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چکیده
 از نشانههای قابلمشاهده میتوان به قهوهای شدن.یکی از مهمترین عاملهای محدودکنندۀ انبارداری میوۀ انار تنش سرمازدگی است
 در طول سالهای گذشته تحقیقات پرشماری بهمنظور بررسی و مهار این پدیده.پوست و رنگپریدگی نارمیانبر (آریل)ها اشاره کرد
 در این پژوهش تأثیر دو روش پوشاندن میوه با کاغذ مومی در مهار آسیبهای ناشی از تنش سرمازدگی نسبت به.صورت گرفته است
 روش کار به این صورت بود که شماری از میوهها درون پوشالی از کاغذ مومی قرار گرفته و شمار.شاهد مقایسه و ارزیابی شده است
5  میوهها به انباری با دمای. میوههای شاهد هیچ پوششی دریافت نکردند.دیگری از میوهها درون صفحههای کاغذ مومی پیچیده شدند
 ارزیابیهای. هفته و هر سه هفته یکبار انجام شد۱۲  نمونهبرداری به مدت.درصد منتقل شدند85 درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی
 همچنین مشخص. پوشاندن میوهها باعث کاهش معنیدار قهوهای شدن پوست و حفظ درخشندگی نارمیانبرها میشود،ظاهری نشان داد
 تحلیل نتایج بهدستآمده نشان.شد که میوههای پوشانده شده نشت یونی و پراکسیدهیدروژن کمتری نسبت به میوههای شاهد داشتهاند
 بنابراین هر. هر دو روش پوشاندن قابلیت مهار آسیبهای ناشی از تنش سرمازدگی در بافتهای مختلف میوۀ انار را داشتهاند،میدهد
 با این حال پیچیدن میوهها درون صفحههای کاغذی به دلیل کارایی بهتر و نیاز به،دو روش پوشاندن قابلیت تجاریسازی را دارند
.میزان کمتر کاغذ در اولویت قرار میگیرد

. نشت یونی، نارمیانبر، قهوهای شدن، تنش، انبارداری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
One of the most important limiting factors for Pomegranate fruit storing is chilling stress. Visible symptoms include
fruit husk browning and arils paleness. During the recent years some researches have been done to study and inhibit
the phenomenon. In this research the efficacy of two fruit covering methods with waxed paper to inhibit chilling
injury were compared with controls. Some of the fruits embedded in the paper strips and some others wrapped in the
paper sheets. Uncovered fruits were as controls. Fruits were transferred to a cold storage with 5 oC and 85% RH.
Samplings were carried out in three weeks intervals for 12 weeks. Visual evaluations showed that fruits covering
reduced husk browning significantly and maintained arils color brilliance. It was also found that covered fruits had
much less ion leakage and hydrogen peroxide. Total analysis of the results showed that both covering methods had
potential to control chilling damages in fruits different tissues. Therefore, both covering methods which are
environmentally friendly are suitable for commercialization; however, wrapping the fruits in the paper sheets is
placed in priority because of the better performance and lesser paper consumption.
Keywords: Arils, browning, ion leakage, storability, stress.
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مقدمه

( ،)Rab et al., 2010گوجهفرنگی ( Shahnawaz et al.,

انار بهعنوان یک میوة نیمهگرمسیری به دماهای
نگهداری در دورة پس از برداشت حساس است؛ و
درصورتیکه برای مدتزمان خاصی در معرض دماهای
سرد باالتر از نقطۀ یخزدگیاش قرار بگیرد دچار تنش
سرمازدگی میشود ( .)Elyatem & Kader, 1984از
نشانههای قابلمشاهدة سرمازدگی میوة انار میتوان به
قهوهای شدن پوست ،فرورفتگیهای سطحی،
رنگپریدگی نارمیانبر (آریل)ها و قهوهای شدن
پردههای غشایی جداکنندة نارمیانبرها اشاره کرد
( .)Elyatem & Kader, 1984کمترین دمای مناسب
برای نگهداری میوة انار  5درجۀ سلسیوس به مدت دو
ماه توصیه شده است ( .)Kader et al., 1984ولی این
دما به ژنوتیپ و شرایط محیطی محل پرورش نیز
بستگی دارد .تحقیقات چندی از راه اعمال تیمارهای
تکمیلی بهمنظور القای مقاومت به سرمازدگی و امکان
نگهداری میوة انار در دماهای پایینتر و مدتزمان
بیشتر انجام شده است که میتوان به کاربرد
بستهبندی در اتمسفر تعدیلیافته ( Artes et al.,
 ،)2000; Laribi et al., 2012تیمارهای دمایی شامل
تیمارگرمایی ( )Mirdehghan & Rahemi, 2005و
عادتدهی دمایی ()Rahemi & Mirdehghan, 2004
و تیمارهای شیمیایی شامل کلرید کلسیم
(،)Ramezanian et al., 2010; Sayyari et al., 2010a
اسید اگزالیک ( )Sayyari et al., 2010bو ترکیبهای
پاداکسنده (آنتیاکسیدان) مانند پلیآمینها
()Ramezanian et al., 2010; Barman et al., 2011
و اسیدسالیسیلیک ()Sayyari et al., 2009 & 2011
اشاره کرد .در کنار همۀ تحقیقات انجامشده و در حال
انجام ،روشهای بومی و محلی نگهداری میوهها نیز
ارزش بررسیهای علمی را دارد.
 (2011) Ubani et al.بیان کردند ،پیچیدن
میوهها درون صفحههای کاغذی به دلیل کاهش
آسیبهای مکانیکی ،جلوگیری از انتشار آلودگی و
حفظ کیفیت میوهها تأثیر شایانتوجهی در افزایش
عمر قفسهای میوههای بومی نیجریه داشته است.
کارایی انواع مختلفی از کاغذها در حفظ کیفیت
میوههایی مانند خرمالو ( ،)Khan et al., 2007پرتقال

