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کاربرد قبل از برداشت پلیآمینها بر ویژگیهای کیفی و عمر پس از برداشت
میوۀ کیوی رقم هایوارد
سید حسین میردهقان ،1مجید اسمعیلیزاده 2و فرهاد پیرزاد
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 1و  .2دانشیار و استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت - 1332/11/7 :تاریخ تصویب)1333/5/4 :

چکیده
مهمترین مشکالت میوۀ کیوی طی انبارمانی ،عارضۀ نرمشدگی و آلودگی میکروبی است .برای
رفع این مشکالت تیمار قبل از برداشت پوتریسین و اسپرمیدین بر پتانسیل انبارمانی میوۀ کیوی
رقم هایوارد بررسی شد .محلولپاشی برگی غلظتهای مختلف پوتریسین ( 1 ،0و  2میلیموالر) و
اسپرمیدین ( 1 ،0و  2میلیموالر)  40و  20روز قبل از برداشت انجام شد .ویژگیهای مختلف
میوه در زمانهای صفر (قبل از شروع انبارمانی) 11 ،و  14هفته پس از برداشت ارزیابی شد.
میوهها در زمان بلوغ تجاری ( )TSS= 6/2 Brixبرداشت و بهمدت  14هفته در دمای  1/5±1درجۀ
سانتیگراد و رطوبت نسبی 30ـ  35درصد انبار شدند .نتایج نشان داد که بیشترین میزان سفتی
( 3/03کیلوگرم نیرو) مربوط به برهمکنش سطح  2میلیموالر پوتریسین و اسپرمیدین و کمترین
میزان آن ( 2/16کیلوگرم نیرو) مربوط به تیمار شاهد بود .کمترین میزان فعالیت میکروبی،
مالوندیآلدهید و کاهش وزن مربوط به میوههای تیمارشده بودند .میزان فعالیت ضد اکسیدانی،
ترکیبات فنلی و کلروفیل کل تحتتأثیر تیمارها واقع شدند و باالترین مقدار آنها متعلق به
سطوح مختلف پوتریسین و اسپرمیدین بود .تغییرات شاخصهای مختلف رنگ ،ویتامین ث ،مواد
جامد محلول کل ،اسید کل و  pHدر میوههای تیمارشده نسبت به شاهد به تأخیر افتادند.
بهطورکلی ،تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین سبب تأخیر در نرمشدگی و کاهش فعالیت میکروبی
میوهها در طول انبارمانی شدند.
واژههای کلیدی :سفتی ،فعالیت ضد اکسیدانی ،فعالیت میکروبی ،کیوی ،نرمشدگی.
مقدمه
میوة کیوی در دمای صفر درجۀ سانتیگراد و رطوبت
نسبی  30±0درصد میتواند بهمدت 3ـ  4ماه
نگهداری شود .بااینحال کیوی میوهای است که به
اتیلن حساسیت زیادی دارد و غلظت این گاز بین µll-
 0/000-0/041برای پیشرس کردن میوة کیوی و
نرمشدن آن کافی است ( .)Boquete et al., 2004از
مشکالت اصلی درخصوص انبارمانی میوة کیوی عارضۀ
* تلفن03344033090 :

نرمشدگی است .نرمشدن عالوه بر تأثیر بر کیفیت
میوه ،عمر انباری ،قابلیت حملونقل و مقاومت به
بیماریها را نیز تحتتأثیر قرار میدهد ( Deng et al.,
 .)2005یکی از آثار اصلی و شناختهشدة پلیآمینها بر
عمر پس از برداشت میوهها و سبزیها حفظ سفتی
گوشت آنهاست )1993( Kakkar & Rai .گزارش
کردند که تیمار میوههای هلو با غلظت  4میلیموالر
پوتریسین به روش غوطهوری تحت فشار موجب
E-mail: Pirzad_farhad@ut.ac.ir
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افزایش میزان سفتی میوهها طی  46روز پس از
انبارمانی در دمای  9درجۀ سانتیگراد نسبت به شاهد
شد .در آزمایشی دیگر با نفوذ پلیآمینها به روش
تحت فشار به داخل میوة سیب ،افزایش فوری در
میزان سفتی میوه و نیز کاهش نرمشدن آن در انبار
صفر درجۀ سانتیگراد مشاهده شد ( Kramer et al.,
.)1989
 )1998( Valero et al.نیز طی گزارشی بیان
کردند که غوطهوری میوههای لیمو در محلولهای
پوتریسین و اسپرمیدین توانست از طریق حفظ میزان
پلیآمینهای درونزا ،سفتی بافت میوه را نسبت به
شاهد طی دورة انبارمانی افزایش دهد .پلیآمینها
بهدلیل بار مثبتی که دارند میتوانند به بار منفی گروه
کربوکسیل مواد پکتیکی دیوارة سلولی اتصال یابند،
این اتصال مانع از دسترسی آنزیمهای تجزیهکنندة
دیوارة سلولی مانند اگزوپلی گاالکتروناز ،اندوپلی
گاالکتروناز و پکتین متیل استراز به مواد پکتینیشده
و درنتیجه منجر به تأخیر در پیری و کاهش سرعت
نرمشدن فرآورده طی انبارمانی میشوند ( Valero et
 .)al., 2002; Galston et al., 1987عالوه بر این
گزارش شده است که پلیآمینها بهعنوان کاتیونهای
آلی همانند کاتیونهای غیرآلی (آهن و کلسیم کلرید)
فعالیت پکتین متیل استراز را در گوشت گریپفروت
کاهش میدهند (.)Leiting & Wicker, 1997
طی بررسیهای انجامشده پلیآمینهای برونزاد عمر
پس از برداشت و کیفیت میوه را از طریق حفظ سفتی
میوه ،بهتأخیر انداختن تغییرات رنگ ،مواد جامد محلول و
اسیدیتۀ قابل تیتراسیون و نیز محافظت میوههای مختلف
در برابر آسیب سرمازدگی و صدمات مکانیکی بهبود
میبخشند (.)Valero et al., 2002
حفظ سفتی و کاهش نرمشدن بافت در بسیاری از
محصوالت باغبانی از جمله سیب ( Wang et al.,
 ،)1993توتفرنگی (،)Ponappa et al., 1993
گوجهفرنگی ( )Schauenstein et al., 1997گزارش
شده است .میوة کیوی نیز مانند سایر فرآوردهها در
زمان انبارمانی به برخی قارچها آلودهشده و
بیماریهای انباری یکی از مشکالت عمده در انبارمانی
این میوه است .طبق بررسیهای انجامشده کپک

