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پژوهشهای میوهکاری

تأثیر محلولپاشی برگی پوتریسین و پرولین بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و
بیوشیمیایی پوست و گوشت میوه دو گونه مرکبات در پاسخ به تنش دمای پایین
سهیال محمدرضاخانی ،*1جعفر حاجیلو 2و فرخنده رضانژاد
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(تاریخ دریافت -1317/4/42 :تاریخ پذیرش)1317/ 2/11 :

چکیده
گونههای مختلف مرکبات به دماهای پایین حساس میباشند .امروزه از تنظیم کنندههای رشد به منظور کاهش اثرات منفی تنشهاا
استفاده میگردد .در این پژوهش ،تغییرات فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی در پوست و گوشت میاوه دو گوناه مرکباات تیماار شاده باا
غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین تحت دماهای کم بررسی شد .بدین منظور ،شاخههای درختاان ماورد مزماایش 42 ،سااتت
قبل از قرارگیری در معرض دماهای کم با اسید ممینه پرولین با غلظتهای  11 ،0و  40میلیموالر و پوتریسین با غلظتهای  1 ،0و
 10میلیموالر محلولپاشی و سپس شاخههای میوههای تیمار شده به مادت ساه سااتت در معارض دماهاای  -1 ،+1و  -3درجاه
سانتیگراد قرار گرفتند .نتایج پژوهش بیانگر من بود که در دو گونه مرکبات (نارنگی کارا و پرتقال والنسیا) کاهش دماا درمیاوههاای
بدون تیمار (شاهد) ،سبب کاهش میزان قندهای احیاکننده و افزایش میزان ترکیبات فنلی ،فالونوییدها و قندهای محلاول پوسات و
گوشت میوههای نارنگی و پرتقال شد .تیمار میوه ها با غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین افزایش معنیداری در میزان ترکیبات
فنلی ،فالونوییدها و قندهای محلول نسبت به نمونه های شاهد نشان داد و باالترین میزان ایان شااخ ،،در تیماار  40میلایماوالر
پرولین و  10میلیموالر پوترسین مشاهده گردید.
کلمات کلیدی :تنش دمای کم ،فالونویید ،قندهای احیا کننده ،گونههای مرکبات ،گونههای واکنشگر اکسیژن

 -1دانشجوی دکتری میوهکاری ،گروه تلوم باغبانی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 -4استاد گروه تلوم باغبانی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 -3استاد گروه زیستشناسی ،دانشكده تلوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
٭ پست الكترونیکsmohammadrezakhani@yahoo.com :
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محمدرضاخانی و همكاران :تأثیر محلولپاشی برگی پوتریسین و پرولین بر برخی ...
اکسیژن تمل مینمایند (کسوری 1و همكاران.)4007 ،
فالونوییدها نیز منتیاکسیدانهای قدرتمندی هستند که
میتوانند با یک پراکسیداز خاص در واکویول یا دیواره سلول،
پراسید هیدروژن را تجزیه نمایند (یاماساکی 1و همكاران،
 .)1117سازگاری باه تنش سرما در نتیجه مكانیزمهای
پیچیده بیوشایمیایی اسات کاه منجر به افازایش تجماع
قنادهای محلاول ،افازایش مكانیزمهای ضد اکسیداسیون،
تغییر در ترکیبات لیپیدی غشااء و مانند من است (پویریر 7و
همكاران .)4010 ،هامچناین قنادها نقاش مهمای در
فرمیناد اسمزی یا حفاظات از مااکرومولكولهاای خااص در
هنگاام از دست دادن مب دارناد (اسكریبر 3و همكاران،
 .)4013گیاهان در مقابل تنشهای محیطی از جمله دمای
کم با ذخیره مواد تنظیمکننده اسامزی ،مقاومات خود را باه
دماای کم افازایش میدهند .پرولین ،بعنوان یک اسمولیت
طبیعی با تنظیم کردن پتانسیل اسمزی ،نقش مهمی در
جلوگیری از هدر رفتن مب درون سلولی در شرایط تنش
ایفاد میکند .پرولین نقش متنوتی تحت شرایط تنش مانند
تثبیت پروتئین ،غشا و ساختارهای سلولی و محافطت از
اتمال سلولی توسط از بین بردن گونههای فعال اکسیژن
دارد (روسنز 1و همكاران .)4004 ،پلیممینها نقش موثری
در سازگاری گیاهان به تنشهای زنده و غیرزنده دارند.
پلیممینها از طریق جذب رادیكالهای مزاد ،ثبات و پایداری
پروتئینها و غشاها در افزایش مقاومت گیاهان به تنشها
نقش دارند (کالرک و فیری.)4004 ،10
پلیممینها میتوانند در پاسخ به تنشهایی مانند دمای کم
یا زیاد ،تنش شوری و مب تغییر کنند (لیو 11و همكاران،
 .)4001نقش تنظیمکنندگی پلیممینها در ارتباط با
تنشها ،استحكام غشاهای سلولی و بازداری از فعالیت
منزیمهای هیدرولتیكی ،میباشد (ابو-کپاوو 14و همكاران،
 .)4004پلیممینها نقش مثبتی را در واکنش دفاتی گیاهان

