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چکیده

ارزیابی خواص کیفی و بیوشیمیایی میوهها در طی رسیدن ،برای حصول به کیفیت باال و افزایش ماندگاری محصول

ve

ضروری میباشد .در این پژوهش ،جهت بررسی تأثیر زمان برداشت روی برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انگور
رقم بیدانه سفید در طول نگهداری در سردخانه (به مدت دو ماه در دمای  º 5/0±1Cو رطوبت نسبی  90تا ،)%95

hi

آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کامالً تصادفی با  4تکرار انجام گرفت .میوهها در سه مرحله مختلف
با فواصل زمانی  12روز از  13شهریور ماه تا  7مهر ماه براساس درصد قند حبهها از یک باغ تجاری در شهرستان
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ارومیه برداشت شدند .میزان مواد جامد محلول ،اسیدهای قابل تیتراسیون ،ویتامینث ،محتوای فنل کل ،محتوای آنتی-
اکسیدان کل ،فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز و آنزیم کاتاالز ،در سه زمان برداشت و طی انبارداری هر 20روز یکبار تا 2
ماه اندازهگیری شدند .نتایج نشان داد که با تأخیر در زمان برداشت میزان مواد جامد محلول حبهها افزایش و میزان
اسیدهای آلی آن کاهش یافت .محتوای فنل کل و ویتامینث با تأخیر در زمان برداشت به صورت معنیداری افزایش و در
طی مدت نگهداری کاهش یافت .فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز با تأخیر در زمان برداشت به صورت معنیداری افزایش ولی
در طی مدت نگهداری ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت .ظرفیت آنتیاکسیدان کل در طی مراحل رسیدن حبههای انگور
رقم بیدانه سفید تغییراتی نشان نداد ولی تحت تأثیر مدت زمان نگهداری قرار گرفت .در طی مدت نگهداری ،میزان فعالیت
آنزیم کاتاالز کاهش یافت .براساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مشخص شد که بدون هیچ گونه تیمار شیمیایی
اکثر خصوصیات کیفی میوه انگور رقم بیدانه سفید تا  40روز در طی انبار داری حفظ میشود.
واژگان کلیدی :آنتیاکسیدان کل ،انگور ،زمان برداشت ،فنل کل ،نگهداری
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پیله ،فرخزاد و ...

میوه انگور ) (Vitis vinifera L.جز میوههای نافرازگرا

ویتامینث در مرحله رسیدگی ،در میوه پاپایا افزایش در

میباشد و تمام دوره رسیدن را روی درخت طی میکند

حالی که در انبه کاهش مییابد .رحیمی و همکاران

و پس از برداشت روند رسیدن میوه متوقف میشود.

( )1393نشان دادند که اکثر خصوصیات کیفی میوه

بنابراین تعیین زمان مناسب برداشت انگور برای

انگور ارقام ریشبابا و الحقی در مدت نگهداری در

مصارف گوناگون دارای اهمیت زیادی است (راحمی

سردخانه کاهش مییابد.

 .)1384درجه بلوغ و رسیدگی میوه در زمان برداشت،

زرینبال و همکاران ( )1389جهت تعیین مناسبترین

از عامل اصلی تعیین کننده کیفیت نهایی میوه و پتانسیل

زمان برداشت میوه زردآلو (ارقام قرمز شاهرود ،قربان

ماندگاری پس از برداشت میباشد (لی و همکاران

مراغه ،اردوباد و نصیری) جهت افزایش عمر انباری و

 .)2001زمانی که میوهها نابالغ برداشت شوند ،رنگ و

کاهش ضایعات آنها ،میوهها را در  3مرحله از رسیدگی

عطر طعم میوه به خوبی توسعه نمییابد ،رسیدن میوه

میوه براساس شاخص رنگ پوست (رنگ پوست میوه

نامنظم ،میزان اسید باالتر ،عملکرد کمتر و حساسیت به

زمینه سبز با لکههای زرد ،زمینه زرد با لکههای سبز و

بیماریهای پس از برداشت بیشتر میشود .از سوی

زمینه زرد با لکههای نارنجی) برداشت و به مدت 28

دیگر برداشت دیر هنگام میوهها باعث رسیدن و پیر

روز نگهداری کردند .نتایج حاصل نشان داد که مناسب-

شدن سریعتر میوهها و کوتاه شدن ماندگاری آنها می-

ترین زمان برداشت میوه زردآلو در همه ارقام مرحله
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مقدمه

