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 چکیده

 بر موثر اقلیمی عواملاز  یکی محیط دمایتنش های غیرزیستی همواره در تعیین توزیع مکانی گیاهان می توانند موثر باشند. 

ی که اگر دما رار می دهد. بطوریکه همواره کمیت و کیفیت گیاهان را تحت تاثیر ق محسوب می شود زراعی گیاهان رشد

 از سرما تنشمحدوده مطلوب و قابل تحمل برای گیاه خارج شود خسارات جبران ناپذیری در گیاهان بوجود می آید.  از محیط

 تأثیر تحت گیاهی اندام های مختلف و ها سلول به صدمه طریق از را گیاهان که رشد می باشد زیستی غیر تنش های ترین مهم

  .و باعث کاهش رشد و نمو و بقاء گیاهان می شودفرایندهای فیزیولوژیکی گیاه را مختل کرده شدید وقوع سرمای  .دهد می قرار

ت متفاوتی در گیاهان داشته باشد. با توجه و می تواند اثرااست  متفاوت بسیار پایین یهادما به تحمل در مختلف گیاهان توانایی

میزان خسارت عملکرد در کشت پاییزه گیاهان بیشتر است و از طرفی که عملکرد و ثبات  به اینکه گزارش ها نشان داده است

که شرایط سخت  سرما به متحمل و ژنوتیپ های ارقام شناسایی لذاقابل توجه می باشد  نیز زراعی محصوالت بر تنش سرما

 .می باشد  پاییزه کشت در گیاهان موفقیت عوامل اساسی در از یکی زمستان را به خوبی تحمل کنند

 ، کشت پاییزهتنش های غیر زیستی، سرما :ژه های کلیدیوا

 مقدمه

که باعث تلفات قابل توجهی از محصول می  پایین اغلب رشد و بهره وری گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می دهند دماهای

 2و یخ زدگی گراد( جه سانتیدر11صفر تا دماهای ) 1حائز اهمیت است که گیاهان مختلف معموال در تحمل به سرمازدگی. شود

در رفتار غشاها، چربی ها، آنزیم ها،  زیادیدر اثر سرما تغییرات ]. 1[ دهندواکنش های متفاوتی را نشان می  )دماهای زیر صفر(

                                                           
1. Chilling 

2. Freezing 



 

رنگیزه ها و اسکلت سلولی گیاهان به وجود می آید. بعضی از این تغییرات می توانند به عنوان اثرات اولیه ای تلقی شوند که 

  .] 2[ گ سلول می شودعدم تعادل متابولیکی، تلفات آب، نشت یون، از دست رفتن جایگزینی سلولی و نهایتا مر منجر به

 خواهد شد،افزایش عملکرد موجب  متحمل به سرما و کشت پاییزه آن ها ارقام گیاهیوجود  با توجه به این مساله که 

 در بی و معرفی ارقام متحمل به سرما ضروری به نظر می رسد.در نقاط مختلف جهان جهت ارزیاجمع آوری توده های گیاهی 

 و ضرورت شناسایی ارقام متحملمزیت کشت پاییزه سرما،  تاخسار زمینه در موجود اطالعات به صورت مختصر مطالعه این

 شده است. مرور

 خسارات ناشی از سرما در گیاهان زراعی

زراعی  به علت  ت ب و هوایی معتدل منجر به کاهش و یا آسیب به محصوالبر روی گیاهان در شرایط آ تنش سرمااثرات همواره 

صدمه مستقیم و یا به تاخیر انداختن بلوغ می شود. بطوری که اٌفت اندکی در دما باعث آسیب به گیاهان حساس به سرما شده 

مربوط به سرمازدگی در پنبه  آسیب 1895در سال درصد بهره وری در تولید می شود. به عنوان مثال  15و حتی موجب کاهش 

درجه سانتی   -2در آزمایشی گیاهچه های برنج در معرض دمای ]. 3[ میلیون دالری شد 05در ایاالت متحده منجر به خسارت 

آسیب تنش سرمایی را به صورت  ،ساعت  قرار گرفتند و سپس به مدت یک هفته ریکاوری شدند نتایج حاصل 12گراد به مدت 

 . ]4[ داداهش توسعه برگ ها، پژمردگی، کلروز و نکروز در گیاهچه ها نشان کاهش در رشد، ک

می توانند واکنش  ندنتحمل ک بتوانند دمای یخ زدگی دیررس بهاره و زودرس پاییزه را  که آن دسته از گیاهان زراعی

درجه حرارت  راعی متحمل بهگیاهان زبنابراین، انتخاب موفقیت آمیزی برای کشت در طول دوران تنش سرما داشته باشند. 

