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كربوهيدرات و فعاليت آنزيمي  سنجش ميزان ، تشكيل گل،وين مريستم زايشيتكبررسي 
  ( .Zizyphus jujuba Mill)گياه عناب 

  فاطمه نيكنامو   مريم پيوندينيا،  فريبا شريف ،*سايه جعفري
  شناسي گروه زيستدانشكده علوم پايه، تهران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، 

  29/10/92 :تاريخ پذيرش    3/3/91 :تاريخ دريافت

  چكيده

ها در مراحل  غنچه زايشي و مريستم از Ziziphus jujuba گونه گياه عناب منظور بررسي تشريحي و تكويني مريستم زايشي به
هايي به ضخامت  ، برشقرار دادن در پارافين پس از ثبيت وت) اسيد استيك اتانول، فرمالدئيد،( FAAو در  مختلف برداشت شد

 ،از تكوين مريستم زايشينتايج نشان داد كه  .ائوزين انجام شد –آميزي نمونه با هماتوكسيلين رنگسپس  .ميكرون تهيه شد 10-7
 آيند و ها به وجود مي ، برچه و گلبرگها در نتيجه فعاليت مريستم بارده پريمورديوم پرچم .شود تشكيل مياجزاء مختلف گل 

 هوايي، و آب شرايط تغيير با گياه شدن سازگار چگونگي به بردن پي منظور به همچنين .ستتشكيل كاسبرگهامنشأ حلقه بنيادي 
هاي مازندران و  در استان 1390و تابستان  ردر بها گياه برگ از ها كربوهيدرات اكسيداني و آنتي هاي آنزيم پروتئين، سنجش

يم پراكسيداز گياه در هر دو شهر افزايش و كاتاالز و با تغيير فصل سطح پروتئين و ميزان فعاليت آنز .استفاده شدگلستان 
سطح البته . نددداري را نشان ندا تفاوت معني از نظر آماري ها در دو فصل ميزان كربوهيدرات. آسكوربات پراكسيداز كاهش يافت

  .پروتئين و ميزان فعاليت آنزيم پراكسيداز گياه در مازندران و كاتاالز در گلستان بيشتر بود

  زايشي مريستمرويشي،  كربوهيدرات، مريستم، آنزيم ،Ziziphus jujuba: هاي كليدي واژه

 jafarisayeh@yahoo.com  :يپست الكترونيك ، 09122789281 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  قدمهم
 گياهي درختي از Zizyphus jujubaگياه عنّاب با نام علمي 

الت به ح در ايراناست كه  )Rhamnaceae(تيره عنّاب 
در . )8( شود ديده مي نيمه خودرو و پرورش يافته ،خودرو

 .Z.jujuba lam. Var خاردار   اين پژوهش از واريته

spinosus Bge و كرك بي ييها برگ. استفاده شده است 
با به رنگ زرد و  )متر ميلي 5تا  1( ي با دمگل كوتاهيگلها
 پهن،كاسبرگ  5 ها دارد، داراي در كنار برگآذين گرزن  گل

به شكل عنّاب   ميوه. )12( استپرچم  5گلبرگ ريز و  5
، به بزرگي يك رنگ اي قهوهبه صورت شفت بيضوي 
 ). 5و  13(داراي خواص دارويي بسياري است  زيتون و

 ،كننده سينه دار و نرم عنوان داروي لعاب ميوه عنّاب به
سرفه  ن، ضدآور، ملي خواب ،ي معدهكننده اعصاب، مقو آرام

شود و براي تصفيه خون و كمك به  مدر استفاده مي و
جوشانده ريشه درخت عنّاب را . شود هاضمه تجويز مي

برند و گرد ريشه خشك آن را  براي كاهش تب بكار مي
. ريزند هاي كهنه مي ها و جراحت روي زخمبراي التيام 

اگر  .پوست درخت عنّاب دارويي براي قطع اسهال است
ها له شود با آب توليد كف  دستكمي برگ تازه در كف 

 توان از آن استفاده كرد كند و به جاي صابون مي مي

)18،23(.  

