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چکیده
رنگ پوست و بذر پوشينة (آريل) انار (بخش خوراکی) از شاخصهايی است که کيفيت ميوه و انتخاب مصرفکننده را تحت تأثير قرار
 واکس ژداسول و واکس بريتکس) بر شاخصهای رنگ آريل و، درصد2  و1  در اين پژوهش تأثير سه نوع پوشش (کيتوزان.میدهد
 شاخصهای. درجة سلسيوس بررسی شد4/5  روز انبارداری در دمای121 آنتوسيانينهای موجود در آب انار رقم ملس ساوه در دورۀ
 نتايج وجود مشتقات مونو و دیگلوکوزيدی. روز پس از آغاز انبارداری نيز اندازهگيری شدند121  و11 ،41  در،يادشده پيش از تيمار
 نوع آنتوسيانين تحت تأثير نوع تيمار و زمان، بنابر اين نتايج. سيانيدين و پالرگونيدين را در هنگام برداشت ميوه نشان داد،دلفينيدين
،) و خلوص رنگ (کروما) کاهش يافتL*(  همچنين در چهل روز نخست انبارداری شاخص روشنايی.انبارداری قرار نگرفت
درحالیکه شاخص زاوية هيو و آنتوسيانين کل در اين مدت افزايش يافت که نشاندهندۀ ادامة ساخت (سنتز) آنتوسيانين در فرآيند
 و خلوص رنگ افزايش و زاوية هيو و ميزانL*  پس از آن تا پايان دورۀ انبارداری بهتدريج شاخص.دوران پس از برداشت ميوه است
 نتايج نشان داد آنتوسيانينهای. بهطوریکه ميزان کاهش در ميوههای تيمارشده کمتر از شاهد بود،آنتوسيانين کل کاهش يافت
 بنا بر نتايج بهدستآمده از اين پژوهش در مقايسه بين پوششهای مورد.دیگلوکوزيدی پايدارتر از انواع مونوگلوکوزيدی است
. درصد در حفظ شاخصهای رنگ بذر پوشينه و ميزان آنتوسيانين ميوۀ انار مؤثرتر بودند2  تيمار واکس ژداسول و کيتوزان،استفاده
. واکس، کيفيت ميوه، کيتوزان،)HPLC(  فامنگاری، انار:واژههاي کلیدي
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ABSTRACT
Pomegranate aril and peel fruit colour are important factors affect fruit quality and consumer preference. In this
study, the effects of three coating treatments (1 and 2% chitosan, Xedasol M14 and Britex Ti wax) investigated on the
aril colour parameters and anthocyanins content of pomegranate fruit cv. Malas-e-Saveh during 120 days storage at
4.5˚C. Above traits were measured at harvest time and 40, 80 and 120 days after storage. The results appeared
diglucosides and –mono glucosides derivatives of cyanidin, delphinidin and pelargonidin in the pomegranate juice at
harvest time. The profile of individual anthocyanins pomegranate juice was not affected by coating treatments and
storage time. Up to 40 days storage, L* and chroma parameters reduced while in this time hue angle and total
anthocyanin content increased. It is reflected that the anthocyanin synthesis continues in harvested fruit. Then, up to
the end of storage the L* and chroma parameters gradually reduced and hue angle and total anthocyanin content
increased that the level of reducing in the treated fruits were lower than that untreated fruits. The results showed that
the diglucoside anthocyanins were more stable than the monoglucosides. Overall, xedasol and 2% chitosan coating
treatments were more effective in maintaining of the colour parameters and anthocyanin content.
Keywords: Chitosan, chromatography (HPLC), pomegranate, fruit quality, wax.

* Corresponding author E-mail: hmeighani@ujiroft.ac.ir

Tel: +98 913 199 3803

علوم باغبانی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،7زمستان 5931

417

انار ( )Punica granatum L.یکی از کهنترین
ميوههایی است که بر پایۀ شواهد تاریخی ،ایران مبدأ و
خاستگاه اصلی آن بوده و از ایران به دیگر نقاط جهان
گستردهای در

پراکنده شده است .امروزه انار بهطور
بسياری از نقاط گرمسيری و نيمه گرمسيری جهان
کشت میشود ( .)Mousavinezhad et al., 2009بخش
خوراکی انار بذر پوشينه (آریل) نام دارد که حدود 17
درصد وزن ميوه را تشکيل میدهد و شامل  47درصد
آبميوه و  77درصد بذر است .ميوة انار بهصورت تازه
فرآوریشده مصرف میشود ( Varasteh et al.,

