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 چكيده

در  تهاک، آزمایشهی  رقم  22آب جوانه و شاخه یکساله  های محلول و محتوای تغییرات کربوهیدراتو  تحمل به سرمابه منظور بررسی 

مهاه سهال    دی و اسهفند  دراستان کردسهتان   ، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیهای کامل تصادفی بلوکقالب طرح 

ارقهام بها اسهتفاده از روش نشهت یهونی و       LT50گراد(، مقادیر درجه سانتی -30تا  -10بعد از اعمال تیمارهای سرما ) شد. انجام 1390

(. ≥01/0P) داری بها ههم داشهتند    برداری اخهتالف معنهی   ارقام از نظر تحمل به سرما در هر دو مرحله نمونهد. ای شدن سنجیده ش قهوه

 LT50براسهاس مقهادیر    وجهود داشهت.  ای شهدن   نشت یونی و قهوه همبستگی باالیی بین تحمل به سرمای برآورد شده با هر دو روش

-درجه سهانتی  -5/26برابر  LT50)‘ مسکه بول’ن تحمل به سرمای جوانه در رقم یونی در دی ماه، بیشتری گیری شده با روش نشتاندازه

  جوانهه  LT50مشاهده شد. براساس مقادیر  (گراددرجه سانتی -8/20برابر  LT50)‘ باب  کله گون’و کمترین تحمل به سرما در رقم  (گراد

 (-27تها   -25برابر  LT50)( ارقام متحمل به سرما 1یم شدند: گیری شده با روش نشت یونی در این مرحله ارقام به سه دسته تقس اندازه

، ‘شرشهره ’شامل  (-25تا  -23برابر  LT50)( ارقام نیمه متحمل 2، ‘زودرس فخری’و ‘ قرمز بیدانه’، ‘خلیلی’، ‘سرقوله’، ‘مسکه بول’شامل 

برابهر   LT50)( ارقام با تحمهل کمتهر   3و ‘ دیررس فخری’و ‘ مالیی’، ‘نفتی’، ‘سفید بیدانه’، ‘تبرزه’، ‘رشه’، ‘ایگزنه’، ‘شیرازی’، ‘شاهینی’

ههای   کربوهیهدرات  بهرخالف مقهدار  ‘. باب کله گون’و ‘ بابا ریش’، ‘ای مره’، ‘عسگری’، ‘ای صحنه’، ‘لعل’، ‘صاحبی’شامل  (-23تا  -21

بین آبکشهیدگی جوانهه و تجمهع     ارتباطبر  . این امر تأییدیاز ارقام دیگر بود کمتر سرما به جوانه در ارقام متحمل آب محتوای، محلول

 باشد. میی تاک سرما به با تحمل ها کربوهیدرات

 زدگی، تنش سرما، سازگاری به سرما انگور، تحمل یخ ها: واژه كلید
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 مقدمه

دهنهده محصهول    یکی از مهمترین عوامل کاهش سرمازدگی

رود که در برخی  به شمار می سردهای  در اقلیم1تاکباغات 

داران  های اقتصادی کالنی به تهاک  ها باع  تحمیل زیان سال

سهال   افت شهدید دمها در زمسهتان   به عنوان مثال، . شود می

ها، منجر  درصدی محصول تاکستان 20، ضمن کاهش1386

به تنزل جایگاه جهانی تولید انگور کشور از رتبه هفهتم بهه   

در آن به  زدگی و سازگاری تحمل به یخ میزان. ]4[نهم شد 

ها متفاوت اسهت کهه ایهن امهر      ها، ارقام و اکوتیپ ن گونهبی

سهرما و سهازگاری    بهه  دهنده تغییرات ژنتیکی تحمهل نشان

. بیشهتر ارقهام   ]13[باشهد   میهوای منطقه   و ژنتیکی به آب

ساعت( دارند و  500-100) تاک اروپایی نیاز سرمایی کمی

زدگی به این گونه  باع  تحمیل صدمات یخ آنزودگلدهی 

سازگاری به سرما مستلزم تغییهر در   .]15و  14، 8[شود  می

هها از قبیهل    فیزیولهوژیکی و بیوشهیمیایی سهلول    ههای  جنبه

ههای   محتوای پهروتئین افزایش ها، کاهش محتوای آب بافت

 هههای اسههمزی از قبیههل کننههده محلههول، فنههول کههل و تنظههیم

های محلول و پهرولین اسهت کهه همزمهان بها       کربوهیدرات

و  10، 9، 4[شهود   دما در گیاهان ایجاد مهی کاهش تدریجی 

های محلهول ارتبهاط    افزایش در محتوای کربوهیدرات. ]24

، 11[زدگی جوانهه تهاک دارد    تنگاتنگی با افزایش تحمل یخ

در انگور تیمارهای سرمایی باعه  افهزایش    .]32و  24، 15

هها   ههای محلهول و پهرولین در جوانهه     کربوهیهدرات  مقدار

 .]24و  15، 1[ شود می

زدگی در درختان میوه با اسهتفاده از شهاخص    تحمل یخ

-. یکی از راه]31[شود  درصد کشندگی تعیین می 50دمای 

های تاک  جوانه و شاخه LT50گیری  های ممکن برای اندازه

طی فصل رکود، اعمال تنش سرمای مصنوعی است کهه بها   

مهانی آنهها، امکهان     هها و زنهده   سهنجش دقیهق دمهای بافهت    

                                                           
1.Vitis vinifera L. 

های  زدگی در ارقام جدید و باغ ری سریع تحمل یخگی اندازه

های باغی  احداث شده تحت تأثیر عوامل محیطی و عملیات

اعمهال تهنش سهرما در شهرای      کنهد.   مختلف را فراهم مهی 

آزمایشگاه یکی از راهکارهای سودمند برای ارزیابی تحمل 

. پهس از تهنش سهرما،    ]16و  4[ به سرما در گیاههان اسهت  

هها بهه عنهوان یه      یهونی بافهت   صد نشهت گیری دراندازه

شاخص مناسب برای تخمین سالمت و تراوایی غشاء است 

که توس  محققین مختلف برای ارزیابی تحمهل   ]16و  15[

در . ]24و  9، 4، 2[به سرمای گیاهان اسهتفاده شهده اسهت    

تحمل بهه سهرمای   ، یونی از روش نشتتحقیقی با استفاده 

ای شهدن   ههوه . ق]32[ دارزیهابی شه   رقم وحشهی تهاک   25

های شاخه و جوانه یه  شهاخص چشهمی     اکسایشی بافت

قابل اطمینان برای ارزیابی خسارت سرمایی در تهاک اسهت   

، ای شهدن جوانهه   با استفاده از روش قهوه .]22و  19، 7، 4[

رقم تاک را بررسهی و تحمهل بهه     20مانی جوانه اولیه  زنده

ای  مطالعهه در . ]22[ دشه سرمای پاییزه این ارقام مشهخص  

ژنوتیهپ تهاک بها اسهتفاده از روش      66تحمل بهه سهرمای   

 طهی آن  کهه  سهی شهد  ای شهدن اکسایشهی جوانهه برر    قهوه

ای گونهه بیشترین تحمل به سرما مربوط به هیبریدهای درون

و تاک اروپهایی  و هیبریدهای منشاء گرفته از  تاک آمریکایی

، یی ارزیهاب هها  ن روشدر کنار ایه . ]16[ بود تاک آمریکایی

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرتب  بها  بررسی روند تغییرات 

