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POSTHARVEST SENESCENCE IN BROCCOLI CV. ‘ITALICA’
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چکیده
شـباهت  .اهمیـت اسـت  پـر کی مهم و فعال ژنتیکی در گیـاه بسـیار   فرایند پیري به عنوان یک مرحله فیزیولوژِی

وجـود  بروکلـی  کلـم  ظاهري و بیان ژن ها بین مرحله پیري گیاه و پیـري پـس برداشـت    تغییرهايزیادي به لحاظ 
یر تیمـار  مولکولی و بیوشیمیایی و بررسـی تـاث  این مطالعه به منظور مقایسه دقیق تر این دو مرحله به لحاظ .دارد
تیمارهـا شـامل    . برداشـت بروکلـی انجـام شـد    ازو سایتوکینین بر رونـد پیـري در روزهـاي پـس    ي نگهداريدما

یر تـاخ بیـانگر نتـایج . بـود سلسـیوس درجـه  20و 5در دو شـرایط دمـایی   میلی گرم در لیتر10و 5سایتوکینین
10و 5و تیمارهـاي  لسـیوس سدرجـه  5در شرایطيیاخته اصورت ظاهري و در سطح معنی دار عالئم پیري به

شـاخص سـطح   (TBARMمیـزان کلروفیـل، پـروتئین و    . سـایتوکینین نسـبت بـه شـاهد بـود     میلی گـرم در لیتـر  
در تغییرهــا،مــواردبیشــتردر . انــدازه گیــري شــدهــاي بیوشــیمیاییبــه عنــوان شــاخص)یاختــهاکسیداســیونی 

بهترین ترکیب تیماري در تـاخیر  . پیري آغاز گردیدیش از بروز عالئم ظاهريپها و بیان ژنیاد شدهشاخص هاي 
ایـن ترکیـب تیمـاري    در.شـد حاصـل  میلی گرم در لیتـر 5سایتوکینین تیماربا سلسیوسدرجه 5پیري در دماي 

مولـد آنـزیم هـاي   هاياین موضوع با توجه به باال بودن بیان ژن. به دست آمدباالترین میزان پروتئین و کلروفیل 
2ویژه کلروفیل تنها پس از کاهش پروتئین و بهسلسیوسدرجه 20دماي در. بودسیونی قابل انتظار آنتی اکسیدا

هـا در  ژناغلـب کلروفیـل و میـزان بیـان    مقـدار  ی بین یباالمثبتهمبستگی.ه گردیدشاهدطور چشمگیري مروز به
.شدبرآوردتیماري مختلفشرایط

.کلروفیل، سایتوکینین، دما، يپیرن، بیان ژ،بروکلی:هاي کلیديواژه

مقدمه
آن فرایندهاي درکنترل ژنتیکی بوده و زیرطور فعال باشد که بهدر گیاه از مراحل مهم نمو می3مرحله پیري

کلروپالسـت، اسـیدهاي   زیسـتی ماننـد  هـاي  هـا و مولکـول  مهم فیزیولوژیک شامل کاهش فتوسنتز، تجزیه انـدامک 
. )36، 5(گیـرد هـاي جـوانتر صـورت مـی    نـدام نهایت انتقال مـواد بـه دانـه و ا   در ها و و پروتئینها نوکلئیک، چربی
در خـالل رشـد   پیش از مرحله بلـوغ و معمولبه طور ها با توجه به اهمیت کیفیت و بازار پسندي، برداشت سبزي

نی و هورمونی موجـب بـروز   ، مواد معدتوجه به قطع ناگهانی منبع انرژياین موضوع با.گیردرویشی صورت می
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و برخی مارچوبهکلم،چون بروکلی، گلهاییمحصول.)24، 19(گرددمیبرداشت از پس ها یاختهتنش شدیدي بر 
.برداشت پیر می شونداز در فاصله کوتاهی پس ،برگی در نتیجه این تنشهايسبزي

مـوارد  بیشتردر . ي گزارش شده استهاي گیاهی اتیلن و سایتوکینین در کنترل ژنتیکی پیرنقش هورمون
،10(مـی یابنـد  تاثیر تیمار سایتوکینین کاهش زیرو )9،34(وسیله اتیلن افزایشه هاي کاتابولیکی پیري ببیان ژن

هاي پروتئاز را کاهش داده و موجب تاخیر در بـروز  و پروتئین آنزیمرونوشت هاسایتوکینین میزان . )15،32، 11
.)26، 20(دنشوپیري می

ب از صدها گلچـه  کبخش مصرفی آن مر. مهم با خواص ارزشمند غذایی استهاياز سبزي1بروکلیکلم 
ها واجد مقدار قابـل تـوجهی کلروفیـل بـوده کـه در خـالل       گلچه. گرددنابالغ بوده که روي ساقه گوشتی تشکیل می

متعددي در جهت افـزایش دوره انبـارداري   بررسی هاي. )34(دنشوجزیه و زرد میتپیري دلیل دوره انبارداري به
روش هـاي  )45، 29(ها شامل تیمارهـاي کـاهش دمـا   این روش. با استفاده از راهکارهاي مختلف انجام شده است

