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 چکیده

شود. پژوهش حاضر بمنظور بررسی اثر اسیدسالیسیلیک ست که اغلب در اثر سرمازدگی بهاره دچار صدمه میهای مناطق معتدله اانگور یکی از میوه
تصادفی با سه تکررار   دانه سفید، پرلت و گونه ریپاریا، بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالًبر کاهش صدمه ناشی از سرمازدگی بهاره در ارقام انگور بی

های ساعت روی نهال 24 زمانی فاصله با برگی و 4-5مرحله  دو مرتبه دردر موالر میلی 1 و 5/0های صفر )شاهد(، با غلظتانجام شد. اسیدسالیسیلیک 
درجره   -2عامل دما در سه سطح شامل عدم سرما )گلخانره برا دمرای طبیعری(، دماهرای صرفر و        ساعت، 24دوساله گلدانی محلولپاشی گردید. پس از 

درجه سانتی گراد درصد سوختگی شاخه افزایش و درصرد   -2اعت اعمال شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش سرما تا س 8به مدت  گرادسانتی
یش مانی جوانه های باقی مانده کاهش یافت، همچنین تحت این شرایط صدمه به غشاء سلولی و در نتیجه نشت یونی و تولید مالون دی آلدهید افزازنده

ها گردیرد و کمتررین میرزان نشرت     موالر باعث کاهش صدمه به شاخه و افزایش قدرت بازیابی نهالمیلی 1د اسیدسالیسیلیک با غلظت نشان داد. کاربر
 6/193نانومول بر گرم وزن تر( نیز در این غلظت مشراهده شرد. همچنرین افرزایش غلظرت پررولین )       15/0درصد( و مالون دی آلدهید ) 18الکترولیتی )

میلی گرم بر گرم وزن تر(  3/12های محلول )میلی گرم بر گرم وزن تر( و حداکثر تجمع کربوهیدرات 6/26رم وزن تر( و ترکیبات فنولی )میکرومول بر گ
رسد اسیدسالیسیلیک توانسته است منجر به کاهش صدمات ناشی از تنش سرما به غشرای  موالر اسیدسالیسیلیک اتفاق افتاد. بنظر میدر تیمار یک میلی

 های تحت تنش، اثرات منفی سرمازدگی را بهبود بخشد.ها شده و با افزایش قدرت بازیابی نهالولسل
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  2  1 مقدمه

( یکی از محصوالت مهم باغی در جهران  .V. vinifera Lانگور )
ای در ارزآوری و افزایش صادرات غیر نفتی ن است و نقش عمدهو ایرا
بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی، سطح زیر کشرت انگرور    دارد.

هزار هکتار در رتبه  316ایران با میلیون هکتار بوده و کشور  7در دنیا 
میلیرون ترن    5/77هفتم دنیا قرار دارد. میزان تولید انگرور نیرز حردود    

میلیون ترن در رتبره نهرم     5/2که کشور ایران با تولید حدود باشد می
هرزار هکترار از سرطح برارور      75استان فارس با  (.3جهان جای دارد )

هرای قرزوین،   های کشور، در جایگاه نخست قرار دارد. استانتاکستان
خراسان رضوی، آذربایجان غربی، همدان و آذربایجان شررقی نیرز در   
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 (.3اند )ههای بعدی قرارگرفترتبه
باشرد،  های کشت و پررور  انگرور مری   سرما یکی از محدودیت 
که جلوگیری از خسارت ناشی از سرمازدگی از نکات مورد توجه بطوری

تواند به دلیرل وقرو    در مناطق انگور کاری دنیا است. این خسارت می
هرای ناگهرانی، سررمای زودرس پراییزه و دیرررس بهراره در       یخبندان

توان به یخبندان زمستان سال که از آن جمله می باشدمنطقه موکاری 
و سررمازدگی دیرررس بهراره     95، سرمازدگی زودرس پاییزه سرال  86
 90برر اسراس مشراهدات، گراهی ترا       اشاره نمود. 97و  94های سال

رود ها توسط صدمات ناشی از سرما از بین میدرصد محصول تاکستان
 ،1397 بهرار  رمازدگی(. طبق گرزار  خبرگرزاری ایسرنا، طری سر     3)

 هرای باغ متوجه بوده و زراعی هایخسارت از بیشتر باغی هایخسارت
 بوده درصد خسارت 90 تا 10 با گردو و دارهسته انگور، درختان سیب،
زده  تخمرین  تومران  میلیرارد  هرزار  12 خسارت، تقریبی برآورد است و
 است. شده

گل انگور در  هایهای سبز و خوشهها، شاخهصدمات سرما به تنه
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اوایل فصل رشد در اکثر ارقام تجاری منجر به کاهش چشمگیر میزان 
ها نیازمند هزینره براالیی اسرت    محصول شده و کشت مجدد این بوته

درجره   2های علفی نورست تحمل سررمای پرایین ترر از    (. شاخه71)
بیننرد  گراد را نداشته و در کمتر از این دما به شدت آسریب مری  سانتی
(3 .) 

 در پرایین  دماهرای  آور زیران  اثررات  برابر در گیاهان از محافظت

 دانرش  و تجربره . باشرد ای مری مالحظه قابل اهمیت دارای کشاورزی

 و تردابیر  برا  کره اسرت   رسانیده اثبات به را واقعیت این تاکنون بشری
 بره  را ناشری از دمرای پرایین    خسارت توانمی های مناسبپیشگیری

 خسرارت  از جلروگیری  هایراه اد. یکی ازد قابل توجهی کاهش میزان

 اسرید  گیراهی نظیرر   رشرد  هرای کننرده  تنظریم  از استفاده سرمازدگی،
 اسرید  کره  اسرت  داده نشران  هرا رسری . بر(69) باشرد مری  سالیسیلیک
 محیطری  هایتنش به پاسخ دریک ترکیب فنولی بوده و  سالیسیلیک

 رسرد می ظرن به. (70دارد ) گیاهان نمو و تنظیم رشد در کلیدی نقش

و احتماال  دارد نیز نقش تنش سرما به مقاومت در اسید سالیسیلیک که
پراکسید  متابولیسم آنتی اکسیدان و هایفعالیت آنزیم بر طریق تاثیر از

 را سرما گیاه به تحمل و افزایش سرما خسارت زمینه کاهش هیدروژن،
سرمایی نقش حفاظتی اسید سالیسیلیک در برابر آسیب آورد. فراهم می

، (63(، انرار ) 15(، هلو )62پسته )(، 7) در گیاهان مختلف مانند لیموآب
ها نشان داده است گزار  شده است. بررسی (48( و گردو )30زردآلو )

های انگور با اسرید سالیسریلیک باعرث افرزایش     پاشی قلمهکه محلول
های سرمایی و گرمایی از طریق کاهش نشت یونی و مقاومت به تنش

علیرضرایی  (. 70هرا شرده اسرت )   پراکسیداسیون غشای سلول کاهش
مروالر  پاشی یک میلری ( نیز بیان نمودند محلول1در و همکاران )نوقون

های گل زردآلو باعث کراهش آسریب بره    اسید سالیسیلیک روی جوانه
مادگی و نشت یونی تحت تنش یخ زدگی مصنوعی )چهار سراعت در  

 بره نظرر  همچنین  د گردید.درجه سلسیوس( نسبت به شاه -4دمای 

آن  متعاقرب  و پررولین  متابولیسرم  هایرسد اسید سالیسیلیک آنزیممی
 بیران  (52)لئرو و همکراران    (.13دهرد ) مری  را افزایش پرولین تجمع

