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 خالصه
 

گل آغازی، ورود به مرحله رکود فیزیولوژیکی و خروج از آن از مهمترین مراحل نموی جوانه های گل به                      
 بدین منظور   .ند در مدیریت باغ تاثیر بسزایی داشته باشد       شمار می رود که مشخص نمودن زمان دقیق آن می توا           

 در باغ تحقیقاتی موسسه اصالح      1379مطالعه ای روی دو رقم گیالس به نامهای سیاه دانشکده و فراسیدا در سال               
 نوبت جمع آوری    8جوانه های گل در فاصله زمانی خرداد تا اسفند ماه در            . وتهیه نها ل و بذر کرج انجام گردید         

نتایج نشان داد   .تغییرات پروتئین محلول وآنزیمهای پراکسیداز وپلی فنل اکسیداز در جوانه های گل تعیین گردید             و
تغییرات پروتئین کل در فاصله ماه های تیر تا اسفندماه دارای اشکال متفاوتی بوده و ارتباط مشخصی با مراحل                      

ماکزیمم در فاصله اواخر خرداد تا تیر ماه شروع به          نموی جوانه های گل دارد بگونه ای که پس از رسیدن به یک              
کاهش نموده و در اواخر شهریور تا مهر ماه به حداقل خود در طول دوره رشد و نمو می رسد و پس از آن                             

مجددا با شروع فصل سرما و قرار گرفتن جوانه های گل درمعرض دما های موثر در شکسته شدن خواب                           
فعالیت آنزیم های مورد مطالعه نیز در فاصله ماههای           . جوانه ها مشاهده گردید   افزایش معنی داری درپروتئین      

خرداد تا اسفند بتدریج افزایش یافت بطوریکه با  افزایش تجمع واحدهای سرمایی به حداکثر میزان خود در طول                    
ن براساس مدل    کلی تغییرات پروتئین و فراوانی باندهای ایزوزیمی در سطوح مختلف زما            ربطو. دوره رشد رسید  

یابی از نوع درجه چهارم با ضریب تعیین باالی بوده بطوریکه براساس مدلهای حاصل می توان از این شاخصها                     
 .بعنوان نشانگرهای گل آغازی و ورود به مرحله رکود و پایان آن استفاده نمود

 
                              گیالس ، نیاز سرما ئی ، مارکرهای مولکولی:واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

مشخص نمودن زمان گل آغازي، شروع دوران ركودو پايان           
آن به دليل تاثيرات بسيار زيادي که در عمليات مديريت باغ مي            

 گل  .تواند داشته باشد در باغباني بسيار پر اهميت مي باشد              
آغازي در درختان گيالس پس از شکوفه دهي و در اواخر بهار               

ل تابستان اتفاق مي افتد اين تغييرات در گياهان مختلف           تا اواي 
 و نيتروژن محلول در نقاط         DNA , RNAبا افزايش سنتز   

بطور كلي مي توان گفت كه گل       ).١٨،  ٦،  ٢(رويشي رخ مي دهد     

آغازي بوسيله عوامل داخلي گياه كه تعادل در جذب وهورمون            
باغ  هاي داخلي مي باشد كنترل مي شود و عمليات مديريت               

ميتواند تعداد و زمان انگيزش جوانه هاي گل را تحت تاثير قرار             
بطور مثال يك درخت با قدرت رشدي كم مي تواند            ).٥(بدهد  

گلهاي فراواني به بار بياورد ولي عواملي مانند هرس شديد كه              
سبب افزايش زياد مي شود گل آغازي وتعداد شكوفه هاي                

آبياري زياد كه باعث    . ) ١٨(توليدي را به شدت كاهش مي دهد        
طوالني شدن رشد جوانه هاي رويشي مي شود مي تواند باعث             

     E-mail: bouzari1111@yahoo.com        ناصر بوذري: مكاتبه كننده
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پايه ها جدا از تاثير آنها بر قدرت       . تاخير در زمان گل آغازي شود     
رشد مي توانند زمان باز شدن گل و همچنين تعداد گل و در                
. نتيجه تعداد جوانه هاي انگيزش يافته را تحت تاثير قرار دهند            

يائي تنظيم كننده رشد نيز مي تواند بر روي گل آغازي          مواد شيم 
گل آغازي در درختان گيالس پس از              ). ١٨(موثر باشند     

شكوفه دهي و در اواخر بهار تا  اوايل تابستان با تشكيل                     
پس از  . )١٢(برآمدگي هايي درمريستم انتهايي مشخص مي گردد      

ا جهت  کامل شدن اندامهاي گل در اواخر تابستان اين جوانه ه           
باز شدن در بهار نياز به يک مقدار مشخصي سرما قبل از                    

سرماي ناکافي باعث کاهش    . )١٨،  ١٦،  ١١(دماهاي گرم دارند    
تشکيل ميوه از طريق شکوفه دهي نامنظم و ريزش تعدادي از             
جوانه هاي گل و همچنين عدم همزماني گلدهي و يا همزماني             

با . )١٨،  ١٠(گردد  ضعيف ارقام اصلي با ارقام گرده دهنده مي          
توجه به تاثيرات مختلف سرما به شکل مستقيم و غير مستقيم             
بر خصوصيات کمي و کيفي ميوه اطالع از چگونگي  وارد شدن              

