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  چكيده

  

 و افتد ي سرد سال اتفاق ميها ماهكننده كه در  دوره ركود در درختان ميوه خزان

شناخت ركود و . درستي مورد بررسي قرار نگرفته استه ر بر آن تاكنون بفاكتورهاي مؤث

هاي محيطي  ها و ارقام مناسب به تنش تغييرات متابوليكي درگير در آن ما را در انتخاب گونه

در اين تحقيق تغييرات تركيبات قندي، نشاسته، پرولين و آب ميان بافتي . كمك خواهد نمود

طبس و  رس پيشرقم زردآلوي  6هاي  اييز تا اواخر اسفند در جوانهدر دوره ركود از ابتداي پ

 29و شاهرود  51، شاهرود )رس ميان(، كتابي و شاهرودي )زودرس(رس  نوري پيش

. در ناحيه گلمكان استان خراسان رضوي بررسي شد 1388-1387در سال  )ديررس(

دهم اسفند به فاصله زه تا پانپانزدهم مهر ما هاي زايشي و رويشي از جوانه برداري از نمونه

در بين ارقام مورد آزمايش بيشترين . زماني سي روز يكبار از ارقام مورد مطالعه صورت گرفت

مشاهده شد كه با  51ي رويشي رقم شاهرود ها جوانهدر ) گرم ميلي 36/34( مقدار قند محلول

 رس پيش ويشي و زايشيي رها جوانهدر . ي نشان داده استدار معنيساير ارقام تفاوت آماري 

ي دار معنيكمترين مقدار آب ميان بافتي ديده شد كه تفاوت  51بيشترين و رقم شاهرود  طبس

بيشترين پرولين را داشت كه  51ي رويشي رقم شاهرود ها جوانهبا يكديگر داشتند، همچنين 

ي گير اندازهات بين دو نوع جوانه زايشي و رويشي در تركيب .بود دار معنيبا ساير ارقام تفاوت 

ي مورد آزمايش ها ماهدر  .نبود دار معنيشده و در ارقام زردآلو تفاوت از لحاظ آماري 

ماه فصل زمستان ديده شد  3باالترين مقدار قند محلول در دي ماه و بيشترين ميزان پرولين در 

دي (سال بيشترين نشاسته در مهر ماه همچنين كمترين مقدار آب ميان بافتي در سردترين ماه 

  .مشاهده شد) ماه
  

  .ركود،كربوهيدرات، پرولين، آب ميان بافتي، زردآلو، سرما :هاي كليديواژه

  

  مقدمه

ي سرد سال براي بقاي گياهان ها ماهركود در طول 
د، درختاني كه در زيستگاه طبيعي خود باش ميضروري 
ندرت توسط سرما و يخبندان صدمه ه ب اند يافتهپرورش 

هاي فيزيولوژيكي و را در آنها مكانيسمبينند، زي مي

 آنهاكه به  اند يافتهبيوشيميايي سازگارپذيري توسعه 
 دهد مياجازه ركود در شرايط آب هوايي سرد زمستان را 

)Mirmohamady maibodi, 2003 .(هاي شروع  دوره
استراحت، استراحت و شكسته شدن استراحت با انجام 

و متابوليسم مواد  كنندگان رشدي تغييراتي در تنظيم
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داخل گياه همراه است كه گياهان را براي درجه 
 كنندي زمستان و بهار آماده ميها حرارت

)Rasolzadegan, 1990 .( ها پروتئيناين تغييرات در ،
، مواد محرك مقاومت، ها بافت، ميزان آب ها چربي

، اسيدهاي آلي، اسيدهاي آمينه آزاد و ها كربوهيدرات
يدهاي نوكلئيك در دوره ركود ديده تركيب شده و اس

محققان در ). Durner & Gianforna, 1991(شده است 
تحقيقات اوليه عامل اصلي ركود را قندها معرفي كردند، 
مقدار ناكافي آن را باعث ركود و علت خاتمه ركود توسط 

. دانستند سرما را تحريك و تبديل نشاسته به قند مي
چوبي و انتقال ي ها بافتهيدروليز نشاسته در 

و در نتيجه كاهش  ها جوانهاز پوست به  ها كربوهيدرات
 ها پروتئينكربوهيدرات پوست و چوب، افزايش هيدروليز 

و اسيدهاي آمينه آزاد پوست را با خاتمه ركود مرتبط 
  ).Wang, 1991(داند  مي

از  آنهاناشي از انتقال  ها جوانهافزايش قندها در 
است بنابر اين كاهش سطح  ها جوانهو پوست به  ها شاخه

