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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت پوترسین و الکتاتکلسیم بر کیفیت انبارمانی میوه فلفل دلمهای در قالب
 تیمارهای آزمایش. در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد،طرح کامالً تصادفی در سه تکرار
 میلیموالر و اسپری با محلولهای2  و1  دقیقه در محلولهای پوترسین با غلظتهای5 شامل غوطهوری میوههای فلفل دلمهای بهمدت
 سپس میوهها به انبار. بهعنوان شاهد استفاده شد، میلیگرم در لیتر بودند و از غوطهور کردن میوهها در آب مقطر9  و2 الکتاتکلسیم
 میزان، شدت پوسیدگی، پارامترهای درصد کاهش وزن. درصد منتقل شدند5±39  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی1±2 سرد با دمای
 روز99  میزان اسیدآسکوربیک و نشت یونی در پایان، میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز، میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز،کلروفیل کل
 شدت پوسیدگی و نشت، میلیموالر درصد کاهش وزن2  نتایج نشان داد میوههای تیمارشده با پوترسین.انبارمانی اندازهگیری شدند
. فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز و اسیدآسکوربیک در آنها بیشتر بود، فعالیت آنزیم پراکسیداز،یونی کمتری داشتند و میزان کلروفیل کل
 با توجه به نتایج این. میلیموالر بهترین تیمار به لحاظ حفظ خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی میوهها بود2 بهطور کلی تیمار پوترسین
. استفاده از این پوشش خوراکی برای افزایش عمر انبارمانی میوه فلفل دلمهای قابل توصیه میباشد،پژوهش
. نشت یونی، پلیفنلاکسیداز، پراکسیداز، اسیدآسکوربیک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This experiment was conducted to investigate the effects of calcium lactate and putrescine on postharvest quality of
Capsicum annuum as randomized complete design with three replications in postharvest laboratory of Shahid
Bahonar university of Kerman, Iran. Treatments consisted of fruits immersion in putrescine solutions (1 and 2 mM)
and spraying with calcium lactate solutions (2 and 3 mg/L) and distilled water was applied as control for five
minutes. Then, Fruit samples were transferred to cold storage with temperature of 8±1° C and RH 90±5%. The
weight loss percentage, decay content, total chlorophyll content, peroxidase and polyphenol oxidase activities,
ascorbic acid content and ion leakage were measured at the end of 33 th days of storage. Results showed that treated
fruit with putrescine 2mM had the lowest weight loss, decay content and percent ion leakage and the most total
chlorophyll content, peroxidase and polyphenol oxidase activities and ascorbic acid content. According to results the
use of this edible coating is recommended to increase the shelf life of pepper fruits.
Keywords: Ascorbic acid, Ion leakage, Peroxidase, Polyphenol oxidase.
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مقدمه
فلفل دلمهای حاوی مقادیر باالیی از آنتیاکسیدانها و
مواد ضروری از قبیل ویتامین ث ،کارتنوئیدها ،ترکیبات
فنولیک و مقادیر باالیی از پتاسیم میباشد .بهطور معمول
میزان ویتامین ث یک فلفل دلمهای حدود شش برابر
ویتامین ث پرتقال میباشد ( Bolsand & votava,
 .)2000پلیآمینهای معمول که در هر سلول گیاهی
یافت میشوند ،پوترسین ،اسپرمیدین و اسپرمین بهعنوان
یک گروه جدید از مواد تنظیمکننده رشد گیاهی
میباشند که در فرآیندهای مختلفی چون افزایش تقسیم
سلولی ،افزایش بیوسنتز آنزیمها ،تنظیمکردن فرآیندهای
مختلف نمو ،تمایزیابی ،گلدهی ،جنینزایی ،ریشهزایی،
رسیدن میوه و پیری نقش مهمی دارند ( Mahgoub et
 .)al., 2011پلیآمینها در طیف وسیعی از فرآیندهای
فیزیولوژیکی در گیاهان ،جانوران و میکروارگانیزمها نقش
مهمی ایفا میکنند ( .)Tassoni et al., 2004کاربرد
خارجی پلیآمینهای پوترسین و اسپرمین موجب
افزایش سطح برگ در توتفرنگی شد ( Movahed et al.,
 .)2012پلیآمینها از طریق کاهش فعالیت آنزیمهای
هیدرولتیک ،روی غشاهای تیالکوئید کلروپالست تأثیر
میگذارند و باعث کاهش تخریب کلروفیل
میشوند ( .)Valero et al., 2002کلسیم یکی از عناصر
غذایی پرمصرف است که در خاک و گیاه غیرمتحرک و
جذب آن توسط ریشه و انتقال آن در آوند چوب تحت
تأثیر جریان تعرقی گیاه میباشد (.)White et al., 2003
تیمار پس از برداشت با الکتاتکلسیم بهعنوان یک
جایگزین بالقوه برای کلریدکلسیم در طوالنیکردن عمر
انبارمانی برشهای تازه طالبی میباشد و میوههایی که
تیمارشده بودند ،نسبت به میوههای شاهد بافت
محکمتری داشتند (.)Luna-Guzman & Barrett, 2000
گزارش شده است که الکتاتکلسیم دارای خواص
ضدباکتری قوی میباشد ( .)Saftner et al., 2003تیمار
کاهوی ساالدی با الکتاتکلسیم ( 7/5درصد) بهترین
تیمار بهمنظور حفظ کیفیت بود؛ بهطوریکه باعث ایجاد
باالترین درجه شادابی و پایینترین درجههای قهوهای
شدگی شد ( .)Martin-Diana et al., 2006غوطهور
کردن طالبیهای خردشده در دمای  9درجه سلسیوس
در محلول الکتاتکلسیم  7/5درصد برای  9دقیقه،