های  تر ظرفیت تحمل بافت برای تحلیل جامع تواند سرما می

زدگی در ی  منطقه معهین   گیاهان از جمله تاک به تنش یخ

 .]10و  5[مورد استفاده قرار گیرد 

های مختلفهی بهرای کهاهش یها کنتهرل خسهارت        روش

اسهتفاده از ارقهام مقهاوم    دارد. سرمازدگی در باغات وجهود  

هزینهه بهرای تولیهد پایهدار      یکی از راهکارهای منطقی و کم

غربهالگری ارقهام   . ]31و  4[باشهد   محصوالت باغبهانی مهی  

ههای   تحمهل بهه سهرما و شهناخت مکانیسهم      بومی براساس

هههای  هههای مهههم در برنامههه درگیههر در آن یکههی از اولویههت
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اسهتان   باشد. سردسیر میدر مناطق  زراعی تاک نژادی و به به

پالسهم غنهی، یکهی از منهاطق      کردستان به دلیل داشتن ژرم

مستعد برای شناسهایی ارقهام متحمهل بهه سهرما در تهاک و       

دار بها   های اصهالحی اولویهت   استفاده از آنها به عنوان گزینه

باشد کهه تهاکنون بهه     هدف معرفی ارقام متحمل به سرما می

 اک قرار نگرفته است.طور جدی مورد توجه پژوهشگران ت

ارزیهابی تحمههل بههه  ههدف از انجههام پهژوهش حاضههر،   

کشت شده در استان کردستان  رقم تاک 22 سرمای زمستانه

 ای یهونی و قههوه   گیهری نشهت   با استفاده از دو روش اندازه

ههای دی و  و شهاخه یکسهاله در مهاه    شدن اکسایشی جوانه

  ههای فیزیولوژیه   برخی شهاخص  همچنین .باشداسفند می

و  های محلول کربوهیدراتمرتب  با تحمل به سرما از قبیل 

گیری  اندازه ارقام طی این مراحل تمامیدر  نیز  آب محتوای

 شد. 

 

 هامواد و روش

های کامل تصادفی با سهه   در قالب طرح بلوکاین پژوهش 

رقم تجهاری   22روی تکرار )هر تکرار شامل دو بوته تاک( 

 ،‘دانهه قرمهز   بهی ’، ‘سهفید  انهه د بهی ’، ‘مسهکه  بول’تاک شامل 

 ،‘شهاهینی ’ ،‘سهرقوله ’، ‘بابها  ریش’ ،‘رشه’، ‘خلیلی’ ،‘تبرزه’

، ‘عسهکری ’، ‘ای صهحنه ’، ‘صهاحبی ’، ‘شهیرازی ’، ‘شرشره’

، ‘باب کله گون ’، ‘ای گزنه’، ‘زودرس فخری’، ‘دیررس فخری’

از بهاغ مهادری واقهع در    ‘ نفتهی ’و ‘ ای مره’، ‘مالیی’،  ‘لعل’

تحقیقات کشاورزی و منهابع طبیعهی    مرکز کلکسیون انگور

 10و  دی 15اسههتان کردسههتان و طههی دو مرحلههه زمههانی ) 

