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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تغییرات آنزیمهای آنتی اکسیدانی و پرولین در طی رکود جوانه گل گیالس ارقام زودرس ،سیاه شبستتر ،زرد مهت د و
یک ژنوتیپ محلی از آلبالو در آزمایهگاه بیولوژی گلدهی و فیزیولوژی رشد و نمو گروه علوم باغبانی دانهکده کهاورزی دانهگاه تبریتز در ستا زراعتی
 4951-59انجام شد .نمونهبرداری از جوانههای درختان موجود در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان بصورت ماهانه انجام پذیرفت .وضعیت جوانهها از نظر
تغییرات آنزیمهای آنتیاکسیدانی (کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکساید دیسموتاز) در هر مرحله نمونهبرداری مورد بررسی قرار گرفت .سترماهای تجمعتی در
هر یک از این تاریخهای نمونهبرداری بر طبق مد یوتا محاسبه گردید .همچنین تغییرات وزن تر جوانهها در طو دوره رکود بصورت هفتگی ارزیتابی و
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  9تکرار تجزیه شد .نتایج نهان داد از نظر میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکستید دیستموتاز
در طی رکود جوانه گل ،اختالف آماری در سطح احتما  4درصد دیده شد .در سه آنزیم مذکور آلبالو دارای بیهترین و گیالس رقم سیاه شبستر کمترین
میزان را دارا بود بطوری که بیهترین و کمترین میزان فعالیت آنزیمی به ترتیب در  963و  023واحد سرمایی میزان دیده شد .از نظر میزان پترولین بتین
مراحل مختلف نمونهبرداری و بین ارقام مورد مطالعه اختالف آماری در سطح احتما  4درصد مهاهده شد .نتایج بیانگر آن است که رقم گیالس زودرس
دارای بیهترین میزان پرولین و آلبالو کمترین میزان این اسید آمینه را داشته است.
واژههای کلیدی :پراکسیداز ،رکود جوانه ،سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،مد یوتا

مقدمه
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توان تحمل به سرما بدون توقف یا القاء خواب امکانپذیر نخواهد
بود که این خاصیت یکی از مراحتل م تم در خرخته زنتدگی گیاهتان
مناطق معتدله محسوب میشود که در درختتان از اواستت تابستتان و
قبل از ریزش برگها در پاییز شروع میشتود .مطتابق نظتر برختی از
محققین ،خواب مرحلهای استت کته در آن بطتور موقتت رشتد قابتل
مهاهده متوقف میشتود ( .)93تعریفتی کته در متورد ختواب توستت
محققین دیگر ارائه شده ،عبارت است از ناتوانی مریستم و دیگر اندام-
ها و سلو ها در از سر گیری رشد تحت شرایت مطلوب محیطی (.)99
این دوره یکی از عوامل م م در جلوگیری از بتروز صتدمات سترما در
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زمستان و ب ار در مناطق معتدله میباشد .جوانههای درختتان در ایتن
مناطق پس از ورود به مرحله خواب در زمستان ،دماهای خیلی پتایین
را تحمل میکنند و صدمه نمیبینند ولی در صورت گرم شدن هتوا از
مقاومت آن ا به شدت کاسته شده و به سرما حساس متیشتوند (.)91
مطالعات مختلف در شرایت کنتر شده بر روی گیاهان ج ت بررستی
سازوکارهای داخلی موثر بر استراحت نهان داده است کته در گیاهتان
هنگام ورود و خروج از این دوره تغییرات مختلفی در موادی همچتون
پروتئینها ،آنزیمها و هورمونها رخ میدهد و عواملی ماننتد تغذیته و
شرایت آب و هوایی در آن موثر میباشند (.)41
گیاهان به منظور م ار اثرات مضر گونتههتای فعتا اکستیننی از
مکانیسمهتای دفتاعی برختوردار متیباشتند ( .)25آنتتیاکستیدانهتا
مولکو ها یا ترکیباتی هستند که به عنوان از بین برنده رادیکا هتای
آزاد عمل میکنند .این رادیکا ها باعث میشوند تا مولکو ها آستیب
ببینند یا عملکرد خود را از دست بدهند که دفتاع اولیته در برابتر ایتن
تخریبهای اکسیداتیو بر ع ده آنتی اکسیدانهاستت .در ستلو هتای
گیاهی اندامکهایی مانند کلروپالست ،میتوکنتدری و پراکستیزومهتا
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تولید کنندهی اصلی رادیکا های آزاد اکسینن در طی فرآیند فتوستنتز
و تتنفس متتیباشتند .زنجیتتره انتقتا الکتتترون در غهتای تیالکوئیتتد
م مترین منبع تولیتد گونتههتای فعتا اکستینن هستتند کته ستبب
پراکسیداسیون 4خربیهای غهاء میگردد .گونتههتای اکستینن فعتا
باعث تن اکسیداتیو میشوند که این تن در صتورت شتدید بتودن
منجر به آسیب به غها ،پراکسیداسیون لیپیدها و کاه فعالیت آنتتی
اکسیدانها میشود (.)19
آنزیمهای آنتیاکسیدان به عنوان ستریعتترین واحتدهای مقابلته
کننده در برابر حملته اکستینن هتای فعتا بته شتمار متی آینتد (.)42
فعالیتهای آنزیمهای آنتیاکستیدان در ستلو هتای گیتاهی غالبتا در
مواج ه با تن های محیطی افزای یافتته و از ایتن طریتق گیاهتان
قادرند از خسارات رادیکا های آزاد اکسینن ایجاد شده بکاهنتد (.)45
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بته عنتوان یتک
تیم دفاعی هستند که هدف مهترک آنها دفاع در برابر اثرات مخرب
گونههای فعا اکسیننی میباشد ( .)49اطالعات در مورد فعالیت ایتن
سه آنزیم در طو نمو جوانه گل و میوه بسیار اندک استت ( .)14ایتن
سه آنزیم به صورت ایزوفرمهای مختلف در یاختهها ظاهر میشتوند و
وینگیهای متفاوت دارند و این گروههای فعا اکسینن را از بین متی
برند (.)25
پرولین یک اسید آمینه آزاد میباشد که از اسیدی شدن جلوگیری
کرده و تن سلولی را کاه میدهد و تجمع آن در گیاهان در پاسخ
به تن های زیستی و غیرزیستی ایجاد میشتود ( .)23ایتن متاده بته
عنوان محافظی است که قادر به محافظت از پروتئین بوده و میتوانتد
فعالیت آنزیمهای مختلف را افزای دهتد ( .)90تعتدادی از محققتین
تغییرات پرولین را در جوانههای خند رقم زرد آلتو طتی فصتل ختواب
بررسی و گزارش نمودند که مقدار پرولین در همه ارقام سیر صتعودی
را از ماه م ر تا اسفند داشته است ( .)2ستادهتترین روش تعیتین نیتاز
سرمایی ثبت افزای در وزن خهک و تتر جوانتههتای گتل در طتو
فصل دورمانسی و بعد از پی رس کردن شاخههای یکساله در اتاقک
رشد میباشد ( .)3در این روش زمانی که افزای  93درصدی در وزن
تر جوانههای گل رخ داده و یا انتقا از مرحله  Aبته ( Bشتروع رشتد
قابل رویت در جوانه) در  93درصد جوانههای گل صورت پذیرد پایتان
دورمانسی در نظر گرفته میشود .انتقا از مرحله  Aبته  Bو افتزای
در وزن تر نتایج مهاب ی را به همراه دارند ولی بعضی مواقع انتقتا از
مرحله  Aبه  Bمدتی بعد از افزای در وزن تر جوانه نمایان میشوند
(.)13
گیاهان خزاندار ختود را بته شترایت نامستاعد زمستتانی (کته از
وینگیهای مناطق معتدله و سردسیری میباشد) وفق داده و با کاه
مواد محرک رشد و افزای مواد بازدارنده رشد در درون ختود ،توقتف
1 - Peroxidation

