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  پینوتژ 01 بهاره دردیررس ی سرما به مقاومترشدی و میزان  خصوصیات یبررس

 677GF هیپا یرو شده وندیپ بادام

 
 3علی ایمانی و 2داود بخشی، 1پورمنؤعلی م*

 ، دانشگاه گیالن ،دانشیار گروه علوم باغبانی2، دانشگاه گیالن ،گروه علوم باغبانی ،دانشجوی دکتری1
 نهال و بذر اصالح و تهیه تحقیقات سسه ؤدانشیار م3

 22/7/1333؛ تاريخ پذيرش:  33/8/1332تاريخ دريافت: 
 

 1چكيده

تحقیقات سااسه ؤدر م 1332تا  1333های در قالب دو آزمايش جداگانه در طی ساال پژوهشاين 

مقاومت به میزان ها، پیوندکمیزان رشااد نهال و بذر کرج انجام شاادد در آزمايش اول، اصااالح و تهیه 

شااام   677GFرقم و ژنوتیپ بادام پیوند شااده روی پايه  13ساارمای ديررب بهاره و میزان پرولین در 

تورار  13( با 13-03و  A200، 22-1، 11-1، 12شاهرود  ،مامايی ،ساهدد ،شاووفه ،نان پاري  ،تونو)

ها در طی دو در آزمايش دوم، وضعیت رشدی آن بررسی شدد همچدین،تصاادفی  در قالب طرح کامالً

تورار،  13و با  زمان و ژنوتیپ عام تصادفی با دو  صورت آزمايش فاکتوري  در قالب طرح کامالًماه به

های رقم شااووفه در هر دو ساال از ساااير ارقام و پیوندکنتايج نشااان داد، میزان رشاد  بررسای شادد

 های رقم شووفه در سال اولپیوندک، بیشتر بودد میزان رشد پژوهشهای بررسای شده در اين ژنوتیپ

 1-22و ژنوتیپ  مامايی رقمر بودد همچدین در هر دو سال، متیساانت 08/23و  12/20ترتیب و دوم به

فه دهی در رقم شوو، شروع برگآزمايش که در سال اولک را داشتددد با وجود ايندکمترين ارتفاع پیون

بود، ولی میزان خساارت ناشای از سرمازدگی ديررب ديرتر  12شااهرود و  مامايیاز ارقامی همچون 

بیشترين مقاومت  13-03بیشتر بودد ژنوتیپ مطالعه شده، های اين رقم از سااير ارقام پیوندکبهاره در 
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مول بر گرم میلی 72/23ب بهاره را نشان داد که بیشترين میزان تولید پرولین )رنسابت به سارمای دير

نشان  677FGوزن تازه( را نیز دارا بودد نتايج حاصا  از بررسی ارر پیوندک بر خصوصیات رشدی پايه 

  دتفاع و قطر پايه در سطح خاک نداشتبر میزان افزايش ارریری أداد، نوع رقم و ژنوتیپ پیوندی ت

 

 سرمای ديررب بهاره ،سرعت رشد پرولین، ،677GFه بادام، پاي کلیدي: هايواژه

 

 مقدمه

با  یدر مداطق و باشااادمیعدوان يوی از درختاان میوه مدااطم معتادله بومی فالت ايران باادام باه

طم ااطم کشور ما در مدمد بیشتر کددد از طرفیمیگرم وخشک رشد های تابستان ای معتدل وهزمساتان

ی متر استد در نتیجه کشاورزمیلی 203خشاک قرار دارند و متوس  بارندگی آن حدود خشاک و نیمه

برای رفع اين مشاو  بايد گیاهانی کشات شوند که در برابر  دباشاددر اين مداطم با مشاو  مواجه می

بادام از درختانی اسات که با اين شاراي  ساازگار شده و  شاراي  خشاوی تا حدودی متحم  باشاددد

  دست آورددهاز آن ب توان با مديريت صحیح عملورد مداسبیمی

 از بذری هایپايه جایبه سازی درختان،دالي  مختلف از جمله جهت يودواخت به های اخیردر سال

 پايه دهستدد اصالحی هایبرنامه کار حاص  عمدتاً  جديد هایپايه اين که شودمی استفاده رويشی هایپايه

677GF وثیرت رويشی روش به که رودمی شماربه هايیپايه اولین وجز که است هلو و بادام طبیعی دورگ 

جهت مقاومت به کمبود آهن ناشی از آهک در بسیاری از  هیبريد هلو و بادام (د1332کمالی، )است  شده

، مورنو و کامبرا) شودای استفاده میصورت گستردهخصوص کشورهای حوزه مديترانه بهکشورها و به

اب  دارد، ق وجود آبی کم مسئله که مداطقی در و بوده خشوی به مقاوم بذری بادام ماندد 677GF پايه(د 1330

مشخص شده است که (د 2333ايمانی و همواران، ؛ 1332آی کومپانی و همواران،  سوسیای)استفاده است 

دهد که در بعضی موارد اين مقدار افزايش تا طور قاب  توجهی محصول بادام را افزايش میبه 677GF پايه

متحم  به شوری  677GFپايه مشخص شده است که همچدین  (د2332سالوادر، ) رسددو برابر هم می

 دارد شوری به ، حساسیت بااليی[P.persica X P. davidiana]نماگارد  پايه کهحالی در ،باشدمی

نسبت به سطوح مختلف شوری حاص  از کلريد سديم  677GF مقاومت پايه(د 1330مونتانیوم و همواران، )

دسی  2بررسی و نشان داده شد که اين پايه دارای حساسیت پايیدی نسبت به شوری است و شوری تا 
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، بررسی شدهبا توجه به موارد  بدابراين (د2338راحمی و همواران، ) نمايدرا تحم  میزيمدس بر متر 

 عدوان يک پايه بسیار خوب برای ارقام مختلف بادام استفاده نموددبه 677GFپايه توان از می

بوده  تاوفمت باردهی،رشد و عادت  دهی،الگوی شاخهرشد،  قدرت شو ، لحاظ اندازه، درختان از

نیاز  توان تشااخیص دادد اين صاافات، میزان باروری،و برای ارقام خاص الگوهای اختصاااصاای را می

 (د1331کستر و گرادزي ، ) دهددمی تحت تأریر قرار سازگاری به عملیات برداشت را وب هر ،تربیتبه

تصاصی اخ پیوتدفدرخت،  برگ شاخ و مهم مربوط به همراه با صفات شده ترکیبی از تمام صفات ذکر

نتقال نیز انتاج به تواندد اغلب می هايی قاب  توراث بوده وآورندد چدین فدوتیپوجود میهدرخات را با

اندازه درخت يک واژه نسبی است که نه تدها بستگی به ژنوتیپ بادام  د(1331)کساتر و گرادزي ،  يابدد

 ه( نیز وابسااتو پايه هربو  کوددهی و مديريت )آبیاری، و خاک(مدطقه )اقلیم  بلوه به ساان با ، ،دارد

 ز طريما اعمدتباشدد که درختان بادام دارای اشوال قاب  تشخیص می (د1331)کستر و گرادزي ،  است

