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 :چکیذٌ 

میًٌ َا در محلًل َای . یا رقم سزباسی بزرسی شذتاثیز غلظتُای مختلف اسپزمیذیه ي اسپزمیه بز عمز پس اس بزداشت میًٌ پاپا

َز سٍ ريس یک بار . دقیقٍ غًطٍ ير شذوذ 5بٍ مذت  میلی مًل  2ي  1، 5/0، (شاَذ )  0اسپزمیذیه ي اسپزمیه با غلظت َای 

 ي درصذ کاَش يسن ي درصذ پًسیذگی TSSکاَش يسن ي درصذ پًسیذگی مًرد بزرسی قزارگزفت ي در پایان ريس دَم میشان

pH  گزدیذاستفادٌ اس اسپزمیذیه ي اسپزمیه بٍ طًر معىی داری باعث افشایش عمز اوبارداری میًٌ پاپایا  .میًٌ َا اوذاسٌ گیزی شذ .

میًٌ َا  pHاستفادٌ اس اسپزمیذیه ي اسپزمیه بٍ طًر معىی داری باعث کاَش درصذ پًسیذگی ي جلًگیزی اس کاَش يسن ي میشان 

میلی مًلی  2شاَذ ي کمتزیه آن مزبًط بٍ تیمار ( آب مقطز)یذگی ي کاَش يسن مزبًط بٍ تیمار صفز بیشتزیه درصذ پًس. شذ

آب )مزبًط بٍ تیمار   pHمیًٌ َا وذاشت اگزچٍ بیشتزیه مقذار pHاستفادٌ اس اسپزمیذیه ي اسپزمیه تاثیز معىی داری بز . بًد

اس اسپزمیذیه ي اسپزمیه تاثیز معىی دار بز مقذار مًاد کل محلًل  استفادٌ. بًد 2مزبًط بٍ تیمار   pH ي کمتزیه درصذ( مقطز

  . ي چگالی میًٌ وذاشت ي در کلیٍ تیمار َا تىاقص َایی در وتایج بذست آمذٌ مشاَذٌ گزدیذ( TSS)جامذ 

 .پاپایا، اسپزمیذیه، اسپزمیه، عمز پس اس بزداشت: ياصٌ َای کلیذ 

 

 :مقذمٍ

تٌظین وٌٌذُ ّبی رضذ گیبّی ّستٌذ وِ ثبػث تحزیه ٍ تٌظین رضذ گیبّبى ػبلی اس عزیك پلی آهیي ّب یه گزٍُ خذیذ اس 

، (دی آهیي ) پَتزسیي : پلی آهیي ّبی سلَل ّبی گیبّی ػجبرتٌذ اس. افشایص ثیَسٌتش آًْب در ثبفت ّبی گیبّی هی گزدًذ

پلی آهیي ّبی غیز هؼوَل . ثز ػْذُ دارًذ ٍ ًمص هْوی در ػبلن گیبّبى( تتزآهیي ) ٍ اسپزهیي ( تزی آهیي )اسپزهیذیي 

پلی آهیي ّب در ارتجبط ثب خٌیي سایی، تطىیل ریطِ، . دی آهیٌَ پزٍپبى ٍ وبًبٍالویي -1ٍ3َّهَ اسپزهیذیي، : ػجبرتٌذ اس 

فبدُ پلی است(.  2008سَد ٍ ّوىبراى، )تطىیل داًِ گزدُ ٍ گل اًگیشی، ًوَ سٍدتز هیَُ ٍ ٍاوٌص در ثزاثز تٌص ّب ًمص دارًذ 

در سهبى وبرثزد پلی آهیي ّب ثخطی اس آى ّب ٍارد . اهیي ّب ثِ سجت افشایص سفتی هیَُ اس صذهبت هىبًیىی خلَگیزی هی وٌذ

