
 

 ١

و نيشابور  بروجرد ).Vicia faba L( يباقالي دو توده درصد بقاء و هاتيترولكال نشت بر يزدگخي تنش اثر
 شرايط كنترل شده در

  3، جعفر نباتي2، محمد كافي2، احمد نظامي1*عليرضا حسن فرد
ورزي دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشا استاد2 دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد،1

  پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد استاديار3
Alireza.hasanfard@yahoo.com*  

 
  چكيده

در پاييز و زمستان  )نيشابور جرد ووبر(باقال توده تعيين بقاي دو  وها الكتروليتزان نشت ميبررسي اين پژوهش با هدف 
گياهان تصادفي اجرا شد.  ه فردوسي مشهد به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالًدانشگاپژوهشكده علوم گياهي در  1394

دماهاي معرض شرايط طبيعي نگهداري و سپس در برگي در شش تا چهار مرحله تا هاي پالستيكي كشت و گلداندر 
اثر دما بر درصد نشت كه د نتايج نشان دا .ندقرار گرفتگراد) سانتيدرجه  -24، -20، - 16، -12،  -8،  -4(صفر، زدگي يخ

ها افزايش يافت. شيب افزايش بود. با كاهش دما در هر دو توده ميزان نشت الكتروليتداري معنيو درصد بقاء ها الكتروليت
گراد اين روند به درجه سانتي -16گراد در هر دو توده ماليم بود و در دماي درجه سانتي - 12ها تا دماي نشت الكتروليت

 75گراد باالي درجه سانتي -12. بررسي درصد بقاء نيز نشان داد كه در هر دو توده درصد بقاء تا دماي ايش يافتشدت افز
ي ها در توده بروجرد و بقاي يك درصدي در تودهگراد موجب مرگ تمامي بوتهدرجه سانتي - 16درصد بود و كاهش دما به 
گراد بدون درجه سانتي -12زدگي تا ال قادر به تحمل دماي يخداد كه باقتايج اين مطالعه نشان نيشابور گرديد. بطور كلي ن

  باشد.پوشش برف با درصدي كمي از خسارت مي
  

  دما، نشت الكتروليت ،درصد بقاء: كلمات كليدي
  

  مقدمه
ه عنوان يكي از مناسب آن ب پروتئين نسبتاًمقدار يكي از بقوالت زراعي بسيار قديمي است كه بخاطر  (.Vicia faba L)باقال 

درجه تا نه شود. سازگاري گياه باقال به شرايط محيطي بسيار متغير بوده و از عرض جغرافيايي ميگياهان مهم پروتئيني شناخته 
شت ك ).2متري از سطح دريا گسترش يافته است ( 2000درجه شمالي و از نزديكي سطح دريا تا ارتفاع بيش از  40بيش از 

 باشد امامانند عملكرد بيشتر و مصرف آب كمتر مي يهاتيمز ياشت بهارة آن داراكنسبت به  يزه محصوالت زراعيپائ
  ).3باشد (دماهاي پايين مانع اصلي در كشت پاييزه گياهان زراعي مي

شد ر يبرا يطيط محيه شراك يدر مناطق يباشد و حتيم ياهيگ يهاد گونهيو تول يياينش جغرافكن پراييدر تع يدما عامل مهم
اهش كن است سبب بروز خسارت و كدرجه حرارت مم ينيش بير قابل پيرات غييار مطلوب است، تغيگونة خاص بس يك

ط مزرعه سبب شد تا مطالعات در يدر شرا به گزيني براي تحمل به سرما يهاتيالت و محدودكمش. اه گردديد گيرشد و تول
، ط مزرعهيش نسبت به شرايآزما ياز براياهش زمان مورد نكوه بر وه عالين شيرد. اينترل شده مورد توجه قرار گكط يشرا

ي بروجرد زدگي باقال، دو تودهبر اين اساس به منظور بررسي ميزان تحمل به يخ .)3( شوديز مين ينيگزبه ش دقت يباعث افزا
  و نيشابور اين گياه مورد ارزيابي قرار گرفت.
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  هاروش و مواد
 با چهار تكرار تصادفي در دانشگاه فردوسي مشهد به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً 94تان اين آزمايش در پاييز و زمس

