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ارزیابی اثر روغن سویا بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به
سرما در انگور رقم "بیدانهسفید"
موسی رسولی* ،1پروانه روستایی 2و آرش بابایی

3

 -6استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه مالیر
 -2فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه مالیر
 -9استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه مالیر
(تاریخ دریافت -6931/3/22 :تاریخ پذیرش)6931/66/62 :

چکیده
پوشاندن تاکستان یکی از روشهای رایج در افزایش تحمل تاکها نسبت به تغییرات دمایی است و روغنها از
جمله ارزانترین پوششها هستند .به منظور مطالعه فیزیولوژیکی تأثیر پوشش روغن سویا بر جوانههای انگور،
محلولپاشی در غلظتهای  9 ،0و  60درصد روی انگور رقم "بیدانهسفید" در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در اوایل
پاییز و اواخر زمستان سال  6936در سه تکرار (بلوک) و شش تاک برای هر تکرار انجام شد .نمونهبرداری در سه نوبت
(ماههای دی ،بهمن و اسفند) در طول زمستان و دو نوبت (مرحلههای  4-9برگی جوانهها و آغاز شکوفایی گلها) در
بهار سال  6932انجام شد .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که در فصل زمستان پوشش روغن سویا تنها در ماه
اسفند اثر مثبتی روی تاکها داشت و با افزایش میزان کربوهیدراتهای محلول موجب کاهش نشت الکترولیتهای
جوانه نسبت به شاهد شد .در فصل بهار تیمار  9درصد روغن سویا در مرحله  4-9برگی جوانهها موجب افزایش
محتوای پرولین و کاهش محتوای مالوندیآلدهید شد که میتواند بیانگر تأثیر مثبت این غلطت در حفاظت از غشاء در
برابر دماهای پایین باشد .البته غلظت  9درصد تأثیر منفی بر محتوای رنگیزههای فتوسنتزی داشت .در طول فصل بهار،
تیمار  60درصد روغن سویا باعث افزایش محتوای کربوهیدراتهای محلول ،پروتئین و فعالیت آنزیمهای پراکسیداز،
آسکوربات پراکسیداز و پلیفنل اکسیداز شد .به طور کلی نتایج نشان داد که روغن سویا برای حفاظت تاک از سرما در
فصل زمستان مناسب نیست .استفاده از غلظت  9درصد روغن سویا جهت تأخیر در شکوفایی جوانهها در بهار و فرار از
سرمازدگی بهاره مناسب است اما باید همزمان با رویش جوانهها از سایر کودها جهت افزایش رنگیزهها و تقویت عملکرد
تاک استفاده شود تا تأثیر منفی روغن روی کاهش رنگیزهها جبران شود.
کلمات کلیدی :پروتئین ،پرولین ،رنگیزههای فتوسنتزی ،مالوندیآلدهید ،نشت الکترولیتها
* نویسنده مسئول

Email: mousarasouli@gmail.com
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مقدمه
انگور در استان همدان و شهرستان مالیر جایگاه

برای نمونه بالدوین )2009( 6پوشش واکس را پوششی

اقتصادی مهمی دارد .تغییرات آب و هوا در سالهای

مناسب و ارگانیک برای افزایش عمر انبارداری مرکبات

اخیر موجب خسارتهای مالی فراوانی به کشاورزان به

دانست .پایمرد ( )6932تأثیر مثبت پوشش واکس را

علت تنشهای دمایی گردیده است .با توجه به

در افزایش کیفیت انار در انبار نشان داد .رمضانیان و

گسترش و اهمیت کشاورزی ارگانیک استفاده از مواد

همکاران ( )6934اثر پوشش واکس را بر ویژگیهای

غیر شیمیایی و طبیعی در تمام مراحل تولید

کمی و کیفی پس از برداشت نارنگی کارا بررسی

محصوالت باغبانی در حال افزایش است (فتاحیمقدم

کردند .فتاحیمقدم و کیا اشکوریان ( )6932واکنش

و اشکوریان .)6932 ،با وجود ترکیبات و کودهای

های بیواکتیو پوششهای واکس بکار رفته بر روی

شیمیایی که میتوانند تحمل گیاه را به سرما افزایش

مرکبات در طی انبارداری را مورد بررسی قرار دادند.

دهند اما به علت هزینه بر بودن و داشتن عوارض

روغن مورد نظر در پژوهش حاضر روغن سویا میباشد.

جانبی و از همه مهمتر آسیب به محیط زیست خیلی

در پژوهشهای گذشته از روغن سویا جهت طوالنیتر

توصیه نمیگردند .پوشانیدن تاکستان یکی از

کردن دوره رکود و به تأخیر انداختن رویش جوانهها

روشهای رایج در افزایش تحمل تاکها نسبت به

در بهار استفاده شده است .مطالعات چایانی و همکاران

تغییرات دمایی در فصل خواب است که به صورت

( )6936نشان داد که محلولپاشی روغن سویا با

سنتی با خاک تاکهای خوابیده پوشانده می شوند.