 )2012و پاپایا ( )Azene et al., 2014با پوششهای
پلیاتیلنی مقایسه شده است .به نظر میرسد هدف
اصلی این نوع تحقیقات یافتن کاغذی است که بتواند
آب از دستدهی را مهار کرده و تأثیر منفی ورود
ترکیبهای پلیاتیلنی به محیطزیست را کاهش دهد.
آغشته کردن کاغذ به ترکیبهایی مانند واکسها و
روغنها باعث کاهش نفوذپذیری به آب میشود
(Huelin & Coggiola .)Marsh & Bugusu, 2007
) (1968بیان کردند که پیچیدن میوه در کاغذهایی
حاوی روغنهای کانی باعث جذب آلفا-فارنسین و
کاهش لکۀ سوخته ( )Scaldسطحی در سیب ’گرانی
اسمیت‘ میشود (1975) Wills et al. .رابطۀ
معنیداری بین میزان آلفا-فارنسین موجود در یک
بافت و حساسیت آن به سرمازدگی یافتندWhitaker .
) (2013با اشاره به اینکه لکۀ سوختۀ سطحی در سیب
و گالبی نوعی پاسخ به سرمازدگی است موضوع کاهش
تولید آلفا-فارنسین از راه خاموشسازی ژن  AFS1را
مطرح کرده است .بهاحتمالزیاد پوشاندن میوهها با
کاغذهای جاذب آلفا-فارنسین قابلیت کاهش
آسیبهای ناشی از سرمازدگی را نیز در میوهها خواهد
داشت .بنابراین در این پژوهش تأثیر دو روش پوشاندن
با کاغذ مومی در رابطه با ظهور نشانههای تنش
سرمازدگی میوة انار نسبت به شاهد مقایسه خواهد
شد.
مواد و روشها
مواد گیاهی و چگونگی اجرای آزمایش

میوههای انار ’ملس ساوه‘ از یک باغ تجاری واقع در
حومۀ شهر ساوه برداشت شده و بیدرنگ به گروه علوم
باغبانی واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران منتقل شدند .میوهها به مدت یک شب
در محلی خنک نگهداری شده و صبح روز بعد به
آزمایشگاه منتقل شدند .در آغاز میوههای سالم که از
نظر ظاهری بدون هر نوع ترکخوردگی یا
آفتابسوختگی بودند از دیگر میوهها جداشده و با
استفاده از یک دستمال پنبهای لطیف پاک شدند.
آنگاه عملیات بستهبندی بهطور کامل تصادفی روی
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تکتک میوهها و پس از ثبت وزن اولیۀ آنها انجام
شد .روش کار به این صورت بود که شماری از میوهها
درون پوشالی از کاغذ (کاغذ مومی استفادهشده در
شیرینیپزی) درون یک ظرف  1/5لیتری قرار گرفتند
و شمار دیگری از میوهها پسازاینکه درون صفحههای
کاغذی با ابعاد  30×30سانتیمتر از همان جنس
پیچیده شدند درون ظرفهای یادشده قرار گرفتند.
دیگر میوهها بدون دریافت هیچگونه پوششی درون
ظرفهای موردنظر قرار داده شدند (نمونههای شاهد).
دهانۀ ظرفها با سلفون پوشانده شده و با استفاده از
یک شابلون مقوایی و سرنگ 25 ،حفره به قطر 1
میلیمتر در سلفون ایجاد شد .ظرفهای حاوی میوه
به سردخانه گروه علوم باغبانی منتقل شده و در
اتاقکی با دمای  5درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی
85درصد انبار شدند .نمونهبرداری به مدت  12هفته و
هر سه هفته یکبار انجام شد .بیدرنگ پسازاینکه
میوهها از انبار خارج شدند ارزیابیهای کیفی و کمی
شدند .افزون بر این و بهمنظور فراهمسازی زمان الزم
برای ظهور نشانههای قابلمشاهده ،میوهها پس از
خروج از سردخانه به مدت یک هفته در دمای اتاق
قرار داده شدند و آنگاه یکبار دیگر ارزیابیهای کیفی
صورت گرفت.
ارزیابیهای انجامشده
ارزیابیهای کیفی

