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ارزیابی و مقایسه خواص آنتیاکسیدانی برگ و صفات مورفولوژیک ارقام مختلف
گوجهفرنگی ()Lycopersicon esculentum L.
زهرا جهانتیغ حقیقی .1لیال فهمیده .2بهمن فاضلی

نسب*3

1گروه گیاهان دارویی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
2گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 3گروه پژوهشی زراعت و اصالح نباتات ،پژوهشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
تاریخ پذیرش61/5/11:

تاریخ دریافت69/11/22 :

چکیده
گوجهفرنگی به علت داشتن سالیسیالت و لیکوپن دارای خاصیت ضد سرطانی بووده در نتیهوه در ایون تق یو
سعی شد ارقام مختلف گوجهفرنگوی بور اسواص صو ات فیتوشویییایی و ریخوتشناسوی و هیننوین خووا
آنتی اکسیدانی برگی در قالب دو آزمایش جوانهزنی در آزمایشگاه و گلدانی در گلخانه بهصورت کامالً تصوادفی
در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گیرند .نتایج نشان داد که ارقام مختلف گوجهفرنگی از لقاظ هیه شاخصهوای
مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و آنتیاکسیدانی بهجز ص ات وزن تر و ارت اع بوته دارای اختالف معنیداری بودنود.
در آزمایش اول بیشترین میزان کلروفیل  11/909( aمیلویگورم در گورم وزن تور بور ) ،کلروفیول 6/1111( b
میلیگرم در گرم وزن تر بر ) و کارتنوئید ( 6/1101میلیگرم در گرم وزن تر بر ) مربوط رقو

Queen2274

کشور ایران بود .در آزمایش دوم بیشترین میزان کاتاالز ( 0/0192 ،0/0196و سپس  0/0111میلیگورم در گورم
وزن تر عصاره) به ترتیب مربوط به رق  PSو فالت  111از آمریکا و سپس  Queen2274از ایران بووده اسوت.
بیشترین میزان گایاکول ( 0/0211و سپس  0/0120میلیگرم در گرم وزن تر عصاره) به ترتیب مربووط بوه رقو
کلوز فرانسه و رق فالت  Yایتالیا بود .آسکوربیک پراکسیداز ( 0/0110و سپس  0/0136میلیگرم در گورم وزن
تر عصاره) به ترتیب مربوط به رق نیوتن هلند و سپس رق کلوز فرانسه بوود .پلوی فنول اکسویداز ( 0/0012و
سپس  0/0621میلیگرم در گرم وزن تر عصاره) به ترتیب مربوط به رق  Queen2274ایران و رقو  PSآمریکوا
بود .بیشترین میزان فنیل آالنین ( 0/21میلیگرم در گرم وزن تر عصاره) مربوط بوه ارقوام  Queen2274ایوران و
رق  PSآمریکا بود .بر اساص نتایج حاصل از این تق ی پیشنهاد میگردد جهت به دسوت آوردن بهتورین رقو
گوجهفرنگی که دارای میزان باالیی از مواد آنتیاکسیدانی آنزییی و غیر آنزییی باشد ارقام  ،Queen2274کلوز و
 PSرا میتوان بهعنوان پایههای اصالحی قرار داده و اقدام به تولید رق برتر نیود.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،فنیل آالنین ،کاتاالز ،گایاکول ،گوجهفرنگی
1
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ت و مینکننووده ایوون ترکیبووات مووورد نیوواز بوودن هسووت

مقدمه
گوجهفرنگوی ( )Lycopersicon esculentum L.از

درحالیکه این مواد در کشوورهای غربوی بوا مصورف

تیوورهی بادمهانیووان ( ،)Solanaceaeیووکسوواله یووا

سیب و پیاز و در کشورهای شرقی با مصرف سبزیها

چندساله ،ولی اغلب بهصورت یکساله کشت میشود

و مواد غيایی تخییری ت مین میشوند (

( .)Ghanbari and Sayyari, 2018میوه گوجوهفرنگوی

 .)2007در کشوور ایوران بووهطوور جووام نووع خووا

سرشار از ویتامین  K ،C ،Aو عوامول آنتویاکسویدانی

است اده از انواع مواد حاوی آنتی اکسیدان وجود نودارد

هینووون لیکوووپن (موواده لیکوووپن کووه بووهوفووور در

امووا بووا تبلیمووات مختلووف کارهووایی ازجیلووه مصوورف

گوجهفرنگوی و فورآورده هوای آن وجوود دارد ،دارای

سبزی هوا بوهصوورت خوام و پختوه ،بور

گیاهوان و

خواصی از قبیول جلووگیری از سورطانهوا ،مقافظوت

درختان مختلف (به صورت دم نوش ،عرقیات ،اسانس،

پوسووت در برابوور اشووعه موواورانبن ش ،جلوووگیری از

عصاره ،مربا ،شربت ،ترشی ،موواد شووینده (از جیلوه

اکسیداسیون کلسترول  LDLو بسیاری از بییاریهوای

سدر) و حتی مصرف بهصورت دلیه و غیره) صوورت

گوارشی است) است (.)Thybo et al., 2006

گرفته که پیرو تق ی وات مختلوف بایود از انودامهوای

Wach et al.,

مختلوووف گیاهوووان کوووه دارای نووووع خوووا

آنتیاکسویدانهوای طبیعوی مرکبوات و سوبزیهوا،

موووواد

آنتیاکسیدانی بوده است اده خاصی از آنها بشود.

