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اثر پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت میوة گالبی
) (Pyrus communisرقم اسپادونا
مرجانالسادات حسینی ،1مصباح باباالر  *2و محمدعلی عسكري
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 2 ،1و  .3دانشجوي كارشناسي ارشد ،استاد و استاديار ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،كرج
(تاريخ دريافت - 11/6/12 :تاريخ تصويب)11/12/6 :

چكیده
در اين مطالعه ،اثر كاربرد قبل و پس از برداشت پوتريسين به همراه تيمار گرمايي بر كيفيت و عمر
انبارماني ميوة گالبي رقم اسپادونا بررسي شده است .آزمايش بهصورت فاكتوريل برپاية طرح كامالً
تصادفي در  3تكرار انجام شد .ميوهها طي فصل رشد در  3مرحله بهترتيب  63 ،33و  13روز بعد از
تمامگل با  4سطح پوتريسين ( 1 ،3/5 ،3و  2ميليموالر) مهافشاني شدند .همان ميوهها پس از
برداشت در پوتريسين (در همان غلظتهاي قبل از برداشت) و آب گرم در  3سطح ( 43و  53درجة
سانتيگراد و شاهد) بهمدت  5دقيقه غوطهور شدند .ميوهها بعد از تيمار در سردخانه با دماي 3±1
درجة سانتيگراد و رطوبت نسبي 83ـ  85درصد بهمدت  21هفته نگهداري شدند .ميوهها هر سه هفته
يک بار از انبار خارج و از نظر خصوصيات مختلف كمّي و كيفي مثل كاهش وزن ،سفتي بافت ميوه،
 ،pHاسيديتة قابل تيتراسيون ،مواد جامد محلول و شاخص طعم اندازهگيريشده قرار گرفتند .نتايج
نشان داد كاربرد  1و  2ميليموالر پوتريسين در زمان داشت و پس از برداشت سبب حفظ سفتي بافت
ميوه ،كاهش از دست دادن آب ميوه از طريق پوست و نيز كندكردن روند تغييرات  pHو اسيديتة قابل
تيتراسيون نسبت به شاهد شدند .همچنين مواد جامد محلول و شاخص طعم در ميوههاي تيمارشده در
ابتداي آزمايش كمتر از نمونههاي شاهد بودند ،درحاليكه در مراحل پاياني مقادير مواد جامد محلول
بيشتر از شاهد بودند .تيمار گرمايي  43و 53درجة سانتيگراد بهمدت  5دقيقه سبب افزايش مواد جامد
محلول و شاخص طعم شدند ،اما تأثير معناداري بر كاهش وزن ،سفتي بافت ميوه pH ،و اسيديتة قابل
تيتراسيون نداشتند.
واژههاي کلیدي :آب گرم ،انبارماني ،پليآمين ،گالبي
مقدمه
گالبی  Pyrus communisمنبع خوبی از
آنتیاکسیدانهای طبیعی به شمار میرود که بخشی از
ظرفیت آنتیاکسیدانی آن بهدلیل ترکیبات فنلی است
) .(Galvis-Sanchez et al., 2003گالبی میوة فرازگر
* تلفن03343131413 :

)(Pyrus communis

است که رسیدن آن با تولید اتیلن و نرمشدن قابل
توجهی همراه است که در نهایت عمر انبارمانی محصول
را کاهش میدهد.
یکی از زمینههای مهم کشاورزی و باغبانی استفاده از
ترکیبات طبیعی و سازگار با گیاه ،طبیعت و انسان در
Email: mbabalar@ut.ac.ir

