
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 پوستر       دانشگاه بوعلی سینا -1395شهریور   هاي ریز وزیوم ملی میوهاولین سمپ

536 

 
 فرنگی هاي مختلف پوتریسین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت تاثیر غلظت

  
 3و داود صمصام پور 2، مرتضی ابراهیمی*1مرجان السادات حسینی

 m.hosseini79@ut.ac.irانشکده کشاورزي، دانشگاه هرمزگان، نویسنده مسئول و دانشجوي دکتري گروه باغبانی، د - *و  1

  .اصفهان - استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران، مدیریت پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي منطقه مرکزي کشور -2
 .استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه هرمزگان -3

  
. فرنگی رقم کاماروسا بررسی شد لف پوتریسین در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توتهاي مخت در این پژوهش، اثر غلظت

ها بعد  میوه. ور شدند دقیقه غوطه 15به مدت ) نمونه شاهد(میلی موالر و نیز آب مقطر  2و  1، 5/0هاي  ها در پوتریسین با غلظت میوه
ها، در میوه. روز نگهداري شدند 20درصد به مدت  80-85نسبی گراد و رطوبت  درجه سانتی 0± 1از تیمار در سردخانه در دماي 

 Cهاي کیفی مثل کاهش وزن، مواد جامد محلول و ویتامین بار از انبار خارج و از نظر فاکتور طول دوره نگهداري هر پنج روز یک
. از کاهش وزن جلوگیري کرد موالر پوتریسین طی مدت زمان انبارمانیمیلی 2و  1تیمارهاي . گیري قرار گرفت اندازه مورد

ها در حفظ کیفیت و افزایش آمیندر مجموع استفاده از پلی. شدند Cهمچنین این تیمارها باعث حفظ مواد جامد محلول و ویتامین 
  .  فرنگی مؤثر بوده است عمر انبارمانی توت

 Cفرنگی، پس از برداشت، پوتریسین، عمر انبارمانی، ویتامین  توت: ها کلیدواژه

  
  مقدمه 

هاي تواند به دلیل فعالیت متابولیکی باال و حساسیت به بیماريفرنگی داراي عمر پس از برداشت کوتاهی است که میمیوه توت
هاي مکانیکی بسیار حساس بر آن به دلیل پوشش نازك سطح میوه و گوشت نرم آن در مقابل آسیبعالوه. قارچی مختلف باشد

هاست، از آنجا که تماس میوه با اتیلن و پیري از دالیل مهم افزایش ضایعات پس از برداشت میوه). 1384بهنامیان و مسیحا، (است 
 در یها نقش مهمنیآمیپل. فرنگی را افزایش دهدداري محصول توتتوانند عمر نگهمیها آمینمانند پلیبنابراین مواد ضد اتیلنی 

 گزارش کردند) 1994(کاران متیبوریکو و ه. شوندیشدن م دیحاصل از اکسهاي آزاد دارند و باعث کاهش تورم کالیحذف راد
شوند که یم ژنیهاي فعال اکساز گونه یو برخ دروژنیه دیاکسهاي آزاد پرکالیدر راد هیاول شیسبب افزا نیسیپوتر مارهايیکه ت
 نیابیان نمودند ) 2008(روپا و بناویدیس گ .رندیگیآزاد مورد مصرف قرار م هايکالیراد نیکردن ا یبراي خنث یفنل باتیترک

هاي عامل بعد از فعال شدن ژن. شوندیوارد عمل م ماريیتنش و ب طیهاي عامل مقاومت به شراها براي فعال کردن ژنمولکول
زاد باعث دو برون نیسیبه کار بردن پوتر . شوند فها از سلول حذدانیاکسیآنت شیبه واسطه افزا دیهاي آزاد باکالیمقاومت راد

هستند که کاهش  يمؤثر يریمواد ضدپ هانآمییاز آن است که پل یشواهد حاک. تنش شده است نیرابر شدن مقاومت به اب
 يریپ ندیبه کند شدن فرا یکه همگ اندازدیم قیرا به تعو بونوکلئازیپروتئاز و ر هايمیآنز تیفعال شیزوال غشاها و افزا ل،یکلروف

  . دکنیکمک م
  
  ها د و روشموا
قل تل صبح از مزرعه برداشت شدند و به آزمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژي اصفهان منیدر اوا فرنگی رقم کاماروساهاي توتمیوه

تعداد نمونه براي . شدند يورغوطه تکرار 3و ) موالرمیلی 2و  1، 5/0، 0(سطح پوتریسین  4در  یسینپوتر باپس از برداشت . شدند
بار یک روز 5ابتدا بالفاصله در زمان برداشت و سپس به فاصله هر  یمارموجود در هر ت يهایوهم. عدد بود 6در هر تیمار هر تکرار و 
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 24مدت به یريگها قبل از اندازهها، نمونهیحالت مشابه با خرده فروش یجادا برايو  یدهاز سردخانه خارج گردروز  20 مدتبه
مختصات  ینا. قرار گرفتند یابیمورد ارز یفیها از نظر صفات کار گرفته و سپس مختصات آنقر یمعمول يهوا یطساعت در شرا

  : شده عبارتند از یريگاندازه
و بالفاصله بعد از خروج از ) يقبل از انباردار( یشآزما يدر ابتدا یجیتالید يهر بسته با ترازو وزن:  درصد کاهش وزن یزانم یینتع

