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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

تأثیر زمان برداشت بر کیفیت و ماندگاری برخی ارقام میوه به
( )Cydonia oblonga Mill.در شرایط سردخانه
مریم تاتاری

1

(تاریخ دریافت -9911/99/21 :تاریخ پذیرش)9911/9/91 :

چكیده
به منظور تعیین مناسب ترین زمان برداشت و همچنین بررسی کیفیت ماندگاری میوه برخی ارقام به ،ارقام ویدوجا ،اصفهان و
ترش از ایستگاه تحقیقاتی مبارکه اصفهان برداشت شده و جهت ارزیابی برخی صفات کیفی در زمان برداشت و در طی نگهداری
در شرایط سردخانه (دمای  0±9درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  10±5درصد) به مدت پنج ماه مورد بررسی قرار گرفتند .بر
اساس نتایج ،کمترین کاهش وزن مربوط به رقم ویدوجا در ماه پنجم انبارداری بود .بیشترین درصد مواد جامد محلول در برداشت
سوم ( 90مهر) و پس از پنج ماه انبارداری در به اصفهان مشاهده شد .شد .بیشترین سفتی بافت میوه در زمان اولین برداشت
( 95مهر) برای به اصفهان و کمترین آن نیز برای رقم ویدوجا در برداشت سوم به دست آمد .به ترش در زمان برداشت سوم و به
اصفهان در برداشت اول و پنج ماه پس از انبارداری ،به ترتیب بیشترین و کمترین محتوای فنل کل را نشان دادند .تاخیر در
برداشت و افزایش مدت انبارداری منجر به کاهش اسید قابل تیتراسیون ،سفتی بافت ،محتوای فنل کل و پکتین و افزایش کاهش
وزن ،مواد جامد محلول ،درصد پوسیدگی و قهوه ای شدن سطحی گردید .بهترین زمان برداشت برای به اصفهان ،ویدوجا و ترش
به ترتیب  915 ،919و  200روز پس از تمام گل بود.بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،نگهداری میوه ارقام به مورد
بررسی به مدت چهار ماه در سردخانه قابل توصیه است.
کلمات کلیدی :پس از برداشت ،پکتین ،قهوهای شدن سطحی ،محتوای فنل

 -9استادیار ،بخش تحقیقات علوم زراعی -باغی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اصفهان
 پست الکترونیکmtatari1@gmail.com :
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زمان برداشت هر محصول و هر رقم در هر منطقه نسبت به
سایر مناطق متفاوت است (فرانک و همکاران.)2003 ،
برداشت به موقع محصولات یکی از مهمترین عوامل قبل از
برداشت برای کاهش پوسیدگیهای انباری و کاهش ضایعات
محصول در زمان پس از برداشت است ،لذا تعیین زمان
صحیح برداشت از اهمیت بهسزایی برخوردار است
(کوپفرمن 3و همکاران .)9115 ،در مدت نگهداری میوه در
انبار صفات کیفی آن از جمله سفتی بافت میوه ،میزان مواد
جامد قابل حل ،میزان کل اسیدها ،پکتین و میزان
چروکیدگی میوه (آب از دستدهی) تحت تأثیر قرار می
گیرند (تو 1و همکاران .)2000 ،سفتی و مواد جامد محلول
دو عامل کیفی مهم در تعیین بلوغ و زمان برداشت میوه
هستند که در طی انبارمانی دستخوش تغییر میشوند .آب
از دستدهی طی انبارمانی طولانی مدت اتفاق میافتد و
منجر به کاهش سود اقتصادی به دلیل کاهش وزن میوه
میشود .همچنین چروکیدگی میوه را نیز به دنبال دارد
(وراوربک 1و همکاران .)2009 ،پکتین از ترکیبات پلی
ساکاریدی پیچیده است که عمدتا از پلیگالاکترونیک اسید
تشکیل شده است .پکتین یک ترکیب مهم در دیوار سلولی
است که معمولا با رسیدن میوه دچار انحلال میشود
(آکیکگز .)2099 ،90یکی از مشکلات مهم در مدت بازاریابی
ارقام به ،قهوهای شدن آنزیمی است که منتهی به نابسامانی
فیزیولوژیک پس از برداشت میشود .این نابسامانی
فیزیولوژیک تحت تأثیر شرایط قبل از برداشت و نیز شرایط
برداشت و انبار ایجاد میگردد (کوزوکو و ساکالداس،99
 .)2001قهوهای شدن به سبب فعالیت آنزیم پلیفنل
اکسیداز رخ میدهد (آمیوت 92و همکاران .)9112 ،در
جریان قهوهای شدن آنزیمی ،ترکیبات فنلی مانند
کلروژنیک اسید توسط آنزیم پلیفنلاکسیداز به او-کوئینون
اکسید میشود .سپس او-کوئینون توسط فرآیند پلی
مریزاسیون غیرآنزیمی به ملانین تبدیل میگردد که منجر
به تخریب میوه و تشکیل رنگدانههای زرد یا قهوهای
میشود .در واقع ترکیبات فنلی سوبسترای پلیفنل
اکسیدازها میباشند (اواد و دجاگر.)2000 ،99