مقدمه
وقوع یخبندان ،هر چند سال یكبار در ایران و بسیاری از
کشورهای مرکباتخیز ،مسیبهای سنگین به باغهای
مرکبات وارد میکند .مرکبات جزو محصاوالت گرمسایر و
نیماهگرمسایر و حساس به تانش دماای پاایین هستند
(فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم .)1331 ،تنش دمای کم باا
ایجااد تغییارات بیوشااایمیایی و فیزیولوژیاااک باتاااث
تااادم تعاااادل متابولیسمی ،کاهش رشد ،تملكارد و در
بعضای ماوارد مرگ گیاهان حساس میگردد (جعفری و
همكاران .)1331 ،هر گونه گیاهی در یک دامنه دمایی ویژه
حداکثر رشد و تملكرد را دارند و خارج از این محدوده
دمایی منجر به کاهش رشد رویشی و زایشی میشود (لینچ،1
 .)1110میزان مقاومت به تنش دمای کم در بین ارقام
مرکبات متفاوت میباشد ،حتی در یک رقم بین اندامهای
مختلف مثل برگ ،گل ،ساقه و میوه تفاوتهایی وجود دارد.
بطوریكه حد بحرانی دما برای گل  ،1±1میوه و برگ -4±1
و برای ساقه در حدود  -2±1درجه سانتیگراد میباشد که
البته میزان مقاومت با توجه به ژنوتیب ،سن و اندام گیاهی
تحت تنش متفاوت میباشد.
در تنش دمای کم به دلیل تولید اناواع گونههای واکنشگر
اکسیژن در محایط سالول ،احتماال وقاوع تانش
اکسااایداتیو وجاااود دارد (موال 4و همكاران .)4001 ،تموماً
گیاهان از طریاق فعاال ساازی متابولیتهای منتای
اکسایدانی (فنال ،کاروتنوییادها) سااازگاری خااویش بااه
تاانش دمااای کم را افاازایش مایدهناد (چن 3و
همكاران .)4001 ،ترکیبات فنلی در شرایط طبیعی در سلول
سنتز میگردند اما تنشهای زنده یا غیر زنده مقدار منها را
در سلول تغییر میدهد (وین 2و همكاران .)4003 ،با توجه
به نقش ترکیبات فنلی در کاهش یا مهار اتواکسیداسیون
لیپیدها ،از بین بردن رادیكالهای مزاد اکسیژن ،خاموش
کردن اکسیژن یكتایی و یا تجزیه پراکسیدها ،این ترکیبات
به تنوان یک منتیاکسیدان ضروری برای حفاظت تلیه تكثیر
و پیشروی زنجیره اکسیداسیون و دفاع تلیه گونههای فعال