شادابی پوست میوهها و درخشندگی نارمیانبرها بر
مبنای معیاری از یک تا پنج (پنج :عالی ،چهار :خوب،
سه :قابلقبول ،دو :ضعیف و یک :غیرقابلقبول)
نمرهدهی شد ( .)Caleb, 2013برای ارزیابی میزان
قهوهای شدن سطح خارجی پوست میوه از روش
نمرهدهی با معیار صفر تا چهار (صفر :قهوهای نشدن،
یک :قهوهای شدن در یکچهارم سطح ،دو :قهوهای
شدن در نیمی از سطح ،سه :قهوهای شدن در
سهچهارم سطح و چهار :قهوهای شدن در همۀ سطح)
( )Mirdehghan & Rahemi, 2002استفاده شده و
نتایج بهدستآمده بهصورت درصدی از ظرفیت قهوهای
شدن کامل سطح محاسبه شد .روش یادشده برای
محاسبۀ میزان قهوهای شدن سطح درونی پوست هم
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استفاده شد .برای ارزیابی میزان قهوهای شدن
برجستگی (پالسنتا)هایی که نارمیانبرها به آنها
متصل هستند ،از یک روش نمرهدهی ابداعی استفاده
شد .روش کار به اینگونه بود که در آغاز شمار
پالسنتای موجود در هر میوه شمرده و عرض هر
پالسنتا از محل اتصال آن به پوست تا محل اتصال به
نارمیانبرها به چهار قسمت تقسیم شد .سپس میزان
قهوهای شدن برای هر پالسنتا بر مبنای معیار صفر تا
چهار (صفر :قهوهای نشدن ،یک :قهوهای شدن در
یکچهارم عرض پالسنتا ،دو :قهوهای شدن در نیمی از
عرض پالسنتا ،سه :قهوهای شدن در سهچهارم عرض
پالسنتا و چهار :قهوهای شدن در همۀ عرض پالسنتا)
نمرهدهی شد .نمرة بهدستآمده از تکتک پالسنتاها با
هم جمع و نتیجه بهصورت درصدی از ظرفیت قهوهای
شدن کامل پالسنتاهای موجود درون میوه محاسبه
شد.
ارزیابیهای کمی

درصد کاهش وزن میوهها از روش توزین با یک ترازوی
دیجیتال و رابطۀ ] x 100وزن اولیه(/وزن ثانویه-وزن
اولیه)[ ( & Mirdehghan & Rahemi, 2002; Fawole
 )Opara, 2013محاسبه شد .بهمنظور اندازهگیری
میزان نشت یونی پوست میوه از روش & McCollum
 (1991) McDonaldبا تغییر در روش نمونهبرداری
استفاده شد .بدین ترتیب ،بهجای اینکه نمونهبرداری
تنها از منطقۀ استوایی میوه انجام شود در جهت طولی
و در سه وجه میوه با زاویۀ  120درجه صورت گرفته و
نه دیسک  10میلیمتری از پوست هر میوه برداشته
شد .روش یادشده برای پالسنتاها و نارمیانبرها نیز
استفاده شد .بدین ترتیب که با رعایت محدودة
تعریفشده ،نه قطعه (با ابعادی در حدود  5میلیمتر)
از پالسنتاها و نه نارمیانبر از هر میوه جدا شد.
نمونههای جداشده به لولههایی حاوی  30میلیلیتر
مانیتول  0/4موالر منتقل شدند .لولهها به مدت چهار
ساعت و بهصورت افقی روی دستگاه تکاندهنده قرار
گرفتند و آنگاه هدایت الکتریکی اولیۀ محلول موجود
در لولهها خوانده شد .سپس لولهها به مدت  20دقیقه
در فشار  1اتمسفر و دمای  120درجۀ سلسیوس
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اتوکالو شده و به مدت یک شب در دمای اتاق خنک
شدند .روز بعد هدایت الکتریکی ثانویۀ محلول موجود
در لولهها خوانده شد .درصد نشت یونی با استفاده از
رابطۀ ( )1محاسبه شد.
= درصد نشت یونی
() 1
هدایت الکتریکی اولیه
×100
هدایت الکتریکی ثانویه
برای اندازهگیری پراکسیدهیدروژن از روش
 (2013) et al.استفاده شد .روش کار به این صورت
بود که  1گرم بافت تازه با  3میلیلیتر اسید
تریکلرواستیک 1درصد همگن (هموژن) شده و به
مدت  15دقیقه در دمای  4درجۀ سلسیوس و 10
هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس 0/5
میلیلیتر از روشناور به لولهای که حاوی  1/5میلیلیتر
یدیدپتاسیم  1موالر و  1میلیلیتر بافر فسفات 10
میلی موالر ( )pH 7.0بود اضافه شد و پس از اینکه
لولهها به مدت یک ساعت در تاریکی و دمای اتاق باقی
ماندند میزان جذب محتویات درون لولهها با استفاده از
دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر) در طولموج
 390نانومتر خوانده شد .میزان پراکسیدهیدروژن
موجود در بافتها بر پایۀ نمودار استاندارد تهیهشده با
غلظتهای مختلف پراکسیدهیدروژن محاسبه و نتایج
بهصورت میکرومول در گرم بافت تازه گزارش شد.
برای اندازهگیری میزان لیپیدها از روش & Bligh
 (1959) Dyerاستفاده شد .روش کار به این صورت
بود که  1گرم بافت تازه با  3میلیلیتر محلول
استخراج حاوی کلروفرم و متانول (با نسبت یک به دو)
همگن شده و آنگاه  1میلیلیتر کلروفرم دیگر به آن
اضافه شد .مخلوط بهدستآمده از کاغذ صافی عبور
داده شد .سپس  2میلیلیتر آب مقطر به مخلوط اضافه
و نمونهها به حال خود رها شدند تا الیه (فاز)های آبی
و آلی از هم جدا شوند .الیۀ آبی با احتیاط از روی الیۀ
آلی برداشته شد 1 .میلیلیتر از الیۀ آلی به لولۀ
تمیزی که وزن آن ثبت شده بود انتقال یافت .لولهها
به مدت یک شب در زیر هود شیمیایی قرار گرفتند تا
کلروفرم تبخیر شود .صبح فردا لولههای خالی با
استفاده از ترازویی با دقت میکروگرم توزین شده و
Mandal