.باشد مي گياهان به ركودو خروج از آن نيز بسيار با اهميت             
مشخص شده است که در گياهان داراي نياز سرمايي، جوانه ها             

ه مي باشند که پس از پايان ركود           داراي مقدار زيادي نشاست    
استراحت و رفع نياز سرمايي فرآيندهاي تبديل نشاسته به قند با           

 همچنين  .) ١٥،  ١١(افزايش دما و تنفس در آنها اتفاق مي افتد          
آنزيم ها نظير آمينو پپتيدازها در بذرهاي در          فعاليت بعضي از    

  فدري و همکاران     . )١٦(حال ركود سيب گزارش شده است         
نيز مشخص نمودند که مقدار نيتروژن و فسفر محلول          ) ١٩٧٠(

به شدت بازگو کننده مرحله آزاد سازي از ركود بود ولي مقدار              
 )١٠(اسيدهاي نو کلئيک همبستگي زيادي به اين مرحله ندارد          

همچنين استفاده از ايزوزيمها در برنامه هاي به نژادي درختان           .
... گونه ها و بررسي مقاومتهاو      ميوه بيشتر درارتباط با شناسائي       

در  ميباشد كه دراين راستا استفاده از جايگاه هاي ايزوزيمي            
 ) .٩(برنامه هاي اصالحي و مطالعات ژنتيكي بسيار مفيدبوده است

در حال حاضر يکي از روشهاي رايج و کاربردي جهت                 
اندازه گيري ركود و خروج از آن در گياهان استفاده از مجموع              

 اين  .مي باشد  رمايي موثر يا واحدهاي سرمايي         ساعتهاي س 
روشها با توجه به اثرات موثر دماهاي متناوب در مزرعه نسبت به            
دماي ثابت در شرايط کنترل شده و همچنين مواد گياهي                

فراواني که نياز دارد، بسيار هزينه بردار و کمي غير دقيق خواهد            
م هاي پر    در پژوهش حاضر تغييرات پروتئين کل و آنزي            .بود

اکسيد ازوپلي فنل اکسيداز در فاصله ماههاي خرداد تا اسفند در           
سياه ”  و    “ فرا سيدا  ”جوانه هاي گل دو رقم گيالس به نامهاي        

 و دامنه دقيق شروع دوران  استراحت و رفع نياز                 “دانشكده
سرمايي و گل آغازي با استفاده از مدل يابي با نتايج حاصل از                

اراي جوانه گل در خصوص نياز سرمايي       شاخه هاي بريده شده  د     
ضمناً با توجه به بررسي هاي انجام شده        .مورد مقايسه قرار گرفت   

بر روي گيالس از اين ديدگاه تا كنون مطالعه اي در مورد ورود              
به ركود عميق و رفع نياز سرمايي انجام نگرفته است بنابراين               

ا در  نتايج پژوهش حاضر از اين نظر مي تواند باب جديدي ر               
مطالعات فيزيولوژيكي ركود و رفع نياز سرمايي در گيالس آغاز            

 .نمايد
 

 مواد و روش ها
و“ سياه دانشكده    ”جوانه هاي گل دو رقم گيالس به نامهاي       

موجود در باغ    ) از ارقام تجاري كشور فرانسه        (“ فرا سيدا   ”
تحقيقاتي کمال آباد موسسه اصالح و تهيه نهال و بذر کرج، از              

اي موجود در شاخه هاي دو و سه ساله بطور کامالً            روي اسپوره 
 برداشت  .تصادفي در هشت زمان و سه تکرار برداشت گرديد            

اسپورها از تمام قسمتهاي درخت و شاخه هاي سالم بگونه اي             
 گرم جوانه وجود داشته     ١انجام يافت که براي هر واحد آزمايشي        

 .باشد
سيدن به يک   تعداد جوانه هاي موجود روي هر اسپور براي ر        

 . عدد بود  ٣ و در انتها      ٥٩گرم در ابتداي فصل بطور ميانگين         
انتخاب زمانهاجهت برداشت جوانه هاي گل  به گونه اي انجام              
گرفت تا با توجه به منابع علمي موجود، محدوده هاي از                   
زمانهاي قابل پيش بيني جهت گل آغازي و شروع دوران ركود              

 .ته باشدو رفع نياز سرمايي را در برداش
به منظور استخراج پروتئين هاي محلول از بافر تريس               

 و پلي   ١:٣ (W/V) و به نسبت      ٧ برابر pH کلريدريک اسيد با  
 ٤٥همگناهاي حاصل به مدت      . استفاده شد   % ٠٣/٠پيروليدن  

 درجه  ٤ دور در دقيقه در دماي           ١٥٠٠٠دقيقه و با شتاب       
ز پارچه   سپس محلول حاصل ا      .سانتيگراد سانترويفوژ گرديد   
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 مقدار پروتئين در عصاره استخراج      . اليه عبور داده شد    ٨تنزيب  
شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و مطابق روش براد              

الکترو فورز نيز در سيستم عمودي         . انجام شد    ) ١٩٧٦(فورد
 درصد حاوي سديم    ٥/١٢ناپيوسته بر روي ژل پلي اکريل آميد         

