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  دهیچک

ـ مو آب وهیمآب یعیطب هايدانیاکس یآنت تأثیرپژوهش  نیا مختلف دارند. در داناکسییآنت باتیاز ترک يادیز ریمقاد هايو سبز هاوهیم  هـاي وهی

پوست  رهو عصا يویانگور و ک يمیوهآب بیترک ،يویانار و ک میوهآب بیانار و انگور، ترک میوهآب بیترک ،يویشده انار، انگور و ک يفراور

ـ شـد. تغ  سهیمقا آب مقطر)(و شاهد درصد  5/1در غلظت  توزانیک رمایو با ت یبررس وهمیرقم شاه یسالم گالب هايوهیم تیفیک يانار رو در  ریی

ـ فنول یو پل دازیپراکس هايمیآنز تیدرصد کاهش وزن، فعال ون،یتراسیقابل ت تهیدی، مواد جامد محلول کل، اسکیآسکورب دیاس زانیم و  دازیاکس

ـ ترک يمارهـا یت یگالب هايوهیشد. در م یابیگراد ارزسانتی درجه 4 ±2 يروز در سردخانه و در دما 60مدت به یسالم گالب هايوهیم یسفت  بی

 شمواد جامد محلول کل، کاه زانیو م دیاس کیآسکورب بیسبب کاهش سرعت تخر يانباردار یانگور توانستند ط ایهمراه با انار و  يویآب ک

ـ ا جینسبت به شاهد شوند. نتـا  یگالب وهیبافت م یحفظ سفت و مارهایت ترشینسبت به شاهد و ب دازیفنول اکس یو پل دازیپراکس میآنز تیفعال  نی

ـ  هـاي پوشـش  عنوانبهاستفاده  يالزم را برا لیپتانس وه،یموجود در بافت م یعیطب هايدانیاکسیپژوهش نشان داد که آنت ـ یآنت  يور یدانیاکس

  .شوندیم وهیم يرفتن مواد مغذ نیب زوال محصول و کاهش سرعت از ،یدگیدر رس ریدارا هستند و باعث تأخ یگالب هايوهیم

  

  

 ویداتیتنش اکس داز،یفنول اکس یپل داز،یپراکس دان،یاکسیآنت ک،یآسکورب دیاس :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  
  

  
  

  دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده کشاوزي ،استادیاران گروه علوم باغبانیو  ارشد کارشناسی آموختهدانشترتیب به .2 و 1

  mah.gholami@cc.iut.ac.ir :یکیبات: پست الکترونمسئول مکات :*
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  مقدمه

تنش اکسیداتیو یک پدیده پیچیده شیمیایی و فیزیولوژیکی اسـت،  

ي تولیـد و  زیستی و در نتیجـه  هاي زیستی و غیرکه همراه با تنش

. )8(شـود  هاي فعال اکسیژن در گیاهان آلی ایجاد مـی تجمع گونه

پـس از برداشـت نامناسـب در     یجـای جابههاي انبارداري و روش

هـاي مختلفـی   هاي سالم، اغلب باعث القاي درجهها و سبزيمیوه

شود. تنش اکسـیداتیو باعـث تسـریع در    هاي اکسیداتیو میاز تنش

ــی  ــر در ســطوح آنت ــري، تغیی ــاي ســلولی، توســعهاکســیدانپی  ه

آسـکوربیک   ویژهبههاي فیزیولوژیکی، کاهش اسیدهاي آلی آسیب

هم پاشیدگی غشاي سلولی و  ها و ازش استحکام سلولاسید، کاه

شود. تـنش اکسـیداتیو عامـل    نهایت کاهش کیفیت محصول میدر

هــا، اي حاصــل از اکسیداســیون فنــولهــاي قهــوهایجــاد رنگدانــه

هـا  هاي سطحی و سوختگی سطحی در میوهشدن، ایجاد حفرهزرد

  .)8(است 

رف و محـدود  ط کیفعال از  ژنیاکس هايگونه ادیز دیتول

ـ تول يبـرا  ازیـ شـدن کـربن مـورد ن     گــرید ياز سـو  يانـرژ  دی

از  ي. در تعدادشوندیم اهیگ هايدر اندام يریبروز پ سازنهیزم

اسـت و   لنیات دیتنفس و تول شیوابسته به افزا دنیرس ها،وهیم

 ژنیفعال اکس هايهگون دیدر تول شیوابسته به افزا راتییتغ نیا

سرعت تنفس، سـرعت   شیبا افزا يریدر مرحله پ .)21( است

  . )15( ابدییم شیافزا زنی هاو قند یآل هايدیمصرف اس

بـزرگ   هـاي از هدف یکی ونیداسیضد اکس هايبنديبسته

ـ ام یکـ یفعـال و تکن  هـاي بنديدر صنعت بسته  يبـرا  دبخشی

اســت. چــرا کــه  غــذاییمــواد ايکــردن عمــر قفســه یطــوالن

 یفـ یک هـاي یزگیرفتن و نیبسبب از  ییمواد غذا ونیداسیاکس

 يریجلـوگ  يبرا نی. بنابراشودیغذا مانند طعم، عطر و رنگ م

شـده   بنـدي بسـته  هـاي لمیبه ف ،ییدر مواد غذا ونیداسیاکساز 

. )43( شـود یاضـافه مـ   یو مصـنوع  یعـ یطب هايداناکسییآنت

 داناکسیآنتی همراهبه توکروفولآلفا یعیطب داناکسییافزودن آنت

 کیـ الکت یپلـ  لمیدر فـ  تولوئنیدروکسهید التیتبو یمصنوع

بـه دام انـداختن    تیفعال شیباعث افزا داريمعنی طوربه دیاس

  . )43(شد  DPPH هايکالیراد

 تیـ فیک يرمحصـوالت و نگهـدا   عاتیکاهش ضا يبرا تالش

کنندگان دیهمه تول يبرا داريتازه در مدت زمان نگه هايوهیم

ـ م هردارد. عطر، ظـا  ايژهیو تیاهم سـالم بـودن و ارزش    وه،ی

 يتازه بـرا  هايوهیم هاينشانه نتریاز مهم وهیم يباال ايهیتغذ

 ییغـذا  والتزوال محصـ  هـاي از شکل یبرخ است. انیمشتر

 ییرفتن طعم، عطر و رنـگ و کـاهش مـواد غـذا     نیمانند از ب

 ایـ آب  مـار یشـود. اسـتفاده از ت  یمـ  جادیا ونیداسیتوسط اکس

بـا   بیـ در ترک يقـو  یداناکسییا خواص آنتب هايوهیم عصاره

 ییایمیشـ ریروش غ کی عنوانبه تواندیم يانباردار نییپا يدما

و گسترش عمر پـس از   وهیم تیفیدر حفظ ک یسمریو غ دیمف

 )38( مثـال زو و همکـاران   يبرداشت آن محسوب شـود. بـرا  

روز  63بـذر انگـور در مـدت     که استفاده از عصـاره  افتند،یدر

گـراد باعـث   یسـانت  درجه دو يانگور در دما يوهیم ينگهدار

 تیـ ظرف شیافـزا  نیهمچن لن،یات دیکاهش سرعت تنفس و تول

و  دیشد. شـه  یدانیاکسیآنت هايمینزآ تیو فعال یدانیاکسیآنت

 يهـا دانیاکسـ یگزارش کردند استخراج آنت زین )28( همکاران

ــت و م  ــود در پوس ــموج ــاربرد آن   وهی ــار و ک ــهان ــوانب  عن

ــ ــیآنت ــیطب دانیاکس ــ یع ــدیم ــه توان ــوانب ــ عن ــع غن از  یمنب

ـ پا يبـرا  هاداناکسییآنت  ویـژه بـه  ییغـذا  هـاي سـتم یس يداری

  استفاده شود. اشباعریغ یاهیگ هايروغن

ـ  هــايیژگــیو داشـتن   یکروبــمیو ضــد یونیداســاکسییآنت

اسـتخراج و   بـراي  را آنهـا  لیپتانسـ  نـد توایمـ  هاداناکسییآنت

نشان دهـد.   یعمر محصوالت باغبان شافزای در هاآناستفاده از 

ـ منظور ارزبه هايپژوهش نیلزوم انجام چن نیبنابرا  تـأثیر  یابی

محصـوالت   داشـت عمر پـس از بر  شیدر افزا هانادیاکسیآنت

  .شودمیها، مطرح  وهیم ویژهبه یباغبان

  

