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 گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه

  1395 ،ومس شماره ،و سوم بیست جلد
http://jopp.gau.ac.ir 

  »علمی گزارش کوتاه«

و  شناسی ریختخصوصیات برخی بر  و برف) یخبندانزمستانه ( ارزیابی اثرات تنش
  ي درختان تجاري مرکبات در منطقه تنکابنفیزیولوژ

  
  3تاجور یییح و 2اسالمی علیرضا* ،1محرابی مهدي

 کشاورزي، دانشکده دانشیار2 ،ایران رشت، آزاداسالمی، دانشگاه رشت، واحد باغبانی، گروه ارشد کارشناسی دانشجوي1
 هاي میوه و مرکبات پژوهشکده باغبانی، علوم تحقیقات موسسه3، ایران رشت، اسالمی، آزاد دانشگاه رشت، واحد

  ایران رامسر، کشاورزي، جتروی و آموزش تحقیقات، سازمان گرمسیري، نیمه
 10/8/1394؛ تاریخ پذیرش:  10/3/1394تاریخ دریافت: 

  1چکیده
حساس به تنش یخبندان بوده که با توجه به نوع ژنوتیپ و  يگرمسیر  نیمه گیاهانجزء  مرکبات: سابقه و هدف

پذیري    ی میزان آسیبهدف از اجراي این پروژه ارزیاب بنابراینهاي متفاوت است.  شرایط محیطی، داراي واکنش
یخبندان و بارش برف بوده که با وقوع تنش  تنش به نسبتارقام تجاري مرکبات موجود در منطقه تنکابن 

  مطالعه مذکور انجام پذیرفت. ، 1392مذکور در بهمن ماه سال 
  

ی، یون هاي فیزیولوژي مرتبط با تنش یخبندان همچون صفات نشت در این پژوهش شاخص: ها مواد و روش
 ناول ساله پرتقال تامسون  15آب، پرولین و کلروفیل کل برگ در کنار شکستگی شاخه در درختان  محتوي

(Citrus sinensis)، نشواُ يها نارنگی (C. unshiu) جیپ و[(Citrus reticulata ×C paradise) × (C. clementina)] 
  دفی مورد بررسی قرار گرفت.، بر اساس طرح بلوك کامل تصا(C. aurantium) روي پایه نارنج

  
ها نشان داد که اثر رقم بر نشت یونی، پرولین، کلروفیل کل، محتوي آب برگ،  تجزیه واریانس داده: ها یافته

بیشترین  براین اساس ).≥05/0p( دار داشت ثیر معنیأشکستگی شاخه و عامل بلوك بر محتوي آب برگ ت

                                                             
   dr_eslami2006@yahoo.com:مکاتبه مسئول*

 



  1395) 3)، شماره (23هاي تولید گیاهی ( نشریه پژوهش

152 

درصد بوده که  92/17و  29/12ناول و کمترین مقدار آن   ون) در رقم تامسدرصد 06/53یونی ( میانگین نشت
گرم  میلی 21/29و  3/30ترتیب با میانگین  ترتیب در ارقام انشو و پیج، ثبت گردید. بیشترین مقدار پرولین به به

 در رقم برگ، تر وزندر گرم پرولین  میلی 35/16در ارقام اُنشو و پیج و کمترین مقدار این صفت با میانگین 
است. بر این اساس ارزیابی  شکستگی شاخه ناشی از تجمع برف روي تاج درختناول مشاهده شد.  تامسون

 .درصد) در رقم پیج بود 66/28هاي این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان این خسارت (با میانگین  نمونه
در ارقام  که تر برگ بوده گرم وزن گرم در میلی 24/1 و 32/2 بیترت به کل کلروفیل  میانگین کمترین و بیشترین

 سطح یک در) 47/60( پیج و) درصد 11/63( اُنشو ارقام برگ آب . محتويمشاهده شدناول  انشو و تامسون
   .دار گردید معنی آماري

  
 1392 زمستان در تنکابن منطقه اقلیمی شرایط در مطالعه مورد مرکبات تجاري رقم سه بین در: گیري نتیجه

