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  چکیده:

اورزي را کاهش دما یکی از مهم ترین فاکتور هاي محیطی می باشد که عملکرد و کیفیت بسیاري از محصوالت کش

ت به آن تحت تاثیر قرار می دهد. عدس از جمله مهمترین حبوبات سردسیري است که وقوع سرماي شدید منجربه خسار

قاومت سه مد مهم باشد.در این مطالعه سعی شده می شود.بنابرین تعیین مقاومت ارقام مختلف عدس به سرما می توان

یت برخی رقم عدس نسبت به تنش سرما از طریق بررسی پارامترهاي چون محتوي کلروفیل، فلورسانس کلروفیل ، فعال

.در این ه گردندمقایسفالونوئید وسنجش مقدار کمی پروتئین و میزان پرولین از آنزیم ها ، میزان آنتوسیانین ، میزان 

شور آرژانتین و رقم بیله ) با مبدأ کPrecozبا مبدأ هندوستان، رقم پریکوز( ILL-2580ش سه رقم عدس به اسامیآزمای

رجه سانتی گراد د 25سوار با مبدأ کشورایران، در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی در دماي 

 ساعت، 48مدت  تن در معرض تیمار سرماي دو درجه سانتی گراد بهکشت داده شدند وارقام مورد مطالعه بعد از قرار گرف

مزرعه اي رقم  طبق مطالعاتمورد ارزیابی قرار گرفتند.  بیوشیمیایی و مولکولی گیاه جنبه هاي فیزیولوژیکی، از برخی

ILL-2580  سارت سرما ه نیز به دلیل خارقام حساس به سرما می باشد و عملکرد دان ء% خسارت سرما جز80بابیش از

لکرد دانه آن ها ارقام متحمل به سرما هستند و عم ءنسبت به دو رقم دیگر کمتر است.ارقام بیله سوار و پریکوز نیز جز

ثر تیمار سرما کارایی فتوشیمیایی نشان داد که در اهاي آزمایشگاهی آزمایشنتایج  باالتر بود ILL-2580نسبت به رقم 

 ولی درپارامترداشت. داري معنی کاهش به شاهد نسبت ILL-2580رقمدر (FM)و فلورسانس بیشینه  IIفتوسیستم 

واریته پریکوز در کلروفیل سرما رخ نداد.میزان محتويتنش داري تحت تاثیر معنیتفاوت هیچ  (FO)کمینهفلورسانس

یته پریکوز در اثر ولین در وارداشت و در بین ارقام تغییرات محتوي کلروفیل معنی دار بودند. میزان پرداري افزایش معنی

داري نشان داري داشت و میزان پرولین بین شاهد و تیمار سرما در ارقام مورد مطالعه تفاوت معنیسرما افزایش معنی

ر به صورت معنی داري کاهش سواو وزن تر ریشه در واریته بیله ILL-2580داد.همچنین وزن تر اندام هوایی در واریته

زیم هاي آنتی شه واندام هوایی در واریته پریکوز افزایش معنی داري نشان داد. همچنین فعالیت آنیافت. وزن خشک ری

م مختلف عدس در اکسیدان از جمله آسکوربات پراکسیداز و پلی فنل اکسیدازوهمچنین فعالیت آنزیم پروتئاز در بین ارقا

د در ارقام مختلف، م آسکوربات پراکسیدازدر نمونه شاهگروه تیمار، بایکدیگر تفاوت معنی داري داشت.همچنین فعالیت آنزی

کسیدازو همچنین متفاوت بود.ولی تفاوت معنی داري بین ارقام گروه شاهد در فعالیت آنزیم کاتاالز،پروتئاز،پلی فنل ا

وتئاز در نزیم پرمحتوي پروتئین کل ،مشاهده نشد. ارزیابی فعالیت آنزیم ها بین گروه شاهد وتیمار نشان داد فعالیت آ

تواند دلیلی بر  پریکوز و فغالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در واریته بیله سوار افزایش معنی داري داشته است.واین می

کوز نسبت به دو واریته دیگر باشد.همچنین محتواي پروتئین پری ILL-2580متحمل بودن این دو واریته نسبت به واریته 

ما می باشد. میزان بیان کرد این واریته نسبت به واریته بیله سوار متحمل تر به سرافزایش معنی داري داشته که میتوان 

ین ارقام در گروه آنتوسیانین در واریته بیله سوار افزایش معنی داري داشت و همچنین میزان فالونوئید و آنتوسیانین ب

اریته در اثر سرما واندام هوایی در هر سه  هايتغییرات قابل توجهی در الگوي الکتروفورزي پروتئین شاهد معنی دار بود.

  به صورت اضافه یا حذف برخی باندها مشاهده گردید.