ارتباط با عادت  اندازه گاهی اوقات در قدرت رشد ود گردندمشاخص می دهیزاويه و میزان انشاعاب

به افزايش اندازه خود  بوده و تماي  صاورت ايستادههرشاد اغلب ب درختان پر دباشاددهی میانشاعاب

کلی، درختانی با  طورهبد باشدداندازه کوچک می های باز وتر اغلب دارای زاويهدرختان ضاعیفدارندد 

عادت  به واسطه برگ تراکم شاخ و(د 2332فر و همواران، تهرانی) باشددمطلوب می، واس  شو  حد

 ه درتواند با مشاهدبرگ می تفاوت تراکم شاخ و گردددها تعیین میاندازه و پراکددگی برگ ،زايیشاخه

های برگ البا اين ح يابدارقام تشخیص داده شودد اگر چه اندازه برگ بسته به موقعیت آن تغییر می بین

د توانبرگ می ظاهر شاخ و همچدین دهای اسپور کوچک باشددشاخساره تماي  دارند که بزرگ و برگ

 باشاادی عوام  نامساااعد محیطدرخت به نشااان دهدده قدرت رشااد ضااعیف و يا عدم توانايی تحم  

ترين مشاوالت کشت و تولید يوی از مهم (د1331کساتر و گرادزي ، و  2332فر و همواران، تهرانی)

باعث خسااارات زيادی به باشااد که ساااالنه ره میبادام در مداطم مختلف، خطر ساارمای ديررب بها

اين سرما حساب دوره خواب و بیدار شدن، بهطی های کوچک بادام بعد از شودد پیوندککشاورزان می

 (د 2332راحمی، گردد )ها میشدن و از بین رفتن آن بوده و دماهای پايین باعث خشک

 واسطه تجمعبه کهباشد های اسمزی میعدوان يک سازگاری مهم اجتداب از تدشتدظیم اسامزی به

 باشادیمها، ترهالوز، اونونیتول، پرولین، گلیساین بتایین و اکتویین مانیتول، فروکتان هايی مانددمتابولیت

به حفاظت بهتر از  فعال هستدد و مدجر ROSها در زدودن اين اسمولیت (د2331آباد، حیدری شريف)

تجمع اين ترکیبات در گیاهان باعث تدظیم همچدین، (د 2331چن و همواران، ) شاااوندها میسااالول
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اسمزی در داخ  گیاه شده و با جلوگیری از کاهش آب گیاه و با کمک به جذب بیشتر آب از خاک در 

درصد ترکیبات آمیدی  73بیش از (د 2332موهجان و توتجا، ) هستدد ررؤحفظ فتوسادتز و رشاد گیاه م

جمع يافته ب آمیدی تترين ترکیو در واقع پرولین مهم دهدتشوی  میپرولین  تولید شده در زمان تدش را

های گیاه در اگرچه پرولین در تمام اندام (د1332کارمانوب، ) باشدمیها زمان وقوع تدشدر گیاهان در 

آباد، حیدری شرفها دارد )در برگترين انباشات را ترين و وسایعساريعيابد، ولی تدش تجمع میطی 

د های بیوساادتز پرولین نظیر اساایمادهشااراي  تدش با افزايش میزان پیش تجمع پرولین تحت(د 2331

افزايش تولید پرولین در ارر (د 2337اشرف و فوالد، باشد )تین و آرژنین در ارتباط میگلوتامیک، اورنی

ماده سااخت کلروفی  و پرولین اسات، کمتر در مسایر بیوسدتز شاود، گلوتامین که پیشتدش باعث می

شاهرود ، مدقا بادام رقم سهمیزان پرولین در  (د2331آباد، )حیدری شرف رکت داشاته باشدکلروفی  شا

که  گراد بررسی و گزارش شده استتیدرجه سان -1و  -0، -2، 3، 2، 0در دماهای  18و شاهرود  12

درجه  -1افزايش يافت و بیشترين محتوی پرولین در دمای  رقم سههر با کاهش دما محتوی پرولین در 

های بادام از نظر میزان ارش کردند که بین ارقام و ژنوتیپها گزگراد مشاااهده شاادد همچدین آنسااانتی

بیشتر  12شاهرود رقم طوری که محتوی پرولین در داری وجود دارد بهپرولین با يوديگر اختالف معدی

  د(2313افشاری و پروانه، ) ترين محتوی پرولین در رقم مدقا مشاهده شدکم و بود 18شاهرود از 

بررسی  ،هدف از آزمايش اول ددر قالب دو آزمايش جداگانه و با دو هدف انجام شاد پژوهشاين 

شروع  ها درآن دوبارهدهی در تابستان و پايیز سال قب  و زمان شروع برگ هاپیوندک ریر میزان رشادأت

بررسی  ،هدف از آزمايش دومبودد  نسابت به سرمای ديرب بهارهها در مقاومت آنفصا  رشاد بعدی 

ها بر برخی از ریر آنأو ت 677GFهای پیوند شاااده روی پايه مقايساااه سااارعت رشاااد ارقام و ژنوتیپ

 بودد 677GFهای رشدی پايه ويژگی

 

 هامواد و روش

انجام شدد در آزمايش  1332تا  1333های در قالب دو آزمايش جداگانه در طی ساال پژوهشاين 

رقم و  13 ها، خساارت ناشی از سرمازدگی ديررب بهاره و میزان پرولین درمیزان رشاد پیوندکاول، 

، 12شاهرود ، مامايی ،سهدد ،شووفه ،نان پاري  ،)تونو شام  677GFپیوند شده روی پايه ژنوتیپ بادام 

A200، 22-1، 11-1  تحقیقات اصالح سسه ؤتصادفی در م در قالب طرح کامالًتورار  13با  (13-03و

ابتدا  مدظور انجام اين تحقیم،بهبررسای شدد  1332تا  1333 هایساالطی نهال و بذر کرج در و تهیه 
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ها به اندازه کافی که پايهلسااتان اسااتقرار يافتدد و پس از ايندر نها 1333در اسافدد ماه  677GF هایپايه

ندد عم  ها پیوند زده شااادروی آن ابتدای مرداد ماهنظر در های موردو ژنوتیپرشاااد نمودناد، ارقاام 

 خارجگیاهان از داخ  نهالستان  ابتدای اسفدد ماه در پیوند انجام شدد عم  روز بعد از 12رداری در سرب

 22سیلت و  درصد 32شن،  درصد 01با بافت لوم شام  ) کیلويی 22تیوی های پالسشدند و به گلدان

ارتفاع قطر پیوندک، فاتی از قبی  ص 1332ابتدای فروردين ماه انتقال داده شدندد سپس در  رب( درصد

میزان سارمازدگی حاص  از سرمای ديرب  ،دهیزمان شاروع برگتعداد انشاعابات پیوندک،  ،یوندکپ

میزان حداق  دما  13/12/31و  18/12/31د قاب  ذکر است که در ندشد گیریاندازه بهاره و میزان پرولین