 ميلي آمپر و به       500ثابت  دودسيل سولفات با شدت جريان        
صورت ) ١٩٩٠( ساعت مطابق روش هامس و همکاران        ٢٤مدت  
 آناليز واريانس بر روي داده هاي حاصل از استخراج                .گرفت

پروتئين براساس طرح فاکتوريل دو عاملي با متن کامالً تصادفي            
 . انجام گرفتS.N.Kمقايسه تيمارها با استفاده از روش 

سرمايي از شاخه هاي بريده شده      جهت مشخص نمودن نياز     
اين .  سانتيمتر استفاده گرديد      ٣٠±٥دو و سه ساله  به طول          

شاخه ها در اوايل پاييز از درختان جدا و سپس در کيسه هاي               
 ساعت  ١١٠٠ و   ٩٠٠،  ٧٠٠،  ٥٠٠کنفي قرار گرفت و پس از         

 درجه سانتيگراد جهت     ٥+ ١سرما دهي در سردخانه با دماي         
 درجه  ١٥±٢ در روز و در شب         ٢١±٢ دماي رشد جوانه ها  به     

 يادداشت برداري از جوانه ها هر سه روز         .سانتيگراد انتقال يافتند  
يک بار انجام شد و مالک بر طرف شدن نياز سرمايي باز شدن               

 درصد از جوانه هاي گل در مرحله نوک سبزي در نظر                  ٥٠
آناليز واريانس روي داده هاي حاصله براساس طرح         . گرفته شد   

فاکتوريل سه عاملي شامل تنش سرمايي در چهار سطح، زمان            
هشت سطح و دو رقم و با متن کامالً تصادفي صورت گرفت و                

 S.N.Kميانگين تيمارهاي مورد بررسي نيز با استفاده از روش            
 .مورد مقايسه قرار گرفت

 
 نتايج

هاي گل طي دوره      مقدار پروتئينهاي سيتو پالسمي جوانه      
تغييرات محسوسي در ارقام مورد بررسي        رويش و پس از آن        

هاي  طرحنمايد بطوريکه از اواخر خرداد همزمان با تمايزيابي           مي
اوليه گل ميزان آن رو به افزايش و پس از رسيدن به يک                    

مجدداً در اواخر تابستان با شروع دوره ركود کاهش              بيشينه  
آغاز  در فاصله زماني شروع دوران ركود و کاهش دما  و              .يابد مي

هاي شهريور تا آبان مقدار پروتئين          رفع نياز سرمايي در ماه      
دهد و پس    هاي گل تغيير محسوسي نشان نمي      محلول در جوانه  

شود  از آن مجدداً يک افزايش تدريجي در ميزان آن مشاهده مي           
 .)٧ و٥شكل هاي (

نتايج حاصل از آناليز واريانس نيز مشخص نمود که بين               
م از لحاظ مقدار پروتئين در سطحي        سطوح مختلف زمان و رق     

 همچنين اثرات   . تفاوت معني داري وجود دارد     ٠٠٠١/٠کمتر از   
برهمكنش رقم و زمان نيز به شدت معني دار شده است بنابراين            
روند تغييرات پروتئين در زمان براي ارقام مختلف متفاوت مي            

  .باشد 
 از طرفي نتايج حاصل از مقايسه ميانگين ها به روش                 

S.N.K          نيز مشخص نمود که بيشترين ميزان پروتئين مربوط به 
اواخر خرداد و اوايل ماه مرداد و کمترين ميزان آن نيز مربوط به             

 بررسي الگوهاي   .اوايل و اواسط خرداد و اسفند ماه مي باشد           
باندي توليد شده در پراکسيداز در ارقام مورد بررسي نشان                

 مي باشدكه به نام جايگاه       دهنده دو جايگاه فعال در اين آنزيم       
در جايگاه  .   نامگذاري گرديد      (Per2)  و دوم    (Per1)هاي اول 

 نحوه پراکندگي باندها براساس ميزان حرکت نسبي         (Per2)دوم
آنها نشان دهنده هتروزايگوت بودن جايگاه ژن با سه زير واحد             

 در اين جايگاه فرم     ١٥/٠و  ١٦/٠ ايزوزيمهاي با فعاليت     .مي باشد 
روتريمري آنزيم را بيان مي نمايند که در ارقام مورد              هاي هت 

بررسي از ماه مهر به بعد بر ميزان کميت و کيفيت آنها افزوده                
 نيز در   ١٧/٠نسبي   آلوزيم  هموتريمري  با  حرکت       . مي گردد 

ارقام و زمانهاي مورد بررسي به طور متفاوتي ظاهر گشته                 
هاي مهر تا     در فاصله ماه     “ سياه دانشكده   ”بطوريکه در رقم   

  در   .بود  “ فراسيدا   ”اسفند داراي فعاليت بيشتري نسبت به رقم      
نيز در تمام ارقام با افزايش زمانهاي         / . ٠٩حركت نسبي برابر     

اندازه گيري از خرداد تا اسفند ماه بر فعاليت باندهاي مشاهده              
 که از دو     (Per1)در جايگاه اول اين آنزيم        .شده افزوده گرديد  