ولیس کایت  .)2009وینکام ( )1979نشان داد که میزان

of

گردد (لی و کادر .)2000

دوم برداشت (رنگ پوست میوه زمینه زرد با لکههای

مکانیکی و شیمیایی انواع میوهها تحت تأثیر زمان

نگهداری آن اثر معنیداری نشان داد .تغییرات معنیدار

برداشت و زمان نگهداری قرار میگیرد .احمدپور و

در خصوصیات فیزیکو شیمیایی برخی ارقام گیالس

hi

ve

مطالعات متعددی نشان داده است که خواص فیزیکی،

سبز) بوده و برداشت میوهها در این مرحله در افزایش

شرایط نگهداری بر عمر انبارداری پرتقال والنسیا نشان

مکانیکی انگور توسط حسنپور و همکاران ( )1390در

دادند که صفات وزن میوه ،میزان  TA ،TSSو نسبت

طی رسیدن گزارش شده است .با وجود اینکه در سال-

 TSS/TAدر طی انبارداری تحت تأثیر زمان برداشت

های اخیر تیمارهای شیمیایی مختلفی برای افزایش

قرار میگیرند .پائولو و همکاران ( )2008با مطالعه روند

ماندگاری ارقام مختلف انگور مورد استفاده قرار گرفته

تغییرات خصوصیات بیوشیمیایی سه واریته پرتقال

است (اصغری و احدی 1392؛ حسینیفرهی و گودرزی

خونی در طی انبارداری در سردخانه (دمای º 1±6Cبه

 .)1387با این حال در مورد تأثیر برهمکنش زمان

مدت  65روز) ،کاهش غلظت ویتامینث و افزایش فعالیت

برداشت و مدت زمان نگهداری روی خصوصیات

آنتیاکسیدانی را گزارش کردند .شاهکوه محلی و

بیوشیمیایی و آنتیاکسیدانی حبه انگور رقم بیدانه سفید

رمضانیان ( )1390نشان دادند که خصوصیات فیزیکی

نتایج خیلی کمی وجود دارد.

و شیمیایی میوه کیوی رقم هایوارد به شدت تحت تأثیر

با توجه به سطح زیر کشت باالی انگور در ایران و

زمان نگهداری قرار میگیرد .نتایج پژوهشگران نشان

شهرستان ارومیه ،تعیین زمان مناسب برداشت و

داده است که برداشت میوه سیب در مرحله بلوغ

بررسی روند تغییرات خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی

فیزیولوژیکی ،سبب حفظ بهتر شاخصهای فیزیکو

در طی نگهداری در راستای مدیریت بهتر نگهداری

شیمیایی میوه طی دوره نگهداری میشود (کویکلین و

ضروری میباشد .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر
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نسبپور ( )1390با مطالعه اثرات زمان برداشت و

توسط ورساوش و همکاران ( )2005و خصوصیات
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زمان برداشت بر ماندگاری و خصوصیات کیفی پس از

 )Novaspec IIقرائت گردید .از اسید گالیک به عنوان

برداشت میوه انگور رقم بیدانه سفید در شرایط آب و

استاندارد در اندازهگیری فنل کل استفاده شد

هوایی شهرستان ارومیه میباشد.

(واترهاوس .)2002
اندازهگیری میزان آنتیاکسیدان کل

میوههای انگور رقم بیدانه سفید به طور تصادفی از

طول موج  593نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

بخشهای مختلف بوته براساس درصد مواد جامد

استفاده گردید (بنزی و استراین .)1996

محلول حبهها در سه مرحله مختلف با فواصل زمانی

اندازهگیری فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز )(PPO

 12روز از  13شهریور تا  7مهر ماه سال  ،1392از یک

سنجش فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز با روش پیزوکارو

باغ تجاری واقع در شهرستان ارومیه برداشت و به

و همکاران ( )1993با کمی تغییرات براساس

آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه ارومیه انتقال داده

اکسیداسیون کاتکول در طول موج  420نانومتر انجام

شدند .میوههای سالم و عاری از هر گونه ضایعات در

شد.

