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  سفید اکسیدانی انگور رقم بیدانه  هاي کیفی و ظرفیت آنتی اثر کاربرد برگی پوتریسین بر ویژگی

  
 3خانی و حسن ساري 2، ولی ربیعی*1حدیثه حقی

 Haghi.hadiseh@gmail.com. نویسنده مسئول و دانشجوي دکتري گروه علوم باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان - *و  1

  .زنجان. دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه زنجان - 2
 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان  - 3

  
 .شده است بررسیانگور رقم بیدانه سفید  هاي حبه اکسیدانی آنتیکیفی و  پوتریسین برخواص اثر تغذیه برگیحاضر  در پژوهش

به فاصله هر دو (نوبت  4ها در  موالر بودند و بوتهمیلی 1و  1/0، )تیمار شاهد( 0در سه سطح تیمارهاي آزمایشی شامل پوتریسین 
محتواي مواد (اثر تیمار بر صفات کیفی . هاي انگور جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل گردید و نمونه پاشی شدند محلول) بار هفته یک

ها موردبررسی قرار  اکسیدانی حبه ها، محتواي فنل کل و همچنین ظرفیت آنتی ، اندازه حبه))TA(، اسیدیته کل )SSC(جامد محلول 
هاي  ها در بوته که باالترین محتواي فنل کل حبه طوري بین تیمارها نشان داد بهداري را  ها تفاوت معنی آنالیز واریانس داده. گرفت

ها مربوط به تیمار  اکسیدانی در حبه همچنین، در بین تیمارها، باالترین ظرفیت آنتی. دست آمدموالر بهمیلی 1تیمار شده با پوتریسین 
محتواي فنل کل و ) TAو  TSS(ر افزایش خواص کیفی میوه پاشی با پوتریسین عالوه ب محلول. موالر پوتریسین بودمیلی 1

 9/4(موالر میلی 1که بیشترین محتواي فنل کل در تیمار با پوتریسین  طوري اکسیدانی را نیز افزایش دادند به هاي آنتی ویژگی
دهنده اثر مثبت  ن تحقیق نشاننتایج ای. دست آمدبه) گرم بر گرم میلی 18/3(و کمترین مقدار در تیمار شاهد ) گرم بر گرم میلی

  . اکسیدانی و خواص کیفی انگور رقم بیدانه سفید است هاي آنتی پاشی پوتریسین بر ویژگی محلول
  اکسیدانی انگور، پوتریسین، محتواي فنل کل، ظرفیت آنتی: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

اولیه رشد و نمو  متابولیکی در گیاه در مراحل يهاکننده هاي رشد گیاهی هستند که در پروسهاز تنظیم يجدید ها گروه آمین پلی
؛ جنی و 2003کارساونی و همکاران، ( اثرات قابل توجهی دارندگیاه و رسیدن ها در مرحله نمو نهورمواین گروه از  .تاثیر دارند
ها در انگور با پلی آمین. هستندی رشد و نمو درگیر ها در بسیاري از پروسه هاي فیزیولوژیکدر انگور پلی آمین). 2005همکاران، 

ویژگی هاي رسیدن و کیفی انگور  نهایتدر ترکیبات با وزن ملکولی پایین متصل شده و در مراحل گلدهی و تشکیل میوه و 
هاي بسیار قدیم مورد استفاده بشر  هایی است که از زمان ترین میوهانگور یکی از مهم. )2005جنی و همکاران، ( کنندشرکت می

شریخنده، ( کند یم فایا بشر سالمت در را یمهم نقش بریف وی معدن دراتها، موادیمیوه انگور، با محتواي باال کربوه. گرفته است قرار
والینت و همکاران، ( دنکن محتواي فیبر غذایی انگور، نقش مؤثري را ایفا می پلیمریزه شده در افزایش که ترکیبات فنلی،)2000
 انگوری فنل باتیترک با رابطه دري اگسترده مطالعات. هستند ترکیبات فنلیمحتواي ن یترباالي دارا هاوهیم نیب انگور در.)1995

ماچیکس و همکاران، ( استی کیژنت گیاهی، يها سلول در انگور توسط باتیترک نیا سنتز است و اثبات شده که گرفته صورت
  .است پوتریسینهاي پس از برداشت انگور رقم بیدانه سفید به تیمار قبل از برداشت هدف از این مطالعه بررسی ویژگی ).1990