ههای سهالم و    . بوتهانجام شد 1390در زمستان سال  اسفند(

با رشد یکنواخت انتخاب شده و در هر مرحله به ازای ههر  

 20-25ها پنج شهاخه بهه طهول     تیمار دمایی از اطراف بوته

ههای یکسهاله انتخهاب و     میانی شهاخه  های متر از گره سانتی

درون حوله  گذاری، از عالمت ها پس آوری شد. شاخه جمع

بالفاصله با یخدان یونولیتی کاغذی مرطوب پیچیده شده و 

تحقیقهات باغبهانی    های بعهدی بهه آزمایشهگاه    برای ارزیابی

 منتقل شدند.دانشگاه بوعلی سینا واقع در شهر همدان 

های یکساله  ی سطحی، شاخهها به منظور حذف آلودگی

با آب مقطر شستشو شدند. پس از حذف رطوبهت اضهافی   

ههای   شاخه از هر رقم درون کیسهه  پنجای، با دستمال حوله

فریزر مجزا گذاشته و در معرض تیمارهای سرمایی مختلف 

ساز ترموگرادیان )ساخت شرکت کیمیها   در ی  اتاق  سرما

ارهای سرمایی براساس آورد، تهران( قرار داده شدند. تیمره

تیمار، سهه روز قبهل از شهروع آزمهایش اصهلی      دمای پیش

، -20، -15، -10تعیین شد که در دی و اسفند مهاه شهامل   

گهراد بهود. دمهای شهروع تیمهار      سهانتی  درجه -30 و -25

برداری  دمای محی  در روز نمونهمیانگین سرمایی براساس 

-رجه سانتید 2تعیین و روند کاهش دمای اتاق  سرماساز 

 دقیقه 75های شاخه به مدت  در هر ساعت بود. نمونهگراد 

در تیمار نهایی سرما نگه داشهته شهده و سهپس از دسهتگاه     

ساعت در دمای  پنجهای شاهد به مدت  خارج شدند. نمونه

قهرار داده شهد تها نشهت پایهه ارقهام        گهراد درجه سهانتی  4

  یهونی لحها   در محاسبه درصهد نشهت   و گیری شده اندازه

نشهت یهونی و     روش . تیمارههای سهرمایی بهرای   ]4[ شود

 مشابه بود.ای شدن  قهوه

برای ارزیابی تحمل بهه سهرمای ارقهام براسهاس روش     

هها از   بعد از اعمال تیمارهای سهرمایی، شهاخه  نشت یونی، 

اتاق  سرماساز خارج و به منظور ذوب شدن تدریجی ابتدا 

 سهه سهپس  و  گهراد چهار درجه سهانتی  ساعت در دمای دو

ههای   ساعت در دمای اتاق قرار داده شدند. سپس از شهاخه 

اختصا  یافته به هر تیمار دمایی پنج جوانه و پهنج قطعهه   

متری با چهاقوی تیهز جهدا و بهه صهورت       شاخه ی  سانتی

لیتهر   میلهی  40لیتری حهاوی  میلی 70های  جداگانه در قوطی

سهاعت   20ها بهه مهدت    . قوطی]4[ ور شد آب مقطر غوطه

دور در دقیقه در دمای اتاق قرار  120شیکر با سرعت  روی

داده شد. پس از این مدت هدایت الکتریکی آنها با اسهتفاده  
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، سهاخت آلمهان(   7201سنج )مهدل کونهد  از دستگاه هدایت

ههای  های آزمایش حاوی نمونه(. لولهEC1گیری شد )اندازه

به مهدت  گراد درجه سانتی 121گیاهی در اتوکالو در دمای 

ها مجددا  هدایت دقیقه گذاشته و پس از سرد شدن نمونه 20

هدایت الکتریکی پایهه  (. EC2گیری شد )الکتریکی آنها اندازه

سهنجیده   نیهز گهراد   درجه سانتی 4های گیاهی در دمای  نمونه

( بها اسهتفاده از   REL) یونی نسهبی  درصد نشت (.ECCشد )

 :]21و  16[فرمول ذیل محاسبه شد 

  (1) رابطه
 REL (%) = [(EC1 - ECC/EC2 - ECC) × 100] 

برای ارزیابی تحمل بهه سهرمای ارقهام براسهاس روش     

بهه صهورت    ی سهرمادیده هها  نمونهای شدن اکسایشی،  قهوه

های پالستیکی به مدت یه  هفتهه    جداگانه در داخل کیسه

قرار داده شدند. ایهن شهرای    تاری   در دمای اتاق و محی 

و ترکیبات فنولی نشت شده  باع  اکسید شدن مواد محلول

شهود. بهرای    زدگهی مهی   های جوانه در اثر تنش یهخ  از بافت

جوانه  15زدگی، به طور تصادفی تعداد  ارزیابی خسارت یخ

های سرما دیده برش  از هر رقم در هر تیمار دمایی از شاخه

ها تها   جوانه انتهایداده شد. با استفاده از تیغ اسکالپل تیز از 

ری شد. درنهایت میزان خسهارت  گی برش یهاول جوانهظهور 

سرما در مقطع عرضی جوانه اولیهه بها اسهتفاده از بینوکهولر     

ای یا نکروزه شهدن آن   ( با بررسی میزان قهوه40)بزرگنمایی

 کهه ارزیابی بدین صورت انجهام گرفهت    .]25[شد  ارزیابی

بهه عنهوان جوانهه     ،ای که رن  سبز داشهتند  های اولیه جوانه

 د،تیره داشهتن  یا کهربایی ای، ایی که ظاهری قهوهسالم و آنه

. بههرای ]28و  7[شههدند  تلقههیبههه عنههوان جوانههه مههرده   

نیهز   ی یکسهاله هها  گیهری تحمهل بهه سهرمای شهاخه      اندازه

تهیه و باتوجه به رن  آنها  آنهاهای طولی و عرضی از  برش

ههای آسهیب دیهده در     ها و شاخه ارزیابی شد. درصد جوانه

های مهرده   و شاخه  با تقسیم جوانه ییسرماهر رقم و تیمار 

                                                           
1. Cond 720 

های سهالم تعیهین شهد. تحمهل بهه سهرما        به جوانه و شاخه

یونی، دمایی کهه در   )در مورد نشت LT50 براساس شاخص

در مهورد   .افتهد یونی کامهل اتفهاق مهی    درصد نشت 50آن 

هها   درصهد نمونهه   50ای شدن، دمایی که در آن  روش قهوه

 تعیهین  Excel افزارنرماستفاده از شوند( با  ای رن  می قهوه

 .شد

 5/0محلهول ابتهدا     ههای گیری کربوهیهدرات  اندازهبرای 

بها   یکساله خش  شهده در آون  و شاخه  گرم از پودر جوانه

درصهد در ههاون چینهی     95لیتر اتانول  میلیپنج استفاده از 

یده و قسمت باالی محلول جدا گردید. این عمل دو بار یسا

درصد نیز تکرار شهد. پهس    70 لیتر اتانول لیمیپنج دیگر با 

 (،دور در دقیقهه  6000 دقیقه بها سهرعت   15از سانتریفیوژ )

محلول   های گیری کربوهیدراتبخش رو شناور برای اندازه

لیتهر   میلهی  سهه  با لیتر از عصاره الکلی میلی 1/0شد.  استفاده

لیتههر اسههید  میلههی 100+  گههرم آنتههرون میلههی 150آنتههرون )

واکنش  برای شروع مخلوط گردید.درصد(  72ی  سولفور

 90 گهرم  دقیقه در حمام آب 10 مدت ها به گیری، لولهرن 

بعهد از سهرد شهدن،     .]30[ قرار داده شهد  گراددرجه سانتی

ها با دستگاه اسپکتروفتومتر )مهدل کهری   میزان جذب نمونه

نهانومتر قرائهت    625طهول مهوج    ، ساخت استرالیا( در100

هههای محلههول براسههاس منحنههی  ربوهیههدراتک مقههدار. شههد

 گرم در گهرم وزن  استاندارد گلوکز تعیین و به صورت میلی

ههای  شاخهگیری محتوای آب،  برای اندازه خش  بیان شد.