 تشکيل يافته بود     ٢٦/٠ و    ٣/٠با حرکت نسبي     باند مونومري    
فعاليتي در فاصله ماههاي خرداد تا تير در ارقام مورد بررسي               

 و از   “ سياه دانشكده  ”مشاهده نشد و از ابتداي ماه آذر در رقم           
ظهور باندهاي ايزوزيمي     “ فراسيدا     ”اواخر دي ماه در رقم        

 . )٢ و ١شکل (مشاهده گرديد 
 اکسيداز نيز مشخص کننده سه        الگوي باندهاي پلي فنل    

  و   (Pox1)جايگاه در اين آنزيم بود كه به نام جايگاه هاي اول            
باندهاي .   نامگذاري گرديد      (Pox3)  وسوم       (Pox2)دوم   

 مشاهده شده در جايگاه اول به دليل هتروزايگوت بودن ژنهاي             
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 )پايين(و فراسيدا ) باال( الكتروفورز و طرح واره پراكسيداز در رقم سياه دانشكده – ٢و ١شكل 

 
تشكيل دهنده آنها در نواحي مختلفي در سطح ژل مشاهده           
گرديد بطوري كه مجموعا سه نوار مشاهده شده در حرکت                

   نشاندهنده   فرمهاي  تريمري            ٧١/٠ و     ٦٨/٠ و   ٦٥/٠نسبي  
آنزيم   بوده  كه  احتماالً يکي  از   فرمهاي همو تريمري به                      

بي زياد دچار کشيدگي فراوان گشته و        دليل سرعت حرکت نس   
 با توجه به     (Pox2)در جايگاه دوم     . قابل مشاهده نمي باشد    

 در اسفند ماه     “ سياه دانشكده  ”باندهاي مشاهده شده در رقم     
احتماال ميتوان نتيجه گيري نمود كه تعداد زير واحد هاي                
آنزيمي تشكيل دهنده اين جايگاه چهار تا ميباشد كه خود را به             

و سه نوار    / . ٣٤ت يك نوار هموتترامري در حركت              صور
باندهاي با  .نشان مي دهند  / . ٥٣و  / .٤٧و  / .٤٣هتروتترامري  

تقريبا در هر دو رقم بيان شده در         / . ٥٣حركت نسبي  برابر با       

و آن هم   “ سياه دانشكده    ”صورتيكه ساير آلوزيمها تنها در رقم        
درجايگاه . ) ٤و  ٣ شکل(در اسفند ماه قابل مشاهده مي باشند         

  اين آنزيم نيز آلوزيم هموتترامري در حركت             (Pox3)سوم  
تقريبا در هر دو رقم خصوصا در ماههاي آذر تا             / .١٥٦نسبي    

 اين نوار از     “ سياه دانشكده   ”در رقم .اسفند بيان شده است       
اواسط خرداد ماه به شكل نسبتا ضعيفي تا تير ماه قابل مشاهده             

 ماه از ميزان فعاليت آن  به شدت كاهش           بود وپس ازآن در مهر    
يافته بگونه اي كه درسطح ژل هيچگونه باندي قابل مشاهده              

با ظهور يك نوار نسبتا      )١٠/٩/١٣٧٩(نبود ومجددا دراواخر پاييز     
 نيز  “ فراسيدا   ”در رقم .پهن داراي فعاليت بيشينه اي ميگردد       

ييز با  باندهاي نسبتا ضعيف از اوايل خرداد ماه مشاهده ودرپا            
 ظهور نوارهاي پهن تا اواخر دوران زمستان به فعاليت خود                  
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 )پايين(و فراسيدا ) باال( الكتروفورز و طرح واره پلي فنل اكسيداز در رقم سياه دانشكده -٤ و ٣شكل 

 
بطور كلي در اواسط تا اواخر دوران زمستان بر           . ادامه مي دهند 

اه  به طور قابل         فعاليت باندهاي ايزوزيمي در اين جايگ           
 .مالحظه اي افزوده ميگردد

 مدل يابي 
 به منظور تعيين دامنه دقيق گل آغازي و شروع دوره ركود و               
رفع نياز سرمايي با استفاده از تغييرات ميزان پروتئين و فراواني            
باندها در دو آنزيم پراکسيد ازو پلي فنل اکسيداز در زمانهاي               

اضي مورد تجزيه و تحليل      خرداد تا اسفند مدل هاي متعدد ري       
قرار گرفت و از بين مدلهاي مورد بررسي آنهائي که داراي                  

 . بيشتري بودند انتخاب گرديدند (R2)ضريب تعيين 

نتايج حاصل از بررسي مدل پروتئين و آنزيمهاي پراكسيداز           
 فراسيدا  وپلي فنل اكسيداز در رقم

ني براساس مدل برآوردي  تغييرات پروتئين در فاصله زما           
خرداد تا اسفندماه مشخص گرديد كه روند اين تغييرات از نوع             

 روز پس از نمونه گيري  يعني          ٤٩درجه چهارم بوده بطوريكه      
نيمه دوم تيرماه داراي يك افزايش اوليه بوده وپس از آن بتدريج            

 روز پس از نمونه گيري يعني در          ١٥٨از غلظت آن كاهش ودر     
ود درطول دوره رشد ونمو       اوايل آبان ماه به حداقل ميزان خ         

