
  

 ثیر مواد ضد یخ در شرایط باغی بر مواد بیوشیمیایی موثر در مقاومت به سرماي انگورأت

 
   2میترا رحمتی -1وندشکراله حاجی

 01/03/1396: تاریخ دریافت

  14/11/1396: تاریخ پذیرش

 

   چکیده

ل کام بلوکهاي حقالب طرآزمایشی در  ،ضد یخ در شرایط باغی موادبه منظور بررسی امکان افزایش مقاومت به سرماي بهاره درخت انگور از طریق 

سالیسـیلیک اسـید،    شـامل ماده ضد یخ  4با  محلول پاشی. اجرا شد 92و 91در مرکز تحقیقات شهرستان تاکستان در استان قزوین در دو سال  فیدتصا

مرحله فنولوژیکی از جمله پاییز پیش از به خـواب رفـتن گیـاه، در زمـان متـورم شـدن        4در تیوفر، کراپ اید، بایوبلوم و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد 

خصوصیات کمی و . قرمز در هر کرت آزمایشی انجام شدروي سه درخت انگور بی دانه  دهی کاملدهی و در زمان خوشهها، مصادف با شروع خوشه جوانه

هـاي پـرولین و بتـائین    کیفی مانند وزن خوشه، عملکرد محصول و میزان مواد جامد محلول، خصوصیات بیوشیمیایی برگ انگور مانند میـزان اسـمولیت  

ـ گاهاي شاخص مقاومـت بـه سـرما از جملـه     گالیسین و وضعیت آنزیم  )CAT( کاتـاالز و  )APX( دازیکوربات پراکسـ ، آسـ )GPX( دازیپراکسـ  اکولی

داد که استفاده از مواد ضد یخ نامبرده به طور متوسط میزان مواد جامـد محلـول، وزن   نتایج نشان. گیري و مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند اندازه

کاهش بـه طـور   . د که از این نظر بایوبلوم تاثیر بیشتري داشتافزایش دادرصد  26و  17، 22خوشه و عملکرد درخت انگور را بطور متوسط به ترتیب تا 

دار میـزان  نسبت به سال قبل از آن منجر بـه افـزایش معنـی    92سال ) آبانماه تا دیماه(دماي هوا طی مراحل ریزش برگ و رکود انگور  درجه 2متوسط 

هـاي  هـا و فعالیـت آنـزیم   دار میـزان اسـمولیت  یخ موجب افزایش معنی همچنین مواد ضد. هاي شاخص مقاومت به سرما شدها و فعالیت آنزیماسمولیت

ـ فعال زانیممیزان این اسمولیتها و  نیشتریکه ببه طوری. شاخص مقاومت به سرما نسبت به تیمار شاهد شدند مربـوط بـه   ایـن آنـزیم هـا بـه ترتیـب       تی

این نتایج نشان می دهـد کـه ضـد یـخ هـاي      . ن در تیمار شاهد اندازه گیري شدبایوبلوم بوده و کمترین آو  ، تیوفر، کراپ آیددیاس کیلیسالس هايماریت

تاکستان مورد استفاده قرار بگیرند، بلکه اندازه خوشه و کیفیت انگور را نیـز   تجاري مورد بررسی می توانند نه تنها براي افزایش مقاومت گیاه به سرما در

 .دهندبهبود می

  

  قرمز بیدانه سرمازدگی، پرولین، بتائین گالیسین، ،دازیآسکوربات پراکس: واژه هاي کلیدي

 

