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Abstract
Background and Objectives
Apricot is one of the most important horticultural crops because of its attractive taste and
nutritive value. Different cultivars of apricot contain highly variable content of ascorbic acid,
cartenoids, and phenolic compound,which are good sourecs of antioxidant. Fuit quality is an
important trait for concumers and producers. The purpose of this work was to estimate the effects
of pre-harvest application of polyamines on quality characteristics of apricot fruits at the end of
fruit ripening process.

Materials and Methods
The experiment was carried out as a factorial based on the randomized complete block design
(three concentrations of spermidine at three harvesting time) with four replications. The selected
branches of trees were sprayed as a pre-harvesting application method by three concentrations of
spermidine (0, 2, and 3 mili molar) 7 days before commercial harvesting time. Fruits were
harvested during harvesting times (3 days interval) and then some fruit characteristics such as
total soluble solids (TSS), total ccidity (TA), vitamin C, firmness of fruit tissue, pH of fruit
extract, total phenol, flavonoid, and total antioxidant capacity were measured in the laboratory of
flower biology and fruit growth development at the department of horticulture, faculty of
agiculture, university of Tabriz.

Results
The results showed that the effects of different harvesting times were significant regarding all
traits. The best results were observed in 3 mM spermidine and this treatment improved all the
measured characteristics of fruit. The highest value of total antioxidant capacity (3.01%), vitamin
C (3.29%), and fruit firmness (3.27%) were found in 3 mM spermidin at three harvesting times.
In some characteristics such as TSS and TA, there was no significant difference between 2 and 3
mM spermidine, but among treated and non-treated fruit a full significant difference was
observed. We assume that the second harvesting time can be the best harvesting time regarding
fruit quality parameters. During fruit ripening, the amount of TSS and TA increased, while
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firmness, total phenolic, and flavonoids compounds and total antioxidant capacity decreased
gradually.

Discussion
Fruit physicochemical properties are very important for understanding the product
behaviour during the harvesting, transporting, packaging, and storing of fruit crops. The
results of this study showed that the pre-harvesting application of polyamines delayed the
ripening and increased the quality of fruit during the different harvestings times.
Keywords: Harvesting time, Pre-harvesting treatment, Quality chracteristics, Total antioxidant
capacity
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چکیده
هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر تیمار قبل از برداشت اسپرمیدین در مراحل مختلفف رسفید ی میفوه زردآلفوی
رقم شاهرودی با توجه به زمان های برداشت بود .میوههای زردآلو با سه تیمار اسپرمیدین (صفر 2 ،و  3میلفیمفورر) در
سه زمان برداشت در مزرعه تحقیقیات خلعت پوشان وابسته به دانشگاه تبریز (سیزدهم ،شانزدهم و نوزدهم تیرمفاه )6331
در چهار تکرار در قالب آزمایش فاکتوریفل بفر پایفه طفر بلفو
اندازه

هفای کامفل تدفادفی تیمفار شفدند .صففات کیففی

یریشده شامل مواد جامد محلول کل ( )TSSاسیدیته قابل تیتراسیون ( ،)TAویتامین ث ،سففتی باففت میفوهpH ،

عداره میوه ،فنل ،فالونوئید و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل بودند .نتایج نشان داد صفات مورد مطالعفه در سفطا احتمفال
یک درصد اختالف معنی داری با شاهد نشان دادند و در زمانهای مختلف برداشت تغییر کردند .تیمار سفه میلفیمفورر
اسپرمیدین بهترین نتیجه را در میان تیمارها به خود اختداص داد و باعث شد صفات کیففی انفدازه یفریشفده بهبفود
یابند .تیمار سه میلیمورر اسپرمیدین در طول هر سه مرحله بیشترین تأثیر را روی ظرفیفت آنتفیاکسفیدانی کفل (3/16
درصد) ،ویتامین ث ( 23/3درصد) و سفتی بافت ( 22/3درصد) میوه داشت .میان تیمار دو و سه میلفیمفورر اسفپرمیدین
در صفاتی مانند  TSSو  TAاختالف معنیداری مشاهده نشد اما نسبت بفه شفاهد اخفتالف معنفیداری داشفتند .در میفان
برداشتها ،برداشت دوم (برداشت تجاری) از نظر حفظ کیفیت میوهها بهترین برداشت بفود و باعفث شفد کفه صففات
ارزیابیشده در تعادل باشند.
کلیدواژهها :تیمارهای قبل برداشت ،زمان برداشت ،ظرفیت آنتیاکسیدانی کل ،ویژ یهای کیفی

مقدمه

بازاررستتتانی محصتتتوالت کشتتتاورزی نیازمنتتتد استتتتفاده از

محصوالت باغی به خصوص میوهها ،در طول برداشتت

روشهای مختلف مراقبتت در قبتو و بعتد از برداشتت میتوه

و بعد از برداشت دچار خسارتهتای زیتادی متیشتوند کته

است تتا کیفیتت میتوه بته متدت طتوالنیتتری حفتش شتود.

