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3020ماه  بهمن  03و92مشهد مقدس،  

 Fragaria)نقش آرژینین در افزایش ویژگی های کیفی و عمر انبار مانی میوه توت فرنگی

× ananassa Duch.) 
 2و پاک کیش، زهرا 1محسنی، فریبا

 کرمان، ایران دانشگاه  شهید باهنر، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، -1
 ایرانکرمان، استادیار بخش علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر، -2

 چکیده  

 در پژوهش حاضر به بررسی تیمار بعد از برداشت آرژینین روی تغییرات بیوشیمیایی میوه توت فرنگی

(Fragaria × ananassa Duch.))  رقم پاروس طی انبارمانی پرداخته شده است. میوه های توت فرنگی با

ند سپس میوه ها در دمای یک درجه دقیقه تیمار شد 1میکرومول به مدت  322و  112 صفر )شاهد(، آرژینین

روزانبارمانی شدند. پارامترهایی مانند میزان کل مواد  11درصد برای مدت 01-92با رطوبت نسبی  سانتیگراد و

اسید قابل تیتراسیون،  درصد پوسیدگی، نشت یون و پراکسیداسیون لیپیدها بررسی  جامد محلول، اسیدیته و

میکرومول نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری  322 ای تیمار شده با آرژینینشدند. نتایج نشان دادند، میوه ه

طی انبارمانی، میزان کل مواد جامد محلول را افزایش دادند. تغییرات میزان اسیدیته و اسیدهای قابل تیتراسیون 

، میوه های تیمار شده با طی انبارمانی در میوه های تیمار شده نسبت به تیمار شاهد کمتر بود. نتایج نشان دادند

نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری طی انبارمانی، درصد پوسیدگی، نشت یون و پراکسیداسیون   آرژینین

 میکرومول موثرترین تیمار بوده است. 322 لیپیدها را کاهش دادند. بطور کلی نتایج نشان دادند کاربرد آرژینین

 وت فرنگیکلمات کلیدی: آرژینین، انبارمانی، ت

 

 مقدمه

 "آ"باشد همچنین منبع خوبی از ویتامین ها و مواد معدنی میفرنگی منبع  غنی ویتامینمیوه رسیده وتازه توت

میزان ویتامین  .دارند "ث "درصد بیشتر از یک پرتقال ویتامین  32فرنگی با اندازه متوسط،بوده و هشت میوه توت

کند. درصد از نیاز روزانه به اسید فولیک را تامین می 02باشد وترتیزک میث آن به اندازه ویتامین ث موجود در 

که به فرم پکتات  ،باشدمی درصد ( 11/2) فرنگی مقدار قابل توجهی فیبر دارد و همچنین منبع غنی پکتینتوت

نبع غنی طور م همین ،رودترکیبی آلی در ساخت ژله بکار می به عنوان یک جز کلسیم قابل دسترس است و

فرنگی را میوه توت درصد( 72-92باشد آب بخش اعظم )می (7-10مواد جامد محلول ) فسفر و پتاسیم،کلسیم،

های قرمز درصد در میوه 3-9های سبز کوچک تا درصد در میوه 1محتوای مواد جامد محلول از  .دهدتشکیل می

 9/2های رسیده در میوه یابد وطی رسیدن میوه کاهش میاسیدیته قابل تیتراسیون به تدریج در  ،یابدافزایش می

شوند که آماده برداشت می فرنگی وقتی رسیده ومیوه توت  (.1301باشد )بهنامیان ومسیحا، متغیر می 01/1تا 

بهتراست میوه را  تر است صورت گیردقرمز روشن هستند برداشت میوه بهتر است در مواقعی از روز که هوا حنک

های میوه دو برگ برداشت کرد تا موقع برداشت به میوه فشاری وارد نیاید و ه با کمی از دم میوه و یک وهمرا

باید آنرا در جعبه  لت آسیب پذیری شدید میوه،عب در جای خنکی قرار داد. برداشت شده را بالفاصله در سایه و

تا زمانی که میوه برای . (1303 )تقوی، بودهای کم عمق بسته بندی نمود ودر حین حمل ونقل کامال مراقب آنها 

