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  فرنگی رقم کاماروسا هاي فیزیکوشیمیایی میوه توت اثر کاربرد پوتریسین بر برخی ویژگی

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

 m.hosseini79@ut.ac.irاغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه هرمزگان، نویسنده مسئول و دانشجوي دکتري گروه ب - *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 یک میوه فراز گرا  میوه توت. ، بازارپسندي و تنظیم بازار، نگهداري میوه بسیار مهم استبراي حفظ و نگهداري کیفیت
 يعمر انبار شیمنظور افزا بهدر پژوهش حاضر، . گیرد هاي ظاهري تحت تاثیر محیط قرار می و کیفیت و ویژگی باشد و حساس می

آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کامالً . انجام گرفت یکیزیف هاي روش کاماروسا با استفاده ازرقم  فرنگی توتهاي  میوه
ها در  میوه. بود) عنوان شاه میلی موالر و نیز آب مقطر به 2و  1، 5/0سطح  3تیمار پوتریسین شامل  .تکرار انجام شد 3تصادفی در 

. نگهداري شدند درصد 80-85 یو رطوبت نسب گراددرجه سانتی 0± 1ها در دماي  میوه. ور شدند دقیقه غوطه 15پوتریسین به مدت 
سازي به  ساعت نگهداري در دماي اتاق جهت شبیه 24بار از انبار خارج و به دنبال  ها هر سه روز یک در طول دوره نگهداري میوه

نتایج نشان دادند که  .گیري قرار گرفتندو اسیدیته قابل تیتراسیون مورد اندازه pHسفتی،   هاي کیفی مثلبازار، از نظر برخی فاکتور
  . شود و اسیدیته قابل تیتراسیون می pHمیلی موالر باعث حفظ سفتی،  2و  1تیمار 

 هاي کیفی فرنگی، پس از برداشت، ویژگی پلی آمین، عمر انبارمانی، توت: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

 اه،یو سازگار با گ یعیطب باتیست استفاده از ترکرا به خود جلب کرده ا يادیکه امروزه توجه ز یمهم در باغبان هاينهیاز زم یکی 
خطرناك و مضر  ییایمینه تنها محصول بدون استفاده از مواد ش بیترت نیمحصول است که به ا يو نگهدار دیو انسان در تول عتیطب
 یپل. باشند یم هانآمی یلپ باتیترک نیا نیاز مهمتر یکی. خواهد بود زین يباالتر ییو دارو ییارزش غذا يبلکه دارا شودیم دیتول
 هايستمیاز س یعیوس فیدر ط). نیتتراآم( نی، اسپرم)نآمی يتر( نیدی، اسپرم)نآمی يد( نیسیمعمول عبارتند از پوتر هاينآمی

 رینظ رمعمولیغ هاينآمی یپل). 2003کاسول و ماتو، (اند شده ییشناسا هاها و باکتريجانوران، جلبک اهان،یشامل گ یکیولوژیب
با  ،ینیآم هايگروه نیب یلنیمت هاياز نظر تعداد گروه هانآمی یپل نیا. نیو کالدوپنتام) نیترم( نی، نوراسپرم)نیکالد( نیدینوراسپرم

معمول  هاينیآم ینسبت به پل تريلیطو رهیمولکول بزرگتر و زنج باتیترک نیاز ا ياریبس. معمول تفاوت دارند هاينآمی یپل
. شودیم هاوهیآن در م تیفعال زیو ن لنیات دیدر دوره پس از برداشت، موجب ممانعت از تول یخارج هاينآمی یپل زاستفاده ا. دارند

 2استفاده از . اندازدیم ریرا به تأخ هاوهیم يریو پ دنیرس لن،یسنتز ات يبرا يضرور هايمیآنز دیدخالت در تول قیاز طر هانآمی یپل
سنتاز،  ACC يهامیآنز تیفعال لن،یات دیآلو منجر به کاهش سرعت تنفس، تول وهیم يبرداشت روقبل از  نیسیموالر پوتریلیم

