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  رقیه: نام                                 قاسمی سقزچی: دانشجو خانوادگی نام

  مریماي گلها در شرایط درون شیشهآمینیزیک و پلیاآبساسیدا، ي بین سرمبررسی رابطه: نامهپایان عنوان

  دکتر اسماعیل چمنی :راهنما (اساتید) استاد

  مهندس سید کریم تهامی  - مهندس اصغر استاجیر: مشاو (اساتید) استاد

  کشاورزي :رشته                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

  اردبیلی محقق :دانشگاه                              گیاهان زینتی  : گرایش

    100 :اتصفح تعداد            08/10/1393       دفاع: تاریخ                               علوم کشاورزي :دانشکده

  :چکیده

، 0ریسین ( ماکروموالر) و پوت 200و  100، 50، 0هاي مختلف اسیدآبسایزیک ( به منظور بررسی اثرات غلظت

گراد) بر باززایی و رشد گل پیازي درجه سانتی 24±2و  5، 0ماکروموالر) در دماهاي مختلف (  200و  100، 50

)Polianthes tuberosa تکرار در آزمایشگاه کشت  4)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با

شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که با کاهش دما، تمامی اجراء  92- 93بافت دانشگاه محقق اردبیلی طی سال 

ي گیاه شامل: طول گیاه، طول برگ و ریشه، تعداد برگ و ریشه، سطح برگ، مقدار صفات مورفولوِژیکی ارزیابی شده

چنین، گراد نشان ندادند. همداري کاهش یافت و رشدي را در دماي صفر درجه سانتیکلروفیل، وزن تازه به طور معنی

تحت تاثیر قرار دادند.  (p≤0.01)داري دماهاي مختلف میزان قند محلول، پرولین و نشت الکترولیتی را به طور معنی

- نتایج آزمایش نشان داد، که محتوي پرولین و قند محلول در گیاهان تیمار شده با دماهاي صفر و پنج درجه سانتی

ماکروموالر و پوتریسین در  100 شان داد که اسیدآبسایزیک در غلظتداري افزایش یافت. نتایج نگراد، به طور معنی

هاي مقاوم به داري محتواي پرولین و قند محلول را افزایش دادند و گیاهچهماکروموالر، به طور معنی 200غلظت 

هایی ر گیاهچهگراد) به دست آمد. گرچه، افزایش یافتن محتوي پرولین و قند محلول دسانتیدماهاي پایین (پنج درجه

ها ها ایجاد نکرد و موجب رشد آنگراد قرار گرفته بودند، مقاومت به دماي پایین را در آنسانتیکه در دماي صفر درجه

ها در دماي پایین افزایش یافت. گرچه، کاربرد خارجی دو ) در گیاهچهEcنگردید. همچنین، نشت الکترولیتی (

 ها مقدار نشت الکترولیتی را در مقایسه با شاهد کاهش داد.ریزنمونههورمون اسیدآبسایزیک و پوتریسین در 

  

  اسیدآبسایزیک، پرولین، پوتریسین، سرما، قند محلول، مریم، نشت الکترولیتی :هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

اند زیرا با هاي زیادي را بدست آوردهامروزه بسیاري از کشورهاي دنیا در تولید گل و گیاه موفقیت

کنند. کشور پهناور ایران نیز آب و هواي مناسبی براي تولید و پرورش صادرات گل درآمد زیادي کسب می

هاي الزم تولید کنندگان و تهیه بسترهاي مناسب انواع گل و گیاهان زینتی دارد که براي اینکار به آموزش

- باشند و از این راه میده می. که از عوامل موثر افزایش عملکرد و کیفیت گل تولید شاست کشت نیازمند

  . )1387زاده، (حسن توانیم به جایگاه مناسبی در بازارهاي جهانی گل دست یابیم

گرمســیري اســت. ایــن گــل داراي هاي شاخه بریده منــاطق گرمســیري و نیمــهگل مریم یکی از گل

مردم بــه عنــوان گلــی هاي گذشته در میان اقشار باشد که در زمانپتانسیل باالي عمر پس از برداشت می

کردند بلکه از اثرات مثبت روانی آن نیز بسیار بهــره مقدس شناخته شده که نه تنها از عطر آن استفاده می

مریم به سرما با اعمال تیمارهــاي تحمل گل ی. این مطالعه با هدف ارزیاب)1392(خلج و ادریسی،  بردندمی

رما تعیین شود. همچنین تعیین اینکــه کــاربرد خــارجی دماهاي پایین انجام شد تا میزان مقاومت آن به س

مــریم بــه هاي ناشــی از تــنش ســرما را در گــلتواند آسیباي مییزیک تا چه اندازهاآبسها و اسیدآمینپلی

  حداقل برساند از اهداف این پژوهش می باشد. 

