پژوهش در میوهکاری
دوره دوم ،شماره اول ،بهار و تابستان )16-47( 6931

بررسی و مقایسه انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده
موسی رسولی ،*1پروانه روستایی 2و آرش بابایی

3

 -6استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مالیر
 -2دانشآموخته کارشناسیارشد زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه مالیر
 -9استادیار گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه مالیر
(تاریخ دریافت - 6931/2/66 :تاریخ پذیرش)6931/5/9 :

چكیده
کيفيت ميوهها بعد از برداشت به علت انتشار اتيلن ،از دست دادن آب و سایر واکنشهای درونی کاهش مییابد و
تالش برای کاهش خسارات وارده منجر به عرضه بستهبندیهای مختلف شده است .در این راستا آزمایشی جهت
بررسی و مقایسه عمر انبارمانی  5رقم انگور "بيدانه سفيد"" ،بيدانه قرمز"" ،لعل" "،صاحبی" و "فخری" انجام شد .در
این آزمایش از بستهبندی با ظروف یکبار مصرف ،عدم بستهبندی ،شستشو قبل از انبارداری و عدم شستشو استفاده
گردید .ميزان تنفس ميوه ،ميزان آبميوه ،TSS ،اسيدهای آلی pH ،و ميزان آنتوسيانين ،انبارمانی ،درصد چروکيدگی،
ميزان قهوهای شدگی ،شاخص پوسيدگی و درصد کاهش آب ميوه بررسی و اندازهگيری شد .با توجه به نتایج بدست
آمده در این پژوهش رقم "بيدانه قرمز" با بستهبندی در ظروف یک بار مصرف ،بيشترین انبارمانی را داشت .این تيمار با
داشتن کمترین مقدار تنفس ( ،)3/39 mgCO2/kg.hrدرصد قهوهای شدگی ،چروکيدگی ،پوسيدگی و کاهش آب به
ترتيب با  3 ،5 ،9و  3درصد نسبت به سایر تيمارها قابليت انبارمانی بهتری نشان داد .رقم "صاحبی" با تيمار شستشو
با آب قبل از انبارداری با بيشترین مقدار تنفس ( ،)3/61 mgCO2/kg.hrکمترین سالممانی و  13درصد چروکيدگی،
کمترین ميزان انبارمانی را بين سایر ارقام نشان داد .این تيمار با کمترین مقدار آنتوسيانين ،کمترین ميزان بازارپسندی
را داشت .بر اساس نتایج این پژوهش رقم "بيدانه قرمز" و رقم "فخری" نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه انبارمانی
خوبی داشتند و تيمارهای شستشو قبل از انبارداری و استفاده از ظروف یکبار مصرف به تنهایی تمام مزایای یک روش
مناسب برای حفظ کيفيت ميوه انگور را دارا نبودند.
کلمات کلیدی :تنفس ،چروکيدگی ،قهوهای شدگی ،مواد جامد محلول

* نویسنده مسئول:

Email: m.rasouli@malayeru.ac.ir
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آزادسازی گاز سولفيت در سردخانهها باید به همراه