ACC مقدار داز،یاکس ACC جهیو در نت شودیکل م هايداناکسی یو آنت دهایتنوئوکار د،یاس کیآسکوربمقدار  وه،ی، نرم شدن م 
و مواد جامد محلول  لنیات دیدر هلو منجر به کاهش تول نیسیاز پوتر استفاده). 2010خان و همکاران، (افتد یم ریبه تأخ وهیم دنیرس
کمتر مشاهده شد و  یکاهش وزن در زمان انبارمان. ابدییم شیافزا یو سفت ونیتراسیقابل ت تهیدیکه اسیشود، درحالیم pH و

  ).2008عشري، زکایی خسروشاهی و اثنی( کرد دایپ شیافزا یانبارمان
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  هامواد و روش
قل تاز مزرعه برداشت شدند و به آزمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژي اصفهان من ل صبح یدر اوا فرنگی رقم کاماروساتوت هايوهمی

تعداد نمونه براي . شدند يورغوطه تکرار 3و ) موالرمیلی 2و  1، 5/0، 0(سطح پوتریسین  4در  یسینپوتر باپس از برداشت  .شدند
بار  کی روز 5ابتدا بالفاصله در زمان برداشت و سپس به فاصله هر  ماریموجود در هر ت هايوهیم. عدد بود 6هر تکرار و در هر تیمار 

 24به مدت  يریگدازهها قبل از اننمونه ها،فروشی حالت مشابه با خرده جادیا يو برا دهیاز سردخانه خارج گرد روز 20به مدت 
مختصات  نیا. قرار گرفتند یابیمورد ارز یفیکها از نظر صفات س مختصات آنقرار گرفته و سپ یمعمول يهوا طیساعت در شرا

  : شده عبارتند از يریگاندازه
براي تعیین سفتی گوشت میوه، پوست میوه در سه نقطه از بخش استوایی برداشت شد و سفتی بافت با  :گیري سفتی میوهاندازه

  .ثبت گردید بر نیوتناستفاده از دستگاه پنترومتر 
آب مقطر را در بشر  سییس 45و  وهیعصاره خالص م سییس 5 وه،یعصاره م pH يریگاندازه يبرا: وهیعصاره م pH يریگاندازه

    . قرائت شد تهیدیو پس از قرار دادن الکترود در محلول، اس ختهیر
سی عصاره صاف شده میوه را با سی 5مقدار  گیري اسیدیته قابل تیتراسیون،جهت اندازه : )TA( تیتراسیون گیري اسیدیته قابلاندازه

تیتر کرده و میزان سود مصرفی  pH=  2/8-3/8نرمال تا رسیدن  1/0سی رسانده و سپس با استفاده از سود سی 50آب مقطر به حجم 
  ). 1384مستوفی و نجفی، (ثبت گردید 

 لیو تحل هیمورد تجز SAS افزاربا استفاده از نرمها ادهد. در سه تکرار اجرا شدی کامالً تصادف لیدر قالب طرح فاکتور قیتحق نیا
  .دانکن انجام گرفت ايبا استفاده از آزمون چنددامنه هانیانگیم سهیقرار گرفته و مقا

  
  نتایج و بحث

هاي فیزیکی مهم میوه است به نحوي که ارزش کیفی میوه را در زمان مصرف تحت سفتی گوشت میوه یکی از شاخص :سفتی میوه
داري میوه در انبار شرایط با نگه. یابدشود سفتی بافت میوه در دوره انبارمانی کاهش میمشاهده می 1 در نمودار. دهدتأثیر قرار می

-شود و سبب از بین رفتن انسجام دیواره سلولی میهاي هیدرولیزکننده فراهم میبراي حل شدن تیغه میانی در نتیجه فعالیت آنزیم

 -COO-)(توان به احتمال اتصال آنها به گروه کربوکسیلی اثر پوتریسین در افزایش سفتی را می ).2000، دراك و چن(گردد 
شود که پس از تیمار قابل تشخیص این اتصال به ثبات و پایداري دیواره منجر می. ترکیبات پکتیکی در دیواره سلولی نسبت داد