بازدارندهی رشد بییاریهای بالینی مه بوده و برخوی
تق ی ات ،رابطه بین مصرف میووه هوا و سوبزیهوا بوا

 Mahmoodi Jaraghiliو هیکوواران ( )2016بووا

Hayat,

بررسی تنش شوری بر میزان جوانه زنی و بیان ژنهای

 .)2014گرچه میووههوا و سوبزیهوا از نظور ترکیبوات

آنتووویاکسووویدان  CAT1و  APX1در دو رقو و گیووواه

آنتی اکسیدانی و فعالیت آنتی اکسویدانی متنووع هسوتند

گوجهفرنگی موسووم بوه  CaljN3و  SuperstrainBبوه

لیکن آنهایی کوه فعالیوت آنتویاکسویدانی بواال دارنود

این نتیهه رسیدند که با افزایش تنش شووری ،درصود

معیوووالً حوواوی آنتویاکسوویدانهووای بیشووتری هسووتند

و سرعت جوانهزنی و طول ریشهچوه و سواقه چوه در

Fazeli nasab et al., 2017; Guo and Yang,

هر دو رق  CaljN3و  SuperstrainBکاهش پیدا کرده

 .)2001از طرفی مواد آنتیاکسیدانی کاربردهای زیادی

اما رق  CaljN3کیترین م دار کاهش را از خود نشوان

عالوه بر درمان و پیشگیری از بییاریهای سورطانی و

داده و با افزایش سطح تنش میزان بیان ژنهای

تصلب شرایین داشته مثالً از ترکیبوات آنتویاکسویدانی

و  APX1در رق و  CaljN3بووهترتیووب حوودود دو و ده

کاهش بییاریهای مزمن را تائید نیوودهانود (

(

طبیعی بر

CAT1

برابر رق حساص  SuperstrainBبود.

زیتون جهت افزایش انبارمانی چربیهوا و

روغن ها ،از عصاره پوست بادامزمینی به دلیل فعالیوت

 Khavari-Nejadو هیکوواران ( )2011بووا بررسووی

آنتیاکسیدانی جهت نگهداری چیپسهای سیبزمینوی

بره کنش متیل جاسیونات و سلنات سدی بور میوزان

;Davari et al., 2018

رشوود ،مقتوووای رنگیووزههووای فتوسوونتزی ،فنوول و

و غیوره اسوت اده شوده اسوت (

آنتوسیانین گیاه گوجهفرنگی نشوان دادنود کوه غلظوت

.)Rehman, 2003

کلروفیلهای  aو  bدر هیه تییارها کاهش اما مقتوای

تق ی ووات نشووان داده منبوو دریافووت فنوولهووا و
فالونوئیدها در ن واط مختلوف جهوان بوه نووع رژیو

کاروتنوئیدها در تییار  60میکروموالر سولنات سودی

غوويایی مووردم منط ووه وابسووته اسووت .بوورای مثووال در

افزایش معنیداری نسبت به سایر تییارها داشته است.

کشورهایی هینون ژاپن و چین مصورف چوای سوبز

با افزودن متیل جاسیونات به مقوی کشوت مقتووی
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سلنات سدی  ،مقتوای فنل و آنتوسیانین گیاهان تقت

مواد و روشها

تییار در م ایسه با تییوار سولنات بوه تنهوایی افوزایش

مواد گیاهی :تعداد  11رق گوجهفرنگوی (جودول )1

معنیداری نشان داده است.

که در ایران بیشتر مورد کشت قرار میگیرند از شرکت

از آنها که گوجهفرنگی از مهو تورین مقصووالت

پاکان بير اص هان تهیوه و در آزمایشوگاه گیواهشناسوی

زراعی دنیا است و ایران نیز بر اساص آمار سال 2012

دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل شناسایی رق شدند.

فائو با تولید  6میلیون تن ،ششیین تولیود کننوده برتور

سپس بر اسواص صو ات مورفولووژیکی ،میوزان موواد

دنیا است ( )Faostat, 2012و در سال  2013بوه رتبوه

فیتوشیییایی و آنتیاکسیدانی در قالب دو نوع آزمایش

پنج صعود اما مت س انه در سالهای اخیر از جیله سال

(آزمایش اول به صورت پتوریدیوش (جهوت بررسوی

 2011به علت خشکسالیهای متعدد با کواهش یوک

وضعیت جوانه زنی و ص ات مورفولوژیک) و آزمایش

Faostat,

دوم به صورت گلدانی در گلخانه (جهت تعیین میوزان

 )2014و از طرفووی نیووز بووا توجووه ب وه اهییووت مووواد

مواد فیتوشیییایی و آنتیاکسیدانی) ارزیابی شدند .هور

آنتوویاکسوویدانی و بوواال بووودن میووزان ایوون مووواد در

کدام از آزمایشها به صوورت کوامالً تصوادفی در سوه

گوجهفرنگوی در ایون تق یو سوعی شود ارقوام مهو

تکرار در پژوهشکده زیستفناوری کشاورزی دانشگاه

تهوواری مووورد کشووت در ایووران از نظوور صوو ات

زابل در سال  1396انهام شدند.

میلیون تنی به رتبه ه ت س ود کورده اسوت(

مورفولوژیک ،مواد فیتوشیییایی و آنتیاکسیدانی موورد
ارزیابی قرار گیرند.
جدول  :1مشخصات ارقام گوجهفرنگی مورداست اده
عنوان

ردیف

فالت

1

فالت

2

مبدأ

مشخصات ارقام

y

chef

3

us107

1

B70

1

فالت 111

6

Rio Garnde

0

Roma

بير

میان رص ،م اوم به بییاریهای فوزاریوم و ورتیسیلیوم

ایتالیا

زود رص ،نسبتاً م اوم به نیاتد مولد گره ریشه()Arbat et al., 2009

ایتالیا
آمریکا
آمریکا

میان رص ،م اوم به بییاری فوزاری و ورتیسیلوم ،بسیار پر بار و س ت با میوه گرد مکعبی

