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کاربرد برخی از پوششهای خوراکی روی خصوصیات بیوشیمیایی

پیمان عباسی ،حنیفه سید حاجی زاده* و سید مرتضی زاهدی
گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،55136-553ایران.
(تاریخ دریافت ،1398/04/04 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/07/10 :

چکیده
پوشش های خوراکی برای حفظ ،بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری میوه و سبزیها استفاده میشوند .هدف از این پژوهش بررسیی اریر دو
نوع پوشش خوراکی بر پایه صمغ طبیعی روی خصوصیات کیفی و انبارمانی انگور رقم حسینی بود .آزمایش بهصورت فاکتوریل بیر پاییه
طرح کامال تصادفی انجام شد .فاکتور اول شامل غوطهوری در غلظتهای صفر 15 ،10 ،5 ،درصد صمغ عربی و صفر 3/5 ،3 ،و  4درصید
صمغ بادامکوهی بود و فاکتور دوم شامل بازههای زمانی انبارداری (زمان برداشت 30 ،15 ،و  45روز) بود .میوههای تیمار شده به مدت 45
روز در دمای  1±0/5درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  95درصد در داخل سردخانه نگهداری شدند .هیر  15روز یکبیار ،درصید کیاهش
وزن ،سفتی ،کسر رسیدگی ) ،(TSS/TAفنل کل ،اسکوربیک اسید ،مقدار رنگیزههای فتوسنتزی ،کربوهیدرات کل و فعالیت آنتی اکسییدانی
پوست و گوشت حبه اندازهگیری شدند .یافتههای این پژوهش نشان داد نمونههای پوشش داده شده کاهش وزن کمتر و سفتی بهتری نسبت
به نمونههای بدون پوشش داشتند .همچنین میوههای پوشش داده شده میزان اسکوربیک اسید ،فنل کل ،رنگیزهها و فعالیت آنتیی اکسییدانی
پوست و گوشت حبه را بهتر حفظ نموده و در میزان  TSS/TAو کربوهیدرات کل افزایش کمتری نسبت به نمونههای شاهد داشتند .چنیین
استنباط میشود که غلظت  5درصد صمغ عربی و  3/5درصد بادام کوهی در بیشتر پارامترها با سایر غلظتها اخیتالف معنییدار داشیته و
خصوصیات کیفی و حسی حبه را در مقایسه با سایر تیمارها بهتر حفظ کرد و انبارمانی میوه را افزایش داد.
واژه های کلیدی :صمغ ،کاهش وزن ،ظرفیت آنتی اکسیدانی ،کیفیت حبه و ماندگاری.

مقدمه

فیزیولوژیکی پس از برداشت و کاهش کیفیت میباشد

کیفیت پس از برداشت محصوالت باغبانی عمدتاً تحت تاثیر

( .)Dhall, 2013با توجه به این که ارزش اقتصادی میوه و

عوامل پیش و پس از برداشت قرار میگیرد که این عوامل با

سبزیجات تازه براساس وزن تعیین میشود ،کاهش وزن

اثر بر میزان فعالیت بیولوژیک از طریق فرآیندهای مرتبط با

محصول در اثر ازدست دادن آب ،منجر به زیانهای هنگفت

رسیدن و پیری سبب تغییر کیفیت و عمر انبارمانی محصول

مالی شود ( .)Tesfay and Magwaza, 2017عالوه بر این،

میشوند ( .)Xing et al., 2010عمدتا آب از دستدهی ،دلیل

تغییرات فیزیولوژیکی که در اثر از دست دادن آب رخ میدهند

سرعت بخشیدن حساسیت میوهها و سبزیها به اختالالت

منجر به کاهش کیفیت غذایی محصوالت پس از برداشت

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيhajizade@maragheh.ac.ir :
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مییابد .انگور ( )Vitis vinifera L.از مهمترین و قدیمیترین