  آنزیم آنتی اکسیدان، آنتوسیانین، الکتروفورز، تنش سرما، فالونوئید، عدس. :هاکلید واژه
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  مقدمه -1-1

) یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی است که از خاور نزدیک منشأ Lens culinaris medikعدس (

شده است. عدس زراعی به دلیل هاي مختلف در رژیم غذایی مردم این نواحی مصرف میروشگرفته و به 

درصد پروتئین با کیفیت باال (از این نظر با باقال قابل مقایسه و از گندم و نخود بیشتر  25قابلیت تولید حدود 

اوي مقادیر باالیی هاي خشک ارزش بسیار باالیی دارد. عدس حاست) و توانایی تثبیت ازت خاك در محیط

از فولیک اسید، فیبر، آهن، نیاسین، ویتامین و مواد معدنی است و به دلیل داشتن چربی و کلسترول پایین خیلی 

  ).Muehlbauer et al, 1985; Adsule et al, 1989باشد (سودمند می

م تحقیقات در این باشد. انجاهاي گیاهی میدما عامل مهمی در تعیین پراکنش جغرافیایی و تولید گونه

درجه سانتی گراد) منجر  1-10). تنش سرما (دماي بین Levitt, 1980سال قدمت دارد ( هزارمورد بیش از دو

هاي گیاهان حساس به سرما و در نتیجه سبب آسیب سرما و مرگ به اختالالت فیزیولوژیکی متعددي در سلول

 ).Lukatkin et al., 2012شود (ها میهاي سبزيگیاهان گرمسیري و نیمه گرمسیري مانند بسیاري از گونه

یکی دیگر از مسائل و مشکالت کشاورزي کاهش کیفیت زراعی و قدرت بذر به دلیل نگهداري و 

شود و از سوي دیگر باعث عدم رشد بذر می ي تهیهفرسودگی بذر است که از یک سو باعث افزایش هزینه

شود. با گردد. کیفیت بذر از عوامل مختلفی متأثر میم بذر مییکنواخت گیاه در سطح مزرعه در کشت مستقی

این وجود ارزیابی سه معیار قوه نامیه، قدرت یا بنیه بذر و سالمت بذر نقش مهمی در تعیین کیفیت بذر دارد 

  ).1375انی و همکاران، عذ(قاسمی گل
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  شناسی عدسگیاه -2-1

 = 14nهاي عدس، دیپلوئید با ي گونهاست. همهعدس یکی از قدیمی ترین منابع غذایی گیاهی بشر 

. )Sharma, S. K., Mukhopaday, S. 1963; Ladizindsky and Hymowitz, 1979کروموزوم هستند (2

هاي حاصلخیز خاور نزدیک بوده و تاریخ آن به قدمت خود کشاورزي است. توانایی گیاه از منشأ آن در خاك

شرایط محیطی متنوع، باعث شده که این گیاه به عنوان گونه اي زراعی تا هاي نسبتا فقیر و نظر رشد در خاك

به امروز بقاء داشته باشد. عدس در بین حبوبات، یکی از مقاوم ترین گیاهان به سرما است. بیشتر عدس تولید 

 هاي بومی هر منطقه است و تا امروز تالش کمی در جهت اصالح ارقام آن ازشده در جهان از همان گونه

طریق دورگه گیري صورت گرفته است. اولین کسی که تاکسونومی عدس زراعی را مورد مطالعه قرار داد، 

). در حال 1373آلفلد بود. کاملترین مطالعه روي عدس زراعی توسط بارولینا انجام شد (کوچکی و بنایان، 

  گونه عدس مورد قبول واقع شده که به شرح زیر است: 5حاضر 

1. L. montbretii  : ،برگچه، داراي یک الی دو گل روي محور گل آذین،  13تا  12یکساله، رونده

 .ها سفید رنگ، بذرها نامنظم، قلبی شکل، بزرگ و سیاهگل

2. L. ervoides  ،ها    برگچه، داراي یک گل بر روي محور گل آذین، گل 8تا  4: یکساله، بسیار منشعب

 .بذرها کوچک، پهن و قهوه ايبنفش، دو گلبرگ آن متمایل به رنگ سفید،  –آبی 

3. L. nigricans  ،برگچه، داراي یک تا سه گل روي محور گل  8تا  6: یکساله، باریک و منشعب

 .ها متمایل به آبی، بذرها کوچک، پهن و قهوه ايآذین،  گل

4. L. orientalis  ،برگچه، داراي یک یا دو  16تا  10: یکساله، باریک، نیمه ایستاده، بسیار منشعب

هاي آبی، بذرها کوچک تا بزرگ، پهن و به رنگ –ها به رنگ ارغوانی روي محور گل آذین، گلگل 

