیا

Kb23  42/67 ghi 46/33 klm 32/26 l 36/68 j 

 46/00f 45/67 klm 35/54 i 33/94 k المبرت

 i 45/67 klm 29/85 n 31/71 l 40/33 ون

 fg 44/67 lm 32/81 k 33/79 k 44/67 سفید قرمز باغ نو

 j 43/09 m 29/75 no 31/86 l 34/67 آلبالو گیالس دانشکده

  دار ندارند.تفاوت معنی پنج درصد اند بر اساس آزمون دانکن در سطحشده آوردهکه باحروف یکسان  هاییدر هر ستون میانگین
 

 ،یوسفیمشترك مانند شاملو، حاج يهاپیژنوت یکه برخ دهدیم

و  ی(بـاغ  طیدر هر دو شـرا  ایتالیا ررسیرافت و د ه،یدرضائیسف

 امـا نشـان دادنـد    ی) سطوح تحمل نسبتاً مشابهیبرودت مصنوع

 و الســلطنهماننــد المبــرت، شــعاع ییهــاپیــژنوت یتحمــل نســب

نبود.  یبرودت مصنوع طیمانند شرا یعیطب طیمشهد در شرااهیس

برخـوردار بـوده و    يشـتر یکدام روش از دقت ب نکهیا نییلذا تع

  است. شتریمطالعه ب ازمندیاست، ن ترکینزد تیآن به واقع جینتا

شاخه و جوانه  یگدیدبیمجموع شدت آس يبندگروه جینتا

گـروه   سـه در  هـا پیـ ژنوت ارقـام/  ،ینسـب  لحاظ نشان داد که به

) و نسبتاً متحمـل  درصد 15)، حساس (درصد 10( ارحساسیبس

، 1 (شکلکامالً متحمل نبود  کی چی) قرارگرفتند و هدرصد 75(

   ).2 جدول

 یدگیـ دبیدر مجموع شـدت آسـ   ،پژوهش نیا جیاساس نتا بر

ـ ترتبـه  یشـدت سـرمازدگ   نیانگیـ ود (ماز شاخه بـ  شیجوانه ب  بی

 تیحساس دهنده) که نشانP<0/01، درصد 52/48و درصد  88/58

باالتر جوانه نسبت بـه شـاخه اسـت. تفـاوت در سـطوح مقاومـت       

در هلـو   یتنه، شاخه و جوانه) به سرمازدگ شه،یمختلف (ر يهااندام

سـاالیی و   جینتـا  بـر اسـاس  ). 2( اسـت  گزارش شـده  زیو زردآلو ن

)، در طـول دوره  38) و سابو و همکاران (1)، آکرمن (39همکاران (

 هسـتند  سـرما  بـه  درختـان  عضـو  تـرین حسـاس  هـا رکود، جوانـه 
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  هاي گیالسژنوتیپ اي مقاومت به سرما در ارقام/دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه .1 شکل

  

  ه سرمازدگیب نسبی هاي گیالس از نظر مقاومتژنوتیپ گروه بندي ارقام/ .2 جدول

 مقاومت به سرمازدگی ژنوتیپ رقم/ مقاومت به سرمازدگی ژنوتیپ رقم/

 HS Kb5 RR شهرمشکین

 RR السلطنهشعاع HS بالمارکا

 RR 46گیالس S حاج یوسفی

 RR بی نام S سیاه مشهد

 RR دیررس ایتالیا S شاملو

 RR Kb23 RR پروتیوا

 RR المبرت RR رافت

 RR ون RR سفیدرضاییه

Kb25 RR سفید قرمز باغ نو RR 

 RR آلبالو گیالس، دانشکده RR دانشکده زرد

HS ،بسیار حساس :S ،حساس :RRنسبتا مقاوم :  

  

گـل در   يهاجوانهدرصد  90 تا است ممکن حساس ارقام در و

 کشته شوند.  یاثر سرمازدگ

 يهـا پیدر ارقام/ژنوت یونیدرصد نشت  نیشتریدر جوانه، ب

دانشـکده   السیآلبالوگ نام،یدر ب نیترو کم یوسفیشاملو و حاج

در  یونیــدرصــد نشــت  نیشــتریشــد. در شــاخه، ب دهیــو ون د

ـ د السـلطنه در شـعاع  نیتـر و کم شـهر نیمشـک  پیژنوت شـد   دهی

شدت صدمه وارده بـه   یدر بررس زین بو و همکاران ).1 (جدول

 تیاز شـاخص هـدا   یدر اثر سرمازدگ السیدرخت گ يهابافت

  .  )5( استفاده کردند یکیالکتر

ـ      یبررس شـدت   نیارتباط صـفات مختلـف نشـان داد کـه ب

) وجود 2R=806/0( ییباال یشاخه و جوانه همبستگ یسرمازدگ

ـ  نی. همچن)3 (جدولداشت  درصـد نشـت    نیدر هر دو اندام، ب

ـ د ییباال یهمبستگ یو شدت سرمازدگ یونی  نیـ شـد. بـر ا   دهی

 يهابیآس تر،حساس يهاپیکه در ژنوت رسدیاساس، به نظر م
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  هاي گیالسژنوتیپ ضرایب همبستگی پیرسون بین مقادیر درصد سرمازدگی و نشت یونی ارقام/ .3 جدول

