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مطالعۀ مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی )(Maclura pomifera
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 3 ،1و  .4استادان و استادیار ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .2دانشجوی سابق دکتری ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج و استادیار ،دانشگاه اراک
(تاریخ دریافت -1333/2/6 :تاریخ تصویب)1333/5/4 :

چکیده
دما و بهویژه یخبندانهای دیرهنگام از فاکتورهای مهم محیطی محدودکنندة پراکنش جغرافیای گیاهان
چوبی است .مطالعهای دربارة میزان مقاومت به تنش یخزدگی گیاهان چهارساله و درختان بالغ توت
آمریکایی با هدف کاربری در فضای سبز شهری در دانشگاه تهران بهصورت فاکتوریل و در قالب
طرح کامالً تصادفی انجام شد .نمونهبرداری از شاخههای یکساله با رشد یکسان از پانزدهم آذر تا
پانزدهم اسفند با فاصلۀ زمانی سی روز یکبار انجام شد .نمونهها برای اعمال دماهای انجماد (،-5
 -25 ،-21 ،-15 ،-11و  -31درجۀ سانتیگراد) به سرماساز ترموگرادیان منتقل شدند؛ سپس میزان
مقاومت به دماهای انجماد با اندازهگیری نشت الکترولیتها ،رشد مجدد نمونهها ،رطوبت نسبی
شاخهها ،میزان پرولین ،پروتئین و کربوهیدراتهای محلول ارزیابی شد .نتایج نشان داد با کاهش دمای
یخزدگی ،نشت الکترولیتها در اسفندماه در نمونههای درختان بالغ و چهارساله بهطور معناداری
افزایش مییابد ،اما در سایر ماهها مقاومت باالیی نشان دادند و بین درصد نشت الکترولیتها و درصد
بقای نمونهها همبستگی معناداری (** )r=-1/88مشاهده شد .بیشترین و کمترین کربوهیدراتهای
محلول در ماههای مختلف بهترتیب مربوط به ماههای آذر و اسفند بود و همبستگی منفی باالیی با
درصد نشت الکترولیتها (** )r=-1/38داشت .حداقل محتوای پرولین شاخهها نیز مربوط به ماه اسفند
بود که بیشترین نشت یونی و کمترین رشد مجدد در نمونهها مشاهده شد .با توجه به اینکه خسارت
عمدة یخزدگی در این گونه مربوط به ماه اسفند و دماهای کمتر از  -21درجۀ سانتیگراد است ،بهنظر
میرسد درخت توت آمریکایی نسبت به دماهای انجماد مقاوم و یا بهنسبت مقاوم است.
واژههای کلیدی :پرولین ،تنش یخزدگی ،رشد مجدد ،کربوهیدراتهای محلول ،نشت الکترولیت.
مقدمه
توت آمریکایی با نام علمی  Maclura pomiferaاز
خانوادة  Moraceaeو بومی آمریکای مرکزی است .این
درخت مقاوم به آفات و بیماریها ،گرما و کمآبی ،وزش
بادهای تند و آلودگی هواست و میتواند در هر نوع
خاکی ازجمله خاکهای آهکی رشد کند ،که با داشتن
این ویژگیها ،گیاهی ارزشمند برای کشت در فضای
* تلفن224-92266729 :