  
  ها مواد و روش

. انجام شد 1393واقع در شهرستان مالیر در سالساله  10سنتی ور تصادفی در یک باغ انگ پژوهش حاضر در قالب طرح کامالً
. بار اعمال گردیدخرداد ماه به فاصله هر دو هفته یک 15نوبت از  4و طی  موالرمیلی 1 و 1/0،  0سطح  در سهپوتریسنپاشی محلول
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محتواي (اثر تغذیه بر صفات کیفی . منتقل گردیدهاي انگور جهت آنالیز به آزمایشگاه 
سینگلتون و روسی، (کوالته یس-نیفول از روشها، محتواي فنل کل 

) پیکریل هیدرازیل -1دي فنیل  2وDPPH )2کنندگی رادیکال آزاد 
 تجزیه شده و SASافزار داده ها با استفاده از نرم. 

)TSS( ي کل  به اسیدیته)TA( هاي مورد  در نمونه
  .دست آمدموالر پوتریسین به

  
  موالر پوتریسینمیلی 1و  1/0، 0هاي انگور تیمار شده با غلظت هاي 

  ).درصد است 99دار در سطح اطمینان 

اکسیدانی آنتیظرفیت  ،هاي تیمار شده نشان دادند که تیمار خارجی پوتریسین
-میلی 1پوتریسیندر تیمار با  اکسیدانی نتیآبیشترین ظرفیت 

 هاي در انگورهاي مورد بررسی حبه میزان فنل کل
میزان فنل کل که طوريهب. )1جدول ( نشان دادند 

را نشان ) کمترین مقدار(گرم بر گرم میلی 18/3و تیمار شاهد 

اکسیدانی انگور ویتیس وینیفرا رقم پاشی پوتریسین در کیفیت و ظرفیت آنتی
ها بزرگ شدن سلولی و افزایش میزان مواد جامد محلول در میوه

  هاي تیمار شدهاکسیدانی بوته
  (%)اکسیدانیظرفیت آنتی

c4/32 
ab3/34  

a63/39  
  .باشندمی 01/0دار در سطح
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هاي انگور جهت آنالیز به آزمایشگاه  ونهها، نمپس از رسیدگی فیزیولوژیک میوه
ها، محتواي فنل کل  ، اندازه حبه))TA(، اسیدیته کل )SSC(مواد جامد محلول 

کنندگی رادیکال آزاد از طریق خنثیها  اکسیدانی حبه و همچنین ظرفیت آنتی
. بررسی قرار گرفت مورد)2010گان و همکاران، ( صورت درصد بازدارندگی

  .  اي دانکن مقایسه شدهاي حاصل با استفاده از آزمون چند دامنه

  
(مواد جامد محلول موجب افزایش نسبت  پوتریسینپاشی با سطوح مختلف 

موالر پوتریسین بهمیلی 1که بیشترین نسبت در تیمار طوريهب) 1شکل 

هاي انگور تیمار شده با غلظت هاي به اسید در حبه) TSS(نسبت محتوي قند محلول 
دار در سطح اطمینان مشابه بیانگر اختالف معنی ستون ها با حروف غیر(

هاي تیمار شده نشان دادند که تیمار خارجی پوتریسین هاي تاك دانی حبهاکسی همچنین بررسی ظرفیت آنتی
بیشترین ظرفیت که طوريهافزایش دادند بدار به شاهد با اختالف معنی

میزان فنل کل. موالر نداشتمیلی 1/0 داري نسبت به غلظتکه تفاوت معنی دست آمد
 در سطح احتمال یک درصدداري را تفاوت معنی در تیمارهاي مختلف پوتریسین

و تیمار شاهد  )باالترین مقدار(گرم بر گرم میلی 9/4موالر میلی 1

پاشی پوتریسین در کیفیت و ظرفیت آنتیدست آمده حاکی از تاثیر مثبت محلول
بزرگ شدن سلولی و افزایش میزان مواد جامد محلول در میوهها نقش مهمی در تقسیم سلولی و پلی آمین. بیدانه سفید است

اکسیدانی بوتهمحتواي فنل کل و ظرفیت آنتی مقایسه میانگین :1جدول
  )mg/g(محتواي فنل کل  )mM( پاشیتیمارهاي محلول

 c18/3  )شاهد(0

1/0  b7/3  
1 a9/4  

دار در سطحدهنده عدم اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون نشان