تغييرات پروتئين پس از اين مرحله داراي يك           . خواهد رسيد 
روند افزايشي بوده بگونه اي كه با افزايش ساعتهاي سرمايي بر             
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 روز پس از نمونه گيري به سيكل        ٢٣٢ميزان آن بتدريج افزوده و    
حداكثر غلظت پروتئين    .ثانويه نقطه افزايشي خود خواهد رسيد        

تا ٧/١٦١٥١ اوليه وثانويه افزايشي به ترتيب درمقادير        در سيكل   
ميكروگرم در ميكروليتر معني     ٣/٧٢٤٤ تا ٢/٧٣٩٧ و ٢/١٥٦٥٤

دار نگرديده ،بنابراين دامنه بنيان گذاري اندامهاي گل در اين             
 روز پس از نمونه گيري يعني در نيمه دوم تير            ٥٠تا  ٤٠رقم در   

ا اواسط بهمن ماه خواهد     ماه وپايان دوران ركود در اواخر ديماه ت       
 ٦/٢٩١٠ لغايت    ٥/٢٩٢٢بر اساس همين مدل غلظتهاي        .بود  

داراي حداقل تغييرات بود بنابراين دامنه استراحت عميق               
جوانه هاي گل در فاصله دهه اول تا اواسط دهه سوم آبان ماه                

نتايج حاصله از تغييرات آنزيم پراكسيداز       ). ٥شكل  (خواهد بود   
 رجه دومنيز منجر به مدل د

x3 ۹۲/٣+x2٠٧٩٠/٦-x٠٢١+٠٠٤/٠=. /y   باضريب تعيين 
 روز پس   ٤٥براساس اين مدل روند تغييرات آنزيم تا        .گرديد/ .٨٢

از نمونه گيري داراي يك افزايش تدريجي بوده وسپس با يك              
 روز پس از نمونه گيري يعني در دهه سوم           ٢٣٨شيب ماليم در  

ه حداكثر ميزان خود    دي ماه پس از رفع نياز سرمايي جوانه ها ب         
در طول دوره رشد ونمو ميرسد نتايج حاصله از همين مدل نيز              

 روز پس از نمونه گيري      ٢٤٠ تا   ٢٢٥مشخص نمود كه در فاصله      
بنابر اين دامنه    .فراواني باندهاي ايزوزايمي معني دار نگرديده          

رفع نياز سرمايي اين رقم بر اساس مدل برآوردي از اين آنزيم               
آنزيم پلي فنل   . ماه تا اواسط بهمن ماه خواهد بود          در اواخر دي  

 اكسيداز نيز در اين رقم داراي يك مدل درجه دوم                       
x2٠٠٠٠٢٧+. /x٠٦٣- / .٠٠١٧=. / y      با  ضريب تعيين معني دار

دراين آنزيم نيز روند تغييرات پس از       ). R2 / .=٨٤(شده گرديد     
يشي تا  تشكيل بنيان گذاري اندام هاي گل داراي يك سيكل افزا         

  . پايان دوران ركود گياه مي باشد
نتايج حاصل از مقايسه سطوح مختلف سرمايي در اين رقم            
بيانگر آن است كه ميزان باز شدن جوانه هاي  گل با افزايش                 

بطوري كه در   .سطوح سرمايي بطرز جشمگيري  زياد مي شود           
 ٢٤تنها  )  ساعت سرماي موثر    ٥٠٠(سطح اول تيمار سرمايي      

وانه  هاي گل باز شده مشاهده گرديد در صورتيكه            درصد از ج  
بيش از  ) ساعت  سرماي موثر   ٧٠٠(در سطح دوم تيمار سرمايي     

 درصد از جوانه هاي گل باز شده و نياز سرمايي اين رقم                  ٧٠

افزايش ساعتهاي سرمايي پس    .بطور كامل برطرف گرديده است      
كه  تنها   از اين مرحله تاثيري بر رفع نياز سرمايي رقم نداشته بل           

باعث افزايش سرعت باز شدن جوانه هاي گل تحت شرايط                
 .دماهاي رشد شده است 
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و آنزيم پراكسيداز ) باال( مدل و نمودار تغييرات پروتئين -٦ و ٥شكل 

 در رقم فراسيدا نسبت به زمان) پايين(
 

نتايج حاصل از بررسي مدل پروتئين و آنزيمهاي پراكسيداز           
 در رقم سياه دانشكده وپلي فنل اكسيداز 

براساس مدل بدست آمده مشخص گرديد که روند تغييرات          
پروتئين در طول دوره رشد  ونمو داراي دوبيشنه مي باشد                 

 روز پس از نمونه گيري يعني در اواسط تيرماه و           ٤٧بيشينه اول   
همزمان با بنيان گذاري طرحهاي اوليه گل تشكيل خواهد               

بتدريج كاهش يافته ودر شروع     شدوپس از آن  غلظت پروتئين          
 روز پس از      ١١٣دوران ركود وآغاز ركود عميق يعني در              

 . طول فصل مي رسد     .نمونه گيري به حداقل ميزان خود در         
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تغييرات پروتئين پس از اين تاريخ جالب توجه مي باشد زيرا               
عليرغم حرکت گياه بسوي دوران ركود بر ميزان غلظت آن                