سبز شهری بهشمار میآید (
 .)2012با وجود این در حال حاضر این درخت در
فضای سبز شهری ایران جایگاهی ندارد .از سویی دما
مهمترین فاکتور محیطی محدودکننده در پراکنش
جغرافیایی گیاهان چوبی است ( .)Grace, 1987یکی از
نتایج گرمشدن کرة زمین در دهههای اخیر ،گرمشدن
هوا در ماههای زمستان است؛ و از سویی مدلهای
USDA Forest Service,
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چرخش عمومی ()Circulation Models General
نشان میدهد که با وجود افزایش دمای کرة زمین،
وقوع تعداد یخبندانها کامالً ثابت باقی مانده است
( .)IPCC, 2007بنابراین ،احتمال آسیب یخبندانهای
دیرهنگام پس از شروع نمو گیاه ،افزایش یافته است
( .)Xavier et al., 2007ازجملۀ این آسیبها میتوان به
سرمای اسفند ماه سال  4924هجری شمسی اشاره
کرد که بسیاری از درختان و درختچههای زینتی استان
البرز خسارت دیدند (مشاهدات نگارنده).
خسارت اصلی دماهای زیر صفر ناشی از تشکیل یخ
درونسلولی است و واضح است که غشاها ،مکانهای
اصلی سلول هستند که تحت تنش یخزدگی ،آسیب
میبینند .مؤثرترین روش برای غلبه بر این خسارت،
استفاده از گونههای گیاهی مقاوم به سرماست
( .)Barranco & Ruiz, 2005آزمونهای ارزیابی تحمل
به یخزدگی گیاهان بهطور عمده در شرایط کنترلشده
انجام میشود و درصد بقای گیاه پس از قرارگرفتن در
معرض دماهای انجماد بهمنزلۀ یکی از شاخصهای
مقاومت به یخزدگی معرفی شده است .از دیگر روشها،
اندازهگیری نشت یونی از سلولهای گیاهی پس از
اعمال تنش یخزدگی است ( Nezami & Naghedi Nia,
 .)2011نشان داده شده است که با استفاده از آزمون
نشت یونی میتوان از بین  42رقم زیتون ،ارقام مقاوم و
حساس به سرما را تفکیک کرد ( & Bartolozzi
)Fontanazza, 1999؛ آنها نشان دادند که مشاهدات
میدانی تطابق خوبی با نتایج آزمون نشت یونی دارد.
مطالعات نشان داده است که مقدار پروتئین کل و
کربوهیدراتهای محلول همبستگی باالیی با مقاومت به
یخزدگی دارند ( .)Fotouhi Ghazvini et al., 2012در
صنوبر ( )Populus tremuloidesقندهای درونی ازجمله
استاکیوز و رافینوز با کاهش دما در اوایل زمستان،
افزایش و با افزایش دما در بهار ،کاهش یافتند ( & Cox
 .)Stushnoff, 2001با بررسی همبستگی بین تغییر در
مقاومت به سرما و غلظت کربوهیدراتها از زمان القای
رکود تا شکوفایی جوانهها در دو جمعیت خزانکننده و
یک جمعیت همیشهسبز بلوط نشان داده شد که
همبستگی نزدیکی بین غلظت کربوهیدراتهای محلول
و مقاومت به سرمای تخمین زدهشده با نشت یونی پیدا

وجود دارد ()Xavier et al., 2007؛ آنها عنوان کردند
که بیشترین مقاومت به سرما بستگی به غلظت
کربوهیدراتهای کل دارد .با بررسی تغییرات الگوی
فصلی پروتئینهای وابسته به شوک دمایی ازجمله
دهیدرینها در هشت گونۀ چوبی ،نشان داده شد که
همبستگی باالیی بین تنشهای دمایی و مقادیر
دهیدرینها وجود دارد (.)Wisniewski et al., 1996
همچنین گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان
میدهد محتوای پرولین بعد از تطابق به سرما در
گیاهان افزایش مییابد (.)Cook et al., 2004
مقاومت به از دست دادن سازگاری
( )Deacclimation resistanceنیز نقش مهمی در
تعیین مقاومت گیاه در اواخر زمستان و اوایل بهار دارد
( .)Arora et al., 2003نشان داده شده است که از
دست دادن سازگاری ،سریعتر از زمان الزم برای
Solanum
سازگاری رخ میدهد .برگهای
 commersoniiمقاومشده به سرما در مواجهه با دمای
 22درجۀ سانتیگراد در مدت  2تا  9ساعت ،مقاومت
خود را به سرما از دست دادند (.)Chen & Li, 1980
با توجه به ویژگیهای مطلوب توت آمریکایی برای
کشت در فضای سبز شهری و با دانستن این موضوع که
تنش سرما از عوامل محدودکننده در انتخاب و کشت
گیاهان زینتی است .در این پژوهش سعی شد با
نمونهبرداری از نهالهای چهارساله و درختان بالغ توت
آمریکایی طی ماههای آذر تا اسفند و اعمال دماهای
انجماد و اندازهگیری فاکتورهای فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی مرتبط با مقاومت به سرما ،میزان مقاومت
به سرمای این گونۀ گیاهی ارزیابی شود.
مواد و روشها
مواد گیاهی