لیــد و توزیــع هاي محیطی مختلف، دماي پایین یکــی از مهمتــرین فاکتورهــایی کــه تودر میان تنش

دهند. خسارت دمایی معمــوال بــه نوســانات آن مربــوط اســت کــه بیشــترین گیاهان را تحت تاثیر قرار می

. تنش سرمایی بــه دو حالــت )Theocharis & Clement, 2012( کندخسارت را به گیاهان زراعی وارد می

زدگــی (کمتــر یا دماهاي یخگراد) و درجه سانتی 20شود شامل: دماهاي سرد (کمتر از مختلف تشکیل می

گــراد)، کــه بــه طــور ناســازگارانه رشــد و توســعه گیاهــان را تحــت تــاثیر قــرار مــی درجــه ســانتی 0از 

. لــذا کــاربرد ترکیبــاتی کــه بتوانــد از اثــرات مخــرب دمــاي پــایین )Chinnusama & Zhu, 2007(دهنــد
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-یزیک و پلــیاآبســتوان به اســیدهست از بین این ترکیبات میبرخوردار جلوگیري نماید از اهمیت خاصی 

 یمحیطــ يهــایزیک درتــنشانقش موثر هورمون اسیدآبس يبرا يها اشاره نمود. شواهد ومدارك زیادآمین

. )Andrews,1987وجــود دارد ( یبه عنــوان القاءکننــده خــوگرفتگ و) 1379؛ سرمدنیا 1357(حسن پناه 

و هــا از جملــه ســرما، خشــکی شــوري تنشبرابر ها در ارتباط با واکنش در آمیننقش تنظیم کنندگی پلی

هــاي هیــدرولیکی از ی از فعالیــت آنــزیمنــدگباشد که از طریق استحکام غشاهاي ســلولی و بازدارپیري می

  ).1377(نوحه پیشه و کالنتري،  کنندپیري جلوگیري می

  دما                                    - 2- 1

ل اساسی در زیست شناسی است. موجودات زنــده قــادر بــه مفهوم درجه حرارت مطلوب رشد یک اص

-کنترل درجه حرارت محیط نیستند، لذا دو راهکار عمده را جهت بقاء در دماهاي غیر عادي به کار گرفتــه

کنند. راهکار اجتناب عمدتا در جانوران خونگرم کــه ها یا از تنش اجتناب کرده و یا آن را تحمل میاند. آن

ســاز وتعداد کمی از گیاهان که از طریق سوخت ءجزه شود. بدارند، دیده میثابت نگه میشان را دماي بدن

کنند، سایر گیاهان بایستی به وســیله ســازوکارهاي دیگــري از دماهــاي غیرعــادي در طــول گرما تولید می

   ).Baser, 1973( فصل رشد، اجتناب نمایند

  تنش - 3- 1

رات منفی برخی نیروهاست که منجــر بــه توقــف عملکــرد به طور کلی، تنش به معناي فشار شدید اث

شود. به عبارتی، تنش به عنوان کاهش رشد کمی یا کیفی یــک گیــاه خــاص تعریــف هاي طبیعی مینظام

-تنش ابتدا توسط گیرنــده شود.شود که در اثر تغییرات خارج از دامنه مطلوب عوامل محیطی ایجاد میمی

کــنش هــا یــک بــرهمشود. این پیــکهاي اولیه و ثانویه میتولید پیکهاي غشایی دریافت شده و منجر به 

اندازي کرده که با فسفریالسیون مولکولی مختلــف منجــر بــه هــدف قــرار پروتئینی وابسته به کلسیم را راه

 & Mahajanشــود ( هــا مــیهاي پاسخ دهنده به تنش یا عوامل رونویسی کنترل کننــد ایــن ژندادن ژن

Tuteja, 2005بینــد و یزان فتوسنتز و محتوي کلروفیل در گیاهان در اثر تنش سرما آسیب جــدي مــی). م



71 
 

دهد که علت آن تغییرات اجزاء پروتئینی و لیپیدي غشاء تیالکوئیــدي در اثــر داري نشان میکاهش معنی

   ). Balestrasse et al., 2010تنش سرما است (

  انواع تنش  - 4- 1

  شود:یتنش به دو دسته تقسیم م

  2)غیر زیستی2 1زیستی)1

 3اشاره نمود که ایــن نــوع تــنش نیــز خــود بــه  3به تنش دما توانیم یغیرزیست ياز جمله تنش ها