 افزایش پرولین محتوي و کل کلروفیل تخریب یونی، نشت ،گراد سانتی درجه - 5/4 دمایی تنش بروز دلیل به
نسبت به  ،اصلی تنه و شاخه یشکستگمرکبات  در برف، بارش و خبندانی با همراه هزمستان تنش در .اند داشته

 ،پژوهش نیا يها دادهاساس  بر که داشته يشتریب یبیتخر اثرات) اثرانجمادبرگ و سرشاخه (در  یسوختگ
 جیپ ینارنگ رقمدر  ،خسارتمیزان  نیشتری) ببرف ینیاز سنگ ی(ناش یاصل يها شاخه یشکستگ بروز لیدل به

  .گردیدمشاهده 
  

 یخبندان ،مرکبات یپ،تنکابن، ژنوت برف، کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
 باشند میس به تنش یخبندان بوده که حسا 1متعلق به خانواده روتاسهسبز  مرکبات از گیاهان همیشه  

ثر بر پتاسیل اسمزي ؤنمایند با افزایش برخی ترکیبات م عموماً گیاهان تحت تنش سعی می. )4(
سلولی و در درون حفظ محتوي آب شیرابه  بر، محلول هاي و کربوهیدرات همچون اسیدآمینه پرولین

در پژوهش انجام شده روي . اشندثیرگذار بأت ،دماي پاییندر برابر تنش  خویشافزایش بقاء نتیجه 
ورزي  ناشی از دست(که افزایش تولید اسیدآمینه پرولین شده  گزارش ،نوعی پایه مرکبات (سیترنج)

 واقع ثرؤاین گیاه در شرایط تنش مو بهبود حیات حفظ تعادل اسمزي  بر ،توانسته در این پایه )ژنتیکی
نسبت به  انگیاهسازگاري دلیل عدم کفایت  بهولیکن در بعضی موارد دیده شده است که  .)7( گردد
ها  عالئمی از خسارت در مواد گیاهی تحت تنش بروز نموده که با مطالعه این شاخصغیرزیستی، تنش 

در  یابیمورد ارز صفاتاز  یکی بنابراین .هاي متحمل تفکیک نمود ارقام حساس را از ژنوتیپتوان  می
که در  بوده یینپا يدما در یونی شتن یزانم یبررس ،پایین دمايتحت تنش  یاهانگ پذیري تحمل

 .)9( گردید اشاره یونی نشت افزایش یخبندانتحت تنش  هاملین پرتقال يپژوهش انجام شده رو
است که فتوحی و همکاران دماي پایین تنش عالئم تخریبی از کلروفیل هاي  محتوي رنگدانهکاهش 

تحت تنش یخبندان، کاهش  )مرکبات(از  الیم مکزیکنبذري روي گیاهچه  یدر پژوهش) 2008(
 یهاي گیاهی در شرایط یخبندان نیز دچار تغییرات محتوي آب بافت و اندام. )3( کردندکلروفیل گزارش 

 گیاهان در که اند داشته بیان گونه این گزارشی در) 2006( همکاران و لوئس ورس بر این اساسگردد  می
وقوع  همچنین و یشهر توسط یجذب آب کاهش علت به یخبندان به تنش دماي پایین در شرایطحساس 

   .)10( کاهش داشته استتحت تنش  يها اندام و بافتآب  محتوي ،یونی نشت
 رغم یعلکه  بودهکشور  یمناطق شمال باغدارن ریاخ يها مورد پسند سال یکی از ارقام جیپ یارنگن  

 کنار(در  منطقه اقلیمی طیشرا در خبندانی تنش به آناز واکنش  یمدون و مشخص ینبود گزارش علم
 مسائل از یکی یکشت و توسعه قرار گرفت. از طرف مورد )ناول تامسون پرتقال و انشو ینارنگ ارقام

در  هاي اصلی شاخه یشکستگ مخرب دهیپد بروزو  نیبارش برف سنگ ،نییپا يدما تنش در مطرح
دلیل عدم  (به است نشده ارائه یونه اطالعات علمگ چیه زین نهیزم نیا در برابر خسارت مذکور بوده که