  ).  2002 ژانگ و همکاران،( یدو درصد کاهش وزن محاسبه گرد هیدسردخانه دوباره وزن گرد
، چنـد قطـره از عصـاره میـوه بـا اسـتفاده از قطـره چکـان روي منشـور دسـتگاه           )TSS(گیـري مـواد جامـد محلـول کـل      براي اندازه

  . رفرکتومترریخته و عدد قرائت گردید
با دوام  یآب یرهظهور رنگ ت. و معرف نشاسته صورت گرفت یمسپتا یدورو با کمک  یتراسیونبا روش ت: C یتامینو گیرياندازه

  ).1373 ي،ماجد( خواهد بود یشآزما یانپا
 لیو تحل هیمورد تجز SAS افزارده از نرمبا استفاها داده. در سه تکرار اجرا شدی کامالً تصادف لیدر قالب طرح فاکتور قیتحق نیا

  .دانکن انجام گرفت اياز آزمون چنددامنهبا استفاده  هانیانگیم سهیقرار گرفته و مقا
  

   نتایج و بحث  
باشد ولی به دلیل این که تولید اتیلن، جز محصوالت فرازگرا و داراي قابلیت نگهداري در سردخانه می فرنگیتوتاگرچه میوه 

توان براي مدت طوالنی در ده را نمیهاي انبار شهاي انبار شده باالست در نتیجه اوالً میوهتنفس فرازگرایی، از دست دهی آب میوه
             .دهندهاي انبار شده پس از مدتی کیفیت ظاهري و ارزش غذایی خود را از دست میسردخانه نگه داشت ثانیاً میوه

و  هایوهم یرمانند سا یزن فرنگیتوت یوهم. داشته است یشیکاهش وزن در طول زمان روند افزا یزانم: درصد کاهش وزن یزانم یینتع
نسبت به شاهد شده  یمارت هايکاهش وزن در نمونه یزانم 1در نمودار . دهدیادامه م یتنفس یسمپس از برداشت به متابول ها،يسبز

اناس و همکاران، ( ندکیم یفاا یوهدر تبادالت آب از پوست م یبه غشا نقش مهم یسینپوتراتصال  کمتر است که احتماالً به دلیل
2010 .(  

  

  
 فرنگی رقم کاماروسا طی انبارمانیهاي توتاثر پوتریسین بر میزان کاهش وزن میوه :1نمودار 

  
مواد جامد موالر پوتریسین داراي میلی 2و  1هاي تیمار شده با شود میوهمشاهده می 2نمودار در  :)TSS(مواد جامد محلول میوه 

هاي متابولیکی تنفس منجر سین با کند کردن فرایند رسیدن و کاهش فعالیتتیمار پوتری. باشندکمتري در مقایسه با شاهد میمحلول 
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این نتایج در آلو . گیردتري قرار میمیوه حفظ و نسبت به شاهد در سطح پایین TSSبه کند شدن هیدرولیز نشاسته شده، در نتیجه 
  . مطابقت نداشت )2003اران، مالیک وهمک(این نتایج با نتایج انبه ). 2010خان و همکاران، (گزارش شده است 

  

  
 فرنگی رقم کاماروسا طی انبارمانیهاي توتاثر پوتریسین بر میزان مواد جامد محلول میوه: 2نمودار 

  
 3نمودار . یردگیبه خود م یروند ثابت یباًسپس کاهش آن تقرو  یابدیکاهش م C یتامینبا گذشت زمان و :C یتامینو گیرياندازه

پوتریسین با به تأخیر انداختن پیري سبب . را دارند C یتامینو ینپوتریسین باالتر موالر میلی 2شده با  یمارت يهاهیوم دهدینشان م
نیاز سلول به مصرف اسید  شده و در نتیجه هاي آزادرادیکال کاهشجلوگیري از تجزیۀ دیوارة سلولی و در نتیجه باعث 

  .)1995سمیموف، (گردد فظ مینتیجه ویتامین ث در میوه ح آسکوربیک کمتر شده و در
  

  
 فرنگی رقم کاماروسا طی انبارمانیهاي توتاثر پوتریسین بر ویتامین ث میوه: 3نمودار 
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که طوريبه. فرنگی مؤثر بوده استها مانند توتها در حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی میوهآمیندر مجموع استفاده از پلی
همچنین این تیمارها باعث حفظ مواد . موالر پوتریسین طی مدت زمان انبارمانی از کاهش وزن جلوگیري کردمیلی 2و  1تیمارهاي 

  .شدند Cجامد محلول و ویتامین 
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Effect of different concentrations of putrescine on maintaining postharvest quality of strawberry fruit  
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Abstract 
In this study, effect of different concentrations of putrescine on postharvest quality of strawberry cultivar 
"Camarosa" were investigated. Fruits were immersed in putrescine in concentrations at 0.5, 1, 2 mM and also 
distilled water (as control sample), for fifteen minutes. Fruits were stored at  °C and 80-85% relative 
humidity for 20 days. During the storage period, Sampling were carried out every five days and then some of the 
qualitative traits such as weight loss, total soluble solids and vitamin C were measured. 1 and 2 mM putrescine 
treatments at during the storage period prevented weight loss. Also these treatments maintained total soluble 
solids and vitamin C. In total, the application of polyamines were more effective on quality and increased the 
storage life of pear fruit.  
Keywords: Strawberry, Postharvest, Putrescine, Storage life, Vitamin C 
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