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تأثیر نوع پلیآمین بر انبارمانی میوۀ آلو ،رقم ’شابلون‘
صبا شکراله فام ،*1جعفر حاجیلو 2و فریبزر زارع نهندی

3

 2 ،1و  .3کارشناس ارشد ،دانشیار و استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 1313/2/11 :تاریخ تصویب)1313/7/33 :

چکیده
در این آزمایش تأثیر سه نوع پلیآمین پوتریسین ،اسپرمیدین و اسپرمین بر عمر پس از برداشت میوۀ
آلو رقم ’شابلون‘ بررسی شد .میوه ها در محلول پلیآمینها با دو غلظت  1و  2میلیموالر و نیز آب
مقطر (تیمار شاهد) بهمدت  5دقیقه غوطهور و در سردخانهای با دمای  1/5 ±3/5درجۀ سانتیگراد و
رطوبت نسبی 03ـ  05درصد انبار شدند .آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایۀ طرح کامالً تصادفی با 7
تیمار و  6زمان انبارداری در سه تکرار انجام شد .پس از شروع انبارداری ،هر هفته یک بار میزان سفتی
بافت ،اسیدیتۀ قابل تیتراسیون و  pHمیوهها ،مواد جامد محلول و کاهش وزن اندازهگیری شد .همچنین
میزان تولید اتیلن در سه هفته انبارداری و میزان فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز در هفتۀ اول و آخر
انبارمانی مطالعه شد .پلیآمینها بهطور معنا داری تولید اتیلن را نسبت به میوه های شاهد کاهش دادند و
سبب حفظ سفتی میوه ها شدند .در بین پلیآمینها اسپرمین  2میلیموالر ،مؤثرترین نوع پلیآمین در
حفظ سفتی بافت بود .این تیمار به همراه پوتریسین  2میلیموالر و اسپرمیدین  1میلیموالر در
جلوگیری از تولید اتیلن نیز مؤثر واقع شدند ،درحالیکه در جلوگیری از فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز،
تقریباً بین سه نوع پلیآمین اختالف معناداری مشاهده نشد .تیمار پلیآمینها بهطور معناداری از کاهش
وزن میوهها در طول دورۀ انبارداری جلوگیری کرد.
واژههای کلیدی :اتیلن ،پلیگاالکتروناز ،سفتی ،عمر پس از برداشت ،کاهش وزن.
مقدمه
پلیآمینها ترکیبات پلیکاتیونیک آلی با وزن مولکولی
پایین هستند که تقریباً در همۀ موجودات زنده یافت می
شوند و در طیف وسیعی از فرایندهای فیزیولوژیکی
ازجمله رشد و نمو و واکنش به تنشهای محیطی نقش
ایفا میکنند ( .)Valero et al., 2002پلیآمینهای
موجود در گیاهان شامل پوتریسین (دیآمین)،
اسپرمیدین (تریآمین) و اسپرمین (تتراآمین) هستند که
بهدلیل طبیعت کاتیونی خود با ماکرومولکولهای آنیونی
همانند  ،RNA ،DNAفسفولیپید ها و پروتئینهای خاص
واکنش میدهند (.)Heby & Persson, 1990
* تلفن43466145135 :