جبران این خسارتها بسته به میوه متفاوت متیباشتد .امتروزه

ترکیبتتتات طبیعتتتی ماننتتتد پلت تیآمتتتینهتتتا متتتیتوانتتتد در

محققان بهمنظتور افتزایش کیفیتت میتوههتا دنبتال ترکیبتاتی

فرموالستیونهتتای کشتتاورزی در قبتو از برداشتتت و پت

از

هستند که به سادگی در دستتر ،،و بترای ستیمتی انستان و

برداشت مورد استفاده قرار گیرد که معموال از نظر اقتصتادی

محیط مضر نبوده در عین حال گران قیمت نباشتند .بنتابراین،

بته رترفه متیباشتند ( .)Serrano et al., 2004پلتیآمتینهتا
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ترکیبات بیولتوییکی فعتال بتا وزن مولکتولی پتایین و دارای

اینرو می توان پلیآمینهتا را بتهرتورت قبتو از برداشتت

گروههای ازتدار خطتی و چربتیدار هستتند کته تقریبتا در

برای حفش کیفیت میتوههتا استتفاده کترد .در ایتن تحقیتق

همه موجودات زنده یافت متیشتوند و در طیتف وستیعی از

اثتتر تیمتتار قبتتو از برداشتتت استتپرمیدین در طتتی ستته زمتتان

فراینتتدهای فیزیولتتوییکی از جملتته رشتتد و نمتتو گیاهتتان،

مختلتتف برداشتتت روی بعضتتی از رتتفات کیفتتی و فعالیتتت

تحریک تقسیم سلولی ،ستنتز  DNAو پتروت ینهتا ،شکستتن

آنتیاکسیدانی میوه زرداآلو (رقم شاهرودی) متورد بررستی

رکتتود غتتدههتتا و جوانتتهزنتتی بتتذور ،کنتتترل ریشتتهزایتتی،

قرار گرفت.

جنینزایی ،پیری و ریزش بافتها و اندامهتا ،گتوانگیتزی و
نمو انتدامهتای زایشتی ،تشتکیو ،رشتد و رستیدن میتوههتا و

مواد و روشها
مواد یاهی

واکنش به تنشهای محیطتی (زنتده و غیترزنتده) نقتش ایفتا

این تحقیق در تیر ماه سال  9441در آزمایشگاه بیولتویی

میکنند .از اثرات ارلی آنها در میوهها میتوان به تأخیر در

گلتتدهی و فیزیولتتویی و رشتتد و نمتتو میتتوه ،گتتروه باغبتتانی

تغییر رنت ،،افتزایش ستفتی میتوه ،تتأخیر در تولیتد اتتیلن و

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انهام گرفت ،مواد گیاهی

کاهش تنف  ،القاء مقاومت به بیمتاریهتا و کتاهش عیمتم

از کلکستتیون درختتتان هستتتهدار ایستتتگاه تحقیقتتاتی خلعتتت

سرمازدگی اشاره کرد (.)Galston and Sawhney, 1990

پوشان وابسته به دانشکده کشاورزی دانشتگاه تبریتز انتختا

پلیآمینها پیش ماده تعداد زیتادی از متابولیتتهتای
ثانویه از جمله آلکالومیدهای تروپان و فترمهتای اتصتالی

شتتدند .در ایتتن آزمتتایش درختتتان زردآلتتو ده ستتاله رقتتم
شاهرودی (پیوندشده روی پایههای بذری) .پت