                                                             
1- Rutaceae 
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 یابی دست منظور به. لذا سازي اثرات سنگینی برف بر درختان بالغ در شرایط آزمایشگاهی) امکان مدل
  .دیاجرا گرد مطالعه مستند در این زمینه این  پاسخ به
  

  ها مواد و روش
در منطقه  و بارش برف سنگینعی طبیبعد از وقوع تنش یخبندان  1392- 93این پژوهش در سال   

تجاري پرتقال  )ساله 15(از نواحی غرب مازندران در شمال ایران) روي درختان بالغ (تنکابن 
 ،هاي انتخابی باغ نجام پذیرفت.در سه باغ تجاري ا 3پیج هیبرید و نارنگی 2، نارنگی انشو1ناول تامسون

 و آفات کنترل هرس، ه،یتغذ تیریمد ونارنج  هی(با پا يباغدار اتیعمل و(دشت)  در شرایط جغرافیایی
  ). 1آوري شد (جدول  هاي هواشناسی از ایستگاه موجود در منطقه جمع داده. بودند مشابه) ها يماریب

  
 .1392وضعیت آب و هوایی منطقه تنکابن در تنش زمستان (بهمن)  -1جدول 

Table 1. Whether condition of Tonekabon area in the winterstress (February, 2014). 
 برف

Snow  
 باران
Rain  

 حداقل دما
Minimum Temperature  

 سرعت باد
Weed Speed  

150 mm 161 mm  -4.5 °C  85 Km/h  
 

 یونی نشت. دیگرد یررسب شناسی و فیزیولوژي وسیله برخی از صفات ریخت به خسارت یابیارز  
محاسبه  درصد يبر مبنا و )1995همکاران ( لوتس وروش  قیطر از خبندانی تنش از بعد روز کی

 و استخراج) درصد 10( دیاس کیلیسیسولفوسال محلول از استفاده با ،یاهیگ عصاره نیپرول. )5( دیگرد
براي  .)1( شد يریگ اندازه ،نیدریه نینا معرف قیطر از ،)1973( روش باتس و همکاران اب سپس
 درصد یابیارز .)8( دیگرد) استفاده 2005مکاران (از روش پیترینی و ه کل لیکلروفگیري  اندازه
 .)12( شد یبررس) 1999( نبرگیو دل یاماساکیارائه شده توسط  وهیش اساس بر برگ آب يمحتو

، 2رتبه  درصد 25، خسارت تا 1(بدون خسارت رتبه  دهی بر اساس رتبه یاصل يها شاخه یشکستگ
 و شی بر مبناي شیوه زائو) 5رتبه  درصد 100تا  76و  4 رتبه درصد 75تا  51، 3رتبه  درصد 50تا  26

با کامل تصادفی بلوك طرح  قالب دراین پژوهش  .)13( ورد ارزیابی قرار گرفت) م2007همکاران (

                                                             
1- Citrus sinensis 
2- Citrus unshiu 
3- [(Citrus reticulata ×C. paradise) × (C. clementina)] 
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و  SASافزار  نرم قیطرها از  تجزیه واریانس دادهاجرا شد. ، سه تکرار (چهار درخت در هر تکرار)
  انجام شد. درصد 5 احتمال سطح در LSD ها با آزمون مقایسه میانگین

 
  و بحث نتایج
و  ،برگ، محتوي آب تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر نشت یونی، پرولین، کلروفیل کل  

و  ناول  در رقم تامسون) درصد 06/53(یونی  نشت بیشترین میانگین. لذا ار بودد شکستگی شاخه معنی
(جدول  ثبت گردید ،انشو و پیجترتیب در ارقام  به هبوده ک درصد 92/17و  29/12کمترین مقدار آن 

شد که نتایج  یونی برگ گزارش افزایش نشت الیم در شرایط یخبندان روي مکزیکن یپژوهشدر . )2
  .)3( گزارش فوق است مشابهاین آزمایش 

  
 .مقایسه میانگین صفات نمونه ارقام تجاري مرکبات -2جدول 

Table 2. Charactersmean comparison of sample commercial citrus cultivars. 
  شکستگی شاخه

 درصد
Breaking 

branches (%) 