441

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،54شمارة  ،3پاییز 3333

تولید و نگهداری محصول است .پلیآمینها،
هیدروکربنهای آلیفاتیک با وزن مولکولی کم و دارای
زنجیرة خطی 3ـ 34کربنه و دو گروه آمینی انتهایی
هستند ) .(Kalac & Krausov, 2005پلیآمینها با اتصال
به سطح غشا ،سبب استحکام آن میشود که درنهایت به
تغییر در نفوذپذیری غشا و انتقال فعال مواد از طریق آن
منجر میشود ( .)Tiburcio et al., 1994پلیآمینها با
تأثیر مستقیم بر آنزیمهای متصل به غشا و یا با تأثیر بر
بارهای منفی سطح غشا ،فعالیت آنزیمها را تحتتأثیر قرار
میدهند .پلیآمینهای خارجی موجب حفظ پایداری
غشاهای کلروپالست و مانع از تجزیة کلروفیل میشوند.
افزودن پلیآمینها به محیط ،سبب افزایش سنتز
پروتئینها DNA ،و  RNAمیشود ).(Lee et al., 1997
عقیده بر این است که پلیآمینها نقش ضد پیری دارند و
گزارشها بیانگر آن است که کاربرد خارجی پلیآمینها
عمر پس از برداشت و کیفیت میوهها را از طریق حفظ
سفتی بافت ،کاهش تولید اتیلن ،به تأخیرانداختن
تغییرات رنگ ،مواد جامد محلول و اسیدیتة قابل
تیتراسیون و محافظت میوهها در برابر آسیب سرمازدگی و
صدمات مکانیکی بهبود میبخشند ( Valero et al.,
 .)2002استفاده از پوتریسین در هلو منجر به کاهش
تولید اتیلن و مواد جامد محلول و  pHمیشود ،درحالیکه
اسیدیتة قابل تیتراسیون و سفتی افزایش مییابد .کاهش
وزن در زمان انبارمانی کمتر مشاهده شد و انبارمانی
افزایش پیدا کرد ( .)Zokaee & Esna-Ashari, 2008اثر
پوتریسین در  5غلظت ( 3 ،0/4 ،0و  4میلیمول بر لیتر)
بر انبه نشان داد که مهافشانی قبل از برداشت مؤثرتر از
غوطهوری پس از برداشت است .سفتی و  TSSمیوههای
تیمارشده باالتر بود در حالیکه پوسیدگی ،اسیدیته و
قندهای کل و احیانشده کاهش پیدا کردند ( Malik et
 .)al., 2003تیمار قبل از برداشت پوتریسین با غلظت 4
میلیمول بر لیتر تأثیر بیشتری در به تأخیرانداختن
رسیدن میوة آلو ،کاهش تولید اتیلن و سرعت تنفس دارد
(.)Khan et al., 2008
تیمار گرمایی پس از برداشت ،یکی از روشهای
فیزیکی و غیرتخریبی مهم برای کنترل پوسیدگیها و
بیماریهای پس از برداشت است ( Larrigaudieare et
 ).al., 2002; Fallik et al., 2004تیمار گرمایی در میوهها

و سبزیها به طرق مختلف استفاده میشود که عبارتاند
از :فروبردن (غوطهوری) در آب گرم ،بخار گرم ،هوای
خشک و داغ و یا شستوشو و برسزنی با آب گرم
) .(Lurie, 1998از تیمارهای گرمایی میتوان در مواردی
مثل جلوگیری یا کاهش سرعت رسیدن میوهها ،القای
مقاومت به آسیب سرمازدگی و آسیب خارجی پوست نیز
استفاده کرد که نتیجة آن افزایش انبارمانی و بازاررسانی
محصوالت است .براساس گزارشها ،تیمار با آب گرم
بهمنزلة روشی تجارتی پذیرفته شده است و با اضافهشدن
روش برسزنی به آن پیشرفت قابل توجهی در آن حاصل
شده است ) .(Paull & Chen, 2000در بین روشهای
تیمار گرمایی ،غوطهوری در آب گرم مزایایی دارد که از
آن جمله میتوان به استفادة آسان ،تیمار در مدت کوتاه،
مشاهدة محصول و زیر نظر گرفتن آن هنگام تیمار،
قابلیت کنترل دمای آب و میوهها و از بین رفتن عوامل
پوسیدگی سطح میوه ،صرف هزینة کمتر و تجاریبودن
آن اشاره کرد و همچنین با توجه به اینکه آب محیط
مؤثرتری (نسبت به هوا) برای انتقال حرارت است ،برای
بیشتر اهداف آب ترجیح داده میشود ( ;Lurie, 1998
 .)Fallik, 2004غوطهوری کیوی فروت در آب گرم
 40،54و  44درجة سانتیگراد به مدت  5 ،1و  4دقیقه
نشان داد میزان آب ازدستدهی  4برابر شاهد بود .سفتی
میوه ابتدا کاهش یافت ،اما تا پایان دورة انبارمانی روند
ثابتی داشت ،ویتامین ث در طول انبارمانی افزایش یافت.
مقادیر  EC ،PHو تغییرات  TAنسبتاً ثابت بودند ،اما از
میزان سبزی رنگ میوه کاسته شد ( Fatahi moghadam
 .)et al., 2008پوسیدگی گالبیهای اسپادونای مایهکوبی
شده با  Penicillium expansumتقریباً بهطور کامل با آب
سانتیگراد برای  4دقیقه) به همراه اشعة

