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دهچکی
ــی         ــه زای ــف ریش ــل مختل ــی مراح ــون ط ــم زیت ــیداز دو رق ــول اکس ــی فن ــیداز و پل ــروتئین، پراکس ــرات پ ــه، تغیی ــن مطالع در ای

ــه همــین منظــور قلمــه بررســی شــده اســت.  ــه   هــاي چــوب نیمــه ســخت از شــاخه ب ــی تهی ــام کنســروالیا و روغن هــاي یکســاله ارق
گیــري میــزان فعالیــت نمونــه بــرداري بــراي انــدازه شــدند.گــرم در لیتــر تیمــارمیلــی4000، بــه غلظــت IBAگردیــد و ســپس بــا 

ــزیم صــفرروز بعــد از کشــت انجــام شــد. بیشــترین فعالیــت پراکســیداز در زمــان   120و 60، صــفرهــا و پــروتئین در ســه زمــان آن
ــان    ــا تشــکیل ریشــه  در زم ــدار ب ــن مق ــود و ای ــول اکســیداز در   60ب ــی فن ــت پل ــت. بیشــترین فعالی ــد از روز 60روزکــاهش یاف بع

60روز بعــد از کشــت در هــر دو رقــم رســید. میــزان پــروتئین در 120کشــت ثبــت شــد و پــس از آن بــه حــداقل میــزان خــود در  
ــایج آزمــایش نشــان داد کــه در ریشــه زایــی قلمــه    ــزایش نشــان داد. نت ــول  روز بعــد از کشــت اف ــون پراکســیداز، پلــی فن هــاي زیت

نقش موثري دارند.اکسیداز و پروتئین 
قلمه، فعالیت آنزیمی، ریشه زاییلیدي:کلمات ک

مقدمه
ــر      ــر فعالیــت آنزیمــی غیرفعــال ســاخت. اســید اینــدول اســتیک طبیعــی در اث ــوان در اث اکســین هــا را درســلول گیاهــان مــی ت
ــا وارد         ــوان ب ــی ت ــین م ــین را همچن ــت اکس ــود. فعالی ــی ش ــه م ــا تجزی ــیدازها و فنوالزه ــیدازها، پراکس ــل اکس ــایی از قبی ــزیم ه آن

ــا خنثــی کــرد (  ســاختن مــ ــام ضــد اکســین در سیســتم نفــی ی ــه ن ــه منظــور اینکــه ریشــه زایــی صــورت  ).,1972Weaverوادي ب ب
ــاهی و برخــی کوفاکتورهــاي شــناخته شــده و ناشــناخته       ــده رشــد گی ــواد تســریع کنن ــین م ــوازن خاصــی ب ــه ت ــاز ب ــرد، قلمــه نی گی

ــروري ه       ــز ض ــت آمی ــی موفقی ــه زای ــام ریش ــراي انج ــا ب ــن رو برگه ــاوي     دارد. از ای ــه ح ــود ک ــی ش ــور م ــین تص ــتند و همچن س
ــات          ــدها، ترکیب ــوند. قن ــی ش ــی م ــه زای ــانع ریش ــا م ــد و ی ــی کنن ــک م ــی را تحری ــه زای ــه ریش ــند ک ــی باش ــروري م ــات ض ترکیب
ــا           ــات ب ــوداین ترکیب ــی ش ــور م ــد. تص ــی کنن ــل م ــا عم ــد کوفاکتوره ــه همانن ــت ک ــده اس ــده ش ــات دی ــر ترکیب ــی ودیگ نیتروژن

اکســیداز، فرآینــد ریشــه زایــی را تحریــک مــی کننــد. عــالوه بــراین کوفاکتورهــا،   IAAه از تخریــب بــه وســیلIAAمحافظــت از
ــده هــاي درون زاي دیگــري غیــر از اســید آبســایزیک(    ) مــی ABAمشــاهده شــده اســت کــه برگهــا نیــز همچنــین حــاوي بازدارن

شــدن بافتهـا ارتبــاط منفــی  از آنجــایی کـه میــزان چـوبی   ).1379باشـند کــه از فرآینـد ریشــه زایـی جلــوگیري مـی کننــد (آرتکـا،      
بــا میــزان اکســین دارد و آنزیمهــایی چــون پراکســیداز در عمــل چــوبی شــدن بافتهــا و تخریــب اکســین دخالــت دارنــد، حضــور و  
ــه        ــوان ریش ــراي ت ــی ب ــاخص کل ــک ش ــت ی ــن اس ــون ممک ــف زیت ــاي مختل ــیمی در کولتیواره ــه اسکلرانش ــب حلق ــرعت تخری س