 ههای  شهاخه قطعهات  و   آوری و جوانهه ها جمع یکساله تاک

هها قبهل و    های میانی آنها جدا شد. وزن جوانهواقع در گره

ها و  جوانه ر آون تعیین شد. محتوای آببعد از قرار دادن د

تجزیهه  . ]27[ ها براساس درصد وزن تر محاسبه شهد  شاخه

و ( 1/9)نسهخه    SASافزار آمارینرماستفاده از واریانس با 

ای دانکهن در   دامنهه  ها به روش آزمون چنهد مقایسه میانگین

بهدون عالمهت    LT50مقهادیر  انجهام شهد.    پنج درصدسطح 

 منفی تجزیه شد.
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 و بحث تایجن

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ارقهام از نظهر   

در ههر   یهونی  گیری شده با روش نشهت  اندازه LT50مقادیر 

داری در برداری با ههم اخهتالف معنهی    ی  از مراحل نمونه

 (.1دارند )جدول  درصد 1سطح احتمال 

 LT50میههانگین مقههادیر براسههاس روش نشههت یههونی،  

- انه تمهامی ارقهام در دی و اسهفند بهه    برآورد شده در جو

کهه  درحهالی  ،گراد بودسانتی درجه -8/19و  -5/23ترتیب 

برآورد شده در شاخه یکساله ارقام در  LT50میانگین مقادیر 

 گراد بوددرجه سانتی -7/22و  -2/28ترتیب  این مراحل به

 گیری شده با روشاندازه LT50براساس مقادیر  .(2)جدول 

رقههم ’بیشههترین تحمههل بههه سههرما جوانههه در  ،نشههت یههونی

و کمترین تحمهل بهه سهرما     ( Cº5/26- =LT50) ‘مسکه بول

( مشهاهده شهد   Cº8/20- = LT50) ‘بهاب  کلهه  گون’در رقم 

گیهری شهده    اندازه  جوانه LT50براساس مقادیر (. 2)جدول 

با روش نشت یونی در این مرحله ارقام به سه دسته تقسیم 

 (º25- = LT50تها   -Cº27)ل به سرما ( ارقام متحم1شدند: 

و ‘ قرمهز  بیدانهه ’، ‘خلیلهی ’، ‘سهرقوله ’، ‘مسهکه  بهول ’شامل 

 = -º23تها   -Cº25)( ارقام نیمه متحمل 2، ‘زودرس فخری’

LT50)  ایگزنهه ’، ‘شهیرازی ’، ‘شهاهینی ’، ‘شرشهره ’شامل‘ ،

فخهری  ’و ‘ مالیهی ’، ‘نفتهی ’، ‘سهفید  بیدانه’، ‘تبرزه’، ‘رشه’

 = -º21تها   -Cº23)قهام بها تحمهل کمتهر     ( ار3و ‘ دیررس

LT50)  عسههگری’، ‘ای صههحنه’، ‘لعههل’، ‘صههاحبی’شههامل‘ ،

 (.2)جدول ‘ باب کله گون’و ‘ بابا ریش’، ‘ای مره’

شهاخه یکسهاله نیهز بهه      LT50گیری شهده   مقادیر اندازه

شهان بهه    خوبی توانسهت ارقهام را براسهاس میهزان تحمهل     

-ایهن مرحلهه نمونهه    زدگی از هم تفکی  نماید. البته در یخ

 -7/4شاخه یکساله بهه طهور میهانگین     LT50برداری مقادیر 

براسهاس مقهادیر   جوانه بهود.   LT50تر از مقادیر  درجه پایین

LT50 بهول  ’جهز ارقهام   ، بهه لهگیری شده شاخه یکسها اندازه

که در دمهای کمتهر از   ‘ زودرس فخری’و ‘ سرقوله’، ‘مسکه

صههد کشههندگی در 50گههراد بههه دمههای درجههه سههانتی -30

درجهه   -30تها   -25سایر ارقام در محهدوده   LT50رسیدند، 

گراد قرار داشت که البته بین ارقام از این نظر اختالف سانتی

 (. 2داری وجود داشت )جدول  معنی

 

 استان كردستان. رقم تاک 22 درای شدن  یونی و قهوه برآورد شده با روش نشت LT50تجزیه واریانس مقادیر  .1جدول 

 درجه آزادی نابع تغییراتم

 LT50میانگین مربعات مقادیر 

 ای شدن اکسایشی قهوه نشت یونی

 شاخه یکساله جوانه شاخه یکساله جوانه

 اسفند دی اسفند دی اسفند دی اسفند دی

2/5 21 تیمار ** 6/6 ** 82/5 ** 7/6 ** 02/7 ** 67/6 ** 11/6 ** 18/9 ** 

88/0 44 خطا  88/0  92/0  03/1  23/1  92/0  87/0  97/0  

1/4 - ضریب تغییرات )%(  75/4  39/3  47/4  68/5  14/6  9/3  42/5  

 01/0 احتمال دار در سطح معنی -** 
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 .رقم تاک استان كردستان 22 کسالهیجوانه و شاخه  یونی در برآورد شده به روش نشت LT50 مقایسه میانگین مقادیر .2جدول 

 .هستند پنج درصد سطح در مشترک در هر ستون فاقد اختالف آماری حروف دارای هایمیانگین

 کسایشیای شدن ابراساس روش قهوهLT50 مقادیر 

(Cº) 

 براساس روش نشت یونیLT50 مقادیر 

(Cº) 
 ارقام تاک

 شاخه یکساله جوانه شاخه یکساله جوانه

 دی اسفند دی اسفند دی اسفند دی اسفند

8/18- a 4/23- a 8/21- a 5/27- a 9/22- a 5/26- a 7/25- a 1/31- a مسکه بول 

9/15- c 9/18- fg 9/17- de 8/23- f 1/20- c 4/23- d 1/23- c 8/27- cd سفید بیدانه 

3/17- b 1/20- de 5/20- b 7/24- bcd 6/21- b 1/25- b 6/24- ab 7/28- b قرمز بیدانه 

5/15- cd 7/19- e 1/19- c - 5/24 de 8/19- c 4/23- cd 7/22- c 4/28- bc تبرزه 

7/17- b 7/20- d 6/20- b 6/25- bc 9/21- b 2/25- b 9/24- ab 5/29- a خلیلی 

0/16- c 6/19- e 1/19- c 7/24- bcd 0/20- c 6/23- cd 9/22- c 6/28- b رشه 

0/13- h 9/16- i 0/15- i 6/21- i 1/17- h 4/21- g 8/19- h 8/25- g ریش بابا 

5/17- b 1/22- b 7/20- b 4/26- ab 8/21- b 5/25- b 8/24- ab 5/30- a سرقوله 

- 2/15 def 2/19- f 3/17- f 5/24- de 4/19- cd 7/23- c 5/22- cd 5/28- bc شاهینی 

4/15- d 4/19- ef 1/17- f 1/24- ef 6/19- cd 9/23- c 9/22- c 3/28- bcd شرشره 

6/15- cd 6/20- d 2/19- c 7/24- cd 1/20- c 7/23- c 9/22- c 7/28- b شیرازی 

5/14- f 5/18- g 5/16- g 1/23- g 7/18- e 9/22- de 6/21- f 2/27- e صاحبی 

1/14- fg 1/18- gh 1/16- gh 9/22- gh 3/18- f 6/22- f 3/21- fg 1/27- e ای صحنه 

0/14- fg 0/18- gh 0/16- gh 1/23- g 2/18- f 5/22- f 5/21- f 1/27- e عسکری 

1/15- de 7/19- e 7/18- cd 0/24- ef 4/19- d 0/23- e 3/22- cde - 0/28 bcd دیررس فخری 

