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Background and Objectives: Coronilla varia or crownvetch is belonging 
to the Fabaceae family that is wildly distributed in different parts of Iran. 
The rapid spread of roots and shoots, as well as the ability to grow in 
stressful conditions, has caused it to be used to control soil erosion.  
In addition, the possibility of moving and regrowth has made Coronilla an 
appropriate alternative to turfgrass in green spaces. The aim of this study 
was to evaluate the response of Coronilla to freezing stress and the effect 
of glycine betaine on reducing seedling damage. 
 
Materials and Methods: a factorial experiment was conducted in a 
completely randomized design with three replications. Low temperature for 
one hour in five levels [25 (control), 0, -5, -10 and -15 °C] were used as the 
first factor and spraying with glycine betaine (one day before freezing 
stress) on two levels (0 and 100 mM) was considered as the second factor. 
After freezing stress, freezing injury, and physiological (relative water 
content, ion leakage) and biochemical (chlorophyll, proline, lipid 
peroxidation, protein, and peroxidase) attributes were measured. 
 
Results: According to the results, exposure to freezing temperatures  
(-10 and -15 °C) increased the damage to Coronilla shoots. The absence of 
the difference between 0 and -5 °C indicates that the temperature of -5 °C 
is tolerable for the Coronilla. Foliar application of glycine betaine reduced 
leaf damage. The results showed that under freezing stress the relative 
water content of leaves and roots decreases. The lowest relative water 
content of leaf with 57.18% and 59.02% was related to severe stress at  
-10 and -15 °C, respectively. Under freezing temperatures, the amount of 
ion leakage of roots and leaves increased, so that under severe stress of low 
temperature -15 °C compared to 25 °C, the amount of ion leakage of leaves 
increased by 27%. With decreasing temperature, the chlorophyll content of 
the leaves first increased at 0 °C compared to 25 °C, then decreased  
at temperatures below 0 °C. While the use of glycine betaine (100 mM) 
increased the leaf chlorophyll content under freezing conditions. The 
results showed that with lowering temperatures, the amount of proline in 
leaf and root increased. In addition, foliar application of glycine betaine 
increased leaf proline by 7%. On the other hand, freezing stress led to a 
decrease in leaf (16%) and root (26%) protein at -10 °C in Coronilla.  
In addition, compared to control with lowering the temperature, the high 
accumulation of malondialdehyde (leaf, 193%; root, 141%), and the 
activity of peroxidase enzyme in leaves (66%) and roots (156%) recorded. 
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Conclusion: Based on the results, it can be concluded that physiological 

and biochemical traits of Coronilla were affected by freezing stress. 

According to the results, leaf vulnerability was higher than the root. Low 

temperature caused damage to Coronilla by reducing the relative water 

content and ion leakage of leaves and roots. While spraying with 100 mM 

glycine betaine reduced the negative effects of freezing stress. Also, foliar 

application of glycine betaine effectively alleviates the adverse effects of 

freezing injury in Coronilla by increasing the accumulation of compatible 

osmolytes such as proline in leaves and roots.  
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 های کلیدی:  واژه

 پاسخ فیزیولوژیک، 

 پرولین، 

 ، تنش

 کورونیال، 

 نشت یونی
 

( یا یونجه تاجی یکی از گیاهان خانواده Coronilla variaکورونیال ) سابقه و هدف:

Fabaceae گسترش صورت خودرو در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد. سرعت  است که به

چنین کیفیت ظاهری این گیاه در شرایط تنش سبب شده که برای  مناسب ریشه و شاخساره، هم

کنترل فرسایش خاک از آن استفاده شود. عالوه بر این، دارا بودن پتانسیل سرزنی و رشد مجدد، 

کورونیال را به یک گزینه مناسب برای جایگزین شدن با چمن در فضاهای سبز تبدیل کرده 

زدگی و تاثیر گالیسین بتائین در  این مطالعه با هدف ارزیابی پاسخ کورونیال به تنش یخاست. 

 کاهش آسیب به گیاهچه آن، انجام شد.
 

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام  آزمایش به ها: مواد و روش

درجه  -15و  -10، -5 )شاهد(، صفر، 25]پنج سطح  مدت یک ساعت در شد. دمای پایین به

قبل از تنش یک روز گالیسین بتائین )پاشی با  محلولو اول  عاملبه عنوان سلسیوس[ 

دوم در نظر گرفته شد. بعد از  عاملبه عنوان  موالر( میلی 100سطح )صفر و  دو ( درزدگی یخ

 های فیزیولوژیک )محتوای نسبی آب، زدگی و شاخصزدگی، میزان آسیب یخ تنش یخ

شیمیایی )میزان کلروفیل، پرولین، پراکسیداسیون لیپیدها، پروتئین و  -زیستنشت یونی( و 

 گیری شد.آنزیم پراکسیداز( اندازه
 

 درجه سلسیوس( -15و  -10) مواجه گیاهچه کورونیال با دماهای پایینبراساس نتایج،  ها: یافته

درجه  -5بین دمای صفر و دار عدم تفاوت معنی موجب افزایش آسیب به شاخساره آن شد.

پاشی  محلولدرجه سلسیوس برای گیاه است.  -5دهنده قابل تحمل بودن دمای سلسیوس نشان

با گالیسین بتائین خسارت و آسیب به برگ را کاهش داد. نتایج نشان داد که تحت تنش 

 ترین محتوای نسبی آب برگ با کم یابد. زدگی محتوای نسبی آب برگ و ریشه کاهش می یخ
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 -15و  -10درصد به ترتیب مربوط به تنش شدید در دماهای  02/59درصد و  18/57میزان 

مقدار نشت یونی ریشه و برگ را افزایش  زدگیمواجه گیاه با دماهای یخدرجه سلسیوس بود. 