 .شود باعث توليد انواع اكسيژن فعال مي تنش، شرايط
اكسيدان ازجمله كاتاالز، پراكسيداز و  هاي آنتي آنزيم

عنوان سريعترين واحدهاي مقابله  آسكوربات پراكسيداز به
 .روند شمار مي هاي  فعال به اكسيژن كننده در برابر حمله
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اكسيداني و  هاي آنتي با بررسي ميزان تغييرات آنزيم
توان به  هاي گياه در شرايط مختلف مي كربوهيدرات

 زيرابرد؛  چگونگي سازگاري گياه با شرايط محيطي پي
ين و مهمترها با تغييرات كمي و كيفي خود  يمآنز

هستند كه تغييرات  ترين تركيبات موجود در گياهان حساس
 ).7(كنند  هاي مختلف را منعكس مي فيزيولوژيكي و تنش

  مواد و روشها
و  شهرستان بهشهر در مازندران هاي مورد بررسي از نمونه

 1390و شهريور خرداد  هاي در ماه گاليكش در گلستان
  . نددشآوري  جمع

شهر بهشهر در استان  :ويژگي شهرهاي مورد بررسي
و  37و عرض جغرافيايي  55جغرافيايي  مازندران با طول

شهر گاليكش . متر از سطح درياهاي آزاد است -14ارتفاع 
و عرض جغرافيايي  53در استان گلستان با طول جغرافيايي 

وضعيت . متر از سطح درياهاي آزاد است 155و ارتفاع  36
هاي  بارندگي و تغييرات دمايي اين دو شهر در ماه

  ). 22(است نشان داده شده  1برداري در جدول  نمونه
  برداري مقايسه شرايط آب و هواي شهرهاي محل نمونه -1جدول 

زمان و مكان
عامل مورد 
  بررسي

خرداد 
  گاليكش

شهريور
  گاليكش

شهريورخرداد بهشهر
  بهشهر

 34 32 5/39  36 حداكثر دما
ميانگين دماي

  متوسط
5/24  5/25 8/22 2/24 

ميانگين 
درصد بارش

4/16  4/1 93 3/40 

تعداد 
روزهاي 
 داراي بارش

9  5 9 7 

و  بررسي ساختار تشريحي مريستم رويشيمنظور  به
، %37فرمالدئيد ( F.A.Aها در فيكساتور  نمونه ،زايشي
 24به مدت  )1، 17، 2به نسبت  استيك اسيدو % 96اتانول 

ميزي با آ نگمراحل شستشو و ر پسس. ساعت قرار گرفتند

براي  ).9(و تهيه عكس طي شد  ائوزين -هماتوكسيلين
بافر  گياه و گرم برگ تر 5/0 ي ازپروتئينعصاره استخراج 

سنجش پروتئين از  منظور هب .گاليسين استفاده شد –تريس
فعاليت آنزيم  .)17( استفاده شد (1976) برادفوردروش 

فعاليت و  )21( (2002) ارا پري كاتاالز با استفاده از روش
 .)20( سنجيده شد (1989) كوري روشآنزيم پراكسيداز با 

 آسادا فعاليت آنزيم آسكوربات پراكسيداز با روشسنجش 
محلول و  براي سنجش قند. )16(گرديد  انجام (1994)
 –خشك گياه، از روش فنل هاي با استفاده از برگ نامحلول

تجزيه و  .)19( استفاده شد  (1978)كوچر سولفوريك اسيد
و توسط  ANOVAه از برنامه ها، با استفاد تحليل داده

   .شدانجام ) SPSS )version 16  افزار نرم

   نتايج
مريستم انتهايي ساقه در عناب از نوع  :ساقه رأسمريستم 
ناحيه  .هاي تيپ برآمده يا گنبدي شكل است مريستم

) C(و منطقه كورپوس ) T(تونيكا  دو رديفانتهايي، شامل 
كا و شعاعي تونيكا در اثر تقسيمات مماسي زير توني .است

ناحيه  .)I.F(شود  محل تشكيل برگ جديد متورم مي
سيستم  .در زير ناحيه انتهايي قرار دارد )M.M(مريستم مغز 