درجه  -24 و -20، -16، -12، -8، -4تيمارهاي آزمايش شامل دو توده باقالي بروجرد و نيشابور و دماهاي صفر، اجرا شد. 
خاك برگ و ماسه (به  ،سانتي متر حاوي خاك مزرعه 10طرپالستيكي با ق هايگلدانآبان ماه در كشت در  گراد بودند.سانتي
   .انجام شد )1:1:1 نسبت

ساعت  24 گياهانبرگي، شش تا چهار مرحله  در .نگهداري شدندطبيعي جهت اعمال خوسرمايي گياهان در شرايط محيط 
 در زريفر دماي منتقل شدند.زدگي يخزدگي آبياري شده و سپس به فريزر ترموگراديان جهت اعمال تنش يخقبل از تيمار 

 منظور به. يافت اهشك ساعت دما در گرادسانتي درجه دو سرعت به تدريج با و بود گراديسانت درجه پنج آزمايش شروع
 كهست نندهك جاديا يترهاكبا ياسپر گرادسانتي درجه -2 يدما در سرما، فرا پديده بروز از اجتناب و گياه در خي كهست جاديا
 زدگي،يخ تيمار اعمال از پس و ماندهيباق ساعت يك مدت به دما هر در ياهيگ يهانمونه انجام شد، اهانيگ يرو) INAB( خي

 يبرا. شدند گراد به مدت يك شب جهت بازيافت منتقلاتاقك رشد با دماي پنج درجه سانتي به و شده خارج زريفر از گياهان
جدا (داراي دو برگچه)،  ترين برگ كامال توسعه يافتهجوانبوته  هر از ،افتپس از بازي هاتيترولكال نشت زانيم يريگاندازه

و  بقاء درصد روز، 21 از به گلخانه منتقل شده و پس ياهانسپس گ شد. گيرياندازه ي آنهاتيترولكال نشت كرده و درصد
روز  21هان زنده قبل از يخ زدگي و تعداد گيا ،قرار گرفت. براي تعيين درصد بقاي گياهان يابيارز مورد اهانيگرشد مجدد 

  ند و سپس درصد بقاء محاسبه شد.دزدگي شمارش شيخبعد از 
در  LSD ها نيز با استفاده از آزموندادهو مقايسه ميانگين  Excelو Minitab ها با استفاده از نرم افزارهاي دادهتجزيه آماري 
  درصد انجام شد.پنج سطح احتمال 

 
 نتايج و بحث

). ميزان نشت 1(جدول با هم نداشتند  )≤05/0P( داريمعني صد بقاء اختالفها و درميزان نشت الكتروليتاز نظر ها توده
قال با دماهاي مختلف يخ زدگي نشان داد كه كاهش دما موجب افزايش اين ويژگي اهاي بها در برهمكنش تودهالكتروليت

گراد با شيب ماليم افزايش يافت و اختالف بين درجه سانتي - 12تا  هاي برگ از دماي صفر گردد. ميزان نشت الكتروليتمي
هاي برگ به شدت افزايش يافت به طوري كه ميزان نشت الكتروليت گراددرجه سانتي - 16دار نبود، اما در دماي دماها معني

  ).2درصد بود (جدول  35و  62به ترتيب  -16و  -12هاي بروجرد و نيشابور اختالف بين ميزان نشت در دماي در توده
پس از  ياهيگ ياهها از سلولتيترولكنشت ال يرياهان اندازه گيدر گ يخ زدگيبه  ع و مؤثر تحمليسر يابيبه منظور ارز
ت غشاء مختل شده و ينند، فعاليبيب مياه در اثر سرما آسيگ يهاه بافتكبطوري  شود،توصيه مي يخ زدگياعمال تنش 

ر يها تحت تاثتيترولكروند نشت ال ي). بطوري كه در بررس3نند (كيداخل سلول به خارج از آن نشت م يهاتيترولكال
رده كدا يش پيها افزاتيترولكزان نشت اليدما م يجياهش تدركه با كدس مالحظه شده ع يهاپيدر ژنوت يخ زدگي يدماها