 25درجه سلسیوس( نسبت به شاهد )دمای  -15که تحت تنش شدید دمای پایین ) طوری به داد،

درصدی نشان داد. با کاهش دما، محتوای  27ان نشت یونی برگ افزایش درجه سلسیوس( میز

درجه سلسیوس افزایش و  25کلروفیل برگ ابتدا در دمای صفر درجه سلسیوس نسبت به دمای 

 100که کاربرد گالیسین بتائین ) در دماهایی زیر صفر درجه سلسیوس کاهش یافت. در حالی

زدگی شد. نتایج نشان داد  کلروفیل برگ تحت شرایط تنش یخ( باعث افزایش محتوای موالر میلی

پاشی گالیسین بتائین باعث  یابد. محلولمیزان پرولین در برگ و ریشه افزایش می ،با کاهش دماکه 

زدگی منجر به کاهش میزان پروتئین  درصدی پرولین برگ شد. از طرف دیگر، تنش یخ 7افزایش 

درجه سلسیوس شد. عالوه بر این  -10کورونیال در دمای درصد(  26و ریشه ) درصد( 16) برگ

چنین  درصد( و هم 156درصد( و ریشه ) 66با کاهش دما، میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ )

  درصد( افزایش یافت. 141درصد( و ریشه ) 193برگ ) آلدهید میزان مالون دی
 

شیمیایی کورونیال  -زیستو  یلوژیکفیزیوهای بندی کرد که شاخصتوان جمع می گیری: نتیجه

تر  پذیری برگ کورونیال بیشزدگی قرار گرفتند. براساس نتایج، میزان آسیب تأثیر تنش یخ تحت

از ریشه بود. دمای پایین از طریق کاهش محتوای نسبی آب برگ و ریشه و افزایش نشت یونی 

موالر گالیسین  میلی 100شی با پا که محلول کورونیال شد، در حالی آسیب به شاخسارهسبب 

پاشی گالیسین بتائین از طریق افزایش  چنین محلول بتائین اثرات منفی تنش را کاهش داد. هم

های سازگار مانند پرولین در برگ و ریشه باعث کاهش اثرات نامطلوب تنش  تجمع اسمولیت

 . گردیددمای پایین در کورونیال 
 

( با Coronilla variaزدگی در گیاه پوششی کورونیال ) کاهش آسیب یخ(. 1400) علی محمد، شیری، زینب، روئین، زهرا ،حاتمی: استناد

 .195-212(، 4) 28، های تولید گیاهی نشریه پژوهش. پاشی گالیسین بتائین محلول

                     DOI: 10.22069/JOPP.2021.18569.2738 
 

                        نویسندگان. ©      ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                  
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 مقدمه

( یا یونجه تاجی Coronilla variaکورونیال )

که است  Fabaceaeگیاه علفی چندساله از خانواده 

ای در مناطق مدیترانه، آسیا،  دامنه پراکنش گسترده

(. کورونیال از 3اروپا، شمال آفریقا و آمریکا دارد )

تواند تا سه  ای می های چند شاخه طریق رشد ریزوم

تا  20اه طی مدت چهار سال متر گسترده شود. این گی

(. 31دهد )طور کامل پوشش می مربع را بهمتر 30

پوش زینتی و مرتعی برای  یک زمینکورونیال به عنوان 

، افزایش جوّهای هرز، تثبیت نیتروژن  کنترل علف

 شناختی بوم -خردفعالیت آنزیمی خاک و بهبود محیط 

ها  ها و بزرگراه طور وسیعی در امتداد جاده خاک به

برای کنترل فرسایش یا استحکام حاشیه جاده به کار 

 (. 52و  4رود ) می

 هاست ها و آسیب ای از تنش مجموعهزدگی  تنش یخ

که در نتیجه قرار گرفتن گیاه در معرض دمای پایین و 

ها  به همراه تنش مکانیکی ناشی از تشکیل یخ در بافت

که تشکیل بلورهای  طوری (، به51و  44نماید ) بروز می

های گیاه سبب تخریب غشا،  یخ در اطراف سلول

روزه در گیاه های نک ها و ایجاد لکه نشت الکترولیت

برابر  منظور مقاومت در گیاهان به (.51شود ) می

های  سازوکارهای محیطی  ات ناشی از تنشصدم

رفتارهای  ترین  گیرند. یکی از رایج کار می متعددی به

زیستی تولید و تجمع  های دفاعی گیاهان در برابر تنش

ها( است. این مواد دارای  امالح سازگار )اسمولیت

های باال غیرسمی  بوده و در غلظت محلولیت باال

اسید آمینه توان  های مهم می اسمولیت. از جمله هستند

، گالیسین بتائین و قندها )مانیتولها،  آمین پرولین، پلی

گالیسین بتائین . (14)سوربیتول و ترهالوز( را نام برد 

 ،ریزجاندارانکننده اسمزی در اکثر  عنوان محافظت به

گیاهان و حیوانات وجود دارد. این ترکیب از ترکیبات 

آمونیومی چهار ظرفیتی شناخته شده است که در پاسخ 

(. 11به تنش در مقادیر باال در گیاهان وجود دارد )

 انهماگالیسین بتائین نقش مهمی در تحریک س

کند و موجب افزایش  اکسیدانی گیاهان بازی می آنتی

سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز هایی مانند  فعالیت آنزیم

شود. عالوه بر این، با محافظت از  و پراکسیداز می

های فتوسنتزی و محتوای کلروفیل به بهبود  رنگدانه

  (.2کند )رشد گیاه کمک می

کاهش دمای محیط و افزایش شدت  به دنبال

های متابولیک گیاه دچار اختالل زدگی فعالیت یخ

یابد.  بقای گیاه کاهش میشود و در نهایت درصد  می

( Viola×wittrockianaای روی بنفشه ) در مطالعه

درجه سلسیوس  -6مشخص شد که این گیاه تا دمای 

کند، اما با کاهش دما به را بدون خسارت تحمل می

رسد  درجه سلسیوس درصد بقای آن به صفر می -15

کاهش محتوای نسبی آب برگ و افزایش  (.36)

( Zoysia) آلدهید در چمن زویشیا پرولین و مالون دی

از جمله تغییراتی است که در شرایط تنش سرما گزارش 

در زدگی  (. در بررسی اثر تنش یخ27و  49شده است )

مشاهده  (Fritillaria imperialis) گل الله واژگون

  آلدهید دیمالونشد که میزان پرولین، پروتئین، 

 اکسیدان تحت تنش  های آنتی و فعالیت آنزیم

کاهش کارایی مصرف  .(15)یافت  افزایشزدگی  یخ

چنین کاهش  ، همIIو  Iهای آب و فتوسیستم

های فتوسنتزی از نتایج مواجه گیاهان استویا  رنگیزه

(Stevia rebaudiana( ردودندرون ،)Rhododendron 

catawbiense) ( و چایCamellia sinensis ) با

(. افزایش رشد چمن 26و  24، 16تنش سرمایی بود )