 درصد هدایت الکتریکی جوانه درصد سرمازدگی شاخه  جوانه درصد سرمازدگی  

  1 806/0* درصد سرمازدگی شاخه

 1 564/0** 863/0** درصد هدایت الکتریکی جوانه

 716/0** 724/0** 769/0** هدایت الکتریکی شاخه درصد

  پنج درصد دار در سطح احتمالمعنی * و یک درصد دار در سطح احتمالمعنی **

  

  هاي گیالسژنوتیپ مقایسه میانگین قطر شاخه و تنه در ارقام/ .4 جدول

  رقم/ ژنوتیپ
  ضخامت تنه  قطر شاخه

  رقم/ ژنوتیپ
  ضخامت تنه قطر شاخه

)متر(میلی متر)(میلی   

 4/44p 13/44 gh  سیاه مشهد k-f97/7  26/46bc شاملو

 4/37p 10h حاج یوسفی 9/19c-g 37/88a ون

Kb25 9/54b-e 20/95b-g 7/71 رافتh-k 22/79 b-g 

Kb5 6/10l-o 24/88b-e 7/35 السلطنهشعاعi-l 15/32 f-h 

 7/10j-m 17/61c-h شهرآلبالو مشکین 10/09b-d 25/40b-e پروتیوا

 5/43op 25/5b-e لبالوگیالس دانشکدهآ 8/26e-j 22/51b-g سفید قرمز باغ نو

 10/76b b-f24 سفیدرضاییه 8/27e-j 14/87f-h 46گیالس 

 8/84d-h 27/09b دیررس ایتالیا 9/03d-h 16/97d-g المبرت

 5/86m-o 20/37 b-g Kb23 15/49a 19/91b-h زرد دانشکده

 5/69no 25/12b-e بی نام 7/75h-k 14/31 gh بالمارکا

  .داري ندارندتفاوت معنی پنج درصد اند در سطحشده آوردههایی که با حروف یکسان در هر ستون میانگین

  

و  یونیـ درصد نشـت   جه،ینت و در شتریب یسلول يبه غشا دهوار

وارد بـر   يهابیباالتر است. آس یکیالکتر تیمتعاقباً درصد هدا

رنــگ  رییــتغ جــهیســلول موجــب مــرگ ســلول و در نت يغشــا

 یبرخـ  جیبـا نتـا   يریگجهینت نی. ادشویم دهیصدمه د يهابافت

  ).  32 و 3داران مطابقت دارد (مشابه در هسته يهایابیارز

  

  یفیو ک یکمّ صفات

نشـان داد   یمربوط به صفات کمّ يهاداده انسیوار هیتجز جینتا

متفاوت  يبه لحاظ آمار هاپیژنوت که قطر شاخه و تنه در ارقام/

در  نیشـتر یو ب Kb23قطـر شـاخه در    نیتـر ). کم4 (جدولبود 

ضخامت  نیشتریو ب نیترشد. کم دهیمشهد داهیو س یوسفیحاج

آزمـون   جیبـود. نتـا   یوسـف یمربوط بـه ون و حـاج   بیترتتنه به

تعـداد عدسـک و    یفـ ینشان داد کـه صـفات ک   سیوالکروسکال

متفاوت بود. از  هاپیژنوت در ارقام/ زین نیانیآنتوس زهیشدت رنگ

 ادیـ گـروه کـم، متوسـط و ز    سـه نظر تعـداد عدسـک ارقـام در    

 نیانگیو شاملو با م هییدرضایسف ان،یشدند که از آن م يبندگروه

 نیانگیـ و ون بـا م  ادیدر گروه ز را یفراوان نیشتریبدرصد  100

. )5 (جدولرا در گروه کم داشتند  یفراوان نیشتریبدرصد  100

ـ نـدارد   :گـروه شـامل   پـنج ارقام در  نیانیاز نظر شدت آنتوس  ای

. )6 (جدولقرار گرفتند  ادیز یلیخ اد،یکم، کم، متوسط، ز یلیخ

 8/77 نیانگیـ زرد دانشکده با م السیو گ 46السیگ يهاپیژنوت

بـا   یوسـف یکم و حاج یلیرا در گروه خ یفراوان نیشتریب درصد

 ادیـ ز یلـ یرا در گـروه خ  یفراوان نیشتریبدرصد  9/88 نیانگیم

  داشتند. 
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  هاي گیالسژنوتیپ مقایسه درصد فراوانی تعداد عدسک در شاخه ارقام/ .5 جدول