    2 1 مقدمه

امروزه تولیدات باغی بخصوص در کشور ایران تحت تاثیر پدیـده  

ـ    (تغییر اقلیم  همـراه خشکسـالی و   هافزایش دمـاي هـوا، کمبـود آب ب

در این میان بیشـترین  . دچار خسارت می شوند) نوسانات شدید دمایی

محصوالت بـاغی ناشـی از خسـارت سـرمازدگی     خسارت اقتصادي به 

برابـر افـزایش یافتـه     7سال اخیـر   10یا بهاره بوده که طی / پاییزه و

 9610، از کـل 1395سـال  ماهـه   9صرفا طی که طوريبه). 35(است 

 5733میلیارد تومان خسارت انـواع مخـاطرات بـه بخـش کشـاورزي      

                                                           
استادیار پژوهشی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  -1

  طبیعی استان قزوین

)- نویسنده مسئول      :Email: shokrollah2006@gmail.com(  

 دکتري علوم باغبانی، کارمند وزارت جهاد کشاورزي - 2

DOI: 10.22067/jhorts4.v32i1.64047 

). 37( بوده استمربوط به سرمازدگی ) درصد 60حدود (میلیارد تومان 

بیشترین میزان غرامـت  ) 3(بر اساس گزارش صندوق بیمه کشاورزي 

برداران بخش باغبانی کشور مربوط به محصوالت شده به بهرهپرداخت

  .سیب، گردو، انگور، بادام، انار، پرتقال، و پسته بوده است

از تیـره مـو   Vitis viniferaانگـور بـا نـام علمـی     
3
تـرین  عمـده  

این شهرستان مقام اول تولید . هرستان تاکستان استمحصول باغی ش

اما هر سـاله بـروز یخبنـدان دیـررس بهـاره      . کشمش در ایران را دارد

از بــین رفــتن نهــال در  حتــی منجــر بــه کــاهش شــدید محصــول و

 و نیـروي انسـانی    هر سـاله هزینـه  از اینرو ). 30(شود ها مینهالستان

خسارت سرما  کاهش شدت براي انجام عملیات باغی در جهتزیادي 

ها طـی  کردن بوتهزیر خاكاین عملیات باغی از جمله  .شودصرف می

کـردن  ، آبیاري غرقابی و روشنیخ آب زمستانههاي زمستانه، یخبندان

                                                           
3- Vitaceae  

  )علوم و صنایع کشاورزي( علوم باغبانی نشریه

 159-170. ، ص1397 بهار، 1، شماره 32جلد 
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   .باشدهاي باغی میبخاري

امروزه اسـتفاده از روشـهاي ارزان، سـریع و جـایگزین درکـاهش      

مورد توجه قرار  باغبانی یخ در زدگی مانند اسپري مواد ضدخسارت یخ

این مواد یا بصورت سد مکانیکی جلوگیري از ). 32 و 26(گرفته است 

کننـد یـا   هاي گیاهی حساس عمل میتشکیل کریستال یخ روي بافت

یکـی از  ). 42(کننـد  هاي مقاومت به سرما در گیاه را فعال میمکانیزم

ی از مهمتـرین  این مواد ضد یخ، ترکیب فنلی اسـید سالیسـیلیک، یکـ   

اسیدسالیسـیلیک نـه تنهـا نقـش     . متابولیتهاي ثانویه میوه انگور است

، بلکـه در  )8(مهمی در تعیین کیفیت، رنگ و طعـم میـوه انگـور دارد    

، 20(، سـرما  )26(هاي محیطی از جمله خشـکی  واکنش گیاه به تنش

. بســیار مــوثر اســت) 29(و فلــزات ســنگین ) 28(، شــوري )42 و 31

براي اولین نشان دادند کـه کـاربرد خـارجی    ) 36(اران تسگین و همک

هاي آپوپالستی منجر بـه افـزایش   اسیدسالیسیلیک با تاثیر بر پروتئین

  .مقاومت به سرما در برگ گندم زمستانه شد

هاي طبیعی مانند قندهاي محلول، سـوربیتول، مـانیتول،   اسمولیت

ــد گلوتامــات و   ــه مانن ــرولین اســیدهاي آمین ــات  و) 42 و 13(پ ترکیب

در شـرایط طبیعـی در گیاهـان آلـی     آمونیومی مانند گالیسین بتـائین  

کننـده هـاي رشـد    ترکیبات تجاري مانند تنظیم). 10(شوند انباشته می

پایـه ترکیبـات   گیاهی از جمله جیبرلین، مواد ضد تعرق و ضد یـخ بـر   

براي افزایش مقاومت به سرما یا تاخیر در شکسـتن رکـود   نیز نامبرده 

یوبلوم بـا  بـراي مثـال،  ). 21(روند هاي محصوالت باغی بکار میهجوان

 مقـادیر بـاالي فسـفر و پتاسـیم     آلـی،  ادهمـ  درصد 85بیش از  داراي

 و بایوبلوم عالوه بـر تـاثیر روي سـرعت متابولیسـم     آلیمواد  .باشد می

اسـیدهاي   خاصبا ایجاد پایداري و تعادل انواع  ،ساختار غشاهاي زنده

هـاي  نماید تا پروتئین ها و نیز آنـزیم میا را تنظیم چرب، سیالیت غش

-نظـیم پتاسـیم در ت  .خوبی نقش خود را ایفا نماینددرون آن بتوانند به

در ســاختار و فســفر  اســتمــوثراســمزي و جلــوگیري از ســرمازدگی 

  .نقش داردانرژي  مولکولهاي حامل

، گـیالس  )22(مواد دیگري که به عنوان ضد یخ در باغات بـادام  

انـد،  ایران مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   ) 24(و سیب ) 16(و پسته ) 15(

تیوفرعبارتند از 
1

آیـد ، کراپ
2

و فوسـنوترن  
3

تیـوفر شـامل سـه نـوع     . 