 مروالر میلی 1 و 5/0 غلظت با سالیسیلیک اسید محلولپاشی که نمودند

 و رولینپر  میرزان  افرزایش  بره  منجر 1اینچی اینکا گیاه نشاهای روی
 بهبرود  موجرب  طریرق  ایرن  از رسدمی و بنظر محلول گردید قندهای

 گردید.  تنش تحت گیاهان در سرما به تحمل
سرمازدگی منجر بره از هرم پاشریدگی مرواد پکتیکری در دیرواره       

هرایی در غشرا و   سلولی، جامد شدن بخرش لیپیردی و ایجراد شرکا     
خروج مواد از سرلول  های کنترل کننده ورود و اختالل در فعالیت آنزیم

توانرد  (. بررسی غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهی مری 32شود )می
بیانگر میزان تخریب غشاء سلولی باشد، زیرا این ترکیب تحرت تراثیر   

گیرری  (. اندازه11شود )تخریب و پراکسیده شدن غشاء سلولی آزاد می

                                                 
1- Plukenetia volubilis 

پذیر مری ها را امکانمیزان نشت الکترولیتی نیز، تخمین خسارت بافت
( برای بررسری  24کند. این رو  اولین بار توسط دکستر و همکاران )
های مورفولروژیکی  مقاومت به سرما در گیاهان بکار برده شد. خسارت

ای شردن  هرا، قهروه  ها شرامل تیییرر رنرا بافرت    سرمازدگی در شاخه
( 12( و همچنین شاخص رشد مجدد )2اکسیداتیو در اثر اکسیداسیون )

توانند از طریق انباشتن باشد. گیاهان میاومت به سرما میدر تعیین مق
برخی مواد تنظیم کننرده اسرمزی ماننرد اسرید آمینره فعرال پررولین،        

ها مقاومت خود را به دمای پرایین  های محلول و پروتئینکربوهیدرات
( و از این طریق منجر به محافظت از غشرای سرلولی   4افزایش داده )

 (.31شوند )پایداری غشا (، کاهش تلفات آب و 53)
در پژوهش حاضر اثر کاربرد اسید سالیسریلیک برر واکرنش نهرال    

دانه سفید دانه بازارپسند از قبیل بیهای دو ساله گلدانی انگور ارقام بی
و پرلت سیدلیس و گونه ریپاریا تحت شرایطی مشابه سرمازدگی بهاره 

 بررسی گردید.

 

 هامواد و روش

 باغبرانی  علروم  مهندسری  گروه تحقیقاتی گلخانه در پژوهش این

شهرسرتان   دانشگاه تهرران واقرع در   طبیعی منابع و کشاورزی پردیس
گردیرد.   اجررا  گلردانی  ساله دو هاینهال روی 1396 بهار سال در کرج
 ایرن . بود و گونه ریپاریا سفید، پرلت دانهشامل بی آزمایش مورد ارقام

وزن  برا  3O6H7Cسریلیک ) سالی اسید شامل فاکتوریل بصورت آزمایش
هرای  غلظرت  برا ( آلمران  مرك شرکت محصول گرم، 2/138 مولکولی

 برگری، دو  4-5(، در مرحلره  27، 1موالر )میلی 1و  5/0صفر )شاهد(، 
 کرامالً  طرح قالب در غلظت، هر در ساعت 24 زمانی فاصله با و مرتبه

مل (. تیمار دما در سه سرطح شرا  52اجرا گردید ) تصادفی در سه تکرار
درجره   -2عدم سررما )گلخانره برا دمرای طبیعری(، دماهرای صرفر و        

از آخررین   سراعت پرس   24اعمال شد، به این صورت کره   گرادسانتی
 با قابلیت تنظیم رشد اتاقک به گلخانه از گیاهان گلدانی پاشی،محلول

دماهای صفر و  ساعت در 8به مدت  و و رطوبت منتقل شده دما، زمان
از اتمرام   پرس  گلردانی  (. گیاهان52قرار گرفتند ) گراددرجه سانتی -2

سراعت   72بره گلخانره انتقرال یافتره و پرس از       سرمادهی مصنوعی،
قرارگیری در دمای طبیعی، درصد سروختگی شراخه از طریرق نسربت     
طول شاخه سوخته به طول کل شاخه محاسبه شد. همچنرین قردرت   

های به کل جوانهها از طریق نسبت تعداد جوانه سبز شده بازیابی نهال
 روز پس از سرمادهی تعیین گردید.  20نهال، 

سراعت   24های برر   ها، نمونهگیری نشت الکترولیتبرای اندازه
 20بعد از سرمادهی مصنوعی تهیه شده و سرپس در فرالکون حراوی    

سراعت در دسرتگاه شریکر     24لیتر آب مقطر ریخته و بره مردت   میلی
 160گرراد و  درجره سرانتی   22-25( با دمای DS Labnet 311)مدل 

دور در دقیقه قرار داده شرد و سرپس میرزان نشرت اولیره آن توسرط       



 363     ویتیس ریپاریاو  ویتیس وینیفرااثر اسید سالیسیلیک بر كاهش خسارت سرمازدگي بهاره در برخي ارقام 

دقیقه در  30ها به مدت متر قرائت گردید. در ادامه، نمونه ECدستگاه 
گراد و فشار یک اتمسفر اتوکالو شده تا مابقی درجه سانتی 121دمای 

قررار دادن   سراعت پرس از   24ها آزاد شوند. نشرت نهرایی   الکترولیت
 درصرد  های اتوکالو شده در دستگاه شیکر ثبت گردید و نهایتراً نمونه

 (.  9تعیین شد ) زیر اساس فرمول بر نسبی یونی نشت

 (1)                                                100×2/EL1REL= EL 

:REL 1 نسبی یونی نشت:EL  اولیرررره یررررونی نشرررت
 2:EL ثانویه یونی نشت 
 دی مرالون  غلظرت  غشرا،  لیپیدهای نجش پراکسیداسیونس برای

 24غشرا   شردن اسریدهای چررب    پراکسیده محصول عنوان به آلدهید
( انردازه 37پکرر )  و هیت رو  ساعت بعد از سرمادهی مصنوعی و به
گررم از بافرت برر  را برا      5/0گیری شد. برای این منظرور، در ابتردا   

ترری کلرواسرتیک اسرید     لیترر میلری  5نیتروژن مایع ساییده و بره آن  
(TCA     یک درصد اضافه گردید. عصاره بدسرت آمرده بره مردت )20 

گراد سانتریفیوژ درجه سانتی 4دور در دقیقه در دمای  14000دقیقه با 
 20لیترر محلرول   میلری  5لیتر از عصاره روشناور، و سپس به یک میلی

درصرد تیوباربیتوریرک اسرید     5/0درصد تری کلرواستیک اسید حاوی 
(TBA  اضافه شد. مخلوط حاصل به مردت )95دقیقره در دمرای    30 

ها گراد قرار گرفته و بالفاصله در یخ سرد شد. سپس نمونهدرجه سانتی
دقیقه سانتریفیوژ گردید. در  5دور در دقیقه به مدت  10000مجددا در 

-TBAتیوباربیتوریک اسید )-نهایت ماده قرمز رنا مالون دی آلدهید

MDAنرانومتر توسرط اسرپکتروفتومتر     532ه در طول موج ( تولید شد
( T80 UV/VIS Spectrometer PG Instruments Ltdمرردل )
 600های اختصاصی نیز در طول موج گیری و جذب سایر رنگیزهاندازه

نانومتر قرائت شد. غلظرت مرالون دی آلدهیرد برا اسرتفاده از ضرریب       
گرم وزن تر و  بر حسب نانومول بر cm 1-mM 155-1خاموشی معادل 

 توسط رابطه زیر تعیین شد. 