بـا  . هسـتند )7،35(سـایتوکینین ماننـد هورمونی و استفاده مکرر از تیمارهاي شیمیایی و )40(مختلف بسته بندي
وجـود  . هـا انجـام شـده اسـت    دي در زمینه بررسی مکانیزم کنترل ژنتیکی و بیـان ژن معدوپژوهش هاياین حال 

.دوره انبارداري مبین دخالت عوامـل ژنتیکـی اسـت   درهامختلف در دوام محصولرقم هايتفاوت معنی دار بین 
ماننـد هـا  ی ژنبیـان برخـ  تغییرهاياز طرفی . )41(نمایدین میضمژنتیکی را تبررسی هاياین امر امکان موفقیت 

هـاي  در گلچـه ) تولید اتیلن دخالـت دارد فرآینداین ژن در (اسید اکسیدازکربوکسیلیک-1-سیکلو پروپان-آمینو-1
اندام هاي برداشت شـده پـس   شباهت ظاهري و فیزیولوژیک زیادي بین پیري. )34(پیر بروکلی گزارش شده است

هـا   پـروتئین اننـد  هاي بـزرگ م ش میزان کلروفیل، تجزیه مولکولاز آن جمله کاه.وجود داردپیري گیاه برداشت و
.باشدقابل ذکر مییاختهي و در نهایت مرگ یاخته اارو ساختغشاتغییرهاي

:منظور دستیابی به اهداف زیر انجام شداین مطالعه به
تیمارهاي آزمایشی و شاهدزیرپس برداشت بروکلی يهاارزیابی الگوي بیان ژن-الف

هاي مختلف بیوشیمیایی مورد اندازه گیريها با برخی شاخصبیان ژنتغییرهايبررسی همبستگی روند -ب
برداشت و پیري برگ در روي گیاه در حال رشدس پیري پها در مقایسه الگوي بیان ژن-ج

هامواد و روش
مواد گیاهی

هـاي  بوتـه بین از )زردي در برگ هاظهور%50(3و مرحله سوم پیري2نمونه برگ در دو مرحله برگ جوان
مایع قرار نیتروژن پس برداشت دربیدرنگها نمونه.برداشت شدRNAجهت استخراج 4‘ایتالیکا’رقم بروکلیکلم 

رقم هايرقم مورد مطالعه از .ندنگهداري شدسلسیوسدرجه -70دمايدر RNAگرفتند و تا مرحله استخراج 
بخش کالهک. گستره وسیعی از مناطق معتدل تا سردسیر امکان پذیر استآن دره و کشت نسبت زودرس بودبه 

وسیله بهسلسیوسدرجه 20و 5شرایطزیرها برداشت و در تاریکی بروکلی در زمان شادابی و باز نشدن گلچه
میلـی  10و 5جداگانـه و سپس در محفظه ندگردیدمحلولپاشیطور یکنواخت بهدو بارتقطیرکپسول فشرده با آب 

پـروتئین بـا   ، انـدازه گیـري کلروفیـل،    RNAنمونه بـرداري جهـت اسـتخراج    .ندسایتوکینین تیمار شدگرم در لیتر
تـا انجـام   سلسـیوس درجـه  -70دمـاي مـایع در  نیتـروژن ها انجام و پس از قرار دادن در هچبرداشت سطحی گل

1-Brassica oleracea L. var. italica2-Green leaves3-Senescence S34-‘Italica’
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با استفاده ) يیاخته اشاخص سطح اکسیداسیون (TBARM1ان گیري میزاندازه. گیري نگهداري شدمراحل اندازه
.از نمونه هاي تازه کالهک بروکلی انجام شد

تیمـار  روز پـس از  6و 4، 2، 1ترتیب بهسلسیوسدرجه 20شرایط ترتیب درهاي نمونه برداري بهزمان
در هـر دو  .سـایتوکینین بـود  روز پـس از تیمـار  12و 8، 4، 1شـامل  سلسیوسدرجه 5سایتوکینین و در شرایط 

.نیز منظور گردید) بدون اعمال تیمار سایتوکینین(شرایط دمایی یک شاهد

اندازه گیري کلروفیل
گرم نمونه گلچـه  5/0مقدار. استفاده گردید)33(براي اندازه گیري میزان کلروفیل از روش پورا و همکاران 

میلـی لیتـر اسـتون    10کامل خرد و بـا  به طور را ) شدهنگهداري سلسیوسدرجه -70دمايصورت یخ زده دره ب(
نـانومتر توسـط   750و6/663، 6/646در طـول مـوج هـاي   ) A(پس از سـانتریفوژ میـزان جـذب    . مخلوط شد80%

Uvikon(اسپکتروفوتومتر  – Kontron(میزان کلروفیل . ثبت گردید)a (chla و کلروفیل)b (chlb و کل کلروفیل
:زیر محاسبه گردیدبر اساس فرمول هاي

chla (mgml-1) = 12.25A663.6-2.55A646.6
chlb (mgml-1) = 20.31A646.6-4.91A663.6
chl (mgml-1) = 16.76A646.6-6.34A663.6 کل

