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تاثیر منبع گرده بادام بر میزان قند  ،پروتئین ،اسید های آمینه
و اسید های چرب در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذر حاصل
ازتالقی بادام رقم " آ  " 200با ارقام " تونو " و " شاهرود  " 12و" آ
" 230
علی ایمانی
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تاریخ دریافت92/11/19 :

تاریخ تصویب94/8/20 :

چکيده

ايــن تحقيــق طــي ســالهاي  1390و  1391در موسســه

تحقیقــات اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر كــرج بــا هــدف ارزیابــی
اثــر نــوع دانــه گــرده دهنــده بــر میــزان قنــد ،پروتئیــن ،اســید

هــای چــرب و اســید هــای آمینــه در بــذر حاصــل از دورگ گیــری
بــادام “آ  ”200بــا شــاهرود “ ،12آ ”230و تونــو در مراحــل قبل و بعد

از جوانــه زنــی براســاس آزمایــش طــرح بلــوک هــای تصادفــی بــا
 3تكــرار انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه در اثــر گــرده ی رقــم
“آ”230قبــل از جوانــه زنــی بــذر هیبریــد “آ ”200دارای مقــدار قنــد

کل 29/ 77میلــی گــرم بــر گــرم مــاده ی خشــک مــی باشــد.این در

حالــی اســت کــه کمتریــن مقــدار قنــد در اثــر گــرده “تونــو” بعــد از
 1دانشیار ،پژوهشکده میوه های معتدله وسردسیری،موسسه تحقیقات باغبانی کشور ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

(نویسنده مسئول ) imani_a45@yahoo.com
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جوانــه زنــی بــذر بــوده اســت .بیشــترین مقــدار پروتئیــن دراثــر

گــرده زای”آ”230بــوده اســت و در مقابــل کمتریــن آن از آن “تونــو”

بعــد از جوانــه زنــی اســت .میــزان متیــل اولئــات در اثــر گــرده
“آ ”230بــا کمتریــن مقــدار یعنــی ( )74/74%قبــل از جوانــه زنــی
بــذر و دراثــر گــرده رقــم “تونــو” بیشــترین مقــدار ( )79/71%بعــد

از جوانــه زنــی را دارا بــود .همچنیــن بیــن گــرده زاهــا از نظــر اثــر

گــرده بــر میــزان اســید هــای آمینــه در قبــل و بعــد از جوانــه زنــی

تفــاوت معنــی داری مشــاهده شــد .بــه طــوری کــه بیشــترین مقــدار
اســید آمینــه آســپارتیک اســید مربــوط بــه رقــم “شــاهرود ”12قبــل

از جوانــه زنــی ( )570/0%و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه تاثیــر گــرده
رقــم “شــاهرود  ”12بعــد از جوانــه زنــی ( )136/0%بــود .بــا توجــه به
نتایــج حاصــل ازایــن پژوهــش و تاثیــر بســزائی نــوع منبــع گــرده

دهنــده بــر روی ترکیبــات شــیمیایی و کیفیــت میــوه ،انتخــاب ارقــام

گــرده دهنــده مناســب در باغــات بــادام بــه منظــور تولیــد محصــول

مطلــوب ضــروری مــی باشــد.

واژههاي کليدي :بادام ،جوانه زنی  ،مواد درونی بذر ،هیبرید
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بــادام بــه صــورت آجيــل اســت مغــز بــادام

بــادام بــا نــام علمــيPrunus dulcis Miller

بــه صــورت هــای خــام ،ســفید شــده ،بــادام

متعلــق بــه خانــواده روزاســه  Rosaceaeبــه

بــادام برشــته 4و بــادام شــکری 5بــه تنهایــی

بومــی فــات ایــران مــی باشــد .طبــق آخریــن

بنــدی شــده و بــه فــروش مــی رســد .از مغــز

متــرادف بــا Prunus amygdalus Bath

عنــوان یکــی از درختــان میــوه مناطــق معتدلــه
آمــار بــه دســت آمــده در ســال  ،1390ایــران
بــا ســطح کشــت بیــش از  170هــزار هکتــار

و تولیــد  158هــزار تــن ،ســومین کشــور
تولیــد کننــده بــادام در دنیــا محســوب مــی

شــود .ایــن در حالــی اســت کــه عملکــرد آن

 9200کیلوگــرم بــر هکتــار اســت .بــادام در
مناطــق معتدلــه بــا زمســتان هــای معتــدل
وتابســتانهای گــرم وخشــک رشــد مــی کنــد.
از طرفــی اكثــر مناطــق كشــور مــا در منطقــه

خشــك و نيمــه خشــك قــرار دارنــد و متوســط

بارندگــي آن حــدود  240ميلــي متــر اســت .در

نتيجــه كشــاورزي در ايــن مناطــق بــا مشــكل
مواجــه مــي شــود كــه بــراي رفــع ايــن مشــكل

بايــد گياهانــي كشــت شــوند كــه در برابــر

شــرايط خشــكي تــا حــدودي متحمــل باشــند.

بــادام از درختانــي اســت كــه بــا ايــن شــرايط
ســازگار شــده و مــي تــوان بــا مديريــت

صحيــح عملكــرد مناســبي از آن بدســت آورد.
از طرفــی بــادام نــه تنهــا بــا داشــتن تركيبــات

مؤثــر از نظــر غذايــي از اهميــت ويــژه اي
برخــوردار اســت ،بلكــه داراي مــوارد مصــرف
مختلــف از جملــه خــواص دارویــی ،آرایشــی

و بهداشــتی مــي باشــد  .بيشــترين مصــرف

شــور ، 1بــادام بــو داده ، 2بــادام طعــم دار، 3
یــا مخلــوط بــا ســایر خشــک میــوه هــا ،بســته

بــادام همچنیــن بــرای تزئیــن انــواع کیــک هــا،

شــکالت ســازی و تهیــه انــواع شــیرینی هــای
مختلــف در صنعــت شــیرینی ســازی اســتفاده

مـ�ی گـ�ردد( (�Schirra, 1997; Socias i Com

 .)pany et al., 2008از ســویی بــا توجــه بــه
ایــن کــه بــادام یــک گونــه دگــر گشــن میباشــد
و اغلــب در توســعه باغــات بــادام گــرده زا کــه
تاثیــر آن بــر میــزان فروتســت (تشــکیل میــوه)

ثابــت شــده اســت .اغلــب ایــن ســوال مطــرح

اســت ،آیــا نــوع گــرده زا مــی توانــد بــر میــزان
ترکیبــات درونــی بذر بــه ویژه در قبــل و بعد از

شکســتن خواب بــذر تاثیر گذار باشــد؟همچنین
مشــخص شــده اســت کــه جوانــه زنــی بــذر
تابــع خــواب بــذر مــی باشــد .خــواب بــذر بــه

عنــوان یــک مکانیســم ســازگاری در جنــس

 Prunusاز جملــه بــادام جهــت جلوگیــری از

آســیب هــای ســرمازدگی محســوب مــی شــود.

اســاس ایــن مکانیســم بــه علــت وجــود مــواد
بازدارنــده موجــود در قســمت هــای مختلــف

بــذر میباشــد(Powell, 1987; Martinez
1 Salted almond
2 Smoked almond
3 Flovored almond
4 Roaseted almond
5 Candied almond
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 .)-Gomez and Dicenta, 2001درشــرایط

بزرگتــر بــه ملکــول هــای کوچکتــر مــی شــوند

حتــی وقتــی کــه شــرایط محیطی(آب،دمــا

بخــش هــای در حــال نمــو منتقــل مــی گردنــد

خــواب بــذر زنــده نمــی توانــد جوانــه بزنــد
وهــوا ) بــرای جوانــه زنــی بــذر مهیــا باشــد

Bewley and Black (1994); Hartmann

کــه در بافــت هــا ذخیــره مــی شــوند و یــا بــه
( .)Callis, 1995در لگــوم هــا پروتئیــن بــذور
در لپــه هــا تجمــع مــی یابنــد در حالــی کــه در

 et al., (1997)..Garcia-Gusanoهمــکاران

غــات آندوســپرم هــا بــه عنــوان بخــش اصلــی

افشــانی بــر روی خــواب بــذر در بــادام انجــام

پروتئیــن ذخیــره ای اصلــی در بــذور گیاهــان

( )2004مطالعــه ای را بــر روی تاثیــر گــرده
دادنــد کــه در نتیجــه آن ،بذرهــای حاصــل از