از انتختا

سینامیک اسید هستند که نقش اساستی در مکانیستمهتای

اتیکتگذاری شدند ،سپ

دفاعی گیاه ایفا میکنند .پلتیآمتینهتا بته انتوام مختلتف

اسپرمیدین (رفر 2 ،و  4میلیموالر) یک هفته قبو از رسیدن

پروت ینها از جمله آنزیمهای متعددی کته فعالیتت آنهتا

تهاری محلولپاشیشده و با فارتله سته روز از هتم میتوههتا

مستقیما به واستطه اتصتال پلتیآمتینهتا تنظتیم متیشتود،

برداشت شدند ،سپ

میوهها بیفارتله بته آزمایشتگاه منقتو

اتصال مییابند (.)Fahimi, 1997

شدند و بعضی از پارامترهای کیفی و ظرفیت آنتیاکستیدانی

پلیآمتینهتا بتا تشتکیو یتک زنهیتره آمیتد بتهرتورت
ترکیبی در میآیند ،که برای تنظتیم غلظتت پلتیآمتینهتای
درون ستلولی اهمیتت دارنتد (

Asna Ashrai and Zakai

میوههتا بتا سته غلظتت مختلتف

کو میوه اندازهگیری شدند.
اندازه یری صفات کیفی
سفتی بافت

 ،)Khosroshahi, 2008این ترکیبات به عنوان شترومکننتده

ستتتفتی بافتتتت بتتتا استتتتفاده از دستتتتگاه پنترومتتتتر

چرخههای انتقال عیمم یا تنظیمکننده رشتد عمتو متیکننتد

( )Penetrometer, Italyمدل  ،FT 011در سه عدد میتوه

که باعث ایهاد مقاومت در مقابو عوامو نامساعد میگردنتد

در هر تکترار از دو ستمت مقابتو هتم و بعتد از برداشتتن

و بهطورکلی چون محصوالت برداشتشده بیشتر در معرض

پوست میوه انهام شد .سفتی بافت بر استا ،نیتروی الزم

عوامتتو نامستتاعد هستتتند وجتتود پل تیآمتتینهتتا و ترکیبتتات

جهت نفوذ میله (تا محو مشخص شده) در میتوه تعیتین و

کمپلک

آنها برای حفش ساختار ستلول و ایهتاد مقاومتت

در مقابو عوامتو نامستاعد وتروری متیباشتد ( Bagni and

.)Tassoni, 2001
معموال غلظتت پلتیآمتینهتا طتی پیتری بافتت کتاهش

بر حسب نیوتن بیان شد.
مواد جامد محلول کل ()TSS
میتزان متواد جامتد محلتول کتو (بتریک ) بتا دستتگاه
رفراکتتومتر ( )Refractometerمتدل  PAL-1انتدازهگیتری

مییابد و به نظر میرسد این کاهش دلیتو شتروم یتا تشتدید

گردید.

تولید اتیلن از طریق تحریک تولید ACCسنتاز و یتا افتزایش

اسیدیته قابل تیتراسیون کل
برای اندازهگیری اسیدیته قابتو تیتراستیون کتو از روش

حساستیت بافتت بته اتتیلن باشتد ( )Valero et al., 2002از
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تهیهشتده  10( DPPHمیکرومتول در لیتتر) اوتافه شتد و در

.)1975

شرایط تاریکی در دمتای اتتا ،ورتکت

 pHعداره میوه
 pHعصاره میوه با استفاده از pHمتتر متدل HI 9811

دقیقه در دمای اتا ،و در شرایط تاریکی جذ نمونته هتا در

اندازهگیری شد.

گردیتد .بعتد از 40

طول مو  191نانومتر اندازهگیری شد.
تجزیه آماری
آزمایش بهرورت فاکتوریو در قالب طرح بلوکهتای

اسید آسکوربیک (ویتامین ث)
بتترای انتتدازهگیتتری ویتتتامین ث میتتوههتتا از روش

کامو تصادفی در چهار تکرار (فاکتور اول شامو ستطوح

تیتراسیون با رنت2 ،و  1دی کلروفنتو اینتدوفنو نتاتریوم

مختلتتف استتپرمیدین و فتتاکتور دوم ستته زمتتان برداشتتت)

( )AOAC, 1984استفاده شد .برای ایتن منظتور ده گترم

انهام شد .تهزیه و تحلیو داده ها بتا استتفاده از نترمافتزار

میوه بتا مخلتوک کتن برقتی بته همتراه چنتد میلتیلیتتر استید

 SPSS24و مقایسه میانگینها بتا استتفاده از آزمتون چنتد

متافسفریک سه دررد کامی له گردیده مخلوککن بتا استید

دامنهای دانکن انهام شد .نمودارها با استفاده از نرمافتزار

متافسفریک سه دررد شستشو داده و حهم کتو مخلتوک بتا

 Excelرسم شدند.

