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 چکیده
د. به باشود کننده کشت گیاهان چوبی میهای دیر هنگام از مهمترین فاکتورهای محیطی محدیخبندان

زدگی گیاه چوبی توت آمریکایی با هدف کاربری در ای روی میزان مقاومت به یخهمین منظور مطالعه
های تصادفی انجام شد. شاخه کامال طرح قالب و در فاکتوریل ی در دانشگاه تهران بصورتفضای سبز شهر

یکساله جمع آوری شده طی پانزدهم آذر تا پانزدهم اسفند در فواصل زمانی یک ماه، تحت تیمار دماهای 
د. بین قرار گرفتن ترموگرادیان قابل تنظیم در سرماساز (-C31°و  -25، -21، -15، -11، -5انجماد )

 دمای کاهش داری مشاهده شد. باها همبستگی منفی و معنیها و درصد بقاء نمونهدرصد نشت الکترولیت
 هاماه سایر در اما یافت،ها کاهش و درصد بقاء نمونه ماه افزایشدر اسفند هاالکترولیت نشت زدگی،یخ

های آذر و اسفند یافت شد و ل در ماههای محلودادند. حداکثر و حداقل کربوهیدرات نشان باالیی مقاومت
ها در اسفند ماه ها داشت. حداقل محتوای پرولین شاخههمبستگی منفی باالیی با درصد نشت الکترولیت

ها مشاهده شد. با توجه به ردیابی شد که در این زمان حداکثر نشت یونی و حداقل رشد مجدد در نمونه
گراد درجه سانتی -21مربوط به ماه اسفند و دماهای کمتر از زدگی در این گونه اینکه خسارت عمده یخ

 نسبت مقاوم است.رسد درخت توت آمریکایی نسبت به دماهای انجماد مقاوم و یا بهنظر میبود، به

   نشت الکترولیت. محلول، هایکربوهیدرات ،پرولینزدگی، تنش یخ :کلیدی کلمات

 مقدمه - 1
 و بومی آمریکای مرکزی است. این Moracea خانواده از Maclura pomiferaتوت آمریکایی با نام علمی 

 نوع هر در تواندمی و باشدمی هوا آلودگی و تند بادهای وزش آبی، کم و گرما بیماریها، و آفات به مقاوم درخت
 رد کشت جهت ارزشمند گیاهی آن را خصوصیات این داشتن با که رشد نماید، آهکی هایخاک جمله از خاکی
با این وجود در حال حاضر این درخت در فضای سبز شهری ایران جایگاهی  [.1] است نموده شهری سبز فضای
 از یکی. باشدمی چوبی گیاهان جغرافیای پراکنش در کننده محدود محیطی فاکتورهای مهمترین از دما ندارد.
 هایمدل سویی از و باشد؛می مستانز هایماه در هوا شدن گرم اخیر، هایدهه در زمین کرة شدن گرم نتایج

 باقی ثابت کامالا  هایخبندان تعداد وقوع زمین، کرة دمای افزایش وجود با دهد کهنشان می 1عمومی چرخش

                                                           
1General Circulation Models 
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 [.2] است یافته افزایش گیاه، نمو شروع از پس هنگام دیر هاییخبندان آسیب احتمال است. بنابراین مانده
ها، باشد و واضح است که غشاءصفر ناشی از تشکیل یخ درون سلولی می های زیرخسارت اصلی درجه حرارت

موثرترین روش برای غلبه بر این  .بینندمی آسیب زدگی،یخ سلول هستند که تحت تنش اصلی هایسایت
نشت با استفاده از آزمون  [4]بارتولوزی و فانتانازا  .[3]های گیاهی مقاوم به سرما است خسارت، استفاده از گونه

کولتیوار زیتون، کولتیوارهای مقاوم و حساس به سرما را تفکیک نمودند و نشان دادند که  12یونی از بین 
مشاهدات میدانی تطابق خوبی با نتایج حاصل از آزمون نشت یونی دارد. همچنین مطالعات نشان داده است که 