خاکستری ( )Botrytis cinereaمهمترین بیماری میوة
کیوی در دنیاست .شروع آلودگی این بیماری قبل از
برداشت میوه و در باغ اتفاق میافتد (.)Brook, 1990
بنابراین ،با محلولپاشی قبل از برداشت پلیآمینها
میتوان از آلودگی میوهها بر روی درختان و هنگام
انبارمانی در سردخانه جلوگیری کرد .بهنظر میرسد
استفاده از تیمارهای قبل از برداشت کاربرد مؤثرتر و
آسانتری در بهبود کیفیت فرآوردههای باغبانی نسبت
به تیمارهای پس از برداشت دارند .هزینۀ این روش
نسبت به تیمار پس از برداشت کمتر است .در ضمن
هدف بیشتر باغداران تولید میوة مناسب و با کیفیت
باالست و معموالً توجه زیادی به افزایش حفظ کیفیت
میوه بعد از برداشت ندارند؛ بنابراین ،میتوان
محلولپاشی قبل از برداشت درختان میوه را بهعنوان
مرحلهای از کود و سمپاشی بر روی درختان میوه و
بهمنظور افزایش کیفیت میوه در مرحلۀ داشت ،به
باغدار معرفی کرد ( .)Knee, 2002در کاربرد قبل از
برداشت پلیآمینها بر روی میوههای هلو ( Torrigiani
 ،)et al., 2004انبه ( )Malik & Singh, 2006و آلو
( )Khan et al., 2007اعالم شد که فعالیت آنزیمهای
نرمکنندة دیوارة سلولی کاهش یافت و عارضۀ
نرمشدگی به تأخیر افتاد.
هدف از این آزمایش بررسی محلولپاشی قبل از
برداشت برهمکنش غلظتهای مختلف پوتریسین و
اسپرمیدین بر میزان سفتی ،فعالیت میکروبی ،فعالیت
ضد اکسیدانی ،میزان مالوندیآلدهید و خصوصیات
کیفی (شامل کاهش وزن ،ویتامین ث ،اسید کل ،مواد
جامد محلول pH ،و رنگ) میوة کیوی رقم هایوارد در
طول انبارمانی است.
مواد و روشها
محلولپاشی بهصورت برهمکنش غلظتهای مختلف
پوتریسین ( 4 ،0و  9میلیموالر) و اسپرمیدین ( 4 ،0و
 9میلیموالر) روی تاکهای ششسالۀ کیوی رقم
هایوارد از یک تاکستان تجاری در منطقۀ بابل در
استان مازندران انجام شد .این پژوهش در قالب
فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6
تکرار طراحی شد .نحوة تربیت تاکها بهصورت تی -بار
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بالدار 4و فواصل کاشت  6/0×6متر بود .آبیاری
بهصورت قطرهای و هر  3-9روز یکبار بهمدت دو
ساعت انجام میشد .این محلولپاشی  60و  90روز
قبل از برداشت بر روی کل درخت بهویژه بر روی
میوهها تا مرحلۀ آبچک 9در صبح زود انجام گرفت و
هر تاک بهعنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد.
میوهها در زمان بلوغ تجاری ()TSS= 4/9 Brix
برداشت و به آزمایشگاه منتقل شدند و در انبار در
دمای  4/0±4درجۀ سانتیگراد با رطوبت نسبی 30ـ
 30درصد بهمدت  46هفته نگهداری شدند.
اندازهگیری صفات در زمانهای صفر (قبل از شروع
انبارمانی) 44 ،و  46هفته پس از برداشت بررسی شد.
فعالیت ضد اکسیدانی و ترکیبات فنلی

ابتدا بافر فسفات با استفاده از  K2HPO4و
تهیه و  pHآن بر روی  3/3تنظیم شد .سپس  0گرم از
میوههای کیوی با  40میلیلیتر بافر فسفات
عصارهگیری و بهمدت  90دقیقه در دمای  6درجۀ
سانتیگراد سانتریفیوژ شد و سپس از روشناور برای
اندازهگیری فعالیت ضد اکسیدانی و میزان ترکیبات
فنلی کل استفاده شد (.)Serrano et al., 2005
بهمنظور اندازهگیری ترکیبات فنلی از بافر فسفات،
فولین به نسبت  4:40و کربنات سدیم ( 3/0درصد)
استفاده شد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
()U-2000, Hitachi Instrument, Tokyo, Hapan
میزان جذب نور در طول موج  340نانومتر قرائت شد.
درنهایت میزان ترکیبات فنلی با استفاده از استاندارد
گالیک اسید  4میلیموالر برحسب میلیگرم معادل
گالیک اسید در  400گرم وزن تازه بیان شد ( Serrano
.)et al., 2005
برای اندازهگیری فعالیت ضد اکسیدانی از بافر
گالیسن ،ABTS3 ،پراکسید هیدروژن و پراکسیداز
استفاده شد ،شدت جذب هم با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر با طول موج  330نانومتر قرائت شد.
بهمنظور محاسبۀ فعالیت ضد اکسیدانی از استاندارد
KH2PO4