غلظتهای  9و  60درصد به همراه نفتالین استیک

سایر درختان و تاکهایی که به صورت ایستاده پرورش

اسید موجب تأخیر در باز شدن جوانههای انگور رقم

داده شدهاند نیز به روشهای بومی با گونی یا پوشش-

"فخری" و فرار از سرمازدگی بهاره میگردد .دیتون 2و

های پالستیکی یا عایقهای دیگر پوشانده میشوند

همکاران ( )6332و کرانفله )2060( 9مشاهده کردند

(طالقانی و همکاران .)6939 ،بدیهی است که در

که اسپری روغن سویا در غلظتهای  8تا  60درصد

صورت استفاده از روغن بجای سایر پوششها در هزینه

موجب به تأخیر انداختن شکست خواب جوانهها در

و زمان صرفهجویی خواهد شد .استفاده از پوشش

انگور و نیز تأخیر در گلدهی در درختان هلو و زردآلو

روغنی در بین کشاورزان بیشتر برای نگهداری میوهها

میگردد .ریگارد 4و همکاران ( )2001بیان کردند که

از سرما و افزایش عمر میوه در سردخانهها کاربرد دارد.
1. Baldwin
2. Deyton
3. Qrunfleh
4. Reighard
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کاربرد روغن سویا در دوره خواب گیاه با تغییر در

پوشش روغن را بجای خاک و سایر مواد به کشاورزان

ترکیب هوای داخل جوانهها و محدود کردن تبادالت

معرفی کرد عالوه بر کاهش هزینهها و حفظ محیط

گازی موجب طوالنیتر شدن دوره رکود میشود.

زیست ،به دانشی در مورد تعامالت درونی گیاهان با

مکانیسم اثر پوشش روغنی به این ترتیب است که

هم دست خواهیم یافت.

استفاده از پوشش روغن موجب افزایش کربن
مواد و روشها

دیاکسید اطراف بافت گیاه میشود و نوعی اثر گلخانه

این آزمایش در یکی از تاکستانهای شهرستان

ای در اطراف گیاه پدید می آورد.
یکی از مزایای دیگر محلولپاشی روغن روی تاکها،

مالیر استان همدان ،در حوالی پردیس دانشگاه مالیر

قابل استفاده بودن آن هم در زمستان و هم در بهار

واقع در  9کیلومتری جاده اراک انجام شد .این ناحیه

است .همچنین سازگار با محیط زیست است و مانند

دارای آب و هوای سرد و معتدل با تابستانهای معتدل

سایر پوششها موجب آلودگی محیط زیست نمیشود.

مىباشد و در فصلهای سرد دما به  -20˚cنیز

در مقایسه با پوشاندن گیاه در زیر خاک ،استفاده از

میرسد .میانگین دمای ساالنه  28˚cو میزان بارندگی

روغنها میتواند موجب کاهش آلودگی گیاه به

ساالنه حدود  900میلیمتر است .تاکستان مورد

باکتریهای تشکیلدهنده هسته یخ و قارچهای عامل

آزمایش  61ساله بود که به روش سنتی کشت شده و

بیماریهای گیاهی شود .با این حال در پژوهشهای

آبیاری به صورت غرقابی صورت میگرفت .محلولهایی

اخیر توجه کمی به مطالعه در این زمینه شده است.

با غلظتهای  9 ،0و  60درصد از روغن سویا تهیه شد.

بنا بر فرضیه این پژوهش ،متابولیتهای درونی گیاه

محلولپاشی در دو مرحله روی رقم "بیدانه سفید" با

میتوانند تحت تأثیر عوامل بیرونی و محیطی قرار

سه تکرار (بلوک) از هر تیمار و هر تکرار روی شش

بگیرند .بعالوه با توجه به اینکه روغن سویا موجب

بوته مو انجام شد .مرحله اول محلولپاشی در اوایل

بیشتر و عمیقتر شدن رکود جوانهها و خروج دیرتر

پاییز قبل از ریزش برگها انجام شد و اثر آن در سه

جوانه از رکود در فصل بهار شده است ،آیا میتواند

مرحله نمونهبرداری در طول زمستان بررسی شد و

تأثیری مثبت در گیاه در فصل رکود داشته باشد .در

مرحله دوم محلولپاشی در اواخر زمستان بعد از

پژوهش حاضر هدف این بود که با بررسی برخی

نمونهبرداری سوم زمستان و قبل از باز شدن جوانهها و

شاخصهای فیزیولوژیکی درونی گیاه در فصل زمستان

روی نمونههای قبلی صورت گرفت و اثر آن در دو

و بهار ،تأثیر محلولپاشی روغن سویا روی میزان

مرحله نمونهبرداری در فصل بهار بررسی گردید.

