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چکیده
در اين پژوهش به بررسي تأثير براسينواستروئيد بر ويژگيهاي بيوشيميايي و کيفي ميوۀ پرتقال ’واشنگتن ناول‘ در دورۀ انبارداري
1±1  ميليگرم بر ليتر براسينواستروئيد تيمار و در دماي1/7  و0/57 ،) (شاهد0  ميوههاي پرتقال با غلظتهاي، بدين منظور.پرداخته شد
، نشت يون، درصد به مدت پنج ماه نگهداري شدند و ويژگيهايي مانند سرمازدگي27-30 درجۀ سلسيوس و رطوبت نسبي
 اسيدآسکوربيک و فعاليت آنزيمهاي پاداکسندگي،pH ، اسيدهاي آلي، مواد جامد محلول، پراکسيد هيدروژن،پراکسيداسيون ليپيدها
 بهطور، کاربرد براسينواستروئيد نسبت به شاهد، نتايج نشان داد.(آنتياکسيداني) پراکسيداز و کاتاالز در دورۀ انبارداري ارزيابي شدند
 مواد جامد محلول، بنا بر اين نتايج. پراکسيداسيون ليپيدها و پراکسيد هيدروژن را کاهش داد، نشت يون،معنيداري آسيب سرمازدگي
 اما، و اسيدآسکوربيک ميوههاي تيمارشده و شاهد در دورۀ انبارداري روند افزايشي و ميزان اسيدهاي آلي روند کاهشي داشتندpH ،کل
 همچنين فعاليت آنزيمهاي پاداکسندگي. تغييرپذيري دو روند يادشده را نسبت به شاهد کمتر تغيير داد،استفاده از تيمار براسينواستروئيد
 ميوههاي تيمارشده با، بنابر نتايج بهدستآمده از اين پژوهش. بسيار افزايش يافت،ميوههاي تيمارشده با براسينواستروئيد نسبت به شاهد
. باالترين کيفيت و بيشترين فعاليت آنزيمهاي پاداکسندگي با کمترين آسيب سرمازدگي را داشتند، ميليگرم بر ليتر براسينواستروئيد1/7
. ويژگيهاي کيفي، پرتقال، براسينواستروئيد، انبارداري، آنزيمهاي پاداکسندگي:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Orange fruits were treated with 0 (control), 0.75 and 1.5 mgL-1 brassinosteroid for 5 Min and then stored at 3±1°C
and 85-90 % relative humidity for 5 month. Characteristics of chilling injury, ion leakage, lipid peroxidation,
hydrogen peroxide, total soluble solids, titratable acidity, pH, ascorbic acid, and activity of antioxidant enzymes
(peroxidase and catalase) have been evaluated. Results showed that fruits treated with brassinosteroid significantly
reduced the chilling injury, ion leakage, lipid peroxidation and hydrogen peroxide, compared to control. According
this results, total soluble solids, pH, and ascorbic acid, of treated and control fruits increased during storage while
titratable acidity of fruits decreased. The pattern of mentioned changes reduced in brassinosteroid treatments lower
than to control. The activity of antioxidant enzymes of fruits treated with brassinosteroid highly increased compared
to control during storage. Fruits treated with 1.5 mgL-1 brassinosteroid showed highest quality and activity of
antioxidant enzymes, with lowest chilling injury.
Keywords: Antioxidant enzyme, brassinosteroid, orange, qualitative characteristics storage.
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مقدمه
پرتقال ( )Citrus sinensis L.یکی از بهترین محصوالت
کشاورزي است .میوة پرتقال حاوي امالح و سرشار از
ویتامینهاي بسیار زیادي است که جنبۀ دارویی و
غذایی دارد ) (Chang, 1992و تولید آن نیز در ایران
بیشینۀ تاریخی و درازمدتی دارد ( Fotouhi Ghazvini
 .)& Fattahi-Moghadam, 2003در بین مهمترین
محصوالت باغبانی ایران ،میتوان به انار ،انجیر ،خرما،
پسته ،سیب ،زردآلو و پرتقال اشاره کرد که ایران در
بین کشورهاي تولیدکنندة پرتقال مقام هشتم را دارد
و این جایگاه خوبی در میان کشورهاي تولیدکنندة
مرکبات است ) .(FAO, 2014شرایط اقلیمی متنوع
ایران موجب شده است که تنوع بسیاري زیادي در
گونهها و رقمهاي درختان میوه وجود داشته باشد و
میوههاي تولیدشده کیفیت مناسبی دارند ( Fotouhi
 .)Ghazvini & Fattahi-Moghadam, 2003پرتقال
رسترین رقم پرتقال وارد
واشنگتن ناول ،بهعنوان زود 
بازار مصرف میشود و چون محصول نوبرانۀ پرتقال
است ،باغداران بیشتر گرایش به کشت و کار این رقم
نشان میدهند .افزایش عمر انباري بهمنظور افزایش
بازارپسندي این رقم اهمیت زیادي دارد .بنابراین،
شرایط پیش از برداشت و بهینه کردن شرایط پس از
برداشت ،تأثیر معنیداري روي کیفیت میوه خواهد
داشت ( Fotouhi-Ghazvini & Fattahi-Moghadam,
 .)2003بر پایۀ تحقیقات انجامشده روي فرآوردههاي
برداشتهشدة باغبانی ،آسیب سرمازدگی همراه با نشت