  هامواد و روش

ـ از م لـوگرم یک پنج ،یخوراک هايپوشش هیته يبرا انـار،   هـاي وهی

مـورد نظـر    هايمیوهآببا آب شسته شدند. سپس  يویانگور و ک

ـ ته يریـ گ میوهآببا استفاده از  از  يخـالص سـاز   منظـور بـه و  هی

 در غلظـت  سـرول یعبـور داده شـد. از گل   هیـ ال سـه پارچه ملمـل  
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کننـده در   یکیعامل پالسـت  عنوانبه) یحجم /یدرصد(حجم 3/0

  .)29( استفاده شد یپوشش خوراک

پوسـت   يعصاره از پوست انار، پس از شستشو هیته ظورمنبه

  مـدت گـراد بـه  یدرجـه سـانت   60 دمـاي  بـا  آون در آنهـا  هـا، وهیم

و از الـک بـا مـش     ابیها آسساعت قرار گرفتند. سپس نمونه 48

گرم از پودر خشـک پوسـت انـار، بـا      ستیعبور داده شدند. ب 30

گـراد  یه سانتدرج 60 يآب مقطر مخلوط و در دما تریلیلیم 100

شـده و در دور   لتـر فی هـا ساعت همگن شدند. نمونـه  12مدت به

در غلظـت   یـی و محلـول رو  وژیفیسـانتر  قهیدق 15مدت به 3500

از  لیترمیلی 100شده،  يفراور میوهآب هیته ياستفاده شد. برا 5:1

رسـانده شـد.    لیتـر میلـی  500توسط آب مقطر به حجـم   میوهآب

سـاعت همگـن    12مدت گراد به یسانتدرجه  60 يدماسپس در 

 قــهیدق 15مــدت بــه 3500شــده و در دور  لتــرفی هــاشــد. نمونــه

استفاده شدند. سپس از  5:1در غلظت  ییو محلول رو وژیفیسانتر

عامـل   عنوانبه) یحجم /یدرصد (حجم 3/0در غلظت  سرولیگل

 توزانیه کیته ي. برا)23( استفاده شد یکننده در پوشش خوراکنرم

  دیاسـ  کیاسـت  لیتـر میلـی  100در  تـوزان یگـرم ک  5/1درصد،  5/1

آن بـا   تهیدیدرصد حل شد و پـس از حـل شـدن کامـل، اسـ      یک

   .)20( رسانده شد 2/5نرمال به  یکاضافه کردن سود 

ـ  هـاي وهیم ياز شستشو پس و قـرار   وهمیـ رقـم شـاه   یگالب

 هايدرون پوشش قهیدق 15مدت به هاوهیاتاق، م يگرفتن در دما

 و شـدند  ورکه طبق پاراگراف قبل آماده شـدند غوطـه   یراکخو

ـ  يهاوهمی  مـار یت هـاي یشاهد درون آب مقطر قرار گرفتند. گالب

قرار گرفتند. در هر  قهیدق 30مدت به يادستمال حوله يشده رو

قرار داده  یگالب سه کرومتر،یم 25با ضخامت  لنپروپییظرف پل

 درجــه 4±2يدمــا روز در ســردخانه و در 60مــدت شــد و بــه

مورد نظر در زمـان   يهای. بررس)7( شدند ينگهدار گرادسانتی

ـ انـدازه  مـار یروز پـس از ت  60و  50، 25 شیشروع آزما  يرگی

 سـه ( لنپـروپی یظرف پل سه يرگیدازههر زمان ان يشدند. برا

ـ  سه يتکرار) حاو ـ دلدر نظـر گرفتـه شـده بـود. بـه      یگالب  لی

ـ گانـدازه  یزمـان  فاصـله  دنیرس ندیدر فرا عیمشاهده تسر  يری

  روز در نظر گرفته شد. 10 سوم در بازه

  هاوهمیو آب وهیم ییایمیکوشیزیف هايشاخص يرگیاندازه

    کیآسکورب دیاس

 کیکلرواسـت  يتر لیترمیلی کیهمراه با  وهیاز بافت م گرممیلی 100

شـد.   وژیفیسـانتر  15600درصد همگن و سپس در دور  شش دیاس

 2/0 میبافر فسفات سـد  تریکرولیم 600از عصاره با  رتیکرولیم 200

 لیتـر میلـی  یـک  زه،یونیـ آب د تـر یکرولیم pH( ،200=  4/7 (مـوالر 

 کیارتـو فسـفر   تـر یکرولیم 800درصـد،   10 دیاس کیکلرواستيتر

درصـد و   چهـار  لیدیـ ریپ یب 2- 2 تریکرولیم 800درصد،  42 دیاس

 يسـپس بـرا  شـد.   بیـ درصـد ترک  سـه آهن  دیکلر تریکرولیم 400

درجـه   42 يدر دمـا  قهیدق 40مدت به ییشروع واکنش، محلول نها

گـراد قـرار گرفـت. جـذب توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر        یسـانت 

)Schimadzu UV-VIS AA 6300, Japan 525) در طــول مــوج 

 يبـرا  دیاس کیمشخص اسکورب هايو از غلظت يریگنانومتر اندازه

  .)30و  9(استاندارد استفاده شد  یرسم منحن

  

  ونیتراسیقابل ت دیاس

 ونیتراسـ یبا اسـتفاده از ت  وهی) در بافت مدیاس کیغالب (مال دیاس زانیم

 1/8 هـاش بـه پ  دنینرمـال تـا رسـ    1/0با سود  میوهآب لیترمیلی 10

)AOAC2002 (دیاسـ  گـرم میلـی حسـب  بـر  جیو نتـا  گیرياندازه 

    ).24و  9( گزارش شد میوهآب لیترمیلی 100غالب در 

  

  جامد محلول کل مواد

 ،K -0032مـدل مواد جامد محلول کـل توسـط رفرکتـومتر(    زانیم

ـ ب کسیو به صورت درجه بـر  گیرياندازه) ساخت ژاپن   شـد  انی

  .)34و  9(

  

  وهیبافت م یسفت

 OSK-I-10576سـنج ( مـدل   یتوسط دستگاه سفت وهیبافت م یسفت

ز جـدا  دستگاه پس ا یشد. سر مخروط گیرياندازهو ساخت ژاپن) 

ـ   مترمیلی 11) تا عمق وهین پوست مکرد  یدر دو نقطه از بافـت گالب

مربـع گـزارش   متـر سانتیبر  لوگرمیبر حسب ک رویفشار داده شد و ن

  .)24( شد
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    دازیپراکس میآنز تیفعال

سـرد   میبـافر فسـفات سـد    لیترمیلی دودر  وهیگرم از بافت م 5/0

ـ نیو یدرصـد پلـ   دو ي) حـاو pH=7( موالر 05/0  ن،یدیـ رولیپ لی

 تـر یکرولیم 25 يواکنش حـاو  بیاز ترک لیترمیلی سههموژن شد. 

   ،)pH=7( مـوالر  05/0 میبافر فسفات سـد  لیترمیلی 775/2 م،یآنز

(حل شـده در بـافر    موالریلیم 25 دروژنیدهیپراکس لیترمیلی 1/0

(حـل شـده در    مـوالر  یلیم 20 اکولیگا لیترمیلی 1/0فسفات) و 

نـانومتر توسـط دسـتگاه     470. مقدار جـذب در  بافر فسفات) بود

ــپکتروفتومتر   Schimadzu UV-VIS AA 6300, Japan)(اس

   ).42و  6( ) قرائت شدکباری هیثان 30(هر  قهیدق دومدت به

  

  دازیفنول اکسیپل میآنز تیفعال

 05/0 میبـافر فسـفات سـد    لیتـر میلی دوبا  وهیگرم از بافت م یک

ـ نیو یپل درصد دو ي) حاوpH=7( موالر همـوژن   ن،یدیـ رولیپ لی

درجه  چهار يدر دما قهیدق 20مدت دور به 12000شد. سپس در 

بـافر   يبافر واکـنش حـاو   لیترمیلی 9/2شد.  وژیفیگراد سانتریسانت

مـوالر درون   1/0 کول) و کـات pH=7( موالر 05/0 میفسفات سد

بـه آن اضـافه    میعصاره آنز تریکرولیم 100و سپس  ختهیکووت ر

 30 رو بـا فاصـله هـ    قهیدق سهمدت نانومتر به 420جذب در شد. 

 Schimadzu (UV-VIS( توسط دستگاه اسپکتروفتومتر کباری هیثان

AA 6300, Japan 16( قرائت شد(.  