(2)                 (nM/gFW)  1000 ×)/155600A-532MDA=(A 

:MDA 600آلدهیرد        دی مرالون  غلظت:A  600 مروج  طرول 

  نانومتر  532 موج طول A:532 نانومتر      

از  هرای محلرول، پرس   گیری میرزان کربوهیردرات  منظور اندازه به
 24 مدت به و شده رشد خارج اتاقک از هاگلدان مادهی،سر پایان تیمار

 از قرار گرفتنرد. سرپس   طبیعی تحت شرایط دمای و گلخانه در ساعت

گردید و توسرط ازت مرایع درون    تهیه های بر گرم نمونه 5/0 هاآن
لیترر  میلری  5هاون چینی ساییده و در لوله آزمرایش ریختره و بره آن    

ها ورتکس شد. بدین ترتیب، از نمونهدرصد افزوده و سپس  95اتانول 
 5دو فاز جامد و مایع به دقت جدا و مجددا به فاز جامد دو بار و هر بار 

اضافه و به شدت تکران داده شرد ترا فراز مرایع       %70لیتر اتانول میلی
دور در دقیقره بره مردت     4500تفکیک گردید. کل فاز مایع با سرعت 

 10یی آن جدا شد. سپس بره  دقیقه سانتریفیوژ گردید و بخش باال 15
 15) لیترر معرر  آنتررون   میلری  3/0لیترر از عصراره تهیره شرده     میلی

درصرد( اضرافه    72لیتر اسید سرولفوریک  میلی 10گرم آنترون به میلی
 گراد قراردرجه سانتی 100ماری دقیقه داخل بن 10گردیده و به مدت 

هرا،  ونره تا واکنش رنگی انجام شود. پرس از خنرک شردن نم    شد داده
ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طرول مروج   میزان جذب نوری آن

گرم در نانومتر قرائت شد و مقدار قندهای محلول بر حسب میلی  625
     (.68گرم وزن تر بر  از رابطه زیر محاسبه گردید )

(3)        

ساعت پس از پایران   24 پرولین، میزان گیریتهیه عصاره و اندازه
بیتز و همکراران   رو  ها در گلخانه و بهسرمادهی و قرارگیری گلدان

گرم بر  توسط نیتروژن  5/0گیری، ابتدا ( انجام شد. برای عصاره10)
مایع در هاون چینی بخوبی ساییده شده و درون لوله آزمایش ریخته و 

زن به حجرم(  )و %3لیتر اسید سولفوسالیسیلیک میلی 10سپس به آن 
دور در دقیقه  15000دقیقه با سرعت  10-15اضافه نموده و به مدت 

لیتر از میلی 2گراد سانتریفیوژ گردید. سپس به درجه سانتی 4در دمای 
لیتر محلول نرین  میلی 2لیتر اسید استیک و میلی 2عصاره صا  شده، 

 20لیتر اسرید اسرتیک و   میلی 30گرم نین هیدرین در  25/1هیدرین )
موالر( افزوده و با ورتکس مخلروط شردند.    6لیتر اسید فسفریک میلی
درجره سرانتی   100ماری با دمای دقیقه داخل بن 60ها به مدت نمونه

لیترر  میلری  4ها روی یرخ،  گراد قرار گرفتند. پس از خنک کردن نمونه
ثانیه ورتکس شد تا بخروبی مخلروط    20تولوئن به هر نمونه اضافه و 

دقیقه  30ها به مدت لین وارد فاز تولوئن گردد. سپس، نمونهشده و پرو
به حال سکون رها شدند و نهایترا میرزان جرذب نروری فراز روشرناور       

نرانومتر   515ها توسط دسرتگاه اسرپکتروفتومتر، در طرول مروج     نمونه
ها قرائت و از تولوئن به عنوان بالنک استفاده شد. میزان پرولین نمونه

 ر گرم وزن تر بر  از رابطه زیر محاسبه گردید.بر حسب میکرومول د

(4)              
ساعت پس  24برای اندازه گیری ترکیبات فنولی در این آزمایش، 

گرمی  2های ها در گلخانه نمونهاز پایان سرمادهی و قرارگیری گلدان
درصرد   80لیترر اترانول   میلری  8از بافت بر  تهیه گردید و سپس برا  

دور در دقیقه سرانتریفیوژ شرد.    12000دقیقه با  20ت ساییده و به مد
لیترری  میلری  15های لیتر از روشناور را درون فالکونمیلی 5/0سپس 
میکرولیتر معر  فولین سریوکالتو بره محتروی فرالکون      500ریخته و 

درصرد بره    7لیتر کربنات سردیم  میلی 1دقیقه،  2اضافه شد و پس از 
میلی 6یی با استفاده از آب مقطر به مخلوط واکنش افزوده و حجم نها

دقیقره درون برن مراری برا      90ها بره مردت   لیتر رسانیده شد. فالکون
در نهایرت   .گراد و شرایط تاریکی قرار داده شدنددرجه سانتی 30دمای

 725 مروج  اسرپکتروفتومتر برا طرول    به وسیله هامحتوی فنولی نمونه
هرای  محلرول  کلیره  ایایرن رو  برر   (. از22نانومتر اندازگیری شرد ) 

 برده کار به رسم منحنی کالیبراسیون استاندارد و گالیک اسید استاندارد
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 شد.

 برا  نمودارهرا  رسرم  و SPSSافرزار  نتایج توسط نرم آماری تجزیه

 بره  هرا نیرز  داده میانگین انجام شد. مقایسه Excel افزارنرم از استفاده

 گرفت. انجام در سطح پنج درصد LSD آزمون رو 
 

 تایج و بحثن

، تیمار اسید سالیسیلیک و 1بر اساس نتایج تجزیه واریانس جدول 
داری بر برخی خصوصریات رویشری از قبیرل درصرد     سرما اثرات معنی

هرا و پارامترهرای فیزیولروژیکی    سوختگی شاخه و قدرت بازیابی نهال
شامل درصد نشت یونی نسربی و میرزان مرالون دی آلدهیرد پرس از      

ی مصنوعی در برخی از ارقام انگور گونره وینیفررا   اعمال تنش سرماده
 دانه سفید و پرلت و گونه ریپاریا داشته است.نظیر بی

، با کاهش دما درصد سوختگی شاخه افرزایش  1با توجه به شکل 
گرراد در مقایسره برا شراهد     درجه سانتی -2یافته و در دماهای صفر و 

کراربرد اسرید    دار نشران داده اسرت. برر اسراس نترایج،     اختال  معنی
سالیسیلیک منجر به کاهش درصد سوختگی شاخه شده است، بطوری

درصد( اختال  معنری  14موالر آن )میلی 1پاشی با غلظت که محلول

درصد( داشته است. بین ارقام گونه  65داری نسبت به عدم کاربرد آن )
 گرراد اختالفرات  درجه سانتی -2وینیفرا و گونه ریپاریا با کاهش دما تا 

 دار شد. معنی
هرای  های نهالمشخص شده است جوانه 2همانطور که در شکل 

گرراد کراهش   درجره سرانتی   -2ارقام مختلف انگور با کاهش دمرا ترا   
هرا و قردرت بازیرابی    چشمگیری در درصد سبز شردن و رشرد جوانره   

میلری  1و  5/0هرای  پاشی اسید سالیسیلیک با غلظرت داشتند. محلول
هرای ارقرام وینیفررا    های نهرال رصد رشد جوانهموالر باعث افزایش د

درصرد( در   86و  76گرراد )بره ترتیرب    درجره سرانتی   -2تحت تنش 
درصد( گردید. در ایرن آزمرایش، گونره     45مقایسه با عدم کاربرد آن )

گرراد  ریپاریا بیشترین قدرت بازیابی را در دماهای صرفر درجره سرانتی   
درجره   -2و در دمرای  درصرد(   100بدون کاربرد اسرید سالیسریلیک )  

مروالر )بره   میلی 1و  5/0های پاشی با غلظتگراد توسط محلولسانتی
دانره سرفید و   درصد( نشان داد و نسبت به ارقرام بری   98و  88ترتیب 
داری داشرت، در  درصد( از نظر آماری اخرتال  معنری   89و  75پرلت )
دار یکه بین دو رقم ذکر شده در گونه وینیفرا ایرن اخرتال  معنر   حالی
 نبود. 