یا
 .)2012آب انار ميزان زیادی اسيدهای آلی ،قند،
پلیساکارید ،آنتوسيانين ،ترکيبهای فنلی ،آسکوربيک
اسيد (ویتامين ث) و نمکهای کانی دارد ( Gil et al.,
 .)2000وجود ترکيبهای باال سبب شده که آب انار
فعاليت پاداکسندگی (آنتیاکسيدانی) باالیی داشته
باشد .بنابراین تمایل افراد به مصرف انار به سبب نقشی
که در سالمتی انسان دارد ،روزبهروز در حال افزایش
است که این حالت نيز افزایش سطح زیر کشت و توليد
انار را به همراه دارد (.)Fawole & Opara, 2013a
رنگ قرمز پوست و بذر پوشينۀ انار مربوط به رنگيزة
آنتوسيانين است .آنتوسيانينهای شناختهشده در آب انار
شامل مشتقات مونو ( )-9و دی ( 9و  )-1گلوکوزیدی
9
7
5
سيانيدین  ،دلفينيدین و پالرگونيدین است ( Miguel
 .)et al., 2004; Fawole & Opara, 2013bتشکيل
آنتوسيانين تحت تأثير عاملهای مختلفی مانند دما و
نور ،pH ،هورمونهای گياهی ،متابوليتهای ثانویه،
عنصرهای غذایی و شرایط پس از برداشت قرار
میگيرد ( Holcroft & Kader, 1999; He et al.,
 .)2010گزارشهای موجود گویای آن است که ساخت
(سنتز) آنتوسيانين در شرایط پس از برداشت حتی در
انبار سرد نيز میتواند ادامه پيدا کند و تيمارهای پس
از برداشت ،ميزان ساخت و یا تخریب آنتوسيانين را
تحت تأثير قرار میدهد ( ;Holcroft & Kader, 1999
.)Miguel et al., 2004; Varasteh et al., 2012

گرچه به نظر میرسد ميوة انار پوست به نسبت
کلفت و ضخيمی دارد ،اما فضاهای زیادی در آن وجود
دارد که حرکت آزاد بخارآب را امکانپذیر میسازد و
آن را به از دست دادن رطوبت حساس میسازد
( .)Kader et al., 1984از دست دادن آب منجر به
خشکيدگی و چروکيدگی پوست ميوة انار میشود که
کيفيت و بازارپسندی آن را تحت تأثير قرار میدهد
(.)Nanda et al., 2001; Fawole & Opara, 2013a
واکسها و پوششهای خوراکی انتقال اکسيژن و
بخار آب از سطح ميوه را کاهش میدهند و
بهاینترتيب تنفس ميوه کم و انبارمانی آن افزایش
مییابد ( .)Falguera et al., 2011کيتوزان پوشش
استيلهشده

خوراکی است که در حقيقت کيتين دی
است و از پوستۀ سختپوستانی چون خرچنگ و ميگو
به دست میآید که با ایجاد یک الیۀ نيمه تراوا در
اطراف ميوه میتواند انبارمانی آنها را افزایش دهد
( .)Jiang et al., 2005در پژوهشی ،تيمار پس از
برداشت توتفرنگی با کيتوزان افزایش سفتی بافت
ميوه را در مقایسه با شاهد موجب شد (Bhaskara-
 .)Reddy et al., 2000همچنين کاربرد پس از برداشت
کيتوزان کاهش آنتوسيانين در ليچی ( Jiang et al.,
 ،)2005توتفرنگی ( )Vargas et al., 2006و انار
( )Varasteh et al., 2012را به تأخير انداخت .در
پژوهشی دیگر پوشش بذر پوشينههای انار با کيتوزان
کاهش فنول کل ،آنتوسيانين کل ،و ظرفيت
پاداکسندگی را در دورة نگهداری در دمای  7درجۀ
سلسيوس کم کرد (.)Ghasemnezhad et al., 2013
واکس کارنابا 7از برگها و جوانههای برگی نخل
روغنی 1که متعلق به خانوادة پالماسه 6است به دست
میآید و بهطور تجاری بهعنوان عامل براقکننده در
مواد آرایشی ،داروسازی ،دندانپزشکی ،کشاورزی و
صنایع غذایی و پوشش آبنبات استفاده میشود.
واکس کارنابا بهتنهایی و یا ترکيب با دیگر مواد
بهعنوان پوشش نگهدارندة محصوالت کشاورزی نيز
استفاده میشود ( .)Goncalves et al., 2010ميوة انار

1. Cyanidin
2. Delphinidin
3. Pelargonidin

4. Carnauba wax
5. Copernicia cerifera Mart.
6. Palmaceae

مقدمه

ميغانی و همکاران :تأثير پوششهای مختلف پس از برداشت بر ميزان رنگ و ...

