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  کاربرد پس از برداشت هگزانال بر حفظ کیفیت میوه انگور رقم بیدانه سفید در انبار اثر

  
  3و علی عزیزي* 2، محمد سیاري1مریم شعبانلو

  .دانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - 1
  .نویسنده مسئول و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - * و 2

  .عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان - 3
 

. ر گرفتدر این تحقیق اثر کاربرد پس از برداشت هگزانال بر کیفیت میوه انگور رقم بیدانه سفید در طی دوره انبار مورد بررسی قرا
دقیقه تیمار و سپس پارامترهاي کیفی مورد نظر از جمله کاهش وزن، پی اچ آب میوه، مواد  5/2درصد به مدت  1/0ها با هگزانال میوه

. گیري شدندبار اندازه روز یک 15 اکسیدانی هر ، سفتی بافت میوه و ظرفیت آنتی)TA(، اسیدیته قابل تیتراسیون )TSS(جامد محلول 
ور شده در آب مقطر حاوي اتانول از هاي شاهد خشک و غوطههاي تیمار شده با هگزانال نسبت به میوهایش نشان داد که میوهنتایج آزم

اکسیدانی، میزان قند، اسیدیته قابل تیتراسیون،  هاي مختلف انباري برخوردار بودند اما ظرفیت آنتیکاهش وزن و پی اچ کمتري در دوره
لذا بر اساس نتایج حاصل، کاربرد هگزانال در قبل از انبار میوه انگور بیدانه سفید قابل . ها بیشتر بود یوه در آنسفتی بافت حبه و قند م

  .توصیه است
  اکسیدانی، خصوصیات کیفی میوه سفتی بافت میوه، کاهش وزن، ظرفیت آنتی: ها کلیدواژه

 
  مقدمه

ها سرشار از قند، اسیدهاي آلی، ویتامین الت باغبانی در سراسر جهان است کهصومح ترین مهمیکی از  Vitis viniferaانگور با نام علمی 
کشت در بین کشورهاي جهان بعد از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا،  ایران از نظر سطح زیر و )2015وو و همکاران، ( بودهو مواد معدنی ضروري 

انگور یک میوه نافرازگرا  .را دارد این محصولزار تن، رتبه نهم تولید ه 2255670با تولید  ترکیه، چین و آمریکا و از نظر میزان تولید،
بیماري پس از برداشت  Botrytis cinereaپوسیدگی کپک خاکستري ناشی از قارچ . هاي قارچی استاست که مستعد ابتال به بیماري
تغییر رنگ چوب خوشه و  وزن، نرم شدن،همچنین کاهش ). 2015 جیانگ،( کند میداري آن را محدود عمده در انگور است که نگه

بنابراین اندیشیدن تدابیري براي حفظ کیفیت انگور ضروري به  ؛)1389طلب، وصال(شود ، سبب کاهش عمر انباري در انگور میها حبه
هاي یت میوهنسبتاً جدید است که نشان داده شده در گسترش ماندگاري و کیف فنّاوريکاربرد ترکیبات هگزانال، یک  .رسدنظر می

هگزانال یک  ).2011 تیواري و پالیاث، ؛2010 ،شارما و همکاران( است مؤثرها و گل ها سبزي مختلف از جمله سیب، گیالس، هلو، آلو،
و استرهایی است که در تولید  ها الکلماده طبیعی فرار است که از طریق مسیر لیپوکسیژناز در گیاهان ایجاد شده و پیش ماده تشکیل 

. تواند براي دفاع علیه فساد طبیعی ناشی از قارچ مهم باشدشود و میاین مسیر وقتی گیاه زخمی است، فعال می کندا عمل میآروم
تواند مطالعات قبلی نشان داده است می و) 2008 پالیاث و سابرامانین،(براي سالمتی شناخته شده  خطر بییک ماده  عنوان بههگزانال 

و از این طریق سبب طوالنی شدن عمر ) 2011 ،تیواري و پالیاث(مهار کند  ز را که در تخریب غشاء نقش دارد،فعالیت آنزیم فسفولیپا
لذا جهت بررسی اثر این ماده بر عمر انباري انگور بیدانه سفید این آزمایش  ).2014 چیما و همکاران،( گرددمفید محصوالت باغبانی 