 .]4[ تپایداری کشاورزی بسیار مهم اس پایین در جهت

 به سرما ضرورت شناسایی ارقام متحملمزایای کشت پاییزه و 

پاییزه به علل مختلف از جمله استفاده مناسب گیاهان از نزوالت جوی و کشت با توجه به این مساله که عملکرد گیاهان 

اشت گیاهانی متحمل بهاره می باشد بنابراین ککشت های گرمایی و خشکی غالبا بیشتر از گیاهان جلوگیری از تنش  همچنین

 از طرفی توجه به خسارات ناشی از سرما در گیاهان در این فصل سال می تواند عملکرد مناسبی را داشته باشد. در این فصل از

سرما در پاییز می توان از طول دوره رشد طوالنی به بهترین  درصورت کشت گیاهان متحمل به اهمیت ویژه ای دارد. از سال نیز

 وجه ممکن استفاده کرد و عملکرد مناسبی را بدست آورد. 

با استفاده از ارقام مقاوم به سرما و عملکرد   (.Lens culinaris Medik)عدسکشت پاییزه است گزارش شده 

نسبت به کشت بهاره در  ر و در نهایت شاخص برداشت بیشترمناسب، می تواند موجب افزایش سطح زیر کشت و تولید بیشت

گیاهان عملکرد دانه در کشت پاییزه نسبت به کشت بهاره بیشتر است. بطوری  از در برخیهمچنین  .]1[ سیر شودمناطق سرد

ره می درصد بیشتر از کشت های بها 15کشت پاییزه حدود در (.Brossica nupus L) کلزاکه گزارش شده عملکرد دانه 



 

در شمال اروپا، تحمل به سرما عامل مهمی است. ژنوتیپی که تاکنون  (.Vicia faba L) برای کشت پائیزه باقال .]0[ باشد

شدیدا خسارت می  -11 حرارت های کمتر از بوده است که در درجه Cote d'orبیشترین تحمل به سرما را داشته ژنوتیپ 

جه سانتی گراد را تحمل کند این در حالی است که تیپ های در -0تواند دمای ی تیپ بهاره می باقالهمچنین  .]7[بیند 

درجه سانتی گراد را تحمل کنند بنابراین در مناطقی مانند شمال غربی اروپا تا جنوب  -12زمستانه این گیاه می توانند تا دمای 

پس در  .]7[ گاها کشت باقال محدود می شود درجه سانتی گراد -12کشور انگلستان و غرب کشور فرانسه به علت کاهش دما از 

جهت تحمل به دماهای پایین و تنش سرما )یخ زدگی( می توان کشت را در صورت اصالح و به گزینی گیاهانی همچون باقال 

 ، مراحل رویشی و زایشی گیاه در(.Cicer arietinum L) در شرایط کاشت بهاره نخود شرایط دمایی پایین تر نیز انجام داد.

در نتیجه  ،]9[ شودمعرض برخی از تنش های محیطی مانند تنش خشکی قرار می گیرد که موجب کاهش عملکرد آن می 

، عملکرد مناسبی را به گرما از عوامل تنش زای مربوط به فصل اننیز می تواند عالوه بر حفاظت گیاه گیاهانکاشت پاییزه 

گندم دیم ایران در مناطق سردسیر و مرتفع کوهستانی واقع شده است که درصد از اراضی  71حدود  دالیل مذکور داشته باشد.

از راهکارهای مناسب برای افزایش تولید تنش سرما می تواند عملکرد و ثبات عملکرد گیاه را در این مناطق کاهش دهد بنابراین 

ل و به کارگیری ارقام مقاوم به سرما گندم و جلوگیری از خسارات ناشی از سرما، گزینش الین های متحمل به سرما و پر محصو

 .]8[ و خشکی در دیم زارهای مناطق سردسیر و معتدل می باشد

ن میزان تحمل گیاهان به دماهای پایین یبقاء و رشد مجدد گیاهان بعد از تنش سرما یکی از شاخص های مهم در تعی

قرار گیرد.  توجهحمل گیاهان به تنش سرما باید مورد که در تمام مطالعات مربوط به ارزیابی میزان خسارت سرما و ت می باشد

 (Dianthus barbatusزدگی بصورت کنترل شده بر روی گیاه قرنفل ) دماهای یخ با اعمال ]15[ ایزدی دربندی و همکاران

این میزان کاهش بسته به شدت تنش  زدگی باعث کاهش درصد بقاء و بازیافت در گیاه شد، که مشاهده کردند که تنش یخ

درجه سانتی گراد تحت تاثیر قرار نگرفت ولی پس از آن با شیب تندی  -19 دمای تا گیاهان بقاء درصد کهمتفاوت بود. بطوری 

تحمل به تنش  همچنین در مطالعه درجه سانتی گراد هیچ گیاهی زنده نماند. -22درصد بقاء کاهش یافت تا این که در دمای 