 روز پس از     ٢٣٢ريکه مجدداً در     بتدريج افزوده مي گردد بطو     
نمونه گيري يعني در اواخر دي ماه به حداكثر ميزان خود                   

نقطه  بيشينه  اوليه      . رسيده وبيشينه دوم تشكيل مي شود          
 وثانويه و  حداقل  تغييرات  پروتئين  در  دامنه  غلظتهاي                   

 ٦١٦٢ و   ٧/٢٢٦٢ و   ١٠/٥٩٦٦ و   ٥/٣٣٠٧ و   ٥/٢٤١٤و  ٢/٤٢٤٢
وليتر معني دار تلقي نگرديده، بنابراين با           ميكروگرم در ميكر   

توجه به اينکه در مسائل نياز سرمايي و ركود و گل آغازي نمي               
توان يک نقطه را به عنوان شروع دوره معرفي نمود مي توان  با               
توجه به مدل تعيين شده دامنه گل آغازي وشروع دوران ركود             

و١٢٠ا  ت١٠٥ و ٣٠تا٤٠عميق ورفع نياز سرمايي را به ترتيب           
). ٨ و ٧شكل  ( روز پس از نمونه گيري اعالم نمود          ٢٤٠تا٢٢٥

بررسي تغييرات آنزيم پراکسيداز در طول زمان منجر  به ارائه               
 براساس  . درصد گرديد  ٩٢يک مدل درجه  دوم  با ضريب تعيين        

روز پس از نمونه گيري داراي        ٤٥،  ١٥مدل حاصله اين آنزيم      
مزمان با شروع تشكيل    فعاليت معني داري نبوده وپس از آن ه        

  روز   ٢٤٩بنيان گذاري گل فعاليت خود را بتدريج آغاز وپس از           
پس از نمونه گيري يعني در اواخر بهمن ماه به حداكثر ميزان               

بنابراين، با توجه به مدل ارائه شده وتغييرات          . خود مي رسد     
 روز پس از     ٢٥٥ تا   ٢٤٠يكنواخت اين آنزيم در فاصله زماني         

توان دامنه رفع نياز سرمايي  در اين رقم را در             نمونه گيري مي  
آنزيم پلي  . )٨شكل(دهه اول تا دهه سوم بهمن ماه عنوان نمود           

فنل اکسيداز نيز به طور کلي دراين رقم همزمان با بنيان گذاري            
طرحهاي اوليه گلي فعاليت خود را آغاز و در اواخر دوران                  

آن  افزوده گرديد    استراحت و پس از رفع نياز سرمايي بر فعاليت          
ولي با توجه به پائين بودن ضريب تعيين از ارائه مدل صرفنظر              

نتايج حاصل از بررسي نياز سرمايي قلمه هاي           ).٩شکل(گرديد
شاخه تحت شرايط کنترل شده نيز مشخص نمود که با افزايش            

 درصد از جوانه هاي گل      ٥٠ساعتهاي سرمايي بر ميزان باز شدن       
 و  ٥٠٠در    بطوريکه .وده مي گردد  تحت شرايط فورسينگ افز    

 ساعت سرما دهي به ترتيب نياز سرمايي اين رقم برطرف             ٧٠٠
نگرديده  در حاليکه در تيمارهاي باالتر از آن ميزان باز شدن                

% ٥٠جوانه هاي گل تحت شرايط دماهاي رشد به باالتر از                 

رسيده و درنتيجه ساعتهاي سرمايي  درآنها كامل گرديده و نياز            
 . آنها  بر طرف شده بودسرمايي

 

 
 

 

 
و آنزيم ) باال( مدل و نمودار تغييرات پروتئين -٨ و ٧شكل 

 در رقم سياه دانشكده نسبت به زمان) پايين(پراكسيداز 
 
 بحث

بررسي پروتئين هاي محلول در جوانه گل گيالس تغييرات          
 پروتئين کل در    .معني داري را در طي مراحل نموي نشان داد          

ي خرداد تا مرداد به طرز قابل توجهي افزايش  مي            فاصله ماهها 
يابد اين افزايش در ارقام مورد بررسي متفاوت بود بگونه اي که              
مقدار آن از سه تا هفت برابر متغير بوده و حداکثر در رقم زود                

 اين افزايش در اثر      .گلده و زود رس فراسيدا مشاهده مي گردد        
ختماني در مريستم   فعاليت شديد تقسيم سلولي و تغييرات سا        

رويشي و تبديل آن به مريستم هاي زايشي که نيازمند به سنتز             
پروتئينهاي جديد و ساير آمينو اسيدهاي ضروري جهت اين             

اختالف . )٧،  ٦،  ٢(فعل و انفعاالت مي باشد بوجود خواهد آمد          
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مشاهده شده در شروع سنتزپروتئين در ارقام مورد مطالعه               
الف در شروع بيوسنتز پروتئينهاي       مي تواند نشان دهنده اخت     

آنزيمي و غير آنزيمي الزم جهت رشد و نمو جوانه  ورسيدن به               
بيشينه آن ناشي از فعال شدن متفاوت ژن هاي مسئول در اين             

 شروع افزايش سنتز    “ فرا سيدا    ”فرايند باشد بگونه اي که دررقم     
 “ سياه دانشكده   ”اين پروتئينها در دهه اول خرداد ودر رقم           