تيمارشده با واکس کارنابا بهتنهایی و یا همراه با
پوترسين غلظت باالتری از آنتوسيانين ،ظرفيت
پاداکسندگی ،آسکوربيک اسيد ،تانن و ویژگیهای
حسی در دورة انبارداری نشان داد ( Barman et al.,
 .)2011در پژوهشی دیگر واکس کارنابا فرآیند رسيدن،
کاهش وزن و تغيير رنگ گوشت و پوست ميوه انبه را
کند کرد ،اما تأثيری بر ميزان ویتامين ث نداشت
( .)Hoa & Ducamp, 2008بهطورکلی واکسها و
پوششهای خوراکی با تغيير اتمسفر درونی ميوه،
ميزان متابوليتهای ثانویه ،فعاليت پاداکسندگی،
کيفيت حسی ،رنگ ،سفتی ،رشد ميکروبی ،توليد
اتيلن و ترکيبهای فرار را تحت تأثير قرار میدهند
( .)Falguera et al., 2011رقم ملس ساوه معروفترین
انار کشتشده در استان مرکزی است که بيشترین
سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است و
ميوههایی با اندازة متوسط تا درشت و رنگ پوست و
بذر پوشينۀ قرمز توليد میکند .در این پژوهش ضمن
نگهداری ميوة انار در دمای پایين ،تأثير سه نوع
پوشش ميوه بر حفظ شاخصهای رنگ و نوع و ميزان
آنتوسيانين بررسی شد.
مواد و روشها
ميوههای انار رقم ملس ساوه در زمان بلوغ تجاری از
درختان پانزده سالۀ موجود در یک باغ تجاری انار واقع در
شهرستان ساوه برداشت و بیدرنگ در همان روز به
آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه گيالن منتقل شدند.
در آغاز ميوههای ناسالم شامل ميوههای آفتابسوخته،
ترکيده ،آفتزده ،لهشده و ضربدیده جدا شد .ميوههای
سالم و با اندازة متوسط ( 933-913گرم) انتخاب و پس
از تميز کردن گردوخاک از روی سطح ميوهها ،به  1گروه
(هر گروه شامل  71عدد ميوه) تقسيم شدند.
اعمال تيمار

آزمایش بهصورت فاکتوریل با دو عامل نوع پوشش
شامل غلظتهای  5و  7درصد کيتوزان با وزن
مولکولی متوسط ( 733کيلو دالتون) از شرکت فلوکا
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سوئيس ،5واکس ژداسول ام  757حاوی امولسيون 74
درصد کارنابا به همراه افزودنیهای غذایی از شرکت
7
ژدا اینترنشنال فرانسه 9و واکس بریتکس تیآی
حاوی  57درصد روزین چوب به همراه ایمازاليل 3/7
درصد و تيابندازول  1درصد از شرکت برودکس
اسپانيا 1و شاهد (بدون پوشش) و زمان نمونهبرداری
(پيش از اعمال تيمار (روز  )3و  73 ،73و  573روز
پس از نگهداری ميوهها در سردخانه) با سه تکرار در
قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد .ميوهها در تيمار
کيتوزان به روش غوطهوری 6به مدت دو دقيقه و در
تيمار واکس با استفاده از روش برسزنی 4پوششدار
شدند .سپس ميوههای پوششدارشده در دمای اتاق
قرار گرفت تا خشک شوند .شمار پانزده عدد ميوه از
هر تيمار درون سبدهای پالستيکی نگهداری ميوه قرار
گرفتند و بهعنوان یک تکرار در نظر گرفته شد .آنگاه
سبدها در سردخانه با دمای  7/1±3/1درجۀ سلسيوس
و رطوبت نسبی  33±1درصد به مدت چهار ماه قرار
داده شدند .در هر مرحله نمونهبرداری پنج عدد ميوه از
هر تکرار برداشته شد و به روش دستی پوست و دانه از
هم جدا شد ،بخشی از بذر پوشينهها برای اندازهگيری
شاخصهای رنگ و بخش دیگر پس از آبگيری با
آبميوهگير دستی برای اندازهگيری نوع و ميزان
آنتوسيانين استفاده شد.
ارزیابی ویژگیها
شاخصهاي رنگ بذر پوشينه