در  کاهش دما موجب کاهش رشد مجدد کردندو همکاران مشاهده  نظامی نخود در شرایط کنترل شدههای  ژنوتیپ دگییخ ز

 .]9[ گیاهان می شود

 سازگارکننده های مکانیسم گیاهان وجود یبقا تضمین برای سرما متفاوت است، به تحمل در مختلف گیاهان توانایی

ع گیاه در واق .]11[ است 1خوسرمایی مهم شده شناخته مکانیسم های این ی ازیک می باشد. ضروری تنش سرمایی شرایط در

های یخ زدگی قرار گیرد تحت تاثیر دماهای خنک خود را به دماهای انجماد تا حدودی سازگار می قبل از اینکه در معرض دما

ه خوسرما نشده بودند در دمای مشخص شد همه گیاهانی ک (Arabidopsis). کند. در یک بررسی بر روی گیاه آرابیدوپسیس

درجه سانتی گراد خوسرما شده  4بسیاری از گیاهانی که به مدت هشت روز در دمای  ولیتی گراد از بین رفتند ندرجه سا -0

 .]12[ درجه سانتی گراد زنده ماندند  -9بودند در دمای 
                                                           
1. Cold acclimation 



 

راهکار مناسبی در جهت و باشند رما نشان دهنده میزان تحمل گیاهان به تنش س می توانند این قبیل آزمایش ها 

 ضروری عوامل از ییک عنوان به امسر به تحمل بنابراین  د بود.نگزینش مناسب گیاهان و ارقام مختلف برای تحمل به سرما خواه

 سرما تنش به نسبت مناسبی مقاومت که گیاهانیدر  ضروری به نظر می رسد. زمستان سخت شرایط درگیاهان  بقاء جهت

گرمای  از ناشی عملکرد کاهش خطر گیاه، رشد طول فصل افزایش و آب بر بهبود کارایی مصرف عالوهکشت پاییزه  دارند،

 همچنین  و سرما به متحمل گیاهان و معرفی شناساییدر هر حال  .]13[ داد دنخواه کاهش نیز را و تنش خشکی تابستان

 می سرما خسارت کاهش جهت مناسب روش های  جمله از د،مواجه هستن زدگی یخ تنش خطر باکه  یمناطق در ها آن کاشت

 .]14[ باشد

 نتیجه گیری

زدگی و تشکیل کریستال های یخ در بافت ها می تواند به عنوان  به علت دماهای پایین و یخی خسارت به سلول های گیاه

ژنوتیپ ها و ارقام مختلف گیاهان  . بررسی توده ها،عامل اصلی جهت کاهش عملکرد و اٌفت کیفیت گیاهان زراعی به شمار آید

برد اهداف اصالحی و به گزینی گیاهان  زراعی جهت سنجش مقاومت به دماهای پایین در گیاهان می تواند در جهت پیش

والت جوی زمستانه، طوالنی تر شدن دوره زبسیار موثر واقع شود. با توجه به همه مزایای کشت پاییزه از جمله استفاده موثر از ن

برای جلوگیری از  ی مناسبپوششافزایش زیست توده گیاه و همچنین با توجه به این که گیاهان پاییزه به عنوان  ،گیاه رشدی

، به نظر می رسد برداشت زودتر شرایط مناسبی برای کاشت محصوالت بعدی فراهم می شودبه علت فرسایش خاک هستند و 

در  پاییز را داشته باشند می تواند زمینه تولید بهتر و بیشتر را فراهم سازد. شناسایی ارقام متحمل به سرما که توانایی کاشت در

زدگی و یا اعمال مصنوعی تنش سرما می تواند به عنوان یکی از  یخ ،بعد از تنش سرما و رشد مجدد اغلب مطالعات، بقاء گیاه 

جه به محدودیت هایی که سرما در کشت گیاهان بنابراین با توارزیابی مقاومت به سرما در گیاهان باشد.  شاخص های مهم در

طرفی به علت   به کشاورزی وارد می شود، اززراعی در دنیا ایجاد می کند و خسارات جبران ناپذیری به جهت تنش سرما 

توده ها و رقم های  مختلف گیاهان را جمع  که و ثبات عملکرد کاشت پاییزه گیاهان زراعی توصیه می شود مناسب عملکرد

کشت  مناطق مناسب و مستعدزمینه کشت پاییزه آنها و ری و میزان تحمل آنها به سرما ارزیابی و مشخص شود تا در نهایت آو

، از کم باشد زراعی گیاهانبرخی از این برای هر یک تعیین شود. عالوه بر این الزم است در صورتی که محدوده تحمل 

 .استفاده کردبه تنش های محیطی تحمل ذخایر ژنی به علت ها خویشاوندان وحشی آن
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