مقدمه
انگور ( )Vitis vinifera L.گياهی چندساله است

تهویه مناسب باشد تا مانع تجمع بيش از  63قسمت

که از گذشتههای دور مورد توجه اقوام و ملل مختلف

در ميليون سولفيت (حد مجاز سولفيت داخل حبههای

بوده است و یکی از ميوههای مهم و پرارزش محسوب

انگور برای مصرف کنندگان) در پوست ميوه گردد

میشود .بر اساس آمار منتشره از مرکز آمار جهاد

(سميلينک 2و همکاران .)6333 ،زیرا عالوه بر تأثير

کشاورزی ایران 6در سال  6935انگور با 213761/2

روی طعم ميوه مشکالت گوارشی را برای مصرفکننده

هکتار سطح زیرکشت بارور ( 62/6درصد) بعد از پسته

در پی خواهد داشت .معموالَ برای کنترل غلظت آن در

رتبه دوم سطح زیرکشت بارور محصوالت باغی را دارد

بستهبندیهای انگور از بستههای آزادکننده اکسيد

و با توليد  9773116تن انگور در سال 61/7( 6935

گوگرد استفاده میشود .چيرونی و همکاران ()2364

درصد توليد محصوالت باغی) رتبه اول ميزان توليد

استفاده از بخور دیسولفيدگوگرد را بجای استفاده از

محصوالت باغی در کشور را دارد (بینام .)6931 ،با

پد آزادکننده دیسولفيدگوگرد پيشنهاد کردند .آنها با

توجه به ميزان توليد آن نياز به حفظ و نگهداری در

بررسی تأثير بخور دیسولفيدگوگرد روی ویژگیهای

انبارها جهت عرضه در سایر فصول و نيز صادرات به

تازهخوری انگور ارقام "ایتاليا "9و "ردگلوب "7مشاهده

صورت تازهخوری وجود دارد و این امر موجب

کردند که استفاده از بخور هم از نظر زیست محيطی

تحقيقات زیادی در این زمينه شده است .خوشبختانه

مناسبتر است و هم ظاهر ،بو و طعم ميوهها بهتر

تاکنون با پژوهشهای انجام شده توسط محققين

حفظ میشوند (چيرونی 5و همکاران .)2364 ،اخيراً

کشورمان شرایط مناسب برای انبارداری تا حدودی

اتمسفر تغيير یافته با ترکيب %63 CO2 + %13 O2

مشخص شده است .برای نمونه میتوان به استفاده از

جایگزین گاز دیاکسيدگوگرد شده است (مستوفی و

قارچکشها و یا محلولپاشیها قبل از برداشت اشاره

همکاران .)6913 ،همچنين در پژوهشهای دیگر در

کرد که مانع آلودگی ميوهها به قارچها در مدت

جهت حفظ سالمت مصرفکنندگان ،روشهایی مانند

انبارداری میشوند .بعالوه استفاده از گاز  SO2در

غوطهوری در کلریدکلسيم و یا محلولپاشی آن قبل از

غلظتهای مناسب جهت ممانعت از رشد قارچها در

برداشت پيشنهاد شده است (حسينی و گودرزی،

انبارها توصيه شده است (دولتیبانه .)6913 ،استفاده

 .)6914ایملک 1و همکاران ( )2364تأثيرات مثبت

از ورقههای آزادکننده سولفيت در بستهبندیها و یا
2. Smilanick
3. Italia
4. Red Globe
5. Chironi
6. Imlak

 .1مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی
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استفاده از کلسيم کلرید و استفاده از اتمسفر تغيير

بستهبندی فعال (  )APF 9برای بستهبندی انگور

یافته ( )CaCl2 2% + CO2 5%را روی حفظ

روميزی "ویکتوریا" پيشنهاد کردند که مانع تماس

حداکثر ماندگاری ميوه و مواد فنلی و حداقل افزایش

مستقيم مواد شيميایی با ميوه میشود .این بستهبندی

مواد جامد محلول و کاهش قابل توجه قهوهای شدگی

دارای ساختمان ساندویچ مانندی بوده که دو الیه

تأیيد کردند .لویوال لوپز 6و همکاران ( )2364تأثير

خارجی و داخلی دارد .هر الیه از زئوليت تغيير یافته و

مثبت استفاده از نانو ذرات مس در بستهبندیهای

پلیاتيلن با چگالی پایين ساخته شده و مواد قارچکش

انگور رقم "تامسونسيدلس" را در کاهش پوسيدگی و

بين دو الیه قرار گرفته می گيرند .این نوع بستهبندی

رطوبت نشان دادند .با توجه بيشتر جامعه جهانی به

کاهش آب ميوه را تا  3/5درصد ،تخریب حبهها را تا 9

استفاده کمتر از مواد شيميایی ،استفاده از مواد

درصد و ریزش حبهها را تا  5درصد کاهش داد (زو و

خوراکی به عنوان پوشش جایگزین موارد دیگر شده

همکاران.)2369 ،

است .برای نمونه عشقی و همکاران ( )6932استفاده

معيارهای استاندارد کيفيت ميوه در سالهای اخير

از نانوامولسيون کيتوسان (نوعی ساکارید خوراکی) را

به خصوص توسط کشورهای پيشرفته تغيير نموده

برای انبارداری  23روزه توت فرنگی به عنوان روشی

است .در برخی کشورهای پيشرفته ،کيفيت ترکيبات

ایمن و کارا معرفی کردند .تحقيقات نشان میدهد که

درونی ميوه و عاری بودن از بقایای سموم و مواد

قابليت انبارمانی در ارقام مختلف متفاوت میباشد.

شيميایی ناسازگار با محيط زیست تعيينکننده مجوز

نجاتيان ( )6913با استفاده از تيمارهای قارچکش و

واردات و صادرات ميوه است (فتاحیمقدم و کيا

گاز سولفيت قبل از انبارداری رقم "شصتعروس" را

اشکوریان .)6932 ،ضروری است که تغييرات ایجاد

مناسب برای  33روز و رقم فخری را مناسب برای 93

شده در هر ميوه در شرایط انبار مطالعه شود و حد

روز انبارمانی معرفی کرد .با توجه به کشت و توليد

بهينهی عمر انبارمانی خاص هر ميوه با شرط حفظ

ارگانيک در کشورهای پيشرفته و تمایل بازار جهانی

ارزش خوراکی ،کيفيت ظاهری و بازارپسند بررسی

به استفاده از محصوالت طبيعی بدون هيچ گونه مواد

شود .هدف از انجام این تحقيق بررسی مدت زمان

شيميایی ،تالش برای حفظ تمامی عوامل غيرطبيعی

انبارمانی پنج رقم "بيدانه سفيد"" ،بيدانه قرمز"،

در تمام مراحل توليد محصوالت باغبانی و پس از آن

"لعل"" ،صاحبی" و "فخری" تحت تيمارهای بسته

رو به افزایش است .زو 2و همکاران ( )2369یک نوع

بندی با ظروف یکبار مصرف و شستشوی ميوهها قبل

1. Loyola López
2. Xu

3. Active packaging film
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از انبارداری و همچنين اندازهگيری برخی صفات

فضای آزاد جهت خشکشدن آنها و جلوگيری از کپک

فيزیولوژیکی و انبارمانی این ارقام در مدت  93روز

زدن به علت رطوبت باقی مانده انجام شد .الزم به ذکر

انبارداری در شرایط کنترل شده بود.