گرم ( 54درجة
گاما ( 40کیلوراد) جلوگیری میشود .همین تیمارها
سبب تأخیر در توسعة بیماری در میوههای تلقیحشده با
میشود (Ben-
 Alternaria tenuisو  Botrytis cinerea
 .)Arie et al., 2002تیمار آب گرم  40درجة سانتیگراد
بهمدت  4دقیقه سبب کاهش پکتین متیلاستراز و
پلیگاالکتروناز در میوههای انبه میشود و سفتی گوشت
میوهها حفظ میشود ( .)Benitez et al., 2006در این
پژوهش استفاده از پوتریسین و تیمار گرمایی در افزایش
عمر پس از برداشت گالبی رقم اسپادونا بررسی شده است.

حسینی و همکاران :اثر پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت ...

مواد و روشها
محل انجام پژوهش

برای انجام آزمایش درختان 31سالة گالبی رقم اسپادونا
واقع در باغ مرکز تحقیقات گروه باغبانی دانشگاه تهران
واقع در منطقة محمدشهر استان البرز انتخاب شدند.
اعمال پوتریسین طی فصل رشد

این طرح در باغ بهصورت کامالً تصادفی با  5سطح
پوتریسین ( 3 ،0/4 ،0و  4میلیموالر) در  3تکرار و با 4
درخت در هر واحد آزمایشی انجام و شاهد بدون
محلولپاشی در نظر گرفته شد (تعداد درختان
محلولپاشی شده  31درخت بود و  1درخت بهمنزلة
شاهد در نظر گرفته شد) .این درختان طی فصل رشد در
سه زمان مختلف بهترتیب  30روز بعد از تمامگل 10 ،روز
بعد از تمامگل و  30روز بعد از تمامگل (چهار هفته قبل
از برداشت) مهافشانی شدند .مرحلة تمامگل تقریباً اوایل
اردیبهشتماه (روزهای دوم و سوم) بود .میوهها در مرحلة
سبز بالغ (ششم شهریورماه سال  )1931براساس تعداد روز
بعد از تمامگل با دست برداشت شدند .برای بررسی
کیفیت میوههای تیمارشده با پوتریسین در زمان برداشت
(منظور روز صفر) طرح بهصورت کامالً تصادفی و شامل
چهار سطح پوتریسین ( 3 ،0/4 ،0و  4میلیموالر) بود.
طرح آماری در این پژوهش به دو صورت انجام گرفت
که در زمان برداشت یعنی روز صفر بهصورت کامالً
تصادفی ،همانطور که در قسمت باال ذکر شد و پس از
برداشت بهمنظور ارزیابی قابلیت انبارمانی میوههای گالبی
(پس از برداشت و بعد از اعمال غوطهوری) ،بهصورت
فاکتوریل سهعاملی با چهار سطح پوتریسین (شامل سه
بار محلولپاشی با پوتریسین طی فصل رشد و یک مرحله
هم غوطهوری پس از برداشت با پوتریسین ،با غلظتهای
مختلف  3 ،0/4 ،0و  4میلیموالر) ،تیمار گرمایی با سه
سطح (شاهد 50 ،و  40درجة سانتیگراد) و زمانهای
نگهداری در سردخانه با هفت سطح (،34 ،34 ،3 ،1 ،3
 43 ،31هفته) و سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی
بهصورت زیر انجام گرفت.
اعمال پوتریسین و تیمار گرمایی پس از برداشت

