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چکیده
به منظور تعیین ویژگیهای تحمل به سرما و غربالگری الینهای گوجهفرنگی حساس به سرما ،این مطالعهه بهصهور
فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل صادفی با چهار تکرار در سال  1397در دانشگاه فردوسی مشههد اناهاش شهدو موامهل
آزمایش شامل دو سطح تنش سرما (صفر و دو درجه سانتیگراد) و سه الین گوجههفرنگی ( LA3969 ،LA1777و )LA4024
بودندو نتایج نشان داد در شرایط تنش سرما الین وحشی  LA1777کمتهرین میهزان نشهت الکترولیهت و مالوندیآلدئیهد
( )MDAرا نسبت به الین حساس  LA4024نشان دادو میزان  MDAدر الیهن  LA4024در دمهای دو درجهه سهانتیگراد 46
درصد و در دمای صفر درجه سانتیگراد  36درصد بیشتر از الیهن  LA1777بهودو مهارفعالیهت رادیکهال  DPPHدر الیهن
متحمل  LA1777در دماهای دو و صفر بهترتیب  43و  45درصد بیشتر از الین حساس  LA4024بودو میهزان آنتوسهیانین در
الینهای LA1777و  49 ،LA3969درصد بیشتر از الین  LA4024در دمای صفر درجه سانتیگراد بهودو فعالیهت آنزی ههای
کاتاالز ،پراکسیداز و آسکوربا

پراکسیداز در شرایط تنش سرما در الین  LA1777که متحمل به سهرما اسهت بهاالتر از دو

الین دیگر بود که حاکی از سیست محافظتی قویتر این الین در به داش انداختن پراکسیدهیدروژن اسهتو بعهداز تهنش
سرما الین  LA1777و  LA3969بهترتیب باالترین بیشینهی کارایی پتانسیل فتوسیست  IIرا در شهرایط سهازگار شهده بها نهور
ال میتواند دلیل ثبا
( )F'v/F'mداشتند ،که احتما ً
طوالنی مد

باالتر غشای سلولی باشدو بهطورکلی نتایج نشان داد که به جای تهنش

در دمای چهار درجه سانتیگراد میتوان از روش تنش کوتاه مد

بهمنظور غربالگری سهریع الینههای

گوجهفرنگی برای بهگزینی تحمل به سرما استفاده کردو
کلیدواژهها :آنتوسیانین ،فتوسیست  ،IIمالون دی آلدئید ،نشت الکترولیتLA1777 ،

مقدمه
تنش دمااای پااایین ( 1-10درجااه سااانتیگراد) باعا

سرمازدگی و مرگ گیاهااان گرمسایری و نیمهگرمسایری
(بسیاری از گونههای سبزی) میشود (

Lukatkin et al.,

ایجاد اختالالت فیزیولااوژیکی بیشااماری در ساالو های

 .)2012در دماهااای ساارمازدگی هیچگونااه تشااکیل ی اخ

گیاهان حساس به سرما میشود و در نتیجه منجر به صدمه

وجود ندارد و شرایط سرمازدگی میتواند از ساعتها تااا
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روزها ادامه داشته باشد .دمای بحرانی بسته بااه گونااههای

الکتاارون فتوساانتزی را بااا افاازایش ویسااکوزیته غشااای

گیاهی متفاوت است (.)Levitt, 1980

تیالکوئیااد ،ناشاای از تغییاار در خصوصاایات بیااوفیزیکی

بیشااااتر ارقااااام گوجااااهفرنگی زراعاا ای (Solanum

لیپیادهای تیالکوئیادی ،کاااهش میدهاد (

Huner et al.,

 )lycopersicum L.در تمااام مراحاال رشااد و توسااعه گیااه،

 .)1998اثر دیگر دمای پایین بر فتوسنتز بااا خرخااه کااالوین

ازجمله جوانهزنی بااذر ،مراحاال اولیاه رشااد رویشای و رشااد

مرتبط است ،جایی که فعالیت آنزیمهای درگیر در تثبیات

زایشی به تنش سرما حساس هستند و رشد آنها در دماهااای

کربن کند میشود .یکی دیگر از پیامدهای دماهااای پااایین

پایینتر از  12درجه سانتیگراد محدود میشود ( Hu et al.,

در گیاهااان افاازایش تشااکیل  ROSمیباشااد .سوپراکس اید

 .)2006برخالف گوجهفرنگیهای زراعی ،گونههای وحشای

مهمترین عامل آسیب نوری به  PSIدر تاانش ساارما اساات،

گوجهفرنگی ماننااد S. habrochaites S. Knapp & D.M.