به سرما  ها جوانهبا افزايش مقاومت  ها شاخهقند در 
در دوره ركود ). Rosa & Rallo, 2000(مرتبط است 

هاي ضد  ميزان مقاومت به سرما بستگي به حضور معرف
ساكاريدها،  ، پليها پروتئينتشكيل هسته يخي مثل 

. (Sung et al., 2003)دارد  ها چربي اسيدهاي آمينه و
قندها با وزن  غلظت باالي مواد غيرحالل خصوصاً

اي در  قابل مالحظه به طورملكولي كم در مرحله ركود 
). et al., 1983 Gusta( درختان مقاوم گزارش شده است

كاهش ذخيره كربوهيدرات در گياهان چوبي باعث 
د كه به خوبي شناخته شو ميكاهش مقاومت به سرما 

ه به حداقل و افزايش قندهاي كاهش نشاست. شده است
ي درختان پذير سازشمحلول به حداكثر باعث افزايش 

 ,Xavier & Ameglio)دشو ميبه سرماي پاييز و زمستان 

ركود و مقاوم شدن از مراحل خاصي پيروي . (2007
كند، نخستين مرحله تجمع مواد قندي است كه در  مي

ي در ، كاهش مقدار آب سلوليابد ميپرتوپالست افزايش 
مجدد غشاء سلولي  دهي سازمانواكوئل و سيتوپالسم و 

توسعه . دشو ميكه باعث تحمل سرماي سرد در گياهان 
آمده اند، در  به وجودي كه در فصل رشد قبل ها جوانه

دوره ركود متوقف شده و دماي سرد باعث بسته ماندن 
د شو ميدر طي دوره سرما  آنهاها و حفاظت  فلس

)Westwood, 1993.(  غلظت قند و پرولين در مرحله
كاهش كه غلظت نشاسته  ، در حالييابد ميركود افزايش 

شدن  پرولين از اسيدي). et al., 2007 Aron( يابد مي
و تجمع  دهد ميجلوگيري كرده و تنش سلولي را كاهش 
ي زيستي ها تنشآن در گياهان ممكن است در پاسخ به 

در . (Hare & Cress, 2004)د شو ميو غيرزيستي ايجاد 
و  يابد ميگياه سويا فعاليت پرولين با كاهش دما، افزايش 

 ,Chen & Ane( ن در زمستان بودآبيشترين مقدار 

در گياهان حساس به سرما افزايش پرولين ) 2005
سلولي به حدي نيست كه موجب افزايش مقاومت شود، 

وجود ه مگر اينكه مقادير بااليي پرولين قبل از تنش ب
تحقيقات اهميت غلظت ). Yelonsky, 1979(شد آمده با

پايين آب ميان بافتي، پروتئين ذخيره شده و 
براي عمل آنتي فريز در زمستان را در  ها كربوهيدرات

مقاومت  ).Meierin et al., 1980(انگور نشان داده است 
به سطح باالي آب  توان ميكمتر هلو نسبت به سيب را 

بيان شده كه ). Faust, 1987(ميان بافتي آن دانست 
با مقاومت به سرما و ركود ) آزاد يا باند شده(حالت آب 

رابطه دارد و در محيط مرطوب افزايش پرولين در 
 ,.Kirnak et al)دهد  ميمقاومت به سرما كمتر رخ 

2001; Faust, 1987) .هاي صورت گرفته روي  بررسي
داراي ارقام زردآلو در ايران نشان داده است كه اين ارقام 

تنوع ژنتيكي فراواني است كه باعث مقاومت تعدادي از 
ي محيطي خصوصا مقاومت به سرما ها تنشبه  آنها
هاي اخير صورت  پژوهش). Njatian, 2001(د شو مي

گرفته روي ارقام پسته نشان داد كه بين قند محلول، 
 آنهاو مقاومت  ها جوانهپرولين و آب ميان بافتي با ركود 

). Pakkish, 2009( اط مستقيم وجود داردبه سرما ارتب
هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين تركيبات 
شيميايي با مقاومت به سرما و زمان رسيدن ارقام 

  .دباش ميمختلف زردآلوي مورد مطالعه 
  

  ها مواد و روش

  مواد گياهي

ارقام مورد مطالعه ازكلكسيون زردآلو ايستگاه 
كيلومتري غرب  30در تحقيقات كشاورزي گلمكان واقع 