آمریکا

زود رص ،م اوم به بییاری فوزاریوم و ویروص موزاییک ،م اوم به گرما

هلند

میوه رق روما معیوالً کشیده و به گوجهفرنگیهای آلویی و کشیده نیز معروف مویباشوند.
این گوجهفرنگیها برای کنسرو کردن (تهیه رب) یا تولید سوپ مناسوب و معیووالً دارای

هلند

گوجه با میوه کشیده ،میان رص ،دارای پوست ضخی و س ت است

ایتالیا

طول  0تا  9سانتیمتر و عرض  1تا  1سانتیمتر میباشند
کشیده

1

y

9

us105

10

نیوتن

11

Peto 86

آمریکا

دارای رشد نامقدود ،دارای بوته قوی با میان گرههای کوتاه ،بسیار پربار با توانایی تشوکیل
میوه در هر دو شرای گرم و سرد ،نسبتاً م اوم به بوته میری فوزاریوومی ،لکوه خاکسوتری
بر  ،کپک برگی ،ویروص موزاییک گوجهفرنگی ،پژمردگی ورتیسیلیومی
12

(عنبر

هلند

2

هلند
ایران

ایرانی)Queen 2274

13

کلوز فرانسه

در جنوب کشور مانند استانهای هرمزگان و بوشهر قابل کشت است

فرانسه

11

PS

دیر رص ،م اوم به بییاریهای قارچی

آمریکا

 -2برگرفته از http://padidesabz.com
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صفات فیزیولوژیک

بهوسیله اسپکتروفتومتر انودازهگیوری شود .در نهایوت

شاخص جوانهزنی :برای ارزیابی جوانهزنی 21 ،عدد

م دار کلروفیل برحسب میلیگرم در گرم بافت تر بر

بير از هر تییار در سه تکرار داخول پتوریدیوشهوایی

از طری رابطه زیر مقاسبه شد:

شیشهای (با قطر  90میلیمتر) روی کاغي صوافی قورار

 = (12.25 A663 - 2.79A646(×Dکلروفیل

داده شد و  10میلیلیتر آب م طور بوه هور پتوریدیوش

 = (21.21A646 - 5.1A663(×Dکلروفیل

a

b

اضافه شد و برای جوانهزنی به ژرمیناتور با دمای 2±21

= (1000A470 - 1.8 chla – 85.02 chlb) /198

درجه سانتیگوراد بوا رطوبوت نسوبی  10درصود و 12

کارتنوئید

سوواعت روشوونایی و  12سوواعت توواریکی منت وول شود

 = Dضخامت کووت (سل) که در دستگاه جيب

( .)Eissenstat Et al., 1999ظهور ریشهچه به طول دو

نوری قرار داده شدن است

میلیمتر بهعنوان جوانهزدن بوير تل وی و در پایوان روز
هشت بيرهای جوانهزده در هر تییوار شویارش شود و

اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان

شاخصهای جوانهزنی از قبیل تعداد جوانههای عوادی

استخراج عصاره آنزیمدی :جهوت عصوارهگیوری 0/1

و تعداد کل بير جوانهزده ،طول ریشهچوه ،سواقهچوه و

گرم نیونوه بور

را در ازت موای  ،ابتودا کوامالً خورد

گیاهچه (بر حسب سانتیمتر) انودازهگیوری شود .بورای

مینیایی  ،سپس  2میلیلیتر بافر استخراج (بورای تهیوه

تعیین درصد جوانوهزنوی از رابطوه زیور اسوت اده شود

 10میلیلیتر بافر اسوتخراج 0/600 ،گورم توریس را بوا

(.)Ramezani and Rezaei sokht Abandani, 2012

 0/01گرم  PVPدر  10میلیلیتر آب م طور بوهخووبی

( ×100تعداد کل بيرها /تعداد بيرهای جوانهزده تا

حل کرده و سپس با اسیدکلریدریک  pHمقلول را به 1

روز هشت ) = درصد جوانهزنی

رسوانده و بعود از آن مقلوول را بوه حهو نهوایی 10

در انتها توزین گیاهنه ها بوهمنظوور انودازهگیوری

میلیلیتر میرسانی ) را به آن اضافه نیووده و در داخول

وزن تر با ترازوی دیهیتالی حسواص بوا دقوت 0/001

هاون چینی کامالً هیوژنیزه میکنی مخلوط حاصول را

گرم انهام شد .برای خشککردن گیاهنهها از آون بوا

در لوله اپیندورف و به مدت  11دقی وه بوا دور 13000

دمای  00درجه سانتی گراد به مدت  1ساعت اسوت اده

سانتری یوژ نیوده و پس از آن فاز باالیی جهت قرائوت

شد و دوباره نیونهها وزن شدند.

میوزان پوروتئین و فعالیوت آنوزی هوا جودا مویگوردد

اندازهگیری کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کارتنوئیددها:

(.)Bradford, 1976

برای اندازهگیری رنگیزههای کلروفیلی و کارتنوئیود از

اندازهگیری فعالیدت گایداکول پراکسدیداز (:)GPX

روش  Arnonاسوت اده شود ( .)Arnon, 1967بوه ایون

فعالیوت گایواکول پراکسویداز بوا اسوت اده از گایواکول

ترتیب که ابتدا  0/1گرم بور تور گیواه وزن گردیود و

بهعنوان سوبسترا انودازهگیوری شود .مخلووط واکونش

سپس بهتدریج با  1میلیلیتر اسوتن  10درصود سوائیده

حاوی  21میکرو لیتر عصاره آنزییوی 2/00 ،میلویلیتور

شد .عیل استخراج تا حصول یک مقلول بیرنگ ادامه

بافر فس ات پتاسی  10میلیمووالر بوا اسویدیته 100 ،0

یافت .پس از سانتری یوژ  1000دور در دقی ه به مودت

میکرو لیتر آباکسیژنه  %1و  100میکرو لیتر گایواکول

ده دقی ه ،جيب نوری در طولمووجهوای  663نوانومتر

 %1بود .افزایش جيب به دلیل اکسیداسویون گایواکول

جهت مقاسبه کلروفیل  616 ،aنانومتر جهت مقاسوبه

در طولموج  100نانومتر در مدت  3دقی ه اندازهگیوری

کلروفیل  bو  100نوانومتر جهوت مقاسوبه کارتنوئیود

شد .هر واحد فعالیت آنزییی بهعنوان م داری از آنزی
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تعریف میشود که باعث  0/01تمییر در جيب میشود