  

  فنل کل يمحتوا

درصد  80متانول  لیترمیلی 10همراه با  وهیگرم از بافت م یک

قــرار داده شــد.  کریشــ يســاعت رو دومــدت همگــن و بــه

 قـه یدق 30مـدت  بـه  قـه یدور در دق 12000 هـا بـا دور  نمونه

شده  يریاز نمونه عصاره گ تریکرولیم 200. شدند وژیسانترف

شده اضافه و پس  قیرق 1:10 وکالتویس نیفول لیترمیلی یکبه 

درصد به آن  5/7 میکربنات سد تریکرولیم 800 قه،یدق پنجاز 

و در  یکیدر تـار  يریـ گسـاعت قـرار   کیاضافه شد. پس از 

نانومتر توسـط دسـتگاه    765اتاق، جذب در طول موج  يدما

 Schimadzu UV-(VIS AA 6300, Japan( اسـپکتروفتومتر 

   )22و  16. (شد گیرياندازه

  

  دیفالونوئ

درصـد   80متـانول   لیتـر میلـی  10همـراه بـا    وهیگرم از بافت م یک

درجـه   چهـار  يدر دمـا  قهیدور در دق 12000همگن و سپس با دور

 ییشد. به عصاره شفاف رو وژیفیسانتر قهیدق 30مدت گراد بهیسانت

اتـاق   يدر دمـا  قـه یدق شـش درصد اضافه شد و  پنج میسد تیترین

درصـد بـه آن    10 دیـ کلر ومینیآلوم لیترمیلی 5/0قرار گرفت. سپس 

ـ نهااتاق قرار گرفت. در يدر دما قهیدق ششاضافه شد و مجدداً   تی

مـوالر جـذب توسـط دسـتگاه      یـک  دیدروکسـ یه میبا افزودن سد

ــپکتروفتومتر  در  Schimadzu UV-VIS AA 6300, Japan)(اس

  .)26 و 13(نانومتر قرائت شد  510طول موج 

  

  یدانیاکسیآنت تیفعال

درصـد همگـن و    80متـانول   لیترمیلی 10با  وهیگرم از بافت م یک

قـرار   قـه یدور بـر دق  200بـا دور   کریشـ  يسـاعت رو  دومـدت  به

درجـه   چهـار  يدر دمـا  قهیدور در دق 12000 . سپس با دورگرفت

از  تـر یکرولیم 300 .)17( شد وژیسانترف قهیدق 30مدت گراد بهیسانت

 DPPH 5 -10×6 محلـول  لیتـر میلـی  7/2شده همراه با  هیعصاره ته

شـدت تکـان داده شـد.    و محلول بـه  بیدر متانول، ترک تریمول بر ل

و جـذب در   دارياتاق نگهـ  يماو در د یکیدر تار قهیدق 30سپس 

 Schimadzu)(نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  517طول موج 

UV-VIS AA 6300, Japan  14 و 10(قرائت شد(.  

  

  کل نیانیآنتوس زانیم

 متــانول:آب: لیتــرمیلــی 10همــراه بــا  میــوهآباز  لیتــرمیلــی 1/0

HCl)80:20:1(  و در کریشـ  روي هـا شـد. نمونـه   يریـ گعصاره 

ساعت قرار گرفتنـد. سـپس جـذب در طـول      48مدت به یکیتار

ــقرائــت و از طر 657و  530 هــايمــوج ــفرمــول ز قی ــم ری  زانی

  :  )12و  1(محاسبه شد  نیانیآنتوس

)1(   

  نانومتر)=آنتوسیانین 530(جذب در  - )33/0×نانومتر 657(جذب در 
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  دیکاروتنوئ

درصـد   80سـتون  ا لیتـر میلی 25همراه با  میوهآباز  لیترمیلی 2/0

ــاره ــگعص ــپس م  يری ــد. س ــش ــاره   زانی ــذب عص ــطج  توس

) در Schimadzu UV-VIS AA 6300, Japan( اســپکتروفتومتر

فرمـول   قیـ و از طر گیـري اندازه 470و  645، 663 يهاطول موج

  :)12و  3( محاسبه شد دیکاروتنوئ زانیم

  =کاروتنوئید )                                                         2(

  )1000×نانومتر 470جذب در  - a×82/1کلروفیل- b×02/85/(کلروفیل198

  

  وهیکاهش وزن م درصد

  :)36(محاسبه شد  ریکاهش وزن از فرمول ز درصد

ـ ، وزن ثانو2Wو  ینمونه گالب هی، وزن اول1Wدر آن،  که نمونـه   هی

  .است یگالب

(W1-W2/W1) × 100                                           (3)  

  

  بحث و جینتا

 هـاي وهیآب و عصاره م هايپوشش ییایمیش هايیژگیاز و یبرخ

 کـه  گونـه داده شده است. همان شینما 1مورد استفاده در جدول 

مختلـف از نظـر    هـاي وهیـ م هايو عصاره میوهآب رفتمی انتظار

قابـل   هـاي تفـاوت  یدانیاکسیآنت تیو فعال دانیاکسیآنت باتیترک

امـر سـبب بـروز تفـاوت در پاسـخ       نیداشتند که همـ  ايهدهمشا

متفـاوت شـد کـه در ادامـه بـه آنهـا        يمارهایبه ت یگالب هايوهیم

بـه هـدف حـذف اثـرات      میـوه آب فـراوري پرداخته خواهد شد. 

 وهیـ م یفـ یک هـاي یژگـ یو ریبر رنگ و مزه و سـا  میوهآب میمستق

عـال در اثـر   ف بـات یاز کاهش ترک يریجلوگ يو برا شودیانجام م

ـ  هـاي از حالل ،فراوريدر  لیدخ يندهایفرا همچـون اتـانول    یآل

. با توجه به منع مصرف اتانول، در پژوهش حاضر شودیاستفاده م

استفاده شد که نتوانسـت   فراوري يبرا ییتنهااز آب مقطر به فقط

  .  دکن يریجلوگ داناکسییآنت باتیاز کاهش ترک

  