تحمل گیاه به سرما مطالعه شود .در صورتیکه بتوان

محلولپاشی به صورتیکه تمام شاخههای تاکها خیس
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شدند (حالت چکیدن محلول از شاخهها) انجام شد.

زمانهای دقیق نمونهبرداری با توجه به مشاهده

نمونهبرداریها جهت بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی،

وضعیت و مراحل رشد تاکستان مشخص شد که در هر

در سه ماه فصل زمستان و از قسمت ساقه (قلمه

سال منحصر به سال و منطقه میباشد و قابل تعمیم

حاوی بیش از سه جوانه) انجام شد .نمونهبرداریهای

به سایر مطالعات مشابه نیست .دمای روزهای

بهاره در دو مرحله  9تا  4برگی جوانهها و نیز در زمان

نمونهبرداری در جدول  6آورده شده است.

آغاز شکوفایی گلها از قسمت برگ انجام شد.

جدول  -6مقدارهای حداقل ،حداکثر و میانگین دمای روزانه ثبت شده توسط ایستگاه هواشناسی مالیر در زمانهای
نمونهبرداری
دما ( (˚c

حداکثر دما
حداقل دما
میانگین دما

نمونهبرداریهای بهار

نمونهبرداریهای زمستان
دی

بهمن

اسفند

مرحله  9تا  4برگی جوانهها

آغاز شکوفایی گلها

69
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روش لیچتنتالر )6382( 9انجام پذیرفت .سنجش

تمامی مواد شیمیایی مورد نیاز برای سنجشها از
شرکت مرک آلمان تهیه شد و برای سنجشها از

غلظت پروتئین محلول نیز با استفاده از روش

دستگاههای اسپکتروفوتومتر ( UV-1200دیجیتالی

برادفورد )6321( 4انجام شد .برای سنجش فعالیت

مدل  JENUSساخت چین) و سانتریفوژ یخچالدار

آنزیم پراکسیداز و پلیفنلاکسیداز از روش کار و
9

( )6321و برای سنجش فعالیت آنزیم

(مدل  Z326Kشرکت ویتاطب کوشا نماینده کمپانی

میشرا

 Hettichآلمان) استفاده گردید.

آسکوربات پراکسیداز از روش ناکانو و آسادا)6386( 1

برای اندازهگیری مقدار پرولین از روش استاندارد

استفاده شد .در پایان تجزیه دادههای بدست آمده از

بتس 6و همکاران ( )6329استفاده شد .پراکسیداسیون

این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SAS 9.1بر اساس

لیپیدها با اندازهگیری مالوندیآلدئید ( )MDAبه

طرح بلوک کامل تصادفی انجام و میانگینها با استفاده

روش هیت و پکر )6313( 2انجام شد .برای سنجش

از آزمون چند دامنهای دانکن صورت گرفت.

قندهای محلول از روش فنل-اسید سولفوریک و برای
اندازهگیری مقدار رنگیزههای فتوسنتزی با استفاده از
3. Lichtenthaller
4. Bradford
5. Kar and Mishra
6. Nakano and Asada

1. Bates
2. Heath and Paeker
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نتایج و بحث

بهمن نیز در شاخصهای کربوهیدراتهای محلول و

اثر تیمار روغن سویا در فصل زمستان

پرولین به ترتیب در سطحهای  6و  9درصد اختالف

نتایج تجزیه واریانس در فصل زمستان سال 6936

معنیدار مشاهده گردید و در ماه اسفند از نظر هر سه

نشان داد که در ماه دی ،شاخصهای کربوهیدراتهای

صفت مزبور اختالف معنیداری در سطح  6درصد بین

محلول و پرولین در سطح  9درصد و شاخص نشت

تیمارهای روغن سویا وجود داشت (جدول .)2

الکترولیتها در سطح  6درصد معنیدار بود .در ماه
جدول  -2تجزیه واریانس دادههای مربوط به شاخصهای پرولین ،نشت الکترولیت و قندمحلول در طول زمستان 6936

پرولین

نشت الکترولیت

قندمحلول

پرولین

درجه آزادی

ضریب تغییرات ()%

قندمحلول

نشت الکترولیت

ماه دی

پرولین

تیمار
بلوک
اشتباه آزمایشی

2
2
4

ماه بهمن
ns

قندمحلول

منابع تغییر

نشت الکترولیت

میانگین مربعات

ماه اسفند

*0/03
0/06ns
0/06

**62/2
0/04ns
0/29

*939
16/9ns
32

*0/64
0/06ns
0/06

0/63
0/09ns
0/29

**60022
9/99ns
219

**0/22
0/004ns
0/06

**4/38
0/02ns
0/02

**99298
14/9ns
31

3/3

1/9

9/84

3/4

3/9

2/61

3/9

2/99

9/2

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  %9و .%6

غلظت روغن سویا ()%

نشت الکترولیت

قندمحلول

پرولین

قندمحلول

پرولین

پرولین
0
9
60

0/81b
6/61a
6/69a

ab

244
219a
293b

a

b

4/88
9/2a
9/4a

6/02
6/44a
6/62b

نشت الکترولیت

نشت الکترولیت

ماه دی
9/49c
3/9a
2/04b

ماه بهمن

قندمحلول

جدول  -9مقایسه میانگین دادههای مربوط به شاخصهای پرولین ( ،)mol g-1FWنشت الکترولیت ( )S g-1FWو قندمحلول
( )mg g-1DWدر طول زمستان 6936