پایــه مــادری بــا گــرده افشــانی گــرده زا هــای
مختلــف دارای خــواب بــذر متفاوتــی بودنــد.
بنابرایــن شکســتن خــواب بــذر وکوتــاه کــردن
دوره جوانــه زنــی بــه ویــژه در گونــه بــا بــذور

ســخت مــی توانــد رهیافــت بــا ارزشــي بــراي

اصالحگرهــا ،محققیــن و تولیــد کننــدگان نهــال
بــه حســاب آیــد .لــذا در ایــن راســتا هــدف از
ایــن تحقیــق بررســی تاثیــر منبــع گــرده بــر
میــزان و نــوع ترکیبــات درونــی طــی مراحــل

قبــل و بعــد از شکســتن خــواب بــذور (قبــل
و بعــد از جوانــه زنــی) بــوده اســت .بنابرایــن

نتایــج کار هــای تحقیقاتــی در ایــن رابطــه مرور

شــده شــده اســت .مطالعــات متعــدد Bewley

and Black, (1994); Benech-Arnold et

ذخیــره مــواد غذایــی محســوب مــی گردنــد.
مختلــف متفــاوت بــه عنــوان مثــال پروتئیــن

ذخیــره ای عمــده بــذر در لگــوم هــا از نــوع

گلوبولیــن و در غــات از نــوع پروالمیــن و
گلوتئیــن مــی باشــد Bewley and Black,

))1994در حالــی کــه در بــذر بــادام اجــزای
عمــده پروتئیــن ،آلبومیــن ،گلوبولیــن ،گلوتلیــن
و پروالمیــن مــی باشــند .میــزان پروتئیــن بــذر
بــادام از  13تــا  29درصــد بــر حســب وزن

خشــک مــی باشــد (.Kodad et al., (2004
متــداول تریــن اســیدهای آمینــه در پروتئیــن

بــادام ،گلوتامیــک اســید ،اســپارتیک اســید،
و آرژینیــن مــی باشــند .همچنیــن وجــود

مقــدار کمــی از نیتــروژن غیــر پروتئینــی نیــز

گــزارش شــده اســت ( .Schiera,(1997هیــچ
اطالعاتــی از کنتــرل ژنتیکــی محتــوای پروتئیــن

) al., (2000بــر رونــد تغییــرات پروتئیــن هــا و

بــادام موجــود نیســت ،امــا وجــود ضرایــب

از شکســتن خــواب بــذور نشــان داده اســت

ســالهای مختلــف نشــان دهنــده تاثیــر شــدید

الگــوی اســید هــای آمینــه مراحــل قبــل و بعــد

کــه در هنــگام جوانــه زنــی بذرهــا ،فعالیــت
آنزیــم هــای اگــزو و آنــدو پروتئینــاز افرایــش
یافتــه و منجــر بــه شکســتن پروتئیــن هــای

تغییــرات زیــاد ایــن صفــت بیــن ژنوتیــپ هــا و

محیــط و ژنتیــک بــر روی محتــوی پروتئیــن
ارقــام و ژنوتیــپ هــای مختلــف بــادام مــی

باشــد Saura Calixto,(1988); Zacheo et
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).al., (2000

در تحقیقــی میــزان تغییــرات پروتئیــن کل و

میــزان اســیدهای آمینــه در بذرهــای قهــوه

( )Coffea arabica L.در طــی  6هفتــه جوانــه
زنــی آنهــا بررســی شــد .نتایــج نشــان داد
کــه محتــوی کل اســیدهای آمینــه آزاد در
طــی جوانــه زنــی کاهــش یافــت .اســیدهای

آمینــه غالــب در بــذور قهــوه را بــه ترتیــب
آســپاراژین ،گلوتامیــک اســید ،آســپارتیک

اســید ،آالنیــن و لیزیــن ،تشــکیل دادنــد .بــه
غیــر از میــزان تائوریــن کــه در طــول جوانــه

زنــی افزایــش یافــت ،میــزان ســایر اســیدهای

آمینـ�ه کاهـ�ش نشـ�ان دا د �Massao and Maz

).zafera, (2000

گــزارش شــده اســت کــه بــا افزایــش وزن

خشــک بــذر غــات میــزان تجمــع پروتئیــن های
کل در بــذور افزایــش مــی یابــد کــه بــه دنبــال

جــذب آب توســط بذرهــا احیــا در پروتئیــن
هــا انجــام مــی شــود کــه در تغییــر و تحــوالت

پروتئیــن هــا تیرودوکســین نقــش بســزایی
دارد (.Hemalatha and Persad, (2003

محتــوی اســید آمینــه هــای بــذور دو رقــم انــار

یعنــی شــامل نــوع وحشــی و رقــم خزامــی در
حیــن جوانــه زنــی بــه وســیله  HPLCمــورد

بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه در
هــر دو رقــم میــزان اســیدهای آمینــه ضــروری

و غیــر ضــروری در حــال نوســان و تغییــرات

مــی باشــند .بذرهــای رقــم وحشــی آتومــی
غنــی از فنیــل آالنیــن بودنــد کــه در ارتبــاط بــا
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میــزان بــاالی  ABAدر ایــن رقــم بــود کــه مــی
تــوان گفــت مســئول اصلــی خــواب طوالنــی تــر

در ایــن رقــم اســت .رقــم خزامی دارای ســطوح
باالتــری از آرژینیــن ،گلوتامیــن و متیونیــن

بــود کــه دارای قــدرت جوانــه زنــی ســریعتر و
بیشــتری از رقــم وحشــی بــود .پیشــنهاد شــده

اســت کــه ظرفیــت بــاالی جوانــه زنــی ایــن رقم
بیشــتر توســط اســیدهای آمینــه گفتــه شــده

کنتــرل مــی شــود ( .Rawat et al., (2012و
همــکاران( )2010بــا بررســی قــدرت و رونــد

جوانــه زنــی تعــدادی از کولتیوارهــای انــار
گــزارش کــرده انــد کــه جوانــه زنــی بذرهــا
در کولتیوارهــای مختلــف انــار بــا میــزان و

نــوع اســیدهای آمینــه ذخیــره شــده در بذرهــا
و نحــوه تغییــر ترکیبــات بیوشــیمیایی در طــی
دوره جوانــه زنــی مرتبــط مــی باشــد .رونــد
تغییــرات میــزان پروتئیــن هــای کل و میــزان

فعالیــت آنزیــم پروتئــاز در مراحــل آبگیــری

مجــدد بــذور  Shorea robustaبررســی شــد.

نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بــا
آبگیــری مجــدد بذرهــا در بــذور زنــده میــزان

فعالیــت آنزیــم پروتئــاز افزایــش یافــت و میزان
پروتئیــن هــای کل کاهــش یافــت .بــه طــوری

کــه میــزان پروتئیــن کل در محــور رویــان و
کوتلیــدون بــه ترتیــب در بذرهــای زنــده بــه

میــزان  %43/7و  %52/3کاهــش نشــان داد.

از طرفـ�ی گزارشـ�ات نشـ�ان داده اسـ�ت �So

cias i Company et al., (2008); Socias i
) Company et al., (2010کــه وجــود قندهــای
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تاثیر منبع گرده بادام بر میزان قند  ،پروتئین ،اسید های آمینه و اسید های چرب در -

علی ایمانی

محلــول در بــادام ،بــه مقــدار نســبتا مناســبی به

وجــود داشــت .پیشــنهاد شــده اســت کــه در

هــای محلــول در بــادام در محــدوده  ،3/3تــا

احیائــی مــی توانــد شــاخص مناســبی بــرای

مغــز بــادام طعــم شــیرین میدهنــد .غلظــت قنــد
 7/1میلــی گــرم در گــرم گــزارش شــده اســت.
اغلــب قندهــای بــادام از نــوع قندهــای غیــر

بــذور ذرت شــیرین میــزان تغییــرات قندهــای

پیــش بینــی درصــد جوانــه زنــی ،قــدرت جوانــه

زنــی و انــرژی جوانــه زنــی بذرهــا در طــی

احیایــی مــی باشــند کــه همــراه بــا ســاکارز

دوره رشــدی آنهــا باشــد Dong-dong et al.,

را تشــکیل مــی دهنــد .قندهــای دیگــر شــامل

در تحقیقــی رونــد تغییــرات میــزان پروتئیــن کل،

بیــش از  90درصــد از کل قنــد هــای بــادام
رافینــوز ،گلوکــز ،فروکتــوز ،ســوربیتول ،و