اسید متافسفریک به  900میلیلیتر رسانیده شتد .بعتد از عبتور
دادن از رافی ده میلیلیتر از محلول باقیمانده را برداشته و با

نتایج و بحث
 pH ،TSSو TA

نتایج تهزیته واریتان

رن ،دی کلروفنو ایندوفنو  0/09دررد تیتر گردیتد .پایتان

دادهتا نشتان داد کته استپرمیدین

تیتراسیون زمان ظهور رن ،ارغوانی کمرن ،به مدت  90تتا

میتواند بر همه رفات در سطح احتمتال یتک دررتد تتأثیر

 91ثانیه بود .میزان اسید اسکوربیک بر حستب میلتیگترم در

معنی داری ایهاد کند ،اما اثر متقابتو تیمتار و زمتان برداشتت

 900گرم میوه بیان شد.

فقط در رفات سفتی ،فنو کو و ظرفیت آنتیاکسیدانی کو

محتوای ترکیبات فنلی
اندازهگیری ترکیبات فنلی در عصاره متانولی بتا استتفاده

اثر معنی دار داشت (جدول  .)9نتایج مقایسه میانگینها نشتان
داد که  TSSو  pHتوسط استپرمیدین بتهطتور قابتو تتوجهی

از معرف  )Waterhouse, 2002( Folin-Ciocalteuرتورت

نستتبت بتته شتتاهد کتتاهش متتییابنتتد امتتا میتتزان  TAدر طتتول

گرفت .عصاره میوهها با فولین ستیوکالتو و محلتول کربنتات

دورههای برداشت در تمامی میوهها کاهش یافت ،اما با تیمار

سدیم  20دررد مخلوک و بعتد از دو ستاعت نگهتداری در

اسپرمیدین میزان اسیدیته کو افزایش یافت ولی بین تیمار دو

تاریکی و دمای اتتا ،،جتذ نمونتههتا در طتول متو 111

و سه میلیموالر اختیف معنی داری وجود نداشت (جتدول

نتتانومتر بتتا دستتتگاه استتپکتروفتومتر قرامتتت شتتد .منحنتتی

.)2

کالیبراسیون با استفاده از اسید گالیک تهیه گردید.
فالونوئید کل
به روش کلرومتری بتر استا ،روش ( Chang et al.,

نقش پلیآمینها در کاهش  TSSو  pHممکن استت بته
دلیتو کتاهش میتزان تتنف

( )Valero et al., 2002و ستنتز

اتیلن ( )Barman et al., 2011باشتد کته پت

از آن فرآینتد

 )2002انتتدازهگیتتری شتتد بتترای تهیتته منحنتتی استتتاندارد

رسیدن به تأخیر متیافتتد .نتتایج مشتابهی در هلتو ( Zokaee

کورستین استفاده شد و میتزان جتذ نمونتههتا در طتول

 )Khosroshahi and Esna-Ashari, 2008و گیبتتتی

مو  991نانومتر قرامت شد.

( )Hosseini et al., 2017گزارش شتده استت .افتزایش TA

ظرفیت آنتیاکسیدانی کل
بتتا استتتفاده از روش  DPPHانتتدازهگیتتری شتتد (Brand-

در میوههای تیمارشده ممکن استت بته ایتن دلیتو باشتد کته
افزایش تنف

 21 .)Williams et al., 1995میکرولیتتر از عصتاره متتانولی،

بهعنوان سوبسترا تنفستی متیشتود احتمتال دارد کته کتاربرد

 21میکرولیتتتر آ مقطتتر بتته  9410میکرولیتتتر محلتتول تتتازه

پلیآمینها منهر به کاهش مصرف اسیدهای آلتیشتده و در

و تولید اتیلن منهر به مصترف استیدهای آلتی
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دو میلیموالر اسپرمیدین در برداشتت اول و کمتترین ستفتی