5. Ksouri
6. Yamasaki
7. Poirier
8. Schreiber
9. Roosens
10. Clarke and Ferre
11. Liu
12. Abu-Kpawoh

1. Lynch
2. Molla
3. Chen
4. Wen

4

جلد  ،3شماره  ،1بهار و تابستان 1317

پژوهشهای میوهکاری
در برابر تنشها بر تهده دارند (پراب هاواتی و رجام،1
 .)4007تنشها موجب افزایش پلیممینها درونی شده و در
گیاهان مقاوم به تنش سرما میزان پلیممینهای درونی
نسبت به گونه حساس به سرما بیشتر میباشد (هی 4و
همكاران .)4004 ،گزارش کردهاند که پلیممینها بعنوان
منتیاکسیدانت از خسارت اکسیداتیو در اجزای سلولی مانند
غشاء سلول ،اسیدهای نوکلئیک و از اسیدهای چرب
غیراشباع محافظت میکنند (شین 3و همكاران .)4000 ،این
مولكولهای چند کاتیونی باتث تثبیت غشای سلولی
میشوند ،بنابراین تغییر در نفوذناپذیری و از بین رفتن
سیالیت غشا را به حداقل میرساند .پلیممینها با جمعموری
رادیكالهای مزاد در حفظ غشا از تنشهای اکسیداتیو موثر
هستند (شین و همكاران .)4000 ،پلیممینها بهتنوان منتی
اکسیدانت از خسارت اکسیداتیو در اجزای سلولی مانند غشاء
سلول ،اسیدهای نوکلئیک و از اسیدهای چرب غیراشباع
محافظت میکنند (شین و همكاران.)4000 ،
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر محلولپاشی برگی
پوتریسین و پرولین بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیكی و
بیوشیمیایی پوست و گوشت میوه نارنگی کارا و پرتقال
والنسیا در پاسخ به تنش دمای کم میباشد.

تیمار شده و شاهد بصورت جداگانه در نیتروژن مایع تثبیات
و به منظور منالیزهای بعدی در دمای  -30نگهاداری شادند.
مزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی
در سه تكرار ،که برای هر تكرار یک شاخه حاوی  3تدد میوه
انتخاب گردید.
مطالعات بیوشیمیایی
ترکیبات فنلی کل
نیم گرم از بافت گیاهی در  1میلیلیتر اتانول  30درصد
ساییده شد .تصاره حاصل به مدت  42ساتت در دمای اتاق
نگهداری شد .نمونه ها ترجیحاً در تاریكی نگهداری شدند.
سپس نمونهها به مدت  10دقیقه در  4000×gسانتریفوژ
شدند و از محلول رویی برای سنجش پلیفنلها استفاده
گردید 100 .میكرولیتر از تصاره گیاهی با  400میكرولیتر از
معرف فولین و  4میلی لیتر مب مخلوط گردید و به مدت 3
دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد .سپس  1میلیلیتر کربنات
سدیم  40درصد به مخلوط اضافه گردید و به مدت  1ساتت
در دمای اتاق قرار داده شد .پس از این مدت جذب رنگ مبی
تولید شده در طول موج  711نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپكتروفتومتر اندازهگیری شد .برای محاسبه غلظت فنلها
از منحنی استاندارد اسید گالیک استفاده شد (گاوو 2و
همكاران.)4000 ،

مواد و روشها

فالونوییدها

این پژوهش در سال  1311در یک باغ تجاری در شهرساتان
جیرفت انجام گردید و تأثیر تانش سارما روی میاوههاای دو
گونه مرکبات (نارنگی کارا و پرتقال والنسیا) در مرحله بلاوغ
فیزیولوژیكی بررسی شد .به این منظور ،شاخههاای درختاان
مورد مزماایش 42 ،سااتت قبال از قارار گارفتن در معارض
دماهای کم ،با اسید ممینه پرولین با غلظتهاای  11 ،0و 40
میلی موالر و پوتریسین با غلظتهای  1 ،0و  10میلایماوالر
محلولپاشی و سپس شاخههای حاوی میوههای تیماار شاده
از درختان جدا و درون محلول ساکارز  11درصد قرار گرفتند
و سپس به مدت سه ساتت در معارض دماهاای  -1 ،1و -3
درجه سانتیگراد قرار گرفتناد .پوسات و گوشات میاوههاای

