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The highest levels of total phenol and peroxidase at the graft union were higher on the GF-305 

incompatible rootstock than Gisela-6 compatible rootstock. Therefore, the finding of this study 

leads to the conclusion that phenolic compounds (mostly) and peroxidase activity can be used to 

pre-screen for incompatible grafts  
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گیاهی  تولیدات

 

12/30/0401 دریافت: تاریخ   
19/10/0041 :پذیرش تاریخ   

 

  روش از استفاده  با گیالس  پیوند ناسازگاری هنگامزود بینیپیش   امکان بررسی

 ای شیشهدرون 

   

 3مرجانی  علی   ، 2مقدم  گنجی   ابراهیم  ، 1جاللی  آرزو

 
 ایران   بجنورد،   ، اسالمی  آزاد   دانشگاه   بجنورد،   واحد   کشاورزی،   دانشکده   کشاورزی،  گروه   باغبانی،  دکتری   جوی دانش  -1

  تاروی    و   آماوزش   تحقیقاات،   ساازمان   وی، ض ر   خراسان   طبیعی   منابع   و   کشاورزی   آموزش   و   تحقیقات   مرکز   باغی،   و   زراعی   علوم   تحقیقات   بخش   دانشیار،   -2

 ایران   مشهد،   کشاورزی، 

 ایران   بجنورد،   ، اسالمی  آزاد   دانشگاه   بجنورد،  واحد   کشاورزی،   دانشکده   کشاورزی،   گروه ،   استادیار  -3

 چکیده 

  تد م   در   ای شیشه   درون   های روش   از   استفاده   با   اما   انجامد   طول   به   ها مدت  است   ممکن   پیوند   ناسازگاری   تعیین 

موزش کشاورزی و در مرکز تحقیقات و آ 1398-1399سال    مطالعه   این   یافت.  دست   مهم   این   به   توان می   کوتاه   زمان 

  و   کلل   فنل   میزان   مقایسه   و   گیالس پیوند   ناسازگاری   بینی پیش   امکان   بررسی   هدف  با خراسان رضوی  منابع طبیعی  

  تکلرار   سله   بلا   تصادفی   کامل   طرح  پایه   بر   وریل ت ک ا ف   آزمایش   قالب   در   ر ناسازگا   و   سازگار   پیوندهای   در   پراکسیداز 

  در   پایله   دوم   فاکتور   ، " عدلی "   و   " مشهد   سیاه "   ، " تکدانه "   ، " بینگ "   سطح   چهار   در   پیوندک   اول   ر فاکتو   شد.  انجام 

  داد   ان نش  نتایج   بود.  ناسازگار(   )شاهد  305  -افجی  و  168  -محلب   سازگار(، )شاهد  6  -گیزل  ، 5  -گیزل  سطح   چهار 

  و   درصلد   21/64  میلانگین   بلا   6-گیزل   پایه   روی   بینگ   رقم   در   ترتیب   به   پیوند،   گیرایی   درصد   ین ر ت م ک   و   بیشترین 

  بینگ   پیوند   در   پیوندک   طولی   رشد   و   برگ   تعداد   بیشترین   بود.  درصد   1/1  میانگین   با   305  -افجی   پایه   روی   بینگ 

  6  -گیلزل   روی   بینلگ   و   6  -گیزل   ی و ر   تکدانه   پیوند   در   ترتیب به   ریشه،   طول   و   تعداد   بیشترین   بود.  6-گیزل   روی 

  روی   تکدانله   پیونلد،   در   کلل   فنل   کمترین   و   305  -افجی   روی   تکدانه   پیوند،   در   کل   فنل    بیشترین   شد.  مشاهده 

  و   305  -افجلی   روی   بینلگ   پیوند   محل   در   ترتیب   به   پراکسیداز   فعالیت   میزان   کمترین   و   بیشترین   بود.  5  -گیزل 

  ارقلام   ، پیونلد   محلل   در   پراکسلیداز   و   کل   فنل   میزان   کلی طور به   شد.  ده اه مش  6  -گیزل   روی   بینگ   و   مشهد   سیاه 

  توان می   رسد می   نظر   به   بنابراین   بود.  بیشتر   6-گیزل   سازگار   پایه   به   نسبت   305  -افجی   ناسازگار پایه   روی  گیالس 