  دیاس کیآسکورب

ــس ــدارروز نگ 25از  پ ــ  يه ــول گالب ــاوت   یمحص ــار تف در انب

ـ  دیاسـ  کیآسکورب زانیدر م داريمعنی مختلـف و   يمارهـا یت نیب

روز پـس   60). 1شاهد نسبت به زمان صفر مشاهده نشد (شـکل  

ــترک مــار،یاز ت ــآب انگــور و ک بی ــر حفــظ معــالوه يوی ــب  زانی

 کیبآسـکور  زانیـ م نتریشـ یب 50نسبت بـه روز   دیاس کیآسکورب

  روز به خود اختصاص داد. نیرا در ا دیاس

فلـزات (آهـن و مـس) و نـور      ژن،یاکسـ  يمحتوا ته،یدیاس دما،

. )2(هسـتند   دیاس کیآسکورب بیدر رابطه با تخر یمهم يپارامترها

ـ باعث توقـف در تغ  نییپا يدما  تیـ فیو حفـظ ک  یکیمتـابول  راتیی

 اهـان یگ يشدت برابه تواندیدما م گری. از طرف دشودیمحصول م

در محصـول شـود.    ویداتاکسـی  تـنش  بـروز  باعـث  و شـد با زاتنش

 ونیداســیاکس کیــباعــث تحر نییپــا يگــزارش شــده اســت دمــا

ـ از طر دیاس کیآسکورب ـ فعال قی  دازیپراکسـ  کیآسـکورب  میآنـز  تی

 يکـه در معـرض دمـا    یاهیگ هايدر سلول نیهمچن .)32( شودمی

و  دیماننـد سوپراکسـ   ژنیفعال اکس هايگونه دیقرار دارند، تول نییپا

ـ ی. زوب)41( ابـد ییم شیفزاا دروژنیه دیپراکس  )45( و همکـاران  ین

سـرد   يدر انبارهـا  ژنیفعـال اکسـ   هـاي گونـه  دیگزارش کردند تول

 يهـا وهیـ حسـاس و م  هـاي در گونـه  شیافزا نیو ا ابدییم شیافزا

 عنـوان بـه  دروژنیـ ه دیقابل توجه است. پراکس اریبس يرگرمسیمهین

ـ فعال اهشباعـث کـ   توانـد یمـ  ژنیکسـ فعـال ا  هاياز گونه یکی  تی

دسـموتاز،   دیماننـد سـوپر اکسـ    ژنیاکسـ  به دام اندازنـده  هايمیآنز

 هـاي دانیاکسـ یو کاهش مقدار آنتـ  دازیکاتاالز و آسکوربات پراکس

 دشـو  دیـ و کاروتنوئ ونیگلوتات د،یاس کیمانند آسکورب یدرون سلول

انبـار شـده    يهـا یدر گالب دیاس کیآسکورب زانیعلت م نی. بد)19(

نسـبت بـه روز صـفر     شیآزمـا  يدر انتهـا  مارهایت ریسا ودر شاهد 

آب انار و انگور بـا   ماریدر ت نیرا نشان داد. همچن داريمعنیکاهش 

ـ ، مدر روز پنجـاه  دازیپراکس میآنز تیفعال شیافزا  کیآسـکورب  زانی

) 35( . بنـا بـر مطالعـات ولـتمن و همکـاران     افـت یآن کاهش  دیاس

 ییهم از نظـر ارزش غـذا   یگالب وهید میاس کیاسکوربگرچه مقدار 

شـدن   ايقهـوه  نـد یکننـده شـروع فرا  نییدارد و هم تع تیاهم اریبس

کاهش در مقدار آن کامـل   یعلت اصل یبافت در انبار سرد است ول

انبـار، طـول    طیتواند به زمـان برداشـت، شـرا   یو م ستیمشخص ن

   شیآزمـا  يتهـا داشـته باشـد. در ان   یو رقـم بسـتگ   يمدت نگهدار
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  "شاه میوه"هاي انار، انگور و کیوي مورد استفاده در میوه گالبی رقم هاي شیمیایی آب و عصاره میوهمقایسه میانگین ویژگینتایج . 1جدول 

 تیمار

  کاروتنوئید

  (میکروگرم 

  میلی لیتر) 100در 

  محتواي فنل کل

گرم گالیک اسید (میلی

  لیتر)میلی 100در 

  فالونوئید

گرم روتین ی(میل

  لیتر)میلی 100در 

  آسکوربیک اسید

  گرم (میلی

  لیتر)در یک میلی

درصد بازدارندگی 

  هاي آزادرادیکال

DPPH 

  a50/91  b36/108  ab40/63  de1044/0  a9/84 آب انار

  cd25/36  d82/53  a65/74  b2098/0  c65/40  آب انگور

  a00/99  f66/3  d27/16  d1156/0  d38/15  آب کیوي

  bc25/52  c95/77  a55/72  a2408/0  b55/71  )1:1ر و انگور(آب انا

  ab00/72  cd46/67  c21/40  a2292/0  b67/63  )1:1آب انارو کیوي(

  c50/41  e87/22  c74/43  c1729/0  c70/43  )1:1آب انگوروکیوي(

  e1/7  e15/23  d52/11  ef0894/0  d34/20  آب میوه فراوري شده انار

  e25/7  f99/1  d85/10  ef0928/0  d17/10  آب میوه فراوري شده انگور

  de75/9  e32/21  d17/10  f0850/0  d84/19  آب میوه فراوري شده کیوي

  bc75/57  a51/127  bc99/54  g0297/0  a61/93  عصاره پوست انار

  درصد است. پنجدار در سطح احتمال دهنده عدم اختالف معنیاعداد با حروف مشابه نشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روز نگهداري.  60در طول  "شاه میوه"هاي گالبی رقم اي مختلف پوشش خوراکی بر میزان آسکوربیک اسید میوهاثر تیماره .1شکل 

و  = ترکیب آب انار4= آب انگور، 3= آب کیوي، 2= آب انار، 1( استها بیانگر خطاي استاندارد شاخص عمودي موجود روي میانگین

  شده انار، ي فراوري= آب میوه7)، 1:1( = ترکیب آب انگور و کیوي6)، 1:1( = ترکیب آب انار و انگور5)، 1:1( کیوي

 = شاهد).12 و = کیتوزان11= عصاره پوست انار، 10= آب میوه فراوري شده انگور، 9شده کیوي، فراوري = آب میوه8

  

 دیاس کیآسکورب زانیم نتریشیو انگور، ب يویآب ک ماریاز ت استفاده

ــ ــه توانــدینشــان داد کــه مــ یرا در گالب  تیعلــت حفــظ خاصــب

در  نیباشـد. همچنـ   یگالب يمحلول در طول نگهدار یدانیاکسیآنت

مشـاهده شـد    دازیپراکس میآنز تیفعال نتریکم 60در روز  ماریت نیا

 در و محصـول  در تـر کم ویداتیدهنـده تـنش اکسـ   ننشا تواندیکه م

  .)44( باشد دیاس کیحفظ بهتر آسکورب تنهای

  

  ونیتراسیقابل ت دیاس

در  ونیتراسـ یقابـل ت  دیو پنجم درصـد کـاهش اسـ    ستیروز ب در

ـ ، آب کچهـار آب انـار   يمارهـا یو در مقابـل در ت  23شاهد،   يوی
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ـ ، ترک2/3يویـ آب انـار و ک  بی، ترک8/13، آب انگور 2/3 آب  بی

، عصـاره  8/13 يویـ ک شـده  فـراوري  میـوه آب، 2/4و انگور يویک

 یگالب يشد. نگهداردرصد مشاهده  19 توزانیو ک 15پوست انار 

غالـب در   دیاسـ  زانیـ روز در سردخانه باعث کاهش م 50مدت به

 زانیـ م نیترشـ یب يویآب انار و ک بیترک ماریت 50آن شد. در روز 

). 2نشان داد (شکل  مارهایت ریغالب را نسبت به شاهد و سا دیاس

آب  يمارهـا یدر ت دغالبیاسـ  زانیـ م نتریشـ یب شیآزما يدر انتها

آب انار و  بیترک زیو ن يویآب انار و ک بیترک ور،گآب ان ،يویک

  انگور مشاهده شد.  

 ن،یانیماننــد آنتوســ یدانیاکســیآنتــ یعــیاز منــابع طب اســتفاده

و  هـا نیث، کـاتچ  نیتـام یدر انگـور، و  نیکـاتچ اپـی  و هافالونول

ــو نــوع جد دهایاســ کیــفنولیپلــ ــامبــه هــااز توکــوفرول يدی  ن

ــوئرول ــ در توکومون ــک وهمی ــو ن )27( يوی  د،یاســ کیآســکورب زی

ـ ترکدر  دیو فالونوئ نیانیآنتوس د،یکاروتنوئ همـراه  آب انـار بـه   بی

 شیآزمــا ي) در انتهــا1 (مطــابق جــدول يویــک ایــآب انگــور و 

 مارهـا یت نیـ در ا ونیتراسـ یقابـل ت  دیبودن اس ترشیعلت ب تواندیم

گزارش کردند،  )24( و همکاران الینسبت به شاهد باشد. پاسکور

هفتـه در   16مـدت  انبار شـده بـه   یگالب وهیغالب در م دیاس انزیم

ـ . اافـت یدرصد کاهش  50گراد  یسانت رجهد دو يدما کـاهش   نی

. )33و  11( بود بیو س یگالب وهیم يرو قاتیتحق گریمطابق با د

محصـول در انبـار ممکـن     يغالب در زمان نگهـدار  دیکاهش اس

 هـاي وهیـ در م ینفسـ به قنـد ت  دیاس لیتبد سمیعلت متابولاست به

 دیاسـ  کـاهش علـت   توانـد یکه م )33( شده از درخت باشد جدا

پـژوهش باشـد.    نیـ در ا یگالب يدر طول انباردار ونیتراسیقابل ت

 يهــاوهیـ گـزارش کردنـد، کــه در م   )11( نـژاد و همکــاران قاسـم 

در  داريمعنـی نسـبت بـه شـاهد تفـاوت      تـوزان یشـده بـا ک  ماریت

ـ پـژوهش ن  نیـ وجـود نداشـت. در ا   ونیتراسـ یقابل ت يدهایاس  زی

 دیاسـ  زانیـ محصول، م ينگهدار لدر طو توزانیک ماریاستفاده از ت

  را نسبت به شاهد نشان داد. یغالب مشابه

  