هنگامیکه

یون و پراکسیداسیون لیپیدها است .چراکه
که یاختۀ زنده تحت تنش دماي پایین قرار میگیرد،
گونههاي اکسیژن فعال تولید میشوند .اصلیترین علت
اثرگذاري تخریبی و زیانبار گونههاي اکسیژن فعال،
توانایی آنها براي آغاز واکنشهاي زنجیرهاي
خوداکسایشی (اتواکسیداتیو) اسیدهاي چرب غیراشباع
است که منجر به پر اکسیداسیون لیپیدها و تخریب
غشاء میشود .پر اکسیداسیون لیپیدها یك فرآیند
سوختوسازي (متابولیکی) طبیعی در شرایط عادي
است و یکی از مهمترین پیامدهاي عمل گونههاي
اکسیژن فعال روي ساختار و عمل غشاء است ( Zhang
 .)& Kirkham, 1996در فرآیند تنش سرما،

آسیبهایی به یاخته وارد میشود که بهصورت
ناهنجاريهایی روي سطح گیاه یا فرآورده ،مشخص
میشوند ،بهعنوان مثال وجود نقاط قهوهاي و فرورفته
روي سطح پوست بسیاري از فرآوردههاي باغبانی که
در انبار با دماي پایین نگهداري میشوند که این
نابسامانیهاي ظاهري به دلیل افزایش اکسیدانهایی
مانند پراکسید هیدروژن و نشت یون ایجاد میشوند
( .)Basiouny, 1996; Zhang & Tian, 2010پراکسید
بهویژه اندامك
هیدروژن براي یاختههاي گیاهی 
کلروپالست آنها بسیار سمی است .زیرا در غلظتهاي
خیلی پایین ،باعث جلوگیري از فعالیت آنزیمهاي
بهویژه آنزیمهاي داراي گروه سولفیدریل
چرخۀ کلوین 
مانند گلیسرآلدئید  -9فسفات دهیدروژناز و فروکتوز
5و  3بیس فسفاتاز میشود .بنابراین ،حذف پراکسید
هیدروژن براي جلوگیري از آسیبهاي یاختهاي و
نشت یون ،ضروري است .آنزیمهاي پاداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) مانند کاتاالز و پراکسیداز ،با تجزیۀ
گونههاي فعال اکسیژن یا آنها را از بین میبرند یا به
ترکیبهاي سودمندي مانند آب تبدیل میکنند که

این تغییرها باعث کاهش تأثیر زیانبار گونههاي فعال
اکسیژن روي غشاي یاختهها میشوند ( Zhang et al.,
 .)2010تاکنون تحقیقات زیادي درزمینۀ افزایش عمر
انبارمانی میوة پرتقال مانند استفاده از تیمارهاي
فیزیکی مانند پرتوي فرابنفش ( )UVو تیمار آب گرم
( Odriozola-Serrano et al., 2003; Schirra et al.,
 ،)1997; Slaughter et al., 2008اتمسفر کنترلشده
( ،)Manners et al., 2003شرایط دمایی ( Obenland
 )et al., 2012و تیمارهاي شیمیایی و کاربرد
تنظیمکنندههاي رشد گیاهی ( ;Schirra et al., 2005
.Montesinos-Herrero et al., 2010; Skog & Chu,
 )2001انجام گرفته است.
براسینواستروئیدها ششمین گروه از هورمونهاي
گیاهی هستند که پس از اکسین ،جیبرلین،
سایتوکینین ،اتیلن و آبسزیك اسید در سال  5341از
دانۀ گردة گیاه  Brassica napusاستخراج شدند .در
سال  5343مشخص شد ،استروئیدها در گیاهان نیز
عملکرد هورمونی دارند (.)Obenland et al., 2012
براسینواستروئیدها اثرگذاريهاي فیزیولوژیکی مختلف

قربانی و همکاران :نقش براسینواستروئید روي ویژگیهاي بیوشیمیایی و ...

در رشد و نمو گیاهان دارند و بر تعادل دیگر
هورمونهاي گیاهی ،فعالیت آنزیمها ،تحریك ساخت
(سنتز) پروتئین ،افزایش نورساخت (فتوسنتز) و انتقال
گذاريهاي براسینواستروئیدها در

مواد تأثیر دارند .اثر
سطح گیاه شامل تقویت رشد ،تقسیم یاختهاي و بزرگ
شدن یاخته ،افزایش باروري ،افزایش شمار ،اندازه و
کیفیت میوه ،افزایش محصول و بذر و افزایش مقاومت
به تنشهاي زیستی و غیرزیستی هستند .افزون بر این
براسینواستروئیدها بر ویژگیهاي الکتریکی ،نفوذپذیري
ساختار غشاء پایداري و فعالیت آنزیمهاي غشاء اثر
میگذارند ،همچنین براسینواستروئیدها در سطح
مولکولی موجب تغییر بیان ژن ،سوختوساز
زیستساخت (بیوسنتز) اسیدهاي

(متابولیسم) و
نوکلئیك و پروتئینها میشوند ( Clous & Sasse,
 .)1998کاربرد خارجی اپیبراسینواستروئید سبب
افزایش زیستتودة (بیومس) گیاهان در شرایط شوري
و غیر شوري میشود (.)Shahbaz & Ashraf, 2007
پرتوي فرابنفش موجب کاهش میزان سبزینه
(کلروفیل) و کاروتنوئیدها در گیاهان بوده ،ولی در
گیاهان تیمارشده با اپیبراسینواستروئید با غلظت
کمتر از  1درصد از کاهش آن جلوگیري میشود
( .)Enteshari et al., 2006تیمار گیاهان با
اپیبراسینواستروئید نشان داد ،فعالیت پر اکسیداز و
ترکیبهاي فنولیکی را در گیاه افزایش میدهد .افزون