اندازهگیری فالوونوییدها به روش اسپكتروفتومتری با استفاده
از روش کریزک 1و همكاران ( )1113انجام گرفت 0/1 .گرم
از اندام هوایی گیاه در هاون چینی با  10میلیلیتر اتانول
اسیدی (الكل اتیلیک و اسید استیک گالسیال به نسبت
حجمی )1:11ساییده شده و پس از سانتریفوژ تصاره بهمدت
ده دقیقه در حمام مب گرم با دمای  30درجه سانتیگراد
قرار گرفت .شدت جذب در طول موجهای  330نانومتر
خوانده شد .نتایج بر حسب میلیگرم در گرم بیان گردید.
قندهای احیاکننده
برای اندازهگیری مقدار قندهای احیاکننده از روش سوموگی
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خوانده شد .غلظت هر نمونه با استفاده از منحنی استاندارد
بر حسب میلی گرم بر گرم وزن تر محاسبه گردید.

( )1114استفاده شد 0/04 .گرم از اندام هوایی گیاه با 10
میلیلیتر مب مقطر در هاون چینی ساییده شد .سپس
محتوای هاون به بشر کوچكی منتقل گردید و روی اجاق
برقی قرار داده شد تا حرارت ببینند .به محض اینكه به نقطه
جوش رسید ،حرارت قطع شد و محتوای بشر به کمک کاغذ
صافی واتمن شماره یک صاف گردید و تصاره گیاهی به
دست ممد .مقدار دو میلیلیتر از هر یک از تصارههای تهیه
شده به لوله مزمایش منتقل شد و پس از افزودن  4میلیلیتر
محلول سولفات مس به منها ،سر لولهها با پنبه بسته شد و
بهمدت  40دقیقه در حمام مبگرم با دمای  100درجه
سانتیگراد قرار داده شدند .در این مرحله  Cu2+توسط
ملدیید مونوساکارید احیا شده به  Cu2Oتبدیل میشود و
انتهای لوله مزمایش رنگ قرمز مجری مشاهده میشود .پس
از منكه لولهها سرد شدند ،دو میلیلیتر محلول فسفومولیبد
یک اسید به منها اضافه شد و پس از چند لحظه رنگ مبی
پدیدار گردید .لولههای مزمایش به شدت تكان داده شدند تا
این رنگ به طور یكنواخت درون لوله مزمایش منتشر گردد.
شدت جذب محلولها در طول موج  100نانومتر توسط
دستگاه اسپكتروفتومتر تعیین شد و با استفاده از منحنی
استاندارد غلظت قندهای احیاکننده محاسبه گردید .نتایج
حاصل از اندازهگیری مقدار قندهای احیا کننده بر حسب
میلیگرم بر گرم وزن تر محاسبه و ارایه گردیدند.

آنالیز آماری
پس از اندازهگیری صفات و جمعموری دادهها ،تجزیه
واریانس و مقایسه میانگین با استفاده از نرمافزار  SASو به
روش دانكن انجام گرفت و ترسیم نمودارها با نرمافزار Excel
انجام شد.
نتایج و بحث
تنش دمای کم منجر به افزایش میزان فنل در گوشات میاوه
های نارنگی و پرتقال والنسیا گردید بطاوری کاه باا کااهش
دما به  -3درجه سانتیگراد ،این افزایش بیشتر مشاهده شد.
استفاده از پوتریسین و پرولین با غلظتهای مختلف ،سبب
افزایش فنل کل شد اما بیشترین میزان در غلظت  40میلی
موالر پرولین و  10میلیموالر پوترسین در گوشت میوههای
نارنگی و پرتقال والنسیا شده است (شكل .)1همچنین با
کاهش دما میزان فنل در پوست میوه هر دو گونه افزایش
یافت (شكل A ،4و  .)Bمحلولپاشی با پوتریسین و پرولین
نسبت به نمونههای شاهد منجر به افزایش معنیدار در
سطح  1درصد در مقدار فنل شد .همچنین استفاده از این
پیشتیمارها ،با کاهش دما سبب افزایش بیشتر میزان فنل
شد و بیشترین افزایش در پیشتیمار  40میلی موالر پرولین
و  10میلیموالر پوترسین مشاهده شد (شكل A ،4و .)B