ر همین مدظوگراد بود که باعث آسیب به گیاهان انتقال داده شدد بهدرجه ساانتی -2/0و  -2/8ترتیب به

به سرمای ديررب بهاره محاسبه  نسبت 677GFهای پیوند شاده روی پايه میزان آسایب ارقام و ژنوتیپ

(، انجام 1373و به روش باتس و همواران )با استفاده از دستگاه اسپوتروفتومتر گیری پرولین اندازه شدد

 دشد

 ،)تونوشام   677GFرقم و ژنوتیپ بادام پیوند شده روی پايه  13 در آزمايش دوم وضعیت رشدی

)پیوند  677GF و پايه( 13-03و  A200، 22-1، 11-1، 12شاهرود  ،مامايی ،سهدد ،شووفه، نان پاري 

تیپ زمان و ژنو عام با دو قالب طرح کامال تصادفی صورت آزمايش فاکتوري  در طی دو ماه به درنشده( 

مدظور بهبررسی شدد  1332 و بذر کرج در سالتحقیقات تهیه و اصالح نهال سسه ؤدر متورار  13و با 

 خاکی حاوی کیلويی 22 هایگلدان داخ  در اواخر اسفدد ماه در 677GF هایپايه ابتداانجام اين تحقیم، 

 هایسپس ژنوتیپد شدند کاشته رب درصد 23 و سیلت درصد 30 شن، درصد 01 از متشو  لوم بافت با

روز  7در سربرداری عم   دشدند پیوند هاآن در ابتدای خردادماه روی با استفاده از پیوند شومی مورد

قبی  میزان قطر  روز بعد از انجام عم  پیوند صفاتی از 13و  33بعد از عم  پیوند انجام شدد سپس در 

پايه در سطح خاک و در زير مح  پیوند، قطر پیوندک، میزان ارتفاع پايه، ارتفاع پیوندک، ارتفاع ک ، 

با استفاده )دهی، تراکم برگ روی شاخه اصلی و میزان کلروفی  تعداد انشعابات پیوندک، زمان شروع برگ

گیری و تفاوت سرعت رشد ارقام و ازهاندساخت کشور ژاپن(  مدل تونیوا میدولتا SPADدستگاه  از

در نهايت، تجزيه و  ها بر میزان رشد پايه بررسی شددریر آنأنظر در ماه اول و دوم و تژنوتیپ مورد

چدد  آزمون با هامیانگین مقايسه ( و1/3)نسخه  SAS افزارنرم از استفاده با های آماری،تحلی  داده

 د، صورت گرفتای دانوندامده
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 و بحثنتايج 

ارر ژنوتیپ و ارقام پیوند شده روی پايه  شود،مشاهده می 1جدول در طور که همان: نتایج سال اول

677GF بیشترين قطر پیوندک در رقم شووفه ار شدددمعدی درصد 1گیری شده در سطح بر صفات اندازه 

داری نداشتد از لحاظ اين صفت اختالف معدی 13-03متر مشاهد شد که با ژنويپ سانتی 73/3میزان به

میزان ترتیب بهبه A200و  12شاهرود  های سهدد،و رقم 1-22کمترين قطر پیوندک نیز در ژنوتیپ 

، بیشترين دهدنشان می 2طور که از جدول متر مشاهده شدد همانسانتی 22/3و  21/3، 23/3، 01/3

داری از ساير ارقام و طور معدیمتر(، که بهسانتی 12/20) بدست آمد ارتفاع پیوندک در رقم شووفه

ا دارا بودد بیشترين میزان ارتفاع پیوندک ر بیشتر بودد بعد از اين رقم، رقم تونو ،های بررسی شدهژنوتیپ

 در ژنوتیپرتیب تبهانشعابات میزان مشاهد شدد بیشترين  مامايیکمترين میزان ارتفاع پیوندک نیز در رقم 

، عدد در هر پیوندک( 7/0طور میانگین )به عدد در هر پیوندک( و رقم شووفه 1طور میانگین )به 03-13

شروع شد و تا  13/12/31شده از  های بررسیژنوتیپدهی در ارقام و برگ زمان شروع دمشاهده شد

وط دهی مربو ديرترين شروع برگ مامايیدهی مربوط به رقم ادامه يافتد زودترين شروع برگ 22/12/31

 د(2 )جدول بود 13-03 به ژنوتیپ

م از ساير ارقا شووفهمشخص شد که رقم  سارات ناشی از سرمای ديررب بهارهبا بررسی میزان خ

های اين رقم دچار از پیوندک درصد 82طوری تر بود بهها به سارمای ديررب بهاره حساابو ژنوتیپ

 13، درصااد 72ترتیب با میزان به 12شاااهرود و  نان پاري  ،سااهددهای رقمآساایب شاادندد بعد از آن، 

خساارت را داشاتددد میزان خساارت ناشی از سرمای ديرب بهاره در  ينبیشاتر درصاد 13و  درصاد

های حاص  از کدکمتر بودد پیون مطالعه شاده، ایهژنوتیپ ساايرداری از طور معدیبه 13-03ژنوتیپ 

دهی در رقم ، شروع برگکههمچدین با وجود اينخساارت ديدندد  درصاد 11میزان بهتدها اين ژنوتیپ 

ديرتر بود، ولی  12شاهرود و  مامايیدهی آن از ارقامی همچون بود و شروع برگ 17/12/31شاووفه، 

مطالعه شده، ارقام  سايرهای اين رقم از میزان خساارت ناشای از سرمازدگی ديررب بهاره در پیوندک

دلی  سارعت رشادی بیشاتر اين رقم و در نتیجه مصرف مواد غذايی و رقیم تواند بهبود که میبیشاتر 

مقاومت  13-03شادن شایره سالولی گیاه و حسااب شدن آن به سرمای ديررب بهاره باشدد ژنوتیپ 

بیشتری نسبت به سرمای ديررب بهاره نشان داد که يوی از دالي  مقاومت بیشتر اين ژنوتیپ نسبت به 

ت دهی ديرتر آن نسبتر اين ژنوتیپ و شروع برگدلی  خواب طوالنیتواند بهای ديررب بهاره میسارم

 های بررسی شده باشددبه ساير ژنوتیپ
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های بررسی شده نشان داد که میزان پرولین نتايج حاص  از بررسی میزان پرولین در ارقام و ژنوتیپ

بیشااتر بودد کمترين  ،های بررساای شاادهارقام و ژنوتیپداری از ساااير طور معدیبه 13-03در ژنوتیپ 

مشااهده شادد نتايج حاص  از بررسی میزان پرولین با نتايج حاص  از  شاووفهمحتوی پرولین در رقم 

های عدوان يک سااازگاری مهم اجتداب از تدشتدظیم اساامزی به ای مطابقت داشااتدمشاااهدات مزرعه

ول، هالوز، اونونیتها، تریمانیتول، فروکتان هايی مانددلیتبه واسااطه تجمع متابو کهباشااد اساامزی می