 

های دو ساله گلدانی برخی از ارقام پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال، دما و رقم بر کیلیسیسال دیاس اثرتجزیه واریانس  -1 جدول

 انگور تحت تنش سرمازدگی بهاره
Table 1- ANOVA for the effect of Salicylic acid dose, temperature and cultivar on morphological and physiological 

parameters of two-year potted seedlings of some grape varieties under spring cold stress 

 منابع تغییرات

Source of variation 

 درجه آزادی
df 

 میانگین مربعات

Mean of squares 

 درصد سوختگی شاخه
Burned shoot  

 قدرت بازیابی
Recovery 

 درصد نشت یونی
EL  

 آلدهید دی مالون
MDA  

 غلظت 

Dose 
2 1241.76** 1336.93** 943.36** 0.0723** 

 دما
Temp 

2 9406.18** 5198.75** 9711.58** 0.6291** 

 1رقم
1cv 

2 531.47** 124.79* 1998.35** 0.0453** 

 دما× غلظت 
Dose × Temp 

4 1062.90** 1046.93** 231.54** 0.0205** 

 رقم× لظت غ
Dose × cv 

4 82.56** ns58.03 ns15.73 0.0078** 

 رقم× دما 
Temp × cv 

4 303.20** 80.12* 349.42** 0.0235** 

 رقم× دما × غلظت 
Dose × Temp × cv 

8 69.29** 68.44* ns17.22 0.0040** 

 خطا
Error 

54 5.6 25.72 10.24 0.0002 

 دار: غیر معنیnsدرصد،   5دار در سطح احتمال معنی :*درصد،  1دار در سطح احتمال : معنی**

**: Significant at 1% probability level, *: Significant at 5% probability level, ns: non-significant 
 برخی ارقام گونه ویتیس وینیفرا و ویتیس ریپاریا.  1

1. Some Cultivars of Vitis vinifera and Vitis riparia 
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های دو ساله گلدانی ارقام بی دانه سفید، پرلت و گونه رقم بر درصد سوختگی شاخه نهال ×دما  × کیلیسیسال دیاس برهمکنش غلظت -1شکل 

 ساعت پس از سرمادهی مصنوعی 72ریپاریا، 

Figure 1- The interaction effect of Salicylic acid dose × temperature ×cultivar on burned shoot (%) of two-year-old potted 

seedlings of Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia, 72 hours after cold stress 
 باشد.( میSE±دهنده خطای استاندارد )شاخص باالی هر ستون نشان

The top indicator of each column represents the standard error (± SE). 

 

 
 20های دو ساله گلدانی ارقام بی دانه سفید، پرلت و گونه ریپاریا رقم بر قدرت بازیابی نهال ×دما  × کیلیسیسال دیاس ش غلظتبرهمکن -2شکل 

 روز پس از سرمادهی مصنوعی

Figure 2- The interaction effect of Salicylic acid dose × temperature ×cultivar on recovery of two-year-old potted seedlings of 

Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia, 20 days after cold stress 
 باشد.( میSE±دهنده خطای استاندارد )شاخص باالی هر ستون نشان

The top indicator of each column represents the standard error (± SE). 

LSD 5%= 3.87  

LSD 5%= 8.31 
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های دو ساله گلدانی ارقام بی دانه سفید، پرلت و گونه رقم بر درصد نشت یونی نسبی نهال ×ما د × کیلیسیسال دیاس برهمکنش غلظت -3شکل   

 ریپاریا، پس از اعمال سرمادهی مصنوعی

Figure 3- Effect of dose, temperature and cultivar on EL (%) of two-year-old potted seedlings of Bidaneh Sefid, Perlette and 

Riparia, after cold stress 
 باشد.( میSE±دهنده خطای استاندارد )شاخص باالی هر ستون نشان

The top indicator of each column represents the standard error (± SE). 

 

 
ی دانه سفید، پرلت و گونه های دو ساله گلدانی ارقام برقم بر غلظت مالون دی آلدهید نهال ×دما  × کیلیسیسال دیاس برهمکنش غلظت -4شکل 

 ریپاریا پس از اعمال سرمادهی مصنوعی
Figure 4- The interaction effect of Salicylic acid dose × temperature ×cultivar on MDA of two-year-old potted seedlings of 

Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia, after cold stress 
 باشد.( میSE±دهنده خطای استاندارد )نشان شاخص باالی هر ستون

The top indicator of each column represents the standard error (± SE). 
 

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که کاهش دما منجرر بره افرزایش    
که در دماهرای صرفر و   درصد نشت یونی نسبی گردیده است، بطوری

داری نسبت بره  د( اختالفات معنیدرص 68و  37گراد )درجه سانتی -2
درصد( مشراهده شرد. برین ارقرام مختلرف نیرز ایرن         23دمای شاهد )

که بیشرترین  دار بود، بطوریاختال  در درصد نشت یونی نسبی معنی
درصرد( و   71گراد در رقم پرلرت ) درجه سانتی -2میزان آن در دمای 

میلری  1رد درصد( وجود داشرت. کرارب   42کمترین آن در گونه ریپاریا )
موالر اسید سالیسیلیک باعث کاهش درصد نشت یونی گردید، بر ایرن  

موالر اسید سالیسیلیک و در میلی 1اساس کمترین میزان آن در تیمار 
 -2درصد( و بیشترین درصرد نشرت یرونی در دمرای      18تیمار شاهد )
درصد( مشاهده  68گراد و بدون کاربرد اسید سالیسیلیک )درجه سانتی
 (.  3ل شد )شک

نشان داده شده است تیمرار سررمازدگی    4همانگونه که در شکل 
منجر به افزایش پراکسیداسیون لیپیردهای غشرا و در نتیجره افرزایش     

که بیشرترین میرزان آن   میزان مالون دی آلدهید گردیده است، بطوری
گراد در هر دو رقم بی دانه سرفید و پرلرت و   درجه سانتی -2در دمای 

LSD 5%= 0.02 

LSD 5%= 4.84 LSD 5%= 4.84 
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یپاریا نسبت به دمای شاهد مشاهده شد. کاربرد اسرید  همچنین گونه ر
موالر موجرب کراهش میرزان    میلی 1و  5/0های سالیسیلیک با غلظت

گرراد نسربت بره    درجه سانتی -2مالون دی آلدهید در دماهای صفر و 
گرراد  درجره سرانتی   -2کره در دمرای   عدم کاربرد آن گردید، بطروری 

پاشی اسید سالیسیلیک حلولکمترین میزان مالون دی آلدهید توسط م
نانومول بر گرم وزن ترر( در مقایسره برا     40/0موالر )میلی 1با غلظت 
نانومول بر گررم وزن ترر( در ایرن دمرا      72/0و  65/0ها )سایر غلظت

گرراد  مشاهده شد. بین ارقام گونه وینیفرا در دمای صفر درجره سرانتی  
این گونه و گونه  داری وجود نداشت ولی در این دما بیناختال  معنی

درجره سرانتی   -2که در دمرای  دار بود، در حالیریپاریا اختالفات معنی
نانومول بر گرم وزن ترر( و   40/0دانه سفید و پرلت )گراد بین ارقام بی

دار نانومول بر گرم وزن تر( اختال  معنی 33/0همچنین گونه ریپاریا )
 مشاهده گردید.