در طووولموووج  120نووانومتر بوور اسوواص شوودت رنووگ

(.)Zhang et al., 2005

نارنهی پیروگالین تولیود شوده در زمووانهووای  10و

اندازهگیری فعالیت آسکوربات پراکسدیداز (:)APX

 100ثانیه پس از افزودن پیروگالل اندازهگیری شد.

فعالیوووت آسوووکوربات پراکسووویداز بوووا اسوووت اده از

اندازهگیری فعالیت آندزیم فنیدل آزندین آمونیالیداز

اسپکتروفتومتر و بور اسواص اکسیداسویون آسوکوربات

( :)PALفعالیت آنزی  PALبر اسواص م ودار تبودیل

اندازهگیری شد .مخلوط واکنش حواوی بوافر فسو ات

فنیل آالنین به سینامیک اسید اندازهگیری شد .مخلووط

پتاسی  10میلیموالر ،بوا اسویدیته  ،0آسوکوربات 0/1

واکونش حواوی بوافر  100 Tric-HClمیلویمووالر بوا

میلیموالر ،آباکسویژنه  0/1مووالر و  110میکرولیتور

اسیدیته  -2 ،1/1مرکاپتواتانول  1میلیموالر -L ،فنیول

عصاره آنزییی بوود .فعالیوت آنوزی  APXبور اسواص

آالنین  10میلیموالر و  100میکرو لیتر عصاره آنزییوی

کاهش جيب آسکوربات در مودت  1دقی وه در طوول

بود مخلوط واکنش بوه مودت  11دقی وه در  30درجوه

موج  290نانومتر اندازهگیری شد .در این روش م ودار

سوانتیگوراد انکوباتوه شود .واکونش بوا اضوافه کوردن

آسکوربات اکسیدشده با م ایسوه بوا منقنوی اسوتاندارد

کلریدریک اسید  6موالر خاتیه یافت و جيب مقلوول

مقاسبه گردید (.)Nakano and Asada, 1981

ش اف در  290نانومتر خوانده شد .هور واحود آنزییوی

اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتدازز ( :)CATفعالیوت

معادل م دار آنزییی است که باعث تبدیل یوک میکورو

کاتاالز با روش اسپکتروفتومتری و بور اسواص کواهش

موالر سوبسترا به سینامیک اسید در یک دقی ه میشوود

جيب پر اکسید هیدروژن در مدت  30ثانیوه در طوول

(.)da Cunha et al., 1987
بهمنظور مقاسبات آماری از نرمافزار

موج  210نانومتر انودازهگیوری شود .مخلووط واکونش

Statistix 10

حاوی بافر فس ات پتاسی  10میلیموالر با اسویدیته ،0

( )Statistix, 2013است اده شد .م ایسه میوانگینهوا بوا

آباکسیژنه  11میلیموالر و  100میکورو لیتور عصواره

است اده از حداقل ت واوت معنویدار ( )LSDدر سوطح
احتیال  1درصد انهام است

آنزییی بود .واکنش با اضافه کردن  H2O2آغواز شود و

اده شد.

کاهش جيب در مدت  30ثانیوه انودازهگیوری گردیود.
م دار پر اکسید هیدروژن تهزیهشده با م ایسه منقنوی

نتایج

استاندارد مقاسبه شد (.)Dhindsa et al., 1981

آزمون جوانه زنی و صفات موفولوژیک :نتایج تهزیه

اندازهگیری فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز (:)PPX

واریانس نشان داد که بهجز تعداد سواقه فرعوی و وزن

فعالیت آنزی پلی فنل اکسیداز بر اسواص روش  Karو

تر ص ات درصد جوانوهزنوی ،طوول سواقهچوه ،طوول

 )Kar and Mishra, 1976( Mishraانهام شد .بوه 2/1

ریشهچه در سطح احتیال یک درصد معنویدار و وزن

(pH

خشک ،ارت اع بوته در سطح احتیال پنج درصد بودند

برابور  ،)1/6پیروگالول  110میلویمووالر ( 100میکورو

(جودول  .)2آزمووون تع یبووی  LSDنیووز نشووان داد کووه

لیتر) و  100میکرو لیتر عصواره آنزییوی اضوافه شود.

بیشترین میزان درصد جوانهزنی ( )100/00مربووط بوه

فعالیوت آنزی با اضوافه کوردن پیروگالول بوه مخلووط

ارقووام فووالت  ،Yفووالت  ،Chefفووالت  ،111نیوووتن و

واکنش شروع شد .مقلول بالنک حاوی  2/9میلیلیتور

 ،Peto86بیشترین میزان وزن تر ( 0/3130گرم) مربوط

بافر فس ات منو سدی  21میلیموالر با  pHبرابور 6/1

بووه رقوو فووالت  Yو بیشووترین میووزان وزن خشووک

و  100میکرو لیتر عصاره آنزییی است .فعالیت آنوزی

( 0/0112گرم) مربوط به رقو  Romaبوود .هیننوین

میلی لیتر بافر فس ات منو سودی  21میلویمووالر
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بیشترین میزان طول ساقهچه ( 3/2260سانتیمتر) رقو