( .)Moreira et al., 2011اثر بخشی پوششهای خوراکی به

محصوالت باغبانی در ایران و جهان بشمار میآید که کشت و

توانایی افزایش یکپارچگی غشا و فعالیت آنتیاکسیدانی

تولید آن در ایران از قدمت زیادی برخوردار میباشد .مطابق با

محصوالت پوشش داده شده نسبت داده میشود .از جمله

آمارهای ارایه شده ،مجموع سطح زیر کشت انگور در ایران

برنامههای کاربردی موفق ،بر پایه پوششهای خوراکی صمغ

 2868635هکتار بوده که منجر به تولید  31915916تن انگور

عربی و صمغ بادام کوهی که در حفظ کیفیت پس از برداشت

شده است (آمارنامه کشاورزی .)1396 ،انگور یک میوه

محصوالت موثر بودهاند میتوان به حفظ اسید آسکوربیک،

غیرکلیماکتریک با میزان تنفس کم است؛ ماندگاری ارقام

سفتی و مواد جامد محلول کل میوه توتفرنگی

( Amal et al.,

مختلف متفاوت بوده و به شدت تحت تاثیر مدیریت زراعی،

 ،)2010کاهش ابتال به بیماری آنتراکنوز و پوسیدگی ناشی از

مدیریت دما در مرحله پس از برداشت و نیز حساسیت به

آن در موز ( ،)Maqbool et al., 2011حفظ یکپارچگی دیواره

پوسیدگی میباشد ( Christensen et al., 1995; Río Segade et

سلولی برشهای آناناس ( ،)Azarakhsh et al., 2014تاخیر در

 .)al., 2018میوه انگور بهواسطه داشتن متابولیتهای ثانویه و

رسیدن و حفظ ظرفیت آنتیاکسیدانی گوجهفرنگی

تنوع مصرف منحصر به فرد بوده و جایگاه خاصی در تجارت

) ، 2013حفظ محتوای فنول کل ،آنتوسیانین و مواد جامد

جهانی دارد .اگرچه انگور میتواند به عنوان یکی از بزرگترین

محلول و جلوگیری از افزایش فعالیت پلیفنولاکسیداز ()PPO

محصوالت صادراتی کشور باشد اما به دلیل ماهیت بسیار

و جلوگیری از کاهش وزن و بیماریهای قارچی در

فسادپذیر آن همواره مشکالت جدی طی انبارمانی و جابجایی

توتفرنگی ) ،(Tahir et al., 2018تقلیل کاهش وزن میوهها و

داشته است .به منظور کاهش اثرات مضر از دست دادن آب

حفظ سفتی در خیار ) ،(Al-Juhaimi et al., 2012ظرفیت

محصول و افزایش کیفیت ظاهری ،محصوالت باغبانی معموالً

آنتیاکسیدانی باالتر و کیفیت حسی بیشتر در پاپایا

با انواع مختلف فیلمها و پوششهای خوراکی پوشش داده

) al., 2013و پرتقال ) (Khorram et al., 2017و کاهش

میشوند ( )Lin and Zhao, 2007که با ایجاد یک الیه نیمه-

پوسیدگی ) (Yuvaraj et al., 2016و کیفیت کلی بهتر در

نفوذپذیر که امکان حداقل تبادل را فراهم میآورد باعث به

گوجهفرنگی ) (Mahfoudhi et al., 2014اشاره کرد .صمغها از

تاخیر انداختن رسیدن و پیری شده و در عین حال از ایجاد

لحاظ شیمیایی بیاثر ،ارزان قیمت ،زیست سازگار ،غیر سمی و

شرایط بیهوازی که ممکن است منجر به کاهش کیفیت

بیبو بوده و به طور گسترده در دسترس هستند؛ از طرفی این

محصول شود اجتناب میکنند (شاکر اردکانی و همکاران،

صمغها محلول در آب هستند و به عنوان هیدروکلوئید شناخته

 .)1398از آنجایی که پوششها ترکیب گازهای داخلی

میشوند ( .)Sharma et al., 2019گیاهان این صمغها را به

محصوالت باغی را اصالح میکنند ،میتوان گفت که پوششها

عنوان یک مکانیسم حفاظتی در برابر آسیبهای مکانیکی و یا

اثرات مشابهی با بستهبندی تغییر یافته

(Modified

(Ali et al.,

(Addai et

میکروبی تولید میکنند (.)Rana et al., 2011

) Atmosphere Packageایجاد میکنند (.)Kerch, 2015

صمغ عربی یک صمغ خوراکی است که از ترشحات

استفاده از پوششهای خوراکی روی میوهها و سبزیها موجب

خشک شده درخت آکاسیا به دست میآید و معموال به عنوان

کاهش افت رطوبت ،سرعت تنفس و ترکیبات مغذی شده و

یک عامل تثبیتکننده ،غلیظکننده و امولسیفایر استفاده شده و

به طور کلی باعث افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت

نیز کاربردهای متنوعی در صنعت داروسازی دارد و همچنین

محصوالت تازه میشود ( .)Vásconez et al., 2009بعضی از

باعث باال رفتن طعم و کپسولهشدن عطر میشود

مواد پوشش دهنده به دلیل توانایی آنها در افزایش ظرفیت

( .)Baldwin et al., 2011صمغ بادام کوهی نیز از تنه درخت
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Mahfoudhi et al.,

غوطهوری در پوششهای خوراکی (صمغهای عربی و بادام

بادام کوهی به بیرون تراوش پیدا میکند (

 .)2012در حال حاضر در صنایع غذایی و دارویی به عنوان

کوهی) و فاکتور دوم شامل زمان انبارداری بود .نمونهبرداری از

عامل سوسپانسیونکننده یا امولسیونکننده در ترکیب با سایر

واحدهای آزمایشی هر  15روز یکبار صورت پذیرفت.

میگیرد

اساس رابطه  w1( 1وزن اولیه و  w2وزن ثانویه) و میزان

( .)Mahfoudhi and Hamdi, 2015با توجه به اهمیت

سفتی توسط دستگاه سفتی سنج ( ،Step Systemtآلمان و قطر

اقتصادی انگور برای کشور و اینکه امروزه مصرفکنندگان به

پروب  3میلیمتر) انجام شد.

سایر

مصارف

تجاری

مورد

استفاده

قرار

مصرف تازهخوری محصوالت مختلف کشاورزی روی

= }(w1-w2)/w1}*100درصد کاهش وزن رابطه ()1

آوردهاند رساندن محصوالت با حداکثر کیفیت به دست مصرف

فنول کل :برای اندازهگیری میزان فنول کل پوست و

کننده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .از طرفی

گوشت حبه ،ابتدا  0/2گرم بافت از هر بخش در داخل هاون

وجود دسترسی ارزان و آسان به صمغهای مختلف و اثرات

چینی توسط  2میلیلیتر متانول اسیدی  %1هضم گردید سپس

مثبت آنها در حفظ کیفیت از اینرو هدف از پژوهش حاضر،

عصاره بدست آمده به مدت  15دقیقه در دمای  4درجه سانتی-

بررسی تاثیر غلظتهای مختلف صمغهای عربی و بادام کوهی

گراد و در  10000دور در دقیقه سانتریفیوژ شد 50 .میکرولیتر

جهت پوششدهی انگور رقم حسینی در طول دوره انبارمانی بر

روشناور حاصله با  750میکرولیتر فولین-سیوکالتو %10

خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی این محصول میباشد.

