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 یفرنگتوت وهیم يو ماندگار یاکسیدانآنتی تیظرف لن،یات وسنتزیجاسمونات بر ب لیمت تأثیر

دوره پس از برداشت یط

3دلجو يمحمدجواد نظر و *2ارشد ی، موس1یاکبر ساربان

  )30/6/1398 رش:یخ پذی؛ تار 17/1/1398 افت:یخ دری(تار

  دهیچک

 يمحصول مانـدگار  نیا برداشت از مشکل پس ترینمهمکشت گسترده در جهان است.  ریز پرمصرف با سطح يهاوهیاز م یکی فرنگیتوت

ـ  نیاز ب رانیبرداشت شده در ا يهاوهیاز پنجاه درصد م شیب که يطوربه ؛است وهیم ادیز يریکم و فسادپذ ـ . هـدف از ا رودیم ـ تحق نی  قی

 شیآزمـا  صـورت بـه  جاسمونات لیمختلف مت يهابا کاربرد غلظت سافرنگی رقم کاماروتوت وهیم یو انبارمان ییایمیوشیواکنش ب یبررس

ـ مختلـف مت  يهـا شـامل غلظـت   مارهـا یبـود. ت  با سه تکـرار  یتصادف طرح کامالً هیپالت در زمان بر پا تیاسپل  12و  8جاسـمونات (  لی

در برداشت بود.  پس از يطول مدت نگهدارروز) در  21و  14، 7( يبردارمختلف نمونه يهاهمراه شاهد (آب مقطر) و زمان) بهکروموالریم

درصـد   15درصد و میزان گاز کربنیک  90-95میزان رطوبت  گراد،یسانت درجه 2±5/0 ییدما طیدر سردخانه با شرا هاوهیم ،طول پژوهش

ـ یتآن تیجاسمونات باعث کاهش افت ظرف لیمت ماریت ،يشدن دوره انبار ترینشان داد با طوالن جیشدند. نتا ينگهدار ـ و فعال یدانیاکس  تی

 کرومـوالر یم 12کاتـاالز در غلظـت    میآنـز  تیو فعال یدانیاکسیآنت تیظرف نیشتریاساس ب نیشد. بر هم وهیکاتاالز م یدانیاکسیآنت میآنز

ـ مت که يطوربهقرار گرفت.  تأثیرزمان تحت  یط يداریمعن طوربهبا شاهد  سهیشده در مقا ماریت يهاوهیدر م لنیات وسنتزیب. آمد دستبه  لی

ـ . همشـد  لنیات دیموجب کاهش روند تول کروموالریم 12جاسمونات در غلظت  ـ اسـتحکام م  نیچن ـ مت مـار یدر ت وهی  پـنج جاسـمونات   لی

و  یفرنگتوت وهیم يبازارپسند شیافزا لیدلهجاسمونات ب لیمت شیآزما نیا جی. بر اساس نتاافتیبهبود  يدوره انبار شیبا افزا کروموالریم

  را دارد. فرنگیتوتکاهش تلفات پس از برداشت  يبرا یمناسب لیعدم موارد منع مصرف و اثرات مضر، پتانس نیچنهم

پس از برداشت، مواد محلول جامد کل عاتیضا ت،یفیرقم کاماروسا، ک :يدیکل يهاواژه

  مهاباد واحد یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم باغبان شیاراستادیار و دان ،ارشد یدانش آموخته کارشناسترتیب به .3و  2، 1