( )0/3333رق های  Us107و کشیده  Yحاصل گردید

نیوتن و بیشترین میزان ریشهچه ( 9/9100سوانتیمتور)

(جدول .)3

رق  PSبودنود .بیشوترین میوزان تعوداد سواقه فرعوی
جدول  :2تهزیه واریانس ص ات مورفولوژیک ارقام گوجهفرنگی
مناب

درجه

تمییرات

آزادی

میانگین مربعات
درصد جوانه-

طول

طول

تعداد ساقه

ارت اع

ساقهچه

ریشهچه

فرعی

بوته

**11/1261

1/11311ns

*1309/19

1/9011

1/31011

110/00

وزن تر

وزن خشک

رق

13

**111/113

0/01301ns

*0/00002031

**0/06660

خطا

21

91/116

0/00012

0/000009112

0/21016

کل

11

زنی

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتیال  1و  1درصد و  nsغیر معنیدار

جدول  :3ارزیابی ارقام گوجهفرنگی بر اساص ص ات مورفولوژیک
ارقام

درصد
جوانهزنی

وزن تر

وزن خشک

طول ساقهچه

طول ریشهچه

تعداد ساقه
فرعی

ارت اع بوته

فالت Y

100/a

0/3130a

0/00900bcd

2/116abcd

1/1100cd

6/00ab

101/06bcd

فالت Chef

100/a

0/3103abc

0/00160cd

2/0260ab

1/9600cd

6/33ab

119/66abc

Us107

69/31d

0/1322e

0/00600d

0/0010c

1/6111g

0/33a

133/11abc

B70

09/61bcd

0/2603abcde

0/0111abc

1/666de

3/1660defg

6/00ab

133/19abc

فالت 111

100/0a

0/2160abcde

0/0100abcd

1/1133abc

1/0133cde

6/00ab

103/23bcd

Rio
Grande

93/333ab

0/2110abcde

0/0103abcd

1/0210cde

1/6110cd

6/66ab

110/19ab

Roma

16/12abcC

0/2101abcde

0/0112a

1/1660e

2/6110fg

6/00ab

96/610cd

 Yکشیده

03/33CD

0/1010cde

0/00960bcd

1/911bcde

1/6660cdef

0/33a

111/10a

Us 105

03/01cd

0/2000bcde

0/0120abc

1/066cde

2/022efg

1/00b

00/210d

نیوتن

100/0a

0/2010abcd

0/0110abc

3/226a

1/1100ab

6/00ab

123/11abc

Peto86

100/0a

0/2693abcde

0/00933bcd

3/311d

6/1600bc

6/00ab

116/06abc

Queen2274

66/66d

0/1630de

0/00133cd

2/121bcde

1/1910cdef

1/66ab

120/31abc

کلوز فرانسه

16/66abc

0/1910cde

0/00633d

1/001cde

1/0013cdef

6/33ab

120/01abc

PS

93/333ab

0/3130ab

0/0110ab

2/061ab

9/9100a

6/00ab

111/03a

حروف یکسان نشان دهنده عدم اختالف معنیدار است

صفات فیتوشیمیایی و آنتیاکسدیدانی :نتوایج تهزیوه

کاتاالز ،گایاکول ،پلی فنل اکسویداز و فنیول آالنوین در

واریانس نشان داد کلروفیل  ،aکلروفیول  ،bکارتنوئیود،

سطح احتیال یک درصد و آسکوربیک پراکسویداز در
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سطح احتیال پنج درصد معنی دار بودنود (جودول .)1

میزان فنیل آالنوین ( 0/21میلویگورم در گورم وزن تور

آزمووون تع یبووی  LSDنشووان داد کووه بیشووترین میووزان

عصاره) مربوط به ارقام  Queen2274ایران و رقو

کلروفیوول  11/909( aمیلوویگوورم در گوورم وزن توور

آمریکا بود (جدول .)1

PS

عصاره) ،کلروفیل  6/111( bمیلیگرم در گرم وزن تور

بر اساص کشورهای تولید کننده بير گوجهفرنگی؛

عصاره) و کارتنوئید ( 6/1101میلیگورم در گورم وزن

آزمووون تع یبووی  LSDنیووز نشووان داد بیشووترین میووزان

تر عصواره) مربووط بوه رقو  Queen2274از ایوران و

کلروفیل  11/909(aمیلی گرم در گرم وزن تور بور )،

سپس رق کلوز فرانسه بووده اسوت .بیشوترین میوزان

کلروفیل  6/1111( bمیلیگرم در گرم وزن تر بور )،

کاتاالز ( 0/0192 ،0/0196و سپس  0/0111میلیگورم

کارتنوئید ( 6/1101میلی گرم در گورم وزن تور بور )

در گرم وزن تر عصاره) بهترتیب مربوط به رقو  PSو

مربوطه رق گوجهفرنگی از کشوور ایوران و بیشوترین

فالت  111از آمریکوا و سوپس  Queen2274از ایوران

میووزان آنووزی کاتوواالز بووهترتیووب ( 0/0111و 0/0111

بوده است .بیشترین میزان گایاکول ( 0/0211و سوپس

میلی گرم در گرم وزن تور بور ) از کشوور آمریکوا و

 0/0120میلی گرم در گرم وزن تر عصواره) بوهترتیوب

ایران بود .بیشترین میزان آنزی گایاکول و آسوکوربیک

مربوط به رق کلوز فرانسه و رق فالت  Yایتالیا بوود.