اما اگرآنها  روز در یخچال بماند، 7تا  3فرنگی میتواند تا مدت کوتاهی توت. خوردن آماده نیست آن را نباید شست

 .(1303 تقوی، ) توانند سالم بمانندمدت بیشتری می را درون کیسه ودر فریزر نگه داری شوند،

ام در فصل سرد از مناطق با فصل رشد کوتاه به طور معمول در فصل پس از کاشت حداکثر محصول برای همه ازق

. (1372وکاشی و حکمتی،  1303یابد )تقوی،امراض کاهش می آفات و در فصل بعدی بخاطر شود وحاصل می
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ور ظه هوای بارانی درمدت برداشت،باشند. می فقط برای فرآوری مناسب ماشین برداشت شوند، ها بااگر میوه

 دهند وباران بیش از اندازه نیز باعث افزایش بیماری،محصول کاهش میدر نتیجه  پوسیدگی میوه را افزایش و

 ها حساس اند،ها به بسیاری از آفات وبیماریفرنگیتوت. شودبرداشت می تشکیل میوه و افشانی،اختالل در گرده

با انتخاب . از تولید محصول جلوگیری کنند را بپوشانند و فرنگیسراسر مزرعه توت توانندهای هرز براحتی میعلف

انجام عملیات  جدیت در کار و سیستم آبیاری قابل اطمینان و سازی مناسب خاک،آماده محل مناسب، رقم و

های مرتبط با های مناسب ریسکبازار توان خسارت به محصول را به حداقل رساند. کاشت مکانیزه وزراعی می

فرنگی پس های الزم برای نگهداری توت. فاکتور(1303)جلیلی مرندی،  دهدفروش را کاهش می قال وانت، برداشت

روش خنک کردن تدریجی است  درجه و 2-3درجه حرارت بهینه  درصد، 91-92از برداشت همان رطوبت بهینه 

عمر  باشد وگراد مینتیدرجه سا 1/2فرنگیدمای یخ زدن توت و ترجیحا بایستی از هوای فشرده استفاده نمود،

برای  سانتی گراد( 2-3ترین دمای الزم )فرنگی باید خیلی سریع با پایینتوت، روز است 7تا  3انبارداری آن

 Boyette)که دوباره گرم شوند ،نباید اجازه داده شوند پوسیدگی خنک شوند و جلوگیری از رسیدن بیش از حد و

et al., 1990.) ت کاهش میزان پوسیدگی و افزایش عمر انبارمانی توت فرنگی انجام تحقیقات گسترده ای جه

 (.Mo and Suge, 2007) شده است

 Bharathan) آرژینین یکی از اسیدهای آمینه نیتروژن دار است که در سنتز پلی آمین ها نقش بسزایی دارد

and (Sinha 2001ت نموده و یا به طور . این اسیدآمینه در بسیاری از فعالیت های سلول های زنده شرک

مستقیم یا غیر مستقیم )تبدیل شدن با سایر ترکیبات مورد نیاز سلول نظیر پلی آمین ها( نقش خود را ایفا می 

 Corpas). مواد اولیه برای بیوسنتز پلی آمین ها محسوب می شوند نینیو آرژ اسید های آمینه اورنیتین نماید

et al., 2006) 31زتوسط آنزیم اورنیتین دکربوکسیال در واقع پوترسین مستقیما (ODS) سنتز  33از اورنیتین

 Sood)حاصل می شود (ADC) 30توسط آرژنین دکربوکسیالز ،37می شود و در مسیر غیر مستقیم از آرژنین

and Nagar, 2008) بر خالف حیوانات و قارچ ها که .ODC  مهم ترین آنزیم محدود کننده سنتز پلی آمین ها

پلی آمین  که مشخص شده .(Takahashi et al., 2010)نقش کلیدی دارد ADCهان آنزیم می باشد، در گیا

. عقیده بر این (Martin-Tanguy, 1997)گیاهان دارنداز طریق اتصال به اسیدهای فنولی نقش دفاعی در  ها

ار در است که پلی آمین ها خاصیت ضد پیری دارند، نقش ضد پیری پلی آمین های برون زاد برای اولین ب