  mousa_arshad@yahoo.com :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

سـرعت   همچنینو  ادیداشتن رطوبت ز لیدلبه فرنگیتوت وهیم

تلفات پس از برداشـت   يبوده و دارا ریفسادپذ اریتنفس باال بس

. بـا توجـه بـه    است يدرصد 80 يو در موارد يدرصد 50تا  5

 يهاروش یجهان يدر بازارها کیمحصوالت ارگان يباال متیق

 ياو عمـر قفسـه   تیـ فیک شیمنظـور افـزا  بـه  یمناسـب  یسمریغ

  ).7است ( ازین فرنگیتوت

و محصوالت برداشـت   اهانیدر گ یدانیاکسیآنت يهاستمیس

 دیاکسـ مثـل کاتـاالز، سـوپر     یدانیاکسیآنت يهامیشده شامل آنز

ــموتاز،ید ــ س ــاتیو ترک دازیپراکس ــیآنزریغ ب ــا فعال یم ــب  تی

 ،یفنل باتیترک ون،یگلوتات ک،یآسکورب دیشامل اس یدانیاکسیآنت

ـ ). م4( هسـتند  رولتوکـوف  -و آلفـا  دهایکارتنوئ دها،یفالونوئ  وهی

ــوت ــیت ــه فرنگ ــدلب ــوع   لی ــم و متن ــابع مه ــودن من از  یدارا ب

خصــوص  بــه  ییایمیتوشــ و ف یعــ یطب يهــا دانیاکســ یآنتــ 

ـ فنول يدهایاسـ  دها،ییـ فالونو هـا، دانیاکسـ یآنت  بـات یو ترک کی

ـ دل). بـه 14اسـت (  یباغبان ياز محصوالت تجار یکی یمعدن  لی

 وهیـ م یدانیاکسـ یآنتـ  تیظرف ژن،یآزاد اکس يهاکالیراد تیفعال

ـ پ عیو ضـمن تسـر   افتـه یکاهش  يدوره انباردار یط  وه،یـ م يری

و  ي). اســتفاده از تکنولــوژ3( ابــدییکــاهش مــ زیــآن ن تیــفیک

 ییایمیش باتیپس از برداشت و استفاده از ترک مناسب یماردهیت

 یعمر انبارمان شیو افزا يریکند شدن روند پ يو سالم برا منیا

  است. يضرور فرنگیتوت وهیم تیفیحفظ ک ومحصوالت 

اسـت کـه بـا     دیاس کیاستر جاسمون لیجاسمونات، مت لیمت

 يچرب اشباع نشده، در غشا يدهایاس زژنایکساپویشدن ل دیاکس

 کیجاسـمون  لی. جاسمونات و مت)9( شودیم دیتول یکلروپالست

در محـدوده   یعـ یطب طـور بههستند و  یاهیگ يهاهورمون دیاس

 یگنالیسـ  ملعا عنوانبهو  شوندیم دیتول یعال اهانیاز گ یعیوس

 دیـ شـامل تول  ییایمیوشیو ب يولوژیزیف يهافراینداز  ياریدر بس

زنده، سنتز ریزنده و غ يهادر برابر تنش یدفاع يهاپاسخ لن،یات

 يهـا پاسـخ  میتنظـ  ،ییایمیتوشـ یف باتیترک ریو سا هانیانیآنتوس

 هـا ونیجذب و انتقال  ،ياروزنه تیفتوسنتز، تنفس، هدا ،یتنش

ـ ). مت4دخالت دارند ( لو عملکرد محصو جاسـمونات نقـش    لی

ـ . متکنـد یمـ  فایا وهیم ندیرس و اهیدر رشد و توسعه گ یمهم  لی

ـ باعـث تغ  توانـد یاست که م يجاسمونات از جمله مواد در  ریی

(استحکام)  یکی)، خواص مکانوهی(رنگ و حجم م یکیزیظاهر ف

 وهیـ ) در مهـا دانیاکسـ یو آنتـ  کی(مواد فنول ویواکتیب باتیو ترک

  ).33شود (

 يهـا جاسـمونات در غلظـت   مـار یشده است کـه ت  گزارش

در  یو سـرمازدگ  يویداتیاکس يهاکاهش تنش موجب یسمریغ

ــان ــوالت باغب ــد ( یمحص ــین). 32و  27ش ــاریت همچن ــمت م  لی

 -1 -کلوپروپانیسـ  نـو یآم -1 انیـ کاهش ب قیجاسمونات از طر

 نــــویآم -1) و ACC synthaseســــنتاز ( التیکربوکســــ

) و ACC oxidase( دازیاکسـ  التیکربوکسـ  -1 -کلوپروپانیسـ 

  ).24( کندیم يریجلوگ لنیات دیلاز تو لنیات يهارندهیپذ

شـوك   يهـا نیجاسمونات موجب فعـال شـدن پـروتئ    لیمت

ــ ــانی] در گHeat Shock Proteins HSPs)([ یحرارتـ و  اهـ

عامـل   هـا نیپـروتئ  نیـ کـه ا  شـود یمحصوالت برداشت شده مـ 

 يهـا نی. پـروتئ هسـتند مختلـف   يهادر برابر تنش اهیگ یحفاظت

ســاختار  رییــو تغ یســلول يحفاظــت از غشــا ،یشــوك حرارتــ

 جـه یدارند را بر عهده دارنـد. درنت  یبیتخر تیکه فعال ییهامیآنز

 يهـا . گونـه شـوند یم هاوهیم تیفیاستحکام و ک شیموجب افزا

کـه منجـر بـه     ابنـد ییتجمع مـ  هاوهیم دنیرس یفعال ط ژنیاکس

ـ . ژشودیغشا م يدهایپیشدن ل دیو اکس ییثبات غشا رییتغ و  نی

موجـب   سـمونات جا لیمت ماریبات کردند که ت) اث17همکاران (

در  دازیکاتاالز و پراکسـ  یدانیاکسیآنت يهامیآنز تیفعال شیافزا

  هلو شد. يهاوهیم

در  يعلت نگهداشتن سـطوح انـرژ  جاسمونات به لیمت ماریت

 یدگیمقاومـت در برابـر پوسـ    شیلوکوآت باعـث افـزا   يهاوهیم

کـه   شـود یمـ  ییغشا بیمنجر به آس يانرژ لهیآنتراکنوز شد. تخ

هسـتند. بـاال    هـا یآلـودگ  تیغشاها عامل مقاومت در برابر سـرا 

در  یدفـاع  یعیطب باتیترک دیباعث تول يداشتن سطوح انرژنگه

در برابـر   یدفاع يهانیو پروتئ هانیتوالکسیف لیاز قب زبانیم اهیگ

  ).34( دهدیرا کاهش م وهیم یدگیو پوس شودیم هاپاتوژن

ـ از محل تول يانتقال محصوالت کشاورز نکهیتوجه به ا با  دی
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حفـظ طـراوت    گرید یطرف از و است برمصرف زمان يهامحلبه 

 یمهمـ  اریبسـ  تـأثیر  آنهـا و مصرف  يبازارپسند در هاآن یو شاداب

مختلـف   يهـا غلظـت  تأثیر یبررس یحاضر در پ قیدارد، لذا تحق

ـ مت و  یدگیپوســ شاسـتحکام و کـاه   شیجاسـمونات بـر افـزا    لی

  رقم کاموروسا انجام شد. فرنگیتوت وهیم تیفیک شیافزا جهیدرنت

  

  هامواد و روش

  یشیو مواد آزما مارهایت

در سال  'Camarosa'رقم  فرنگیتوت يهاوهیپژوهش، م نیا در

 هیـ واقـع در شهرسـتان اروم   کیدروپونیـ گلخانه ه کیاز  1395

 یدانشـگاه آزاد اسـالم   یعلـوم باغبـان   شـگاه یبرداشت و به آزما

ـ . سـپس م ندشـد احد مهاباد منتقل و  و وزنسـالم، هـم   يهـا وهی

 لیـ مختلـف مت  يهـا بـا غلظـت   ماریت از پس و انتخاب شکلهم

 2±5/0 ییدما طیبه سردخانه با شرا يانباردار برايجاسمونات، 

درصـد و میـزان گـاز     90 -95میزان رطوبت  گراد،یسانت درجه

 تیاسـپل  ورتصبه شیدرصد انتقال داده شدند. آزما 15کربنیک 

در سـه تکـرار و هـر     یطرح کامالً تصادف هیپالت در زمان بر پا

شاهد کـه بـا    يهاوهیهمراه مبه وهیمگرم بافت  100تکرار شامل 

بـا   فرنگیتوت يهاوهیشدند اجرا شد. م ماریت ریآب دو بار تقط

ــاغلظــت ــولیم 12و  6 يه ــر ل کروم ــریب ــمت ت ــمونات  لی جاس

شدند. پـس از   یماردهیت قهیدق 10مدت به يورغوطه صورتبه

 70شده توسـط اتـانول    لیبه ظروف استر هاوهیم مارها،یاعمال ت

مدت اتاق به يشدند و تا زمان خشک شدن در دما نتقلدرصد م

آزاد قـرار گرفتنـد. بعـد از اعمـال      يهـوا  انیـ ساعت در جر دو

بـه   هـا وهیـ همـه م  ،فرنگیتوت يهاوهیم يمربوطه رو يمارهایت

رونـد   یبررسـ  برايشدند.  يز در سردخانه نگهداررو 21مدت 

ــیآنز راتییـــتغ ــیآنزریو غ یمـ ــا ،یمـ  21و  14، 7 يدر روزهـ

و مورد  يریگمختلف اندازه يهاانجام شد و صفت يبردارنمونه

  قرار گرفت. یابیارز

  

