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چکیده
با توجه به جایگاه مهمی که انجیر دیم استهبان در اقتصاد ایران دارد، تحقیقات در زمینه خصوصیات فیزیکوشمیایی جوانه قـدم مـوثري   

به منظور بررسی تغییرات فیزیکی و شـیمیایی در تـاریخ بیسـت و نهـم  هـر مـاه از شـروع فصـل         .باشددر جهت پیشرفت این محصول می
ــود( ــ     29رک ــم زم ــه ه ــایش ک ــان آزم ــا پای ــاه) ت ــان م ــه   آب ــت نمون ــه اس ــدن جوان ــورم ش ــا مت ــدازه  ان ب ــراي ان ــه ب ــاي جوان ــري ه گی
ر در دوره ، طـول و قطـ  تغییـرات نیتـروژن، پـروتیئین   بررسی روند.استهبان برداشت شدجوانه گل رقم سبز طول و قطر ، پروتئیننیتروژن

داري در میـزان آنهـا در طـول دوره    ن در طول رکود ثابـت و تفـاوت معنـی   نشان داد که میزان نیتروژهاي انجیررکود تا باز شدن جوانه
.رونـد  یافتدر جوانه انجیر افـزایش  ولی با شروع شکفتن جوانه میزان نیتروژن ماه) در انجیر سبز رقم استهبان وجود ندارد رکود (اسفند

که کمترین میزان پـروتئین کـل   دادکاهش در طی رکودرا دهد که میزان پروتئین تغییرات پروتئین در جوانه انجیر سبز استهبان نشان می
انجیـر سـبز اسـتهبان    جوانـه  بررسی نتایج طول و قطر باشد. در دي و بهمن ماهو بیشترین آن در ماه فروردین همزمان با شکفتن جوانه می

باشد.همزمان با شکفتن جوانه میر و طول جوانه در فروردین ماه کهنشان داد که بیشترین قط

طول دوره خفتگی، تغییرات مورفولوژیکی و شیمیاییانجیر، کلمات کلیدي:

مقدمه
مراحـل  دارد، تاکنون تحقیق جدي در مـورد اي که محصول انجیر خشک دیم در اقتصاد کشور و مناطق انجیرخیزبا وجود جایگاه ویژه

شده بر روي انجیر پارتنوکارپ تکوین و مورفولوژي جوانه گل از فصل خزان تا باز شدن جوانه انجام نشده است و بیشتر تحقیقات انجام
یع رسیدن مختلف و تسرمراحل تکوین جوانه با توجه به گرم شدن کره زمین، خصوصیات کیفیداشتن دانش الزم در ارتباط باباشد.می

تواند در کشت و پرورش رقـم انجیـر سـبز، افـزایش کـارایی تولیـد و فـراوري        باشند، میکه از نظر تولید کننده و مصرف کننده مهم می
ن محصول و در نهایت سودآوري افتصادي، نقش موثري داشته باشد. لذا با توجه به جایگاه مهمی که انجیر دیم اسـتهبان در اقتصـاد ایـرا   

باشد زیرا نتایج ایـن تحقیقـات   دارد، تحقیقات در زمینه خصوصیات فیزیکوشمیایی جوانه قدم موثري در جهت پیشرفت این محصول می
نیتـروژن یکـی از   در انتخاب و سرمایه گذاري جهت تولیـد تـازه مصـرف، فـراوري و مصـرف صـنعتی و دارویـی ارزش بسـزایی دارد.         

غشـاهاي  ها، اسیدهاي نوکلوئیک، کلروفیل، اغلبها، کوآنزیمي ساختمانی اسیدهاي آمینه، آنزیماجزامهمترین عناصر غذایی است، از 
هاي مهم ایـن  اه است. بنابراین با توجه به نقشهاي گیاهی، و تعداد زیادي ترکیبات مهم متابولیسمی درون گیگیاهی، بسیاري از هورمون

هـا نیـز مضـر اسـت نکتـه      اهم نماید و افزایش بیش از حد آنزیادي را براي گیاه فراین عنصر در گیاه، کمبود آن ممکن است مشکالت
در پژوهش صـورت گرفتـه روي زیتـون مشـخص شـد کـه       مهمی که در مورد عناصر باید مدنظر داشت میزان و زمان کاربرد آنها است. 