پایینترین میزان تنفس و خسارت ناشی از کاهش میزان
رطوبت را نسبت به میوههای تیمارشده در دمای محیطی
 55درجه سلسیوس بههمراه داشتند ( Lamikanra et al.,
 .)2004ازآنجاییکه میوه فلفل دلمهای حساس به
سرمازدگی میباشد و دمای بهینه برای نگهداری آن
دمای  8-71درجه سلسیوس است و از دست دادن
رطوبت در این دما سریع بوده و فعالیت متابولیکی میوه و
عوامل بیماریزا باال میباشد ،بههمیندلیل پوسیدگی و
چروکیدگی سطحی سریع اتفاق افتاده و عمر پس از
برداشت را محدود میکند ( .)Xing et al., 2011این
تحقیق بهمنظور مقایسه اثرات دو تیمار الکتاتکلسیم و
پوترسین بر کیفیت پس از برداشت و انبارمانی فلفل
دلمهای اجرا شد.
مواد و روشها
این پژوهش در تابستان  7945در آزمایشگاه پس از
برداشت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اجرا گردید .طرح آماری مورد استفاده کامالً تصادفی با
سه تکرار بود .میوههای فلفل دلمهای رقم ماکسیبل
یونیژن ،در دوم تیرماه از گلخانهای واقع در حومه کرمان
در مرحلهی سبز بالغ برداشت شده و برای انجام آزمایش
فوراً به آزمایشگاه پس از برداشت منتقل شدند .میوههای
فلفل قبل از تیمار ،از لحاظ عاریبودن از آفات و
بیماریها ،یکسانبودن اندازه و رنگ بهدقت مورد بررسی
قرار گرفتند .وزن میوههای هر تیمار  9/5کیلوگرم بود.
نمونههای میوه جهت انجام تیمارهای مختلف بهطور
تصادفی جدا شدند و برای تهیه محلولها ،از آب مقطر
استریل استفاده گردید .میوهها در سه گروه  59تایی
طبقه بندی شدند ،گروه اول در محلولهای پوترسین با
غلظتهای  7و  5میلیموالر بهمدت  5دقیقه غوطهور
شدند ،گروه دوم با محلولهای الکتاتکلسیم در
غلظتهای  5و  9میلیگرم در لیتر اسپری شدند و گروه
سوم بهمدت  5دقیقه درون آب مقطر غوطهور گردیدند.
بعد از حذف رطوبت اضافی ،میوهها به سردخانه با دمای
 8درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  41درصد منتقل
شدند .میوههای فلفل هر گروه بعد از تیمار درون
سبدهای پالستیکی بدون پوشش بهمدت  99روز درون
انبار نگهداری شدند .نمونهبرداری در پایان دوره انبارمانی
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انجام شد .اندازهگیری روی میوهها بهشرح ذیل صورت
گرفت.
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اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز

برای اندازهگیری فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز از روش
 (2000) Chen et al.استفاده شد.