  ).Samch et al. 2005( شودیبخش تقسیم م

   4تنش سرما - 1- 4- 1

این درجه  ندارد. يگیاه اثر يافتد و در نتیجه بر حالت عادیباالتر از صفر اتفاق م ياین تنش در دما

اند که گیاهان براساس نوع گیاه از نظر کرده يتقسیم بندگراد درجه سانتی 0- 15ارت را بین حر

آثار اولیه تنش ). 1384(محفوظی و همکاران  گیرندیحساسیت به تنش سرما در این محدوده قرار م

 ،ربذو ،ینعدم جوانه ز ،یسلول يهاتخریب بافت رشد، یکاهش عموم کلروز، تغییر رنگ، سرما عبارتند از:

از آثار  یبرخ یاز نظر فیزیولوژیکباشد. و غیره می یعدم جذب عناصر غذای ،يعدم انتقال مواد فتوسنتز

توقف مانند کاهش موقت فتوسنتز، پذیر خواهند بود و با رفع دوره سرما این تنش االستیک یا برگشت

آثار دیگر این تنش مانند  از یبرخ .ی بهبود خواهند یافتکاهش جذب آب و مواد معدن ،یرشد سلول

دیگر آثار  يهاباشند.از نمونهیها غیرقابل برگشت یا پالستیک مفتوسنتز در اثر تخریب کلروپالست

  ). Levit et al. 1982( زودرس را نام برد يتوان اثر بر تنفس ،پیریغیرقابل برگشت تنش سرما م

  5تنش یخبندان  - 2- 4- 1

 گراد)ی(صفر درجه سانت تر از نقطه انجماد آبدرجه حرارت به پایینآید که یزمان پیش م یزدگتنش یخ

.  )Buer & Unterpertinger 1994(د شویها یخ تشکیل مدر اثر این تنش در داخل بافت تنزل نماید.

                                                
1  - Biotic stress 
2 - Abiotic stress 
3 - Temperature stress 
4 - Chilling stress 
5 - Freezing stress  
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ترشدن پتانسیل آب بین یباعث منف یآب بین سلول یزدگباشد. یخیمکانیزم این عمل به شرح زیر م

پتانسیل بیشتر به طرف محل  يبا توجه به اینکه آب از محل دارا شود.یرون سلول منسبت به د یسلول

پتانسیل  يکه دارا یبین سلول يبنابراین آب درون سلول به فضا کند،یآب کمتر حرکت م پتانسیل يدارا

-یم یو درون سلول یتعادل پتانسیل آب بین سلول يعلت این امر برقرار کند.یباشد حرکت میمتر منفی

تا این مرحله گیاه  گیرند.یخود مه گیاه حالت پالسمولیز ب يهاها و سایر اندامدر این حالت برگ باشد.

زیرا با ذوب شدن  شود.یتر مافتد که هوا گرمیاتفاق م یزمان یدر واقع مرگ سلول بیند.ینم يآسیب جد

ذب کنند و این جذب باعث باال رفتن ها جهت تنظیم فشار باید آب جبا توجه به اینکه سلول ها،یخ سلول

کند یرا از چند نقطه پاره م آسیب رسانده و آن یسیتوپالسم يهاءفشار زیاد به غشا شود،یفشار تورگر م

 به همین دلیل گیاهان حساس به تنش سرما مانند ذرت، رود.یاز بین م ءغشا یو لذا سلول بر اثر پارگ

 ءو غشا آیندیپایین به صورت شل و خیس در م يمعرض دماهادر  يلوبیا و نیشکر به هنگام قرارگیر

  ).Brown et al. 1987( بیندیها بسیار آسیب مآن یسلول

  هاي خسارت سرمازدگی نشانه - 5- 1

دهد که جهت تشــخیص در طی تنش سرمازدگی تغییر غیرعادي یا مشخصی در یک گیاه رخ نمی   

طــول  ،هاي قابل مشاهده خسارت سرما با توجه به دمانشانه دقیق خسارت مورد توجه قرار گیرند.  فوري و

مدت سرما، نوع محصول، مرحله رشدي و نوع بافت، ساعات روز و دیگر شرایط محیطی نظیر نــور، بــاد، آب 

هاي سرمازدگی براي ظاهر شدن نیاز به زمــان دارنــد. هــر کنند. بسیاري از نشانهو عناصر غذایی تغییر می

ما هنگامی که گیــاه در درجــه حــرارت پــایین قــرار دارد عالئــم مشــهودي را تولیــد چند تنش مختصر سر

هاي سرمازدگی به تدریج و به خصوص هنگامی که گیاه به دماهــاي مطلــوب رشــد بــاز نخواهد کرد، نشانه