رشد را سبب میشوند .در این حالت کلیه فعل و انفعاالت بیوشیمیایی،
جریان شیره نباتی و پتانسیل تنفسی به پایینترین ستطح ختود تنتز
یافته و رشد و نمو گیاهی نسبتا متوقف میشود ( .)46با توجه به اینکه
اکثر مناطق آذربایجان دارای آب و هوای سترد متیباشتد ،انتختاب و
کاشت ارقامی از گیالس که دارای نیاز سرمایی و گرمایی باال هستتند
م م به نظر میرسد .در این راستا به منظور تعیین زمتان بترآورد نیتاز
سرمایی و ارتباط بین تغییرات میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان و
پرولین با زمان برآورد شدن نیاز سرمایی ،این پنوه انجام یافت.

مواد و روشها
آزمای در سا زراعی  4951-59در ایستگاه تحقیقات کهاورزی
خلعت پوشان و آزمایهگاه بیولوژی گلدهی و فیزیولتوژی رشتد و نمتو
میوه گروه علوم باغبانی دانهکده کهاورزی دانهگاه تبریز انجتام شتد.
جوانههای گل مورد نیاز برای انجام آزمایهات از ارقام تجاری گیالس
سیاه شبستر ،زرد مه د و زودرس و یک ژنوتیپ محلی آلبالو انتختاب
شدند بطوری که هر ماه یک بار از جوانههای مورد نظر به تعداد کافی
برداشت شده (اولین نمونهبرداری در آبتان  )51و ابتتدا بتا استتفاده از
اسکارپل فلسهای اطراف جوانهها جدا شدند ،بهطتوری کته کمتترین
آسیب مکانیکی به آن ا وارد شود و تا شروع انجام آزمایهات در داختل
فویل آلومینیومی در دمتای  -03ستانتیگتراد درون فریتزر نگ تداری
شدند .استخراج آنزیمهای مورد بررسی با استفاده از بافر فستفات 3/4
موالر با  pH= 3حاوی 3/2درصد پلی وینیل پیرولیتدون ،)PVP( 2در
روی یخ و هاون خینی انجام داده شد .به ازای یک گرم ماده تتر سته
میلیلیتر بافر استخراج استفاده شد .محلو همتوژن شتده بتا سترعت
 41333دور در دقیقه ،دمای  1درجه سانتیگراد بته متدت  23دقیقته
ستتانتریفیوژ (متتد  5702ستتاخت کهتتور آلمتتان) شتتد .بعتتد از اتمتتام
سانتریفیوژ ،عصارهی رویی را جدا کرده و ج ت ستنج آنتزیمهتای
 SOD ،POX ،CATو پروتئین محلو مورد استفاده قرار گرفتند.
تعیین نیاز سرمايي
ج ت برآورد نیاز سرمایی از هر رقم خ ار تکترار و از هتر تکترار
خ ار شاخه با طو و قطر یکسان برداشته شد .اولتین نمونته بترداری
زمانی انجام شد که دماهای باال با اثر منفی در رفع نیتاز سترمایی بته
ندرت ( 9آبان  )51اتفاق میافتاد و سپس با فاصله هفت روز یک بار تا
زمان رفع نیاز سرمایی این عمل تکرار شد .مرحله نمتوی جوانتههتای
گل بعد از  43روز قرارگیری در اتاقک رشد مورد ارزیابی قرار گرفتت.
زمانی که  93درصد جوانهها در مرحله  B-Cفلیکینگر ( 9معیار تعیتین
2 - Poly Vinil Pyrrolidone
3 - Fleckinger
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مرحله فنولوژیکی جوانهها) بودند به عنوان رفع زمان نیاز سترمایی در
نظر گرفته شد .برآورد میزان تجمع سرمایی و نیاز سرمایی از دماهتای
استحصا شده از دستگاه ترموگراف (متد EXTECH RH520A-
 240ساخت کهور آمریکا) که در باغ نصتب شتده بتود ،در هتر متاه
توست مد یوتا 4محاسبه گردید .این مد یک روش اندازهگیری نیتاز
سرمایی جوانه میباشد که مطابق این روش دماهای زیر  4/1تتاثیری
در رفع نیاز سرمایی ندارد .نحوه محاسبه نیاز سرمایی به ایتن صتورت
بود که دمای هر ساعت ،از شروع آزمای تتا پایتان رکتود جوانتههتا،
توست دستگاه ترموگراف تعیین و با توجه به ارزش خاصی کته بترای
هر دما در مد یوتا لحاظ میشتود ،میتزان نیتاز سترمایی جوانتههتا
محاسبه گردید (.)44