درصد ترکیبات آمیدی  73(د بیش از 2331آباد، پرولین، گلیساین بتایین و اکتویین است )حیدری شريف

افته ترين ترکیب آمیدی تجمع يدهد و در واقع پرولین مهمتشوی  میپرولین  تولید شده در زمان تدش را

تجمع پرولین در گیاهان باعث تدظیم  (د1332باشاااد )کارمانوب، ها میزمان وقوع تدشدر گیاهان در 

اسمزی در داخ  گیاه شده و با جلوگیری از کاهش آب گیاه و با کمک به جذب بیشتر آب از خاک در 

نتايج حاص  از بررسی  ،(د همچدین2332رر هساتدد )موهجان و توتجا، ؤحفظ فتوسادتز و رشاد گیاه م

مطابقت ( 2313)افشاری و پروانه، تايج با ن پژوهششده در اين  ههای مطالعت پرولین در ژنوتیپتغییرا

، 0در دماهای  18و شاهرود  12شاهرود تغییرات میزان پرولین در سه رقم بادام مدقا،  ،ها نیزآنداشتد 

که با کاهش دما محتوی پرولین در هر  کردندگراد بررسی و گزارش درجه ساانتی -1و  -0، -2، 3، 2

های بادام از نظر میزان ها گزارش کردند که بین ارقام و ژنوتیپهمچدین آن ياابدمیساااه رقم افزايش 

بیشتر  12شاهرود طوری که محتوی پرولین در رقم داری وجود دارد بهپرولین با يوديگر اختالف معدی

 دبود و کمترين محتوی پرولین در رقم مدقا مشاهده شد 18از شاهرود 
 

 .گیري شدهبر صفات اندازه 677GFهاي پیوند شده بادام روي پایه تجزیه واریانس اثر ارقام و ژنوتیپ -1جدول 

   میانگین مربعات  
درجه 

 آزادی
میزان  مدابع تغییرات

 پرولین

تعداد انشعابات 

 پیوندک
 سرمازدگی میزان

ارتفاع 

 پیوندک

قطر 

 پیوندک

 ژنوتیپ 3 **3/383 **731/21 **0303/8 **28/27 **01/32

02/8  07/2  38/230  1/83  338/3  خطا 23 

07/13  80/13  32/22  01/22  71/12  ()درصد ضريب تغییرات - 

 ددرصد 1 احتمال سطح در دارمعدی **
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 .677GFها و ارقام پیوند شده بادام روي پایه شده در ژنوتیپ گیريمقایسه میانگین صفات اندازه -2جدول 

زمان شروع 

 دهیبرگ

 میزان پرولین

مول بر گرم )میلی

 وزن تازه(

تعداد 

انشعابات 

 پیوندک

میزان 

سرمازدگی 

 (درصد)

ارتفاع 

 پیوندک

 متر()سانتی

 قطر پیوندک

 متر()سانتی
 ژنوتیپ

13/12/31  23/21c 1/03c 38/23cd 33/70ed 3/01e 22-1 

13/12/31  22/23b 1/2c 31/23d 20/22e 3/21cd مامايی 

22/12/31  23/07a 1/3a 11e 03/32bc 3/17ab 03-13 

13/12/31  13/13c 2/73bc 23/23bcd 32/21ced 3/28cd 11-1 

27/12/31  13/2c 1/1c 38cd 02/83b 3/13bc تونو 

11/12/31  17/71cd 1/23c 13ab 31/23ced 3/21cde  12شاهرود 

18/12/31  18/32cd 1/3c 22bc 31/72ced 3/22cde A200 
18/12/31  11/32d 1/2c 13ab 33/21bcd 3/27cd  نان پاري 

17/12/31  13/21e 0/7ab 82a 20/12a 3/73a شووفه 

13/12/31  10/31d 1/8c 72b 31/02ed 3/23ed سهدد 

 درصد 1احتمال  سطح در دانون آزمون اساب بر هستدد مشابه حروف دارای صفت هر برای و ستون هر هايی که درمیانگین

 ندارندد داری با يوديگرمعدی اختالف

  

ندک در ارتفاع پیوبر تغییرات ماهانه ها نشان داد که ارر ژنوتیپ مقايساه میانگین داده: نتایج ساال دوم

داری را نشااان نداد معدی قطر پیوندک اختالف بر تغییرات ماهانهد ولی دار شاامعدی درصااد 2سااطح 

در  مترمیلی 20/2میانگین افزايش قطر پیوندک در هر ماه از  ،دسااات آمده(د بر طبم نتايج به3)جدول 

شااد که با يوديگر اختالف  مشاااهده 12شاااهرود و  شااووفههای در رقممتر میلی 12/3تا  مامايیرقم 

مشاهده  وتونو  شووفههای در هر ماه در رقم داری نداشتددد بیشترين میزان افزايش ارتفاع پیوندکمعدی

ساااير ارقام و میزان افزايش ارتفاع پیوندک در  دداری داشااتاختالف معدی مامايیشااد که تدها با رقم 

  (د3در بین اين دو رقم قرار گرفتدد )جدول  شده هی مطالعهاژنوتیپ

 هک نشان داداصا  از بررسای میزان افزايش قطر پايه در ساطح خاک و در زير مح  پیوند نتايج ح

متری از سااطح خاک )میانگین سااانتی 12میزان افزايش قطر پايه در سااطح خاک و همچدین در ارتفاع 

طور به )بدون پیوند(، 677GFدر پايه  پیوند شااده بودند( 677GFها روی پايه ارتفاعی که ارقام و ژنوتیپ

 ها پیوند شااده بودنددروی آنشااده های انتخاب هايی بود که ارقام و ژنوتیپاز پايهبیشااتر داری معدی
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ترتیب )شاهد( به 677GFهای متری در پايهسانتی 12میزان افزايش قطر پايه در سطح خاک و در ارتفاع 

ای همختلف که ارقام و ژنوتیپ هایبین پايه بودد نتايج نشاااان داد که در هر ماه مترمیلی 03/1و  23/1

ها پیوند شااده بودند از نظر افزايش قطر پايه در سااطح و در زير مح  پیوند اختالف موردنظر روی آن

  داری وجود نداشتدمعدی

 هایپايه و 677GFهای پیوند شده روی پايه ها نشان داد که بین ارقام و ژنوتیپمقايسه میانگین داده

(د بیشترين تعداد انشعاب در 0داری وجود داشت )جدول شااهد از نظر تعداد انشاعابات اختالف معدی

که از لحاظ اين صفت با ژنوتیپ  با میانگین ساه انشعاب در هر ماه ديده شد مامايیو رقم  677GFپايه 

بیشااترين میزان تراکم کلروفی  در رقم  (د2داری نداشااتدد )جدول اختالف معدی سااهددو رقم  03-13

داری نداشتد کمترين میزان اختالف معدی A200مشااهده شاد که از لحاظ اين صفت با رقم  شاووفه

و  شووفهمشااهده شدد شاخص کلروفی  در  1-22و ژنوتیپ  نان پاري رقم  شااخص کلروفی  نیز در