در حااالی کااه پراکساید هیادروژن و سوپراکساید بیشااترین

 S. chilense (Dunal) Reiche ،SpoonerوS. peruvianum L.

آساایب باارای  PSIIهسااتند ( .)Tjus, 2001بهبااود از

بعد از قرار گرفتن در معرض تنش سرما به ساارعت از ریاق

بازدارندگی نوری  PSIIبه شاادت وابسااته بااه دمااا اساات و

تغییار در فرایناادهای فیزیولوژی اک ماننااد تاانفت ،فتوساانتز و

درجه حرارت پایین سرعت ترمیم  PSIIرا کاهش خواهااد

تولید گونههای اکسیژن فعا ) (ROSبهبودیافتااه و منجاار بااه

داد (.)Gombos et al., 1994

بقای آنها در این شرایط میگردد (.)Paupiere et al., 2014

استفاده از تکنیک فلورسانت کلروفیل ،بااهعنوان یاک

ارزیابی سریع و مؤثر تحمل گیاهان به تنش ساارما مااورد

روش سریع ،حساس و غیرت ریبی در م العات فیزیولااوژی

توجه محققان زیادی میباشد و پژوهشهای متعااددی باارای

مورد توجااه قاارار دارد (.)Maxwell and Johnson, 2000

یافتن روشهای این مهم انجام شده اساات ( Anderson and

در بررسی اثرات والنی مدت تنش سرما در دمااای ℃ 4

 .)Gesick, 2004از اارف دیگاار پاسااخ بااه تاانش ااوالنی

بر الینهای  LA1777 ،LA4024و  LA3969مشاهده شد،

روی

حداکثر کارایی فتوسنتز  IIو نساابت  Fv/Fmبااه شاادت تااا

گونهها و الینهای گوجهفرنگی مااورد بررسای قاارار گرفتااه

هفت روز بعد از تنش سرما کاهش یافت امااا ایان کاااهش

است ( .)Cao et al., 2015در تحقیقات پیشین ،شاخصهای

در الین متحمل کمتر بااود و از قاادرت بهبااود بااالتری نیاز

متعددی باارای ارزیاابی مااؤثر الینهااای گوجااهفرنگی مااورد

برخوردار بود .همخنین در این پژوهش با اندازهگیری سایر

استفاده قرار گرفتنااد ،از جملااه نشاات الکترولیتهااا ،فعالیات

شاااخصها ماننااد نشاات الکترولی ات و فعالی ات آنزیمهااای

آنزیمهای آنتیاکسیدانی وکلروفیل فلورسااانت بااوده اساات

آنتیاکسایدانی بااه خااوبی تمااایز ب این الینهااای متحماال و

(.)Liu et al., 2012a; Cao et al., 2015

حساااس نشااان داده شااد ( .)Liu et al., 2012bم العااه

ماادت س ارما بااه ااور گسااترده در م العااات م تل ا

فتوسنتز یکی از فرایندهای اصلی در فیزیولوژی گیاهی

فتوسنتز ،مهار فوتونی و سیستم آنتیاکسیدان در برگهااای

اساات و بااه تاانش ساارما حساااس اساات ،از آنجااایی کااه

گوجااهفرنگی تحاات درجااه حاارارت ااوالنی ماادت در

کلروپالستها اولین مکان صدمه سرمازدگی فراساااختاری

دمای 5 °Cنشان داد کااه تاانش ساارما موجااب بازدارناادگی

در ساالو میباشااند حتای قباال از نشااانههای فیزیکای قاباال

نااوری برگشااتپذیر ،PSIIکاااهش فعالیات  ،PSIIافاازایش

رویات هسااتند ()Soliman et al., 2018؛ بنااابراین ،درجااه

عملکرد فتوشیمیایی ) PSI Y (Iو به ور قابلتوجهی باع

حرارت پایین تثبیت  CO2را کاهش میدهااد ،کااه بااه نوبااه

محدودیت پذیرنده  PSIشد ) .(Liu et al., 2012aم العااه

خود در دسااترس بااودن پاایش ماااده باارای انتقااا الکتاارون

شاااخصهای فیزیولااوژیکی از جملااه نشاات الکترولیاات،

فتوساااانتزی ( )NADP+و فتوفسفوریالساااایون ( )ADPرا

شاااخص آساایب ساارمازدگی ) ،(CIIمحتااوای کلروفیاال،

کاااهش میدهااد و منجاار بااه بااازخورد بازدارناادگی انتقااا

عوامل  Fv/Fmو  φPSIIدر الینهای متحمل و حساس به

الکترونی میشود .درجه حرارت پایین مستقیم ًا میزان انتقا

سرما گوجهفرنگی تحت تنش ااوالنی ماادت ساارما نشااان
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داد کااه  CIIو نشاات الکترولیات در پاسااخ بااه تاانش ساارما
افزایش یافت ،درحالیکه محتوای کاال کلروفیال و میازان

سانتیگراد) قرار گرفتند .سپت گیاهان به اتاقک ساارد بااا
دمای  4±1درجااه سااانتیگراد بااا ر وباات نساابی 80-70