7/17- b 6/21- bc 6/20- b 1/26- b 6/21- b 0/25- b 5/24- ab - 0/30 a زودرس فخری 

6/13- g - 8/17 h 3/16- gh 2/22- hi 6/17- fg 8/20- h 5/20- g 2/26- f باب کله گون 

0/16- c 2/20- de 7/18- cd 9/24- bcd 1/20- c 7/23- c 6/22- cd 7/28- b ایگزنه 

2/15- def 2/18- gh 0/17- f 9/22- gh 4/19- d 7/22- f 4/22- cd 0/27- ef لعل 

6/15- de 9/19- de 5/18- d 2/24- de 5/19- cd 1/23- de 4/22- cd 1/28- cd مالیی 

8/13- fg 2/18- gh 1/17- f 7/22- gh 9/17- fg 5/21- f 8/20- g - 5/26 f ای مره 

7/15- cd 7/18- fg 0/18- de 0/23- g 9/19- c 2/23- d 9/22- c 3/27- e نفتی 

6/15-  5/19-  1/16-  2/24-  8/19-  5/23-  7/22-  2/28-  میانگین 
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در نههه و شهاخه یکسههاله ارقههام  جوا تحمهل بههه سهرمای  

-درجه سانتی 5/5و  7/3ترتیب به ماه به طور میانگین اسفند

(. ارقهام حسهاس بهه سهرما در     2 )جدول کاهش یافت گراد

، ‘صهاحبی ’شهامل  جوانهه   LT50براساس مقادیر این مرحله 

در ‘ بابها  ریهش ’و ‘ بابکله’، ‘ای مره’، ‘عسگری’، ‘ای صحنه’

 50گهراد دمهای   درجهه سهانتی   -19تا  -17ی دمایمحدوده 

ایهن شهاخص   کهه  درحالی درصد کشندگی را تجربه کردند،

تها   -19در محهدوده دمهایی    ارقهام  سایردر تحمل به سرما 

براسهاس   .(2گراد حاصهل شهد )جهدول    درجه سانتی -23

شاخه یکساله در اسفندماه بیشترین و کمتهرین   LT50مقادیر 

 = -Cº7/25‘ )مسکه بول’تحمل به سرما به ترتیب در ارقام 

LT50 بابا ریش’( و ‘(Cº8/19- = LT50) .مشاهده شد 

ای  تحمل به سرمای ارقام تاک با استفاده از روش قههوه 

ارزیهابی  نیهز  مهاه   دی و اسفندشدن اکسایشی در دو مرحله 

جوانهه و   داری بهین تحمهل بهه سهرمای     معنی اختالف شد.

اهده شهد  مشه ارزیابی دو مرحله این ارقام در  شاخه یکساله

(01/0P≤ 1( )جدول.)    ی جوانهه  باالترین تحمهل بهه سهرما

(Cº22- LT50≤)  ارقههام  مربههوط بههه  مههاهمرحلههه دیدر

جوانهه در ارقهام    LT50شاخص  بود. ‘سرقوله’و ‘ مسکه بول’

بیدانهه  ’و ‘ شهیرازی ’، ‘ای گزنه’، ‘خلیلی’، ‘فخری زودرس’

-هگراد به درجه سانتی -22تا  -20در محدوده دمایی ‘ قرمز

‘ بابکله’که این شاخص در جوانه ارقام دست آمد، درحالی

-درجهه سهانتی   -18تا  -16در محدوده دمایی ‘ بابا ریش’و 

درجه  -20تا  -18گراد و در جوانه سایر ارقام در محدوده 

(. تحمل بهه سهرمای   2گراد به وقوع پیوست )جدول سانتی

درجهه   -7/4ماه به طور میانگین  شاخه یکساله ارقام در دی

گراد با تحمل به سرمای جوانه متفاوت بود. در ارقهام  سانتی

تحمهل  ‘ خلیلی’و ‘ فخری زودرس’، ‘سرقوله’، ‘مسکه بول’

درجهه   -25به سهرمای شهاخه یکسهاله در دمهای کمتهر از      

، ‘ای صهحنه ’، ‘نفتی’، ‘عسگری’گراد اتفاق افتاد. ارقام سانتی

در دسهته ارقهام   ‘ بابها  ریش’و ‘ باب کله گون’، ‘ای مره’، ‘لعل’

گهراد قهرار گرفتنهد.    درجه سهانتی  -23تا  -21بین  LT50با 

درجههه  -25تهها  -23سهایر ارقههام در محههدوده دمههایی بههین  

درصد کشهندگی رسهیدند )جهدول     50گراد به دمای سانتی

(. در اسفندماه تحمل به سرمای جوانه و شهاخه ارقهام بهه    2

گراد کهاهش  درجه سانتی 1/7و  9/3ترتیب طور میانگین به

بندی تحمهل بهه سهرمای ارقهام در ایهن       یافت. الگوی دسته

مهاه بهود. بیشهترین و کمتهرین      مرحله تا حدودی مشابه دی

تحمل به سرمای جوانه و شاخه یکساله در این مرحلهه بهه   

بود )جدول ‘ ریش بابا’و ‘ مسکه بول’ترتیب مربوط به ارقام 

نی یههو از ایههن روش و روش نشههت حاصههلبهین نتههایج  (. 2

-بهه  ،وجهود داشهت   درصهد  1همبستگی بهاالیی در سهطح   

و در  87/0در جوانهه   مهاه ایهن همبسهتگی    دیکه در طوری

 (.3 )جدول برآورد شد 95/0ماه  اسفند

حاصهل از ایهن دو    LT50همبستگی بین مقادیر با وجود 

یهونی   تحمل به سرمای برآورد شده با روش نشهت روش، 

ای  بهه روش قههوه   ( نسهبت LT50)براساس میانگین مقهادیر  

که مبنای بررسی خسارت در شدن بیشتر بود. باتوجه به این

ها با هم تفاوت دارد، لذا منطقی است که مقهادیر   این روش

LT50 ها کمی با هم تفاوت داشهته   برآورد شده با این روش

 بهرآورد شهده بها روش نشهت     LT50، مثهال  به عنوانباشند. 

