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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

اثر آسکوربات کلسیم بر تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدندلشیز طی نگهداری در
سردخانه
ابراهیم ایرانی ،1موسی ارشد *2و محمدجواد نظریدلجو

3

(تاریخ دریافت -1318/2/7 :تاریخ پذیرش)1318/5/27 :

چکیده
به منظور بررسی اثر آسکوربات کلسیم بر تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدن دلشیز طی انبارداری ،آزمایشی به صورت
اسپلیت در زمان بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد .عامل اصلی غلظتهای مختلف آسکوربات کلسیم (صفر2/5 ،
و  5درصد) و عامل فرعی زمانهای مختلف انبارداری ( 159 ،19و  219روز) بود .نتایج بیانگر افزایش معنیدار ماده جامد
محلول کل ،شاخص قهوهای شدن ،تولید اتیلن و کاهش معنیدار محتوای فنل کل ،ویتامین ث ،اسیدیته قابل تیتراسیون،
سفتی بافت میوه و ماندگاری میوه با افزایش زمان نگهداری بود .با افزایش غلظت آسکوربات کلسیم ،اسیدیته کل ،استحکام
بافت میوه و ماندگاری میوه افزایش و تولید اتیلن کاهش معنیداری داشت .اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان انبارداری بر
محتوای فنل کل و اتیلن میوه معنیداری بود .مقدار اتیلن میوه در نتیجه تیمار با هر سطح از غلظت آسکوربات کلسیم کاهش
یافت ولی با افزایش زمان نگهداری ،روندی افزایشی داشت .بیشترین مقدار اتیلن تولیدی ( 3/90میکرولیتر در کیلوگرم در
ساعت) مربوط به میوههای سیب شاهد در روز  219نگهداری بود .براساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که آسکوربات
کلسیم با کُندکردن فرآیند رسیدن و تولید اتیلن ،سبب افزایش ماندگاری میوه سیب گلدن دلشیز طی نگهداری گردید.
کلمات کلیدی :اتیلن ،آسکوربات کلسیم ،سیب ،فنل کل ،ماندگاری

 - 1دانش آموخته کارشناسیارشد گروه علوم باغبانی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد ،ایران.
 - 2استادیارگروه علوم باغبانی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد ،ایران.
 -3دانشیار گروه علوم باغبانی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد ،ایران.
٭ پست الکترونیکmo_arshad2002@yahoo.com :
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ارگانیک و نمکهای کلسیم میتواند نقش مثبتی در
افزایش زمان نگهداری و حفظ خصوصیات کیفی میوه
داشته باشد (نامچوچت 4و همکاران.)2914 ،
اسید آسکوربیک (ویتامین ث) یک اسید آلی ضعیف و
جزء طبیعی بافت بسیاری از میوهها و سبزیجات تازه
میباشد که مقدار آن در طی رسیدگی و انبارداری میوه در
اثر فعالیت آنزیمهای آسکورباتاکسیداز و پلیفنلاکسیداز
کاهش مییابد (سوگوار 5و همکاران .)2910 ،پلیفنل
اکسیدازها آنزیمهایی هستند که قادرند ترکیبات فنلی را
به اورتوکوئینونها اکسید کنند و باعث قهوهای شدن و
کاهش کیفیت میوهها شوند (گوپی 0و همکاران.)1115 ،
قهوهای شدن آنزیمی که در طول نگهداری میوهها رخ
میدهد ،باعث تولید رنگ و طعم ناخوشایند و از دست
دادن مواد مغذی میشود .تأثیر استفاده از تیمار اسید
آسکوربیک به کاهش واکنش قهوهای شدن و مهار واکنش
قهوهای شدن مرتبط است (ژنگ 7و همکاران.)2997 ،
اسید آسکوربیک با ظرفیت آنتیاکسیدانی بالقوه به عنوان
یک خنثی کننده گونههای اکسیژن آزاد است به طوری که
پایداری آنتوسیانینها در حضور اسید آسکوربیک افزایش
یافته و مانع از تخریب آنزیمی آنها میشوند (سیپرز و
میلر .)1118 ،8با استفاده از اسید آسکوربیک و نگهداری
سیبهای رقم گلدندلشیز در دمای چهار درجه
سانتیگراد میزان قهوهای شدن میوه به طور معنیداری
کاهش یافته است (تورتوی 1و همکاران.)2997 ،
آسکوربات کلسیم ( )CaAscمحصول جدید تجاری حاوی
کلسیم است که به عنوان یک عامل ضد فرآیند پیری و
قهوهای شدن میوههای سیب شناخته شده است (چیبراندو
و جکلون .)2912 ،19بررسیها نشان میدهد ،که تیمارهای
مشتق شده از کلسیم باعث حفظ استحکام میوهها و
سبزیجات در طی انبارداری میشود (ونگ و همکاران،
 .)2914در تحقیقی که در زمینه نگهداری پس از برداشت
تکههای سیب بریده به کمک آسکوربات کلسیم صورت
گرفت است ،مشخص شد که در صورتی که بالفاصله از
محلول آسکوربات کلسیم برای سیبها استفاده شود در

