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بیشتر درختان میوه در مناطق معتدله در معرض سرما قرار می¬گیرند که باعث زیانهای اقتصادی زیادی
در آنها می¬گردد. دمای پایین باعث کاهش فعالیت بیوسنتزی گیاهان، انجام وظایف فرآیندهای

فیزیولوژیک و هم چنین باعث خسارت¬های دائمی و در نهایت باعث مرگ گیاه می¬شود. لذا به منظور
بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم خرمالو از طریق پارامتر نشت یونی آزمایشی به صورت

فاكتوريل سه عاملي در قالب بلوكهاي تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتور اول در اين آزمايش
رقم خرمالو در سه سطح شامل ارقام خرمندی، فویوکاکی، خرمالوی ژاپنی، فاكتور دوم اعمال تيمار
سرما در 2 سطح (4 و 16- درجه سانتیگراد) و فاکتور سوم در سه مرحله فنولوژيكي ارقام خرمالو

شامل: ركود جوانهها، متورم شدن جوانهها و باز شدن گلها اعمال شد. صفات مورد ارزیابی شامل:
نشت یونی، هدایت الکتریکی (EC) و پرولین بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان پرولین، شاخص

نشت يوني و EC نمونهها در مرحله تورم جوانهها دارای بیشترین میزان میباشد و در زمان رکود
EC جوانهها و باز شدن گلها تفاوت معنیداری از نظر آماری با هم نداشتند. بیشترین نشت یونی و

تحت دماي 16- درجه سانتيگراد و کمترین مقدار آنها هم تحت تيمار 4 درجه سانتيگراد بدست آمد. رقم
خرمندی در دمای 16- درجه سانتیگراد و در مرحله متورم شدن جوانهها بیشترین خسارت غشایی

ناشی از سرما (نشت یونی) را داشته است. در اثرات سه گانه نیز بییشترین میزان پرولین، نشت یونی
و EC تحت ترکیب تیماری "خرمندی × 16- درجه سانتیگراد × متورم شدن جوانهها" و کمترین میزان
پرولین هم مربوط به تیمارهای "خرمندی × 16- درجه سانتیگراد × رکود جوانهها"، " فویوکاکی × 4

درجه سانتیگراد × باز شدن گلها" و "ژاپنی × 16- درجه سانتیگراد × رکود جوانهها" بوده است.

کلمات کلیدی : پرولین، خرمندی، فویوکاکی، نشت یونی، هدایت الکتریکی.
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