میزان لیپیدهای کل موجود در بافتها بر پایۀ اختالف
وزن محاسبه و نتایج بر پایۀ میلیگرم در گرم بافت
تازه گزارش شد .برای اندازهگیری آنتوسیانینها از
روش  (2001) Giusti & Wrolstadاستفاده شد .روش
کار به این صورت بود که  5میلیلیتر از عصارة
نارمیانبرها به مدت  15دقیقه در  10هزار دور در
دقیقه سانتریفیوژ شد .آنگاه  0/5میلیلیتر از روشناور
بهطور جداگانه به دو لوله که یکی حاوی 2/5
میلیلیتر بافر کلریدپتاسیم  0/025موالر ( )pH 1.0و
دیگری حاوی  2/5میلیلیتر بافر استاتسدیم 0/4
موالر ( )pH 4.5بود اضافه شد .میزان جذب برای هر
دو لوله در دو طولموج  520و  700نانومتر خوانده
شد .آغاز میزان جذب نهایی با استفاده از رابطۀ ( )2به
دست آمد:
)(A520pH1-A700pH1)-(A520pH4.5-A700pH4.5
()2
پس از آن میزان آنتوسیانینهای موجود در نارمیانبرها
با استفاده از رابطۀ ( )3محاسبه شد؛
)(A x MW x DF x 1000)/(ɛ x 1
() 3
که در آن:
 Aجذب نهایی MW ،و  ɛبه ترتیب وزن مولکولی و
میزان جذب مولی رنگیزة سیانیدین-3-گلوکوزید و DF
عامل رقیقسازی عصاره بود.
برای اندازهگیری قندهای محلول از روش Hansen
 (1975) & Mollerاستفاده شد .روش کار به این صورت
بود که  1گرم از بافت تازه با  3میلیلیتر متانول همگن
شده و در دمای  90درجۀ سلسیوس گرما دید تا متانول
آن تبخیر شود؛ آنگاه  3میلیلیتر آب مقطر به لوله اضافه
شد .لولهها به مدت  15دقیقه در  10هزار دور در دقیقه
سانتریفیوژ شدند 100 .میکرولیتر از عصاره به لولههایی
حاوی  2/9میلیلیتر محلول آنترون 0/2درصد اضافه شد
و به مدت  10دقیقه در حمام آب گرم ( 90درجۀ
سلسیوس) گرما دیده و سپس به روی یخ منتقل شد.
عدد جذب با استفاده از دستگاه طیفسنج نوری در
طولموج  630نانومتر خوانده شد .میزان قندهای محلول
موجود در بافتها بر پایۀ نمودار استاندارد تهیهشده با
غلظتهای مختلف گلوکز محاسبه و نتایج بهصورت
میلیگرم در گرم بافت تازه گزارش شد.
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طرح آزمایشی

این آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل
تصادفی با سه تکرار و سه میوه در هر تکرار طراحی
شد .دادههای بهدستآمده از سه عامل شیوة پوشاندن
میوه ،زمان نمونهبرداری و زمان ارزیابی برای صفات
کیفی و دو عامل شیوة پوشاندن میوه و زمان
نمونهبرداری برای صفات کمی با استفاده از نرمافزار
 SAS 9.2تجزیهوتحلیل شدند .برای مقایسۀ میانگینها
نیز از نرمافزار  MSTATCو روش چند دامنهای دانکن
در سطح  P≤0/05استفاده شد.
نتایج و بحث
صفات کیفی

همۀ میوهها تا هفتۀ نهم شادابی پوست خود را همانند
روز برداشت حفظ کردند ،ولی پس از آن نشانههای
افت در این شاخص ظاهر شد (جدول  ،1ستون سوم)
بهگونهای که میوههای پیچیدهشده درون صفحههای
کاغذی شرایط بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند
(شکل  .)1این نتیجه با نتایج  (2011) Roy et al.در
انبه همخوان بوده ولی مغایر نتایج (2010) Rab et al.
در مرکبات است .سطح خارجی پوست در هیچیک از
میوهها تا هفتۀ دوازدهم قهوهای نشد ولی پس از اینکه
میوهها به مدت یک هفته در دمای اتاق قرار گرفتند
نشانههایی ظاهر شد بهگونهای که میزان آن برای
میوههای شاهد بیشتر بود (دادهها نشان داده نشده
است) .سطح خارجی پوست میوههای پیچیده شده
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درون صفحههای کاغذی تا پایان ارزیابیها قهوهای
نشد .میوههای شاهد و میوههای قرار گرفته درون
پوشال از هفتۀ نهم به بعد قهوهای شدن در سطح
درونی پوست را نشان دادند بهگونهای که میزان آن
برای میوههای شاهد بیشتر بود (جدول  ،2ستون
سوم) .سطح درونی پوست میوههای پیچیده شده
درون صفحههای کاغذی تا پایان هفتۀ نهم قهوهای
نشد ولی نخستین نشانههای در هفتۀ دوازدهم
مشاهده شد .قرار گرفتن میوهها در دمای اتاق باعث
شد که قهوهای شدن به پالسنتاها نیز سرایت کرده و
تشدید شود (جدول  ،1ستون چهارم) بهگونهای که میزان
آن برای میوههای شاهد بیشتر بود (شکل .)2
نارمیانبرهای همۀ میوهها از هفتۀ نهم به بعد با کاهش در
درخشندگی روبهرو شدند (جدول  ،2ستون چهارم)
بهگونهای که قرار گرفتن میوهها در دمای اتاق باعث
تشدید آن شد (دادهها نشان داده نشده است) .در پایان
هفتۀ دوازدهم نارمیانبرهای میوههای پوشانده شده
درخشندگی بیشتری نسبت به میوههای شاهد داشتند
(شکل .)3بر پایۀ نتایج بهدستآمده از ارزیابیهای کیفی
به نظر میرسد که آسیب سرمازدگی برای میوههای
شاهد پیش از هفتۀ نهم ایجاد شده باشد چراکه نخستین
نشانههای قهوهای شدن از هفتۀ نهم به بعد ظاهر شد.
همچنین به نظر میرسد که شدت آسیبهای واردشده
به میوههای پوشانده شده کمتر از نمونههای شاهد باشد
بهگونهای که نمونههای پیچیده شده درون صفحههای
کاغذی شرایط بهمراتب بهتری داشتهاند.