دهنده  واكوئلي در اين منطقه گسترش زيادي دارد كه نشان
پذيري  رنگ. اين است كه اين ناحيه تقريباً تخصصي است

اطراف . استه كم، نشانگر فعاليت كم ميتوزي اين ناحي
احاطه  )E.F( هاي اوليه برگي ي به وسيله طرحرأسمريستم 

نيز ) Pr(هايي نوارهاي پروكامبيومي  شده است و در بخش
 ). 1Aشكل(قابل رؤيت هستند 

بلوغ،   پس از رسيدن گياه به مرحله: مريستم زايشي
گذراند به مريستم  مريستم رأس ساقه با تحوالتي كه مي

از مقايسه مريستم رويشي و مريستم . دشو زايشي تبديل مي
شود كه حجم و  مشاهده مي )B و A  1 شكل(زايشي 

پذيري آن در  پذيري مريستم افزايش يافته و رنگ رنگ
هاي مختلف تقريباً همگن است كه نتيجه شدت  بخش

گرفتن فعاليت ميتوزي رأس مريستم يعني ناحيه تونيكا و 



 1394، 1، شماره 28جلد                                                                                            )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

74 

تواند  ، ميبخش انتهايي اين مريستم. كورپوس است
هاي زيرين آن با  و بخش) Sp.m(عنوان مريستم هاگزا  به

با . است) Re.m(عنوان مريستم نهنجي  پذيري كمتر به رنگ
تسهيم مريستم زايشي، اجزاي ساختاري گل، مانند براكته 

)br( كاسبرگ ،)Se ( و پريمورديوم پرچمي)St.P ( مشخص
يل پرچم، در مرحله بعدي، بعد از تشك). C1شكل (شود  مي

اي مريستم  در نتيجه فعاليت بخش حاشيه) Pe(گلبرگ 
شود و در مرحله  در مقابل پرچم تشكيل مي) Sp.m(هاگزا 

گيرد  شكل مي) Ov.P(آخر، پريمورديوم تخمدان 
ترتيب از خارج به  تر به در مراحل پيشرفته). D1شكل(

، )Pe(، پريمورديوم گلبرگ )Se(داخل كاسبرگ 
) Ov.P(و پريمورديوم تخمدان ) St.P(پريمورديوم پرچم 

هاي پرچمي مراحل  پريمورديوم. قابل تشخيص است
توده . كنند اي طي مي تر از پريمورديوم برچه تكوين را سريع

تشكيل دهنده پريمورديوم تخمدان با تكثير و تغيير شكل 
) Sty(و خامه ) (يابي حفره تخمداني  خود، آغاز سازمان

اي از همان مراحل  رديوم برچهپريمو. دهد را نشان مي
ابتدايي در قسمت باال از وسط دچار يك شكاف طولي 
شده كه در نهايت منجر به تشكيل كالله و خامه دوشاخه 

   ).E1شكل (شود  مي

  

  

  

  

  

  

  

  

، مريستم مغز )C(، كورپوس )T(، تونيكا )×40ابژكتيف(آميزي با هماتوكسيلين و ائوزين  برش طولي مريستم رأس ساقه گياه عناب، رنگ: A -1شكل 
)M.M( طناب پروكامبيومي ،)Pr( بنيان برگي ،)I.F( طرح اوليه برگي ،)E.F .(B : برش طولي مريستم زايشي در ابتداي تشكيل پريمورديوم كاسبرگ
)Se.P( مريستم هاگزا ،)Sp.m( مريستم نهنجي ،)Re.m( براكته ،)br .(C :ل كاسبرگ برش طولي مريستم زايشي در ابتداي تشكي)Se ( و پرومريستم

برش طولي از مراحل : Pe.( E(، گلبرگ )Se(، كاسبرگ )Ov.P(برش طولي مريستم زايشي در مرحله تشكيل پرومريستم تخمدان : D). St.P(پرچم 
، حفره )Sty(خامه ، )Ov.P(، پريمورديوم تخمدان )St.P(، پريمورديوم پرچم )Pe(، گلبرگ )Se(ابتدايي تكوين گل در گياه عناب، كاسبرگ 