   .د و م ن   استفاده   ناسازگار   پیوندهای   لگری غربا   پیش   انجام   برای   پراکسیداز   و   فنلی   اتترکیب   سنجش   از 
 

رقم، سازگاری، فنل پراکسیداز،   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه 
 دارای  کا   هساتند  درختانی  حفظ  خواهان  باغداران  زهامرو
 رشاد،  میازان  در  پایا   نقاش  ب   توج   با  است.  ارزشمند  صفات
 پایا  انتخاب  میوه  اندازه  و  تولید  میزان  زودباردهی،  رشد،  عادت

) استارردبرخو بسیاری اهمیت از باغداران برای مناسب
 در گیاازا هایپایاا  (.

 تالقای  از  آلماان  گیازن  دانشاگاه  در  1971  تا  1965  هایسال
 از  هیبریادی  6-گیازا  شاد.  حاصا   گیالس  گون   یک  با  آلبالو

 عملکارد و بااردهی زود ب  ک  است 
 .() دشومی رمنج محصول  باای

  پروناوس   جان    های گونا    دیگار   از   پیوندک   و   پای    ک    زمانی 
  نشاود.   مشااهده   هاا آن   باین   خاوبی   ساازگاری   است   ممکن   باشند، 

  ترکیاب  محلاب  پای   با   آلبالو   و   گیالس   ارقام   همیش    مثال   عنوان ب  
)   دهنااد نمی   تشااکی    را   سااازگاری 

   ( )   مطالعااات   طباا    (. 
 مانناد سگایال ارقاام از برخای با 168 -محلب  پای  

 دامنا  باا گیازا هایپایا  اما است ناسازگار 
 اولیا   بینیپیش  رواین  از  است.  سازگار  گیالس  ارقام  از  وسیعی

 زیاادی  اهمیات  از  گایالس  ارقام  و  پای   بین  ناسازگاری  دقی   و
 (.) تاس برخوردار
  ساازگاری   بررسی   ور منظ   ب    چوبی   گیاهان   در   ریزپیوندی  روش 

  هاای نهال     تهیا  بارای  هاا روش  بهتارین  از  یکای  رقام،  و  پای   بین 
  ها گیاهچا    بلاو    ب    نداشتن   نیاز  دلی   ب   کوتاه  زمانی  در  شده یوند پ 

 (. )   است 
  پبوناد  ناسازگاری   تشخیص   تی ن س   های روش   ک  این   ب    توج    با 
  بینی پیش  جهت  پیوندی ریز  روش  از  استفاده  است   زمانبر   ای پروس  

)   اسات   کارآماد   بسایار   پیوناد   ناسازگاری   زودهنگام 
 .) 
  نقاش  ها آنزیم  از   برخی   پیوند   گیری شک    مرحل    اولین   طی   در 
  با    ها گونا    برخای   در   گاری ناسااز   مکانیسام  و  کنند می  ایفا  مهمی 
)   اسات   گرفتا    قارار   بررسای   ماورد   روش   چناد 
  هاای ش رو   همچاون   متفاوتی   های روش   از   اخیر،   های ل سا   در   (. 
  ، ( )   ای شیشاا    درون 

)   آیزوآنزیمای   آنالیز   ، )   آناتومی   مطالعات 
)   هاا   فن   آنالیز   (، 

  اسات   شده   استفاده   پیوند   ناسازگاری   سریع  بینی پیش  برای  ( 
  و   کناد می   تساهی    را   ناسازگاری   هنگام زود   تشخیص   ها تکنیک   این 

  گیرایی پدیاده   از   تاری دقیا    تحلیا    بارای   مدل   یک   است   ممکن 
 (. )   کند  فراهم   را   پیوند 

  نشااان   شاادن   لیگنیناای   در   را   هااا فن    نقااش   ادی یااز   مطالعااات 
  اتصاال   بارای   رشاد   اولی   مرحل   در  ترکیبات  ن ای  از  برخی  دهد. می 

  چااوبی   آونااد   دیااواره   های ساالول   دارنااد.   اهمیاات   پیوناادک   و   پایاا  
  فنلای   ترکیباات   سااکارید، پلی   از   متشاک    ک    دارند   پویا   ساختاری 

)   هساتند   پاروتیین   و   معدنی   مواد   لیگنین(،   )مانند 
  های اخ  شاا  در   کاا    دادنااد   نشااان     ( )   (. 

