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  ط کنترل شدهیتحت شرا )Descurania Sophia(ریاه خاکشیدرگ یخ زدگیتحمل به  یابیارز

  3یگیو روح اهللا حسن ب 2ی، احمد نظام 1يزدیم ایابراه 

  مشهد یدانشگاه فردوس يارشد دانشکده کشاورز یکارشناس يار و دانشجویار، دانشیاستاد 2و1

  دهیچک
تکرار   3در  یل و در قالب طرح کامأل تصادفیبه صورت فاکتور یشیآزما یخ زدگیر به تنش یخاکش يها تحمل توده یبه منظور بررس
و  )تربت جام شابور وید ، نی، همدان، اقلسبزوارشامل (ر در پنج سطح یخاکش يها عبارت بودند از توده یعوامل مورد بررس. انجام شد
 اهان تا مرحلهین منظور پس از کاشت گیا يبرا). گراد یدرجه سانت 18و  16، 14، 12، 10، 8، 6،  4، 2، 0(در ده سطح  یخ زدگی يدماها

زر یش به فریآزما ياعمال دماها يزگار شدند و براافته و با سرما سایدر داخل گلدان رشد  یعیطب يط آب و هوایشرا در یبرگ 7-5
قرار گرفت و سپس  یابیمورد ارزها  تیبا استفاده از نشت الکترولها  پیژنوت یتوپالسمیغشاء س يداریزان پایم. ان منتقل شدندیترموگراد

برگ  يها از سلولها  تیالکترول نشت. دین گردییتعها  تیبر اساس درصد نشت الکترول (LT50)ها  درصد نمونه 50 يکشنده برا يدما
بر درصد نشت مواد، درصد بقاء، وزن  ییدما يها ماریاثر ت. افتیش یگراد شروع شده و با کاهش دما افزا یدرجه سانت 4 ير از دمایخاکش

د بدون یهمدان و اقل يها نشت را داشت و توده ن درصدیشتریتوده سبزوار ب. بود) P<0.01(دار  یمعن اه، تعداد برگ، و تعداد گرهیخشک گ
ن آن یو کمتر) درصد 6/71(درجه  -12 يزان نشت در دماین میشتریب. ت برخوردار بودندیالکترول ن درصد نشتیدار، از کمتر یتفاوت معن
 يط معتدل و سردیبه  شرا يل سازگارید به دلیهمدان و اقل يها رسد که توده یم به نظر. مشاهده شد) درصد 2/31(درجه  -2 يدر دما
  .گر داشته باشندید يها نسبت به توده یخ زدگیبه تنش  يشتریب تحمل

  .ری، خاکشLT50ت ها،  بقاء، ی، نشت الکترولیخ زدگی :يدیکلمات کل
  

Evaluation of freezing tolerance in flixweed (Descurainia Sophia) under controlled conditions.  
Izedi, E,  A. Nezami and R. Hassanbeigy 

Abstract 

In order to study of freezing stress on electrolyte leakage (EL) of flixweed (Descurainia Sophia) a factorial experiment 
carried out with using five flixweed mass (Eghlid, Sabzevar Hamedan, Neishaboor and Torbatejam) and ten freezing 
temperatures (0, -2,-4,-6, -8, -10, -12, -14,-16, and -18 0C) on the base of randomized completely design with three 
replications at Ferdowsi University Of Mashhad College of Agriculture, in 2008. Samples of each mass in 4-6 leave 
stages put on the thermo gradient freezer and so were transferred to the greenhouse. Electrolyte leakage percentage, 
height, LT50, dry weight, survival percentage, leaf number and nodule number were determined after 3 weeks. The cell 
membrane stability was measured through electrolyte leakage and the lethal temperature 50 (LT50) of samples also were 
determined. Results showed the effects of freezing temperature on electrolyte leakage percentage, height, LT50, dry 
weight, survival percentage, leaf number and nodule number were significantly different(P<0.05). The leakage 
electrolyte began from the cells flixweed from -4 oC and as temperature decreased, electrolyte leakages of all genotypes 
were increased. Sabzevar mass and hamedan had the highest and the lowest EL, respectively.  It seems that the mass of 
hamedan and eghlid have the most tolerance against cold temperatures.  
Key words: Freezing stress, Electrolyte leakage, LT50, Survival. 