  وهیم بازارپسنديو  يظاهر تیفیک

 میـزان  برحسب هابراي تعیین کیفیت ظاهري و بازارپسندي میوه

 درنظـر  یچشـم  صـورت بـه  شـش  تا یک هاينمره يازارپسندب

  خــوب، –4 متوســط، –3 بــد، –2 بــد، خیلــی –1گرفتــه شــد (

  ).  عالی –6 خوب، خیلی –5

  

  وهیبافت م یسفت سنجش

و دسـتگاه   یاز آزمون نفوذ سـنج  وهیبافت م یبراي سنجش سفت

 ی، ساخت انگلستان) استفاده شد و سـفت H5KSسنج (مدل بافت

  شد. انیمربع ب متریبر سانت رملوگیبرحسب ک

  

  وهیم یدگیپوس زانیم سنجش

بـا اسـتفاده از    یدهـ نمـره  صـورت بـه  هـا وهیـ م یدگیپوس زانیم

 گـراد یدرجـه سـانت   2در  يروز نگهـدار  21بعـد از   يبنددرجه

 ،یدگیدرصد پوس 5کمتر از  -2 ،یدگیبدون پوس -1( صورتبه

و  یدگیپوسـ درصد  50 تا 20 -4 ،یدگیدرصد پوس 20ا ت 5 -3

  ).6( شد یابی) ارزیدگیدرصد پوس 50از  شتریب -5

)1(  100 ×  
  وزن اولیه) –(وزن ثانویه 

  درصد کاهش وزن میوه =
  وزن اولیه

  

  وهیوزن م کاهش

مشخص شده از هر  يهامحاسبه درصد کاهش وزن، نمونه براي

افـت وزن   زانیـ م ن،یانتخاب و پس از توز یتصادف طوربه ماریت

  . شد انیگرم ب برحسب هیاول وزن به بتنس آنها

  

pH وهیآب م  

pH  عصاره صاف شده، با استفاده ازpH     متر دیجیتـالی بـا قـرار

درجـه   20دادن سنسور در داخل عصـاره مـورد نظـر در دمـاي     

  د.شقرائت  گرادیسانت

  

  ونیتراسیقابل ت تهیدیاس درصد

سـود  بـا   ونیتراسـ یاز روش ت تر،یقابل ت دیدرصد اس نییتع براي

بـا آب مقطـر    وهیـ منظور عصاره م نیا بهنرمال استفاده شد.  1/0

 يمحلول رو pHنرمال،  1/0به حجم رسانده شد، سپس با سود 
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 ونیتراسـ یدر ت یمصـرف  NaOHحجم  تیثابت و درنها 2/8عدد 

  ).12( شد انیب کیتریس دیدرصد اس صورتبهقرائت و 

  

  ث نیتامیو زانیم

ـ با  ونیتراسیاز روش تث با استفاده  نیتامیو زانیم  میپتاسـ  دوری

 دی تریلیلیم 10 م،یپتاس دوریدر  دیمحلول  هیته يشد. برا نییتع

 دوریگرم  6/1و  ختهیر يتریل یلیم 100نرمال را در بالن  01/0

ـ ) به آن اضافه و در بالن، با آب مقطر به حجـم  KI( میپتاس  کی

ف شده را صا وهیآبم یسیس 5 ون،یتراسیت يرارسانده شد. ب تریل

مخلـوط کـرده و بعـد از آن بـا      درصـد  1نشاسته  یسیس 20با 

ـ  شد تریشده ت هیته میپتاس دوریدر  دیمحلول   ی. ظهور رنـگ آب

ث  نیتــامیبــود. ســپس مقــدار و ونیتراســیدوره ت انیــپا داریــپا

  ).2شد ( انیدر گرم وزن تر ب گرمیلیم برحسب

  

  ]TSS (Total Soluble Solids)محلول جامد کل [ مواد

مواد محلول جامد کل، چنـد قطـره عصـاره     زانیمحاسبه م يبرا

) دسـتی  Refractometerروي شیشه رفراکتومتر( وهیصاف شده م

شـد و غلظـت    ختـه ی) رAtago Co. Ltd., Tokyo, Japanمدل (

  .شد انیدرصد ب حسبربمواد محلول جامد کل آن 

 

  لنیات زانیم سنجش

 آزمایشی واحد هر از شده، تولید اتیلن میزان گیرياندازه براي

ـ  هـاي ظرف در و انتخاب یکسان حجم با میوه عدد چهار  کی

لیتري قرار داده شدند که درون ظرف، پتاس یک مـوالر بـراي   

 اکسـید ديکربن قرار داده شده بود تـا میـزان    اکسیدديجذب 

دارد. پـس   هدرصد نگ 1/0کربن تولید شده را در حد کمتر از 

 هـا، شیشـه  داخـل  هـا ار دادن نمونهساعت از قر 16 گذشتاز 

گیـري شـد.   از هواي داخـل ظـرف نمونـه    تریلیلیم کی مقدار

  دســتگاه از اســتفاده بــا هــانمونــه لنیاتــ زانیــم يریــگانــدازه

(model Trace GC/Trace MS Plus system) GC  ــورد م

میـزان اتـیلن تولیـد شـده      تیـ درنها. گرفـت  قـرار  گیـري اندازه

  ).13شد ( انیب ourin h 1-nano L Kgبرحسب

 

  یدانیاکسیآنت تیظرف

ـ ارقـام مختلـف از طر   وهیم عصاره  یکننـدگ یخنثـ  تیخاصـ  قی

 ]DPPH (1,1- Diphenyl 1- 2- picrylhydrazyl([آزاد  کالیراد

در طول مـوج   DPPH یدرصد بازدارندگ صورتبهشد و  نییتع

  ).25( شدنانومتر محاسبه  517

  

  فنل کل زانیم

ـ اره مفنل کل در عص زانیم و  Folin- Ciocalteauبـا معـرف    وهی

ـ گانـدازه  نگلتنیو سـ  نکاردیمطابق روش اسـل   جیشـد و نتـا   يری

ـ ب وهیـ در گرم عصـاره م  کیگال دیاس گرمیلیم برحسب شـد   انی

)29  .(  

  