میوههای محلولپاشی شده با پوتریسین ،پس از برداشت
از نظر اندازه ،درجة رسیدگی و عاریبودن از هر گونه
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بیماری بررسی و انتخاب شدند .دوباره همین میوهها ،بعد
از برداشت نیز در پوتریسین با همان غلظتهای قبل از
برداشت ( 3 ،0/4 ،0و  4میلیموالر) بهمدت  4دقیقه
غوطهور شدند (مثالً میوههای محلولپاشی شده با
پوتریسین  0/4میلیموالر ،در همان محلول پوتریسین
 0/4میلیموالر غوطهور شدند) .سپس میوههای هر تیمار
پوتریسین ( 3 ،0/4 ،0و  4میلیموالر) از محلول خارج و
به  3دسته تقسیم شدند و بهمدت  4دقیقه در آب با
دمای  40 ،50درجة سانتیگراد و شاهد (آبمقطر در
دمای معمولی) غوطهور شدند .میوهها پس از انجام تیمار
گرمایی ،از محلول خارج و برای خشکشدن در سبدهایی
قرار داده شدند .الزم به ذکر است برای هر کدام از
تیمارهای غوطهوری در پوتریسین و آب گرم  3تکرار و
برای هر تکرار  5عدد میوه در نظر گرفته شده بود.
برای همة تیمارها (اعم از پوتریسین ،آب گرم و اثر
متقابل آنها) بهمدت  4ماه نگهداری در انبار 4 ،مرحله
اندازهگیری انجام گرفت .اندازگیری صفات مورد نظر هر
سه هفته یک بار در طول دورة نگهداری میوهها در
سردخانه ( 0±3درجة سانتیگراد) و رطوبت نسبی در حد
10ـ  14درصد انجام گرفت .برای ایجاد حالت مشابه با
خردهفروشیها ،نمونهها بهمدت  45ساعت در دمای
محیط قرار گرفتند و سپس از نظر صفات کمّی و کیفی
بررسی شدند.
شاخصهای اندازهگیریشده

برای تعیین میزان درصد کاهش وزن ،هر ظرف در ابتدای
آزمایش (قبل از انبارداری) و بالفاصله بعد از خروج از
سردخانه دوباره وزن شد و درصد کاهش وزن با توجه به
وزن اولیه محاسبه شد ( .)Zhang et al., 2002برای
تعیین سفتی گوشت میوه ،پوست میوه در سه نقطه از
بخش استوایی برداشت شد و سفتی بافت با استفاده از
دستگاه پنترومتر با قطر پروپ هشت میلیمتر برحسب
کیلوگرم بر سانتیمتر ثبت شد .برای سنجش  pHعصارة
میوه 4 ،میلیلیتر عصارة خالص میوه و  54میلیلیتر
آبمقطر را در بشر ریخته و پس از قرار دادن الکترود در
محلول pH ،قرائت شد ) .(Mostofi & Najafi, 2005برای
اندازهگیری اسیدیتة قابل تیتراسیون ،مقدار  4میلیلیتر
عصارة صافشدة میوه را با آبمقطر به حجم 40
میلیلیتر رسانده و سپس با استفاده از سود  0/3نرمال تا
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رسیدن  pH = 1/4-1/3تیتر کرده و میزان سود مصرفی
ثبت شد .مقدار اسیدیتة قابل تیتراسیون برحسب درصد
اسید غالب میوه اسید مالیک گزارش شد ( Saini et al.,
 .)2000برای اندازهگیری مواد جامد محلول کل ()TSS
چند قطره از عصارة میوه با استفاده از قطرهچکان روی
منشور دستگاه رفرکتومتر (مدل )ATAGO-ATC-20E
ریخته و عدد قرائت شد .عدد حاصل بیانگر مواد جامد
محلول است که بهصورت درصد بیان میشود ( Mostofi
 .)& Najafi, 2005شاخص طعم میوه یا کسر رسیدگی
( )TSS/TAنسبت بین مواد جامد محلول کل به اسیدیتة
قابل تیتراسیون است.
تجزیة آماری دادههای بهدست آمده به کمک
نرمافزارهای  MSTATCو  SASانجام و مقایسة میانگینها
با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن انجام شد.
نتایج
درصد کاهش وزن :نتایج نشان میدهد میزان کاهش وزن
طی مدت انبارداری روند افزایشی داشت .پوتریسین به
همراه تیمار آب گرم بر میزان افت وزن در سطح
یکدرصد معنادار بود (جدول .)3کاهش وزن در میوههای
شاهدی که تحت تیمار گرمایی  40درجة سانتیگراد
بودهاند بیشتر از میوههای تیمارشده با پوتریسین و تیمار
گرمایی بود (شکل .3الف) .در غلظت  4میلیموالر
پوتریسین و دمای  40درجة سانتیگراد کمترین کاهش
وزن وجود داشت (جدول .)3