بر این براسینواستروئیدها موجب افزایش سازگاري
گیاهان در برابر شرایط نامساعد محیطی ،افزایش
میزان و کیفیت محصول میشوند ( Khripach et al.,
 .)1998براسینواستروئیدها در کاهش آسیب سرمازدگی
نقش بسیار مهمی دارند ( & Montesinos-Herrero
 .)Palou, 2010; Xia et al., 2009تاکنون کاربرد
خارجی براسینواستروئیدها بهمنظور افزایش عمر انبارمانی
محصوالت باغبانی مانند گوجهفرنگی ( Aghdam et al.,
 ،)2012توتفرنگی (،)Pipattanawong et al., 1996
خیار ( )Xia et al., 2009و عناب ()Zhu et al., 2010
بررسی شده است.
در این پژوهش به بررسی تأثیر براسینواستروئید بر
ویژگیهاي بیوشیمیایی و کیفی میوة پرتقال واشنگتن
ناول در دورة انبارداري پرداخته شد .هدف از انجام این
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پژوهش ،بررسی تأثیر براسینواستروئید بر کاهش
سرمازدگی ،نشت یون ،پراکسیداسیون لیپیدها و کاهش
میزان پراکسید هیدروژن همراه با افزایش فعالیت
آنزیمهاي پاداکسندگی و برخی تغییرپذیريهاي کیفی و
بیوشیمیایی این محصول در دورة انبارداري بوده است.
مواد و روشها
میوههاي پرتقال رقم ’واشنگتن ناول‘ که روي پایۀ
نارنج پیوند زده شده بودند و بیست سال سن داشتند،
از اطراف درخت بهطور تصادفی از یك باغ تجاري
واقع در جنوب استان کرمان ،شهرستان جیرفت در
نیمۀ نخست اسفند سال  5935هنگامیکه میزان مواد
جامد محلول کل آنها به  4تا  51درصد رسید،
برداشت شدند و سپس میوهها بهسرعت به آزمایشگاه
فیزیولوژي پس از برداشت گروه مهندسی علوم باغبانی
دانشکدة کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان منتقل
شدند .بهمنظور اعمال تیمارها ،میوههاي سالم ،یکنواخت
و بدون هر نوع عامل بیماریزا انتخاب شدند و با آب
بهطور کامل شسته تا همۀ مواد زائدي که به
معمولی 
سطح میوه چسبیده بودند ،از آن جدا شوند .سپس
میوهها با آب  91درجۀ سلسیوس شسته شدند تا از هر
نوع عامل بیماریزایی سطحی تمیز شوند .در نهایت
میوهها بهطور کامل خشك و با براسینواستروئید تیمار
شدند .براي اعمال تیمار از غلظتهاي  1/41و  5/1میلی-
گرم بر لیتر و آب مقطر (شاهد) به مدت پنج دقیقه با
روش غوطهور کردن ،استفاده شد .پس از اعمال تیمار
میوهها در سبدهایی قرار داده شده تا بهطور کامل خشك
شدند .پس از خشك شدن ،به سردخانه با دماي 5±9
درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی  31± 1درصد به مدت
پنج ماه قرار داده شدند .پسازآن نیز در فاصلۀ زمانی هر
سی روز یكبار ،صفات زیر ارزیابی شدند.
صفات اندازهگیریشده
سرمازدگی

ارزیابی میزان سرمازدگی در دورة پنج ماهۀ نگهداري
میوهها در دماي پایین صورت گرفت و درصد آسیب
سرمازدگی بدینصورت محاسبه شد ( Nilprapruck et
:)al., 2008
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= آسیب سرمازدگی ()%
(شمار میوة سرمازده  -شمار کل میوه در هر تکرار)
×511
شمار کل میوه در هر تکرار
نشت یون

بهمنظور اندازهگیري نشت یون هدایت الکتریکی
( 5)ECمحلول حاوي نمونهها توسط دستگاه سنجش
هدایت الکتریکی ( ECمتر) سنجیده شده که درواقع
) (EC1نمونهها به دست آمد .سپس نمونهها را به مدت
بیست دقیقه در آون در دماي  561درجۀ سلسیوس
قرار داده ،پس از سرد شدن نمونهها براي بار دوم
هدایت الکتریکی ) (EC2محلول حاوي برشهاي جوانه
سنجیده شد ( .)Sairam et al.,1997براي به دست
آوردن میزان نشت یون از رابطۀ زیر استفاده شد:
EL = EC1 / EC2 × 100
پراكسیداسیون لیپید غشاء

براي سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهاي غشاء،
غلظت مالوندي آلدئید بهدستآمده از این واکنش به
روش  (1969) Heath & Packerاندازهگیري شد .براي
محاسبۀ غلظت  MDAاز ضریب خاموشی معادل
 511 mM-1cm-1و رابطۀ زیر استفاده شد:
A= €BC