ماه اسفند
b

612
244a
224a

a

6/44
0/31b
6/42a

a

9/62
2/12c
9/93b

c

23/94
238a
688b

اعداد هر ستون با حروف مشابه در سطح احتمال  %9تفاوت معنیداری ندارند.

مقایسه میانگین دادهها براساس آزمون دانکن

افزایش میزان پرولین جوانه شد .در ماه بهمن تیمار 9

نشان داد که تیمار روغن سویا در ماه دی موجب

درصد و در ماه اسفند تیمار  60درصد موجب افزایش
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محتوای پرولین شدند (جدول  .)9افزایش پرولین در

 )6پوشش روغن سویا نه تنها تأثیر حفاطتی نداشت

گیاهان یک مکانیسم دفاعی در زمان تنش است که

بلکه میزان آسیب به غشا افزایش یافت اما با تعدیل

اثرات تنش را تا حدودی تعدیل میکند .با اینکه انتظار

هوا در ماه اسفند و افزایش میانگین دمایی (میانگین

میرفت وجود پوشش روغنی موجب حفظ جوانه از

دمای  8درجه سانتیگراد) پوشش روغن سویا

تغییرات دمایی و یا تعدیل تغییرات دمایی شود اما در

عملکردی بهتر از گیاه بدون پوشش داشت و میزان

ماه دی ،تیمار روغن سویا موجب تنش بیشتر به گیاه

آسیب غشا کمتر از شاهد بود .علت این امر میتواند

شده است .همانطور که در جدول ( )6آمده در طول

انجماد روغن سویا در اوایل زمستان باشد .با توجه به

ماههای بهمن و اسفند میانگین دمایی افزایش یافته

جدول  6در مرحله اول نمونهبرداری کمینه دمای

است و همسو با افزایش میانگین دمایی تغییرات

اعالم شده از مرکز هواشناسی مالیر  -64درجه

پرولین بیانگر افزایش سازگاری به دماهای پایین است،

سانتیگراد بوده است .در حالیکه میدانیم دمای انجماد

بطوریکه وجود پوشش روغنی در ماه اسفند موجب

روغن سویا  -61درجه سانتیگراد است (النا 2و

کاهش محتوای پرولین نسبت به شاهد شده است.