پس از برطر  شردن سررما در   میزان رشد مجدد و قدرت بازیابی 
( مورد ارزیرابی قررار گرفتره    66( و انگور )20های کیوی فروت )شاخه

ترین دالیل کاهش قدرت بازیابی تحت تنش سرمازدگی است. از مهم
هرا  (، نشت الکترولیرت 54های پارانشیمی )توان به تخریب یاختهرا می
د. در ایرن  ( نسربت دا 40هرای آزاد اکسریژن )  ( و افزایش رادیکرال 59)

ارزیابی آسریب یرخ   هایدار شدن تاثیر تیمار در شاخصمعنیآزمایش، 
دهنده تاثیر مثبت کراربرد اسرید سالیسریلیک برا     زدگی مصنوعی نشان
موالر به منظور افزایش تحمل فیزیولوژیکی گیاه بره  غلظت یک میلی

هرای دیرر   زدگی بهاره و کاهش خسارت ناشری از وقرو  یخبنردان   یخ
ه بود. همانطور که نتایج نشان داد بین ارقام گونه وینیفرا و هنگام بهار

گونه ریپاریا در تحمل به سرمازدگی بهاره اختال  وجود داشت و طبق 
رفت که گونه ریپاریا تحمل های پیشین چنین انتظار مینتایج پژوهش

بیشتری به سرما داشته باشد که البته برا نترایج آزمرایش کنرونی نیرز      
همچنین از نظر قدرت بازیابی نیز گونه ریپاریا نسربت  مطابقت داشت. 

به ارقام گونه وینیفرا تحت شررایط ترنش سررما برترری نشران داد و      
( در پژوهشی تاثیر سرما بر 55نجاتیان )قدرت بازیابی بیشتری داشت. 

چند کلون انگور بی دانره را در شررایط سررمای طبیعری و مصرنوعی      
با افزایش شدت سررمای مصرنوعی    بررسی نمود و نتایج نشان داد که

( نیرز نترایج   45ها بیشتر بود. کاووسی و همکراران ) میزان مر  جوانه
( نیز نشان دادنرد کره   44مشابهی گزار  نمودند. کریمی و همکاران )

درجره سرانتی   -14در ارقام انگور حساس به سرما، تیمارهای دمرایی  
و بره اصرطالح   هرا شرد   گراد و پایین تر، سبب خسارت شدید به جوانه

کره در  ها حاصل نشد، در حرالی ها کور ماندند و رشد جدید در آنجوانه
گرراد موجرب مرر  کامرل     یتدرجه سان -18ارقام مقاوم، تیمار دمایی 

ها مشاهده نشد. نتایج تیمار گیاهچهها شد و باز شدن جوانههمه جوانه
سریلیک  های خیار با اسید سالیسیلیک نشان داد که کراربرد اسرید سالی  

ها در شرایط تنش دمای پایین شده است سبب بهبود رشد و بقاء نهال
(50 .) 

رادیکرال  بیننرد، مری  آسیب سرما اثر بر گیاه هایبافت که هنگامی
 چررب  هایداسری  و لیپیردها  به رساندن آسیب باعث اکسیژن آزاد های
 افزایش و شدن آبگزه پدید بروز وضعیت، اینه نتیج و( 33شده ) غشا

ها در اثر صردمه سررمازدگی در   نشت الکترولیت (.5) است یونی نشت
( 72( و برادام ) 49(، کیروی ) 9های چوبی نظیر زیتون )بسیاری از گونه

 یرونی  نشت کاهش سبب سالیسیلیک اسید کاربردگزار  شده است. 

. ارشرادی و  است شده (70 و 51)انگور و (64) فرنگی گوجه گیاهان در
 نشرت  درصرد  افرزایش  باعث دما کاهشکه ( بیان کردند 27طاهری )

 تحرت  افرزایش  رونرد  ولی شد،و بر  انگور  ساقه هاینمونه در یونی

 برا  اسرید  سالیسیلیک کاربردو  گرفت قرار اسید سالیسیلیک تیمار ثیرات

 و یونی نشت کاهش بر چشمگیری اثرموالر میلی 1 و 5/0 هایغلظت
سرانتی  هدرج -8 تا صفر سرمایی تنش نهدام در هاسالمت بافت حفظ
 سالیسیلیک اسید با ریز بادامی رقم پسته هاینهالاتیمار د .داشت گراد

 یرونی  نشرت  کراهش  طریق از هاآن سرمای به مقاومت افزایش سبب
یکی از اثررات عمرده ترنش سررما برر غشرا،       (. 62) است شده هابر 

های غشایی است کره در اثرر ایجراد مرالون دی     پراکسیداسیون چربی
ید به عنوان محصول نهایی پراکسیداسیون اسیدهای چررب غیرر   آلده

(. بردین ترتیرب برا تیییرر در سراختار غشرا و       16آید )اشبا  بوجود می
پرذیری  ها و افزایش مواد محلول سمی، نفوذپذیری و انعطرا  پروتئین

ها از غشا و در نتیجه ایجاد خسارت به غشا افزایش یافته و خروج یون
(. در این آزمایش نیز، غلظرت یرک میلری   14ود )شگیاهان تسریع می

موالر اسید سالیسیلیک منجر به کاهش میزان مرالون دی آلدهیرد در   
مقایسه با عدم کاربرد آن گردید که این نتیجه ممکن اسرت از طریرق   

اکسیدانی از قبیرل  های آنتیاثر اسید سالیسیلیک بر فعال نمودن آنزیم
اکسیداز حاصل شده باشد، به طوریگایاکول پراکسیداز و آسکوربات پر

های فعال اکسیژن مانع ها از طریق خنثی نمودن رادیکالکه این آنزیم
صدمه به غشای سلولی شده و در نتیجه منجر به کاهش غلظت ایرن  

( طی بررسی تاثیر دمرای  44صفت گردیده است. کریمی و همکاران )
گرزار    زدگی بر غلظت مالون دی آلدهیرد در شرش رقرم انگرور،    یخ

نمودند که پراکسیداسیون غشا در همه ارقام همراه با کاهش دما رونرد  
رسد اسید سالیسیلیک با فعال کردن آنرزیم افزایشی داشت. به نظر می

( MDAهای آنتی اکسیدان باعث کاهش مقادیر مرالون دی آلدهیرد )  
(. گزار  شده است که پیش تیمرار  6گردد )حاصل از تخریب غشا می

های انگور با اسید سالیسیلیک میزان نشت الکترولیتری و  خارجی بر 
مواد واکنشی با تیوبیتوریک اسید را تحت شرایط ترنش دمرای پرایین    

های آنتی اکسیدانی مثرل  کاهش داد و بطور نسبی فعالیت بیشتر آنزیم
( و GR(، گلوترررراتیون ردوکترررراز )APXآسررررکوربات پراکسرررریداز )
شررایط ترنش باعرث شرد     ( را تحت MDHAمونودهیدروآسکوربات )

 10کراربرد خرارجی   ( نیرز بیران کردنرد کره     30گو و همکاران )(. 70)
های گرل زردآلرو باعرث    گرم بر لیتر اسید سالیسیلیک روی جوانهمیلی

کاهش نشت یرونی و محتروای مرالون دی آلدهیرد در شررایط ترنش       
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زدگی شد. بهبود برخی از پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی توسط یخ
د اسید سالیسیلیک تحت تنش سررمازدگی طبرق نترایج مطالعره     کاربر

و  48، 28، 7حاضر با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت وجرود داشرت )  
52.) 