  مواد جامد محلول کل زانیم

در  داريمعنـی روز باعث کاهش  60مدت به یگالب وهیم يانباردار

 ریو سـا  در شـاهد  50مواد جامد محلول کل نسبت به روز  زانیم

و  يویآب ک بیترک ،يویآب ک يمارهایت 60شد. در روز  مارهایت

ــار و ک بیــانگــور و ترک  میــوهآب مــاریو ت نتریشــیب يویــآب ان

مواد جامد محلول کـل را نشـان    زانیم نتریشده انگور کمفراوري

  ).3 دادند (شکل

سـرعت تـنفس، سـرعت مصـرف      شیبا افزا يریمرحله پ در

ــ ــ هايدیاس ــد یآل ــ هاو قن ــزا زنی ــ شیاف ــدییم ــاربرد )15( اب . ک

بــا مهــار  توانــدیمــ ییدر مــواد غــذا یعــیطب يهــادانیاکســیآنتــ

ـ آزاد باعث کاهش سرعت پ هايکالیراد تـنفس و   محصـول،  يری

و  يویـ آب ک بیترک ،يویآب ک يمارهایدر ت يقند به انرژ لیتبد

 و همکـاران  انگی. شودو انار  يویآب ک بیترک نیانگور و همچن

نسـبت   يبلـوبر  وهیم يرو توزانیکردند که استفاده از ک انیب )39(

مواد  زانیمحصول از نظر م يبه شاهد در طول مدت زمان نگهدار

ـ   داريمعنیجامد محلول کل تفاوت   و همکـاران  نینشان نـداد. ل

 زانیـ م يدر طول انباردار که افتندیدر یگالب يرو شیبا آزما )18(

 هايوهیکه در میحال. دردابییکاهش م وهیمواد جامد محلول کل م

نسـبت بـه    تريشـ یمواد جامد محلـول کـل ب   توزانیشده با کماریت

 شیحاصـل از آزمـا   جیمشاهده شـد. نتـا   يشاهد در طول انباردار

محصـول در انبـار    يارو پنجم نگهد ستینشان داد، تنها در روز ب

را نسـبت بـه    تريشـ یمواد جامد محلول کل ب زانیم توزانیک ماریت

 60و  50در روز  توزانیحال استفاده از ک نیان داد. در عشاهد نش

  را نسبت به شاهد نشان نداد.  داريمعنیتفاوت 

  

  بافت یسفت

. افـت یکـاهش   يشاهد در طول انباردار یگالب وهیبافت م یسفت

 يمارهــایپوســت در ت یسـفت  زانیــم نتریشــیب پنجـاهم، در روز 

آب  ،يویـ آب کشـده انـار، آب انـار،    فـراوري  میوهآب توزان،یک

نسبت شاهد مشـاهده شـد. در    يویآب انار و ک بیانگور و ترک

و انگـور   يویآب ک بیترک ،يویآب انار و ک بیروز شصتم ترک

را نسـبت بـه شـاهد     تريشیب یشده انار سفت فراوري میوهآبو 

  ).  4 (شکل نشان دادند

ـ بـارز پ  هـاي از نشانه یکی نـرم شـدن بافـت و     وه،یـ در م يری

  فعـال   هـاي تجمـع گونـه   شافـزای . است هاسلول کاهش استحکام
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روز نگهداري. شاخص  60در طول  "شاه میوه"ي گالبی رقم هاتیمارهاي مختلف پوشش خوراکی بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوهاثر  .2شکل 

  )،1:1( و کیوي = ترکیب آب انار4= آب انگور، 3، = آب کیوي2= آب انار، 1( استبیانگر خطاي استاندارد  هاعمودي موجود روي میانگین

  ، شده کیوي= آب میوه فراوري8شده انار، = آب میوه فراوري7)، 1:1( = ترکیب آب انگور و کیوي6)، 1:1( = ترکیب آب انار و انگور5 

  = شاهد)12 و = کیتوزان11= عصاره پوست انار، 10= آب میوه فراوري شده انگور، 9

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روز نگهداري. شاخص  60در طول  "شاه میوه"ي گالبی رقم هامیوه مواد جامد محلول درتیمارهاي مختلف پوشش خوراکی بر میزان اثر  .3شکل 

  )،1:1( و کیوي = ترکیب آب انار4= آب انگور، 3= آب کیوي، 2= آب انار، 1( استبیانگر خطاي استاندارد  هاعمودي موجود روي میانگین

  ، شده کیوي= آب میوه فراوري8شده انار، = آب میوه فراوري7)، 1:1( = ترکیب آب انگور و کیوي6)، 1:1( ب آب انار و انگور= ترکی5 

  = شاهد)12 و = کیتوزان11= عصاره پوست انار، 10= آب میوه فراوري شده انگور، 9

  

ـ  ونیداسـ یممکن اسـت باعـث پراکس   ژنیاکس در  عیو تسـر  یچرب

 یکیولـوژ یزیف باتیو تکامل تخر يریا، شروع پغش یدگیپاشهماز

ـ بافـت گ  یکـاهش سـفت   تیو در نها دوره  یدر طـ  ).7( شـود  اهی

ـ  وهیـ سرد در م يانباردار  هـاي میآنـز  تیـ در فعال شیافـزا  ،یگالب

را در  يادیـــز رییـــتغ لنیتوســـط اتـــ یدگیوابســـته بـــه رســـ

 می. آنـز )33( کنـد یمـ  جـاد یآن ا یسـلول  وارهیـ د يدهایساکاریپل

ـ کننـده د هیـ تجز هـاي میآنز نتریاز مهم یکیالکتروناز گایپل  وارهی

 دراتیـ کربوه کیگاالکترونان ( یپل هیاست که باعث تجز یسلول

ـ بافـت م  ی) و نرمـ یسـلول  وارهیـ در د نیمهم در شبکه پکت در  وهی

ـ . اشودیم دنیطول رس ـ تغ نی    وارهیـ سـاختار و اسـتحکام د   راتیی
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روز نگهداري. شاخص عمودي موجود  60در طول  "شاه میوه"رقم  یگالب وهیبافت م یي مختلف پوشش خوراکی بر سفتتیمارهااثر  .4شکل 

  )،1:1( و کیوي = ترکیب آب انار4= آب انگور، 3= آب کیوي، 2= آب انار، 1( استبیانگر خطاي استاندارد  هاروي میانگین

  ، شده کیوي= آب میوه فراوري8شده انار، = آب میوه فراوري7)، 1:1( گور و کیوي= ترکیب آب ان6)، 1:1( = ترکیب آب انار و انگور5 

  = شاهد)12 و = کیتوزان11= عصاره پوست انار، 10= آب میوه فراوري شده انگور، 9

  

 تیـ در کاهش فعال توزانی. ک)4( دهدیقرار م تأثیررا تحت  یسلول

ـ مت نیپکتگاالکتروناز و یپل داز،یگاالکتوز- بتا هايمیآنز اسـتراز   لی

ـ کننـده د بیتخر هايمیآنز نیترکه مهم  نیو همچنـ  یسـلول  وارهی

ـ . در ا)37(هستند، نقـش دارد   وهیمسئول نرم کردن م پـژوهش   نی

محصول  يروز نگهدار پنجاهدر طول  توزانیک ماریاستفاده از ت زین

بافـت نسـبت بـه زمـان شـروع       یسـفت  زانیدر انبار باعث حفظ م

ر بیشـت هماننـد   تـوزان یک مـار یت شیآزمـا  يهـا نتشد. در ا شیآزما

ـ ترک يمارهـا یجز تبه مارها،یت ـ ترک ،يویـ آب انـار و ک  بی آب  بی

ـ    شدهفراوري میوهآبو انگور و  يویک را  داريیانـار تفـاوت معن

کـه   وهیـ م یسـلول  ينسبت به شاهد نشان ندادند. اسـتحکام غشـا  

 دهایسـ توسط پراک تواندیم شود،یباعث حفظ فشار تورژسانس م

 یدانیاکسـ یآنتـ  سـتم یس کیـ شـود.   بیـ تخر يدر طول انبـاردار 

 لهیوسـ به يریپ يندهایانداختن فرا ریباعث به تأخ تواندیمناسب م

  .)44( شود دهایپراکس تیاز فعال يریجلوگ

  