جعبههای پالستیکی پنج کیلوگرمی بستهبندی شده و به

اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم کاتاالز

مدت دو ماه در دمای  º 5/0±1Cو رطوبت نسبی  90تا

برای اندازهگیری میزان فعالیت آنزیم کاتاالز از اندازه-
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مواد و روشها

برای تعیین میزان آنتیاکسیدان کل از روش فرپ 2در

of

 95%نگهداری شدند .خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی
میوها قبل از ورود به سردخانه (زمان برداشت) و هر

گیری سرعت حذف پراکسید هیدروژن براساس روش
بیرز و سایزر ( )1952در طول موج  240نانومتر

اندازهگیری مواد جامد محلول ) (TSSو اسیدهای قابل

طرح آزمایشی و آنالیز آماری دادهها

تیتراسیون )(TA

پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح

مواد جامد محلول با دستگاه رفرکتومتر دستی (مدل

آماری کامالً تصادفی با  4تکرار اجرا گردید .فاکتور اول

 (Atago Manualاندازهگیری شد و نتایح بر حسب

شامل زمان برداشت در سه سطح ( 13شهریور25 ،

درجه بریکس بیان گردید .میزان اسیدهای قابل

شهریور و  7مهر ماه) و فاکتور دوم زمان نگهداری در

تیتراسیون به روش تیتراسیون توسط هیدروکسید

چهار سطح ( 40 ،20 ،0و  60روز) بود .دادههای حاصل

سدیم ) 0/1 (NaOHنرمال اندازهگیری شده و به

از آزمایش با استفاده از نرمافزار آماری (،SAS )9/1

صورت میلیگرم اسید تارتاریک در  100میلیلیتر

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای مقایسه

عصاره بیان شد (آیاال -زاواال و همکاران .)2007

میانگینها از روش آزمون چند دامنهای دانکن استفاده

اندازهگیری ویتامینث (اسید آسکوربیک)

گردید.
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 20روز یکبار در طی انبارداری اندازهگیری شدند.

استفاده شد.

برای اندازهگیری ویتامینث از روش تیتراسیون با یدید
پتاسیم ) 0/01 (KIنرمال استفاده شد (سیوروی .)2007

نتایج و بحث

اندازهگیری فنل کل

مواد جامد محلول )(TSS

میزان فنل کل میوهها پس از عصارهگیری با استفاده از

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثرات ساده و

روش فولین سیوکالتو 1در طول موج  760نانومتر

متقابل زمان برداشت و زمان نگهداری بر مواد جامد

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل pharmacia LKB.

محلول در سطح احتمال پنج درصد از نظر آماری معنی-

1- Folin Ciocalteu

2- Frap Method
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دار بود (جدول .)1با تأخیر در زمان برداشت افزایش

رسیدن میوه انگور نتیجه کاهش آب میوه و تجزیه

معنیداری در مقدار مواد جامد محلول مشاهده شد

قندهای مرکب و تبدیل آنها به قندهای ساده و همچنین

(شکل .)1در طی نگهداری ،به دلیل نافرازگرا بودن میوه

ناشی از هضم دیوارههای سلولی است که در هنگام

انگور ،تغییرات اندکی در میزان مواد جامد محلول

رسیدن میوه اتفاق میافتد .افزایش میزان مواد جامد

صورت گرفت که این تغییرات از نظر آماری معنیدار

محلول در زمان رسیدن در میوه انبه توسط بالوچ و

نبود (شکل .)1توپالویک و میکولیک ( )2010گزارش

بیبی ( )2012و در میوه آلو توسط گوئرا و کاسکوئرو

کردند که افزایش میزان مواد جامد محلول در مرحله

( )2008نیز گزارش شده است.

برداشت3

برداشت2

a

bc

d

a

a
b

b
cd

d

d

20
15
10
5
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60

25

TSS
(درجه بریکس(
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a a

برداشت1
30

0
شروع نگهداری

20
40
زمان نگهداری (روز)

ve

شکل -1مقایسه میانگین اثر متقابل زمان برداشت و مدت زمان نگهداری بر میزان ( TSSدرجه بریکس) حبه انگور رقم بیدانه

hi

سفید

(حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد در بین میانگینها با استفاده آزمون دانکن میباشند).