  ).×40ابژكتيف(آميزي با هماتوكسيلين و ائوزين  ، رنگ)(تخمداني 
ها و  ، آنزيمتغييرات ميزان پروتئين ررسيب

 3ها مربوط به  در بررسي نتايج، ميانگين: ها كربوهيدرات
) 05/0p(ها بر اساس آزمون دانكن  بندي بود و تمام گروه

  .انجام شد

يزان پروتئين اندام هوايي در عناب تغييرات م بررسينتايج 
نشان داد كه در هر دو شهر ميزان پروتئين در شهريور 

بيشتر از خرداد شده است؛ اما ميزان پروتئين همواره در 
سطح پروتئين دو شهر . گلستان كمتر از مازندران بوده است

در هر ماه بر اساس آزمون چند دامنه دانكن تفاوت 
هاي مختلف تفاوت  اما بين ماه داري را نشان نداد؛ معني
  ). 1نمودار ( بود) 05/0در سطح (دار  معني

A 
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Mm 
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اندام پراكسيداز نتايج بررسي تغييرات ميزان فعاليت آنزيم 
فعاليت نشان داد كه در هر دو شهر ميزان در عناب  هوايي
پراكسيداز در شهريور بيشتر از خرداد بوده است آنزيم 

  ). 2نمودار (

ات ميزان فعاليت آنزيم كاتاالز اندام نتايج بررسي تغيير
فعاليت نشان داد كه در هر دو شهر ميزان هوايي در عناب 

اتاالز در خرداد بيشتر از شهريور بود؛ اما ميزان آنزيم ك
همواره در گلستان بيشتر از مازندران فعاليت آنزيم كاتاالز 

 ). 3نمودار (بوده است 

آسكوربات يم نتايج بررسي تغييرات ميزان فعاليت آنز
نشان داد كه در هر دو  اندام هوايي در عنابپراكسيداز 

آسكوربات پراكسيداز در خرداد فعاليت آنزيم شهر ميزان 
آسكوربات فعاليت آنزيم اما ميزان  بود بيشتر از شهريور

پراكسيداز همواره در گلستان بيشتر از مازندران بوده است 
  ).4نمودار (

 
در گياه  )  mg.g-1(FW)ر پروتئين برگتغييرات مقدا -1نمودار 

  .انجام شده است) 05/0p(بندي بر اساس آزمون دانكن  گروه - عنّاب
  

 
-OD.g(FW.min-1) تغييرات مقدار آنزيم پراكسيداز برگ -2نمودار 

انجام ) 05/0p(بندي بر اساس آزمون دانكن  گروه - در گياه عنّاب 1
  .شده است

  
 destroyed.min-1(تغييرات مقدار آنزيم كاتاالز برگ  -3نمودار 

µm H2O2  (بندي بر اساس آزمون دانكن  گروه - در گياه عنّاب
)05/0p (انجام شده است. 

  
 تغييرات مقدار آنزيم آسكوربات پراكسيداز برگ -4نمودار 

(FW.min-1)OD.g-1 بندي بر اساس آزمون  گروه - در گياه عنّاب
  .انجام شده است) 05/0p(دانكن 

 
-mg.l  تغييرات مقدار كربوهيدرات محلول برگ برحسب  -5نمودار 

انجام ) 05/0p(بندي بر اساس آزمون دانكن  گروه - در گياه عنّاب 1
  .شده است

كربوهيدرات محلول اندام نتايج بررسي تغييرات ميزان 
نتايج . شود مشاهده مي 5 هوايي در عناب در نمودار

كربوهيدرات ها نشان داد كه در هر دو شهر ميزان  بررسي
در خرداد بيشتر از شهريور است؛ اما ميزان محلول 

در مازندران بيشتر از گلستان بوده كربوهيدرات محلول 
  ). 5نمودار (است 
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دهد كه در هر دو شهر ميزان  ها نشان مي نتايج بررسي
در شهريور بيشتر از خرداد بوده كربوهيدرات نامحلول 