 .مختلف



4  

5. L. culinaris  : ،ها برگچه، داراي یک تا سه گل روي محور گل آذین، گل 16تا  6یکساله، باریک

 ).1373هاي مختلف (کوچکی و بنایان، سفید تا آبی، بذرها کوچک تا بزرگ، پهن و به رنگ

 

  خصوصیات مورفولوژیکی -3-1

هاي کوتاه، تا حدي منشعب و به رنگ سبز روشن، ارتفاع آن بین عدس گیاهی علفی، یکساله، با ساقه

سانتیمتر متغییر است. بسته به ژنوتیپ گیاه و تا حدي محیط رویش آن، گیاه به صورت بوته اي  75تا  15

شرایط محیطی مطلوب، سریع رشد کرده و چرخه زندگی خود کند. در کوتاه، نیمه ایستاده یا ایستاده رشد می

-1باشد (شکل کند. عدس به خشکی و سرما مقاوم و به شوري حساس میماه کامل می 4الی  3را در طی 

1.(  

  

  

  

  

  

  گیاه عدس -1-1شکل                                  
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جانبی است. سه نوع سیستم ریشه  هاي فیبريیک ریشه اصلی کوچک و تعدادي ریشهشامل ریشه عدس 

  اي براي عدس شناسایی شده است:

 کندسانتیمتري به داخل خاك نفوذ می 15سیستم ریشه اي با انشعاب زیاد که تا عمق  .1

 کندسانتیمتري در داخل خاك نفوذ می 36سیستم ریشه اي که ریشه اصلی آن تا عمق  .2

 سیستم ریشه اي حد واسط. .3

ي آن علفی و ضعیف ر زوایا داراي نوارهاي برجسته است. به طور کلی ساقهساقه: نازك، چهار گوش و د

  شود.است. با پیشرفت رشد گیاه، بخش پائینی ساقه چوبی می

ها کوتاه بوده و هاي عدس، مرکب، متقابل و داري یک تا هشت جفت برگچه هستند. دمبرگبرگ: برگ

  غییر است.سانتیمتر مت 5/4تا  1ها بین طول محور اتصال برگچه

سانتیمتر ظاهر  5/5تا  2با دمگلی باریک به طول  از نوع خوشه اي گل آذین ،گل: بر روي محور فرعی

  شود.گل نیز مشاهده می 7مواقع تا گیرد و در بعضی شوند. معموال هر دمگل یک تا چهار گل را در بر میمی

  

  

  

  

                                                

  شکل گل -2-1شکل 
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  بذر   -4-1

سطح ،ها متغییر و اغلب قهوه اي تیره است هاي چشمی هستند، رنگ آنبذرهاي عدس به شکل عدس

  ).1373بذر معموال صاف است (کوچکی و بنایان، 

  

  

  

  

  

  بذر عدس -3-1شکل                                             

  ترکیب شیمیایی -1-4-1

د. با این نکنحبوبات مثل عدس مقدار پروتئینی بیش از دو برابر مقدار غالت تولید میبه طور متوسط، 

دهند. در عین حال با وجود وصف تنها بخش کوچکی از مواد خوراکی را در مقایسه با غالت تشکیل می

از نخود بیشتر سري اسیدهاي آمینه ضروري هستند. مقدار پروتئین عدس با باقال برابر،  پروتئین زیاد، فاقد یک

. پایین بودن قابلیت هضم پروتئین عدس از عوامل گندم است. عدس سرشار از آهن است و حدود دو برابر

 ).(Muehlbauer, F. J, et al. 1985, Adsule, R. N, et al. 1989انتقاد به ارزش غذایی آن است 
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  هاي ذخیره اي بذرپروتئین -2-4-1

عنوان نشانگرهاي ژنتیکی که کمتر تحت تاثیر محیط بوده و یکنواختی و هاي ذخیره اي بذر به پروتئین

زیادي قرار گرفته اند. به طوري که  تکرار پذیري باالیی دارند، تاکنون در مطالعات ژنتیکی مورد استفاده

بررسی  هاي ذخیره اي بذر  را به عنوان ابزاري قدرتمند در مطالعات مربوط بههاي الکتروفورز پروتئینویژگی

- ). پروتئینValizadeh, 2001هاي مختلف گیاهی تبدیل نموده است (ها و گونهارتباط خویشاوندي ژنوتیپ

ها هاي ذخیره ضمن داشتن پلی مورفیسم زیاد بسیار باثبات هستند. در بذرهاي رسیده عوامل محیطی بر آن

گذارند، ولی بر وتئین ذخیره تاثیر میبی تاثیر و یا تاثیرشان اندك است. عوامل محیطی هرچند بر مقدار پر

- ها در بذرهاي رسیده بی تاثیر و یا تاثیرشان کم است. با این تفاسیر الگوهاي الکتروفورزي پروتئینحضور آن