سفید
منابع تغییرات

درجه آزادی
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جدول -1تجزیه واریانس تأثیر زمان برداشت و مدت زمان نگهداری بر برخی صفات کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه
میانگین مربعات
TA

ویتامینث

فنل کل

زمان برداشت)(H

2

**220/35

**0/291

**2017/89

**80780/72

زمان نگهداری)(T

3

*5/70

**0/0063

**15002/7

**163383/78

اثر متقابل)(H*T

6

*3/76

*0/0025

**1337/34

*24081/98

اشتباه آزمایشی

36

1/38

0/00099

258/33

9010/81

5/62

4/93

26/32

11/38

ضریب تغییرات ()%

TSS

** :* ،به ترتیب نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد و معنیدار در سطح احتمال پنج درصد با آزمون چند
دامنهای دانکن میباشد.
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تجزیه واریانس دادههای مربوط به تأثیر زمان برداشت

محلول و سرعت تجزیه اسیدها بستگی دارد .میزان

و زمان نگهداری بر میزان  TAنشان داد که اثرات ساده

تجزیه اسیدهای آلی در دوره رسیدن محصول به

زمان برداشت و زمان نگهداری در سطح احتمال یک

سرعت تنفس وابسته میباشد .با توجه به اینکه در طول

درصد و اثر متقابل آنها بر میزان  TAمیوه انگور رقم

دوره نگهداری پیش مادههای اصلی تنفس یعنی قندها و

بیدانه سفید در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بوده

اسیدها کاهش پیدا میکنند ،این امر باعث تغییرات

است (جدول .)1مقایسه میانگین دادههای مربوط به

متفاوتی در مواد جامد محلول و اسیدهای آلی کل در

اثرات متقابل زمان برداشت و زمان نگهداری بر میزان

طول مدت نگهداری میوهها میشود (راحمی 1384؛ روله

 TAمیوه انگور رقم بیدانه سفید نشان داد که با تأخیر

و همکاران  .)2009کاهش در میزان اسیدهای قابل

در زمان برداشت و در طی انبارداری میزان اسیدهای

تیتراسیون در طی مراحل رسیدن و انبارداری در

آلی کاهش یافت (شکل .)2توپالویک و میکولیک ()2010

مطالعات آناند و همکاران ( )2005در میوه انار نیز

گزارش کردند با پیشرفت فرآیند رسیدن میزان

گزارش شده است.
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اسیدهای قابل تیتراسیون )(TA

آلی در دوره برداشت محصول به محتوای مواد جامد

اسیدهای آلی میوه انگور کاهش مییابد .میزان اسیدهای
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شروع نگهداری

اسیدهای قابل تیتراسیون

b

برداشت2

(میلی گرم اسید تارتاریک در  100میلی لیتر)

برداشت3

برداشت1
1

شکل -2مقایسه میانگین اثر متقابل زمان برداشت و مدت زمان نگهداری روی صفت ( TAمیلیگرم اسید تارتاریک در  100میلی-
لیتر) حبه انگور رقم بیدانه سفید

(حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).

ویتامینث

این نتایج ،زمان برداشت تأثیر معنیداری بر شاخص

جدول تجزیه واریانس (جدول )1نشان داد که اثرات

ویتامینث داشت .با افزایش میزان رسیدگی میوه میزان

ساده زمان برداشت و زمان نگهداری و اثر متقابل آنها

ویتامینث به صورت معنیدار افزایش یافت .در طی

در سطح احتمال یک درصد بر میزان ویتامینث میوه

نگهداری هم در همه زمانهای برداشت کاهش معنی-

انگور رقم بیدانه سفید معنیدار بوده است .شکل ،3نتایج

داری در میزان ویتامینث مشاهده شد .در طی انبار

مقایسه میانگین اثر متقابل زمان برداشت و زمان

داری بین زمانهای مختلف برداشت تفاوت معنیداری

نگهداری بر مقدار ویتامینث را نشان میدهد .براساس

مشاهده نشد.
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آسکوربیک در محصوالت از فاکتورهای مختلف تأثیر

انبارداری در مطالعات تاوارینی و همکاران ( )2008در

میپذیرد .در بین این فاکتورها مرحله بلوغ یا زمان

میوه کیوی ،پائولو و همکاران ( )2008در میوه پرتقال

برداشت فاکتور مهم و موثر در محتوای اسید

خونی ،گیل و همکاران ( )2006در میوههایی انبه ،توت

آسکوربیک میوهها و سبزیها میباشد به طوری که

فرنگی ،خربزه ،آناناس و کیوی نیز گزارش شده است.