 Fv/Fmو  φPSIIکااااهش یافااات .ایااان شااااخصهای

درصد و فتوپریود  16ساعت (شدت تابش μmol m–2s–1

فیزیولااوژی نیاز بااه خااوبی تمااایز باین الینهااای متحماال و

 )120منتقل و پت از نگهااداری بااه ماادت  24ساااعت در

حساس به سرما را نشان دادند ( .)Cao et al., 2015تاکنون

اتاقک رشد ،نمونهبرداری از برگها صورت گرفاات .دو

توجه خندانی به اسااتفاده از یاک روش سااریع ساارما دهاای

هفته پت از مواجه با تنش سرما ،درصااد بقاااء و تغییاارات

برای غربالگری الینهای متحمل به سرما جهت استفاده در

فنوتیپی در الینها ثبت گردید(.)Nezami et al., 2018

برنامههای اصالحی نشده است؛ بنابراین با توجه به اهمیات

از روش ساانجش نشاات الکترولیاات ( Teutonica et al.,

و نقااش تعیااین کننااده ساارما در رشااد و بقاااء الینهااای

 )1993و پراکسیداسیون لیپیدها با تعیین محتوی مالوندی

گوجهفرنگی این م العه به منظور بررسی اثر تنش ساارما بااا

آلدئیاد ( )Stewart and Bewley, 1980( )MDAباارای

اسااتفاده از شاااخصهای فیزیولوژیااک جهاات غربااالگری

ارزیابی آسیب غشای سلولی استفاده شد .مقدار کربوهیاادراتهای

الینهای گوجه فرنگی انجام شد.

محلو نیز با استفاده از روش فنل سولفوریک اسید و استاندارد

مواد و روشها
این م العه بهصورت فاکتوریل در قالب اارک کاماال

گلوکز اندازهگیری شااد ( .)Dubois et al., 1956اناادازهگیری
ظرفیاات مهااار رادیکا هااای آزاد بااا اسااتفاده از (()DPPH

صااادفی و بااا خهااار تکاارار در سااا  1397در دانشااگاه

 )1,1- diphenyl-2-picrylhydrazylدر و ماااااو

فردوسی مشهد انجام شد .عوامل آزمایش شامل دو س ح

 517نااانومتر و اسااتاندارد آسااکوربیک اسااید انجااام شااد

تاانش ساارما (صاافر و دو درجااه سااانتیگراد) و سااه الیان

( .)Abe et al., 1998مقدار فنل کال بااا اسااتفاده از روش

گوجهفرنگی ( LA3969 ،LA1777و  )LA4024بودنااد.

معرف فولین سیکالتو در جذب  765نانومتر و بااا اسااتفاده

الینهای مورد م العه بهترتیب حساس و متحمل به ساارما

از استاندارد اسااید گالیااک تعیااین شااد (

 )S. Lycopersicum( LA4024و )S. habrochaites( LA1777

 .)Rossi, 1965مقاااادار آنتوساااایانین بااااا اسااااتفاده از

به همراه الین  LA3969حاصاال از تالقای S. Lycopersicum

روش( Wagner )1979و جاااذب در اااو ماااو 512

×  S. habrochaitesواجد ناحیه اینترگرسیونی کرومااوزوم 12

نانومتر اندازهگیری شد.

الین  LA1777بودند که از کلکسیون بذر مرکز TGRC

دانشگاه کالیفرنیا تهیه شدند.

Singleton and

برای ارزیابی فعالیت آنزیمی 100 ،میلیگرم بافت باارگ
ال توسااعهیافته) در نیتااروژن مااایع،
تازه (جوانترین برگ کام ً

بذرها در گلدانهای پالستیکی با ق ر  10سانتیمتر

پااودر شااد و بااافر فساافات پتاساایم  0/1مااوالر بااا اساایدیته

حاوی کوکوپیت و پرالیت کشت شدند .گیاهچهها در

 ،7/8حاوی  EDTAیک میلیموالر به آن اضااافه شااد .مااواد

رژیمهای دمایی  25درجه سانتیگراد روزانه و  15درجه

نامحلو توسط سانتریفیوژ ی چا دار (سیگما مد )K18-3

سانتیگراد شبانه و ر وبت نسبی  80-70درصد تحت

بااا  12000جاای بااه ماادت  20دقیقااه در دمااای خهااار درجااه

نور بیعی در گل انه رشد کردند.

سانتیگراد جدا و محلو باالیی بهعنوان منبع برای اساات را

بااارای ارزیا اابی فناااوتیپی پاساااخ باااه تااانش سااارما،

آنزیمها استفاده گردید .سپت فعالیت آسااکوربات پراکساایداز

گیاهچااههای شااش هفتااهای بااه فری ازر ترموگرادی اان در

( ،)Yamaguchi et al., 1995کاتاااالز (

شاارایط تاااریکی و دمااای پاان درجااه سااانتیگراد منتقاال

 ،)2000پراکسااایداز ( )Srinivas et al., 1999از ریاااق

شاادند .دمااا بااه صااورت تاادریجی بااا ساارعت دو درجااه

اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد.

