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× Fragaria فرنگی توت  ananassa Duch.) (هاي اخیر، به سرماي  ویژه در شرایط متغیر سال به دلیل ناپایداري پوشش برف به
هاي  صورت کرت ی بهفرنگی، آزمایش منظور بررسی تحمل دماهاي پایین در هفت رقم توت به. پذیر شده است زمستان آسیب

، -15، -10، -5، +4(بعد از اعمال تیمار دماهاي پایین . هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد خردشده در قالب طرح بلوك
زدگی، محتوي آب نسبی برگ، غلظت کلروفیل  ، درصد نشت یونی برگ، شاخص خسارت یخ)گراد درجه سانتی -25و  -20

ها بر همه صفات مورد  کنش آن اثرات تیمار دماي پایین، رقم و برهم. ورسانس کلروفیل سنجیده شدبرگ و مقادیر پارامترهاي فل
ها نشان داد دامنه اختالف ارقام براي صفات مورد ارزیابی در دماي  نتایج مقایسه میانگین. دار شد ارزیابی در سطح یک درصد معنی

با کمترین مقادیر درصد نشت  ‘کویین الیزا’و ‘ کراسنی برگ’ارقام . دمایی بودگراد بسیار بیشتر از سایر تیمارهاي  درجه سانتی -25
ترتیب  گراد، به درجه سانتی -25هاي فلورسانس کلروفیل در دماي  زدگی و بیشترین مقادیر کلروفیل و مؤلفه یونی و خسارت یخ

محتوي آب نسبی . مشاهده شد‘تنسی بیوتی’و ‘ رچندل’کمترین تحمل به سرما، در ارقام . بیشترین تحمل به سرما را نشان دادند
داري با نشت  برگ، غلظت کلروفیل برگ و شاخص فلورسانس کلروفیل همبستگی مثبتی با یکدیگر و همبستگی منفی و معنی

  .زدگی برگ نشان دادند یونی و میزان آسیب یخ
  نشت یونیگري، فلورسانس کلروفیل،  زدگی، غربال فرنگی، خسارت یخ توت: ها کلیدواژه
  

   مقدمه
هاي که به دلیل مزیت فرنگیتوت. آستانه تحمل به سرماي زمستان، عامل کلیدي در تعیین پراکنش جغرافیایی گیاهان است

هاي اخیر، ویژه در شرایط متغیر سالرود، به دلیل ناپایداري پوشش برف بههاي ریز در دنیا به شمار مینسبی فراوان، از مهمترین میوه
در مناطق معتدله فقدان مقاومت زمستانه و به دنبال آن . )2014، و همکاران لکوشویچوت( پذیر شده استاي زمستان آسیببه سرم

تحمل سرماي زمستان . )1993ترنر و همکاران، ( باشدفرنگی میهاي اصلی در تولید تجاري توتناپایداري عملکرد از محدودیت
   .استها شدیداً به ژنوتیپ و نوع رقم وابسته یهاي متعددي است و این ویژگخصوصیتی پیچیده است که دربرگیرنده جنبه

را  در شرایط طبیعی هاي اصالحیهاي مورد آزمایش، گزینشدر زمستان بینیپیش غیرقابلسرماي وقوع نامنظم سرما و شدت 
مادي از منظور دستیابی به برآوردهاي قابل اعتهاي آزمایشگاهی تحت شرایط کنترل شده بهلذا توسعه روش ،محدود کرده است

هاي گیاهی غشاي پالسمایی اولین ناحیه از سلول .)1992 واگنر،( خسارات نسبی وارده و امکان مقایسه بین ارقام، ضروري است
، برآوردي یونی گیري مقادیر نشتبنابراین اندازه .)2013اولت و چارون، ( گیردزدگی قرار میهاي یخاست که تحت تأثیر آسیب

هاي نشت یافته از نمونه ها بیانگر درصدي از الکترولیتنشت الکترولیت. )2000لیندن و همکاران، ( از آسیب وارده به بافت است
گیري نشت یونی اندازه .)2003نونس و اشمیت، ( نشت یونی نمونه بعد از اتوکالو است زده در دماي مشخص نسبت به حداکثریخ
  .)2000لیندن و همکاران، (اهان مورد استفاده قرار گرفته است اي براي تعیین درجه خسارت سرمازدگی در گیطور گستردهبه
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شکل و اندازه و ساختار  نظیرتواند تحت تأثیر سایر عوامل ها میزدگی، نشت یونی از بافتجداي از خسارت یخ
هاي انجام گرفته در زمینه برآورد خسارت بررسی. مونه قرار گیردمدت زمان نشت و میزان صدمات وارده به ن مورفولوژیکی نمونه،