میوه بالغ محتوای اسید آسکوربیک باالتری دارد و با

گزارش شده است که ویتامینث در طول دوره نگهداری

رسیدن بیش از حد و نگهداری میزان آن کاهش مییابد.

در اثر فعالیت آنزیمهای آسکوربیکاکسیداز و پلیفنل-

این افزایش در میزان اسید آسکوربیک میوهها نشان

اکسیداز کاهش مییابد .همچنین ویتامینث به عنوان یک

دهنده این است که میوه هنوز در مرحله رسیدن می-

نوع اسید در میوه ،با آغاز فرآیند پیری به سرعت در

باشد در حالی که کاهش آن نشان دهنده پیری میباشد

واکنش تنفسی مصرف میشود (گیل و همکاران .)2006

(ایستیو و همکاران  .)1995شاین و همکاران ()2008

کاهش میزان ویتامین ث در طی انبارداری نسبت به

افزایش اسید آسکوربیک از مراحل نوک سفید تا مراحل

زمان برداشت ،توسط اصغری و احدی ( )1392نیز

رسیده قرمز در طی توسعه میوه در توت فرنگی را

گزارش شده است.
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لی و کادر ( )2000گزارش کردند که مقدار اسید

گزارش کردند .کاهش در میزان ویتامینث در طی

of
برداشت2

a

ve

60

40

20

hi

e e e

e de de

cde

وزن تر)

bc

bc

cd

شروع نگهداری

Ar
c

زمان نگهداری (روز)

ویتامین ث

b

160
140
120
100
80
60
40
20
0

(میلی گرم اسید آسکوربیک در  100گرم

برداشت3
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شکل -3مقایسه میانگین اثر متقابل زمان برداشت و زمان نگهداری بر میزان ویتامینث (میلیگرم اسید آسکوربیک در  100گرم
وزن تر) حبه انگور رقم بیدانه سفید

(حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از دانکن میباشند).

فنل کل

سوم در طی نگهداری نسبت به زمان اول برداشت در

بررسی نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که زمان

سطح باالیی حفظ شد.

برداشت و زمان نگهداری و همچنین اثر متقابل آنها در

ترکیبات فنلی انگور در کیفیت میوه از جمله رنگ ،عطر و

سطح احتمال یک یا پنج درصد بر میزان فنل کل میوه

طعم ،سفتی و پیری دخالت دارند .این ترکیبات همچنین

نیز معنیدار بود (جدول .)1مقایسه میانگین اثرات متقابل

فعالیت آنتیاکسیدانی دارند زیرا رادیکالهای آزاد را به

نشان داد که با تأخیر در زمان برداشت میزان فنل کل

دام میاندازند (آلفرد و همکاران  .)2004آنزیم فنیل-

به صورت معنیداری افزایش یافت .همانطور که در

آالنینآمونیالیاز از آنزیمهای اصلی در سنتز ترکیبات

شکل  4مشاهده میشود میزان فنل کل در زمان دوم و

فنلی است که فعالیت آن میتواند مستقیماً با مقدار
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ترکیبات فنلی میتواند مرتبط با افزایش فعالیت آنزیم