دو رقم زردآلوي  اين ارقام عبارتند از. مشهد تهيه گرديد
، دو رقم )رس پيشطبس و نوري  رس پيش(زودرس 
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و دو رقم ) شاهرودي و كتابي( رس ميانزردآلوي 
  ).29و شاهرود 51شاهرود (زردآلوي ديررس 

متر  سانتي 30براي هر رقم چندين شاخه به طول 
ايشي و رويشي بودند در فصول ي زها جوانهكه حاوي 

 30پاييز و زمستان از پانزدهم مهرماه به فواصل زماني 
و  88هاي  روز تا پانزدهم اسفند از درختان بالغ در سال

اين آزمون به صورت آزمايش . انتخاب شدند 1387
فاكتوريل در پايه طرح كامل تصادفي در چهار تكرار 

ر آزمايش انتخاب شده به منظو ها شاخه. انجام شد
ي قند، نشاسته، آب ميان بافتي و پرولين به گير اندازه

آزمايشگاه تحصيالت تكميلي گروه باغباني دانشكده 
آناليز دادها توسط . كشاورزي دانشگاه مشهد انتقال يافت

ها با شكلو رسم  MSTAT-Cو  JMPافزارهاي  نرم
  . انجام شد Excelافزار  نرم

  ي كربوهيدرات محلولگير اندازه

ي زايشي و ها جوانهبه اين منظور نيم گرم نمونه از 
رويشي بصورت جداگانه تهيه و توزين شدند، براي هر 

سپس در هاون . نمونه صورت گرفت 4رقم و هر زمان 
درصد  95اتانول  ليتر ميلي 5چيني آسياب شده و مقدار 

) بخش شناور(قسمت باالي محلول . به آن اضافه شد
 درصد مجدداً 70اتانول  ليتر ليمي 5جدا گرديده و با 

. استخراج عصاره بر روي رسوبات باقي مانده ادامه يافت
دقيقه در سانتريفيوژ  15عصاره استخراج شده به مدت 

از عصاره تهيه  ليتر ميلي 100. قرار گرفتند 4500با دور 
ليتر معرف انترون به آن اضافه گرديده و به  ميلي 3شده، 

. آب جوش قرار گرفت دقيقه در حمام 100مدت 
در طول موج  آنهاها پس از سرد شدن ميزان جذب  نمونه
به . نانومتر با دستگاه اسپكتوفتومتر قرائت گرديد 625

، 10هاي با غلظت  منظور رسم منحني استاندارد محلول
بر ليتر گلوكز تهيه و  گرم ميلي 100و  60، 40، 20

 نانومتر در 625ها در طول موج  جذب رنگ محلول
 نتايج حاصل از .دستگاه اسپكتروفتومتر خوانده شد

 بر گرم ميليي مقدار قند هاي محلول بر حسب گير اندازه
 & Somogyi)د گرم وزن خشك محاسبه و ارائه گردي

(Nelson, 1952.   
  ي نشاستهگير اندازه

نيم گرم نمونه گياهي را براي جدا كردن نشاسته در 
ر آورده شد، درصد به حالت يكنواخت د 80اتانول 

مخلوط مذكور سانتريفيوژ شده و بخش زيري با اتانول 
د، باقيمانده در شو ميدرصد چندين مرتبه شستشو  80

 5/6آب مقطر و  ليتر ميلي 5ب گرم خشك سپس آحمام 
درصد اضافه شده و در دماي  52پر كلريك  ليتر ميلي

مخلوط . گردد ي ميگير عصاره گراد سانتيصفر درجه 
فيوژ و بخش رويي نگهداري و با اسيد فوق سانتري

ي تكرار گرديد و مجددا سانتريفيوژ گير عصارهپركلريك 
گرديد و بخش رويي نگهداري و با آب مقطر به حجم 

از بخش  ليتر ميلي 2/0تا  1/0. رسانيم مي ليتر ميلي 100
 4رسانده و  ليتر ميليرويي را با آب ديونيزه به حجم يك 

را به هر لوله آزمايش اضافه و در  معرف انترون ليتر ميلي
به مدت  گراد سانتيدرجه  100حمام آب گرم در دماي 

دقيقه قرار گرفت، سپس لوله ها به سرعت سرد شده و  8
شدت رنگ را به وسيله دستگاه اسپكتوفتومتر در طول 

نانومتر خوانده و در نهايت از گلوكز براي تهيه  630موج 
يد و ميزان نشاسته بر محلول استاندارد استفاده گرد