سنجش فعالیت کاتاالز
فعالیت آنزیم کاتاالز ( )CAT, EC: 1.11,1,6به وسیله کتاه
در جتتتذب پراکستتتیدهیدروژن در  213نتتتانومتر بوستتتیله دستتتتگاه
اسپکتروفوتومتر 2اندازهگیری شد .یک یونیت فعالیت آنزیم کاتاالز بته
عنوان مقدار آنزیم مورد نیاز بترای تجزیته  4میکرولیتتر سوبستترای
پراکسید هیدروژن در یک دقیقه در میلیگرم پروتئین در نظتر گرفتته
شده است (.)29
سنجش فعالیت پراکسیداز
فعالیتتت پراکستتیداز ( )POX, EC: 1.15.1.1بتته روش تستتت
گایاکو  9و تبدیل آن به تتراگایتاکو بته انجتام رستید .تتراگایتاکو
تهتتکیل شتتده در واکتتن  ،بیهتتینه جتتذبی را در  133نتتانومتر نهتتان
میدهد .یک یونیت فعالیت آنزیم پراکسیداز بته عنتوان مقتدار آنتزیم
مورد نیاز برای تهکیل  4میکرولیتر تتراگایاکو در یک دقیقه در میلی
گرم پروتئین در نظر گرفته شده است (.)12
سنجش فعالیت سوپر اکسید ديسموتاز
آنزیم سوپر اکستید دیستموتاز ( )SOD, EC:1.11.1.7بته روش
ممانعت واکن وابسته به  O2⋅-توست آنزیم اندازهگیری شتد .در ایتن
روش سوپراکسید به روش فتولیز ریبوفالوین 1تولید میگتردد .ستپس
⋅ 9NBT ،O2را به ترکیب ارغوانی دی فرمازان 6احیاء میکنتد .ایتنروش بر اساس توانایی ستوپر اکستید دیستموتاز در ممانعتت از احیتاء
1 - Utah
2 - Spectrophometer
3 - Guaiacol
4 - Ribiflavin
5 - Nitro Blue Tetrazolium Chloride
6 - Diformazan
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 NBTمیباشد .یک واحد فعالیت آنزیمی مقتداری از پتروتئین آنتزیم
است که موجب  93درصد ممانعت از احیاء  NBTمیشود .برای ثبتت
فعالیت این آنزیم میزان جذب نمونتههتا در طتو متوج  963نتانومتر
انجام شد (.)11
اندازهگیری غلظت پرولین
برای اندازهگیری پرولین از روش بیتس و همکتاران ( )0استتفاده
شد .میزان جذب نمونههای استخراج شده در طو متوج  923نتانومتر
با دستگاه اسپکتروفوتومتر (مد  UV-2100ستاخت کهتور آمریکتا)
ثبت گردید (.)3
اندازهگیری وزن جوانهها
برای برآورد وزن تر در هر رقم  1تکرار و در هر تکرار  9جوانه از
قسمتهای مختلف شاخه انتخاب شدند ،سپس وزن تر هر تکرار بطور
جداگانه توست ترازوی دیجیتالی با دقت  3/3334گرم اندازهگیری شد
و بعد از قرارگیری شاخهها در اتاقک رشتد بته متدت  43روز ،مجتددا
وزن تر جوانهها اندازهگیری شد .در آمادهسازی جوانهها بترای تتوزین،
دقت بر این بود که جوانههای ستالم و طبیعتی بته صتورت تصتادفی
انتخاب شوند .اولین نمونهبرداری در تاریخ  9آبان صورت گرفتت و بتا
فاصله  3روز تا مرحله اتمام رکود انجام پذیرفت.
تجزيه و تحلیل آماری
طرح آماری مورد استفاده در تعیین نیاز سرمایی طرح بلوک کامل
تصادفی با  1تکرار ( 1ج تت جغرافیتایی) بتود .دادههتای مربتوط بته
سنج آنزیمی و پترولین بصتورت فاکتوریتل در قالتب طترح کتامال
تصادفی با  1تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند بطوری که ارقام
به عنوان فاکتور او و زمان به عنوان فاکتور دوم مد نظر بتود .نتتایج
توست نرم افزار ( SPSSنسخه )22صورت گرفت و مقایسه میانگین به
روش آزمون خند دامنهای دانکن در سطح احتما  4درصد انجام شتد
و نمودارها توست نرم افزار اکسل ( )2349رسم گردید.

نتايج و بحث
اثر تیمارها بر متغیرهای اندازه گیری شده

نیاز سرمايي
براساس مد یوتا ،نیاز سرمایی آلبالو و گیالس ارقام زرد مهت د،
زودرس و سیاه شبستر به ترتیب  063 ،303 ،392و  564محاسبه شد
(شکل .)4متفاوت بودن نیاز سرمایی ارقتام گتیالس و آلبتالو را ستایر
دانهمندان نیز در مطالعات خود گزارش نمودهاند.
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شکل -1میزان نیاز سرمايي جوانههای گل ارقام مورد مطالعه زردآلو بر حسب مدل يوتا
Figure 1- Chill requirement of flower buds for apricot cultivars according to Utah model

جدول -1تجزيه واريانس اثر رقم و تاريخ نمونهبرداری بر میزان فعالیت سوپراکسید ديسموتاز ،کاتاالز و پراکسیداز ،پرولین در جوانه گل ارقام
گیالس و آلبالو
Table 1- Variance analysis of cultivar and sampling date on the activity level of superoxide dismutase, catalase, peroxidase
and proline in flower buds of cherry and cherry cultivars