جدول  .1اثر متقابل زمان نمونهبرداری × زمان ارزیابی بر صفات کیفی میوة انار ’ملس ساوه‘
Table 1. Effect of sampling time × evaluation time on qualitative parameters of Pomegranate
(Punica granatum L., cv. Malas-e-Saveh) fruits
Browning of the fruit Placenta
)(%
d0
d0

Freshness of the fruit Husk
)(5-1
a5
a5

Evaluation time
)(Days on Shelf
0
7

Sampling time
)(Weeks in Storage
0
0

d0
d0

a5
a5

0
7

3
3

d0
d0

a5
a5

0
7

6
6

d0
c 1.15

a5
b 4.70

0
7

9
9

b 2.46
a 6.40

b 4.59
c 4.19

0
7

12
12

میانگینهایی که در هر ستون با حرفهای یکسان نشانهگذاری

شدهاند تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (.)P≤0/05
Themeanswiththesamelettersineachcolumnarenotsignificantlydifferentatp≤0.05.

...  تأثیر دو روش پوشاندن با کاغذ مومی در مهار آسیبهای ناشی از:باباالر و همکاران

256

‘ اثر متقابل شیوة پوشاندن × زمان نمونهبرداری بر صفات کیفی میوة انار ’ملس ساوه.2 جدول
Table 2. Effect of covering method × sampling time on qualitative parameters of Pomegranate
(Punica granatum L., cv. Malas-e-Saveh) fruits

Control
Control
Control
Control
Control

Sampling time
(Weeks in Storage)
0
3
6
9
12

Browning at the internal surface
of the fruit Husk (%)
d0
d0
d0
b 23.61
a 45.87

Transparency of the
fruit Arils (5-1)
a5
a5
a5
b 4.67
e 3.44

Paper Strips
Paper Strips
Paper Strips
Paper Strips
Paper Strips

0
3
6
9
12

d0
d0
d0
c 11.11
b 22.22

a5
a5
a5
ab 4.72
cd 4.28

Paper Sheet
Paper Sheet
Paper Sheet
Paper Sheet
Paper Sheet

0
3
6
9
12

d0
d0
d0
d0
b 19.44

a5
a5
a5
bc 4.44
d 4.11

Covering method

.)P≤0/05( میانگینهایی که در هر ستون با حرفهای یکسان نشانهگذاری شدهاند تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند
The means withthesamelettersineachcolumnarenotsignificantlydifferentatp≤0.05.

‘بر شاخص شادابی پوست میوة انار ’ملس ساوه

 تأثیر شیوة پوشاندن.1 شکل

Figure 1. Effect of covering method on freshness of Pomegranate (cv. Malas-e-Saveh) fruit husk

‘ تأثیر شیوة پوشاندن بر قهوهای شدن پالسنتاهای میوة انار ’ملس ساوه.2 شکل
Figure 2. Effect of covering method on browning of Pomegranate (cv. Malas-e-Saveh) fruit placenta
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شکل  .3تأثیر زمان ارزیابی
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بر درخشندگی نارمیانبرهای میوة انار ’ملس ساوه‘

Figure 3. Effect of evaluation time on transparency of Pomegranate (cv. Malas-e-Saveh) fruit arils

صفات کمی

در طول دورة انبارداری همۀ میوهها با کاهش وزن
روبهرو شدند (شکل  .)4کاهش وزن محصوالت
برداشتشدة باغی به آب از دستدهی و تنفس
یاختهای مربوط است (.)Sudheer & Indira, 2007
مشخص شد که هر دو روش پوشاندن ،کاهش وزن
میوهها را تشدید کرده است که در نگاه اول میتواند به
حضور یک عامل جذب رطوبت (یعنی کاغذ) ( Khwaldia
 )et al., 2010در اطراف میوهها مربوط باشد .این ویژگی
که در نتیجۀ حضور گروههای هیدروکسیل آزاد در
زنجیرههای سلولزی تشکیلدهندة ساختار کاغذ
بهوجود میآید ( ،)Khwaldia et al., 2010یک حفاظ
ضعیف از کاغذ در برابر رطوبت میسازد ( & Marsh
 (2014) Rashidi et al. .)Bugusu, 2007گزارش
کردند که آلوهای پوشاندهشده با کاغذ روزنامه محتوای
رطوبتی پایینی داشتند .آغشته کردن کاغذ به
ترکیبهایی مانند واکسها و روغنها باعث کاهش
نفوذپذیری به آب خواهد شد ( Marsh & Bugusu,
 Khan et al. (2007) .)2007نشان دادند که
خرمالوهای پوشاندهشده با کاغذ مومی محتوای
رطوبتی کمتری نسبت به میوههای شاهد داشتند؛
هرچند این تفاوت معنیدار نبوده است .گفته میشود
که محتوای رطوبتی یک میوه تأثیر مستقیمی بر
آماس (تورژسانس) و کیفیت ظاهری آن دارد ( Nunes
 )& Emond, 2007بنابراین چون میوههای
پوشاندهشده شادابی پوست خود را بهتر از میوههای