بر گرم وزن خشك محاسبه گرديد  گرم ميليحسب 
)Hedge & Hofreiter, 1962.(  

  ها جوانهي محتوي آب گير اندازه

جوانه  10در هر تكرار  ها جوانهي آب گير اندازهبراي 
تهيه و بالفاصله براي تعيين وزن تر با استفاده از ترازوي 

سپس در فويل . گرم وزن گرديد 0001/0دقيق با دقت 
 70ساعت در آون  48آلومينيومي پيچيده و به مدت 

 قرار داده و سپس وزن خشك مجدداً گراد سانتيدرجه 
  .ي شدگير اندازه

 طبق رابطه زير محاسبه شد ها جوانهدرصد رطوبت 
(Kirnak et al., 2001):  

× 100
fw – DW 

Water Content (%) = 
DW 

  .وزن خشك است DWوزن تر و  fw در اين معادله
  ي پرولينگير اندازه

 ليتر ميلي 30گرم ناين هيدرين در  25/1
اسيد  ليتر ميلي 20اسيداستيك حل كرده، سپس 

 24موالر به محلول اضافه گرديده و به مدت  6فسفريك 
قرار گرفته  گراد سانتيدرجه  4ساعت در يخچال با دماي 

 ليتر ميلي 10گرم جوانه را در  2/0. تا تثبيت گردد
درصد اسيد سولفوساليسيليك سائيده و  3محلول 

مخلوط يكنواخت تهيه و عصاره حاصل با سانتريفيوژ 
دقيقه سانتريفيوژ شده  5دور در دقيقه به مدت  000/10
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از معرف ناين  ليتر ميلي 2از مايع رويي با  ليتر ميلي 2
اسيد استيك خالص مخلوط و به  ليتر ميلي 2هيدرين و 

قرار  گراد سانتيدرجه  100در دماي مدت يك ساعت 
ها محتوي مخلوط در حمام يخ سرد گرديده  لوله. گرفتند

و تكان  تولوئن اضافه ليتر ميلي 4ها  و به هر يك از نمونه
ثانيه دو اليه در لوله تشكيل  20پس از حدود . داده شد

ي غلظت گير اندازهد كه از اليه رنگي فوقاني براي شو مي
جذب رنگ محلول در طول موج . گرديدپرولين استفاده 

نانومتر توسط اسپكترفتومتر تعيين شده و با  520
مِيكرومول بر ليتر پرولين خالص  500استفاده از محلول

، 40 ،20، 10هاي  از محلول مذكور غلظت. رسم گرديد
ميكرومول بر ليتر تهيه شدند و  160و  120، 80، 60

رسم گرديد  مول بر ليتر منحني آنها بر حسب ميلي
(Bates et al., 1973) .  

  

  بحث نتايج و

  قندهاي محلول و نشاسته

ي ميزان قندهاي گير اندازهنتايج حاصل از 
ي راكد ارقام زردآلو در طي فصل ها جوانهاحياءكننده در 

كه  دهد مينشان  1387-88پاييز و زمستان سال 
ي زايشي و رويشي ها جوانهبيشترين مقدار قند در 

ي ها جوانهدر  آنها، كمترين 51قم شاهرود زردآلوي ر
بين . طبس وجود دارد رس پيشزايشي و رويشي رقم 

تفاوتي در ميزان قندهاي  29ارقام كتابي و شاهرود 
جوانه از لحاظ آماري مشاهده نشد ولي بين ساير ارقام 

همچنين بين . بود دار معنيدرصد اين تفاوت  5در سطح 
تمام ارقام مورد آزمايش ي زايشي و رويشي در ها جوانه

ي در ميزان قندهاي محلول مشاهده دار معنياختالف 
  .نگرديد

ها نشان داد كه ميزان نشاسته موجود در  بررسي
ي در حال ركود ارقام زردآلو بيشترين مقدار ها جوانه

مشاهده گرديد، اما  29ي رقم شاهرودها جوانهنشاسته در 
، 51ودي، شاهرودي ارقام شاهرها جوانهاز نظر آماري با 

  ).1جدول (نوري و كتابي تفاوتي مشاهده نشد 
ي مورد آزمايش بيشترين ميزان قند ها ماهدر طي 

محلول در ارقام زردآلو در دي ماه و كمترين ميزان در 
از ابتداي پاييز با سرد شدن . ي شدگير اندازهاسفندماه 