دیَارُ سلَلی ضذُ ٍ ثب تزویجبت پىتیٌی هَخَد تزویت ضذُ ٍ هیشاى همبٍهت ثبفت هیَُ را در ثزاثز صذهبت افشایص هی دّذ 

 یتحمیمبت هطخص وزد وِ تیوبر گزهبیی هیَُ تَأم ثب تیوبر پلی آهیي ّب لبثلیت اًجبر(.  2002ٍ ّوىبراى،  ٍیسٌت-پزس) 

هؼلَم ضذُ است وِ هیشاى تَلیذ اتیلي ثِ همذار سیبدی در (. 1996ثسیًَی، )هیَُ ّب را ثِ عَر هؼٌی داری افشایص هی دّذ 

لیمِ ثِ تأخیز افتبد وِ ایي تیوبرّب تدوغ سغَح ثبالیی د 35درخِ سبًتیگزاد ثِ هذت  45هیَُ ّبی تیوبر ضذُ گَخِ فزًگی در 
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اثَ )اس پلی آهیي ّب را تحزیه هی وٌذ وِ ایي هسئلِ هی تَاًذ فزضیِ رلبثت ثیي ثیَسٌتش اتیلي ٍ پلی آهیي ّبی را تأییذ وٌذ 

 (. 2002وبپٍَُ ٍ ّوىبراى،

ثز وبّص ٍسى، درصذ پَسیذگی ٍ تغییزات ویفی ّذف اس ایي پژٍّص ثزرسی اثز غلظت ّبی هختلف اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي  

(pH  ٍ هدوَع هَاد خبهذ هحلَلTSS )هیَُ پبپبیب رلن سزثبسی عی اًجبرداری در ضزایظ هؼوَلی اتبق ثَدُ است. 

 

 :مًاد ي ريشُا 

هیذیي ٍ تیوبر اسپز 2ثب . اس ثبغبت ضْزستبى سزثبس تْیِ ضذ( SARBAZI)رلن سزثبسی ( Carica papaya)هیَُ پبپبیب    

هیَُ ّب در هزحلِ اٍلیِ . هیلی هَالر ٍ سِ تىزار اًدبم ضذ 2ٍ  1، 5/0، (ضبّذ )  0ضبهل ( غلظت)اسپزهیي در چْبر سغح 

تیوبر اسپزهیي ٍ اسپزهیذیي اس عزیك غَعِ ٍر . رسیذگی سهبًی وِ یه لىِ سرد رًگ ثز رٍی هیَُ پیذا ضذ ثزداضت ضذًذ

هیَُ ّب پس اس اًدبم تیوبر در ضزایظ دهبی اتبق لزار دادُ ضذًذ ٍ . هحلَلْب صَرت گزفتدلیمِ در  5ًوَدى هیَُ ّب ثِ هذت 

آسهبیص در لبلت یه . ّز سِ رٍس یىجبر ثبسدیذ اس هیَُ ّب اًدبم گزفت ٍ در رٍس دّن وِ هیَُ ّب لبثل ػزضِ ثِ ثبسار ثَدًذ

وبّص ٍسى هیَُ، درصذ پَسیذگی هیَُ، هدوَع : ضذ هَارد سیز رٍی هیَُ ّب اًذاسُ گیزی. عزح وبهالً  تصبدفی اًدبم ضذ

همبیسِ هیبًگیي اثز تیوبرّب ثِ رٍش . صَرت گزفت  SASتدشیِ آهبری ًتبیح ثب ًزم افشار. آة هیpHَُ هَاد خبهذ هحلَل

 .آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي اًدبم ضذ

 

 وتایج بحث

ًجبری هیَُ پبپبیب را افشایص داد، هیَُ ّب، آلَدگی لبرچی در ایي تحمیك اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي ثِ هیشاى لبثل تَخْی ػوز ا

سوبئی خسزٍضبّی  ٍ ّوىبراى (. 1خذٍل ) ووتزی داضتِ ٍ خصَصیبت ظبّزی خَد را ّن در سغح ثبالتزی حفظ ًوَدًذ 