  .انجام شد
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  ها روشمواد و 
انگور رقم . گرفت صورتپژوهش در آزمایشگاه و سردخانه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا : مواد گیاهی

تهیه و بالفاصله جهت تیمار  مرکز تحقیقات کشاورزي استان قزوین در مرحله رسیدگی تجاري یدتائبیدانه سفید از یکی از باغات مورد 
  .به آزمایشگاه منتقل شد

تیمار به شرح ذیل  3فاکتور اول شامل که  انجام شدکامل تصادفی  هاي بلوكدر قالب طرح فاکتوریل  صورت به آزمایش: رهااعمال تیما
 1/0 هگزانال) 3درصد  10اتانول حاوي وري در آب مقطر با غوطهتر شاهد ) 2 وريبدون اعمال هر گونه غوطه شاهد خشک(1 :بود

هگزانال ابتدا محلول استوك آن ساخته شد و سپس  محلول براي تهیه .بود انبارمحصول در  داريهاي نگهفاکتور دوم شامل زمان. درصد
 که در بودلیتر هگزانال میلی 1ترکیب فرموالسیون استوك هگزانال شامل . ور شدند غوطهدر آن دقیقه  5/2به مدت ها در آب حل و میوه

ها در دماي اتاق آنها به میزان سه پس از خشک شدن میوه .یدحل گرد 20یتر توئین لمیلی 5/0حاوي در درصد  10اتانول  لیتر میلی 100
  .شدند منتقل گرادسانتی درجه 1مصرف قرار داده و سپس به انبار با دماي  بار یکخوشه در هر واحد آزمایشی، در ظروف پالستیکی 

  صفات گیري اندازه
  :آمد به دستوره با استفاده از فرمول زیر میزان کاهش وزن میوه در هر د: وزن میوه درصد کاهش

  
 کننده نفوذمیله  با قطرساخت شرکت واگنر ژاپن  32اف دي کا  مدل سنج از سفتی میوه، بافت سفتی گیرياندازه براي: میوه بافت سفتی

 .و برحسب نیوتن ب میلی متر مربع بیان گردید متري استفاده شدمیلی 3

  .شد گیري اندازه 3320مدل جنوي  اچ سنجبا استفاده از دستگاه پی  پی اچ آب میوه: آب میوه پی اچ
 18آب میوه به  لیتر میلی 2ین منظور براي ا. میزان اسید کل میوه از روش تیتراسیون استفاده شد گیري اندازهبراي : اسیدیته قابل تیتراسیون

براي محاسبه اسیدیته قابل . نرمال اضافه گردید 1/0سود  1/8±1/0سپس تا رسیدن به پی اچ نهایی . آب مقطر اضافه شد لیتر میلی
  .آن برحسب درصد اسید تارتاریک بیان شدعددي  مقدار وتیتراسیون از فرمول زیر استفاده 

 
   V :لیتر میلی برحسبحجم سود مصرفی براي تیتراسیون 

 meq.wt :   )05/75(میلی اکی واالن اسید تارتاریک 

  v : لیتر میلی برحسبحجم نمونه آب میوه 
انجام و بر اساس  )، ساخت کشور ژاپنN1مدل ( آتاگو مواد جامد محلول با دستگاه رفرکتومتر دستی گیري اندازه: مواد جامد محلول

  .درجه بریکس بیان شد
رنی و آرادهیا تی اکسیدانی بر اساس درصد مهار کنندگی دي پی پی اچ، طبق روش کولکانگیري فعالیت آاندازه: اکسیدانی آنتیظرفیت 

  . انجام شد) 2005(
 

  نتایج و بحث
ور شده در آب مقطر حاوي اتانول از کاهش هاي شاهد خشک و غوطههاي تیمار شده با هگزانال نسبت به میوهنتایج نشان داد که میوه

میزان قند، اسیدیته قابل تیتراسیون، سفتی ظرفیت آنتی اکسیدانی، هاي مختلف انباري برخوردار بودند اما وزن و پی اچ کمتري در دوره
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شکل (روز نگهداري در انبار گردید  30هگزانال باعث کاهش وزن کمتر میوه بخصوص پس از  .بافت حبه و قند میوه در آنها بیشتر بود
A1 .( ل آن سوخت و ساز هاي متابولیکی بخصوص تنفس ارتباط داشته باشد که به دنباممکن است به کاهش فعالیت هگزانالاین اثر