برای ارزیابی میزان مقاومت به یخزدگی درخت توت
آمریکایی ،در اواسط ماههای آذر ،دی ،بهمن و اسفند،
نمونههای شاخه به قطر تقریبی  42میلیمتر با رشد
یکسان از بخش میانی شاخههای یکسالۀ گیاهان
چهارساله و درختان بالغ توت آمریکایی در سال 4934
بهترتیب از نهالستان و باغ گیاهشناسی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انتخاب و
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بالفاصله به سردخانۀ با دمای  6درجۀ سانتیگراد
منتقل شدند .فاصلۀ کشت درختان توت آمریکایی در
نهالستان در بخش کلکسیون آموزشی  7متر بین
ردیفها و  6متر بین درختان بود.
اعمال تنش یخزدگی

تیمارهای سرمایی آزمودهشده شامل دماهای ،-42 ،-5
 -25 ،-22 ،-45و  -92درجۀ سانتیگراد بود .در هر ماه
پس از جمعآوری شاخهها ،بخش میانی شاخهها در
قطعات  45سانتیمتری آماده شدند و پس از بستهبندی
در کیسهفریزر بهمنظور جلوگیری از کاهش رطوبت
شاخهها ،درون دستگاه سرماساز قرار گرفتند .روند کاهش
دمای دستگاه سرماساز  2درجۀ سانتیگراد بر ساعت بود و
پس از رسیدن به هر یک از تیمارهای دمایی مورد نظر
نمونهها به مدت دو ساعت در آن دما نگهداری شدند.
سپس دمای دستگاه سرماساز با سرعت  5درجۀ
سانتیگراد در ساعت تا دمای  6درجۀ سانتیگراد افزایش
داده شد ( .)Yamori et al., 2005الزم به یادآوری است
که در این مرحله از آزمایش ،بخشی از نمونههای
جمعآوری شده در هر ماه ،بهمنظور بررسی میزان پرولین،
کربوهیدراتها و پروتئین کل جوانههای برگ ،بالفاصله
پس از خنککردن در نیتروژن مایع به فریزر  -22درجۀ
سانتیگراد منتقل شدند.
ارزیابی شاخصهای مورد نظر

برای اندازهگیری درصد نشت الکترولیتها ،ابتدا
شاخهها به قطعات کوچکتر حاوی یک جوانهبرگ
تقسیم و درون فالکونهای حاوی  22سیسی آبمقطر
دوبار تقطیر منتقل شدند و به مدت  26ساعت در
دمای اتاق روی شیکر با  422دور در دقیقه قرار
گرفتند .پس از سپریشدن این مدت هدایت الکتریکی
اولیه ( )EC1اندازهگیری شد .برای اندازهگیری میزان
کل نشت الکترولیتها ( ،)EC2نمونهها بهمدت 22
دقیقه در اتوکالو با دمای  422درجۀ سانتیگراد قرار
داده شدند و پس از سردشدن نمونهها ،هدایت الکتریکی
کل اندازهگیری شد و درصد نشت الکترولیتها از
معادلۀ زیر محاسبه شد (.)Sekozawa et al., 2003
EL (%) = (EC1/EC2) × 100
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برای تعیین درصد بقا و رشد مجدد ،نمونههای
گیاهی پس از خروج از دستگاه سرماساز ،درون
گلدانهای حاوی ماسه و پرلیت با نسبت حجمی
 72:92کشت شدند و بهمدت  2ماه در گلخانه با دمای
متوسط روزانه  26و شبانه  42درجۀ سانتیگراد
نگهداری شدند .پس از این مدت زمان از طریق رابطۀ
زیر درصد رشد مجدد هر یک از نمونهها محاسبه شد
(.)Barka & Audran, 1997
= درصد رشد مجدد
(جوانههای رشدکرده/تعداد کل جوانههای روی شاخهها)×422