مقدمه
به از خانواده گلسرخیان ،9با نام
 Mill.است و از نظر اهمیت اقتصادی ،سومین میوه از گروه
میوههای دانهدار است (رسولزادگان .)9930 ،این گیاه
بومی ایران شناخته شده و مراکز انتشار آن نیز جنگلهای
شمال ایران از آستارا تا کتول گرگان و ارتفاعات متوسط
شمال ایران میباشد (ثابتی .)9939 ،اولین برنامه جمعآوری
ارقام و ژنوتیپهای به کشور توسط قاسمی ( )9910در
اصفهان انجام شد .رقم جدید به ویدوجا از جمله این ارقام
است که در سالهای اخیر بهدلیل کیفیت مطلوب ،محصول
دهی زیاد و تحمل نسبی به آتشک مورد توجه قرار گرفته
است (عبدالهی .)9919 ،مهمترین رقم به مورد کشت و کار
در استان اصفهان ،رقم به اصفهان است و رقم به ترش نیز
در اکثر باغهای به استان در کنار این رقم موجود است.
عوامل اقلیمی بهویژه مقدار بارش ،دما ،شدت نور و رطوبت
نسبی هوا اثر زیادی بر کیفیت میوه به دارد (کادر.)9111 ،2
اثرات مفید میوه به ،به عنوان منبع پکتین (مرادی 9و
همکاران )2092 ،و ترکیبات زیست فعال (ووجدیلو 4و
همکاران )2099 ،قبلا گزارش شده است .مشخصات کیفی
میوه پس از برداشت و در زمان انبارداری دستخوش
تغییراتی میشود که به طور موثری تحت تأثیر رقم است
(مرادی و همکاران .)2093 ،به دلیل عدم کشت گسترده
این محصول در دنیا ،صفات کیفی میوه به در انبار و
خسارتهای پس از برداشت آن به طور گسترده مورد
بررسی قرار نگرفته است (مرادی و همکاران.)2093 ،
گزارشهایی مبنی بر فرازگرا بودن این میوه وجود دارد
(آنگلوف .)9135 ،5میوههای فرازگرا قبل از رسیدن کامل و
در زمان رسیدگی فیزیولوژیک برداشت میشوند تا از
حداکثر عمرانباری برخوردار شوند (فرانک 2و همکاران،
 .)2003در میوههای فرازگرا همزمان با رسیدن نوعی
افزایش در تنفس رخ میدهد ،بنابراین چنانچه تمهیداتی
مثل کاهش دمای انبار انجام شود ،تنفس میوه کند میشود
و فعل و انفعالات رسیدن میوه به تعویق میافتد و مدت زمان
نگهداری میوه در انبار افزایش مییابد (نیکخواه.)9910 ،
علمی Cydonia oblonga
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میوه به عمرانبارداری بیش از سه ماه دارد (گونس 9و
همکاران .)2092 ،طبق نتایج یک پژوهش ،نگهداری میوه
به در سردخانه باعث افزایش عمرانباری شده و میزان
ضایعات محصول را به نحو چشمگیری کاهش داد .همچنین
با تأخیر در زمان برداشت و افزایش مدت نگهداری در
سردخانه میزان سفتی بافت کاهش و قهوهای شدن سطحی
افزایش یافت (نیکخواه و گنجیمقدم .)9914 ،میوه به را
میتوان بسته به رقم یا ژنوتیپ در دمای  2±9درجه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  10-10نگهداری نمود (مرادی
و همکاران.)2093 ،
با افزایش مدت نگهداری در سردخانه میزان کاهش وزن
میوه به ،رقم گورتن افزایش یافت .با تأخیر در زمان برداشت
و افزایش مدت نگهداری در سردخانه میزان سفتی بافت
کاهش و قهوهای شدن سطحی افزایش یافت .در به رقم
گورتن بیشترین مواد جامد محلول در برداشت دوم و پس
از  995روز نگهداری در انبار سرد به دست آمد (نیکخواه و
گنجیمقدم .)9914 ،کاهش وزن میوه به رقم اسمه 2پس از
شش ماه انبارداری با طولانی شدن زمان برداشت افزایش
یافت .میزان کل مواد جامد محلول در برداشت سوم ،افزایش
و اسید قابل تیتراسیون آن پس از گذشت شش ماه انبارداری
کاهش یافت (کوزوکو و ساکالداس .)2001 ،میوه 92
ژنوتیپ گزینش شده به اصفهان که در شرایط اقلیمی کرج
کشت شده بودند ،تفاوت معنیداری در میزان فنل کل
نداشتند ،اما بین نمونههای برگی این ژنوتیپها بسته به
فصل اختلافات معنیداری دیده شد (قضاتی و همکاران،
.)9915
در مناطق تولید به ،در مهرماه تراکم تولید به وجود میآید،
بنابراین ذخیرهسازی محصول مازاد ضروری است (کوزوکو
و ساکالداس .)2001 ،با توجه به اینکه ارقام ویدوجا ،اصفهان
و ترش ،از جمله مهمترین ارقام مورد کشت و کار در استان
اصفهان هستند ،ضروری است که مناسبترین زمان
برداشت برای آنها بر اساس شاخصهای موثر برداشت و نیز
میزان ماندگاری این ارقام در سردخانه تعیین گردد تا این
ارقام در زمان مناسب برداشت شده و با کیفیت و در زمان
مناسب به بازار عرضه شوند.