مواد جامد محلول
1

برای سنجش کربوهیدراتهای محلول از روش فالیس
( )1111استفاده گردید .از مقدار  0/1گرم اندام هوایی با
استفاده از  4/1میلیلیتر اتانول  30درصد در دمای 10
درجه سانتی گراد به مدت  10دقیقه (دو مرحله  30دقیقه
ای) کربوهیدرات های محلول استخراج شدند و تصاره ها با
کاغذ صافی صاف شده و سپس الكل منها تبخیر گردید.
رسوب حاصل در  4/1میلی لیتر مب مقطر حل شد .از هر
نمونه  400میكرولیتر در یک لوله مزمایش ریخته و به من 1
میلیلیتر معرف منترون اضافه گردید .پس از مخلوط شدن،
به مدت  17دقیقه در بنماری  10درجه سانتیگراد قرار
گرفتند و پس از سرد شدن جذب منها در  141نانومتر

میزان فالونویید کل
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که با
کاهش دما میزان فالونوییدها در پوست و گوشت میوههای
نارنگی و پرتقال افزایش یافته است (شكلهای 3و  .)2در هر
دما ،استفاده از هر دو ماده سبب افزایش میزان فالونوییدها
شد که بیشترین افزایش در دمای  -3درجه سانتیگراد و
تیمار  40میلیموالر پرولین و  10میلیموالر پوترسین
مشاهده شد (شكلهای  3و .)2
مواد جامد محلول
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که تغییرات کربوهیادراتهای
محلول در پوست و گوشت میوههای شاهد و تیمار شاده در
هر دو گونه مرکبات در طی دماهای مختلاف معنایدار باوده

1. Fales

2
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پژوهشهای میوهکاری

A

B

شکل -1مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان فنل کل در گوشت میوه نارنگی کارا و پرتقال والنسیا
تحت تأثیر دماهای مختلف :A .نارنگی :B ،پرتقال والنسیا :Control .شاهد :Put 5mM ،پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین  10میلیموالر،
 :P 15mMپرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در سطح احتمال 1
درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.
A
A

B

شکل -2مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان فنل کل در پوست میوه نارنگی کارا و پرتقال والنسیا
تحت تأثیر دماهای مختلف :A .نارنگی :B ،پرتقال والنسیا :Control .شاهد :Put 5mM .پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین  10میلیموالر،
 :P 15mMپرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در سطح احتمال 1
درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.

1
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A

B

شکل -3مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان فالونوئید گوشت میوه نارنگی کارا و پرتقال والنسیا
تحت تأثیر دماهای مختلف :A .نارنگی :B ،پرتقال والنسیا :Control .شاهد :Put 5mM ،پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین  10میلیموالر،
 :P 15mMپرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در سطح احتمال 1
درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.

A

B

شکل -4مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان فالونوئید در پوست میوه نارنگی کارا و پرتقال والنسیا
تحت تأثیر دماهای مختلف :A .نارنگی :B ،پرتقال والنسیا :Control .شاهد :Put 5mM ،پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین  10میلیموالر،
 :P 15mMپرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در سطح احتمال 1
درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.

1
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پژوهشهای میوهکاری
است .این در حالی است که کاربرد غلظتهای مختلف
پوتریسین و پرولین منجر به افزایش قابل توجهی در میزان
کربوهیدرات در گوشت میوه های نارنگی و پرتقال والنسیا
نسبت به نمونههای شاهد در دماهای مختلف شد (شكلA ،1
و  ،)Bبطوریكه بیشترین میزان کربوهیدراتها در گوشت
میوهای نارنگی و پرتقال والنسیا تیمار شده با پرولین 40
میلیموالر و  10میلیموالر پوترسین در دمای  -3درجه
سانتیگراد مشاهده گردید (شكل A ،1و .)B
نتایج حاصل از سنجش مقدار قنادهای محلاول در شاكل 1
نشان داد که تنش دمای کام باتاث افازایش مقادار قناد در
پوست میوه نارنگی و پرتقال والنسیا تیمار شده در مقایسه با
نمونه شاهد شد (شكل A ،1و  .)Bکاربرد تیماار پوتریساین و
پرولین اثر معنیداری بر مقدار مواد جامد محلول در پوست و
گوشت میوههای پرتقال والنسیا داشته است.