میانگین مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

MS

df

S.O.V

پرولین

سوپراکسید ديسموتاز

پراکسیداز

کاتاالز

Proline
**0.014

SOD
**29.17

POX
**0.015

CAT
**339.604

3

**0.029

**43169.1

**0.038

**1368.720

4

**0.002

**27.56

**0.002

**42.623

12

1.33

0.84

0.01

1.793

60

رقم
Cultivar

تاریخ نمونه برداری
Date of sampling

رقم× تاریخ نمونه برداری
Date of sampling×Cultivar
اشتباه آزمایهی
Error

**معنیدار در سطح احتما  4درصد
** Significant at 1% of probability level

به عنوان مثا عدهای از محققین نیاز سرمایی  3رقم گتیالس را
با مد های مختلفی همچون تعداد ساعات زیتر 3درجته ستانتیگتراد،
مد یوتا و مد واحدهای سرمایی متغیر اندازهگیری و گزارش کردنتد
که نیاز سرمایی ارقام بین سا های مختلف اختالف خندانی نتدارد ،در
حالی که اختالف معنیداری بین نیازهای سرمایی ارقام مهاهده شتد.
نیازهای سرمایی این ارقام بر اساس مد یوتا بین  953تا  4334واحد
2
سرمایی گزارش شد ،به گونهای کته ارقتام کریستتوبالینا 4و بتروکس
زودگلترین ارقام و با کمترین نیاز سرمایی معرفی شدند در حالی کته
رقتتم متتاروین 9بتتا دارا بتتودن بتتاالترین ارزش ستترمایی بتته عنتتوان
1- Cristoballina
2- Brooks
3- Marvin

دیرگلترین رقم گزارش گردید .همچنین ارقام بورالت  ، 1نیواستار  9و
سامرست 6نیاز سرمایی حد واسطی را دارا بودند (.)9
فعالیت آنزيم سوپراکسید ديسموتاز
نتایج تجزیه واریانس دادهها نهان داد که از نظر مقتادیر فعالیتت
آنتتزیم سوپراکستتید دیستتموتاز در بتتین ارقتتام و زمتتانهتتای مختلتتف
نمونهبرداری اختالف معنیدار در سطح احتمتا  4درصتد وجتود دارد
(جدو  .)4میانگین میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در ارقام متورد
مطالعه در تاریخهای مختلتف نمونتهبترداری بتر استاس تجمتع نیتاز
سرمایی در شکل  2aنهان داده شده است.
4- Burlat
5- New star
6- Samerest

بررسي تغییرات آنزیمهاي آنتي اكسیداني و پرولین طي ركود جوانه گل در چند رقم گیالس و آلبالو
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شکل  -2میانگین فعالیت آنزيمهای آنتي اکسیدان در بین ارقام مورد مطالعه آلبالو و گیالس (a :سوپراکسیدديسموتاز  (bپراکسیداز  (cکاتاالز.
)Figure 2- The average activity of antioxidant enzymes among sweet and sour cherry cultivars a) Superoxide dismutase b
Peroxidase c) Catalase )DMRT, p≤0.01(.

گیالس رقم سیاه شبستر با بیهترین نیاز سرمایی ،کمترین میتزان
فعالیت آنزیمی و زرد مه د و زودرس ارقام حد واست از نظتر فعالیتت
آنزیمی بودند .همچنین آلبتالو کته کمتترین نیتاز سترمایی را داشتت،
بیهترین میزان فعالیت آنزیم را از خود نهان داد (جتدو  )2کته ایتن
موضوع با نتایج برخی از محققین در مورد زردآلو منطبتق استت .ایتن
محققین بیان نمودند که در زرد آلو ،رقم با نیاز سترمایی پتایین دارای
باالترین فعالیت آنزیمی است (.)6
البته خون آلبالو و گیالس از دو گونه متفتاوت هستتند ،متیتوانتد
دلیل دیگری مبنی بر اختالف فعالیت آنزیمی آلبتالو و ارقتام گتیالس
باشد .تجمع متابولیتها و تغییر در فعالیت آنزیمها از جمله پراکستیداز

ممکن است مربوط به پتانسیل و جنس گیاه برای مقابله با اثرات مضر
تن های محیطی در فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی و مرفولتوژیکی
باشد ( .)1همچنین نوع پایه میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکستیدانی و
ترکیبات بیوشیمیایی را در انگور رقم تامسون سیدلس 4تغییر متیدهتد
(.)22

1 - Tomoson seedless
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جدول  -2تغییرات فعالیت آنزيمهای سوپراکسید ديسموتاز و پراکسیداز در جوانههای گل ارقام گیالس و آلبالو در طي بازه زماني رکود جوانه گل
Table 2- Changes of superoxide dismutase and peroxidase enzyme activities in flower buds of sweet and sour cherry cultivars
during flower bud dormancy period

تجمع سرمايي

فعالیت پراکسیداز

فعالیت سوپراکسید ديسموتاز

POX Activity
)(U/mg protein

SOD Activity
)(U/mg protein

0.231a

600 a

369

0.11d

280 e

541

0.067f

175 i

653

آلبالو

0.03k

80 q

820

Sour cherry

0.056g

150.3m

963

0.153b

484.8 b

369

0.073e

242.4f

541

0.046h

133.3k

653

زرد مشهد

0.021 l

64.64 r

820

Zard Mash-had

0.039 i

114 o

963

0.121 c

457.32 c

369

0.067 f

218.8 g

541

0.035 j

133.3 j

653

زودرس

0.016 m

60.8 s

820

Zoodras

0.03 k

121.2 n

963

0.087 e

417.6 d

369

0.057 g

194.8 h

541

سیاه شبستر

0.041 h

121.8 l

653

Siah Shabestar

0.011 n

55.6 t

820

0.022 l

104.4 p

963

Chill Accumulation
()CU

رقم
Cultivar

حروف غیر مهابه نهان دهنده وجود اختالف معنیدار در سطح احتما  4درصد طبق آزمون دانکن می باشد.
.Non-identical letters indicate significant difference at 1% probability level according to Duncan test