این پژوهش در سال  9912و در مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و ایستگاه تحقیقات
مبارکه اجرا شد .آزمایش بر روی درختان به  95ساله ارقام
ویدوجا ،اصفهان و ترش که بر روی پایه بذری ولیک پیوند
شده بودند ،انجام شد .در فروردین ماه یادداشتبرداریهایی
برای تعیین زمان گلدهی ارقام انجام شد و زمانی که -15
 10درصد گلها باز شدند ،به عنوان زمان تمام گل برای هر
رقم به طور جداگانه ثبت شد تا بتوان زمان برداشت را بر
اساس تعداد روز پس از گلدهی برای هر رقم گزارش نمود.
برداشت میوه در تاریخهای  29 ،95و  90مهر انجام شد.
برداشت برای هر رقم ،از پنج درخت و از چهار جهت
جغرافیایی هر درخت انجام شد .برداشتهای اول ،دوم و
سوم برای رقم به ترش به ترتیب  919 ،915و  200روز
پس از تمام گل ،برای رقم ویدوجا به ترتیب  919 ،915و
 200روز پس از تمام گل و برای به اصفهان به ترتیب ،931
 912و  919روز پس از تمام گل انجام شد .برای هر ترکیب
تیماری سه تکرار و برای هر تکرار  90عدد میوه (در مجموع
 90عدد میوه برای هر ترکیب تیماری) در نظر گرفته شد.
در مجموع برای هر رقم تعداد  540عدد میوه در نظر گرفته
شد .میوهها به سردخانه با دمای  0±9درجه سانتیگراد و
رطوبت نسبی  15درصد منتقل گردیدند .هر ترکیب تیماری
در جعبه پلاستیکی جداگانهایی قرار داده شد .در زمان
برداشت و نیز به فواصل هر ماه یکبار و به مدت پنج ماه
برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوههای انبار شده مورد
بررسی قرار گرفت.
صفات مورد ارزیابی
سه روز پس از خارج کردن میوهها از انبار و نگهداری آنها
در دمای  20درجه سانتیگراد ،میانگین قهوهای شدن
سطحی میوهها یادداشت شد .به طوریکه بدون قهوهای
شدن یا قهوهای شدن خیلی کم بین  0تا  90درصد ،قهوهای
شدن کم بین  90-90درصد ،قهوهای شدن متوسط بین
 50-90درصد ،قهوهای شدن زیاد بین  30-50درصد و
قهوهای شدن خیلی زیاد بین  10-30درصد در نظر گرفته
شد .به منظور ارزیابی درصد پوسیدگی در هر تکرار معدل
پوسیدگی میوهها به صورت مشاهدهای ثبت شد .هر واحد
آزمایشی قبل از انتقال به سردخانه توزین شده و پس از طی
مدت نگهداری در سردخانه مجددا وزن گردید .با محاسبه

مواد و روشها
1. Gunes

2. Esme
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اندازه گیری میزان فنل کل آب میوهها با استفاده از روش
فولین -سیکالچو( 9سینگلتون و روسی )9125 ،4انجام
گرفت .جذب نمونه در طول موج  325نانومتر با دستگاه
اسپکتوفتومتری مدل  T80 UV/Visibleتعیین گردید .با
اسید
گالیک
استاندارد
منحنی
مقایسه
( ،)Y=0.0023X+0.0613مقدار فنل به صورت میلیگرم
گالیک اسید در  900گرم وزن تازه بیان شد.

تفاوت وزن اولیه و ثانویه درصد کاهش وزن محاسبه و
گزارش گردید .برای تعیین سفتی بافت از دستگاه سفتی
سنج دستی مدل  EFFEGIساخت ایتالیا استفاده شد .به
این منظور پوست میوه توسط چاقو در سه نقطه به اندازه
یک سانتیمتر برداشته شد و فشار گوشت میوه با کلاهک
مخصوص اندازه گیری شده و نیروی وارده بر حسب کیلوگرم
بر سانتیمتر مربع ثبت گردید .مواد جامد محلول ( )TSSبا
استفاده از رفراکتومتر مدل  ATAGO N-1αساخت کشور
ژاپن اندازهگیری شد .اسید قابل تیتر ( )TAبا تیتر کردن
توسط سود  0/9نرمال و بر حسب اسید مالیک ،طبق فرمول
زیر گزارش شد.

طرح آماری
نتایج به دست آمده با استفاده از آزمایش فاکتوریل و بر
مبنای طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و  90عدد
میوه در هر تکرار برای ترکیبهای تیماری مختلف مورد
مقایسه قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم
افزار آماری ( SASنسخه  )1/9و مقایسه میانگینها با
استفاده از روش  LSDانجام گرفت .برای دو صفت درصد
قهوهای شدن سطحی و درصد پوسیدگی تبدیل دادهها با
فرمول  ARCSINانجام شد.

TA%=((V×N×EqMA)/Y)×100

که در آن  TAاسید قابل تیتر نمونه بر حسب اسید مالیک،
 Vحجم سود مصرفی برای تیتراسیون بر حسب میلیلیتر،
 Nنرمالیته سود مصرفی Y ،حجم نمونه بر حسب میلیلیتر
و  EqMAاکیوالان اسید غالب سیب (اکیوالان اسید
مالیک= )23میباشند .شاخص طعم میوه از تقسیم مواد
جامد محلول بر اسید قابل تیتر به دست آمد (ناوز 9و
همکاران .)9111 ،مقدار پکتین نمونهها به روش وزنی و با
تعیین پکتینات کلسیم اندازهگیری شد (تاکور 2و همکاران،
 .)9112به این منظور  25گرم از بافت میوه رنده شد و 400
میلیلیتر آب مقطر به بافت رنده شده اضافه شد و به مدت
یک ساعت جوشانده شد .محلول حاصل از کاغذ صافی عبور
داده شد .به  900میلیلیتر از محلول صاف شده مقدار 900
میلیلیتر آب مقطر و  90میلیلیتر سود یک نرمال اضافه
شد و محلول حاصل به مدت یک شب در دمای اتاق قرار
گرفت 50 .میلیلیتر اسید استیک یک نرمال به محلول
اضافه شد و پس از گذشت پنج دقیقه  25میلیلیتر کلرید
کلسیم به آن اضافه گردید .محلول حاصل در دمای اتاق قرار
گرفت و سپس به مدت یک ساعت جوشانده شد .محلول
جوشانده شده از کاغذ صافی که قبلا خشک و وزن شده بود
(وزن اولیه) عبور داده شد .کاغذ صافی پس از خشک شدن
در آون وزن گردید (وزن ثانویه) و اختلاف وزن اولیه و ثانویه
کاغذ صافی به عنوان وزن پکتین و بر حسب گرم در 900
گرم گزارش شد.