  ). 6نمودار (است 

 
 mg.l-1تغييرات مقدار كربوهيدرات نامحلول برگ برحسب  -6نمودار 

انجام  )05/0p(بندي بر اساس آزمون دانكن  گروه - در گياه عنّاب 
 .شده است

  بحث
 و ساقه طولي رشد :رويشي مريستم :مريستم رويشي

 در ها گل و ها برگ ها، شاخه نظير هايي اندام پيدايش
. گيرد مي صورت آنها رأسي مريستم وسيله به نهاندانگان

 زايشي به رويشي مريستم تبديل در كورپوس و تونيكا
 هم به و ريز هاي سلول داراي كه بنيادي حلقه. دارند نقش
 زايشي مراكز در زياد تكثير توانايي داراي باشد مي فشرده
 پژوهش مورد گياه در رأسي مريستم). 10( تسها برگ

(Zizyphus jujuba)  وضعيت مشابه كه بود شكل گنبدي 
  (Ziziphus spina-christi)  كنار گياه در رويشي مريستم
 گيبر هاي بنيان و كورپوس و تونيكا وضعيت). 15( است
  .)6( دارد همسويي) 1370( عطري هاي گزارش با عناب در

 توقف زمينه در ما مشاهدات مجموعه :زايشي مريستم
 و تونيكا شدن فعال برگي، هاي پريمورديوم تشكيل

 شدن فعال با بنيادي حلقه فعاليت كاهش و كورپوس
 مجد ،)1369( روالن و مجد هاي گزارش با زايشي مريستم

 چهرگاني ،)1390( شاهاني انگور گياه مورد در همكاران و
 Tanacetum partheniumگياه مورد در) 1388( همكاران و

L.  ،گياه مورد در )1389( همكاران و چهرگاني Inula 

aucheriana DC.  و همچنين با نتايج چهرگاني و همكاران
 همسويي   Tripleurospermum disciformeدر مورد گياه 

  ).4، 3، 2، 11، 10( دارد

 شهريور در پروتئين سطح افزايش است ممكن: پروتئين
 در بارندگي كاهش و دما افزايش دليل به خرداد به نسبت
 نتايج با نتيجه اين. باشد بهار نسبت به تابستان فصل طول

 تنش اثر مورد در كه) 1388( همكاران و اسفندياري
 دارد همسويي ،اند كرده كار گندم هاي گياهچه بر خشكي

)1.(  

 هواي و آب وضع نمودارهاي به توجه با: پراكسيداز آنزيم
 در پراكسيداز آنزيم سطح افزايش بررسي، مورد مناطق

 سازگاري دليل به است ممكن خرداد به نسبت شهريور
 تابستان فصل طول در بارندگي كاهش و دما افزايش با گياه
 و اسفندياري نتايج با نتيجه اين. باشد بهار نسبت به

 بر خشكي تنش اثر مورد در كه) 1388( همكاران
 ).1( دارد مطابقت اند كرده كار گندم هاي گياهچه

 هواي و آب وضع نمودارهاي  مقايسه با: كاتاالز آنزيم
 در كاتاالز فعاليت ميزان بودن بيشتر بررسي، مورد مناطق
 بودن كمتر دليل به است ممكن مازندران به نسبت گلستان
 بودن تر خشك كلي بطور يعني دما بودن بيشتر و بارش
 ممكن همچنين. باشد مازندران به نسبت گلستان اقليم
 باعث كه گلستان در گاليكش ارتفاع بودن بيشتر است

 شود مي مازندران بهشهر نسبت به UV اشعه جذب افزايش
 نتايج با نتيجه اين. باشد گذاشته اثر پديده اين بر نيز

 تنش اثر مورد در كه) 1388( همكاران و اسفندياري
 كه) 1385( نصيبي همچنين و گندم هاي گياهچه بر خشكي

 كار بنگدانه گونه دو بر بنفش ماوراء اشعه اثر روي بر
  ).14 ،1( دارد همسويي اند كرده

 فعاليت ميزان بودن بيشتر: پراكسيداز آسكوربات آنزيم
 ممكن مازندران به نسبت گلستان در پراكسيداز آسكوربات

 يعني دما بودن بيشتر و بارش بودن كمتر دليل به است
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 مازندران به نسبت گلستان اقليم بودن تر خشك كلي بطور
 مورد مناطق هواي و آب وضع نمودارهاي در كه باشد