وزدًذ عی آسهبیطی تأثیز غلظت ّبی هختلف پَتزسیي ثز ػوز پس اس ثزداضت هیَُ تَت فزًگی رلن سلَا را ثزرسی ( 1385)

 .ذ اتیلي هیَُ ّبی تَت فزًگی ضذیٍ استفبدُ اس پَتزسیي ثِ عَر هؼٌی داری ثبػث افشایص ػوز اًجبری ٍ وبّص تَل

ثب افشایص غلظت درصذ پَسیذگی هیَُ وبّص پیذا . اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي هیشاى آلَدگی لبرچی را در هیَُ ّب وبّص دادًذ

ثِ (. 2خذٍل ضوبرُ . )هیلی هَالر حبصل ضذ 5/0س تیوبر اسپزهیي ٍ غلظت درصذ ا 33وزد ثیطتزیي درصذ پَسیذگی هیَُ 

ًظز هی رسذ غَعِ ٍرسبسی هیَُ ّب در آة ٍی اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي ثبػث ضستِ ضذى اسپَرّبی لبرچی اس سغح هیَُ ٍ 

سوبئی ٍ . هی ثبضذ وبّص آلَدگی سغحی آى ضذُ است وِ ًطبى دٌّذُ ًمص اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي در وٌتزل آلَدگی لبرچی

ًتیدِ گزفتٌذ وِ ػَاهل ثیوبری سای گیبُ پس اس ثزداضت هیَُ تَت فزًگی ثب تیوبر تَسظ پلی آهیي ّب ( 1385)ّوىبراى 

 . شاى سیبدی وبّص یبفتیهیشاى فزایٌذ آلَدگی ّبی لبرچی ٍ ثیوبریْبی ًبضی اس آى ثِ ه

 

 درصذ پَسیذگی چگبلی pH TSS درصذ وبّص ٍسى تیوبر

 a 77/25 a 61/5 a 42/11 a 007/1 a 42/19 زهیياسپ

 a 10/25 b 26/5 a 65/11 a 009/1 b 59/12 اسپزهیذیي
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 ًتبیح همبیسِ هیبًگیي اثز تیوبر اسپزهیي ٍ اسپزهیذیي ثز صفبت هَرد ثزرسی: 1خذٍل 

 

ٍسى هیَُ ّب ّوجستگی هثجتی ثب غلظتْبی هختلف (. 2خذٍل ضوبرُ )تیوبر اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي ثبػث حفظ ٍسى هیَُ گزدیذ

در سهبى اًذاسُ گیزی ٍسى، ثؼذ اس خزٍج اس اًجبر ثیطتزیي وبّص ٍسى هزثَعِ ثِ . تیوبر ضذُ اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي داضت

 .ثَد( هیلی هَالر 2)هزثَط ثِ ثبالتزیي غلظت اسپزهیي ثَد ٍ ووتزیي وبّص ٍسى ( ضبّذ)تیوبر صفز 

ایي اثز در هیَُ . تحمیمبت ًطبى دادُ است وِ پلی آهیي ّب اس وبّص ٍسى هیَُ ّب ی هختلف عی اًجبر داری خلَگیزی هی وٌذ

ل ّب خذة ضذُ ٍ همبدیز لبثل تَخْی اس تزویجبت پلی آهیي ّب تَسظ سلَ. ّبی آلَ، ّلَ، ًبرًگی ٍ سردآلَ گشارش ضذُ است

پلی . ثذیْی است وبّص ٍسى هیَُ عی دٍرُ اًجبرداری ًتیدِ تجخیز آة اس سغح هیَُ هی ثبضذ. ثِ دیَارُ آًْب هتصل هی ضًَذ