نتایج و بحث
نتایج جدول  9نشان داد که ارقام ویدوجا و ترش از جمله
ارقام زودگل هستند و همپوشانی مناسبی دارند .رقم به
اصفهان دیرگل بوده و همپوشانی متوسطی با رقم ویدوجا
داشت .جدول آنالیز واریانس اثر رقم ،زمان برداشت و مدت
انبارمانی بر صفات اندازهگیری شده نشان داد که برهمکنش
زمان برداشت و مدت انبارمانی فقط بر صفت شاخص طعم
در سطح یک درصد اثر معنیداری داشت .برهمکنش رقم و
زمان برداشت بر صفات شاخص طعم ،مواد جامد محلول،
فنل کل و اسید قابل تیتر در سطح یک درصد و بر سفتی
بافت در سطح پنج درصد اختلاف معنیداری را نشان داد.
اثر متقابل رقم و مدت انبارمانی نیز بر درصد کاهش وزن و
شاخص طعم در سطح یک درصد و بر اسید قابل تیتر در
سطح پنج درصد دارای اختلاف معنیدار بود (داده ها نشان
داده نشده است).
انبارداری طولانی مدت و دماهای کمتر از  2±9درجه
سانتیگراد در انبار میزان قهوهای شدن و از دستدهی
کیفیت محصول را افزایش میدهد (آیفر 5و همکاران،
 .)9112در این تحقیق قهوهای شدن سطحی تحت تأثیر
3. Folin-Cicalteu

1. Navez
2. Thakur

4. Singelton and Rossi
5. Ayfer
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جدول  -1زمان گلدهی ارقام به ،مورد مطالعه در سال 1316
فروردین
ارقام

3

1

1

90

99

92

99

94

95

92

93

91

91

29

20

22

29

24

25

22

23

21

ویدوجا
اصفهان
ترش

مورد بررسی توسط عبداللهی ( )9919تفاوتهای قابل
توجهی در میزان و شدت بروز این عارضه در انبار وجود
داشت ،بهطوریکه دو ژنوتیپ به  SVS1و  SVS2از منطقه
فلاورجان اصفهان حساسیت بسیار زیادی به این عارضه
نشان دادند .به نظر میرسد تفاوت فاحش در نتایج به دلیل
اختلاف در ارقام مورد بررسی در پژوهش حاضر نسبت به
 40رقم و ژنوتیپ مورد بررسی توسط عبدالهی ( )9919و
نیز اختلاف در وضعیت درختان مادری و شرایط انبار باشد.
همچنین در تأیید این موضوع گزارش شده که ارقام مختلف
حساسیتهای متفاوتی نسبت به قهوهای شدن دارند که این
موضوع به مقدار ترکیبات فنلی تخریب شده مربوط است
(آمیوت و همکاران .)9112 ،اثر رقم بر درصد پوسیدگی
(شکل  )2نشان داد که بیشترین درصد پوسیدگی در به
اصفهان با میانگین  2/15درصد دیده شد .ارقام ویدوجا و
ترش مقادیر مشابهی از پوسیدگی را نشان دادند .به نظر
میرسد ارقام دارای میوه پرآبتر به پوسیدگی میوه
حساستر هستند .بررسی ظاهری و عمومی میوه
ژنوتیپهای به مناطق مختلف کشور نشان داده که میوههای

مدت نگهداری در انبار بود (شکل  .)9تا سه ماه پس از
انبارداری ،هیچگونه قهوهای شدن سطحی مشاهده نشد.
مقدار این صفت از ماه چهارم انبارداری آغاز شد و در ماه
پنجم افزایش یافت و به میزان  9/99درصد رسید ،اما
اختلاف معنیداری بین ماه چهارم و پنجم دیده نشد .بر
خلاف یافتههای این تحقیق ،در بررسی ظاهری میوه
ژنوتیپهای به ،در کلکسیون به کشور توسط عبداللهی
( ،)9919قهوهای شدن سطحی پس از دو ماه انبارداری در
برخی از میوهها مشاهده شد .بر اساس این گزارش طی
ماههای اول  20تا  90درصد محصول و پس از گذشت چند
ماه ،در صورتی که میوههای بیشرس جدا نشوند ،بیش از
 20تا  30درصد محصول دچار عارضه قهوهای شدن می-
شوند .خوشقلب و همکاران ( )9913گزارش کردند که
افزایش میزان قندها و اسیدهای آلی باعث تأخیر در قهوهای
شدن میوه میشوند .بر این اساس بالاتر بودن میزان مواد
جامد محلول در ارقام مورد بررسی میتواند باعث تأخیر در
قهوهای شدن در این تحقیق باشد.
نتایج تحقیق حاضر اختلافی را در درصد قهوهای شدن بین
ارقام مورد مطالعه نشان نداد ،اما در بین ارقام و ژنوتیپهای