A200 و  1-22، ژنوتیپ نان پاري   در رقم که شاخص کلروفیبود در حالی 31/02و  23/00ترتیب به

تراکم کلروفی  باال در رقم شووفه وجود د مشااهده شاد 18/32و  23/30، 31/31ترتیب به مامايیرقم 

های اين رقم شده و در نتیجه سوخت و ساز در اين گیاه با موجب افزايش عم  فتوسادتز توسا  برگ

شود و در مجموع موجب تسريع انجام می های مطالعه شده،سارعت بیشاتری نسابت به ساير ژنوتیپ

، میانگین افزايش برگ و تراکم دهدنشان می 0طور که جدول همانشودد سارعت رشد در اين رقم می

و کمترين د بیشترين (0)جدول  دار شادمعدی درصاد 1برگ روی شااخه اصالی در هر ماه در ساطح 

برگ  2/2و  23/01با میانگین  677GFو پايه  شااووفهترتیب در رقم بهافزايش در تعداد برگ در هر ماه 

راکم بیشتر بودد تی مطالعه شده، هااز ساير ژنوتیپ شووفهدر هر ماه ديده شادد تراکم برگ نیز در رقم 

از  677GFمتر مربع بودد تراکم برگ در پايه برگ در هر سانتی 3/2طور میانگین به شاووفهبرگ در رقم 

متر برگ در هر سانتی 21/3کمتر بودد تراکم برگ در اين پايه  ،ی شدههای بررساسااير ارقام و ژنوتیپ

  د(2)جدول  مربع بود

 درصد 1قطر و ارتفاع پیوندک در سطح تغییرات ماهانه دسات آمده، ارر زمان روی بر طبم نتايج به

دوم بیشااتر  داری از ماهطور معدیدر ماه اول به ،ها(د میزان افزايش قطر پیوندک3دار شااد )جدول معدی

باشاادد میزان افزايش ارتفاع های تازه ساابز شااده میدلی  تشااوی  شاااخه اولیه در پیوندکبود که به

دلی  ساااپری شااادن دوره خواب داری از ماه اول بیشاااتر بود که بهطور معدیها در ماه دوم بهیوندکپ

 روز به طول انجامیدد  17تا  10که از طوریها در ماه اول بود بهجوانه
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 2 در سطح و شاخص کلروفی  تراکم برگ روی شااخه اصالی تغییرات ماهانه تعداد وارر زمان بر 

 اختالف معدی را نشان ،گیری شدهساير صفات انداره بر میزان تغییرات ماهانه لیدار شد ومعدی درصاد

واند تبود که می داری از ماه اول بیشاااترطور معدیتراکم برگ در ماه دوم به وندادد میزان افزايش تعداد 

 های مختلفو ژنوتیپ ها باشد که در ارقامنیاز در ماه اول برای سبز شدن جوانهورددلی  مدت زمان مبه

بود در  83/1و  20/03ترتیب تعاداد برگ و تراکم آن در ماه دوم بهروز باه طول انجاامیادد  17تاا  10

ها نشان داد بودد نتايج مقايساه میانگین داده 33/1و  20/18برگ و تراکم آن در ماه اول که تعداد حالی

داری بیشتر از ماه اول بودد میزان شاخص کلروفی  در ماه طور معدیکه شاخص کلروفی  در ماه دوم به

دست بودد اين نتايج با سااير نتايج به 17/33که شااخص کلروفی  در ماه دوم بود در حالی 77/32اول 

سااارعت رشاااد و میزان افزايش ارتفاع پیوندک در تمامی ارقام و  مطابقت دارددپژوهش اين از آماده 

اند تومی مدر ماه دوبیشتر  یهای بررسای شاده در ماه دوم بیشاتر از ماه اول بودد سرعت رشدژنوتیپ

 (د1)جدول  باشاادها میافزايش تراکم کلروفی  و انجام فتوساادتر بیشااتر در اين ارقام و ژنوتیپ دلی به

راکم تفاوت ت گردددها تعیین میاندازه و پراکددگی برگ ،زايیعادت شاخه به واسطه برگ تراکم شاخ و

تواند نشان برگ می ارقام تشاخیص داده شاودد ظاهر شاخ و بین تواند با مشااهده دربرگ می شااخ و

ر و ف)تهرانی باشدی عوام  نامساعد محیطدرخت به دهدده قدرت رشد ضعیف و يا عدم توانايی تحم  

ها نشااان داد که از ارر متقاب  نتايج مقايسااه میانگین داده(د 1331و کسااتر و گرادزي ،  1381همواران، 

 داری برولی ارر معدی دار شدمعدی درصد 2ر ساطح ارتفاع پیوندک د و ژنوتیپ بر تغییرات ماهانهزمان 

 هایارقام و ژنوتیپ یدر تمام میزان افزايش ارتفاع پیوندک(د 3)جدول  ها نداشتتغییرات قطر پیوندک

و  هددسبررسی شده در ماه دوم بیشتر از ماه اول بودد بیشترين میزان افزايش ارتفاع در ماه اول در رقم 

د همچدین بیشترين میزان افزايش ارتفاع در ماه مشاهده شد A200کمترين میزان آن در رقم و  شاووفه

مشاهده شدد اين نتايج  مامايیرين میزان آن در رقم کمتو  شووفهو  12شاهرود  ،تونوهای م در رقمدو

 دباشدهای بررسی شده میحاکی از تفاوت در قدرت و سرعت رشد اولیه و ادامه آن در ارقام و ژنوتیپ

و بر  درصد 2و تعداد برگ در سطح  پايه در سطح خاکقطر  تغییرات ماهانهارر متقاب  زمان در رقم بر 

دار شد معدی درصد 1قطر پايه در زير مح  پیوند و تراکم برگ روی شااخه اصالی در سطح  تغییرات

دست آمده حاکی از آن د نتايج به(0نداشت )جدول گیری سااير صافات اندازهداری روی معدی لی اررو

ن داری از میزاطور معدی)شااهد( در سطح خاک در ماه اول به 677GFاسات که میزان افزايش قطر پايه 

شده روی آن پیوند شده بودند در هر دو ماه بیشتر بودد  مطالعههای هايی که ارقام و ژنوتیپافزايش پايه
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های در سطح خاک که ارقام و ژنوتیپ 677GFهای افزايش قطر پايهمیزان در نتايج نشان داد که همچدین 

 داری مشاهده نشدد ها پیوند شده بودند، تفاوت معدیروی آن انتخابی

 
 .1332هاي بادام بررسی شده در سال تجزیه واریانس تغییرات ماهانه قطر و ارتفاع پیوندک در ارقام و ژنوتیپ -3جدول 

 میانگین مربعات
 مدابع تغییرات درجه آزادی

 افزايش قطر پیوندک افزايش ارتفاع پیوندک

71/32*  3/01ns 3 ارر ژنوتیپ 
 زمان 1 **133/83 23/3372**

117/31* 20/3 زمان ×ژنوتیپ  3   

27/03  20/3  خطا 03 

21/20  33/21 )درصد( ضريب تغییرات -   

 دداراختالف معدی عدم ns ،درصد 2 احتمال سطح در دارمعدی *

 
 .1332هاي بادام بررسی شده در سال مقایسه میانگین ماهانه صفات رویشی در ارقام و ژنوتیپ -4جدول 