 نسبت به شاهد در میوههای تیمارشده بیشتترTA نتیهه مقدار

 افتزایش ستفتی.)9 را شاهد در برداشت سوم داشتند (شتکو

میباشد که نتتایهی مشتابه در میتوههتای انتار گتزارش شتده

با تیمار پلیآمین ممکن است به دلیو توانتایی ایتن ترکیبتات

.)Mirdehghan et al., 2007( است

با اتصال به مواد پکتیکتی و ایهتاد استتحکام دیتواره ستلولی

سفتی بافت میوه
نتایج مقایسه میانگین دادههتا نشتان داد کته ستفتی بافتت

) و مهار فعالیت پلیگاالکترونازPerez-Vicente et al., 2002(

میوه با افزایش غلظت اسپرمیدین افزایش یافت بهطتوریکته

Khan and ( و اندو پلیگاالکترونتاز و پکتتین استتراز باشتد

در میان تیمارها بیشترین سفتی مربوک به تیمار سه میلیمتوالر

Khan and (  نتایج همستویی در آلتو یاپنتی.)Singh, 2007

 دررد) و بعد از آن تیمتار4/21( اسپرمیدین در برداشت اول

.) در مورد افزایش سفتی گزارش شده استSingh, 2010

Table 1. Analysis of variance, the effect of pre-harvest treatment of spermidine on measured traits in
apricot fruit “Shahroodi “cultivar at three harvesting time
Means squares
Sources of variance

df

TSS

TA

pH

Firmness Vitamin C Total phenol Flavonoids

3 0.308ns
0.010ns 0.005ns 0.009ns
0.168ns
**
**
**
**
2 3.814
0.034 0.166 32.021
34.489**
**
**
**
**
2 15.259
0.066 0.760 200.949 1.948**
ns
4 0.261
0.001ns 0.016** 4.242**
0.138ns
24 0.434
0.004 0.002 0.155
0.073
- 2.97
7.90
1
3.68
3.67
ns,* ,** Non significant and significant at 5% and 1% level, respectively.

Block
Treatment
Harvest
Harvest × Treatment
Error
C.V.)%(

13.130ns
3673.248**
2021.903**
46.407**
7.019
1.43

0.370ns
6.090**
3.551**
0.527ns
0.305
12.28

Antioxidant
capacity

0.589ns
28.061**
83.497**
1.679**
0.243
0.54

Table 2. Effect of. pre-harvesting treatment of spermidine on measured traits in apricot fruit “ Shahroodi “cultivar
Mean of comparison
Treatments
TSS
TA
pH
Firmness Vitamin C Total phenol Flavonoids Antioxidant capacity

0
mM 2
mM 3

16.275a 0.738a 4.56a
15.425b .828b 4.42b
15.028b .833b 4.32c

9.02c
10.70b
12.29a

5.47c
7.82b
8.76a

166.12c
188.07b
200.70a

3.93b
4.25b
5.29a

88.60c
90.06b
91.61a

Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level (Duncan’s Multiple Range Test).

H1= Harvest one
H2= Harvest two
H3= Harvest three

Firmness (Newton)

S1= Control
S2= 2mM
S3= 3mM

Spermidine × Harvesting time

Figure 1. Effect of pre- harvesting treatment of spermidine levels on firmness of apricot fruit
“Shahroodi” cultivar at different harvesting times
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میتتزان فنتتو کتتو میتتوه داشتتتند ،بتتهطتتوریکتته تیمتتار ستته
دادهها نشان داد که اثر ساده تیمتار