فعالیت آنزيم پراکسیداز
از نظر مقادیر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بتین ارقتام و
زمان های مختلف نمونه برداری اختالف معنتیدار در ستطح احتمتا
 %4وجود دارد (جدو  .)4میانگین میزان فعالیت پراکستیداز در ارقتام
مورد مطالعه در تاریخهای مختلف نمونه برداری نهتان متیدهتد کته
آلبالو با کمتترین نیتاز سترمایی ،بیهتترین میتزان فعالیتت آنزیمتی و
همچنین گیالس رقم سیاه شبستر با بیهترین نیتاز سترمایی کمتترین

این میزان را داراست (شکل  2bو جتدو  )2کته نتتایج مهتابه ایتن
آزمای را برختی از محققتین در متورد زردآلتو بدستت آوردهانتد (.)6
پراکسیدازهای گیاهی در خرخه فعالیت معمو خود ،کاتالیزکننده احیاء
 H2O2هستند  .این آنزیم مهابه کاتتاالز ،منجتر بته شکستتن H2O2
میشود ولی برخالف کاتاالز به یک اهدا کننتده هیتدروژن نیتاز دارد.
مطالعات پیرامون این آنزیم به طور قابل مالحظهای انجتام شتده و در
حا حاضر نیز در حا انجام است .تمامی محققینی که بتر روی ایتن

بررسي تغییرات آنزیمهاي آنتي اكسیداني و پرولین طي ركود جوانه گل در چند رقم گیالس و آلبالو

آنزیم تحقیق میکنند ،همگی معتقد هستند کته تعیتین دقیتق نقت
فیزیولوژیک این آنزیم بسیار مهکل است و هنوز نیازمنتد مطالعتات و
تحقیقات بیهتر است ( .)20دالیل عدم موفقیت در تعیین نق دقیتق
پراکسیدازها را میتوان در وجود تعداد زیتاد ایزوآنتزیمهتا در گیاهتان،
اختصاصی نبودن سوبستراهای مختلف برای هر یک از این ایزوفرمها،
عدم وجود یک ارتباط دقیق بین ساختار و عملکرد (علتی رغتم وجتود
 13الی 63درصد شتباهت در تترادف آمینواستیدی) و همچنتین عتدم
تالش مستمر برای مطالعه وینگی و شرایت واکن این آنزیم دانستت
(.)43
اثر متقابل رقم در تاریخ نمونهبترداری بتر میتزان فعالیتت آنتزیم
پراکستتیداز در جتتدو ( )2آمتتده استتت ،بطوریکتته آلبتتالو  965-واحتتد
سرمایی دارای بیهترین میزان فعالیتت آنتزیم پراکستیداز بتا میتانگین
 3/294و گیالس رقم سیاه شبستر 023-واحتد سترمایی بتا میتانگین
 3/344کمتتترین ایتتن میتتزان را داراستتت .در بررستتی فعالیتتت آنتتزیم
پراکسیداز در شاخههای درخت راش در طو یک سا حداکثر فعالیت
آنزیم پراکسیداز در ماه نوامبر یعنی زمانی کته درختت بترای سترمای
زمستانه آماده میشود مهاهده شتد ( .)16همچنتین تحقیقتات انجتام
گرفته بر روی جوانههای زردآلو نهان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز
در طی فصل سرما دارای اختالف معنیدار بوده بطوریکه فعالیت ایتن
آنزیم در طی فصل سرد (آذر و دی ماه) رونتد کاههتی را نهتان داده
است ( .)49در این راستا ،نتایج بررسی در خند رقم زرد آلتو مهتخ
کرد که فعالیت آنزیم پراکسیداز در ابتدا باال بوده و به تدریج با افزای
سرما و ورود جوانه به مرحلته ختواب عمیتق کمتترین فعالیتت آنتزیم
مهاهده شد و پس از آن در مرحله شکستن ختواب یتک افزایهتی در
فعالیت این آنزیم دیده شد که با نتتایج حاصتل از ایتن پتنوه هتم
راستاست ( .)90در تحکیم بیهتر این مدعا میتوان به نتایج تعدادی از
محققین بر روی زردآلو اشاره نمود .این محققین طی تحقیقی که روی
جوانههای گل دو رقتم کتانینو 4و پولونتایس 2داشتتند ،تغییراتتی را در
فعالیت آنزیم پراکسیداز در طو فصل سرما مهتاهده کردنتد .فعالیتت
آنزیم در طو خواب عمیق در هر دو واریته پایین بود ولی بعد از طتی
این دوره فعالیت آن افزای یافت ،اما سطوح فعالیت آنزیم در ایتن دو
رقم متفاوت بود ،بطوریکه رقم کانینو با نیاز سترمایی پتایین ،افتزای
فعالیت آنزیم را همزمان با پایتان دورمانستی نهتان داد .پتایینتترین
فعالیت آنزیمی در واریته با نیاز سرمایی باال (پولونایس) مهتاهده شتد
(.)6
در همه ارقام در اواخر مرحله رکتود و مقتارن بتا شکستته شتدن
خواب جوانهها افزای مجدد در فعالیت آنزیم پراکسیداز اتفتاق افتتاده
است که این پدیده بیشباهت با نتایج برخی از محققین نیست .در این
1 - Canino
2 - Polonais
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راستا در بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در جوانههای خنتدین رقتم از
پسته در طو دوره خواب و بعد از خواب مهتخ شتد کته افتزای
فعالیت پراکسیداز در اکثر ارقام در مرحله نی زدن جوانتههتا (مرحلته
شکوفایی) رخ میدهد که باالترین میزان فعالیتت ایتن آنتزیم در ایتن
مرحله مربوط به رقم کله قوخی بود که علت ایتن امتر بتدلیل پتایین
بودن نیاز سرمایی این رقم است ( .)94همچنتین عتدهای از محققتین
گزارش کردند که فعالیت این آنزیم در جوانههای گتل ستیب رقتم رد
دلیهز در مرحله خواب پایین بوده سپس در طو متورم شتدن جوانته
به شدت افزای یافت به گونهای که در مرحله نی زدن جوانه میزان
فعالیت این آنزیم به  2الی  9برابر رسید (.)4