است که در بسياری از روشهای انبارداری مطالعه
شده خوشهها قبل از انبارداری در مواد قارچکش

مواد و روشها

غوطهور میشوند این مورد نيز مثل شستشو موجب

خوشههای ميوه پنج رقم انگور شامل "بيدانه

حذف الیه محافظ میشود .لذا این تيمار بعالوه برای

سفيد"" ،بيدانه قرمز"" ،لعل"" ،صاحبی" و "فخری"

بررسی تأثير حذف این الیه در اثر شستشو روی

در اواسط مهر ماه و در اوایل صبح از یک باغ تجاری

خصوصيات کيفی ميوه در زمان نگهداری انجام شد.

ده ساله واقع در روستای افسریه شهرستان مالیر

 -9استفاده از ظروف یکبار مصرف دربدار بطوریکه

استان همدان با ارتفاع  6553متری از سطح دریا و

هر خوشه در یک ظرف قرار گرفت .این ظروف

عرض جغرافيایی  97درجه و  93دقيقه با اقليم

پالستيکی به دليل اینکه جاذب رطوبت نبودند قارچها

معتدله سرد برداشت گردید .تاکها تحت سيستم

روی آنها رشد نمیکنند و یا حداقل فعاليت را داشتند

تربيت داربستی کشت شده و تمام عملياتهای باغی

(شکل  .)6خوشههای مربوط به هر تيمار به مدت 93

مهم از قبيل مبارزه با علفهای هرز ،هرس ،کود دهی،

روز در دمای  7درجه نگهداری شدند .خصوصيات

مبارزه با آفات و بيماریها و آبياری مطابق با عرف

کيفی هر رقم قبل از آزمایش اندازهگيری شد .پس از

منطقه و در زمان خود انجام شد .خوشههای ارقام ذکر

یکماه تيمارها از نظرخصوصيات فيزیولوژیکی و کيفی

شده در داخل یخدان یونوليتی و در شرایط خنک تا

بررسی شدند.

زمان انتقال به آزمایشگاه نگهداری شدند .سپس در

اندازهگیری میزان تنفس میوهها

آزمایشگاه در هر تيمار خوشهها وزن شدند .تيمارها

شدت تنفس با دستگاه تنفس سنج  Testoساخت

شامل  -6عدم شستشوی خوشه (به جهت حفظ الیه

آلمان ارزیابی شد .این دستگاه از حسگری حساس به

سفيد رنگ کوتيکولی موجود روی حبهها که یک الیه

 CO2مجهز به کارت حافظه تشکيل شده است که در

محافظ برای تنظيم تبادالت گازی میباشد) و عدم

محفظه پالستيکی ( 23×23×63سانتیمتری) کامالً

بستهبندی به عنوان تيمار شاهد -2 .شستشوی

غيرقابل نفوذ به هوا قرار داده شد .ميزان  CO2درون

خوشهها با آب با این فرضيه که عوامل آلودهکننده

محفظه که وزن مشخصی از ميوه در مدت نيم ساعت

موجود در مزرعه از بين بروند و سپس نگهداری در

توليد کرده بود ،ثبت گردید و شدت تنفس بر حسب
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شکل  -6ظروف یکبار مصرف مورد استفاده برای بستهبندی
mgCO2/kg.hr

محاسبه

شد

(مفتونآزاد

بعد از فرمول زیر استفاده گردید واحد این شاخص

و

راماسوامی.)2335 ،6

 Brix/mlمی باشد (تاجالدین.)6917 ،
(ميزان

برآورد میزان آنتوسیانین

رقت) ×63اعداد خوانده شده = ميزان بریکس

محاسبه اسیدیته قابل تیتراسیون

اندازهگيری آنتوسيانين با جذب عصاره رقيق شده

4

ميوه انگور بوسيله آب مقطر با نسبت  6:9و در طول

ميزان اسيد درون عصاره که رابطه عکس با TSS

موج  563 nmتوسط اسپکتوفتومتر صورت گرفت.

دارد با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید .برای

غلظت آنتوسيانين برحسب ميکرومول بر ميلیگرم با

کيفيت باالی کشمش باید نسبت  TSS/TAباال باشد.