Velikova et al.,

سانتیگراد در ساعت کاهش یافت و گیاهچهها به ماادت

جهاات اناادازهگیری عواماال فلورسااانت کلروفیاال از

یک ساعت در معرض دماهای مورد نظر ( 2و صفر درجه

ال توسااعه یافتااه و دسااتگاه فلااورومتر
جااوانترین باارگ کااام ً
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(MINI-PAM Portable Chlorophyll Fluorometer,

پژمردگی برگها را بعد از قرار گاارفتن در معاارض دماهااای

 )WALZ, Germanاستفاده شد که این عوامل شامل کمینااه

پایین نشان داد .همخنین تغییرات فنوتیپی ایجاااد شااده بعااد از

بازتاب فلورسانسی از برگ سازگار شده به روشاانایی (،)F'o

تنش سرما در الین  LA3969شبیه والد دهنده  LA1777بود

بیشینه فلورسانت برگ سازگار شده به نور ( ،)F'mفلورسااانت

و به نسبت الین  LA4024پژمردگی کمتری را نشان داد .دو

متغیار ( )F'vو بیشااینهی کااارایی پتانساایل فتوسیسااتم)F'v/F'm( II

هفته پت از مواجه با تنش ساارما ،الیاان  LA1777سااریعتر و

بودند .قبل از قرارگیاری نمونااهها در معاارض دماهااای پااایین

بهصورت  100درصد بهبااود یافاات و شااروش بااه رشااد کاارد

عواماال کلروفی ال فلورسااانت باارگ اناادازهگیری گردیااد و

(جدو  ،1شکل .)1

روند تغییرات عوامل فلورسانت کلروفیل در هر تیمار دماایی

پایداری غشاء سهلولی :جهاات بررسای پایاداری

در  72 ،48 ،24 ،12 ،6 ،3و  144ساعت پت از اعمااا تاانش

غشاء سلولی درصد نشت الکترولیتها و محتااوی MDA

سرما اندازهگیری شد.

اندازهگیری شد.

تجزیه و تحلیل دادهها باا اساااتفاده از نرمافاازار

SAS

نشت الکترولیت :درصد نشت الکترولیتها در الین

) (Ver.9.4انجام شد و میانگینهااا بااا اسااتفاده از آزماااون

 LA4024در دمای دو و صفر درجه سانتیگراد بهترتیب 14

 LSDدر سا ح احتماا پن درصاد مقایسه شدند.

و 11درصد بیشتر از الین  LA1777بود (جدو  .)1از اینرو،

نتایج و بحث
تغییههرا

الین  LA1777پایداری غشای بیشتری داشته و تحت تنش

فنههوتی ی :الیان  LA1777کمتاارین میاازان

سرما دخار آسیب کمتری شده بود.

)Figure 1. Phenotypic responses of LA1777, LA3969 and LA4024 under cold stress (0˚C
A: three lines immediately after cold stress. B: recovery of LA1777 line after two weeks of cold stress.
C: recovery of LA3969 line after two weeks of cold stress

Table 1. Mean comparison of low temperature effects on some evaluated physiological indices of
LA1777, LA3969 and LA4024
APX
)(unit. g-1fw

POD
)(unit. g-1fw

CAT
(µmol. g-1min1
)fw

Anthocyanin
)(mmol/gfw

Phenol
)(mg/gfw

Total soluble
content
)(mg/g fw

DPPH
)(mg/gfw

MDA
)(nm/gfw

EL
)(%

Survival rate
)(%

Temperature
)(˚C

0.05ab
0.05ab
0.02c
0.05a
0.04b
0.03c

0.51b
0.37b
0.29b
1.62a
1.17ab
0.38b

352a
334a
284ab
313a
221b
211b

0.16b
0.16b
0.15b
0.26a
0.26a
0.13b

18.4abc
14.6dc
12.4d
22.8a
21.6ab
17.6bc

2.4d
5.7ab
6.6a
3.0d
3.7dc
4.6bc

0.33c
0.23bc
0.19ab
0.42bc
0.21bc
0.23a

11.1c
15.7cb
20.5b
17.6b
19.4b
27.8a

63b
71ab
77a
66b
76a
77a

100a
87ab
62c
100a
87ab
50c

2
0

Line

LA1777
LA3969
LA4024
LA1777
LA3969
LA4024

In each column means with the same letters are not significant at 5% level of LSD test based on LSD test.
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 :MDAهمخنین کاهش دما بر محتوی  MDAبااهعنوان