آهیي ّب ثب اتصبل ثِ غطبء سلَلی ثبػث پبیذاری غطبء ٍ حفظ ٍاوس ّبی الیِ وَتیىَل هی ضًَذ ٍ ثذیي تزتیت ًمص هْوی 

 (. 1385سوبئی خسزٍضبّی ٍ ّوىبراى، )َست هیَُ ایفب هی وٌذ در وبّص تجبدالت آة اس پ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًتبیح همبیسِ هیبًگیي اثز هتمبثل تیوبر در غلظت ثز صفبت هَرد ثزرسی:  2خذٍل 

 

ٍ  TSSاگزچِ در ایٌدب ووتزیي (. 3رُ خذٍل ضوب)هیَُ ًطبى ًذاد  TSS ٍpH وبرثزد اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي تأثیز هؼٌی داری ثز 

 pH عی ( 1996)ثسیًَی . هیلی هَالر اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي ثَد اهب ثب سبیز تیوبرّب ًفبٍت هؼٌی دار ًطبى ًذاد 1، هزثَط ثِ تیوبر

. هی ضَد در توطه ّب TSS  ٍpHثزرٍی پلی آهیي ّب دریبفت وِ تیوبر ثب اسپزهیي ثبػث ووتزیي تغییز در همذار  یآسهبیطبت

در سهبى اًذاسُ گیزی ( TSS)ثز هیشاى هَاد ول هحلَل خبهذ ( ضبّذ ) غلظت ّبی هختلف اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي ٍ تیوبر صفز 

 .اعالػبت ضذ ٍ ًمیضی ًطبى دادًذ

 

 درصذ پًسیذگی چگالی pH Tss درصذ کاَش يسن غلظت

درصذ وبّص  غلظت تیوبر

 ٍسى

pH TSS درصذ پَسیذگی چگبلی 

 

 اسپزهیذیي

 0 3/27  4/5  5/11  01/1  75/11  

 5/0 9/27  2/5  2/12  1 25 

 1 6/24  3/5  4/11  01/1  10 

 2 3/21  2/5  5/11  02/1  33/3  

 

 اسپزهیي

 0 32 6/5  4/11  01/1  30 

 5/0 4/24  5/5  6/11  1 33 

 1 1/24  6/5  6/10  01/1  33/12  

 2 6/22  7/5  12 01/1  3 
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0 a 08/30 a 54/5 a 44/11 a 007/1 b 83/17 

5/0 b  a 13/26 a 34/5 a 92/11 a 003/1 a 20/28 

1 b 35/24 a 45/5 a 02/11 a 007/1 c17/11 

2 b 98/21 a 46/5 a 75/11 a 01/1  d25/3 

 ًتبیح همبیسِ هیبًگیي اثز غلظت ّبی هختلف اسپزهیذیي ٍ اسپزهیي ثز صفبت هَرد ثزرسی: 3خذٍل 
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Abstract  

In this research the effects of Spermidine and Spermine on the shelf life of papaya fruits 

(Carica papaya) var. Sarbazi, after harvesting, at store conditions, was investigated. To do 

this the fruits were immersed for 5min in the solutions of Spermidine and Spermine with 

concentrations of 0 (control), 0.5, 1 and 2M. Lose weight and fruit decay were access up to 10 days 

every 3 days. After the day 10, total soluble solids (TSS), the percentage of lose weight and decay 

together with the pH were also measured. The results revealed that applying Spermidine and 

Spermine on fruits, caused to reduction of fruit decay, preventing lose weight and pH of 

fruits. The treatment 0M (control) had the highest fruit decay and lose weight while the treatment 

2M had lowest ones. Using Spermidine and Spermine in this investigation had no significant 
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effects on fruit pH although the highest pH was for the control and the lowest was for the 

treatment of 2M. The total soluble solids (TSS) and fruit density were not significantly affected 

by using Spermidine and Spermine in this investigation. 

Key words: Papaya, Spermidine, Spermine, shelf life  
 