فعالیت آنزيم کاتاالز
فعالیت آنزیم کاتاالز در سطح احتما  4درصد اختتالف آمتاری را
طی فصل سرما نهان داد (جتدو  .)4هماننتد دو آنتزیم سوپراکستید
دیسموتاز و پراکسیداز ، ،فعالیت آنزیم کاتاالز نیز در آلبالو بیهتترین و
برای گیالس رقم سیاه شبستر کمترین استت (شتکل  .)2cتفتاوت در
گونه و البته تفاوت در نیازهای سرمایی این ارقام را میتوان دلیل این
تفاوت بیان کرد .از نظر مقادیر فعالیت آنزیمی در تاریخهتای مختلتف
نمونهبرداری نیز به مانند دو آنزیم قبلی ،اختالفی آماری وجود دارد .بتا
سرد شدن هوا و به خواب رفتن جوانهها در ختواب ،رونتد کاههتی در
فعالیت این آنزیم دیده میشتود (شتکل .)9کتاه در فعالیتت آنتزیم
کاتاالز همزمان با شروع دوره رکود و سپس افتزای در فعالیتت ایتن
آنتزیم (در زمتتان شکستتتن ختتواب جوانته) در جوانتتههتتای زردآلتتو ،در
مطالعات برخی از محققین دیده میشود (49و .)95کاتاالز کته عمتدتا
در پراکسیزوم حضور دارد H2O2 ،را به  O2و  H2Oتبتدیل متیکنتد.
این آنزیم همچنین منجر به حذف الکترونهایی میشود که در تولیتد
 O.نق دارند ( .)5گفته میشود که در فرایند اکسیداسیون پلیآمین، H2O2تولید میشود ( .)9بیوسنتز و اکسیداسیون پلتیآمتین در طتو
نمو جوانه گل شدید است .علت افزای کاتاالز در این مراحل میتواند
جلوگیری این آنزیم در م ار و ممانعت از تولید  H2O2باشد (.)4
فعالیت کاتاالز طی تیمار با مواد شکننده دورمانسی کاه یافتت
که این نتایج نهان از یک رابطه علت و معلولی بین ختواب و فعالیتت
کاتاالز است ( .)93گزارش شده استت کته فعالیتت آنتزیم کاتتاالز در
جوانه انگور در ماه اکتبر به حداکثر خود رسیده و پس از آن در عتر
کمتر از  9ماه ،فعالیت به نصتف کتاه یافتت .کتاه در فعالیتت
آنزیم همزمان با کاه دما در فصل زمستان بود .همسو با این نتایج،
عدهای از محققین طی پنوههی فعالیت آنزیم کاتاالز را در جوانههای
گل رقم رد دلیهز بررسی و گزارش کردند که فعالیتت ایتن آنتزیم در
مرحله خواب عمیق پایین میباشد که رفته رفته با متورم شدن جوانته
فعالیت آن افزای مییابد (به  2التی  9برابتر) ( .)4همچنتین فعالیتت
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کاتاالز در  Fagus Oriyentalisبه منظور تعیین ارتباط بین آنزیمهتا
و دوره خواب و فصل رشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتتایج
نهان داد که فعالیت کاتاالز در طی فصل رشد کم و از مرداد تتا آبتان
افزای مییابد که گیاه خود را برای خواب و شرایت سرما آماده متی-
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کند .بیهترین فعالیت کاتاالز در آبان نهانه ورود به مرحله خواب است.
کاه فعالیت کاتاالز در ماه ب من رها شدن از خواب تلقتی گردیتده
است (.)16

آلبالو
Sour cherry

Cultivar

شکل -3تغییرات فعالیت آنزيم کاتاالز در جوانههای گل ارقام گیالس و آلبالو با افزايش تجمع سرمايي
Figure 3- Catalase activity changes in flower buds of sweet and sour cherry cultivars during the increasing of chill
accumulation )DMRT, p≤0.01(.

گیالس زرد مه د و زودرس اختالف معنیداری وجود ندارد ،در حالی
بین این دو رقم و رقم گیالس سیاه شبستر و آلبالو اختالف معنیداری
دیده شد .رقم گیالس زودرس بیهترین و آلبالو کمترین میزان پرولین
آزاد را دارا میباشد (شکل.)1

غلظت پرولین
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها اختتالف معنتیداری را در
سطح احتما 4درصد از نظر وجتود پترولین آزاد در بتین ارقتام متورد
بررسی نهان داد (جدو  .)4با توجه به نتایج به دست آمده ،بین رقتم

b
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شکل -4مقدار پرولین در جوانههای ارقام مورد مطالعه گیالس و آلبالو
Figure 4- Proline content in buds of sour cherry and cherry cultivars )DMRT, p≤0.01(.

بررسي تغییرات آنزیمهاي آنتي اكسیداني و پرولین طي ركود جوانه گل در چند رقم گیالس و آلبالو

اثر متقابل رقم در تاریخ نمونهبرداری بر میزان پرولین آزاد نهتان
میدهد که کمترین میزان پترولین آزاد در آلبتالو  2-دی بتا میتانگین
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 3/339و بیهترین این میزان در رقتم زودرس 1-استفند بتا میتانگین
 3/434دیده شد (شکل .)9

شکل -5تغییرات میزان پرولین در جوانههای گل ارقام گیالس و آلبالو طي بازه زماني رکود جوانه گل
Figure 5- Changes in proline content in flower buds of sweet and sour cherry cultivars during the period of flower bud
dormancy )DMRT, p≤0.01(.