آنتیاکسیدانها در ایان الیان میباشااد؛ بنااابراین وجااود

فرآورده نهایی پراکسیداسیون لیپیدی غشاء در هاار سااه الیان

ترکیبهای آنتیاکسیدان بیشتر در الین متحمل به ساارما،

اثر معنیداری داشت (جدو  .)1میزان افزایش اکسیداساایون

میتواند به ور مؤثر رادیکا های آزاد را حذف کند .در

لیپیدهای غشای ساالو و محتااوای  MDAدر الیاان حساااس

م العات متعدد از ظرفیت یک معرف زیستی باارای مهااار

 LA4024در دمای صفر و دو درجه سااانتیگراد بیشااتر از دو

 DPPHبه عنوان شاخصای از ظرفیات آنتیاکسایدانی آن

الین دیگر بود .همخنین میزان  MDAدر الین  LA4024در

استفاده شده است و تقریباً مقاومت سیستم آنتیاکسیدانی

دمای دو درجه سانتیگراد  46درصد و در دمای صفر درجه

گیاه در برابر رادیکا های آزاد بیرونای را نشااان میدهااد

سااانتیگراد  36درصااد بیشااتر از الیاان  LA1777مشاااهده

(.)Krola et al., 2015; Zhang et al., 2011

گردیااااد (جاااادو  MDA .)1بااااهعنوان یاااک ویژگاااای

فنههل :کاااهش دمااا اثاار معن ایداری باار می ازان فناال

منعکتکننده آسیب ناشای از تاانش ساارما بااهخوبی شااناخته

کل داشت .با کاااهش دمااا میازان تولیاد فناال در هاار سااه

شده اساات .سیسااتم غشااای ساالولی اولاین محال در معاارض

الی ان افاازایش یافاات امااا ای ان افاازایش در الی ان متحماال

آسایب ناشای از انجماااد در گیاهااان اساات .نتااای تحقیقااات

 LA1777بیشتر از الیان حساااس  LA4024بااود ،به وریکااه

پیشین نشان داد که کاهش در میزان  MDAنشانگر پایاداری

میاازان فناال در الی ان  32 ،LA1777درصااد در دمااای دو

بیشتر اسیدهای خرب غیراشباش و تحمل بیشتر به تاانش ساارما

درجااه سااانتیگراد و  22درصااد در دمااای صاافر درجااه

در ارقام برن و الینهای گوجهفرنگی متحمل به سرما اساات

سانتیگراد بیشتر از الین حساس  LA4024بودند (جدو

(.)Hasannejad et al., 2014; Liu et al., 2012b

 .)1مکانیسم کلی ترکیبهای فنلای در توانااایی آنهااا در

اثر تنش سرما بر محتوی ترکیبا

آنتیاکسیدانی

حذف رادیکا هااای آزاد و مهااار کااردن پراکسیداسایون

 :DPPHمهار فعالیت رادیکا  DPPHیک مقیاس از

لیپیاد غشااایی گیاهچااهها میباشااد (

Peng and Zhou,

فعالیات آنتیاکسایدانی غیرآنزیمای اساات .مهااار فعالیات

 .)2009; Naiji and Souri, 2018همبستگی معنایداری

رادیکا  DPPHدر الیان متحماال  LA1777در دماهااای

بین میزان فنل و  MDAمشاهده گردید (جدو  .)2تاانش

دو و صفر بهترتیب 43و  45درصد بیشتر از الین حساااس

سرما موجب تجمع بیشتر ترکیبهای فنلی در الیاان متحماال

 LA4024بود (جدو  .)1کاهش دما از دو بااه صاافر اثاار

به سرما شد و درنتیجه فعالیاات آنتیاکساایدانی در ایاان الیاان

معنیداری بر میزان  DPPHنداشت .با کاهش دمااا میازان

افاازایش یافاات .از ایاانرو میتااوان بیااان کاارد کااه افاازایش

مهار رادیکا  DPPHدر الین متحماال بااه ساارما افاازایش

محتوای فنل کل تحت تنش سرما ،منعکتکننده ایاان اساات

یافااات کاااه ایا ان خاااود نشاااانگر قااادرت مهاااار بیشاااتر

که ترکیبهای فنلی بهعنوان ب شی از سیستم آنتیاکسیدانی

Table 2. Correlation coefficients of lines traits under different cold temperatures
Total soluble
Survival
POD EL
content
)(%