که در این رابطه A :جذب خواندهشده € ،ضریب
خاموشی B ،عرض کووت و  Cغلظت کمپلکس
برحسب میلیموالر است.
پراكسید هیدروژن :براي سنجش پراکسید
هیدروژن  1/5گرم از بافت گیاهی را با  9میلیلیتر
تريکلروراستیك اسید در حمام یخ مخلوط ،آنگاه در
 56111دور به مدت پانزده دقیقه سانتریفیوژ کرده و
سپس  1/1میلیلیتر از عصارة بهدستآمده با 1/1
میلیلیتر از بافر فسفات پتاسیم  51میلیموالر با
 pH=7و  5میلیلیتر یدید پتاسیم ( 5 )KIموالر
مخلوط و سپس شدت جذب هر نمونه در طولموج
 931نانومتر خوانده شد (.)Velikova et al., 2000

1. Electrical Conductivity

اسیدهای آلی

براي اندازهگیري اسیدهاي قابل عیارسنجی (تیتراسیون)،
 51میلیلیتر از عصارة میوه با  61تا  71میلیلیتر آب
مقطر اضافه و آنگاه به محلول باال چند قطره فنول
فتالئین  5درصد اضافه شد .در نهایت عمل سنجش عیار
(حجمی) توسط هیدروکسید سدیم  1/5نرمال تا رسیدن
به  pH=7انجام شد (.)Burdurlu, 2006
اسیدیته

براي تعیین اسیدیتۀ آبمیوه از عصارة صاف شدة میوه
و با استفاده از دستگاه  pHمتر در دماي  61درجۀ
سلسیوس اندازهگیري انجام گرفت.
اسید آسکوربیک

براي اندازهگیري اسید آسکوربیك 5/633 ،گرم ید را
با  53/3گرم یدید پتاسیم در آب مقطر مخلوط کرده و
حجم آن به  5لیتر رسانده شد .در این مخلوط،
نرمالیتۀ ید  1/15نرمال است ،اما پیش از آزمایش باید
عامل آن اندازهگیري شود .براي این منظور مخلوط
حاضرشده را یك الی دو روز نگهداري کرده ،آنگاه 61
میلیلیتر از مخلوط باال را در یك ظرف دیگر ریخته،
روي آن  6میلیلیتر محلول نشاستۀ  5درصد اضافه
میکنند .این مخلوط را با محلول اسید آسکوربیك
خالص عیارسنجی شد .بهطوريکه در نقطۀ پایان
محلول به رنگ خاکستري کمرنگ درآید .براي تهیۀ
محلول اسید آسکوربیك  511میلیلیتر پودر خالص
آن را در  511میلیلیتر آب مقطر حل شد .براي
محاسبۀ عامل مخلوط ید از رابطۀ زیر استفاده شد
(.)Burdurlu, 2006
 =Fعامل مخلوط ید =A ،میزان اسید آسکوربیك
خالص (میلیگرم) =B ،میزان مخلوط ید مصرفشده
(میلیگرم) =N ،نرمالیتۀ مخلوط ید
پس از تعیین عامل ید 51 ،میلیلیتر از عصارة میوه
را در یك ظرف ریخته و به آن  6میلیلیتر نشاستۀ 5
درصد اضافه میشود .سرانجام با استفاده از رابطۀ زیر
میزان اسید آسکوربیك در عصارة میوه محاسبه میشود:

قربانی و همکاران :نقش براسینواستروئید روي ویژگیهاي بیوشیمیایی و ...
S × N × F × 88.1
× 100
10

=A

 =Aمیزان اسید اسکوربیك در عصارة میوه (میلیگرم
در  511میلیلیتر) =S ،میزان محلول ید مصرفشده
(میلیلیتر).
مواد جامد محلول كل

در این تحقیق اندازهگیري مواد جامد محلول توسط
شکستسنج (رفراکتومتر) دستی (مدل،)MT-098P8A
صورت گرفت.
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تجزیهوتحلیل دادهها

آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و در
سه تکرار انجام گرفت .در هر تکرار و در هر زمان ،ده
عدد میوه استفاده شد .تجزیۀ آماري و مقایسۀ
میانگینها با آزمون چند دامنهاي دانکن به کمك
نرمافزار ( SAS (Ver. 9.1انجام گرفت و براي رسم
نمودارها نیز از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
آسیب سرمازدگی و نشت یون

آنزیمهای پاداكسندگی پراكسیداز و كاتاالز

براي اندازهگیري فعالیت آنزیم عصارة پروتئین بدین
گونه تهیه شد:
 5گرم بافت گیاهی در هاون حاوي  1میلیلیتر
بافر تریس 1/11 HCL-موالر با  pH=4/1سائیده شد
تا محلول همگنی به دست آید .پس از انتقال به لولۀ
سانتریفیوژ ،به مدت  61دقیقه در  51111دور و در
دماي  7درجۀ سلسیوس سانتریفیوژ شدند ،سپس
لولهها بهآرامی از دستگاه خارج و محلول رویی را در
لولۀ آزمایش ریخته و عصارة پروتئینی به دست آمد
که براي سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتاالز
استفاده شد (.)Bradford, 1976
براي سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز به معرفهاي
زیر نیاز است:
 6میلیلیتر بافر تریس 511میلیموالر (،)pH=4/1
 911میکرولیتر آب اکسیژنۀ  1میلیموالر و 611
میکرولیتر پیروگالل  51میلیموالر که همگی آنها را
در حمام یخ با هم مخلوط کرده و  11میکرولیتر
عصاره آنزیمی اضافه کرده و منحنی تغییرپذیري جذب
در طولموج  761نانومتر با دستگاه طیفسنج نوري
(اسپکتروفتومتر) خوانده شد (.)Kochba et al.,1977
آنزیم كاتاالز

سنجش فعالیت کاتاالز بر پایۀ کاهش جذب آب اکسیژنه
در طولموج  671نانومتر صورت گرفت ( Dhindsa et al.,
 .)1981میزان فعالیت آنزیم بر پایۀ غلظت آب اکسیژنۀ
تجزیهشده ،محاسبه شد ،لذا غلظت آب اکسیژنۀ

مصرفشده با استفاده از منحنی استاندارد محاسبه شد.