a

شكل  -1اثر مدت انبارداری بر درصد قهوهای شدن سطحی میوه به .ستون های با حروف مشترک تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بر اساس آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد ندارند.
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تولید شده در مناطق مرطوبتر دارای عارضههای بیشتری
از قبیل پوسیدگیها ،بروز زنگار و یا بدفرمیهای میوه می-
باشند ،درحالی که میوههای به تولید شده در مناطق
خشکتر دارای پوست صافتر بوده و بازارپسندی بیشتری
نسبت به میوههای به مناطق پربارشتر کشور دارند .این
نکته بیانگر انطباق بیشتر درخت به با مناطق کم ارتفاع و
دارای آب و هوای نیمه خشک است (عبدالهی .)9919 ،اثر
مدت انبارداری بر درصد پوسیدگی (شکل  )9نشان داد که
تا دو ماه پس از انبارداری هیچگونه پوسیدگی در میوهها
دیده نشد .از ماه سوم ،پوسیدگی بروز پیدا کرد و در ماه
پنجم به بیشترین مقدار خود رسید .در هر سه رقم مورد
بررسی ،افزایش مدت انبارداری منجر به کاهش وزن
بیشتری شد .روند افزایش در کاهش وزن در به ،ویدوجا
کندتر از دو رقم دیگر بود (جدول  .)9آبازدستدهی در
طی دوره انبارداری منجر به کاهش وزن میوه میشود و
کاهش وزن نیز بر ظاهر میوه تأثیر منفی دارد (پاسکوآریلو9
و همکاران .)2099 ،پژوهشهای دیگری نیز به افزایش آب
از دستدهی و کاهش وزن میوه با افزایش مدت انبارداری
اشاره کردهاند .به عنوان مثال با افزایش مدت نگهداری در
سردخانه میزان کاهش وزن میوه به رقم گورتن افزایش
یافت (نیکخواه و گنجی مقدم .)9914 ،کاهش وزن گلابی
رقم پریکوکودفیورانو 2که به مدت دو و سه ماه در انبار سرد

a

نگهداری شده بود به ترتیب  9/2و  2درصد بود (پاسکوآریلو
و همکاران .)2099 ،همچنین کاهش وزن میوه اسمه پس
از شش ماه انبارداری در برداشت اول ،دوم و سوم به ترتیب
 90/5 ،1و  99/5درصد بود (کوزوکو و ساکالداس.)2001 ،
میزان کاهش وزن بین ارقام مورد مطالعه در این تحقیق
متفاوت بود .گزارش شده که اختلاف در میزان کاهش وزن
بین ارقام مختلف ناشی از اختلاف در شرایط نگهداری میوه
در انبار ،تفاوت در میزان عناصر معدنی و نیز اختلاف در
نسبت سطح به حجم میوه دانسته شده است (بوردون و
کلارک .)2009 ،9برخی گزارشها ثابت کردند که میوههای
برداشت شده در مرحله نموی مناسب دچار کاهش وزن
کمتری در مقایسه با میوههای خیلی زود یا خیلی دیر
برداشت شده در دوره نگهداری در انبار خواهد شد (الگار و
همکاران ،)9111 ،4درحالیکه در این پژوهش اثر زمان
برداشت بر کاهش وزن معنیدار نشد.
بیشترین اسید قابل تیتراسیون متعلق به رقم به ،ترش بود.
مقدار این صفت چهار ماه پس از انبارداری به ترش تقریبا
معادل مقدار اسید قابل تیتراسیون در زمان برداشت رقم
ویدوجا بود ( 0/32درصد) .میوههای به اصفهان در کلیه
مراحل انبارداری اسید قابل تیتراسیون کمتری را در مقایسه
با سایر ارقام داشتند .به طور کلی با افزایش میزان رسیدگی
و طولانی شدن دوره انبارداری میزان اسیدهای قابل
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شكل  -3اثر مدت انبارداری بر درصد پوسیدگی میوه به .ستون

شكل  -2اثر رقم بر درصد پوسیدگی میوه به .ستون های با حروف

های با حروف مشترک تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بر اساس آزمون LSD

مشترک تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بر اساس آزمون  LSDدر سطح
احتمال  5درصد ندارند.

در سطح احتمال  5درصد ندارند.