دين روز قبل از اين تاريخ مشخص گرديده است بر همين               چن
اساس دامنه گل انگيزي در اين ارقام نيمه دوم تيرماه خواهد بود           

  اين نتايج با بررسي هاي گايموند و همکاران                           .
در خصوص تعيين زمان گل انگيزي در گيالس رقم            ) ١٩٩٨(

 آنها مشخص    .بينگ با ميکروسکوپ الکترونيکي مطابقت دارد       
دند که اولين تغييرات از مرحله رويشي به زايشي در دهه               نمو

اول خرداد ماه و تمايز پريموردياي اندامهاي زايشي در حدود سه           
 . تا چهار هفته بعد از آن يعني در اواسط تير ماه اتفاق مي افتد 

تغييرات پروتئين کل پس از طي دوران گل انگيزي در                
اشکال متفاوت ديگري   فاصله ماههاي تير تا اسفند ماه داراي           

بوده و ارتباط مشخصي را با ساير مراحل نموي جوانه گل نشان             
مي دهد بگونه اي که پس از رسيدن به يک ماکزيمم در اواخر               
خرداد تا تير ماه مجدداً شروع به کاهش نموده و اواخر شهريور              
ماه تا مهر ماه به حداقل ميزان خود در طول دوره رشد و نمو                 

و پس از آن مجدداً با شروع فصل سرما و قرار              جوانه مي رسد    
گرفتن جوانه هاي گل در معرض دماهاي موثر در شکسته شدن            
ركود افزايش معني داري در پروتئين جوانه ها مشاهده مي               

 کاهش ميزان پروتئين کل پس از طي دورة تمايز يابي               .گردد
اندامهاي گل احتماالً بخاطر کند شدن تقسيم سلولي در اين              

له و کاهش دما و آغاز مرحله ورود گياه به ركود عميق مي               مرح
 نتايج حاصل از بررسي قلمه هاي شاخه در اين مرحله               .باشد

يعني اواخر مهر ماه تا اوايل آبان ماه تحت شرايط فورسينگ نيز             
 .هيچگونه فعاليت قابل مشاهده اي را در جوانه بوجود نياورد

شان دادند که     نيز ن  ) ١٣٧٧(ابراهيم زاده و همکاران         
پروتئينهاي محلول جوانه انتهائي زعفران مزروعي در طي دوران          
خواب داراي روند کاهشي و پس از شکسته شدن ركود مجدداً             

 . داراي يک افزايش خواهد شد 
نيز مشخص نمودند که رشد       ) ١٩٩٧(بونهوم و همکاران     

طرحهاي اوليه گل جوانه هاي هلو که در معرض دماهاي سرد از            

اکتبر تا ژانويه قرار گرفته بودند به طور پيوسته ادامه مي               ماه  
يافت ولي اين رشد در جوانه هاي محروم از سرما مشاهده نمي              

آنها همچنين در طول اکتبر تا نوامبر کاهش نوکلئوتيدها و          . شد  
از ژانويه به بعد افزايش نوکلئوتيدها را در اين جوانه ها مشاهده             

 .نمودند
 

 
نمودار تغييرات كل آنزيم پراكسيداز و پلي فنل  مدل و -٩شكل 

 اكسيداز در ارقام مورد بررسي نسبت به زمان
 

 ٨٩ و   ٨١نيز افزايش پروتئين هاي     ) ١٩٩٧(آرورا و همکاران    
 کيلودانتوني را در    ١٨ و   ٦١کيلو دالتوني و کاهش پروتئين هاي       

    P.avium L cv و P.serruata Lindl.cv.Kwanzanارقام  
Coeurde Pigeon    بررسي تغييرات پروتئين   .  مشاهده نمودند

در اوايل پائيز تا اواخر زمستان مشخص نمود که مرحله حداکثر            
ركود در ارقام مورد بررسي بر اساس روند تغييرات پروتئين               

روزو در رقم    ١٥٨ “ فراسيدا   ”متفاوت بوده بگونه اي که در رقم       
ان پروتئين به   روز پس از نمونه گيري ميز      ١١٣“سياه دنشكده   ”

حداقل و شدت ركود به حداکثر خود خواهد رسيد پس از اين               
مرحله در معرض گذاري جوانه هاي گل با سرما دهي موثر باعث            

 افزايش پروتئين در اين      .افزايش تدريجي پروتئين خواهد شد     
مرحله احتماالً بخاطر سنتز پروتئين هاي جديد و يا انتقال                

 )١٧(يا ريشه به اندامها مي باشد       پروتئين هاي ذخيره اي ساقه      
نتايج حاضر عالوه بر مشخص نمودن مرحله دقيق ورود گياه به            .