پلیآمینهای مختلف تعداد بارهای مثبت متفاوت دارند و
با افزایش تعداد بار مثبت میل اتصالی آنها به مولکولهای
آنیونی افزایش مییابد (.)Valero et al., 2002
تیمار با پلیآمینهای برونزاد ،رسیدن و پیری را
در بسیاری از میوهها به تأخیر میاندازد .از سوی دیگر
اتیلن سبب تسریع این فرایندها میشود .بیوسنتز
پلیآمینها و اتیلن از یک پیشمادة مشترک یعنی
اسـ آدنوزیل متیونین 4است و به همین سبب اتیلن و
پلیآمینها بر سر استفاده از پیشمادة مشترک خود
رقابت میکنند و بیوسنتز یکی ،اثر بازدارندگی بر سنتز
دیگری دارد .این دو تنظیمکنندة رشد گیاهی تأثیرات
E-mail: shokrani2000@gmail.com
1. S-Adnosyl methionine
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متقابل با یکدیگر طی دورة رسیدن و پیری محصول
دارند )2008( Zokaee et al. .در آزمایشی روی
میوههای فرازگرا و نافرازگرا مشاهده کردند تیمار
پلیآمین بهطور معناداری تولید اتیلن را در میوهها
نسبت به شاهد کاهش داد.
مادة اولیه برای بیوسنتز پوتریسین ،اسید آمینههای
اورنیتین و آرژینین است .اسپرمیدین توسط آنزیم
اسپرمیدین سنتاز از پوتریسین حاصل میشود و
اسپرمیدین تحت تأثیر آنزیم اسپرمین سنتاز به اسپرمین
تبدیل میشود .در مراحل اولیۀ نمو گیاهان در مرحلۀ
تقسیم سلولی پلیآمینها به بیشترین مقدار خود سنتز
میشوند و سپس با رسیدن به مرحلۀ پیری و رسیدن
میوهها کاهش مییابند که همزمان میزان تولید اتیلن
افزایش مییابد (.)Takahashi & Kakehi, 2010
یکی از تأثیرات مهم تیمار برون زاد پلیآمینها
حفظ یا افزایش سفتی بافت است .افزایش سفتی
میوههای چهار رقم آلو در تیمار با پلیآمینها به
ارتباط آنها با مواد پکتیکی موجود در دیوارة سلولی
نسبت داده می شود ،پلیآمینها به بارهای منفی
ترکیبات فسفولیپیدی یا مکانهای آنیونیک روی
غشاها بهصورت کوواالنس باند میشوند بنابراین،
پایداری و استحکام غشاها را تغییر میدهند ( Serrano
 .)et al., 2003عالوه بر این باندشدن پلیآمینها با
مواد پکتیکی میزان دسترسی آنزیمهای تخریبکنندة
دیوارة سلولی را کاهش میدهد ( Martinez-Romero
 .)et al., 2002کاهش نرمشدن میوه ممکن است
بهدلیل کاهش فعالیت آنزیمهای تجزیهکنندة دیوارة
سلولی ازجمله اندو پلیگاالکتروناز ،اگزو پلیگاالکتروناز
و متیل استراز باشد (.)Khan et al., 2008
استفاده از پلیآمینها پس از برداشت میوه و قبل از
انبار ،تکنیکی برای به تأخیر انداختن رسیدن در بسیاری
از محصوالت است ( .)Sood & Nagar, 2008کاربرد
پلیآمینها پس از برداشت برای افزایش عمر انباری در
انواع ارقام آلو ( ،)Perez-Vicente et al., 2002هلو
( ،)Bregoli et al., 2002زردآلو ( Martinez-Romero et
 ،)al., 2002انار ( )Mirdehghan et al., 2007و
توتفرنگی ()Zokaee Khosroshahi et al., 2006
گزارش شده است.

ازآنجاکه بیشتر ارقام آلو میوه های فرازگرا دارند و در
آنها افزایش میزان تنفس و تولید اتیلن بهصورت همزمان
طی دورة پس از برداشت میوه روی میدهد ( Serrano et
 ،)al., 2003کاهش سرعت رسیدن و به تعویق انداختن
پیری در این نوع میوه ها بهمنظور افزایش انبارمانی آنها
بسیار ضروری به نظر میرسد .با توجه به اثر متضاد
پلیآمینها با اتیلن ،پس از برداشت میوهها برای افزایش
عمر انباری از پلیآمینها استفاده میشود .هدف از این
پژوهش نیز بررسی اثر پلیآمینهای مختلف بر ویژگی
های کیفی و انباری میوة آلو رقم ’شابلون‘ طی شش
هفته انبارمانی آن بوده است.
مواد و روشها
4

میوة آلو ( )Prunus saliciniaرقم ’شابلون‘ در مرحلۀ
بلوغ تجاری (شاخص برداشت میوهها مقدار مواد جامد
محلول کل بهطور متوسط  ،)45/5 ±4/5از یک باغ
تجاری واقع در شهرستان شبستر برداشت و به
آزمایشگاه بیولوژی گل دهی و فیزیولوژی رشد و نمو
دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز منتقل شدند.
آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایۀ طرح کامالً تصادفی
با  7تیمار و  4زمان انبارداری (بهترتیب فاکتور اول و
دوم) در سه تکرار انجام شد .تیمارها شامل پوتریسین
(مرک ،آلمان) ،اسپرمین و اسپرمیدین (اپلیکم ،آلمان)
در دو غلظت  4و  1میلیموالر ،و آب مقطر (شاهد)
بودند .پس از حذف میوههای معیوب ،برای اعمال
تیمارها از روش غوطهوری بهمدت  5دقیقه استفاده
شد .میوهها پس از انجام تیمار از محلول خارج و در
سبد ریخته شدند و بهمدت یک ساعت در دمای
معمولی اتاق خشک و سپس در سردخانه با دمای
 4/5 ±4/5درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی 64ـ 65
درصد انبار شدند .هر هفته یک بار و طی شش مرحله
(روزهای هفتم ،چهاردهم ،بیستویکم ،بیستوهشتم،
سیوپنجم و چهلودوم پس از شروع انبارداری)
اندازهگیریهای مربوطه روی میوه ها به شرح زیر
صورت گرفت.