 بودن بيشتر است ممكن همچنين. است مشخص بررسي
 اشعه جذب افزايش باعث كه گلستان در گاليكش ارتفاع

UV اثر پديده اين بر نيز ودش مي مازندران بهشهر نسبت به 
 همكاران و اسفندياري نتايج با نتيجه اين. باشد گذاشته

 گندم هاي گياهچه بر خشكي تنش اثر مورد در كه) 1388(

 بنفش ماوراء اشعه اثر روي بر كه) 1385( نصيبي همچنين و
  ).14 ،1( همسوست اند كرده كار بنگدانه گونه دو بر

 نامحلول و محلول دراتكربوهي سطح بين :ها كربوهيدرات
 نشده مشاهده داري معني تفاوت ماه دو هر در شهر دو

 شدت كه باشد دليل اين به است ممكن مسئله اين. است
 اثر بتواند كه نبوده حدي به هوايي و آب و اقليم تغييرات
 نامحلول و محلول هاي كربوهيدرات سطح روي بر زيادي
  .بگذارد گياه اين

  منابع
 برادران ، .، آلياري، ه.، محبوب، س.شكيبا،م ،.اسفندياري، ع .1

آنتي  آنزيمهاي فعاليت بر تنش خشكي ، اثر1388، .فيروزآبادي، م
 دانش گندم، مجله گياهچه هاي ليپييدي پراكسيداسيون و اكسيدان

 .2 شماره ، 19 كشاورزي، جلد

، مطالعه مراحل )1388(چهرگاني، ع، ك، محسن زاده و همكاران، .2
 Tanacetum partheniumگرده و تخمك در تكوين دانه 

L.   3، فصلنامه زيست شناسي تكويني، سال اول، شماره ،
  .دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران شمال

، )1389( ،.ف ،محسن زاده,.س ،حاجي صادقيان ،.، عچهرگاني .3
 Inula مطالعه مراحل تكوين دانه گرده و تخمك در

aucheriana DC.شناسي گياهي ، جهاد دانشگاهي، زيست.  

ويان ، ر)1389(، .، سحاجي صادقيان ،.ش زارع،، .عچهرگاني،  .4
تيپ جديد و  :  Tripleurospermum disciforme زايي در

بيست و  مجله زيست شناسي ايران ، سال. نادر از رويان زايي
  .26  ص ،1سوم، شماره 

جلد انتشارات دانشگاه تهران،  .گياهان دارويي.1371.زرگري،ع .5
 .اول

جهاد . ، ارگانوژنز و مورفوژنز گياهي1370عطري، مرتضي،  .6
 .دانشگاهي اروميه

 در ها آنزيم پاسخ نحوه بررسي ،1378 ،.س كروري، احمد علي .7
 نتشاراتا محيطي، زيست عوامل تغييرات به جنگلي درختان
 مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسه

مؤسسه تحقيقات .فلور رنگي ايران،  1373حمد، ا قهرمان، .8
 .ها و مراتع، بخش گياه شناسي جنگل

 و لكترونيا ميكروسكوپ ،1379،  .م زاده، ،شريعت. ا مجد، .9
 .آييژ نوري، و الكتروني ميكروسكوپ در هيستوتكنيك

) فرانسواز روالن –ن جان كلودروال: تأليف(، 1369، .مجد، ا .10
 .، انتشارات جهاد دانشگاهي2اطلس زيست شناسي گياهي، جلد 

، )1390(، .، مهرابيان، ص.، جنوبي، پ.، صفاري، پ.مجد، ا .11
هاي رويشي و زايشي انگور شاهاني،  بررسي مراحل تكوين بخش

، دانشگاه 10فصلنامه زيست شناسي تكويني، سال سوم، شماره 
 .ن شمالآزاداسالمي واحد تهرا