1
0.23ns 1
0.34ns 0.20ns 1

1
-0.34ns
-0.33ns
-0.28ns

CAT

Anthocyanin DPPH MDA Phenol APX

1
-0.32ns 1
**-0.34ns 0.50
*0.32ns -0.49
-0.57** -0.18ns
0.56** -0.15ns

1
-0.33ns
-0.04ns
0.11ns
0.29ns
-0.20ns
-0.35ns

1
**-0.52
0.36ns
-0.34ns
-0.019ns
**-0.67
0.15ns
0.15ns

1
-0.046ns
**0.72
**-0.60
0.36ns
0.37ns
-0.16ns
-0.28ns
**-0.53

1
-0.25ns
**0.65
0.26ns
0.38ns
*0.43
-0.29ns
**0.78
0.20ns
0.37ns

Trait

Anthocyanin
DPPH
MDA
Phenol
APX
CAT
Total soluble content
POD
EL
)Survival (%
*

**
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برای جمعآوری  ROSتولید میشوند .گاازارش شااده اساات

کااااهش نشاااان داد (جااادو  .)1در م العاااهای کاااه روی

که س وک فنل با تجمع  MDAهمبستگی دارد بدین صورت

گونههای وحشی و ارقام زراعی انجااام شااده بااود همبسااتگی

که در سویا ( )Glycine max (L.) Merr.هنگامی که سا ح

منفی بین افزایش میزان کربوهیدراتهای محلو و تحماال بااه

 MDAپایین بود ،میزان فناال باااالتر بااود ( Posmyka et al.,

سرما در گونههای گوجااهفرنگی وحشاای بااا منشا ارتفاعااات

.)2005

باااال ( S. chilense ،S. habrochaitesو )S. peruvianum

آنتوسیانین :بررسی تغییرات میزان آنتوساایانین نشااان

گاازارش شااد ( .)Venema et al., 1999از ایاانرو تجمااع
ارتفاعااات پااایین ( S.