، بسیاري از عوامل ایجاد خطا در )It( زدگیدهد، استفاده از شاخص تغییر یافته خسارت یخزدگی براساس نشت یونی نشان مییخ
  .)1998پراسیل و زامنچک، ( سازدتر میارزیابی میزان خسارت براساس آزمون نشت یونی را دقیق

ها طی مرحله خوگیري به سرما، از دست رفتن آب بافت. شودطور معمول موجب القاي تنش آبی در گیاهان میدماي پایین به
تن گیاهان در دماي پایین، پتانسیل در آزمایشی پس از قرار گرف. )1994النگ و همکاران، ( در بسیاري از گیاهان مشاهده شده است

- ترین شاخصمحتواي کلروفیل برگ نیز یکی از مهم .)2014راجاشکار و پندا، ( اي کاهش یافتطور قابل مالحظهها بهآب برگ

میزان دوام فتوسنتز و حفظ . )2002برووا و همکاران، (  هاي محیطی وارد بر گیاه شناخته شده استتنشمیزان دهنده ي نشانها
فلورسنس  .)1998سایرام و همکاران، ( مقاومت به تنش استهاي فیزیولوژیکی کلروفیل برگ تحت شرایط تنش از جمله شاخص

. )2000ماکسول و جانسون، ( داردها ارتباط کلروفیل برگ به طور مستقیم با فعالیت کلروفیل برگ در مرکز واکنش فتوسیستم
کلروفیل با متابولیسم کربن فتوسنتزي و تبادالت گازي برگ نشان داده است و  مطالعات اخیر ارتباط نزدیکی را بین فلورسنس

ایرلند و (  هاي متصل به گیاه را فراهم نموده استهاي نوري و تاریکی در درون برگروش جدیدي براي بررسی روابط واکنش
فلورسنس کلروفیل به عنوان یک سیگنال گزارشگر به فرآیندهاي وابسته به دما در غشاهاي تیالکوئیدي مقدار . )1985همکاران، 

گیري بر همین اساس، اندازه. )1996هینچا و همکاران، ( باشدسیستم فتوسنتزي و متعاقباً سالمت غشاهاي کلروپالستی حساس می
آمیزي براي ارزیابی تحمل به سرماي طور موفقیتبه) II )FV/FM یا حداکثر عملکرد فتوشیمیایی فتوسیستم شاخص فلورسنس

   .) 2004بیکر و روزنکویست، ( هاي گیاهی استفاده شده است بسیاري از گونه
تحت شرایط کنترل شده و مقایسه فرنگی نه هفت رقم توتمیزان تحمل به سرماي زمستا بررسی، پژوهش اینهدف از 

فرنگی ؤثر و کارآمد در غربال ارقام توتهاي ممنظور شناسایی روشبرخی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به سرما به کارآیی
   .متحمل به سرماي زمستانه است

  
 هاواد و روشم

هاي کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده ه طرح بلوكهاي خرد شده بر پایاین پژوهش در قالب آزمایش کرت
فرنگی از هر رقم براي هر سطح از تیمار ، چهار بوته توتهر تکراردر . انجام گرفت 1393کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا، در سال 

و کرت فرعی ) گرادسانتیدرجه  -25و  -20، -15، -10، -5، +4( کرت اصلی شامل تیمار دمایی .دمایی مورد ارزیابی قرار گرفت
) ʻچندلرʼو  ʻکراسنی برگʻ ،ʼتنسی بیوتیʻ ،ʼیالواʻ ،ʼبلک مورʻ ،ʼکردستانʻ ،ʼکویین الیزاʼ ارقام ( فرنگیشامل هفت رقم توت

اي فرنگی در شرایط مزرعهرقم توت 21 از بینزدگی زمستانه این ارقام روزکوتاه بوده و پس از ارزیابی مقدماتی تحمل یخ. بود
  .تخاب شدندان

-لیتري حاوي پرلیت، ورمی 2هاي قطر طوقه یکسان، انتخاب و در گلدان با در اوایل فروردین نشاهاي مناسب از هر رقم