باکتري تیوباسیلوس
4

ضـد یـخ طبیعـی    ). 11 و 5(و آمینواسیدها است  

نـوع مـاده     60کراپ آید ترکیبی تقریباً مشابه تیوفر است کـه شـامل   

هایی همچون سه نوع باکتري تیوباسیلوس، ریز مغذيمختلف از جمله 

آهن، کلسیم، بر، مولیبدن و  برخی از اسیدهاي آمینه و پروتئین هـاي  

ضد یخ می باشد که در کاهش خسارت سرمازدگی موثر گزارش شـده  

                                                           
1- Thiofer® 
2- Cropaid®  
3- Fosnutren® 
4- Thiobacillus 

ها به غلظـت و  عملکرد مواد ضد یخ در کاهش اثرات تنش ).11(است 

یکه غلظـت بسـیار کـم و بسـیار     طوربه. مرحله رشد گیاه بستگی دارد

باالي آن منجر به افزایش حساسیت و کـاهش مقاومـت گیاهـان بـه     

  ). 26(شود هاي غیر زیستی میتنش

بودن استفاده از این روش بـراي تاکـداران،   با وجود آسان و ارزان 

اطالعات اندکی در خصوص تاثیر این روش در کنترل سـرمازدگی در  

بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسـی  . )42(ها وجود دارد تاکستان

 مـواد امکان افزایش مقاومت به سرماي بهاره درخت انگـور از طریـق   

بـدین  . تاکستان انجـام شـد  شهرستان ضد یخ گیاهی در شرایط باغی 

هـاي  منظور واکنش فعالیتهاي آنزیمی درخت انگور، میـزان اسـمولیت  

از خصوصیات کمی و کننده مقاومت به سرما و نیز برخی مهم و تعیین

  .کیفی درخت انگور به این مواد ارزیابی شد

 
  ها مواد و روش

  طرح آزمایشی و ماده گیاهی

منظور بررسی تاثیر ترکیبات ضد یخ گیاهی بر میـزان فعالیـت   به 

از مهمترین ارقـام تجـاري انگـور    (هاي درخت انگور بیدانه قرمز آنزیم

تیمـار   5 با فیدتصال مکاهاي  ح بلوكقالب طردر  شیهوپژ) تاکستان

آب (و شـاهد   6، بـایوبلوم 5شامل تیوفر، کراپ ایـد، سالیسـیلیک اسـید   

در ایســتگاه  1392-1391تکــرار طــی دو ســال زراعــی   3و ) مقطــر

حداقل دماي هواي ثبت شده طی . تاکستان انجام شدتحقیقات انگور 

ــا  1392 -1391هــاي پــاییز و زمســتان ســال ــر ب درجــه  -2/12براب

تاکستان در ایـن   متوسط دماي هواي ماهانه شهرستان. بود سانتیگراد

نشـان  ) ب( 1و کمینه دماي هـوا در شـکل   ) الف( 1دو سال در شکل 

در هـزار در چهـار    5ها بـا غلظـت   محلول پاشی بوته. داده شده است

جهـت  (در پاییز پیش از بـه خـواب رفـتن گیـاه     : مرحله صورت گرفت

ها،  جوانه، در زمان متورم شدن )ا سرمامقابله ب ها برايآماده سازي بوته

  . دهی و باالخره در زمان خوشه دهی کاملمصادف با شروع خوشه

  

  گیري صفات کمی و کیفی اندازه

ها در طول و جوانه) رنگ و میزان ریزش(ها وضعیت ظاهري برگ

فصل رشد و خواص کمی و کیفی میوه انگور شامل عملکرد، میانگین 

اد جامد محلول در زمان برداشت طی دو سـال  وزن خوشه و میزان مو

 .بررسی شد

  

 گیري صفات بیوشیمیایی اندازه

 نیپـرول ساعت پس از آخرین محلول پاشی میـزان   72 :پرولین

                                                           
5- Salicylic acid 
6- Bio-Bloom® 
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  )الف

  )ب

بـراي ایـن    .گیري شداندازه) 6( و همکاران تزیروش بانگور به کمک 

 3 اسـید  سولفوسالسـیلیک  لیتـر  میلـی  10در  تازه برگ گرم 5/0کار ، 

میلـی   2فیلتر شده با  محلولمیلی لیتر از  2. و فیلتر شدساییده درصد 

میلی لیتر استیک اسید مخلوط و به  2هیدرین و  اسید ناینمعرف لیتر 

 .درجه سانتیگراد قـرار داده شـد   100ساعت در حمام آب گرم  1مدت 

پـرولین  مقدار و خوانده نانومتر  520موج  در طولها مقدار جذب نمونه

  .از منحنی استاندارد بدست آمد با استفاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1392و  1391دماي هواي ماهانه شهرستان تاکستان در سالهاي ) ب(و کمینه ) الف(متوسط  - 1شکل 

Figure 1- Mean and minimum monthly temperature of Takestan during 2012-2013. 
 