يكه به طورقندهاي محلول افزوده مي گردد  هوا به ميزان

بيشترين قند احياءكننده ) ماه دي(سردترين ماه سال در 
و سپس از مقدار آن كاسته  يابد ميتجمع  ها جوانهدر 
ي ركود ها ماهي نشاسته در گير اندازههمچنين . دشو مي

در ارقام مورد مطالعه نشان داد كه بيشترين  ها جوانه
 ها جوانهدر ) مهرماه(مقدار نشاسته در ابتداي پاييز 

و سپس شروع به كاهش نموده و همزمان  ابدي ميتجمع 
 مجدداً نشاسته در) اسفند ماه( ها جوانهبا فعاليت 

  ).2جدول (ابد ي تجمع مي ها جوانه
مطالعات انجام شده در ارتباط با تغييرات قندهاي 

كه  دهد ميمحلول و نشاسته در درختان معتدله نشان 
 روند تغييرات نشاسته دقيقاً عكس تغييرات قندهاي

محلول است همراه با كاهش دما در فصل پاييز ميزان 
و به ميزان محلول افزوده  يابد مينشاسته كاهش 

ساكاريدي است كه بر اثر د، زيرا نشاسته پليشو مي
فعاليت آنزيم هايي چون آميالز و مالتاز به گلوكز تبديل 

نشاسته به (اين نوع تبديل ). Hallowell, 1980(د شو مي
در گياهان براي مقابله با تنش دماي  )قندهاي محلول

تغييرات نشاسته . دشو ميپايين يك فاكتور مثبت تلقي 
و قندهاي محلول در طي فصل ركود مشابه نتايجي بود 

آمده  به دستكه در مورد درختان هلو، گردو و سيب 
 ,Ameglio et al., 2006; Durner & Gianforna) است 

1991; Sivacia, 2006).  
ي قندهاي محلول در طي گير اندازهل از نتايج حاص

كه  دهد ميدوره ركود ارقام مورد آزمايش نشان 
در مهرماه بيشترين قندهاي  51ي رقم شاهرود ها جوانه

ي ديگر در ها ماهداشته است كه با ارقام ديگر و  محلول را
كمترين ميزان قند . است دار معنيهمان رقم اين تفاوت 

اه اسفند مشاهده گرديد طبس و در م رس پيشدر رقم 
بود ولي با ارقام  دار معنياين تفاوت  ها ماهكه با ساير 

و شاهرودي در اسفند ماه تفاوتي  رس پيشنوري 
  ).1شكل (مشاهده نشد 

ي نشاسته براي ارقام مورد مطالعه و طي گير اندازه
كه بيشترين مقدار  دهد ميي مختلف نشان ها نازم

مشاهده  29اهرودينشاسته در مهرماه و در رقم ش
در همين رقم و ساير ارقام اين  ها ماهگرديد كه با ساير 

است و كمترين مقدار نشاسته در دي  دار معنياختالف 
). 2شكل (طبس مشاهده گرديد  رس پيشماه و در رقم 

ي سرد ها ماه، در طول دهد ميهمان طور كه نتايج نشان 
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ثر د، حداككن ميسال كه دماي هوا افت شديدي پيدا 
د و به همان شو ميديده  ها جوانهميزان قند محلول در 

نسبت ميزان نشاسته كاهش يافت، كه اين نشان 
ي تغييرات متابوليكي گياه در ها مكانيسم، دهد مي

ي سال چگونه نقش محافظت از گياه را ها ماهسردترين 
هاي پژوهشگران ديگر  د اين نتايج با يافتهكن ميايفا 

 ,.Ameglio et al., 2006; Gulen et al)يكسان است

2009).  
  آب ميان بافتي

 ها جوانهآمده در طي فصل ركود  به دستطبق نتايج 
ي ها جوانهدرصد آب موجود در  1387-88در طي سال 

طبس از بقيه ارقام بيشتر بود و رقم  رس پيشرقم 
 در. كمترين آب موجود در جوانه را دارا بود 51شاهرود 

 در حال ها جوانهفند درصد آب ي مهر تا اسها ماهطي 
  طي  در  يكه حداكثر درصد آببه طورنوسان بوده است 

 دي  و  آذر  يها ماه  طي  ماه اسفند و حداقل آن نيز در
كلي  به طور ).2و  1 هاي جدول(مشاهده گرديد 

طبس و در  رس پيشبيشترين مقدار آب در رقم 
و  51اسفندماه و كمترين مقدار آب نيز در رقم شاهرودي