همچنین شاخصهای درصد آب نسبی شاخهها و
کربوهیدراتهای محلول ،محتوای پرولین و پروتئین
جوانههای برگ نمونههای جمعآوری شده در هر ماه
ارزیابی شد .درصد آب نسبی شاخهها از رابطۀ زیر
محاسبه شد .بدین منظور وزن خشک نمونهها با
خشککردن شاخهها در خشککن با دمای  72درجۀ
سانتیگراد به مدت  62ساعت به دست آمد.
= درصد آب نسبی شاخهها
×422وزن تر( /وزن خشک-وزن تر)
در ضمن محتوای پرولین با استفاده از روش
 ،)1973( et al.پروتئین کل به روش )1976( Bradford
و کربوهیدراتهای محلول از طریق روش فنلـ اسید
سولفوریک  )1978( Kochertاندازهگیری شدند.
Bates

تجزیۀ آماری

آزمایشهای مربوط به ارزیابی نشت یونی و رشد مجدد
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه
تکرار که در آن زمان نمونهگیری در هر ماه و تنشهای
دمایی اعمال شده است فاکتورهای آزمودهشده بودند و
آزمایشهای مربوط به اندازهگیری درصد آب نسبی
شاخهها ،مقدار پرولین ،پروتئین و کربوهیدراتهای کل
در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار انجام شد.
تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگینها براساس آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح احتمال 4درصد و 5درصد
با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1.3و مقایسۀ میانگینها
برای تجزیۀ همبستگی از روش پیرسون و با استفاده از
نرمافزار  SPSS 19.0انجام شد.
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از این دو گروه درخت با یکدیگر مقایسه نشدند و
بهصورت جداگانه آنالیز و بررسی شدند .نتایج نشان داد
که درصد نشت الکترولیتها و رشد مجدد نمونهها در
ماههای مختلف و نیز در تیمارهای دمایی مختلف و اثر
متقابل آنها در نهالهای چهارساله و درختان بالغ در
سطح 4درصد معنادار است (جدول.)4

نتایج و بحث
با توجه به اینکه شرایط رشد گیاهان چهارساله (در
نهالستان خارج از شهر با فضای باز و نسبتاً خشک) و
درختان بالغ توت آمریکایی (در باغ گیاهشناسی
دانشکده با محیطی بهنسبت مرطوب بهدلیل آبیاری
بارانی باغ یادشده) با یکدیگر متفاوت بود نتایج حاصل

جدول  .4تجزیۀ واریانس اثر زمان نمونهگیری و دماهای انجماد بر صفات بررسیشده در نهالهای چهارسالۀ توت آمریکایی
منابع
تغییرات
زمان
دما
زمان × دما
خطای آزمایش
ضریب تغییرات

درجۀ
آزادی
9
5
45
62

نشت الکترولیت در
نهالهای چهارساله
**992/45
**42/54
**2/36
46/49
49/54

رشد مجدد نمونههای
نهالهای چهارساله
**39/32
**66/42
**27/97
42/44
3/59

نشت الکترولیت
در گیاهان بالغ
**442/24
**22/74
**6/44
23/74
47/23

رشد مجدد نمونههای
گیاهان بالغ
**24/39
**467/57
**22/32
42/22
45/34

** معنادار در سطح 4درصد.

 .)2011افزایش نشت الکترولیتها بهویژه در ماه اسفند
نشان میدهد که عالوه بر تغییر وضعیت غشا از حالت
کریستالـ مایع به حالت جامدـ ژل ،یکپارچگی غشاهای
سلولی نیز تحتتأثیر دماهای یخزدگی مختل شده و نشت
مواد به خارج سلول افزایش یافته است ( & Baek
.)Skinner, 2003
با بررسی تحمل به یخزدگی  2رقم زیتون نتیجه
گرفته شد که میزان نشت الکترولیتها بر اثر اعمال هرچه
بیشتر سرما تا  -22درجۀ سانتیگراد افزایش مییابد
( .)Barranco & Ruiz, 2005همچنین براساس میزان
نشت الکترولیتها در محدودة دمایی صفر تا  -22درجۀ
سانتیگراد آستانۀ تحمل  42رقم زیتون تعیین شده است
(.)Gomez-del-Campo & Barranco 2005