1. Shablon

شکرالهفام و همکاران :تأثیر نوع پلیآمین بر انبارمانی میوة آلو... ،

اندازهگیری اتیلن

میزان اتیلن تولیدشده با استفاده از دستگاه کروماتوگراف
گازی ( )SHIMADZU, JAPANمدل 1444
اندازهگیری شد .در هفتههای اول ،سوم و ششم انبارداری،
چهار میوه پس از تعیین حجم و وزن در ظرف شیشهای
یکلیتری قرار داده شدند و پس از یک ساعت قراردادن
در دمای اتاق ( 15 -14درجۀ سانتیگراد) ،نمونۀ گازی
داخل ظرف با استفاده از سوزن دوسر و ظرف خأل (با نام
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تجاری ونوژکت) هفت میلیلیتری برداشت شد .سپس
یک میلیلیتر از نمونۀ گاز توسط سرنگ همیلتون از
ونوژکت برداشته و به دستگاه  GCتزریق شد (شکل .)4
(ستون از نوع  HP-5µsساخت آگیلنت آمریکا ()Agilent
با طول  13/4متر و دمای  144درجۀ سانتیگراد ،مقدار
تزریق یک سی سی و دمای نهایی ستون  944درجۀ
سانتیگراد) .میزان اتیلن تولیدشده برحسب نانولیتر بر
کیلوگرم میوه در ساعت محاسبه شد.

شکل  .4نمونهای از خروجی دستگاه جیسی (تیمار اسپرمین  1میلیموالر)
میزان فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز

مقدار پروتئین استخراجشده از گوشت میوه با استفاده
از تغییر رنگ معرف کوماسی بلو تعیین شد
( )Bradford, 1976از نمونۀ استخراجشده (پروتئین
استخراجشدة بافتها) در حضور پلیگاالکترونیک
اسید 4و بافر سدیم استات 1محلول واکنش تهیه شد.
پس از قرارگرفتن محلول واکنش در دمای  94درجه
بهمدت  65دقیقه واکنش آنزیمی انجام شد .از بافر
بورات برای متوقفکردن واکنش آنزیمی استفاده شد.
پس از افزودن سیانو استامید ،دانسیتۀ نوری در طول
موج  174نانومتر به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر

1. Polygalactronic acid
2. Sodium acetate

مدل ( )SPEKOL 1500ساخت کشور آلمان تعیین
شد .از روی منحنی استاندارد ترسیمشده با کمک
گاالکترونیک اسید و جایگذاری دانسیتههای نوری باال
در معادلۀ بهدستآمده از منحنی استاندارد غلظت
آنزیم محاسبه شد .غلظتهای بهدستآمده فعالیت
آنزیم را براساس مایکرومول در دقیقه در حجم محلول
واکنش نشان میداد ( .)Huber, 1983میزان فعالیت
آنزیم پلیگاالکتروناز در هفتههای اول و آخر انبارمانی
اندازهگیری شد.
سفتی بافت

آزمون سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه پنترومتر
مدل  FT-011با نوک میلۀ نفوذکنندة  6میلیمتری ،از دو
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سمت مقابل هم و پس از برداشتن پوست میوه انجام شد.
سفتی بافت براساس بیشترین نیروی الزم برای نفوذ نوک
میله در میوه برحسب کیلوگرم نیرو بیان شد.
کاهش وزن میوهها

کاهش وزن میوهها با ترازوی دیجیتالی با دقت 4/444
گرم انجام شد .برای این منظور در ابتدای آزمایش قبل
از اعمال تیمارها 6 ،عدد میوه بهصورت تصادفی توزین
شد .هر هفته بالفاصله بعد از خروج از سردخانه،
میوههای موجود در هر تکرار دوباره وزن و درصد
کاهش وزن بهصورت زیر محاسبه شد.
×444