 وشر بـه  بتائینزان گالیسین گیري میاندازه :بتائینگالیسین 

میلی  20گرم برگ خشک  5/0به . صورت گرفت) 14( گراتانو گریو 

 48 مـدت  به و بعد از تکان دادن با شیکر اضافه دو بار تقطیر لیتر آب

از عبـور دادن   پـس . نگهداري شد سانتیگراد درجه 25 دماي در ساعت

میلـی   یـک  بـا  گیـاهی  عصاره لیتر میلی یکنمونه ها از کاغذ صافی، 

 و گرفـت  قرار یخ آب حمام در و مخلوط نرمال 2سولفوریک  اسید لیتر

 واکـنش  مخلـوط  یدید پتاسیم به -میلی لیتر محلول یدین 2/0نهایتاً 

درجـه   4-0دمـاي  ســاعت در   16بــه مــدت    محلـول  . شـد  اضافه

دماي صفر  در دقیقه 15نمونه ها بمدت  پسس. قرار گرفتند سانتیگراد

بـا  فاز بـاالیی محلــول   .شدنددور سانتریفوژ  10000 درجه و سرعت

دي کلرواتـان بـه    -2و  1میلی لیتر  9شده و مقدار  میکروپیپـت جـدا

و بعد از شـد به شدت تکان دادهه مدت یک دقیقه گردید و ب آن اضافه

 .گردیـد  نانومتر قرائـت  365میزان جذب در طول موج  و نیم ساعت 2

میکـرو گـرم در    100تـا   7هـاي   ارد از غلظتبراي تهیه نمودار استاند

  . شدمیلی لیتر گالیسین بتائین استفاده 

ساعت پس از آخرین محلول پاشی  72 :تهیه عصاره آنزیمی 

با تغییـر جزیـی تهیـه    ) 17(سالتیویت عصاره گیاهی از روش کانگ و 

 3بـا   تـازه درون هـاون سـرد     بـرگ  گـرم  5/0براي ایـن کـار ،   . شد
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بـا  ( میلـی مـوالر   50 اسیدکلریدریک -تریس استخراج  بافر لیتر میلی

میلی مـوالر   EDTA 1میلی موالر و  MgCl2 3  محتوي) 7اسیدیته 

گیري فعالیت آنزیم آسـکوربات پراکسـیداز، در   جهت اندازه. شدساییده 

نمونه هـا   پسس. میلی موالر آسکوربات نیز اضافه شد 02/0بافر فوق 

فـاز   .شـدند سانتریفوژ  در دقیقه دور 5000 با سرعت دقیقه 20مدت به

هـاي آسـکوربات   آنـزیم فعالیـت  گیـري  بـراي انـدازه   بـاالیی محلـول

  . استفاده شد گایاکول پراکسیداز و کاتاالز پراکسیداز،

 5/2بـه  ): APX(فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسـیداز  

 EDTA 1شـامل   7 اسـیدیته میلی موالر با  50میلی لیتر بافر فسفات 

میلـی لیتـر پراکسـید     2/0میلـی مـوالر،    5/0موالر، آسـکوربات  میلی 

آنزیم اسـتخراجی اضـافه    عصارهمیلی لیتر  1/0و درصد   1  هیدروژن

شدن آسـکوربات و خوانـدن   سپس فعالیت آنزیم بر اساس اکسیده. شد

نـانومتر   420  جذب محلول با دستگاه اسپکتروفتومتر در طـول مـوج   

با کاهش جذب طی دو دقیقه فعالیت آنزیم گیري شده که همراه اندازه

  ). 27(بوده است 

بر اساس روش ): GPX(فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز 

میلی موالر،  50میلی لیتر بافر فسفات  5/2به ، )38( آپادایا و همکاران

درصد  1میلی لیتر گایاکول  1درصد،  1پراکسید هیدروژن  میلی لیتر 1

ستخراجی اضافه شد و فعالیت آنزیم طـی دو  میلی لیتر عصاره ا 3/0و 

گیـري  نانومتر اندازه 420دقیقه با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

  .شد

 مخلـوط ) 1( ش ایبـی با اسـتفاده از رو  :کاتاالز فعالیت آنزیم
میلـی   2/0 ،میلی مـوالر  50 میلی لیتر بافر فسفات 5/2واکنش شامل 

میلی لیتـر عصـاره اسـتخراجی     3/0درصد و  1 پراکسید هیدروژن لیتر

دقیقـه در   1فعالیت آنزیم کاتاالز به صورت کاهشی در جذب طی . بود

 .نانومتر محاسبه شد 240طول موج 

  

  تجزیه و تحلیل آماري

لیز واریـانس  ، آنـا SASفـزار  ها با نرم اتجزیه و تحلیل آماري داده

 یسـه و مقا ها با متغیرهاي اثـر سـال و اثـر مـواد ضـد یـخ      مرکب داده

  .انجام شد )p > 05/0(دانکن ها با استفاده از آزمون میانگین

  