بررسی میانگین دادهها نشان داد که کمینه و بیشینۀ
درصد نشت الکترولیتها در نهالهای چهارساله بهترتیب
مربوط به نمونههای تهیهشده در ماه آذر و اسفند با تیمار
سرمایی  -5و  -92درجۀ سانتیگراد و میانگین  46/76و
 42/32درصد بودند (شکل .)4در درختان بالغ نیز
بیشترین درصد نشت الکترولیتها مربوط به تیمار دمای
 -92درجۀ سانتیگراد در ماه اسفند و با میانگین
46/79درصد بود (شکل .)2افزایش شیب نشت
الکترولیتها تقریباً از دمای  -45درجۀ سانتیگراد در ماه
اسفند شروع شد و با کاهش دما افزایش پیدا کرد و در
دمای  -25به بیشترین حد رسید .تفاوت در شیب منحنی
نشت الکترولیتها یکی از نشانههای مهم شدت خسارت
ناشی از تنش سرماست ( Nezami & Naghedi Nia,

80
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شکل  .4میانگین درصد نشت الکترولیتها از شاخههای گیاهان چهارسالۀ توت آمریکایی
تحتتأثیر دماهای یخزدگی در شرایط کنترلشده و در ماههای مختلف سال
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شکل  .2میانگین درصد نشت الکترولیتها از شاخههای گیاهان بالغ توت آمریکایی
تحتتأثیر دماهای یخزدگی در شرایط کنترلشده و در ماههای مختلف سال

تأثیر تنش سرما بر اختالل فعالیت غشاهای سلولی
و به دنبال آن نشت الکترولیتها بسته به تحمل به
یخزدگی ارقام مختلف گیاهی متفاوت است ،بنابراین،
اندازهگیری میزان نشت از بافتها یا اندامهای گیاهی
تحت تنش سرما معیار مناسبی برای ارزیابی مقاومت
گیاهان به تنش سرما ذکر شده است ( & Nezami

 .)Naghedi Nia, 2011بنابراین ،پایینبودن میزان نشت
الکترولیتها در ماههای آبان تا بهمن نشاندهندة
تحمل مناسب توت آمریکایی به تنش یخزدگی طی این
ماهها نسبت به ماه اسفند است .افزایش شدت خسارت
در ماه اسفند ممکن است بهدلیل از دست دادن
سازگاری ناشی از افزایش دمای محیط باشد (شکل.)9
30.0
25.0
20.0
15.0

Mean
Max.

10.0

Min.
5.0
0.0
-5.0
-10.0

شکل  .9بیشینه ،کمینه و میانگین دمای هوای ماههای آبان تا اسفند استان البرز در سال 4934
نتایج حاصل از درصد رشد مجدد شاخههای گیاهان
چهارساله و درختان بالغ توت آمریکایی همبستگی
منفی باالیی (** r= -2/22در گیاهان چهارساله
و** r= -2/49در درختان بالغ) با نتایج آزمون نشت
الکترولیتها نشان داد .همانطور که در شکلهای  6و

 5مشخص است بیشترین میزان خسارت مربوط به ماه
اسفند و دماهای پایینتر از  -22درجۀ سانتیگراد است
که در این دماها رشد مجدد بهشدت کاهش یافت و یا
هیچگونه رشد مجددی مشاهده نشد .این نتایج مطابق
با نتایج  )1999( Bartolozzi & Fontanazzaاست.
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شکل .6میانگین درصد رشد مجدد شاخههای نهالهای چهارسالۀ توت آمریکایی پس از قرارگرفتن
در دماهای یخزدگی طی ماههای مختلف سال

شکل .5میانگین درصد رشد مجدد شاخههای درختان بالغ توت آمریکایی پس از قرارگرفتن
در دماهای یخزدگی طی ماههای مختلف سال

از شاخصهای فیزیوشیمیایی ،مقدار کربوهیدراتهای
محلول و پرولین در گیاهان چهارساله و نیز درختان بالغ
توت آمریکایی در سطح یکدرصد معنادار شدند و درصد
آب نسبی تنها در درختان بالغ در سطح 4درصد معنادار
بود (جدولهای  2و .)9
حداقل محتوای پرولین شاخهها مربوط به ماه اسفند
است که بیشترین نشت یونی و حداقل رشد مجدد در
نمونهها مشاهده شد (شکلهای  4و  .)7از اواسط اسفندماه
و با از دست دادن سازگاری میزان پرولین کاهش یافت.
این نتایج نشاندهندة این است که افزایش پرولین طی
سازگاری به دماهای انجماد و طی ماههای سرد سال از
سازوکارهای مقاومت به دماهای انجماد در این گونه است.