  دازیپراکس میآنز تیفعال

ـ  يروز انباردار 50از  پس شـاهد، تفـاوت    هـاي وهیـ در م یگالب

مشـاهده نشـد. کـاهش     دازیپراکسـ  میآنـز  تیدر فعال داريیمعن

 مـار یدر ت 50نسبت به روز  60در روز  دازیپراکس میآنز تیفعال

ـ فعال شیآب انار و انگور و افزا بیترک  يمارهـا یدر ت میآنـز  تی

 افتی توزانیانار و ک پوستعصاره  ،يویشده ک فراوري میوهآب

ـ فعال نتریشـ یب شیآزما يشد. در انتها در  دازیپراکسـ  میآنـز  تی

عصـاره پوسـت انـار،     ،يویـ شـده ک  فـراوري  میوهآب يمارهایت

در روز  دازیپراکسـ  میآنـز  تیفعال نتریشاهد و کم زیو ن توزانیک

مشـاهده   هامیوهآب یبیترک ماریت سهآب انار و  يمارهایدر ت 60

  ).5 (شکل دش

است کـه   یدانیاکسیآنت هايمیآنز نتریاز مهم یکی دازیپراکس

 یاهیـ گ هـاي در بافـت  ژنیاکسـ  هـاي الکیراد ییزداتیباعث سم

ـ . فعال)44( شودیم  داريو کاتـاالز در نگهـ   دازپراکسـی  تـر کم تی

. )41( اسـت  آن در ترکم ویداتیکننده تنش اکس انیدر انبار، ب یگالب

ـ فعال هـا میوهآب بیآب انار و ترک يمارهایدر ت نبنابرای  نییپـا  تی

ـ ا تـأثیر کننده  انیب تواندیم دازیپراکس میآنز در بـه دام   مارهـا یت نی

باشـد.   ویداتیو کاهش تـنش اکسـ   ژنیفعال اکس هايانداختن گونه

ـ فعال افتنـد، یدر) 41(و همکـاران   یزدانی در  دازیپراکسـ  میآنـز  تی

ـ  داريطول نگه   و  افـت ی شیافـزا  ییایآسـ  يهـا یدر انبار در گالب

ـ بـه پ  يروز پس از انباردار 60 زمـان   نیـ و در ا دیخـود رسـ   کی

از زمان برداشـت محصـول بـود و     ترشیدرصد ب 88 میآنز تیفعال

ـ فعال زیپژوهش ن نیثابت ماند. در ا میآنز تیسپس فعال  میآنـز  تی

آب انار و انگـور   بیجز ترکبه مارهایدر شاهد و همه ت دازیپراکس

  .  افتی شیمحصول افزا يارداردر طول انب

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ی
فت
س

 
ت

وس
پ

)1-
kg

 c
m

(

تیمارها
0روز 25روز 50روز 60روز



  ۱۳۹۸ بهار /اول / شماره  نهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

148  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

روز نگهداري. شاخص  60در طول  "شاه میوه"رقم  یگالب هايوهیم دازیپراکس میآنز تیلتیمارهاي مختلف پوشش خوراکی بر فعااثر  .5شکل 

  )،1:1( و کیوي = ترکیب آب انار4= آب انگور، 3= آب کیوي، 2= آب انار، 1( استبیانگر خطاي استاندارد  هاعمودي موجود روي میانگین

  ، شده کیوي= آب میوه فراوري8شده انار، = آب میوه فراوري7)، 1:1( ي= ترکیب آب انگور و کیو6)، 1:1( = ترکیب آب انار و انگور5 

  = شاهد)12 و = کیتوزان11= عصاره پوست انار، 10= آب میوه فراوري شده انگور، 9

  

  دازیفنول اکس یپل مآنزی تیفعال

در شاهد مشاهده شـد. در روز   میآنز تیفعال نتریشیب 25روز  در

 فـراوري  میـوه آب ماریدر شاهد و ت میآنز تیفعال نتریشیب زین 50

شد. در روز  دهید يویک ماریدر ت میآنز تیفعال نتریشده انار و کم

 مـار یجـز، ت بـه  مارهایدر همه ت دازیفنول اکسیپل میآنز تیفعال 60

را نسبت به شـاهد نداشـت.    داريمعنیتفاوت  توزانیآب انار و ک

در  دازیل اکسـ فنـو یپلـ  میآنـز  تیفعال نیکمتر ش،یآزما يدر انتها

طبـق   یکلطـور بـه ). 6 (شـکل  بـود  تـوزان یآب انار و ک يمارهایت

فنول یپل میآنز تیسالم فعال یگالب يدر طول انباردار هايگزارش

بـه   دنیو پس از رسـ  ابدییم شیابتدا کاهش و سپس افزا دازیاکس

  .)40( ابدییخود مجدداً کاهش م کیپ

ـ فعال زیـ پژوهش ن نیا در در  دازیاکسـ  فنـول یپلـ  میآنـز  تی

و در طـول   ابـد ییمحصول در انبـار کـاهش مـ    ينگهدار يابتدا

ــدار ــرمازدگ  ينگه ــرد و س ــار س ــو تحر یمحصــول در انب  کی

mRNA ـ  ) 31( دازیفنول اکسیپل و  شیافـزا  یدر محصـول گالب

  .ابدییخود مجدداً کاهش م کیبه پ دنیپس از رس

ل کرده فعال عم ژنیکننده اکسیخنث کی عنوانبه دیاس کیآسکورب

فنـول  یپلـ  هـاي در واکـنش  یمولکـول  ژنیکه باعث حـذف اکسـ  

ـ از طر دیاسـ  کیآسـکورب  نی. همچنـ شـود یمـ  دازیاکس   لیتبـد  قی

 میاز اثـر آنـز   يریباعث جلـوگ  شرویپ هايفنوليبه د هانونیکوئ - اُ

 ک،یتریماننـد سـ   يدیاسـ  بـات ی. ترک)25( شودیم دازیفنول اکسیپل

 تهیدیکاهش اسـ  قیاز طر توانندیم دیاس کیو فسفر کیمال ک،یاگزال

ـ از فعال ییکالتـه کـردن مـس در محصـوالت غـذا      ایو   میآنـز  تی

 دیاسـ  کیو آسـکورب  کیتری. س)2( کنند يریجلوگ دازیفنول اکسیپل

و  هـا وهیـ در م یمـ یشـدن آنز  ايکنترل قهوه يبرا ايگسترده طوربه

 در. )34( انـد شده مورد استفاده قـرار گرفتـه   فراوريکم  هاييسبز

ـ فعال نتریشـ یپـژوهش در روز پنجـاهم ب   نای فنـول  یپلـ  میآنـز  تی

شده انار  فراوري میوهآبآب انار و انگور،  بیدر ترک دازیاکس

 زانیــعلــت کــاهش مبــه توانــدیو شــاهد مشــاهده شــد کــه مــ

در روز  مارهــاین تیــشــده در ا يرگیــانــدازه دیاســ کیآســکورب

ـ ب )5( اراندانوگال و همکـ  ساكی). چ1باشد (شکل  پنجاهم  انی

ـ از فعال يریباعث جلوگ يمؤثر طوربهکردند که آب آناناس   تی

 یموز شد که وابسته به بازدارنـدگ  وهیشدن در م ايقهوه یمیآنز

 میوهآب) موجود در دیاس کیو مال کیتری(س یآل يدهایفعال اس

ـ  ییتنهابه توزانیک بود. دازیفنول اکسیپل میآنز يآناناس رو در  ای

ـ فعالرا بر  یکنندگدیاثر تشد میسد دیلربا ک بیترک فنـول  یپلـ  تی

ـ     دازیاکس ـ دارد. در ا یدر قطعـات بـرش خـورده گالب  قیـ تحق نی

ــوزانیزکین ــوه ت ــانع قه ــ اينتوانســت م    .)36( شــود یشــدن گالب
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روز نگهداري. شاخص  60در طول  "شاه میوه"قم ر یگالب وهیم دازیفنول اکسیپل میآنز تیتیمارهاي مختلف پوشش خوراکی بر فعالاثر  .6شکل 

  )،1:1( و کیوي = ترکیب آب انار4= آب انگور، 3= آب کیوي، 2= آب انار، 1( استبیانگر خطاي استاندارد  هاعمودي موجود روي میانگین

  ، شده کیوي= آب میوه فراوري8 شده انار،= آب میوه فراوري7)، 1:1( = ترکیب آب انگور و کیوي6)، 1:1( = ترکیب آب انار و انگور5 

  = شاهد)12 و = کیتوزان11= عصاره پوست انار، 10= آب میوه فراوري شده انگور، 9

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

روز نگهداري. شاخص  60در طول  "شاه میوه"رقم  یگالب وهیم دازیفنول اکس یپل میآنز تیتیمارهاي مختلف پوشش خوراکی بر فعالاثر  .7شکل 

  )،1:1و کیوي( = ترکیب آب انار4= آب انگور، 3= آب کیوي، 2= آب انار، 1( استبیانگر خطاي استاندارد  هاوي میانگینعمودي موجود ر

  ، شده کیوي= آب میوه فراوري8شده انار، = آب میوه فراوري7)، 1:1= ترکیب آب انگور و کیوي(6)، 1:1= ترکیب آب انار و انگور(5 

  = شاهد)12= کیتوزان، 11= عصاره پوست انار، 10 = آب میوه فراوري شده انگور،9

 