سفتی بافت میوه :میزان سفتی طی دورة انبارمانی
کاهش داشت .تیمار پوتریسین هم در زمان برداشت و هم
طی انبارمانی سبب حفظ سفتی بافت میوه شد
(جدولهای  4و  .)3بیشترین سفتی مربوط به میوههای
تیمارشده با  3و  4میلیموالر پوتریسین و کمترین مربوط
به تیمار  0/4میلیموالر پوتریسین و شاهد بود
(شکل.3ب) .تیمار گرمایی تأثیر معناداری بر سفتی
نداشت (جدول.)3
 pHعصارة میوه :مقدار  pHطی مدت انبارمانی
افزایش داشت .غظت کم پوتریسین ( 0/4میلیموالر) در
کاهش  pHطی مدت انبارمانی چندان مؤثر نبود اما
غلظتهای  3و  4میلیموالر کمترین  pHرا نسبت به
شاهد طی مدت انبارمانی داشتند (شکل.4الف) .بین
سطوح پوتریسین هم در زمان برداشت و هم طی
انبارمانی اختالف معناداری وجود داشت (جدولهای  4و
 ،)3اما بین سطوح تیمار گرمایی اختالف معنا داری وجود
نداشت (جدول.)4
اسیدیتة قابل تیتراسیون ( :)TAمیزان  TAطی
مدت انبارمانی روند افزایشی داشت .بین سطوح
پوتریسین هم در زمان برداشت و هم طی انبارمانی
اختالف معناداری وجود داشت (جدولهای  4و .)3
غلظت  0/4میلیموالر پوتریسین طی زمان انبارمانی
تفاوتی با شاهد از نظر اسیدیتة قابل تیتراسیون نداشت
اما غلظت  3و  4میلیموالر مصرف اسیدهای آلی را طی
زمان کند کرد (شکل .4ب) .تیمار گرمایی تأثیر معناداری
بر  TAنداشت (جدول.)3

جدول  .3تجزیة واریانس صفات کمّی و کیفی میوههای گالبی رقم اسپادونا در شرایط انبارمانی با غلظتهای مختلف پوتریسین و تیمار
گرمایی
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجة
آزادی

کاهش وزن

سفتی

اسیدیته

اسیدیتة قابل تیتراسیون

مواد جامد محلول

شاخص طعم

زمان
غلظت پوتریسین
تیمار گرمایی
زمان × پوتریسین
زمان × تیمارگرمایی
پوتریسین × تیمارگرمایی
زمان × پوتریسین × تیمارگرمایی
خطای آزمایش

1
3
4
31
34
1
31
311

**313/53
**5/11
3/4ns
3ns
0/14ns
**5/33
4/43ns
3/51

**343/43
**51/34
0/313ns
0/454ns
0/414ns
0/031ns
0/433ns
0/51

**0/441
**3/44
0/034ns
**0/31
0/0014ns
0/003ns
0/0053ns
0/001

**0/001
**0/033
0/0004ns
0/0003ns
0/0004ns
0/00004ns
0/0003ns
0/00035

**3/13
**4/51
**3/01
**0/33
0/45ns
0/013ns
0/33ns
0/43

**343/3
**454/44
**54/03
**33/33
4/04ns
3ns
5/14ns
5/34

31/44

33/41

3/15

3/54

5/03

4/45

ضریب تغییرات ()%

* و ** :معنادار در سطح احتمال  4و 3درصد و  nsعدم معناداری.

443

حسینی و همکاران :اثر پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت ...

شکل  .3تأثیر تیمارهای پوتریسین و آب گرم بر درصد کاهش وزن میوههای گالبی رقم اسپادونا (الف)،
تأثیر پوتریسین بر میزان سفتی میوههای گالبی رقم اسپادونا (ب)
* ستونهای دارای حروف مشترک با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  4درصد اختالف معنادار ندارند.

در میوههای غوطهور در آب گرم  40درجة سانتیگراد
نسبت به میوههای شاهد بهطور قابل مالحظهای TSS
افزایش یافته بود (شکل.3الف).
شاخص طعم ( :)TSS/TAدر طول زمان شاخص طعم
میوه افزایش یافته بود و میوههای تیمارشده با پوتریسین
در مقایسه با شاهد طی انبارمانی  TSS/TAکمتری
داشتند (شکل.4د) .میوههای تیمارشده در آب  50و 40
درجة سانتیگراد باالترین شاخص طعم را داشتند
(شکل.3ب).