استفاده از ضریب خاموشی 33000 Cm-1M-1

این آزمایش با تيتر عصاره انگور با  NaOHیک دهم

محاسبه گردید (رابينسون 2و همکاران.)6353 ،

نرمال و قراردادن عدد مورد نظر در فرمول زیر محاسبه

اندازهگیری مواد جامد محلول

9

اندازهگيری ميزان مواد جامد محلول که همان

شد (رابينسون و همکاران:)6353 ،
مقدار

مصرف شده در تيتر

اکی واالن اسيدموردنظر

مقدارعصاره مورداستفاده)

ميزان قند انگور است با استفاده از دستگاه رفراکتومتر

نرماليته

فاکتور
(

نرماليته 3/6 :NaOH

دستی آنالوگ (مدل  MASTER-3Mساخت شرکت

فاکتور 6 :NaOH

آتاگو ژاپن) صورت گرفت .به این ترتيب که ابتدا

اکی واالن اسيد تارتاریک 3/317 :

عصاره ميوه به نسبت مشخصی با آب مقطر رقيق شد

اندازهگیری  pHعصاره میوه

و سپس مقدار شکست نور با رفرکتومتر خوانده شد و

جهت اندازهگيری  pHآبميوه بطور مستقيم از
دستگاه  pHمتر روميزی (مدل Inolab pH720

1. Maftoonazad and Ramaswamy
2. Robinson
3. Total Soluble Solids

4. Titrable Acidity

15

رسولی و همکاران :بررسی و مقایسه عمر انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده

ساخت شرکت  WTWآلمان) استفاده گردید که با

نتایج و بحث

 TAمتفاوت است و ميزان  H+عصاره را نشان میدهد.

نتایج تجزیه واریانس صفات کيفی ارقام بعد از 93

محاسبه درصد آب میوه

روز انبارداری نشان داد که از نظر صفات ظاهری و

مقدار مشخصی از ميوه را توسط ترازوی دیجيتالی

بازار پسندی ،درصدهای سالم بودن ،قهوهای شدگی،

آزمایشگاه مدل  CY360با وزن کرده و سپس آبگيری

کپک زدگی ،چروکيدگی و کاهش آب بين ارقام

شد و درصد آبميوه ميوه مطابق فرمول زیر محاسبه

مختلف و تيمارهای بستهبندی و اثر متقابل آنها

گردید .برای محاسبه درصد کاهش آب مقدار درصد

اختالفهای معنیداری وجود داشت .از نظر صفات

آب خوشهها بعد از انبارداری با مقدار آب خوشهها پس

مقدار تنفس ،ميزان آنتوسيانين ،مواد جامد محلول و

از آن مقایسه شد.

اسيدیته قابل تيتراسيون اختالف معنیداری بين ارقام

گرم آب ميوه
مقدار ميوه مورد آزمایش

مختلف مورد بررسی وجود داشت اما بين تيمارهای

درصدآب ميوه

مختلف بستهبندی تنها در مورد مواد جامد محلول
اختالف معنیدار وجود داشت و در سایر موارد اختالف

تجزیه و تحلیل دادهها

معنیدار مشاهده نشد.

دادههای بدست آمده در قالب فاکتوریل بر پایه

نتایج نشان داد که در تمامی ارقام ،ميزان تنفس

طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور (رقم و تيمار انبار

در طی انبارداری نسبت به قبل از آزمایش افزایش

داری) در سه تکرار با استفاده از نرمافزار (SAS )3/6

یافت .باال بودن مقدار باالی تنفس بيانگر کاهش

آناليز شد و مقایسه ميانگينها با استفاده از آزمون

قابليت انبارمانی ميوهها است .زیرا تنفس ميوهها

چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام

موجب تجزیه قندهای ميوه در طول انبارداری میشود

گردید.

و شرایط را برای رشد قارچها فراهم میکند.

جدول -6ميانگين ویژگیهای اندازهگيری شده ارقام قبل از قرار گرفتن در انبار
ارقام
سفيد بيدانه
قرمز بيدانه
لعل
صاحبی
فخری

تنفس
()mgCO2/kg.hr
3/37
3/37
3/36
3/37
3/34

ميزان آنتوسيانين
()µmol/mg

TSS
()%

6/35
6/97
3/75
3/17
3/52

22/33
73/33
21/33
61/33
22/33
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آب ميوه ()%
47/31
45/11
43/51
41/37
41/23

pH

TA
()ml

9/94
7/33
9/16
9/79
9/35

6/97
3/11
3/11
6/99
3/43
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و روش انبارداری بر صفات مختلف ارزیابی
منابع تغيير

تنفس

درجه
آزادی

()mgCO2/kg.hr

رقم ()A

7

*3/336

**

3/61

روش انبارداری ()B

2

*

**

3/24

TSS
()%

ميزان
آنتوسيانين

3/336

**

319/33

*

pH

درصد آب
ميوه

67/37

ns

23/36

ns

63/43

TA
()ml

ns

6/53

ns

3/62

**
ns

3/63

3./36

اثر متقابل ()AB

1

**3/332

**3/99

**933/44

14/2ns

3/73ns

**3/31

اشتباه آزمایشی

93

3/33

3/332

7/29

51/33

3/35

3/36

63/61

5/57

1/1

66/56

21/25

29

ضریب تغییرات ()%

 * ،nsو ** به ترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح  %5و .%6

ادامه جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و روش انبارداری از نظر صفات مختلف مورد ارزیابی
درجه
آزادی