کند و این بیانگر این نکته است که گیري پیدا میشروع فصل رشد میزان آن کاهش چشممیزان نیتروژن در دوران رکود ثابت است و با
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García(نداردزایشی است و در پدیده رکود نقشی احتماالً نیتروژن تنها به عنوان یک عنصر غذایی مهم در گیاه براي رشد رویشی و et

al., تا باز شدن جوانه گل در بهار عـواملمختلفی دخالـت دارنـد،    انجیرهاي ر هنگام تأمین نیاز سرمایی جوانهبه این که د. با توجه )1997
مورد مطالعه قرار گرفت. انجیر دیم سبز استهبان در طول خفتگی تا شکفتن جوانه گل جوانه پروتئین و نیتروژن تغییراتدر این پژوهش 

هامواد و روش
به منظور انتخاب درخت و رقم  مناسب، همسن و با شرایط تغذیه اي یکسان با همکاري ایستگاه تحقیقات انجیر واحد اسـتهبان بررسـی   

تـري برخـوردار   مقدار محصول و بـازار پسـندي مناسـب   تر و از مقدماتی صورت گرفت تا رقم مناسب که از لحاظ کشت و کار متداول
29هر ماه از شروع فصل رکود(ی و شیمیایی در تاریخ بیست و نهمبراي بررسی تغییرات فیزیکگردید. انتخاب، جهت این بررسی بودند

گیــري قنــد  اســت نمونــه هــاي جوانــه بــراي انــدازه      پایــان آزمــایش کــه هــم زمــان بــا متــورم شــدن جوانــه         آبــان مــاه) تــا   
هـا در ایـن   دادهبرداشت شد.استهبان جوانه گل رقم سبز، طول و قطر(کولیس))1976پروتئین ( برادفورد،، )1367کفش، (زریننیتروژن

تحلیل و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     تجزیه و SASبا استفاده از نرم افزار آماري وبا سه تکرارآزمایش در قالب طرح بلوك کامل تصادفی 
Excellرسم گردید و مقایسه میانگین از طریق آزمون نمودارهاLSDشد.انجام

نتایج
داري در ها نشان داد که میزان نیتروژن در طول رکود ثابت و تفاوت معنین در دوره رکود تا باز شدن جوانهروند تغییرات نیتروژبررسی 

درصد ماده خشک) ولی با شروع شکفتن جوانه 99/1وجود ندارد (ماه) در انجیر سبز رقم استهبان میزان آنها در طول دوره رکود (اسفند
). روند تغییرات پـروتئین در جوانـه انجیـر سـبز اسـتهبان      1درصد ماده خشک) (شکل 27/3وانه انجیر افزایش یافت(میزان نیتروژن در ج

به ترتیب) و 29/9و 70/9کاهش یافت که کمترین میزان پروتئین کل در دي و بهمن ماه( دهد که میزان پروتئین در طی رکودنشان می
باشد. همزمان با شکفتن جوانه می) که 48/20بیشترین آن در ماه فروردین (

ها در انجیر سبز استهباندر دوران رکود تا باز شدن جوانهتغییرات نیتروژن- 1شکل 
فروردین ماه-6اسفند ماه -5بهمن ماه -4دي ماه -3آذر ماه -2= آبان ماه  1
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سبز استهبانها در انجیردر دوران رکود تا باز شدن جوانهتغییرات پروتئین- 2شکل 
فروردین ماه-6اسفند ماه -5بهمن ماه -4دي ماه -3آذر ماه -2= آبان ماه  1

جوانه انجیر سبز استهبان نشان داد که بیشترین قطر و طول جوانه در فروردین ماه که  همزمان بـا شـکفتن جوانـه    بررسی نتایج طول و قطر 
. )4و 3میلی متر)(شکل 25/12میلی متر، 91/4(باشدمی

ها در انجیر سبز استهباندر دوران رکود تا باز شدن جوانهجوانه تغییرات قطر- 3شکل 
فروردین ماه-6اسفند ماه -5بهمن ماه -4دي ماه -3آذر ماه -2= آبان ماه  1

ها در انجیر سبز استهباندر دوران رکود تا باز شدن جوانهجوانه تغییرات طول -4شکل 
فروردین ماه-6اسفند ماه -5بهمن ماه -4دي ماه -3آذر ماه -2ماه  = آبان -1

بحث

فصل رشد میزان در پژوهش صورت گرفته روي انجیر سبز استهبان مشخص شد که میزان نیتروژن در دوران رکود ثابت است و با شروع 
کند و این بیانگر این نکته است که احتماالً نیتروژن موجود در جوانه و برگها کـه در فصـل خفتگـی بـه عنـوان منبـع       آن افزایش پیدا می
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باشد، با شروع شکفتن جوانه میزان آن افزایش یافته که به عنوان مصرف کننده جهت سوخت و ساز، تولیـد پـروتئین و اسـیدآمینه بـه     می
Johansen)رودکار می et al.,1985) .نگیزي پس از دریافت محرك ها میزان همچنین به هنگام فرایند گالRNAهاي ضروري و پروتئین

توان نتیجه گرفـت کـه افـزایش    شود بنابر این میهاي گل نمایان میس از فرایند تقسیم سلولی سرآغازهیابد که پدر جوانه ها افزایش می
باشد که پژوهش مستدلی روي باشد. الزم به ذکر میدیگر وقایع گلدهی گیاه میو پروتئین پیش ساز فرایند گل انگیزي و میزان نیتروژن 