تواند به دلیل از دست رفتن کلروفیل و شروع سنتز

فنیلآالنینآمونیالیاز باشد .بنابراین کاهش ترکیبات فنلی

ترکیبات فنلی باشد که مصادف با دوره تغییر رنگ حبه-

در طی نگهداری میتواند بدلیل کاهش فعالیت آنزیم

ها میباشد .کلیمزاک و مالیکا ( )2006گزارش کردند

فنیلآالنینآمونیالیاز یا افزایش فعالیت پلیفنلاکسیداز و

تأثیر انبارداری بر ترکیبات فنلی به مدت زمان ،شرایط

همچنین مصرف آنها در طی نگهداری باشد (لیموین و

نگهداری و زمان برداشت بستگی دارد .به طوری که با

همکاران  .)2007توپالویک و میکولیک ( )2010گزارش

افزایش مدت زمان نگهداری مقدار فنل کل بیشتر کاهش

کردند در طی مرحله رسیدگی محتوای فنل کل میوه

مییابد .در این پژوهش نیز مشاهده شد که میزان فنل

انگور افزایش مییابد .همچنین وانگ و لین ( )2000برای

کل پس از  40روز نگهداری کاهش معنیدار داشت .دلیل

تمشک قرمز و سیاه و اشمیتز و ماتس ( )2011در سیب

کاهش ترکیبات فنلی در طی انبارداری را به فرآیند پیری

رقم گلدن دلیشس و توپاز افزایش محتوای فنل کل در

نسبت دادهاند (لوسکالزو و همکاران .)2004
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ترکیبات فنلی مرتبط باشد به نحوی که افزایش در

گزارش کردند افزایش در میزان فنل کل میوه انگور می-

طی رسیدن میوه را گزارش کردند .واتسون ()2003
برداشت2

b b b
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شکل -4مقایسه میانگین اثر متقابل زمان برداشت و زمان نگهداری بر میزان فنل کل (معادل میلیگرم در لیتر اسید گالیک) حبه
انگور رقم بیدانه سفید

(حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).
میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز )(PPO

پس از برداشت و انتقال به سردخانه احتماالً به دلیل

تجزیه واریانس دادههای آزمایش نشان داد که زمان

تأثیر دمای پایین سردخانه بوده ولی در طی نگهداری با

برداشت و زمان نگهداری و اثر متقابل آن دو بر میزان

گذشت زمان نگهداری فعالیت این آنزیم به خاطر شروع

فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در سطح احتمال یک درصد

پیری میوهها افزایش مییابد .افزایش فعالیت پلیفنل-

معنیدار بوده است (جدول .)2نتایج مقایسه میانگین

اکسیداز با تأخیر در زمان برداشت در میوه سیب در

دادههای به دست آمده نشان داد که با تأخیر در زمان

ارقام برابرن و گلدن دلیشس نیز توسط اشمیتز و ماتس

برداشت مقدار فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز به صورت

( )2011گزارش شده است .آنزیم پلیفنلاکسیداز غالباً

معنیداری افزایش ولی در طی انبارداری ابتدا کاهش و

در طی رسیدگی و پیری و یا در شرایط تنش زمانی که

سپس افزایش یافت (شکل .)5کاهش فعالیت این آنزیم

به غشا آسیب وارد میشود ،فعال میشود (مایر .)1987
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در طول نگهداری میوهها ،قهوهای شدن آنزیمی میتواند

پلیفنلاکسیدازها آنزیمهایی هستند که قادرند ترکیبات

رخ دهد که تولید رنگ و طعم ناخوشایند و از دست

فنلی را به اورتوکوئینونها اکسید کنند و باعث قهوهای

دادن مواد مغذی میشود .قهوهای شدن وابسته به

شدن و کاهش کیفیت میوهها شوند (گوپی و همکاران

محتوی پلی فنلها و فعالیت پلیفنلاکسیداز میباشد.

.)1995

برداشت3
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شکل -5مقایسه میانگین اثر متقابل زمان برداشت و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز (واحد گرم در دقیقه)
حبه انگور رقم بیدانه سفید

(حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).

ve

جدول -2تجزیه واریانس تأثیر زمان برداشت و مدت زمان نگهداری روی برخی صفات کیفی و بیوشیمیایی میوه انگور رقم

hi

بیدانه سفید

میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه آزادی

پلیفنلاکسیداز

آنتیاکسیدان

کاتاالز

Ar
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زمان برداشت )(H

2

**169218233/3

**3074585/17

1/35ns

زمان نگهداری )(T

3

**256807588/9

**18127576/45

**5/20

اثر متقابل )(H*T

6

**69238055/6

**9647391/30

1/82ns

اشتباه آزمایشی

36

4376211

92557/47

0/809

11/67

8/93

22/90

ضریب تغییرات ()%

 :**،nsبه ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح احتمال یک درصد با آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.