بنابر نتایج بهدستآمده ،قهوهاي شدن پوست میوهها و
نشت یون در دورة انبارداري افزایش یافت و تیمار
براسینواستروئید بهطور معنیداري آسیب سرمازدگی و
نشت یون را کاهش داد (شکلهاي  5و  .)6بهطوريکه،
آسیب سرمازدگی و نشت یون همراه با افزایش غلظت
براسینواستروئید ،کاهش یافت .بنا بر این نتایج،
کمترین میزان آسیب سرمازدگی و نشت یون میوه،
مربوط به باالترین غلظت براسینواستروئید به ترتیب
( 61و  54درصد) بود .تحقیقات نشان داده است،
میوههاي تیمارشده با براسینواستروئید ،در فرآیند
اعمال تنش سرما ،یاخته را بهتر حفظ و از زیانها و
آسیبهاي ناشی از تنش جلوگیري میکنند .زیرا
ساختوسازهاي

براسینواستروئید باعث فعال شدن
پاداکسندگی در یاخته شده و از اثرگذاري منفی
رادیکالهاي آزاد جلوگیري کرده و بدین ترتیب غشاء
گذاريهاي زیانبار تنش سرما

را حفظ میکنند و از اثر
و نشت یون ،جلوگیري میکند ( Aghdam et al.,
 .)2012حفظ غشاء یاخته و کاهش آسیبهاي ناشی از
سرمازدگی در دورة انبارداري ،تحت تأثیر
براسینواستروئید در شماري از میوهها از جمله عناب با
غلظت 1/141-1/11میلیگرم بر لیتر ( Zhu et al.,
 ،)2010خیار  5تا  9میکرومول (،)Xia et al., 2009
ذرت  1/6 -1/15میلیگرم بر لیتر ( Zhang et al.,
 )2010و گوجهفرنگی با غلظت  3میکرومول ( Aghdam
 )et al., 2012گزارش شده است .همچنین در پژوهشی
دیگر ،تیمار گیاه توتفرنگی با براسینواستروئید ،عملکرد و
مقاومت به سرما و بیماريها را افزایش داد
(.)Pipattanawong et al., 1996
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شکل  .5تأثیر تیمار براسینواستروئید بر آسیب سرمازدگی ( )%میوة پرتقال ’واشنگتن ناول‘ در دورة انبارداري :C .شاهد:B1 ،
براسینواستروئید  1/41میلیگرم بر لیتر و  :B2براسینواستروئید  5/1میلیگرم بر لیتر .در هر ماه میانگینهایی که حرفهاي
یکسانی دارند ،در سطح  1درصد آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري با هم ندارند.
Figure 1. Effect of brassinosteroid treatment on chilling injury (%) of ‘Washington Navel’ orange fruit during
storage. C: control fruit; B1: brassinosteroid 0.75 mgL-1; B2: brassinosteroid 1.5 mgL-1 For each column means
followed by the same letter are not significantly different (p≤0.05).

شکل  .6تأثیر تیمار براسینواستروئید بر نشت یون ( )%میوة پرتقال ’واشنگتن ناول‘ در دورة انبارداري :C .شاهد:B1 ،
براسینواستروئید  1/41میلیگرم بر لیتر و  :B2براسینواستروئید  5/1میلیگرم بر لیتر .در هر ماه میانگینهایی که حرفهاي
یکسانی دارند ،در سطح  1درصد آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري با هم ندارند.
Figure 2. Effect of brassinosteroid treatment on electrolyte leakage (%) of ‘Washington Navel’ orange fruit during
storage. C: control fruit; B1: brassinosteroid 0.75 mgL-1; B2: brassinosteroid 1.5 mgL-1 For each column means
followed by the same letter are not significantly different (p≤0.05).

پراكسیداسیون لیپیدهای غشاء و میزان پراكسید
هیدروژن

در دورة انبارداري میوة پرتقال واشنگتن ناول میزان پر
اکسیداسیون لیپیدها و پراکسید هیدروژن در میوههاي
تیمارشده و شاهد روند افزایشی داشت و بیشترین
میزان پراکسیداسیون لیپیدها و پراکسید هیدروژن در
میوههاي شاهد مشاهده شد .بهطوريکه میوههاي
تیمارشده با براسینواستروئید ،میزان پراکسیداسیون
لیپیدها و پراکسید هیدروژن کمتري را نشان دادند.

میوههاي تیمارشده با براسینواستروئید  5/1میلیگرم
بر لیتر کمترین پر اکسیداسیون لیپیدها
(5394/51میلیمول بر گرم وزن تر) و پراکسید
هیدروژن ( 54/63میکروگرم بر گرم وزن تر) را نشان
دادند که در مقایسه با تیمار شاهد ( 94/33میلیمول
بر گرم وزن تر پر اکسیداسیون لیپیدها و 97/33
میکروگرم بر گرم وزن تر پر اکسید هیدروژن) تفاوت
معنیداري وجود داشت و تیمار براسینواستروئید 5/1
میلیگرم بر لیتر در مقایسه با شاهد مؤثرترین تیمار،

قربانی و همکاران :نقش براسینواستروئید روي ویژگیهاي بیوشیمیایی و ...