(وزن اولیه -وزن ثانویه)
وزن اولیه

داد که پلیآمینها بهطور معنا داری از تولید اتیلن در
میوهها جلوگیری کردهاند .در بین پلیآمینها ،اسپرمین و
پوتریسین  1میلیموالر بهترین تیمارها در جلوگیری از
تولید اتیلن میوه ها بودند .بعد از آنها نیز اسپرمیدین 4
میلیموالر قرار داشت .تیمار شاهد بیشترین تولید اتیلن
را نشان داد (شکل  .)1در طول دورة انبارداری تولید
اتیلن میوهها بهتدریج تا هفتۀ سوم انبارداری کاهش یافته
ولی در هفتۀ ششم افزایش جزئی در تولید اتیلن مشاهده
شده است (شکل .)9

= کاهش وزن ()%

پیاچ عصارۀ میوه ها و اسیدیتۀ قابل تیتراسیون

برای سنجش پیاچ آب میوه از عصارة صافشدة میوه
استفاده شد و با استفاده از دستگاه پیاچ متر
دیجیتالی ساخت تایوان ،در دمای 14درجۀ سانتیگراد
قرائت شد .برای اندازهگیری اسید های آلی میوه نیز از
روش تیتراسیون با سود  4/4نرمال استفاده شد و
اسیدیتۀ قابل تیتراسیون برحسب گرم در  444میلی
لیتر اسید مالیک بیان شد .برای این منظور  44میلی
لیتر آب میوه با  14میلی لیتر آب مقطر مخلوط و
سپس تیتر شد (.)Mostofi & Najafi, 2005
مواد جامد محلول

مواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفراکتومتر
دیجیتالی (مدل  PAL-1ساخت شرکت  Atagoژاپن)
در دمای اتاق برحسب درجۀ بریکس قرائت شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSتجزیه و تحلیل
شد و مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای
دانکن و در سطح معناداری یک درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
تأثیر پلیآمینها بر تولید اتیلن

مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارها بر تولید اتیلن میوه ها نشان

شکل  .1اثر تیمارها بر تولید اتیلن (تیمارها بهترتیب شامل
 :Putپوتریسین :Spd ،اسپرمیدین :Spm ،اسپرمین)

مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمار و زمان انبارداری بر
تولید اتیلن میوه ها نشان داد که اثر تیمار ها در جلوگیری
از تولید اتیلن وابسته به زمان است بهطوریکه کمترین
تولید اتیلن در هفتۀ ششم انبارداری در میوههای
تیمارشده با اسپرمیدین  1میلیموالر بود که بین این
تیمار و اسپرمین و پوتریسین  1میلیموالر و اسپرمیدین
 4میلیموالر اختالف معنا داری وجود نداشت .بهطورکلی،
پلیآمینها بهطور معنا داری از تولید اتیلن ممانعت کردند
(شکل .)9
ممانعت از تولید اتیلن بارزترین ویژگی پلیآمینها
است و بسیاری از آزمایشها نقش ضد اتیلنی
پلیآمینها را تأیید می کنند .تیمار برونزاد پلیآمینها
در زردآلو ( ،)Martinez-Romero et al., 2002ارقام
مختلف آلو ( ،)Serrano et al., 2003شلیل
( ،)Torrigiani et al., 2004توتفرنگی ( Zokaee
 )Khosroshahi et al., 2007و هلو ( Bregoli et al.,
2002
;)2008

Zokaee, Khosroshahi & Esna-Ashari,

بیوسنتز اتیلن را بهشدت کاهش داده است.