شاخصهای رنگ بذر پوشينه با استفاده از دستگاه
رنگسنج (مدل  Minolta–CR400ساخت کشور ژاپن)
اندازهگيری شدند .برای این منظور ميزان  73گرم بذر
پوشينه درون یک پتریدیش قرار گرفتند و
شاخصهای رنگ در سهنقطه از بذر پوشينهها خوانده
شد ( .)Fawole & Opara, 2013aدر این روش مقادیر
*[ Lدرخشندگی )L=0( ،سياه مطلق تا L=100
1. Fluka, Buchs, Switzerland
2. Xedasol M14
3. Xeda International Co. France
4. Britex Ti
5. Brodex Co. Spain
6. Dipping
7. Brushing
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(سفيد مطلق)][ a* ،سبزی ( )-به قرمزی ( ])+و
[آبی ( )-به زردی ( ،])+زاویۀ رنگ [ = Hue angle
)* ]arctan (b*/aو خلوص رنگ (کروما) =Chroma
 (a*2 + b*2)1/2اندازهگيری شدند.
*b

نوع و ميزان آنتوسيانينها

برای اندازهگيری نوع آنتوسيانينها ،در آغاز آب انار به
مدت ده دقيقه با سرعت  53333دور در دقيقه
سانتریفيوژ شدند .آنگاه محلول روشناور بهمنظور حذف
ذرات باقیمانده از پاالیشگر استات سلولزی 3/71
ميکرونی عبور داده شد .سپس  53ميکروليتر از آب انار
پاالیششده به دستگاه فامنگار (کروماتوگراف) مایع با
کارایی باال ( )HPLCتزریق شد .سامانۀ مورد استفاده
مدل  Unicam-Crystal-200مجهز به آشکارساز UV-
 Visibleبود .برای جداسازی از ستون Bondapack-C18
مدل ( )Waters 2487به طول  513ميلیمتر و قطر 7/6
ميلیمتر با روزنههایی به اندازة  53ميکرومتر استفاده شد.
حالت (فاز) متحرک شامل متانول خالص با درجۀ HPLC
و فرميک اسيد  1درصد بود .جداسازی به روش گرادیان
و با استفاده از حالت متحرک فرميک اسيد  1درصد ()A
و متانول ( )Bصورت گرفت .ميزان نسبی حالت  Bدر
پانزده دقيقه با یک شيبخطی از  51درصد به  91درصد
رسيد ،سپس تا دقيقۀ  73با سرعت ثابت ادامه یافت.
سرعت جریان حالت متحرک  5ميلیمتر بر دقيقه و
طولموج  153نانومتر بود .محاسبۀ غلظت با استفاده از
روش استاندارد خارجی و با مقایسۀ زمانهای بازداری
آنتوسيانينهای موجود در نمونه با استانداردهای خالص
هر آنتوسيانين (شرکت اکستراسنتز -فرانسه) 5انجام
گرفت ( .)Miguel et al., 2004در پایان با استفاده از
سطح زیر منحنی هر آنتوسيانين ،نوع و غلظت
آنتوسيانينهای موجود در نمونههای مختلف آب انار
تعيين شد .از حاصلجمع تکتک آنتوسيانينها،
آنتوسيانين کل محاسبه شد.
تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار SAS
) (V. 9.1و مقایسۀ ميانگينها از آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال  1درصد صورت گرفت.
1. Extrasynthese, Ltd., France