مخلوط شد و پس از آن  5دقیقه نگهداری در دمای اتاق؛ به

مواد و روشها
انگور رقم حسینی در شهریور ماه سال  1396از یک باغ
تجاری واقع در روستای شبیلو در میاندوآب -آذربایجان غربی
در طول جغرافیایی  46درجه و  6دقیقهی شرقی و عرض 36
درجه و  58دقیقهی شمالی با ارتفاع  1314متر از سطح دریا در
مناسبترین مرحله رسیدگی با توجه به تقویم فصلی و داشتن
رنگ سبز مایل به زرد و درجه بریکس حدود  %19برداشت و
بالفاصله برای اعمال تیمار به آزمایشگاه گروه علوم و مهندسی
باغبانی دانشگاه مراغه منتقل گردید .خوشههای تقریباً هم اندازه
و هم شکل انتخاب شدند و سپس تیمار با صمغ عربی (در
غلظتهای صفر 10 ،5 ،و  15درصد وزنی-حجمی) و صمغ
بادام کوهی (در غلظتهای صفر 3/5 ،3 ،و  4درصد وزنی-
حجمی) به صورت غوطهوری به مدت  1دقیقه انجام شد و
میوهها پس از خشکشدن پوشش در هوای آزاد در ظروف
یکبار مصرف بستهبندی شده و به سردخانه با دمای 1 ±0/5
درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  %95منتقل و به مدت 45
روز نگهداری شدند .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب
طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد ،فاکتور اول شامل

مخلوط فوق  750میکرولیتر بی کربنات سدیم  %6اضافه
گردید .نمونهها به مدت  1/5ساعت در تاریکی قرار داده
شدند .جذب نمونهها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

(UV-

 )1800, Shimadzu, Japanدر طول موج  760نانومتر انجام
گرفت .غلظت فنل کل با استفاده از منحنی استاندارد اسید
گالیک بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر بیان گردید
(.)Velioglu et al., 1998
اسکوربیک اسید (ویتامین  :)Cویتامین  Cبر اساس کاهش
رنگ ترکیب 2-2 ،دی کلروفنل ایندوفنل ( )DCIPتا ظهور
رنگ صورتی توسط اسید آسکوربیک اندازهگیری شد

( Bor et

 .)al., 2006جذب محلول در طول موج  520نانومتر قرائت
شد و میزان ویتامین  Cبا استفاده از منحنی استاندارد اسید
آسکوربیک در حضور  DCIPمحاسبه و بر حسب میلیگرم در
 100گرم وزن تر بیان شد.
ظرفیت آنتیاکسیدانی :جهت اندازهگیری ظرفیت آنتی-
اکسیدانی پوست و گوشت حبه ،از طریـق خاصـیت خنثـی
کنندگی رادیکال آزاد 1( DPPHو-1دی فنیل -2پیکریل
هیدرازیل) عمل شد به این ترتیب که ابتدا  0/2گرم بافت به
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حاصل به مدت  30دقیقه و در دمای  4درجه سانتیگراد و

 :Aجذب نور در طول موج های  645 ،663و  470نانومتر

 5000دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید 100 .میکرو لیتر عصاره

 :Wوزنتر نمونه بر حسب گرم

میوه با  1900میکرو لیتر محلول  DPPHمخلوط شده و پس از 30

دادهها با استفاده از نرمافزار  SASنسخه  9/1مورد تجزیه و

دقیقه ماندن دمای اتاق و تاریکی ،مقدار جذب در طول موج 520

تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون

نانومتر قرائت شد .ظرفیت آنتیاکسیدانی عصارهها به صورت

چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام گردید.

درصد بازدارندگی  DPPHمحاسبه شد (.)Ao et al., 2008

جهت رسم نمودار از نرمافزار اکسل ( )2016استفاده گردید.

کربوهیدارت کل :برای تعیین میزان کربوهیدارت کل
( )Irigoyen et al., 1992ابتدا  0/25گرم نمونه انگور توسط 5

نتایج و بحث

میلیلیتر اتانول  %96درصد هضم گردید .عصاره بدست آمده

درصد کاهش وزن :نتایج نشان داد تیمار ،زمان و برهمکنش

به مدت  10دقیقه و دمای  4درجه سانتیگراد و  5500دور در

تیمار و زمان بر کاهش وزن میوه تأثیر معنیداری داشت .به

دقیقه سانتریفیوژ شد 5 .میکرو لیتر از عصاره سانتریفیوژ شده

طوریکه بیشترین کاهش وزن مربوط به دوره چهارم انبارداری

با  3میلیلیتر محلول آنترون با هم مخلوط شدند .بعد لولههای

( 45روز) بود .از طرفی انگورهای تیمار شده درصد کاهش

آزمایش در دمای  100درجه به مدت  10دقیقه در بن ماری

وزن کمتری در مقایسه با نمونههای شاهد داشتند .چهل و پنج

قرار گرفته و در نهایت جذب نمونهها در طول موج 650

روز پس از انبارداری تیمار صمغ عربی و بادام کوهی در هر

نانومتر قرائت گردید و بر حسب میلیگرم قند محلول بر گرم

سه سطح بهطور معنیداری از افت وزن جلوگیری کردند؛

وزن تر نمونه گیاهی بیان گردید.

بطوریکه در نمونههای تیمار شده با  3/5درصد صمغ بادام

رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها):