  هااای فنول   هلااو   و   زردآلااو   گاایالس،   آلااو،   گالباای،   ساایب،   درختااان 
  بساتگی   ها شااخ    رشاد   درج    ب    آن   میزان   ک    دارد   وجود   متفاوتی 

  ارزیاابی   بارای   نشاانگر   عنوان با    فنلی   ترکیبات   وجود   عالوه ب    دارد. 
 (. )   است   شده   ش گزار   پیوند   سازگاری 

  فنلای   ترکیباات   میزان   کردند   زارش گ     ( ) 
  باا   و   داشات   تفاوت   داری معنی   شک    ب    پیوند،   مح    پایین   و   باا   در 

  از   تاوان می   پیوند،   مح    در   آربوتین   تجمع   دار معنی   ارتباط   ب    توج  
  اساتفاده   زگار سا نا   پیوندهای   لگری با غر  پیش  انجام  برای  ترکیب  این 

  ناساازگاری   آیناد فر   در   کردند   گزارش     نمود. 
  پروسایانیدین  و  کااتچین  نظیار   ترکیباتی   بر   عالوه   گالبی   در   پیوند 
  داشات    نقاش   تواناد می   نیاز   آرباوتین   نظیر   دیگری   ترکیبات   ، 1بی 

 باشند. 
  ناسازگار   و   ار سازگ   پیوندهای   بررسی   در     ( ) 
  ک    فن   غلظت  ک   کردند   گزارش  ( )  ه ا ی گ  در 
بود.   سازگار   پیوندهای   از   بااتر   ناسازگار   دهای پیون   در 

  از   ممانعت   در   پراکسیدازها   نقش   مورد   در   بسیاری   های گزارش 
  گزارش   محققان   ( )   دارد   وجود   رشد 

  پیوندهای   از   ر شت بی   ناسازگار   دهای ون پی   در   پراکسیداز   میزان   کردند 
  پیوند   مح    ر د   نرمال غیر   شدن   لیگنینی   باعث   ک    است،   سازگار 

  بینی پیش   پژوهش   این   از   هدف   (. )   شود می 
  و   ای شیش    درون   روش   از   استفاده   با   گیالس   پیوند   ناسازگاری 

  ناسازگار   و   سازگار   پیوندهای   در   پراکسیداز   و   فن    میزان   مقایس  
 است. 

ا هروش و مواد
 باا  از شادند  گرفت   نظر  در  پژوهش  این  برای  ک   هاییپای 

 طبیعای  مناابع  و  کشااورزی  آماوزش  و  تحقیقات  مرکز  یمادر
 ناوک  هاایمریستم  از  استفاده  باپیوندی  ریز  شدند.  تهی   مشهد
 سایاه"  ،"بینا "  ،"عادلی"  شاام   گایالس  رقام  چهار  شاخ 
 لابحم  ،5-گیازا  ،6-گیزا  پای   چهار  روی  "تکدان "  و  "مشهد
 تحات  305  -افجی  و  (  شده  گزینش  کوتاه  پا  )کلون
 شااهد  6-گیازا  پای   آزمایش  این  در  شد.  انجام  استری   یطشرا

 بررسای  جهات  باود.  ناساازگار  شااهد  305  -افجای  و  سازگار
 خاودش(  روی  پایا   هار  )پیوند  فاکتور  پراکسیداز  و  فن   میزان

 شد. گرفت  رظن در  شاهد تیمار عنوانب 

 پیوندک و پایه هاینمونه ریز  زیاس  آماده
  رشد   دوره   اواخر   در   بالغ   درختان   شاخساره   نوک   از   هایی قلم  

  قطره  چند  حاوی  آب   درون   دقیق    10  مدت ب    ها، جوان    شد.   تهی  
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  آب   جریاان   زیار   در   دقیقا   20 و  شاده  داده  قرار  ظرفشویی  مایع 
  اساید  لیتار لی ی م   100  محلاول   درون   ساس    گرفتناد.   قرار   روان 
  دقیقا    10  مادت ب    سایتریک،   اسید  لیتر میلی  150و  یک رب آسکو 
  اساتری   شادند.  ور غوط   ها بافت  شدن  ای قهوه  از   ری جلوگی   برای 