شکرالهفام و همکاران :تأثیر نوع پلیآمین بر انبارمانی میوة آلو... ،

پلیآمینها با جلوگیری از رونویسی ،سنتز و فعالیت
آنزیم ایسیسی سنتاز 4تولید اتیلن را تحت تأثیر قرار
می دهند .همچنین گزارش شده است پلیآمینها
فعالیت ایسیسی اکسیداز 1را از طریق حذف
رادیکالهای آزاد سوپراکسید که برای تبدیل
ایسیسی به اتیلن ضروریاند بلوکه میکند ( Zokaee
 .)Khosroshahi et al., 2007توانایی پلیآمینها در
متوقفکردن فعالیت آنزیم ایسیسی اکسیداز با از
بینبردن رادیکال های آزاد سوپراکسید که برای تبدیل
ایسیسی به اتیلن ضروری هستند ،به کاهش تولید
اتیلن منجر میشود ( Drolet et al., 1986; Bors et
.)al., 1989
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سلولی ازجمله اندو پلیگاالکتروناز ،اگزو پلیگاالکتروناز
و متیل استراز باشد ( .)Khan et al., 2008باندشدن
پلیآمینها با مواد پکتیکی میزان دسترسی آنزیم های
تخریبکنندة دیوارة سلولی و هیدرولتیکی را به مواد
پکتینی کاهش می دهد .مشخص شده است که فعالیت
آنزیم گاالکتروناز با افزایش غلظت پلیآمینها کاهش
مییابد ( .)Martinez-Tellez et al., 2002تأثیر
پلیآمینها در افزایش سفتی میوه از طریق ایجاد
کراسلینکها بین گروه کربوکسیل و مواد پکتیکی
موجود در دیوارة سلولی است ،که این اتصال همچنین
از فعالیت آنزیمهای ازبینبرندة دیوارة سلولی مثل
پکتین متیل استراز ،پلیگاالکتروناز و پکتین استراز
جلوگیری میکند درنتیجه سبب کاهش نرمشدن میوه
در طول دورة انبارداری میشود (.)Valero et al., 1997

شکل  .9مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمار و زمان انبارداری
بر اتیلن تولیدشده (تیمارها بهترتیب شامل  :Putپوتریسین،
 :Spdاسپرمیدین :Spm ،اسپرمین)
تأثیر پلیآمینها بر میزان فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز

مقایسۀ میانگین اثر تیمارها بر فعالیت آنزیم
پلیگاالکتروناز نشان داد که تیمار با پلیآمینها بهطور
معنا داری فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز را نسبت به
میوههای شاهد کاهش داد .با اینکه در بین پلیآمینها
اختالف معنا داری وجود ندارد ،ولی بهترین و
کارآمدترین تیمار اسپرمین  1میلیموالر و ضعیفترین
تیمار پوتریسین  4میلیموالر بودند (شکل .)6
پلیگاالکتروناز بهمنزلۀ اولین آنزیم مسئول رسیدن
میوه گزارش شده است که فعالیت آن به از بین رفتن
پکتین و نرمشدن میوه وابسته است ).)Huber, 1983
کاهش نرمشدن میوه با کاربرد پلیآمین ممکن است
بهدلیل کاهش فعالیت آنزیم های تجزیهکنندة دیوارة
1. ACC-synthase
2. ACC-oxidase

شکل  .6اثر تیمارها بر فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز
(تیمارها بهترتیب شامل  :Putپوتریسین :Spd ،اسپرمیدین،
 :Spmاسپرمین)
تأثیر پلیآمینها بر سفتی بافت

اثر تیمار و زمانهای مختلف انبارداری بر سفتی بافت
میوهها در سطح آماری  4درصد معنادار بود درحالیکه
اثر متقابل این دو فاکتور معنادار نبود (جدول  .)4سفتی
بافت تمامی میوهها طی انبارداری کاهش یافت ولی تیمار
پلیآمینها بهصورت معناداری ( )P<4/44سبب حفظ
سفتی میوهها شد (شکل  5ب) .سفتی بافت میوهها
همبستگی مثبتی با تعداد بارهای مثبت پلیآمینها و
غلظتهای تیمارشدة آنها دارد .میوه هایی که حاوی
مقادیر زیادی از مولکولهای با ظرفیـت کاتیـونی زیاد
بودند ،سفتی و عمر پس از برداشت بیشتری نیز داشتند.
ظرفیت کاتیونی پلیآمینها بهترتیب زیر است:
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پوتریسین< اسپرمیدین < اسپرمین (
 .)2002بیشترین میزان سفتی میوه مربوط به بیشترین
غلظت اسپرمین بود و بعد از آن نیز اسپرمین  4و
اسپرمیدین  4و  1میلی موالر سبب حفظ سفتی میوه
شدند .ولی میوههای شاهد کمترین سفتی را نشان دادند
(شکل  5ب) .سفتی بافت در طول دورة انبارداری کاهش
معناداری داشت به طوریکه در دو هفتۀ پایانی کمترین
سفتی در میوهها مشاهده شد (شکل  .5الف).
پلیآمینها بهدلیل ماهیت کاتیونی خود سبب
حفظ سفتی بافت میوهها میشوند زیرا اتصال آنها به