(Lolium perenne به دنبال کاربرد بیرونی گالیسین )

موالر( در شرایط تنش دمای پائین میلی 100بتائین )

(. از 30نسبت به دماهای بهینه گزارش شده است )

پاشی با گالیسین بتائین در چمن طرف دیگر، محلول

( از طریق افزایش Axonopus compressusفرش )

اکسیدان، پرولین، پروتئین  های آنتیمیزان فعالیت آنزیم

 (.33و کلروفیل سبب افزایش تحمل به تنش آن شد )
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هایی از ایران،  بخش از جمله  در مناطق معتدله

در پاییز و زمستان در معرض تنش دمای  ها چمن

ء یفیت ظاهری، رشد و بقاگیرند که ک پایین قرار می

زمانی  (.34) دهد تأثیر قرار می ها را تحت آن  زمستانه

توان یک گیاهان پوششی را به عنوان جانشین می

چمن معرفی کرد که حداقل یک ویژگی برجسته و 

منحصر به فرد مانند مقاومت به دمای پایین، خشکی و 

عادت رشد چندساله یا شوری داشته باشد. با توجه به 

رشد و نمو آن در فصول سرد، گیاه کورونیال و ادامه 

های زمستانه از جمله تنش  رویارویی آن با تنش

(. گیاه پوششی 42زدگی غیرقابل اجتناب است ) یخ

های مرکب و جذاب، قابلیت  کورونیال با داشتن برگ

تواند در صورت  پاخوری و سرزنی مناسب می

عنوان جایگزین  زدگی، در فضای سبز به مقاومت به یخ

بنابراین آزمایش  .ی برای چمن مطرح باشدبسیار مناسب

پاشی گالیسین  حاضر با هدف بررسی اثر محلول

بتائین بر رفتار فیزیولوژیکی گیاه کورونیال در شرایط 

 انجام شد.  یخبندان

 

 ها مواد و روش

 1398این پژوهش در سال مواد گیاهی و تیماردهی: 

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل  به

تصادفی با سه تکرار و هر تکرار با سه نمونه در 

گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم 

شامل پنج سطح آزمایش  ترکیب تیماریانجام گرفت. 

درجه  -15، -10، -5+(، صفر، 25دمایی ]شاهد )

دو سطح گالیسین بتائین در  پاشی سلسیوس[ و محلول

 موالر( بودند. برای انجام پژوهش، میلی 100)صفر و 

متر( در بستر  های علفی کورونیال )هشت سانتی قلمه

دار شد. پس ( ریشه1:1کشت شامل پیت و پرالیت )

های الزم ادامه داشت ها، مراقبت دار شدن قلمه از ریشه

سد. ها به حد مطلوبی برتا اندازه شاخساره در گیاهچه

های کورونیال  گیاهچه همهعمال تیمارها، قبل از ا

  درجه 25مدت دو هفته در محیطی با دمای  به

در سازی شرایط قرار گرفتند.  سلسیوس جهت یکسان

های کورونیال با محلول ادامه تمام اندام هوایی گیاهچه

 15/117، وزن مولکولی C5H11NO2گالیسین بتائین )

غلظت صفر موالر، محصول شرکت ساینس لب( با دو 

 به منظور اعمالپاشی شدند.  موالر، محلول میلی 100و 

 پاشیتیمار محلولساعت پس از  24تیمارهای دمایی، 

ها )مستقر در گلدان و همراه ، گیاهچهگالیسین بتائین

مدت یک ساعت به یخچال  با بستر کشت( به

زدگی  ترموگرادیان منتقل شده و در معرض دماهای یخ

درجه سلسیوس قرار گرفتند. الزم  -15، -10، 5صفر، 

درجه  25به ذکر است که گیاهان شاهد در دمای 

سلسیوس نگهداری شدند. پس از پایان اعمال تنش 

گیری  های الزم جهت اندازه برداری زدگی، نمونه یخ

 صفات صورت گرفت. 

( برگ RWCمحتوای نسبی آب )گیری صفات:  اندازه

وزن خشک و ریشه بر اساس توزین وزن آماس و 

(. برای تعیین پایداری غشاء 47) ها انجام شد نمونه

ها  الکترولیتگیری نشت  پالسمایی از روش اندازه

(EL با دستگاه )EC  مدل( مترGLP 31 استفاده شد )

هر تیمار  ( درFIزدگی ) (. درصد آسیب یخ28)

های حاصل از نشت یونی و  سرمایی با اسـتفاده از داده

 .محاسبه شد 1 رابطه

 

(1      )                                                                 (%) = [(%L (t) - %L(C) / (100 - %L(C)] ×100 FI 
 

ترتیب درصد نشت  بهL (C)% و L (t)%  که در آن،

تیمار و نمونه شاهد هستند های تحت  یونی در نمونه

(5 .) 

( در طول موج Chlسنجش میزان کلروفیل برگ )

نومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نا 663و  647

( صورت Analytik Jena Specord 50 Plus)مدل 
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. تعیین میزان پرولین برگ و ریشه با (25)گرفت 

نانومتر انجام  520طول موج  در معرف نین هیدرین

نهایت برای محاسبه مقدار پرولین از (. در 8شد )

منحنی استاندارد پرولین استفاده گردید و نتایج 

 تر گزارش شد. برحسب میکرومول بر گرم وزن

به منظور استخراج عصاره آنزیمی، جهت 

  گیری میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم اندازه

گرم از  1/0آلدهید، ابتدا  دی پراکسیداز و مالون

برگ فریز شده به کمک ترازو توزین و با های  نمونه

استفاده از نیتروژن مایع درون هاون چینی آسیاب و 

بافر فسفات  لیتر میلی 5/1طور کامل پودر شد. سپس  به

( به نمونه پودر شده افزوده =7pHموالر ) 1/0پتاسیم 

 20ها به مدت  شد و در سطح یخ قرار گرفتند. نمونه

 10000س و با سرعت درجه سلسیو 4دقیقه در دمای 

گیری  منظور اندازه دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. به

های محلول برگ و ریشه از روش  غلظت پروتئین

نانومتر استفاده شد که  595در طول موج  (9برادفورد )