مقدمه
میوهها و سبزیجات از جمله مهمترین محصوالت باغی
هستند که مصرف آنها در رژیم غذایی روزانه به خاطر
وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی متعددی همچون ویتامین
ث ،پلی فنلها ،فالونوئیدها و کاروتنوئیدها باعث کاهش
خطر ابتال به بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی و
سرطان میشود (اسپنسر و کروزیر .)2910 ،1سیب با نام
علمی  Malus domestica Borkh.از خانواده گلسرخیان و
زیر خانواده پوموئیده ،یکی از مهمترین میوههای مناطق
معتدله و سردسیری بوده و جزو میوههای فرازگرا
(کلیماتریک) محسوب میشود که میوه تازه و فرآوردههای
آن بیشترین تجارت جهانی را در بین میوههای باغی به
خود اختصاص داده است (ونگ 2و همکاران.)2914 ،
کیفیت میوه سیب به فاکتورهای زیادی همچون واریته،
شرایط آب و هوایی طی رشد ،میزان رسیدگی هنگام
برداشت و شرایط انبارداری بستگی دارد .تازگی و وضعیت
ظاهری میوهها مهمترین شاخص ارزیابی بازارپسندی و
کیفیت محصول در فروش دائمی و پیوسته آنها میباشد،
هـمچنـین خـصوصیاتی نظیـر مــزه ،طعــم ،عطــر و
بــو ،سفتی یا نرمــی نقــش تعیین کنندهای در کیفیت
محصول دارنـد (جلیلیمرندی .)1312 ،سفتی بافت میوه و
مقدار اسیدهای آلی از پارامترهای کلیدی در تعیین میزان
کیفیت سیب محسوب میشوند ،زیرا نرم شدن بافت،
سبب کاهش کیفیت میوه و کاهش وزن آن میگردد.
سفتی گوشت میوه در طی نگهداری به میزان تولید و اثر
اتیلن و فعالیت آنزیمهای تخریب کننده ،تنفس و از دست
دادن آب بستگی دارد (گفر 3و همکاران .)2991 ،کاهش
سفتی میوه طی انبارداری در پژوهشهای محققین ثابت
شده است (قربانی و همکاران .)1310 ،کنترل اتیلن محیط
انبار نیز نقش مهمی در حفظ کیفیت و افزایش انبارمانی
دارد .محافظت سیبهای انبار شده در برابر اثرات مخرب
اتیلن ،می تواند بوسیله حذف اتیلن از انبار و جلوگیری از
تولید و عمل اتیلن انجام گیرد .میزان تولید اتیلن را
میتوان با پایین بردن دما و یا کاربرد مواد ضد اتیلن به
حداقل رساند (بخشیخانیکی و همکاران .)1319 ،استفاده
از ترکیبات طبیعی همچون آسکوربیک اسید ،اسیدهای

4. Ngamchuachit
5. Sogvar
6. Goupy
7. Zheng
8. Sapers and Miller
9. Tortoe
10. Chiabrando and Giacalone

1. Spencer and Crozier
2. Wang
3. Ghafir
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اسالمی واحد مهاباد ارزیابی شدند .جهت اعمال تیمارها،
غلظتهای مورد نظر از آسکوربات کلسیم در آب مقطر
تهیه شد و سپس میوههای سیب به مدت  19دقیقه در
محلول آماده شده بهصورت غوطهوری قرار داده شدند و
بعد از خشک کردن در معرض هوای اتاق ،میوههای
تیمار شده به همراه تیمار شاهد داخل جعبههای رایج
پالستیکی بستهبندی میوهها قرار داده شدند ،به این
صورت که قسمت کف و دیوارههای جعبه با استفاده از
کاغذ کالک پوشانده شد و تعداد  15عدد سیب برای هر
تکرار (سه تکرار) داخل جعبه چیده شد و در نهایت قست
رویی میوهها با پوشال و کاغذ کالک پوشانده و در جعبهها
بسته شد و به سردخانهای تحت شرایط دمایی  9±1درجه
سانتیگراد ،رطوبت  19-15درصد و همچنین  15درصد
گاز کربنیک منتقل و قرار داده شدند .جعبههای مورد
استفاده مستطیلی و دارای ابعاد  29×25×49سانتیمتر و
در تمام وجوه دارای خلل و فرج بودند .قبل از اندازهگیری
صفات کیفی ،نمونههای سیب مورد نظر را قطعه قطعه
کرده و در داخل مخلوطکنهای آب میوهگیری به حالت
پوره درآورده و از عصاره بدست آمده جهت تعیین صفات
کیفی استفاده گردید .به منظور تعیین صفاتی که زمان بر
بوده و بعداً اندازهگیری میشوند ،سیبها از هر تیمار
آزمایشی ،بعد از قطعه قطعه کردن گوشت آن داخل
کپسول نیتروژن مایع در دمای  -110درجه سانتیگراد
منجمد شده و نگهداری شدند.