ماکرو مولکولهای آنیونی همچون پکتینها ثبات و
پایداری دیوارة سلولی را افزایش میدهد .البته بهطور
غیرمستقیم با تنظیم آنزیمهای مرتبط با غشاها از
سیالیت آنها میکاهند ( Zokaee Khosroshahi et al.,
.2007; Zokaee, Khosroshahi & Esna-Ashari,
; .)2008اتصال یادشده همچنین مانع از فعالیت
آنزیمهای تجزیهکنندة دیواره ازجمله پکتین استراز،
پکتین متیل استراز و پلیگاالکتروناز می شود و
نرمشدن میوهها در انبار کاهش مییابد ( Valero et
.)al., 2002

Valero et al.,

جدول  .4تجزیۀ واریانس ویژگیهای بررسیشده در طول دورة انبارداری
منابع تغییرات
تیمار
زمان
تیمار × زمان
خطا

درجۀ
آزادی
4
5
94
66

میانگین مربعات
کاهش
وزن

سفتی
بافت

مواد جامد
محلول

 pHعصارة
بافت

اسیدیتۀ قابل
تیتراسیون

** 96/467
** 549/466
4/493 ns
4/746

** 4/57
** 59/671
4/154 ns
4/643

** 15/61
** 99/64
4/745 ns
4/636

* 4/44
** 4/456
** 4/444
4/446

** 4/466
** 9/494
** 4/419
4/447

 :nsعدم اختالف معنا دار؛ * و ** :بهترتیب در سطوح  5و  4درصد معنا دار است.

شکل  .5اثر زمان انبارداری (الف) و تیمارها (ب) بر سفتی بافت میوهها
(تیمارها بهترتیب شامل  :Putپوتریسین :Spd ،اسپرمیدین :Spm ،اسپرمین)
تأثیر پلیآمینها بر  pHو اسیدیته

جدول تجزیۀ واریانس ویژگیهای بررسیشده در طول
دورة انبارداری نشان داد که اثر تیمار و زمان انبارداری
و نیز تأثیرات متقابل دو فاکتور در  pHعصارة بافت و
اسیدیتۀ قابل تیتراسیون معنادار بود (جدول  .)4در
طول دورة انبارداری میوهها pH ،روند افزایشی و
اسیدیته روند کاهشی داشته است (جدول  .)9به نظر
میرسد افزایش شدید تنفس ،بهدلیل تولید اتیلن و

تسریع پیری در طول دورة انبارداری سبب مصرف
اسیدهای آلی و کاهش اسیدیتۀ قابل تیتراسیون
میشود .ازآنجاکه اسید های آلی بهمنزلۀ سوبسترا برای
واکنشهای آنزیمی تنفس به کار میروند ،انتظار
میرود طی دورة پس از برداشت اسیدیتۀ میوه کاهش
و مقادیر  pHآن افزایش یابد .البته  pHعصارة میوهها
تا هفتۀ چهارم انبارداری افزایش یافت و از هفتۀ چهارم
به بعد کاهش در  pHعصارة میوه ها مشاهده شد

شکرالهفام و همکاران :تأثیر نوع پلیآمین بر انبارمانی میوة آلو... ،

(جدول  )1که به نظر میرسد تأخیر موقتی در سنتز
پروتئینها و آنزیمها مانع تجزیۀ اسیدهای آلی و
تبدیل آنها به قند شده باشد ) (Rahemi, 2005تیمار
با پلیآمینها روند افزایشی  pHو کاهشی اسیدیته را
کند میکند .ازآنجاکه نقش پلیآمینها در به تأخیر
انداختن رسیدن میوه و کاهش تولیدات اتیلن و سرعت
تنفسی به اثبات رسیده است ،سبب کاهش سرعت
تغییرات  pHو اسیدیتۀ قابل تیتراسیون میشوند.
معناداربودن اثر متقابل تیمار و زمان انبارداری بر pH
عصارة میوهها و اسیدیته نشان داد که اثر تیمارها در این
دو صفت وابسته به زمان است بهطوریکه بیشترین
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میزان  pHعصارة میوهها در هفتۀ چهارم انبارداری و در
تیمار شاهد و پوتریسین  1میلیموالر و کمترین میزان
 pHعصارة میوهها در هفتۀ اول در میوههای تیمارشده با
اسپرمیدین  4و  1میلیموالر و نیز پوتریسین 4
میلیموالر مشاهده شد (جدول  .)1دربارة اسیدیتۀ قابل
تیتراسیون میوهها نیز بیشترین میزان در هفتۀ اول و در
تیمار پوتریسین و اسپرمیدین  1میلیموالر و کمترین
میزان آن در هفتۀ ششم انبارداری و تیمار شاهد مشاهده
شد (جدول  .)9در دو صفت  pHو اسیدیتۀ قابل
تیتراسیون میوهها ،در بین سه نوع پلیآمین ،پوتریسین و
اسپرمیدین مؤثرتر از اسپرمین عمل کردهاند.