شاهد حفظ کردند (شکل  )1به نظر نمیرسد که
تشدید کاهش وزن در این میوهها تنها به آب از
دستدهی مربوط بوده باشد.
میزان نشت یونی پوست و پالسنتاهای میوهها
(جدول  ،3ستونهای سوم و چهارم) در طول دورة
انبارداری با یک روند متغیر از افزایشها و کاهشهای
پیدرپی روبهرو شد ولی مقادیر ثبتشده برای
میوههای شاهد بیشتر از میوههای قرار گرفته درون
پوشال کاغذی و آنهم بیشتر از میوههای پیچیدهشده
درون صفحههای کاغذی بود .این ترتیب قرارگیری
میتواند تکمیلکنندة دادههای کیفی و تأییدکنندة
شدت آسیب واردشدة ناشی از سرما به پوست و
پالسنتاهای میوهها بوده باشد .افزایش در میزان نشت
یونی که در نتیجۀ تخریب غشای یاختهای رخ میدهد
( )Demidchik et al., 2014یکی از مهمترین
پاسخهای دادهشده به تنش سرمازدگی است و در
فالودوی گریپفروت ( McCollum & McDonald,
 ،)1991فرابر (پریکارپ) گوجهفرنگی ( Bergevin et
 ،)al., 1993پوست میوة انبه ( Gnzalez-Aguilar et
 )al., 2000و پوست میوة انار ( & Mirdehghan
 )Rahemi, 2010گزارش شده است .میزان نشت یونی
در نارمیانبرها تا هفتۀ سوم ثابت بود؛ در هفتۀ ششم
کاهش و پس از آن افزایش یافت بهگونهای که میزان
عددی ثبتشده برای میوههای پیچیدهشده درون
صفحههای کاغذی (بهرغم نداشتن تفاوت معنیدار)
کمتر از دو گروه دیگر بود (جدول  ،3ستون پنجم).
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شاید بتوان گفت کاهش میزان نشت یونی در
نارمیانبرها که در هفتۀ ششم و به دنبال دریافت
احتمالی تنش سرما در هفتههای پیش در پوست ظاهر
شده است به پاسخهای دفاعی مربوط باشد .به عبارت
ساده احتمال دارد پیام تنش سرمای دریافتشده در
محل پوست میوه از راه پالسنتاها به نارمیانبرها منتقل
شده و مقاومسازی یاختهها آغاز شده باشدLe Gall .
 (2015) et al.اعالم کردهاند که در اثر تنشهای
غیرزیستی مانند تنش سرما دیوارههای یاختهای از راه
نفوذ ترکیبهای کربوهیدراتی مانند لیگنین تقویت
میشوند .در هر حال این موضوع نیازمند تحقیقات
عمیقتر در ساختار و ترکیبهای غشا و دیوارههای
یاختهای است.
پراکسیدهیدروژن بهعنوان عاملی توانمند در
واردکردن آسیب به غشاهای یاختهای ( Thomson,
 )1928; Sharma et al., 2012در هفتۀ سوم برای
پوست میوهها افزایش و پس از آن کاهش یافت
بهگونهای که میزان آن برای نمونههای شاهد بیشتر از
دو گروه دیگر بود (جدول  ،3ستون ششم) .افزایش
تولید پراکسیدهیدروژن در بافتهای تحت تنش
سرمازدگی توسط  (2004) Lee et al.در ریشههای
خیار (2013) Khorshidi & Abavisani ،در برگهای
بادرشبو و Mohammadrezakhani & Pakkish
) (2015در حبههای انگور گزارش شده است .میزان
تولید پراکسیدهیدروژن برای پالسنتاهای نمونههای
شاهد نیز باالتر از دو گروه دیگر بود با این تفاوت که
افزایش میزان آن با یک هفته تأخیر و در هفتۀ ششم
ظاهر شد (جدول  ،3ستون هفتم) .بر پایۀ نتایج
بهدستآمده ،میزان تولید پراکسیدهیدروژن در پوست
و پالسنتاها با میزان نشت یونی و قهوهای شدن این
بافتها؛ و تأخیر یک هفتهای در افزایش تولید
پراکسیدهیدروژن در پالسنتاها نسبت به پوست ،با تأخیر
قهوهای شدن پالسنتاها نسبت به پوست همخوانی دارد.
میزان پراکسیدهیدروژن نارمیانبرها در هفتۀ سوم افزایش
و پس از آن کاهش یافت بهگونهای که میزان عددی
ثبتشده برای نمونههای شاهد باالتر بود (جدول ،3
ستون هشتم) .شاید این افزایش اولیه در نتیجۀ انتقال
پراکسیدهیدروژن از پالسنتاها به نارمیانبرها رویداده