مواد جامد محلول :بین سطوح پوتریسین هم در
زمان برداشت و هم طی انبارمانی اختالف معناداری وجود
داشت (جدولهای  4و  .)3در طول نگهداری میوهها TSS
بهتدریج زیاد شد اما در هفتههای آخر نگهداری  TSSکم
شد .استفاده از پوتریسین  3و  4میلیموالر بهطور
معناداری تغییرات  TSSطی مدت انبارداری را کاهش داد
(شکل.4ج).
بین سطوح آب گرم اختالف معناداری وجود داشت
(شکل.)4

جدول  .4تأثیر پوتریسین در زمان برداشت بر خواص کمّی و کیفی گالبی رقم اسپادونا
( )Kg/cm

اسیدیته
()pH

اسیدیتة قابل
تیتراسیون ()%

مواد جامد
محلول ()%

شاخص
طعم

شاهد

3/43 c

5/33 a

0/31 b

33/5 a

34/33 a

0/4 mM

30/14 b

5/01 a

0/31 b

33/4 a

31/34 ab

3 mM

33/34 ab

3/1 b

0/33 a

34/53 a

33/13 bc

4 mM

33/44 a

3/41 b

0/53 a

34/33 a

43/11 c

سفتی

صفات
تیمار

2

پوتریسین
(زمان برداشت)

جدول  .3تأثیر پوتریسین و تیمار گرمایی طی انبارمانی بر خواص کمّی و کیفی گالبی رقم اسپادونا
صفات
تیمار
پوتریسین
(طی انبارمانی و پس
از برداشت)
آب گرم

شاهد
0/4 mM
3 mM
4 mM
شاهد
50°C
40°C

کاهش وزن
()%
4/03 a
1/43 ab
1/44 b
1/5 b
1/15 a
1/43 a
1/44 a

سفتی

2

) (Kg/cm

4/34 b
4/04 b
1/1 a
1/13 a
4/13 a
4/14 a
4/3 a

اسیدیته
()pH
5/44 b
5/3 a
5/04 c
5/03 c
5/31 a
5/34 ab
5/34 b

اسیدیتة قابل
تیتراسیون ()%
0/34 b
0/33 b
0/34 a
0/31 a
0/331 a
0/331 a
0/333 a

* ستونهای دارای حروف مشترک با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال 4درصد اختالف معنادار ندارند.

مواد جامد
محلول ()%
33/53 a
33/45 a
33/4 b
33/04 b
33/34 b
33/41 b
33/45a

شاخص
طعم
54/4 a
54/35 b
31/13 c
31/53 c
31/34 b
33/43 b
50/34 a
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شکل  .4تغییرات میزان ( pHالف) ،اسیدیتة قابل تیتراسیون (ب) ،مواد جامد محلول (ج) ،شاخص طعم
(د) میوههای گالبی تیمارشده با غلظتهای مختلف پوتریسین طی دورة انبارمانی

شکل  .3تأثیر تیمار گرمایی بر میوههای گالبی رقم اسپادونا طی انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول (الف) ،میزان شاخص طعم (ب)

بحث
درصد کاهش وزن :افزایش درصد کاهش وزن طی مدت
انبارمانی در نتیجة تبخیر آب از سطح میوههاست.
بهطورکلی ،تبخیر و تعرق و تنفس محصوالت پس از
برداشت موجب کاهش وزن میشود و بهعالوه ،هرچه از
مدت انبارمانی محصول بگذرد کاهش وزن بیشتر میشود.
تیمار پوتریسین در مقایسه با شاهد از کاهش وزن میوهها
طی دورة انبارمانی جلوگیری میکند که احتماالً به این
دلیل است که پوتریسین با اتصال به غشای سلولی سبب
پایداری غشا و حفظ واکسهای الیة کوتیکول میشود و