گیري پروتئین اندازه
بـافر لیتـر محلـول  میلـی 5/1شـده و در  یکنواخـت کاملطور به گرم نمونه گلچه بروکلی منجمد 5/0مقدار 

50mM Tris [tris ( hydroxyl methyl) aminomethane]-HCl , pH 7.5, 2mM EDTA, pH(اسـتخراج 

8, 0.4% [7.7] mercaptoethanol ( دقیقـه بـا   20مـدت  بـه سلسیوس درجه 4کامل مخلوط و در دماي به طور
Coomasie protein(ی تئین کوماسـ وسپس با اسـتفاده از محلـول سـنجش پـر    . سانتریفیوژ گردیدg1200شدت

assay reagent from Pierce chemical, Rackford,Il (    فـورد  داو بـر اسـاس روش تغییـر یافتـه بر)میـزان  )3
.گیري شدپروتئین اندازه

) TBARM)Thiobarbituric Acid Reactive Materialسنجش 
اسـید  اسیونی است مقدار تیوبار بی تیوریک در این سنجش که معیاري براي اندازه گیري میزان تنش اکسید

اسـت انـدازه گیـري    چربـی هـا  نسبت پایـدار واکـنش اکسیداسـیون مولکـول هـاي بـزرگ       به که محصول نهایی و 
گرم گلچـه بروکلـی   5/0مقدار . استفاده گردیدریبا اندکی تغی)14(هگگ و همکاران از روش بارهدر این . می شود

میلی لیتـر  10سپس به آن. به آن اضافه شد) w/v15%(اسید لی لیتر تري کلرواستیک نموده و یک مییکنواخترا 
. گردیـد دقیقـه سـانتریفوژ  15بـه مـدت   g1300بـا شـدت   و ) ورتکس(به شدت مخلوط نموده اضافه شد واستون

و دوبـاره خوب تکان داده میلی لیتر استون شستشو داده، 5رسوب کوچکی که پس از سانتریفوژ حاصل شد را با 
میلـی  3سـپس مقـدار   . گردیددقیقه سانتریفوژ نموده و آخرین مرحله چهار مرتبه تکرار 10به مدت شدتبا همان 

H3PO4(لیتر  (1%w/v اسید و یک میلی لیتر تیوباربیورتیک)w/v0.6% (دقیقـه  30براي مـدت  محلولافزوده و
3مقـدار  . شـد دن سریع لوله ها در داخل یخ متوقـف  واکنش با سرد کر. قرار گرفتسلسیوسدرجه 100در دماي 

1-Measurment thiobabituric acid reactive material
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590و 532افزوده، مخلوط و سانتریفوژ کرده و مقدار جذب محلول حاصل با طول مـوج  Butan-1-01میلی لیتر 
Uvikon930(به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر  Watford UK (اندازه گیري گردید.

RNAاستخراج 

مقـدار . انجـام شـد  به شرح زیر يبا تغییر مختصر)21(از روش جوردن و همکارانبا استفادهRNAمیزان 
وسـپس بـه لولـه هـاي     شده یکنواخت روژن مایعتبا کمک نی) صورت جداگانهه برگ و گلچه ب(گرم نمونه منجمد5

شـامل اجاسـتخر بـافر میلـی لیتـر   15فنـل و  میلـی لیتـر   10سـپس . میلی لیتر منتقـل شـد  50آزمایشی پلی اتیلن 
(100mM.Tris-HCl.pH9,200MmNaCl,5mM.Dithiotheitol,1% (w/v),20mM.EDTA) بــه و افــزوده

لولـه بـه   يمـایع  بـاال  . دقیقـه سـانتریفیوژ گردیـد   10به مدت g1100شدت باسپس لوله ها. گردیدآرامی مخلوط 
بار بـه همـین ترتیـب تکـرار     3تا 2ژ آرامی به لوله جدید منتقل و با افزودن مقدار مساوي کلروفرم عمل سانتریفیو

در بـه آن افـزوده و  مـوالر LiCl8حجـم آن  33/0منتقـل ومقـدار  Corexمایع حاصله به لوله هاي نشکن . گردید
g2200شدت با انجام سانتریفیوژ لوله ها باRNAاستخراج . گرفتشب قرار1به مدت سلسیوسدرجه 4دماي 

صـورت لکـه اي روشـن در انتهـاي     ه بRNAآن پس از. ادامه یافتسلسیوسدرجه 4دقیقه در دماي 10مدت ه ب
5/1در RNAلکـه  . شـو گردیـد  ومرتبـه شسـت  2موالر LiCl2میلی لیتر 5/1این لکه توسط. نمودرسوبلوله 

3حجـم اسـتات سـدیم    1/0حل و با افزودن ) Deithyl Pyrocarbonateآب تیمار شده با  (سترونمیلی لیتر آب 
درجـه  -70دمـاي دقیقـه در  30مـدت  ه بـ Corexدرلوله در صد100برابر حجم اتانول 5/2و ) pH:2/5(الرمو

میکرولیتـر 2میکروگرم بر 2غلظلتدرشو ووشست% 70توسط اتانول RNAپس از آن . قرارگرفتسلسیوس
.نگهداري شدسلسیوسدرجه -70دمايدر