های مربروط بره برخری از پارامترهرای     نتایج تجزیه واریانس داده
های انگور رقم بی دانه سفید و پرلت و گونره ریپاریرا   بیوشیمیایی نهال

نشان  2الیسیلیک و اعمال تنش سرما در جدول پس از کاربرد اسید س
داده شده است. بر اساس نتایج، اثر تیمار اسید سالیسیلیک و سرما برر  

های محلول و ترکیبات فنرولی دارای اثرر   صفات پرولین، کربوهیدرات
 دار بود. معنی

، میزان پرولین نهال ها 5بر اساس نتایج نشان داده شده در شکل 
که بیشترین میرزان آن  یش نشان داده است بطوریبا کاهش دما، افزا

گراد نسبت به دمای شاهد در هرر دو رقرم از   درجه سانتی -2در تیمار 
مروالر  میلری  1گونه وینیفرا و گونه ریپاریا مشاهده شده است. غلظرت  

دار میزان پرولین در ارقام بری اسید سالیسیلیک منجر به افزایش معنی
و  6/193گراد )به ترتیرب  درجه سانتی -2دانه سفید و پرلت در دمای 

و  6/147میکرومول بر گرم وزن ترازه( در مقایسره برا شراهد )     7/162
میکرومول بر گرم وزن تازه( گردیده است ولی در گونه ریپاریا  8/142

که کاربرد اسید سالیسیلیک در هرر  نتایج متفاوتی مشاهده شد، بطوری
های تحت دماهرای ترنش   دو غلظت باعث کاهش میزان پرولین نهال

میکرومول برر گررم وزن ترازه( گردیرد. همچنرین       9/131سرمازدگی )
پاشی شده برا غلظرت  میزان پرولین در دو رقم مذکور در تیمار محلول

 -2مروالر اسرید سالیسریلیک در دماهرای صرفر و      میلی 1و  5/0های 
داری نسبت به عدم کاربرد آن نشران  گراد اختالفات معنیدرجه سانتی

 دادند.
درجره   -2با توجه به نتایج این پژوهش، با کاهش دما از شاهد به 

داری افرزایش  های محلول بطرور معنری  گراد میزان کربوهیدراتسانتی
نشان داد. در این دما اختالفات بین مقادیر این پارامتر در بین ارقام بی

یسیلیک دار بود. کاربرد اسید سالدانه سفید و پرلت و گونه ریپاریا معنی
کره  های محلول گردیرد، بطروری  منجر به افزایش میزان کربوهیدرات

موالر اسید سالیسیلیک تحت دمای میلی 1بیشترین میزان آن در تیمار 
 1/10و  3/12دانره سرفید و پرلرت )   گراد در ارقام بری درجه سانتی -2

 (.   6گرم بر گرم وزن تازه( مشاهده شد )شکل میلی
پاشری اسرید   نشران داده شرده، محلرول    7همانگونه که در شکل 

های تحت تنش سالیسیلیک باعث افزایش میزان ترکیبات فنولی نهال
ارقام بی دانه سفید و پرلت و گونه ریپاریا گردید. بنابر نتایج، بیشرترین  

موالر اسید سالیسیلیک در رقرم  میلی 1میزان ترکیبات فنولی در تیمار 
میلری  4/25تازه( و گونره ریپاریرا )  گرم بر گرم وزن میلی 6/26پرلت )

 6/19گرم بر گرم وزن تازه( مشاهده شده که با رقم بری دانره سرفید )   
داری نشان داد. همچنرین در  گرم بر گرم وزن تازه( اختال  معنیمیلی
میلری  8/27گراد بیشترین میزان این شراخص ) درجه سانتی -2دمای 

گررم برر گررم وزن    لیمی 5/18گرم بر گرم وزن تازه( نسبت به شاهد )
 تازه( مشاهده شد. 

 
های دو ساله گلدانی اکسیدانی نهال های اسمزی و آنتیمقادیر برخی از تنظیم کننده ، دما و رقم برکیلیسیسال دیاس اثر تجزیه واریانس -2 جدول

 برخی از ارقام انگور تحت تنش سرمازدگی بهاره
Table 2- ANOVA forthe effect of Salicylic acid dose, temperature and cultivar on some osmotic regulators and antioxidant of 

two-year potted seedlings of some grape varieties under spring cold stress 

 منابع تغییرات

Source 

 درجه آزادی
(df) 

 میانگین مربعات

(MS) 

 پرولین

Prolin  

 های محلولکربوهیدرات

Solution carbohydrate  

 فنولی ترکیبات

Phenolic compounds  

Dose 166.05 **75.93 **421.76 2 غلظت** 

Temp 122.92 **119.48 **11225.44 2 دما** 

cv1 266.60 **37.69 **3421.67 2 1رقم** 

Dose × Temp  4 دما× غلظت ns36.17 3.79** 25.84** 

Dose ×cv  12.56 **8.70 **2592.86 4 رقم× غلظت** 

Temp × cv  3.75 **2403.88 4 رقم× دما** ns3.96 

Dose × Temp × cv  1.77 **336.47 8 رقم× دما × غلظت** ns3.28 

Error  54 49.67 0.25 2.62 

 : غیر معنی دارnsدرصد،   5: معنی دار در سطح احتمال *درصد،  1: معنی دار در سطح احتمال **

: not significantnsprobability level, *: Significant at 5% probability level,  **: Significant at 1% 
 برخی ارقام گونه ویتیس وینیفرا و ویتیس ریپاریا. 1

1. Some Cultivars of Vitis vinifera and Vitis riparia 

 



 369     ویتیس ریپاریاو  ویتیس وینیفرااثر اسید سالیسیلیک بر كاهش خسارت سرمازدگي بهاره در برخي ارقام 

 
ای دو ساله گلدانی ارقام بی دانه سفید، پرلت و گونه ریپاریا، هرقم بر میزان پرولین نهال ×دما  × کیلیسیسال دیاس برهمکنش غلظت -5شکل 

 پس از اعمال سرمادهی مصنوعی

Figure 5- The interaction effect of Salicylic acid dose× temperature ×cultivar on Prolin of two-year-old potted seedlings of 

Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia, after cold stress 
 باشد.( میSE±دهنده خطای استاندارد )شاخص باالی هر ستون نشان

The top indicator of each column represents the standard error (± SE). 

 
نه سفید، پرلت و های دو ساله گلدانی ارقام بی دارقم بر میزان کربوهیدرات های محلول نهال ×دما  × کیلیسیسال دیاس برهمکنش غلظت -6شکل 

 گونه ریپاریا، پس از اعمال سرمادهی مصنوعی

Figure 6- The interaction effect of Salicylic acid dose × temperature ×cultivar on Solution carbohydrate of two-year-old 

potted seedlings of Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia, after cold stress 
 باشد.( میSE±دهنده خطای استاندارد )ص باالی هر ستون نشانشاخ

The top indicator of each column represents the standard error (± SE). 

