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چکیده
ملس روي برخی خواص کیفی میوه انار (رقمو طول دوره انبارمانی ژل آلوئه ورا پوشش تعیین اثراتبا هدفاین پژوهش 

تکرار انجام شد.3با تصادفیبلوك هاي کاملدر قالب طرح  به صورت فاکتوریل آزمایشی بدین منظورصورت پذیرفت. ساوه)
درصد)، ژل آلوئه ورا 100سطح شاهد (فاقد تیمار)، شاهد (تیمار با آب مقطر)، ژل آلوئه ورا (5ها  شامل پوشش دهی میوه در تیمار

ژل آلوئه وراتیماردادنشاننتایجماه) بود. 4و 3، 2، 1سطح (4درصد) و زمان هاي انبارمانی در 25(درصد)، ژل آلوئه ورا 50(
باالترین مقدار مواد همچنینگردید.شاهدهايمیوهبامقایسهدرو کاهش مواد جامد محلولوزنکاهشازجلوگیريسبب

که کنترل پوسیدگی میوه ها داشتدر ژل آلوئه ورا اثر معنی داري داري مشاهده شد. جامد محلول آب میوه انار در ماه چهارم انبار
درصد، باالترین میزان 25در میوه هاي تیمار شده با ژل آلوئه ورا  .درصد آن  نسبت به سایر غلظت ها بهتر عمل کرد100غلظت 

مانی فعالیت آنتی اکسیدانی آب انار افزایش معنی داري فعالیت آنتی اکسیدانی آب انار مشاهده شد همچنین در ماه چهارم انبار
نسبت به سایر دوره ها نشان داد.

، انار، انبارمانیپوسیدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی، ژل آلوئه وراکلیدي:کلمات
مقدمه
Punica granatum(انار L.(شیرین مورد -مزه ترش هاي تازه، آبدار بودن و باشد که به دلیل آریلتجاري و مهم میايمیوه

از نظر سطح زیر کشت، تولید، صادرات، تنوع ارقام و کیفیت محصول، مقام اول را در دنیا ایران . باشدکنندگان میعالقه مصرف
اوایلتاتابستاناز اواخرکوتاهیزمانیبازهدرایرانتولیديانارازگستردهايحجم).1393داراست (داور پناه و همکاران، 

دچاربه بازارعرضهازقبلیاآنازايعمدهبخشانبارداري،مناسبنبود شرایطدلیلبهسفانهأمتکهشودمیبرداشتپاییز
خسارتعلتبهبرداشتازپستلفاتزمینهایندر. گرددمیقیمت مواجهکاهشباگستردهعرضهدلیلبهیاوشدهضایعات

مواد ورا از جمله ژل آلوئهپوشش خوراکی ). 1392ورزي و تهرانی فر، سالحشود (میزدهتخمیندرصد50تا10بینهاقارچ
پتانسیل خوبی در نگهداري شده وورا استخراج گیاه آلوئههاي پارانشیم برگ)(سلولهاي داخلی برگاز قسمتباشد کهطبیعی می

Valverdeدهدمحصوالت برداشت شده نشان می et al., 2005).( ورا شفاف، بی بو، بدون چسبندگی و داراي قدرت آلوئهژل
هاي تواند جایگزین پوششاست که می5/4این ژل کامالً سالم و سازگار با محیط بوده و پی اچ آن حدوداً جذب باال است.

Aroworaمختلف در تکنولوژي پس از برداشت شود et al., 2013)(. برابر عوامل ورا در قارچی ژل آلوئهخاصیت ضدهمچنین
Martínez-Romeroگزارش شده استهازاي میوهبیماري et al., 2006)( .