شود که عالئم تــنش معرض تنش سرما، سبب می شوند. قرارگیري به مدت طوالنی در می گردد، ظاهرمی

   ).Baser, 1973(اهر گردد سریعتر ظ
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         اثرات تنش سرما بر سلول گیاه - 6- 1

  اثر تنش سرما بر تجمع مواد سمی - 1- 6- 1

با افزودن فنیل  این فرایند افزایش یابد. هاي سرمازدهممکن است مقدار ترکیبات فنلی در بافت

- کند، مشخص میرا کاتالیز میکلروژنیک از فنیل آالنین آالنین آمونیالیاز که اولین مرحله ساخت اسید

یابد. جلوگیري از ي توتون چهار تا پنج برابر افزایش میکلروژنیک گیاهان سرمازدهشود. مقدار اسید

ها (مثال آلوها) ممکن است به علت کاهش خسارت سرما توسط گرم  و سرد نمودن متناوب در بعضی گونه

  ).Baser, 1973( سطوح مواد سمی طی گرم شدن مجدد باشد

  اثر تنش سرما بر تغییرات گوناگون ثانویه - 2- 6- 1

توانــد منجــر بــه رخــدادهایی حوادث اولیه مثل تغییرات در فاز لیپیدي یا تغییر ماهیت پروتئین مــی

م خســارت یچندگانه و یا به عبارتی حوادث ثانویه گردد که ممکن است به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتق

شود (به ویــژه در گــرم شــدن ها سرما باعث افزایش مقدار اتیلن میگونه ایجاد کند. به طور مثال در بعضی

ي خود باعث افزایش تنفس بافت شود و متعاقب آن تجمــع مــواد ســمی رخ مجدد) که ممکن است به نوبه

کننــد ممکــن را مصرف می ATPهاي یونی که دخالت نماید، پمپ ATPدهد. اگر سرما در تولید و مصرف 

هاي یونی نبوده و متعاقب آن جایگزینی انتخــابی مــواد در ســلول از بــین رفتــه و شیباست قادر به حفظ 

هــا در دمــاي ســرد کنــد ها شوند. انتقال در آوندهاي آبکش بسیاري از گونــهها دچار نشت الکترولیتبافت

-ریشــهفتوسنتزي گیاه (مثال هاي غیري سرما طوالنی شود، بافتکه چنانچه دوره شود. بیان شده استمی

  . (Baser 1987) میرندها) در اثر کمبود مواد غذایی می

  اثر تنش سرما بر تنفس - 3- 6- 1

کند. ممکن در طی مراحل اولیه سرمازدگی، اغلب تنفس افزایش یافته و سپس شروع به کاهش می

است در طی شروع آسیب شدید، افزایش مجددي در تنفس مشاهده شود. در گیاه حساس به سرماي 

)reptans Piscia(  افزایش تنفس با جذب اکسیژن در ساعات اولیه بعد از سرما بسیار زیاد است ولی
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- هاي گیاهی پدیدهیابد. در گرم شدن مجدد، بسیاري از گونهبه مقدار بسیار کمتري افزایش می coخروج 

اي درجه بر ،ها بسیار باالتر از حد طبیعیافتد و سرعت تنفس آناي معروف طغیان تنفسی اتفاق می

گیري مقدار تنفس در گرم شدن مجدد براي کمی نمودن درجه اندازه حرارت گرم شدن مجدد گردید.

گیاهان مقاوم به سرما میزان . (Baser 1987) ها استفاده شده استآسیب رسانی سرما به بعضی از گونه

سرما باعث ). Yan-Ping et al. 2010د (پایداري تنفس برگی بیشتري نسبت به گیاهان حساس دارن

که شاید این  دهدشود و مسیر تناوبی تنفس را افزایش میکاهش مسیر انتقال سیتوکرومی الکترون می

  ). Saeidnejad et al. 2000(مسیر متناوب تنفس نقش مثبت در سازگاري گیاه به سرما را ایفا کند 

  اثر تنش سرما بر تلفات آب - 4- 6- 1

اعی (از جمله پنبه و لوبیا) پس از چند ساعت از شروع ســرمازدگی، هاي گیاهان زردر بسیاري از گونه

هاي نکروزه روي ســطح مر به سرعت منجر به تولید لکهآید. این اها به وجود میپژمردگی شدیدي در برگ

رایزن در مورد خسارت سرمازدگی چنــین بیــان  - شود. فرضیه لیونزها میبرگ و خشک شدن حاشیه برگ

هاي غشــایی باشــد  ت رفتن سریع آب و نشت یون ممکن است نتیجه تغییر حالت چربیدارد که از دسمی