باشد. کاربرد دیگر هاي بذرهاي رسیده معیار بسیار خوبی براي شناسایی جوامع مختلف گیاهی و ارقام می

هاي مطلوب در ها با کیفیتنباتات، استفاده از رابطه موجود بین بعضی از آلل هاي ذخیره در اصالحپروتئین

ها هاي خاصی داراي تعادل بهتري از اسید آمینهها نیز پروتئینهاي آن است. در بعضی از گونهبذر و یا فراورده

هاي ها در برنامهشوند. بنابراین اهمیت این پروتئینهستند. بعضی نیز موجب مقاومت به بیماري و آفت می

هاي ذخیره اي بذر در گیاه ). پروتئین1376اصالحی قابل توجه است (عبد میشانی و شاه نجات بوشهري، 

هاي اصلی باشد که آلبومین و گلوبولین پروتئینمی Glutelinو  Albumin ،Globulin ،Prolaminعدس شامل 

ها اشد. لگومین و ویسیلین دو جزء مهم گلوبولینبهاي فرعی بذر میبذر و پروالمین و گلوتلین، پروتئین

  ).Boye et al., 2010هستند (
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  هاي ذخیره اي بذرالکتروفورز پروتئین -3-4-1

هاي باردار در یک میدان الکتریکی را الکتروفورز گویند. چون ساختار اصلی و ماهیت حرکت مولکول

در بار و جرم حساس است، بنابراین روش ایده آلی بیوپلیمرها را تغییر نداده و به اختالف کوچک موجود 

شود هاي بیولوژیکی است. تیزلیوس که به عنوان پدر تکنیک الکتروفورز شتاخته میبراي جداسازي مولکول

هاي سرم در محیط مایع ابداع نمود. بعدها استفاده روش نوار متحرك را براي تجزیه پروتئین 1930در سال 

کاغذ صافی، استات سلولز، ژل آگارز، ژل آکریالمید و ژل نشاسته نیز رایج شد. اکثر  از بسترهاي جامد مانند

کند. الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید هاي الکتروفورزي تولید تعداد زیادي باند مشخص بر روي ژل میروش

شمار آورد ( نجفیان  هاي مشابه بهتوان به عنوان قوي ترین سیستم شناسایی واریتهپروتئین ذخیره اي بذر را می

  ).1373و عبد میشانی، 

  

  کیفیت بذر -4-4-1

ها در تولید محصوالت کشاورزي، نقش موثري در برآورد کیفیت بذر به عنوان یکی از اساسی ترین نهاده

). کیفیت بذر تاثیر مستقیم روي 1385باشد (اسماعیل پور، هزینه تولید محصوالت زراعی و باغی دارا می

تولید و سهم قابل مالحظه اي در افزایش محصول دهی گیاه زراعی دارد. استفاده از بذرهاي مرغوب موفقیت 

هاي سبز شده حاصل از بذرهاي تواند باعث بهبود عملکرد گردد، نخست اینکه درصد گیاهچهبه دو روش می

مطلوب در مزرعه با  مرغوب نسبت به بذرهاي فرسوده و ضعیف یشتر بوده و این امر سبب دستیابی به تراکم

هاي حاصل از بذرهاي مرغوب بیشتر است گردد، دوم اینکه سرعت رشد گیاهچهاستفاده از بذرهاي کمتر می

). از طرف دیگر 1385گردد ( اسماعیل پور، ها در زمان جوانه زنی میو این امر سبب یکنواختی گیاهچه



9  

ستند، کارایی استفاده از منابع آبی و غذایی خاك را دستیابی به گیاهانی که از قدرت رشد یکسانی برخوردار ه

گردد ( ولیه رشد، میهاي هرز، به ویژه در مراحل ادهد و باعث افزایش توان رقابتی گیاه با علفافزایش می

). کیفیت بذر تحت تاثیر چندین عامل در مرحله تولید در مزرعه و قبل از برداشت و یا در طی 1389دانشور، 

باشد. این عوامل دماهاي خیلی باال در کردن، فرآوري، انبار داري، حمل و نقل و کاشت می برداشت، خشک

طی رسیدن محصول، نوسانات رطوبت از جمله خشکی، هوا دیدگی، کمبود عناصر غذایی، خسارت حشرات، 

مل گیرد. عمل و اثر متقابل همه این عواهاي غلط خشک و انبار کردن را در بر میحمل و نقل، روش

فیزیولوژیکی، فیزیکی و خسارت حشره و بیماري سهم زیادي در زوال پذیري بذر دارند. زوال بذر یک فرایند 

باشد. این تغییرات طبیعی است که شامل اثر متقابل تغییرات فیزیکی، بیوشیمی، فیزیولوژیکی، سلولی هر بذر می

  ).Faroog et al., 2005شوند (بذر میدهند و بتدریج موجب مرگ بنیه و قدرت زیستی بذر را کاهش می

 

  تنش -5-1

فرایند هاي فیزولوژي که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و تنش در واقع نتیجه روند غیر عادي 

هاي غیر زیستی گیاهان همواره در معرض طیف وسیعی از تنشمحیطی حاصل می شود به وجود می آید. 