طول مدت زمان انبارمانی کیفیت سیب همچنان حفظ
خواهد شد (آگوایو 1و همکاران .)2919 ،این محققین
اثبات کردند که شاخصهایی مانند ظاهر بافت و عطر و
طعم میوه هنگام استفاده از محلول آسکوربات کلسیم
تحت شرایط کنترل شده انبار همچنان حفظ خواهد شد.
آسکوربات کلسیم با افزایش سطح کلسیم در میوه ،نرم
شدگی پوسته میوه را به تأخیر خواهد انداخت ،زیرا کلسیم
با قرار گرفتن در دیواره سلولی باعث استحکام آن شده و
از طرف دیگر با کاهش تولید اتیلن در حفظ سفتی بافت
میوه و کاهش بروز اختالالت فیزیولوژیکی مؤثر است
(چن 2و همکاران .)2911 ،با توجه به رویکردهای جدید
در افزایش نگهداری میوه با استفاده از ترکیبات سالم و
مطرح شدن مباحث مربوط به کیفیت پس از برداشت میوه
و همچنین به دلیل فرازگرا و زنده بودن بافت بیولوژیکی
سیب ،آزمایشی با هدف بررسی اثر آسکوربات کلسیم بر
تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدن دلشیز طی انبارداری
انجام گرفت.
مواد و روشها
تیمارهای آزمایشی و اعمال تیمارها
این پژوهش در سال  1315-10روی میوههای سیب رقم
گلدن دلشیز که درختان آن در یک باغ تجاری (با فاصله
هر درخت  7متر) واقع در شهرستان اشنویه در استان
آذربایجانغربی با عرض جغرافیایی  37درجه شمالی ،طول
جغرافیایی  45درجه شرقی پرورش یافته بودند انجام شد.
درختان رقم مورد مطالعه  21ساله و روی پایه بذری پیوند
شده و دارای شرایط تغذیه و آبیاری یکسانی بودند.
به منظور بررسی اثر آسکوربات کلسیم بر تغییرات کیفی
میوه سیب رقم گلدن دلشیز طی انبارداری ،میوهها به
سردخانهای تحت شرایط دمایی  9±1درجه سانتیگراد،
رطوبت  19-15درصد و همچنین  15درصد گاز کربنیک،
به صورت اسپلیت در زمان بر پایه طرح کامالً تصادفی با
سه تکرار اجرا شد .عامل اصلی غلظتهای مختلف
آسکوربات کلسیم (صفر 2/5 ،و  5درصد) و عامل فرعی
زمانهای مختلف انبارداری ( 159 ،19و  219روز) بود.
صفات کیفی میوه در سه مرحله پس از  159 ،19و 219
روز نگهداری ،در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه آزاد

جهت تعیین مقدار اسید آسکوربیک میوه (میلیگرم اسید
آسکوربیک اسید بر  199گرم نمونه) از روش تیترسنجی
با محلول  2و  0دیکلرو فنل ایندوفنل استفاده شد

1. Aguayo
2. Chen

3. Slinkard and Singleton

صفات مورد ارزیابی
فنل کل
میزان فنل کل به روش فولین-سیوکالتو
) Ciocalteuاندازهگیری شد و نتایج بر حسب میلیگرم
اسید گالیک در گرم عصاره میوه بیان شد (اسلینکرد و
سینگلتن .)1177 ،3اساس کار در این روش احیاء معرف
فولین توسط ترکیبات فنلی در محیط قلیایی و ایجاد
کمپلکس آبی رنگ است که حداکثر جذب را در طول موج
 709نانومتر نشان میدهد.
(Folin-

اسید آسکوربیک
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).(AOAC, 1998

حسب نیوتون گزارش شد (مستوفی.)2995 ،2

مواد جامد محلول کل )(TSS

شاخص قهوهای شدن سطح میوه

جهت تعیین میزان مواد جامد محلول ،مقداری از عصاره
میوه در لوله آزمایش به مدت  15دقیقه در دستگاه
سانتریفیوژ با  4999دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید،
سپس چند قطره از سوپرناتانت (عصارهی میوه به دست
آمده از سانتریفیوژ) ،بر روی شیشه رفراکتومتر دستی
(مدل  ATAGOساخت کشور ژاپن) ریخته و غلظت مواد
جامد محلول آن بر حسب بریکس ،در دمای آزمایشگاه
( 29درجه سانتیگراد) قرائت و پس از اعمال ضریب رقت
ثبت گردید ).(AOAC, 1980

میزان قهوهای شدن سطح میوه به صورت مشاهدهای و
نمرهدهی بین یک تا پنج بررسی شد :1 .میوه سالم و بدون
لکه :2 ،میوه دارای یک تا سه لکه قهوهای :3 ،میوه دارای
چهار تا شش لکه قهوهای :4 ،میوه دارای هفت تا نه لکه
قهوهای و  :5میوه دارای بیش از نه لکه قهوهای (وانگ و
گائو.)2913 ،3
بررسی وضعیت ظاهری و بازارپسندی میوه
برای تعیین کیفیت ظاهری و بازارپسندی میوهها از نمره
دهی استفاده شد :1 .خیلی بد :2 ،بد :3 ،متوسط:4 ،
خوب :5 ،خیلی خوب و  :0عالی

اسیدیته کل
به منظور اندازهگیری اسیدیته قابل تیتراسیون 29 ،سی
سی از عصاره موجود با  89سی سی آب مقطر رقیق شده
و با سود  9/1نرمال در حضور فنلفتالئین سنجش شد .با
مشاهده اولین تغییر رنگ پایدار (قرمز کم رنگ) که
معموالً در  pH =8/2اتفاق میافتاد ،اضافه نمودن سود
متوقف و میزان سود مصرفی یادداشت گردید .سپس با
توجه به اینکه اسید غالب ،اسید مالیک میباشد ،از رابطه
( ) 1اسیدیته قابل تیتراسیون در هر تکرار آزمایش تعیین
گردید (ندیم 1و همکاران.)2919 ،
رابطه ()1