 
 در کره  یابرد مری  افرزایش  تنش شرایط در آزاد هایرادیکال تولید

مری  ایجراد  اخرتالل  میتوکنردری  و هاتسکلروپال در هاالکترون انتقال
 23) شوندمی تنش شرایط در غشاها فروپاشی و تخریب موجب و کنند
 در و دارد اکسیدانی آنتی نقش پرولین ساختاری غیر نهآمیداسی .(34 و

 و هرا پروتئین طریق این از و است ثروم آزاد هایرادیکال بردن بین از
. از برین  (73) کندمی محافظتو اکسیداتی هایآسیب برابر در را غشاها

دد پرولین در گیاهان که برای مقابله با تنش سرما ذکرر  های متعنقش
شد، ممکن است در آزمایش ما، نقش پرولین به عنوان تنظریم کننرده   
اسمزی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و منجر به حفظ ساختار غشا 
گردیده است. در گیاه هوهوبا گزار  شده است که پرولین در واکنش 

افزایش میزان پرولین تحرت   (.17یافت )به دماهای یخ زدگی افزایش 
گزار  ( 67) گندم( و 48(، گردو )27تیمار اسید سالیسیلیک در انگور )

LSD 5%= 0.81 

LSD 5%= 11.55 
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رسد که کاربرد خارجی اسید سالیسریلیک تحرت   شده است. به نظر می
تنش سرما، محتوای اسید آبسیزیک درون سلولی را افزایش داده و به 

سرما و افزایش مقاومرت   این ترتیب منجر به تجمع پرولین در شرایط
 (.65به سرما گردید )

 

       
های دو ساله گلدانی ارقام بی دانه سفید، پرلت و گونه رقم بر میزان ترکیبات فنولی نهال ×دما  × کیلیسیسال دیاس برهمکنش غلظت -7شکل 

 ریپاریا، پس از اعمال سرمادهی مصنوعی

Figure 7– The interaction effect of Salicylic acid dose × temperature ×cultivar on Phenolic compounds of two-year-old potted 

seedlings of Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia, after cold stress 
 باشد.( میSE±دهنده خطای استاندارد )شاخص باالی هر ستون نشان

The top indicator of each column represents the standard error (± SE). 
 

در این مطالعه، کاهش میزان پرولین در گونه ریپاریا تحرت تیمرار   
اسید سالیسیلیک در مقایسه با شاهد ممکن است به این دلیل باشد که 
افزایش تحمل این گونه به سرما توسط اسرید آمینره پررولین نبروده و     

ش سایر تنظیم کننرده احتماال مکانیسم تحمل آن به سرما در اثر افزای
های محلرول و همچنرین ترکیبرات    های اسمزی از قبیل کربوهیدرات

 فنولی بوده است.
بروز تحمل به تنش با تیییر در مواد اسمزی درون سرلول همرراه   
است. گیاهان با انباشت مواد تنظیم کننده اسمزی مانند کربوهیردرات 

ایین افزایش مری ها، مقاومت خود را به دمای پهای محلول و پروتئین
 و محلرول  هرای کربوهیدرات غلظت بین مثبته رابط (.25 و 4دهند )
 گزار  شرده  (29) انار و( 58) تمشک ،(20) سیب در سرما به مقاومت
بیان شده است که تیمار با اسرید سالیسریلیک توسرط تحریرک     . است

 ماننرد  ترکیبراتی  افرزایش  وهرا  هیدرولیز قندهای نامحلول یا پرروتئین 
با  ( و42) نقش تنظیم اسمزی را برای سلول ایفا کرده محلول یقندها
مری  سرمازدگی خسارت کاهش ببس (46) بافت انجماد نقطة کاهش
مروالر اسرید   یرک میلری  (. در ایرن آزمرایش نیرز، تیمارهرای     35) شود

سالیسیلیک دارای بیشترین میزان این صفت بودند که احتماال به دلیل 
های نامحلول و تبدیل ولیز کربوهیدراتنقش هورمون در افزایش هیدر

باشد که از طریق تنظیم اسمزی، های محلول میها به کربوهیدراتآن
منجر به کاهش صدمه سرمازدگی گردیده است که این مسئله با نتایج 

 ( همخوانی دارد.7( و لیموآب شیراز )27گزار  شده در انگور )

 ذاتری  صرفتی  کسریژن، ا فعال هایگونه زیاد تولید عالی گیاهان در
ترنش   به شود. مکانیسم پاسخگوییمی ایجاد تنش شرایط در که است

آسرکوربات   کاتراالز،  سوپراکسرید دیسرموتاز،   ماننرد  هاییبوسیله آنزیم
اسرید   جملره  از هرایی آنتری اکسریدان   و پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتراز 

ات بره همرراه ترکیبر    نوکلئوتیدهای پیریردین  و گلوتاتیون آسکوربیک،
 سرمی  خاصیت بردن بین از برای هاو توکوفرول کاروتنوئیدی و فنولی

 هرای فنرولی  (. ترکیرب 60فعال ضرروری هسرتند )   اکسیژن هایگونه

به عنوان احیاکننده،  دهدمی اجازه هاآن به که دارند احیایی هایویژگی
(. 36) شروند  عمرل  وارد اکسیژن منفررد  فرونشاننده و هیدروژن دهنده

و  محلرول  هرای پرروتئین  تجمرع  هش محققان نشان داد کهنتایج پژو
 در دمرای  پایداری غشا های انگور ضمن حفظبوته در فنولی ترکیبات

دمای  به بیشتر در نتیجه سازگاری و کمتر آلدهید دی تولید مالون کم،
 .(47 و 8شرود ) منجر می هازدگی در آنیخ به تحمل کم و به افزایش

(، 57در پسرته )  سررما  سازگاری به مرحله فنولی طی ترکیبات افزایش
در این تحقیق نیز، به نظر  .است مشاهده شده (38) سیب ( و39تاك )
رسد افزایش میزان ترکیبات فنولی توانسرته انرد از طریرق اثرر برر      می

های آزاد ایجاد شده تحت تنش، منجر به حفظ غشای سلولی رادیکال
ای انگرور افرزایش داده   هر گردیده و تحمل به تنش سررما را در نهرال  

 افزایش سازگاری ( گزار  کردند که با44کریمی و همکاران ) باشند.

 دانهبیانگور در ارقام  کل محلول و فنول هایپروتئین سرما، غلظت به

 برا  ترکیبات این ارتباط مثبت که حاکی از یافت قرمز و خلیلی افزایش

LSD 5%= 1.87 LSD 5%= 1.87  
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ت کره ایرن   اسر  تراك  خرواب  های در حرال جوانه در به سرما مقاومت
تحقیقرات نشران داده   باشد. گزار  مطابق با نتایج پژوهش کنونی می

است که پیش تیمار اسید سالیسیلیک به عنروان یرک پروسره مقراوم    
سازی عمل نموده و با افزایش تروان آنتری اکسریدانی سرلول موجرب      
حفاظت بیشتر غشاهای سلولی و کاهش مقدار پراکسیداسیون لیپیردها  

(. چران و تراین   26ها شده اسرت ) یداسیون پروتئینو جلوگیری از اکس
تجمع ترکیبات فنولی را به دنبال افرزایش فعالیرت آنرزیم فنیرل     ( 19)

آالنین آمونیالیاز در انگور پرس از کراربرد اسرید سالیسریلیک گرزار       
کردند. بنابراین نتیجه گرفتند که اسرید سالیسریلیک نقرش مهمری در     

 های دفاعی گیاه دارد. بیوسنتز ترکیبات فنولی و بیان ژن

 

 گیری  نتیجه

های انگرور  ناپذیری به بوتهتواند اثرات جبرانسرمازدگی بهاره می
وارد نموده و منجر بره خسرارت اقتصرادی زیرادی بره باغردار گرردد.        