جدول  .1مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمار و زمان انبارداری بر  pHعصارة بافت
زمان (هفته)
تیمارهای مختلف
پوتریسین  4میلیموالر
پوتریسین  1میلیموالر
اسپرمیدین  4میلیموالر
اسپرمیدین  1میلیموالر
اسپرمین  4میلیموالر
اسپرمین  1میلیموالر
شاهد

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

9/94f-j
9/64d-g
9/94f-j
9/94f-j
9/67d-f
9/5c-f
9/6f-i

9/69e-h
9/6f-i
9/64d-g
9/6f-i
9/69e-h
9/6f-i
9/59b-f

9/59b-f
9/4b-e
9/49b-d
9/4b-e
9/59b-f
9/49b-d
9/49b-d

9/4b-e
9/69a
9/4b-e
9/7ab
9/4b-e
9/7ab
9/69a

9/1j
9/1j
9/1j
9/1j
9/9g-j
9/14h-j
9/1j

9/1h-j
9/9g-j
9/9g-j
9/9g-j
9/6f-i
9/6f-i
9/19ij

میانگینهای با حروف مشابه در سطح  4درصد آزمون دانکن تفاوت معنا داری ندارند.

جدول  .9مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمار و زمان انبارداری بر اسیدیتۀ قابل تیتراسیون
زمان (هفته)
تیمارهای مختلف
پوتریسین  4میلیموالر
پوتریسین  1میلیموالر
اسپرمیدین  4میلیموالر
اسپرمیدین  1میلیموالر
اسپرمین  4میلیموالر
اسپرمین  1میلیموالر
شاهد

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

4/63c
4/75a
4/6cd
4/46ab
4/14d
4/94cd
4/55bc

4/46e-g
4/49e-h
4/46e-h
4/45e-h
4/76e
4/46e-h
4/51f-j

4/45 e-h
4/56 e-i
4/45 e-h
4/55 e-j
4/54 f-j
4/66 f-j
4/56 f-j

4/49 e-h
4/44 e-h
4/44 e-h
4/74 ef
4/56 e-i
4/53 e-i
4/59 f-i

4/64 g-j
4/57 e-j
4/57 e-j
4/44 e-h
4/59 f-j
4/54 f-j
4/51 f-j

4/66 g-j
4/64 g-j
4/67 g-j
4/51 e-j
4/97 ij
4/65 h-j
4/96 j

میانگین های با حروف مشابه در سطح  4درصد آزمون دانکن تفاوت معنا داری ندارند.

تأثیر پلیآمینها بر مواد جامد محلول

در طول دورة انبارداری مقدار مواد جامد محلول
کاهش یافت (شکل  .4الف) .بهطوریکه بیشترین
مقدار مواد جامد محلول در هفتۀ اول و کمترین میزان
آن در پایان دورة انبارداری مشاهده شد .کاهش مواد

جامد محلول بر اثر شکستن کربوهیدراتها و مواد
پکتیکی ،هیدرولیز پروتئینها و تجزیۀ گلیکوساکاریدها
به واحدهای کوچکتر طی فرایند تنفس است ( Ball,
 .)1997معنا داربودن اثر تیمارها بر میزان مواد جامد
محلول در سطح آماری  4درصد نشان داد که استفاده
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از پلیآمینها بهطور معناداری تغییرات مواد جامد
محلول را کاهش میدهد و سبب حفظ میزان مواد
جامد محلول میشود .تغییرات اندک و تدریجی مواد
جامد محلول میوهها بر اثر تیمار پلیآمینها را میتوان
به کاهش تولید اتیلن و کندشدن روند رسیدن میوهها
نسبت داد ( .)Zokaee et al., 2008در بین پلیآمینها
اسپرمیدین  4میلیموالر مؤثرترین تیمار در حفظ مواد
جامد محلول میوههاست .با اینکه بین این تیمار و بقیۀ
پلیآمینها اختالف معناداری وجود ندارد (شکل .4
ب) ،ولی اسپرمین و اسپرمیدین بهدلیل ظرفیت
کاتیونی بیشتر نسبت به پوتریسین اتصال قویتری به
ماکرومولکولهای دیوارة سلولی داشتند درنتیجه تغییرات
اندکی در مقدار مواد جامد محلول ایجاد کردند.