  ضادعفونی   و   دقیق    1  مدت ب    ( % 70  )الک    اتانول   توسط   سطحی 
  و   دقیقا (   15 مدت ب   درصد  10)  سدیم  هیسوکلریت  توسط  کام  
 شدند.   و تش شس   مرتب    س   مقطر آب  توسط  ها نمون  ریز   نهایت  در 

  ای ه نموناا  ریز   هااا جواناا    از   برگاای   هااای فل    حاا ف   از   بعااد 
  استریومیکروساکو    زیار   متار میلی   0/ 5  از   کمتر  ابعاد  با  مریستمی 

  ( )   مادل 
  مااکرو   عناصار   شام    یافت  تغییر     کشت   محیط   درون   و   شده   جدا 
  محایط   شادن   جامد   برای  آگار  لیتر  در  م گر  6 ها، ویتامین  ، میکرو  و 

  در  گارم میلی  1 حاوی  رشد  کننده م تنظی  و   ساکارز   گرم   30  کشت، 
  جیبارلین  لیتار   در   گارم میلی   1  و   ( )   پورین   آمینو   بنزی    لیتر 
  دوره  باا )  رشاد  اتاا   ب   شده  کاشت   های نمون   شدند.  کشت  ( ) 

  و میکار   36  نور   شدت   و   تاریکی   ساعت   8  و   روشنایی   ساعت 16نوری 
  منتقا    گراد( ساانتی  درجا   25± 1 دمای  و  ثانی   بر  مربع  متر  مول 

  محایط   با    شاده   تولیاد   جدید   های نوشاخ    هفت    س    از   بعد   شدند. 
  منتقا   ،  لیتار  در  گارم میلی  2  حاوی   یافت    تغییر     کشت 
 گردید.   استفاده   پیوندک  عنوان ب   واکشت  مرحل    س    از   بعد   و   شدند 

   کشت  محیط  درون  شدن    ری است  از  بعد  نیز   ی  ا پ   نمون  ریز 
  شادن  فعال  از  بعد  گرفتند.  رار ق  رشد  کننده تنظیم   بدون   یافت  تغییر 
  شاده فعال   و   ساالم   های جوان    هفت (   3  گ شت   از  بعد  )تقریبًا جوان  
  2  حااوی   یافتا  تغییر     کشات  محایط  ب   پرآوری  مرحل   جهت 
 شدند.  تق  ن م    رشدی   کننده تنظیم   لیتر   در   گرم میلی 

 با  ک  کرده رشد هاینوشاخ   از  واکشت،  مرحل   س   از  بعد

 بودناد  رسایده  متارمیلی  20  تاا  15  طاول  ب   و  ترمیلی  5  قطر
 (.1 )شک   شد  استفاده پای  تهی  جهت

ترکیبات فن  ک  از معرف فاولین سایکالتو  گیری جهت اندازه 
  عصااره  استفاده شد. برای تهیا(  ب  روش ) 
  ه از بافت گیاهی )مح  پیوند( محلول متاانول/آب ) از ب  نمون  ت 
ساااعت در شارایط باادون نااور روی    24ماادت  ضااف  و ب  ( ا 80:20

مقطار  شده باا آب میکرولیتر از عصاره تهی    20شیکر قرار داده شد.  
لیتر معارف فاولین با  محلاول اضااف  شاد.  میکرو   100مخلوط و  

اضااف  و    صاد در   20  ول کربنات سادیم میکرولیتر محل   300سس   
گراد  درجاا  سااانتی   40دمااای    ماااری دقیقاا  در بن   30ماادت  ب  

ناانومتر توساط    760ها در طاول ماو   نگهداری شد. ج ب نمون  
گارم هام  صورت میلی دستگاه اسسکتروفتومتر خوانده شد. نتای  ب  