روز نگهداري در انبار افزایش و  30هاي شاهد و تیمار شده تا پی اچ میوه. بافت به حداقل رسیده و کاهش وزن کمتري را ایجاد نماید
ه ک )C1شکل (هاي شاهد بود هاي تیمار شده با هگزانال و اتانول کمتر از میوهافزایش و کاهش در میوه روند اینسپس کاهش یافت اما 

هاي بافت میوه دانست که منجر به باقی ماندن اسیدهاي آلی بیشتر در میوه و دلیل آن را شاید در کاهش میزان تنفس و دیگر متابولیسم
با افزایش اسیدیته قابل تیتراسیون خواهد بود که نتایج این  و این کاهش مسلماً )2010شارما و همکاران، ( شودکاهش کمتر پی اچ می

رفت در طول دوره انبار کاهش یافت اما نرخ انتظار می که همچنانسفتی بافت میوه ). D1شکل (کند می تائیدین موضوع را تحقیق نیز ا
ممکن است ارتباطی بین سفتی ). B1شکل (هاي تیمار نشده بود هاي تیمار شده با هگزانال و اتانول بسیار کمتر از میوهاین کاهش در میوه

ها در طول میزان قند میوه. یابدها وجود داشته باشد که با افزایش کاهش وزن سفتی بافت نیز کاهش میمیوهبافت میوه و کاهش وزن 
میزان باالي قند ). F1شکل (هاي شاهد بود هاي تیمار شده هگزانال و اتانول بیشتر از میوهدوره انبار افزایش یافت که این افزایش در میوه

. )2014 چیما و همکاران،( کاهش سوخت و ساز قندها و باقی ماندن بیشتر در دوره انبار باشد دلیل بهست هاي تیمار شده ممکن ادر میوه
در مراحل پایانی  .شود اما در این مورد شاید نتوان به این موضوع ارتباط دادهر چند کا کاهش وزن میوه سبب غلیظ تر شدن قندها می

این بدین مفهوم  .)E1شکل (هاي شاهد بود هاي تیمار شده با هگزانال بیشتر از میوهدر میوه هاانبار، میزان فعالیت آنتی اکسیدانی حبه
یکی از دالیل این امر شاید حفظ اسیدهاي آلی . باشد مؤثراست که هگزانال و نیز اتانول توانسته در حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه 

از . کندمی تائیدضوع را نیز این موهاي تیمار شده قابل تیتراسیون در میوه اسید اسکوربیک باشد که افزایش اسیدیته خصوص بهمیوه 
تیواري و پالیاث  ؛1999پالیاث و همکاران،(تواند فعالیت آنزیم فسفولیپاز را که در تخریب غشاء نقش دارد، مهار کند هگزانال میطرفی 
هاي آزاد شده سبب گردد که در طی دوره انبارمانی رادیکالو از این طریق سبب طوالنی شدن عمر مفید محصوالت باغبانی ) 2011

  .شوندپراکسیداسیون اسیدهاي  چرب و تخریب غشاء می
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، ظرفیت )D(، اسیدیته قابل تیتراسیون )C(، پی اچ )B(، سفتی بافت )A(اثر کاربرد قبل از انبار هگزانال و اتانول بر کاهش وزن : 1 شکل

  . انگور رقم بیدانه سفید در طول دوره انبار) F(ند و میزان ق) E(آنتی اکسیدانی 
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The effect of postharvest application of hexanal on maintaining quality of grape cv. Bidanesefid 
 

M. Shabanloo, M. Sayyari and A. Azizi 
Abstract 
In this research the effects of postharvest application of hexanal was evaluated on quality of grape cv. Bidanesefid 
during storage. The fruits were treated with 0.1% of hexanal for 2.5 min and some parameters such as weight loss, 
pH, total soluble solid (TSS), titratable acidity (TA), berry firmness and antioxidant activity were measured every 15 
days. The results showed that treated fruits with hexanal had low level of weight loss and pH and high amount of 
antioxidant activity, TSS, TA and berry firmness in comparison of untreated control fruits. Therefore, according to 
this results, pre-storage application of hexanal is advisable for keeping quality attributes of grapes in cold storage. 
Key words: Antioxidant activity, Berry firmness, Qualitative attributes, Weight loss 
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