-د از تنش سرما میسلولی بع ییونی مرتب  با واکنش غشا

ای شدن میزان اکسیداسهیون   که در روش قهوهدرحالی ،باشد

ترکیبات فنولی نشت یافته از غشاء بعد از تنش سرما اسهت  

در بررسی تحمهل   کند. که میزان تحمل به سرما را تعیین می

به سرمای زمستانه برخی ارقام تاک ایستگاه تحقیقات انگور 

ای شهدن اکسایشهی،    ههوه مالیر با دو روش نشت یهونی و ق 

، ‘بیدانهه قرمهز  ’، ‘تبهرزه ’، ‘شاهانی’، ‘فخری’، ‘خلیلی’ارقام 

، ‘عسگری’در گروه ارقام متحمل، ‘ ای گزنه’و ‘ بیدانه سفید’

در گهروه  ‘ لعهل ’و ‘ سهیدلس  تامسون’، ‘بابا ریش’، ‘صاحبی’

در  ‘یهاقوتی ’و ‘ پرلت’، ‘روبی سیدلس’متحمل و  ارقام نیمه

 (.4قرار گرفتند )ه سرما ارقام حساس بگروه 
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های محلول و  كربوهیدراتبا مقدار ای شدن یونی و قهوه های نشت برآورد شده با روش LT50بین مقادیر  همبستگی .3جدول 

 رقم تاک استان كردستان. 22محتوای آب در جوانه و شاخه 

 دی اسفند
 متغیرها

 جوانه شاخه یکساله جوانه شاخه یکساله

 محلولهای  کربوهیدرات

47/0- * 60/0- ** 55/0- ** 66/0-  LT50 یونی نشت **

65/0-  ** 68/0- ** 67/0- ** 75/0-  LT50ای شدن  قهوه **

 محتوای آب

33/0 ns 76/0 ** 91/0 ** 74/0  LT50 یونی نشت **

21/0 ns 80/0 * 93/0 * 88/0  LT50ای شدن  قهوه ** 

 LT50یونی نشت 

86/0 ** 95/0 ** 94/0 ** 87/0  LT50ن ای شد قهوه **

ns - 01/0و  05/0دار در سطح به ترتیب معنی -* و **دار، عدم معنی 
 

در پژوهشی در شرای  اقلیمی مشهد و بجنهورد تحمهل   

و  ‘انگور کج’، ‘کالهداری’ زدگی سه رقم تاک به سرما و یخ

 و مشهخص شهد  بررسی  یونیبراساس نشت  ‘سفید بیدانه’

دوسهاله و   ههای یکسهاله،   یهونی در شهاخه   که میزان نشهت 

اسهت.   ‘انگهور  کهج ’بیش از رقم  ‘کالهداری’چندساله رقم 

گیهری   بها انهدازه  یاسوج  سخت منطقه سیای در  طی مطالعه

ای شهدن اکسایشهی، خسهارت     یونی و بررسهی قههوه   نشت

 بهر  شهد کهه  ارزیابی  ‘عسگری’سرمای وارده به جوانه رقم 

 ها آسهیب  جوانه گراد،درجه سانتی -10اساس نتایج تا دمای

گهراد یه    سهانتی  درجه -30تا  -20ولی از دمای  ،ندیدند

 ها همراه با افزایش نشت روند افزایشی در بروز مرگ جوانه

رقهم   25تحمل به سهرمای   همچنین(. 3) یونی مشاهده شد

یونی بررسهی و   با استفاده از روش نشت چین وحشی تاک

تنوع وسهیعی در تحمهل بهه سهرمای ارقهام تحهت مطالعهه        

ای شهدن   . با استفاده از روش قهوه(32است ) شدهمشاهده 

‘ آمریکهایی ’، ‘اروپایی تاک’رقم  20تحمل به سرمای پاییزه 

تحمل به سهرمای   را بررسی و ‘فرانسوی-هیبرید آمریکا’و 

 .(22) این ارقام را مشخص نمودند

و ‘ مسههکه بههول’، عههالوه بههر ارقههام در مطالعههه حاضههر

، ‘فخهری زودرس ’م اقه )بومی استان کردستان(، ار‘ سرقوله’

تحمهل بهه   نسبت به دیگهر ارقهام   ‘ دانه قرمز بی’و ‘ خلیلی’

در تحقیهق   .ندسرما بیشتری نسهبت بهه ارقهام دیگهر داشهت     

، -15پس از اعمال تیمارههای سهرمای مصهنوعی )    دیگری،

گهراد(، تحمهل بهه سهرمای     سهانتی  درجه -24و  -21، -18

، ‘اتهابکی ’، ‘شاهرودی’، ‘سفید دانه بی’برخی از ارقام تاک )

( بها روش  ‘رجبهی ’و  ‘قرمهز  بیدانهه ’، ‘عسهگری ’، ‘خلیلی’

و  ‘خلیلهی ’ارقهام   نتایجبراساس  شد که یونی بررسی نشت

بهه سهرما    تحمهل در گروه ارقام م ‘اتابکی’و  ‘سفید دانه بی’

 .]6[ قرار گرفتند که با نتهایج مطالعهه حاضهر مطابقهت دارد    

ها و ارقام  نهزدگی بین گو روند سازگاری و میزان تحمل یخ

توانهد ناشهی از    درختان میوه متفاوت است که این امهر مهی  

بین آنها باشهد   ،های ژنتیکی مرتب  با تحمل به سرما تفاوت

رسد کهه تحمهل بهه سهرمای بیشهتر رقهم       (. به نظر می19)

مبنای ژنتیکی داشته و تا حهدودی مهرتب  بها بیهان      ‘خلیلی’

 در ای عهه در مطال(. 6در این رقم باشد ) CBFهای  بیشتر ژن

 CBFمیزان القای ژن  1گونه مقاوم به سرمای ویتیس ریپاریا

                                                           
1. Vitis riparia 
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ویتهیس وینیفهرا بهوده     نیز بیشتر از گونه حساس به سرمای