 گرم وزن تازه محاسب  گردید.   100  ارز گالیک اسید بر 

 ازیدپراکس  فعالیت آنزیماندازه گیری  
گیری فعالیت این آنزیم از روش ) برای اندازه 

( استفاده شد. در این روش ب  عصاره آنزیمای، محلاول باافر  
فسافات ساادیم، گایاااکول و هیادروکن پراکسااید اضاااف  گردیااد و  

ناانومتر بااا    436بالفاصال  تغییارات جاا ب ناوری در طاول مااو   
قرائات    دقیقا    3ی زماان  طا  در گاه اسسکتروفتومتر  استفاده از دست 

مول بر  و بر حسب میکرو نهایت بر اساس ضریب خاموشی شد و در 
 محاسب  گردید.    دقیق  

 ها تجزیه و تحلیل داده
افازار نرمآمده توساط  دساتهاای ب محاسبات آمااری داده

افازار هاا توساط نرم( انجام شد و نماودار داده9.1)نسخ     
دی اسزماون الرها ب  روش آماتیگردید. میانگین    سمر  

مورد مقایس  قرار گرفتند.( در سطح احتمال یک درصد   )
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 بحث  و نتایج
  متقابا    اثارات   چنین هم   و   پای    و   رقم   اصلی  اثر  واریان   تجزی  

  طاولی   رشاد   پیونادک،   گ بار  تعاداد  پیوند،  گیرایی  درصد  بر  ها آن 

  بررسی  است.  آمده  1 جدول  در  ریش   طول  و   ریش    تعداد   وندک، ی پ 

  باین  داد  نشاان پیوندی ریز  صفات  بر  پای   و  رقم  اثر  از  حاص    ای  نت 

  درصاد   یاک   احتمال   سطح   در   داری معنی   اختالف   پیوندی   ترکیب 

  داشت.  وجود 

 داد  نشاان  پیوناد  گیرایای  درصاد  میاانگین  مقایسا   نتای 

 6  -گیزا  پای   روی  "بین "  مقر  پیوند،  گیرایی  درصد  بیشترین

 رقام پیوناد، گیرایی درصد نکمتری و  درصد  21/64  میانگین  با

 باود.  درصاد  1/1  میاانگین  باا  305-افجی  پای   روی  "بین "

 )شاااهد 305-افجاای پایاا  روی هااارقاام از کاادامهیچ پیونااد

 (.2شک  ) نبود آمیزموفقیت  ناسازگار(

 داد  نشانوندی  پیزری   رویشی  صفات  گینمیان  مقایس   نتای 

 روی  "بین "  رقم  در  ،پیوندک  برگ  تعداد  کمترین  و  بیشترین

 "عادلی" رقم و برگ 6 میانگین  با  سازگار(  )شاهد  6-گیزا  پای 

 بود.  برگ  1  میانگین  با  ناسازگار(  )شاهد  305-افجی  پای   روی

 پای  روی "بین " رقم پیوندک  طولی  رشد  کمترین  و  بیشترین

 روی  "مشاهد  سایاه"  رقم  و  مترسانتی  6/5  نمیانگی  با  6-گیزا

 بود.  مترسانتی 1  نگینمیا  با  305-افجی  پای 

 روی پایاا     "تکداناا  "بیشااترین تعااداد ریشاا  در پیونااد، رقاام  

 ریشا  و کمتارین تعاداد ریشا  در پیوناد    8با میاانگین    6 -گیزا 

ترین  بیشا  باود.   1/ 3با میانگین   305-اف روی پای  جی   "بین  "رقم  

باا میاانگین    6  -روی پای  گیزا   "بین  "یوند، رقم  پ  در طول ریش  

   "بینا  "متر و کمتارین طاول ریشا  در پیوناد، رقام  سانتی  5/ 9

   )جادول متر باود  ساانتی   1/ 3باا میاانگین    305-اف روی پای  جی 

2 .) 