1. Wing T-bar
2. Run off
3. 2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
acid) diamonium salt
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آسکوربیک اسید  4میلیموالر استفاده شد و درنهایت
میزان فعالیت ضد اکسیدانی بر مبنای میلیگرم معادل
آسکوربیک اسید در  400گرم وزن تازه بیان شد
(.)Serrano et al., 2005
فعالیت میکروبی

پس از تهیهکردن آگار و پپتون واتر با غلظت  4درصد
و اتوکالوکردن به همراه تمامی وسایل مورد نیاز،
نمونههای  40گرمی از میوه در  30میلیلیتر پپتون
واتر در شرایط استریل با استفاده از دستگاه
 )Interscience 400p( stomacherبهمدت  30ثانیه
هموژنیزه شدند و سپس زیر هود المینار میزان 3
میلیلیتر پپتون واتر به هر لوله آزمایش اضافه شد.
بهمنظور انجام سری رقیقسازی ،به میزان 4000
میکرولیتر از مخلوط همگنشده به لولۀ آزمایش اول
(حاوی  3میلیلیتر پپتون واتر) اضافه شد .مرحلۀ
رقیقسازی تا رقت  -6انجام شد .در مرحلۀ بعد ،از هر
لولۀ آزمایش  4000میکرولیتر به پتریدیشهای
حاوی آگار استریلشده اضافه و بهمدت  6روز تعداد
کلنیها شمارش شد و میزان فعالیت میکروبی
بهصورت لگاریتم تعداد کلنیهای شمارششده در یک
گرم وزن تازه محاسبه شد (.)Serrano et al., 2005
سفتی

حدود  0/0سانتیمتر از پوست بخش استوایی  6میوه
در هر تکرار جدا و توسط دستگاه سفتیسنج مدل
( )Lutron FG5020میزان سفتی بافت گوشت زیر آن
اندازهگیری شد و برحسب کیلوگرم نیرو نشان داده
شد.
مالوندیآلدهید

میزان مالوندیآلدهید با استفاده از روش پیشنهادی
 )1994( Zhao et al.اندازهگیری شد .میزان جذب در
طول موجهای  039و  400نانومتر قرائت شد .در این
روش میزان مالوندیآلدهید بهعنوان فرآوردة نهایی
پراکسیداسیون لیپیدهای غشا برحسب نانومول در یک
گرم وزن تازه بیان شد.
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شاخص مختلف رنگ

از قسمتهای مختلف پوست میوه بهمنظور محاسبۀ رنگ
استفاده شد .برای این منظور رنگ  6قسمت مختلف از
سطح  0میوه با استفاده دستگاه رنگسنج مدل Konica
 Minolta CR 400اندازهگیری شد .میزان رنگ با استفاده
از شاخصهای * a* ،Lو * bبیان شد.

نتایج و بحث
از آنجاکه در این پژوهش آثار برهمکنش پوتریسین با
اسپرمیدین ،پوتریسین با زمان ،اسپرمیدین با زمان و
اثر برهمکنش پوتریسین و اسپرمیدین با زمان در
بعضی صفات اندازهگیری شده معنادار نشدند ،بهمنظور
تفسیر از آثار سادة پوتریسین و اسپرمیدین که هر
کدام بهطور جداگانه معنادار شده بودند ،استفاده شد.

کلروفیل کل

میزان کلروفیل براساس روش آرنون ()Arnon, 1949
در طول موجهای  460و  443اندازهگیری شد و
برحسب میلیگرم بر گرم وزن تازة میوه بیان شد.
کاهش وزن

برای ارزیابی کاهش وزن ،میوهها قبل از ورود به سردخانه
و سپس در فواصل زمانی مشخص توزین شدند.
اندازهگیری ویتامین ث ،اسید کل ،مواد جامد محلول
و pH

برای اندازهگیری ویتامین ث از روش تیتر با محلول 9
و  4دیکلروفنلایندوفنل 4استفاده شد و نتایج
برحسب میلیگرم در صد گرم وزن تر بیان شد.
اندازهگیری میزان اسیدهای آلی میوه با روش
تیتراسیون با سود  0/9نرمال انجام شد و میزان اسید
کل برحسب درصد محاسبه شد .میزان مواد جامد
محلول کل با قراردادن چند قطره از آب میوة کیوی بر
روی صفحۀ منشور دستگاه قندسنج دستی مدل
 PAL-1 ATAGOساخت کشور ژاپن اندازهگیری و
برحسب درجۀ بریکس بیان شد pH .آب میوه بهطور
مستقیم توسط  pHمتر ( )Germany inolab 720در
دمای  90درجه سانتیگراد اندازهگیری شد.
آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمفزار
 MSTATCو مقایسۀ میانگینها از طریق آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد صورت
گرفت.