توان با راهکارهای پیشگیری کننده، از بروز خسارت سررما  بنابراین می
 ناشری  خساراتشان داد که جلوگیری نمود. نتایج پژوهش کنونی نیز ن

 برا  شرده  تیمرار  هاینهال از بیشتر شاهد هاینهال در سرمایی تیمار از
 در سالیسریلیک  اسرید  مروالر میلی یک غلظت و بود سالیسیلیک اسید
 خسرارت  شردت  کراهش  برر  مثبتری  تراثیر  گرادسانتی درجه -2 دمای

پراکسیداسیون غشای سلولی داشرته   و همچنین کاهش مورفولوژیکی
های تحت تنش ممکن اسرت بره دلیرل    تحمل به سرمای نهال ست.ا

نقش اسید سالیسیلیک در افزایش مواد آنتی اکسیدانی نظیر ترکیبرات  
هرای اسرمزی از قبیرل    فنولی و همچنین افزایش میزان تنظیم کننرده 

های محلول و در نتیجه افرزایش غلظرت شریره    پرولین و کربوهیدرات
که از این طریق ضرمن  ده باشد، بطوریسلولی و نقطه انجماد بافت بو

 غشرای  بره  خسرارت  ، باعرث کراهش  پایین دمای منفی تبعات کاهش
ها گردیده و منجر به بهبود قردرت بازیرابی   و نشت الکترولیت هاسلول
دانه سفید و پرلرت و گونره ریپاریرا    های دو ساله گلدانی ارقام بینهال

 شرود کره از  نباط مری شده است. همچنین با توجه به نتایج، چنین است
گونره   ارقام به نسبت ریپاریا مورد آزمایش، گونه مختلف هایگونه بین

 بازیابی قدرت بیشترین و شاخه سوختگی درصد کمترین وینیفرا دارای
 برا  مقایسره  در سرفید  دانه بی از بین ارقام گونه وینیفرا نیز رقم. بودند
 که بود محلول اتکربوهیدر و پرولین میزان بیشترین دارای پرلت رقم
 . باشدمی سرما رقم به شرایط این بیشتر سازگاری دهندهنشان
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Introduction: Grape (V. vinifera L.) is one of the most important crops in the world and Iran, and play a 
major role in the export income. According to World Food Organization statistics, the area under global 
cultivation has been seven million hectares and Iran ranks seventh in the world with 316,000 hectares. Grape 
production is about 77.5 million tons and Iran is ninth in the world with production of about 2.5 million tons. 
Fars province is in the first place with 75,000 hectares of fertile vineyards. Qazvin, Khorasan Razavi, West 
Azarbaijan, Hamadan and East Azarbaijan provinces are also ranked next. Cold stress is one of the constraints on 

the cultivation of grapes, so prevention of frost damage is one of the important points in the world's grape areas. 
This damage could be due to early autumn cold and late spring in the temperate region, such as winter frost of 

2007, early autumn frost of 2015 and late spring frost of 2014 and 2017. Protecting plants against the harmful 

effects of low temperatures in agriculture is considerable. One way to prevent frost damages is using plant 
growth regulators such as salicylic acid. It seems that salicylic acid plays a role in the resistance to the cold 
stress, and it probably contributes to the activity of antioxidant enzymes and hydrogen peroxide metabolism, so 
it reduces cold stress damages and increases the plant tolerance to frost. The role of salicylic acid against cold 
stress have been reported in various plants such as lemon, pistachio, peach, pomegranate, apricot and walnut. 
Studies have shown that application of salicylic acid on grape seedlings increased the resistance to thermal 
stresses by reducing ion leakage and decreased the peroxidation of the cell membranes. Also, SA increased the 
proline and soluble carbohydrates in Plukenetia volubilis seedlings. In the present study, the effects of salicylic 
acid was investigated on the reaction of potted seedlings of some grape varieties under the spring frost. Then 
shoot burn percentage, recovery, ion leakage and peroxidation of membrane lipids of seedlings were investigated 
after cold application. Therefore, the changes in the amount of some osmotic regulators such as proline, soluble 
carbohydrates, and antioxidants such as phenolic compounds were evaluated by salicylic acid and cold 
treatments. 

Materials and Methods: This research was carried out in greenhouse of Department of Horticulture 
Engineering of College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, in spring 2017 
on two-year potted seedlings. It was carried out in a completely randomized design with three replications to 
evaluate the effects of salicylic acid on reducing the damage of spring frost in some grape varieties such as 
Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia species. Salicylic acid was sprayed at 0, 0.5 and 1 mM in E-L=11 on two 
year-old potted. After 24 hours, cold treatment was applied at 0 and -2 °C and normal temperature (as control) 
for 8 h. Control was in the greenhouse with natural temperature. Potted plants were transferred to the greenhouse 
and after 72 hours, the burn percentage was calculated. Also, recovery of the seedling was determined 20 days 
after the cold. Other parameters were measured such as ion leakage, malondialdehyde, soluble carbohydrates, 
proline and phenolic compounds. Statistical analysis and mean comparison of the results was done by SPSS and 
LSD test. 

Results and Discussion: According to the results, salicylic acid and cold treatments had significant effects 
on some characteristics of Vinifera species such as Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia species. The results 
showed that with increasing the cold stress to -2 °C, the burned shoot percentage was increased and the grown 
buds percentage was decreased compared to control, and electrolytic leakage and malondialdehyde were 
increased at same temperature. Salicylic acid 1 mM reduced the damage to shoots and increased the recovery of 
seedlings. The lowest amount of electrolytic leakage and malondialdehyde were observed in 1 mM salicylic acid 
treated seedlings compared to non-treated. According to the results, application 1mM salicylic acid increased 
osmotic regulators and antioxidants such as proline, solution carbohydrates and phenolic compounds. There was 
a significant difference between Vinifera and Riparya species at -2 °C in some parameters such as burned shoot, 
recovery, ion leakage and malondialdehyde. Also, there were significant differences between Bidaneh Sefid, 
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Perlette and Riparia species at -2 °C and 1 mM in proline, solution carbohydrates and phenolic compounds. It 
has been reported that salicylic acid plays a role of osmotic regulation for the cell and it can reduce the damage 
of frost by stimulating the hydrolysis of insoluble carbohydrates or proteins and enhancing compounds such as 
soluble carbohydrates, so it led to reduce the freezing point of the tissue. Increasing in soluble carbohydrates 
have been reported in grapes and lemon by salicylic acid spraying. 

Conclusions: Spring frost has damaging effects on grapevine and can lead to a lot of economic damage to 
gardeners. Therefore, it can be prevented by some plant regulators such as salicylic acid. The results of the 
present study showed that the damage caused by cold treatment in control seedlings was more than the plants 
that were treated with salicylic acid and concentration of 1 mM salicylic acid at 2°C had a positive effect on 
reduction of morphological damage severity as well as reduction peroxidation of the cell membrane. Cold 
tolerance of seedlings may be due to the role of salicylic acid in increasing antioxidant substances such as 
phenolic compounds, as well as in increasing osmotic regulators such as proline and soluble carbohydrates, 
thereby increasing cell sap concentration and tissue freezing point. This reduced the negative effects of low 
temperature and reduced cell membrane damage and electrolyte leakage and improved the recovery ability of 
two-year-old potted seedlings of Bidaneh Sefid, Perlette and Riparia species. So, it can be concluded that among 
different tested species, Riparia had the lowest percentage of shoot burn and highest recovery ability than the 
cultivars of Vinifera. Among the genotypes of Vinifera species, Bidaneh Sefid was the most proline and soluble 
carbohydrate compared to Perlette, indicating a higher adaptation to cold conditions. 
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