کوهی کمترین میزان کاهش وزن و بیشترین میزان کاهش وزن

برای سنجش رنگیزههای فتوسنتزی ،مقدار  0/2گرم از نمونه

در نمونههای شاهد مشاهده شد (شکل  .)1نتایج حاضر با

گیاهی در هاون چینی ریخته شده ،سپس با استفاده از نیتروژن

خالیق و همکاران ( )2015مطابقت دارد .بیشتر محصوالت

مایع خرد شد20 .میلی لیتر استن  %80به نمونه اضافه ،سپس در

کشاورزی در زمان برداشت دارای آب فراوانی هستند که پس

دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  6000دور در دقیقه به مدت

از برداشت با خروج آب از بافت گیاه میزان شادابی آنها

10دقیقه قرار گرفت .عصاره جدا شده فوقانی به بالن شیشهای

کاهش مییابد .مکانیسم اولیه از دست دادن رطوبت از میوه و

منتقل شد .مقداری از نمونه داخل بالن در کوئت

سبزیجات تازه ،به دلیل اختالف فشار بخار آب در داخل و

اسپکتروفتومتر ریخته شده و سپس بطور جداگانه مقدار جذب

خارج از بافت میباشد که باعث هدایت آب به فضای بیرونی

در طول موج های  663نانومتر برای کلروفیل  645 ،aنانومتر

میوه و سبزیجات میشود (.)Yaman and Bayoindirli, 2002

برای کلروفیل bو  470نانومتر برای کاروتنوئید توسط

از سوی دیگر ،تنفس موجب کاهش وزن میشود ،چون یک

اسپکتروفتومتر قرائت شد .در نهایت با استفاده از فرمولهای

اتم کربن میوه در هر چرخه تبدیل به  CO2میشود (

زیر میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید بر حسب میلیگرم بر

 .)1984اما عمدتا وزن میوه توسط تعرق میوه ،کاهش مییابد

گرم وزنتر نمونه به دست آمد (.)Arnon, 1967

که در آن آب به بیرون محصول هدایت شده و در نتیجه

Chlorophyll a = (19/3 * A663 – 0/86 *A645) V/100W.

پوست پژمرده و ظاهر چروکیده ایجاد میشود (

Chlorophyll b = (19/3*A645-3/6*A663) V/100W
Carotenoids = 100(A470)-3/27(mg chl. b) /227
 :Vحجم محلول صاف شده (محلول فوقانی حاصل

 .)2007پوششهاى خوراکى با به تاخیر انداختن آب از دست-
از

Labuza,

Wills et al.,

دهی ،از دست رفتن ترکیبات معطر ،تنفس و به تاخیر انداختن
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ستون نشان دهنده عدم معنیداری میباشد).

تغییرات ساختارى میوه ،موجب افزایش مدت نگهدارى

است (شکل .)2نتایج بدست آمده حاکی از آن است که صمغ

محصوالت غذایى میشوند ( .)Vargas et al., 2006این کاهش

به طور قابل توجهی سبب حفظ سفتی بافت میوهها شده و به

آب از دستدهی احتماال با توجه به اثرات پوشش به عنوان

عنوان یک مانع در برابر از دست رفتن مواد مغذی و آب عمل

یک مانع نیمه تراوا در برابر  ،CO2 ،O2رطوبت و حرکت امالح

میکند .نرم شدن بافت میوه به علت تخریب ساختار سلول،

بوده ،در نتیجه سبب کاهش میزان تنفس ،آب از دست دهی و

ترکیب دیواره سلولی و مواد داخل سلولی است

( Seymour et

واکنشهای اکسیداسیون میگردد (قلی زاده و همکاران،

 )al., 1993و یک فرآیند بیوشیمیایی است که شامل هیدرولیز

 .)1398صمغ بادام کوهی در ساختار خود عالوه بر پروتئین و

پکتین و نشاسته توسط آنزیمها میباشد .همانطوریکه فرآیند

Mahfoudhi et

رسیدن میوه به جلو سوق پیدا میکند فرآیند هیدرولیز دیواره

( Idris

نیز پیشرفت میکند ،هیدرولیز پلیمرها یا کوتاه شدن طول

 .)et al., 1998لذا احتماال به همین دلیل پوشش ایجاد شده

زنجیرهای مواد پکتینی سبب نرم شدن بافت میوه میشود

توسط صمغ بادام کوهی بهتر از صمغ عربی عمل کرده است.

( .)Yaman and Bayoindirli, 2002پوششها مکانیسمی شبیه

این نتایج مطابق با نتایج پژوهش عباسی و همکاران ()2011

به اتمسفر کنترل شده و بسته بندی اصالح شده ایجاد میکنند.

می باشد.

پوشش صمغ این عمل را از طریق کاهش تنفس و تعرق،

انواع قندها ،حاوی  0/85درصد چربی است (

)al., 2012؛ در حالیکه صمغ عربی فاقد چربی میباشد

سفتی :نتایج این پژوهش نشان داد میوههای تیمار شده با

آهسته کردن فرآیند رسیدن و پیر شدن و به تأخیر انداختن

صمغ در طی نگهداری سفتی بیشتری در مقایسه با نمونههای

تخریب دیواره سلولی انجام میدهد (

شاهد داشتند اما به مرور زمان میزان سفتی طی انبارمانی کاهش

 .)Baldwin, 2018بنابراین اعمال تیمار پوشش صمغ با کاهش

معنیداری یافت؛ به طوریکه در نمونههای تیمار شده با 10

آب از دستدهی سبب حفظ وزن میوه شده و این کاهش کمتر

درصد صمغ عربی بیشترین میزان سفتی در هر دوره و میوه-

وزن باعث حفظ بیشتر سفتی بافت میشود .در یافتههای علی

های شاهد به وضوح کمترین سفتی را نشان دادند .میزان سفتی

و همکاران ( )2010نیز با مقایسه گوجهفرنگیهای بدون

تیمار صمغ عربی  10درصد از  18/51نیوتن در روز صفر

پوشش نسبت به نمونههای پوشش داده شده با صمغ عربی در

انبارداری به میزان  16/96نیوتن در روز  45انبارداری رسیده

پایان انبارداری ،میتوان به راحتی نرم شدن را در

1994; Saberi et al.,
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نشان دهنده عدم معنیداری میباشد).

شکل -3اثر غلظتهای مختلف صمغ عربی و بادام کوهی برمیزان کسر رسیدگی انگور رقم حسینی در دوره انبارمانی (حروف مشابه در هر ستون
نشان دهنده عدم معنیداری میباشد).