میلیموالر اسپرمیدین دارای بیشترین تأثیر بر روی فنو کو

نتایج تهزیه واریان

اسپرمیدین و زمان برداشتها بتر میتزان ویتتامین ث معنتیدار

میتتوه بتتود (جتتدول  .)2همچنتتین اثتتر متقابتتو بتتین تیمتتار

بوده اما اثر متقابو آنها معنیدار نبود (جتدول  .)9همچنتین،

وزمانهای برداشت نشان داد که بیشتترین میتزان فنتو کتو

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که تیمار سه میلیموالر

مربوک به تیمار سه میلیموالر اسپرمیدین در برداشت اول و

اسپرمیدین نسبت به تیمار شاهد بیشترین تتأثیر را در افتزایش

کمترین میزان آن در تیمار شاهد در برداشت سوم مشتاهده

ویتامین ث میتوههتا داشتت ( 4/24دررتد) .بیشتترین میتزان

شد (شکو .)2

ویتامین ث مربوک به برداشت دوم (برداشتت تهتاری) میتوه

نتتتتایهی مشتتتابهی در تیمتتتار قبتتتو از برداشتتتت انگتتتور

بود ،در برداشت سوم دوباره میزان ویتامین ث میوهها کاهش

( ،)Champa et al., 2014کیتوی فتروت ( Jhalegar et al.,

پیدا کرد (جدول  .)2افزایش مقدار ویتامین ث با غلظتهای

 )2012و پت

از برداشتت زردآلتو ( Koushesh saba et al.,

اسپرمیدین ممکن است به دلیو سرکو فعالیت آسکوربات

)2012گزارش شده استت .بته نظتر متیرستد میتزان کتاهش

اکسیداز یا ممانعت از تولیتد اتتیلن و افتزایش ستفتی میتوه و

تتتدریهی فنتتوهتتا در میتتوههتتای شتتاهد نستتبت بتته میتتوههتتای

باشد ،که کاربرد قبو از برداشت پلتیآمتینهتا

تیمارشده به دلیو کاهش فعالیت پلی فنول اکستیداز و تتأخیر

کاهش تنف

در میوه لیچتی ( )Mitra and Sanyal, 1990و تیمتار پت

از

برداشتتت پلتتیآمتتین در میتتوه هلتتو ( Togrul and Arslan,

در فرآیند تنفسی میوهها باشد (.)Kusano et al., 2007
فالونوئید کل

 )2004گزارش شده است ،اما هنوز اثر پلیآمینهتا در متورد

تأثیر تیمارهای مختلف اسپرمیدین و زمانهتای مختلتف

فعالیت آسکوربات اکسیداز در میوه زردآلو هنوز بته ختوبی

برداشت بر روی محتوای فیونومیدهای کو میوهها در سطح

روشن نشده است.

احتمال یتک دررتد معنتیدار بتود ،امتا اثتر متقابتو تیمتار و

فنل کل

زمانهای برداشت معنیدار نبود (جدول .)9

غلظتهای مختلتف استپرمیدین اثترات معنتیداری بتر
H1= Harvest one
H2= Harvest two
H3= Harvest three

S1= Control
S2= 2mM
S3= 3mM

)Total Phenols (mᶢ GAE/100 ᶢ

Spermidine × Harvesting time

Figure 2. Effect of interaction between pre-harvesting treatment of spermidine (0.2 and 3 mM) and
different harvesting time on total phenol content of apricot fruit “Shahrood” cultivar
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مقایسه میانگینها نشتان داد کته محتتوای فیونومیتدهای

فعالیتتت مهتتار رادیکتتال  DPPHبتتهترتیتتب مربتتوک بتته ستته

کو میوهها با افزایش غلظت استپرمیدین بتهطتور معنتیداری

میلیموالر ( )49/19و شاهد ( )11/10بود (جتدول  .)2نتتایج

افزایش یافت و کمترین و بیشترین محتوای فیونومیتدهای

مقایسه میانگینها نشان داد که اثر متقابتو تیمتار و زمتانهتای

کو بهترتیب در تیمتار شتاهد و سته میلتیمتوالر (جتدول )2

برداشت بر میتزان دررتد فعالیتت آنتتیاکستیدانی معنتیدار

مشاهده شد .میانگین محتوای فیونومیدهای کو میتوههتا ،در

میباشد (شکو  ،)4بهطوریکه بیشترین میزان فعالیت مربوک

برداشتهای اول ،دوم و سوم به ترتیتب  9/44 ،1/04و 9/09

بتته ستته میلتتیمتتوالر استتپرمیدین در برداشتتت دوم ( )49/01و

میلیگرم معادل کومرسیتین در  900گترم وزن تتر میتوه بتود

کمترین میزان فعالیت مربوک به تیمار شاهد در برداشت سوم

که با افزایش رونتد رستیدن میتوه از محتتوای فیونومیتدهای

( )11/11مشاهده شد .در میوه انبه گزارش کردهاند که تیمتار

کتو (بتا توجته بته زمتانهتای برداشتت) کاستته شتده استتت

پت

از برداشتتت پلتتیآمتتینهتتا باعتتث حفتتش بیشتتتر ظرفیتتت

(جتتدول  .)4میتتوههتتای نتتار ،نستتبت بتته میتتوههتتای رستتیده

آنتیاکسیدانی کو میشود (.)Razzaq et al., 2014

فیونومیتتتد بیشتتتتری دارنتتتد ( )Castillo et al., 1992از

میتتوههتتای بتتا ظرفیتتت آنتتتیاکستتیدانی بتتاال معمتتوال

آنهاییکه نقتش پلتیآمتینهتا در متورد بته تتأخیر انتداختن

آنتیاکسیدانهای بیشتری دارند و بیشتر این آنتیاکسیدانهتا

فرآیند رسیدن میوه به اثبات رسیده است در این پتووهش بتا

بتتهعنتتوان ترکیبتتات فنلتتی و فیونومیتتدها شتتناخته شتتدهانتتد

تیمار اسپرمیدین میزان فیونومید هم بیشتر میباشد.