1. 2,6-dichlorophenol-indophenol

سفتی

بیشترین میزان سفتی با متوسط میزان  3/03کیلوگرم
نیرو مربوط به برهمکنش سطح  9میلیموالر
پوتریسین و اسپرمیدین و کمترین میزان سفتی با
میانگین  9/44کیلوگرم نیرو مربوط به تیمار شاهد بود
(شکل.)4
نرمشدن میوه در طول دورة انبارمانی حاصل
فعالشدن آنزیمهای تجزیهکنندة پلیساکاریدهای
دیوارة سلولی همانند پکتینمتیلاستراز (،)PME
پلیگاالکتروناز ( )PGو سلوالز بر اثر اتیلن است.
نرمشدن عالوه بر تأثیر بر کیفیت میوه ،عمر انباری،
قابلیت حملونقل و مقاومت به بیماریها را نیز
تحتتأثیر قرار میدهد ( .)Prasanna et al., 2007طی
آزمایشی اعالم کردند که غوطهوری میوههای لیمو در
محلولهای پوتریسین و اسپرمیدین توانست از طریق
حفظ میزان پلیآمینهای درونزا سفتی بافت میوه را
نسبت به شاهد طی دورة انبارمانی افزایش دهد
(.)Valero et al., 1998
 )2012( Torrigiani et al.گزارش کردند که
محلولپاشی اسپرمیدین بر روی میوة هلو در مراحل
اولیۀ نمو 64 ،روز پس از تمامگل ،منجر به
آهستهشدن فرایند نرمشدن گوشت میوه شده است.
آنها عنوان کردند در زمان رسیدن ژنهای
تنظیمکنندة بیوسنتز اتیلن ( )ACO1, ACS1با کاربرد
اسپرمیدین خنثی شدند که این امر منجر به بیان
بسیار آهستۀ ژنهای مسئول نرمشدن میوة هلو شده
است.
در  pHفیزیولوژیکی پلیآمینها به مولکولهای
درون سلول که بار منفی دارند مانند نوکلئیک اسیدها،
فسفولیپیدها و انواع پروتئینها متصل میشوند.
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بنابراین ،با اتصال به گروه کربوکسیل ترکیبات پکتیکی
دیوارة سلولی سبب حفظ سفتی بافت میوه میشوند.
این اتصال سبب ممانعت از عمل آنزیمهای
تجزیهکنندة دیوارة سلولی نظیر پکتینمتیلاستراز و
پلیگاالکتروناز میشود و درنتیجه سبب تأخیر در
نرمشدگی میوه میشود ( ;Mirdehghan et al., 2007
 .)Champa et al., 2014میوههای انگور که با
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غلظتهای مختلف ( 4 ،0/0 ،0و  4/0میلیموالر)
پوتریسین و اسپرمیدین بهروش غوطهوری تیمار شده
بودند میزان سفتی بیشتری نسبت به شاهد داشتند و
بیشترین میزان سفتی مربوط به غلظت  0/0میلیموالر
از هر تیمار بوده است .همچنین کمترین میزان فعالیت
آنزیم پکتیناستراز مربوط به تیمار  0/0میلیموالر بود
(.)Champa et al., 2014

(اسپرمیدین  9 ،4 ،0میلیموالر ( )S0, S1, S2:پوتریسین  9 ،4 ،0میلیموالر )P0, P1, P2:

شکل  . 4آثار برهمکنش تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین بر میزان سفتی گوشت میوة کیوی رقم هایوارد طی انبارمانی در دمای
 4/0±4درجۀ سانتیگراد
ترکیبات فنلی و فعالیت ضد اکسیدانی

اطالعات بهدستآمده از اندازهگیری میزان ترکیبات
فنلی نشان میدهد که تیمار پوتریسین  9میلیموالر و
تیمار اسپرمیدین  9میلیموالر بهطور معناداری مقادیر
باالتری از ترکیبات فنلی را در مقایسه با باقی تیمارها
داشتند (جدول.)4
همانطور که در شکل  9دیده میشود برهمکنش
سطح  9میلیموالر پوتریسین و اسپرمیدین بهطور
معناداری بیشترین میزان فعالیت ضد اکسیدانی
( 33/04میلیگرم معادل گالیکاسید در  400گرم
وزن تازه) را در مقایسه با تیمار شاهد (90/03
میلیگرم معادل گالیکاسید در  400گرم وزن تازه)
داشت (شکل.)9
آنزیمهای ضد اکسیدانی نقش مهمی در دفاع ضد
اکسیدانی در طول فرایندهای رسیدگی میوهها دارند.

فعالیت باالی سوپراکسیدازدیسموتاز و کاتاالز
فرایندهای پیری را در میوهها به تأخیر میاندازد
( .)Asbahi et al., 2012میوههای انبه که با غلظتهای
مختلف پوتریسین ( 4 ،0/4 ،0و  9میلیموالر) تیمار
شده بودند ،میزان ترکیبات فنلی و فعالیت ضد
اکسیدانی بیشتری نسبت به شاهد داشتند .همچنین
در میوههای تیمارشده میزان فعالیت آنزیمهای ضد
اکسیدانی نظیر سوپراکسیددیسموتاز ،پروکسیداز و
کاتاالز نسبت به شاهد بیشتر بود .همانطور که
میدانیم آنزیم سوپراکسیددیسموتاز سبب تبدیل
سوپراکسید به پراکسیدهیدروژن میشود و سپس
آنزیمهای پروکسیداز و کاتاالز پراکسیدهیدروژن را به
آب و اکسیژن تبدیل میکنند .این آنزیمها از سلول در
برابر رادیکالهای آزاد که تحت تنش تولید میشوند،
محافظت میکنند (Nayyar & .)Razzaq et al., 2014
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 )2008( Chanderگزارش کردند ،کاربرد برونزای
پوتریسین در نخود سطوح هیدروژن پراکسیداز و
میزان مالوندیآلدهید را کاهش و فعالیت ضد
اکسیدانی را افزایش داد .میوههای انار تیمارشده با
پوتریسین و اسپرمیدین به روش غوطهوری و تحت
فشار که بهمدت  40روز در دمای  9درجۀ سانتیگراد
انبار شده بودند میزان باالتری از ترکیبات فنلی کل را
در آریلها نسبت به میوههای تیمارنشده نشان دادند
( .)Mirdehghan et al., 2007در این پژوهش
همبستگی مثبت و معناداری با ضریب همبستگی
 r= 0/43در سطح احتمال  4درصد بین ترکیبات فنلی
و فعالیت ضد اکسیدانی مشاهده شد .طی آزمایشی که
ویژگیهای کیفی و کمّی میوة انگور طی انبارمانی را
بررسی کرده بودند ،اعالم کردند که همبستگی مثبتی
بین میزان ترکیبات فنلی و فعالیت ضد اکسیدانی
مشاهده شد ( )Doshi & Adsule, 2008که با نتایج
این پژوهش مطابقت داشت .ازآنجاکه پلیآمینها سبب