    میانگین مربعات  

درجه 

 آزادی
 مدابع تغییرات

تراکم برگ 

روی شاخه 

 اصلی
Spad 

افزايش تعداد 

 برگ

ش يافزا

تعداد 

 انشعابات

افزايش 

قطر در زير 

 مح  پیوند

افزايش قطر 

پايه در 

 سطح خاک

 ژنوتیپ 13 *3/183 *3/17 **1/03 **873/33 **333/31 **1/23

3/18** 202/32** 12821/2** 1/83ns 3/70ns 3/332ns 1 زمان 

3/071ns 13/282ns 323/71* 0/33** 3/332** 1/23* 13 زمان ×ژنوتیپ  

283/3  28/13  70/133  31/1  21/3  28/3  خطا 00 

22/30  23/8  21/23  37/23  33/11  38/21  - 
 ضريب تغییرات

 )درصد(

 درصد 1احتمال  سطح در دانون آزمون اساب بر هستدد مشابه حروف دارای صفت هر برای و ستون هر هايی که درمیانگین

 ندارندد داری با يوديگرمعدی اختالف
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 .1332هاي بادام بررسی شده در سال تجزیه واریانس تغییرات ماهانه صفات رویشی در ارقام و ژنوتیپ -5جدول 

تراکم برگ روی 

شاخه اصلی 

 ع(متر مرب)سانتی
Spad 

افزايش 

تعداد 

 برگ

افزابش 

تعداد 

 انشعابات

افزايش قطر 

در زير 

 مح  پیوند

 متر()میلی

افزايش قطر 

پايه در 

 سطح خاک

 متر()میلی

افزايش 

ارتفاع 

 پیوندک

 ر(مت)سانتی

افزايش 

قطر 

 پیوندک

 (متر)میلی

 ژنوتیپ

1/32bc 30/23f 20/11c 3/2b 3/23b 3/33b 18/01ab 2/73a 22-1 

2/23a 32/18ed 33/2abc 2/33a 3/72b 3/18b 11/28b 2/20a مامايی 

1/27bc 31/32bcd 22/83bc 1/83ab 3/33b 3/27b 13/32ab 2/13a 03-13 

1/37ab 32/28ed 03/83ab 3/2b 3/31b 3/21b 21/31ab 2/33a 11-1 

1/03bc 33/71bc 33/17abc 3/2b 3/23b 3/10b 21/72a 2/83a تونو 

1/78abc 33/12bcd 02/83a 3/17b 3/17b 3/30b 22/01ab 3/12a  12شاهرود 

1/13abc 02/01ab 32/33abc 3/17b 3/00b 3/13b 23/08ab 2/03a A200 
1/10cd 31/31f 33/83abc 3/83b 3/32b 3/23b 21/73ab 3/11a  نان پاري 

2/33a 00/23a 01/23a 3/3a 3/31b 3/18b 21/70a 3/12a شووفه 

1/23abc 32/32ed 37/23abc 2/33a 3/21b 3/13b 20/38ab 2/13a سهدد 

3/21d 03/02bc 2/23d 3/3a 1/03a 1/23a - -  677پايهGF 

 ددارفاقد اختالف معدی ns ،درصد 1و  درصد 2 احتمال سطح در دارمعدی ** و *

 

 .1332در سال  هاي اول و دومماههاي بادام بررسی شده در طی مقایسه میانگین صفات رویشی در ارقام و ژنوتیپ -6جدول 

تراکم برگ روی 
 شاخه اصلی

 (مربعمتر)سانتی
Spad 

افزايش 
تعداد 
 برگ

افزايش 
تعداد 
 انشعابات

افزايش قطر 
در زير 
 مح  پیوند

 متر()میلی

افزايش قطر 
پايه در 
 سطح خاک

 متر()میلی

افزايش 
ارتفاع 
 پیوندک
 (متر)سانتی

افزايش 
 قطر
 پیوندک
 متر()میلی

 زمان

1/33b 32/77b 18/20b 1/13a 3/22a 3/28a 12/03b 0/28a ماه اول 
1/83a 33/17a 03/20a 1/33a 3/32a 3/01a 23/81a 1/23b ماه دوم 

 درصد 1احتمال  سطح در دانون آزمون اساب بر هستدد مشابه حروف دارای صفت هر برای و ستون هر هايی که درمیانگین

 ندارندد داری با يوديگرمعدی اختالف
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 .1332گیري شده در سال صفات رویشی اندازههاي بادام بر اثر متقابل زمان و ژنوتیپ -7جدول 

افزايش تعداد 
 برگ

افزايش تعداد 
 انشعابات

افزايش قطر در زير 
 مح  پیوند

 متر()میلی

افزايش قطر پايه در 
 سطح خاک

 متر()میلی

ارتفاع 
 پیوندک
 متر()سانتی

 ژنوتیپ زمان

12/17cdef 1/3de 3/32c 3/28b 12/21ef 1-22 ماه اول 
32/17bcde 3/3e 3/13c 3/37b 22/21bcde 1-22 ماه دوم 
23/33cdef 1/17cde 3/08bc 3/11b 12/22ef مامايی ماه اول 
22/17ab 3/3bc 3/37bc 3/22b 23/30cdef مامايی ماه دوم 
11/33cdef 1/33cde 3/07bc 3/23b 12/21ef 13-03 ماه اول 
32/33bcd 2/33bcd 3/18c 3/33b 20/10bcde 13-03 ماه دوم 
23/33cdef 1/3cde 3/23bc 3/30b 11/38ef 1-11 ماه اول 
17/33a 3/3e 3/38c 3/18b 31/30abcd 1-11 ماه دوم 
23/33cdef 1/3cde 3/32c 3/12b 12/37ef تونو ماه اول 
21/33ab 3/3e 3/21c 3/13b 38/37a تونو ماه دوم 
23/33cdef 1/3cde 3/20c 3/38b 12/13ef 12شاهرود  ماه اول  
18/33a 3/33ed 33/3  3/33b 32/13ab 12شاهرود  ماه دوم  
3/33def 1/33cde 3/23bc 3/33b 1/17f ماه اول A200 
11/33a 3/3e 3/30c 3/21b 30/03abc ماه دوم A200 
23/33cdef 1/3cde 3/08bc 3/83b 23/13def نان پاري  ماه اول 
01/33bc 3/17ed 3/22c 3/22b 32/73abc پاري نان  ماه دوم 
20/17cdef 2/3cde 3/33c 3/31b 23/73cdef شووفه ماه اول 
18/33a 0/3ab 3/23b 3/31b 32/77abcd شووفه ماه دوم 
22/33cdef 1/17cde 3/21c 3/71b 22/13bcde سهدد ماه اول 
22/17ab 3/3bc 3/31c 3/03b 22/27bcde سهدد ماه دوم 
2/3f 2/3a 2/12a 2/10a - 677پايه  ماه اولGF 