باتوجه به رشد مناسب . در فضاي آزاد نگهداري شدند زمان سرمادهیکشت شدند و تا  10: 30: 60کمپوست و کوکوپیت به نسبت 
  .ها از رشد مطلوبی در مرحله خوگیري به سرما برخوردار بودندغذایی نبود و بوته عناصرپاشی ها، نیازي به محلولبوته

اعمال . استفاده شد) آوردساخت شرکت کیمیا ره( از یک اتاقک سرماساز ترموگرادیان یخزدگیي هادما براي اعمال تیمار
اي به شرح صورت مرحلهبیشتر با شرایط طبیعی، به چه هر ها به سرما و انطباقتیمارهاي دمایی با درنظر گرفتن فرآیند خوگیري بوته

 -15، )آذر 15(گراد درجه سانتی -10، )آبان 30(گراد درجه سانتی -5، )مهر 30 تیمار شاهد(گراد درجه سانتی+ 4: زیر اعمال شد
، هاقبل از اعمال تیمار). ي ماهد 30(گراد درجه سانتی -25و ) دي ماه 15(گراد درجه سانتی -20، )آذر 30(گراد درجه سانتی

گلدان از هر  چهار در هر مرحله سپس .شده طور کامل با آب مقطر شستهاي سطحی بهمنظور حذف آلودگیبوته بههر هاي برگ
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در گراد درجه سانتی 2طور تدریجی با سرعت هریزي قرار گرفت و کاهش دما بدر اتاقک سرماساز قابل برنامه واحد آزمایشی
دقیقه در تیمار دمایی مورد نظر، روند  75ها به مدت پس از باقی ماندن نمونه. تا رسیدن به دماي موردنظر انجام گرفتساعت 

ها از اتاقک سرماساز خارج و در سپس گلدان .انجام گرفتدر ساعت گراد درجه سانتی 2طور تدریجی با سرعت ه افزایش دما ب
قرار داده شدند تا گراد درجه سانتی+ 4ساعت در دماي  5هاي شاهد به مدت نمونه .نگهداري شدندگراد درجه سانتی+ 4دماي 

 .)1998پراسیل و زامنچک، ( گیري شده و در محاسبه درصد نشت یونی سایر تیمارهاي دمایی لحاظ شودنشت پایه ارقام اندازه
    ).2000 لیندن،( محاسبه شد 1رابطه برگ بر اساس  )EL(یونی درصد نشت

         100× (%) = (EC1 / EC2) EL             ]1[  
همچنین شاخص  .نشت یونی نمونه بعد از اتوکالو است) کل(حداکثر EC2زده و نمونه یخ نشت یونی EC1 در این رابطه،

   :)1998پراسیل و همکاران، ( محاسبه گردید 2با استفاده از رابطه ) It( گیزدخسارت یخ
It (%) = 100(Rt - R0)/(Rf -R0)        ]2[  

 گراددرجه سانتی 121دماي یونی نمونه در نشت  Rfو  نشت نمونه یخ نزده t ،R0دماي میزان نشت در Rt در این رابطه،
  .باشد می

  :محاسبه گردید 3ابطه با استفاده از ر ،)1990(بر اساس روش ریتچی و همکاران برگ نسبیآب گیري محتواي اندازه
 RWC (%) = (FW − DW)/(TW − DW) × 100          ]3[ 

  .باشدوزن تورژسانس نمونه برگی می TWوزن خشک و  DW  وزن تر نمونه برگی،   FW،در رابطه فوق
هاي در طول موج کلروفیلمیزان جذب . اندازه گیري شد) 1991( بر اساس روش گراس و همکاران کلروفیل برگغلظت 

   .محاسبه شد 4 هئت و غلظت کلروفیل کل با استفاده از رابطنانومتر قرا 663و  646
)02/8  ×663A) + (2/20  ×646A = ( کلروفیل کل)4[        )  گرم در لیترمیلی[  

میرالس و (گیري شداندازه OS-30Pدل وسیله دستگاه کلروفیل فلورومتر پرتابل مپارامترهاي فلورسنس کلروفیل برگ به
هاي مخصوص برگ مناسب انتخاب و با نصب کلیپ 3از اعمال تیمارهاي دمایی، از هر گلدان  پس منظور، دینب. )2011همکاران، 