گوجهفرنگیهای بدون پوشش مشاهده کرد.
کسر رسیدگی ( :)TSS/TAمقایسه میانگین دادهها نشان

آنجایی که انگور میوهای نافرازگرا میباشد لذا افزایش شیرینی
میوههای رسیده بیشتر مربوط به تجزیه اسیدهای آلی و در

داد با افزایش زمان انبارداری نسبت قند به اسید میوه افزایش

نهایت افزایش نسبت قند به اسید است (

پیدا میکند .بیشترین نسبت قند به اسید میوه در تیمار شاهد

 .)Scaramagli, 2002مقدار این اسیدهای آلی در بافت میوهها

 45روز بعد از انبارداری مشاهده شد (شکل  .)3کمترین کسر

و سبزیها به طور معمول بیش از اندازه مورد نیاز در چرخه

رسیدگی در تیمار  5درصد صمغ عربی و بیشترین آن در هر

کربس و سایر چرخههای متابولیکی بوده و زیادی آن در

دوره اندازهگیری ،در تیمار شاهد قابل مشاهده بود .وجود

واکوئل به شکل آزاد یا به شکل نمک پتاسیم ذخیره میشود و

اسیدهای آلی همراه قند اثر مهمی بر کسر رسیدگی میوه دارد و

کاهش اسیدیته در هنگام رسیدن به علت شرکت اسید در

نسبت بین قند و اسیدهای آلی عامل تعیین کنندهای در طعم

تنفس یا تبدیل آن به قند است (

میوه یا به عبارتی میزان پیشرفت رسیدگی میوه میباشد .از

 .)2010به نظر میرسد با گذشت زمان که از رطوبت اطراف

Bregoly and

Takahashi and Kakehi,
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با توجه به اینکه پوشش خوراکی میتواند میزان تنفس را

تغییر رنگ میوهها و سبزیها از رنگ سبز به سبز روشن و در

کاهش دهد ،بنابراین ممکن است در استفاده از اسیدهای آلی

نهایت زرد ،بنفش یا قهوهای میشود ( )Koca et al., 2007که

نیز تاخیر ایجاد کند ( .)Yaman and Bayoindirli, 2002اما در

با برخی از فعالیتهای بیوشیمایی میوه در زمان رسیدن نظیر

هرحال مقدار کم  TSS/TAدر میوههای پوشش داده شده نشان

میزان تنفس ،تولید اتیلن و تجزیه پروتئینها درارتباط است

از تاخیر در رسیدن بیش از حد میوهها و حفظ بهتر کیفیت

( .)Martinez et al., 2001عوامل محیطی مانند نور ،دما،

نسبت به نمونههای شاهد دارد.

رطوبت ،اکسیژن و اتیلن و عوامل درونی گیاه مانند فعالیت

رنگیزههای فتوسنتزی :نتایج حاصل از مقایسه میانگین

کلروفیالز و منیزیم دکالکتاز ()Magnesium dechelactase

دادههای مربوط به شاخص کلرفیل  aو  bنشان داد میوههای

میتوانند دلیل از دست رفتن رنگیزههای کلروفیل در طول

تیمار شده در طی نگهداری کلروفیل بیشتری در مقایسه با

انبارداری میوه و سبزیجات باشند ( .)Agüero et al., 2008با از

نمونههای شاهد داشتند اما به مرور زمان میزان هر دو نوع

دست رفتن کلروفیل رنگیزههای دیگری مثل کاروتنوئیدها

کلروفیل طی انبارمانی کاهش معنیداری یافت بهطوریکه در

ظاهر میشود .همچنین کاروتنوئیدها در طی مدت زمان

a

انبارداری از پایداری بیشتری برخوردار هستند .علی و همکاران

مربوطه به تیمار صمغ عربی 10درصد و کمترین میزان مربوط

( )2012گزارش نمودند پوشش خوراکی صمغ عربی روی میوه

به تیمار شاهد بود .میزان کلروفیل  bنیز درآخرین روز

گوجهفرنگی با تغییر فضای اتمسفر داخلی میوه سبب کاهش

انبارداری ( 45روز) در تیمار صمغ بادام کوهی  3/5درصد

سرعت تنفس و تولید اتیلن فرآیند رسیدن را به تأخیر انداخته

باالترین میزان و در تیمار شاهد کمترین میزان را به خود

و بدین سبب مقدار کل رنگیزهها بیشتر حفظ میشود.

اختصاص داد .در پایان دوره انبارداری ،میوههای شاهد به

همچنین ،چیتراواثی و همکاران ( )2014مشاهده کردند

وضوح کمترین میزان کلروفیل  aو  bرا نشان دادند .میزان

پوششدار کردن میوهها سبب حفظ و پایداری بیشتر رنگدانهها

کاروتنوئید در حبهها نیز روند مشابهی نظیر کلروفیل داشت و

میشود.

اخرین روز انبارداری ( 45روز) باالترین میزان کلروفیل

با گذر زمان میزان ان کاهش یافت .در پایان انبارداری نمونه-

اسکوربیک اسید (ویتامین  :)Cنتایج نشان داد میوههای

های تیمار شده با صمغ عربی  10درصد دارای بیشترین میزان

تحت پوشش صمغ ،میزان اسید اسکوربیک را در مقایسه با

کاروتنوئید و میوههای شاهد به وضوح کمترین میزان

شاهد بهتر حفظ نمودند .در پایان دوره انبارمانی ،بیشترین

کاروتنوئید را نشان دادند (جدول .)1کاهش میزان کلروفیل به

مقدار اسید اسکوربیک در میوههای تیمار شده با  3/5درصد

دلیل ممانعت از سنتز یا تخریب پیش سازهای این رنگیزه با

صمغ بادام کوهی و  15درصد صمغ عربی مشاهده شد

دخالت آنزیمهای درگیر اتفاق میافتد (.)Koca et al., 2007

(شکل .)4در تایید پژوهش حاضر ،اثرات مثبت استفاده از

در حالت عادی در داخل کلروپالست آنزیم کلروفیالز با غشای

پوشش صمغ عربی و کوهی بر میزان اسکوربیک اسید در

درونی پیوند داشته و با سوبسترای اصلی خود که با

گوجه فرنگی گزارش گردیده است (

تیالکوئیدها پیوند شده ،دسترسی ندارد ولی در طی فرآیند بلوغ

 .)2014مقدار اسید اسکوربیک به تدریج در میوههای تیمار

و پیری میوه یا برگ انسجام کلروپالست از بین رفته و این دو

شده و بدون پوشش در طول دوره انبارمانی کاهش یافت اما

ترکیب در تماس مستقیم با هم قرار گرفته که در نهایت منجر

بیشترین تلفات اسید آسکوربیک در انتهای آزمایش مربوط به

به تجزیه کلروفیل میشود ( .)Wang et al., 2005تجزیه

میوههای شاهد بود .اسید اسکوربیک یکی از پارامترهای مهم

Mahfoudhi et al.,

جدول -1ارر غلظتهای مختلف صمغ عربی و بادام کوهی بر میزان کلروفیل  b ،aو کاروتنوئید انگور رقیم حسیینی طیی دوره انبارمیانی
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رنگیزه (میلیگرم بر
گرم وزن تر)