اولین سمپوزیوم ملی میوه

پس از رسیدگی فیزیولوژیک میوه
مواد جامد محلول 

و همچنین ظرفیت آنتی)1965
صورت درصد بازدارندگیبه

هاي حاصل با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین
  

  نتایج و بحث
پاشی با سطوح مختلف  محلول

شکل (آزمایش شد 
  

نسبت محتوي قند محلول : 1شکل

  
همچنین بررسی ظرفیت آنتی

به شاهد با اختالف معنینسبترا  هاحبه
دست آمدهب موالر

در تیمارهاي مختلف پوتریسین
1تیمار پوتریسین 

  .داد

 
دست آمده حاکی از تاثیر مثبت محلولههاي بداده

بیدانه سفید است

تیمارهاي محلول
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هاي گیاهی مبین نقش مهم و اساسی این ها در بافتوجود طبیعی پلی آمین. گزارش شده است که با نتایج ما مطابقت داشت
 ؛2006لیو و همکاران، (ها تاثیر زیادي دارند هاي گیاهی در مراحل مختلف رشدي گیاهان است و در حفظ کیفیت میوه نهورمو

  ).2010بیبی و همکاران، 
توان چنین استنباط کرد که این هورمون اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید میپاشی پوتریسین بر خواص آنتیبا بررسی اثر محلول

تواند منجر به افزایش میموالر این هورمون میلی 1اکسیدانی این میوه دارد همچنین غلظت هاي آنتیگیاهی تاثیر مثبتی بر ویژگی
  .شود TSS/TAقابل توجه نسبت 

    
  منابع

Bibi, A.C., D.M. Oosterhuis, and E.D. Gonias. 2010. Exogenous application of putrescine ameliorates the effect 
of high temperature in Gossypiumhirsutum L. flowers and fruit development. Journal of Agronomy and Crop 
Science, 196: 205-211.   

Gan, C.Y., A.A. Latiff, and K.T. Lee. 2010. A simultaneous processing of natural product and bioethanol as 
zero-wastemanagement of lignocellulosic biomass. Environmental Sanitary Engineering Centre. 

Geny, L., C. Deytieux, and B.Donèche. 2005. Importance of hormonal profile on the onset of ripening in grape 
berries of Vitisvinifera L. ActaHorticulturae (ISHS), 682: 99-105. 

Kaur-Sawhney, R., A.F. Tiburcio, T. Altabella, and A.W. Galston. 2003. Polyamines in plants: An overview. 
Journal of Cell and Molecular Biology, 2: 1-12. 

Liu, J.H., H. Kitashiba, J. Wang, Y. Ban, and T. Moriguchi. 2007. Polyamines and their ability to provide 
environmental stress tolerance to plants. Plant Biotechnol, 24: 117-126.  

Macheix, J. J., A. Fleuriet, and J. Billot. 1990. Fruit Phenolics. CRC Press, Boca Raton, FL.  
Singleton, V. L. and J. A. Rossi. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic 

acids reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16: 144-158. 
 

Effect of foliar application of Putrescine on properties antioxidant and quality of Grapevine cv. 
Thompson seedless 
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Abstract 
This study was carried out on grapevine cv.Thompson seedless to evaluate the effect of putrescine foliar 
application on the berry quality and properties of antioxidant. putrescine at concentrations of 0 (control), 0.1 and 
1 mM were sprayed to the vine‘s foliage at foure time in two weeks intervals, from 5 June.At harvesting, the 
traits measured were: sugar, acidite, content of total phenol, antioxidant capacity. Analysis of variance showed 
significant differencebetween the treatments, maximum berry total phenol content obtained from 1 
mMputrescine treatments.Among putrescinetreatment,1mMtreatment was the most berry antioxidant capacity. 
Spraying with putrescine in addition to increasing fruit quality characteristics (TSS and TA) increased total 
phenolic content and antioxidant properties as well as the highest total phenol content in treated with 1 
mMputrescine (9.4 mg per gram) and lowest in the control group (18.3 mg g), respectively. The results of this 
study indicate the positive effect of foliar application of putrescine on Thompson Seedless Grape has antioxidant 
properties and quality properties. 
Keywords:Grape, Putrescine, Total phenolcontent, Antioxidant capacity 
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