  .كه با نتايج اين مطالعه مطابقت دارد )3است (
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 نترلك طيشرا در يزدگخي دماهاي ريتأث تحت باقال يدو توده بقاء، درصد و هاتيترولكال نشت درصدن مربعات) يانگيتجزيه واريانس (م -1 جدول
 دهش

  درصد بقاء  درصد نشت درجه آزادي اتبع تغييرامن
 174ns 24ns 1 توده
 **16148 **8138 6 دما

 *79 *162 6 دما×توده

    42 خطا
 06/12                      28ضريب تغيرات                                                                                

ns1و %5، معني دار در سطح احتمال %5دار در سطح احتمال ترتيب غير معني ، *، ** به%  
  

درجه  -16داري نشان نداد و در دماي گراد اختالف معنيدرجه سانتي -12در توده نيشابور درصد بقاء از صفر تا دماي 
گراد گياهان قادر به تحمل  سانتيدرجه  -12). در توده بروجرد تا دماي 2گراد فقط يك درصد بقاء مشاهده شد (جدول سانتي

  ).2در به ادامه حيات نبود (جدول گياهي قا گراد هيچدرجه سانتي -16زدگي بودند و با كاهش دما به تنش يخ
بطوريكه  است يخ زدگيط تنش ياه در شرايگ ياز عوامل مهم در بقا يكي، ييه تداوم انسجام غشاء پالسماكبيان شده است 

محققان مشاهده كردند كه در  ).1(شود ها ميمرگ آن ياه و حتيساختار غشاء، سبب بروز خسارت در گهر گونه اختالل در 
گراد درصد درجه سانتي -12 يافت به طوري كه در دماياهش كها ، درصد بقاي نمونهيخ زدگيش شدت يگياه عدس با افزا

هاي مختلف قادر به زنده ماندن گياهان در ژنوتيپ تر هيچ يك ازدرصد بود، ولي در دماهاي پايين 56اهان حدود يبقاء گ
  .)3نبودند (

  شده نترلك طيشرا در باقال بقاء درصد و هاتيترولكال نشت درصد بر يزدگ خي يهايدما وتوده  ريتأث -2 جدول
 توده دما الكتروليت نشتدرصد بقاءدرصد 

75b c13  0 

 بروجرد

91a c12 4- 

87ab c8 8- 

87ab c11 12- 

0c ab73 16- 

0c ab76 20- 

0c ab76 24- 

83ab c12 0 

 نيشابور

81ab c10 4- 

87ab c8 8- 

79ab c16 12- 

1c b51 16- 

0c a78 20- 

0c ab68 24- 

  .ندارند يداريمعن تفاوت درصد پنج سطح در LSD آزمون اساس بر ،كمشتر فوحر يدارا يهانيانگيم ستون هر در
  

گراد بدون پوشش برف درجه سانتي - 12يج اين مطالعه نشان داد كه گياه باقال قادر به تحمل دماي يخ زدگي تا بطور كلي نتا
  ها از نظر درصد بقاء در دماهاي مختلف يخ زدگي تنوع وجود دارد.باشد و بين تودهمي
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Abstract  
This study was carried out to determine the survival and electrolyte leakage of two Vicia faba ecotypes 
(Boroujerd and Nyshabour) in the fall and winter 2015 at Research Center for Plant Sciences, 
Ferdowsi University of Mashhad based on completely randomized in a factorial experiment. Plants 

grown in pots until four to six leaves under natural conditions, and then subjected to freezing (0, -4, -8, 
-12, -16, -20, -24 °C). Results showed that the effect of temperature on the electrolyte leakage and 
percentage of survival were significant. Electrolyte leakage increased by reducing the temperature in 
both ecotypes. Trend of electrolyte leakage up to -12 °C in both ecotypes was soft, and at -16 °C, this 
trend rose sharply. In both ecotypes until -12 °C survival rate was up to 75 percent and at -16 °C 
whole plant in Borujerd ecotype death and the Nyshabour ecotype one percent survival observed. 
Generally, the results of this study showed that Vicia faba able to withstand freezing temperatures to -
12 °C without snow cover. 
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