در نهایت بر اساس منحنی استاندارد، میزان پروتئین بر 

تر برگ محاسبه گردید.  گرم بر گرم وزن حسب میلی

هیث و پاکر  از روش( MDA) آلدهید میزان مالون دی

نانومتر سنجش گردید  532در طول موج ( 1968)

 (POX) میزان فعالیت آنزیم پراکسیدازچنین  (. هم18)

دستگاه  با ثانیه 100مدت  به 470در طول موج 

 (. 10گیری شد ) اندازه اسپکتروفتومتر

نرمال پس از انجام آزمون تجزیه و تحلیل آماری: 

 افزارها با استفاده از نرم ها، تجزیه آماری داده بودن داده

SAS (9.1) ها با استفاده از  و مقایسه میانگین داده

در سطح احتمال پنج درصد انجام  LSDآزمون 

افزار گرفت. همچنین برای رسم نمودارها از نرم

Excel .استفاده گردید 

 

 نتایج و بحث

نتایج تجزیه و ریشه:  محتوای نسبی آب برگ

زدگی بر  ها نشان داد که اثر ساده تنش یخ واریانس داده

دار شد. برای محتوای محتوای نسبی آب برگ معنی

و  آزمایش ترکیب تیماریشه هم اثر ساده نسبی آب ری

و گالیسین بتائین در  زدگی متقابل تنش یخ هم اثر

(. 1دار شد )جدول  ک درصد معنیسطح احتمال ی

و  ها، با کاهش دمامیانگین داده س مقایسهاسابر

محتوای نسبی آب برگ کاهش افزایش شدت تنش 

 18/57ترین محتوای نسبی آب برگ با میزان  یافت. کم

درصد به ترتیب مربوط به تنش  02/59درصد و 

 درجه سلسیوس بود -15و  -10شدید در دماهای 

 زدگی و گالیسین نتایج اثر متقابل تنش یخ(. 2)جدول 

بتائین بر محتوای نسبی آب ریشه نشان داد که کاربرد 

درجه سلسیوس باعث  -5گالیسین بتائین تا دمای 

بر ریشه کورونیال و  زدگی کاهش اثرات منفی تنش یخ

(. 1شود )شکل  حفظ محتوای نسبی آب آن می

جهت  سازوکارمحتوای نسبی آب برگ به عنوان یک 

اخته شده تعیین میزان مقاومت گیاهان به تنش شن

برای  تنشاست. برقرار بودن آماس سلول در هنگام 

حفظ فرایندهای متابولیکی در گیاهان اهمیت باالیی 

دارد، بنابراین گیاهانی که بتوانند محتوای نسبی آب 

برگ باالتری را داشته باشند به لحاظ مقاومت به تنش 

پاشی  در این پژوهش محلول (.46)برتر خواهند بود 

درجه سلسیوس در حفظ  -5ئین تا دمای گالیسین بتا

درصد( کورونیال  30/19محتوای نسبی آب ریشه )

ثیرگذار بود. گالیسین بتائین ممکن است از طریق أت

افزایش هدایت هیدرولیکی و افزایش جریان آب از 

ها باعث افزایش محتوای نسبی آب و  ریشه به برگ

 (. 20کاهش میزان تعرق شود )

 

 



 1400، 4، شماره 28 هاي تولید گیاهی، دوره نشریه پژوهش
 

202 

 شیمیایی کورونیال. -زیستو  یبتائین بر صفات فیزیولوژیک پاشی گالیسین زدگی و محلول نتایج تجزیه واریانس اثر تنش یخ -1جدول 
Table 1. Results of variance analysis of freezing stress and glycine betaine foliar spraying on physiological and 

biochemical traits of Coronilla. 

 منابع تغییر
Sources of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean square 

محتوای 

نسبی 

آب برگ 
Leaf 
RWC 

محتوای 

نسبی آب 

ریشه 
Root 
RWC 

 نشت یونی

 برگ
Leaf EL 

نشت یونی 

 ریشه
Root EL 

آسیب 

زدگی  یخ

 برگ
Freezing 

injury in 
Leaf 

آسیب 

زدگی  یخ

 ریشه
Freezing 

injury in 
root 

 کلروفیل
Chl 

 پرولین 

 برگ
Leaf 

proline 

پرولین 

 ریشه
Root 

proline 

 زدگی تنش یخ
Freezing 

stress 

4 157.6
**

 303
**

 301.9
**

 259.6
**

 2836
** 2723

** 0.576
** 0.00014

*
 0.00093

**
 

 گالیسین بتائین
GB 

1 0.65
ns

 387.5
**

 25.96
ns

 132.25
*
 2065

**
 143.4

ns
 0.376

**
 0.00040

**
 0.00507

**
 

Freezing 

stress × GB 
4 

14.
 

73
ns 140.1

**
 57.35

ns
 58.92

*
 353.5

ns 474.3
ns 0.113

** 0.00006
ns 0.00086

**
 

 خطا
Error 

20 6.11 25 44 18.2 237 231 0.018 0.00004 0.00007 

 ضریب تغییرات

 )درصد(
CV% 

 3.99 7.11 8.33 5.35 4.56 5.40 8.31 5.39 6.59 

 دار.درصد و بدون تفاوت معنی 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب تفاوت معنی nsو  **، *
*, **, ns Significantly differences at of 5% and 1% of probability levels and non-significantly differences, 
respectively. 