ارتباط  ها،بعد از انطباق شرایط تاریکی، با اتصال سنسور فلورومتر به کلیپ. دقیقه در شرایط تاریکی قرار داده شدند 30 به مدت
   قسمت برگی سازگار شده با تاریکی و منبع نور تنظیم شده فلورومتر برقرار گردید و پارامترهاي فلورسنس کلروفیل قرائت شد

اي دانکن انجام ها براساس آزمون چنددامنهمیانگین هو مقایس  SAS 9.1آماريافزار نرمها با استفاده از تجزیه آماري داده
  . گرفت

  
  نتایج و بحث 

که در درحالیشد برگ و شاخص خسارت برگ، بیشتر یونی نشت  از نظر میزان، دامنه تفاوت بین ارقام  -oC 25به  با کاهش دما
با کاهش در مورد سایر صفات مورد ارزیابی نیز . گراد، کمترین دامنه اختالف بین ارقام مشاهده شددرجه سانتی -5و + 4دماهاي 

روند همچنین تحت تنش سرما . افزایش قابل توجهی نشان داددامنه تفاوت ارقام  ،گراده سانتیدرج -25ویژه در دماي بهدما 
  ).1جدول (بود متفاوت از روند تغییر آن صفات در ارقام دیگر کامالً‘ یالوا’مانند رقمتغییرات صفات در برخی ارقام 

  
  
  
  

  رنگیتأثیر دماهاي پایین بر صفات موردارزیابی در هفت رقم توت ف :1جدول 
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 دما
)oC(  یونی نشت  رقم 

  (%) برگ
-خسارت یخ

  زدگی
  (%)برگ 

برگ  محتوي آب نسبی
(%)  

  کلروفیل
(mg/gf

w)  
کارآیی کوانتومی 

  IIفتوسیستم 

 qrs06/15  r 00/0 c-i 82/75 b-f 34/1 b-h 798/0 تنسی بیوتی 

 s24/12  r 00/0 abc 62/82 d-g 31/1 b-f 817/0 بلک مور 

 rs 04/13  r 00/0 ab 40/85 a 44/1 ab 850/0 کردستان 
 rs 20/13  r 00/0 a-d 54/81 ab 42/1 a 869/0 کویین الیزا +4

 n-r11/19  r 00/0 ab 65/84 f-i 28/1 e-i 783/0 چندلر 

 qrs 92/14  r 00/0 abc 44/82 a-e 38/1 a-d 841/0 برگراسنی ک 

 qrs 80/14  r 00/0 a 73/87 abc 40/1 a-e 830/0 یالوا 
 n-s 31/17  o-r 61/2 d-j 40/73 g-k 23/1 d-i 788/0 تنسی بیوتی 
 p-s 58/15  o-r 80/3 b-f 10/79 i-l 20/1 b-g 807/0 بلک مور 
 rs 33/14  pqr 47/1 a-e 45/80 c-f 32/1 a-d 839/0 کردستان 

 rs 95/13  qr 87/0 g-k 57/70 a-d 38/1 abc 843/0 کویین الیزا  -5
 m-p 87/21  o-r 42/3 a-d 77/81 klm 15/1 e-i 785/0 چندلر 
 o-s 52/16  o-r 89/1 a-f 56/79 f-i 27/1 a-f 821/0 کراسنی برگ 
 o-s 48/16  o-r 98/1 a-e 19/80 e-h 30/1 b-h 805/0 یالوا 
 n-r 81/19  no 57/5 e-j 37/72 mn 09/1 f-j 771/0 تنسی بیوتی 
 o-s 63/16  op 99/4 b-g 57/77 klm 15/1 e-i 786/0 بلک مور 
 p-s 51/15  o-r 84/2 c-i 13/75 f-i 28/1 b-g 811/0 کردستان 
 p-s 70/15  o-r 89/2 i-l 61/67 c-f 32/1 a-e 827/0 کویین الیزا  -10

 mno 73/22  opq 49/4 a-f 52/79 no 02/1 g-k 759/0 ندلرچ 
 o-s 33/16  o-r 66/1 b-h 02/77 g-j 23/1 b-h 804/0 برگی سناکر 
 n-s 39/17  o-r 05/3 g-l 39/69 f-i 27/1 b-h 799/0 یالوا 
 gh 65/40  h 13/30 f-k 41/71 pq 91/0 j-m 722/0 تنسی بیوتی 
 ij 54/33  i 25/24 h-l 07/69 op 98/0 h-k 753/0 بلک مور 
 lmn 91/23  lm 51/12 i-l 79/67 mn 09/1 g-k 762/0 کردستان 
 m-q 54/21  m 61/9 j-m 85/65 h-l 22/1 c-h 796/0 کویین الیزا -15