هاي نامطلوبی بر بقا، رشد، کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزي دارند. مکانیسمها اثرات هستند که این تنش

تواند گام ها میهاي محیطی نقش دارند که شناسایی آنمولکولی و فیزیولوژیکی در تحمل گیاهان به تنش

 ). در مراحل اولیه1389هاي مذکور باشد (محسن زاده و همکاران، مهمی براي مقابله با آثار مخرب تنش

ها در حفاظت از ساختار تیالکوئیدها در هاي محیطی میزان سنتز کاروتنوئید در برگ به علت نقش آنتنش

برابر اثرات تخریبی انواع اکسیژن فعال افزایش یافته اما با گذشت زمان و در تطابق گیاه با تنش میزان آن 

  ).Groppa and Benavides, 2008کند (کاهش پیدا می
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  تنش سرما -1-5-1

ول فصل طهاي مهم غیرزنده و از عوامل اصلی کاهش میزان تولید گیاهان زراعی در تنش سرما از تنش

ا ). دما یکی از عوامل مهم محیطی است که گسترش و پراکنش موجودات زنده رBoyer, 1982رشد است (

ان زراعی بر گیاهکند. خطرات دمایی معموال مربوط به نوسانات آن است که بیشترین خسارات را تعیین می

  ).Samach and Wigge, 2005سازد (وارد می

  

  سازگاري به سرما -2-5-1

یکی از فرآیندهاي مهم در مقاومت گیاهان به تنش سرما، سازگاري است. در این فرآیند، سازوکارهاي 

شود از صفر درجه می تردرونی گیاه سبب افزایش مقاومت به تنش انجماد، پس از قرارگیري در دماهاي پایین

)Gusta et al., 2007 دماي پایین یکی از عوامل محدود کننده رشد، گسترش، بقا و عملکرد در گیاهان در .(

تغییرات ژنتیکی،  ست. قرارگیري یک گیاه در معرض دماهاي پایین، ولی بیشتر از صفر، یک سريا دنیا سراسر

شود. این کند که موجب افزایش مقاومت گیاه به سرما میموفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاهان ایجاد می

). در بسیاري از گیاهان عادت به Palva et al.2007 ,گویند (یا عادت دهی به سرما می 1فرآیند را خوگیري

). عقیده بر این است Fu et al., 1999سرما با تجمع قندهاي محلول به ویژه ساکارز در سیتوزول همراه است (

کند. بدین ترتیب که تشکیل محلول در سیتوپالسم، ساختار غشاء را در طی تنش سرما محافظت میکه قندهاي 

کند ها محافظت میها را از کریستالیزه شدن در نتیجه یخ زدگی سلولحالت فوق اشباع توسط قندها، محلول

)Koster and Lynch, 1992.(  

                                      
1 - Cold acclimation 
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یابد و این امر در القاي تحمل به سرما و یخ زدگی می در دوره سازگاري به سرما مقدار اسید آبسیزیک افزایش

ها و خوگیري به سرما همبستگی مثبت کند. بین تجمع اسید آبسیزیک، پسابیدگی سلولنقش مهمی ایفا می

  ).Wilen et al, 1995گزارش شده است (

 ,Kasperska and Szaniawskiتوان به کاهش پتانسیل آب برگ (از دیگر تغییرات ناشی از سازگاري، می

)، کاهش Rapacz and Markowski, 1999هاي محلول و فسفولیپیدهاي برگ ()، تغییر در مقدار پروتئین1993

)، کاهش Bauer and Unterpertingre, 1994ها (میزان فتوسنتز به علت کاهش قابلیت باز و بسته شدن روزنه

ها در سلول RNAپلیمراز و مقدار  – RNAهاي درگیر در چرخه کالوین، افزایش فعالیت فعالیت آنزیم

)Laroch et al, 1992 تغییر در رونویسی ،(mRNA هاي مرتبط با مقاومت به سرما اشاره کرد ها و بین ژن

)Booth et al, 1995.( 

، حتی با قرار گرفتن 2coتاثیر نور در دوره سازگاري بسیار با اهمیت است. در شدت نور کم و کمبود 

یابد. زیرا در ها در دماي پایین، سازگاري صورت نگرفته و مقاومت به سرما افزایش نمیبوتهطوالنی مدت 