براي کاهش پر اکسیداسیون لیپیدها و ساخت پر
اکسید هیدروژن بوده است (شکل  .)9افزایش در نشت
کلی یونها ب هویژه پتاسیم باعث ایجاد حساسیتهاي
سرمایی در بافت پینۀ (کالوس) گریپفروت ( Forney
 )& Peterson, 1990و در مرکبات شده است
( .)Shahbaz & Ashraf, 2007انبارداري در دماي کم
بهطورکلی ،براي کاهش زوال در میوههاي مرکبات
استفاده شده است ،اما میوههاي مرکبات حساس به
سرما شده و ممکن است توسط دماي پایین آسیب
ببینند ( .)Purvis, 1985براسینواستروئید بهطور
شایانتوجهی میزان نشت یون را کاهش دادند.
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پژوهشهاي پیشین نیز نقش مثبت براسینواستروئید
روي کاهش نشت یون را طی تنش بررسی کردهاند و
نتایج بهدستآمده از این تحقیق را تأیید میکنند ( Zhu
 .)et al., 2010افزایش نشانههاي سرمازدگی به دلیل
تنش اکسیداتیو و گونههاي فعال اکسیژن ایجاد میشود
که پراکسیده شدن و از بین بردن اسیدهاي چرب
غیراشباع در لیپیدهاي غشا را تحریك میکنند ( & Cao
 .)Zheng, 2008در این تحقیق ،کاربرد براسینواستروئید با
جلوگیري از تولید پر اکسید هیدروژن ،میزان پر
اکسیداسیون چربیهاي غشاء را کاهش داده که با نتایج
پیشین همخوانی دارد (.)Zhang et al., 2010

شکل  .9تأثیر تیمار براسینواستروئید  :Aبر پراکسیداسیون لیپیدها ) (Mg/gFWو  :Bپراکسید هیدروژن ) (µmol/gFWمیوة ’واشنگتن
ناول‘ ناول در دورة انبارداري :C .شاهد :B1 ،براسینواستروئید  1/41میلیگرم بر لیتر و  :B2براسینواستروئید  5/1میلیگرم بر لیتر .در هر
ماه میانگینهایی که حرفهاي یکسانی دارند ،در سطح  1درصد آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري با هم ندارند.
Figure 3. Effect of brassinosteroid A: treatment on lipid peroxidation (Mg/gFW) and B: hydrogen peroxide
(µmol/gFW) of ‘Washington Navel’ orange fruit during storage. C: control fruit; B1: brassinosteroid 0.75 mgL-1; B2:
brassinosteroid 1.5 mgL-1 For each column means followed by the same letter are not significantly different (p≤0.05).
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فعالیت آنزیمهای پاداكسندگی

افزایش مییابد (

بنابر نتایج بهدستآمده از این تحقیق ،فعالیت آنزیم
پراکسیداز و کاتاالز در میوههاي شاهد و تیمارشده در
دورة انبارداري افزایش یافت .بهطوريکه بیشترین میزان
فعالیت آنزیمی در میوههاي تیمارشده با براسینواسترویید
بهویژه غلظت باالتر براسینواسترویید (5/1میلیگرم بر

لیتر) و کمترین میزان در میوههاي شاهد دیده شد
(شکل  .)7بنابر تحقیقات انجامشده ،فعالیت آنزیمهاي
پاداکسندگی در شرایط مختلف تنش بهویژه تنش سرما

 .)Pantastico et al., 1968زیرا آنزیمهاي پاداکسندگی با
ویژگی پاداکسندگی خود ،باعث حذف رادیکالهاي آزاد و
گونههاي فعال اکسیژن شده و از تخریب غشاء یاخته،
نشت یون و پر اکسیداسیون لیپیدهاي غشا بهطور
معنیدار جلوگیري میکنند و براسینواستروییدها در
فرآیند تنش باعث افزایش فعالیت این آنزیمها
میشوند ( .)Zhang et al., 2010بنابراین ،این یافتهها
نتایج بهدستآمده از این پژوهش را تأیید میکنند.

;Forney & Peterson, 1990

شکل .7تأثیر تیمار براسینواستروئید  :Aبر میزان فعالیت کاتاالز و  :Bآنزیم پراکسیداز ) (U/mg proteinمیوة پرتقال ’واشنگتن
ناول‘ در دورة انبارداري :C .شاهد :B1 ،براسینواستروئید  1/41میلیگرم بر لیتر و  :B2براسینواستروئید  5/1میلیگرم بر لیتر .در
هر ماه میانگینهایی که حرفهاي یکسانی دارند ،در سطح  1درصد آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري با هم ندارند.

’Figure 4. Effect of brassinosteroid A: treatment on catalase and B: peroxidase (U/mg protein) of ‘Washington Navel
orange fruit during storage. C: control fruit; B1: brassinosteroid 0.75 mgL-1; B2: brassinosteroid 1.5 mgL-1 for each
column means followed by the same letter are not significantly different (p≤0.05).