شود. دهیدراسیون یا آبدهی سلول نیز در نتیجــه ها در تنش سرما میءکه منجر به افزایش نفوذپذیري غشا

-یهاي در حال تشکیل یخ ایجاد مــها به سلولها و انتشار آب از سلولهاي یخ بین سلولتشکیل کریستال

. میــزان صــدمه )Grou et al. 1983(دهــدهــا و پالســمولیز رخ مــیشود که در اثر آن، آب کشیدگی سلول

بافت بوده و هرچه رطوبت بافت بیشــتر باشــد، خســارت بیشــتري بــه آن وارد  آبدهیدراسیون تابع میزان 

   .)Grou et al. 1983( شودمی

  اثر تنش سرمازدگی بر غشاي سلول - 5- 6- 1

یافت کننده فعال و زنده سلول در تغییــر شــرایط محیطــی بــوده و هرگونــه اخــتالل در غشا اولین در

دهنــد کــه بیشــترین شود. مدارك و شواهد موجود نشان مــیاعمال آن، اختالالت بعدي سلول را باعث می

). دماي پــایین ســبب تغییــر خصوصــیات Steponkus et al. 1999آید (صدمه در غشاء سلول به وجود می

د، بــراي مثــال درگــو در گیاهان حساس باعث ایجاد تغییرات متعــددي مــی شودغشاي سلولی میفیزیکی 
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موجب کاهش کشسانی غشا، کاهش ظرفیت غشا و جلوگیري از ورود لیپیــدها بــه ســاختار غشــا، کــاهش 

 ATPase+Hهاي غشــا ماننــد غشا و درنتیجه کاهش فعالیت بسیاري از آنزیم هاي آبگون(غیر اشباع)چربی

 .Lukatkin et al( گــرددهــا در غشــاي پالســمایی میها و پروتئینافزایش انتشار فسفولیپیدها، استرولو 

2012 .(     

    خوگرفتگی به سرما - 7- 1

هاي کلیــدي کــه ) المانت1ایی همرا است: (ي ویژهواکنش سازگار شدن گیاه به تنش سرما، با فرضیه

) تغییرات فیزیولوژِیکی و بیوشیمیایی مهــم کــه بــه 2ند، (کدر درك سیگنال سرما و انتقال آن دخالت می

ي سرما که بــه گیــاه ) تولیدات ژن القاء کننده3افتد، (دنبال قرار گرفتن در معرض دماهاي پایین اتفاق می

هــاي ) تولیداتی که ممکن است نقــش4کند، (هاي سینرژیک به سرما کمک میبراي تکمیل کردن واکنش

    ).Ruelland et al. 2009(و تحمل به سرما داشته باشند   مهمی را در خوگرفتگی

ي قرار گرفتن در معرض دماهاي پایین، تعدادي وظایف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سلولی بــا نتیجه 

هاي ظاهري مرتبط بودند. قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض دماهاي پایین ممکن است تنها موجــب نشانه

موما گیاهان بقاء یابند. گرچه، قرار گرفتن طوالنی مدت با تنش موجــب نکــروز و تغییرات زودگذر شود و ع

هاي تولید شده توسط قرار گرفتن در دماهاي پــایین . براي غلبه بر تنش)Seo et al. 2010(شود مرگ می

و  بیوشــیمیاییتوانند موجب شیبی از وقایع در بیــان ژن شــوند و موجــب تعــدیل زدگی، گیاهان مینه یخ

یکی از فرایندهاي مهم در مقاومت گیاهان به تــنش دهد. شان را افزایش میشود که تحملیزیولوژِکی میف

شــود سرما، سازگاري است. در این فرایند سازوکارهاي درونی گیاه سبب افزایش مقاومت به تنش سرما می

. )Gusta et al., 2007( شــدگراد مــی باسانتیيگیري در دماهاي پایین بیشتر از صفر درجهکه پس از قرار

انــد موجــب یــک تحمــل زدگــی قــرار گرفتــههاي گیاهی که در معرض دماهاي غیر یــخدر تعدادي از گونه

دهــد، کــه گیاهــان را بــه تحمــل دمــاي پــایین توســعه مــی شود. این فرایند، غالبازدگی میبیشتري به یخ

ي از گیاهــان خــوگرفتگی ســرما بــا تجمــع در بسیار .)Fu et al., 1999( خوگرفتگی سرما نامیده می شود

عقیده بر ایــن اســت کــه  ).Imanishi et al. 2000(قندهاي محلول به ویژه ساکارز در سیتوزل همراه است

  کنند. بدین ترتیب که قندهاي محلول در سیتوپالسم، ساختار غشاء را در طی تنش سرما محافظت می
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