نتايج و بحث
شاخصهاي رنگ بذر پوشينه

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد که تأثير سادة
تيمار پوشش ،دورة انبارداری و اثر متقابل آنها بر
شاخصهای رنگ بذر پوشينه (* ،Lخلوص رنگ و
زاویۀ هيو) در دورة انبارداری در سطح احتمال 5
درصد معنیدار است .مقایسۀ ميانگينها نشان داد که
بين تيمارهای مختلف پوششی از نظر شاخص * Lو
زاویۀ هيو در پایان دورة انبارداری اختالف معنیداری
وجود دارد ،البته پس از گذشت چهل روز از انبارداری
ميوهها ،کاهش معنیداری در شاخص * Lو زاویۀ هيو
در همۀ تيمارها نسبت به زمان برداشت مشاهده شد.
سپس مقادیر شاخص * Lو زاویۀ هيو تا پایان دورة
انبارداری افزایش یافت ،که ميزان افزایش در ميوههای
شاهد بهطور معنیداری بيشتر از تيمارهای پوششی
بود .در پایان دورة انبارداری ،تأثير پوششهای مختلف
بر شاخص روشنایی معنیدار نبود ،اما ميزان زاویۀ هيو
در تيمار واکس بریتکس بهطور معنیداری بيشتر از
کيتوزان  7درصد و واکس ژداسول بود ،ولی با تيمار
کيتوزان  5درصد از لحاظ آماری تفاوت معنیداری
مشاهده نشد (جدول  .)5شاخص خلوص رنگ در دورة
 573روز انبارداری در ميوههای تيمارشده و شاهد
کاهش یافت ،اما ميزان کاهش در ميوههای شاهد
بهطور معنیداری بيشتر از ميوههای تيمار شده بود،
گرچه پس از چهل روز انبارداری ميزان خلوص رنگ
افزایش یافت که این افزایش در شاهد بهطور
معنیداری بيشتر از ميوههای تيمارشده بود ،اما
پسازآن تا پایان دورة انبارداری ميزان آن کاهش یافت
(جدول .)5
رنگ یکی از مهمترین ویژگیهای ارزیابی عمر پس
از برداشت و کيفيت ميوههاست .تحقيقات پيشين
نشان داد که پوششهای مختلف در دورة انبارداری
تغيير شاخصهای رنگ ميوه را به تأخير انداخت و
باعث حفظ رنگ ميوه در طول دورة نگهداری پس از
برداشت شد ( Jiang et al., 2005; Vargas et al.,
.)2006; Hu et al., 2011; Varasteh et al., 2012
افزایش شاخص زاویۀ هيو در بذر پوشينههای انار رقم
ملس ساوه تا چهل روز پس از انبارداری میتواند
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بهواسطۀ ادامۀ ساخت آنتوسيانين در بذر پوشينههای
انار باشد .نتایج همسانی نيز در انار رقم رباب نیریز
تيمارشده با کيتوزان ( )Varasteh et al., 2012و رقم
واندرفول نيز گزارش شده است ( Holcroft et al.
 .)1998از سویی،کاهش زاویۀ هيو در پایان دورة انباری
نيز میتواند نتيجۀ آسيب آنتوسيانينها باشد که با
نتایج  (2012) Varasteh et al.همخوانی دارد.
در این پژوهش شاخص * Lو خلوص رنگ بذر
پوشينۀ انار در ميوههای پوششدار و شاهد در دورة
انبارداری افزایش یافت .افزایش شاخص روشنایی و
خلوص رنگ در ميوههای انار تيمارشده با کيتوزان
( )Varasteh et al., 2012و انبۀ تيمارشده با واکس
کارنابا ،سمپرفرش 5و ژل آلوئه ()Dang et al., 2008
نيز گزارش شده است .بهنظر میرسد تيمارهای
پوشش بهکاررفته با حفظ بيشتر آنتوسيانينهای
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موجود در بذر پوشينه تغيير شاخصهای رنگ را در
مقایسه با شاهد کندتر کرد .در آناناس نيز کاربرد
واکس کارنابا سبب به تأخير انداختن تغيير رنگ
ميوهها در دورة انبارداری شد (.)Hu et al., 2011
همچنين در توتفرنگی و تمشک جنگلی استفاده از
پوشش کيتوزان باعث به تأخير افتادن تغيير رنگ
ميوهها شد ،در این ميوهها کيتوزان با کاهش از دست
رفتن رطوبت ،تغيير  pHرا به تأخير انداخته و باعث
کاهش فعاليت آنزیم پلیفنول اکسيداز ( 7)PPOو
حفظ رنگ قرمز آنتوسيانين شد (.)Han et al., 2004
بنابراین ،به نظر میرسد که تفاوت تيمارهای پوششی
در حفظ شاخصهای رنگ بذر پوشينه میتواند به
تواناییشان در به تأخير انداختن پيری و کاهش
فعاليت آنزیمهای تجزیهکنندة آنتوسيانين مربوط
باشد.

جدول  .5تأثير تيمار پوشش بر شاخصهای رنگ بذر پوشينۀ انار رقم ملس ساوه در دورة انبارداری
Table 1. The effect of coating treatment on the colour parameters of pomegranate aril cv. Malas-e-Saveh during storage
120
30.73 a
27.19 b
26.73 bcd
27.50 bcde
25.80 b
29.96 a
24.02 bc
23.87 c
22.49 c
25.91 b
20.05 j
21.63 hi
22.14 ghi
22.51 fgh
21.17 i

)Storage duration (Days
40
80
18.98 j
25.43 cde
20.48 ij
25.14 def
20.00 j
22.12 hi
20.27 j
24.52 fgh
19.50 ij
23.50 efg
14.95 f
22.73 c
16.99 e
20.18 d
16.51 e
19.89 d
15.54 ef
19.97 d
16.34 ef
20.11 d
26.33 a
22.70 fgh
24.79 bcd
23.41 ef
25.15 bc
24.16 cde
25.86 ab
23.16 efg
25.28 abc
23.16 efg