  کاتاالز میآنز تیفعال

ـ کاتاالز،  میآنز تیفعال زانیم يریگاندازه براي گـرم بافـت    کی

فسـفات   مـوالر یلـ یم 50بـافر   تـر یل یلیم 7شده در  زیفر وهیم

 4کـردن در   وژیفیو بعـد از سـانتر   دهی) کوبpH = 7/0( میپتاس

ـ گانـدازه  يدسـت آمـده بـرا   روشناور به گراد،یدرجه سانت  يری

ـ فعال يریگاندازه ششد. مخلوط واکن کاتاالز استفاده میآنز  تی

 20 مـوالر، یلـ یم 50بـافر فسـفات    تـر یلیلیکاتاالز شامل سه م

 دیپراکسـ  تـر یکرولیم 15از عصاره استخراج شـده و   تریکرولیم

ـ از ا کیـ است. بالفاصله پس از اضافه کردن هر  دروژنیه  نی

اجزا در کوت اسپکتروفوتومتر، کاهش جـذب در طـول مـوج    

 گـراد یدرجـه سـانت   25 يه در دمایثان 60مدت نانومتر به 240

ــا اســتفاده از میآنــز تیــفعال زانیــم تیــقرائــت شــد. درنها   ب

ــر ــ  بیض ــذب آب اکس ــوج   ژنهیج ــول م ــانومتر 240در ط   ن

)1-cm 1-Mm 036/0(  قهیدر دق وهیواحد در گرم م برحسبو 

  ).1محاسبه شد (

 

  و بحث جینتا

مختلـف   يهـا غلظـت  هـا، داده انسیوار هیتجز جیتوجه به نتا با

 وه،یاستحکام م ،يبر بازارپسند يداریمعن تأثیرجاسمونات  لیمت

جامـد   ث، مقـدار مـواد محلـول    نیامتیو وه،یم pHکاهش وزن، 
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 تیفنل کل و فعال زانیم ،یدانیاکسیآنت تیظرف لن،یات زانیکل، م

 ونیتراسیقابل ت تهیدیاثر آن بر اس هک یکاتاالز داشت درحال میآنز

کـه   دهـد ینشان مـ  جینتا همچنینبود.  داریرمعنیغ یدگیپوسو 

و  یکیولـوژ یزیبر تمام صـفات ف  يداریمعن تأثیر يزمان انباردار

درصد داشت  یکشده در سطح احتمال  يریگاندازه ییایمیوشیب

جاسـمونات و زمـان    لیـ مختلـف مت  يهـا و اثر متقابـل غلظـت  

 تهیدیاس وه،یآب م pHبر کاهش وزن،  يداریمعن تأثیر يدارانبار

 ،یدانیاکسـ یآنت تیظرف لن،یات زانیث، م نیتامیو ون،یتراسیقابل ت

 ریکاتاالز داشت و اثـر آن بـر سـا    میآنز تیفنل کل و فعال زانیم

  .)1(جدول بود  داریرمعنیصفات مورد مطالعه غ

  

  وهیو استحکام م بازارپسندي ،يظاهر تیفیک

و  يظـاهر  تیـ فیک شیجاسمونات منجر به افـزا  لیمت ماریت

شـاهد   ماریت نیشد. اگر چه ب فرنگیتوت وهیم بازارپسندي

 يداریجاسمونات اختالف معن لیمت کروموالریم 6و غلظت 

ــا ت ــد، امـ ــاهده نشـ ــاریمشـ مـــوالر موجـــب کرویم 12 مـ

شـاهد   يهاوهینسبت به م يدرصد بازارپسند 43/32شیافزا

ـ اسـتحکام م  نیشـتر یب .)الـف  - 1(شکل شد   6 مـار یدر ت وهی

 مـار یت نیدست آمد، اگرچه بجاسمونات به لیمت کروموالریم

ـ مت کروموالریم 12و  6 ـ    لی  يداریجاسـمونات اخـتالف معن

جاسمونات منجر بـه   لیمت میکروموالر 6 ماریمشاهده نشد. ت

شاهد شد  يهاوهیدرصد استحکام نسبت به م 96/35 شیافزا

 دیبعـد از برداشـت منجـر بـه اکسـ      یب). تنش آب - 1(شکل 

 هـا جاسمونات قادر است سلول لیو مت شودیم یسلول شدن

شـدن   دیبـا ممانعـت از پراکسـ    يویداتیاکس يهافرایند از را

 جـاد ی). از دسـت دادن آب منجـر بـه ا   21حفظ کند ( دهایپیل

 لیــمت مــاریانگــور شــد. ت وهیــدر م يویداتیاکســ يهافراینــد

 شیمنجـر بـه افـزا    یشدن نسـب  دراتهیدهجاسمونات قبل از 

انگـور شـد    يهاوهیم تیفیک شیو افزا یدانیاکسینتآ تیظرف

 دیـ در تول ریتـأخ  ایـ جاسمونات با ممانعت  لیمت ماری). ت21(

 يهـا میآنـز  تیـ و کاهش سرعت تنفس و کـاهش فعال  لنیات

 يهاوهیاستحکام م شیسبب افزا یسلول وارهیکننده د بیتخر

ـ ). مت18آلو شـد (   شیهلـو بـا افـزا    وهیـ جاسـمونات در م  لی

 تیفیک شیمنجر به افزا دازیکاتاالز و پراکس يهامیآنز تیفعال

  ). 17شد ( وهیم

  

  و کاهش وزن یدگیپوس زانیم

ــ  در ــفت پوس ــورد ص ــاریت ،یدگیم ــمت م ــر  لی ــمونات اث جاس

 انتظـار  که گونهمان). ه1نداشت (جدول  هاوهیبر م يدارمعنی

 دایـ پ شیافزا هاوهیم یدگیپوس یدر طول دوره انبارمان رفتیم

 زانیدر انبار، م يمدت زمان نگهدار شیکه با افزا يطورکرد به

 - 2(شـکل   افتی شیدرصد افزا 72نسبت به شاهد  یدگیپوس

ـ ) اثبات کردنـد کـه مت  33( ژنگ. ونگ و الف) جاسـمونات   لی

در  یاسترسـ  يهانیپروتئ یاز برخ يبردارنسخه شیباعث افزا

ـ نهادرکـه   شـود یسلول م مقاومـت بـه    شیمنجـر بـه افـزا    تی

در پـژوهش مـا    جـه ینت نیـ شد که ا یفرنگدر گوجه یدگیپوس

  حاصل نشد.