  ).3شكل (در دي ماه مشاهده گرديد 
درختان ميوه براي رشد و نمو احتياج زيادي به آب 
دارند، ولي اگر در طي زمستان آب موجود در اسكلت و 

ي درخت از يك حد معين تجاوز نمايد باعث ها جوانه
آمده،  به دستطبق نتايج . دشو ميزدگي و مرگ گياه  يخ

اي ركود واقعي هستند يي كه دارها جوانهآب موجود در 
ي داراي ركود ها جوانهو يا  ها جوانهكمتر از ساير 

 ها جوانهتحميلي است و با برطرف شدن نياز سرمايي آب 
در هلو نيز چنين ). Faust et al., 1997( يابد ميافزايش 

نتايج حاصل از . تغييراتي در مورد آب گزارش شده است
  .ني داردها همخوااين پژوهش، نيز با اين يافته
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  ارقام زردآلوي زايش يها جوانهحله ركود رر مد مقايسه ميانگين تغييرات قند محلول - 1شكل 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

����� ��ر	 ���

رس

��ه�ود51 ��� رس

���

��ه�ود	 ��ه�ود29

ار��م

(�
�

�
ن 

وز
م 

�	
م/

�	
 


��
)

��
�

��
�

���

���ن

�ذر

د	

����

��ا!�

  
  ارقام زردآلو زايشي يها جوانهمرحله ركود مقايسه ميانگين تغييرات نشاسته در - 2شكل 
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  م زردآلوارقا ي زايشيها جوانهمقايسه ميانگين تغييرات آب ميان بافتي درمرحله ركود - 3شكل 
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  ارقام زردآلو زايشي يها جوانهمقايسه ميانگين تغييرات پرولين درمرحله ركود - 4 شكل

   
  مقايسه ميانگين تغييرات تركيبات شيميايي در ارقام زردآلو در دوره ركود -1جدول 

ارقام

  

   صفات

  29شاهرودي   شاهرودي  طبسي 51شاهرودي نوري  كتابي

جوانه 

  رويشي

جوانه

  زايشي

نهجوا

  رويشي

جوانه

  زايشي

جوانه جوانه رويشي

  زايشي

جوانه 

  رويشي

جوانه 

  زايشي

جوانه جوانه رويشي

  زايشي

جوانه 

  رويشي

جوانه 

  زايشي

  mg/gDw( B 9/30 B(قندهاي محلول

76/26D  

54/27D  

34/26A  

36/34A 48/33E  

28/26E  

33/25C  

31/29C  

35/28B  

39/31B  

26/30

 mg/gDw( B 74/41AB24/42AB( نشاسته

13/43AB 

15/42ABC 

06/42A 92/42BC 

81/41B 05/41ABC59/42A  

76/42A  

32/43A  

68/43

  CD07/45B (%)آب ميان بافتي

59/52AB 

4/74 B  

54 D  

26/43C 81/47A  

44/49A 92/56BC  

58/46B  

68/52BC 

62/46B  

44/55

  mol/mgFw�(  B 49/20C( پرولين

74/19D  

21/17E  

84/16A  

49/21A 24/21E  

6/15 F  

18/15C  

79/18D  

67/18B  

16/21B  

86/20

  .داري با هم ندارند اي دانكن تفاوت معنيدرصد آزمون چند دامنه 5هايي كه حروف مشترك دارند، در سطح در هر رديف ميانگين *
  

  دوره ركودي مختلف ها ماهمقايسه ميانگين تغييرات تركيبات شيميايي در  -2جدول 

ارقام

  

  صفات

  اسفند  بهمن  دي آذر آبان  مهر

جوانه 

  رويشي

جوانه

  زايشي

جوانه

  رويشي

جوانه

  زايشي

جوانه

  رويشي

جوانه

  زايشي

جوانه 

  رويشي

جوانه 

  زايشي

جوانه 

  رويشي

جوانه 

  زايشي

جوانه 

  رويشي

جوانه 

  زايشي

mg/gDw(  E 67/19E 55/19D 65/31D 73/29B 62/37B 58/35A 15/39A 9/38 C 64/34C 5/33 F 05/17F 27/16(قندهاي محلول

mg/gDw(  A 44/68A 74/67C 71/43B 75/44D 12/35C 55/36E 24/30D 07/30E 4/31 D 8/30 B 71/45B 75/44(نشاسته