میزان قندهای احیا
در اندازهگیری مقدار قندهای احیاکننده مشاهده شد که با
کاهش دما میزان قندهای احیا در گوشت هر دو گونه در
میوههای شاهد و هم تیمارشده کاهش یافته است (شكل )7
اما در هر دما ،تیمار گیاهان با غلظتهای مختلف پرولین و
پوتریسین منجر به افزایش میزان قندهای احیا در پوست و
گوشت میوههای نارنگی شده است .این افزایش در کاربرد
تیمار  40میلی موالر پرولین و  10میلیموالر پوترسین
بیشترین بود (شكل .)7
با توجه به شكل  3تیمار پوتریسین و پرولین باتث افزایش
میزان قندهای احیاکننده در پوست میوههای نارنگی و
پرتقال والنسیا در دماهای مختلف شده است .این در حالی
است که کاهش دما منجر به کاهش در میزان قندهای احیا
شده است (شكل .)3

A

B

شکل -5مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان مواد جامد محلول در گوشت میوه نارنگی کارا و پرتقال
والنسیا تحت تأثیر دماهای مختلف :A .گوشت :B ،پوست :Control .شاهد :Put 5mM ،پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین  10میلیموالر،
 :P 15mMپرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در سطح احتمال 1
درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.
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A

B

شکل -6مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان مواد جامد محلول در پوست میوه نارنگی و پرتقال
والنسیا تحت تأثیر دماهای مختلف :A .نارنگی :B ،پرتقال والنسیا :Control .شاهد :Put 5mM ،پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین 10
میلیموالر :P 15mM ،پرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در
سطح احتمال  1درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.

A

B

شکل -7مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان قندهای احیا در گوشت میوه نارنگی کارا و پرتقال
والنسیا تحت تأثیر دماهای مختلف :A .نارنگی :B ،پرتقال والنسیا :Control .شاهد :Put 5mM ،پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین 10
میلیموالر :P 15mM ،پرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در
سطح احتمال  1درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.

3

جلد  ،3شماره  ،1بهار و تابستان 1317

پژوهشهای میوهکاری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنش دمای کم بر
صفات بیوشیمیایی اندازهگیری شده اثر معنیداری داشته
است ،بطوریکه تحت تنش دمای کم میزان تولید ترکیبات
فنلی و فالونوییدها هم در پوست و گوشت پرتقال رقم
والنسیا و نارنگی کارا افزایش یافته است .ترکیبات فنلی
خاصیت منتیاکسیدانی قوی داشته و توانایی از بین بردن
رادیكالهای مزاد و جلوگیری از تجزیه هیدروپروکسیدازها به
رادیكالهای مزاد را دارا میباشند (رازالی 1و همكاران،
 .)4003پلیفنلها خصوصاً فالونوییدها در برابر صدمه های
ناشی از سموم و رادیكالهای مزاد دارای اثر محافظتی
میباشند (چن و همكاران .)4004 ،فالونوییدها منتی
اکسیدانهای قدرتمندی هستند که میتوانند با یک
پراکسیداز خاص در واکویول یا دیواره سلول  H2O2را تجزیه
نمایند (روسنز و همكاران .)4004 ،محققین ،بیان کردهاند
در چرخهای که در من  H2O2توسط ترکیبات فنلی از طریق
پراکسیداز از جمله گایاکول پراکسیداز از بین میروند،
ترکیبات فنلی به رادیكالهای فنوکسیل اکسید میشوند که
میتوانند مجددا توسط اسید مسكوربیک احیا شوند .این
چرخه هم در مپوپالست و هم در واکویل قابل انجام است،
زیرا در این مكانها تجمع ترکیبات وجود دارد (تبدل-
جلیلی .)4001 ،4به تالوه رادیكالهای فنوکسیل تولید شده
دارای ثبات باالیی بوده و قادر به شكستن زنجیره
واکنشهای اکسیداتیو میباشند (رایس-ایوانس .)1117 ،3در
تحقیق حاضر نیز میوههای تیمار شده میزان ترکیبات فنلی و
فالنوییدی بیشتری در مقایسه با نمونههای شاهد دارشتند.
پاسخ گیاهان در معرض استرسهای متفاوت منجر به تولید
اسمولیتهای مانند پرولین میشود ،میزان تولید پرولین به
گونه و میزان تنش بستگی دارد ،اسید ممینه پرولین در
بسیاری از گیاهان تالی شناسایی شده است و معموالً در
مقادیر زیاد در پاسخ به تنشهای محیطی ،تجمع مییابد
(ساواهیل و حسن .)4004 ،2پرولین نقش بسیار حیاتی در
حفاظت ساختمان سلولی ،ماکرومولكولها ،مهار رادیكالهای
مزاد و پتانسیل اکسیداسیون سلولی تحت تنش اسمزی بازی