اینوزیتــول مــی باشــند (Socias i Company

).(2008

قندهــای محلــول ،قندهــای احیائــی و اســیدهای
آمینــه آزاد در مراحــل اولیــه جوانــه زنــی

 .et al., (2010در تحقیقــی تغییــرات ترکیبــات

بذرهــای ابریشــم ( )Cibea pentandraمطالعه

طــی مراحــل مختلــف جوانــه زنــی و رشــد

کــه میــزان پروتئیــن کل و قندهــای محلــول کــه

ذخیــره شــده در بذرهــای دو رقــم گلرنــگ در
اولیــه دانهــال هــا بررســی و گــزارش شــد کــه

مــواد جامــد محلــول در رقــم هــای دینســر و
مونتــوال ادر طــی مراحــل اولیــه جوانــه زنــی

شــد .نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد
در بذرهــای جوانــه نــزده بــاال بودنــد ،بــا جوانــه

زنــی بذرهــا کاهــش یافتنــد .همچنیــن میــزان
قندهــای احیائــی و اســیدهای آمینــه آزاد کــه

کاهــش یافــت و ســپس در مراحــل بعــدی جوانه

در ابتــدا و در در بذرهــای جوانــه نــزده پاییــن

رقــم دینســر بعــد از گذشــت  72ســاعت میــزان

).Ravi Kiran et al., (2012

معنــی داری نداشــت(.Tonguc et al., (2012

تغییــرات اســیدهای چــرب و لیپیدهــا در طــول

زنــی میــزان آن مقــداری افزایــش یافــت و در

مــواد جامــد محلــول بــا مقــدار اولیــه آن تفــاوت
در مطالعــه ای رونــد تغییــرات فیزیولوژیکــی

بــذور در حــال جوانــه زنــی برخــی از ارقــام

ذرت شــیرین بررســی و بیــن نتایــج بــه دســت

بودنــد ،بــا جوانــه زنــی بذرهــا افزایــش یافتنــد
همچنیــن مطالعــات در رابطــه بــا رونــد

دوره جوانــه زنــی بذرهــا نشــان داده اســت

کــه تــری گلیســریدها بــه عنــوان منبــع اصلــی
فراهــم کننــده انــرژی بــه منظــور جوانــه زنــی

آمــده همبســتگی گرفتــه شــد .نتایــج حاصــل از

بذرهــای محصــوالت روغنــی مــی باشــد

داری بیــن میــزان افزایــش قندهــای احیائــی و

et al., (1998); Hyson et al., (2002); So-

همبســتگی نشــان داد کــه همبســتگی منفی معنی
میــزان افزایــش انــرژی جوانــه زنــی ،قــدرت

جوانــه زنــی و افزایــش درصــد جوانــه زنــی

(Hoppe et al., (1997); Martin-Carratalá

) .cias i Company et al., (2010در طــی

جوانــه زنــی و رشــد اولیــه دانهــال هــا در
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جنــس هــای مختلــف گیاهــان روغنــی تقریبــا

کــه در تاریکــی جوانــه زده بودنــد بیشــتر

مصــرف مــی گــردد (.Hoppe et al., (1997

از لیپیدهــای قطبــی مخصوصــا در بذرهــای

تمــام محتــوی روغــن ذخیــره شــده در بذرهــا

بــود .در ایــن مطالعــه ،لیپیدهــای غیــر قطبــی

در تحقیقــی تغییــرات ترکیبــات ذخیــره شــده در

رشــد یافتــه تحــت شــرایط تاریکــی ســریعتر

جوانــه زنــی و رشــد اولیــه دانهــال هــا بررســی

تریگلیســریدها کاهــش یافــت در حالــی کــه

بذرهــای دو رقــم گلرنــگ در طــی مراحل مختلف
و گــزارش شــد کــه میــزان روغــن ذخیــره شــده
بذرهــا از  %54/7و  %54/3بــه  %49/5و %45/1

متابولیــزه شــدند.در مــدت جوانــه زنــی محتوی
میــزان لیپیدهــای غیــر قطبــی افزایــش یافتنــد.
اســیدهای چــرب غالب تشــخیص داده شــده در

کاهــش یافــت ) .Tonguc et al., (2012در

ایــن آزمایــش شــامل پالمیتیــک اســید ،لینولئیک

و جوانــه زنــی بــذر در جنــس هــای کدو بررســی

بودنــد کــه در بذرهــای رشــد یافتــه تحــت

تحقیقــی روابــط میــان پروفایــل اســیدهای چرب

شــد .نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داد
اســیدهای غالــب در ایــن جنــس شــامل اولئیــک

اســید ،اولئیــک ،اســتارئیک و آراشــیدیک اســید
شــرایط نــوری از بذرهــای در حــال جوانــه
زنــی در شــرایط تاریکــی کاهــش بیشــتری

اســید ،لینولئیــک اســید ،آراشــیدونیک اســید و

نشــان دادنــد (.Offem et al., (2006

معنــی داری بــا درصــد جوانــه زنــی داشــتند و

تاثیــر منبــع گــرده بــر میــزان و نــوع قنــد

مریســتیک اســید بودنــد کــه همبســتگی مثبــت

.در ایــن راســتا هــدف از پژوهــش حاضــر

جوانــه زنــی در ایــن جنــس را مــی تــوان بیشــتر

هــای محلــول ،پروتئیــن ،اســید هــای آمینــه

).Kamymak, (2012

جوانــه زنــی بــذور هیبریــد حاصــل ازتالقــی

مربــوط بــه ایــن نــوع از اســیدهای چرب دانســت

در تحقیقــی محتــوی روغــن کل و میــزان

اســیدهای چــرب دو رقــم بــادام زمینــی در طی
دوره جوانــه زنــی بذرهــای آنهــا در یــک دوره

 132ســاعته در شــرایط تاریکــی و نــور مالیــم

واســید هــای چــرب در مراحــل قبــل و بعــد از
رقــم بــادام "آ  "200بــا ارقــام بادام"تونــو"،

"شــاهرود  "12و "آ "230بــود.
مواد و روش ها

مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .نتایــج حاصــل

 -مواد گیاهی

روغــن کل در حیــن جوانــه زنــی بذرهــا

و نــوع قنــد هــای محلــول ،پروتئیــن ،اســید هــای

از ایــن تحقیــق نشــان داده بــود کــه محتــوی

کاهــش یافــت .میــزان تغییــرات مشــاهده شــده
در محتــوای اســیدهای چــرب در بــذور رشــد

یافتــه تحــت شــرایط نــور مالیــم از بذرهایــی

درایــن پژوهــش تاثیــر منبــع گــرده بــر میــزان

آمینــه واســید هــای چــرب در مراحــل قبــل و بعد

از جوانــه زنــی بــذور هیبریــد حاصــل ازتالقــی

رقــم بــادام «آ  »200بــا ارقــام بــادام «تونــو»،
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«شــاهرود  »12و «آ »230مــورد مطالعــه قــرار

را بــا  6/25ميلیليتــر محلــول بافــر اســتخراج،

دورگ ،بــذور جمــع آوری شــده بــا محلــول%2

تهيــه يــک ليتــر محلــول بافــر اســتخراج121/4 ،

گرفــت .بــرای ایــن منظــور پــس از رســیدن بذور

مخلــوط کــرده و  24ســاعت نگهداری شــد (برای

قــارچ کــش تتــرا متیــل تیــورام دی ســولفید برای

گــرم تريــس را در يــک ليتــر آب مقطــر حــل

مــدت 48-24ســاعت در معــرض آب جــاری قرار

آن را بــه  6/8رســانده شــد) .بعــد از  24ســاعت،

 2دقیقــه ضــد عفونــی شــدند.نمونه هــای بــذر به
داده شــدند.بعد از ایــن مرحلــه میــزان قنــد هــای

کــرده و توســط اســيد کلريدريــک نرمــالpH ,

بذرهــا را در داخــل محلــول بافــر و در هــاون

محلــول ،پروتئیــن ،اســید هــای آمینــه و اســید

چينــی ,کام ً
ــا لــه نمــوده و ســپس بــه مــدت 20

بــذور در پرلیــت مرطوب(درحــد ظرفیــت زراعی)