در بسیاری از گونههای گیاهی پرولین از اسمولیتهای
مهم ارگانیک در پاسخ به تنشهای محیطی ازجمله
سرماست .پرولین عالوه بر تنظیم پتانسیل اسمزی سلول،
تأثیرات مثبتی در حفظ یکپارچگی آنزیمها و دیوارة
سلولی دارد ( .)Ashraf & Foolad, 2007با جلوگیری از
بیان ژنهای دخیل در تخریب پرولین در آرابیدوپسیس
نشان داده شده است که تجمع پرولین در سلول سبب
افزایش مقاومت به یخزدگی و شوری میشود ( Nanjo et
 .)al., 1999بسیاری از مطالعات نشان داده است که آمینو
اسید پرولین نقش بسزایی در تحمل به تنشهای محیطی
ازجمله تنش یخزدگی در گیاهان بازی میکند ( Ashraf
.)& Foolad, 2007
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جدول .2تجزیۀ واریانس اثر زمان نمونهگیری بر صفات بررسیشده در نهالهای چهارسالۀ توت آمریکایی
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

زمان
خطای آزمایش
ضریب تغییرات

9
2

کربوهیدراتهای محلول
**

6573/49
64/22
5/74

پرولین

پروتئین

**

ns

32/2
4/47
7/22

2/276
2/42
47/54

درصد آب نسبی
**

33/24
7/233
46/46

** معنادار در سطح 4درصد =ns ،عدم معنادار

جدول  .9تجزیۀ واریانس اثر زمان نمونهگیری بر صفات بررسیشده در گیاهان بالغ توت آمریکایی
منابع تغییرات

درجۀ آزادی

زمان
خطای آزمایش
ضریب تغییرات

9
2

کربوهیدراتهای محلول
**

6573/49
64/22
5/74

پرولین
**

32/2
4/47
7/22

پروتئین
ns

2/276
2/42
47/54

درصد آب نسبی
**

33/24
7/233
46/46

** معنادار در سطح 4درصد =ns ،عدم معنادار.

نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که در محتوای
پروتئین ،بین ماههای مختلف اختالف معناداری وجود
ندارد که مغایر با نتایج  )1992( Arora et al.است.
بااینحال پیشنهاد شده است به جای پروتئین کل،
پروتئینهای ویژهای که Wolkers et al., ( LEA-Protein
4
 )2001نامیده میشوند از جمله دهیدرینها
( ،)Palonen,1999در مقاومت به تنشها ازجمله دماهای
انجماد نقش داشته باشند .گروهی دیگر از پروتئینها که
در واکنش به دمای پایین تحریک میشوند ،آنزیمهای
آنتیاکسیدان ازجمله سوپراکسید دیسموتاز ،آسکوربات
پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز هستند که مسئول جذب
گونههای اکسیژن فعال تولیدشده در واکنش به تنش
سرما هستند ( .)Fotouhi Ghazvini et al., 2012به نظر
میرسد برای درک بهتر نقش پروتئینها در واکنش به
تنش سرما در این گیاه ،نیاز به اندازهگیری اجزای
تشکیلدهندة پروتئینهای تشکیلدهندة سلول به جای
پروتئین کل باشد.
محتوای آب نسبی شاخهها با برخی نتایج پژوهشهای
قبلی بهویژه در گیاهان چهارساله مغایرت داشت .به نظر
میرسد از دست دادن سازگاری با افزایش محتوای آب
جوانهها و ساقه ( )Sakai & Larcher, 1987همراه
است .اما همانطور که در شکل  2مشخص است نتایج
حاصل از درختان بالغ توت آمریکایی تا حدودی با نتایج
پژوهشهای قبلی مطابقت دارد ،هرچند که افزایش
1. Dehydrins

درصد آب نسبی شاخهها در اسفندماه خیلی محسوس
نیست .اما در نهالهای چهارساله (شکل )3تغییرات
درصد آب نسبی نمونهها روند مشخص و ثابتی نداشت
و بهطورکلی ،تغییرات معنادار نبود و بررسی میزان آب
نسبی شاخهها در ماههای قبل از آذر و همچنین در
اواخر اسفند و اوایل بهار ضرورت دارد.