مواد جامد محلول كل

در دورة پنج ماهۀ انبارداري مواد جامد محلول در
میوههاي تیمارشده و شاهد افزایش یافت ،بهطوريکه
در بررسیهاي متوالی هر ماه میوههاي تیمارشده با
براسینواستروئید  5/1میلیگرم بر لیتر بیشترین و
میوههاي شاهد کمترین درصد میزان مواد جامد

محلول را داشتند (شکل .)1این ترکیبها روند
تغییرپذیري مواد جامد محلول را به دلیل کند شدن
فرآیند رسیدن میوه و کاهش تنفس تعدیل میکنند
( )Serrano et al., 2003و به دلیل کاهش آبمیوه غلظت
مواد جامد محلول در دورة انبارداري افزایش مییابد
( Kelebek et al., 2009; Zokae-Khosroshahi et al.,

قربانی و همکاران :نقش براسینواستروئید روي ویژگیهاي بیوشیمیایی و ...

 )2007; Cioroi, 2007و بدون تردید تیمار
براسینواستروئید نیز با کاهش سرعت تنفس و فرآیند
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پیري ،الگوي تغییر مواد جامد محلول را متعادلتر و
افزایش داده است (.)Aghdam et al., 2012

شکل  .1تأثیر تیمار براسینواستروئید بر مواد جامد محلول ( )%میوة پرتقال ’واشنگتن ناول‘ در دورة انبارداري :C .شاهد:B1 ،
براسینواستروئید  1/41میلیگرم بر لیتر و  :B2براسینواستروئید 5/1میلیگرم بر لیتر .در هر ماه میانگینهایی که حرفهاي
یکسانی دارند ،در سطح  1درصد آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري با هم ندارند.

Figure 5. Effect of brassinosteroid treatment on total soluble solids (%) of ‘Washington Navel’ orange fruit during
storage. C: control fruit; B1: brassinosteroid 0.75 mgL-1; B2: brassinosteroid 1.5 mgL-1 For each column means
followed by the same letter are not significantly different (p≤0.05).

اسید آسکوربیک ،اسید قابل عیارسنجی و pH

در این پژوهش روند افزایشی در میزان اسید اسکوربیك و
 pHو روند کاهشی اسیدهاي آلی میوه (شکلهاي  3و
 )4در همۀ میوههاي تیمارشده و شاهد در طی دورة
انبارداري مشاهده شد ،میزان اسید آسکوربیك در
انتهاي دورة انبارداري افزایش یافت ،بهطوريکه
بیشترین میزان ویتامین Cدر میوههاي تیمارشده با
براسینواستروئید 5/1میلیگرم بر لیتر و کمترین آن در
میوههاي شاهد دیده شد (شکل  .)3روند تغییرپذیري

اسیدیته بهطور دقیق برعکس الگوي تغییر اسیدهاي
آلی بود ،بهطوريکه بیشترین میزان  pHدر میوههاي
شاهد و کمترین آن در میوههاي تیمارشده با
براسینواستروئید 5/1میلیگرم بر لیتر مشاهده شد
(شکل  .)4میزان اسیدهاي آلی در پایان دورة
انبارداري کاهش یافت .ولی بیشترین میزان اسیدهاي
آلی در میوههاي تیمارشده با براسینواستروئید
5/1میلیگرم بر لیتر و کمترین آن در میوههاي شاهد
دیده شد (شکل .)4

شکل  .3تأثیر تیمار براسینواستروئید روي میزان اسید آسکوربیك (ویتامین  )mg/100ml( )Cمیوة پرتقال واشنگتن ناول در دورة
انبارداري :C .شاهد :B1 ،براسینواستروئید  1/41میلیگرم بر لیتر و  :B2براسینواستروئید 5/1میلیگرم بر لیتر .در هر ماه
میانگینهایی که حرفهاي یکسانی دارند ،در سطح  1درصد آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري با هم ندارند.

Figure 6. Effect of brassinosteroid treatment on ascorbic acid (vitamin C) content (mg/100 ml) of ‘Washington
Navel’ orange fruit during storage. C: control fruit; B1: brassinosteroid 0.75 mgL-1; B2: brassinosteroid 1.5 mgL-1 For
each column means followed by the same letter are not significantly different (p≤0.05).
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اسید آسکوربیك از جمله پاداکسندههاي غیر آنزیمی
است که در شرایط تنش در یاختههاي زنده ساخته
میشود ( .)Villiers et al., 2005کاهش برخی از مواد
غذایی مانند اسیدآسکوربیك یك عامل بحرانی در عمر
انبارداري در بعضی محصوالت مانند آبمیوة مرکبات
است ( .)Burdurlu et al., 2006ازآنجاییکه نقش
براسینواستروئیدها در افزایش مقاومت یاختههاي زنده به
انواع تنشها به دلیل افزایش فعالیت پاداکسندگی
آنهاست (.)Xia et al., 2009; Zhu et al., 2010
بنابراین ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش با تحقیقات
انجامشده روي محصوالت باغبانی مانند گوجهفرنگی

( ،)Aghdam et al., 2012توتفرنگی ( Pipattanawong
 )et al., 1996و عناب ( )Zhu et al., 2010همخوانی دارد.
روند تغییرپذیري اسیدهاي آلی در این تحقیق گویاي
کاهش میزان این اسیدها در دورة انبارداري بود.
بهگونهاي که در همۀ تیمارها و شاهد با افزایش طول
دورة انبارداري ،میزان اسیدهاي آلی نیز کاهش پیدا کرد.
مقایسۀ بین تیمارها در زمانهاي مختلف نمونهبرداري