فرهنگ : تهران.هاي گياهان ايران فرهنگ نام،1377و،  مظفريان، .12
  591صفحه معاصر، 

 ها، اي دولپه: دوم جلد گياهي، بندي رده ،1379و،  مظفريان، .13
 .اميركبير

 باندهاي ، كاربرد1385، .كالنتري، خ ، منوچهري.نصيبي، ف .14

 اياز تركيبه برخي ميزان بردن باال بنفش در ماوراء اشعه مختلف

 - علمي بنگدانه، فصلنامة گونه دو  (Hyoscyamus)در ثانويه

، شماره 22ايران، جلد  معطر و دارويي گياهان تحقيقات پژوهشي
 واحد تهران شمال.145 – 140، صفحه 2

15. Amina Sirag, Saied; , 2008, Jens Gebauer; Karl 
Hammer & Andreas Buerkert. "Ziziphus spina-
christi (L.) Willd.: a multipurpose fruit tree," 
Genet Resour Crop Evol. 

16. Asada, K.; 1994. Mechanisms for scavenging 
reactive molecular cules generated in 
chloroplasts under light stress. In: Baker NR, 
Bower JR eds. Photo inhibition of photosyn 



 1394، 1، شماره 28جلد                                                                                            )مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

78 

thesis. From molecular mechanism to the field. 
Oxford: Bios Scientific Publishers, 129 – 142. 

17. Bradford, M.M; 1976. A rapid sensitive metod 
for the question of microprogram quantities of 
protein utilizing the principle of protein – dye 
binding. Anal. Biochen;72: 248 – 254. 

18. Browicz, K. , 1977. Rhamnaceae in Flora 
Iranica, Austria, AkademischeDruck- U. 
Verlagsanstalt Graz, No. 125, pp. 4-10. 

19. Kochert, G; 1978. Carbohydrate determination 
by the phenolsulfuric acid method. In: Hel 
ebsust, J.A.; Craig, J.S 9ed.; Handbook of 
phycological Metods; Cambridge univ. Press; 96 
– 97. 

20. Koroi, S.A.A.; 1989. Gelelektrophers tische and 
spectral photometrischoe under uchungen 
zomeinfiuss der tempreture auf straktur and 
aktritat der amylase and peroxidase isoenzyme, 
Pheysiol;v.20: 15 – 23. 

21. Periera, G.J.G.; Molina, S.M.G.; Lea. P.J and 
Azevedo, R.A., 2002. Activity of antioxydaunt 
enzyme in response to cadmium in Crotalaria 
juncea. Plant soil; 239: 123 – 132. 

22. www.irimo.ir/farsi/amar/map/index.afp 

23. Zhihui Zhao · Mengjun Liu · PengfeiTu, 
Characterization of water soluble 
polysaccharides from organsof Chinese Jujube 
(Ziziphusjujuba Mill. cv. Dongzao), Eur Food 
Res Technol 2008. 

 

 

The survey of ontogeny of generative meristem, formation of 
flower, measurement of carbohydrate content and enzymatic 

activity in Zizyphus jujuba Mill. 
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Abstract 

In order to study the anatomy and ontogeny of generative meristem of Zizyphus jujuba, 
its generative meristem and young  buds (tiny to mature buds) were removed in 
different developmental stages, and then fixded in FAA, afterwards they were 
embedded in paraffin and sliced at 7-10 µm. Staining was carried out with Hematoxylin 
– Eosin and the generative meristems and young buds were studied with light 
microscope. Results showed that vegetative meristems were developed to generative 
meristems and different components of flower were formed. Another primordium and 
carpel primordium and petals were formed from sporangiare meristem and sepals were 
formed from initial ring. Also carbohydrate and protein contents and antioxidant 
enzymes activities of the plants leaves were measured in different seasonal conditions 
(spring and summer 1390) in two provinces Mazandaran (Behshahr) and Golestan 
(Galikesh) to understand how they become adapted while the climate changes. By 
seasonal changes, levels of proteins and peroxydase activity increased in both cities, 
while catalase and ascorbate peroxydase activities reduced. Soluble and insoluble 
carbohydrates levels didn't have any significant difference. Proteins levels and 
peroxydase activity were more in Behshar while more catalase activity was seen in 
Galikesh. 

Key words: Ziziphus jujuba, enzyme, carbohydrate, vegetative meristem, generative 
meristem. 

 