، فتوسنتز 2coخوگیري و مقاومت به سرما، فتوسنتز نقش اساسی دارد و در صورت کمبود نور و عدم حضور 

 را می توان شدتشود. البته دلیل منطقی تر ضرورت وجود نور با این صورت نگرفته و رشد گیاه متوقف می

آسکوربات، مهلر و  –هاي گلوتاتیون هاي دفاعی موجود در کلروپالست نظیر چرخهفعال شدن مکانیسم

هاي نوري فتوسنتز از یابد ولی واکنشگزانتوفیل دانست. زیرا، در اثر سرما فعالیت چرخه کالوین کاهش می

نتقال الکترون و افزایش تولید انواع اکسیژن فعال شوند. برآیند این عمل سبب بسته شدن زنجیر ادما متاثر نمی

ها گردد. با وجود این، سلولگردد. این عوامل سبب تجزیه ساختار کلروپالست و حساسیت آن به سرما میمی

کنند ها یخ زدگی را تحمل نمیشود و نهایتا بوتهها میتنفس انجام داده که منجر به ضعیف تر شدن بوته

)Rapacz and Janowiak, 1998; Rapacz and Markowski, 1999 ها ). اجراي تنفس براي تبدیل متابولیت
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هاي به یکدیگر الزم است. براي مثال تبدیل گلوکز حاصل از فتوسنتز به اسید چرب بدون اجراي واکنش

  کاتابولیسمی و تنفس امکان پذیر نیست. 

  

  مقاومت به سرما -3-5-1

شود. در این دماها اگر تنش یخ زدن یعنی دماهاي زیر صفر مواجه میبعد از مرحله خوگیري، گیاه با 

گیاه بتواند زنده بماند، در واقع متحمل به سرماست. مقاومت به سرما در گیاهان چندساله و یک ساله پاییزه 

  ).1379شوند (زادحسن، بسیار مهم است، چون این گیاهان با تنش یخ زدگی در زمستان مواجه می

مت گیاهان به سرما به عوامل متعددي مانند میزان افت دما و تداوم آن، توان خوگیري، شدت میزان مقاو

تنش، موقع روز، مواد تغذیه اي موجود در خاك، بافت و رطوبت خاك، مرحله رشد، گونه و ژنوتیپ گیاه 

ساس به سرما که گیاهان ح -کنند: الفبستگی دارد. در رابطه با تنش سرما گیاهان را به سه دسته تقسیم می

گیاهان حساس به یخ زدگی که دماهاي  -شود. بها وارد میهاي غیر قابل جبران در اثر سرما به آنخسارت

گیاهان متحمل به یخ زدگی  -بینند. جها خسارت میکنند، ولی در اثر تشکیل یخ در بافتپایین را تحمل می

  ).Labana et al, 1993هاي شدید را دارند (که توانایی تحمل یخ بندان

  

  هاي سرماییانواع تنش -4-5-1

  :شوند. تنش سرما زدگی و تنش یخ زدگیهاي سرمایی به دو حالت مختلف تفکیک میتنش

  تنش سرما زدگی –الف 
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افتد و در هاي یخی اتفاق میاین نوع تنش در دماهاي صفر تا پنج درجه سانتی گراد بدون تشکیل هسته

خسارات جدي به گیاه وارد کند ولی در گیاهان مقاوم خسارت جدي به گیاه گیاهان حساس ممکن است 

  شود و صدمات وارده برگشت پذیر هستند.وارد نمی

دهد که موجب در اثر سرما زدگی یک سري تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی به سرعت در گیاه روي می

گردند. طلوب، این تغییرات به حالت اول بر میشود. با برگشت دما به وضعیت مهاي گیاه میاختالل در فعالیت

گویند. صدمات ناشی از تغییرات اولیه که ممکن است برگشت پذیر بنابراین، به این تغییرات، تغییرات اولیه می

شوند. در گیاهان حساس به سرما با رسیدن دما به زیر آستانه یا برگشت ناپذیر باشند، تغییرات ثانویه نامیده می

شوند و ممکن است گیاه آسیب غییرات اولیه سریعا ظاهر شده و نهایتا به تغیرات ثانویه تبدیل میدمایی، ت

ببیند. در گیاهان مقاوم به سرما به دنبال تغییرات اولیه و یا تداوم سرما تغییرات بسیار گسترده اي در گیاه ایجاد 

  ).Levit, 1982؛ 1380شود (ناجی، شده و منجر به خوگیري گیاه به سرما می

 

  تنش یخ زدگی -ب

کند و ممکن است در دوره رشد این نوع تنش با افت دما در حد نقطه انجماد و پایین تر از آن بروز می

فعال گیاه و یا در طول زمستان اتفاق افتد. تنش یخ زدگی در رابطه با زمستان گذرانی گیاهان که در پاییز کشت 