میکند (پروسل و رویز-لوزانو .)4002 ،1شكستن سریع
پرولین بعد از پایان یافتن شرایط تنش ،ممكن است خود
تأمین کننده توامل مورد نیاز برای فسفوریالسیون اکسیداتیو
 ATPمیتوکندریایی و افزایش ترمیم صدمات ناشی از تنش
باشد (هونگ 1و همكاران .)4000 ،پرولین بعنوان یک
اسمولیت طبیعی با تنظیم کردن پتانسیل اسمزی ،نقش
مهمی در جلوگیری از هدر رفتن مب درون سلولی در شرایط
تنش ایجاد میکند .پرولین بنظر میرسد نقش متنوتی تحت
شرایط تنش مانند تثبیت پروتئین ،غشا و ساختارهای سلولی
و محافطت از اتمال سلولی توسط از بین بردن گونههای
فعال اکسیژن دارد (روسنز و همكاران .)4004 ،پلیممینها،
پلیکاتیونهای ملی با وزن مولكولی پایین و با گروههای
نیتروژنی خطی هستند که به طور گسترده در موجودات
زنده در غلظت باالیی تجمع مییابند و در فرمیندهای
فیزیولوژیكی متنوع گیاهان ،حیوانات و میكروارگانیسمها اثر
میگذارند ،میزان پلیممینها در گیاهان به فاکتورهایی،
مانند گونه گیاهی ،مقاومت یا حساسیت به استرسها ،مدت
زمان استرس بستگی دارد ،اگر چه اثرات متفاوتی بین
پلیممینها و گونههای گیاهی وجود دارد (کاسوکاب 7و
همكاران .)4002 ،تنشها موجب افزایش پلیممینها درونی
میشود ،در گیاهان مقاوم به تنش سرما میزان پلیممینهای
درونی نسبت به گونه حساس به سرما بیشتر میباشد (هی و
همكاران .)4004 ،گزارش کردهاند که پلیممینها بعنوان
منتیاکسیدان از خسارت اکسیداتیو در اجزای سلولی مانند
غشا سلول ،اسید نوکلئیک و از اسیدهای چرب غیراشباع
محافظت میکنند ،این مولكولهای چندکاتیونی باتث
تثبیت غشای سلولی میشوند ،بنابراین تغییر در نفوذناپذیری
و از بین رفتن سیالیت غشا را به حداقل میرساند (شین و
همكاران .)4000 ،پوتریسین در درختان مرکبات در طی
تنش سرما افزایش پیدا کرده و از بافتها در طی تنش
محافظت میکنند (موال و همكاران .)4001 ،تجمع میزان
پرولین بمنظور مقاوم شدن در برابر شرایط تنش سرما در
درختان مرکبات افزایش یافته و از تخریب ماکرو مولكولها