بدین ترتیب نقش مهمی در کاهش تبادالت آب از پوست
میوه ایفا کرده است ) .(Enas et al., 2010درنتیجه،
پلیآمینها سبب حفظ سالمت غشا میشوند .جلوگیری
از کاهش وزن در میوههای تیمارشده با غلظت 4
میلیموالر پوتریسین و دمای  40درجة سانتیگراد
احتماالً بهدلیل این است که پلیآمینها در سنتز
پروتئینهای شوک گرمایی در شرایط تنش گرما نقش
دارند و سنتز این پروتئینها در  50درجة سانتیگراد آغاز
میشود .در سلولهای تحت تنش گرما فرم اتصالی
پلیآمینها نسبت به فرم آزاد بیشتر است و این نتایج
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نشان میدهند که وضعیت متابولیکی پلیآمینها در
سلول با تأثیر بر ثبات و خواص فیزیکی غشای سلولی
سنتز پروتئینهای شوک گرمایی در شرایط تنش گرما را
تحتتأثیر قرار میدهد ( Gonzalez-Aguilar et al.,
 .)2000این اثر در تعدادی از میوهها از جمله هلو
( )،Zokaee Khosroshahi & Esna-Ashari, 2008نارنگی
( (Hasdai et al., 1986و زردآلو )(Enas et al., 2010
گزارش شده است.
سفتی بافت میوه :کاهش سفتی طی دورة انبارمانی
به این دلیل است که در طول رسیدن ،آنزیمهای پلی
گاالکتروناز 3و پکتین متیل استراز 4سبب دیمتیله شدن
اسیدگاالکتورونیک در پکتینهای دیوارة سلولی میشوند
و درنتیجه ،یون کلسیم موجود در زنجیرههای پلیمری
دیوارة سلولی آزاد شده و در نتیجه نرمشدن دیوارة
سلولها ،نرمشدن میوه اتفاق میافتد ( Wei et al.,
 .)2010افزایش سفتی در میوههای تیمارشده با پوتریسین
 3و  4میلیموالر در مقایسه با شاهد را میتوان بهدلیل
اتصال پوتریسین به ترکیبات پکتیکی دیوارة سلولی نسبت
داد .این اتصال به ثبات و پایداری دیوارة سلولی منجر
می شود که پس از تیمار قابل تشخیص است .این اتصال
مانع از فعالیت آنزیمهای تجزیهکننده دیواره از جمله
پکتین متیل استراز و پلیگاالکتروناز میشود که بهنوبة
خود ،نرمشدن میوهها را در انبار کاهش میدهد ( Valero
 .)et al., 2002همچنین در آزمایش دیگری نفوذدادن
پلیآمینها به داخل میوه سبب افزایش فوری در سفتی
میوه سیب و نیز سبب کاهش نرمشدن آن در انبار صفر
درجه شده است ) .(Kramer et al., 1991افزایش سفتی
بافت تحتتأثیر پوتریسین در بسیاری از میوهها از جمله
سیب ) ،(Kramer et al., 1991توتفرنگی ( Ponappa et
 ،)al., 1993هلو ( )،Bregoli et al., 2002نارنگی ( Valero
 )et al., 1998و آلو ) (Serrano et al., 2003گزارش شده
است.
 pHو  TAعصارة میوه :در میان فعالیتهای
متابولیکی ،تنفس مهمترین فرایند است که ممکن است
طی رسیدن و انبارمانی ،اسیدهای آلی که بهمنزلة ذخیرة
انرژی در بافت میوه است بهدلیل تنفس مقدار زیادی
1. Pectin methyl esterase
2. Polygalacturonase
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تجزیه شوند و همزمان با رسیدن میوه افزایش  pHعصاره
و کاهش  TAدر طول مدت انبارمانی مشاهده شود
( .)Wills et al., 1998تیمار  3و  4میلیموالر پوتریسین
منجر به مصرف کندتر اسیدهای آلی طی انبارمانی شد
که به نظر میرسد پوتریسین با کندکردن فرایند رسیدن
و فعالیتهای متابولیکی تنفس ،سبب کاهش مصرف
اسیدهای آلی (حفظ  )TAو مانع افزایش  pHطی
انبارمانی شده است ( Valero et al., 2002; Lester et al.,
 .)2000این نتایج در توتفرنگی (Zokaee & Esna-
 )Ashari, 2008و آلو ) (Khan et al., 2008نیز گزارش
شده است.
 TSSمیوه :افزایش مقدار  TSSمیوه در طول
انبارمانی در گالبی ممکن است بهدلیل تغییر شکل
ترکیبات پکتیک ،هیدرولیز ترکیبات پیچیدة
کربوهیدراتها مانند نشاسته به ترکیبات سادهتر مانند
فروکتوز و گلوگز و یا دهیدراسیون سلولهای میوه و
غلیظشدن شیرة سلولی باشد .همچنین کاهش مقدار
 TSSکل در اواخر دورة نگهداری در سردخانه ممکن
است به این دلیل باشد که ترکیبات سادة قندی وارد
سیکل تنفسی سلولی شده و انرژی مورد نیاز برای
سلولها را فراهم کرده و به دنبال آن از مقدار  TSSکل
کم شده است .مقدار کربوهیدراتها به غیر از ساکارز یک
ماه بعد از برداشت و در دورة انبارمانی افزایش مییابد و
بعد از آن مقدار این ترکیبات بهتدریج کم میشود.
میوههای شاهد طی انبارمانی  TSSکل باالتری نسبت به
میوههای تیمارشده با پوتریسین دارند که به نظر میرسد
با گذشت زمان در میوههای شاهد بهدلیل پیشرفت فرایند
رسیدن ،ابتدا نشاسته و ترکیبات نامحلول به قندهای
محلول تبدیل شده است و قندها افزایش یافتهاند و سپس
با پیری و افزایش شدت تنفس قندها به آب و
دیاکسیدکربن تجزیه و مقدار آنها کم شده است اما در
میوههای تیمارشده روند تبدیل نشاسته به قندها با
کاهش میزان تنفس کند میشود که نتیجة آن جلوگیری
از افزایش غیرعادی مواد جامد محلول بود .این نتایج در
آلو نیز گزارش شده است ).(Khan et al., 2008
میوههای غوطهور شده در آب گرم  TSSباالتری
نسبت به شاهد داشتند که احتماالً بهدلیل افزایش
فعالیت آنزیم اینورتاز در محدودة دمایی  50تا  10درجة
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سانتیگراد ( (Ranwal et al., 1992و یا بهدلیل افزایش
موقتی تنفس و تبدیل مواد نشاستهای به قند باشد
) .(Klein & Perry, 1982این نتایج در گوجهفرنگی
) (Lurie & Klein, 1992و توتفرنگی ( Garcia et al.,
 )1995نیز گزارش شده است.
شاخص طعم یا کسر رسیدگی ( :)TSS/TAنسبت
قند به اسید بهمنزلة درجة رسیدگی مطرح میشود
( .)Valero et al., 2006تغییرات شیمیایی و فیزیولوژیکی
داخلی طی دوران رسیدن ،افزایش قندها و مواد جامد
محلول و کاهش اسیدیته است (.)Wills et al., 1998
طی مدت نگهداری شاخص طعم میوه افزایش یافت.
چراکه در زمان انبارمانی میوة گالبی ،همزمان با افزایش
تغییرات  pHعصارة میوه ،درصد کل اسیدهای آلی کاهش
و به دنبال آن نسبت قند به اسید افزایش مییابد.
میوههای تیمارشده در آب گرم باالترین شاخص طعم را
دارند بهدلیل اینکه  TAتحتتأثیر قرار نمیگیرد ،اما TSS
در میوههای تیمارشده باالتر باقی میماند و شاخص طعم
(نسبت  (TSS/TAبیشتر میشود ( Lurie & Klein,
 .)1992تیمار پوتریسین با کاهش شدت تنفس میوه طی
رسیدن سبب کندشدن مصرف اسید و قند میشود و
درنتیجه شاخص طعم کاهش مییابد (.)Nikkhah, 2011
همیشه پایینبودن  TSS/TAنشاندهندة شاخص طعم
پایینتر نیست .اگرچه میوههای شاهد در کل طی
انبارمانی طعم بهتری دارند ،در پایان عمر انبارمانی با
مصرف اسید و قند و تبدیل آنها به دیاکسیدکربن و