  رقم ژنوتیپ/
  )%تعداد عدسک (

  رقم ژنوتیپ/
  )%تعداد عدسک (

  زیاد  متوسط  کم  زیاد  متوسط  کم

 0 3/33 7/66 المبرت 0 100 0 بالمارکا

 0 100 0 روتیواپ 0 7/66 3/33 نامبی

 0 7/66 3/33 رافت 0 100 0 دیررس ایتالیا

 0 100 0 سفید قرمز باغ نو 0 4/44 6/55 46گیالس 

 100 0 0 سفید رضاییه 9/88 1/11 0آلبالوگیالس دانشکده 

 100 0 0 شاملو 1/11 9/88 0 شهرآلبالو مشکین

 3/33 7/66 0 شعاع السلطنه 0 100 0 حاج یوسفی

Kb23 7/66 3/33 0 3/33 7/66 0 سیاه مشهد 

Kb25 0 100 0 0 0 100 ون 

Kb5 0 6/55 4/44 0 3/33 7/66 زرد دانشکده 

  

 هاي گیالسژنوتیپ مقایسه درصد فراوانی شدت آنتوسیانین نوك شاخه در ارقام/ .6جدول 

  رقم ژنوتیپ/

  شدت آنتوسیانین (%)

  رقم ژنوتیپ/

  شدت آنتوسیانین (%)

خیلی کم 

 اردند
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

خیلی کم 

 ندارد
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 kb5K 8/77 2/22 0 0 0 9/88 1/11 0 0 0 سیاه مشهد

 0 0 0 9/88 1/11 المبرت 8/77 2/22 0 0 0 حاج یوسفی

 0 1/11 7/66 2/22 0 پروتیوا 0 1/11 6/55 3/33 0 بالمارکا

 0 1/11 8/77 1/11 0 رافت 0  9/88 1/11 0 بی نام

 0 0 0 8/77 2/22 سفیدقرمز باغ 0 1/11 8/77 1/11 0 دیررس ایتالیا

 0 0 0 6/55 4/44 سفید رضاییه 0 0 9/88 1/11 0 گیالس دانشکده

 0 0 7/66 3/33 0 شاملو 0 0 0 8/77 2/22 شهرآلبالومشکین

 0 2/22 8/77 0 0 شعاع السلطنه 1/11 9/88 0 0 0 ون

Kb23 2/22 8/77 0 0 0 0 0 0 2/22 8/77 46گیالس 

Kb25 1/11 9/88 0 0 0 0 0 0 2/22 8/77 زرد دانشکده 

  

    یبا شدت سرمازدگ یفیو ک یصفات کمّ یهمبستگ

شـاخه و   یونیـ و درصد نشت  یقطر تنه با شدت سرمازدگ نیب

که نشان  )7 (جدولوجودداشت  فیضع یمنف یجوانه همبستگ

 یبـه سـرمازدگ   يتـر مـت کم مقاو تـر فیضع يهاشاخه دهدیم

خسارت سـرما در ارتبـاط بـا     یدرخت يهاگونه یدارند. در برخ

ـ دلبـه  تـر جـوان  يها) و شاخه35اندازه درخت است ( ایسن  ل ی

). 34( ننـد یبیمـ  يشـتر یصـدمه ب  ،یخارج پوست بودن ترنازك

 جـه ینتدارنـد و در  يترنییفتوسنتز پا رتفیدرختان ضع نیهمچن

 کاهش موجب که است کمتر آنها يارهیذخ دراتیسطوح کربوه

  ). 16( شودیم سرما به مقاومت

 یونیـ و درصـد نشـت    یعدسک با شـدت سـرمازدگ   تعداد

 نی). همچنـ 8 (جـدول نشـان داد   فیمثبت ضع یجوانه همبستگ

مـرتبط بـود. در    یبا شـدت سـرمازدگ   نیانیآنتوس زهیشدت رنگ

مقاومـت   و نیانیآنتوس زهیشدت رنگ نیب یاهیگ يهاگونه یبرخ
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  هاي گیالسژنوتیپ ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات کمی و شدت سرمازدگی در ارقام/ .7 جدول

  یونی جوانه درصد نشت  شاخه شدت سرمازدگی  جوانه شدت سرمازدگی  قطر تنه  قطر شاخه  

        1  185/0**  قطر تنه

      1  -364/0**  314/0**  جوانه سرمازدگیشدت 

    1  806/0*  -278/0*  -277/0  شاخه سرمازدگیشدت 

  1  564/0**  863/0**  -317/0*  -273/0*  درصد نشت یونی جوانه

  716/0**  724/0**  769/0**  -389/0**  356/0**  درصد نشت یونی شاخه

   یک درصد دار در سطح احتمالمعنی ** و پنج درصد دار در سطح احتمالمعنی *

  