شکل  .4اثر زمان انبارداری (الف) و تیمارها (ب) بر مواد
جامد محلول (تیمارها بهترتیب شامل  :Putپوتریسین:Spd ،
اسپرمیدین :Spm ،اسپرمین)
تأثیر پلیآمین ها بر درصد کاهش وزن میوهها

وزن میوهها در طول دورة انبارداری بهتدریج کاهش
پیدا کرد ،بهطوریکه در بین زمانهای مختلف
انبارداری بیشترین درصد کاهش وزن در هفتۀ ششم
مشاهده شد (شکل  .)7تیمار پلیآمینها بهطور
معناداری از کاهش وزن میوهها در طول دورة

انبارداری جلوگیری کرد .در بین تیمارها اسپرمین 1
میلیموالر بهترین و مؤثرترین تیمار در ممانعت از
کاهش وزن میوهها بود و بعد از آن نیز اسپرمین و
پوتریسین  4میلیموالر قرار داشت .بدیهی است که
افزایش تعرق از سطح میوه در طول دورة انبارداری
مهمترین عامل کاهش وزن است .پلیآمینها با اتصال
به غشای سلولی سبب پایداری غشا و حفظ واکس الیۀ
کوتیکول میشود و بدینترتیب نقش مهمی در کاهش
تبادالت آب از پوست میوه ایفا میکند .همچنین
پلیآمینها با کاهش سرعت تنفس و تولید اتیلن ،حفظ
تورژسانس سلولها و حفاظت از غشاها سبب کاهش
ازدستدهی رطوبت میشوند (.)Zokaee et al., 2008

شکل  .7اثر زمان انبارداری (الف) و تیمارها (ب) بر کاهش
وزن میوهها (تیمارها بهترتیب شامل  :Putپوتریسین:Spd ،
اسپرمیدین :Spm ،اسپرمین)
نتیجهگیری

استفاده از پلیآمینهای برونزاد عمر پس از برداشت و
کیفیت میوه را بهبود میبخشند .این ترکیبات
پلیکاتیونیک با کاهش تولید اتیلن و فعالیت آنزیم
پلیگاالکتروناز ،افزایش سفتی بافت ،کاهش از دست
دادن آب و کندکردن روند تغییرات اسیدیته و پیاچ،
رسیدن و پیری را به تأخیر انداختند و بهمیزان شایان
توجهی سبب افزایش انبارمانی آلو با حفظ ویژگیهای
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... ، تأثیر نوع پلیآمین بر انبارمانی میوة آلو:شکرالهفام و همکاران

 تیمار با.پلیآمینها اختالف معناداری وجود نداشت
پلیآمینها همچنین روند افزایشی پیاچ و کاهشی
اسیدیته را کند کردند و سبب حفظ مواد جامد محلول
.میوهها شدند

 در جلوگیری از تولید اتیلن.کمی و کیفی آن شدند
 پلیآمینهایی با ظرفیت،میوهها و حفظ سفتی بافت
کاتیونی بیشتر بهتر عمل کردند درحالیکه در
 در بین،جلوگیری از فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز
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ABSTRACT
In this experiment, effects of three polyamines (putrescine, spermidine and spermine) on postharvest life
of plum fruit cv. ‘Shablon’ were studied. Fruit was dipped in solution of polyamines with 1 and 2 mM
and distilled water (control) for 5 min in a cold storage at 1.5±0.5°C and 80-85% RH. Experiment was
conducted in a factorial with a complete randomized design with 7 treatments and 6 storage time with
three replications. Fruit firmness, titratable acidity and pH, soluble solids and weight loss were evaluated
once a week. Also, the rate of ethylene production was determined in three weeks, and polygalacturonase
enzyme activity was measured at the first and last of storage life. Polyamines reduced ethylene production
significantly and was maintained the fruit firmness. The most effective treatment in maintaining the
firmness was 2 mM spermine. Also, this treatment was effective in preventing of ethylene production
with 2 mM putrescine and 1 mM spermidine. No difference was found between the three polyamines in
prevention of polygalacturonase enzyme activity. Polyamine treatments were prevented fruit weight loss
significantly during storage.
Keywords: ethylene, firmness, polygalacturonase, storage life, weight loss.
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