  نتایج و بحث

دهـد کـه خصوصـیات کمـی و     ها نشان مینتایج مقایسه میانگین

کیفی عملکرد بوته، وزن خوشه و میزان مواد جامد محلـول انگـور در   

افزایش یافت، اما این افزایش از نظر  1391نسبت به سال  1392سال 

بیشترین میزان مواد جامـد محلـول   ). 2شکل (عنی داري نبود آماري م

هاي محلول پاشـی شـده بـا ضـد یـخ      در بوته) درصد 23(میوه انگور 

داري بیشتر از بوته هاي شـاهد و  بایوبلوم بدست آمد که بصورت معنی

سایر مواد ضد یـخ نیـز میـزان    ). الف -2شکل (حتی سایر تیمارها بود 

نتـایج  . ا نسبت به تیمار شاهد افزایش دادنـد مواد جامد محلول انگور ر

 ،)19(فرنگـی  گوجهمشابهی مبنی بر افزایش میزان مواد جامد محلول 

، و در انگـور رقـم فلـیم    )33(، گیالس سیاه مشهد )34(آلو قطره طال 

. با استفاده از اسید سالیسیلیک گزارش شده اسـت ) 25(و تامسون ) 9(

بال روي خصوصیات کیفـی انگـور   اثر سایر مواد ضدیخ مورد بررسی ق

  .بررسی نشده است

تیمارهاي اسید سالیسیلیک و بایوبلوم در هـر دو سـال منجـر بـه     

دار وزن خوشه انگور بیدانه قرمز نسبت بـه تیمـار شـاهد    افزایش معنی

آیـد هیچگونـه تـاثیر    پتیوفر و کرااما تیمارهاي ). ب -2شکل (شدند 

نتایج مشـابهی در مـورد اثـر    . دمعنی داري بر وزن خوشه انگور نداشتن

و ) 9(اسید سالیسیلیک بر افـزایش وزن و طـول خوشـه انگـور فلـیم      

از نظـر عملکـرد بوتـه اخـتالف     . نیز گزارش شده است) 25(تامسون 

هـاي تیمـار شـده بـا اسـید      هـاي شـاهد بـا بوتـه    داري بین بوتهمعنی

وم باعـث  اما تیمـار بـایوبل  . آید وجود نداشتپسالیسیلیک، تیوفر و کرا

عملکرد درخـت انگـور نسـبت بـه تیمـار      ) درصد 40(دار افزایش معنی

پلـی  و 	همچنین اثر کاربرد اسید سالیسـیلیک ). ج -2شکل (شاهد شد 

مسیر بیوسنتز اتیلن نشان داده شده است کـه از نـرم   ها بر توفق آمین

دهـد  شدن انگور جلوگیري کرده و عمر نگهـداري آن را افـزایش مـی   

)39.(  

هاي انگـور  پرولین در بوتهدهد که میزان نشان می) الف( 3شکل 

کاربرد مواد ضد یخ نسبت به تیمار شـاهد بـه صـورت    قرمز بی دانه با 

امـا از  . افزایش یافت 92و  91در هر دو سال ) p > 05/0(داري معنی

اسـید  ها بـین تیمارهـاي مختلـف بـایوبلوم،     نظر میزان پرولین در بوته

 92و  91داري در سالهاي اختالف معنی آیدپکرا سالیسیلیک، تیوفر و

همچنین میزان پرولین بوته ها در سال ).  ، الف3شکل (وجود نداشت 

حدود (بود  1391بیشتر از سال ) p > 05/0(داري بصورت معنی 1392

افزایش میـزان پـرولین در درختـان زردآلـو و گـیالس بـا       . )درصد 92

ب و هـوایی شـاهرود و قـزوین    استفاده از مواد ضـد یـخ در شـرایط آ   

پرولین یـک اسـید آمینـه محلـول در آب     ). 15، 2(گزارش شده است 

 .	شـود هاي محیطی در گیاهان عالی انباشته مـی است که تحت تنش

افزایش ایـن اسـمولیت در سـلولها باعـث تنظـیم اسـمزي و کـاهش        

پتانسیل آب و کاهش نقطه انجماد آب در شـیره سـلولی آنهـا شـده و     

دهـد و بـدین ترتیـب    آنها به تنش سرمازدگی را افزایش مـی مقاومت 

  ). 40(یابد میزان خسارت سرمازدگی به بافتهاي گیاهی کاهش می

تیمـار مـواد ضـد یـخ بـر میـزان بتـائین        ) ب( 3با توجه به شکل 

در سـال  . )p > 01/0(داري داشـت  گالیسین در هر دو سال اثر معنی

هـاي تیمـار شـده بـا     در بوتـه بیشترین میزان بتائین گالیسین  1391

بیشترین میزان  1392در سال . سالیسیلیک اسید و بایوبلوم بدست آمد

) میکرومول بر گرم 72/0(میزان  و کمترین) میکرومول بر گرم 37/1(

 . مربوط به تیمارهاي سالیسیلیک اسید و شاهد بود ،آن به ترتیب
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. 92و  91دانه قرمز در سال عملکرد درخت انگور بی) وزن خوشه و ج) درصد مواد جامد محلول، ب) اشی مواد ضد یخ بر الفپاثر محلول - 2شکل 

  دانکن است اي چند دامنه درصد با استفاده از آزمون 5حروف مشابه در هر سال نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال 

Figure 2- The effect of anti-freeze spray on the red seedless grapes’ TSS, cluster weight and yield during 2012-2013. The same 
letters in each year show no significant difference among the treatments at the level of 5% by Duncan's multiple range test 

 )ج

 )ب

 )الف
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حروف مشابه در هر سال . 92و  91هاي پاشی با مواد ضد یخ بر میزان پرولین و بتائین گالیسین انگور بی دانه قرمز در سالاثر محلول - 3کل ش

  دانکن است اي چنددامنه درصد با استفاده از آزمون 5نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال 