سالم بودن

قهوهای شدگی

ریزش حبه

چروکيدگی

کپکزدگی

کاهش آب

منابع تغيير
رقم ()A

7

**9596/52

**143/33

**596/43

**6312/53

**2712/33

*56/53

روش انبارداری ()B

2

**

**

695/33

**

5613/33

**

اثر متقابل ()AB

1

**

**

955/73

**

6797/23

6323/11

اشتباه آزمایشی

93

64/59

2/23

9/53

69/53

69/69

69/24

3/13

61/13

69/33

63/93

63/31

23/13

ضریب تغییرات ()%

7231/63

2327/43

**

2735/73

**

393/44

7726/73

**

**

761/13

**

14/46

 * ،nsو ** به ترتيب غيرمعنیدار و معنیدار در سطح  %5و .%6

مقایسه ميانگينها نشان داد که رقم "لعل" دارای

دو موجب کاهش مقدار آنتوسيانين شد و در نمونههای

کمترین مقدار تنفس در بين ارقام مورد مطالعه بود.

شاهد محتوای آنتوسيانين باالتر بود .در رقم "فخری"

در بين تيمارها تيمار شستشو قبل از آزمایش موجب

(بدون تيمار) بيشترین و در رقم "لعل" با تيمار

افزایش تنفس شده که علت آن میتواند از بين رفتن

شستشو کمترین مقدار آنتوسيانين مشاهده شد

الیه مومی طبيعی اطراف ميوه باشد زیرا باعث میشود

(جدول .)9

الیه سطحی ميوه بيشتر در معرض جریان هوای

ميزان  TSSاز شاخصهای مهم کيفی است.

اطراف قرار بگيرد و موجب تحریک بيشتر تنفس می

ميزان  TSSبه همراه سفتی بافت کاربرد گستردهای

گردد .ميزان آنتوسيانين در طول انبارمانی در ارقام

در کيفيت پس از برداشت ميوه داشته و ارتباط

بيدانه کاهش و در در ارقام دانهدار بطور مشخص

مستقيمی با سایر صفات دارد .بطور کلی  TSSدر

افزایش یافت .مقایسه ميانگينها نشان داد که بعد از

مدت انبارداری افزایش مییابد .در بين ارقام مورد

 93روز انبارداری ،رقم "فخری" بيشترین مقدار

بررسی رقم "فخری" بيشترین مقدار مواد جامد

آنتوسيانين را داشت .بعالوه شستشو و بستهبندی هر

محلول را داشت .تيمار شستشو قبل از انبارداری نيز
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مقدار قند محلول باالیی را نشان داد .اما در کل

کربنی مورد نياز برای سنتز اسيدهای آمينهای مثل

باالترین مقدار  TSSمربوط به رقم "فخری" با تيمار

سيستئين ،گلوتامين و گليسين است که سازندههای

بستهبندی بود .این افزایش  TSSمیتواند ناشی از

اصلی گلوتاتيون هستند .تمام این موارد به ظرفيت کل

کاهش آب ميوه در اثر انبارداری باشد .همانطور که

آنتیاکسيدانی مربوط میشود .ترکيبات فنلی و آنتی

مشاهده شد رقم "فخری" مقدار کاهش آب کمی را

اکسيدانی در طول انبارداری ابتدا افزایش و سپس

نسبت به سایر ارقام نشان داد .مقدار مواد جامد

کاهش مییابند .زیرا متابوليسمشان در طول انبارداری

محلول در ارقام بيدانه ،زیاد تحت تأثير تيمارهای

تغيير میکند که میتواند به علت افزایش فعاليت

بستهبندی و شستشو نبود اما در ارقام دانهدار تغييراتی

آنزیمی فنيلآالنين آمونيالياز باشد (قاسمنژاد و

در مقدار  TSSمشاهده شد .در این نمونهها از دست

همکاران.)6933 ،

دادن آب در بستهبندی ظروف یکبار مصرف ،کمتر از

از نظر مقدار آب ميوه تمامی ارقام و تيمارها در

سایر تيمارها بود و در نتيجه ميانگين افزایش ميزان

یک سطح بودند که نشان میدهد که همه نمونهها

مواد جامد محلول در آنها کمتر مشاهده شد.