B 15/53B 17/57C 15/50C 9/51 E 21/36D 78/42F 01/26E  85/38D 77/47C 99/51A 08/65A 75/71  (%)آب ميان بافتي

 µmol/mgFw(  E 47/12D 14/12D 34/15C 94/14C 44/19B 96/18A 68/22A 25/22A 56/22A 16/22A 26/22A 0/22(پرولين

  .داري با هم ندارند اي دانكن تفاوت معنيدرصد آزمون چند دامنه 5هايي كه حروف مشترك دارند، در سطح در هر رديف ميانگين *
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  پرولين

كه  دهد ميي پرولين نشان گير اندازهنتايج آزمايش 
ي وجود دارد دار معنيبين ارقام مورد آزمايش اختالف 

بيشترين پرولين موجود  51ي رقم شاهرودي ها جوانهدر 
. دباش مي دار معنياست كه اختالف آن با ساير ارقام 

سي ي زايشي رقم طبها جوانهكمترين مقدار پرولين در 
ي رويشي خود ها جوانهمشاهده شد كه با ساير ارقام و 

  ).1جدول (است  دار معنياين رقم تفاوت 
همچنين ديده شد كه همزمان با كاهش دما در 

و در دي ماه به  يابد ميفصل پاييز مقدار پرولين افزايش 
با  ها ماهحداكثر مقدار خود مي رسد اما اين مقدار براي 

  ).2جدول (ابت باقي مي ماند بهمن و اسفند تقريبا ث
بيشترين مقدار پرولين در دي ماه و براي رقم 

مشاهده شد اما از نظر آماري با رقم  51شاهرودي 
  ).4 شكل(اختالف مشاهده نگرديد  29شاهرودي 

ي پرولين در اين پژوهش گير اندازههمانطور كه 
ي در حال ركود از ها جوانه كه مقدار آن در دهد مينشان 
، تحقيقات انجام شده بر يابد مياسفند افزايش  مهر تا

روي زردآلود و هلو نتايج حاصل از پژوهش حاضر را 
كنند، زيرا اين الگوي تغيير پرولين در آنها نيز  تأئيد مي

 ;EL-Mansy & Walker, 1969)ديده شده است

Lassheen & Chaplin, 1971).  
ي تركيبات نشان داده است، قند محلول، گير اندازه

نشاسته و پرولين در ارقام ديررس زردآلو بيشتر از ارقام 
د يكي از داليل توان ميد، كه باش مي رس ميان زودرس و
به سرماي زمستان و بهار باشد ولي مقدار  آنهامقاومت 

در ارقام زودرس بيشتر از ارقام ديررس و  ها بافتآب 
دهنده ارتباط بين  د نشانتوان ميبود كه  رس ميان

ه سرماي بهاره و زمستانه اين ارقام با آب حساسيت ب
  . باشد آنهاي ها بافتبيشتر در 

  
REFERENCES 
1. Ameglio, T., Alves, G., Decurteix, M., Poirer, M., Bonhome, M., Guiliot, A., Sake, S., Brunel, N., Petel, 

G., Regcau, R., Cochard, H., Julien, J. L. J. & Lacointe, A. (2006). Winter biology in walnut tree: 
Freezing tolerance by cold acclimation and embolism repair. Acta Horticulturae, 241-250. 

2. Aron, J., Suzanne, M., Volenec, J. & Zachary, J. (2007). Differences in freeze tolerance of zoysia 
grasses: carbohydrate and proline accumulation. Crop Science, 47, 2170-2181. 

3. Bates, L., Waldren, P. P. & Teare, J. D. (1973). Rapid determination of the free proline of water stress 
studies. Plant Soil, 39, 205-201. 

4. Chen, Y. Z. & Ane, L. (2005). The relationship between seasonal changes in anti oxidative system and 
freezing tolerance in the leaves in Woody plants. Science Horticulture, 73, 272-279. 

5. Durner, E. D. & Gianforna, T. J. (1991). Peach pistil carbohydrate and misture contents and growth 
during controlled deacclimation following ethephon application. Journal of American Society for 
Horticultural Science, 116(3), 507-511. 

6. EL-Mansy, H. I. & Walker, D. R. (1969). Seasonal fluctuations of amino acids, organic acids, and 
simple sugars in “Elbert” peach and “Chinese” Apricot flower buds during and after rest. American 
Society for Horticultural Science, 94, 184-192. 