1/3f 1/3cde 3/72bc 3/81b - 677پايه  ماه دومGF 

 درصداحتمال  سطح در دانون آزمون اساب بر هستدد مشابه حروف دارای صفت هر برای و ستون هر هايی که درمیانگین

 ندارندد داری با يوديگرمعدی اختالف

 

 داری را نشان دادد بیشترينمعدیمیزان افزايش قطر پايه در زير مح  پیوند در ماه اول و دوم اختالف 

مشاهده شدد میزان افزايش قطر پايه در زير مح   ،پیوند نشده 677GFهای میزان افزايش قطر، در پايه

 ر چه با يوديگر اختالفمختلف روی آن پیوند شده بودند اگ هایکه ارقام و ژنوتیپ 677GFپیوند در پايه 

 ،ها پیوند شده بودندروی آن مامايیهايی که رقم پايه قطر در داری نشان ندادند ولی میزان افزايشمعدی

کمترين میزان افزايش ارتفاع پیوندک در هر ماه  مامايیرقم در اين تحقیم د بود مترمیلی 37/3در ماه دوم 

 قطر پايه فزايشریر آن بر میزان اأهمین دلی  تو کمترين افزايش ارتفاع پیوندک در ماه دوم را دارا بود به

ترين ها نشان داد که بیشنتايج مقايسه میانگین داده دبودهای بررسی شده کمتر نوتیپاز ساير ارقام و ژ



 1313( 4(، شماره )11هاي توليد گياهي )نشريه پژوهش

 

14 

در ماه  شووفهعابات پیوندک رقم ششد که با میزان ان مشاهده 677GFمیزان انشعابات در ماه اول در پايه 

يم ز طرا اعمدتباشدد که درختان بادام دارای اشوال قاب  تشخیص می دداری نداشتاول اختالف معدی

ارتباط با عادت  اندازه گاهی اوقات در قدرت رشد ود گردندمشخص می دهیزاويه و میزان انشعاب

میزان افزايش تعداد برگ در ماه دوم در تمام ارقام  (د2332فر و همواران، )تهرانی باشددهی میانشعاب

 دلی  مدت زمانتواند بهکه می های بررسی شده از میزان افزايش آن در ماه اول بیشتر بودو ژنوتیپ

روز به  17تا  10های مختلف ها باشد که در ارقام و ژنوتیپنیاز در ماه اول برای سبز شدن جوانهمورد

ر ماه و بیشترين افزايش برگ د شووفهبیشترين افزايش در تعداد برگ در ماه اول در رقم د طول انجامید

کمترين تعداد در افزايش برگ در (د 7و تونو مشاهده شد )جدول  12شاهرود  ،شووفههای دوم در رقم

اندازه و پراکددگی  ،زايیعادت شاخه به واسطه برگ تراکم شاخ ومشاهده شدد  677GFهر دو ماه در پايه 

فر با يوديگر اختالف دارند )تهرانیبرگ  تراکم شاخ وارقام مختلف بادام از نظر  گردددها تعیین میبرگ

 (د1331و کستر و گرادزي ،  2332و همواران، 

 2ها نشااان داد که ارر ژنوتیپ بر میزان ارتفاع نهايی پیوندک در سااطح نتايج مقايسااه میانگین داده
بر طبم نتايج  (د8)جدول نداشت هايی پیوندک بر میزان قطر ن داریارر معدی دار شاد ولیمعدی درصاد

بیشترين متر سانتی 03/23و  00/23، 08/23ترتیب با به نان پاري  ،تونو ،شووفه های، رقمدست آمدهبه

مشاهده  مترسانتی 11/33با  مامايیارتفاع را دارا بودندد کمترين میزان ارتفاع نهايی پیوندک نیز در رقم 
ها انجام نشده بود، در طول دو که پیوندی روی آن 677GFهای (د نتايج نشان داد که پايه13شد )جدول 

 های بررسی شده رویژنوتیپکه هايی که پايهمتر افزايش يافتد در حالیسانتی 17/13ها ماه ارتفاع آن
  طوری که حداقارتفاع نشااان دادند به، تغییرات ناچیزی از نظر میزان افزايش ها پیوند شااده بودندآن

متر بودد اين نتايج حاکی از آن است که سانتی 13/3افزايش ارتفاع صافر و حداکثر افزايش ارتفاع پايه 
اندازه  داری نداردددر طی دو ماه ارر معدی 677GFبر میزان افزايش ارتفااع پااياه ژنوتیاپ پیونادی نوع 

و ه )اقلیم مدطق ساتگی به ژنوتیپ بادام دارد بلوه به سن با ،درخت يک واژه نسابی اسات که نه تدها ب

 (د1331)کستر و گرادزي ،  است ( نیز وابستهو پايه هربو  کوددهی و مديريت )آبیاری، خاک(
بیشترين  شووفهو رقم  677GFبررسی میزان انشعابات پیوندک بعد از دو ماه نشان داد که پايه 

 قرار داشتددد 13-03و ژنوتیپ  سهدد ،مامايینشعاب( و بعد از آن رقم ا 1تعداد انشعاب را دارا بودند )
 دهیز طريم زاويه و میزان انشعابا اًعمدتباشدد که درختان بادام دارای اشوال قاب  تشخیص می

 باشددهی میارتباط با عادت انشعاب اندازه گاهی اوقات در قدرت رشد ود گردندمشخص می
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 17/31و  133) 12شاهرود و  شووفه هایرقمبیشترين تعداد برگ در  (د2332فر و همواران، )تهرانی

برگ در شاخه اصلی( مشاهده شدد  08) 1-22و کمترين تعداد آن در ژنوتیپ  برگ در شاخه اصلی(

نتايج حاص  از بررسی تراکم برگ بر روی شاخه اصلی در طی دو ماه نشان داد که تراکم برگ در رقم 
عد از ب دبیشتر بود مطالعه شدههای ارقام و ژنوتیپساير متر مربع از برگ در هر سانتی 08/2با  مامايی

بیشترين تراکم برگ را متر مربع قرار برگ در هر سانتی 2با  1-11و ژنوتیپ  شووفه ، رقمرقم اين
برگ در  22/3مشاهده شدد تراکم برگ در اين پايه  677GFد کمترين میزان تراکم برگ نیز در پايه داشتدد

 زايی و اندازه وعادت شاخه واسطهبه برگ تراکم شاخ وگزارش شده است که  متر مربع بوددهر سانتی
شخیص ارقام ت بین تواند با مشاهده دربرگ می تفاوت تراکم شاخ و گردددها تعیین میپراکددگی برگ

درخت دهدده قدرت رشد ضعیف و يا عدم توانايی تحم  تواند نشانبرگ می داده شودد ظاهر شاخ و

 (د 1331کستر و گرادزي ، و  2332همواران،  فر وتهرانی) باشدی عوام  نامساعد محیطبه 

 
 .1332هاي بادام بررسی شده در سال تجزیه واریانس قطر و ارتفاع نهایی پیوندک در ارقام و ژنوتیپ -8جدول 