مقدمه با توجه به  [.2] زدگی دارندومت به یخمقدار پروتئین کل و کربوهیدراتهای محلول همبستگی باالیی با مقا
خصوصیات مطلوب توت آمریکایی جهت کشت در فضای سبز شهری و با دانستن این موضوع که ذکر شده و 

تنش سرما از عوامل محدود کننده در انتخاب و کشت گیاهان زینتی می باشد، در این پژوهش سعی گردید تا با 
گیری های آذر تا اسفند و اعمال دماهای انجماد و اندازهدر طی ماهساله راز گیاهان چها جمع آوری نمونه

 فاکتورهای مرتبط با مقاومت به سرما، میزان مقاومت به سرمای این گونه گیاهی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 مواد و روشها - 1
ر، دی، بهمن و های آذزدگی درخت توت آمریکایی، در اواسط ماهجهت ارزیابی میزان مقاومت به یخ

گیاهان  ی یکسالههاشاخهیکسان از بخش میانی با رشد متر میلی 11های شاخه به قطر تقریبی اسفند، نمونه
منتقل شدند.  C4°از نهالستان دانشگاه تهران انتخاب و بالفاصله به سردخانه با دمای  1331چهارساله در سال 

در هر ماه پس از جمع  .بود -C31°و  -25، -21،  -15 ،-11، -5های شامل دمامورد آزمون  ییسرما یمارهایت
درون دستگاه سرماساز قرار  و متری آماده شدندسانتی 15ها در قطعات ها، بخش میانی شاخهآوری شاخه

از  کیبه هر  دنیبر ساعت بود و پس از رس گرادیدو درجه سانت سرماسازدستگاه  یروند کاهش دماگرفتند. 
در این مرحله از آزمایش،  [.5] شدند یدما نگهدار آنها به مدت دو ساعت در رد نظر نمونهمو ییدما یمارهایت

ها و پروتئین کل آوری شده در هر ماه، به منظور بررسی میزان پرولین، کربوهیدراتهای جمعبخشی از نمونه
 گراد منتقل شدند.نتیسا درجه -01های برگ، بالفاصله پس از خنک کردن در نیتروژن مایع به فریزر جوانه

ها به روش بارکا و آدرن ، درصد بقاء و رشد مجدد نمونه[6]درصد نشت الکترولیتها به روش سکوزاوا و همکاران 
و  [3] ، پروتئین کل به روش بردفورد[0] بتیس و همکاران محتوای پرولین با استفاده از روش، [7]

های مربوط به ارزیابی اندازه گیری شدند. آزمایش وریکاسید سولف-ل از طریق روش فنلکربوهیدراتهای محلو
گیری های مربوط به اندازهو آزمایش یتصادف در قالب طرح کامالا نشت یونی و رشد مجدد بصورت فاکتوریل

تجزیه . ندهای کل در قالب طرح کامالا تصادفی در سه تکرار انجام شدها و کربوهیدراتمقدار پرولین، پروتئین
افزار با استفاده از نرم %5و  %1ای دانکن در سطح احتمال ها براساس آزمون چند دامنهمقایسه میانگین واریانس و

SAS 9.1.3 برای تجزیه همبستگی از روش پیرسون و با استفاده از نرم افزار ها و مقایسه میانگینSPSS 19.0 
 انجام شد.

 نتایج و بحث - 3



 

 

2 

 

1232اردیبهشت  32و  32 –های پژوهشی کشاورزی ملی یافتههشتمین همایش   

تیمارهای دمایی مختلف و اثر متقابل آنها در در ها و ها در ماهمونهو رشد مجدد ن هادرصد نشت الکترولیت
ها ها نشان داد که کمینه و بیشینه درصد نشت الکترولیتمیانگین داده (.1)جدول  بوددار سطح یک درصد معنی

گراد و درجه سانتی -31و  -5های تهیه شده در ماه آذر و اسفند با تیمار سرمایی به ترتیب مربوط به نمونه
درجه  -15ها تقریباا از دمای (. افزایش شیب نشت الکترولیت1درصد بودند )شکل 32/61و  74/14میانگین 

به حداکثر رسید. تفاوت در  -25گراد در ماه اسفند شروع شد و با کاهش دما افزایش پیدا کرد و در دمای سانتی
 باشدمهم شدت خسارت ناشی از تنش سرما میهای ها به عنوان یکی از نشانهشیب منحنی نشت الکترولیت

[11.]  