تأخیر در فرایند پیری میشوند درنتیجه سبب حفظ
ترکیبات فنلی خواهند شد .افزایش فعالیت ضد
اکسیدانی را هم میتوان به افزایش در میزان ترکیبات
فنلی کل نسبت داد .بنابراین ،بهنظر میرسد که بین
فعالیت ضد اکسیدانی و ترکیبات فنلی رابطۀ خطی
وجود دارد .همبستگی مثبت بین فعالیت ضد
اکسیدانی و ترکیبات فنلی در میوههای زردآلو و انبه
گزارش شده است ( .)Razzaq et al., 2014پلیآمینها
خصوصیت ضد اکسیدانی دارند .اثر ضد اکسیدانی
پلیآمینها به تعداد گروههای آمینی موجود در ملکول
آنها همبسته است ،بهطوریکه اسپرمین نسبت به
اسپرمیدین اثر ضد اکسیدانی بیشتری دارد و فعالیت
ضد اکسیدانی این دو نسبت به پوتریسین باالتر است.
همانند ضد اکسیدانها ،پلیآمینها نیز لیپیدهای غشا
را در مقابل آسیب اکسیداتیو حفظ میکنند و درنتیجه
منجر به حفظ هومئوستازی در سلولهای گیاهی
میشوند (.)Aronova et al., 2005

(اسپرمیدین  9 ،4 ،0میلیموالر ( )S0, S1, S2:پوتریسین  9 ،4 ،0میلیموالر )P0, P1, P2:

شکل  . 9برهمکنش تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین بر میزان فعالیت ضد اکسیدانی میوة کیوی رقم هایوارد طی انبارمانی
در دمای  4/0 ±4درجۀ سانتیگراد
فعالیت میکروبی

نتایج نشان داد اگرچه سطح  4میلیموالر هر یک از
تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین فعالیت میکروبی
کمتری نسبت به شاهد داشتند ،کمترین میزان
فعالیت میکروبی مربوط به سطح  9میلیموالر

پوتریسین و اسپرمیدین بود (جدول .)4میوة کیوی نیز
مانند سایر فرآوردههای باغبانی طی انبارمانی به برخی
از قارچها آلوده شده و بیماریهای انباری یکی از
مشکالت عمدة آن است .طبق بررسیهای انجامشده
کپک خاکستری ( )Botrytis cinereaمهمترین بیماری
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میوة کیوی در دنیاست .ساالنه میزان زیادی از
میوههای کیوی بر اثر پوسیدگی قارچی در انبارها و
سردخانهها از بین میروند و با افزایش مدت انبارمانی،
میزان خسارت بیشتر میشود .شروع آلودگی این
بیماری قبل از برداشت میوه و در باغ اتفاق میافتد
( .)Brook, 1990پلیآمینها بهدلیل بار مثبتشان
قادرند به گروههای منفی کربوکسیل دیوارة سلولی و
نیز به گروه فسفات فسفولیپیدهای غشا اتصال پیدا
کنند و سبب حفظ تمامیت غشای سلولی شوند،
درنتیجه مانع از دسترسی آنزیمهای تجزیهکننده به
دیوارة سلولی و غشاها میشوند ( Leiting & Wicker,
 .)1997بنابراین ،این احتمال وجود دارد که در پژوهش
حاضر تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین از طریق
حفاظت از دیوارة سلولی و غشاها در برابر آنزیمهای
پاتوژنی ،مانع از گسترش آلودگی میوههای کیوی طی
دورههای انبارمانی شده باشند .گزارش شده است که
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بیوسنتز پلیآمینها و نیز آنالوگهای اسپرمیدین
فعالیت ضد قارچی و توانایی کنترل سفیدک پودری در
جو را دارند ( .)Mackintosh et al., 2001همبستگی
مثبت و معناداری در سطح احتمال  4درصد با ضریب
همبستگی  r=0/46بین فعالیت میکروبی و کاهش
وزن وجود داشت که میتوان نتیجه گرفت تیمارهای
پوتریسین و اسپرمیدین توانستند با حفظ غشاهای
سلولی در برابر حملۀ پاتوژنهای قارچی از میزان نشت
یون و درنتیجه از کاهش وزن میوههای تیمارشده
بکاهند .عالوه بر این پلیآمینها بهدلیل توانایی در
حفظ تمامیت غشای دارای پتانسیل ضد پیری هستند
( )Valero et al., 1998و بدین گونه میتوانند از نشت
یونی و درنهایت از کاهش وزن نمونههای تیمارشده
بکاهند .بنابراین ،دلیل احتمالی تأخیر در کاهش وزن
میوههای کیوی تیمارشده با پلیآمین ،حفظ تمامیت
غشا طی دورههای انبارمانی است.

جدول .4آثار سادة تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین بر صفات اندازهگیری در میوة کیوی رقم هایوارد طی انبارمانی در دمای 4/0 ±4
تیمار
(میلیموالر)

فعالیت میکروبی

()mg gallic acid/100 gr FW

( )Log CFU g

کلروفیل کل
()mg/g FW

ترکیبات فنلی

پوتریسین 0
پوتریسین 4
پوتریسین 9

03/00±0/3c
40/30±0/3b
40/63±0/3a

a

3/63±0/3
3/64±0/3b
3/36±0/3c

c

0/44±0/3
0/43±0/3b
0/93±0/3a

اسپرمیدین 0
اسپرمیدین 4
اسپرمیدین 9

00/30±0/3c
40/03±0/3b
43/03±0/3a

3/09±0/3a
3/64±0/3b
3/30±0/3c

0/40±0/3c
0/43±0/3b
0/96±0/3a

-1

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد اختالف معناداری با هم ندارند.