پراکسیداز بوه ترتیوب بوا میوزان ( 0/0231و 0/01360

آسووکوربیک پراکسوویداز ( 0/0110و سووپس 0/0136

میلی گرم در گرم وزن تور بور ) از کشوور فرانسوه و

میلی گرم در گرم وزن تر عصاره) به ترتیب مربوط بوه

بیشترین میزان آنزی پلی فنل اکسویداز و فنیول آالنوین

رق نیوتن هلند و سپس رق کلوز فرانسوه بوود .پلوی

بهترتیب بوا میوزان ( 0/0013و  0/2131میلویگورم در

فنل اکسیداز ( 0/0012و سپس  0/0621میلویگورم در

گرم وزن تور بور ) از کشوور ایوران حاصول گردیود

گوورم وزن توور عصوواره) بووهترتیووب مربوووط بووه رق و

(جدول .)6

 Queen2274ایران و رقو  PSآمریکوا بوود .بیشوترین
جدول  :2تهزیه واریانس آنزی های آنتیاکسیدان و ص ات فیزیولوژیک ارقام گوجهفرنگی
مناب
تمییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

کلروفیل a

کلروفیل b

کارتنوئید

کاتاالز

گایاکول

آسکوربیک

پلی فنل

فنیل آالنین

پراکسیداز

اکسیداز

رق

13

**11/0601

**6/32610

**1/11106

**0/00006111

**0/0001911

*0/001063

**0/001321

**0/001016

خطا

21

0/6006

0/92010

0/01011

0/000006001

0/00001110

0/001210

0/0002119

0/001102

کل

11

*و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتیال  1و  1درصد و  nsغیر معنیدار

تجزیدده خوشددهای :ژنوتی وپهووا بوور اسوواص ص و ات

نشدهاند اما ارقام گوجهفرنگوی ایرانوی و فرانسووی در

فیتوشیییایی با است اده از ضوریب تشوابه نوی ولوی بوا

یک گروه قرار گرفتهاند و از طرفی چون گزارششوده

ترسی دندروگرام و بر اساص روش تهزیوه خوشوهای

گوجووهفرنگووی از فرانسووه وارد ایووران شووده اسووت

 UPGMAبووا نوورمافووزار  Rگووروهبنوودی شوودند و 11

( )Pourdavood, 1952و در تق ی وی دیگور نیوز ایون

ژنوتیپ گوجوهفرنگوی در  3گوروه قورار گرفتنود کوه

قضوویه اثبووات شووده (

براساص موقعیت جمرافیایی نیوز از هیودیگر ت کیوک

 .)2018ليا نتایج تق ی حاضر ضین تائید بر صوقت
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گوجهفرنگی از فرانسه به ایران باشد.

آزمووایش م ویتوانوود دلیلووی بوور اثبووات قضوویه واردات

جدول  :1ارزیابی ارقام گوجهفرنگی براساص ص ات فیتوشیییای
آسکوربیک

ارقام

کلروفیل a

کلروفیل b

کارتنوئید

کاتاالز

گایاکول

فالتY

13/001bcdef

1/2013bcde

1/0910bcde

0/0110c

0/0120 b

0/130def

فالتChef

1/9100g

1/9211fF

2/1091f

0/016abc

0/0113bc

0/0391fF

0/0102bcdBCD

Us107

12/111cdef

3/1319cde

1/1129de

0/0111bc

0/0102bc

0/0621cdef

0/0230efg

0/1161e

B70

11/190abc

1/1192abc

1/1201abc

0/0190ab

0/001bcd

0/0110ab

0/0110g

0/1230de

فالت111

12/121bcdef

1/0990cde

1/1301cde

0/0192a

0/019 bcd

0/0110ef

0/0316def

0/1001bc

Rio
Grande

11/626def

3/1011de

1/0291de

0/0111ab

0/006bcd

0/0901bcde

0/0106fg

0/1262de

Roma

11/030 bcd

1/6910bcd

1/0011bcd

0/0113ab

0/0031d

0/120def

0/0211efg

0/1202de

کشیدهY

11/220ef

3/1223cde

1/6320bcde

0/010abc

0/010 bc

0/1016abc

0/0120bcde

0/1612cd

Us 105

11/691def

3/1116cde

1/0209bcde

0/0191ab

0/0123 bc

0/0101cdef

0/0123cde

0/1601cd

نیوتن

10/113f

3/2111e

3/0103e

0/010abc

0/001 bcd

0/1100a

0/0310 cde

0/1111cde

Peto86

10/113f

3/2601e

3/1000e

0/010abc

0/001cd

0/0101cdef

0/0300cdef

0/1110cde

Queen2274

11/909a

6/1111a

6/1101a

0/0111ab

0/001bcd

0/0910abcd

0/0013a

0/2131a

کلوز فرانسه

16/091ab

1/1111ab

1/6263ab

0/0010d

0/0231a

0/1360ab

0/0302cdef

0/2031b

PS

11/11bcde

1/0062bc

1/1013abc

0/0196a

0/0101bc

0/0611cdef

0/0621ab

0/2111a

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

فنیل آالنین

0/0101abc

0/1001bc
0/1193cd

حروف مشترک یکسان نشاندهنده عدم اختالف معنیداری است.

جدول  :9ارزیابی ارقام گوجهفرنگی بر اساص آنزی های آنتیاکسیدان و ص ات فیزیولوژیک
آسکوربیک

پلی فنل

پراکسیداز

اکسیداز
0/0013a

0/2131a
0/2031ab
0/1101c

کشور

کلروفیل a

کلروفیل b

کارتنوئید

کاتاالز

گایاکول

ایران

11/909a

6/1111a

6/1101a

0/0111ab

0/00193bc

0/0910b

فرانسه

16/091ab

1/1111ab

1/6263ab

0/00103c

0/0231a

0/01360a

0/0302bc

هلند

11/099cd

3/6011cd

1/1616c

0/0101ab

0/00160c

0/0921b

0/0291cC

ایتالیا

10/321d

3/3110d

3/9111c

0/0110bB

0/0113b

0/0663c

0/0190b

0/1636bc

آمریکا

13/321bc

1/2321bc

1/9101B

0/0111A

0/000996

0/0611c

0/0319bc

0/1603bc

حروف مشترک یکسان نشان دهنده عدم اختالف معنیداری است
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شکل  :1تهزیه خوشهای ارقام و ص ات مورداست اده در این تق ی بر اساص ماتریس نی و لی و