همکاران .)2009 ،نزدیک شدن دمای منطقه به دمای

البته پژوهشها نشان دادهاند که پرولین در گیاهان در

انجماد روغن موجب شده است که احتماال پیوستگی

مدت سازگاری به انواع تنشهای محیطی نیز تجمع

پوشش روغن از بین برود و در قسمتهایی گیاه بدون

مییابد (اونسل 6و همکاران .)2000 ،بطوریکه افزایش

پوشش بماند و مواجه ناگهانی با دمای محیط در

پرولین موجب حفظ غشا در برابر تنشها میگردد اما

محدود زمانیکه دما احتماال کاهش یافته موجب

نتیجه حاضر با توجه به هر دو شاخص پرولین و میزان

خسارت بر غشاء شده و تأثیر منفی بر جوانهها نسبت

نشت الکترولیتهای غشا بیان شد .در ماه دی میزان

به شاهد بدون پوشش داشته باشد .در نمونههای بدون

نشت الکترولیتها در تیمارهای روغن سویا بیشتر از

پوشش به علت اینکه در مواجه با کاهش تدریجی

شاهد بود که نشاندهنده آسیب بیشتر غشاء در

دمای محیط بودهاند ،سازگاری نسبی بیشتری داشتند

تیمارها میباشد .در ماه بهمن تیمار روغن سویا تأثیر

نسبت به جوانههایی که بطور ناگهانی با سرما روبرو

معنیداری روی میزان آسیب غشاء در گیاه نداشت اما

شدهاند و به این علت نمونههای شاهد آسیب غشایی

در ماه اسفند موجب کاهش آسیب نسبت به شاهد شد

کمتری را در اوایل زمستان نشان دادند .نتایج مقایسه

(جدول  .)9بنابراین در شرایط آب و هوایی سرد با

میانگینها نشان داد که در ماه دی تیمارهای روغن

میانگین دمایی پایین مانند نمونهبرداری اول (جدول

سویا اثری روی مقدار کربوهیدراتهای محلول نسبت

1. Oncel

2. Lanna
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به شاهد نداشتند .در ماههای بهمن و اسفند تیمارهای

اثر تیمار روغن سویا در فصل بهار

روغن سویا موجب افزایش کربوهیدراتهای محلول در

نتایج تجزیه واریانس تمامی شاخصهای مورد

جوانهها شدند و کمترین مقدار کربوهیدراتهای

بررسی در فصل بهار اختالف معنیداری را در سطح

محلول مربوط به شاهد بود (جدول  .)9محلولپاشی

احتمال  6درصد بین تیمارهای روغن سویا نشان

روغنها بر روی درختان ،باعث افزایش مقدار کربن

دادند و تنها شاخص کلروفیل  bدر نمونهبرداری اول

دیاکسید میشود و در پاسخ به این شرایط محتویات

در سطح  9درصد معنیدار شد و در نمونهبرداری دوم

کربوهیدراتها افزایش مییابد (اپرون 6و همکاران،

شاخصهای کلروفیل  bو کربوهیدراتهای محلول

 .)6334پژوهشها نشان دادهاند که افزایش کربن

اختالف معنیداری را نشان ندادند (جدول .)4

دیاکسید میتواند موجب افزایش کربوهیدراتهای

در نمونهبرداری اول میزان پرولین برگها در

غیرساختاری گردد (اپرون و همکاران .)2064 ،از

تیمارهای روغن سویا افزایش یافت و در غلظت 9

سویی دیگر در منابع علمی کربوهیدراتهای محلول

درصد بیشترین مقدار افزایش پرولین مشاهده شد .در

بهعنوان یک تنظیمکننده اسمز معرفی شده است که

همین غلظت کمترین مقدار مالوندیآلدهید نیز

باعث استحکام غشا در برابر آسیبهای ناشی از

مشاهده شد (جدول  .)1پژوهشهای قبلی نشان

تنشها و کاهش نشت الکترولیتها میشود (جوشی

2

دادهاند که اثر پرولین در حفاظت غشاء از آسیبها هم

و همکاران .)2002 ،با توجه به اینکه در پژوهش حاضر

بهصورت مستقیم و هم با تصفیه رادیکالهای آزاد و

میزان کربوهیدراتهای محلول در ماههای بهمن و

حفاظت از پروتئینهای غشایی میباشد (عراقی و

خصوصاً اسفند نسبت به شاهد بیشتر بود و در همین

همکاران .)6930 ،از آنجا که در این پژوهش مقدار

زمانها مقدار نشت الکترولیتها نسبت به شاهد کمتر

کربوهیدرات محلول در تیمار  9درصد نسبت به شاهد

مشاهده شد ،میتوان بیان کرد که در طول رکود تأثیر

تغییر نکرده بود ،میتوان بیان کرد که تأثیر پرولین در

محافظتی کربوهیدراتهای محلول در غشا بیشتر از

حفاظت از غشاء در فصل بهار بیشتر از کربوهیدراتها

پرولین بوده و علت تأثیر مثبت محلولپاشی روغن

است .دلیلی دیگر بر این ادعا وجود همزمان باالترین

سویا در کاهش نشت الکترولیتها اثر آن روی افزایش

مقدار کربوهیدراتهای محلول و مالوندیآلدهید در

محتوای کربوهیدراتهای محلول باشد.

غلظت  60درصد روغن سویا میباشد .تیمار با روغنها
با پوشش دادن جوانهها موجب افزایش مقدار کربن
دیاکسید و کاهش اکسیژن (مشابه شرایط رشد در
1. Epron
2. Joshi
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جدول  -4تجزیه واریانس دادههای مربوط به شاخصهای فیزیولوژیکی در طول بهار .6932

درجه آزادی

پرولین
4/24

9/19

60

9/13

9/39

9/ 3

62/2

کلروفیل a

کلروفیل b

کارتنوئیدها

تیمار
بلوک
اشتباه آزمایشی

2
2
4

**660
0/06ns
0/69

**0/6
0/09ns
0/06

**9/28
0/009ns
0/66

**0/22
**0/29
0/09

**0/09
**0/02
0/002

*0/064
*0/06
0/002

0/02
0/0006ns
0/0009

پروتئین کل

منابع تغییر

قندمحلول

مالوندیآلدهید

میانگین مربعات

مرحله  9تا  4برگی جوانهها

CV%

**

آغاز شکوفایی گلها
تیمار
بلوک
اشتباه آزمایشی

2
2
4

ضریب تغییرات ()%

**2/03
0/68ns
0/62

0/06ns
0/02ns
0/02

**0/44
0/06ns
0/09

**0/64
**0/08
0/002

**0/069
**0/002
0/0002

0/006ns
0/0009ns
0/006

**0/06
0/0006ns
0/0006

8/38

4/16

4/99

2/09

4/ 4

62/28

60/81

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  9و  6درصد

جدول  -9تجزیه واریانس دادههای مربوط به فعالیت برخی آنزیمها در طول بهار 6932
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه
آزادی