کلروفیل

b

کاروتنوئید

صفر

15

30

45

شاهد

0/1068 a

0/0659hi

0/0598ij

0/0510j

صمغ عربی %5

-

0/0857de

0/0889cd

0/0879cde

صمغ عربی %10

-

ab

ab

cd

0/1071

0/1025

0/0904

صمغ عربی %15

-

0/0951bc

0/0702gh

0/0711gh

صمغ بادام کوهی %3

-

0/1058ab

0/0968bc

0/0772efg

صمغ بادام کوهی %3/5

-

0/0898cd

0/0854de

0/0859de

صمغ بادام کوهی %4

-

0/0827def

0/0712gh

0/0741fhg

شاهد

0/0803a

0/0561def

0/0449fg

0/0274h

صمغ عربی %5

-

bcd

ef

fg

0/0663

0/0503

0/0448

صمغ عربی %10

-

0/0607cde

0/0459gf

0/0329gh

صمغ عربی %15

-

0/0875ab

0/0558def

0/0352gh

صمغ بادام کوهی %3

-

0/0741abc

0/0450fg

0/0564def

صمغ بادام کوهی %3/5

-

0/0731abc

0/0580def

0/0611cde

صمغ بادام کوهی %4

-

0/0751abc

0/0626cde

0/0531def

شاهد

0/0313a

0/0257j

0/0234k

0/0210l

صمغ عربی %5

-

0/0297cd

0/0280h

0/0272i

صمغ عربی %10

-

c

b

ef

0/0302

0/0307

0/0291

صمغ عربی %15

-

0/0282gh

0/0271i

0/0260j

صمغ بادام کوهی %3

-

0/0289ef

0/0280h

0/0269i

صمغ بادام کوهی %3/5

-

c

de

fg

0/0302

0/0294

0/0287

صمغ بادام کوهی %4

-

0/0272i

0/0271i

0/0268i

صمغ بادام کوهی %3

-

0/0289ef

0/0280h

0/0269i

صمغ بادام کوهی %3/5

-

c

de

fg

صمغ بادام کوهی %4

-

0/0272i

0/0302

0/0294

0/0271i

0/0287

0/0268i

حروف مشابه نشان دهنده عدم معنیدار میباشد

در کیفیت مواد غذایی محسوب میشود و در مقایسه با سایر

بسیار حساس به اکسیژن بوده و در معرض آن به راحتی اکسید

مواد مغذی در طی عملیات فرآوری و دوره انبارداری بسیار

میشود ( .)Blokhina et al., 2003صمغها با ایجاد یک اتمسفر

حساس به اکسیداسیون میباشد ( .)Veltman et al., 2000اسید

اصالح شده ،مبادله گاز  O2را محدود کرده و میزان ورود اکسیژن

اسکوربیک یکی از آنتیاکسیدانهای قوی در کاهش اثرات

به داخل میوه را کاهش میدهند ،لذا مانع اکسیداسیون اسید

مضر ناشی از گونههای واکنشگر اکسیژن بوده و در عین حال

اسکوربیک میشوند (.)Hedayati and Niakousari, 2013

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 15:42 IRDT on Wednesday April 21st 2021

کلروفیل

a

تیمار

زمان (روز)

161

کاربرد برخی از پوششهای خوراکی روی خصوصیات بیوشیمیایی...

(حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم معنیداری میباشد).

همچنین میزان اسید آسکوربیک باالتر در میوههای پوششدار

باالتری از ترکیبات فنلی نسبت به شاهد کیفیت مطلوبتری

میتواند به تقویت سیستم دفاعی و حفظ کیفیت میوه در دوره

داشته باشند ( .)Hayaloglu and Demir, 2016این مواد نقش

انباری مربوط باشد (.)Khaliq et al., 2016

آنتیاکسیدانی داشته و موجب حذف رادیکالهای آزاد میشوند

میزان فنل کل :نتایج نشان داد میوههای تیمار شده با صمغ

( .)Ding et al., 1997پوشش خوراکی ممکن است با به تاخیر

عربی  10درصد و صمغ بادام کوهی  3/5درصد باالترین میزان

انداختن فرآیند پیری یا رسیدن ،سبب کاهش تلفات میزان فنل

فنل و شاهد کمترین میزان فنل را در انتهای دوره انبارداری

شود و یا با تقویت سیستم دفاعی میوه و حفظ کیفیت میوه در

داشتند (شکل .)5میزان فنل در دوره اول کمترین میزان در بین

طول نگهداری پس از برداشت اثر خود را اعمال نماید

دورههای اندازهگیری بود و به مرور زمان افزایش یافت و در

( .)Khaliq et al., 2016میزان فنل کمتر و یا کاهش پس از

دوره دوم ( 15روز) به بیشترین میزان خود رسید و پس از آن

دوره دوم انبارداری در شاهد نسبت به میوههای پوشش داده

دوباره میزان فنل کل تا پایان دوره انبارداری کاهش پیدا کرد.