).,1964Sachs and Lorety) و (Khalighi, 1976(زایی آنها باشد
هامواد و روش

ــی  ــه گردید.قلمــه چــوب نیمــه ســخت  ،از دو رقــم کنســروالیا و روغن ــون   تهی ــا هورم ــون را ب قلمــه هــاي نیمــه خشــبی زیت
IBA ــه غلظــت ــه مــدت میلــی گــرم در لیتــر4000ب ــه تیمــار شــدند5ب . قلمــه هــا در بســتر ریشــه زایــی حــاوي ماســه کشــت   ثانی

ــرداري .شــدند ــه ب ــراينمون ــایش و     ب ــداي آزم ــان در ابت ــا را در ســه زم ــیداز  آنه ــول اکس ــی فن ــیداز و پل ــروتیئن و پراکس ــزان پ می
ــت   ــس از گذش ــت در      60پ ــود) و در نهای ــی ب ــه زای ــاي ریش ــازه ه ــر آغ ــالوس و س ــکیل ک ــان آغازتش ــن زم ــه در ای 120روز (ک
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تکــرار4تعــداد بــراي هــر تیمــارگرفــت . نمونــه بــرداري از برگهــاي قلمــه صــورت  انجــام گرفــتروز( انتهــاي زمــان آزمــایش) 
در نظر گرفته شد. 

نتایج و بحث
ــیداز در   ــت پراکس ــزان فعالی ــه   60می ــق گفت ــان داد. برطی ــاهش نش ــت ک ــد از کش ــال Gasparروز بع ــاهش در  1992در س ــن ک ای

. )1(شــکل  ارتبــاط بــا فــاز انگیــزش ریشــه زایــی اســت. میــزان پراکســیداز در رقــم کنســروالیا بــاالتر از رقــم روغنــی بود             
ــول          ــین در ط ــا اکس ــه نابج ــکیل ریش ــراي تش ــش دارد. ب ــین نق ــه اکس ــات از جمل ــیاري از ترکیب ــیون بس ــیداز در اکسیداس پراکس

Christensenمرحلــه انگیــزش ریشــه ضــروري اســت امــا در مرحلــه توســعه ریشــه حضــور اکســین مــانع ریشــه زایــی مــی شــود ( 

et al., 1998.(    و آغــازش ریشــه در تحقیقــات مختلفــی گــزارش شــده اســت      ارتبــاط واضــحی بــین فعالیــت پراکســیداز
)Hatzilazrou et al.,2006) و (Cho et al., 2011 .(   ــه در ــزان اولی ــر می ــه دو براب ــول اکســیداز ب ــزان پلــی فن روز بعــد از 60می

ــیداز            ــزان پراکس ــرعکس می ــامال ب ــد ک ــن رون ــه ای ــد ک ــت گردی ــم ثب ــر دو رق ــی دار در ه ــزایش معن ــن اف ــه ای ــید ک ــت رس کش
ــاتی در متابولیســم    1988در ســال Bhattachary.)2(شــکل بود ــه وســیله ســاختن ترکیب ــول اکســیداز ب ــی فن گــزارش کــرد کــه پل

ــود.    ــی ش ــه م ــکیل ریش ــریع در تش ــث تس ــین باع ــر   اکس ــروالیا در ه ــیداز در کنس ــول اکس ــی فن ــزان پل ــم  3می ــر از رق ــه کمت مرحل
روز بعــد از کشــت 60افــزایش در مرحلــه ریشــه آغــازي . بررســی نغییــرات پــروتئین در هــر دو رقــم یــک  روغنــی ثبــت گردیــد

). Nag, 2013در ارتباط است(RNA. میزان باالي پروتیئن در مرحله ریشه زایی با سنتز )3(شکل نشان دادند

تغییرات پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز طی مراحل مختلف ریشه زایی- 2و1شکل 

کسیداز طی مراحل مختلف ریشه زاییتغییرات پراکسیداز و پلی فنول ا- 3شکل 
منابع

ــا، ر..1 ــارات       1379آرتک ــور)، انتش ــماعیل پ ــروز اس ــی و به ــه فتح ــدرت ال ــردان از ق ــاهی، (برگ ــد گی ــده رش ــیم کنن ــواد تنظ . م
ص.288جهاد دانشگاهی مشهد، 
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Abstract

Changes of peroxidase, polyphenol oxidase and protein activities were assessed during
the rooting process of two cultivars of olive. Semi-hardwood cuttings of olive cv.
‘Konservalia’ and cv. ‘Roghani’ were obtained from 1-year-old shoots. Cuttings were
dipped in 4000mg·L-1 .Samples for quantification of enzyme activities were collected at 0-
60-120 days after culture. The highest peroxidase activities were measured at first of the
sampling, these values decreased in connection with the root formation at 60 days after
culture. Polyphenol oxidase activity maximized on the 60 days and then declined to a
minimum on 120 days in both cultivars. The total protein contents increased during 60 days
of culture. All these results indicate that peroxidase, polyphenol oxidase and protein are
more important in rooting of olive cuttings.

Key words: Cutting, enzyme activities, rooting.
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