 .(Kaur-Sawhney et al., 2002)پروتوپالست های جدا شده از مزوفیل برگ یوالف مشاهده شد

 اهداف تحقیق

از آنجایی که میوه توت فرنگی ارزش غذایی باالیی در رژیم غذایی انسان دارد، امروزه به افزایش سطح زیر کشت و 

ا توجه به افزایش جمعیت دنیا ونیاز روز افزون مردم به بباال بردن عملکرد آن توجه زیادی می شود. عالوه بر این، 

امروزه  باشد.های بین زمان برداشت تا هنگام مصرف بسیار ضروری میجلوگیری از آسیب های باغبانی،وردهآفر

های بلکه باور بر این اینست که با فناوری های پیشرفته نسبت به افزایش سطح زیر کشت تمایلی ندارند،کشور

 گذاری کالنی صورت گرفته است.ودر این راه سرمایه های باغبانی را به کمترین حد برسانندضایعات فرآورده ،یننو

بنابراین هدف از پژوهش حاضر، حفظ کیفیت میوه توت فرنگی با استفاده از تیمار پس از برداشت اسید آمینه 

 آرژینین طی انبار مانی بوده است.
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 مواد و روش ها

توت فرنگی رقم پاروس از یک گلخانه تجاری واقع در منطقه جیرفت در مرحله کامل رسیدگی، برداشت میوه های 

تیمار شدند و در دمای یک درجه  میکرومول322و  112 صفر )شاهد(،با آرژینین  توت فرنگیهای میوهشدند، 

میزان کل مواد جامد هایی مانند روز انبارمانی شدند. پارامتر 11درصد برای مدت  01-92با رطوبت نسبی سانتیگراد

اسید قابل تیتراسیون، درصد پوسیدگی، نشت یون و پراکسیداسیون لیپیدهای غشا بررسی  ، اسیدیته و محلول

 .شدند

 تجزیه آماری
و با  SASتکرار و با کمک نرم افزار  2داده های حاصل از اندازه گیری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با  

 درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. 1 در سطح احتمالی  s’Duncanآزمون

 نتایج و بحث
طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، کاربرد آرژینین روی میوه های توت فرنگی، ویژگی های کیفی میوه های 

با  تیمار شده افزایش یافت. بطوریکه در پایان دوره انبارمانی، میزان کل مواد جامد محلولمیوه های تیمار شده

(. تا کنون گزارشی مبنی بر 1میکرومول نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت )شکل 322آرزینین بخصوص غلظت 

اثر آرژینین روی عمر انبارمانی انجام نشده است ولی با توجه به نقش آرژینین درسنتز پلی آمین ها سلول های 

وی حفظ غشائ سلول و پایداری غشا دارد و شدت زنده، می توان چنین نتیجه گرفت که آرژینین با اثر مثبتی که ر

 تنفس را طی انبار مانی کاهش می دهد و مواد جامد محلول را نسیت به تیمار شاهد بهتر حفظ می نماید

.(Kaur-Sawhney et al., 2002) طبق نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، میزان اسیدیته و اسید قابل

طی انبار مانی تغییر نمود ولی میوه های تیمار شده، روند کاهش اسید قابل تیتراسیون در میوه های تحت آزمایش 

(. بطور کلی میزان اسیدقابل تیتر طی انبار مانی کاهش می  0را کمتر تغییر دادند)شکل pHتیتر و افزایش میزان 

سلول از بین می  یابد، زیرا مقداری از اسیدهای آلی طی انبارمانی بر اثر تنفس و سایر فعالیت های متابولیکی

، ولی میوه های تیمار شده با آرژینین، نشان دادند که نسبت  (Zokaee-Khosroshahi et al., 2007a)روند

به شاهد اسید آلی بیشتر و بالعکس اسیدیته کمتری دارند، گویا آرژینین با کاهش سرعت تنفس و تعدیل فعالیت 

 Takahashi and) ات کاهشی اسیدهای آلی را متعادل نمودندهای متابولیکی سلول ها طی انبارمانی، روند تغییر

Kakehi 2000) . 