1. Pasquariello
2. Precoce di Fiorano

3. Burdon and Klark
4. Elgar
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تیتراسیون کاهش یافت (جدول  .)9اسیدهای آلی در شروع
رشد و نمو میوه حجم بالایی از میوه را به خود اختصاص
میدهند ،لذا میوهها تا قبل از رسیدن و به دلیل وجود
اسیدهای آلی pH ،بالایی دارند ،اما با رسیدن میوه بیشتر
اسیدهای آلی تجزیه و یا تبدیل به اسیدهای آلی دیگر و یا
قندها شده و موجب افزایش شیرینی میوه میشوند (هودیان
و استمپار .)2004 ،9اختلاف در میزان اسیدهای قابل
تیتراسیون بین ارقام مورد بررسی قابل توجه بود .محققان
دیگری نیز اختلاف در میزان اسید قابل تیتراسیون بین ارقام
و زمانهای مختلف انبارداری را گزارش کردهاند (گرجی-
چاکسپاری 2و همکاران2090 ،؛ مشرف و قاسمی.)9919 ،
شاخص طعم بالای  50متعلق به میوههای به اصفهان پنج
ماه پس از انبارداری و به ویدوجا پنج و چهار ماه پس از
انبارداری بود .کمترین شاخص طعم مربوط به میوههای به
ترش در زمان برداشت بود ( .)99/52به اصفهان و ویدوجا
در زمان برداشت شاخص طعم مشابهی داشتند که با
شاخص طعم میوههای به ترش که چهار ماه در انبار مانده
بودند ،برابری میکرد .انبارداری منجر به افزایش شاخص
طعم در کلیه ارقام شد (جدول  .)9به طور مشابه شاخص
طعم در طی انبارداری میوههای کیوی رقم هایوارد به طور
معنیداری افزایش یافت (عشورنژاد و همکاران.)9919 ،
صرف نظر از رقم ،اثر متقابل زمان برداشت و مدت انبارداری
بر شاخص طعم در شکل  4نشان داده شده است .بیشترین
شاخص طعم در برداشت سوم و با پنج و چهار ماه انبارداری
دیده شد .شاخص طعم در برداشت سوم و سه ماه انبارداری
با مقدار این صفت در برداشت دوم و پنج ماه انبارداری
مقادیر تقریبا مشابهی را نشان داد (به ترتیب  91/54و
 )91/32شاخص طعم در زمان اولین برداشت با میانگین
 93/91کمترین مقدار را داشت .در پژوهش دیگری شاخص
طعم بیش از  20درصد در برداشت اول سیب ارقام عسلی و
گلاب کهنز و در برداشت دوم ارقام گلبهار ،عسلی ،گلاب
اصفهان و گلاب کهنز دیده شد (عشقی و همکاران.)9910 ،
در پژوهش حاضر شاخص طعم بیش از  20درصد در
برداشت سوم دیده شد .شاخص طعم به دلیل اثرگذاری
مستقیم در طعم و مزه میوه نقش مهمی در ارزیابی کیفیت
داخلی میوه دارد (سسکا و تومالا.)2002 ،9

اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر برخی صفات اندازهگیری
شده در جدول  4آورده شده است .تأخیر در برداشت منجر
به کاهش مقدار اسید قابل تیتراسیون و افزایش شاخص
طعم در هر یک از ارقام شد .زمان برداشت تأثیری در سفتی
بافت میوه ارقام به ترش و ویدوجا نداشت ،اما در به اصفهان،
تأخیر در زمان برداشت منجر به کاهش سفتی بافت میوه
شد .به طور کلی این رقم بافت میوه سفتتری را نسبت به
دو رقم دیگر داشت (جدول  .)4مشابه به اصفهان در میوه
به رقم اسمه سفتی میوه در برداشت سوم به سرعت کاهش
یافت و بیشترین سفتی بافت در برداشت اول دیده شد که
برابر با  92/5کیلوگرم بر سانتیمترمربع بود (کوزوکو و
ساکالداس .)2001 ،سفتی و بافت میوه به ساختمان و
ترکیب دیواره سلولی بستگی دارد (والرو و سرنو.)2090 ،4
پیشرفت رسیدگی ،بلوغ و پیری میوه منجر به حل شدن
تیغه میانی و از بین رفتن انسجام دیواره سلولی شده و در
نتیجه فعالیت آنزیمهای هیدرولیزکننده افزایش یافته و
سبب کاهش سفتی بافت میوه میشود .در این حالت میزان
حساسیت میوه به نابسامانیهای پس از برداشت بستگی به
میزان بلوغ میوه در زمان برداشت دارد (رایز و دریک،5
 .)2000همانگونه که اشاره شد ،میوه ارقام مورد بررسی
دارای سفتی متفاوتی بودند .در سایر پژوهشها نیز اختلاف
در سفتی بافت ارقام مختلف میوه گزارش شده است .به
عنوان مثال بافت میوه رقم رددلیشز به مراتب سفتتر از
میوه رقم گلدندلیشز بود .سفتی بافت میوه رقم گلشاهی
نیز نسبت به ارقام رددلیشز ،گلدندلیشز و عباسی در منطقه
خراسان بیشتر بود( .حسینی فرهی و همکاران .)9913 ،به
گزارش حسینی فرهی و همکاران ( )9913سفتی بافت میوه
تحت تأثیر عوامل قبل و برداشت میوه قرار میگیرد که
عوامل آب و هوایی ،ژنتیکی مثل نوع رقم و پایه ،برداشت در
زمان بلوغ و میزان کلسیم بافت میوه از جمله این عوامل
است .همین عوامل منجر به عدم تغییر معنیدار در سفتی
بافت ارقام به ویدوجا و ترش در زمانهای مختلف برداشت
شده است.
سطح قندهای قابل حل شامل ساکارز ،فروکتور و گلوکز که
حاصل هیدرولیز نشاسته طی رسیدن است ،با مطالعه صفت
مواد جامد محلول تعیین میشود (اتیین 2و همکاران،