  مقدمه 
 ).راشد(افت استی یاز جمله گندم، کلزا  و گوجه فرنگ یاز محصوالت زراع ياریدر بس ٢هرز خانواده شب بو ين علفهایاز مهمتر١ریخاکش
با توجه به . آن دارند ییایدر بقاء در ، رقابت و پراکنش جغراف یزمستانه نقش مهم یخ زدگی يزه، دماهاییاست پا یاهیکه گ ییاز آنجا

 یابیو ارزها  ن آستانهیشوند، شناخت ا یم مرگ آنها یا حتید و یاهان منجر به خسارت شدین تر از آستانه حداقل رشد گییپا يماهانکه دیا

                                                             
1 Descorainia sophia  
2 Brassicaceae  
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در  ).2(دارد  یاهان زراعیهرز با گ يو رقابت علفها یاهان زراعیت کشت گیدر موفق یهرز نقش مهم يز علفهایو ن یاهان زراعیتحمل گ
 یم د آنها را محدودیاهان رشد و تولیگ يها و بافتها  ق صدمه  به سلولیاست که از طر یین تنش هایاز مهم تر یدگخ زین ارتباط تنش یا

 يت علفهایریدر مد یزراع ياز راهکارها یکیسازد به عنوان  یم را متاثر یاهان زراعیهرز و گ ينکه روابط متقابل علفهایو ضمن ا) 4(کند
ت، پراکنش یریدر مد یخ زدگی يها ن کننده دماییت و نقش تعیبا توجه به اهم).  5(رود یم انه به شمارخ آب زمستیهرز با استفاده از 

 يها توده یخ زدگیتحمل به  یابیبه منظور ارز ین بررسیا پس از بقاء، یاهان زراعیهرز با گ يعلفها یتوان رقابت یابیو ارز ییایجغراف
  .ت در آن اجرا شدیولر و امکان استفاده از شاخص نشت الکتریخاکش

  ها روش مواد و
، -10، -8، -6، - 4، 2، 0( یخ زدگی يدما 10و )  رجندیشابور و بید ، نی، همدان، اقلسبزوار(ر یش شامل پنج توده خاکشیآزما يمارهایت 

 10با قطر  یکیپالست  ییهاگلدان درز یی، در پايمورد نظر پس از جمع آور يها بذور توده. بود) گراد یدرجه سانت -18و  -16، -14، -12
دن دوره یو پس از گذران افته و با سرما خو گرفتندیرشد  یعیطب يط آب وهوایدرشرا یبرگ 5-7اهان تا مرحله یگمتر کشت شدند و  یسانت

آزمون نشت آنها با استفاده از  یخ زدگیتحمل به  یابیقرار گرفتند و ارز یخ زدگیمار ی، طبق روش گوستا و همکاران  تحت تیخوسرمائ
 21ن منظور به گلخانه منتقل شد و پس از یا يمانده برایاهان باقیافت و رشد مجدد، گین درصد بقا، بازییتع يبرا. )17(ت انجام شدیالکترول

  .ر محاسبه شدیروز درصد بقاء از معادله ز
  درصد بقاء= ])یخ زدگیار میاهان زنده سه هفته پس از تیتعداد گ) / (یخ زدگیمار یاهان قبل از تیتعداد گ( ×100[

     .اهان زنده استفاده شدیاه، تعداد برگ و گره در بوته و تعداد گیاهان از وزن خشک گیافت و رشد مجدد گیباز يبرا

  بحث ج وینتا
 یمورد مطالعه اختالف معن يها ن تودهیافت، اما بیاهان کاهش یگراد درصد بقاء گ یباکاهش دما به کمتر از صفر درجه سانت

ن درصد بقاء را دارا ین و کمتریشتریب بیدرصد به ترت 2/54شابور با یدرصد و توده ن 6/61توده همدان با . مشاهده نشد) P<0.05(يردا
افت یش یگراد شروع شده و با کاهش دما افزا یدرجه سانت -4 ير از دمایبرگ خاکش يها از سلولها  تینشت الکترول). 1جدول (بودند

و )  ٪1/52(ن یشتریکه توده سبزوار بیوجود داشت، بطور) P<0.01( يدار یرتفاوت معنیمختلف خاکش يها ن تودهیو ب). 2جدول(
ت برخوردار بودند ین درصد نشت  الکترولیدار، از کمتر یدرصد و بدون تفاوت معن 3/45و  1/45ب با ید به ترتیهمدان و اقل يها توده