  ساازگاری  منظور  ب   شده  دار ریش   های گیاهچ   روز،  40 از  بعد 

  هاای گیاهچا    حلا  ر م   ایان   در   گردیدناد.   ق  منت   سازگاری   اتا    ب  

  نسابت   باا   پرلیت   و   کوکوپیت   حاوی   های گلدان   ب    ای شیش    درون 

  25  دماای   درصاد،   85  نسابی   رطوبات   شرایط   تحت   و   منتق    1:1

  در  روز  30 مادت ب   لوک   3000 نوری  شرایط   و   سلسیوس   درج  

  تغ یا   و   هاوادهی   دوم   هفتا    از   شادند.   نگهاداری   ساازگاری   اتا  

 (. 3شک  )   شد   آغاز   ها گیاهچ  

-  
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در و پراکسایداز  کا   نتای  تجزی  واریان  محتاوای فنا   

هاا تقابا  آنمر  اثاهاا و  مح  پیوند نشان داد بین ارقام و پایا 

 د داشاتوجاودرصد    یکداری در سطح احتمال  اختالف معنی

بیشترین میزان  نلزک  زک مح مپزک دی رزم  ح ز    .(3)جدول  

گین )شاهم راسازگاح( بزا میزار  305-نفحوی دایه جی  "تکمنره"

گرم ب م و  متزرین میزان  نلزک  زک مح   بر  گرممیلی  96/261

میزارگین   بزا  5-االگیزحوی دایزه    "تکمنرزه"مپک دی رزم  ح ز   

 (.4)شک   گرم ب مگرم برمیلی 73/71

مقایس  میانگین پراکسیداز نشان داد بیشترین میزان   نتای 

 305  -افروی پای  جی  "بین "پراکسیداز در مح  پیوند رقم  

میکرومول بر دقیق  باود و کمتارین میازان   013/0یانگین  با م

روی   "بینا "  و  "سیاه مشاهد"پراکسیداز در مح  پیوند رقم  

ل بار میکروماو 0019/0و  0018/0باا میاانگین  6-پای  گیازا

کلی بااترین میزان پراکسیداز در مح  پیوند طوردقیق  بود. ب 

چناین باود، هم)شاهد ناساازگار(  305 -افارقام روی پای  جی

)شااهد ساازگار(   6-میزان پراکسایداز ارقاام روی پایا  گیازا

برخاوردار  از مقادار کمتاری  168  -و محلب  5-نسبت ب  گیزا

 (.5)شک   بود 

همبست  ضرایب  پیوند،  نتای   موفقیت  درصد  صفات  بین  گی 

ک  همبستگی منفی بین    فن  ک  و فعالیت پراکسیداز نشان داد 

  یک ( در سطح احتمال  -0/ 933فن  ک  ) درصد موفقیت پیوند با  

هم  داشت،  وجود  موفقیت    ، چنین درصد  درصد  منفی  همبستگی 

پن     در سطح احتمال (  -0/ 038ان فعالیت پراکسیداز ) یز م   پیوند و 

 (. 4جدول  )   درصد بود 

 درختان  در  پیوندک  و  پای   بین  ناسازگاری  امکان  بینیپیش

 باا  اماا  انجاماد  طاول  با   هامادت  اسات  ممکن  باغات  در  میوه

 تاوانمی  ترکوتااه  زمان  مدت  درپیوندی  ریز  تکنیک  از  استفاده

کرد.  نیبیپیش را  پیوند  ناسازگاری

تکثیر درون شیش   بررسی  گیزا   5-ای گیزا در  محیط    6-و 

بهترین محیط شناخت  شده است. در این محیط ج ب فسفر    

ها بیشتر بوده است ) و نیتروکن توسط شاخساره 

 .) 
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 ارقاام  از  ایگساترده  رنا   باا  گیازا  هایپای   بودن  سازگار