کلروفیل کل

تیمار پوتریسین در سطح  9میلیموالر و تیمار
اسپرمیدین در سطح  9میلیموالر بهطور معناداری
میزان کلروفیل کل بیشتری در مقایسه با باقی تیمارها
داشتند (جدول.)4
پلیآمینهای برونزاد ،رسیدن و پیری را در بسیاری
از میوهها بهتأخیر میاندازند و اتیلن سبب تسریع این
فرایندها میشود SAM .پیشمادة مشترک در مسیر
سنتز پلیآمینها و اتیلن است و این دو ماده در فرایند
رسیدن و پیری در میوهها نقشهای متضادی دارند.
تعادل بین پلیآمینها و اتیلن تأثیر مهمی در تنظیم

فرایند رسیدگی و پیری دارد ( .)Bregoli et al., 2002در
خربزه تیمار پلیآمینها منجر به پراکسیداسیون کمتر
غشا و نگهداری و حفظ بیشتر کلروفیل شد ( Lester,
 .)2000در گوجهفرنگی ،پلیآمینها با جلوگیری از
نسخهبرداری ،تولید و فعالیت آنزیم  ACCسنتاز سبب
کاهش در سطوح  ACCمیشوند که این عمل سبب
کاهش فعالیت آنزیم  ACCاکسیداز میشود و درنهایت
تولید اتیلن کاهش مییابد ( .)Li et al., 1992گزارش
شده است که تیمار برونزاد بهوسیلۀ پلیآمینها با
جلوگیری از فعالیت  ACCسنتاز در سایر میوهها مانند
آووکادو ( )Winer & Alpelbaum, 1986و گالبی
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( )Toumadje & Richardson, 1988نیز ،بیوسنتز اتیلن
را بهشدت کاهش داد.
شاخصهای رنگ سطح پوست

همانطور که در جدول 9نشان داده شده است سطح

 9میلیموالر از هر یک از تیمارهای پوتریسین و
اسپرمیدین توانستهاند بهطور معناداری مقادیر باالتری
از شاخصهای * Lو* ،bهمچنین میزان شاخص *a
کمتری (منفیتری) را در مقایسه با شاهد داشته
باشند.

جدول .9تأثیر تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین بر شاخصهای * a* ،Lو* bمیوة کیوی رقم هایوارد طی انبارمانی در دمای 4/0 ±4
تیمار (میلیموالر)

*L
63/44±4/04c
63/39±4/49b
00/63±4/43a

*a
-40/63±0/30a
-40/34±0/30b
-44/04±0/36b

*b
96/33±4/66b
90/33±4/66ab
90/30±4/66a

اسپرمیدین 0
اسپرمیدین 4
اسپرمیدین 9

63/39±4/03c
63/30±4/40b
00/36±4/44a

-40/36±0/30a
-40/30±0/30b
-44/46±0/36c

96/43±4/66c
90/93±4/60b
94/03±4/69a

پوتریسین 0
پوتریسین 4
پوتریسین 9

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد اختالف معناداری با هم ندارند.

پلیآمینها بهدلیل تثبیت غشا ،میتوانند سبب
حفظ ظاهری فرآوردهها و تأخیر در پیری آنها طی
انبارمانی شوند .به همین دلیل شاخص * Lکه میزان
درخشندگی میوه را نشان میدهد در میوههای
تیمارشده بیشتر از شاهد بود .در مورد شاخص * aکه
محدودة آن از ( -40سبز) تا ( +40قرمز) است،
مشاهده شد که میوههای تیمارشده با پوتریسین و
اسپرمیدین میزان * aمنفیتری (رنگ سبزتری)
داشتند .محدودة شاخص * bهم بین ( -40آبی) تا
( +40زرد) است .هرچه میوهها به پیری نزدیک
میشوند میزان چروکیدگی و کاهش وزن در آنها
افزایش مییابد .از طرفی پلیآمینها ،ترکیبات ضد
پیری شناخته شدهایاند و توانایی حفظ تمامیت غشا
را دارند ،درنتیجه میتوان گفت که میوههای تیمارشده
با پلیآمینها میزان چروکیدگی و کاهش وزن کمتری
خواهند داشت و درنهایت این موضوع سبب حفظ
ظاهر فرآورده و درخشندگی آن خواهد شد.
مالوندیآلدهید

اطالعات بهدستآمده از مقایسۀ میانگینها مشخص
کرد که در هر سه زمان دورة انبارمانی کمترین میزان
مالوندیآلدهید مربوط به برهمکنش سطح 9