 آمریکایی توت در بررسی مورد صفات و دماهای انجماد بر گیرینمونه زمان اثر واریانس تجزیه -1جدول 

 میانگین مربعات 

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادی

نشت الکترولیت در 
 ساله 4های نهال

های رشد مجدد نمونه
های چهار سالهنهال  

نزما  3 **67/4665   **5/5037  

47/140 5 دما ** 30/2771 ** 

32/126 15 زمان*دما ** 72/1633 ** 

13/14  40 خطای آزمایش  11/62  

تضریب تغییرا   51/13  53/3  

 باشددار میدر سطح احتمال پنج درصد معنی*

   
زدگی در ای گیاهان چهار ساله توت آمریکایی تحت تاثیر دماهای یخهها از شاخهمیانگین درصد نشت الکترولیت -1شکل 

 های مختلف سالشرایط کنترل شده و در ماه

ها بسته به تحمل به تأثیر تنش سرما بر اختالل فعالیت غشاهای سلولی و به دنبال آن نشت الکترولیت
های گیاهی تحت ها یا اندامیونی از بافتگیری میزان نشت زدگی ارقام مختلف گیاهی متفاوت است، لذا اندازهیخ

(. 1300نیا، تنش سرما معیار مناسبی برای ارزیابی مقاومت گیاهان به تنش سرما ذکر شده است )نظامی و ناقدی
های آبان تا بهمن نشان دهنده تحمل مناسب توت آمریکایی ها در ماهبودن میزان نشت الکترولیت بنابراین پایین

افزایش شدت خسارت در ماه اسفند ممکن است باشد. ها نسبت به ماه اسفند میی در طی این ماهزدگبه تنش یخ
 درجه حرارت محیط باشد. به دلیل از دست دادن سازگاری ناشی از افزایش
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با نتایج حاصل از آزمون ( r= -00/1**دار )همبستگی منفی و معنی ،هاج حاصل از درصد رشد مجدد شاخهنتای
درجه  -21تر از ها نشان داد. بیشترین میزان خسارت مربوط به ماه اسفند و دماهای پایینولیتنشت الکتر

که در این دماها رشد مجدد به شدت کاهش یافت و یا هیچگونه رشد مجددی  (2)شکل  گراد استسانتی
 باشد.می [4]مشاهده نشد. این نتایج مطابق با نتایج بارتولوزی و فونتانازا 

 

زدگی در طی های چهارساله توت آمریکایی پس از قرار گرفتن در دماهای یخهای نهالمیانگین درصد رشد مجدد شاخه -2شکل
 های مختلف سالماه

دار های محلول و پرولین در سطح یک درصد معنیهای فیزیوشیمیایی، مقدار کربوهیدراتاز شاخص
باشد که حداکثر نشت یونی و حداقل ها مربوط به ماه اسفند میتوای پرولین شاخهحداقل مح (.2)جدول شدند 

. از اواسط اسفند ماه و با از دست دادن سازگاری میزان پرولین (3ها مشاهده شد )شکل رشد مجدد در نمونه
ماد و در طی یافت. این نتایج نشان دهنده این است که افزایش پرولین در طی سازگاری به دماهای انجکاهش 

باشد. پرولین عالوه بر تنظیم های مقاومت به دماهای انجماد در این گونه میهای سرد سال از مکانیزمماه
 .[11]ها و دیواره سلولی است پتانسیل اسمزی سلول، دارای اثرات مثبتی در حفظ یکپارچگی آنزیم

 های چهار ساله توت آمریکایینهال در سیبرر مورد صفات بر گیری نمونه زمان اثر واریانس تجزیه -2جدول 
 میانگین مربعات 