  هاي گیالسژنوتیپ سرمازدگی در ارقام/ ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات کیفی و شدت .8 جدول

  تعداد عدسک  شدت آنتوسیانین  
شدت سرمازدگی 

  جوانه

شدت سرمازدگی 

  شاخه

شدت نشت یونی 

 جوانه

        1  004/0  تعداد عدسک

      1  376/0**  383/0**  شدت سرمازدگی جوانه

    1  806/0**  209/0  141/0  شدت سرمازدگی شاخه

  1  564/0**  863/0**  339/0**  192/0  جوانه درصد نشت یونی

  716/0**  724/0**  769/0**  108/0  064/0  درصد نشت یونی شاخه

   یک درصد دار در سطح احتمالمعنی ** و پنج درصد دار در سطح احتمالمعنی *

  

ـ ). سـرما موجـب تحر  41 و 37به سرما رابطه وجود داشـت (   کی

از  یشـ ) و بخ9( شودیم اهانیگ یدر برخ نیانینتوسآ زهیگسنتز رن

مشـترك و   یتحمل به سـرمازدگ  ریبا مس نیانیآنتوس وسنتزیب ریمس

  ).   23 و 11مقاومت به سرما است ( گرمیتنظ يهاژن رندهیدربرگ

  

   گیرينتیجه

 فیزمسـتانه توصـ   يمقـاوم بـه سـرما    یاهیـ گ الس،یگ گرچه

 يریجبـران ناپـذ   يهامتحمل خسارت یطیاما در شرا شود،یم

اسـتان   1385زمسـتان سـال    يسـرما  مثـال،  عنـوان د. بهشویم

 السیدرختان از جمله گـ  ياریبه بس يدیخسارات شد نیقزو

  ر بیشــت زیــن پــژوهش نیــا جیوارد کــرد. بــر اســاس نتــا   

زمسـتان   يمورد مطالعـه بـه سـرما    السیگ يهاپیژنوت ارقام/

 شـهر، نیمشک پیژنوت خصوصبهو درصد  25نسبتاً متحمل و 

 توانـد یاطالعات مـ  نید. اشدن يبندحساس رتبهمهین حساس/

 يهـا کشت در مناطق با زمسـتان  يدر انتخاب رقم مناسب برا

در  شـتر یزمسـتانه ب  يسرد کمک کند. شـدت خسـارت سـرما   

. شـود یشد که به افـت عملکـرد منجـر مـ     دهید السیجوانه گ

شدت خسارت و قطر شاخه نشـان   نیب یمنف یوجود همبستگ

ـ ه بادارد کـ  يبـاالتر  تیحساسکه نهال  دهدیم در انتخـاب   دی

. بـا توجـه بـه    ردیـ احداث نهالستان مـدنظر قـرار گ   يمحل برا

 شدت خسارت و تعداد عدسـک/  نیب یبودن همبستگ فیضع

 يکاربرد ياریمع عنوانبه اتصف نیا ن،یانیآنتوس زهیشدت رنگ

 هیزمستانه توص یدر انتخاب ارقام از نظر مقاومت به سرمازدگ

  .    شوندینم
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Abstract 

Winter cold is a significant damaging factor in fruit trees specially stone fruits. Relative resistance of 20 local and 
introduced sweet cherries (Prunus avium) to winter cold in artificial cold condition and its association with electrical 
conductivity and a number of morphological traits including trunk diameter, shoot diameter, anthocyanine and lenticels 
frequencies was studied in year 2011. In February, dormant shoots and buds were collected and treated in a freezer with 
temperatures decreasing from 4 OC to -24 OC and increasing from -24 OC to 4 OC. Then, cold damage was determined 
based on percentage of discoloration from green to brown. Results showed variability of shoot and bud cold tolerance 
among different genotypes/cultivars. Cold damage to buds was higher than shoots and they showed significantly 
positive correlation. In both organs, Albaloogilas Daneshkadeh was rated as the most resistant and Meshkinshahr as the 
most susceptible genotypes. According to the observed responses to the low temperature treatment, the germplasm was 
divided in three relative susceptibility groups including highly susceptible (10%), relatively susceptible (15%) and 
relatively resistant (75%) and no genotype was completely resistant. Accordingly, it is concluded that most 
genotypes/cultivars studied were relatively tolerant to winter cold. A correlation existed between cold damage and shoot 
diameter, indicating that this species is more cold-susceptible at the seedling stage. Considering low correlation between 
cold damage and lenticel numbers/anthocyanin pigment intensity, these traits are not appropriate criteria for winter cold 
tolerance selection in cherry.       
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