1. Razali
2. Abdul-Jaleeli
3. Rice-Evans
4. Sawahel and Hassan

5. Porcel and Ruiz-Lozano
6. Hong
7. Kasukabe
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شکل -8مقایسه میانگین اثر متقابل غلظتهای مختلف پوتریسین و پرولین بر میزان قندهای احیا در پوست میوه نارنگی کارا و پرتقال
والنسیا تحت تأثیر دماهای مختلف :A .گوشت :B ،پوست :Control .شاهد :Put 5mM ،پوتریسین  1میلیموالر :Put 10mM ،پوتریسین  10میلیموالر،
 :P 15mMپرولین  11میلیموالر :P 20mM ،پرولین  40میلیموالر .ستونها با حروف مشترک در هر دو شكل  Aو  Bتفاوت معنیداری در سطح احتمال 1
درصد بر اساس مزمون دانكن ندارند.

شوند (اورکات 2و نیلسون .)4000 ،مواد جامد محلول در
کاهش دمای انجماد مب سلولی ،تأمین انرژی و محافظت از
پروتئینها در ایجاد مقاومت به سرما نقش مهمی دارند
(اتیكی و نعلبنت اوغلو.)4003 ،1

جلوگیری میکنند (کوشاد و یلینوسكی.)1137 ،1
قندهای محلول در افزایش مقاومات به سرما دخالت دارند
(اریس 4و همكاران .)4007 ،گیاهان مكانیسمهاای پیچیاده-
ای بارای ساازگاری و بهباود تانشهاای محیطی دارند .این
ساازگاریهاا شاامل تنظایم اسامزی توساط برخی تنظیم
کنندههای اسمزی مثال پتاسایم ،قنادهاای محلاول،
پرولین و بتایین هستند (مانز و تیستر .)4003 ،3در این
پژوهش ،میزان مواد جامد محلول در نمونههای تیمارشده با
بیشترین غلظت تیمارها ،نسبت به نمونههای شاهد افزایش
یافته است .اگرچه میزان قندهای احیا با کاهش دما در
نمونههای شاهد و تیمار شده کاهش یافتند .مواد جامد
محلول میتوانند به تنوان محافظ اسمزی غشاها و پروتئین-
ها تمل کرده و باتث از بین بردن رادیكالهای مزاد اکسیژن

تنش سرما یكی از مهمترین فاکتورهای محدودکننده رشد
در گیاهان به خصوص مرکبات میباشد .تنش سرما منجر به
تولید گونههای فعال اکسیژن و در نتیجه خسارت به غشاها و
پروتئینها میشود .محلولپاشی ترکیبات چون پوتریسین و
پرولین منجر به افزایش پاسخهای منتیاکسیدانی در گیاه
گردیده و باتث افزایش فنل و فالونویید و مواد جامد محلول
تحت شرایط تنش میشود.
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Effect of foliar spray with putrescine and proline on some physiological
characteristics of peel and pulp of two Citrus species in response to low
temperature stress
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Abstract
Different species of Citrus are sensitive to low temperature stress. Today plant growth regulators are used
to reduce the negative effects of stress on plants. In this study, physiological and biochemical changes in
the peel and pulp of Citrus fruits treated with different concentrations of putrescine and proline under low
temperatures were investigated. The selected branches were sprayed with putrescine (0, 5 and 10 mM) and
proline (0, 15 and 20 mM), 24 hours before exposure to low temperatures. Then, the treated bearing
branches were exposed to temperatures of +1, -1 and -3 °C for three hours. Results of the study indicated
that in control trees of both Citrus species, low temperature decreased the rate of reduction in sugars
concentration, while the amounts of phenolic compounds, flavonoids and soluble solids in peel and pulp
of both Citrus species were increased. The amount of phenolic compounds, flavonoids and soluble solids
increased in fruits treated with proline and putrescin compared to control. The highest amounts of these
parameters were observed in samples treated with proline at 20 mM and putrescine at 10 mM.
Keywords: Citrus species, Flavonoid, Low temperature stress, Reducing sugars, ROSs
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