 

 
 

 گالیسین بتائین بر محتوای نسبی آب ریشه کورونیال. پاشی محلول زدگی و اثر متقابل تنش یخ مقایسه میانگین -1شکل 
Fig. 1. Mean comparison interaction effect of freezing stress and glycine betaine foliar spraying on root 

relative water content of Coronilla. 
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های جدول بر اساس دادهنشت یونی برگ و ریشه: 

زدگی بر نشت یونی برگ در  ، فقط اثر ساده تنش یخ1

دار بود. اثرات ساده  سطح احتمال یک درصد معنی

و  )در سطح احتمال یک درصد( زدگی تنش یخ

گالیسین بتائین )در سطح احتمال پنج درصد( و اثر 

ها در سطح احتمال پنج درصد بر نشت  متقابل آن

(. نتایج نشان داد 1)جدول  دار شدند یونی ریشه معنی

زدگی میزان نشت یونی برگ  که با افزایش تنش یخ

افزایش یافت. به طوری که تحت تنش شدید یعنی 

سبت به تیمار درجه سلسیوس، ن -15دمای پایین 

درجه سلسیوس( میزان نشت یونی  25شاهد )دمای 

(. از 2درصدی نشان داد )جدول  27برگ افزایش 

تر  طرف دیگر، میزان نشت یونی ریشه با کاهش بیش

دما روند افزایشی داشت. کاربرد گالیسین بتائین تا 

درجه سلسیوس باعث کاهش اثرات منفی  -5دمای 

گالیسین بتائین در شد، اما حضور  زدگی تنش یخ

درجه سلسیوس( موثر نبود  -15تر )دماهای منفی

ناشی از  یبرآورد صدمات فیزیولوژیک(. 2)شکل 

گیری نشت  دماهای پایین در گیاهان، توسط اندازه

است و با تعیین درصد  ها قابل ارزیابی  الکترولیت

توان میزان آسیب به  ها از سلول می خروج الکترولیت

(. همسو با 32سلولی را مشخص کرد )ساختار غشاء 

زان نشت یونی در برگ و اندام نتایج حاضر، افزایش می

زمینی زعفران نیز در پاسخ به تنش سرمایی زیر

. از دالیل افزایش میزان نشت (22)شده است  گزارش

تغییر در تراوایی توان به  یونی تحت شرایط تنش می

ر به غشاء سلولی اشاره کرد. زیرا این پدیده منج

 (.23شود ) اختالل در ورود و خروج مواد به سلول می

تواند سبب محافظت از غشای  گالیسین بتائین می

ها در مقابل اثرات تخریبی دمای محیط  پالسمایی سلول

جلوگیری از گالیسین بتائین از طریق  (.29گردد )

اعث حفظ یکپارچگی غشاء بو  پراکسیداسیون لیپیدها

به غشاء و بهبود تحمل سرما کاهش آسیب اکسیداتیو 

مطابق با نتایج ما، استفاده از گالیسین  (.38شود )می

بتائین قبل از تیمار سرمایی، در حفظ پایداری و 

  (.41یکپارچگی غشا سلولی موز نقش موثری داشت )

 

 گالیسین بتائین بر میزان محتوای نسبی آب، نشت یونی و میزان پرولین برگ کورونیال.پاشی  زدگی و محلول مقایسه میانگین تنش یخ -2جدول 
Table 2. Mean comparison of freezing stress and glycine betaine foliar spraying on RWC, ion leakage and 

proline content of Coronilla leaf. 

 پرولین برگ
Leaf proline (μmol/g FW) 

یونی برگ نشت  
Leaf EL (%) 

 محتوای نسبی آب برگ
Leaf RWC (%) 

 تیمار
Treatment 

   
زدگیتنش یخ  

Freezing stress 

0.106±0.002
c 68.28±3.71

b 70.30±0.92
a 25 °C

 

0.108±0.002
bc 78.96±2.23

a 60.05±0.57
bc 0 °C 

0.115±0.005
ab 79.52±2.12

a 62.67±1.5
b -5 °C 

0.118±0.003
a 84.48±1.46

a 57.18±1.13
c -10 °C 

0.113±0.002
abc 86.6±3.53

a 59.02±1.16
c -15 °C 

 گالیسین بتائین   
Glycine betaine 

0.108±0.002
b - - 0 mM 

0.116±0.002
a - - 100 mM 

 داری ندارند. اختالف معنی LSDدرصد آزمون  5هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال  در هر ستون میانگین

Means in each column, followed by similar letters are not significantly different at the 5% probability level using LSD 

(P≤0.05) test. 
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 گالیسین بتائین بر نشت یونی ریشه کورونیال. پاشی محلولزدگی و  اثر متقابل تنش یخ مقایسه میانگین -2شکل 

Fig. 2. Mean comparison interaction effect of freezing stress and glycine betaine foliar spraying on root 

electrolyte leakage of Coronilla. 

 
بر اساس نتایج زدگی به گیاهچه:  درصد آسیب یخ

پایین ها اثر ساده دمای  حاصل از تجزیه واریانس داده

چنین اثر  دگی برگ و ریشه، همز بر میزان آسیب یخ

ساده گالیسین بتائین بر درصد آسیب به برگ 

دار شد  کورونیال در سطح احتمال یک درصد معنی

اثر متقابل تنش دمای پائین و گالیسین  (.1)جدول 

نتایج این  دار نشد.بتائین در برگ و ریشه معنی

درجه  -15و  -10 آزمایش نشان داد که کاهش دما به

های  گزدگی بر سلسیوس موجب افزایش آسیب یخ

دار بین  که عدم تفاوت معنیشود. درحالیکورونیال می

دهنده قابل درجه سلسیوس نشان -5دمای صفر و 

 درجه سلسیوس برای گیاه است -5تحمل بودن دمای 

پاشی با گالیسین بتائین  (. زمانی که محلولa3شکل )

خسارت و آسیب به بافت برگ تغییر انجام شد، سطح 

پاشی گالیسین بتائین کاهش  کرد. به طوری که محلول

درصد( در گیاه کورونیال را در پی  40آسیب سرما )

ترین آسیب در برگ یا اندام هوایی مربوط  داشت. بیش

به شرایط بدون حضور گالیسین بتائین بود )شکل 

b3 .)واکنش ریشه نسبت به آسیب سرمایی اندکی 

که با کاهش دما  (. با وجود اینa3متفاوت بود )شکل 

درجه سلسیوس شدت آسیب به ریشه  -15و  -10به 

 همانند بخش شاخساره افزایش یافت، اما در دمای 

تر از برگ  درجه سلسیوس میزان آسیب ریشه کم -5

بود. با مقایسه شدت آسیب برگ و ریشه مشخص 

تر است شود که برگ نسبت به تنش سرما حساس می

 احتمالبه د شده است. تری به آن وار و آسیب بیش

عنوان یک عایق دمایی مانع از  بستر کشت به زیاد

ایجاد اثرات مخرب دمای پایین بر ریشه شده است، 

دمای پایین قرار  ها مستقیم در معرض که برگ در حالی

تر اتفاق  ها بیش و پارگی غشاء در آنگرفته و تخریب 

ر ثیر گالیسین بتائین دأکه، ت دیگر این افتاده است. نکته

گالیسین بتائین از  برگ بهتر از ریشه بود. احتماالً

طریق کاهش میزان نشت یونی و آسیب اکسیداتیو 

باعث افزایش مقاومت گیاه به سرما شده است و از 
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زدگی به گیاهچه کورونیال را  این طریق خسارت یخ

و  میهمسو با نتایج حاضر، کر کاهش داده است.