 يشتریب يط معتدل و سرد هستند، مقاومت به سرمایبه شرا يل سازگارید به دلیدان و اقلهم يها ش نشان داد که تودهیج آزماینتا). 1جدول(
 يها از بافتها  تیدرصد نشت الکترول 50سبب  ییدما( LT50ن یشترین مساله باعث شده است که بیگر داشته باشند و اید يها نسبت به توده

  ).1شکل (داشته باشندها  ن تودهیرا در ب) شود یم یاهیگ
                                                ۰۴/۲LSD=  
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  .افتیسه هفته پس از بار) ن تک بوتهیانگیبر اساس م( ریخاکش يات رشدیخصوص یاثر رقم بر درصد نشت، درصد بقاء و  برخ - 1جدول 

 یلیم(وزن خشک   تعداد برگ عداد گره
 توده  درصد نشت  درصد بقاء  )گرم

7/4 d 1/3 c 2/5  ab 8/60 ab 3/45  b دیاقل  
2/5 cd 6/3 ab 2/3 c 1/57 ab 1/52  a سبزوار  
7/4 d 9/3 ab 6/5 a 6/61 a 1/45  b همدان  
5/6 a 4a 7/4 b 59ab 6/45 b تربت جام  

4/5 bc 5/3 b 5 b 2/54 b 3/50  a شابورین  
6/0  4/0  5/0  7 8/2  LSD(0.05) 

 

سه هفته پس از ) ن تک بوتهیانگیبر اساس م( ریخاکش يات رشدیوصخص یبر درصد  نشت، درصد بقاء و برخ یخ زدگی ياثر دما: 2جدول 
  .افتیبار

 رگبتعداد  تعداد گره
  وزن خشک

  یخ زدگی يدما  درصد نشت درصدبقاء  )گرم یلیم(

3/9 a 5/6 a 4/10 a 6/98   a 2/37 e صفر 
3/9 a 5/6 a 8/7 b 8/94 a 4/37 fe 2 - 

8/8 ab 8/5 c 7/7 b 5/97 a 37 e 4 -  
3/8 b 6bc 2/7 bc 1/95 a 5/39 e 6 -  
6/8 ab 4/5 c 7/6 c 1/91 a 4/39 e 8 -  
1/7 c 4/4  d 1/5   d 9/74 b 9/48 d 10 -  
5/3 d 8/1 e 6/2 e 1/33 c 6/71    a 12 -  
3/0 e 0/1 f 2/0 f 3/1 d 8/59 b 14 -  
0/0 e 0/0 f 0/0   f 0/0 d 1/63    b 16 -  
0/0 e 0/0 f 0/0 f 0/0 d 9/52 c 18 -  
9/0  5/0  7/0  9/9  06/4  LSD(0.05) 

  

  
  ریخاکش يها در توده LT50)( یکشندگ درصد  50 يماد - 1شکل

 منابع
  .223صفخه. انتشارات گلبن، اصفهان. یاهان  زراعیگ یخ زدگیسرما و يها تنش يوبهنژاد يولوژیزیف يها جنبه. 1379. م.، عيبدیم يرمحمدیم .1
، رانیا یزراع يمجله پژوهشها.  در کلزا یزدگخیاز خسارت  یعنوان شاخصها به تینشت الکترول. 1386. فیشر. ، و عيزیعز. ، مییبرزو. ، ایجهان. ، م.، اینظام .2

  .175 - 167صفحات . 1ش . 5جلد 
3. Gusta, L. V., B. J. O'Connor, Y. P. Gao,  and  S. Jana. 2000. A re-evaluation of controlled freeze-tests and controlled environment hardening 

conditions to estimate the winter survival potential of hardy winter wheats. Can. J. Plant Sci. 80:241-246. 
4. Paterson, D.T. 1995. Effects of environmental stress on weed-crop interaction. Weed Sci. 43:483-490. 

b
b

aa
a

0

2

4

6

8

10

12

14

ھمدان تربت ج ام  س  بزوار  اقلی  د  نیش    ابور 

ت وده خاکش یر  

LT
5

0
(-C

0 )

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