داد کاهش دما اثر معنیداری بر میزان آنتوسیانین دارد (جاادو

کربوهیدرات در گونه وحشی بااا منشا

 .)1با کاهش دمااا از دو بااه صاافر درجااه سااانتیگراد میاازان

 )pimpinellifoliumو گونااه گوجااهفرنگی زراعاای در اای

آنتوسیانین افزایش یافت و میاازان آنتوساایانین در الینهااای

تنش سرما از گونههای وحشی با منشا ارتفاعااات باااال بیشااتر

 LA1777و  49 ،LA3969درصد بیشتر از الیاان LA4024

است .در صورتیکه بساایاری از پژوهشااگران مااالا ایجاااد

در دمای صفر درجه سانتیگراد بود (جدو  .)1آنتوسایانینها،

تحمل به سرما را توان تجمع کربوهیدراتها در برگ عنوان

فالونوئیدها ،ترکیبات فنلی ،پرولین و کاروتنوئیدها تعاادادی از

میکنند .در مقایسه با نتای ایاان م العااه کااه همبسااتگی باین

ترکیبات مهم آنتیاکسیدانی با وزن مولکولی کاام در گیاهااان

تحمل به سرما و تجمع کربوهیدرات در اثر تنش سرما باارای

میباشااند کااه نقااش مهماای در محافظاات از تاانش دارنااد

جنت  Lycopersiconوجود نداشت (جدو  ،)2همبسااتگی

()Radyuk et al., 2009; Hatamian et al., 2019؛ بنابراین

مثبت باین تحماال سارما و میازان انباشاات کربوهیاادراتهای

فالونوئیاادها ،آنتوساایانینها و ترکیبهااای فنلاای توانااایی

محلاااو در هنگاااام تااانش سااارما بااارای ارقاااام گلرنا ا

حذف رادیکا های آزاد و مهار کردن پراکسیداسیون لیپید

( ،)Carthamus tinctoriusباارن ( )Oryza sativa L.و

غشایی گیاهچهها را دارنااد ( .)Peng and Zhou, 2009در

گناادم ( )Triticum aestivum L.گاازارش شااده اساات

این م العااه نیااز در الیاان متحماال بااه ساارما میاازان باااالتری

(

آنتوساایانین مشاااهده گردیااد .تاانش ساارما در گیاهچااههای

.)2013; Olenichenko et al., 2008

Rajabi and Pordad, 2011; Boriboonkaset et al.,

آرابیدوبسیت ( )Arabidopsis thalianaموجااب افاازایش

برای این گونهها ،تجمع کربوهیدراتها بهعنوان ب شای

میاازان آنتوساایانین شااد ( .)Zhang et al., 2010بااا م العااه

از مکانیساامهای سااازگاری در نظاار گرفتااه میشااود کااه بااه

موتانتهااای آرابیدوبساایت دربرگیرنااده ژنهااای اصاالی

تثبیت پروتئین و غشا در ی تنش یخزدگی کمک میکنااد،

تنظیمکننده و بیوساانتزی آنتوسایانین ،شااواهد قااانع کنناادهای

در حالیکه تجمع کربوهیدرات القاء شده در اثر تنش ساارما

وجود دارد که  ROSبهعنوان سایگنا های مهمای در تنظایم

در گونااههای حساااس بااه ساارما گوجااهفرنگی نشاااندهنده

تولیاد آنتوسایانین اساات و آنتوسایانینها ،آنتیاکسایدانهای

اخااتال در تعاااد بااین فتوساانتز و مصاارف کربوهیاادرات

مؤثری هستند کااه بااه نوبااه خااود سا ح  ROSرا در موجااود

میباشد .من قی به نظاار میرسااد کااه گونااههای وحشاای (بااا

زنده تعدیل میکنند و بنابراین برای محافظاات از گیاهااان در

منش در ارتفاعات) ،کربن اضافی و یااا تثبیتشااده خااود را از

برابر بسیاری از اشکا تنش مهم هستند (.)Xu et al., 2017

برگهای منبع به ریشه منتقاال میکننااد کااه میتوانااد در آن

اثر تنش سرما بهر محتهوای کربوهیهدرا های

تجمع یابند یا برای رشد و یا تنفت مورد استفاده قرار گیرناد

محلول برگ :کاهش دما اثر معنیداری بر محتااوای کاال

( .)Venema et al., 1999همبستگی مثبت بین س ح تحماال

کربوهیدراتهای محلو داشت (جدو  .)1میازان کربوهیادرات

به سرمازدگی و تغییرات انتقا آسمیالتها در دماهای پایین

محلااو در الیاان حساااس  LA4024در دمااای دو درجااه

مشاهده شااده اساات ()Sowinsky et al., 1998؛ بنااابراین بااه

سانتیگراد  62درصد و در دمای صفر درجه سااانتیگراد 33

نظر میرسد تفاوت مشاهده شده در تجمع کربوهیدرات بین

درصد بیشتر از الین متحمل  LA1777بود .با کاااهش دمااا از

الیاان زراعاای و وحشاای در اای تاانش ساارما ناشاای از مهااار

دو به صفر درجه سانتیگراد میزان کربوهیدراتهای محلو

متفاوت انتقا کربن از برگهای منبع به ریشه باشد.
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اثر تنش سرما بر فعالیت آنزی کاتهاالز (،)CAT

 APXو میاازان نشاات یااونی همبسااتگی منفاای وجااود دارد

پراکسهیداز

(** .)r=-0/57فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و آسااکوربات

( :)APXدمای پایین بر فعالیت آنزیم  CATتاثیر معنایداری

پراکساایداز در شاارایط تاانش ساارما در الیاان  LA1777کااه

داشت (جدو 1و سه ژنوتیپ پاسخهای متفاااوتی نساابت بااه

متحمل به سرما است باالتر از دو الین دیگر بود کااه حاااکی

ساارما نشااان دادنااد .در تاانش دو درجاه سااانتیگراد ،فعالیات

از سیسااتم محااافظتی قااویتر ایاان الیاان در بااه دام انااداختن

آنااازیم کاتااااالز در الیااان 19 ،LA1777درصاااد از الیااان

پراکسید هیدروژن است.

آنزی پراکسیداز ( )PODوآسهکوربا

 LA4024بیشتر بود در حالی کااه نساابت بااه الیاان LA3969

تغییرا

موامل کلروفیل فلورسهان

در پاسهخ

فقااط پاان درصااد بیشااتر بااود .در تاانش دمااای صاافر درجااه

به تنش سهرما :نتاای کلروفیاال فلورسااانت نشااان داد کااه

سانتیگراد نساابت بااه تاانش دمااای دو درجااه سااانتیگراد در

عوامااال  F'm ،F'oو  F'v/F'mدر الینهاااای ماااورد م العاااه

فعالیاات آناازیم کاتاااالز در الیاان متحماال تغییاار معناایداری

تفاوت معنیداری در شرایط تنش سرما نشااان میدهناادF'v .

مشاهده نشد اما در الینهااای  LA3969و  LA4024فعالیاات

اختالف معنایداری باین سااه الیاان نشااان نااداد (جاادو .)1

آنزیم کاتاالز کاهش نشااان داد (بااهترتیب  34و  26درصااد).