Figure 3- The effect of anti-freeze spray on the red seedless grapes’ proline and glycine betaine content during 2012-
2013. The same letters in each year show no significant difference among the treatments at the level of 5% by Duncan's 

multiple range test 
 

نظیـر   هـاي آلـی  ع قنـد و اسـمولیت  تجماثر اسید سالیسیلیک در 

زا گـزارش  در بعضی گیاهان در شرایط تـنش پرولین و بتائین گلیسین 

محلول پاشی همزمان با ترکیـب اسـید سالیسـیلیک و    ). 4(شده است 

بتائین گالیسـین در کـاهش پتانسـیل اسـمزي و ایجـاد مقاومـت در       

 یشبـین افـزا   مسـتقیم  رابطـه ). 4(گیاهان ذرت تاثیر بیشتري داشت 

 شده علفی نیز مشاهده و چوبی گیاهان در سرما به مقاومت و مقدار قند

میـزان   در افزایش در این شرایط نشان داده شده که). 18 و 12(است 

پـایین آورده و  را  سـلولی  شیره انجماد نقطه مواد جامد محلول سلولی،

. با کاهش میزان آب سلولی منجر به سازگار شدن به سرما مـی شـود  

. )p > 05/0(دار بود بتائین گالیسین معنیثر سال بر میزان همچنین ا

درصد بیشتر  40حدود  1392بطوریکه میزان بتائین گالیسین در سال 

متوسط ماهانه هواي تاکستان در این  بررسی دماي. بود 1391از سال 

زمسـتان و نیمـه اول فـروردین مـاه     نشان داد کـه  ) 1شکل (دو سال 

درجـه   2ان نسبت به سال گذشته بیشتر از در غالب مناطق است 1392

کاهش دماي هوا ممکن است تاثیر مثبتی بر این . سانتیگراد سردتر بود

تجمع اسمولیت هاي پرولین و بتـائین گالیسـین داشـته باشـد تـا بـا       

پتانسیل آب سلولی، نقطه انجماد بافت گیاهی را کاهش دهـد  کاهش 

)10.(  

الف

)ب  
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در بوتـه   APXعالیـت  دهد کـه میـزان ف  نشان می) الف( 4شکل 