پراکسیداز

تیمار
بلوک
اشتباه آزمایشی

2
2
4

پلی فنل اکسیداز

آسکوربات پراکسیداز

مرحله  9تا  4برگی جوانهها

CV%

**693
0/2ns
0/93

**0/92
0/009ns
0/024

**646
**2/24
0/04

3/14

69/82

6/24

آغاز شکوفایی گلها
تیمار
بلوک
اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرات ()%

2
2
4

**699
0/92ns
6/91

**2/94
0/22ns
0/91

**6/49
**6/21
0/04

66/6

63/82

4/6

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  9و  6درصد
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جدول  -1مقایسه میانگین دادههای مربوط به شاخصهای فیزیولوژیکی در طول بهار 6932

قندمحلول

پرولین

()µmol g-1FW

()mg g-1FW

مالوندیآلدهید

()µmol g-1FW

کارتنوئیدها

()mg g-1FW

کلروفیل a

()mg g-1FW

کلروفیل b

0
9
60

9/98a
4/99ab
9/26b

9/42a
9/98a
9/46a

9/11b
4/64a
4/46a

()mg-1 gFW

0
9
60

2/08c
64a
1/94b

2/09b
2/22b
2/42a

9/29b
2/21c
4/94a

پروتئین کل

غلطت روغن سویا
(درصد)

)(mg g-1FW

صفات

مرحله  9تا  4برگی جوانهها
9/92a
4/91b
9/6a

6/9a
6/64b
6/94a

ab

0/12
0/1b
0/24a

c

0/02
0/24a
0/64b

a

a

b

آغاز شکوفایی گلها
2/12a
2/9b
2/2b

0/99
0/29c
0/96b

0/01
0/09c
0/62a

0/2
0/62a
0/68a

اعداد هر ستون با حروف مشابه در سطح احتمال  9درصد تفاوت معنیداری ندارند.

جدول  -2مقایسه میانگین دادههای فعالیت برخی آنزیم ها در طول بهار 6932
صفات
غلظت روغن سویا (درصد)

پلی فنل اکسیداز

پراکسیداز

-1

آسکوربات پراکسیداز

-1

)(molar min mg protein

مرحله  9تا  4برگی جوانهها
0
9
60

4/88b
0/12c
69/33a

0
9
60

1/41b
1/28b
68/22a

6/98a
0/22b
6/28a

c

9/2
8/69b
68/1a

آغاز شکوفایی گلها
6/42c
9/62b
4/98a

9/69b
4/93c
9/28a

اعداد هر ستون با حروف مشابه در سطح احتمال  9درصد تفاوت معنیداری ندارند.

داخل گلخانه) میشود .در نمونهبرداری دوم مقدار

نقش محتوای پرولین در حفاظت از غشا بسیار مهم به

کربوهیدراتهای محلول در تیمارها و شاهد در یک

نظر میرسد و کاهش آن منجر به آسیبهای غشا

سطح بودند اما کاهش مقدار پرولین و افزایش میزان

شده است.

مالوندیآلدهید در نمونههای تیمار شده با روغن سویا

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که تیمار روغن

مشاهده شد .پژوهشها نشان دادهاند که پرولین غشاء

سویا در غلظت پایین موجب کاهش رنگیزههای

را از پراکسیداسیون حفظ میکند (جلیل 6و همکاران،

فتوسنتزی شد و در غلظت باال تأثیری روی میزان

 .)2002همانطور که قبال نیز بیان شده در فصل بهار

رنگیزهها نداشت (جدول  .)1همانطور که قبال بیان شد

1. Jalil
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پوشش روغنی موجب افزایش دیاکسیدکربن

و کاهش اکسیداسیون غشا گردید .در واقع پوشش

میگردد .در ارتباط با اثر کاهشی تیمار روغن سویا

روغن سویا موجب حفظ غشا و حفظ پروتئینهای

روی میزان فتوسنتز اپرون و همکاران ( )2064با

غشایی در نمونههای تیمار شده گشته است و مقدار

مطالعه روی درختان نشان دادند که در صورت قرار

کمتر پروتئین کل در نمونههای شاهد دلیلی بر

گرفتن نهالها در غلظت باالی کربندیاکسید ،مقدار

تخریب پروتئینهای غشایی به علت آسیب غشا

کلروفیل در واحد سطح و ظرفیت فتوسنتزی کاهش

میباشد .در مورد آنزیم آسکورباتپراکسیداز پوشش

مییابد؛ زیرا در این شرایط نیتروژن کمتری وارد

روغن اثر افزایشی روی مقدار آنزیم برگها داشت.

سیستم واکنشهای نوری فتوسنتز میشود (اپرون و

هماهنگ با این نتایج فتاحی مقدم و اشکوریان

همکاران .)2064 ،با وجود آنچه تاکنون بیان شد

( )6932نشان دادند که پوشش واکس موجب کاهش

برخی معتقدند که ظرفیت فتوسنتزی تحت تأثیر

مقدار اسید آسکوربیک در سردخانه میگردد و علت

افزایش مقدار کربندیاکسید قرار نمیگیرد (اپرون و

آن را تأثیر پوششی واکس در کاهش تبادالت گازی

همکاران .)2064 ،بعالوه وجود الیهای دیگر بعد از

اطراف میوه و افزایش مقدار کربندیاکسید دانستند.