 fgh 52/44  h 41/31 g-k 49/70 q 87/0 i-l 741/0 چندلر 
 mno 48/22  mn 89/8 c-i 27/75 j-m 17/1 e-i 785/0 برگی سناکر 
 lmn 85/23  m 64/10 k-n 19/63 lm 14/1 g-k 761/0 یالوا 
 e 46/51  f 84/42 i-l 55/68 uvw 62/0 st 600/0 تنسی بیوتی 
 efg 20/46  g 71/38 k-n 65/63 st 73/0 n-q 669/0 بلک مور 
 jkl 53/29  jk 97/18 pqr 83/52 rs 80/0 l-o 699/0 کردستان 
 klm 86/26  kl 74/15 nop 32/57 op 97/0 i-l 742/0 کویین الیزا -20

 d 27/57  e 19/47 j-m 51/66 tuv 66/0 p-s 638/0 چندلر 
 j-m 41/27  l 71/14 j-m 48/65 no 02/1 h-k 753/0 برگی سناکر 
 jk 71/32  ij 03/21 l-o 18/61 qr 86/0 m-p 680/0 یالوا 
 ab 55/66  b 59/60 l-o 24/61 x 50/0 v 403/0 تنسی بیوتی 
  

 
 cd 48/58  d 67/52 opq 13/55 uvw 60/0 qrs 628/0 بلک مور

 ef 84/46  g 87/38 s 85/38 uvw 62/0 rs 620/0 کردستان 
 hi 76/38  h 44/29 r 26/47 tu 68/0 o-r 656/0 کویین الیزا -25

 a 61/71  a 92/64  m-p 04/59 wx 55/0 u 461/0 چندلر 
 jk 45/32  ij 68/20 qr 08/48 rs 81/0 k-n 714/0 برگی سناکر 
 bc 41/63  c 09/57 pqr 08/53 vwx 58/0 t 563/0 یالوا 

  .داري در سطح احتمال یک درصد ندارندهاي داراي حداقل یک حرف مشابه در هر ستون، اختالف معنیمیانگین
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  نشت یونی برگ
در . درصد رسید 40به بیش از  ʻتنسی بیوتیʼ و ʻچندلرʼ ی برگ در ارقامیونگراد، درصد نشت درجه سانتی -15با کاهش دما به 

الذکر افزایش بیشتري در مقایسه با سایر ارقام مورد آزمایش برگ در ارقام فوق یونیگراد، درصد نشت درجه سانتی -20دماي 
درجه  -25در دماي . بودش نشان داد که بیانگر حساسیت بیشتر این ارقام به دماهاي پایین در مقایسه با سایر ارقام مورد آزمای

- درجه سانتی -20تا دماي  ʻیالواʼرقم ). 1 جدول( .بود ʻبرگی سناکرʼمربوط به رقم ) درصد 45/32( ییوننشت میزان کمترین 

برگ در این رقم شدیداً  یونیگراد، درصد نشت درجه سانتی -25کمی داشت اما با کاهش بیشتر دما به  گراد، نشت یونی نسبتاً
خوبی  درجه تحمل نسبتاً -20تا دماي  ʻیالواʼدهد رقم چنین افزایش شدیدي در سایر ارقام مشاهده نشد و نشان می. افتافزایش ی

موجب تخریب غشاء و  هاتنش دماي پایین باعث کاهش سیالیت غشاء شده که در کنار پراکسیداسیون لیپید. در برابر سرما دارد
  . )2003کامپوس و همکاران، ( گردددرنتیجه افزایش نشت یونی می

 
  زدگییخشاخص خسارت 

قام، در مقایسه با سایر ار ʻبلک مورʼو  ʻتنسی بیوتیʻ ،ʼچندلرʼزدگی در ارقام خسارت یخشاخص ، -oC 15 با کاهش دما به
ب کمترین درصد به ترتی ʻکردستانʼو  ʻکویین الیزاʻ ،ʼبرگی سناکرʼ، ارقام  -oC 25 در دماي .نشان دادافزایش قابل توجهی 