میلیموالر پوتریسین و اسپرمیدین و بیشترین میزان
آن مربوط به تیمار شاهد بود .با گذشت دورة انبارمانی
میزان مالوندیآلدهید در همۀ تیمارها افزایش یافت،
ولی این میزان در میوههای تیمارشده کمتر از شاهد
بود (جدول .)3پلیآمینها بهعنوان ضد اکسیدان و
بهدلیل خاصیت ضد پیری از پراکسیدهشدن لیپید غشا
جلوگیری میکنند .پلیآمینها میتوانند با آهن و سر
قطبی فسفولیپیدها کمپلکس تشکیل دهند و با
اکسیدکردن آهن ،رادیکالهای آزاد تولید کنند.
ازآنجاکه پلیآمینها ،پلیکاتیونهایی با بار مثبتاند ،با
اتصال به بارهای منفی فسفولیپیدهای غشا سبب ثبات
غشای ممبران میشوند (.)Velikova et al., 2000
نقش پلیآمینها بهعنوان بازدارندههای
پراکسیداسیون لیپیدی اولینبار در سیستم حیوانی
کشف شد .این پژوهشگران بیان کردند که اسپرمین با
اتصال به فسفولیپیدها از پرکسیداسیون لیپید در جگر
موش جلوگیری میکند .فیزیولوژیستهای گیاهی هم
بیان کردند در شرایط تنشهای مختلف محیطی،
پلیآمینها از طریق جذب اکسیژن فعال و تثبیت غشا
از پراکسیدهشدن لیپید جلوگیری میکنند ( Unal et
.)al., 2008
اندازهگیری میزان مالوندیآلدهید میتواند بهعنوان
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شاخص پراکسیداسیون چربیهای غشای سلولی در نظر
گرفته شود .مالوندیآلدهید میتواند پروتئین ،اسیدهای
نوکلئیک و سایر ملکولهای سلولی را بهطور نامناسبی
تحتتأثیر قرار دهد (.)Schauenstein et al., 1997
با اسپری غلظت  900میکروموالر اسپرمیدین و
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اسپرمین درختان سیب مشخص شد که پلیآمینها
سبب جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدهای غشا
میشود و درنتیجه میوههای تیمارشده میزان
مالوندیآلدهید پایینتری در مقایسه با شاهد داشتند
(.)Valero et al., 2002

جدول . 3اثر متقابل تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین و زمان بر میزان ترکیب مالوندیآلدهید (نانومول در یک گرم وزن تازه)
بر میوة کیوی رقم هایوارد طی انبارمانی در دمای 4/0 ±4
پوتریسین

(میلیموالر)

زمان انبارمانی (هفته)
0
0
0
4
9

44

اسپرمیدین (میلیموالر)
4

46

زمان انبارمانی (هفته)
9

4

0

اسپرمیدین (میلیموالر)
0

9

9

4

94/04±0/39 93/00±0/44 36/33±0/33 94/30±0/33 94/43±0/33 30/09±0/66 43/03±0/64 43/30±0/44 94/30±0/00f-n
90/03±4/03h-l 90/09±0/99d-h 93/39±0/40c 90/04±0/46i-n 94/39±0/64d-i 93/93±0/03cde 43/03±0/90o 43/43±0/33mno 43/34±0/39j-n
43/43±0/43l-o 94/66±0/33e-j 99/43±0/34c-g 43/66±0/99mno 94/06±0/60g-k 96/63±0/43c-g 40/33±0/30p 43/34±0/43o 43/39±0/44l-o
k-o

b

no

f-j

c-f

a

e-j

cd

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند ،از نظر آزمون دانکن درسطح احتمال  0درصد اختالف معناداری با هم ندارند.

کاهش وزن

نتایج اندازهگیری کاهش وزن نشان داد که سطوح  4و 9
میلیموالر تیمار پوتریسین بهطور معناداری کمترین
میزان درصد کاهش وزن را در مقایسه با تیمار شاهد از
خود نشان دادند .در تیمار اسپرمیدین ،سطح 9میلیموالر
آن بهطور معناداری کمترین میزان درصد کاهش وزن را

در مقایسه با باقی تیمارها داشت (جدول .)6مهمترین
ناهنجاریای که سبب کاهش کیفیت و درنهایت
پژمردگی فرآوردهها میشود ،کاهش وزن از طریق تبخیر
از سطح فرآورده است و چون آثار منفی روی ساختار و
ظاهر فرآورده دارد سبب کاهش بازارپسندی محصوالت
میشود (.)Gomez-Galindo et al., 2004

جدول .6آثار سادة تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین بر صفات اندازهگیری در میوة کیوی رقم هایوارد طی انبارمانی در دمای 4/0 ±4
تیمار
(میلیموالر)

کاهش وزن
()%

پوتریسین 0
پوتریسین 4
پوتریسین 9

3/33±0/43a

64/34±4/63c

3/9±0/93

09/69±4/30

اسپرمیدین 0
اسپرمیدین 4
اسپرمیدین 9

b

3/33±0/94b

اسید کل
()%

مواد جامد محلول
(بریکس)

ویتامین ث
()mg/100gr

0/33±0/09b

43/33±0/63a

3/33±0/06a

a

0/60±0/09

b

49/33±0/63

3/90±0/06

03/64±4/06

a

0/69±0/09

b

49/03±0/69

b
a

pH

b
c

3/43±0/03

40/03±0/43a

60/44±4/04c

0/33±0/04c

43/04±0/66a

3/33±0/06a

3/90±0/43

09/33±4/04

0/60±0/09

49/34±0/69

3/90±0/03

b

3/63±0/43c

b
a

03/64±4/63

b
a

0/63±0/04

b
c

49/33±0/69

b
c

3/49±0/03

میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند از نظر آزمون دانکن درسطح احتمال  0درصد اختالف معناداری با هم ندارند.

 )1998( Valero et al.بیان کردند که میوههای
لیموی تیمارشده با پوتریسین به روش تحت فشار،
کاهش وزن کمتری در مقایسه با تیمار شاهد داشتند.
آنها دلیل کاهش از دست دادن وزن را به حفظ مقدار
پوتریسین و اسپرمیدین درونزا نسبت دادند .ازآنجاکه
فرایند پیری با کاهش در میزان پلیآمینها همراه

است ،حفظ پلیآمینهای درونزا سبب کمترشدن
نرمشدگی ،پیری ،کاهش وزن و درنهایت افزایش عمر
قفسهای فرآورده میشود ( .)Valero et al., 2002ثابت
شده است کاهش در میزان از دستدهی وزن
میوههای تیمارشده با پلیآمینها بهدلیل مقاومت،
تثبیت و حفظ تمامیت غشاست .پلیآمینها بهدلیل
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حفظ تمامیت غشا پتانسیل ضد پیری دارند و بدین
گونه میتوانند از نشت یونی و درنهایت از کاهش وزن
نمونههای تیمارشده بکاهند.
ویتامین ث ،اسید کل ،مواد جامد محلول و pH