باشد چراکه میزان پراکسیدهیدروژن در هفتۀ سوم برای
پالسنتاها کاهشیافته بود .با توجه به اینکه جابهجایی
پراکسیدهیدروژن ظرفیت انتقال پیام تنش را داشته
( )Dimitrov Petrov & Breusegem, 2012و حرکت رو
به درون آن در یاختههای ریشههای سرمازدة خیار تأیید
شده است ( )Lee et al., 2004در صورت درستی فرض
باال ،این نقلوانتقال احتمالی میتواند عاملی در جهت
انتقال پیام تنش از الیههای باالتر تنشدیده (پوست و
پالسنتاها) به الیههای پایینتر (نارمیانبرها) به شمار آید
که با نتایج بهدستآمده از نشت یونی در نارمیانبرها
همخوانی دارد.
لیپیدهای موجود در پوست (شکل  ،)5پالسنتاها و
نارمیانبرها (جدول  ،3ستونهای نهم و دهم) در طول
دورة انبارداری برای همۀ میوهها کاهش یافتند .کاهش
لیپیدها در فرآیند پیر شدن کلم بروکلی ( Page et al.,
 )2001و پرتقال و گوجهفرنگی ()Idah et al., 2010
گزارش شده است .این کاهش که به خاطر تخریب و
پراکسیداسیون لیپیدهای موجود در غشاهای زیستی
رخ میدهد باعث از بین رفتن ماهیت و کارکرد غشاها
( )Whitaker, 2012و تشدید نشت یونی ( Campos et
 )al., 2003خواهد شد .تخریب لیپیدهای موجود در
غشاهای زیستی که از راه فعالیت آنزیمهای فسفولیپاز
و لیپوکسیژناز صورت میگیرد ( )Whitaker, 2012در
فرآیند پیر شدن میوة طالبی (،)Whitaker, 2006
زخمی شدن میوة خیار ( ،)Zhao et al., 2010لکهدار
شدن سطح میوههای مرکبات ()Alferez et al., 2008
و سرمازدگی میوة خیار ( )Mao et al., 2007در دورة
پس از برداشت تأیید شده است .بر پایۀ نتایج
بهدستآمده مشخص شد که میزان کاهش لیپیدها در
همۀ بافتها برای میوههای پوشانده شده بیشتر از
میوههای شاهد بوده است .با توجه به اینکه سطح
بیرونی پوست در همۀ میوهها با کوتیکول (که ماهیت
لیپیدی دارد) پوشانده شده است (،)Lara et al., 2014
شاید بتوان کاهش بیشتر لیپیدهای پوست میوههای
پوشانده شده را به الیۀ کوتیکول مربوط دانست.
کوتیکول از دو قسمت کوتین و واکسها تشکیل شده
است ( .)Lara et al., 2015بنا به نظر & Riederer
 (2001) Schreiberبا افزایش دمای محیط و به دلیل
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تغییر ماهیت فیزیکی و شیمیایی ترکیبهای
تشکیلدهندة واکسها نفوذپذیری کوتیکول به آب
بیشتر شده و بنابراین حفاظت از یاختهها کاهش پیدا
خواهد کرد .بخش عمدة واکسها از ترکیبهای آلکانی
با شمار کربن باال ساخته شده است ( Lara et al.,
 .)2015اگرچه دماهای تبخیر ثبتشده برای
آلکانهایی با شمار کربن باال خیلی بیشتر از دمای
محیط است ( )Roberts & Caserio, 1977ولی شاید
تأثیر افزایش دما بر کاهش تأثیر محافظتی کوتیکول به
تبخیر و جدا شدن ترکیبهای تشکیلدهندة واکسها
از الیۀ کوتیکول مربوط باشد .بنابراین احتمال دارد
کاهش بیشتر میزان لیپیدهای موجود در پوست میوه
برای میوههای پوشانده شده نسبت به میوههای شاهد
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به جذب ترکیبهای فرار لیپیدی توسط کاغذ مومی
موجود در اطراف میوهها مربوط شود؛ همانند چیزی
که در مورد جذب آلفا-فارنسین ( & Huelin
 )Coggiola, 1968گفته شده است .در این صورت
علت تشدید کاهش وزن و پایین بودن میزان قهوهای
شدن پوست در میوههای پوشانده شده بهویژه
میوههایی که درون صفحههای کاغذی پیچیده شده
بودند نیز شایان توجیه است .به نظر میرسد پیچیدن
میوهها درون صفحههای کاغذی باعث افزایش سطح
تماس میوه با کاغذ و بنابراین تأثیر بیشتر شده باشد.
کاهش بیشتر لیپیدهای نارمیانبرها در نمونههای
پوشانده شده سؤالبرانگیز است چراکه نارمیانبرها در
ارتباط مستقیم با کاغذ نبودهاند.

جدول  .3تأثیر شیوة پوشاندن و زمان نمونهبرداری بر صفات کمی میوة انار ’ملس ساوه‘
Table 3. Effect of covering method and sampling time on quantitative parameters of Pomegranate (Punica granatum
L., cv. Malas-e-Saveh) fruit
Anthocyanin content
)in Arils (mg/L

Lipid content
)in Arils (mg/g F.W.

Lipid content in
)Placenta (mg/g F.W.

Hydrogen Peroxide
content in Arils
)(µmol/g F.W.

Hydrogen Peroxide
content in Placenta
)(µmol/g F.W.

Hydrogen Peroxide
content in Husk
)(µmol/g F.W.