هاي انگور قرمز بی دانه با کاربرد مواد ضد یخ نسبت به تیمـار شـاهد   

در هر دو سال مورد بررسی افزایش ) p > 01/0(داري به صورت معنی

ها بین مواد مختلف ضـد  در بوته APXاما از نظر میزان فعالیت . یافت

بـا   همچنـین، .  وجـود نداشـت   1391داري در سـال  یخ اختالف معنی

 1392بوتـه هـا در سـال     APXتوجه به این شـکل، میـزان فعالیـت    

 100حـدود  (بود  1391بیشتر از سال ) p > 05/0(داري بصورت معنی

 1392که همانطور که گفته شد به کاهش دماي هوا در سـال  ) درصد

  .شودمربوط می

هاي انگـور  در بوته GPX، میزان فعالیت )ب( 4با توجه به شکل 

ه با کاربرد مواد ضد یخ نسبت به تیمار شـاهد بـه صـورت    قرمز بی دان

اما . در هر دو سال مورد بررسی افزایش یافت) p > 05/0(داري معنی

هـا بـین مـواد مختلـف ضـد یـخ       در بوتـه  GPXاز نظر میزان فعالیت 

بهـر حـال در سـال    . وجود نداشـت  1391داري در سال اختالف معنی

در تیمـار  ) یکرومول بر گـرم م GPX )0024/0بیشترین میزان  1392

، میزان )ب( 4همچنین، با توجه به شکل . اسید سالیسیلیک بدست آمد

) p > 05/0(بصورت معنی داري  1392بوته ها در سال  GPXفعالیت 

  .)برابر بیشتر 5/1حدود (بود  1391بیشتر از سال 

در بوته هاي انگـور   کاتاالز، میزان فعالیت )ج( 4با توجه به شکل 

بی دانه با کاربرد ضد یخ اسید سالیسیلیک، تیـوفر و کـراپ آیـد    قرمز 

در ) p > 05/0(نسبت به تیمار شاهد و بایوبلوم به صورت معنی داري 

اما از این نظر بین شـاهد و تیمـار بـایوبلوم    . افزایش یافت 1391سال 

از نظر میزان فعالیـت   1392در سال . داري وجود نداشتاختالف معنی

داري وجـود  ته ها بین مواد مختلف ضد یخ اختالف معنیدر بو کاتاالز

بطوریکه بیشترین میزان آن مربوط به تیمارهاي کـراپ آیـد و   . داشت

 کاتـاالز ، میـزان فعالیـت   )ج( 4همچنین با توجه به شـکل  . تیوفر بود

بیشـتر از سـال   ) p > 01/0(داري بصورت معنی 1392ها در سال بوته

شابه میزان اسمولیتها، افزایش فعالیـت  م. )درصد 77حدود (بود  1391

آنزیمهاي آنتی اکسیداتیو شاخص مقاومت به سرما در انگـور در سـال   

نیز ممکن است به کاهش دماي هواي زمستان و اوایـل فصـل    1392

بدین وسیله گیاه به شـرایط آب و هـوایی   . مربوط شود) 1شکل (بهار 

مت به سرما افزایش سردتر سازگار شده و میزان فعالیت آنزیمهاي مقاو

در  سالیسـیلیک اسـید   اسـید و  سالیسیلیک نقش استیل). 41(می یابند 

در گیاهان قبال نشـان   خشکی سرما و گرما، هايتنش به ایجاد تحمل

در مـورد  ) 7(نتایج تحقیقات کانسـو و همکـاران   ). 32(داده شده است 

ساقه زیتـون  در برگ و  APXآنزیمهاي مقاومت به سرماي کاتاالز و 

نشان داده است که آنها طی فصول پاییز و زمستان فعالیت بیشتري از 

از طـرف دیگـر فعالیـت ایـن دو آنـزیم در پـاییز       . فصل تابستان دارند

یابد تا اینکه در زدگی افزایش میهمزمان با کاهش میزان خسارت یخ

 زدگی به کمترین خود برسد فعالیت آنهازمستان زمانی که  خسارت یخ

عالوه بر این درحالیکه فعالیت کاتـاالز بـا کـاهش    . یابدنیز کاهش می

درجه بـدون   -5با کاهش دما تا  APXیابد، اما فعالیت دما کاهش می

. شوددرجه شروع می -10ماند و افزایش فعالیت آن در دماي تغییر می

در تحقیق ما نیز حداقل دماي هواي تاکستان در پـاییز و زمسـتان در   

تحقیقـات  . درجه سانتیگراد ثبت شده است -6/6مورد مطالعه سالهاي 

ـ تروي اثر چهار ترکیب ضدیخ شامل ) 21(محمودزاده و همکاران   وفری

در هـزار بـر کـاهش     5بـا غلظـت   و فسـنوترن   نیبرلیج ،دیو کراپ ا

عسـکرآباد در   رقـم خسارت سـرماي دیـررس بهـاره درختـان زردالـو      

گرچـه تیـوفر منجـر بـه عقیمـی      نیز نشان داده که ا هیاروم شهرستان

درصد بیشتري از گلها شد، اما میزان پرولین در این درختـان افـزایش   

داري نسـبت بـه   یافت و میـزان خسـارت سـرمازدگی بصـورت معنـی     

 .درختان شاهد کاهش یافت

  

  گیري کلی نتیجه

ها بوته هاي انگور رقم قرمز بیدانه تیمار شده با مواد ضد یخ نه تن

از نظر میزان مواد جامد محلول، وزن خوشه و عملکـرد بلکـه از نظـر    

اسمولیتهاي تنظیم اسمزي مانند پرولین و بتائین گالیسـین و فعالیـت   

نسبت به بوته هـاي شـاهد بصـورت     GPX ،APX ،CATآنزیمهاي 

از آنجا که افزایش میزان مـواد جامـد محلـول،    . داري برتر بودندمعنی

و آنزیمهاي نامبرده منجر به افـزایش   کننده اسمزياسمولیتهاي تنظیم

شوند، لذا استفاده از مـواد ضـد یـخ بعنـوان یـک      مقاومت به سرما می

ه قاومـت بـه سـرما در انگـور توصـی     روش آسان و ارزان در افزایش م

در هـزار   5نتایج بدست آمده با این مواد ضد یـخ در غلظـت   . شود می

که تاثیر غلظتهاي مختلف مواد  شودبدست آمده است، لذا پیشنهاد می

همچنـین  . ضد یخ روي ارقام دیگر انگـور مـورد بررسـی قـرار بگیـرد     

ــاخه ــراردادن ش ــرایط   ق ــرما در ش ــار س ــرض تیم ــور در مع ــاي انگ ه

 .شودآزمایشگاهی براي تعیین مقاومت به سرماي آنها توصیه می
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حروف مشابه در هر سال . 92و  91دانه قرمز در سال گور بیو کاتاالز ان APX ،GPXهاي مواد ضد یخ بر فعالیت آنزیمپاشی با اثر محلول - 4شکل 

 دانکن است اي چنددامنه درصد با استفاده از آزمون 5نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال 