این موضوع صورت نگرفته است. مطالعه تکوین جوانه گل در زیتون نشان داد که هیچ گونه تغییري در جوانه گل در طول دوران رکود 
بر روي رشد جوانه 2000در سال Ralloو Rosaدر پژوهشی که توسط .(Almedia, 1940; Hackett and Hartman, 1963)وجود ندارد

دسامبر(میانه رکود) و 12نوامبر(اوایل رکود)، 10گل زیتون در طول رکود زمستانه تا شکفتن جوانه گل صورت گرفت در دوران رکود 
ود ساختار جوانـه گـل در تمـام طـول دوران رکـ     ژانویه(رکود نهایی)، هیچ تغییري را در ساختار و ابعاد جوانه گل مشاهده نکردند و 20

. رشد و توسعه فعال در هنگامی که جوانه گل دوران رکـود خـود را در زمسـتان سـپري کـرد و در مکـان       ثابت باقی ماند و تغییري نکرد
نتایج مشاهده شد. ل در شرایط اتاقک رشدروز پس از قرار دادن جوانه گ3مناسب براي شکوفایی قرار گرفت آغاز شد. اولین تغییرات 

هـیچ گونـه تفـاوت    اسـفند در ابتـداي رکـود تـا مـاه     .باشـد و با نتایج پژوهشگران ذکر شده میهمسانجیر سبز استهبانروي این پژوهش
گیري در قطر جوانه گل پدیدار شد که نشان دهندهافزایش چشموردینرماه فدر ولی ها وجود نداشت طول جوانهچشمگیري در قطر و 

دوران عـدم مشـاهده تغییـرات مرفولوژیـک در طـول     ).4و3(نمودارهاي باشدمیو تأمین نیاز سرماییختاندوران رکود در این دراتمام 
,Fabbri and Aleida, 1999;Hackett and Hartman)باشد و با نتایج آنها همـاهنگی دارد  گران دیگران میرکود موافق با سایر پژوهش

1963; Pinney and Polito, بـا  توان نتیجه گرفـت کـه  با توجه به تغییرات مورفولوژیکی و شیمیایی جوانه انجیر سبز استهبان، می.(1990
تـابولیکی جوانـه در   ها افزایش یافته که نشاندهنده افزایش فعالیـت م جوانهن، پروتئین، طول و قطر ژسپري کردن دوران رکود میزان نیترو

باشد.زمان شکفتن می

منابع

صفحه.248شناسیکاربردي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، . خاك1367م. کفش،زرین.1
2. Almedia, F.J. de. 1940. Safra e contra-safra na oliveira. Bul. Port. Min. Agric. No. 7. Lisbon.
3. Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein

utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical biochemistry. 72(1): 248-254
4. Fabbri, A. and Aleric, L. 1999. Reproductive and vegetative bud differentiation in Olea europaea L. Journal of

Horticultural Science and Biotechnology. 74: 522-527.
5. Garcia, J.L., Li  ٌ◌ả n, J.  Sarmiento, R.  and Troncoso. A. 1999. Effect of different N forms and concentrations on

olive seedlings growth. Acta Horticultuare. 474: 323-327.
6. Hackett, W.P. and Hartman. H.T. 1963.  Morphological development of olive as related to low temperature

requirement for inflorescence formation. Botanical. Gazette Journal. 124: 383-387.
7. Johansen, C., Lunden, J., and Mayer,D. et all., 1985.Pollination and fruit set. Shortcourse Proceedings. 90 P.
8. Pinney, K. and Polito. VS. 1990. Flower initiation in ‘Manzanillo’ olive. Acta Horticulture. 286:203-5.
9. Rosa, R.D.L. and Rallo. L. 2000. Olive floral bud growth and starch content during winter rest and spring bud-

break. HortScience. 35 (7): 1223-1227.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت شفاهی میوه کارياهواز          -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٥

Morphological and Chemical Changes in bud of Ficus carica L.Sabz cv. During Dormancy Period
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Abstract

According to the important role of dry- rainfed fig in Iran's economy, research on the characteristics of

physico- chemical of bud is the effective step towards the development of this product. To evaluate the
physical and chemical changes of bud, the bud samples were harvested on the twenty -ninth of every
month from starting the dormancy period till to bud break .The factors such as nitrogen content, protein
content, diameter and length of the buds were measured. The result showed that changes in nitrogen was
constant during dormancy period (March), but it was increased by the beginning of bud
break(April).Protein changes in buds of fig showed that the least protein content wasJanuary and February
and the highest one was in April, which was Simultaneouswith the bud break. Furthermore, the highest
bud diameter and length was observed in April, along with the bud break.

Key Words: Fig, Morphological and Chemical Changes, Dormancy Period
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