Electrolyte leakage
)in Arils (%

Electrolyte leakage
)in Placenta (%
d 27.19
a 35.73
c 28.97
b 32.81

Electrolyte leakage
)in Husk (%

c 33.77
b 35.86
a 42.03
b 36.01

a 166.11 a 101.47
b 110.83 b 96.16
c 92.83 c 86.91
d 63.86 d 62.29

d 11.15
a 14.90
b 13.65
c 11.51

a 15.89
b 13.47
a 15.61
b 13.13

b 17.98
a 21.19
d 14.48
c 16.94

a 43.70
a 43.92
b 35.10
a 42.11

c 29.57
a 38.63
c 29.55
b 34.28

Sampling time
)(Weeks in Storage

b 36.16
a 37.09
a 37.50

a 90.20
b 86.49
c 83.43

a 110.48
b 107.90
b 106.84

a 13.07
b 12.51
a 12.83

a 15.35
b 14.19
b 14.03

a 19.02
b 17.34
b 16.59

a 41.56
a 41.77
a 40.29

a 33.96 a 32.36
ab 32.79 ab 31.12
b 32.27 b 30.05

Covering
method

Control
Paper Strips
Paper Sheet
0
3
6
9

میانگینهایی که در هر ستون (شیوة پوشاندن و زمان نمونهبرداری بهطور جداگانه) با حرفهای یکسان نشانهگذاری شدهاند تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (.)P≤0/05
The means with the same letters in each column (covering method and sampling time separately) are not significantly different atp≤0.05.

شکل  .4تأثیر زمان نمونهبرداری بر کاهش وزن میوة انار ’ملس ساوه‘
Figure 4. Effect of covering method × sampling time on Pomegranate (cv. Malas-e-Saveh) fruit weight loss
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شکل  .5تأثیر زمان نمونهبرداری بر لیپیدهای پوست میوة انار ’ملس ساوه‘
Figure 5. Effect of covering method × sampling time on lipids of Pomegranate (cv. Malas-e-Saveh) fruit husk

مشخص شد که میزان آنتوسیانینهای نارمیانبرها
(جدول  ،3ستون یازدهم) برای همۀ میوهها تا هفتۀ
ششم افزایش و پس از آن کاهش یافت بهگونهای که
میزان آن برای میوههای پوشاندهشده بیشتر بود.
اگرچه این افزایش میتواند به دلیل آب از دستدهی و
افزایش غلظت آنتوسیانینهای موجود در عصارة
نارمیانبرها رویداده باشد که تا حدودی با دادههای
بهدستآمده از میزان کاهش وزن (شکل  )4نیز
همخوانی دارد؛ ولی این احتمال هم وجود دارد که این
افزایش در نتیجۀ ساخت (سنتز) آنتوسیانینهای جدید
رخداده باشد ( )Lo Piero et al., 2005که پیشتر نیز
در انار گزارش شده است (.)Miguel et al., 2004
ساخت آنتوسیانینها از مسیر فنیل پروپانوئید صورت
میگیرد که در مراحل اولیۀ خود نیازمند ترکیبهای
حد واسط تنفسی است (.)Fraser & Chapple, 2011
میزان قندهای محلول موجود در نارمیانبرها بهعنوان
مهمترین ترکیبهای تنفسی ()Tcherkez et al., 2003
در میوههای شاهد بهآرامی کاهش یافت ولی این کاهش
در میوههای پوشاندهشده شدت بیشتری داشت (شکل.)6

 (2012) Das et al.بیان کردهاند که قندهای محلول قادر
به تنظیم فرایند بیان ژنهای دخیل در ساخت
آنتوسیانینها هستند ولی با توجه به دخالت آنزیم
گلوکوزیل ترانسفراز و حضور گلوکز در ساختار شیمیایی
آنتوسیانینها ( )Fraser & Chapple, 2011میتوان گفت
که قندها بهطور مستقیم نیز در ساخت آنتوسیانینها
دخالت دارند .بنابراین ممکن است کاهش شدید لیپیدها
و قندهای محلول در نارمیانبرهای میوههای پوشانده شده
با افزایش شدید آنتوسیانینهای آن ارتباطی داشته باشد.
با توجه به اینکه میوههای شاهد و میوههای پوشاندهشده
در یک شرایط دمایی قرار داشتهاند و اینکه بهاحتمال
خیلی زیاد هر دو نوع روش پوشاندن قادر به تعدیل
اتمسفر درون میوهها هستند ( )Kader, 1989به نظر
نمیرسد همۀ این کاهش در نتیجۀ فرایندهای مرتبط با
تنفس هوازی ایجاد شده باشد چراکه در شرایط اتمسفر
تعدیلیافتۀ تنفس هوازی با سرعت کمتری انجام خواهد
شد ( .)Kader, 1989این موضوع فرایندهای موازی
منتسب به تنفس یاختهای در این میوهها را پررنگ
میکند.

شکل  .6تأثیر زمان نمونهبرداری بر قندهای محلول نارمیانبرهای میوة انار ’ملس ساوه‘
Figure 6. Effect of covering method x sampling time on soluble sugars of Pomegranate (cv. Malas-e-Saveh) fruit arils
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همچنین نارمیانبرهای میوههای پوشاندهشده کیفیت
 بنابراین هر.بهتری نسبت به میوههای شاهد داشتند
دو روش پوشاندن قابلیت بررسیهای بیشتر و درنهایت
 با این حال پیچیدن میوهها،تجاریسازی را دارند
درون صفحههای کاغذی به دلیل کارایی بهتر و نیاز به
.میزان کمتر کاغذ در اولویت قرار میگیرد
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تحلیل نتایج بهدستآمده نشان میدهد که هر دو
روش پوشاندن قابلیت مهار آسیبهای ناشی از تنش
 پوشاندن میوهها.سرمازدگی در میوة انار را داشتهاند
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.بافتهای مختلف میوه را نسبت به شاهد کاهش داد
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