)1التبآنالیزنورترن(شاندار فسفر رادیو اکتیو نDNAکاوشگربا RNAدو رگه گیري 
هاي اضافی ژل،پس از حذف قسمت. به ژل آگارز و الکتروفورز آن انجام شدRNAدر ابتدا انتقال

RNAبه غشاي نایلونیHybond N + (Amersham)افزودن باNaOH05/0 10دستکمموالر در مدت
زستون سفارووسیله ه بDNAهايکاوشگرابتدا دو رگه گیريانجام به منظور. منتقل گردیدساعت 

.هاي وابسته به مرحله پیري بودندو ژنهاي فتوسنتزينهاي مورد استفاده شامل ژهمگروه .شدخالص سازي 
SDS,25O mM%7در بافرRNAبا قرار دادن غشاي نایلونی حامل دو رگه گیريمرحله مقدماتی پیش 

Sodium phosphate pH7.2) (کاوشگر.شدانجامسلسیوسدرجه 65با دماي دستگاه لرزامدت یک شب در ه ب
درجه 65دستگاه لرزاشب در 1به مدت دوبارهو وده افزRNAحامل يغشادر محیط بافري بها رتک رشته 
فیلم ک کردن در کاستشو و پس از خشوتسشSSC/1%SDS×0.2غشا را با محلول .ه شددادقرار سلسیوس

x-ray نگهداري کرده و سپس ظاهر گردیدساعت24به مدت سلسیوسدرجه - 70دمايدر.

تجزیه و تحلیل آماري
) مـا سـطح د 2فاکتوریل دو سطح غلظت سایتوکینین در (منظور ارزیابی آماري تاثیر تیمارهاي آزمایشیبه

کـار رفتـه   ه طـرح آمـاري بـ   . صـورت پـذیرفت  TBARMمترهاي بیوشیمیایی شامل کلروفیـل، پـروتئین و   ابر پار
تجزیـه و تحلیـل   . نمونه فرعی تنظـیم گردیـد  3و ) برداريهاي نمونهزمان(صورت کامالً تصادفی با چهار تکراربه

1-Northern-blot analysis
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افزارهـاي  ترتیب با استفاده از نـرم ها بهو رسم نمودارها و تنظیم شکلSASآماري با استفاده از نرم افزار آماري 
.و فتوشاپ انجام شداکسل 

بحثنتایج و
بیوشـیمیایی مـورد   ویژگی هـاي منابع تنوع براي نتایج تجزیه و تحلیل آماري نشان داد میانگین مربعات کلیه

فاکتوریـل میـزان   (تـاثیر سـطوح تیمارهـا    نشانگراین موضوع ).1جدول (دار شد معنی%1مطالعه در سطح آماري 
. بودمورد بررسی ویژگی هايبر ) محلولپاشیتعداد روز پس از (تکرار و ) دماسایتوکینین و 

.بیوشیمیایی در قالب طرح کامالً تصادفی با نمونه برداري فرعیویژگی هايتجزیه آماري -1جدول 
Table 1. Analysis of variance for biochemical traits in CRD format with subsampling.

MSمیانگین مربعات

TBARM
پروتئین

Protein
کلروفیل

Chlorophyll
آزاديهدرج

d.f.
منابع تغییر

Source of Variation
23†† 230†† 1671†† 3 )Treatment(تیمار

33†† 305†† 1780†† 12
روز پس از برداشت/تیمار

Treatment/Day After Harvest
0.6 3.2 101 32 )Error(خطا

8 11 5
%اهضریب تغییر

Coefficient of Variability
††)Significant in 1% level(% 1معنی دار در سطح آماري : ††

ظاهري پس از اعمال تیمارهاتغییرهاي
65سـایتوکینین تـا   کـاربرد بـدون  و سلسـیوس درجه 20هاي برداشت شده بروکلی در شرایط دماينمونه

72تغییر رنـگ بـه زردي از حـدود    نشانهظهور اولین . ساعت پس از برداشت هیچ گونه تغییر ظاهري نشان ندادند
که در پایـان روز ششـم   طوريبه. ساعت به سرعت تشدید گردید15تا 10ساعت پس از برداشت ظاهر و پس از 

ه شـاهد مسلسیوسدرجه 5بهترین شرایط ظاهري در تیمارهاي دمایی . بودندها زرد و تا حد زیادي پژمرده نمونه
ترتیـب از روز دهـم، سـیزدهم و    سـایتوکینین بـه  میلـی گـرم در لیتـر   10و 5اولیه در مورد شاهد نشانهگردید و 

و نیـز شـدت زردي  تیمـار تـا حـدود روز بیسـتم     3ایـن  به طور کلی در مـورد در عین حال . دوازدهم ظاهر گردید
محلولپاشـی تـاثیر تیمارهـاي   .نبـود سلسیوسدرجه 20یکنواخت و در حد شاهد در دمايبه طور کاملپژمردگی 

5اولیه زردي بـراي تیمـار   نشانهکه ظهور طوريبه،در حد انتظار نبودسلسیوسدرجه 20سایتوکینین در دماي 
.تم ظاهر و تا روز دهم کامل گردیدطور تقریبا مشابه از حدود روز هفبهمیلی گرم در لیتر10و 