قــرار داده شــد .بعــد از ســپری شــدن ايــن مــدت،

هــای چــرب انــدازه گیــری شــدند پــس ازآن
در دمای7درجــه ســانتی گــراد نگــه داری شــدند.
بــذور در مرحلــه جوانــه زنی(مشــاهده ریشــچه

بــه انــدازه /5ســانتیمتر) مــواد شــیمیایی درونــی

آنهــا مــورد بررســی واقــع شــدند.
اندازه گیری میزان پروتئین کل

دقيقــه در ســانتريفوژ بــا  6000دور در دقيقــه

 0/1ميلیليتــر از محلــول رويــی حاصــل را
برداشــته و  5ميلیليتــر معــرف بردفــورد بــه آن

اضافــه کــرده (بــرای تهيــه معــرف بيــورد 100

ميلــی گــرم کومــاس بلوجــی  250را بــا  50ميلــی
ليتــر اتانــول خالــص مخلــوط کــرده و بــه حجــم

 800ميلیليتــر رســانيده و از صافــی عبــور

بــه منظــور اندازهگيــری میــزان پروتئیــن

داده و حجــم محلــول صــاف شــده را بــا 100

محلــول 2%قــارچ کــش تتــرا متیــل تیــورام دی

بــه  1000ميلیليتــر رســانده شــد) .محلــول

کل ،پــس از رســیدن بــذور دورگ ،ابتــدا بــا

ميلیليتــر اســيد فســفريک خالــص و آب مقطــر

ســولفید بــرای  2دقیقــه ضــد عفونــی شــدند.

حاصــل را بــا محلــول بافــر اســتخراج ,در

معــرض آب جــاری قــرار داده شــدند .نمونــه

مــوج  595نانومتــر ميــزان جــذب آن قرائــت شــد.

نمونــه هــای بــذور بــه مــدت  48-24ســاعت در

گیــری در مرحلــه اول در ایــن زمــان انجــام شــد.
پــس ازآن بــذور در پرلیــت مرطــوب (درحــد

ظرفیــت زراعــی) بــه مــدت 10هفتــه در دمــای7

دســتگاه اســپکتروفتومتر قــرار داده و در طــول

بــرای تهيــه اســتاندارد پروتئيــن  100ميلیگــرم
آلبوميــن گاوی را در  1ميلیليتــر بافــر اســتخراج

حــل کــرده و بــه حجــم رســانده شــد .بعــد از

درجــه ســانتیگراد قرار داده شــدند .بعــد از جوانه

آن مقاديــر  10تــا  90ميکروگــرم بــر ليتــر (،10

انــدازه گیــری پروتئیــن کل انجــام شــد .بــرای

اســپکتروفتومتر در طــول مــوج  595نانومتــر

زدن بذرهــا ،مجــددا نمونــه بــرداری بــه منظــور

انــدازه گیــری پروتئیــن کل  0/5گــرم مغــز (بــذر)

 30 ،20و  )90اســتاندارد تهيــه کــرده و توســط
ميــزان جــذب را قرائــت شــد(.)Bradford, 1976

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

اندازه گیری میزان قند محلول

بــرای اندازهگيــری قندهــای محلــول بــذر بــادام

دوره بیست و نهم  ،شماره  ،2پاییز و زمستان 1395
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وکاغــذ صافــی را بــه خوبــی بســته شــد بــه

طــوری کــه پــودر از داخــل کاغــذ صافــی بــه

بــا توجــه بــه روش  Irigoyenو همــکاران

بیــرون نریــزد .ســپس نمونــه هــا در داخــل آون

 95درصــد در هــاون چينــی لــه شــد و ســپس

ســاعت قــرار داده شــد .بعــد از خــارج کــردن

( 0/5 ,)1992گــرم مغــز در  5ميلیليتــر اتانــول
قســمت رويــی آن را جــدا کــرده و دوبار توســط

 5ميلیليتــر اتانــول  70درصــد رســوبات ايــن

در دمــای  80درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 1/5

نمونــه هــا از داخــل آون ،نمونــه هــا بــه مــدت 45

دقيقــه در داخــل دســيكاتور قــرار داده شــد ،بعــد

محلــول رويــی شستشــو داده و فــاز رويــی

از گذشــت زمــان ذکــر شــده نمونــه هــا جهــت

محلــول رويــی حاصــل را بــه مــدت  10دقيقــه

دســتگاه سوكســله بــا تــرازو توزیــن شــد .نمونه

داده و بعد قســمت رويی آن را برداشــته شــد20 .

دســتگاه با اســتفاده از حــال اترنفــت ( 250میلی

آن را بــه قســمت رويــی قبلــی اضافــه گردیــد.

در ســانتريفوژ بــا دور  3500دور در دقيقــه قرار

بــه دســت آوردن وزن كاغــذ ونمونــه قبــل از

هــا در داخــل دســتگاه سوکســله كــه مبنــاي كار

ميکروليتــر از عصــاره الکلــی حاصــل را توســط

لیتــر ) مــی باشــد بــا روش  Kodadو همــکاران

و بــا  3ميلیليتــر آنتــرون مخلــوط نمــوده و 10

بــراي تشــخيص و ســنجش کمــي و کيفــي

ميکروپيپــت برداشــته و در لولــه آزمايــش ريخته

( Kodad et al., (2011تعییــن گردیــد.

دقيقــه در حمــام آب گــرم حــرارت داده شــد

اســيدهاي چــرب موجــود در مغــز پنــج رقــم

ايــن مــاده ،ميــزان جــذب آن در طــول مــوج

انبــار مانی ،از کروماتوگرافــي گاز ـ مايع ()GLC

تــا محلــول رنگــی شــود .بعــد از ســرد شــدن

بــادام در زمــان برداشــت و یــک ســال بعــد از

 625نانومتــر توســط دســتگاه اســپکتروفتومتر

( مــدل) Shimadzu GC-16Aبــا ســتون موئین

گلوکــز ,محلولهايــی بــا غلظتهــای صفــر تــا

دمايــي از  180درجــه بــا ميــزان افزايــش 4

آنهــا انجــام شــد و نهايتــ ًا ميــزان جــذب آنهــا در

حفــظ دمــا در شــرايط پايانــي بــه مــدت 15

اندازهگيــری شــد .بــرای تهيــه اســتاندارد قنــد ،از

 120 ppmتهيــه و کليــه مراحــل آزمايــش روی

طــول مــوج  625نانومتــر قرائــت شــد.

اندازه گیری روغن و میزان اسیدهای چرب

بــرای ایــن کار بعــد از آســیاب کــردن مغــز بادام

از مغــز بــادام آســياب شــده بــه مقــدار  2گــرم
از هــر نمونــه را در داخــل كاغــذ صافــي ريختــه

 CBP1-M25-025و شــرايط دمايــي ( گراديــان

درجــه در دقيقــه تــا  240درجــه ســانتيگراد و
دقيقــه بــا زمــان کل آناليــز  30دقيقه).اســتفاده

شــد(.Ozcan et al., (2006دمــاي محــل تزريــق

 250درجــه ســانتيگراد،دماي دتکتــور  250درجه
ســانتيگراد،گاز حامــل ( نيتــروژن بــا ميــزان 55

ميليليتــر در دقيقــه) ،دتکتــور بــا يونيزاســيون

شــعلهاي (ميــزان شــار هيــدروژن و هــوا بــه
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ترتيــب  55و  400ميليليتــر در دقيقــه) و ســرعت

فــاز متحــرك دســتگاه تركيبــي از محلــول( Aبافــر

قــرار گرفــت .مشــتق متيلــه شــده نمونههــا و

و ميــزان جريــان 1ميلــي ليتــر بــر دقيقــه بــود.

چاپگــر پنــج ميليمتــر در دقيقــه مــورد اســتفاده
اســتانداردها را بــه ميــزان دو ميکــرو ليتــر بــه

دســتگاه تزريــق و کروماتوگــرام هــر کــدام بــه
دســت آمــد(.Abdallah et al., (1998

اســتات ســديم) و محلــول ( Bآب و اســتونيتريل)

اســيدهاي آمينــه در دمــاي  38درجــه ســانتي

گــراد بــا اســتفاده از دتكتــور  UVدر طــول مــوج
 258نانومتــر اندازه گيــري شــدندFatima et al.,(.