و  نقههش عوامههل فیزیولههوژیکی ،بهها ایههن حههال .]29[ اسههت

 در این رابطه نباید نادیده گرفته شود. مدیریتی

 لولهای محداری بین مقدار کربوهیدرات اختالف معنی

هر دو مرحلهه  در مختلف تاک  ارقامجوانه و شاخه یکساله 

مشهاهده شهد   در سهطح احتمهال یه  درصهد     گیری  اندازه

هههای محلههول  کربوهیههدرات مقههدارمیههانگین  (.4)جههدول 

ارقام در دی و اسفند بهه ترتیهب    در جوانه گیری شده اندازه

مقهدار   گهرم در گهرم وزن خشه  بهود.     میلی 0/46و  1/73

مهاه کهاهش    های محلول اسفند نسهبت بهه دی   کربوهیدرات

گهرم در  میلهی  2/101) ماه بیشترین در دی(. 5 یافت )جدول

گهرم در گهرم وزن   میلی 8/51)و کمترین  خش ( گرم وزن

در  جوانه به ترتیب های محلول کربوهیدرات میزانخش ( 

 میهزان مشهاهده شهد.    ‘بهاب  کلهه  گهون ’و ‘ مسهکه  بول’م ارقا

 رقهم در سایر ارقام حد واس  دو  های محلول کربوهیدرات

 (.5)جدول  اخیر بود

گهرم در  میلهی  5/114) بیشهترین در مورد شاخه یکساله 

گهرم در گهرم وزن   میلی 6/76)و کمترین  گرم وزن خش (

 ترتیبماه به  در دی های محلول کربوهیدرات یزانخش ( م

در اسهفند  . مشهاهده شهد   ‘ای صحنه’و ‘ مسکه بول’م ارقادر 

ماه کهاهش   های محلول نسبت به دی کربوهیدرات نیزاماه م

در مهاه بهود.    یافت. تفاوت ارقام در این مرحله مشابه با دی

این مرحله، ارقام با تحمهل بهه سهرمای بهاال دارای مقهادیر      

های محلول در جوانه و شاخه یکساله  بیشتری کربوهیدرات

 (.5در مقایسه با دیگر ارقام بودند )جدول 

دار بههههین مقههههدار  معنههههی همبسههههتگی نزدیهههه  و

ه ب و تحمل جوانه و شاخه یکساله های محلول کربوهیدرات

ای شدن  قهوهیونی و  سرمای برآورد شده با دو روش نشت

بههرداری مشههاهده شههد  نمونههه هههر دو مرحلهههدر  اکسایشههی

بهرداری، بهین مقهادیر     (. در تمامی مراحهل نمونهه  3)جدول 

LT50 و گی منفی همبست ،های محلول و تجمع کربوهیدرات

های  (. تجمع کربوهیدرات≥01/0P) داری مشاهده شد معنی

، ‘سهرقوله ’، ‘مسهکه  بول’به سرمای  متحملمحلول در ارقام 

بیشهتر از ارقهام   ، ‘زودرسفخهری ’و ‘ قرمزدانه بی’، ‘خلیلی’

هها   دیگر بود. این یافته حاکی از نقش داشتن کربوهیهدرات 

ط بین تحمهل بهه   در تحمل به سرمای ارقام تاک است. ارتبا

در گیاهان مختلهف   های محلول سرما و مقدار کربوهیدرات

یید شده أت ]20[و بلوط  ]9[ انار ،]26و  4، 1[تاک از جمله 

تواند نقش مهمی های محلول میاست. تجمع کربوهیدرات

های ناشی از خسهارت  در نگهداری دیواره سلولی از آسیب

  .]32[ سرمازدگی در گیاهان ایفا کند

 

 استان كردستان. رقم تاک 22 کسالهیو شاخه های محلول و محتوای آب در جوانه  تجزیه واریانس كربوهیدرات. 4 جدول

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی

 میانگین مربعات

 محتوای آب های محلول کربوهیدرات

 شاخه یکساله جوانه شاخه یکساله جوانه

دناسف دی اسفند دی  اسفند دی اسفند دی 

63/46 **446 **423 **395 **609 21 تیمار * 88/45 ** 48/35 ** 19/32 ** 

75/15 44 خطا  63/14  7/14  76/12  11/2  7/1  42/1  75/1  

4/5 - ضریب تغییرات )%(  39/8  10/4  18/5  26/3  67/3  42/3  7/2  

 01/0دار در سطح  معنی -** 



 و همکاران اله كریمی روح

 

 1394پاییز و زمستان   2 شماره  3دوره 
186 

 رقم تاک استان كردستان 22ای آب جوانه و شاخه در محتو و های محلول كربوهیدرات مقایسه میانگین مقدار .5 جدول

 محتوای آب

(%FW) 