1. Hudian and Stampar
2. Gorji Chakespari
3. Soska and Tomala

4. Valero and Serrno
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 .)2099تأخیر در زمان برداشت تأثیری در مواد جامد
محلول رقم ویدوجا نداشت .این رقم در زمان اولین برداشت
نیز مواد جامد قابل حلی بیش از سایر ارقام داشت .در به
ترش میزان مواد جامد محلول در برداشت دوم بیش از
برداشت اول بود ،اما اختلاف معنیداری بین برداشت دوم و
سوم دیده نشد .به اصفهان الگوی افزایشی متفاوتی داشت و
با طولانیتر شدن زمان برداشت میزان مواد جامد محلول
افزایش یافت .کمترین میزان مواد جامد محلول متعلق به
رقم به ترش بود (جدول  .)4گرجی چاکسپاری و همکاران
( )2090نیز اختلاف بین مواد جامد محلول بین دو رقم
سیب شفیعآبادی و گلاب کهنز را معنیدار و به ترتیب 99/9
در پژوهش حاضر اختلاف بین ارقام علاوه بر تفاوتهای
ژنتیکی میتواند در اثر منشا متفاوت این گیاهان باشد.
مشرف و قاسمی ( )9919مواد جامد محلول در منطقه
فلاورجان برای آخرین برداشت به اصفهان را  94/35درصد
گزارش کردند که کمتر از مقادیر گزارش شده در پژوهش
حاضر بود .کمبود آب در سالهای اخیر در ایستگاه تحقیقات
مبارکه که منجر به افزایش غلظت شیره سلولی در بافتها
میگردد ،میتواند علت اختلاف این صفت در به اصفهان
باشد .در هر سه رقم مورد مطالعه ،تأخیر در زمان برداشت
منجر به افزایش محتوای فنل گردید .به طور کلی محتوای
فنل در رقم به ترش بیش از دو رقم دیگر بود و رقم ویدوجا
کمترین میانگین محتوای فنل را داشت (جدول  .)4در
پژوهشی اختلاف معنیدار بین میزان فنل کل میوهها در
ارقام و ژنوتیپهای جمعآوری شده به اصفهان که در باغ
کلکسیون موسسه باغبانی کرج کشت شده بودند ،مشاهده
نشد (قضاتی و همکاران ،)9915 ،اما امیراحمدی ()9914
اختلاف معنیداری را بین میزان مواد فنلی برگ و میوه ارقام
و ژنوتیپهای به مناطق شمالی ،شمالغربی و شمالشرقی
کشور مشاهده نمود .میزان فنل میوهها و سبزیها پس از
برداشت میتواند کاهش یا افزایش یابد که بستگی زیادی به
زمان برداشت و شرایط انبار دارد (کالت .)2005 ،9آنزیم
فنیلآلانینآمینولیاز از آنزیمهای اصلی در ساخت ترکیبات
فنلی است ،به نحوی که افزایش یا کاهش در ترکیبات فنلی
میتواند مرتبط با افزایش یا کاهش فعالیت آنزیم فنیل
آلانینآمینولیاز باشد (لموین و همکاران.)2003 ،2

اثر زمان برداشت بر مقدار پکتین (شکل  )5نشان داد که
مقدار پکتین در برداشت اول و دوم فاقد اختلاف معنیدار و
به ترتیب با میانگینهای  0/92و  0/94گرم در  900گرم
وزن تر بیشترین مقدار بود .میوههای سومین برداشت مقدار
پکتین کمتری داشتند .اثر مدت انبارداری بر مقدار پکتین
(شکل  )2نیز نشان داد که انبارداری منجر به کاهش مقدار
پکتین خواهد شد ،به طوریکه مقدار پکتین در زمان
برداشت  0/22گرم در  900گرم وزن تر بود که پس از پنج
ماه انبارداری به  0/04گرم در  900گرم وزنتر رسید .بین
ماههای اول و دوم انبارداری و نیز ماههای چهارم و پنجم
انبارداری اختلاف معنیداری دیده نشد .به طور مشابه
مشرف و قاسمی ( )9919نیز مشاهده کردند که با افزایش
دوره انبارداری مقدار پکتین در میوه کاهش یافت ،به طوری
که محتوای پکتین قبل از انبار  2/5گرم در  900گرم و پس
از پنج ماه ماندگاری در انبار  9/23گرم در  900گرم بود.
مقدار پکتین گزارش شده توسط ایشان بیش از مقادیر
مشاهده شده در پژوهش حاضر است که علت آن میتواند
اختلاف در شرایط محل پرورش این درختان باشد .به طور
مشاب ه در پژوهش انجام شده بر روی سیب رقم آیدارد 9نیز
مقدار پکتین میوه در زمانهای مختلف برداشت اختلافی را
نشان نداد ،اما در طی پنج ماه انبارداری تغییرات اندکی در
میزان پکتین میوه اتفاق افتاد و به میزان  95-92درصد
کاهش یافت .این میزان کاهش از میزان کاهش در این
پژوهش و نیز مقادیر گزارش شده در ارقام جوناگلد و گلدن
دلیشز کمتر بود (کوواکس و مرز .)2004 ،4تعداد روز پس
از تمام گل به عنوان شاخص مهمی جهت تعیین رسیدگی
میوهها مطرح است .محققان دیگری نیز از تعداد روز پس از
تمام گل برای زمان مناسب برداشت ارقام مختلف به در
مناطق مختلف استفاده کردهاند .به عنوان مثال نیکخواه و
گنجیمقدم ( )9914مناسبترین زمان برداشت به رقم
گورتن را در مشهد دهه دوم مهر ماه یعنی  919روز بعد از
مرحله تمام گل اعلام کردند .مشرف و قاسمی ( )9919نیز
بهترین زمان برای برداشت به اصفهان را  910روز پس از
گلدهی و مطلوبترین طول دوره نگهداری این میوه در انبار
را پنج ماه گزارش کردند .در این تحقیق ،بهترین زمان
برداشت برای رقم ویدوجا ،اولین برداشت بود که به طور
متوسط  915روز پس از تمام گل میباشد .این رقم در این
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پژوهشهای میوهکاری