  کاهش وزن درصد

ـ  وهیـ م يروز نگهـدار  50طول  در در سـردخانه، درصـد    یگالب

 شیافـزا  25نسبت به روز  مارهایت ریکاهش وزن در شاهد و سا

آب  يمارهـا یدرصد کاهش وزن در ت نتریکم روز نی. در اافتی

 مارهایت یدر تمام و انار مشاهده شد. يویآب ک بیو ترک يویک

نسبت به  ار داريیدرصد کاهش وزن در روز شصتم تفاوت معن

  ).7 روز پنجاهم نشان نداد (شکل

باعـث   ییسـرما  بیو آسـ  نییپا يمحصول در دما يانباردار

ـ ، ز)15( شـود یکـاهش وزن محصـول مـ    زانیـ در م شیافزا  رای

و  لویآن شامل کاهش آب اسـت. پاسـکوار   هايندیاز فرا یقسمت

ـ  وهیـ نشان دادند، درصد کاهش وزن م )24(اران همک در  یگالب

ــاردار  ــان انب ــه يزم ــدت ب ــا  16م ــه و در دم ــه  دو يهفت درج
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ـ . کاهش وزن مابدییشدت کاهش مگراد، بهیسانت بـه علـت    وهی

 يو هـوا  وهیفشار بخار آب در م بیاز ش یناش ریتبخ يندهایفرا

 هیـ و ال کـول یمعمول توسط کوت طوربه ریآن است. تبخ رامونیپ

ـ . ز)24( ابـد ییکاهش مـ  یدرمیاپ یسلول ) 36(و همکـاران   ائوی

ـ  تـوزان ینشان دادند که اسـتفاده از پوشـش ک   قطعـات بـرش    رب

روز  10مـدت  گراد بهیدرجه سانت چهار يدر دما یخورده گالب

را بــر درصــد کــاهش وزن نســبت بــه شــاهد  داريمعنــی تــأثیر

در  تـوزان کی شپوشـ  از اسـتفاده  کـه  دادنـد  نشـان  آنهـا نداشت. 

ـ  ممانعـت از خـروج آب    تیخاصـ  یقطعات برش خورده گالب

درصـد کـاهش    ررا نشان داد و نتوانست باعث کاهش د یفیضع

ـ     ریاز تبخ يریجلوگ ایوزن   یآب از سـطح بـرش خـورده گالب

 هـاي و گـروه  توزانیک یدوستعلت تعادل آببه شود که احتماالً

ــاهش آب  يآب دوســـت قـــرار گرفتـــه رو در آن اســـت. کـ

و کمتـر تحـت تـأثیر     اسـت  یکیزیف نیمحصوالت بر اساس قوان

  .)15( ردگییقرار م یکیولوژیزیف طیشرا

و  یدانیاکسـ یمختلف آنتـ  يمارهایاستفاده از ت زین شین آزمایدر ا

نتوانســت باعــث کــاهش در رونــد  يدر طــول انبــاردار تــوزانیک

  درصد کاهش وزن نسبت به شاهد شوند. یشیافزا

  

  گیرينتیجه

 ایو  يویآب انار همراه با ک بیترک يمارهایت یگالب هايوهیر مد

 زانیـ و م دیاسـ  کیآسـکورب  بیانگور باعث کاهش سرعت تخر

و  دازیپراکسـ  میآنـز  تیفعال کیمواد جامد محلول کل، کاهش پ

ـ  یسفت زانینسبت به شاهد و حفظ م دازیفنول اکسیپل در  یگالب

ـ ن یصورت کلمحصول شدند. به يطول نگهدار حاصـل از   جیات

 یعـ یطب يهـا دانیاکسـ ینشان داد که اسـتفاده ازآنتـ   شیآزما نیا

عنـوان  اسـتفاده بـه   يالزم را بـرا  لیپتانسـ  وهیموجود در بافت م

ـ  هايوهیبافت م يرو یدانیاکسیآنت هايپوشش دارا  یسالم گالب

ــ ویداتیکنتــرل تــنش اکســ قیــهســتند و از طر در  ریخأباعــث ت

 نیکاهش در سرعت از ب ایظ و و زوال محصول و حف یدگیرس

  .شوندیم وهیم يرفتن مواد مغذ

  

 مورد استفاده منابع

1. Alexieva, V., I. Sergiev, S. Mapelli and E. Karanov. 2001. The effect of drought and ultraviolet radiation on growth 
and stress markers in pea and wheat. Plant, Cell and Environment 24: 1337-1334.  

2. Altunkaya, A. and V. Gokmen. 2009. Effect of various anti-browning agents on phenolic compounds profile of fresh 
lettuce (L. sativa). Food Chemistry 117: 122–126. 

3. Ben Ghnaya, A., G. Charles, A. Hourmant, J. Ben Hamida and M. Branchard. 2007. Morphological and 
physiological characteristic of rapeseed plants regenerated in vitro from thin layers in the presence of zinc. Plant 
Biology and Pathology 330: 728-734. 

4. Brummell, D. A. 2006. Cell wall disassembly in ripening fruit. Funct. Plant Biology 33: 103–119. 
5. Chaisakdanugull, C., C. Theerakulkait and R. D. Wrolstad. 2007. Pineapple juice and its fraction in enzymatic 

browning inhibition of banana. Journal of Agriculture and Food Chemistry 55: 4252 4257.   
6. Chen, Z., C. Zhub, Y. Zhang, D. Niub and J. Du. 2010. Effects of aqueous chlorine dioxide treatment on enzymatic 

browning and shelf-life of fresh-cut asparagus lettuce (Lactuca sativa L.). Postharvest Biology and Technology 58: 
232–238. 

7. Chiriboga, M. A., J. G. Bordonaba, W. C. Schotsmans, C. Larrigaudiere and I. Recasens. 2013. Antioxidant 
potential of Conference pears during cold storage and shelf life inresponse to 1-methylcyclopropene. Food Science 
and Technology 51: 170-176. 

8. Demidchik, V. 2014. Mechanisms of oxidative stress in plants: From classical chemistry to cell biology. 
Environmental and Experimental Botany 212-228. 

9. Djioua, T., F. Charles, F. Lopez-Lauri, H. Filgueiras, A. Coudret, M. Freire Jr, M. N. Ducamp-Collin and H. 
Sallanon. 2009. Improving the storage of minimally processed mangoes (Mangifera indica L.) by hot water 
treatments. Postharvest Biology and Technology 52: 221-226. 

10. F.Vinha, A., R. C. Alves, S. V .P. Barreira, A. Castro, A. S. G. Costa and M. B. P. Oliveira. 2014. Effect of peel and 
seed removal on the nutritional value and antioxidant activity of tomato (Lycopersicon esculentum L.) fruits. Food 
Science and Technology 55: 197-202.  



  ...پس از برداشت تیفیبر ک يویانار، انگور و ک يهاوهیاثر آب و عصاره م

  

151  

11. Ghasemnezhad, M., M. A. Shiri and M. Sanavi. 2010. Effect of chitosan coatings on some quality indices of apricot 
(Prunus armeniaca L.) during cold storage. Caspian Journal of Environmental Sciences 8: 25-33. 

12. Gholami, M., M. Rahemi, B. Kholdebarin and S. Rastegar. 2012. Biochemical responses in leaves of four fig 
cultivars subjected to water stress and recovery. Scientia Horticulturae 148: 109-117. 

13. Heimler, D., L. Isolani, P. Vignolini and A. Romani. 2009. Polyphenol content and antiradical activity of Cichorium 
intybus L. from biodynamic and conventional farming. Food Chemistry 114: 765–770.  

14. Helenoa, S., R. C. Ferreira, A. L. Antonio, M. P. R. Queiroz, L. Barros and I. C. F. R. Ferreira. 2015. Nutritional 
value, bioactive compounds and antioxidant properties of three edible mushrooms from Poland. Food Bioscience 11: 
4 8 – 5 5. 

15. Hodges, M. 2004. Postharvest.Oxidative Stress in Horticultural Crops. International Book Distributing. Co. India. 
16. Hong, K., H. Xu, J. Wang, L. Zhang, H. Hu, Z. Ji, H. Gua, Q. He and D. Gong. 2013. Quality changes and internal 

browning developments of summer pineapple fruit during storage at different temperatures. Scientia Horticulturae 
151: 68–74. 

17. Kubola, J., S. Siriamornpun and N. Meeso. 2011. Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thia wild fruits. 
Food Chemistry 126: 972-981.  

18. Lin, L., B. Wang, M. Wang, J. Cao, J. Zhang, Y. Wu and W. Jiang. 2008. Effects of a chitosan-based coating with 
ascorbic acid on post-harvest quality and core browning of ‘Yali’ pears (Pyrus bertschneideri Rehd.). Journal of the 
Science of Food and Agriculture 88: 877–884. 