تقریباً به تعادل با محيط رسيدهاند و بعد از انبارداری

وجود گونههای فعال اکسيژن و پراکسيدهيدروژن

یک حدی از آب در آنها مانده است .اما از آنجا که این

در ميوههای برداشت شده میتواند انبارمانی آنها را

ارقام از نظر آبدار بودن یکسان نبودند ،پس مقدار آبی

تحت تأثير قرار دهد .اگرچه گونههای فعال اکسيژن

که از دست دادهاند در طول دوره انبارداری یکسان

میتوانند به عنوان سيگنالها و پيامهای ثانویه برای

نبوده است .با توجه به نتایج ،رقم "صاحبی" بيشترین

فعال شدن مکانيسمهای دفاعی سلولها در مقابل

درصد کاهش آب را داشت و ارقام "بيدانه قرمز" و

شرایط نامساعد و بيماریها عمل کنند اما تجمع زیاد

"لعل" کمترین درصد کاهش آب را نشان دادند .بنظر

آنها میتواند باعث تورم اکسيداتيو در مولکولهای

میرسد تيمارهای انبارداری در حفظ آب بسيار موثر

6

بودند .بستهبندی با ظروف یکبار مصرف به علت ایجاد

و همکاران .)2331 ،در گياهان گلوکز ضمن توليد

محوطه بسته و جلوگيری از جریان زیاد و دائمی هوا

 ROSدرميتوکندری از طریق وارد شدن به مسير

موجب حفظ مقدار باالتری از آب شده است و کمترین

 OPPو توليد  NADPHمیتواند یک شکارگر ROS

درصد کاهش آب را نشان دادند.

زیستی و در نهایت موجب مرگ سلول شود (شيهایا

باشد .عالوه بر این گلوکز مهمترین پيشساز ترکيباتی

اسيدیته قابل تيتراسيون در طول انبارمانی کاهش

مثل کاروتنوئيدها ،اسکوربات و تأمين کننده اسکلت

یافت (جدول  6و  .)9هماهنگ با این نتيجه ،عشقی و

1. Shuhua
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همکاران ( )6932مشاهده کردند که ميزان اسيدیته

بر میباشد اما در صورت دستيابی به بازار صادرات تازه

قابل تيتراسيون توتفرنگی در طی انبارمانی کاهش

خوری انگور میتوان از این هزینهها صرف نظر نمود.

مییابد .علت این امر شکستهشدن اسيد به قند در

درصد قهوهای شدگی ارقام بيدانه بيشتر از ارقام دانه

طول تنفس ميوه میباشد .البته فعاليتهای آنزیمی

دار بود و رقم "بيدانه قرمز" دارای باالترین درصد

نيز موجب کاهش اسيدیته در طی نگهداری میشوند

میباشد .قهوهای شدن ميوهها به علت اکسيداسيون

(وارگاس 6و همکاران .)2331 ،مقایسه ميانگينهای

ترکيبات فنلی توسط آنزیم پلیفنل اکسيداز و تشکيل

ارقام مختلف پس از انبارداری نشان داد که ارقام

پلیفنلها میباشد .ارقام دانهدار نسبت به ارقام بيدانه،

"صاحبی" و "بيدانه سفيد" بيشترین مقدار اسيد و

محتوی مقدار باالیی از آنزیم پلیفنلاکسيداز بودند

رقم "بيدانه قرمز" کمترین مقدار اسيدیته قابل

(دادهها نشان داده نشده است) .پژوهشها نشان

تيتراسيون را داشت .باال بودن مقدار مواد جامد محلول

دادهاند که ترکيبات فنلی در طی انبارمانی افزایش

و کم بودن مقدار اسيد از ویژگیهای مهم بازارپسندی

مییابند و علت آن افزایش در فعاليت آنزیم فنيل

ميوه محسوب میشوند و ارقام "فخری" و "بيدانه

آالنين آمونيالياز در شرایط پس از برداشت است

قرمز" بعد از یک ماه انبارداری از بازارپسندی خوبی

(امس-اویل ی 2و همکاران .)2331 ،بنابراین احتماالً

نسبت به سایر ارقام برخوردار بودند .مقایسه ميانگين

ارقام بيدانه محتوی مقدار باالیی ترکيبات فنلی

اثر متقابل رقم و بستهبندی نشان داد که رقم "بيدانه

هستند یا اینکه ارقام بيدانه بيشتر تحت تأثير شرایط

قرمز" با تيمار بسته بندی در ظروف یکبار مصرف

انبارداری قرار میگيرند .درصد قهوهای شدگی در

کمترین مقدار اسيدیته قابل تيتراسيون را داشت.

نمونههای شاهد بيشتر بود .تيمارهای بستهبندی به

درصد بيشتری از خوشههای رقم "بيدانه قرمز" و

علت اینکه مانع قرار گرفتن در معرض اکسيژن و

پس از یکماه سالم ماندند اما رقم "صاحبی"