( ،)Guo et al., 2003بنابراین میتوان نتیههگیتری کترد کته

ظرفیت آنتیاکسیدانی کل
تتتأثیر غلظتتت هتتای مختلتتف استتپرمیدین در زمتتانهتتای

محتوای فنو کو بهطتور مستتقیم بتا فعالیتت آنتتیاکستیدانی
کتتو مربتتوک استتت کتته ایتتن همبستتتگی در انبتته (Palafox-

مختلف برداشت بر مقدار ظرفیت آنتیاکسیدانی کو میوههتا

 )Carlos et al., 2012و زردآالتو (

در سطح احتمال یک دررد معنیدار بود (جدول .)9

 )Shiri, 2010گتزارش شتده استت .نتتایج متا نشتان داد کته

مقایسه میانگین دادهها نشان داد کته بتا پیشترفت فرآینتد
رسیدگی میوه روی درخت ،فعالیت مهار رادیکال  DPPHو

Ghasemnezhad and

میزان فنو ،فیونومید و ظرفیت آنتیاکستیدانی کتو بتا تیمتار
اسپرمیدین بهطور قابو توجهی افزایش میابد.

نتیجه یری

یا به عبارتی دررد فعالیت آنتیاکسیدانی میوههتای زردآلتو
بهطور معنیداری کاهش یافت و بیشترین و کمترین مقدار

در این تحقیق تیمار استپرمیدین باعتث افتزایش استیدیته

فعالیت آنتیاکسیدانی بهترتیب در برداشتهتای اول و آختر

کتتتو ،ستتتفتی ،ویتتتتامین ث ،فنتتتو ،فیونومیتتتد و ظرفیتتتت

مشتتاهده گردیتتد .همچنتتین ،ظرفیتتت آنتتتیاکستتیدانی کتتو

آنتیاکسیدانی کو گردید .همچنین این تیمار باعث کتاهش

بیشترین تأثیر را از سه میلیموالر ،در میان تیمارهای مختلتف

مقتتدار  pHو  TSSگردیتتد .در طتتول ستته برداشتتت تیمتتار

اسپرمیدین گرفته است ،بهطوریکه بیشرین و کمترین میتزان

استتپرمیدین بیشتتترین تتتأثیر را روی افتتزایش فنتتو ،ستتفتی و

Table 3. Effect of different harvesting times on measured traits in apricot fruit “ Shahroudi “cultivar
Mean of comparison
Antioxidant capacity
)(%DPPHsc

Flavonoids
)(μMQ/100μE

Total phenol
)(mg GAE/100gFW

Vitamin C
)(mg/100g

Firmness
)(Newton

pH

TA
)(%

TSS
)(% Brix

91.71a
91.86a
87.21b

5.09a
4.33b
4.03b

198.73a
183.21b
172.95c

6.98c
7.78a
7.30b

14.84a
10.52b
6.66c

0.867a 4.20c
0.812c 4.40b
0.721c 4.70a

Harvests

Harvest one 14.467c
Harvest two 15.725b
Harvest three 16.717a

Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level (Duncan’s Multiple Range Test).
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H1= Harvest one
H2= Harvest two
H3= Harvest three

Total antioxidant activity (%)

S1= Control
S2= 2mM
S3= 3mM

Spermidine × Harvesting time

Figure 3. Effect of interaction between pre-harvesting treatment of spermidine (0.2 and 3 mM) and
different harvesting time on total antioxidant capacity content of apricot fruit “Shahrood” cultivar

سپاس زاری

 متیتتوان نتیهته، بنتابراین،ظرفیت آنتیاکسیدانی کو داشت

از تمامی دوستان عزیزم بخصوص آقای حامد نهفتی

گرفت بیشترین تأثیر اسپرمیدین در برداشتت دوم و بتا توجته

و ولی شمشیری که در تنظیم ایتن مقالته متا را مستاعدت

به متعتادل بتودن بقیته پارامترهتا منتو قنتد و استیدیته و غیتره

. تشکر ویوهای داریم،نمودند

 بهترین زمتان برداشتت همتان برداشتت تهتاری،حارو شد
.(برداشت دوم) بود
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