).(2012در نهايــت داده هــای حاصــل از آزمایــش

اندازه گیری میزان اسیدهای آمینه

در قالــب طــرح آمــاری کام ً
ــا تصادفــی بــا ســه

بــه منظــور اندازهگيــری میــزان اســیدهای آمینــه،

تکــرار بــا اســتفاده ازتجزيــه آمــاري نــرم افــزار

گیــری اســیدهای آمینــه نمونــه هــای بــذر طبــق

چنــد دامنــهاي دانكــن ( )Duncanانجــام گرفــت.

ایــن کار ابتــدا نمونــه هــا توســط اســيد كلريدريــك

نتایج وبحث

ميــزان اســيد هــاي آمينــه توســط  HPLCفــاز

شــیمیایی قبــل و بعــد از جوانــه زنــی بــذور

گرديــد .نــوع ســتون مورداســتفاده شــده  c- 18و

ارقــام" تونــو"" ،شــاهرود  "12و "آ"230در

پــس از آمــاده ســازی نمونــه هــای بــذر .،انــدازه
روش کافمــن و گارســیا ( )1977انجــام شــد.برای
 6نرمــال هيدروليــز و پــس از مشــتق ســازي،

معكــوس در موسســه بیوتکنولــوژی کــرج تعييــن

 SASو مقايســه ميانگينهــا بــر اســاس آزمــون

نتایــج حاصــل از تاثیــر گــرده بــر صفــات
هیبریــد حاصــل ازتالقــی رقــم "آ  "200بــا

جــدول :1تجزیــه ی واریانــس تاثیرگــرده بــر میــزان قنــد و پروتئین(میلــی گرم/گــرم مــاده
خشــک) قبــل و بعــد از جوانه زنــی بذور هیبریــد حاصل ازتالقــی رقــم "آ "200بــا ارقام"تونو"،
"شــاهرود  "12و "آ"230

منبع تغییرات

میانگین مربعات
قند

پروتیین

رقم

** 161/7

** 2473/6

تکرار

0/24 ns

0/22 ns

اشتباه

0/24

0/012

C.V

0/71

0/22

**در سطح یک درصد معنی دار؛* در سطح پنج درصد معنی دار؛  nsبدون معنی دار
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جــدول :2مقایســه میانگیــن تاثیرگــرده بــر میــزان قنــد و پروتئین(میلــی گرم/گــرم مــاده
خشــک) قبــل و بعــد از جوانــه زنــی بــذور هیبریــد حاصــل ازتالقــی رقــم "آ  "200بــا
ارقــام" تونــو"" ،شــاهرود  "12و "آ"230
میانگین مربعات

مقدار
رقم

قند

پروتیین

)" (Bآ"230

*29/77a

20/38d

)" (Bشاهرود "12

28/41b

21/17f

) " (Bتونو"

27/19c

27/10e

)"(Aآ"230

18/26d

95/19a

)"(Aشاهرود "12

14/944e

43/01c

) "(Aتونو"

13/20f

67/74b

*وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده ی اختالف معنی دار بین میانگین ها می باشد :Bتاثیر گرده
قبل از جوانه زنی ؛  :Aتاثیر گرده بعد از جوانه زنی

جــداول  4-1الــی  4-6ارائــه شــده اســت.

همــان طــور کــه در جــدول شــماره ی 4-1

زنــی بــذر هــا بــه طــور معنــی داری کاهــش
یافــت (جــدول )4-2کــه نشــان دهنــده اســتفاده

مشــاهده مــی شــود بیــن گــرده زاهــا از نظــر

بــذور از کربوهیــدرات هــای محلــول در حیــن

قبــل و بعــد از جوانــه زنــی تفــاوت معنــی

کــه گفتــه شــد در حیــن جوانــه زنــی بــذر هــا،

اثــر گــرده ی رقــم "آ"230قبــل از جوانــه زنــی

آنهــا از محــل ذخيــره بــه محــور رشــد جنيــن،

29/ 77میلــی گرم/گــرم مــاده ی خشــک مــی

هيدروليزكننــده موجــود در جنيــن بــذر ،ســاخته

قنــد در اثــر گــرده ی "تونــو" بعــد از جوانــه

تريپتوفــان در نهايــت موجــب رشــد و نمــو و

میــزان قندهــای محلــول در قبــل از جوانــه زنــی

 ،et al., (2003بــه طــوري كــه آنزيــم هــاي

اثــر گــرده بــر میــزان قنــد کل و پروتئیــن در

جوانــه زنــی مــی باشــد (جــدول  .)5-7همانطور

داری مشــاهده مــی شــود.به طــوری کــه در

تقســيم ماكــرو مولكــول هــاي بــزرگ و انتقــال

بــذر هیبریــد "آ "200دارای مقــدار قنــد کل

افزايــش فعاليــت هــاي متابوليكــي آنزيــم هــاي

باشــد.این در حالــی اســت کــه کمتریــن مقــدار

شــدن هورمــون هــاي گياهــي ســيتوكنين و

زنــی بــذر بــوده اســت(جدول .)4-2

تكثيــر ســلولي جنيــن خواهــد شــد (Duggin

در بــذر بــاال بــود کــه مقــدار آن هــا بــا جوانــه

هيدروليزكننــده بــا تحريــك ذخايــر غذايــي و
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هيدروليــز كربوهيــدرات هــا ،پروتئيــن هــا،

میــزان پروتئیــن هــای کل در قبــل از جوانــه زنی

بيشــتر گياهچــه هــا و افزايــش پايــداري و دوام

هــا بــا جوانــه زنــی بــذر هــا بــه طــور معنــی

چربــي هــا ســبب تســريع جوانــه زنــي و رشــد
گيــاه در مقابــل اســترس خشــكي ،بــرودت و

بــه طــور متوســط کمتــر بــود کــه مقــدار آن
داری افزایــش یافــت کــه نشــان دهنــده ســاخته

بيمــاري ســبب بهبــود زنــده مانــي مــي گردنــد

شــدن پروتئیــن هــای جدیــد در حیــن جوانــه

تغییــرات میــزان قندهــای جامــد محلــول و

کربوهیــدرات هــا و پروتئیــن هــا و تغییــرات

برخــی از ارقــام ذرت شــیرین بررســی و نتایــج

مراحــل اولیــه رشــد دانهــال هــا در گیاهــان

) .)Farooq et al., 2008در مطالعــه ای رونــد
قندهــای احیائــی در بــذور در حــال جوانــه زنــی

حاصــل از آن نشــان داد کــه میــزان قندهــای

جامــد محلــول و قندهــای احیائــی بــا جوانــه
زنــی بــذور کاهــش یافتنــدDong-dong et al.,

زنــی بــذر مــی باشــد (جــدول  .)4-2متابولیســم
در مقــدار آنهــا در طــی مــدت جوانــه زنــی و

مختلــف مخصوصــا غــات بررســی شــده

اســت( .Callis, (1995گــزارش شــده اســت

کــه بــا افزایــش وزن خشــک بــذر غــات میــزان

) .(2008از طرفــی نتایــج حاصــل در جــدول

تجمــع پروتئیــن هــای کل در بــذور افزایــش مــی

در مراحــل جوانــه زنــی بــذور هیبریــد متفــاوت

احیــا در پروتئیــن هــا انجــام مــی شــود کــه در

دراثــر گــرده زای"آ"230بــوده اســت و در

نقــش بســزایی دارد Hemalatha and Prasad,

 4-2نشــان مــی دهــد کــه میــزان پروتئیــن کل

اســت طــوری کــه بیشــترین مقــدار پروتئیــن

یابــد کــه بــه دنبــال جــذب آب توســط بذرهــا

تغییــر و تحــوالت پروتئیــن هــا تیرودوکســین

مقابــل کمتریــن آن از آن "تونــو" بعــد از جوانــه

) .)2003گــزارش شــده اســت کــه همزمــان بــا

بــر میــزان پروتئیــن اســت  .میــزان پروتئیــن

كيلودالتونــي كــه احتمــا ً
ال از نــوع پروتئينهــاي

زنــی اســت کــه نشــان دهنــده اثــر نــوع گــرده

تشــكيل رويانهــاي بدنــي ،پروتئينهــاي  22و 65

بــذر بــادام از  13تــا  29درصــد بــر حســب

ذخيــره اي مــي باشــند افزايــش مــی یابنــد و در

 .et al., (2004اطالعاتــی از کنتــرل ژنتیکــی

رخ مــي دهــد همزمانــي بااليــي بيــن مراحــل

وجــود ضرایــب تغییــرات زیــاد ایــن صفــت بیــن

زيســت آمائــي و انباشــتگي پروتئيــن وجــود

تاثیــر شــدید محیــط و ژنتیــک بــر روی محتــوی

بــا كاهــش رويانزائــي نيز مشــاهده شــده اســت

وزن خشــک گــزارش شــده اســت (Kodad

محتــوای پروتئیــن بــادام موجــود نیســت ،امــا

ژنوتیپهــا و ســالهای مختلــف نشــان دهنــده
پروتئیــن ارقــام و ژنوتیــپ هــای مختلــف بــادام