)0 (at harvest
23.05 gh
23.05 gh
23.05 gh
23.05 gh
23.05 gh
19.67 d
19.67 d
19.67 d
19.67 d
19.67 d
23.96 de
23.96 de
23.96 de
23.96 de
23.96 de

Colour parameters

Treatment
Control
1% Chitosan
2% Chitosan
Xedasol M14
Britex Ti
Control
1% Chitosan
2% Chitosan
Xedasol M14
Britex Ti
Control
1% Chitosan
2% Chitosan
Xedasol M14
Britex Ti

*L

Chroma

e

ea

* ميانگينهای دارای حرفهای متفاوت در سطرها و ستونهای مختلف برای هر صفت در سطح  1درصد تفاوت معنیداری دارند.
* Means with different letter in each column and row for each parameters are significantly different at 5% probability level.

نوع و ميزان آنتوسيانين

شش نوع آنتوسياین (دلفينيدین  9و  -1دیگلوکوزید،
سيانيدین  9و  -1دیگلوکوزید ،پالرگونيدین  9و -1
دیگلوکوزید ،دلفينيدین  -9مونوگلوکوزید ،سيانيدین
 -9مونوگلوکوزید و پالرگونيدین  -9مونوگلوکوزید) در
آبميوة انار رقم ملس ساوه به روش فامنگار مایع با
کارایی باال در زمان برداشت شناسایی شد (شکل .)5
ميزان آنتوسيانين کل آب انار رقم ملس ساوه در

هنگام برداشت  797/75ميلیگرم در ليتر بود که از
این ميزان حدود  47درصد مربوط به آنتوسيانينهای
دیگلوکوزیدی و بقيه مونوگلوکوزیدی هستند.
آنتوسيانين غالب در انار ملس ساوه ،سيانيدین  9و -1
دیگلوکوزید بود که حدود  17درصد آنتوسيانين کل
را تشکيل داد (شکل .)7
1. Semperfresh
)2. Polyphenol oxidase (PPO
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نتایج ارزیابی آنتوسيانينها در دورة انبارداری در
تيمارهای مختلف نشان داد که نوع تيمار پوششی و زمان
انبارداری روی نوع آنتوسيانينها تأثيری نداشت ،اما
ميزان آنها تحت تأثير قرار گرفت .در این زمينه تأثير
تيمار پوشش ،دورة انبارداری و اثر متقابل تيمار و مدت
انبارداری در سطح احتمال  5درصد بر ميزان آنتوسيانين

کل و نوع آنتوسيانينها بهجز پالرگونيدین مونو و
دیگلوکوزید معنیدار شد .درحالیکه تنها اثر سادة دورة
انبارداری بر ميزان آنتوسيانينهای پالرگونيدین مونو و
دیگلوکوزید در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود ،اما
تيمار پوشش و اثر متقابل تيمار پوشش و مدت انبارداری
بر آنها اثر معنیداری نشان نداد.

1- delphinidin 3,5-diglucoside
2- cyanidin 3,5-diglucoside
3- pelargonidin 3,5-diglucoside
4- delphinidin 3-glucoside
5- cyanidin 3-glucoside
6- pelargonidin 3-glucoside

شکل  .5فامنگار آنتوسيانينهای موجود در آب انار رقم ملس ساوه در هنگام برداشت
Figure 1. A chromatogram of anthocyanins in the pomegranate juice cv. Malas-e-Saveh at harvest time.

نتایج نشان داد که ميزان هر یک از آنتوسيانينها
و آنتوسيانين کل بذر پوشينۀ انارهای تيمارشده و
شاهد در چهل روز نخست انبارداری اندکی افزایش
یافت و سپس تا پایان دورة انبارداری ميزان آنها
بهتدریج کاهش یافت .در پایان دورة انبارداری
ميوههای تيمارشده در مقایسه با شاهد آنتوسيانين
بيشتری داشتند یا به عبارتی تيمار پوشش باعث
کندتر شدن روند کاهش آنتوسيانين در دورة انبارداری
شد .در این زمان بيشترین ميزان آنتوسيانين کل با
ميانگين  757/71ميلیگرم در ليتر آبميوه از تيمار
واکس ژداسول بهدست آمد که با شاهد و دیگر
تيمارهای پوشش بهجز غلظت  7درصد کيتوزان از لحاظ
آماری اختالف معنیداری نشان داد و کمترین ميزان
آنتوسيانين با ميانگين  569/93ميلیگرم در ليتر از
ميوههای گروه شاهد به دست آمد (شکل  .)9ميزان