شده ممکن است به دلیل سرعت باالتر تنفس باشد که منجر به

کمترین میزان فنل در شاهد در دوره چهارم ( 45روز) بود و

از دستدادن میزان فنل کل به علت تخریب ترکیبات فنلی

بیشترین میزان فنل در سطوح  4و  3درصد صمغ بادام کوهی و

خاص باشد ( .)Day, 2001همچنین ممکن است به علت پیری

 5و  10درصد صمغ عربی در دوره دوم بود .نتایج مشابهی در

و تجزیه ساختار سلول در طول دوره انبارداری باشد (

حفظ میزان فنل میوههای موز رقم "گرند ناین" گزارش

 .)al., 2010چنین به نظر میرسد که ترکیبات فنلی موجود در

گردیده است ( .)Alali et al., 2018فنلها جزء متابولیتهای

پوشش صمغ باعث افزایش محتوای ترکیبات فنلی در انگور

ثانویه گیاهی میباشند که توسط همه گیاهان سنتز میشوند و

شده باشد.

Ali et

Jeong et al.,

فعالیت آنتیاکسیدانی پوست و گوشت حبه :نتایج نشان

 .)2008ترکیبات فنلی با رنگ ،کیفیت حسی ،خواص تغذیهای

داد طی دورههای انبارداری بین تیمارهای مختلف بیشترین

میوه ،بلوغ میوه و جلوگیری از قهوهای شدن آنزیمی در ارتباط

میزان فعالیت آنتیاکسیدانی پوست و گوشت در دوره دوم بود

هستند ،بنابراین انتظار میرود میوههای پوششدار با مقادیر

و کمترین فعالیت آنتیاکسیدانی پوست و گوشت در زمان

مسئول عطر ،طعم و رنگ میوهها میباشند (
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دهنده عدم معنیداری میباشد).

برداشت بود بهطوریکه میزان فعالیت آنتیاکسیدانی پوست و

عالوه بر این ،برخی از عوامل دیگر از قبیل مقدار -βکاروتن،

گوشت به مرور زمان افزایش پیدا کرد و در دوره دوم به

ویتامین  Cو ویتامین  Eنیز بر فعالیت آنتیاکسیدان تاثیر بگذارد

بیشترین میزان خود رسید و پس از آن ،تنها در تیمار با 10

( .)Dumas et al., 2003تولید گونههای فعال اکسیژن و

درصد صمغ عربی افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی مشاهده شد

پراکسید هیدروژن نیز در میوههای برداشت شده در طی

اما در سایر تیمارهای مختلف تا پایان دوره انبارداری کاهش

انبارداری مهم است ( .)Zhu et al., 2008برای جلوگیری از

پیدا کرد .صمغ بادامکوهی  3درصد باالترین میزان فعالیت

ایجاد خسارت توسط رادیکالهای آزاد ،سلولها از استراتژی

آنتیاکسیدانی پوست و گوشت را در دوره دوم بین تیمارها

جالبی بهره میگیرند که عبارت از توسعه سیستم فعالیت آنتی

داشت درحالیکه مقدار  5و  10درصد صمغ عربی در دوره

اکسیدانی میباشد ( .)Spinardi, 2004این نتایج نشان میردهد

سوم و چهارم باالترین میزان فعالیت آنتیاکسیدانی پوست و

که پوشش خوراکی ،هر دو سیستم آنزیمی و آنتی اکسیدانی

گوشت حبه را داشتند .در هر دوره اندازهگیری ،شاهد کمترین

انگور را افزایش میدهد که احتماال به طور موثری ،مقدار

فعالیت آنتیاکسیدانی پوست و گوشت را داشت (شکل  a 6و

رادیکالهای آزاد متابولیکی را کنترل نموده در نتیجه سبب

 .)bفعالیت آنتیاکسیدانی به چندین عامل شامل ژنتیک ،شرایط

حفظ یکپارچگی غشای سلولی و بهبود مقاومت آنها میشود

محیطی ،تکنیکهای تولید مورد استفاده ،تاریخ برداشت و

( .)Meng et al., 2008با توجه به اینکه پوشش صمغ در حفظ

( Dumas et al.,

ترکیبات فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی میوههای پوشش داده

 .)2003بهطورکلی ،بین میزان فنل کل و ظرفیت آنتیاکسیدان

شده در مقایسه با شاهد موثر بوده است ،ممکن است پوشش

(Reyes and Cisneros-

صمغ با کاهش آسیب میوه از طریق تحریک قدرت

 .)Zevallos, 2003فعالیت آنتیاکسیدانی کل وابسته به فرآیند

مهارکنندگی رادیکالهای آزاد این عمل را انجام داده باشد.

رسیدن میوه میباشد .در هنگام رسیدن ،فعالیت آنتیاکسیدانی

همچنین ،افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی در نمونههای پوشش

کل افزایش مییابد و این افزایش عمدتاً به دلیل تغییرات در

داده شده با صمغ نسبت به شاهد میتواند به دلیل افزایش

فعالیت آنتیاکسیدانی لیپوفیل است (.)Cano et al., 2003

میزان ترکیبات فنلی در میوههای تیمار شده باشد .عالوه بر این،

شرایط انبارداری پس از برداشت بستگی دارد
ها ،همبستگی مثبت وجود دارد
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در دوره انبارمانی (حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم معنیداری میباشد).

شکل -7ارر غلظتهای مختلف صمغ عربی و بادام کوهی بر میزان کربوهیدرات محلول کل میوه انگور رقم حسینی در دوره انبارمانی
(حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم معنیداری میباشد).
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پوشش غنی از ترکیبات فنولی با فعالیت آنتیاکسیدانی قابل

میشود و اولین مرحله پاسخ انحالل کربوهیدراتهای دیواره

توجه بوده که میتواند در فعالیت آنتیاکسیدانی میوه نقش

سلولی و افزایش مواد جامد محلول میباشد و به دلیل اینکه

داشته باشد .همچنین فلزیانی و همکاران ( )2013بیان نمودند

انگورهای پوششدار شده نسبت به شاهد کمتر تحت تنش

که فعالیت آنتیاکسیدانی و فنلها توسط پوشش خوراکی

بودهاند ،لذا افزایش کربوهیدرات در آنها نیز کمتر بوده است.