والرو و (شود گاالکترونازمیهاي دیواره از جمله پکتین متیل استراز، پکتین استراز و پلیاین اتصال مانع از فعالیت آنزیم. است
   ). 1999همکاران، 

  
 طی انبارمانی کاماروسافرنگی رقم اثر پوتریسین بر میزان سفتی میوه توت: 1نمودار 
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pH وهیعصاره م :pH نشان  2نمودار  یبررس. باشدمی تنفسآلی طی  طی انبارمانی افزایش داشته که این مسئله به دلیل مصرف اسید
را نسبت  pH نیکمتر موالریلیم 2و  1 هايغلظت یمؤثر نبوده ول pHدر کاهش ) موالریلیم 5/0( نیسیکه غلظت کم پوتر دهدیم

 دشویم pH شیانع افزام جهیرا کاهش داده و در نت هاوهیو تنفس م یآل دیاس بیتخر نیسیکه پوتر رسدبه نظر می. اندبه شاهد داشته
 .گزارش شده است زین) 2008عشري، زکایی خسروشاهی و اثنی(هلو در  جینتا نیمشابه ا

  

  
  
  

 يدهایاس. است افتهیکاهش  یآل يدهایدرصد اس وه،یعصاره م pH شیهمزمان با افزا ،یانبارمانطی  :)TA( تیتراسیون اسیدیته قابل
 يادیز رتنفس مقدا لیبه دل وهیم دنیبرخودار هستند و در زمان رس یخاص تیاز اهم وهیفت مدر با يانرژ رهیعنوان منبع ذخبه یآل

- وهینسبت به م يباالتر TA يدارا نیسیپوتر موالریلیم 2و  1شده با  ماریت هايوهیم دهدینشان م 2نمودار  یبررس. شوندیم هیتجز

-عنوان سوبستراي تنفسی میهمنجر به کاهش مصرف اسیدهاي آلی ب با کاهش تنفس و تولید اتیلن نیسیپوتر. باشندیشاهد م هاي

  ). 2003سرانو و همکاران، (شود 
  

  
  
  
 

 انبارمانیطی  کاماروسارقم  فرنگیتوتمیوه   pHاثر پوتریسین بر میزان: 2 نمودار

 طی انبارمانیکاماروسا رقم  فرنگیتوتاثر پوتریسین بر میزان اسیدیته قابل تیتراسیون میوه : 3نمودار
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 گیري کلینتیجه
و اسیدیته قابل تیتراسیون شده و رسیدن  pHموالر پوتریسین سبب حفظ سفتی بافت میوه و نیز کند کردن تغییرات میلی 2و  1تیمار 

-در مجموع استفاده از پلی. ها شده استنداخته و در نهایت سبب حفظ کیفیت و افزایش انبارمانی میوهها را به تاخیر او پیري میوه

  فرنگی مؤثر بوده استها در حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی توتآمین
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Abstract 
In order to maintain the market preference and regulation of fruits, it is necessary to preserve them. Strawberry 
fruit is a climacteric fruit and sensitive and their apparent quality and feature is influenced by environment. In 
the present study, was carried out in order to increase storage life of strawberry "Camarosa" using physical 
processes. The factorial experiment was conducted using a completely randomized design of three replications. 
Putrescine treatment included at 3 levels 0.5, 1, 2 mM and also distilled water as control sample. Fruits were 
immersed in putrescine for fifteen minutes. Fruits were stored at  °C and 80-85% relative humidity for 20 
days. During the storage period, fruits were carried out every five days and to simulate market conditions, were 
kept at room temperature for 24 hr, then some of the qualitative traits such as firmness, pH and titrable acidity 
were measured. Resuls showed that treatments of 1 and 2 mM putrescine maintained firmness, pH and titrable 
acidity.  
Keywords: Polyamine, Storage life, Strawberry, Postharvest, Quality Characteristics 
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