هامواد و روش
یک مزرعه نیز از آلوئه ورابرگ هاي گیاهوساوهستانشهرکشاورزيتحقیقاتمرکزازساوهملسهايانارپژوهشایندر

تصادفی با سه تکرار به اجرا بلوك هاي کاملدر قالب طرحبه صورت فاکتوریل این آزمایش.تهیه شدتجاري در شهرستان بوشهر
سطح شاهد (فاقد تیمار)، شاهد (تیمار با آب مقطر)، ژل آلوئه ورا 5در میوه دهیفاکتور اول  شامل پوشش گذاشته شد.
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4و 3، 2، 1(سطح4در هاي انبارمانیدرصد) و فاکتور دوم شامل زمان25درصد)، ژل آلوئه ورا (50درصد)، ژل آلوئه ورا (100(
هاي گیاهی) بر اساس اندازه در سه گروه درشت، بلوك بندي انارهاي سالم (به لحاظ عدم وجود آسیب فیزیکی و پاتوژنماه) بود. 

Shweta Chauhanاستخراج ژل آلوئه ورا طبق روش.متوسط و نسبتاً ریز صورت پذیرفت et al., 2014)(تیمار ژل . انجام شد
- ورا جهت تهیه غلظتحل کردن ژل آلوئههمچنین .صورت پذیرفتدقیقه 5وري به مدت به صورت غوطهو آب مقطر ورا آلوئه

بندي و در هاي توري بستههاي انار پس از تیمار در پوششمیوههاي حجمی صورت گرفت.هاي مورد نیاز با آب مقطر به نسبت
ها روز انبارمانی، میوه120و 90، 60، 30طی .درصد) نگهداري شدند85-95گراد و رطوبت سانتیدرجه 5شرایط سردخانه (دماي 

با استفاده از مواد جامد محلول. قرار گرفتندر برخی صفات مورد ارزیابیاز نظدر دماي اتاق نگهداري و روز 3از انبار خارج و 
عدد میوه 4درصد کاهش وزن میوه ها از تفاوت وزن (بیان شد.بریکسدستگاه رفراکتومتر قرائت و مقدار آن بر حسب درجه 

جهت ارزیابی فساد و ضایعات قارچی نیز از محاسبه گردید.ثابت در هر تکرار) در ابتداي آزمایش و پس از هر دوره انبارمانی 
) میوه با آلودگی زیاد 5آلودگی متوسط،  ) میوه با4) میوه با آلودگی کم، 3) میوه با آلودگی جزئی، 2) سالم، 1سیستم نمره دهی 

Asghari Marjanloاستفاده شد et al., 2012)( . هار کنندگی بر اساس درصد مآب انار فعالیت آنتی اکسیدانیهمچنینDPPH و
Calin-Sanchezشدبا استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیري  et al., 2013)(.هاي بدست آمده از این دادهتجزیه آماري

صورت درصد 5در سطح اي دانکن ها  با استفاده از آزمون چند دامنهو مقایسه میانگینSASمطالعه با استفاده از نرم افزار آماري 
پذیرفت.

نتایج و بحث
مواد جامد محلولمیزان 

درصد پنجدرصد و یکزمان انبارمانی به ترتیب در سطح و دهیپوششساده تیماراتاثرنشان داد کهنتایج تجزیه واریانس
درصد 100هاي تیمار شده با ها حاکی از آن بود که میوهمقایسه میانگین). 1معنی دار گردید (جدول بر میزان مواد جامد محلول 

- محلول را نشان دادند که تفاوت معنیآب مقطر) کمترین میزان مواد جامد تیمار با هاي شاهد (ورا بیشترین میزان و میوهژل آلوئه

مشاهده شد که داري مقدار مواد جامد محلول آب میوه انار در ماه چهارم انبارباالترین ). 2(جدول آنها مشاهده شد داري نیز بین
تواند داري میرافزایش در مواد جامد محلول طی انبا).3درصد نشان داد (شکل 5در سطح ماه اول انبارمانیداري با اختالف معنی

Tanda-palmuشود ي خود باعث افزایش غلظت مواد جامد محلول میمربوط به کاهش وزن میوه باشد که به نوبه et al., 2005)( .
شی از شرایط اتمسفر که این ممکن است ناداري جلوگیري کردورا از کاهش مواد جامد محلول در طی انبارهمچنین ژل آلوئه

ها ورا باشد که تنفس کاهش یافته و در نتیجه آن سوخت و ساز مواد جامد محلول مانند قندوسیله پوشش ژل آلوئهبهتعدیل یافته 
Martínez-Romeroیابد کاهش می et al., 2006)(.