الیه کوتینی سطح و آن هم از جنس روغن تبادالت

پوشش روغن سویا نیز چنین تأثیر پوششی را روی

گازی گیاه را با محیط اطراف کاهش میدهد و عالوه

گیاه دارد .البته باید توجه داشت که افزایش فعالیت

بر مقاومتهای روزنهای و هوای الیه مرزی سطح گیاه،

آسکوربات پراکسیداز و کاهش اسید آسکوربیک در

گازها برای تبادل باید با مقاومت الیه روغنی پوشش

میوه عاملی منفی بر کیفیت خوراکی میوه از نظر

هم روبرو شوند .این عامل هم موجب کاهش سوخت و

کاهش ترکیبات آنتیاکسیدانی آن است در حالیکه در

سازهای گیاه و کاهش متابولیسم رنگدانهها میگردد

برگ افزایش فعالیت این آنزیم بیانگر افزایش آمادگی

که در نهایت موجب کاهش نسبت رنگیزههای

سیستم دفاعی گیاه در برابر رادیکالهای آزاد ناشی از

فتوسنتزی در گیاهان پوشیده شده با روغن میگردد.

مواجه با انواع تنشها و آلودگیهاست و از آنجاییکه

در نمونه برداری اول تیمار روغن سویا محتوای

برگ به عنوان هدف اصلی مصرف خوراکی نیست ،باال

پروتئین کل را در گیاه افزایش داد اما در مورد آنزیمها

بودن مقدار آسکوربیک اسید در آن خیلی مالک

اثرات متفاوتی داشت .با توجه به کاهش رنگیزههای

نیست .بیشترین میزان آنزیم آسکورباتپراکسیداز در

فتوسنتزی تحت تأثیر پوشش روغنی ،احتمال اینکه

تیمار  60درصد روغن سویا در ارتباط با بیشترین

سنتز پروتئینها افزایش یافته باشد ،رد میشود .از

مقدار مالوندیآلدهید در این تیمار میتواند بیانگر

سویی دیگر پوشش روغن سویا موجب حفاظت از غشا

بروز آسیب غشایی در این تیمار باشد که موجب
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افزایش محتوای آنزیم آسکورباتپراکسیداز بهعنوان

موجب کاهش غلظت پوشش روغن روی شاخه و

یکی از عوامل آنتیاکسیدان اصلی باشد .این آنزیم با

برگها شده است.