نیز آسیب دمای پائین را روی  (2018همکاران )

 (. 21فرنگی گزارش نمودند ) توت

 

 
 کورونیال.و ریشه به برگ زدگی  یخبر آسیب ( b) گالیسین بتائینپاشی  ( و محلولa) زدگی اثر تنش یخمقایسه میانگین  -3شکل 

Fig. 3. Mean comparison effect of freezing stress (a) and glycine betaine foliar spraying (b) on freezing injury 

for leaf and root of Coronilla. 

 

نشان داد که اثر  1های جدول دادهمحتوای کلروفیل: 

ین و اثر زدگی و تیمار گالیسین بتائ ساده تنش یخ

در سطح برگ ها بر محتوای کلروفیل  متقابل آن

دار بود. با کاهش دما به صفر  احتمال یک درصد معنی

درجه سلسیوس ابتدا محتوای کلروفیل برگ نسبت به 

درجه سلسیوس افزایش یافت، اما با کاهش  25دمای 

زدگی در دماهایی تر دما و افزایش شدت تنش یخ بیش

محتوای کلروفیل کاهش زیر صفر درجه سلسیوس 

دست آمد که کاربرد  یافت. این نتایج در حالی به

گالیسین بتائین باعث افزایش محتوای کلروفیل برگ 

ترین محتوای  زدگی شد. کمتحت شرایط تنش یخ

درجه سلسیوس بدون  -15کلروفیل مربوط به دمای 

پاشی گالیسین بتائین بود که به ترتیب کاهش  محلول

 25درصدی نسبت به دمای صفر و  36درصدی و  49

همسو با نتایج  (.4درجه سلسیوس داشت )شکل 

زدگی در حاضر، کاهش کلروفیل با کاهش دمای یخ

های  (. تغییر میزان رنگدانه22زعفران نیز گزارش شد )

عنوان یک  فتوسنتزی تحت تنش دمای پایین به

پذیری گیاه بعد شاخص برای ارزیابی پتانسیل برگشت

ممکن است  . این تغییر(35شود ) حسوب میاز تنش م
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پدیده  اکسیژن، وقوع های فعال دلیل افزایش گونه به

ها در  پراکسیداسیون و در نتیجه تخریب این رنگدانه

از  (.19) باشد  غشای کلروپالست و تیالکوئیدها

که گالیسین بتائین تجمع باالیی در  جایی آن

الیت آنزیم و رود که فعها دارد، انتظار می کلروپالست

یکنواختی غشا را بهبود بخشد. در نتیجه سبب حفظ 

ظیم اسمزی گیاهان تحت شرایط کارایی فتوسنتز و تن

(. افزایش میزان کلروفیل در گیاهان 40شود )تنش 

تأثیر این تیمار تواند با  تیمار شده با گالیسین بتائین می

اکسیدانی، کاهش سطح  بر تحریک سیستم آنتی

و تأخیر در تخریب کلروفیل ل اکسیژن های فعا گونه

 (. 49و  11) مرتبط باشد

 

 
 .گالیسین بتائین بر محتوای کلروفیل برگ کورونیال پاشی محلول زدگی و مقایسه میانگین اثر متقابل تنش یخ -4شکل 

Fig. 4. Mean comparison interaction effect of freezing stress and glycine betaine foliar spraying on total 

chlorophyll content of Coronilla. 

 

بر اساس جدول تجزیه میزان پرولین برگ و ریشه: 

احتمال زدگی در سطح  اثر تنش یخها،  واریانس داده

پنج درصد و گالیسین بتائین در سطح احتمال یک 

دار شد. از طرف درصد بر میزان پرولین برگ معنی

برهمکنش گالیسین دیگر، عالوه بر اثرات ساده، 

زدگی نیز بر میزان پرولین ریشه در  بتائین و تنش یخ

(. 1دار شد )جدول  سطح احتمال یک درصد معنی

دما میزان پرولین در برگ با کاهش نتایج نشان داد که 

ترین میزان  که بیش طوری و ریشه افزایش یافت، به

دست  درجه سلسیوس به -10پرولین برگ در دمای 

درجه سلسیوس  -15و  -5آمد، هر چند با دمای 

پاشی  داری نداشت. عالوه بر این، محلولاختالف معنی

درصدی پرولین برگ  7گالیسین بتائین باعث افزایش 

بر اساس نتایج، با  (.2شاهد شد )جدول نسبت به 

اعمال شرایط تنش دمای پائین )از دمای صفر درجه 

 موالر میلی 100سلسیوس( میزان پرولین ریشه در تیمار 

گالیسین بتائین نسبت به شاهد افزایش یافت )جدول 

( 2020های ما، اورعی و همکاران )(. همسو با یافته4

ه را در افزایش افزایش میزان پرولین در گل بنفش

(. تنظیم اسمزی برای حفظ 37ثر دانستند )ؤتحمل تنش م

 ی سلول مهم است، زیرا بهوساز سوختعملکردهای 

دهد تا فشار تورگر و حجم سلول را در گیاه اجازه می

 پتانسیل پایین آب حفظ کند. عالوه بر این، تنظیم 

از  پس یوساز سوختهای اسمزی سبب تسهیل فعالیت

bc 
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ها و افزایش شود. تجمع اسمولیتتنش میرهایی از 

های مهم تحمل تنش راهبردها اکسیدان فعالیت آنتی

هستند که با گذشت زمان در گیاهان مقاوم در برابر 

پی   در های پیمانند تا در برابر تنشتنش، پایدار می

ترین مواد  ولین یکی از مهم(. پر1مقاومت کنند )