)TBARMکلروفیل، پروتئین و (هاي بیوشیمیاییمیزان شاخصتغییرهاي
کیفیت بروکلی برداشتی در طول دوره انبارداري و تاثیر تیمارهاي اعمال شده میزان کلروفیـل،  تنظر به اهمی

با افزایش روز پس از برداشت، میـزان کلروفیـل   .تکرار براي هر نمونه صورت پذیرفت4در TBARMپروتئین و 
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در ).4تـا  1هاي شکل(اي نشان دادافزایش قابل مالحظهTBARMکه میزان و پروتئین کاهش معنی دار در حالی
انجام اسیدگیري محصول نهایی تولید شده تیوباربیوتیکها با اندازهمیزان اکسیداسیون چربیTBARMسنجش 

ژن و آسـیب  یهـاي فعـال اکسـ   باال بودن میزان این شاخص داللت بـر افـزایش رادیکـال   وجودبا این)18(شودمی
. )18(ي نیز داردیاخته اغشاي 

Fig. 1. The amount of protein, chlorophyll and TBARM in broccoli florets treated by
cytokinin 5ppm at 5C.

) میلی گرم در لیتر5(سایتوکینینگلچه هاي بروکلی تیمار شده با TBARMتئین، کلروفیل ومیزان پرو-1لشک
درجه سلسیوس5در دماي 

Fig. 2. The amount of protein, chlorophyll and TBARM in broccoli florets treated by
cytokinin 10 ppm at 5C.

میلی گرم در 10(سایتوکینینی تیمار شده با گلچه هاي بروکلTBARMتئین، کلروفیل ومیزان پرو-2شکل
. درجه سلسیوس5در دماي ) لیتر

TBARM )میکرومول بر گرم وزن تر(

.دار گردیدهاي خام، محاسبه و درسطح یک درصد معنیساس دادهبرا)  r(ضرایب همبستگی 
r12=ضریب همبستگی کلروفیل و پروتئین
r13= TBARMضریب همبستگی کلروفیل و
r23= TBARMضریب همبستگی پروتئین و
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Fig. 3. The amount of protein, chlorophyll and TBARM in broccoli florets treated by
cytokinin 5 ppm at 20 C.

) میلی گرم در لیتر5(کینینسایتوگلچه هاي بروکلی تیمار شده با TBARMتئین، کلروفیل ومیزان پرو-3لشک
.درجه سلسیوس20در دماي 

Fig. 4. The amount of protein, chlorophyll and TBARM in broccoli florets treated by
cytokinin 10 pm at 20 C.

در میلی گرم10(سایتوکینینگلچه هاي بروکلی تیمار شده با TBARMتئین، کلروفیل ومیزان پرو-4لشک
.درجه سلسیوس20در دماي ) لیتر

.دار گردیدمعنی% 1هاي خام، محاسبه و درسطح براساس داده)  r(ضرایب همبستگی 
r12=ضریب همبستگی کلروفیل و پروتئین
r13= TBARMضریب همبستگی کلروفیل و
r23= TBARMضریب همبستگی پروتئین و

تغییرهـاي رابطـه مسـتقیم بـین    دهنـده نشـان بیوشـیمیایی يویژگـی هـا  براي دار مقادیر ضرایب همبستگی معنی
با توجه به این موضوع.باشدبا میزان کلروفیل و پروتئین میTBARMکلروفیل با پروتئین و رابطه معکوس بین 
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20در دمـاي  . )42،44(نیـز گـزارش شـده اسـت    بررسی هاتاثیر روند پیري پس برداشت منطقی بوده و در سایر 
میلـی گـرم در لیتـر   5روزهـاي پـس از برداشـت بـا تیمـار      درروند کاهش کلروفیـل و پـروتئین   سلسیوسدرجه 

سایتوکینین چنین رونـدي را نشـان نـداد و در واقـع     میلی گرم در لیتر10که تیمار سایتوکینین خطی بود در حالی
ایـن مسـاله   . ر قابل مالحظه بودطور نسبی بیشتروز پس از برداشت به6و 4تاثیر این تیمار بر میزان کلروفیل در 

).4و 3هايشکل(بودبه تقریب درستدر مورد پروتئین نیز 
سـطح تیمـار   2داري بـر میـزان کلروفیـل و پـروتئین در هـر      تاثیر معنیسلسیوسدرجه 5شرایط دمایی 

ي پـس از  روزهـا درکلروفیـل و پـروتئین در ایـن دمـا     همچنین شدت کاهش). 2و1هاي شکل(سایتوکینین داشت
نقش مـوثرتري نسـبت بـه    دمارسد کاهش نظر میچنین به.کمتر بودسلسیوسدرجه 20به دماي رداشت نسبتب

تـاثیر افـزایش غلظـت    با این وجود). 3شکل (شتسایتوکینین در حفظ میزان کلروفیل و پروتئین پس از برداشت دا
روزهاي پس از برداشت بیشـتر  درین و کلروفیل بر ثبات میزان پروتئسلسیوسدرجه 5سایتوکینین نیز در دماي 