100

𝐸×𝑉×𝑁
×
𝑀

اتیلن
اندازهگیری میزان اتیلن با دستگاه کروماتوگرافی گازی
) (GC-2010, Shimadzu, Japanانجام گرفت (واتکینز 4و
همکاران .)2995 ،دمای بخش تزریق ستون و دتکتور به
ترتیب  19و  129درجه سانتیگراد بود ،غلظت گاز اتیلن
استاندارد  135112/3بود و از هلیوم بهعنوان گاز باالنس
استفاده گردید و از اکسیژن ( 9/3کیلوگرم بر سانتیمتر
مکعب) بهکاربرده شده در مسائل پزشکی استفاده شد،
منبع هیدروژن  9/45کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب با درجه
خلوص باال فراهم گردید .برای اندازهگیری میزان اتیلن
تولید شده از هر واحد آزمایشی  3عدد میوه با حجم
یکسان انتخاب شده و درون ظرفهای  2/5لیتری قرار
داده شدند که درون ظرف پتاس یک موالر به مقدار 25
میلیلیتر در بشر 59سیسی برای جذب  CO2قرار داده
شد تا میزان دیاکسیدکربن تولید شده را در حد کمتر از
 9/1درصد نگه دارد .سپس این شیشه با دربهای مجهز
به الستیکهای ضد آب جهت جلوگیری از درز گاز تولید
شده ،محکم با استفاده از چسب آکواریوم بسته شد .پس از
مدت  10ساعت از قرار دادن نمونهها داخل شیشهها،
مقدار یک سیسی از هوای داخل شیشه از طریق درب
کوچک الستیکی که در قسمت جانبی ظرف تعبیه شده
بود نمونهگیری شد .نمونهها با استفاده از  GCمورد اندازه
گیری قرار گرفت ،برای محاسبه میزان اتیلن تولید شده از
رابطه ( )2استفاده گردید.

=A

 :Aمقدار اسیدهای آلی موجود در عصاره (میلیگرم بر 199
میلیلیتر عصاره میوه) :N ،نرمالیته سود مصرفی ( 9/1نرمال)،
 :Vحجم سود مصرفی :E ،واالنسگرم اسید غالب (اسید
تارتاریک) و  :Mمقدار عصاره میوه (میلیلیتر)

نحوه تهیه عصاره میوه :بعد از گرفتن آب میوه توسط آب
میوهگیری (تمام مراحل با حفظ زنجیره سرد انجام شد).
برای زالل و شفاف شدن آب میوه ،مقداری از آن را داخل
لولههای آزمایشی مخصوص دستگاه سانتریفیوژ ریخته و
آن را به مدت  5دقیقه سانتریفوژ کرده بطوریکه پس از
این عمل یک محلول شفاف آبمیوه برای اندازهگیری
صفات مذکور حاصل میشود.
سفتی میوه
سفتی بافت گوشت میوه سیب با استفاده از دستگاه
سفتیسنج ( ،FG-5020تایوان) انجام شد .برای محاسبه
سفتی ،پروب دستگاه با قطر  5میلیمتر و عمق  11میلی
متر در چندین نقطه از بافت سیب فشار داده شد و نیرو بر

2. Mostofi
3. Wang and GAO
4. Watkinz

1. Nadeem

80

جلد  ،4شماره  ،1بهار و تابستان 1318

پژوهشهای میوهکاری
)(E∗V∗60

رابطه ()2

)(T∗W

= ) Ep(μlh−1 g −1

ترسیم گردید.

 :EPاتیلن تولید شده :E ،غلظت اتیلن در فضا باالی شیشه
(میکرولیتر) :V ،حجم شیشه :T ،مدت زمان قرار دادن نمونه در
شیشه و  :Wوزن نمونه تر (گرم)

نتایج و بحث
محتوای فنل کل
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشاندهنده اثر معنیدار
) (P<0.01زمان انبارمانی و اثر متقابل آسکوربات کلسیم
در زمان انبارمانی بر محتوای فنل کل میوه سیب بود ،این
در حالی است که تأثیر آسکوربات کلسیم بر محتوای فنل
کل میوه معنیداری نبود (جدول .)1

تجزیه و تحلیل دادههای آماری
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از این پژوهش با استفاده
از نرم افزار  SAS 9.2انجام گرفت .مقایسات میانگینها
توسط آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال 5
درصد انجام شد و اشکال مربوطه نیز در برنامه اکسل

جدول  -1تجزیه واریانس اثر آسکوربات کلسیم بر تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدن دلشیز طی انبارداری
میانگین مربعات
منابع تغییرات

آسکوربات کلسیم
خطای آسکوربات کلسیم
زمان
آسکوربات کلسیم × زمان
خطای کل
ضریب تغییرات )(cv

درجه
آزادی

فنل کل

ویتامین
ث

ماده جامد
محلول
کل

اسیدیته
کل

سفتی
بافت میوه

قهوهای
شدن

ماندگار
ی میوه

اتیلن

2
0
2
4
12

23/45 ns
11/54
** 522/0
** 198/4
13/18

9/20 ns
9/17
** 7/14
9/17 ns
9/91

9/17 ns
9/98
*9/42
9/91 ns
9/91

** 9/21
9/991
** 9/13
9/91 ns
9/92

** 7/79
9/22
** 31/91
1/74 ns
9/54

9/48 ns
9/41
** 2/81
9/29 ns
9/3

* 1/11
9/15
** 4/11
9/41 ns
9/27

** 2/40
9/93
** 2/10
** 9/88
9/90

3/14

5/51

2/97

12/11

7/78

13/12

0/41

22/27

 * ،nsو **

به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،محتوای فنل کل طی
انبارداری از روند مشخصی پیروی نکرده و دارای نوسان
بوده ،بهطوریکه در غلظت  5درصد آسکوربات کلسیم با
افزایش زمان نگهداری از  19به  159روز محتوای فنل کل
میوه افزایش و با بیشتر شدن زمان نگهداری از  159به
 219روز روند کاهشی نشان داد .این نوسان افزایشی و
کاهشی طی انبارداری میتواند به دلیل فرآیندهای
متابولیسمی مانند تولید اتیلن (جدول )2در میوه برداشت
شده باشد .بر اساس بررسیهای دیگر محققین نیز
تغییرات محتوای فنل طی نگهداری متغیر بود (دوما 1و
همکاران )2917 ،که میتواند تأییدی بر نتایج این بررسی
باشد .طی مطالعات انجام شده بر زغال اخته (سلیمانی
اقدم 2و همکاران )2913 ،محتوای فنل کل تحت تیمار با
کلرید کلسیم افزایش یافت که با نتایج حاصل از این
بررسی مبنی بر نقش کلسیم در افزایش محتوای فنل
مطابقت داشت .بررسیهای انجام شده در گالبی رقم