ركود که يکي از مهمترين نکات در مطالعات نياز سرمايي                 
مشخص مي نمايد که خروج گياه از ركود به             ) ١١(مي باشد  

شکل تدريجي صورت خواهد گرفت و اين خروج با افزايش                



 ...مطالعه گل آغازي و نياز سرمايي گيالس : بوذري و همكاران

 

١٥٠٧

 به مرحله تکامل خود در اواخر دي تا             ساعتهاي سرماي موثر   
 .اواسط بهمن ماه خواهد بود

پراکسيدازها داراي نقش بسيار گسترده در گياهان عالي مي          
باشند و مشخص گرديده است که اين آنزيم ارتباط نزديکي با              

مشخص شده است که بين      . )١٤،  ٣(مراحل نموي گياه دارد      
زگاري به سرما در     فعاليت کمي و کيفي آنزيم پراکسيداز و سا         
 سرما دهي    . )٣(گياهان مختلف ارتباط مثبتي وجود دارد           

همچنين باعث فعاليت آنزيمهاي متحمل به دماي پايين مانند           
نيز ) ١٩٩٣(کمرر همکاران     . )١٦(پراکسيداز خواهد شد       

تغييرات فصلي آنزيم پراکسيداز را در سه گياه سيب زميني،              
نمودند که در پائيز و      کوکب و سير بررسي نمودند و مشخص          

زمستان در الگوي ايزوزيم هاي پراکسيدازي تغييرات فاحشي           
بوجود خواهد آمد و دماي پائين باعث افزايش فعاليت                    
پراکسيدازها مي شود و بيشترين فعاليت پراکسيدازها در ابتداي          

 .فصل زمستان رخ مي دهد
 نتايج حاصل از بررسي آنزيم پراکسيدازها در طي مراحل            

لف رشد و نمو يعني قبل از بنيان گذاري اندامهاي گل و در              مخت
زمان شروع دوران ركود و پس از آن منجر به ارائه يک مدل                  
درجه دوم با ضريب تعيين بسيار باال گشت بطوريکه در تمام ارقام          
مورد بررسي ارتباط نزديکي بين فعاليت اين آنزيم و دوره هاي             

 .ر جوانه گل مشخص گرديدسرمادهي موثر و رفع نياز سرمايي د
نتايج حاصل همچنين مشخص نمود که همزمان با بنيان            
گذاري اندامهاي گل فعاليت اين آنزيم آغاز گشته و به تدريج با              
افزايش پريودهاي سرمايي  ميزان آن افزايش يافته و در زمانهاي           
متفاوتي به حداکثر ميزان خود در کليه ارقام مورد بررسي                 

 فراسيدا  ”ه اي که در رقم زود گلده و زود رس         خواهد رسيد بگون  
 روز فراواني ايزوزيمهاي پراکسيدازي به حداکثر         ٢٣٨پس از   “

ميزان خود رسيد در حاليکه در رقم تقريبا دير گلده و دير رس               
  روز پس از نمونه گيري      ٢٤٩ فراواني اين آنزيم   “سياه دانشكده ”
 

ل از بررسيهاي   از طرفي نتايج حاص   .به حداکثر ميزان خود رسيد      
تيمارهاي سرمايي قلمه هاي شاخه به طرز بسيار جالب توجه اي           
نتايج فعاليت اين آنزيم را مورد تائيد قرار داد  بگونه اي که در                 

سياه دانشكده داراي نياز    ”اين بررسي مشخص گرديد که رقم          
 نيزجهت سرمايي  ساعت ٧٠٠سرمايي  باالي بوده و تيمارهاي        

 داراي  “ فراسيدا   ” درحاليکه رقم  .نبود کافي آن نيازسرماي رفع
 ساعت  ٧٠٠کمترين ميزان نياز سرمايي بود و در تيمار کمتر از            

 .نياز سرمايي آن برطرف گشت
پلي فنل اکسيدازها نيز يکي از آنزيمهائي مي باشند که از              
ديرباز در موجودات زنده ويژه گياهان عالي شناخته شده اند و              

 بطور کلي مکانيسم هايي     .ه مي باشند  داراي نقش بسيار گسترد   
که باعث کاهش قدرت اتصال آنزيم به غشاء سلولي شده اند                
نظير يخ بستن و آب شدن وبه دنبال آنها تابش نور قرمز و غيره               

همچنين مشخص  . )٣(باعث افزايش فعاليت اين آنزيم مي شوند        
شده است که اين آنزيم مي تواند شاخص مراحل نموي معيني             

فعاليت اين آنزيم در    . )٢(ورود به مرحله آغازش گل باشد       مانند  
طي مراحل مختلف نموي در ارقام مورد بررسي شباهت بسيار             
زيادي با آنزيم پراکسيداز داشت به گونه اي که در معرض                  
گذاري جوانه هاي گل در سرماي موثر جهت شکسته شدن               

گشته  ركود و رفع نياز سرمايي باعث افزايش تدريجي اين آنزيم          
و در يک مقطع زماني که مصادف با اوايل تا اواخر بهمن ماه مي               

 . )٩شکل(باشد بتدريج از فعاليت آن کاهش خواهد يافت 
 

 سپاسگزاري
بدينوسيله از سركارخانمها دكتر ابريشم چي و دكترصبورا و          
دكتر ميقاني وآقايان دكتر رهنما و دكتر مير معصومي به خاطر            

گاهي وآقاي مهندس غفاري به دليل        مساعدت در امور آزمايش    
راهنمائي در مسائل آماري وهمچنين از مسئولين باغ تحقيقاتي          

 .موسسه اصالح وتهيه نها ل و بذر كرج تشكر مي شود 
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