درصد کاهش وزن

اندازهگیری میزان کاهش وزن فلفل دلمهایها در طول
مدت نگهداری بهصورت درصدی از وزن اولیه بیان
گردید و با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید
(.)Jiang et al., 2012
= درصد کاهش وزن
( ×711وزن اولیه  /وزن ثانویه  -وزن اولیه)

اندازهگیری اسید آسکوربیک

اندازهگیری ویتامین ث با روش تیتراسیون با ید و یدور
پتاسیم و معرف نشاسته و بهروش (2011) Seifi et al.
انجام گرفت.
اندازهگیری نشت یونی

اندازهگیری این پارامتر طبق روش
) (1996انجام شد.

Lutts et al.

اندازهگیری شدت پوسیدگی

تجزیه آماری

پوسیدگی قارچی بهصورت چشمی و مقیاس عددی 7
تا  5بر اساس رویت رشد ریسههای قارچهای عامل
پوسیدگی بر روی سطح میوه انجام شد ( -7طبیعی،
 -5جزئی-9 ،کم -9 ،متوسط -5 ،زیاد) ( & Risse
.)Miller, 1986

تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل از این پژوهش با
نرمافزار  SASصورت گرفت و مقایسه میانگینها
بهروش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  5درصد
صورت گرفت.
نتایج و بحث

اندازهگیری میزان کلروفیل کل

درصد کاهش وزن

برای اندازهگیری میزان کلروفیل کل از روش
 (1987) Lichtenthaierاستفاده شد.

با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول ،)7اثر تیمارهای
مختلف بر میزان درصد کاهش وزن میوه فلفل دلمهای،
در سطح احتمال  5درصد معنیدار شده است .بر اساس
آزمون مقایسه میانگینها ،بیشترین درصد کاهش وزن در
تیمار شاهد و کمترین میزان در تیمار پوترسین با غلظت
 5میلیموالر حاصل شد (جدول .)5

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

برای اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز از روش
( )Kochba et al., 1977استفاده شد.

جدول  .7نتایج تجزیه واریانس
Table 1. Results of variance analysis
Ion
leakage
*110.37
5.09
2.83

Ascorbic acid
content
*76.60
1.93
1.58

Activities polyphenol
oxidase
*0.0034
0.000033
8.49

MS
Activities
peroxidase
*0.0026
0.000033
11.54

Total chlorophyll
content
*0.85
291.10
4.86

Decay content
rate
*4.26
0.13
11.41

* :معنیدار در سطح احتمال 5درصد.

Weight
loss
*35.83
0. 4
6.77

df

Source of
variance

Treatment
4
Error
10
)CV (%
*: Significant at 5% of probability level.

جدول  .5اثر تیمارهای مختلف بر خصوصیات کمی وکیفی میوه فلفل دلمهای
Table 2. Effect of different treatments on quantitative and qualitative characteristics of pepper
Ion leakage
)(%
77.06b
72.6d
85c
76.7c
90a

Ascorbic acid
Content
)(mg/ 100 ml
88.6b
92.6a
84.6c
91.3a
80.3d

Activities polyphenol
oxidase
) (unit. g-1
0.07b
0.10a
0.06b
0.07b
0.01c

Activities
peroxidase
)(unit. g-1
0.06b
0.08a
0.03c
0.06b
0.01d

Total chlorophyll
content
)(mg/ 100 g of fresh weight-1
16.30c
34.06a
11.03d
23.04b
10.3d