 میانگین مربعات 
 مدابع تغییرات درجه آزادی

 پیوندکنهايی قطر  ارتفاع نهايی پیوندک

122/12* 3/827ns 3  ژنوتیپ  

77/137  107/3  خطا 23 

03/23  23/10 )درصد( ضريب تغییرات -   

 دداراختالف معدی عدم ns ،درصد 2 احتمال سطح در دارمعدی*
 

 .1332هاي بادام بررسی شده در سال تجزیه واریانس صفات رویشی در ارقام و ژنوتیپ -3جدول 

 میانگین مربعات

درجه 

 آزادی
 مدابع تغییرات

تراکم نهايی 

برگ روی 

 شاخه اصلی

تعداد 

نهايی 

 برگ

تعداد ک  

انشعابات 

 پیوندک

ارتفاع 

 نهايی پايه

افزايش 

 ارتفاع پايه

قطر نهايی 

پايه در 

زير مح  

 پیوند

قطر نهايی 

پايه در 

سطح 

 خاک

 ژنوتیپ 13 *2/23 **0/21 **132/88 **3110/13 **12/38 **131/23 **3/333

113/3  33/331  81/2  17/1  121/3  30/1  33/3  خطا 22 

33/22  12/27  11/27  23/11  82/23  12/13  331/3  - 
 ضريب تغییرات

 )درصد(
 ددارمعدی اختالف عدم ns ،درصد 2 ودرصد  1 احتمال سطح در دارمعدی * و **



 1313( 4(، شماره )11هاي توليد گياهي )نشريه پژوهش

 

16 

 



 و همكارانپور مؤمنعلي 
 

17

ايه روی پ های رقم شووفهنشان داد که میزان رشد پیوندک پژوهشطور کلی نتايج حاص  از اين به

677GF بیشتر بودد میزان رشد  پژوهشهای مطالعه شده در اين در هر دو سال از ساير ارقام و ژنوتیپ

بیشترين میزان متر بودد اين رقم سانتی 08/23و در سال دوم  12/20های رقم شووفه در سال اول پیوندک
اين رقم  هایقطر پیوندک را نیز به خود اختصاص داده بودد يوی از دالي  سرعت رشدی بیشتر پیوندک

د که باعث باشدر مقايسه با ساير ارقام، باالتر بودن شاخص کلروفی  و تعداد برگ بیشتر در اين رقم می
مبود دلی  کدر شراي  اقلیمی کرج به موالًجايی که معگرددد از آنافزايش میزان فتوسدتر در اين رقم می

ر های تابستانه معموال در اواي  تا اواخجوانه تازه برای انجام عم  پیوند در خرداد ماه و اواي  تابستان، پیوند
ها وجود دارد، شوند و بعد از انجام پیوند، در حدود سه ماه فرصت برای ادامه رشد پیوندکتیرماه زده می

هايی که دارای سرعت رشد بیشتری باشدد، جهت فروش در مهر ماه دارای انداره بزرگتری پیوندک بدابراين

در  دهیکه در سال اول آزمايش، شروع برگهمچدین با وجود اينباشددد میتر بوده و برای فروش مداسب
ديرتر بود، ولی  12شاهرود و  مامايیدهی آن از ارقامی همچون بود و شروع برگ 17/12/31رقم شووفه، 

ه های مطالعه شدهای اين رقم از ساير ژنوتیپمیزان خسارت ناشی از سرمازدگی ديررب بهاره در پیوندک
دلی  سرعت رشدی بیشتر اين رقم و در نتیجه مصرف مواد غذايی و رقیم شدن بیشتر بود که می تواند به

مقاومت بیشتری نسبت  13-03ژنوتیپ  شیره سلولی گیاه و حساب شدن آن به سرمای ديررب بهاره باشدد

به سرمای ديررب بهاره نشان داد که يوی از دالي  مقاومت بیشتر اين ژنوتیپ نسبت به سرمای ديررب 
های دهی ديرتر آن نسبت به ساير ژنوتیپتر اين ژنوتیپ و شروع برگدلی  خواب طوالنیتواند بهبهاره می

کمترين ارتفاع پیونک  1-22و ژنوتیپ  مامايیرقم  پژوهشبررسی شده باشدد همچدین در هر دو سال اين 
 70/33و  22/20ترتیب در سال اول به 1-22و ژنوتیپ  مامايیرا دارا بودندد میزان ارتفاع پیوندک در رقم 

 ز بررسی ارر پیوندک بر خصوصیاتمتر بودد نتايج حاص  اسانتی 82/38و  11/33متر و در سال دوم سانتی
طور نشان داد که میزان افزايش ارتفاع، قطر پايه در سطح و در زير مح  پیوند به 677GFرشدی پايه 

يابدد همچدین نتايج نشان داد که نوع رقم و های شاهد )پیوند نشده( کاهش میداری نسبت به پايهمعدی

ارتفاع و قطر پايه در سطح خاک نداشتد اگر چه میزان افزايش ریری بر میزان افزايش أژنوتیپ پیوندی ت
 ریر نوع رقم و ژنوتیپ پیوندی قرار نگرفت ولی بیشترين میزان افزايشأقطر پايه در زير مح  پیوند تحت ت

ها پیوند شده بود، مشاهده روی آن مامايیهايی که رقم متر( در پايهمیلی 72/3قطر پايه در زير مح  پیوند )
مدت به های بعدیریر نوع پیوندک بر خصوصیات رشدی پايه، آزمايشأمدظور تشود، بهپیشدهاد می شدد

 تر شوددریرات نوع پیوندک بر خصوصیات پايه روشنأتری انجام شوند تا تطوالنی
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Abstract 2  

This study was conducted in two separate experiments in 2011-2013 in seeds and 
plant improvement institute. In the first experiment, status of scions growth and 

resistance to spring late frost and content of proline were investigated in 10 almond 

genotypes and cultivars, grafted on GF677 rootstock included Touno, Non Pariel, 
Shokofeh, Sahand, Mamayi, Shahrood 12, A200, 1-25, 1-16 and 13-40 with 10 

replications as a completely randomized design. In the second experiment, status 

their growth in two month period were evaluated as a completely randomized design, 
with two factors time and genotypes factors and with 10 replications. Result showed 

that scions growth rate of cultivar shokofeh was more than other genotypes in each 

two years. Scion height of cultivar shokofeh in first and second years was 54.15 and 

53.48 centimeter, respectively. Also, the least scion height belongs to cultivar 
mamayi and genotype 1-25 in each two year. Although beginning of leaf production 

in cultivar shokofeh was later than mamayi and shahrood 12, but rate damage of 

spring late frost in this cultivar were more than other genotypes. Genotype 13-40 
showed the most resistance to spring late frost and had the most content prolin (29.75 

m mol/ gr fresh weight). Effect of scion type on growth traits of GF677 rootstock 

showed that genotype type had not effect on increases of rootstock height and 
diameter in soil surface.  
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