کاهش آنتوسيانينهای مونوگلوکوزیدی در دورة انبارداری
در ميوههای شاهد و پوشش دادهشده بيشتر از انواع
دیگلوکوزیدی بود ،بهطوریکه در پایان دورة انبارداری
حدود  43درصد آنتوسيانين ميوههای گروه شاهد از نوع
دیگلوکوزیدی و  75درصد مونو گلوکوزیدی بود که در
مقایسه با آغاز آزمایش آنتوسيانينهای مونوگلوکوزیدی
درصد کمتری را تشکيل میدهند (شکل .)7
آنتوسيانين عامل اصلی رنگ پوست ميوه و بذر
پوشينۀ انار است .آنتوسيانينهای موجود در بذر
پوشينه ،سيانيدینها (عامل رنگ قرمز) ،دلفينيدینها
(عامل رنگ ارغوانی یا بنفش) و پالرگونيدینها (عامل
رنگ قرمز روشن تا قرمز نارنجی) هستند ( Gil et al.,
 .)2000نوع آنتوسيانينهای استخراجشده از آب انار
رقم ملس ساوه همسان آنتوسيانينهای گزارششده از
رقمهای انار ( Gil et al., 2000; Miguel et al.,
دیگر 
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.2004; Alighourchi et al., 2008; Varasteh et al.,
 )2012است اما ميزان نسبی هر یک از آنتوسيانينها و
آنتوسيانين کل آب انار تا حدودی با رقمهای دیگر
متفاوت است .ميزان آنتوسيانين کل در انار رقم رباب
نيریز  391ميلیگرم در ليتر ( Varasteh et al.,
 ،)2012در رقم واندرفول  936ميلیگرم در ليتر ( Gil
 )et al., 2000و در پانزده رقم انار ایرانی از  51/35تا
150

Control

60
30

 717/77ميلیگرم در ليتر متفاوت بود
 .)et al., 2008سيانيدین  9و  -1دیگلوکوزید
آنتوسيانين غالب در انار رقم ملس ساوه بود که با
نتایج گزارششده در انار رقم رباب نیریز ( Varasteh
 ،)et al., 2012شماری از رقمهای ایرانی
( )Alighourchi et al., 2008و انار رقم رابی ( Fawole
 )and Opara, 2013bهمخوانی دارد.
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0
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0
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شکل  .7تأثير تيمار پوشش بر ميزان آنتوسيانينهای مختلف انار ملس ساوه در دورة0انبارداری .دلفينيدین -9مونوگلوکوزید (∆)،
0
40
80
120
Storageمونوگلوکوزید (□) ،سيانيدین  9و -1دیگلوکوزید (■) ،پالرگونيدین -9
سيانيدین -9
دلفينيدین  9و  -1دیگلوکوزید (▲)،
)time(days
مونوگلوکوزید (○) ،پالرگونيدین  9و  -1دیگلوکوزید (●).
Figure 2. The effect of coating treatment on the concentration of individual anthocyanins in the pomegranate juice cv.
Malas-e-Saveh during storage. delphinidin 3-monoglucoside (∆), delphinidin 3,5-diglucoside (▲), cyanidin 3glucoside (□), cyanidin 3,5-diglucoside (■), pelargonidin 3-glucoside (○), pelargonidin 3,5-diglucoside (●).
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اما دلفينيدین  9و  -1دیگلوکوزید در شماری
دیگر از رقمهای انار ایرانی ( Mousavinezhad et al.,
 ،)2009سيانيدین  -9مونوگلوکوزید در انار رقم
واندرفول ( )Gil et al., 2000و دلفينيدین -9
مونوگلوکوزید در انار رقم آساریا ( Miguel et al.,
 )2004بهعنوان آنتوسيانين غالب گزارش شده است.
تنوع در ميزان آنتوسيانينها به اختالف در رقمهای
مورد بررسی ،شرایط محيطی ،مرحلۀ بلوغ ميوه،
عمليات باغی و شرایط پس از برداشت و انبارداری
برمیگردد ( Miguel et al., 2004; Fawole & Opara,
 .)2013a,bدر این پژوهش ميزان آنتوسيانين کل پس
از چهل روز انبارداری افزایش نشان داد .افزایش
آنتوسيانين پس از برداشت در رقمهای مختلف انار
( ;Artes et al., 2000; Miguel et al., 2004
 ،)Varasteh et al., 2012توتفرنگی ( Han et al.,
Britex Ti