 نیـ دهنـده ا صفت کاهش وزن، نشـان  نیانگیم سهیمقا جینتا

شاهد،  يهادر غلظت ،يروز پس از انباردار 14و  7 نیبود که ب

گونـه اخـتالف   چیجاسمونات هـ  لیمت تریبر ل کرومولیم 12و  6

روز در  21طـول دوره بـه    شیمشاهده نشد اما با افزا يداریمعن

کـه   ياگونـه بـه  شـد مشـاهده   داریمعنـ  شیها افزاغلظت یتمام

 نیشاهد (بدون هورمون) و کمتـر  ماریکاهش وزن در ت نیشتریب

جاسمونات در  لیمت تریبر ل کرومولیم 6در حالت کاربرد  زیآن ن

جاسمونات  لیبردن مت کارب). به -2بود (شکل  گفته شدهدوره 

ـ تغ اهانیفرایند باز شدن روزنه را در گ  جـه یو درنت دهـد یمـ  ریی

ـ  دیـ در فراینـد تـنفس و تول   يکنترل بهتـر  و  دهـد یرخ مـ  لنیات

 کنـد یمـ  دایـ پ شیافـزا  وهیـ و حفظ وزن م یمقاومت به تنش آب

ــاربرد خــارج15( ــمت ی). ک ــاس، باعــث  لی جاســمونات در آنان

شـده   مـار یت يهـا وهیشده و م یانبارمان یط وهیم تیفیک شیافزا

 مطـابق  ).32نسبت به شـاهد نشـان دادنـد (    يکاهش وزن کمتر

 یهمبسـتگ  ،یدگیصـفات اسـتحکام و پوسـ    نیب 2 ولجد جینتا

 ،یدگیپوسـ  شیدرصد وجود دارد و بـا افـزا   کیدر سطح  یمنف

  است. افتهیهش کا هاوهیاستحکام م
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  (ب)  (الف) 

    
  ،'Camarosa'رقم  یفرنگتوت وهیم بازارپسنديو  يظاهر تیفیجاسمونات بر ک لیمختلف مت هايالف) اثر غلظت .1 شکل

  'Camarosa'رقم  یفرنگتوت وهیجاسمونات بر استحکام م لیمختلف مت يهاب) اثر غلظت

  .)مارها استیت نیدر سطح احتمال پنج درصد ب دارمعنی تفاوت عدم دهندهحروف مشترك نشان(
  

  (ب)  (الف)

    
  و انبارداريدر طول دوره  'Camarosa'رقم  یفرنگتوت وهیم یدگیپوس زانیالف) م .2 شکل

   یمختلف انبارمان يهادوره یط 'Camarosa'رقم  یفرنگتوت وهیجاسمونات بر کاهش وزن م لیلف متمخت يهاب) اثر غلظت

  .)است مارهایت نیبدر سطح احتمال پنج درصد  دارمعنی تفاوت عدم دهندهحروف مشترك نشان(

  

  و فعالیت آنزیم کاتاالز  اکسیدانیهمبستگی بین صفات اتیلن و پوسیدگی با استحکام، ویتامین ث، ظرفیت آنتی .2جدول 

  'Camarosa'  رقم فرنگیمیوه توت

    استحکام  پوسیدگی  ویتامین ث  اکسیدانیظرفیت آنتی  فعالیت آنزیم کاتاالز  اتیلن

  استحکام  1          

  پوسیدگی  - 805/0**  1        

  ویتامین ث  843/0**  -887/0**  1      

  اکسیدانیظرفیت آنتی  77/0**  -871/0**  888/0**  1    

  فعالیت آنزیم کاتاالز  845/0**  -873/0**  909/0**  806/0**  1  

  اتیلن  -792/0**  868/0**  -884/0**  -879/0**  -823/0**  1

  درصد است کیدر سطح احتمال  داریمعن **
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pH ونیتراسیقابل ت تهیدیو اس وهیم  

. افـت یکاهش  یروز دوره انبارمان 21در طول  وه،یعصاره م pH زانیم

 هفتم و چهـاردهم پـس از برداشـت    يجاسمونات در روزها لیاثر مت

 نیبـاالتر روز بعد از برداشـت،   21که در  ینبود، درحال داریمعن

جاســمونات و  لیــمت کرومــوالریم 12و  6 مــاریدر ت pH زانیــم

 ).3(شــکل مشــاهده شــد  دشــاه مــاریآن در ت زانیــم نیکمتــر

از نشـت   یناشـ  شتریب دنیزمان رسدر  وهیعصاره م pH راتییتغ

 نیاست. همچنـ  یسلول توپالسمیس به هااز واکوئل یآل يدهایاس

و از  افتـه ی شیعصـاره افـزا   pH وه،یاز حد م شیب دنیدر اثر رس

) 11( لویو حاج نیالدنی). ع23( شودیم لیتبد ییایبه قل يدیاس

شـده بـا    ماریت فرنگیتوت يهاوهیم نییپا pHگزارش کردند که 

ـ مت یاحتمـال  تأثیربه  توانیجاسمونات را م لیمت جاسـمونات   لی

  ربط داد. یآل يدهایتنفس و حفظ اس فراینددر 

 کرومـوالر یم 12و  6جاسمونات در هـر دو غلظـت    لیمت ماریت

نسـبت بـه    21در روز  هـا وهیـ م ونیتراسـ یقابل ت دیموجب حفظ اس

 یدگیبـا رسـ   ونیتراسـ یقابـل ت  يدهای. مقدار اس)4شکل ( شدشاهد 

 هـا يو سبز هاوهیمحصول در ارتباط بوده و موجب طعم ترش در م

ـ برداشـت م  زپس ا ماری). ت16( دشویم ـ ازگ وهی ـ بـا مت  یژاپنـ  لی  لی

در  یآل يدهایاز قندها و اس يجاسمونات باعث حفظ سطوح باالتر

و بـه   ابـد ییکـاهش مـ   یآل يدهایاس زانیم وهیم دنیشد. تا رس وهیم

 ينـدها یفرایمحصول و ط دنیاما بعد از رس رسدیمقدار ثابت م کی

ـ  يدهایاس زانیم لن،یات دیو تول دنیرس کـاهش   یعـ یبط طـور بـه  یآل

 يدهایاز روند کاهش اس يریجاسمونات جلوگ لیمت فهی. وظابدییم

ـ  دیـ در تول ریتأخ جادیبا ا یآل ـ فعال شیو افـزا  لنیات  يهـا میآنـز  تی

  ).26محصول است ( دنیپس از رس یدانیاکسیآنت

  

  ث نیتامیو

و در روز  افـت یهش ث کا نیتامیو زانیم يدوره انبار شیافزا با

ــر ،21 ــاهد (م نیکمت ــآن در ش ــیم 5/18 نیانگی ــرمیل ــ گ  دیاس

و  6 مـار یآن در ت نیشـتر یدر صد گرم وزن تـر) و ب  کیآسکورب

ـ ترتجاسمونات بـه  لیمت کروموالریم 12 و  56/27 نیانگیـ م( بی

در صد گرم وزن تر) مشاهده  کیآسکورب دیاس گرمیلیم 36/27

ــ  ــه ب ــر چ ــد اگ ــایت نیش ــوالریم 12و  6 يماره ــاوت  کروم تف

ـ مت مـار ی. ت)5(شکل مشاهده نشد  يداریمعن جاسـمونات در   لی

 دیاســ ).17کـرد (  يریث جلــوگ نیتـام یهلـو از کــاهش و  وهیـ م

قابـل حـل در آب اسـت و در     دانتیاکسـ یآنتـ  کی کیآسکورب

 دروژنیـ ه دیپراکسـ  ژهیوهفعال ب ژنیاکس يهاگونه ییزداتیسم

 يهـا کالیکردن راد یدر خنث میمستق طوربه همچنیننقش دارد. 