کننده اسمزی در گیاهان است که موجب  تنظیم

شود. در  زدگی می مقاومت غشاها در برابر خطرات یخ

ای از تنظیمات  توانند مجموعه هنگام تنش، گیاهان می

 را انجام دهند و با تجمع یوساز سوختفیزیولوژیکی و 

ها را  ها و بافت زدگی سلول مواد محلول دمای یخ

تواند  پرولین می(. افزایش میزان 7کاهش دهند )

های گیاهی شده و  موجب افزایش تثبیت غشای سلول

زدگی  از یکپارچگی غشاء در حین کم آبی ناشی از یخ

 (. 39محافظت کند )

ها تجزیه واریانس دادهمیزان پروتئین برگ و ریشه: 

زدگی  بر همکنش تنش یخاثرات ساده و نشان داد که 

و ریشه  و گالیسین بتائین بر میزان پروتئین برگ

دار بود  کورونیال در سطح احتمال یک درصد معنی

(. بررسی نتایج نشان داد که با کاهش دما و 3)جدول 

زدگی، میزان پروتئین در برگ و  افزایش سطح تنش یخ

پاشی کورونیال با گالیسین  ریشه کاهش یافت. محلول

 -10زدگی ) موالر در شرایط تنش یخ میلی 100بتائین 

دار پروتئین برگ  اعث افزایش معنیدرجه سلسیوس( ب

 درصد( نسبت به شاهد  56درصد( و ریشه ) 112)

 . (4)جدول  درجه سلسیوس گردید 25

 هایی مانند گالیسین بتائین محافظت نقش اسمولیت

ها و حفظ فعالیت آنزیم از  از ساختار چهارم پروتئین

 (. 45و  6های محیطی است )اثرات مخرب تنش

گالیسین بتائین از طریق جلوگیری از  زیاد احتمالبه 

های فعال  های موجود و زدودن گونه تخریب پروتئین

اکسیژن باعث حفاظت از غشاهای سلولی و تحمل به 

 تنش سرما در کورونیال شده است. 

 
 شیمیایی کورونیال. -زیستبتائین بر صفات پاشی گالیسین  زدگی و محلول نتایج تجزیه واریانس اثر تنش یخ -3جدول 

Table 3. Results of variance analysis of freezing stress and glycine betaine foliar spraying on biochemical traits 

of Coronilla. 

 منابع تغییر
Sources of variation 

درجه 

 آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean square 

 پروتئین برگ
Leaf 

protein 

 پروتئین ریشه
Root 

protein 

 مالون 

 دی آلدهید برگ
Leaf MDA 

 مالون 

 دی آلدهید ریشه
Root MDA 

 آنزیم 

 پراکسیداز برگ
Leaf POX 

 آنزیم 

 پراکسیداز ریشه
Root POX 

 زدگی تنش یخ
Freezing stress 

4 17.71
**

 7.74
**

 8.95
**

 72.62
**

 0.263
**

 1.706
**

 

 گالیسین بتائین
GB 

1 44.97
**

 27.04
**

 0. 04
ns

 46.05
**

 1.216
**

 0.160
**

 

Freezing stress ×GB 4 22.84
**

 16.21
**

 9.12
** 8.68

**
 0.192

**
 0.162

**
 

 خطا
Error 

20 0.24 6.43 0.30 0.95 0.003 0.014 

 )درصد( ضریب تغییرات
CV% 

 8.16 0.29 11.01 8.33 8.30 7.39 

 دار.درصد و بدون تفاوت معنی 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب تفاوت معنی nsو  **، *
*, **, ns Significantly differences at of 5% and 1% of probability levels and non-significantly differences, 
respectively. 
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نتایج تجزیه آلدهید برگ و ریشه:  دی محتوای مالون

زدگی و که اثر ساده تنش یخ ها نشان دادواریانس داده

اثر متقابل آن با گالیسین بتائین بر میزان مالون 

از (. 3( شد )جدول ≥01/0Pدار )آلدهید برگ معنی دی

آلدهید ریشه به طور  دیمحتوای مالونطرف دیگر، 

زدگی  تأثیر اثر ساده و متقابل تنش یخ داری تحت معنی

 (.3یسین بتائین قرار گرفت )جدول پاشی گال و محلول

آلدهید برگ و ریشه  دی محتوای مالونبا کاهش دما 

افزایش یافت. درجه سلسیوس  25نسبت به دمای 

پاشی گالیسین بتائین موجب  عالوه بر این محلول

آلدهید برگ در دمای صفر،  دیمحتوای مالونکاهش 

 -15شد که در دمای  درجه سلسیوس -15و  -10

تر آن شد، اما در  درجه سلسیوس موجب کاهش بیش

موجب افزایش  درجه سلسیوس -5و  25دمای 

(. همسو 4شد )جدول  آلدهید برگ دیمحتوای مالون

آلدهید به دنبال  دیبا نتایج حاضر، افزایش مالون

موالر( در میلی 5/2پاشی با بتائین گالیسین )محلول

( نیز گزارش شده Gossypium hirsutumگیاه پنبه )

پاشی گالیسین  . از طرف دیگر، محلول(17است )

در شرایط تنش دمای پائین موجب کاهش بتائین 

آلدهید ریشه نسبت به شرایط بدون  دی مالون

پاشی گالیسین بتائین شد و اثرات تنش  محلول

در پی تنش سرما،  (.4زدگی را کاهش داد )جدول  یخ

از سیستم انتقال الکترون در ها نشت الکترولیت

افتد که این فرایندهای فتوسنتز و تنفس اتفاق می

های فعال اکسیژن و  موضوع با افزایش سطح گونه

 (.50آلدهید در ارتباط است ) دیافزایش میزان مالون

 

 شیمیایی کورونیال. -زیستگالیسین بتائین بر صفات  پاشی زدگی و محلول مقایسه میانگین اثر متقابل تنش یخ -4جدول 

Table 4. Mean comparison interaction effect of freezing stress and glycine betaine foliar spraying on 
biochemical traits of Coronilla. 