درصد کاهش وزن
یکسطحدرترتیببهداريمعنیاثرتنهاییبهزمان انبارمانیودهیپوششتیمارکهدادنشانهادادهواریانستجزیه

ورا کمترین اتالف در بین سطوح مختلف پوشش ژل آلوئه. )1(جدول داشتندهامیوهوزنکاهشدرصدبردرصددرصد و پنج
(جدول درصد بود5داري در سطح هاي شاهد داراي اختالف معنیورا مشاهده گردید که با میوهدرصد ژل آلوئه50آب در تیمار 

با ایجاد مانع روي ها پوشش. شودبه وسیله پوست بیرونی ( بشره) کنترل میو تبادالت گازي میوه معموالًاز دست دهی رطوبت). 2
Aroworaکنند به کاهش این فرآیند کمک میو رطوبت جلوگیري کرده پوست از خروج et al., 2013).(

میزان پوسیدگی
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- به تنهایی در سطح یک درصد بر میزان پوسیدگی معنیزمان انبارمانیودهیتیمار پوششبر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر 

و 50، 25ورا (هاي به کار رفته ژل آلوئهها نشان داد که از نظر میزان پوسیدگی، بین غلظتنتایج مقایسه میانگین.)1(جدول دار شد 
درصد 5هاي شاهد در سطح ورا با میوهآلوئهدرصد ژل100و 50داري مشاهده نشد هر چند که در غلظت هاي) اختالف معنی100

ورا نظیر ساپونین و آسمینان خاصیت ضد قارچی دارند و برخی ترکیبات ژل آلوئه. )2(جدول داري مشخص گردیدتفاوت معنی
Martínez-Romeroجوابگو باشند نیزتوانند براي فعالیت ضد باکتریاییمی et al., 2006)(.غلظت گزارش شده که ژل آلوئه) ورا
% بازدارندگی ایجاد نموده که از این نتایج چنین 99%  و 87هاي پنسیلیوم دیجیتاتوم و بوتریتیس، به ترتیب درصد) براي قارچ10

ي قارچ و غلظت ژل مورد استفاده بستگی ها به گونهورا روي رشد قارچمیتوان استنباط کرد که اثر بازدارندگی ژل آلوئه
Castilloدارد et al., 2010).(

فعالیت آنتی اکسیدانی
و زمان انبارمانی در سطح پنج درصد بر فعالیت آنتی اکسیدانی دهیتیمار پوششواریانس نشان داد که اثرات سادهنتایج تجزیه 

آنتی اکسیدانی آب درصد، باالترین میزان فعالیت 25در میوه هاي تیمار شده با ژل آلوئه ورا  ).1آب انار معنی دار گردید (جدول 
همچنین در ماه چهارم انبارمانی فعالیت آنتی اکسیدانی آب انار افزایش معنی داري نسبت به سایر دوره ).2(جدول انار مشاهده شد

البتهدارد.هانیتامیووین انیآنتوسدها،ی، فالونوئیفنلباتیترکبایکینزدرابطهیدانیاکسیآنتتیفعال.)3(جدول ها نشان داد
Kaltباشدیمهافنلیپلریتأثتحتشتریبهاوهیمیدانیاکسیآنتتیفعالپژوهشها،ازاريیبسمطابق et al., 1999).(

ارمانی در صفات مورد مطالعه انار رقم ملس ساوهبو زمان انتجزیه واریانس اثر پوشش ژل آلوئه ورا -1جدول
میانگین مربعات

یآنتی اکسیدانفعالیت پوسیدگیمیزان تلفات وزنمحلولجامد مواددرجه آزاديمنابع تغییرات
202/1بلوك ns17/21 **07/0 ns80/332 ns