جریان هوا میشوند ،مقدار اکسيداسيون ترکيبات فنلی

خسارتهای بيشتری را نشان داد .ظروف یکبار مصرف

را پایين میآورند .آنزیم پلیفنلاکسيداز برای فعاليت

به علت ایجاد محيطی باز برای هر خوشه بصورت

به اکسيژن نياز دارد و پوشش ظرف یکبار مصرف با

جداگانه و جلوگيری از فشار حاصل از وزن ردیفهای

افزایش مقدار کربن دیاکسيد و کاهش اکسيژن

باالتر موجب بيشترین درصد خوشه سالم پس از یک

فعاليت این آنزیم را محدود میکند .هماهنگ با این

ماه انبارداری شد .با وجود اینکه استفاده از این ظروف

نتایج ،پایمرد ( )6932نشان داد که استفاده از هر نوع

برای هرخوشه در سطح تجاری هم زمانبر و هم هزینه

پوششی در طول انبارداری موجب کاهش فعاليت

1. Vargas

2. Oms-Oliu
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جدول  -9مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و روش انبارداری بر برخی صفات مورد ارزیابی
ارقام
() A
بيدانه
سفيد
بيدانه
قرمز
لعل

صاحبی

فخری

روش انبارداری ()B
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف

تنفس

ميزان
آنتوسيانين

()mgCO2/kg.hr
3/62bc
3/66bc
3/66bc
3/66bc
3/67ab
3/63c
3/33c
3/31c
3/63c
3/63c
3/61a
3/31c
3/31c
3/33c
3/62bc

TSS
()%

()µmol/mg
3/31de
3/33e
3/47fg
3/79i
6/25b
6/35cd
6/62c
3/53h
3/14gh
3/31de
3/26j
3/34de
6/55a
3/41f
3/31de

92/33d
92/33d
92/33d
91/33c
92/33d
92/33d
27/33e
22/33ef
61/23g
23/33f
29/99ef
65/13g
91/33c
71/33b
53/33a

آب ميوه
()%
19/11ab
17/42ab
46/34a
12/95ab
42/39a
11/13ab
11/17ab
14/35ab
57/97b
15/11ab
13/15ab
43/14a
13/13ab
15/14ab
11/21ab

pH

9/27a
9/23a
9/93a
7/99a
7/27a
7/62a
9/51a
9/44a
9/71a
9/59a
9/13a
9/24a
7/65a
7/37a
9/39a

TA
)(mg/100ml

3/59abc
3/55ab
3/59abc
3/24de
3/9de
3/22e
3/77bcd
3/76b-e
3/79bcd
3/14a
3/11a
3/59abc
3/92de
3/91b-e
3/95cde

ميانگينهایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد با همدیگر اختالف معنیداری ندارند.

آنزیم پلیفنلاکسيداز میشود .با توجه به نتایج

خشکشدن چوب خوشه و بخصوص در ناحيه اتصال

(جدول  )9مشاهده شد که درصد قهوهای شدن در

دم حبه به چوب خوشه چه اتفاق میافتد (دولتیبانه و

رقم "بيدانه قرمز" بدون پوشش بسيار باال بود در

همکاران .)6913 ،پوشش داشتن در زمان انبارمانی با

حاليکه نمونههای رقم "بيدانه قرمز" در پوشش ظروف

حفظ آب ميوه مانع ریزش حبهها میگردد و علت

یکبار مصرف درصد بسيار پایينی قهوهای شدگی را

نتيجه مزبور را میتوان در شاخص درصد کپکزدگی

داشتند.

جستجو کرد .علت اصلی باالترین درصد ریزش حبه

بيشترین ميزان ریزش حبه مربوط به ارقام

های لعل در ظرف یکبار مصرف ،این است که این

"صاحبی" و "لعل" بيشترین مقدار را داشتند .تيمار

تيمار باالترین درصد کپک زدگی را نيز نشان داد و

با ظرف یکبار مصرف با  21درصد ریزش بيشترین

ریزش حبهها در اثر حمله عوامل قارچی و سست

مقدار را داشت و شاهد با  7/2درصد ریزش کمترین

شدن اتصاالت چوب خوشهها بوده است .بيشترین

مقدار را نشان داد .نمونههای شاهد رقم "لعل" هيچ

درصد چروکيدگی حبهها در ارقام "صاحبی" و

ریزش حبهای را نشان ندادند در حاليکه رقم "لعل" با

"فخری" مشاهده شد و نمونههای شاهد بيشترین

تيمار ظروف یکبار مصرف بيشترین درصد ریزش حبه

مقدار چروکيدگی را نشان دادند که به علت نبود

را در بين همه تيمارها داشت .ریزش حبهها به علت
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بيدانه سفيد

بيدانه قرمز

لعل

صاحبی

فخری

شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف
شاهد
شستشو
ظرف یکبار مصرف

قهوهای

شدگی ()%

ریزش حبه
()%

چروکيدگی

()%

سالم بودن
()%
73e
53d
13b
93f
13c
35a
13c
21f
25f
63g
63g
94e
63g
33a
12c

5de
1d
63c
73a
93b
9e
9e
7de
5de
1d
7de
5de
9e
5/39de
5de

5f
23c
65d
63e
5f
5f
3g
9fg
13a
5f
63e
53b
6g
5f
63e

55a
73b
63c
13a
73b
5c
73b
5c
63c
13a
13a
63c
73b
13a
73b

کپک زدگی
()%

()B

6e
2e
5de
5de
5de
3e
3e
73b
45a
63d
23c
43a
4de
5de
73b

کاهش آب

ارقام ()A

تيمارهای انبارداری

()%
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27a
29b
62fgh
27a
67e-h
3h
23a-e
61c-g
63gh
25a
22abc
65d-h
64b-f
26abcd
69fgh

ميانگينهایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد با همدیگر اختالف معنیداری ندارند.