 اسات. شده گزارش () توسط گیالس

  موفقیات ( ) مطالعاات

 پایا   روی  "بین "  و  "مشهد  سیاه"  ،"تکدان "  ارقامپیوندی  ریز

 کردند. گزارش را 6  -گیزا  و 5  -گیزا

 گیریشاک   اولی   مراح   در  خاصی  هایآنزیم  شدن  درگیر

 روی آن نقاش  چند  هر  شده،الع مط  مختلف  هایگون   در  پیوند

 مطالعاات  با   نیااز  و  اسات  نشده  مشخص  وضوح  ب   ناسازگاری

 (.) دارد بیشتری

  ترکیبااات   رسااوب   و   شاادن   لیگنیناای   طریاا    از   هااا فن  پلی 

  طای  در  کنناد. می  ایفا  پیوند  گیری شک   در  مهمی   نقش   ینی پروتی 

  پیوناد   ازگاری ناسا  و   فنولیاک   ترکیباات   تجمع   بین   نسبت   بررسی 

  اساید   ک کوماریا  تجمع   ک    شد   گزارش     گیاه 

  و   ضاعیف   کاالوس   تشکی    باعث   پیوند   مح    باای   در   فالونوئیدها   و 

  سارکوب   را   پیونادک   ا ی   پای    رشد   ها فن    شود. می   ناسازگاری   ایجاد 

  نسابت  هاا فن    میازان   باودن   زیادی   ب    تواند می   عارض    این   کردند 

  رشاد  سابب  و  کناد می  جلاوگیری  ها کالوس  شد ر  از  ک    شود   داده 

  و   پیوناد   خاط   شادن   ضاعیف   شاود. می   پبوندک   و   پای    در   نامنظم 

  از  ای نشاان   تواناد می  پیوناد  محا   در  فنلی  رسوبات  شدن   انباشت  

(.  )   شد با   پیوند   ناسازگاری 

 باای  در  کاتچین  مانند  فنولیک  ترکیبات  گزارشی،  طب   بر

 تشاخیص  در  بیوشیمیایی  نشانگر  عنوانب   تواندمی  پیوند  مح 

) گیارد قارار اساتفاده وردما پیوناد ناساازگاری

.) 

 آن  از  حااکی  پراکسایداز  نقاش  ماورد  در  اولی   هایتحلی 

 دیاواره  دهندهتشکی   مواد  شدن  ساخت   در  نزیمآ  این  ک   است

 عرضای  اتصال  ایجاد  با  بعدی  مرحل   در  و  داشت   دخالت  سلولی

 دیاواره پا یریانعطااف  سالولی،  دیاواره  فنلای  پلیمرهاای  بین

(.)  دهدمی  کاهش را لیسلو

  هاافالونول  شادن  انباشات   ب   منجر  زااسترس  هایموقعیت

 و  رشد  روی  اندتومی  ک   شودمی  اکسیدازها  وسیل   ب   تخریب  و

 جلوگیری  فتبا  شدن  لیگنینی  از  و  گ ارد  ثیرأ ت  گیاه  متابولیسم

 هاایمتابولیت  اساترس  برابار  در  اغلاب  گیاهان  چنینهم  کند.