جدول  -3مقایسه میانگینهای کاهش وزن ،اسید قابل تیتراسیون و شاخص طعم در مدت انبارداری ارقام مختلف به

ترش

ویدوجا

اصفهان

مدت انبارداری

کاهش وزن ()%

اسید قابل تیتراسیون
()%

شاخص طعم

در زمان برداشت

0i

9a

99/52g

9

9/14hi

0/12a

99/14g

2

4/34fg

0/12b

93/95fg

9

3/33de

0/35c

29/31ef

4

90/55bc

0/3cde

24/22def

5

95/11a

0/22ef

21/51cde

در زمان برداشت

0i

0/32cd

24/94def

9

9/21hi

0/23cde

25/95de

2

9/94gh

0/22ef

21/2cde

9

5/54efg

0/59g

99/39c

4

2/32def

0/91ij

50/12ab

5

1/49cd

0/95ij

59/22a

در زمان برداشت

0i

0/25de

24/14de

9

9/1gh

0/52fg

90/92cd

2

5/95fg

0/59gh

95/22c

9

1/1cd

0/42i

49/59b

4

92/44b

0/49hi

45/2b

5

95/1a

0/92j

55/91a
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شكل  -4اثر مدت انبارداری و زمان برداشت بر شاخص طعم میوه به .ستون های با حروف مشترک تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بر اساس آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد ندارند.
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بافت این رقم با تأخیر در زمان برداشت تغییر معنیداری
نکرد و به طور کلی نسبت به دو رقم دیگر سفتی بافت میوه
کمتری داشت .برای به اصفهان و به ترش سومین برداشت
یعنی برداشت در  90مهرماه مطلوبتر از سایر زمانها بود
که به طور متوسط برای به ترش  200روز و برای به اصفهان
 919روز پس از تمام گل به عنوان زمان مناسب برداشت
قابل توصیه است .با وجودی که زمانهای مختلف برداشت
تغییری در سفتی بافت میوه رقم به ترش ایجاد نکرد ،اما
این رقم به همراه به اصفهان در برداشت سوم از شاخص
طعم و مواد جامد محلول مطلوبی برخوردار بودند .با توجه
به اینکه ارقام ویدوجا و به اصفهان در ماه چهارم انبارداری،
شاخص طعم مناسبی داشتند و از کاهش وزن کمتری نیز
برخوردار بودند ،برای آنها ماندگاری بیش از چهار ماه در
انبار توصیه نمیشود .افزایش مدت انبارداری در به ترش با
افزایش شاخص طعم همراه بود ،اما از آنجایی که این رقم
در ماه آخر انبارداری کاهش وزن قابل توجهی داشت ،برای
این رقم نیز نگهداری چهار ماهه در انبار قابل توصیه است.

زمان از میزان قند مطلوبی برخوردار بوده و مناسب برای
تازهخوری بود .برای به اصفهان و به ترش سومین برداشت
مطلوبتر از سایر زمانها بود که به ترتیب  919و  200روز
پس از تمام گل را شامل میشد ارقام ویدوجا و به اصفهان
در ماه پنجم انبارداری عطر و طعم واقعی خود را از دست
داده و طعم نامطلوب ناشی از ماندگاری در انبار را نشان
دادند .ماندگاری بیش از این در انبار از خواص آنتیاکسیدانی
و محتوای فنل کل آنها کاسته و میزان قهوهای شدن سطحی
و پوسیدگیها را افزایش میدهد .به ترش در این زمان عطر
و طعم خود را حفظ کرد و طعم نامطلوب انبار را به خود
نگرفت ،لذا برای میوه ارقام ویدوجا و اصفهان ماندگاری بیش
از چهار ماه در انبار توصیه نمیشود.
نتیجهگیری کلی
بهترین زمان برداشت برای رقم ویدوجا ،اولین برداشت است
که به طور متوسط  915روز پس از تمام گل میباشد .سفتی

جدول  -4مقایسه میانگینهای برخی صفات در زمانهای برداشت و ارقام مختلف به
رقم

ترش

ویدوجا

اصفهان

زمان برداشت

اسید قابل تیتراسیون
()%

شاخص طعم

سفتی بافت
()kg/cm2

مواد جامد محلول
()%

فنل کل
()mgr/100grFW

9

9a

95/99d

9/23a

94/99d

52/32e

2

0/1b

20/94cd

9/2ba

94/11cd

14/9b

9

0/3bc

29/99cd

9/01ab

94/11cd

10/95a

9

0/22bcd

21/2cd

2/12b

93/99ab

23/29h

2

0/55cde

94/25bc

2/31b

93/91ab

45/09g

9

0/49e

45/2ab

2/35b

92/11abc

45/12f

9

0/52cde

99/19bc

9/54a

92/44bc

42/03f

2

0/41de

99/2bc

9/21a

95/22bcd

29/33d

9

0/91e

52/99a

9/99ab

91/14a
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b

3

2
زمان برداشت

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

a

1

0.25
b

حروف مشترک تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بر اساس آزمون  LSDدر سطح
احتمال  5درصد ندارند.

b

0.15
c
d

dc

5

4

0.1

0.05
0
3

1

مدت انبارمانی (ماه)

شكل  -5اثر زمان برداشت بر مقدار پكتین میوه به .ستون های با

0.2

2

در زمان
برداشت

شكل  -6اثر مدت انبارداری بر مقدار پكتین میوه به .ستون های با
حروف مشترک تفاوت معنی داری از لحاظ آماری بر اساس آزمون  LSDدر سطح
احتمال  5درصد ندارند.
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