روش UPGMA

بودنوود .هیننووین بیشووترین میووزان طووول سوواقهچووه و

بحث

ریشهچه بهترتیب ارقام نیووتن و  PSبودنود ،بیشوترین

نتایج ایون تق یو نشوان داد کوه از نظور صو ات
فیتوشیییایی گوجه فرنگی رقو ایرانوی و سوپس رقو

میزان تعداد ساقه فرعی رق هوای  Us107و کشویده

Y

فرانسه باالترین میزان مواد آنتیاکسیدان را دارا بودنود.

و بیشترین میزان ارت اع بوته مربوط به رق کشویده

Y

از نظر ص ات مورفولوژیوک بیشوترین میوزان درصود

بود.
در گیاهان عالی تولید زیاد گونههای فعال اکسیژن،

جوانه زنی ،ارقام فالت  ،Yفوالت  ،Chefفوالت ،111

ص تی ذاتی است که در شرای تنش ایهواد مویشوود.

نیوتن و  Peto86بودند و بیشترین میزان وزن تور رقو
فالت  Yو بیشوترین میوزان وزن خشوک رقو

مکانیس پاسوخگویی بوه تونش بوهوسویله آنوزی هوای

Roma
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آنتیاکسیدان تکییل میگوردد .گیاهوان تراریخوت کوه

فووالت  111از امریکووا و  Queen2274از ایووران دارای

تولیوووود بیشووووتر آنووووزی هووووای آنتوو ویاکسوووویدان

بیشترین میزان کاتاالز بودند.

(سوپراکسیددیسیوتاز و گلوتاتیونردوکتواز) را دارنود،

گایاکول پراکسیداز تعداد زیادی از ترکیبوات آلوی

Karimi

مانند فنلها ،آمینهای معطر و هیدروکینونها را اکسید

 .)Alavijeh et al., 2015از طرفی سلولهوای گیواهی

میکند ،اما معیول ترین سوبسترای مورد اسوت اده ایون

جهت م ابله با اثرات مخرب انووووواع اکسویژن فعوال

آنزی گایاکول یا پایروگالول است .این پوروتئین دارای

از یکسری مکانیس های دفاعی برخوردارند کوه آنهوا

آهن ،اسید ایندول استیک را تهزیه میکنود ،در سونتز

را قادر میسازد تا با جی آوری کامول انوواع اکسویژن

لیگنین ن ش دارد و در م ابله با استرصهوای مقیطوی

فعال و احیان آنها به آب از آسیب به بیومولکولهوای

بهعنوان مصرفکننده پر اکسید هیدروژن عیل میکند.

حیاتی پیشگیری نیاید .مکانیس های دفواعی سولول از

این آنزی در سیتوپالس و آپوپالست یافت مویشوود.