7. Faust, M. (1987). Physiology of temperate zone fruit trees. John Wileg and Sons New York: 338p. 
8. Faust, M., Erez, A., Rowland, L. J., Wang, S. Y. & Norman, H. A. (1997). Bud dormancy in perennial 

fruit trees: physiological basis for dormancy induction, maintenance, and release. Hort Science, 34(4), 
623-629. 

9. Gulen, H., Consev, A. & Eris, A. (2009). Cold hardiness of olive cultivars in cold-acclimated and non 
acclimated stages: seasonal alteration of soluble sugars and phospholipids. Journal of Agricultural 
Science, 1-9. 

10. Gusta, L.V., Tyler, N. J. & Chen, T. H. H. (1983). Deep under cooling in woody taxa growing north of 
the -40 degrees-c iso therm. Plant Physiology, 72, 122-128. 

11. Hallowell, E. R. (1980). Cold and freezer storage manual. AVI. Wetsport. CT. 195P 
12. Hare, P. D. & Cress, W. A. (2004). Implications of stress induced proline accumulation in plant. African 

Journal of Biotechnology, 9(7), 1008-1015.  
13. Hedge, J. E. & Hofreiter, B. T. (1962). In: whistler, R. L. and J. N. Be-Miller (Eds), Carbohydrate 

chemistry, Academic press, New York.211p. 
14. Kirnak, H., Kaya, C., Tas, I. & Higgs, D. (2001). The influence of water deficit on Vegetative growth, 

physiology, fruit yield and quality in egg plants. Plant Physiology, 27, 34-46. 
15. Lassheen, A. M. & Chaplin, C. E. (1971). Biochemical Comparison of Seasonal Variations in three 

peach cultivars differing in cold hardiness. Journal of American Society for Horticultural Science, 96(2), 



 1389، 4، شماره 41دوره ان ايرعلوم باغباني مجله        382

154-159. 
16. Meiering, A. G., Paroschy, J. H., Peterson, R. L. & Neff, A. (1980). Mechanical freezing injury in 

Grapvine trunks. Amreican Society for Enology and Viticulture. 81-89. 
17. Mir Mohamady Maibody, S. A. M. (2003). The physiological and breeding aspect, cold and freezing 

stress in crops. Golbon Publication. (In Farsi). 
18. Nejatian, M. A. (2001). Evaluation of genetic variation, some of apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars 

in local of Iran. Ph. D. Thesis. Faculty of Agriculture Tarbiat modares University, Iran. (In Farsi). 
19. Pakkish, Z. (2009). Evaluation of cold hardiness, physical and biochemical changes, during endo-

dormancy and heat requirement of pistachio (Pistacia vera L.) cultivars. Ph. D. Thesis. Faculty of 
Agriculture Shiraz University, Iran. (In Farsi). 

20. Rasolzadegan, Y. (1990). Temperate-zone pomology. Isfehan University Publication. (In Farsi). 
21. Rosa, R. D. L. & Rallo. (2000). Olive floral bud growth and starch content during winter rest and spring 

bud-break. Hortscience, 35(7), 1223-1227. 
22. Sivacia, A. (2006). Seasonal changes of total carbohydrate contents in three varieties of apple (Malus 

sylvestris Miller) stem cuttings. Scientia Horticulturae, 109, 234-237. 
23. Somogyi, J.D. & Nelson. (1952). A critical examination of the Nelson – Somogyi method for the 

determination of reduce sugar. Analytical biochemistry , 15(3), 373-381.  
24. Sung, D. Y., Kaplan, F., Lee, K. J. & Guy, C. L. (2003). Acquired tolerance to temperature extremes. 

Trends Plant Science, 8, 179-189. 
25. Westwood, M. N. (1993). Temperate zone pomology. Freeman and Co Timer press. Organ 482p. 
26. Wang, C. Y. (1991). Chilling injury of Horticultural Crops. 328 pages. 
27. Xavier, M. & Ameglio, T. (2007). Variation in cold hardiness and carbohydrate concentration from 

dormancy induction to bud burst among provenances of three European Oak Species. Tree Physiology, 
27, 817-825. 

28. Yelonsky, G. (1979). Accumulation of free proline in citrus leaves during cold hardening of young tree 
in controlled temperature regimes. Plant Physiology, 64, 425-427. 

29. Xavier, M. & Ameglio, T. (2007). Variation in cold hardiness and carbohydrate concentration from 
dormancy induction to bud burst among provenances of three European Oak Species. Tree Physiology, 
27, 817-825. 

 
 