مشخص کرد ،در بین تیمارهاي بهکاررفته ،بیشترین
میزان اسیدهاي آلی در طول دورة انبارداري متعلق به
تیمار براسینواستروئید  5/1میلیگرم بر لیتر بوده است
(شکل  .)4نتایج بهدستآمده از اندازهگیري  pHآب
پرتقالهاي مورد تیمار در این تحقیق ،از نظر شرایط
آماري بهطورکلی عکس روند تغییر اسیدهاي آلی بود
(شکل .)4اسیدیته در میوههاي پرتقال در نتیجۀ
اسیدهاي گوناگون مانند اسیدسیتریك ،اسید مالیك،
بنزوئیك اسید ،تارتاریك اسید و اگزالیك اسید است.
اسیدسیتریك بهعنوان اسید غالب در میوة پرتقال است
( .)Nour et al., 2010; Sha et al., 2012در دورة
انبارداري ،میزان اسیدهاي آلی کاهش و اسیدیته افزایش
مییابد و تیمار براسینواستروئید روند این تغییرپذیريها
را متعادل میکند .براسینواستروئید چون پیري و شدت
تنفس میوه را در دورة انبارداري کاهش میدهد ،بنابراین
به حفظ اسیدهاي آلی در دورة انبارداري کمك میکند
که نتایج این تحقیق با یافتههاي پیشین همخوانی دارد
(.)Aghdam et al., 2012; Sha et al., 2012

شکل  .4تأثیر تیمار براسینواستروئید :Aروي اسید قابل عیارسنجی ( )g/100mlو  pH :Bمیوة پرتقال واشنگتن ناول در دورة
انبارداري :C .شاهد :B1،براسینواستروئید  1/41میلیگرم بر لیتر و  :B2براسینواستروئید  5/1میلیگرم بر لیتر .در هر ماه
میانگینهایی که حرفهاي یکسانی دارند ،در سطح  1درصد آزمون چند دامنهاي دانکن تفاوت معنیداري با هم ندارند.

’Figure 7. Effect of brassinosteroid A: treatment on titratable acidity (g/100 ml) and B: pH of ‘Washington Navel
orange fruit during storage. C: control fruit; B1: brassinosteroid 0.75 mgL-1; B2: brassinosteroid 1.5 mgL-1 for each
column means followed by the same letter are not significantly different (p≤0.05).
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نتیجهگیری كلی

حساسیت به دماي پایین باعث محدود کردن عمر
انبارمانی و کاهش کیفیت میوهها میشود .تغییر در
واکنشهاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیك مختلف درون
میوه به همراه رخداد نابسامانیهاي ظاهري از عاملهاي
کاهش بازارپسندي در میوهها در دماي پایین و در طول
دورة انبارداري هستند .امروزه استفاده از موادي مانند
براسینواستروئید بهمنظور افزایش عمر انبارمانی میوهها
مورد توجه قرار گرفته است .بنا بر این تحقیق ،کاربرد
براسینواستروئید نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداري
آسیب سرمازدگی ،نشت یون ،پراکسیداسیون لیپیدها و
پراکسید هیدروژن را کاهش داد .همچنین فعالیت
آنزیمهاي پاداکسندگی میوههاي تیمارشده با
براسینواستروئید نسبت به شاهد ،بسیار افزایش یافت .بنا
بر نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،میوههاي تیمارشده
با  5/1میلیگرم بر لیتر براسینواستروئید باالترین کیفیت
و بیشترین فعالیت آنزیمهاي پاداکسندگی با کمترین
آسیب سرمازدگی را داشتند .تحقیقات نشان داده است
که براسینواستروئیدها ،از تشکیل رادیکالهاي فعال
اکسیژن که باعث پراکسیداسیون لیپیدهاي غشاء و نشت
یون میشوند ،جلوگیري میکنند و به دنبال این تغییر
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کاهش آسیب سرمازدگی نیز کاهش مییابد .در تنش
سرمازدگی ،مرگ یاخته بر اثر افزایش رادیکال آزاد
افزایش مییابد و افزون بر نقش براسینواستروئیدها در
کاهش ناهنجاريهاي انباري ،شواهد نشان داد که
براسینواستروئیدها نقش مهمی در بهبود ویژگیهاي
کیفی و بیوشیمیایی فرآوردههاي باغبانی از دورة
انبارداري دارند .تیمار اعمالشده ،آسیب سرمازدگی
محصول مرکبات را به شدت تحت تأثیر قرار داده و کاهش
میدهد ،بنابراین بهبود عمر انبارمانی مرکبات بهویژه
پرتقال نقش مهمی در سود اقتصادي باغداران دارد،
بنابراین بنابر نتایج بهدستآمده از این پژوهش،
استفاده از تیمار براسینواستروئید آسیب سرمازدگی،
نشت یون ،پراکسیداسیون لیپیدها را از دورة انبارداري
میوة پرتقال کاهش داده است و میزان فعالیت
آنزیمهاي پاداکسندگی را افزایش داده است .به نظر
میرسد که استفاده از تیمارهاي براسینواستروئید
بهویژه غلظت  5/1میلیگرم بر لیتر آن میتواند نقش
مهمی در کاهش آسیب سرمازدگی و بهبود ویژگیهاي
بیوشیمیایی میوه در دورة انبارداري ایفا کند و براي
افزایش عمر انبارمانی فرآوردههاي باغبانی توصیه
میشود.
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