حذف رادیکالهای آزاد به وجود آمده در اثر تنش

نتیجهگیری کلی

مقدار آسیب به غشا را کاهش میدهد و در زمان

در بررسی شاخصهای درونی در فصل زمستان

مواجه گیاه با تنشها در جهت ایجاد سازگاری بیشتر

بیان شد که در ماه آخر زمستان تأثیر تیمارهای روغن

گیاه با محیط مقدار آن افزایش مییابد (شیقوکا 6و

سویا بهتر از شاهد بود و در ماههای اول تأثیر منفی

همکاران .)2002 ،این نتایج با افزایش مقدار مالوندی

روغنها مشاهده شد .عالوه بر بحثی که در مورد نتایج

آلدهید به عنوان یکی از پارامترهای آسیب غشا در

بیان شد فرضیه دیگری نیز وجود دارد و آن کمتر

تیمار  60درصد روغن سویا نسبت به تیمار  9درصد

شدن پوشش روغنها روی جوانهها در ماه آخر

مطابقت داشت .پوشش روغن در غلظت  9درصد مقدار

زمستان به علت شستشو توسط بارشهای زمستانی

آنزیم پلیفنلاکسیداز را نسبت به شاهد کاهش داد

میباشد  .البته با توجه به مشاهدات پژوهش که قلمهها

(جدول  .)2هماهنگ با این نتیجه پایمرد ()6932

در نمونهبرداری سوم نیز روغنی و چرب بودند ،فرضیه

نشان داد که پوشش واکس فعالیت آنزیم پلیفنل

شستشوی کامل روغن رد میشود اما کمتر شدن

اکسیداز را کاهش میدهد .بررسی مقایسه میانگینها

ضخامت روغن پوششی و رقیقتر شدن پوشش اتفاق

در نمونهبرداری دوم نشان داد که در مورد محتوای

افتاده است .البته این فرضیه بحث در مورد تأثیر روغن

پروتئین و آنزیمهای آنتیاکسیدان ،غلظت  60درصد

سویا در افزایش غلظت دیاکسیدکربن و افزایش مقدار

روغن سویا تأثیر افزایشی داشت؛ اما در غلظت 9

کربوهیدراتهای محلول در پاسخ به این عامل بیرونی

درصد تأثیرات متنوعی از قبیل کاهش فعالیت

را مورد تردید قرار نمیدهد و تنها در کنار بحثهای

آسکوربات پراکسیداز ،پروتئین کل و افزایش مقدار

دیگر قرار میگیرد .با توجه به نتایج محلولپاشی روغن

پلیفنلاکسیداز مشاهده شد .این مشاهدات عکس

سویا در فصل زمستان به خصوص در ماه اول نمیتواند

نتایج مرحله قبل نمونهبرداری بود که علت آن میتواند

تأثیر مثبتی روی رکود و میزان تحمل گیاه به تغییرات

کاهش غلظت الیه پوششی در اثر رشد سریع شاخهها

دمایی در طول فصل زمستان در این منطقه داشته

باشد .در مرحله شکوفایی گلها سرعت رشد بسیار

باشد .از طرفی تاثیر مناسب روغن در اواخر زمستان با

بیشتر از مرحله  9تا  4برگی است .این رشد سریع

افزایش میانگین دمایی نشان میدهد که فرضیه
استفاده از پوشش روغنی نمی تواند صد درصد رد شود

1. Shigeoka
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و باید به دنبال استفاده از روغنی با دمای انجماد پایین

یک روش بهعنوان مثال استفاده از روغن سویا جهت

تر بود که بتواند در کاهش دمای زمستانه در منطقه

کاهش خسارات بهاره به باغداران کافی نیست و

مفید باشد .در فصل بهار روغن سویا موجب کاهش

درنهایت با بروز سایر عوارض ،موجب بدبینی باغداران

رنگیزههای فتوسنتزی شد که در نهایت موجب کاهش

به توصیههای علمی میگردد و نیاز به ارائه یک برنامه

عملکرد تاک در تولید میوه خواهد شد .با توجه به آب

کاملتر به باغدار در استفاده پیدرپی و زمانبندی

و هوای منطقه و بروز هرساله سرمازدگی بهاره و تأثیر

شده از روشهای ترکیبی میباشد که میتواند به

مثبت روغن سویا در حفاطت از غشا در اوایل بهار و

صورت محلولپاشی روغن برای فرار از سرما و سپس

فرار از سرمای بهاره و رشد دیرتر جوانههای انگور و

در مراحل بعدی استفاده از کودهای تقویتکننده

سایر درختان میوه ،به نظر میرسد که استفاده از این

جهت افزایش مقدار رنگیزههای فتوسنتزی و از بین

روش با صرفه و مفید باشد و تنها به علت کاهش

رفتن عوارض مضر روغن روی رنگیزهها باشد.

رنگیزههای فتوسنتزی نمیتوان اثرات خوب آن را
نادیده گرفت و کافی است به روشی دیگر مقدار

تشکر و قدردانی

رنگیزهها را افزایش داد .بعالوه همانطور که در بحث

بدینوسیله از باغدار محترم جناب آقای محمد

بیان شد استفاده از غلظت  9درصد روغن تأثیرات

صفر روستایی به خاطر فراهم کردن تاکستان برای

بهتری روی حفاظت غشا در مراحل اولیه رشد جوانه

انجام این پژوهش و نیز کمک در مراحل محلولپاشی

دارد و برای مراحل بعدی رشد نیز نیاز به برنامهریزی و

و نمونهبرداری تشکر و قدردانی مینماییم.

استفاده از کودهای دیگر میباشد .بهطور خالصه ارائه
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Abstract
Coating the vine is one of the common methods for increasing tolerance of vines against
temperature changes and oils are one of the cheapest cover. For physiological study of soybean
oil coating effect on table grape buds, spraying was done with concentration of 0, 5% and 10 %
on grape cv. "Bidaneh sefid", in a randomized complete block design on early fall and late
winter 2012 in three replications (blocks) and six plants for each replicate. Sampling was done
in three different times (January, February and March) during the winter and twice (3-4 leaf
stage of buds and early stage of blooming) in the spring of 2013. Results showed that coating
the vines with soybean oil in winter, had a positive effect on the vines only in march, and with
increase in the amount of soluble carbohydrates, the electrolyte leakage of buds was decreased
in comparison with the control. In spring, treatment with of 5% soybean oil increased proline
amount and reduced the amount of malondialdehyde showing the positive effects of this
concentration on preserving membrane under low temperatures. But 5% soybean oil had
negative effects on photosynthesis pigments. During spring, treatment with 10% soybean oil
increased the amounts of soluble carbohydrates, protein and enzymes of peroxidase, ascorbate
peroxidase and polyphenol oxidase. As a result, soybean oil coating is not suitable for winter.
Using 5% concentration to delay flowering buds in spring and escape from the spring frost is
suitable but is necessary to be used with other fertilizers for increasing pigments and improve
the yield at the beginning of bud growth and for decreasing negative effects of oil on
photosynthesis pigments.
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