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل آسکوربات کلسیم در
زمان انبارمانی نشان داد که در هر غلظت از آسکوربات
کلسیم سیبهای نگهداری شده طی  219روز ،دارای
کمترین محتوای فنل بودند .بیشترین محتوای فنل
( 119/4میلیگرم بر  199گرم وزن تر) اختصاص به
غلظت پنج درصد آسکوربات کلسیم و  159روز نگهداری
داشت (شکل  .)1طبق نتایج اثرات متقابل ،در غلظت پنج
درصد آسکوربات کلسیم با افزایش زمان نگهداری محتوای
فنل ابتدا افزایش و سپس کاهش معنیداری داشت ،اما در
غلظتهای صفر و  2/5درصد آسکوربات کلسیم با افزایش
انبارداری محتوای فنل نوسان نداشته و دارای روند
کاهشی بود .همچنین ،نتایج نشان داد که در زمانهای 19
و  219روز نگهداری سیب محتوای فنل با افزایش غلظت
آسکوربات کلسیم تغییر معنیداری نداشت ،اما در زمان
 159روز نگهداری مصرف آسکوربات کلسیم باعث افزایش
 12/72درصدی و معنیدار محتوای فنل کل نسبت به
عدم مصرف آن گردید (شکل .)1

1. Duma
2. Soleimani Aghdam
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 159روز

 219روز

 19روز

a
d

d

cd

100
80
60

40
20

فنل کل ()mg/100g Fw

bc

bc

b

bc

b

120

0
5

0

2.5
غلظت آسکوربات کلسیم (درصد(

شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان انبارداری بر محتوای فنل کل میوه سیب رقم گلدندلشیز .میانگینهایی که
در هر ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد نیستند

” ،“Rochaنشان داد که استفاده از ترکیبات کلسیمی
منجر به کاهش فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در میوههای
تازه بریده شده گردید (گومز 1و همکاران ،)2914 ،این
میتواند به نقش کلسیم در کاهش فعالیت آنزیم پلیفنل
اکسیداز و افزایش محتوای فنل (شکل  )1نسبت داده
شود .بنابراین افزایش محتوای فنل در تیمار  5درصد
آسکوربات کلسیم (طی دوره  19تا  159روز) میتواند
هم به دلیل کاهش سرعت پیری و هم به دلیل فعال
نمودن آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز ) (PALبوده باشد .از
طرف دیگر چون فنلها به عنوان ترکیبات آنتیاکسیدانی
در جریان پیری و خنثی سازی رادیکالهای آزاد مصرف
میشوند ،کاهش آنها در طی نگهداری (دوره بیش از 159
روز نگهداری) اجتناب ناپذیر است.

اسید آسکوربیک موجود در میوه ،حساس به درجه حرارت
انبار و مدت زمان نگهداری است و تجزیه آن در اثر حمل و
نقل ،شرایط نامطلوب انبار مانند دماهای باالتر ،رطوبت
نسبی کم ،آسیبهای فیزیکی ،و سرمازدگی افزایش
مییابد (لی 2و همکاران .)2999 ،بررسیهای محققین در
زمینه کاهش اسید آسکوربیک طی انبارداری در دسترس
میباشد (سوگوار و همکاران ،)2910 ،که با نتایج حاصل از
این بررسی مطابقت دارد .علت کاهش اسید آسکوربیک
طی نگهداری در سردخانه میتواند به دلیل مصرف این
ویتامین بهعنوان دهنده الکترون به اکسیدانها برای خنثی
کردن رادیکالهای آزاد و پیری باشد (فتاحیمقدم و
حالجیثانی.)1311 ،
مواد جامد محلول کل

اسید آسکوربیک
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها ،اسید آسکوربیک،
بهطور معنیداری در سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر
زمان انبارمانی ) (P<0.01قرار گرفت ،این در حالی بود که
آسکوربات کلسیم و اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان
انبارمانی تأثیر معنیداری بر این صفت نداشتند (جدول
 .)1مقایسه میانگینها نشاندهنده روند کاهشی مقدار
اسید آسکوربیک میوه با افزایش زمان نگهداری بود به
طوری که در روزهای  159و  219روز نگهداری مقدار
اسید آسکوربیک به ترتیب کاهش  14/94و 21/33
درصدی و معنیداری را نسبت به روز  19نگهداری نشان
داد (جدول .)2

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که زمان انبارداری
تأثیر معنیداری در سطح احتمال پنج درصد بر مقدار ماده
جامد محلول کل میوه داشت ،اما عامل آسکوربات کلسیم
و اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان انبارداری معنیدار
نشد (جدول  .)1با توجه به نتایج مقایسه میانگینها با
افزایش زمان نگهداری میوه ،مقدار ماده جامد محلول کل
روندی افزایشی نشان داد به طوری که طی  219روز
نگهداری ،مقدار ماده جامد محلول کل افزایش 2/11
درصدی و معنیداری نسبت به روز  19انبارداری داشت
(جدول .)2
مواد جامد محلول کل از شاخصهای بیوشیمیایی برای
تعیین طعم میوه میباشد که در طعم میوه تأثیر بسزایی