مــی باشــد (.)Saura Calixto et al., 1988

طــي مراحــل بعــدي بلــوغ محورهــاي رويانــي
رويانزائــي و رويــداد مولكولــي مربــوط بــه

دارد در حاليكــه پروتئينهــاي ذخيــره اي همــراه

(..Dahmer et al., (1992

نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس تاثیــر
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گــرده بــر میــزان  7نــوع اســید چــرب متیــل

زنــی بــذور هیبریــد حاصــل ازتالقــی رقــم

متیــل اولئــات ،متیــل لینولئــات ،متیــل آرشــیدات

"آ"230در جــدول  3و مقایســه میانگیــن میــزان

پالمیتــات ،متیــل پالمیتولئــات ،متیــل اســترات،
و متیــل ایکوســنوات قبــل و بعــد از جوانــه

"آ "200بــا ارقــام "تونــو" ،شــاهرود  12و

 7نــوع اســید چــرب تحــت تاثیــر گــرده زا هــای

جــدول :3تجزیــه واریانــس تاثیرگــرده بــر میــزان در صــد 7اســید چــرب قبــل و بعــد از
جوانــه زنــی بــذور هیبریــد حاصــل ازتالقــی رقــم "آ  "200بــا ارقــام" تونــو"" ،شــاهرود
 "12و "آ"230

رقم

درجه
آزادی

میانگین مربعات
 %متیل
لینولئات

 %متیل
آرشیدات

 %متیل
ایکوسنوات

 %متیل
پالمیتات

 %متیل
پالمیتولئات

 %متیل
استرات

 %متیل اولئات

**0/23

**11/29

رقم

2

**1/11

**0/0017

**0/54

**10/09

**12/03

12/16 ns

تکرار

7

0/002ns

0/05ns

0/ns004

0/53 ns

0/008 ns

0/007 ns

اشتباه

10

0/0008

0/006

0/108

0/117

0/00004

0/00004

12/34

c.v

17

0/16

3/5

6/04

0/044

0/04

1/49

7/305

**در سطح یک درصد معنی دار؛* در سطح پنج درصد معنی دار؛  snبدون معنی دار

جــدول  :4مقایســه میانگیــن تاثیرگــرده بــر میــزان در صــد 7اســید چــرب قبــل و بعــد از جوانــه

زنــی بــذور هیبریــد حاصــل ازتالقــی رقــم "آ  "200بــا ارقام"تونــو"" ،شــاهرود  "12و "آ"230

 %متیل
پالمیتات

 %متیل
پالمیتولئات

 %متیل
استرات

 %متیل
اولئات

 %متیل
لینولئات

 %متیل
آرشیدات

 %متیل
ایکوسنوات

میانگین

(")Bآ"230

5/39c

0/47a

1/97b

74/74f

16/97a

0/106d

0/38 b

(")Bشاهرود "12

5/93a

0/46 a

1/15e

75/39e

16/64b

0/08e

0/31 b

(")Bتونو"

5/69b

0/43a

1/36d

76/43d

14/55c

0/47c

0/80a

(")Aآ"230

6/15a

0/41b

1/67c

77/24c

13/95d

0/73a

/08 c

(")Aشاهرود "12

5/85c

0/40b

1/97b

78/19b

12/60e

0/62b

0/12 c

(")Aتونو"

4/44d

0/26 d

2/34a

79/71a

12/17f

0/62b

0/18 c

رقم
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مختلــف در جــدول  4ارائــه شــده اســت.

()%/08بعــد از جوانــه زنــی را دارد .ایــن نتایــج

در جــدول هــای فــوق اگــر ســتون هــای هــر

در بــادام اصــوال چربــی هــای ذخیــره ای را

آن هــا اختــاف معنــی دار وجــود نــدارد .مطابــق

بافــت لپــه بــه صــورت ذراتــی وجــود دارنــد (

نمــودار دارای حــروف مشــترک باشــند در بیــن

بــا نتایــج ســایر محققیــن مطابقــت داشــت .چربی
شــامل مــی شــوند کــه در داخــل ســلول هــای

بــا جــدول بــاال بیشــترین مقــدار متیــل پالمیتــات

بــا قطــری حــدود  1تــا  3میکرومتــر )Ren et .

زنــی ( )%6/15و کمتریــن مقــدار آن مربــوط بــه

بــادام تحــت تاثیــر نــوع رقــم و ژنوتیــپ هــای

مربــوط بــه اثــر گــرده"آ "230بعــد از از جوانــه

) .al., (2001گــزارش شــده کــه میــزان روغــن

اثــر گرده"تونــو"( )%4/44اســت .همچنیــن مقــدار

بــادام قــرار مــی گیــرد .همچنیــن در ســایر دانــه

قبــل از جوانــه زنــی ( )%/47و کمتریــن مقــدار آن

عوامــل مختلــف بــه ویــژه نــوع ژنوتیــپ و رقــم

طرفــی بیشــترین مقــدار متیــل اســترات مربــوط

کــه شــرایط اقلیمــی بــر میــزان روغــن و اســید

جوانــه زنــی و کمتریــن مقــدار به "شــاهرود "12

بــه طــوری کــه در برخــی از ســال هــا اســید

متیــل پالمیتولئــات مربــوط به اثــر گــرده "آ"230

مربــوط بــه اثــر گــرده "تونــو" ( )%/26اســت.از
بــه تاثیــر گــرده رقــم " تونــو " ( )%2/34بعــد از
(  )%1/15قبــل از جوانــه زنــی تعلــق دارد .ایــن

هــای روغنــی نیــز ،میــزان روغــن تحــت تاثیــر

قــرار مــی گیــرد .همچنیــن گــزارش شــده اســت
هــای چــرب و توکوفــرول موثــر مــی باشــند،

لینولئیــک افزایــش ولــی اســید اولئیــک کاهــش

در حالــی اســت کــه میــزان متیــل اولئــات در اثــر

یافتــه اســت ( .Askin et al., (2007بررســی

و دراثــر گــرده رقــم "تونــو" بیشــترین مقــدار

طــی دوره جوانــه زنــی بذرهــای یونجــه نیــز

گــرده "آ "230بــا کمتریــن مقدار یعنــی ()%74/74
( )%79/71را دارا بــود .امــا مقــدار متیــل لینولئــات

در اثــر گــرده رقــم"آ"230دارای بیشــترین

رونــد تغییــرات لیپیدهــا و اســیدهای چــرب در

نشــان داد کــه مقــدار تریگلیســریدها کاهــش
یافتنــد در حالــی کــه میــزان دی آلیــل گلیســرول

( )% 16/97و در اثــر گــرده رقــم "تونــو" کمتریــن

هــا و مونــو آلیــل گلیســرول هــا افزایــش یافتنــد.