19. Lin, Y. F., H. T. Lin, S. Zhang, Y. H. Chen, M. Y. Chen and Y. X. Lin. 2014. The role of active oxygen metabolism 
in hydrogen peroxide-induced pericarp browning of harvested longan fruit. Postharvest Biology and. Technology 
96: 42–48.   

20. Liu, J., S. Tian, X. Menga and Y. Xua. 2007. Effects of chitosan on control of postharvest diseases and 
physiological responses of tomato fruit. Postharvest Biology and Technology 44: 300–306. 

21. Oms-Oliu, G., I. Aguilo-Aguayo and O. Martin-Belloso. 2006. Inhibition of browning on fresh-cut pear wedges by 
natural compounds. Food Science 71: 216-224. 

22. Osadee Wijekoon, M. M. J., R. Bhat and A. A. Karim. 2011. Effect of extraction solvents on the phenolic 
compounds and antioxidant activities of bunga kantan (Etlingera elatior Jack.) inflorescence. Food Composition 
and Analysis 24: 615-619. 

23. Osorio, E., M. Flores, D. Hernandez, J. Ventura, R. Rodriguez and C. N. Aguilar. 2010. Biological efficiency of 
polyphenolic extracts from pecan nuts shell (Carya illinoensis), pomegranate husk (Punica granatum) and creosote 
bush leaves (Larrea tridentate Cov.) against plant pathogenic fungi. Industrial Crops and Products 31: 153-157. 

24. Pasquariello, M. S., P. Rega, T. Migliozzi, L. Rita Capuano, M. Scortichini and M. Petriccione. 2013. Effect of cold 
storage and shelf life on physiological and quality traitsof early ripening pear cultivars. Scientia Horticulturae 162: 
341–350.  

25. Ricoa, D., A. B. Martin-Dianaa, J. M. Baratb and C. Barry-Ryan. 2007. Extending and measuring the quality of 
fresh-cut fruit and vegetables: a review. Trends in Food Science and. Technology 18: 373-386. 

26. Sameca, D., J. Piljac-Zegaraca, M. Bogovic, K. Habjanic and J. Gruz. 2011. Antioxidant potency of white (Brassica 
oleracea L. var. capitata) and Chinese (Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.)) cabbage: The influence of 
development stage, cultivar choice and seed selection. Scientia Horticulturae 128: 78–83. 

27. Sarbu, C., R. D. Nascu-Briciu, A. Kot Wasik, S. Gorinstein, A. Wasik and J. Namiesnik. 2012. Classification and 
fingerprinting of kiwi and pomelo fruits by multivariate analysis of chromatographic and spectroscopic data. Food 
Chemistry 130: 994–1002. 

28. Shahid, I., S. Haleem, M. Akhtar, M. Zia-ul-Haq and J. Akbar. 2008. Efficiency of pomegranate peel extracts in 
stabilization of sunflower oil under accelerated conditions. Food Research International 41:194-200. 

29. Silveira, A. C., E. Aguayo and F. Artes. 2013. Shelf-life and quality attributes in fresh-cut Galia melon combined 
with fruit juices. Food Science and Technology 50: 343-348.  

30. Soliman, W. S., M. Fujimori, K. Tase and S. Sugiyama. 2012. Heat tolerance and suppression of oxidative stress: 
Comparative analysis of 25 cultivars of the C3 grass Lolium perenne. Environmental and Experimental Botany 78: 10-17. 

31. Stewart, R. J., B. J. Sawyer, C. S. Bucheli and S. P. Robinson. 2001. Polyphenol oxidase is induced by chilling and 
wounding in pineapple. Australian Journal of Plant Physiology 28: 181–191. 

32. Tsaniklidis, G., C. Delis, N. Nikoloudakis, P. Katinakis and G. Aivalakis. 2014. Low temperature storage affects the 
ascorbic acid metabolism of cherry tomato fruits. Plant Physiology and Biochemistry 84: 149-157. 

33. Valero, D. and M. Serrano. 2010. Postharvest Biology and Technology for Preserving Fruit Quality. Boca Raton, USA. 
34. Velickova, E., E. Winkelhausen, S. Kuzmanova, V. D. Alves and M. Moldao-Martins. 2013. Impact of chitosan-

bees wax edible coatings on the quality of fresh strawberries (Fragaria ananassacv Camarosa) under commercial 
storage conditions. Food Science and Technology 52: 80-92. 

35. Veltman, R. H., R. M. Kho, A. C. R. Van Schaik, M. G. Sanders, J. Oosterhaven. 2000. Ascorbic acid and tissue 



  ۱۳۹۸ بهار /اول / شماره  نهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

152  

browning in pears (Pyrus communis L. cvs Rocha and Conference) under controlled atmosphere conditions. 
Postharvest Biology and Technology 19: 129-137 

36. Xiao, Z., Y. Luo, Y. Luo and Q. Wang. 2011. Combined effects of sodium chlorite dip treatment and chitosan 
coatings on the quality of fresh-cut d’Anjou pears. Postharvest Biology and Technology 62: 319–326. 

37. Xu, W., K. L. Hunage, F. Guo, W. Qu, J. J. Yang, Z. H. Liang and Y. B. Luo. 2007. Postharvest grapefruit seed 
extract and chitosan treatment of table grapes to Control Botrytis cinerea. Postharvest Biology and Technology 46: 
86-94. 

38. Xu, W. T., X. L. Peng, Y. B. Luo, J. Wang, X. Guo and K. Huang. 2009. Physiological and biochemical responses 
of grapefruit seed extract dip on ‘Redglobe’ grape. Food Science and Technology 42: 471–476. 

39. Yang, G., J. Yue, X. Gong, B. Qian, H. Wang, Y. Deng and Y. Zhao. 2014. Blueberry leaf extracts incorporated 
chitosan coatings for preserving postharvest quality of fresh blueberries. Postharvest Biology and Technology 92: 
46–53. 

40. Yan, S., L. Li, L. He, L. Liang and X. Li. 2013. Maturity and cooling rate affects browning, polyphenol oxidase 
activity and gene expression of ‘Yali’ pears during storage. Postharvest Biology and. Technology 85: 39–44. 

41. Yazdani, N., K. Arzani, Y. Mostofi and M. Shekarchi. 2011. α-Farnesene and antioxidative enzyme systems in 
Asian pear (Pyrus serotina Rehd.) fruit. Postharvest Biology and. Technology 59: 227–231. 

42. Yingsangaa, P., V. Srilaonga, S. Kanlayanarat, S. Noichindab and W.B. McGlassonc. 2008. Relationship between 
browning and related enzymes (PAL, PPO and POD) in rambutan fruit (Nephelium lappaceum Linn.) cvs. Rongrien 
and See-Chompoo. Postharvest Biology and. Technology 50: 164–168. 

43. Youngjae, B., Y. Teck-Kim and S. Whiteside. 2010. Characterization of antioxidant polylactic acid (PLM) film 
prepared with tocopherol, BHT and polyethylene glycol using film cast extruder. Food Engineering 100: 239-244. 

44. Zhou, R., Y. Li, L. Yan and J. Xie. 2011. Effect of edible coatings on enzymes, cell-membrane integrity and cell-
wall constituents in relation to brittleness and firmness of Huanghua pears (Pyrus pyrifolia Nakai, cv. Huanghua) 
during storage. Food Chemistry 124: 569-575. 

45. Zubini, P., P. Bertolini and E. Baraldi. 2005. Variation of antioxidant enzyme gene expression during cold storage of 
aubergine. Acta Horticulture 682: 1287-1292 

 

 



Journal of Crop Production and Processing 
Vol. 9, No. 1, Spring 2019, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran 

153 

Effect of Pomegranate, Grape and Kiwifruit Juice and Extract on 
Postharvest Quality of Intact Pear Fruits 
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Abstract 

Fruits and vegetables contain an array of antioxidant compounds. In this experiment, the effect of pomegranate, grape 
and kiwifruit juice or extract viz., pomegranate husk on pear fruits were investigated and compared with chitosan 1.5% 
and distilled water (control). The changes in the ascorbic acid, total soluble solids, total acid, weight loss, firmness and 
peroxidase and polyphenol oxidase activity of fruits were monitored during 60 days storage at 4±2°C. Combination of 
kiwifruit juice with pomegranate or grape juices reduced ascorbic acid and total soluble solids losses, suppressed 
peroxidase and polyphenol oxidase activity and maintained the firmness of intact pear fruits in storage compared to the 
control. Based on the findings of this study, natural fruit antioxidants can be recommended as a potent source of 
antioxidant coating for intact pears, as these compounds may delay pear fruit ripening and reduce the loss of fruit 
nutritional value. 
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