همخنااین نتااای نشااان داد میااانگین  F'mالیاان  LA1777بااه

عموم ًا فرض بر این است که کاهش در فعالیت کاتاالز ناشی

میاازان پاان درصااد بیشااتر از الیاان  LA4024بااود و الیاان

از غلظاات باااالی  H2O2اساات (.)Anderson et al., 1995

 LA1777شااش درصااد  F'v/F'mبیشااتری نساابت بااه الیاان

فعالیت آنزیم  PODتحت ت ثیر دما معنیدار بود .نتااای نشااان

 LA4024داشت .میاازان  F'mدر دو الیاان  LA1777و LA3969

داد که با کاهش دما فعالیاات آناازیم پراکساایداز  PODدر دو

باالتر از الین زراعی  LA4024بود کااه در مجمااوش کاااهش

الین  LA177و  LA3969روند افزایشی داشت امااا در الیاان

 F'mتحت تنش سرما ممکن است مربوط به کاهش فعالیاات

حساس  LA4024تغییر معنیداری مشاهده نشد .فعالیت ایاان

کمپلکت آنزیم تجزیهکننده آب و نیز خرخه انتقا الکترون

آنزیم در الین متحمل  LA1777نساابت بااه الیاان ،LA4024

در فتوسیسااتم  IIباشااد .پااایین بااودن  F'mدر الیاان زراعاای

 43درصااد در دمااای دو درجااه سااانتیگراد و  76درصااد در

نشاااندهنده حساااس بااودن ایاان الیاان در شاارایط نامساااعد

دمای صفر درجه سانتیگراد باالتر بود (جدو .)1

محی ی است F'v .که نشاندهنده وضعیت جریان الکترون از

فعالیاات آناازیم آسااکوربات پراکساایداز در دو الیاان

ب ش فتوسیستم به  QAاست در هر سااه الیاان ازنظاار آماااری

 LA1777و  LA3969نسبت به الین  LA4024در دمااای دو

تفاااوت معناایداری نشااان نااداد .در مجمااوش  F'v/F'mکااه

و صاافر درجااه سااانتیگراد بااهترتیب  47و  41درصااد بااود

نشاندهنده بیشینه کااارایی پتانسایل فتوسیسااتم  IIمیباشااد در

(جدو  .)1آنزیم  APXیک آنزیم مهم اساات کااه  H2O2را

دو الین  LA1777و  LA3969باالتر از الین  LA4024بود

از غشای تیالکوئید دفع میکند؛ بنابراین عمااده نقااش APX

(جدو  .)3با توجه به شکل  2روند کاهش  F'v/F'mتااا 72

در محافظت از  PSIIاز آسیب نوری بیشتر است هنگامیکااه

ساعت بعد از اعما تنش ادامه دارد و بعد از با شایب مالیام

گیااه تحاات تاانش ساارما قاارار میگیرنااد ( Soliman et al.,

رو به افزایش است .این کاهش در الین  LA4024بیشااتر از

 .)2018بررسی روابط همبستگی نشااان داد کااه بااین فعالیاات

دو الین دیگر بود به وریکه  F'v/F'mدر دو الین

Table 3. Mean comparison chlorophyll fluorescence components of leaves of three tomato lines
affected by cold stress
F'V/F'm

F'v

F'm

F'o

0.713a
0.713a
0.675b

1040a
990a
995a

1443a
1431a
1368b

436a
403b
377c

Line

LA1777
LA3969
LA4024

In each column, means followed by the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability level. F'o:
minimum fluorescence light-acclimated leaves, F'm: maximum fluorescence light-acclimated leaves, F'v: variable fluorescence, and
F'v/F'm: maximum quantum yield of PSII photosystems light-acclimated leaves.
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Fv/Fm

)Time after cold stress at 0 ℃ (h

Fv/Fm

)Time after cold stress at 2 ℃ (h

Figure 2. Maximum quantum yield of PSII photosystems light-acclimated leaves (F'v/F'm) of three
line until 144 hours after cold stress

متحمل به سرما  LA1777و  LA3969به ور معناایداری

( ،)LA1777کمترین صدمه فتوسنتزی و بیشترین درصااد

در ی زمان باالتر از الین حساس  LA4024بود .استفاده

بقاء مشاهده شد.

از کلروفیل فلورسانت باارای ارزیاابی و غربااا الینهااای

نتیاهگیری

گوجهفرنگی در مرحله گیاهچهای برای تحماال بااه ساارما

در این م العه ،الین  LA1777قااادر بااه تحماال تاانش

نشان داد که بعد از هفت روز از تنش والنی مدت سرما

سرمازدگی در دمای پایینتر از خهااار درجااه سااانتیگراد

در ایاان الینهااا بیشااینهی کااارایی پتانساایل فتوسیسااتم

(صفر و دو درجه سانتیگراد) بود .همخنین مشاااهده شااد

Liu et al.,

که بااه منظااور غربااالگری سااریع الینهااای گوجااهفرنگی

 .)2012bاز آنجایی کااه گوجااهفرنگی بسایار حسااس بااه

می توان روش تنش کوتاه مدت را جایگزین روش تاانش

سرمازدگی است بازیافت دستگاه فتوسنتزی  IIبعااد از 72

والنی ماادت در دمااای خهااار درجااه سااانتیگراد کاارد.

ساعت بسیار کند میباشد .وجود راب ه مستقیم بین بقاء و

سنجش شاااخصهای فیزیولااوژیکی از جملااه فلورسااانت

 F'v/F'mنشااان میدهااد کااه بررس ای صاادمه بااه دسااتگاه

کلروفیل ،نشت الکترولیت ،میازان  ،MDAمهااار فعالیات

فتوسنتزی و بهویژه فتوسیسااتم  IIمیتوانااد بااهعنوان یاک

رادیکاااا  ،DPPHآنزیمهاااای کاتااااالز ،پراکسااایداز و

روش کارآمااد در تعیااین میاازان خسااارت و بااهگزینی

آسااکوربات پرکسایداز نشااان داد کااه از ایاان شاااخصها

Nabati et al.,

میتوان برای تش یص تنش ساارما و کمای کااردن میاازان

) II (F'v/F'mهنااوز رونااد نزولای داشاات (

ژنوتیپهاا مااورد اسااتفاده قاارار گیارد (

 )2017خنانچه در این م العه نیز در الین متحمل به سرما

تنش وارده در الینهای گوجهفرنگی استفاده نمود.
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