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادی

  درصد آب نسبی پروتئین پرولین کربوهیدراتهای محلول

67/3663 3 زمان ** 67/256 **  1/1155ns
 33/11 ns 

33/42 0 خطای آزمایش  50/12  16/1  17/31  

43/5  ضریب تغییرات  17/3  14/21  14/14  

 دارفاقد اختالف معنی nsباشند؛ دار میسطح احتمال یک درصد معنیدر **

پیشنهاد داری وجود ندارد. لف اختالف معنیهای مختها، بین ماهنتایج نشان داد که در محتوای پروتئین
شوند در مقاومت به نامیده میLEA-Protein [12 ] ای کههای ویژهشده است بجای پروتئین کل، پروتئین

نشان داده شده است،  3همانطور که در شکلاز جمله دماهای انجماد نقش داشته باشند.  هاتنش
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های آذر و دی که گیاهان بیشترین مقاومت را به سرما نشان دادند در حداکثر مقدار های کل در ماهکربوهیدرات
های محتوای کربوهیدراتزدگی بود و در ماه اسفند همزمان با از دست دادن سازگاری و افزایش خسارت تنش یخ

با نتایج حاصل از آزمون نشت یونی داشت. ( r= -37/1**) کل کاهش یافت و این نتایج همبستگی منفی باالیی
در واقع قندها به عنوان عامل مهم کاهش دهندة نقطة انجماد و افزایش پتانسیل اسمزی درون سلول شناخته 

 اند.شده

  
 های مختلف سالچهار ساله توت آمریکایی در ماه درختانهای شاخه)راست(  های محلولکربوهیدرات)چپ( و میزان پرولین  -3شکل 

 
 گیرینتیجه

 توت زدگی یخ به مقاومت در مهمی و آمینو اسید پرولین نقش محلول کربوهیدراتهای که رسد می نظر به
از آنجاییکه این گیاه در ماههای سرد سال )آذر، دی و بهمن( مقاومت بسیار خوبی به  .کنندمی بازی آمریکایی

نسبت مقاوم به دماهای انجماد به مریکایی از درختان مقاوم یا خود نشان دادند،  به نظر توت آدماهای پایین 
مت به دمای انجماد در پاییز یا باشد و صدمه یخبندان درصورتی در این گیاه رخ می دهد که یا فرآیندهای مقاو

زمستان به قدر کافی توسعه پیدا نکرده باشند یا در اواخر زمستان و اوایل بهار به علت گرم شدن هوا فرآیند از 
دار تنش دماهای دست دادن سازگاری پیش از موعد به وقوع بپیوندد. با این وجود از آنجائیکه خسارت معنی

شود و از سویی وقوع این دما در در اسفندماه آغاز می گراد خصوصاادرجه سانتی -21ز تر اانجماد از دماهای پایین
 توان کشت این درخت را در مناطق معتدله پیشنهاد نمود. افتد، میماه اسفند به ندرت اتفاق می
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Abstract 

Late low temperature is the most important environmental factors which limit the growth of 

woody plants. Towards this purpose, a comprehensive study was performed on freezing stress in 

Maclura pomifera, a woody plant suitable for urban green space application. Annual branches 

were collected   during December to March with 30-day intervals were treated under six freezing 

temperature (-5, -10, -15, -20, -25 and -30oC) using a controlled thermogradient freezer. There 

was a significant correlation between electrolyte leakage and viability.The results showed that 

electrolytes leakage was significantly increased in March while freezing temperature decrease, 

however, they showed high resistance in other months, Maximum and minimum soluble 

carbohydrates content were found in December and March, respectively, and showed a high 

negative correlation with electrolyte leakage during these months. The minimum content of 

proline in shoots was observed during March, when the highest electrolyte leakage and minimal 

re-growth of shoots were seen. Since the major freezing damages to Maclura pommifera occurs 

during March, and in temperatures below the -20°C, this species seems to be resistant or semi 

resistant to freezing temperatures. 
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