آب ،طعمشان نامطلوب میشود .مصرفکنندگان
میوههای شیرین اما با مقدار معینی اسید را ترجیح
میدهند .پس با پیشرفت رسیدگی میوههای تیمارشده با
پوتریسین بهتر از شاهد میشوند ( Crisosto & Crisosto,
.)2002
نتیجهگیری کلی

تیمار  3و  4میلیموالر پوتریسین سبب افزایش سفتی
بافت میوه ،کاهش از دست دادن آب میوه از طریق پوست
و نیز کندکردن تغییرات  TSS ،pH ،TAو شاخص طعم
شده و رسیدن و پیری میوهها را به تأخیر انداخته و
درنهایت سبب حفظ کیفیت و افزایش انبارمانی میوهها
شده است .آب گرم  40درجة سانتیگراد بهتنهایی سبب
افت بیشتر کاهش وزن شد اما در ترکیب با پوتریسین
اتالف وزن را کاهش داد .همچنین تیمار آب گرم  50و
 40درجة سانتیگراد به مدت  4دقیقه سبب افزایش
 TSSو شاخص طعم شد.
سپاسگزاري
از زحمات و همکاریهای کارکنان ایستگاه تحقیقات و
آزمایشگاههای گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز
دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای دکتر محمدرضا
فتاحی مقدم و خانمها مهندس فرزانه امینزاده و حدیثه
دانشور که در طول این پژوهش همکاری کردند ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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