 های محلول کربوهیدرات

(mg/g DW) 
 ارقام

 شاخه یکساله جوانه شاخه یکساله جوانه

 دی اسفند دی اسفند دی اسفند دی اسفند

2/56 ij 5/36 k 6/45 ijk 2/27 k 8/70 a 2/101 a 3/97 a 5/114 a مسکه بول 

9/62 e 7/46 bc 7/47 fgh 2/36 efg 5/37 ij 3/63 ef 0/59 hi 6/82 i سفید بیدانه 

9/58 fg 9/40 ij 4/46 hij 4/33 hi 4/52 de 6/81 bc 5/73 de 3/101 c قرمز بیدانه 

8/63 de 7/39 j 6/50 de 5/35 fg 5/43 gh 7/60 g 0/50 k 9/81 i تبرزه 

4/56 hij 6/42 ghi 4/43 k 7/31 i 7/58 bcd 7/85 bc 6/76 cd 3/102 cd خلیلی 

7/60 f 9/42 ghi 8/49 def 3/35 fg 3/62 b 7/88 b 3/87 b 8/102 cd رشه 

5/66 ab 6/49 ab 2/55 ab 3/40 b 3/40 gh 1/62 ef 5/67 ef 0/76 j بابا ریش 

0/55 j 0/39 j 3/44 jk 7/29 j 9/50 ef 9/83 bc 8/76 cd 5/95 e سرقوله 

65/9fg 7/43 gh 9/46 ghi 5/35 efg 2/34 ij 1/67 de 1/58 hi 1/85 h شاهینی 

6/57 gh 3/45 de 1/48 efg 0/34 gh 5/34 hij 3/62 ef 5/59 gi 6/85 h شرشره 

0/63 e 1/44 fg 7/49 def 0/36 ef 4/54 cde 8/78 c 9/80 c 8/96 e شیرازی 

5/65 abc 6/47 bcd 0/53 bc 5/38 bcd 4/34 ijk 2/55 h 7/57 hi 0/92 f صاحبی 

8/65 abc 7/50 a 4/48 fgh 9/38 bc 6/29 k 4/55 h 3/52 jk 7/76 j ای صحنه 

4/63 de 8/46 cde 5/48 fgh 7/37 de 1/46 fg 1/70 d 9/64 fg 3/89 g عسکری 

0/65 cd 6/45 def 2/48 fgh 4/36 de 7/49 ef 8/88 b 4/87 b 2/103 c دیررس فخری 

9/59 fg 3/41 hij 3/66 hij 7/33 hi 9/60 bc 6/87 b 2/76 cd 3/108 b زودرس فخری 

5/67 a 2/50 a 1/56 a 5/42 a 2/31 jk 8/51 i 2/56 ij 2/81 i باب کله گون 

9/64 cd 5/39 j 7/50 de 7/35 fgh 9/36 hij 8/65 e 4/63 fg 1/89 g ای گزنه 

1/65 bc 6/48 abc 5/49 def 5/39 bc 5/52 de 1/69 de 5/68 ef 8/92 f لعل 

6/58 fgh 8/42 ghi 4/51 cd 1/35 fgh 8/42 gh 3/80 c 3/69 ef 9/95 e مالیی 

8/67 a 4/46 ce 5/53 bc 4/38 bcd 3/50 ef 7/78 c 5/68 ef 1/103 c ای مره 

1/59 fg 8/44 efg 2/49 efg 5/36 de 6/38 hi 4/67 de 9/63 fg 3/86 h نفتی 

0/62  3/44  1/50  8/35  0/46  1/73  8/68  8/92  میانگین 

 .هستند پنج درصد سطح در مشترک در هر ستون فاقد اختالف آماری حروف دارای هایمیانگین

 

توسعه کامل تحمل به سرما تحت تأثیر کاهش دما و در 

بیشترین  .]12و  11[باشد  ند میارتباط با تبدیل نشاسته به ق

ههای   همبستگی بین تحمل به سرما و مقهدار کربوهیهدرات  

مشاهده شد کهه حهاکی از نقهش     ماه دیدر  ها بافت محلول

ها در افزایش سازگاری به سرما و رکود عمیق  کربوهیدرات

زمستانه اسهت. بهین تحمهل بهه سهرمای زمسهتان و مقهدار        
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و  4[ قیمی وجهود دارد های محلول رابطه مسهت  هیدرات کربو

سهاکاریدهای بیشهتری بهه    . در مرحله رکود عمیق، پلهی ]20

قنههدهای محلههول تجزیههه شههده و ضههمن افههزایش پتانسههیل 

شهود   اسمزی سیتوپالسم، باع  افزایش تحمل به سرما مهی 

تواننهد بهه عنهوان مهواد      . همچنین قندهای محلول مهی ]32[

دها در برابر سرما عمهل کهرده و غلظهت ایهن قنه      تمحافظ

 .]32و  11[ارتباط مستقیمی با تحمل به سرما دارد 

براساس نتایج تجزیه واریانس تفاوت بین ارقام از نظهر  

در دی و اسفند ماه در  ساله و شاخه ی  محتوای آب جوانه

(. میهانگین  4دار شهد )جهدول    معنی درصد 1 احتمال سطح

ترتیب تمام ارقام در دی و اسفند بهجوانه  کلی محتوای آب

(. در دی مهاه بیشهترین   5درصد بود )جدول  0/62 و 3/44

و ‘ بهاب  کلهه  گون’م ارقادر درصد(  50جوانه ) محتوای آب

اخهتالف  ‘ بابها  ریش’که البته با رقم مشاهده شد ‘ ای صحنه’

گیری شهده   کمترین محتوای آب اندازه وداری نداشت  معنی

بهود   ‘مسهکه  بول’( مربوط به رقم درصد 36در این مرحله )

( ≥01/0Pداری با سهایر ارقهام نشهان داد )    ه اختالف معنیک

(. محتوای آب جوانه در اسفند ماه رو به افهزایش  5 )جدول

تفاوت بین محتوای آب جوانه بین ارقهام تقریبها    و گذاشت 

بهین محتهوای آب جوانهه و    (. 5ماه بود )جهدول   مشابه دی

تحمل به سرمای برآورد شده با هر دو روش نشت یهونی و  

ای شدن اکسایشی در دی و اسهفند همبسهتگی وجهود     هقهو

داشت، ولی در مورد شاخه یکسهاله ارقهام ایهن همبسهتگی     

آب   بهین محتهوای   (.3دار شد )جدول فق  در دی ماه معنی

 هههر دو مرحلههه ارقههام تههاک در   LT50مقههادیر جوانههه و 

کهه   طهوری  بهه  ،وجود داشت یبرداری همبستگی باالی نمونه

ها تحمل بهه سهرما در    توای آب جوانهکاهش مح همزمان با

گزارشهات  نتهایج دیگهر   تمامی ارقام افزایش پیدا کرد که با 

. افزایش سازگاری به سرما در ]32و  26، 13[مطابقت دارد 

 ها، کشیدگی جوانه آب یهای ارقام مختلف تاک با القا جوانه

کههاهش آب قابههل انجمههاد و درنتیجههه افههزایش تحمههل بههه 

 . ]15[باشد میزدگی همراه  یخ

 

 گيری نتيجه

داری بهین ارقهام تهاک در     اختالف معنی ،حاضر پژوهشدر 

برداری مشاهده شد. تحمهل بهه سهرمای     هر مرحله از نمونه

ارقام تاک با کاهش محتوای آب و افزایش ترکیبات محاف  

های محلهول همبسهتگی    در برابر سرما از قبیل کربوهیدرات

رکیبات به عنوان شاخصی توان از این تکه می باالیی داشت

اسهاس  رببرای ارزیابی تحمل به سرما در تاک استفاده کرد. 

، ‘خلیلی’، ‘سرقوله’، ‘مسکه بول’ ارقامحاضر،  نتایج پژوهش

بهه   متحمهل در دسته ارقام ‘ فخری زودرس’و ‘ قرمز دانه بی’

توان از پتانسهیل ایهن ارقهام بهرای     سرما قرار گرفتند که می

ان در مناطق سردسیر اسهتفاده کهرد.   احداث و توسعه تاکست

برای استفاده  یهای مناسب گزینهتوانند همچنین این ارقام می

یها   در کارهای اصالحی بهوده به سرما  تحملبه عنوان پایه م

برای مقایسه تحمل بهه سهرمای    پایه متحملاینکه به عنوان 

ارقام جدید به منظور توسعه تاکستان در نقهاط سهرد مهورد    

 ر گیرد.  استفاده قرا
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