). 2شکل(بود

برداشتاز روزهاي پس درها بررسی بیان ژن
ژن 2همـراه  که در مرحله پیـري افـزایش فعالیـت داشـتند بـه     cDNAهاي همگروه بیان تغییرهايروند 

روزهـاي پـس از برداشـت و    در)بالتآنالیز نورترن(RNAدو رگه گیريبا انجام RBCS2و Lhcb1فتوسنتزي 
ــان ژن فتوســنتزي هســته). 5شــکل(در شــرایط تیمــاري مربوطــه بررســی گردیــد  و ژن فتوســنتزي Lhcbاي بی

هـا در مرحلـه بـرگ    بیان قوي این ژن. شباهت زیادي در شرایط مختلف تیماري نشان دادندRBCSسیتوپالسمی 
کـه کـاهش   این موضوع با توجه به این.گ مالحظه گردیدها در مرحله پیري برسبز و کاهش چشمگیر بیان این ژن
قابـل انتظـار بـوده و توسـط سـایر      ،هـاي اصـلی پیـري اسـت    از مشخصـه کـه  میزان فتوسنتز و تجزیـه کلروفیـل   

با توجه به فاصله روزهاي نمونه برداري پـس از تیمـار سـایتوکینین    . )28،39(نیز گزارش شده استپژوهشگران
هـاي  نقش موثرتر کاهش دما در حفظ میزان بیـان ژن دهندهنتایج نشانسلسیوسدرجه 10و 5در شرایط دمایی 

هـا همبسـتگی مثبـت و    میزان بیان ایـن ژن . بودروزهاي پس از برداشت درفتوسنتزي نسبت به تیمار سایتوکینین 
.در تیمارهاي مربوطه نشان دادندTBARMوترتیب با میزان کلروفیلمنفی باالیی را به
کامـل اختصاصـی اسـت کـه در     به طور هاي کننده پروتئین سیستئین پروتئاز از ژنکدSAG12همگروه

طور چشمگیري در روزهاي پـس از برداشـت بروکلـی    این ژن به). 27،32(شود مراحل پایانی پیري برگ بیان می
سـایتوکینین از  ی گرم در لیترمیل20و 5رژیم زیردرجه سلسیوس 20بیان این ژن در شرایط دمایی . بیان گردید

درجـه  5ایـن مسـاله در دمـاي    .طور قابل توجهی افزایش یافـت روز پس از برداشت آغاز و در ششمین روز به4
سلسیوس در هر دو سطح سایتوکینین در هشتمین روز پس از برداشت مشاهده و در روز دوازدهم تشدید گردیـد  

بیـان  نشـانگر هاي جدا شده آرابیدوپسـیس  بررسی بیان این ژن در برگدر ) 43(نتایج ویور و همکاران ).  5شکل(
هاي وابسته بـه پیـري منجـر بـه     همچنین اعمال تیمارهاي شیمیایی در جهت تحریک ژن.بسیار ضعیف این ژن بود

در رسد که همبستگی باالیی در مسـیر ژنتیکـی بیـان ایـن ژن    نظر میرو چنین بهاز این). 30(بیان این ژن نگردید 
.مراحل پیري برگ در گیاه و پیري پس از برداشت وجود دارد

1-Lhcb cDNA (photosynthetic I cDNA clone from pea)2-Ribulose bisphosphate carboxylase small submit
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Fig. 5. Northern blot hybridization of RNA has extracted by using 5 g leaves and florets
broccoli for each treatment. Leaf RNA extraction has carried out at mature stage (G)
and senescence stage 3: about 50% yellowish leaves (S3), for the other treatments
RNA has extracted from florets. 18s-rRNA has used to insure the equal sample
loading.

گـرم مـاده بـرگ و    5یـانگین بر اسـاس م RNAاستخراج ) Northern blot(نورترن بالت دو رگه گیري-5شکل
برگ در مراحـل بلـوغ   RNAاستخراج . یک از سطوح مربوط به هر تیمار صورت گرفته استگلچه از هر 

)G (   هــا زردي بـرگ % 50و مرحلـه ســوم پیـري بــا حــدود)S3 (  در بروکلــی و در مـورد ســایر تیمارهــا
به عنوان شاخصی جهت اطمینـان از میـزان   18s rRNA.  از نمونه گلچه صورت گرفتRNAاستخراج 

.استبه کار گرفته شدهنمونه ها در شانه ژل مساوي مقدار 

کدکننده پروتئین (LSC790، )کدکننده پروتئین سیتوپالسمی گلوتامین سینتتتاز(LSC460همگروهچهار 
نین رونـد بیـان   کننـده پـروتئین متالوتـای   کـد LSC54و ) کننـده پـروتئین کاتـاالز   کد(LSC650، )سیستئین پروتئاز

هـا در زمـانی کـه    ژنایـن  ). 5شکل(روزهاي پس از برداشت نشان دادنددرلف تیماري مشابهی را در شرایط مخت
.ها در مرحله پیري بـرگ افـزایش یافـت   م آنتمابیانکهبیان بسیار ضعیفی داشتند در حالیبودندها جوان برگ