ـ ثانو دانیاکسیآنت کی عنوانبهو  دیسوپر اکس ایمنفرد  ژنیاکس  هی

دوست یچرب يهادانیآکسیآنت گریآلفاتوکوفرول و د دیدر بازتول

. شودیغشا م يدهایپیشدن ل دیو مانع از پراکس کندیم فاینقش ا

و شدن بافـت   ياموجب قهوه کیآسکورب دیاس زانیکاهش در م

جـدول   جینتا مطابق). 8( شودیم هاوهیم تیفیکاهش ک تیدرنها

ث و  نیتامیصفات و نیدرصد ب کیدر سطح  یمنف یهمبستگ 2

ـ تول شیوجود دارد. بـا افـزا   لنیات ـ  دی ـ م لن،یات ث  نیتـام یو زانی

  .ابدییکاهش م هاوهیم

   

  مواد محلول جامد کل مقدار

دوره انبـار   یجاسـمونات طـ   لیمت ماریمواد جامد تحت ت مقدار

مقدار مواد محلول جامد کل در  نیشتریقرار گرفت. ب تأثیرتحت 

آن در  نیدرصـد) و کمتـر   54/7 نیانگی(م کروموالریم 12 ماریت

. مواد )6(شکل درصد) مشاهده شد  01/7 نیانگیشاهد (م ماریت

مربـوط   وهیـ طعـم م  وبه عطـر   میمستق طوربهمحلول جامد کل 

مـواد   زانیکمتر و م ونیتراسیقابل ت هتیدیاس زانی. هرچه مشودیم

ـ باشـد، م  شـتر یمحلول جامـد کـل ب    تیـ طعـم بهتـر و مقبول   وهی

جاسـمونات بـر    لیقبل از برداشت مت ماریخواهد داشت. تیشتریب

در حفظ مواد محلـول جامـد کـل و     Fortuneآلو رقم  يهاوهیم

ـ ). کاربرد مت19( داشتاثر  يماندگار شیافزا جاسـمونات در   لی

از محصــوالت  يقبــل و بعــد از برداشــت در تعــداد يهــادوره

تابسـتانه گـزارش شـده     يتربچـه، کـدو   ،يویاز جمله ک یباغبان

ـ  يدهایاز قنـدها و اسـ   ياست که باعث حفظ سطوح باالتر  یآل

 تـرات یبا کـود ن  بیجاسمونات در ترک لیمت ،اری). در خ33( شد

ـ فیمواد محلـول جامـد کـل، ک    شیافزا بسب میپتاس و  وهیـ م تی

  ).20عملکرد شد (
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  هاي مختلف انبارمانیرهطی دو 'Camarosa'فرنگی رقم میوه توت pHهاي مختلف متیل جاسمونات بر میزان اثر غلظت .3شکل 

  .)است مارهایت نیبدر سطح احتمال پنج درصد  دارمعنی تفاوت عدم دهندهحروف مشترك نشان(

 

  
  یمختلف انبارمان هايدوره یط 'Camarosa'رقم  فرنگیتوت وهیم ونیتراسیقابل ت تهیدیاس زانیجاسمونات بر م لیمختلف مت هاياثر غلظت .4شکل 

  .)است مارهایت نیبدر سطح احتمال پنج درصد  دارمعنی تفاوت عدم دهندهحروف مشترك نشان(

  

  
  یمختلف انبارمان هايدوره یط 'Camarosa'رقم  فرنگیتوت وهیث م نیتامیو زانیجاسمونات بر م لیمختلف مت هاياثر غلظت .5شکل 

  .)است مارهایت نیدر سطح احتمال پنج درصد ب دارمعنی تفاوت عدم دهندهمشترك نشان حروف(
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  'Camarosa'رقم  فرنگیتوت وهیجاسمونات بر مقدار مواد محلول جامد کل م لیمختلف مت هاياثر غلظت .6شکل 

  .)است مارهایت نیدر سطح احتمال پنج درصد ب دارمعنی تفاوت عدم دهندهشترك نشانم حروف(

  

  
  هاي مختلف انبارمانیطی دوره 'Camarosa'فرنگی رقم توت هتیل جاسمونات بر میزان اتیلن میومختلف مهاي اثر غلظت .7شکل 

 .)د بین تیمارها استدار در سطح احتمال پنج درصدهنده عدم تفاوت معنیحروف مشترك نشان(

  

  لنیات زانیم

ـ  زانیـ نشان داد که با گذشت زمـان م  همچنین جینتا کـاهش   لنیات

ـ تول جاسمونات باعث کـاهش رونـد   لیمت يمارهایو ت افتی  يدی

شاهد  ماریمقدار آن در ت نیشتریام ب 21شدند. در روز  لنیات زانیم

ـ  زانیـ م نیساعت) و کمتر لوگرمیک تردرینانول 283 نیانگی(م  لنیات

ـ (م میکرومـوالر  12 مـار یشـده در ت  دیتول در  ترینـانول  253 نیانگی

هورمـون   عنـوان به لنیات ).7(شکل ساعت) مشاهده شد  لوگرمیک

ده است و نرم شدن، سـرعت تـنفس و توسـعه    شناخته ش دنیرس

 مـار ی). ت28( دهـد یمـ  شیافـزا  دنیرسـ  یطـ  هـا وهیرنگ را در م

ـ از طر لنیات دیجاسمونات مانع تول لیمت یخارج  انیـ کـاهش ب  قی

ACS (ACC synthase)، ACO (ACC oxidase) يهـا رنـده یو پذ 

جاسـمونات   لیاثبات شده است که مت یشیآزما ی. طدشویم لنیات

 طـور بـه  هـا ژن نیـ شده است که ا ETR2 يهابه کاهش ژن منجر

 جـه ی). درنت35( ابنـد ییمـ  شیافزا وهیم دنیقبل از رس یتوجه قابل

. گـزارش شـده   ابـد ییکـاهش مـ   لنیات دیو تول دنیرس يهافرایند

ـ مت مـار یاست کـه ت  ـ  دیـ جاسـمونات تول  لی مرحلـه   یرا طـ  لنیات
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، رابطـه  2ول جـد  جی). طبـق نتـا  22آلو کاهش داد ( وهیم یدگیرس