Decay
intensity

Weight loss
)(%

Treatments

3c
2d
3.6b
2.3d
5a

9b
5d
10b
7c
14a

P1
P2
Cl2
Cl3
C

* میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد ندارند.
 :P1پوترسین  7میلیموالر :P2 ،پوترسین  5میلیموالر :CL2 ،الکتاتکلسیم  5میلیگرم در لیتر :CL3 ،الکتاتکلسیم  9میلیگرم در لیتر :C ،شاهد.
* Means followed by similar letters in each column are not significantly different At 5% probability level based on Duncan Multiple Range Test.
P1: Putrescine 1 mM, P2: 2 mM plaster, CL2: Calcium lactate 2 mg / L, CL3: Calcium lactate 3 mg / L, C: Control.
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بهنظر میرسد که کاهش وزن میوهها در انبار
بهعلت تبادل آب بین اتمسفر درونی و خارجی
میباشد و میزان تعرق توسط تجزیه سلولی تسریع
میشود ( .)Nasirzadeh, 2010افزایش وزن تر و
خشک در دانهالهای تیمارشده با پوترسین 7
میلیموالر را میتوان به تأثیر پلیآمینها در بهبود
شاخصهای رشدی ،خاصیت آنتیاکسیدانی و نقش
محافظتی آنها در پایداری سلولها مرتبط دانست
( .)Kusano et al., 2008پلیآمینها با کاهش سرعت
تنفس و تولید اتیلن ،حفظ تورژسانس سلولها و
حفاظت از غشا باعث کاهش ازدستدهی رطوبت
میشوند ) .)Serrano et al., 2003میوههایی از قبیل
توتفرنگی ،زردآلو و گیالس تیمارشده با پوترسین
کاهش وزن کمتری نسبت به میوههای شاهد داشتند
) .(Zakai Khosroshahi et al., 2007آلوهای
تیمارشده با پوترسین ،کاهش وزن کمتری را در
مقایسه با شاهد از خود نشان دادند ( Serrano et al.,
.)2003
شدت پوسیدگی

نتایج تجزیه واریانس (جدول )7نشان داد ،اثر
تیمارهای مختلف بر شدت بیماری میوهها در طی
انبارمانی فلفل دلمهای ،در سطح احتمال  5درصد
معنیدار بود .با توجه به آزمون مقایسه میانگینها
مشخص شد که پوترسین با غلظت  5میلیموالر
کمترین میزان شدت بیماری میوهها را نسبت به شاهد
بهدنبال داشت (جدول  .)5تماس میوه با اتیلن ،یکی از
دالیل افزایش پوسیدگی و فسادپذیری میوه میباشد
( .)Knee, 2002در واقع اتیلن تسریعکنندة فعالیت
عوامل ایجاد پوسیدگی در میوه است .اتیلن خصوصاً
فعالیت عامل پوسیدگی خاکستری را تشدید میکند
( .)Balogh et al., 2005پلیآمینها با جلوگیری از
نسخهبرداری ،تولید و فعالیت آنزیم -7
آمینوسیکلوپروپان -7 ،کربوسیلیکاسیدسینتاز ( ACC
 )synthaseتولید اتیلن را تحت تأثیر قرار میدهند.
توانایی پلیآمینها در متوقفنمودن فعالیت آنزیم -7
آمینوسیکلوپروپان -7 ،کربوسیلیکاسیداکسیداز
( )ACC oxidesبا ازبینبردن رادیکالهای آزاد

سوپراکسید که برای تبدیل  ACCبه اتیلن ضروری
هستند ،منجر به کاهش تولید اتیلن میگردد
( .)Walters, 2003کاربرد خارجی پوترسین در شلیل
باعث کاهش میزان تولید اتیلن و تاخیر در نرمشدن
بافت میوه گردید (.)Torrigiani et al., 2004
میزان کلروفیل کل

بر اساس نتایج ،اثر تیمارهای مختلف بر میزان
کلروفیل کل میوه فلفل دلمهای ،در سطح احتمال 5
درصد معنیدار شده است (جدول .)7طبق آزمون
مقایسه میانگینها مشخص است که بیشترین میزان
این صفت در تیمار میوهها با پوترسین  5میلیموالر و
کمترین میزان آن در میوههای تحت تیمار شاهد
بهدست آمد (جدول .)5بازدارندگی تجزیه کلروفیل
توسط پلیآمینها بهدلیل کاهش فعالیت آنزیم
پراکسیداز میباشد ( Lugassi-Ben-Hamo et al.,
 .)2010با کاربرد پوترسین ،محتوای رنگدانههای
فتوسنتزی در گل شاخهبریده داودی بهبود یافت
( .)Mahros et al., 2013کاربرد برگی پوترسین بر
روی کوکب ،سبب افزایش محتوای رنگدانههای
فتوسنتزی گردید (.)Mahgoub et al., 2011
میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز

نتایج این تحقیق حاکی از آن است ،اثر تیمارهای
مختلف بر میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز میوه فلفل
دلمهای ،در سطح احتمال  5درصد معنیدار میباشد
(جدول  .)7همانطور که در آزمون مقایسه میانگینها
دیده میشود ،بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز
در تیمار پوترسین با غلظت  5میلیموالر و کمترین
میزان آن در تیمار شاهد حاصل شد (جدول .)5کاهش
میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان همراه با کاهش
مقدار پراکسیدهیدروژن مشاهده میشود؛ بنابراین،
بهنظر میرسد پلیآمینها در کاهش گونههای فعال
اکسیژن از جمله  H2O2نقش دارند و با کاهش مقدار
گونههای فعال اکسیژن ،فعالیت آنزیمها در این
تیمارها کاهش مییابد (.)Nasibi et al., 2011
آنزیمهای پراکسیداز در تمام پیکره گیاهان ،سیتوزول،
واکوئل ،کلروپالست و فضای آپوپالست وجود دارند و

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،94شمارة  ،9زمستان 7941

دارای نقش مهمی در سیستمهای دفاعی آنتیاکسیدان
میباشند .پراکسیدازها در سایر مراحل متابولیکی
سلول مانند کاتابولیزم اکسین ،سنتز لیگنـین و
سـوبرین نقـش دارند (.)Abdul jaleel et al., 2009
پیشتیمار بذرهای بادمجان با اسپرمین و اسپرمیدین
موجب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاهچهها
شد ( )Wanaei et al., 2011نشان دادند.
میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز

با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  ،)7اثر
تیمارهای مختلف بر میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز
در میوه فلفل دلمهای ،در سطح احتمال  5درصد
معنیدار شد .پوترسین با غلظت  5میلیموالر میزان
فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز میوهها را نسبت به
شاهد افزایش یافت (جدول .)5پوترسین در 1 ،pH
بهصورت پلیکاتیونی هستند که با گروههای منفی سر
فسفولیپیدها پیوند الکتروستاتیک برقرار میکنند و
سبب حفظ ثبات و نفوذپذیری غشا در برابر
رادیکالهای آزاد اکسیژن میشوند ( Zhao & Yang,
 .)2008نتایج بهدست آمده در این پژوهش با برخی
مطالعات دیگر بر روی خردل که نقش دفاعی
پلیآمینها را در القا و افزایش میزان آنزیمهای
آنتیاکسیدانی با افزودن پوترسین برونزا گزارش کرده
بودند ،همخوانی دارد (.)Verma & Mishra, 2005
افزودن پوترسین برونزا بر روی سیب ،باعث افزایش
میزان آنزیمهای آنتیاکسیدانی شد ( Zhao & Yang,
 .)2008کاربرد پلیآمینها موجب افزایش فعالیت آنزیم
پلیفنلاکسیداز در توتون شد (.)Haji boland, 2010
اسید آسکوربیک