تـامین سـینتتاز   پروتئین سیتوپالسـمی گلو . )16، 5(ش شده استنیز گزارپژوهشگرانمشابهی توسط سایر نتایج 
ها در خالل فرایند پیري گیاه به پـروتئین گلوتـامین ایفـاي نقـش     در تبدیل اسیدهاي آمینه حاصل از تجزیه پروتئین

ناشی از افـزایش قابـل   LSC460افزایش میزان بیان ژن نشانگر)23(العه کینگ و موریسنتایج مط. )22(نمایدمی
بر این اساس و با توجه به نتـایج  . رایند پیري در گیاه بروکلی بوده استتوجه میزان آمونیوم تولید شده در خالل ف

روزهـاي پـس از برداشـت بروکلـی در جهـت تبـدیل       دررسد افزایش فعالیـت ایـن ژن   نظر میاین مطالعه چنین به
.باشدآمونیوم و اسیدهاي آمینه به پروتئین گلوتامین می
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هـاي وابسـته بـه پیـري گردیـده      زایش بیان بسـیاري از ژن زا منجر به افهاي شیمیایی تنشکاربرد محرك
فرایند طبیعی پیري و اعمال پیـري مصـنوعی بـا    درمسیرهاي مشترك ژنتیکی نشانگراین مساله . )30، 8، 2(است

توسـط ایـن   SAG12همگـروه هماننـد  LSC460همگروهبا این حال فعالیت . باشدمییاد شدههاي کاربرد محرك
ها در خالل فرایند پیري این موضوع در کنار تشابه روند بیان این ژن. )30(ه افزایشی نشان ندادگونها هیچمحرك

.استیاد شدهفرایند 2در ها گیاه و پیري پس از برداشت شاهدي دیگر بر روند مشابه بیان ژن
یاه اسـت کـه   هاي فعال در خالل پیري گکدکننده پروتئین سیستئین پروتئاز از ژنLSC790هاي همگروه 

روزهـاي  درمیـزان بیـان ایـن ژن    . )4(کندها و انتقال مواد حاصل از تجزیه ایفاي نقش میتجزیه پروتئیندر روند
تقریـب مشـابه بـا افـزایش تعـداد روز پـس از برداشـت افـزایش یافـت         رداشت در همه شرایط تیماري بـه پس از ب

رسد کاهش دما منجـر  نظر میبهسلسیوسدرجه 5ار دمایی البته با توجه به فواصل بیشتر روزها در تیم). 5شکل(
که میزان غلظت سایتوکینین تاثیر قابل توجهی در این جهت نشان در حالی. به تاخیر در بیان ژن مزبور شده است

اثیر تـ نشـانگر دقیق هاينیز افزایش نشان داده و آزمایشهاي شیمیایی بیان این ژن توسط محرك). 5شکل (نداد
بـا توجـه بـه ایـن موضـوع رونـد افزایشـی        . )30(د هیدروژن در این راستا بوده استییم رادیکال آزاد پراکسمستق

و ) 4تا 1هاي شکل(روزهاي پس از برداشت بروکلیدر)يیاخته اشاخص سطح اکسیداسیون (TBARMمیزان 
فزونـی یافتـه و   )ROS(1عال اکسیژنهاي فاثبات این موضوع که در خالل فرایند پیري برگ در گیاه میزان رادیکال

تـوان چنـین   مـی . )31، 12، 1(کننـد هـا عمـل مـی   عنوان فاکتورهاي ثانویـه فعـال کننـده ژن   موارد بهازدر بسیاري 
طـور  هـا در فراینـد پیـري طبیعـی، پیـري پـس برداشـت و تحریـک پیـري بـه          نتیجه گیري کرد که فعالیت برخی ژن

LSC54و LSC650همگـروه دو .شودانجام میROSو با افزایش سطحمصنوعی از یک مسیر مشترك ژنتیکی

هــا در خــالل فراینــد پیــري بــا ایفــاي نقــش ایــن ژن. کننــده پــروتئین کاتــاالز و متالوتــاینین هســتندترتیــب کــدبــه
و یاختـه هاي باالي رادیکال فعال اکسـیژن در اکسیداسـیون   آنتی اکسیداسیونی ضمن ممانعت از تاثیر منفی غلظت

یـون سوپراکسـید   مانندها با ایجاد یک تعادل مناسب امکان فعالیت برخی از این رادیکال)6(هاي حیاتی آنمولکول
.)31، 25(دنکنکننده مسیرهاي ژنتیکی هموار میواسط فعالهاي حدعنوان فاکتورهیدروژن را به

ر شـرایط تیمـاري مختلـف    تقریـب مشـابهی د  به الگوي بیان LSC803و LSC7 ،LSC760همگروهسه 
متفـاوت  پـژوهش هاي پیري مورد بررسی در ایـن  همگروه با سایر به طور کلیدر عین حال این الگو . نشان دادند