محتوي 
  برگ آب

 درصد
Leaf water 
content (%) 

  کلروفیل کل
گرم در گرم  میلی

 تر وزن
Total Chlorophyll 

(mg g FW-1) 

  پرولین
گرم در گرم  میلی

 تر وزن
Proline 

(mg g FW-1) 

  نشت یونی
 درصد

Electrolyte 
leakage (%) 

 صفات
Characters  

 Cultivars ارقام

5.33 C 63.11 a 2.32 a 30.3 a 12.29 b انشو Satsuma 

18.65 b 42.7 b 1.24 b 16.38 b 53.06 a 
 ناول تامسون

(Thomson Navel) 
28.66 a 60.47 a 2.07 a 29.21 a 17.92 b پیج (Page) 

 .دار نداشت درصد تفاوت معنی 5در سطح  LSDرك با استفاده از آزمون هاي داري حروف مشت در هر ستون میانگین
Means in each column followed by the same letters are not significantly different at 5% level using 
LSD test. 

  
و کمترین یج در ارقام اُنشو و پگرم  میلی 21/29و  3/30با میانگین ترتیب  بهبیشترین مقدار پرولین   

 ثبت شدناول  رقم تامسوندر  برگ، تر وزن رد برگگرم پرولین  میلی 35/16مقدار این صفت با میانگین 
عنوان یکی از  و پیج به اُنشوتوان استنباط داشت که افزایش پرولین در نارنگی  می بنابراین .)2 (جدول
پور و  منؤارائه شده توسط م یعمل گزارش درکه بوده هاي مقاومت به تنش یخبندان مطرح  شاخص

 اشاره یخبنداندرختان بادام تحت تنش  یداريپا یشبر افزا ینتجمع پرول یرثأبه ت یز) ن2014همکاران (
گرم در گرم  میلی 24/1 و 32/2 بیترت به کل کلروفیل  میانگین کمترین و بیشترین. )6( است شده
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یخبندان  تنشیکی از اثرات مخرب  .یدت گردناول ثب در ارقام انشو و تامسون که بوده تر برگ وزن
که در گزارش فلکزاس هاي کلروفیل است  هاي آزاد اکسیژن در گیاهان و کاهش رنگدانه تجمع رادیکال

ارقام که  گردید مشاهده برگ  آب محتوي بررسی در .)2( شداشاره  یدهپد این ) نیز به1999و همکاران (
 داشتندقرار  aدر مرتبه آماري  درصد، 47/60و  11/63 برگ آب تويمحترتیب با میانگین  و پیج به اُنشو

 کاهش ،پایین دماي تنش تحت والنسیا درختان روي شیپژوه در )1989( گی و یلنوسکاي .)2(جدول 
ه داشت دار معنی تغییر رقم نوع ثیرأت تحت فقط شکستگی شاخه .)11( نمودندگزارش برگ  آب محتوي

و  یجپ یدرصد در نارنگ 66/28 یانگینتاج درختان مورد مطالعه با م شکست شاخه و بیشترین لذا
  ).2(جدول  یددرصد در رقم اُنشو ثبت گرد 33/5 یانگینبا م یزصفت ن ینمقدار ا ینکمتر

  
  گیري نتیجه

دلیل بروز تنش  به 1392 زمستان در تنکابن منطقه اقلیمی شرایط دردر بین سه رقم مورد مطالعه   
داري  افزایش معنیپرولین  ومحتويیونی، تخریب کلروفیل کل  گراد نشت سانتی درجه - 5/4دمایی 

برف است که در  ینیسنگ فشارواکنش ارقام مورد مطالعه در برابر  ،مهم بسیار نکته امااند.  داشته
 به حاصل نتایج به توجه با بنابراینبود.  رارا دا یشکستگ یزانم یشترینب یجپ یپژوهش مذکور نارنگ

 اولویت در را یجپ یارقام نارنگ ین،بارش برف سنگ بینی یشدر مواقع پ گردد می توصیه انباغدر
ممانعت  ،)برف مقابل در(درخت  ینشاخه و تاج ا یشکستگ یداز خسارت شد تاداده  قرار گذاري قیم

  گردد.
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