جدول  -3تجزيه واريانس اثر رقم و تاريخ نمونهبرداری بر وزن تر جوانههای گل گیالس و آلبالو طي تامین نیاز سرمايي
Table 3- Variance analysis of cultivars and sampling date on fresh weight of sweet and sour cherry flower buds during chill
requirement supply
میانگین مربعات وزن تر
MS Dry weight
منبع تغییرات
درجه آزادی

بعد قرارگیری در اتاقک رشد

قبل قرارگیری در اتاقک رشد

After including in growth chamber

Before including in growth chamber

212.5 ns

5412.4 ns

3

**0.001

**0.004

3

20341.3

1214.7

9

**0.06

**0.001

18

1213.5 ns

4283.5 ns

54

4123.4

303.6

228

S.O.V

df

تکرار
Replication

رقم
Cultivar

اشتباه آزمايش 1
Error1

تاريخ نمونهبرداری
Date of sampling

رقم×تاريخنمونه برداری
Cultivar× Date of sampling

اشتباه 2
Error2

** و  nsبه ترتیب معنیدار و غیر معنیدار در سطح احتما %4
and ns significant and non-significant at 1% probability level, respectively

مهاهده میشود که مقدار پرولین تا 2دی ماه کتاه متییابتد و
سپس بعد از این تتاریخ رونتد افزایهتی در مقتدار ایتن استمولیت رخ
میدهد .تحقیقات انجام شده بر روی زردآلتو و هلتو نتتایج حاصتل از

**

پنوه حاضر را تائید میکنند ،زیرا مهابه این الگوی تغییر پرولین در
آنها نیز دیده شده استت ( .)29عتدهای از محققتین بتا انتدازهگیتری
پرولین درختان سیب در طو سا های مختلف نهان دادند که مقتدار
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قبل خود (از بعد از ریزش برگها تا متتورم شتدن) در ارقتام اکبتری،
احمدآقایی روند افزایهی معنیداری داشته که این امر به خاطر تبتدیل
پرولین از فاز ذخیرهای به فرم غیتر ذخیترهای و نیتز فترمهتای دیگتر
باالخ فرم قابل مصرف گیاه میباشد (.)23

پرولین آزاد در طو خواب در حالت حد واست قرار دارد ( .)21همسو با
این نتایج طی پنوههی تغییرات پرولین آزاد در طی مراحتل فنولتوژی
جوانه گل خندین رقم پسته ارزیابی و گزارش شد که تغییرات پترولین
در بین ارقام ،بین زمتانهتا و رقتم در زمتان نمونتهبترداری اختتالف
معنیداری دارد و پرولین در مرحله باز شدن گلها نسبت به دورههای
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شکل -6تغییرات وزن تر جوانه گل ارقام گیالس و آلبالو قبل و بعد از قرارگیری در اتاقک رشد  )aآلبالو  )bزرد مشهد  )cزودرس  )dسیاه
شبستر
Figure 6- Changes in the fresh weight of the sweet and sour cherry flower buds before and after incubation in the growth
chamber: a) Sourcherry b) Zard Mash-had c) Zoodras d) Siah Shabestar

وزن جوانهها
بین ارقام مختلف از نظر وزن تر جوانههتا ،قبتل از قرارگیتری در

اتاقک رشد و بعد از قرارگیری در اتاقک رشد ،اختالف آماری در سطح
احتما  4درصد وجود دارد .همچنین در هر رقم در تاریخهای مختلف

بررسي تغییرات آنزیمهاي آنتي اكسیداني و پرولین طي ركود جوانه گل در چند رقم گیالس و آلبالو

نمونهبرداری ،وزن تر جوانهها قبل و بعد از قرارگیری در اتاقتک رشتد
افزای نهان میدهد .به طوری که اختالف بین تاریخهتای مختلتف
نمونهبرداری برای هر دو صتفت متذکور در ستطح احتمتا  4درصتد
معنیدار بود (جدو .)9
همانطور که در شکلb، c ،d) 6و  )aمهاهده میشود افتزای
وزن تر برای آلبالو و ارقام گیالس زرد مه د ،زودرس و سیاه شبستتر
به ترتیب  94/9 ، 23، 29و  99درصد بود.
بیهترین میزان وزن تر قبل و بعد از قرارگیری در اتاقک رشتد در
رقم سیاه شبستر و کمترین این میزان در آلبالو مهاهده شد .با دقت در
نمودارها ،مهاهده میشود که بیهترین این میزان در نمونهبرداری آخر
میباشد کته نهتاندهنتدهی رشتد تتدریجی جوانتههتا در زمستتان و
همچنین رشد جزئی در زمان دورمانسی است که به تدریج با نزدیتک
شتدن جوانتتههتتا بتته زمتتان رفتع نیتتاز دورمانستتی و ختتروج از مرحلتته
آندودورمانسی بیهتر میشود که این نتیجه بتا نتتایج دیگتر محققتین
مطابقت دارد (99و .)40پاسخ متفاوت ارقام به افزای وزن جوانهها در
زمان رفع نیاز سرمایی توست محققین مختلتف گتزارش شتده استت.
عدهای از محققتین در زردآلتو افتزای  29-93درصتد در وزن تتر و
خهک را معیار ارزیابی برآورد نیاز سرمایی قرار داده و بیان کردند کته
افزای در وزن تر و خهک بسته به نیاز سرمایی ارقام متورد مطالعته
میتواند دیرتر یا زودتر مهاهده گردد .همچنین این دانهتمندان بیتان
نمودند که قابل اعتمادترین معیار ج ت ارزیابی پایتان آندودورمانستی
افزای در وزن تر و خهک جوانههاست ( .)40در این آزمای در همه
ارقام مورد مطالعه ،افزای در وزن تر و خهک جوانههتا همزمتان بتا
رفع نیاز سرمایی بود .منطبق بودن افتزای وزن جوانتههتا بتا پایتان
دورمانسی در اغلب ارقام گیالس توست عتدهای از محققتین گتزارش
شده است و این دانهمندان تن ا در رقم روبی افتزای جوانته گتل را
قبل از رفع نیاز سرمایی مهاهده کردند .در این رقتم بتر استاس روش
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وزن تر نیاز سرمایی حدود  333- 033ساعت بیان شده در حتالی کته
نیاز سرمایی این رقم را بر طبق روش فنولوژیکی  033ساعت گزارش
نمودهاند ( .)9پس با توجه به نتتایج تحقیقتات یتاد شتده ،در تحقیتق
حاضر ،افزای متفاوت در وزن تر جوانهها در زمان رفع نیتاز سترمایی
در ارقام مورد مطالعه قابل توجیه است .همچنین این گفته را عدهای از
محققین در آزمایهات خود ثابت کرده و بیان نمودند کته رفتتار ارقتام
مختلف زردآلو از نظر تغییترات وزن تتر جوانتههتا متفتاوت استت بته
گونهای که تکامل وزن جوانههای گل در موقع رفع نیتاز سترمایی در
برخی ارقام سریعتر است (.)96