Figure 4- The effect of anti-freeze spray on the red seedless grapes’ APX, GPX and CAT activity during 2012-2013. The same 
letters in each year show no significant difference among the treatments at the level of 5% by Duncan's multiple range test 
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Introduction: Nowadays, horticultural products especially in our country are damaged by the climate change 

events (rising temperatures, water shortage associated by drought and extreme temperature fluctuations). The 
greatest economic damage to horticultural crops are caused by winter chilling and / or spring frosts, in which has 
been increased by seventimes during the last 10 years. Indeed, just during 9 months of 2016-2017 year, the 
chilling/frost damages were reached to 140 million euro of the total damage value of 240 million euro to 
agriculture (about 60%). According to the Agricultural Insurance Fund, maximum amount of compensation to 
farmers of the country was paid to apples, walnuts, grapes, almonds, pomegranates, oranges and pistachios 
orchardists, respectively. Grape (Vitisvinifera), a member of the Vitaceae family, is the most important 
horticultural crop in Takestan region, ranking top in producing raisins in Iran. Yearly, horticultural practices in 
order to reduce the severity of chilling damages to crops cost a lot under orchard conditions. Some of these 
practices are included burying vines under soil, winter ice-watering, flood irrigation, and turning the heaters on. 
Nowadays, cheap and fast alternative methods such as anti-freezes spraying havebeen considered to reduce the 
freeze injuries under orchards.  These compounds as mechanical barriers either prevent the ice crystals formation 
on the sensitive plant tissues or activate the freezing tolerance mechanisms in the plants. Salicylic acid (SA), a 
type of phenolic acid, is one of the most secondary metabolites in the grape. SA not only plays an important role 
on the determination of the quality, color and taste of fruit, but also influences on the plant responses into 
environmental stresses such as drought, chilling, salinity and heavy metals. Natural osmolites such as soluble 
sugars, amino-acids and ammonium compounds are accumulated inside the plants under natural conditions. 
Commercial anti-freeze/anti-transpiration compounds on the basis of the mentioned natural osmolites are used to 
increase the freezing tolerance or postponing the bud break of horticultural crops. For example, Bio-bloom, 
Tiofer®, Cropaid® and Fosnutren® were used as anti-freeze compounds under almond, cherry, pistachio and 
apple orchards in Iran. The efficiency of this method to reduce the chilling injuries in vineyards is not well 
known. Therefore, to consider the effects of plant basis anti-freeze compounds on the freezing tolerance of red 
seedless grape under Takestan climate conditions, the current experimentation was conducted. In this regard, the 
important freezing tolerance determining osmolites as well as some of the qualitative and quantitative characters 
of vines in response to these compounds were evaluated. 

Materials and Methods: In order to study the likely increase in grape spring freezing tolerance using the 
anti-freeze compounds under the orchard, an experiment was conducted as randomized completeblock design 
(RCBD) with anti-freeze compounds in Agriculture and Natural Resources Research Center of Qazvin during 
2012-2013. Minimum monthly temperature during the autumn and winter months was -12.2 °C. The treatments 
including the spray of SA, Tiofer®, Cropaid®, Bio-Bloom® and water (control) were used on vines during 
fourphonological stages: before plant dormancy, during bud swelling, start of clustering and during the final 
clustering on the three red seedless vines per plot. Quantitative and qualitative characters such as cluster weight, 
yield and total soluble solids (TSS) were measured. Leaves osmolites contents such as proline (Bates et al.,1973) 
and glycin-betain (Grieve and Grattan.,1983) as well as the status of the freezing resistance index enzymes 
activities such as Glutathione peroxidase (GPX) (Updhyaya et al.,), Ascorbateperoxidase (APX) (Nakano and 
Asada,1981) and Catalase (CAT) (Aebi, 1984) were evaluated. All statistical analyses were made using SAS 
software. The comparison of mean values for the different treatments was made by ANOVA, followed by the 
Duncan’s test at the significant level of 0.05. 

Results and Discussion: The results showed that the anti-freeze compounds resulted in a significant increase 
in the TSS, cluster weight and yield by 22%, 17% and 26%, respectively and the most effectswas observed in 
Bio-bloom. Our results regarding the effect of SA on the TSS was in accordance with other researchers 
(ShokrollahFaam, 2011; Sedighi et al., 2011; Champa et al., 2014; Marzouk and Kasm, 2011). However the 
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effect of other anti-freeze compounds on the quantitative characteristics has not studied yet. Tiofer and Cropaid 
had no significant effect on the grape cluster weight. Proline content increased significantly using anti-freeze 
compounds compared to control during 2012-2013. But there was no significant difference between the different 
anti-freeze compounds for proline content. The most important content of betaine-glysine was observed in SA 
and Bio-bloom treatments. A decrease in air temperature during 2013 dormancy period resulted in higher 
amount of osmolytes contents (betaine glycine) and freezing resistance index enzymes activities compared to 
those of 2012. The most important contents of these enzymes activities were obtained in SA, Tiofer, Cropaid and 
Bio-Bloom treatments, respectively and the less important content was observed in control.  

Conclusions: According to these results the commercial anti-freeze compounds could be useful not only for 
an increase in the grape spring freeze resistance but also for an improvement in the grape cluster weight, total 
soluble solids and yield. Osmolytes contents such as such as proline and betaine glycine and enzymes GPX, 
APX, CAT are significantly higher in anti-freeze treated plants compared to control. Since high levels of soluble 
solids, mentioned osmolytes and enzymes resulted in an increase in cold resistance in plant, the use of antifreeze 
as an easy and inexpensive way to increase the cold hardiness of grapes is recommended. These results were 
obtained with this antifreeze in 5 ppm concentration. Therefore more researches on the other varieties using 
different concentrations of anti-freeze compounds are recommended. 
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