آنتوویاکسوویدانهووا (نظیوور آسووکوربات ،گلوتوواتیون،

فعالیت این آنوزی بوه گونوه گیواه و شورای اسوترص

توکوفرول ،کارتنوئیدها) و آنوزی هوای آنتوی اکسویدان

بستگی دارد ( .)Foyer et al., 1994در تق ی حاضور

(نظیوور سوووپر اکسوید دیسوویوتاز ،کاتوواالز ،گلوتوواتیون

بیشترین میزان گایاکول مربوط به ارقام کلوز فرانسوه و

پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز ) تشکیل شده اسوت

فالت  Yبوده است

تقیوول بووه شوورای توونش بهتووری دارنوود (

اسید آسکوربیک یک مولکول کوچوک فوراوان در

(.)Esfandiari et al., 2008
تهی متابولیتها و تمییر در فعالیوت آنوزی هوا از

گیاهان و یک مواده کلیودی در شوبکه آنتویاکسویدانی

جیله کاتواالز و پراکسویداز میکون اسوت مربووط بوه

شووامل آسووکوربات ،گلوتوواتیون ،آل ووا-توکوووفرول و

پتانسیل گیاه برای م ابلوه بوا اثورات مضور تونشهوای

یکسری از آنزی های آنتیاکسیدان است (

مقیطوووی در فراینووودهای مختلوووف فیزیولووووژیکی و

 )et al., 2012و در فیزیولوژی تنش و هیننوین رشود

مرفولوووژیکی باشوود(.)Apostolova et al., 2006

و نیو گیاهان ن وشهوای مهیوی داشوته و در پواالیش

گووزارش شووده کووه آنووزی هووایی ماننوود سوپراکسووید

گونه های فعال اکسیژن بوهعنووان یوک آنتویاکسویدان

دیسیوتاز ،کاتاالز ،آسکوربات پراکسویداز ،گلوتواتیون

کلیدی عیل میکند ( .)Conklin, 2001هیننین نشان

ردوکتاز و آنتیاکسیدانهایی از جیله آسکوربیک اسید،

داده شده است که اسید آسکوربیک ن شهای متعددی

گلوتاتیون و نوکلئوتیدهای پیریدین به هیراه ترکیبوات

در رشد گیاه ازجیله ت سی سلولی ،گسوترش دیوواره

فنولی و کارتنوئیدی و توکوفرولها برای از بین بووردن

سلولی و سایر پدیودههوای رشودی دارد (

خاصیت سیی گونههای اکسیژن فعال ضروری هستند

 .)and Foyer, 2003گزارشهوای متعوددی مبنوی بور

(.)Karimi Alavijeh et al., 2015; Prasad, 1996

اثرهای مثبت اسید آسکوربیک بر جنبوههوای مختلوف

Ghorbanli

Pignocchi

کاتاالز اولین آنزی آنتی اکسیدان کشف و شناسایی

فیزیولوژیکی و بیوشیییایی گیاهان مختلف ذکور شوده

شده است ( )Mhamdi et al., 2010کاتاالز باالترین و

است به طوری که باعث افزایش پارامترهای رشد نخود

سووری توورین پتانسوویل جهووت از بووین بووردن پراکس وید

( ،)Beltagi, 2008افوووزایش مقتووووی کلروفیووول و

هیدروژن را در بین آنزی ها دارا است ضیناً میزان پایه

کارتنوئیود در آرابیدوپسویس ( )Huang et al., 2005و

فعالیت آنزی کاتواالز در گونوه هوای گیواهی مت واوت

افووزایش میووزان پوورولین ( )Sheteawi, 2007بوور روی

است ( .)Lukatkin, 2002در تق ی حاضر ارقوام ،PS

سووویا را سووبب موویشووود .افووزایش میووزان پوورولین
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نشاندهنده آن اسوت کوه ایون گیاهوان در م ایسوه بوا

( .)Lukatkin, 2002بنابراین با توجه اینکه در تق یو

گیاهانی که تقت تنش شووری قورار دارنود ،بردبواری

حاضوور ارقووام  Queen2274از ایووران و  PSاز آمریکووا

بیشتری در برابر شوری از خوود نشوان مویدهنود .در

دارای بیشترین میزان کاتواالز و فنیول آالنوین بودنود و

تق ی و حاضوور نیوووتن بیشووترین میووزان آسووکوربیک

هیننین رق کلوز فرانسه نیز بعد از رق

پراکسیداز را داشتند.

ایران بیشترین میزان مواد آنتیاکسیدانی را داشته اسوت

Queen2274

فنیل پروپانوییدها از سینامیک اسید مشت میشوند

ليا پیشنهاد میگردد جهوت بوه دسوت آوردن بهتورین

که این ترکیب با عیل آمین زدایی توس آنوزی فنیول

رق که ه دارای میزان باالیی از مواد آنتویاکسویدانی

آالنین آمونیالیاز ( )PALروی  -Lفنیل آالنوین حاصول

آنزییی و غیر آنزییی باشد ارقوام  ،Queen2274کلووز

میشود و این اولین مرحله در تولید فنیل پروپانوئیدها

و  PSرا بهعنوان پایه های اصالح قرار داده و اقدام بوه

اسووت ( )Achnine et al., 2004ایوون مسوویر اصوولی

تولید رق برتر نیود.

بیوسنتز متابولیتهای ثانویه در سلول است کوه سوبب

نتیجهگیری نهایی

تولید متابولیوتهوایی نظیور کوموارینهوا ،اسوانسهوا،

در کل مشخص شد که در بین ارقام مورد بررسوی

فالونوئیوودها ،لیگنووین ،تووانن و سووایر ترکیبووات فنلووی

در ایوون تق ی و رق و ایرانووی بیشووترین میووزان مووواد

میشوود ( .)Taiz and Zeiger, 2006ایون آنوزی یوک

فیتوشیییایی را به خود اختصا

آنزی حد واس بین متابولیسو اولیوه و ثانویوه (فنیول

توجه به اینکه گزارش شوده گوجوهفرنگوی از فرانسوه

پروپانوئید) است ( )Adams, 2001که برای اولین بوار

وارد ایووران شووده و از طرفووی قوورار گوورفتن ارقووام

در سال  )Koukol and Conn, 1961( 1961شرح داده

گوجهفرنگی ایران و فرانسوه در کنوار هو در تهزیوه

شد و بوهطوور وسویعی در گیاهوان موردمطالعوه قورار

خوشهای انهام شده ،ليا تق ی حاضر میتواند دلیلوی

گرفت .متابولیتهایی که درنتیهه فعالیت آنوزی فنیول

بر اثبات این قضیه باشود .در کول پیشونهاد مویگوردد

آالنین آمونیالیاز ( )PALبه وجوود مویآینود بوهعنووان
مشت ات فنلی طب وهبنودی

داده است .ضیناً بوا

جهت به دست آوردن رق برتر که دارای میزان باالیی

مویشووند ( Naderi et al.,

از مواد آنتیاکسیدانی آنزییی و غیر آنزییی باشد رقو

 .)2014در تق ی حاضر ارقام  Queen2274از ایران و

 Queen2274ایرانووی را م ویتوووان بووهعنوووان یکووی از

 PSاز آمریکا بیشترین میزان فنیل آالنین داشتند.

پایههای اصالحی پدری یا مادری قرار داده و با ارقوام

از آنهاییکه فنل آالنین ن وش اساسوی در تشوکیل

کلوز (فرانسوی) و ( PSآمریکایی) کوه هو از لقواظ

ترکیبات فنیل پروپانوئیدی دارد که سرشاخه مه تورین

میزان مواد آنتیاکسیدانی در رقابت با رق ایرانی بودند

ترکیبات آنتی اکسیدانی غیور آنزییوی (ترکیبوان فنلوی)

و ه کشورهای فرانسه و امریکوا از لقواظ تولیود در

اسووت ( )Vogt, 2010و هیننووین کاتوواالز بووهعنوووان

سطح باالتری از ایران هستند تالقی داده شود تا ضین

مه ترین مواد آنتیاکسیدانی آنزییی دارای بواالترین و

ح ظ و افزایش میزان تولید در واحد سوطح ،از میوزان

سری تورین پتانسویل جهوت از بوین بوردن پور اکسوید

مواد آنتی اکسیدانی آن ک نشود.

هیدروژن در بین سایر آنزی ها نیز شناختهشوده اسوت
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