و  لنیصــفات اتــ نیدرصــد بــ کیــدر ســطح  یمنفــ یهمبســتگ

ـ کاتـاالز م  میآنـز  تیو فعال یدانیاکسیآنت تیاستحکام، ظرف  هـا وهی

ـ اسـتحکام، ظرف  لنیات شیوجود دارد. با افزا و  یدانیاکسـ یآنتـ  تی

و  لنیصفات ات نیاست. ب افتهیکاهش  هاوهیکاتاالز م میآنز تیفعال

درصـد وجـود دارد و بـا     کیـ در سـطح  رابطـه مثبـت    یدگیپوس

  است. افتهی شیافزا لنیات دیتول یدگیپوس شیافزا

  

  کاتاالز میآنز تیو فعال یدانیاکسیآنت تیظرف

 یشـ یآزما يهـا غلظت یدر تمام يشدن دوره انباردار یطوالن با

کـه   يطـور اسـت بـه   افتـه یکـاهش   یدانیاکسیآنت تیظرف زانیم

ــتریب ــوالر 12 مــاریدرصــد کــاهش در ت  نیش  لیــمت میکروم

 26 نیانگیـ آن (م نیدرصد) و کمتـر  2/40 نیانگیجاسمونات (م

مشاهده  وزر 21به  7از  يدوره نگهدار رییبا تغ بیترتدرصد) به

   الف). -8(شکل شد 

 نیـ دهنـده ا کاتاالز نشان میآنز تیفعال نیانگیم سهیمقا جینتا

 شیبا افـزا  ش،یمورد آزما يهاغلظت یاست که هرچند در تمام

ـ فعال زانیـ در سـردخانه، م  وهیـ م يدوره نگهـدار  ـ ا تی  میآنــز نی

ـ     افتیکاهش  اخـتالف   مارهـا یت نیاما از نظـر درصـد کـاهش ب

در حالت  میدرصد کاهش آنز نیشتریب که يطوروجود داشت به

 مـار یدر ت زیآن ن نیجاسمونات) و کمتر لیشاهد (عدم کاربرد مت

ـ مبـه  بیترتبه جاسمونات لیمت تریبر ل کرومولیم 12کاربرد   زانی

ــاردار 21 طیدرصــد در شــرا 38و  62 مشــاهده شــد.  يروز انب

ـ فعال یجاسمونات منجر به کاهش روند نزول لیمت يمارهایت  تی

  ب). -8کاتاالز شدند (شکل  میآنز

ـ کاتـاالز در م  میآنـز  تیدر فعال شیافزا آلـو، هلـو،    يهـا وهی

 شـد کـه موجـب    دهیـ جاسـمونات د  لیشده با مت ماریلوکوآت ت

در  ریخأو تــ یدگیپوســ ،ییســرما بیبــه آســ مقاومــت شیافــزا

 يهـا ). تـنش 18و  17شـد (  هاوهیم يریو پ یدگیرس يهافرایند

 دنیرسـ  یفعـال طـ   ژنیاکسـ  يهاشامل تجمع گونه يویداتیاکس

شـدن   دیو اکسـ  ییثبـات غشـا   رییـ است که منجر بـه تغ  هاوهیم

  .شودیغشا م يدهایپیل

نشـان دادن   يبـرا  یشـاخص خـوب   یدانیاکسـ یآنتـ  تیظرف

 شیآزمـا  نیاست. که در ا یداخل يهاسلول تیو وضع تیموقع

 لیــکریپ -1 -لیــفن يد -2و2 یدرصــد بازدارنــدگ صــورتبــه

 یدانیاکسیآنت يبا محتوا ییهاوهیشد. م انی) بDPPH( لیدرازیه

هسـتند.   يو بازارپسـند  یاز نظـر سـالمت   یخـوب  طیباال، در شرا

سـلول و   یعـ یطب يهـا سمیمتابول یفعال در ط ژنیاکس يهاگونه

و  شوندیم دیزنده تولریزنده و غ يهادر پاسخ به تنش همچنین

فعال  ژنیاکس يهادر برابر گونه یچاپرون تیفعال ها،دانیاکسیآنت

ـ تول یکیمتـابول  يهاتیفعال شیو افزا يریپ شرفتیدارند. با پ  دی

 يهـا بیآسـ  جـاد یو منجر به ا ابدییم شیآزاد افزا يهاکالیراد

 نی). بنابرا3( شودیپس از برداشت م عاتیضا شیو افزا یسلول

 یپاسخ يهاستمیو س یکیمتابول يهاتیعامل کاهش دهنده فعال

آزاد و  يهـا کـال یراد دیـ مختلف، سـرعت تول  يهادر برابر تنش

جاسـمونات موجـب    لیـ را کاهش خواهد داد. مت يریپ شرفتیپ

در  دازیکاتاالز و پراکسـ  یندایاکسیآنت يهامیآنز تیفعال شیاافز

 ی، رابطـه همبسـتگ  2جدول  جی) شد. طبق نتا17هلو ( يهاوهیم

 میآنز تیث، فعال نیتامیصفات و نیدرصد ب کیدر سطح  یمثبت

وجود دارد، بـا   هاوهیو استحکام م یدانیاکسیآنت تیکاتاالز، ظرف

 تیـــکاتـــاالز، ظرف میآنـــز تیـــث و فعال نیتـــامیو شیافـــزا

 ،یدانیاکسـ یآنتـ  تیـ ظرف شیو بـا افـزا   شیافـزا  یدانیاکسـ یآنت

  است.   افتهیکاهش  یدگیو پوس شیافزا هاوهیاستحکام م

  

  فنل کل زانیم

کـاهش   یدوره انبارمـان  یشـاهد طـ   يهـا وهیفنل کل در م زانیم

ـ مت يمارهـا یداشـت. ت  يداریمعن دوره  یجاسـمونات در طـ   لی

ـ   مارینسبت به ت يشتریفنل ب یانبارمان  زانیـ د. مشاهد نشـان دادن

 داشـت و سـپس   يصعود ریفنل کل از روز هفتم تا چهاردهم س

در  شـتر یل جاسمونات بیمت تأثیربود.  افتهیکاهش  ام 21در روز 

 مـار یآن در روز هفتم و در ت زانیم نیشتریبارز بود. ب ام 21روز 

آن  نیگرم وزن تـر) و کمتـر  بر  گرمیلیم 43/51 نیانگیشاهد (م

گرم بر گـرم  یلیم 26/22 نیانگیشاهد (م ماریدر ت ام 21در روز 

  ).9شکل وزن تر) مشاهده شد (
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   و یمختلف انبارمان يهادوره یط 'Camarosa'رقم  یفرنگتوت وهیم DPPH یجاسمونات بر درصد بازدارندگ لیمختلف مت يهاالف) اثر غلظت .8شکل 