1. Gomes

2. Lee
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در طول دوره انبارداری نشان دادهاند (سردابی و همکاران،
1312؛ سوسکا و توماال )2990 ،4که با نتایج حاصل از این
بررسی در یک راستا بود .هورمون اتیلن نیز با تسریع پیری
در میوه میتواند نقش مؤثری در کاهش اسیدهای آلی
داشته باشد .بنابراین عواملی که باعث کاهش تنفس و
تولید اتیلن میشوند بهواسطه کاهش مصرف قندها ،از
کاهش اسیدهای آلی و افزایش مواد جامد محلول
جلوگیری میکنند (راحمی .)1384 ،ترکیبات کلسیمدار
با تأثیری که بر هورمون اتیلن و بازدارندگی آن دارند،
میتوانند پیری را در میوه به تأخیر انداخته و تا حدودی
مانع کاهش اسیدهای آلی (جدول  )2شوند .در پژوهشی
محققین نتیجه گرفتند که در تیمارهای بدون استفاده از
کلسیم (شاهد) میزان تولید اتیلن افزایش یافته که
درنتیجه منجر بـه مصرف اسیدهای آلی به عنوان
سوبسترای تنفسـی شـده اسـت ،در حالی که در
تیمارهای محلولپاشی شده ،به دلیل نقش کلسـیم در
کاهش تنفس و تولید اتیلن ،مصرف اسیدهای آلی در
نتیجه فرآیندهای تنفسی کاهش یافته است (گارسیا 5و
همکاران.)1110 ،

دارد .بر اساس نتایج بهدستآمده از این بررسی مقدار مواد
جامد محلول کل طی انبارداری افزایش یافت که در تأیید
این نتایج محقیین دیگری نیز بررسیهایی انجام دادهاند
(سردابی و همکاران .)1312 ،افزایش مواد جامد محلول
طی انبارداری ،به دلیل ادامه فعالیتهای سوختوساز در
میوه و تولید قندهای ساده بیشتر و تغلیظ شدن عصاره
میوه و تجزیه پلیساکاریدهای دیواره سلول و تبدیل آنها
به پکتین محلول میباشد (اختر 1و همکاران.)2919 ،
همچنین ممکن است افزایش مواد جامد محلول مربوط به
افـزایش و کـاهش مـواد دیگـری ماننـد اسیدها،
پکتینهـای محلـول و ترکیبـات فنلـی بوده باشد (قاسم
نژاد 2و همکاران .)2911 ،طی مطالعاتی که بر روی چهار
رقم سیب رویالگاال ،موندیالگاال ،گلدندلشیز و رددلشیز
انجام شد ،مقدار ماده جامد محلول کل با افزایش دوره
نگهداری روندی افزایشی داشت (جان 3و همکاران،
.)2912
اسیدیته کل
اسیدیته قابل تیتراسیون میوه سیب بر اساس جدول
تجزیه واریانس دادهها (جدول  ،)1بهطور معنیداری در
سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر آسکوربات کلسیم و
زمان انبارمانی قرار گرفت ،اما اثر متقابل این دو عامل
معنیدار نشد .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که تیمار
میوههای سیب توسط آسکوربات کلسیم ،باعث حفظ بهتر
مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون نسبت به شاهد (بدون
استفاده از آسکوربات کلسیم) شد طوریکه در هر دو
غلظت ،مقدار اسیدیته  21/00درصد نسبت به شاهد
بیشتر بود (جدول  .)2نتایج همچنین نشان داد که با
افزایش زمان نگهداری میوه ها مقدار اسیدیته کل روندی
کاهشی داشت بهطوریکه طی  219روز نگهداری مقدار
اسیدیته کل کاهش  11/10درصدی و معنیداری نسبت
به روز  19انبارداری نشان داد (جدول .)2
سیب میوهای فرازگراست که فرآیند تنفس آن طی
انبارداری ادامه دارد ،اسیدهای آلی (در سیب اسید غالب،
مالیک اسید است) به هنگام رسیدن در اثر تنفس و یا
تبدیل به قندها کاهش مییابند .مطالعات بسیاری روند
کاهشی درصد اسیدیته قابل تیتراسیون را بعد از برداشت

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشاندهنده تأثیر معنیدار
) (P<0.01آسکوربات کلسیم و زمان انبارمانی و همچنین
عدم تأثیر معنیدار اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان
انبارمانی بر سفتی بافت میوه سیب بود (جدول  .)1نتایج
مقایسه میانگینها نشاندهنده باالتر بودن استحکام
(سفتی بافت) میوه با مصرف آسکورباتکلسیم بود به
طوری که در غلظتهای  2/5و  5درصد ،سفتی میوه به
ترتیب ا  12/37و  17/83درصد و بطور معنیداری نسبت
به شاهد باالتر بود (جدول  .)2با افزایش زمان نگهداری،
بافت میوه نرم شد و از سفتی آن کاسته شد ،به طوری که
در  219روز پس از انبارداری سفتی بافت میوه کاهش
 30/21درصدی و معنیداری نسبت به  19روز نگهداری
داشت (جدول .)2
سفتی بافت یکی از مهمترین پارامترهای فیزیکی مورد
استفاده جهت ارزیابی کیفی میوه طی فرآیند رسیدن،
انبارداری و توزیع میوهها میباشد و در بازارپسندی و