نتیجهگیری کلي
نتایج این پنوه نهان داد که متابولیستم آنتتیاکستیدانهتا در
گیاهان تحت تاثیر تغییرات خرخه فصلی صورت میگیترد و تغییترات
فعالیت آنزیمی به دما بستتگی دارد بطوریکته آلبتالو بتا کمتترین نیتاز
سرمایی دارای بیهترین فعالیت آنزیم کاتاالز ،پراکسیداز و سوپراکستید
دیسموتاز میباشد و گیالس سیاه شبستر که بیهترین نیاز سترمایی را
دارد کمترین فعالیت آنزیمی را به خود اختصاص داده استت .بتر ایتن
اساس فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی جوانههای گل در ابتدای
دوره خواب تقریبا باال بوده ولی در طی مراحل پایتان ختواب کتاه
فعالیت را به همراه داشت .همچنین میتزان پترولین آزاد جوانتههتا در
انت ای خواب و مرحله شکستن خواب در بیهترین مقدار بود و کمترین
میزان در مرحله خواب عمیق میباشد .پیهتن اد متیشتود کته بترای
بررسی ب تر ارتباط بتین میتزان تجمتع سترمایی و سیستتم تغییترات
آنزیمی ،مطالعه گستردهتری با تعداد بیهتری از ارقام تجتاری بتومی و
غیر بومی ایران در طی سا های مختلف انجام شود.
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Introduction: The ability to tolerate cold will not be possible without stopping or inducing sleep, which is
one of the important steps in the life cycle of plants in temperate regions. This period is one of the important
factors in preventing cold damages in winter and spring in temperate regions. Various studies in controlled
conditions on plants have shown that in plants, when entering and leaving this period, various changes occur in
materials such as proteins, enzymes and hormones. In order to control the harmful effects of active oxygen
species, plants have defense mechanisms. Catalase, peroxidase and superoxide dismutase enzymes are a
defensive team whose common goal is to defend against the destructive effects of active oxygen species. This
study was carried out to determine the chill requirement and its relationship with the changes in the activity of
antioxidants enzymes and proline.
Materials and Methods: The experiment was conducted at agricultural Research Station of Khalat-Pooshan
and the Laboratory of Flower Biology and Physiology of Fruit Growth in the Department of Horticulture,
Faculty of Agriculture, Tabriz University in 2015-2016. Flower buds needed for testing were selected from ‘Siah
Shabestar’, Zard Mashhad, Zoodras cultivars and a local genotype of sour cherry. Once a month, enough buds
were harvested and until the experiments began, they were kept inside the freezer inside an aluminum foil at -80
° C. In order to estimate the chill requirement, four replicates (4 geographic directions) from each cultivar and
from each replication four branches with the same length and diameter were removed. The amount of chilling
accumulation and chilling requirement in each month was calculated according to Utah model. In order to
estimate fresh weight, four replicates in each cultivar were selected and in each replication five buds were
selected from different parts of the branch. The statistical design used in the determination of the chill
requirement was a randomized complete block design. Enzymatic and proline data were analyzed in a
completely randomized design as factorial
Conclusions: Chill requirement: Based on the Utah model, the chill requirement of sweet and sour cherry
cultivars contains Zard Mashhad, Zoodras and Siah Shabestar were calculated 752, 780, 867 and 961 CU,
respectively. There was a significant difference in the activity of superoxide dismutase enzymes between
cultivars and different sampling times at 1% probability level. Siah Shabestar cultivars with the highest chill
requirement had the lowest SOD enzymatic activity and Zard Mashhad and Zoodras were intermediate cultivars
in terms of enzymatic activity. Sour cherries, which had the least chill requirement, showed the highest levels of
SOD enzyme activity. This is consistent with the results of some researchers regarding apricot stated that the low
chill apricot cultivars had the highest SOD enzymatic activity. The sour cherry had the highest amount of POX
enzymatic activity with the least amount of chill requirement, and also Siah Shabestar has the least chill
requirement. Like the two previous enzymes, the activity of catalase was highest in sour cherries and the lowest
was observed in Siah Shabestar. In terms of the presence of free proline, there was no significant difference
between the Zard Mashhad cultivars and Zoodras, while there was a significant difference between these two
cultivars and Sour Cherry and Siah Shabestar. Zoodras cultivar has the highest and our cherry has the lowest
amount of free proline. Between different cultivars, in terms of fresh weight of buds, there is a significant
difference at 1% probability level before and after placement in the growth chamber. The increase in fresh
weight of sour cherry and Zard Mashhad, Zoodras and Siah Shabestar cultivars were 25, 27, 31.5 and 33%,
respectively. The highest fresh weight before and after placement in growth chamber was observed in Siah
Shabestar and sour cherry was the lowest. In all the cultivars, the activity of all three enzymes were initially at
maximum (369 CU), then, with the cooling of the air and the initiation of deep dormancy, the activity of these
enzymes were greatly reduced (820 CU) and then again increased in the activity of this enzyme (963 CU), which
is similar to other studies.
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Conclusions: The results of this study showed that the antioxidant metabolism in plants is influenced by
seasonal cycle changes and enzymatic activity changes depending on temperature, so that sour cherry with the
least chill requirement has the most activity of the enzyme catalase, peroxidase and superoxide dismutase and
Siah Shabestar, which have the most chill requirement, have the least enzymatic activity. Accordingly, the
enzymatic antioxidant system activity of the flower buds was relatively high at the beginning of the dormancy
period, but decreased during the end of dormancy. Also, the amount of free proline at the end of dormancy and
the stage of dormancy breaking was highest and the lowest was in the deep dormancy period.
Keywords: Catalase, Bud dormancy, Peroxidase, Superoxide dismutase, Utah model.