 
: A1:شاهد، C میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبار مانی. کل مواد جامد محلولروی میزان  آرژینیناثر تیمار  -1شکل 

درصد  5مشترک در سطح  . در هر ستون، میانگین های دارای حرفمیکرومول 300 آرژینین: A2 میکرومول 150 آرژینین

 آزمون چند دامنه ای دانکن با هم تفاوت معنی داری ندارند. 
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: A1:شاهد، C میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبار مانی. اسیدیته و اسید قابل تیتراسیونروی میزان  آرژینیناثر تیمار  -0شکل 

درصد آزمون چند  1، میانگین های دارای حرف مشترک در سطح . در هر ستونمیکرومول 322 آرژینین: A2 میکرومول 112 آرژینین

 دامنه ای دانکن با هم تفاوت معنی داری ندارند. 

 

طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، کاربرد آرژینین روی میوه های توت فرنگی، درصد پوسیدگی، نشت یون 

ه در پایان دوره انبارمانی، درصد پوسیدگی، و پراکسیداسیون لیپیدها میوه های تیمار شده کاهش یافت. بطوریک

میکرومول نسبت به 322نشت یون و پراکسیداسیون لیپیدها میوه های تیمار شده با آرزینین بخصوص غلظت 

(. تا کنون گزارشی مبنی بر اثر آرژینین روی عمر انبارمانی انجام نشده است. 3-2تیمار شاهد کاهش یافت )شکل 

ینین درسنتز پلی آمین ها سلول های زنده، می توان چنین نتیجه گرفت که آرژینین با ولی با توجه به نقش آرژ

اثر مثبتی که روی حفظ غشائ سلول و پایداری غشا دارد و شدت تنفس را طی انبار مانی کاهش می دهدف غشا 

جلوگیری می نماید سلول را بهتر حفظ نموده و از ورود عوامل بیماریزا و پوسیدگی بافت تیمار شده با ارژینین 

.(Kaur-Sawhney et al., 2002) طبق نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، نشت یون و پراکسیداسیون

لیپیدها در میوه های تحت آزمایش طی انبار مانی تغییر نمود ، بوریکه میوه های تیمار شده کمترین و میوه های 

(. تحقیقات نشان دادند، کاربرد  3-2ا داشتند)شکلشاهد بیشترین میزان نشت یون و پراکسیداسیون لیپیدها ر

-Zokaee)ترکیبات پلی آمین طی انبارمانی عمر انبارمانی محصوالت باغبانی را افزایش می دهند

(Khosroshahi et al., 2007a)  از آنجایی که پیشساز پلی آمین ها اسید آمیه ارژینین می باشد بنابراین می،

ه تاثیر این ماده در جهت افزایش پایداری غشا سلول و کاهش نشت یون و توان چنین نتیجه گیری کرد ک

 پلی آمین ها که . مشخص شده(Takahashi and Kakehi 2000)پراکسیداسیون لیپیدها امری است عادی 

. عقیده بر این (Martin-Tanguy, 1997)گیاهان دارنداز طریق اتصال به اسیدهای فنولی نقش دفاعی در 

آمین ها خاصیت ضد پیری دارند، نقش ضد پیری پلی آمین های برون زاد برای اولین بار در است که پلی 

بنابراین  .(Kaur-Sawhney et al., 2002)پروتوپالست های جدا شده از مزوفیل برگ یوالف مشاهده شد

 تحقیقات انجام شده، نتایج حاصل از پژوهش حاضر را تایید می نمایند.
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3020ماه  بهمن  03و92مشهد مقدس،  

 
 150 آرژینین: A1:شاهد، C میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبار مانی. درصد پوسیدگیروی  آرژینیناثر تیمار  -3شکل 

درصد آزمون چند  5. در هر ستون، میانگین های دارای حرف مشترک در سطح میکرومول 300 آرژینین: A2 میکرومول

 دامنه ای دانکن با هم تفاوت معنی داری ندارند. 

 

 
 میوه توت فرنگی رقم پاروس طی انبار مانی. نشت یون و میزان پراکسیداسیون لیپیدها یروی  رژینینآاثر تیمار  -4شکل 

C ،شاهد:A1 :میکرومول 150 آرژینین A2 :در هر ستون، میانگین های دارای حرف مشترک در میکرومول 300 آرژینین .

 . درصد آزمون چند دامنه ای دانکن با هم تفاوت معنی داری ندارند 5سطح 
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