Xedasol M14

 ،)2004; Wang & Gao, 2013تمشک جنگلی (
 )et al., 2004و گيالس ()Goncalves et al., 2007
نيز پيشتر گزارش شده است که این افزایش میتواند
زیستساخت (بيوسنتز) ترکيبهای فنلی و

نتيجه
آنتوسيانينها در شرایط پس از برداشت باشد ( Miguel
 )et al., 2004و یا به دليل از دست رفتن بيشتر آب از
این ميوهها و افزایش غلظت آنتوسيانين بذر پوشينه
باشد چيزی که در ميوههای شاهد در این پژوهش
مشاهده شد ( .)Fawole & Opara, 2013aدر پایان
دورة انبارداری ميزان آنتوسيانين کل در مقایسه با
زمان برداشت کاهش یافت که با نتایج گزارششده در
رقمهای مختلف انار ( ;Barman et al., 2011
،)Varasteh et al., 2012; Fawole & Opara, 2013a
توتفرنگی ( )Vargas et al., 2006و ليچی ( Jiang et
 )al., 2005همخوانی دارد.
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Figure 3. The effect of coating treatment on the total anthocyanins concentration of pomegranate juice cv. Malas-eSaveh during storage

کاهش ميزان آنتوسيانين کل بذر پوشينههای انار
در شرایط انباری میتواند نتيجۀ تخریب آنها در اثر
5
افزایش فعاليت آنزیمهای  PPOو پراکسيداز ()POD
باشد .تيمارهای پوششی بهکاررفته بهطور معنیداری
تخریب آنتوسيانينها را به تأخير انداخت .تأثير مثبت
پوشش کيتوزان و واکس کارنابا در حفظ آنتوسيانين
انار دورة انبارداری پيشتر نيز گزارش شده است

(.)Barman et al., 2011; Varasteh et al., 2012
همچنين گزارش شده است که استفاده از غشاء (فيلم)
پلیاتيلن و واکس بریالکوا 7در انار رقم آساریا بهطور
مؤثری در مقایسه با تيمار شاهد آنتوسيانين را حفظ
کرد ( .)Miguel et al., 2004تأثير مثبت پوشش
کيتوزان در حفظ آنتوسيانين در بذر پوشينۀ انار
( ،)Ghasemnezhad et al., 2013ليچی ( Jiang et al.,

1. Peroxidase

2. Brillaqua
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رنگ در اوایل انبارداری بهواسطۀ ادامۀ ساخت
 در کل نوع.آنتوسيانين در شرایط پس از برداشت است
تيمار پوششی و زمان انبارداری ميزان آنتوسيانين بذر
 اما بر نوع آنتوسيانينها تأثيری،پوشينه را کاهش داد
 تيمارهای پوششی در حفظ آنتوسيانين و.نداشت
جلوگيری از تغيير شاخصهای رنگ بذر پوشينه نقش
 بهنظر میرسد تفاوت تيمارهای.مؤثری داشتند
 تواناییشان در،پوششی به غلظت اکسيژن درونی ميوه
به تأخير انداختن پيری و کاهش فعاليت آنزیمهای
 از سویی.تخریبکنندة آنتوسيانينها مربوط است

ميزان کاهش آنتوسيانينهای مونوگلوکوزیدی بيشتر از
انواع دیگلوکوزیدی بود که نشاندهندة حساسيت
 بهطورکلی واکس.بيشتر آنها در مقابل تخریب است
 درصد نقش مؤثرتری در حفظ7 ژداسول و کيتوزان
 روز انبارداری573 آنتوسيانين ميوة انار در مدت
.داشتند

) نيزHan et al., 2004( ) و تمشک جنگلی2005
 به نظر میرسد این پوششها با.گزارش شده است
 ایجاد اتمسفر تغيير یافته و کاهش،کاهش تلفات آب
،ميزان اکسيژن در دسترس برای فعاليت آنزیمها
Jiang et al., ( تخریب آنتوسيانين را کند میکنند
 در این پژوهش ميزان تخریب آنتوسيانينهای.)2005
مونوگلوکوزیدی در پایان دورة انبارداری بيشتر از
 که علت آن به،آنتوسيانينهای دیگلوکوزیدی بود
پایداری بيشتر آنتوسيانينهای دیگلوکوزیدی نسبت
Miguel et al., 2004; ( به مونوگلوکوزیدی برمیگردد
.)He et al., 2010; Varasteh et al., 2012
نتيجهگيري کلی

نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد که
-1  و9 آنتوسيانين غالب در انار ملس ساوه سيانيدین
 افزایش ميزان آنتوسيانين و تغيير.دیگلوکوزید است
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