بیشترین خسارت ). 1 جدول(توجهی نشان دادند و با چهار رقم دیگر، اختالف قابل) درصد 21-39بین (خسارت برگ را داشتند 
زدگی برون سلولی را توانند یخزدگی، میگیاهان متحمل به یخ. باشدسلولی مربوط میزدگی درونزدگی به یخناشی از تنش یخ

  .  )1383میبدي و ترکش، ( باشندسلولی نمیزدگی درونحمل کنند، اما قادر به تحمل یخبدون پذیرش خسارت ت
 

  برگنسبی محتوي آب 
تنسی ʼرقم . اما واکنش ارقام به دماهاي پایین متفاوت بود ،برگ نیز کاهش یافتنسبی با کاهش دما، در همه ارقام، محتوي آب 

کمترین ، -oC 25 در دماي ʻکردستانʼرقم  در حالیکه برگ را دارا بودبی نس، بیشترین محتوي آب  -oC 25 در دماي ʻبیوتی
ها طی مرحله خوگیري به سرما، در از دست رفتن آب بافت). 1 جدول( برگ را در مقایسه با سایر ارقام دارا بودنسبی محتوي آب 

کاهش نسبی آب برگ، قسمتی از فرآیند سازگاري به سرما و . )1994و همکاران، النگ (  بسیاري از گیاهان مشاهده شده است
سرعت کاهش آب از برگ در ارقام    ).2014راجاشکار و پندا، (فرنگی ضروري است زدگی در توتبراي القاي تحمل کامل به یخ

و بلک  بیشتر از سرعت کاهش آب در ارقام چاندلر، تنسی بیوتی شرایط دماي پایینبرگ و کردستان تحت ی سناکویین الیزا، کر
کان ها باعث حفظ امه واسطه باز بودن روزنهب تحملارقام م برگ در نسبی آب کاهش سزیعتررسد به نظر می. )1جدول ( بود مور

 متحملپایین بودن محتوي آب نسبی برگ در دماهاي پایین در ارقام . اي در فتوسنتز همراه استو با رفع مقاومت روزنه CO2ورود 
همبستگی  .گرددتر باشد که منجر به افزایش پتانسیل اسمزي میهاي درشت و تولید قندهاي سادهتواند ناشی از شکستن مولکولمی

  ).2 جدول( مشاهده شد برگ توي آب نسبی برگ با میزان نشت یونی و شاخص خسارت یخزدگیبین مح) ≥01/0P(منفی 
 

  غلظت کلروفیل
توانایی بیشتري در حفظ کلروفیل در  ʻبرگی سناکرʼرقم ). 1 جدول( شددر تمام ارقام  برگکاهش دما موجب کاهش کلروفیل 

 ،، بیشترین کلروفیل برگ را در مقایسه با سایر ارقام دارا بود -oC 15 يتا دما ʻکویین الیزاʼرقم . نشان داد درجه -25و  -20دماهاي 
 ، کاهش کلروفیل برگ در این رقم همانند سایر ارقام قابل مالحظه بودʻبرگی سناکرʼ، برخالف رقم -oC 20 اما با کاهش دما به

ها افزایش یافته و به کاهش میزان کوئیدها و تیالکلروپالست يتحت دماهاي پایین، میزان پراکسیداسیون در غشا ).1 جدول(
هاي ها تخریب آنها به وسیله گونهترین دالیل کاهش کلروفیلیکی از مهم.  )2009اولیویرا و همکاران، ( گرددها منتهی میرنگیزه

 هاي رسد ارقام مقاوم نسبت به ارقام حساس با استفاده از مکانیسمبه نظر می. )1998ناواري و همکاران، (  باشدفعال اکسیژن می
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نتایج آزمایش، . می نمایندمیزان کلروفیل خود را بیشتر حفظ  و و اثرات منفی اکسیژن فعال جلوگیري کردهاز تولید ، دفاعی بهتري
  . )2جدول ( نشان دادزدگی داري بین میزان کلروفیل برگ با درصد نشت یونی و درصد خسارت یخهمبستگی منفی و معنی