سیستئین پروتئاز بیان باالیی در مرحله پیري برگ نشان داد ولـی  کد کننده پروتئین LSC7همگروه). 5شکل (بود 
همگـروه ). 5شـکل (ش تعـداد روز پـس از برداشـت کـاهش نسـبی نشـان داد       هاي بروکلی با افزایبیان آن در گلچه

LSC760    روزهـاي  درکد کننده پروتئین آسپارتیک پروتئاز بیان باالیی را طی مرحله پیري بـرگ نشـان داد ولـی
و در هـا  این مساله با توجه به نقش پروتئازها در تجزیه پـروتئین ). 5شکل (گلچه بیان آن باال نبود ز برداشت پس ا

و )17(نیـز توسـط هـرك و همکـاران     همسـانی نتـایج  . پی آن انتقال مواد در خالل پیري بـرگ قابـل توجیـه اسـت    
تنـوع بیـان پروتئازهـا در    نشـانگر بررسی هـا از طرفی نتایج برخی . گزارش شده است)37(سولومان و همکاران 

هـاي بروکلـی پـس از    و همچنـین در گلچـه  بـرگ، سـاقه، گـل و ریشـه     ماننـد هاي مختلف گیاه خالل پیري در اندام
.ها در خالل فرایند پیري دارداین موضوع داللت بر تنوع نقش این ژن)13،38(باشد برداشت می

.کنـد کد کننده پروتئین گلوتامین پراکسیداز در تجزیه اسیدهاي چرب ایفـاي نقـش مـی   LSC803همگروه
بیـان ایـن   . دهـد شوري و تیمارهاي شیمیایی واکنش نشان مـی مانندهاي محیطی و مصنوعی این ژن به انواع تنش

1-Reactive oxygen species (ROS)



‘ایتالیکا’یایی پیري در مرحله پس از برداشت کلم بروکلی رقم بررسی مولکولی و بیوشیم

263

نیتـرات نقـره در آرابیدوپسـیس    مانندژن نقش مهمی در کاهش تنش اکسیداسیونی ناشی از تاثیر عوامل شیمیایی 
شـرایط دمـایی و   2روزهاي پس از برداشت در هر دربا توجه به روند کاهشی بیان این ژن . )30(ایفا نموده است 

سـیر ژنتیکـی   مرسـد کـه   نظـر مـی  زا چنین بهي هورمونی و بیان باالي این ژن پس از اعمال تیمارهاي تنشتیمارها
با کنترل ایـن ژن  در ارتباط )وسیله عوامل شیمیایی و محیطیه تحریک ب(متفاوتی در پیري برگ و پیري مصنوعی

.باشدزیادي صادق مینیز تا حد LSC760و LSC7همگروهاین موضوع در مورد دو . دخالت دارند
هـا،  پـروتئین ماننـد یاختـه هـاي حیـاتی   نشان داد که روند تجزیـه مولکـول  پژوهشطور کلی نتایج این به

ویـژه در دمـاي   مرحله پیري برگ و پیري پس برداشت بروکلی به2در ها شباهت قابل توجهی را کلروفیل و چربی
که رونـد کاهشـی   طوريه ها نیز محسوس بود بو بیان ژناین تشابه در سطح مولکولی . داردسلسیوسدرجه 20

در خـالل پیـري بـرگ و روزهـاي پـس از برداشـت       ) Lhcbو RBCS(هاي فتوسـنتزي  کامل در مورد ژنبه طور 
هایی که در خالل پیري برگ افزایش فعالیـت داشـتند در فراینـد    همچنین اغلب ژن.هاي بروکلی مالحظه گردیدگلچه

3بـا ایـن حـال    . هـا دارد ژنتیکـی آن مشـترك هم بیان قوي نشان دادند که داللت بـر مسـیر  پیري پس از برداشت
روزهـاي پـس از   در،خالف فعالیت باال در مرحله پیـري طبیعـی بـرگ   برLSC760و LSC7 ،LSC803همگروه 

ي اختـه ا یروند کاهشی میزان کلروفیـل و پـروتئین و نیـز افـزایش سـطح اکسیداسـیون       .نداشتندبرداشت افزایش 
ایـن  . گردیـد مشـاهده ساعت پس از برداشت و با افزایش روزهاي پـس از برداشـت   24حدود ) TBARMمیزان (

هاي فعال در مرحله پیري بـرگ مطابقـت داشـت    ژنبیشترهاي فتوسنتزي و افزایش بیان مساله با کاهش بیان ژن
در تثبیت میزان کلرفیل و پـروتئین و کنتـرل   سلسیوسدرجه 5تاثیر دماي . اکسیداسیونی بودندکه واجد نقش آنتی

هـاي  ویژگـی  تغییرهـاي همبستگی قابل مالحظه . بیشتر از تاثیر غلظت هورمون سایتوکینین بودTBARMمیزان 
تاثیر تیمارهـاي آزمایشـی و تشـابه رونـد بیـان ایـن       زیرهاي مورد مطالعه ژنبیشتربیوشیمیایی با میزان فعالیت 

ورزي ژنتیکـی را در  بیشتر و امکان دستمطالعاتیري برگ و پیري پس از برداشت زمینه ها در خالل مراحل پژن
.آوردافزایش کیفیت پس از برداشت فراهم میجهت
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