1. Akhtar
2. Ghasemnezhad
3. Jan

4. Soska and Tomala
5. Garcia
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انتخاب مصرفکننده تأثیرگذار است (پتریچونی 1و
همکاران .)2915 ،با توجه به نتایج بررسی حاضر با گذشت
زمان نگهداری در سردخانه ،سفتی بافت میوه به میزان
قابل توجهی کاهش یافت که در نتایج دیگر محققان نیز
ثابت شده است (قربانی و همکاران .)1310 ،کاهش سفتی
میوه میتواند به دلیل فعال شدن آنزیمهای تخریب کننده
دیواره سلولی در اثر افزایش فعالیت اتیلن (جدول  )2طی
انبارداری و رسیدگی بوده باشد .به عقیده اکثر پژوهشگران
ســفتی بافت میوه در اثر غلظت باالی کلسیم حفظ
میشود (خلج و همکاران1313 ،؛ بارباگالو ریکاردو 2و
همکاران ،)2912 ،زیرا کلسیم با قرار گرفتن در دیواره
سلولی و استحکام بخشیدن به آن و نیز کاهش تولید و اثر
اتیلن در حفظ سفتی بافت میوه نقش خود را ایفا میکند.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر با کاربرد آسکوربات کلسیم
سفتی بافت میوه افزایش معنیداری نسبت به شاهد
(غلظت صفر) داشت که با نتایج دیگر پژوهشگران (فاروق3
و همکاران )2912 ،مبنی بر سفتتر ماندن بافت میوه
نسبت به شاهد ،تحت ترکیبات حاوی کلسیم در یک راستا
بود.

افزایش شاخص قهوهای شدن میوه (جدول  )2و غیره
پیشرفت کرده و عمر انبارداری میوه را کاهش میدهد.
بررسیهای محققین نشاندهنده کاهش بازارپسندی میوه
طی انبارداری است (فاروق و همکاران )2912 ،که با نتایج
حاصل از این بررسی مطابقت دارد.
تأخیر در فرآیند رسیدگی میتواند دوره نگهداری میوه را
افزایش دهد (لیو 4و همکاران .)2914 ،با توجه به نتایج به
دست آمده از این بررسی با تیمار سیبها توسط
آسکوربات کلسیم خاصیت بازارپسندی میوه بهتر حفظ
شد (جدول  ،)2این حفظ شدن میتواند به نقش
آسکوربات کلسیم در کاهش تنفس و تولید اتیلن و کاهش
سرعت رسیدن میوه باشد .طی بررسیهای انجام گرفته
توسط محققین تیمار با کلرید کلسیم باعث افزایش عمر
انباری میوه هلو شده است (کرمنژاد و همکاران.)1314 ،
قهوهای شدن میوه
با توجه به نتایج تجزیه واریانس دادهها ،مقدار قهوهای
شدن بافت میوه سیب تحت تأثیر زمان انبارداری تغییر
معنیداری ) (P<0.01نشان داد ،اما آسکوربات کلسیم و اثر
متقابل آسکورباتکلسیم در زمان انبارداری تأثیر معنی
داری بر تغییر رنگ میوه سیب نداشتند (جدول  .)1نتایج
مقایسه میانگین تیمارها نشان دهنده افزایش شاخص
تغییر رنگ میوه به سمت قهوهای با افزایش زمان نگهداری
میباشد به طوریکه در روز  219نگهداری میوه سیب با
باالترین شاخص قهوهای شدن ،تغییر  23/82درصدی و
معنی داری نسبت به روز  19نگهداری داشت (جدول .)2
نتایج نشان داد که با کاربرد و افزایش غلظت آسکوربات
کلسیم درصد قهوهای شدن میوه کاهش یافت (جدول .)2
سنتز رنگدانههای قهوهای بهواسطه اکسید شدن فنولیک،
به سبب پلیفنلاکسیداز و پراکسیداز و در نتیجه قهوهای
شدن سطحی است (ای 5و همکاران .)2997 ،با توجه به
نتایج این بررسی ،با افزایش زمان نگهداری درصد قهوهای
شدن میوه افزایش داشت که میتواند مربوط به کاهش
محتوای فنل (شکل  )1طی انبارداری بوده باشد .افزایش
شاخص قهوهای شدن میوه طی نگهداری در مطالعات
سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است (لی و همکاران،
.)2912

بازارپسندی میوه
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان دهنده تأثیر معنیدار
آسکوربات کلسیم ) (P<0.05و زمان انبارمانی ) (P<0.01بر
عمر پس از برداشت یا ماندگاری میوه بود ،اما اثر متقابل
آسکوربات کلسیم در زمان انبارمانی تأثیر معنیداری بر
این صفت نداشت (جدول  .)1با توجه به نتایج مقایسه
میانگین تیمارها ،با مصرف  2/5و  5درصد آسکوربات
کلسیم ،ماندگاری میوه نسبت به عدم مصرف (شاهد) به
ترتیب افزایش  0 /90و  8/00درصدی و معنیداری داشت،
اما بین غلظتهای کاربردی تفاوت معنیداری بر عمر
انبارداری میوه مشاهده نگردید (جدول  .)2بازارپسندی
میوه با افزایش زمان نگهداری کاهش یافت و بیشترین
کاهش در  219روز نگهداری دیده شد که نسبت به زمان
 19روز نگهداری ،کاهش معنی داری داشت (جدول .)2
رسیدگی و پیری میوه طی انبارداری با چندین تغییر
کیفی همچون کاهش سفتی (جدول  ،)2کاهش اسیدیته
کل (جدول  ،)2افزایش مواد جامد محلول کل (جدول ،)2
1. Petriccione
2. Barbagallo Riccardo
3. Farooq

4. Liu
5. Ye
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نشان داد در هر غلظتی از آسکوربات کلسیم با افزایش
زمان نگهداری مقدار اتیلن تولیدی میوه افزایش مییابد
که این افزایش در غلظت  5درصد آسکوربات کلسیم غیر
معنیدار بود (شکل  .)2در زمان  219روز انبارداری با
مصرف  2/5و  5درصد آسکوربات کلسیم ،مقدار اتیلن
میوه به ترتیب  41/34و  73/29درصد کاهش نسبت به
شاهد نشان داد (شکل .)2