بیشــترین مقــدار در اثــر گرده"آ"230بعــد

تغییــری را نشــان نــداد ولــی ترکیــب اســیدهای

اثر"شــاهرود "12قبــل از جوانــه زنــی ()%/08

طــوری کــه میــزان لینولئیــک و لینولنیــک افزایش

( )%12/17اســت .درحالــی کــه متیــل آرشــیدات،
از جوانــه زنــی ( )%0/73و کمتریــن مقــدار در

ترکیــب از اســیدهای چــرب تــری گلیســیرد

چــرب دی و مونــو گلیســرول تغییــر یافتنــد بــه

بود.متیــل ایکوســنوات در اثــر گــرده رقــم " تونو

و میــزان پالمتیــک و اولئیــک اســید کاهــش یافتند

و کمتریــن مقــدار در اثــر گــرده رقــم " آ"230

همــان طــور کــه در جــدول شــماره ی

" قبــل از جوانــه زنــی بیشــترین مقــدار ()%/8

(.)Irigoyen et al., 1992

 %آسپاراتیک اسد

**0.104
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ns
0/00005
2/60
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%گلوتامیک اسید

*0.034
0/14
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0/04
81/5

رقــم "آ  "200بــا ارقام"تونــو"" ،شــاهرود  "12و "آ"230

 %آسپاراژین

**0.12
0/0005
ns
0/0004
6/5

%والین

%میتیونین

%تریپتوفان

a%آمینوبوتیریکاسید

 %آالنین

 %تورین

 %آرژنین

 %سیترولین

 %ترئونین

 %گلیسین

 %گلوتامین

 %هیستیدین

1/81a

0/066f

0/201d

0/150e

0/366c
0/493b
0/587a

%گلوتامیک اسید

0/309a
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0/348a
0/092a

 %آسپاراتیک اسد

./254c

(")Bشاهرود 0/570a "12

0/481b

0/136e
(")Aآ"230
(")Aشاهرود 0/178d "12
0/144e
(")Aتونو"

رقــم "آ  "200بــا ارقام"تونــو"" ،شــاهرود  "12و "آ"230

0/59 c

1/51b

 %آسپاراژین

(")Bتونو"

(")Bآ"230

رقم

 %سرین

0/072d
0/075d
0/074d

0/555c

0/385b

0/422c

1/492b

0/047c 0/217b 0/418a

0/304c

1/086a
0/748b

0/103b 0/408a
0/105b 0/388a

1/419a

1/183a
1/193a

0/899b

2/057a
1/833a

0/115a 0/221b 0/107b
0/154b 0/218b 0/161b
0/164a 0/240b 0/ 36b

1/012a

0/721a
0/650b

 %آرژنین
0/029c
0/037c
0/161c

 %هیستیدین
 %تورین
0/187c
0/202c
0/220c

 %گلوتامین
 %آالنین
0/218d
0/221d
0/204e

0/928a

 %گلیسین

0/149e
0/149d
0/208d

 %ترئونین

0/295d
0/283d
0/432c

 %سیترولین

0/146c
0/219a

0/773c
1/624b
2/336a

0/348c
0/831b
0/952a

0/302c
0/663b
0/718a

0/304c
0/732a
0/650b

0/693c
1/659b
2/706a

0/054d
0/147c
0/068d
0/309b
0/365a
0/386a

a%آمینو بوتیریک
اسید
0/293d
0/280d
0/292d

%تریپتوفان
0/218d
0/221d
0/204e

%میتیونین
0/201e
0/214d
0/212d

%والین

0/331d
0/221e
0/216e

 %فنیل آالنین

0/336f
0/349e
0/379d

 %ایزولوسین

0/219a
0/215b
0/229a

0/229a
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 %سرین

**1.86
0/001
ns
0/0001
1/9

 %فنیل آالنین

**0.0030** 2.080** 0.310** 0.170** 0250** 2.970** 0.670** 0.160** 2.390** 0.090** 0.005** 0.020** 0.440** 0.60** 0.420
0/005
0 /004
0/006
0/004
0/004
0/001
0/001
0/004
0/047
0/013
0/003
0/002
0/054
0/005
0/003
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
0/00003 0/00003 0/00007 0/00003 0/0003 0/0004 0/0001 0/00002 0/059
0/007
0/0001 0/0005
0/035 0/00007 0/0001
2/7
0/6
1/8
1/6
5/2
2/1
5/36
1/25
24/4
16/9
8/72
7/06
37/8
1/3
2/3

 %ایزولوسین

وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده ی اختالف معنی دار بین میانگین ها می باشد

 %لوسین
 %لوسین

وجود حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده ی اختالف معنی دار بین میانگین ها می باشد
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تاثیر منبع گرده بادام بر میزان قند  ،پروتئین ،اسید های آمینه و اسید های چرب در -

علی ایمانی

4-5مشــاهده مــی شــود بیــن گــرده زاهــا از

مقــدار مربــوط بــه اثــر دانــه گــرده "شــاهرود

در قبــل و بعــد از جوانــه زنــی تفــاوت معنــی

از طرفــی بیشــترین مقــدار اســید آمینــه تریپتو

نظــر اثــر گــرده بــر میــزان اســید هــای آمینــه
داری مشــاهده مــی شــود .بــه طــوری کــه
بیشــترین مقــدار اســید آمینــه آســپاراتیک
اســید مربــوط بــه "شــاهرود "12قبــل از

جوانــه زنــی ( )%0/570و کمتریــن مقــدار
مربــوط بــه تاثیــر گــرده "شــاهرود "12

 )%0/054( "12قبــل از جوانــه زنــی مــی باشــد.
فــان بعــد از جوانــه زنــی ,در اثــر گــرده رقــم

"شــاهرود  "12بیشــترین مقــدار ()%0/732
و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه رقــم "تونــو"

( )0/204اســت .از طرفــی بیشــترین مقــدار
والیــن "تونــو" قبــل از برداشــت ( )%0/718و

بعــد از جوانــه زنــی ( )%0/136مــی باشــد.از

کمتریــن آن مربــوط بــه "آ )%0/201( "200بعــد

بــه تاثیــر گــرده "تونــو" ( )%0/587و کمتریــن

فنیــل آالنیــن بیشــترین مقــدار را در اثــر گــرده

طرفــی بیشــترین مقــدار آســپاراژین مــروط

مقــدار مربــوط بــه "آ )0/066%( "200قبــل از

جوانــه زنــی اســت .بیشــترین مقــدار ســرین
مربــوط بــه تاثیــر گــرده "تونــو" ( )%1/81قبــل

ازجوانــه زنــی و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه
"آ )%0/072( "200بعــد از جوانــه زنــی اســت.
بیشــترین مقــدار هیســتیدین مربــوط بــه تاثیــر

"شــاهرود  )%1/086( "12و کمتریــن مقــدار
مربــو ط بــه "آ "230قبــل از جوانــه زنــی

( )%0/149اســت .بیشــترین مقــدار گلوتامیــن
در اثــر گــرده "تونــو" ( )%1/419قبــل از

جوانــه زنــی و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه
"آ )%0/295( "230بعــد از جوانــه زنــی اســت.

همچنیــن بیشــترین مقــدار آالنیــن مربــوط بــه
اثــر "شــاهرود  )%0/721( "12قبــل از جوانــه

زنــی و کمتریــن مقــدار مربــوط بــه "تونــو"

از جوانــه زنــی مــی باشــد .امــا اســید آمینــه ی
رقــم "تونــو" قبــل از جوانــه زنــی ( )%0/952و

کمتریــن مقــدار آن مربــوط بــه رقــم "تونــو"

( )%0/216بعــد از جوانــه زنــی اســت .همچنیــن
بیشــترین مقــدار ایــزو لوســین مربــوط بــه

اثــر گــرده رقــم "تونــو" ( )%2/334قبــل از

جوانــخ زنــی و کمتریــن مقــدار آن مربــوط بــه
"شــاهرود  )%0/336( "12بعــد از جوانــه زنــی

اســت .گرچــه نتایجــی مشــابهی در رابطــه
بــا تاثیــر گــرده زاهــا برخــی صفــات گــزارش

شــده اســت

(Garcia-Gusano et al., (2004); Ortega
et al., (2006); Socias i Company et al.,
 )2010ولــی هیــچ اطالعاتــی از کنتــرل ژنتیکــی

محتــوای پروتئیــن بــادام موجــود نیســت ،امــا

وجــود ضرایــب تغییــرات زیــاد ایــن صفــت بیــن

( )%0/204بعــد از جوانــه زنــی مــی باشــد.و

ژنوتیــپ هــا و ســالهای مختلــف نشــان دهنــده

مربــوط بــه اثــر "تونــو" ( )%0/386و کمتریــن

پروتئیــن ارقــام و ژنوتیــپ هــای مختلــف بــادام

امــا بیشــترین مقــدار aآمینــو بوتیریــک اســید

تاثیــر شــدید محیــط و ژنتیــک بــر روی محتــوی
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انــار یمنــی شــامل نــوع وحشــی و رقــم خزامــی