آنزیم 

پراکسیداز 

 ریشه
Root POX 

(U/gFW) 

آنزیم 

پراکسیداز 

 برگ
Leaf POX 

(U/gFW) 

مالون 

آلدهید  دی

 ریشه
Root MDA 

(nmol/gFW) 

مالون 

 آلدهید برگ دی
Leaf MDA 

(nmol/gFW) 

پروتئین 

 ریشه
Root 

protein 

(mg/gFW) 

 پروتئین برگ
Leaf 

protein 

(mg/gFW) 

 پرولین ریشه
Root proline 

(μmol/g FW) 

 تیمار
Treatment

 

       

گالیسین 

 بتائین
Glycine 

betaine 

تنش 

 زدگی یخ
Freezing 

stress 

0.86±0.07
e 0.57±0.02

e 6.71 ± 0.56
g 2.5 ±0.36

d 7.45±0.27
e 5.39±0.34

d 0.11 ± 0
e 0 mM 

25 °C 

0.63±0.03
f 0.53±0.03

ef 7.57 ± 0.64
fg 5.74±0.16

b 6.48±0.22
ef 6.21±0.34

e 0.10±0.006
e 100 mM 

1.48±0.03
c 0.46±0.05

f 15.03± 0.16
b 4.57±0.27

c 
10.83±0.25

f 
3.93±0.14

e 0.106±0.003
e 0 mM 

0 °C 

2.02±0.02
a 0.85±0.04

d 10.66 ± 0.4
5d 4.34±0.25

c 9.43±0.27
d 9.91±0.20

c 0.153±0.007
ab 100 mM 

1.74±0.04
b 0.43±0.01

f 9.48 ± 0.31
ed 5.63±0.49

b 6.14±0.25
f 6.81±0.21

c 0.113±0.003
de 0 mM 

-5 °C 

1.74±0.05
b 0.9 ±0.04

cd 8.56 ± 0.56
ef 7.07±0.11

a 10.43±0.56
cd 4.43±0.29

b 0.15 ± 0.006
ab 100 mM 

2.2 ±0.12
a 0.95±0.04

c 16.2 ± 0.76
ab 7.34±0.53

a 5.49±0.21
c 4.53±0.20

e 0.126±0.003
cd 0 mM 

-10 °C
 

2.19±0.05
a 1.21±0.02

a 13.09 ±0.67
c 4.99±0.14

bc 11.65±0.33
a 11.46±0.46

a 0.14 ± 0.006
bc 100 mM 

1.27±0.05
d 0.15±0.009

g 17.35 ± 0.4
a 4.93±0.26

bc 7.45±0.19
g 2.95±0.10

f 0.113±0.003
de 0 mM 

-15 °C 
1.7±0.103

b 1.09±0.03
b 12.5 ± 0.77

c 2.44±0.24
d 8.87±0.36

b 3.83±0.27
c 0.156 ±0.007

a 100 mM 

 داری ندارند. اختالف معنی LSDدرصد آزمون  5هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال  در هر ستون میانگین

Means in each column, followed by similar letters are not significantly different at the 5% probability level using LSD 
(P≤0.05) test. 
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بر : و ریشه میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ

اساس نتایج جدول تجزیه واریانس اثرات ساده و 

پاشی گالیسین بتائین  زدگی و محلول متقابل تنش یخ

بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز برگ و ریشه در 

 با(. 3دار شد )جدول  سطح احتمال یک درصد معنی

کاهش دما و افزایش شدت تنش میزان پراکسیداز 

(. عالوه بر این، 4برگ و ریشه افزایش یافت )جدول 

پاشی گالیسین بتائین موجب افزایش میزان  محلول

ترین  پراکسیداز برگ و ریشه شد. به طوری که بیش

میزان پراکسیداز برگ و ریشه در شرایط حضور 

سلسیوس درجه  -10ائین در دمای گالیسین بت

درجه سلسیوس  25نسبت به دمای  دست آمد که به

درصدی داشت )جدول  248و  128ترتیب افزایش  به

فعالیت میزان گزارش شده است که با کاهش دما (. 4

های  منظور جلوگیری از آسیب پراکسیداز به آنزیم

وارده به گیاه ناشی از تنش سرما و تولید پراکسید 

های ما، . مطابق با یافته(12د )یاب هیدروژن افزایش می

 اکسیدانی های آنتی آنزیمزدگی، فعالیت  تحت شرایط یخ

برای حفظ تعادل بین تولید و پراکسیداز و کاتاالز 

( و 48در گل داوودی ) های فعال اکسیژن حذف گونه

 گالیسین توجهی افزایش یافت. طور قابل ( به43زیتون )

های  تواند از طریق جلوگیری از تولید گونه بتائین می

های  فعال اکسیژن و آسیب اکسیداتیو فعالیت آنزیم

 عالوه بر این (.13اکسیدانی را بهبود بخشد ) آنتی

گالیسین بتائین به عنوان یک اسمولیت سیتوپالسمی 

ها و غشاها را از آسیب تنش  کند و آنزیم عمل می

 (. 11) کند حفظ می

 

 گیري کلی نتیجه

و  یدر پژوهش حاضر تمام صفات فیزیولوژیک

زدگی قرار گرفتند و با  تأثیر تنش یخ بیوشیمیایی تحت

درجه سلسیوس  -5تر از کاهش دما به پائین

که  پذیری گیاه به شدت افزایش یافت. در حالی آسیب

اثرات منفی تنش را پاشی گالیسین بتائین  محلول

گالیسین بتائین از طریق  پاشی کاهش داد. محلول

پرولین در برگ و ریشه  افزایش تجمع اسید امینه

 درجه سلسیوس( -5باعث تحمل به تنش دمای پایین )

پاشی گالیسین عالوه بر این محلولدر کورونیال شد. 

بتائین با کاهش میزان نشت یونی ریشه و میزان مالون 

آلدهید برگ و ریشه موجب حفظ و ثبات غشاء و  دی

وگیری از پراکسیداسیون لیپیدها در برابر دمای جل

پایین شد و خسارات تنش را کاهش داد. این نتایج 

دهد که گالیسین بتائین از طریق افزایش  نشان می

فعالیت آنزیم پراکسیداز، جلوگیری از تخریب 

ها و کلروفیل باعث پایداری بافت شده و از  پروتئین

نعت نموده متالشی شدن بافت و اندام گیاهی مما

است. با توجه به نتایج حاضر، بررسی پاسخ کورونیال 

تواند در به تنش دمای پائین بعد از خوسرمایی می

 ثر باشد.ؤشناخت رفتار گیاه در شرایط دمای پائین م
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