کیتوزان در انگور افزایش یافته و باعث مهار  H2O2میشوند.
کربوهیدرات محلول کل :نتایج نشان داد در طی دوره

نتیجهگیری کلی

انبارداری میزان کربوهیدرات محلول کل روند افزایشی داشت

با بررسی انگورهای پوششداده شده با صمغ عربی و

بطوریکه میزان آن در میوههای شاهد بیشتر از میوههای

بادامکوهی طی انبارداری میتوان دریافت که استفاده از این

پوششدار بود .کمترین میزان کربوهیدرات محلول در زمان

پوششها روی انگور از میزان کاهش وزن در طی زمان

برداشت بود و در دوره چهارم اندازه گیری ( 45روز) به

انبارداری کاسته و نرم شدن بافت را در مقایسه با نمونههای

بیشترین میزان خود رسید .در هر حال در آخرین روز

شاهد به تاخیر میاندازند .انگورهای پوشش داده شده در

انبارداری کمترین میزان کربوهیدرات محلول کل مربوط به

مقایسه با میوههای فاقد پوشش از کاهش مقدار

تیمارهای  5درصد صمغ عربی و  3درصد صمغ بادام کوهی و

اسیدآسکوربیک و افزایش کسر رسیدگی طی انبارداری

بیشترین میزان کربوهیدرات محلول کل مربوط به تیمار شاهد

جلوگیری کردند .همچنین پوشش خوراکی صمغ عربی و بادام

بود (شکل  .)7مطالعات نشان میدهد استفاده از پوششهای

کوهی غلظت رنگیزههای فتوسنتزی ،فنل ،کربوهیدارت و

خوراکی حاوی صمغ منجر به حفظ میزان کربوهیدرات در

فعالیت آنتیاکسیدانی میوه انگور را در سطح مطلوبتری

مقایسه با میوههای شاهد میشود (.)Maqbool et al., 2011

نسبت به نمونههای شاهد حفظ نمودند .در بین غلظتهای

وظایف کربوهیدرات ذخیره انرژی و تشکیل اجزاء ساختاری

مختلف صمغ عربی و بادام کوهی نیز غلظت  5درصد صمغ

سلول میباشد .کربوهیدراتهای ساده ،که محصوالت اولیه

عربی و غلظت  3/5درصد بادام کوهی در بیشتر پارامترها با

فتوسنتز هستند ،جزء مهمی از ویژگیهای کیفی محصول را

سایر غلظتها اختالف معنیدار داشته و خصوصیات کیفی و

تشکیل میدهند .در شرایط تنش کربوهیدراتهای محلول

حسی میوه انگور را در مقایسه با سایر تیمارها بهتر حفظ کرده

افزایش مییابند .محققان دالیل این افزایش را تبدیل

و ماندگاری محصول را افزایش دادند .به نظر میرسد غلظت

مولکولهای بزرگ مانند نشاسته و ساکارز به مولکولهای

های اشاره شده صمغ عربی و بادام کوهی به عنوان غلظت

کوچکتر مانند گلوکز و فروکتوز ،کاهش مصرف قند و کاهش

بهینه شناخته شده و پتانسیل عمر انباری با استفاده از این

رشد و توسعهی سلولها که سبب کاهش تبدیل شدن

تیمارها قابل افزایش است .همچنین غلظت  15درصد صمغ

کربوهیدراتهای محلول به پلیساکاریدهای ساختمانی

عربی و  4درصد صمغ بادامکوهی در بیشتر شاخصهای کیفی

میشود ،بیان میکنند (جلیلی مرندی و همکاران .)1391 ،به

اندازهگیری شده خوب عمل نکرده و تفاوت آماری معنیداری

دلیل اینکه در طی دوره انبارداری میوه تحت تنشهایی مانند از

با شاهد نداشت.

منابع:
جلیل مرندی ،ر )1383( .فیزیولوژی بعد از برداشت (جابجایی و نگهداری میوه ،سبزی و گیاهان زینتی) .انتشارات جهاد دانشگاهی
ارومیه 296.صفحه.
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 وزارت.) آمارنامه کشاورزی1396( . ش، و یاری.م، عباسی،. ر، عباسطاقانی،. ش، محمدنیا افزری،.ک، احمدی،. ح،عبادزاده
. مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی،جهادکشاورزی
Abbasi, K. S., Anjum, N., Sammi, S., Masud, T. and Ali, S. (2011) Effect of coatings and packaging material on the
keeping quality of mangoes (Mangifera indica L.) stored at low temperature. Pakistan Journal of Nutrition 10: 129138.
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Abstract
Edible coatings have been used to preserve, improve the quality and increase the longevity of fruits and vegetables. The
aim of this study was to investigate the effect of two types of edible coatings on based natural gum on qualitative
attributes and storage life of grape cv. Hosseini as a factorial experiment and completely randomized design. Fruits
were immersed in Arabic gum (0, 5, 10 and 15 concentrations) and Almond gum (0, 3, 3.5 and 4 concentrations) in tree
sampling times (at harvvest, 15, 30 and 45 day). All treated fruits were stored in a cold storage at 1±0.5 °C and 95%
RH for 45 days. Every 15 days, the percentage of weight loss, firmness, ripening index (TSS/TA), total phenol, vitamin
C, amount of photosynthetic pigments, total carbohydrate and antioxidant activity of the skin and flesh of berries were
measured. The results of the present study showed that the coated samples had lower weight loss and better firmness
than the uncoated samples. Also, coated fruits were able to preserve vitamin C, total phenol, pigments and antioxidant
activity of the skin and flesh of berry better and the amount of TSS/TA and total carbohydrates increased lower than the
control samples. It was concluted that the concentrations of %5 Arabic gum and %3.5 Almond gum had a significant
defference in most of the parameters with other concentrations and the qualitative and sensual attributes of berry could
be preserved better than other treatments and extended fruit storage life.
Keywords: Gum, Weight Loss, Antioxidative Capacity, Berry Quality and Longevity
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