) .)dallah et al., (1998همانطــور کــه گفته شــد

در حیــن جوانــه زنــی بــه وســیله  HPLCمــورد

هــاي بــزرگ و انتقــال آنهــا از محــل ذخيــره

هــر دو رقــم میــزان اســیدهای آمینــه ضــروری

در حیــن جوانــه زنــی ،تقســيم ماكــرو مولكــول

بررســی قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه در

بــه محــور رشــد جنيــن ،افزايــش فعاليــت هــاي

و غیــر ضــروری در حــال نوســان و تغییــرات

در جنيــن بــذر ،ســاخته شــدن هورمــون هــاي

از فنیــل آالنیــن بودنــد کــه در ارتبــاط بــا میــزان

متابوليكــي آنزيــم هــاي هيدروليزكننــده موجــود

مــی باشــند .بذرهــای رقــم وحشــی آتومــی غنــی

گياهي ســيتوكنين و تريپتوفــان در نهايت موجب

بــاالی  ABAدر ایــن رقــم بــود کــه مــی تــوان

( دوجيــن و همــكاران ،)2003 ،بــه طــوري كــه

رقــم اســت .رقــم خزامــی دارای ســطوح باالتــری

رشــد و نمــو و تكثيــر ســلولي جنيــن خواهد شــد

گفــت مســئول اصلــی خــواب طوالنــی تــر در این

آنزيــم هــاي هيدروليزكننــده بــا تحريــك ذخايــر

از آرژنیــن ،گلوتامیــن و منیونیــن بــود کــه دارای

هــا ،چربــي هــا ســبب تســريع جوانــه زنــي و

وحشــی بــود .پیشــنهاد شــده اســت کــه ظرفیــت

غذايــي و هيدروليــز كربوهيــدرات هــا ،پروتئيــن

قــدرت جوانــه زنــی ســریعتر و بیشــتری از رقــم

رشــد بيشــتر گياهچــه هــا و افزايــش پايــداري و

بــاالی جوانــه زنــی ایــن رقــم بیشــتر توســط

و بيمــاري ســبب بهبــود زنــده مانــي مــي گردنــد

(.)Fatima et al.,( 2012

تغییــرات پروتیئــن کل و میــزان اســیدهای آمینــه

نتایج

طــی  6هفتــه جوانــه زنــی آنهــا بررســی شــد.

هــای کل و اســید هــای آمینــه در طــی زمــان

دوام گيــاه در مقابــل اســترس خشــكي ،بــرودت

( .)Farooq et al., (2006در تحقیقــی میــزان
در بذرهــای قهــوه ( ).Coffea arabica Lدر

نتایــج نشــان داد کــه محتــوی کل اســیدهای
آمینــه آزاد در طــی جوانــه زنــی کاهــش یافــت.

اســیدهای آمینــه غالــب در بــذور قهــوه را بــه

اســدهای آمینــه گفتــه شــده کنتــرل مــی شــود

میزان  7اســید چــرب  ،پروتئیــن و کربوهیدرات
قبــل و بعــد از جوانــه زنــی بــذر در اثر گــرده زا
هــای مختلــف متفــاوت بــود .بــه عنــوان مثــال

در مرحلــه قبــل از جوانــه زنــی بــذر مقــدار قنــد

ترتیــب آســپاراژین ،گلوتامیک اســید ،آســپارتیک

زیــاد بــود ولــی بعــد از جوانــه زنــی مقــدار آن

از میــزان تائوریــن کــه در طــول جوانــه زنــی

داد کــه در اثــر گــرده ی رقــم "آ"230قبــل از

اســید ،آالنیــن و لیزیــن ،تشــکیل دادنــد .بــه غیــر
افزایــش یافــت ،میــزان ســایر اســیدهای آمینــه

کاهــش نشــان داد (Massao and Mazzafera,

 .)(2000محتــوی اســید آمینه های بــذور دو رقم

کاهــش یافــت .بــه طــور کلــی نتایــج نشــان
جوانــه زنــی بــذر هیبریــد "آ "200دارای مقــدار

قنــد کل 29/ 77میلــی گــرم بــر گــرم مــاده ی

خشــک مــی باشــد.این در حالــی اســت کــه
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کمتریــن مقــدار قنــد در اثــر گــرده "تونــو" بعد

کــه تمــام پارامترهــای مــورد برســی بــرای

مقــدار پروتئیــن دراثــر گــرده زای"آ"230بــوده

گــرده بــوده اســت از طرفــی ترکیبــات مغــز

از جوانــه زنــی بــذر بــوده اســت .بیشــترین

اســت و در مقابــل کمتریــن آن از آن "تونــو"

کیفیــت بــادام تاحــدودی تحــت تاثیــر نــوع

بــادام یکــی از ویژگیهــای مهــم بــرای ارزیابــی

بعــد از جوانــه زنــی اســت.میزان متیــل اولئــات

کیفیــت بــادام اســت،با توجــه بــه ایــن کــه بــادام

یعنــی ( )%74/74قبــل از جوانــه زنــی بــذر و

) .)al.,(2001و جهــت تشــکیل میــوه نیــاز بــه

در اثــر گــرده "آ "230بــا کمتریــن مقــدار
دراثــر گــرده رقــم "تونــو" بیشــترین مقــدار

( )%71/79بعــد از جوانــه زنــی را دارا بــود.
همچنیــن بیــن گــرده زاهــا از نظــر اثــر گــرده
بــر میــزان اســید هــای آمینــه در قبــل و بعــد از

جوانــه زنــی تفــاوت معنــی داری مشــاهده شــد.
بــه طــوری کــه بیشــترین مقــدار اســید آمینــه
آســپاراتیک اســید مربــوط بــه "شــاهرود

"12قبــل از جوانــه زنــی ( )%0/570و کمتریــن
مقــدار مربــوط بــه تاثیــر گــرده "شــاهرود "12

گیاهــی خــود ناســازگار میباشــد(Ren et

ارقــام گــرده زا دارد و تاثیــر نــوع منبــع گــرده
عــاور برمیــزان تشــکیل میــوه ،بــر برخــی
ترکیبـ�ات درونـ�ی آن ثابـ�ت شـ�ده اسـ�ت( (�So

cias i Company et al.,(2008); Socias i
) ،)Company et al., (2010بنابرایــن در ایــن
پژوهــش اثــرات دو نــوع منبــع گــرده دهنــده

تونــو واســکندر بــر میــزان قنــد ،پروتئیــن،

اســید هــای چــرب و اســید هــای آمینــه در
بــذر حاصــل از دورگ گیــری بــادام "آ "200

بعــد از جوانــه زنــی ( )%0/136مــی باشــد .در

بــا شــاهرود " ،12آ "230و تونــو در مراحــل

گــرده بــر ترکیــب شــیمیایی دانــه بــادام بــه

طــور معنــی داری تحــت تاثیــر نــوع گــرده

جمــع بنــدی کلــی مــی تــوان گفــت کــه تاثیــر

صــورت متنــوع بــوده اســت .بــه طــوری
کــه در اکثــر گــزارش هــا تاثیــر گــرده بــر
خصوصیــات فیزیکــی میــوه معنــی دار نبــوده
اســت و یــا اگــر تفــاوت هایــی جزئــی مشــاهده
شــده احتمــا ً
ال بــه دلیــل تاثیــر شــرایط آب و
هوایــی و شــرایط رشــد بــوده اســت .بــا وجود

ایــن ،اطالعــات کمــی در مــورد کنتــرل ژنتیکــی
و ارثــی از اجــزای بیوشــیمیایی کیفیــت بــادام

شــناخته شــده اســت .بــا ایــن حــال ،اطالعــات

ارائــه شــده در ایــن گــزارش نشــان داده اســت

قبــل و بعــد از جوانــه زنــی نشــان داد کــه بــه
قــرار مــی گیــرد بنابرایــن بــر میــزان تغییــرات
برخــی از مــواد درونــی بذررقــم شــاهرود از

جملــه اســید هــای چــرب مــورد بررســی قــرار
گرفــت .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل ازایــن

پژوهــش و تاثیــر بســزائی نــوع منبــع گــرده
دهنــده بــر روی ترکیبــات شــیمیایی و کیفیــت

میــوه ،انتخــاب ارقــام گــرده دهنــده مناســب
در باغــات بــادام بــه منظــور تولیــد محصــول

مطلــوب ضــروری مــی باشــد.
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