هاي ). با افت دما به زیر نقطه انجماد، کریستالBrown and Blakburn, 1987شوند، جایز اهمیت است (می

 هاي زیر روزنه، فضاهاي خارجهاي گیاه مانند آوندهاي چوبی، حفرههاي مختلفی از بافتیخی در قسمت

شود. پایین بودن پتانسیل اسمزي در آوندهاي چوبی به علت آبکی بودن ها تشکیل میها و ساقهسلولی، برگ

شود و پس از آن بلورها هاي یخ در آوندهاي چوبی میموجود در آن باعث تشکیل اولین کریستال شیره خام

هاي یخ به نسبت آب موجود یابد. کریستالها گسترش میدر سراسر آوندها، فضاهاي بین سلولی و سایر بافت
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پالسمایی مانع از نفوذ  گیرند ولی غشاهايهاي سلولی را در بر میها تدریجا بزرگ شده و دیوارهدر بافت

هاي ). رشد کریستالAndrews,1996؛ 1379؛ روستایی، 1376شوند ( ولد آبادي، ها به سیتوپالسم    میآن

یخ در فضاهاي بین سلولی سبب انتقال آب از درون سلول به بیرون سلول، افزایش غلظت شیره درون سلولی 

وقتی افت دما ناگهانی و سریع باشد، سرعت انتقال آب از شود. و کاهش دماي انجماد و فرار از یخ زدگی می

  ).Levit, 1982افتد (درون سلول به فضاي بین سلولی کافی نبوده و یخ زدگی درون سلولی نیز اتفاق می

  

  تنش اکسیداتیو -6-1

̊)، مانند سوپراکسید (ROSهاي فعال اکسیژن (گونه
2O) 2)، هیدروژن پراکسیدO2H و رادیکال (

آیند که در طی ) از محصوالت اجتناب ناپذیر متابولیسم طبیعی سلول در گیاهان به شمار میHO̊هیدروکسیل (

هاي مختلف سلول مانند کلروپالست، میتوکندري، شبکه آندوپالسمی، فرآیندهاي مختلف سلولی در بخش

 شوند.دیواره سلولی، پراکسی زوم و ... تولید می

هاي فعال اکسیژن داراي توانایی نامحدود در اکسیداسیون اجزاء رادیکالبر خالف اکسیژن مولکولی، 

ها و توانند منجر به آسیب به غشاها، تجزیه پلی ساکاریدها، اکسیداسیون پروتئینسلولی مختلف بوده و می

 Dabrowska andگردند ( RNAو  DNAها و خسارت به ها، ممانعت از فعالیت آنزیمغیر فعال شدن آن

Kata, 2006.( 

هاي فعال اکسیژن تعادل برقرار است. هرگاه بنا به دالیلی مسیر رو در سلول بین تولید و حذف گونهاز این

هاي محیطی، تولید اکسیژن فعال بر میزان گیاه با تنش هاصلی انتقال الکترون مسدود گردد، نظیر زمان مواجه

هاي گیاهی اتفاق خواهد افتاد. کسیداتیو در سلولهاي دفاعی غلبه کرده، در این صورت تنش افعالیت سیستم
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هاي حیاتی و ایجاد اختالل متابولیسمی، در نهایت مرگ برنامه هاي وارده به بیومولکولبا افزایش شدت آسیب

  ).Mittler, 2002رود (ریزي شده سلول اجرا گشته و سلول از بین می

 

  هاخسارت اکسیداتیو به پروتئین -7-1

ها ها آسیب زده و تخریب اکسیداتیو پروتئینتوانند به ساختمان پروتئینزاد اکسیژن میهاي آرادیکال

هاي )، به عنوان مثال این رادیکالNoctor and Foyer, 1998کاهش محتواي پروتئین را در پی داشته باشد (

ییر بار الکتریکی، حساسیت توانند، با ایجاد تغییراتی در آمینو اسیدها و تغفعال اکسیژن به ویژه هیدروکسیل می

هاي پروتئولیز را افزایش دهند و در نهایت موجب قطعه قطعه شدن پلی پپتیدها، رسوب، آمینو اسیدها به آنزیم

  ).1388، همکارانها گردند ( زینالی و تخریب و تجزیه پروتئین

 

  اثر تنش اکسیداتیو بر روي فتوسنتز و رشد -8-1

الکترون در تیالکوئیدها و چرخه احیاي کربن، فعالیت آنزیم روبیسکو و ... را تنش اکسیداتیو، انتقال 

هاي تاریکی فتوسنتز مختل شده و محصوالت حاصل از واکنش دهد. به دنبال این وضعیت واکنشکاهش   می

شود. در این شرایط به علت عدم اکسید شدن مولکول باشد مصرف میمی NADPHو  ATPروشنایی که 