شکل  .4میزان پرولین شاخههای نهالهای چهارسالۀ توت
آمریکایی در ماههای مختلف سال

شکل  .7میزان پرولین شاخههای درختان بالغ توت
آمریکایی در ماههای مختلف سال

274

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

 )1998( Koussa et al.نقش کربوهیدراتهای محلول را
بهمنزلۀ ترکیبات محافظتکننده در زمستان به اثبات
رساندند .درواقع قندها بهعنوان عامل مهم کاهشدهندة
نقطۀ انجماد و افزایش پتانسیل اسمزی درون سلول
شناخته شدهاند.

شکل  .2درصد آب نسبی شاخههای در حال رکود گیاهان
بالغ توت آمریکایی در ماههای مختلف سال

شکل  .42مقدار کربوهیدراتهای محلول شاخههای در حال
رکود نهالهای چهارسالۀ توت آمریکایی در ماههای مختلف سال

شکل  .3درصد آب نسبی شاخههای در حال رکود گیاهان
چهارسالۀ توت آمریکایی در ماههای مختلف سال

همانطور که در شکلهای  42و  44نشان داده شده
است ،کربوهیدراتهای کل در گیاهان چهارساله و درختان
بالغ توت آمریکایی در ماههای آذر و دی که گیاهان
بیشترین مقاومت را به سرما نشان دادند در بیشترین
مقدار بود و در ماه اسفند همزمان با از دست دادن
سازگاری و افزایش خسارت تنش یخزدگی محتوای
کربوهیدراتهای کل کاهش یافت و این نتایج همبستگی
منفی باالیی (** r=-2/37در نهالهای چهارساله و**-2/32
= rدر درختان بالغ) با نتایج آزمون نشت یونی داشت .این
نتایج مطابق با بسیاری از نتایج پژوهشهای قبلی است.
بهعنوان مثال در انگور ( )Jones et al., 1999و اکالیپتوس
( )Leborgne et al., 1995همبستگی باالیی بین سطوح
کربوهیدراتهای محلول و مقاومت به سرما مشاهده شد.
قرارگرفتن برگهای  Pinus sylvestrisدر برابر دماهای
گرم سبب کاهش قندها به بیش از 52درصد شد و یک
ارتباط خطی بین سطوح قندهای محلول و مقاومت به
سرما در برگهای این گونه وجود دارد (.)Ogren, 1996

شکل  .44مقدار کربوهیدراتهای محلول شاخههای در حال
رکود گیاهان بالغ توت آمریکایی در ماههای مختلف سال
نتیجهگیری

به نظر میرسد که کربوهیدراتهای محلول و آمینواسید
پرولین نقش مهمی در مقاومت به یخزدگی توت آمریکایی
بازی میکنند .از عوامل مهم از دست دادن مقاومت به
سرما افزایش دمای محیط است .ازآنجاکه این گیاه در
ماههای سرد سال (آذر ،دی و بهمن) مقاومت بسیارخوبی
به دماهای پایین خصوصاً گیاهان جوان از خود نشان
دادند ،به نظر میرسد توت آمریکایی از درختان مقاوم یا به
نسبت مقاوم به دماهای انجماد باشد و صدمۀ یخبندان در
صورتی در این گیاه رخ میدهد که یا فرایندهای مقاومت
به دمای انجماد در پاییز یا زمستان به قدر کافی توسعه
پیدا نکرده باشند یا در اواخر زمستان و اوایل بهار بهعلت
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سانتیگراد بهویژه در اسفندماه آغاز میشود و از سویی
 میتوان،وقوع این دما در ماه اسفند بهندرت اتفاق میافتد
.کشت این درخت را در مناطق معتدله پیشنهاد کرد

گرمشدن هوا فرایند از دست دادن سازگاری پیش از موعد
 با این وجود ازآنجاکه خسارت معنادار.به وقوع بپیوندد
 درجۀ-22 تنش دماهای انجماد از دماهای پایینتر از
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