محتوای آنتیاکسیدان کل میوه

میوه تغییری پیدا نکرد ولی تحت تأثیر مدت زمان

همانگونه که جدول تجزیه واریانس نشان میدهد

انبارداری قرار گرفت .میزان آنتیاکسیدان کل در طی

(جدول ،)2زمان برداشت و زمان نگهداری و اثر متقابل

انبارداری برای زمان برداشت اول به صورت معنی-

آنها در سطح احتمال یک درصد روی مقادیر آنتی-

داری افزایش ولی برای برداشت دوم و سوم میزان

اکسیدان کل میوه انگور رقم بیدانه سفید معنیدار بود.

آنتیاکسیدان کل ابتدا افزایش و در اواخر انبارداری

ظرفیت آنتیاکسیدانی میوه انگور در طی مراحل رسیدن

کاهش نشان داد (شکل.)6
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با واکنش های اکسیداتیوی در طول فرایندهای رسیدگی

انبارداری کاهش یافت .افزایش در محتوای آنتیاکسیدان

میوهها دارند و فرایندهای پیری را در میوهها به تأخیر

کل در مراحل اولیه انبارداری میتواند به دلیل تأثیر

میاندازند .آنتیاکسیدانها به دلیل سمیتزدایی گونه-

دماهای پایین انبارداری در فعال شدن سیستمهای

های فعال اکسیژن ،میوهها را از ناهنجاریها محافظت

آنتیاکسیدانی باشد .کاهش ظرفیت آنتیاکسیدانی در

میکنند همچنین در کیفیت میوهها هم اثر دارند (سیلوا و

طی نگهداری طوالنی مدت میتواند ناشی از کاهش

همکاران  .)2008تجمع رادیکالهای آزاد در محصوالت

ترکیبات فنلی و ویتامینث باشد (فریرا و همکاران

باعث کاهش بازارپسندی محصوالت برداشت شده و

 .)2007نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج لتا

کیفیت انباری آنها میشود (سیلوا و همکاران .)2008

( )2008در میوه سیب و کراگ و همکاران ( )2011در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان ظرفیت آنتی-

میوه تمشک قرمز مطابقت داشت.
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آنزیمهای با فعالیت آنتیاکسیدانی نقش مهمی در مقابله

اکسیدانی در ابتدای انبارداری افزایش و در انتهایی

شکل -6مقایسه میانگین اثر متقابل زمان برداشت و زمان نگهداری بر میزان آنتیاکسیدان کل (معادل میلیمول آهن در  100گرم

Ar
c

وزن تر) حبه انگور رقم بیدانه سفید

(حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).

کاتاالز

الرا و همکاران ( )2009گزارش کردند که میزان فعالیت

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که زمان

آنزیم کاتاالز ) (CATمیوه به تدریج تحت شرایط تنش

نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز حبه انگور رقم

سرمایی در طی دوره نگهداری کاهش مییابد .آنزیمهای
3

بیدانه سفید در سطح احتمال یک درصد معنیدار بوده

آنتیاکسیدانی درگیر در تنظیم  ROSها را میتوان با

است .اما زمان برداشت و اثر متقابل زمان برداشت و

اندازهگیری میزان فعالیت کاتاالز و بقیه آنزیمها در طی

زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز میوه

دوره پس از برداشت تعیین کرد (بصل و ال -هاممی

معنیدار نبود (جدول .)2نتایج مقایسه میانگین اثر زمان

 .)2011کاتاالز برای فعال شدن بسیاری از پاسخهای

نگهداری نشان داد که در طی مدت نگهداری میزان

دفاعی در مقابل تنشها الزم میباشد و دارای خاصیت

فعالیت آنزیم کاتاالز میوه انگور رقم بیدانه سفید کاهش

سمزدایی است که همراه با آنزیمهای دیگر فعالیت

یافته است (شکل.)7
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پیله ،فرخزاد و ...