نتایج این تحقیق نشان داد ،اثر تیمارهای مختلف بر
میزان اسید آسکوربیک میوه فلفل دلمهای ،در سطح
احتمال  5درصد معنیدار بود (جدول  .)7همانطورکه
در جدول مقایسه میانگینها دیده میشود ،بیشترین
میزان این صفت در تیمار پوترسین با غلظت 5
میلیموالر و کمترین میزان آن در تیمار شاهد حاصل
شد (جدول .)5پوترسین با داشتن بار مولکولی و اتصال
به غشا باعث پایداری آنها میشوند و از این طریق از
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تجمع رادیکالهای آزاد و گونههای فعال اکسیژن در
غشا جلوگیری نموده و به حفظ سالمتی آن کمک
میکند ،همچنین از تجزیه ویتامینث جلوگیری
میکند ( .)Spinardi, 2005تحقیقات انجام-شده در
بررسی اثرات پوترسین بر افزایش عمرانبارمانی و
افزایش ویتامینث در آلو ( Perez-Vicente et al.,
 )2002مطابقت داشت .غوطهوری کلسیم روی مقدار
اسیدآسکوربیک مؤثر است ( .)Fry, 1988کلسیم با
اتصال به غشاء باعث پایداری آن میشود و با این کار
از اتصال رادیکالهای آزاد و گونههای فعال اکسیژنی
به غشا جلوگیری کرده و به حفظ سالمتی غشاهای
زیستی کمک میکنند و در حقیقت نقش
آنتیاکسیدانها (آنتیاکسیدانهای غیر آنزیمی نظیر
اسید آسکوربیک) را بهعهده میگیرند و از تجزیه
اسیدآسکوربیک جلوگیری میکنند (.)Fry, 1988
میوههای تیمارشده هلو با کلریدکلسیم  1/5درصد
محتوای اسید آسکوربیک را حفظ کردند ( Ruoyi et
.)al., 2005
نشت یونی

نتایج نشان داد ،اثر تیمارهای مختلف بر درصد نشت
یونی فلفل دلمهای ،در سطح احتمال  5درصد
معنیدار شد (جدول  .)7طبق جدول مقایسه
میانگینها ،بیشترین میزان این صفت در تیمار شاهد و
کمترین میزان آن در تیمار پوترسین  5میلیموالر
حاصل شد (جدول .)5مطالعات نشان میدهد که
اسیدهای چرب غیراشباع موجود در غشاء سلولی در
سیالیت غشاء بسیار مهم میباشند .درجه حرارت
پایین باعث تغییر سیالیت غشاء این اسیدهای چرب از
حالت نیمهمایع به حالت کریستالی میشود و بهدنبال
آن نشت یونی افزایش مییابد ( Mahajan & Tuteja,
 .)2005پلیآمینها در حفظ یکپارچگی و بقای غشای
سیتوپالسمی ،اسیدهای نوکلئیک اندامهای سلولی در
شرایط تنش نقش اساسی دارند ( Hussein et al.,
 .)2006گونههای فعال اکسیژن منجر به
پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و تغییر در نفوذپذیری
غشا (نشت یونی) و خسارت به سلول میشوند
( .)Parida & Das, 2005نتایج تحقیقات دیگری بر

 مقایسه اثرات الکتاتکلسیم و پوترسین بر کیفیت پس از برداشت فلفل دلمهای:سلطانی و همکاران

 اسیدهای،یکپارچگی و بقای غشای سیتوپالسمی
نوکلئیک و اندامهای سلولی در شرایط تنش خشکی
Zhang & ( نقش اساسی ایفا میکنند همخوانی دارد
.)John, 2005
نتیجهگیری کلی

، میلیموالر5 تیمار میوههای فلفل دلمهای با پوترسین
 کلروفیل،بهعلت حفظ بهتر محتوای اسید آسکوربیک
کل و نیز تعدیل بهتر درصد کاهش وزن نسبت به
 میتواند،تیمار دیگر این تحقیق و در مقایسه با شاهد
بهعنوان یک پوشش خوراکی مناسب برای افزایش
.انبارمانی این محصول بهکار رود
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روی انارهای تیمارشده با اسپرمین و اسپرمیدین نشان
داد که اسپرمین و اسپرمیدین باعث حفظ سیاالت
غشا در دمای پایین و همچنین افزایش سطح
پلیآمینهای داخلی گردیدند و درصد نشت یونی در
Seif et al., ( میوههای این تیمارها کاهش یافت
 یکی از آسیبهای جدی گزارششده تنش.)2008
 خسارت به غشا و رهاسازی یونها از سلول به،خشکی
 این پدیده نتیجۀ تجمع.فضای بینسلولی است
رادیکالهای آزاد اکسیژن است که منجر به
 نفوذپذیری غشا و خسارت به،پراکسیداسیون لیپید
 نتایج بهدستآمده با نتایج دیگر.سلول میشود
پژوهشها مبنی بر اینکه پلیآمینها در حفظ
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