 آنتای  هاایآنزیم  تاوانمی  کا   کننادمی  تولید  متعددی  ثانوی 

 و  اازکاتا  پراکسایداز،  دیساموتاز،  سوپراکساید  مث   اکسیدانت

 (.)  برد  نام را  هافن پلی

 افازایش  جهت  گیاه  ناییتوا  ک   گفت  توانمی  ترتیب  این  ب 

 ظرفیت  سریع  شافزای  استرس،  نوع  هر  هنگام  تحم   و  مقاومت

 با   نیاز  گیاهاان  در  پیوناد  کا   آنجایی  از  است.  اکسیدانیآنتی

 در نتیجا  رد شاودمی محساوب اساترس  و  تانش  ایجاد  نوعی

 فعالیاات سااازگار پیوناادهای باا  نساابت ناسااازگار پیوناادهای

 هایآسایب  میازان  تا  یابدمی  افزایش  اکسیدانیآنتی  هایآنزیم

 (.)  برساند حداق  ب  را اکسیداتیو

 دهندهنشان فنلی  ترکیبات  روی  شده  انجام  مطالعات  اگرچ 

 هناوز اماا اسات، پیوناد یناساازگار فرآیناد با مواد  این  ارتباط

 شاناخت   پژوهشاگران  بارای  پیوناد  ناسازگاری  دقی   مکانیسم

(.) نیست  شده

 گیازا  گارساز  پای   در  پراکسیداز  و  فن   تجمع  کلیطوریب 

 افزایش بود. کمتر 305-افجی ناسازگار پای   ب   نسبت  محلب  و

 داشات  وسمعکا  رابطا   پیوناد  گیرایای  درصاد  باا  فن   تجمع

 پای   روی  پیوند  گیرایی  درصد  بااترین  با  بین   رقم  ک طوریب 

 فنا   میازان  ناساازگار  شاهد  ب   بتنس  سازگار(  )شاهد  6-گیزا

 در  شاخصای  عنوانبا   فنلای  ترکیباات  آنالیز  داشت.  تریپایین

 شاده  اثباات  زیادی  هایگزارش  در  پیوند  ناسازگاری  بینیپیش

 (.) است

  ک    فن    محتوای   مطالع ،   این   در   آمد   دست ب    نتای    ب  ط 

  در   ک    فن    مع تج   میزان   دارد.   بستگی   پای    و   رقم   ترکیبات   ب  

  بااا   ناسااازگار(   )شاااهد   305-اف جاای   پایاا    روی   پیونااد   محاا  

  از   بیشاتر   تر   وزن   بر   اسید   گالیک   گرم میلی   261/ 96  میانگین 

  باا   سازگار(   )شاهد   6-گیزا   پای    روی   پیوند   مح    در   ک    فن  

  باا   کا    بود   تر   وزن   بر   اسید   گالیک   گرم میلی   119/ 4  میانگین 

  بار   مبنای   ( )   نتاای  

  نتاای    دارد.   خوانی هم   ناسازگار   پیوندهای   در   ک    فن    افزایش 

  ارقاام   در   کا    فنا    محتاوای   در   کمای   اختالف   ک    داد   نشان 

  168  -محلاب   و   5  -گیازا   ، 6-گیزا   های پای    روی   شده   پیوند 

  باا   خاوبی   ساازگاری   ها پایا    این   دهد می   نشان   ک    دارد   وجود 

 دارند.   گیالس   ارقام 

  305  -اف جای   پایا    روی   پیوناد   در   پراکسایداز   میزان   ترین باا 

  روی   پیوناد   در   پراکسایداز   میازان   کمتارین   و   بود   ازگار( ناس   )شاهد 

  د شااه   پراکسایداز   میازان   تفااوت   بود   سازگار(   )شاهد   6-گیزا   پای  

  بااای  میازان  کا   اسات  این  دهنده نشان  سازگار   شاهد   با   ناسازگار 

  ناساازگاری   و   طبیعای غیر   شدن   لیگنینی  باعث  پیوند  در  پراکسیداز 

  بارای   ( )   گازارش   طبا    شود. می   پیوند   مح    در 

  پیوناد  محا   در  آونادی  پا   ایجااد  و   گیاهاان   باین   سازگار   پیوند 

  شابی    و  هم  ب   نزدیک  باید  پیوندک  و  پای   پراکسیداز  آنزیم  فعالیت 

 دهد.   رخ  لیگنین  سازی   آزاد   و  سلولی   ساختار   تجدید  تا   باشد 
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 گیری ه نتیج
 روش از اساتفاده باا تاا اسات شاده ساعی مطالعا  این  در

 ،بینا   ،عادلی  گایالس  ارقاام  پیوناد  گیراییوندی  پیریز

 ،6 -گیاازا ،5 -گیاازا پایاا  روی مشااهد ساایاه و تکداناا 

 و  کا   فنا   میازان  و  مشاخص  305  -افجای  و  168  -محلب

 ایان  از  حاصا   نتاای   شاود.  مقایس   پیوند  مح   در  پراکسیداز

 در پراکسایداز و کا  فن  میزان بااترین ک  داد  نشان  پژوهش

 305 -افجای ناساازگار پایا  روی گایالس ارقاام  یوند،پ   مح 

 رسادمی  نظار  با   بناابراین  باود.  بیشتر  6-گیزا  پای   ب   نسبت

 انجاام  بارای  پراکسایداز  و  فنلای  اتترکیبا  سنجش  از  توانمی

 د.نمو استفاده  ناسازگار  پیوندهای  غربالگری  پیش

 گزاریسپاس
 و  زیکشاور  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  مدیریت  از  نگارندگان

 تحقیقااات ایساتگاه و رضاوی خراساان اساتان طبیعای مناابع

 را پاژوهش این اجرای برای ازم امکانات ک  گلمکان  کشاورزی

 کنندمی گزاریسساس و تشکر  آوردند،  فراهم

Horticulture, Pomology,Islamic 

Azad University of Shirvan, Shirvan. [InFarsi] 
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