اتیلن
مقدار اتیلن میوه سیب با توجه به نتایج جدول تجزیه
واریانس دادهها ،تحت تأثیر آسکورباتکلسیم ،زمان
انبارداری و اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان انبارداری
بود (جدول  .)1براساس نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل
عاملها ،بیشترین مقدار اتیلن تولیدی ( 3/90میکرولیتر بر
کیلوگرم در ساعت) مربوط به میوههای سیب تیمار نشده
با آسکوربات کلسیم و پس از  219روز نگهداری بود .نتایج

4
a

3.5

2

b
cd cd

cd
d

bc
cd

cd

1.5
1

اتیلن ()µlit/kg/hr

3
2.5

0.5
0
5

0

2.5
غلظت آسکوربات کلسیم (درصد)

شکل  -2مقایسه میانگین اثر متقابل آسکوربات کلسیم در زمان انبارداری بر مقدار اتیلن میوه سیب رقم گلدندلشیز .میانگینهایی که در هر
ستون حروف مشترک دارند دارای اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد نیستند

باعث استحکام دیواره شده که نتیجه آن کاهش تولید
اتیلن است .کاهش مقدار اتیلن میوه سیب تحت تیمار
کلرید کلسیم نیز گزارش شده است (شیرزاده 2و همکاران،
.)2911

اتیلن بهعنوان عامل تسریع کننده پیری در میوه سیب
شناخته شده است و با افزایش طول دوره نگهداری و پیری
میوه سیب ،مقادیر اتیلن نیز افزایش مییابد .برخی
بررسیها نشان از افزایش تولید اتیلن طی نگهداری بود
(بخشیخانیکی و همکاران )1319 ،که با نتایج حاصل از
این بررسی همخوانی دارد .نتایج همچنین نشان داد که با
کاربرد و افزایش غلظت آسکوربات کلسیم سرعت افزایش
تولید اتیلن از روند کاهشی مشخصی برخوردار بود (شکل
 .)2با توجه به اینکه هر دو عامل آسکوربات و کلسیم
بعنوان حذفکنندههای رادیکالهای آزاد و فعالکنندههای
سیستم آنتیاکسیدانی عمل میکنند (یونیس 1و همکاران،
 :2919رسولیصدقیانی و همکاران ،)1310 ،بنابراین با
کاهش رادیکالهای آزاد و گونههای اکسیژن فعال ،آسیب
به غشاء کاهش یافته و در نتیجه تولید اتیلن کاهش
مییابد .همچنین کلسیم با قرار گرفتن در بین پکتینها

با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که طی
انبارداری تغییرات بیوشیمیایی وابسته به زمان در میوه
صورت گرفت و کیفیت میوه تغییر پیدا کرد و با ادامه
فرایند رسیدگی میوه سیب طی نگهداری و افزایش تولید
اتیلن ،سرعت پیری میوه افزایش و ماندگاری کاهش یافت.
اما در این بررسی کاربرد و افزایش غلظت آسکوربات
کلسیم تا حدودی توانست با کند کردن فرایند رسیدن و
تولید اتیلن در افزایش ماندگاری و سفتی بافت میوه نقش
داشته باشد .بنابراین ،بهنظر میرسد که استفاده از

1. Younis

2. Shirzadeh

نتیجهگیری کلی
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کیفی مورد نظر ،توصیه میشود جهت کاهش هزینههای
مصرف آسکوربات کلسیم ،غلظت  2/5درصد آسکوربات
کلسیم جهت افزایش عمر نگهداری و حفظ کیفیت میوه
سیب رقم گلدن دلشیز طی نگهداری استفاده شود.

آسکوربات کلسیم طی نگهداری طوالنی مدت سیب رقم
گلدن دلشیز یک روش مناسب برای حفظ ویژگیهای
کیفی میوه میباشد .با توجه به عدم تفاوت معنیدار بین
هر دو علظت  2/5و  5درصد آسکوربات کلسیم بر صفات

جدول  -2مقایسه میانگین تغییرات کیفی میوه سیب رقم گلدن دلشیز تحت اثرات ساده آسکوربات کلسیم و زمان انبارداری
تیمار

زمان انبارداری
)(Day

)(mg/gFw

ماده جامد محلول
کل ()%

اسیدیته کل

سفتی بافت میوه

)(mg/gFw

(نیوتن)

ویتامین ث

قهوهای شدن

ماندگاری میوه
(روز)

صفر
2/5
5

5/28±9/20 a
5/01±9/34 a
5/55±9/27 a

14/07±9/91 a
14/54±9/19 a
14/49±9/11 a

9/14±9/93 b
1/2±9/97 a
1/21±9/95 a

8/43±9/50 b
1/02±9/03 a
19/20±9/75 a

4/33±9/23 a
4/22±9/22 a
3/88±9/20 a

7/0±9/33 b
8/98±9/27 a
8/31±9/18 a

19
159
219

0/41±9/15 a
5/51±9/13 b
4/53±9/98 c

14/31±9/97 b
14/0±9/91 ab
14/74±9/11 a

1/2±9/97 a
1/10±9/90 a
9/17±9/94 b

11/5±9/34 a
1/5±9/53 b
7/32±9/13 c

3/55±9/17 b
4/22±9/22 ab
4/00±9/10 a

8/58±9/19 a
8/24±9/29 a
7/10±9/25 b

میانگینهایی دارای حروف مشترک در هر ستون مربوط به هر فاکتور ،بیانگر عدم اختالف معنیدار براساس آزمون دانکن در سطح پنج درصد میباشند.
میانگینها برابر با  ±استاندارد ارور میباشد.
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