460/3تیمار **71/4 **96/1 **93/490 *

339/9زمان انبارمانی *65/327 **58/5 **51/473 *

1245/1زمان انبارمانی× تیمار  ns25/0 ns28/0 ns20/94 ns

3834/156/022/005/130آزمایشخطاي 
07/772/781/2088/23- ضریب تغییرات

:ns،درصد1و 5معنی دار در سطح به ترتیب بیانگر اثرات**و *غیر معنی دار

پوشش دهیتیمارساده اثر نتایج مربوط به مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه براي -2جدول 
(%)فعالیت آنتی اکسیدانی(نمره دهی)پوسیدگی(%)تلفات وزنBrix˚)(مواد جامد محلولتیمارها

ab26/16b91/9a83/2ab16/49شاهد (فاقد تیمار)
b50/15a73/10ab52/2b22/43آب مقطر) با تیمار شاهد (

a59/16bc72/9c79/1b25/40درصد)100ورا (ژل آلوئه
a93/16c17/9c08/2ab19/49درصد)50ورا (ژل آلوئه
a65/16bc24/9bc16/2a85/56درصد)25ورا (ژل آلوئه

باشند.نمی)p<0.05(دار اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
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نتایج مربوط به مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه براي اثر ساده دوره انبارمانی  -3جدول 
فعالیت آنتی اکسیدانی (%)پوسیدگی (نمره دهی)تلفات وزن (%)Brix˚)(مواد جامد محلولانبارمانی (ماه)دوره 

1b30/15d06/4d55/1b98/44
2a73/16c50/8c05/2b14/43
3a38/16b34/11b56/2b98/46
4a14/17a14/15a95/2a83/55

باشند.نمی)p<0.05(دار هر ستون داراي اختالف معنیاعداد با حروف مشترك در
منابع

پتاسیمديومونوپاشی. اثر محلول1393داور پناه، س.، عسگري سرچشمه، م.، باباالر، م.، سادات حسینی، م. و امانی بنی، م. .1
، شماره 28صنایع غذایی). جلد نشریه علوم باغبانی (علوم و ساوه. ملسرقمکیفی اناروکمیهايویژگیبرخیبرفسفات

3 :387-379.
. تأثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه 1392سالح ورزي، ي. و تهرانی فر، ع. .2

. 318-325: 3، شماره 27انار (رقم شیشه کپ). نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع غذایی). جلد 
3. Arowora, K., Williams J., Adetunji, C., Fawole, O., Afolayan, S., Olaleye, O., Adetunji, J. and Ogundele, B.

2013. Effects of Aloe vera coatings on quality characteristics of oranges stored under cold storage”. Greener
Journal of Agricultural Sciences. 3(1): 39-47.

4. Asghari Marjanlo, A., Mostofi, Y., Shoeibi, S. and Fattahi, M. 2009. Effect of cumin essential oil on
postharvest decay and some quality factors of strawberry. Journal of Medicinal Plants. 8:25-43.
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Chemical composition antioxidant capacity and sensory quality of pomegranate (Punica granatum L.) arils
and rind as affected by drying method. Food and Bioprocess Technology. 6: 1644-1654.

6. Castillo, S., Navarro, D., Zapata, P. J., Guillen, F., Valero, D., Serrano, M. and Martnez- Romero, D. 2010.
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Abstrac

This study was performed to determine the effects of Aloe vera gel coating and the periods of
storage on some quality properties of the pomegranate fruit (Malas Saveh). Factorial experiment based
on randomized complete block design (RCBD) with three replications was used. Treatments includes
coating fruit in 5 level control (no treatment), control (treated with distilled water), Aloe vera gel
(100%), Aloe Vera (50%), Aloe Vera (25%) and time of storage at 4 level (1, 2, 3 and 4 months). The
results showed that Aloe vera gel prevents weight loss and reduction in TSS compared to control fruit.
Highest total soluble solids pomegranate juice were observed in the fourth month of storage. Effect of
Aloe vera gel had significant on fruit rot control and 100% gel better than the other concentrations.
Highest antioxidant activity of pomegranate juice were observed in fruits treated with Aloe vera gel
25%, also antioxidant activity of pomegranate juice showed a significant increase compared to the
other courses in the month fourth storage.
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