NADPH صرفم +NADP یابد. بنابراین مولکول اکسیژن در مسیر زنجیره جهت دریافت الکترون کاهش می

هاي اکسیژن کند و منجر به شکل گیري رادیکالانتقال الکترون به عنوان پذیرنده جایگزین الکترون عمل می

دنبال کاهش ظرفیت  تواند رشد و تولید گیاه را کاهش دهد. در این وضعیت نیز بهشود که این موضوع میمی
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هاي نوري، خطر اکسیداسیون هاي مصرف (چرخه کلوین وتنفس نوري) انرژي ایجاد شده توسط واکنشمحل

  ).Flexas and Badger, 1999دهد (می  نوري را افزایش

  

  سیستم دفاعی گیاه -9-1

هاي دفاعی مکانیسمهاي فعال اکسیژن از یکسري هاي گیاهی جهت مقابله با اثرات مخرب گونهسلول

ها به آب از آسیب سازد تا با جمع آوري کامل انواع اکسیژن فعال و احیاء آنها را قادر میبرخوردارند، که آن

). سیستم دفاعی گیاهان شامل، سیستم Stamp,1984; Kuk, 2003هاي حیاتی پیشگیري نماید (به بیومولکول

هایی نظیر آسکوربات، گلوتاتیون، توکوفرول، شد. آنتی اکسیدانبادفاعی آنزیمی و سیستم دفاعی غیرآنزیمی می

 ,Maxwell and Johansonدهند (فالونوئیدها، کاروتنوئیدها و ... سیستم دفاعی غیرآنزیمی را تشکیل می

2000; Hung et al, 2005 هاي آنتی اکسیدانی چون، )، در حالی که سیستم دفاعی آنزیمی شامل، آنزیم

 ;Okane et al, 1996باشد (موتاز، آسکوربات پراکسیداز، کاتاالز، گلوتاتیون ردوکتاز میسوپراکسید دیس

Polle, 2001; Mittler, 2002.( 
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Abstract: 

Temperature decrease is one of the main environmental factors affecting the quality of many 

agricultural crops.  Lentil is one of the cold region legume which will be damaged as a result of 

severely cold weather. In this regard, determining the coldness-resistance of different varieties of 

lentil can be important. In this study, the resistance of three lentil varieties against coldness stress 

was studied and compared through parameters such as chlorophyll content, chlorophyll fluorescence 

and enzyme activities. Three lentil varieties named ILL-2580 with Indian origin, Precoz with 

Argentinian origin and Bilehsavar variety with Iranian origin were cultivated completely randomly 

in three replicas at 25℃. After being treated with coldness stress at 2℃ for 48 h, some of their 

physiobiological, biochemical and molecular aspects were evaluated. According to farm studies, 

ILL-2580 is sensitive to coldness by more than %80 damage it also has lower seeds in comparison 

with the other  two varieties as a result of cold weather. Bilehsavar and Precoz varieties were 

coldness-tolerant and had better performance than ILL-2580 in terms of seed performance. 

Experimental results showed that coldness treatment significantly decreased photochemical 

efficiency of photosystem II and fluorescence maximum (FM) in ILL-2580 when compared with 

control samples. However, in minimum fluorescence (FO) no significant difference occurred as the 

result of coldness stress. Chlorophyll content had significant increase in Precoz variety. Proline 

content also had a significant increase as the result of coldness in this variety. Also, proline content 

showed a significant increase due to coldness in all the varieties when compared with the control 

samples. in ILL-2580, wet weight in aerial organs decrease significantly, while for Bilehsavar 

variety, the root wet weight showed significant decrease for Precoz variety, both aerial organ and 

root wet weights increased significantly. Activities of antioxidant enzymes such as ascorbate 

peroxidase and poly phenol oxidase and also protease in treatment group were significantly different 

with each other. Ascorbate peroxidase activity was different in control samples of different varieties. 

But, activities of catalase, protease, poly phenol oxidase and total protein were not different in control 

samples. Protease activity in precoz and poly phenol oxidase in Bilehsavar variety had significant 

difference which can be a reason for their tolerance in comparison with ILL-2580.  Protein content 

of Precoz was significantly increased in comparison with the other varieties which indicated that this 

variety is more tolerant toward coldness when compared with Bilehsavar. Anthocyanins content was 

significantly increased in Bilehsavar variety; also, flavonoids and anthocyanin were significant 

among the controls of different varieties. Considerable changes can be observed in electrophoresis 

pattern on aerial organs proteins in all three varieties in the form of adding or removing some of 

bonds. 

Keywords: Antioxidant enzyme, Anthocyanin, Cold stress, Electrophoresis, Flavonoid, 

Lentil. 
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