  یمختلف انبارمان يهادوره یط 'Camarosa'رقم  یفرنگتوت وهیکاتاالز م میآنز تیفعال زانیجاسمونات بر م لیمختلف مت يهاب) اثر غلظت

  .)است مارهایت نیدر سطح احتمال پنج درصد ب دارمعنی تفاوت عدم دهندهحروف مشترك نشان(

  

  
  یمختلف انبارمان يهادوره یط 'Camarosa'رقم  یفرنگتوت وهیفنل کل م يجاسمونات بر محتوا لیمختلف مت ياهاثر غلظت .9شکل 

  .)است مارهایت نیدر سطح احتمال پنج درصد ب دارمعنی تفاوت عدم دهندهمشترك نشان حروف(

  

ـ فنل کـل، فالونو  باتیترک يمحتوا  وهیـ در م هـا نیانیآنتوسـ  دها،ئی

 ي). محتـوا 33( افـت ی شیجاسـمونات افـزا   لیمت ماریتمشک با ت

ـ مت ماریتحت ت اهیتوت س وهیم دیفالونوئ  شیجاسـمونات افـزا   لی

 جـه یدر نت نیانیآنتوسـ  و هـا فنـل  يدر محتوا شی). افزا5کرد ( دایپ

مـاده   نیـ علـت اسـت کـه ا    نیبه ا ماالًجاسمونات احت لیمت ماریت

 يهـا تیبر سنتز متابول یمیهورمون عمل کرده و اثر مستق عنوانبه

 ازیــالیآمون نیالنــآلیــفن میآنــز يســازخصــوص فعــالبــه هیــثانو

)Phenylalanine ammonia- lyse( نیآالنــلیــفن میدارد. آنــز 

 و هــاشــامل فنــل یکیفنــول بــاتیمنجــر بــه ســنتز ترک ازیــالیآمون

ـ پ عنوانبه هاجاسمونات لی). مت10( دشویم دهایالونوئف رسـان  امی

ـ القا کـه منجـر بـه تجمـع متابول     فراینددر  يدیکل ـ ثانو يهـا تی  هی

ـ الیونآم نیآالنلیفن. اندشده یمعرف شودیم  ریمسـ  یاصـل  میآنـز  ازی

ـ فن لیتبد ون،یناسیکه با واکنش دآم است دیپروپانوئ لیفن ـ لی  نیآالن

ـ  دیاسـ  کینامی. سـ کندیم زیکاتال دیاس کینامیرا به ترانس س  نیاول
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 دهایـ فالنوئ هـا، نیانیآنتوسـ  ،یفنلـ  بـات یسنتز ترک يحد واسط برا

آغاز شـده و   زیالیآمون نیآالن لیفن میبا آنز باتیترک نی. سنتز ااست

چالکون توسط چالکون سنتاز  دیبه تول ،یمیبعد از چند مرحله آنز

])CHS (Chalcone Synthaseــ ــ ی] منته ــودیم ــنتز   ش ــه س ک

ـ  ردیگیاز آن صورت م دهایفالونوئ سـاز  شی. چالکون سنتاز کـه پ

شـود  یجاسمونات القـا مـ   لیتوسط مت کند،یم دیرا تول دهایفالنوئ

ـ یمیآنتـ  ،یدانیاکسـ یآنتـ  تیخاصـ  یفنلـ  باتی). ترک31( و  یکروب

و  یدانیاکسیآنت تیبا داشتن خاص یفنل باتیدارند. ترک یضدالتهاب

محصـوالت   يدر نگهـدار  ینقـش مهمـ   تواننـد یمـ  کالیراد یآنت

  ).30( ندکن فایانسان ا یو حفظ سالمت ییغذا

  

  یکل يریگجهینت

ـ  تـأثیر  انگریـ مطالعـه ب  نیا جینتا ـ مت داریمعن  جاسـمونات بـر   لی

ـ گانـدازه  ییایمیوشیو ب یکیولوژیزیف يهاصفت شـده بـود،    يری

 وهیـ جاسمونات، اسـتحکام م  لیغلظت مت شیبا افزا که يطوربه

ــب جینتــا نی. همچنــافــتی شیافــزا ــأثیر انگری ــ ت ــمت داریمعن  لی

ث،  نیتـام یو ،(فنـل کـل   یدانیاکسـ یآنتـ  تیجاسمونات بر ظرف

شـدن دوره   تـر یوالنبا ط که يطورکاتاالز) بود. به میآنز تیفعال

ــاردار ــاهش ظرف يانب ــو ک ــ تی ــیآنت ــاریت ،یدانیاکس ــمت م  لی

 نیو کمتـر  هشـد  یدانیاکسـ یآنت تیجاسمونات باعث بهبود ظرف

 وهیــدرصــد) در م 26( یدانیاکســیآنتــ تیــدرصــد کــاهش ظرف

 شـنهاد یپـژوهش پ  نیا جینتا بهمشاهده شد. با توجه  فرنگیتوت

و سالم  منیا ییایمیش بیرکت عنوانبهجاسمونات  لیمت شود،یم

 فرنگـی تـوت  وهیم يعمر انبار شیو افزا یدگیکاهش پوس يبرا
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Abstract 

Strawberry is one of the highly consumed fruits which are cultivated in wide areas of the world. The most important 
problem of the strawberry is low storability and high postharvest losses; hence, more than 50% of harvested fruit is lost 
in Iran. The purpose of this research was to investigate biochemical and shelf life reaction of Camarosa cultivar to 
different concentrations of methyl jasmonate. The investigation was performed in split plot experiments in a completely 
randomized design with three replications. The main factor included different concentrations of methyl jasmonate (8 
and 12 μM /L), along with control (distilled water) and the sub-factor included different storage times (7, 14 and 21 
days). The fruits were transferred to a cold storage with a temperature of 2 ± 0.5 °C, relative humidity of 90-95% and 
carbon dioxide content of 15% over the course of the research. Methyl jasmonate treatment improved antioxidant 
capacity and catalase enzyme activity of the treated fruits. The highest antioxidant capacity and catalase enzyme activity 
were observed at 12 μM/L. Ethylene biosynthesis was significantly affected by the storage time of the treated fruits; so 
that methyl jasmonate at 12 μM/L reduced the ethylene production. Also, fruit firmness was improved at 5 μM/L 
methyl jasmonate concentration. Based on the results, methyl jasmonate is potent to increase the strawberry 
marketability with minimal side effects and, hence, may be chosen for decreasing the postharvest losses of strawberry 
fruit. 
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