نتایج این پژوهش نشان داد که سطوح  4و  9میلیموالر
پوتریسین هرکدام توانستند بهطور معناداری ویتامین ث
بیشتری در مقایسه با شاهد داشته باشند .در مورد تیمار
اسپرمیدین هم سطوح  4و  9میلیموالر آن میزان
ویتامین ث باالتری در مقایسه با شاهد داشتند (جدول.)6
اطالعات بهدستآمده از اسید کل مشخص کرد
که ،غلظتهای  4و  9میلیموالر پوتریسین نسبت به
تیمار شاهد ،اسید کل بیشتری داشتند و در بین تیمار
اسپرمیدین هم غلظت  9میلیموالر آن بهطور
معناداری نسبت به باقی تیمارها اسید کل باالتری را
داشت (جدول .)6پوتریسین 4و  9میلیموالر نسبت به
شاهد بهطور معناداری مواد جامد محلول (قند)
کمتری داشتند .در بین تیمارهای اسپرمیدین هم
سطح  9میلیموالر نسبت به باقی تیمارها بهطور
معناداری مواد جامد محلول کل کمتری داشت
(جدول.)6
مقایسۀ میانگین برهمکنش تیمار پوتریسین با زمان و
اسپرمیدین با زمان نشان میدهد که در همۀ تیمارها با
گذشت دورة انبارمانی بر میزان  pHآب میوه افزوده شد،
ولی در هر سه زمان اندازهگیری سطح  9میلیموالر از هر
یک از تیمارهای پوتریسین و اسپرمیدین میزان pH
کمتری (اسیدیتری) در مقایسه با باقی تیمارها داشتند.
براساس جدول در آثار سادة پوتریسین و اسپرمیدین هم
سطح  9میلیموالر آنها  pHاسیدیتری در مقایسه با
باقی تیمارها داشت (جدول.)6
تیمار  4میلیموالر اسپرمیدین و پوتریسین میزان
کاهش اسید کل و افزایش مواد جامد محلول را در
میوههای انگور به تأخیر انداخت ( Champa et al.,

 .)2014کاهش اسید کل طی انبار ممکن است بهعلت
مصرف اسیدهای آلی در فرایند تنفس باشد .استفاده از
تیمارهای پلیآمین تنفس را کاهش میدهد و از این
طریق مصرف اسیدهای آلی را به تأخیر میاندازد
( .)Martinez-Romero et al., 2002گزارش شده است
که محتوای پایینتر مواد جامد محلول کل در
میوههای انبۀ تیمارشده با پلیآمینها در مقایسه با
شاهد ممکن است از تبدیل آهستهتر نشاسته به قند
ناشی شده باشد ( .)Lima et al., 2001به نظر میرسد
پلیآمینها بر اثر رقابت با اتیلن و تأخیر در رسیدن بر
روی شاخصهای اندازهگیری ویتامین ث ،اسید کل،
مواد جامد محلول و  pHتأثیر میگذارند.
نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش نشان داد کاربرد قبل از برداشت
پوتریسین و اسپرمیدین سبب بهبود کیفیت و افزایش
عمر انبارمانی میوة کیوی میشوند .پلیآمینها سبب
حفظ میزان سفتی و فعالیت ضد اکسیدانی در میوهها
شدند و میوههای تیمارشده فعالیت میکروبی کمتری
نسبت به شاهد داشتند .نرمشدگی و پوسیدگی قارچی
از مشکالت اصلی کاهش عمر پس از برداشت میوههای
کیوی در انبار محسوب میشوند که در این پژوهش
مشخص شد که پلیآمینها توانستند میزان نرمشدگی
و پوسیدگی میوهها را طی مدت انبارمانی نسبت به
میوههای شاهد ،بهطور محسوسی کاهش دهند .در
صفاتی که فقط آثار ساده بین پلیآمینها معنادار
شدند ،سطح  9میلیموالر از هریک از تیمارهای
پوتریسین و اسپرمیدین توانستند بیشترین تأثیر را بر
حفظ ویژگیهای کیفی و کمّی میوهها داشته باشند.
همچنین در صفاتی که برهمکنشها معنادار شده
بودند ،مشخص شد که برهمکنش سطح  9میلیموالر
از پوتریسین و اسپرمیدین بیشترین تأثیر را بر حفظ
کیفیت میوهها داشتند.
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ABSTRACT
Softening and microbial activity are the most common problems of kiwifruit during storage. In order to
improve these problems, pre- harvest treatments of putrescine and spermidine were studied on shelf life
of kiwifruit cv. Hayward. Foliar spraying of different concentrations of purescine (0, 1 and 2 mM) and
spermidine (0, 1 and 2 mM) has been done at 40 and 20 days before harvest. Different characteristics
were analyzed at 0 (before storage), 11 and 14 weeks after storage. Fruits were harvested at commercial
maturity (TSS=6.2 Brix) and stored at 1.5±10C and 90±5% relative humidity for 14 weeks. Results
showed that the highest fruit firmness (3.09 kg) corresponded to concentration of 2 mM of putrescine and
spermidine and the lowest value was observed (2.16 kg) in control. The lowest amount of microbial
activity, malondialdehyde and weight loss was related to treated fruits. Antioxidant activity, phenolic
compound and total chlorophyll were affected by the treatments and highest value belonged to different
levels of putrescine and spermidine. Polyamine treatments delayed changes of various color indices,
Vitamin C, total soluble solids, total acid and pH. In general, the exogenous putrescine and spermidine
delayed softening and reduced microbial activity during storage.
Keywords: antioxidant activity, firmness, kiwifruit, microbial activity, softening.
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