هيچ گونه تيماری روی آنهاست .القوت 6و همکاران

که علت آن میتواند به خاطر وجود فضای بسته و

( )6332بيان کردند که وجود پوشش با تغيير اتمسفر

افزایش رطوبت درونی باشد که شرایط را برای رشد

درونی و کمکردن سرعت تنفس پيری را به تأخير

قارچها فراهم میآورد .با این حال در رقم "بيدانه

میاندازد .هماهنگ با این نتایج کمترین مقدار تنفس

قرمز" ،بستهبندی با ظروف یکبار مصرف هيچ گونه

در مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم در بستهبندی در

پوسيدگی مشاهده نشد .رقم "لعل" با تيمار ظروف

نمونههای رقم "صاحبی" با ظروف یکبار مصرف

یکبار مصرف کمترین درصد کاهش آب را داشت و

مشاهده شد که در همين تيمار کمترین درصد

ظرفيت باالی آب ،موجب رطوبت باالتر درون محيط

چروکيدگی حبهها نيز مشاهده شد .البته عوامل

بسته ظرف یکبار مصرف شده است که به رشد بيشتر

دیگری نظير مقدار کاهش آب نيز در ميزان درصد

عوامل قارچی کمک کرده است .در تأیيد این موضوع

چروکيدگی موثر بودند .همانطور که در نتایج نشان

در مورد نمونههای "لعل" شاهد که دو برابر نمونههای

داده شده است ،بيشترین درصد پوسيدگی در رقم

ظرف یکبار مصرف کاهش آب مشاهده شد ،درصد

"لعل" و بستهبندی با ظرف یکبار مصرف مشاهده شد

پوسيدگی صفر درصد بود.

1. El Ghaouth
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بودند اما همانطور که در نتایج بيان شد این روش به

نتیجهگیری کلی
با بررسی تمامی موارد ذکر شده به نظر میرسد

تنهایی کافی نبوده و برای بهبود آن میتوان از

که انبارداری ارقام "بيدانه قرمز" و رقم "فخزی"

روشهای سالم دیگری استفاده نمود به طوری که

مناسبتر نسبت به سایر ارقام مورد بررسی در این

معایب این روش مانند افزایش درصد پوسيدگی و یا

تحقيق باشند .با توجه به اینکه هر دو این ارقام نسبتاً

کاهش ميزان آنتوسيانين به حداقل برسد.

دیررستر از سایر ارقام هستند به سادگی میتوان آنها
سپاسگزاری

را برای مدت بيشتری برای عرضه در بازار انبار کرد.
رقم "بيدانه قرمز" به علت بيدانه بودن و رنگ قرمز آن

از مسئول آزمایشگاه گروه شيمی دانشکده علوم

از بازارپسندی بهتری نسبت به رقم "فخری" برخوردار

دانشگاه مالیر سرکار خانم نيرومند به خاطر مساعدت

است .در مورد شستشو و یا عدم شستشو و یا استفاده

و همراهی در انجام مراحل این آزمایش تشکر و

از ظروف یکبار مصرف ،تا حدودی ظروف یکبار مصرف

قدردانی مینمایيم.

معيارهای مناسبتری را برای نگهداری در انبار دارا
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Abstract
The quality of fruits decrease after harvest due to the release of ethylene, water lost and other
internal factors. Attempts for reducing postharvest losses has led to introduce of various
packagings, this study was carried out to compare and evaluate the storage life of five grape
varieties including: "Bidaneh Sefide", "Bidaneh Ghermeze", "Lal", "Sahebi" and "Fakhri". In
this experiment, disposable containers, non-packaging, washing before storage and no washing
were used as treatments. Respiration rate, fruit juice, soluble solids, organic acids, pH,
anthocyanin content, storage life, shrinkage, browning and decay index and water loss were
evaluated. According to the results, "Bidaneh Ghermeze" packed in disposable showed the
longest of storage life. This treatment with the lowest respiration rate (0.03 mgCO2/kg.hr),
browning index, shrinkage, decay index and water loss with 3, 5, 0 and 9 %, respectively
showed higher storage life compared to other treatments. "Sahabi" fruits with the highest
respiration rate (0.16 mgCO2/kg.hr) and deterioration and %60 shrinkage had the lowest storage
life in washing treatment before storage. This treatment had the lowest market ability and
anthocyanin content. Based on the results of this research, "Bidaneh Ghermeze" and "Fakhri"
cultivars showed better storage life compared to the other cultivars and washing before storage
or using of disposable packs are not sufficient to decrease grape post harvest losses.
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