  
  اي پایینضرایب همبستگی بین صفات مورد ارزیابی در شرایط دم. 2جدول 

 نشت یونی  خسارت یخ زدگی محتوي آب نسبی برگ کلروفیل  شاخص فلورسنس
  صفات

 مورد ارزیابی

    
 نشت یونی  1

   
 خسارت یخ زدگی  990/0**  1

  
 محتوي آب نسبی  -628/0** -659/0**  1

 
 کلروفیل -924/0** -933/0**  752/0**  1

 سشاخص فلورسن -926/0** -927/0**  644/0**  908/0**  1

  
  فلورسنس کلروفیل برگ

دامنـه اخـتالف ارقـام     .مشاهده شـد  ʻتنسی بیوتیʼو  ʻچندلرʼ، در ارقام Fv/Fm)(شاخص فلورسنسدر دماهاي پایین، کمترین مقدار 
در آزمایش مشابهی بر روي گیاه آرابیدوپسـیس،  ). 1 جدول( بیشتر از سایر تیمارهاي دمایی بود -oC 25 در دماياین شاخص براي 
هـا  ها را از نظر تحمل به سرما به سه گروه تقسیم کرد کـه تمـایز و اخـتالف گـروه    هاي فلورسنس کلروفیل، نمونهگیري مؤلفههانداز

در  II کاهش مقدار کلروفیل برگ و راندمان کوآنتومی فتوسیستم. )2011میشرا و همکاران، (  همراه با تداوم کاهش دما، بیشتر شد
   .)2003یانگ و همکاران، ( باشدکلروپالست طی تنش سرما می يارقام حساس درنتیجه خسارت به غشا

نتایج این آزمایش نیز نشان داد شاخص فلورسنس کلروفیل، دقت و کارآیی قابل توجهی در ارزیابی آسیب هاي وارده به سیستم 
  . فتوسنتزي و شناسایی ارقام متحمل به تنش سرما دارد

  
   گیرينتیجه

و  ʻکویین الیزاʼارقام  .، تحمل بیشتري به دماهاي یخزدگی نشان دادقام مورد آزمایشدر مقایسه با سایر ار ʻبرگی سناکرʼرقم 
ʼکردستانʻ که ارقام درحالی ،دداشتنزدگی قرار ترتیب در مقام دوم و سوم از نظر تحمل به یخبهʼچندلرʻ  وʼتنسی بیوتیʻ  کمترین

درجه تحمل  -20تا دماي  و ن بسیار متفاوت از سایر ارقام بودبه دماهاي پایی ʻیالواʼواکنش رقم . تحمل یخزدگی را نشان دادند
 .طور قابل توجهی افزایش یافتزدگی در این رقم به، خسارت یخ -oC 25 بسیار خوبی در برابر سرما نشان داد اما با کاهش دما به

این . کار گرفته شوندعنوان والد بهبه ه سرمامقاوم بهاي اصالح ارقام توانند در برنامهارقامی که تحمل بیشتري به سرما داشتند، می
 . باشندهاي فیزیولوژیکی مقاومت به سرما میارقام منابع ارزشمندي براي پژوهش در زمینه مکانیسم
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Abstract 
Strawberries (Fragaria ×  ananassa Duch.),  are vulnerable to winter cold because of unstable snow cover, 
specially during variable winter conditions of recent years. Winter cold tolerance of seven strawberry cultivars 
was evaluated using a RCBD design with a split plot arrangement at Bu-Ali Sina University in 2014. After 
exposure of plants to low temperatures (+4, -5, -10, -15, -20 and -25oC), the values of electrolyte leakage, freeze 
injury index, RWC, total chlorophyll and chlorophyll fluorescence parameters were measured. Low temperature, 
cultivar and their interactions had significant effects (P≤0.01) on all of the measured parameters. Means slicing 
of traits showed that genotypic differences were most obviously identified in -25oC as compared to the other 
temperature treatments. ‘Krasnyy bereg’ and ‘Queen Elisa’ were the most cold tolerant cultivars with the lowest 
electrolyte leakage and freeze injury index. These cultivars had the highest chlorophyll content and chlorophyll 
fluorescence rates in -25oC whereas ‘Chandler’ and ‘Tennessie Beauty’ were the most susceptible cultivars to 
low temperatures. RWC, total chlorophyll and chlorophyll fluorescence parameters had a positive correlations 
with each other while had a negative correlations with electrolyte leakage and freeze injury index of leaf. 
Keywords: Chlorophyll fluorescence, Electrolyte leakage, Freezing injury, Screening, Strawberry. 
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