و همکاران .)2001

حذفکنندگی رادیکالهای آزاد را انجام میدهد (هرناندز

a

60

40

20

زمان نگهداری (روز)

(واحد در گرم در دقیقه)

b
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ab
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شکل -7مقایسه میانگین اثر ساده زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتاالز حبه انگور رقم بیدانه سفید
حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال یک درصد در بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن میباشند).

نتیجهگیری کلی

با علم به این موضوع و با توجه به نتایج پژوهش

of

با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجهگیری کرد
که میوههای انگور رقم بیدانه سفید تا  40روز نگهداری
در انبار اکثر خصوصیات تغذیهای و آنتیاکسیدانی خود

حاضر زمان برداشت دوم جهت انبارداری توصیه می-
گردد .روند تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی حبه-
های انگور رقم بیدانه سفید در طی زمانهای مختلف

شرایط آب و هوایی شهرستان ارومیه به خاطر داشتن

برداشت این محصول موثر باشد .به نظر میرسد با

خصوصیات کیفی و تغذیهای مطلوب ،برای تازهخوری

اینکه رعایت زمان مناسب برداشت باعث بهبود

مناسبتر میباشند .از طرف دیگر با توجه به اینکه

hi

ve

های برداشت شده در زمان سوم ( 7مهر ماه) در

بررسی قرار گرفت ،میتواند برای مدیریت بهتر پس از

خصوصیات کیفی و ماندگاری انگور رقم بیدانه سفید

احتمال وجود بارندگی اواخر فصل در شرایط آب و

گردید ،ولی جهت نگهداری طوالنی مدت ( بیش از دو

هوایی شهرستان ارومیه وجود دارد ،این بارندگی می-

ماه) ،زمان برداشت دوم و تیمار میوهها با ترکیبات

تواند بر روند تغییرات خصوصیات فیزیکو شیمیایی و

سالم طبیعی موثر در افزایش عمر پس از برداشت و یا

ماندگاری پس از برداشت حبههای انگور رقم بیدانه

استفاده از سایر روشها مانند انواع پوششها و یا

سفید تأثیر گذاشته و کیفیت میوه را تحت تأثیر قرار دهد

اتمسفر تعدیل یافته توصیه میگردد.

Ar
c

را بدون هیچ گونه تیمار شیمیایی حفظ میکنند .میوه-

برداشت و طی انبارداری که در پِژوهش حاضر مورد

منابع مورد استفاده
احمدپور ا ،نسبپور م ، 1390 ،بررسی و تعیین اثرات زمان برداشت و شرایط نگهداری بر عمر انبارداری پرتقال والنسیا ،هفتمین
کنگره علوم باغبانی ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان.2233-2236 ،
اصغری م ،احدی ل ،1392 ،تأثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلوئهورا بر خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی-
اکسیدانی میوه انگور رقم قزلازوم ،نشریه علوم باغبانی ،جلد  ،27شماره .242-249 ،3
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Abstract
Evaluation of quality and biochemical indices during ripening is necessary to achieve high quality
and extend fruit postharvest life. In this study, the effect of harvest time on the some quality
attributes of table grape cv. ‘Bidaneh Sefide’ was investigated during two months storage at
temperature of 1±0.5 °C and in 90-95% relative humidity. The study was conducted as a factorial
experiment based on completely randomized design with four replicates. The fruits were harvested
from a commercial Vineyard in Urmia, at three different maturity stages from 4 September to 29
September. Total soluble solids content, titratable acidity, vitamin C, total phenolics content, total
antioxidant content, polyphenol oxidase and catalase enzymes activity were evaluated at harvest
times and 20 days intervals during storage for two months. The results showed that by delay in
harvest time, TSS increased but total acidity decreased. Total phenolics content and vitamin C
increased with delay in harvest time but decreased during storage period. The activity of polyphenol
oxidase significantly increased with delay in harvest time but first decreased and then increased
during storage. The total antioxidant activity showed no change during ripening but it was affected
by storage time. During storage, the activity of catalase enzyme was decreased. According to the
results of this study, most of qualitative attributes in ‘Bidaneh Sefid’ table grape fruit is preserved
for 40 days storage without any chemical treatment.
Keywords: Grape, Harvest time, Storage, Total antioxidant, Total phenolics
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