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  انگور رقم بیدانه سفید یاکسیدان آنتی ظرفیت محتواي فنل کل و تاثیر زمان برداشت بر

  
  4، حامد دولتی بانه3، محسن اسمعیلی2ء، علیرضا فرخزاد نانسا*1فاطمه پیله

 علوم باغبانی دانشگاه ارومیهکارشناسی ارشد دانشجوي . 1

  F.pile150@yahoo.com :*مسئول نویسنده 
 ه ارومیهاستادیار علوم باغبانی دانشگا. 2 

  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ارومیه استادیار. 4 دانشگاه ارومیه صنایع غذاییگروه  دانشیار. 3 
  

 چکیده

داده و به درك ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی میوه در طی رسیدن اهمیت اطالعات فنی در انتخاب بهترین تاریخ برداشت را نشان 
یر زمان برداشت بر به منظور ارزیابی تاث پژوهش حاضر .کندکمک می ی ایمننقل و جابجای حمل واري،بهتر موضوع فرآوري، انبارد

تکرار انجام  4آماري کامال تصادفی با در قالب طرح  1392در سال  و شیمیایی انگور برداشت شده از باغات ارومیه خصوصیات کیفی
جامد  مواد درصد صفاتی چونماه برداشت شده و مهر 7شهریور تا  13ته از هف2انگورها در سه مرحله مختلف با فواصل زمانی . گرفت

نتایج  .قرار گرفتارزیابی مورد ها  اکسیدان میوه  ویتامین ث، محتواي فنل کل و آنتی،  (TA) قابل تیتراسیون ، اسیدیته(TSS) محلول
 TAها میزان  در حین رسیدن میوه .ها داشت وهمی TAو  TSSهاي مختلف برداشت تاثیر چشمگیري بر میزان  زمان نشان داد که

به سایر  هاي برداشت شده با باالترین درجه بریکس نسبت میوه. افزوده گردیدآنها  TSSر میوه کاهش یافته و بر مقدار موجود د
دار بود و  معنی ی نیزاکسیدان برداشت روي فنل کل و ظرفیت آنتی تاثیر زمان. آسکوربیک بیشتري داشتنداسید هاي برداشت  زمان

مشاهده شد که با اکسیدان در زمان برداشت دوم  بیشترین میزان آنتی .مربوط به زمان برداشت سوم بودکل  باالترین میزان فنل
هاي برداشت شده در زمان سوم  میوهاز پژوهش حاضر نشان داد که بدست آمده نتایج  .نشان ندادداري  اختالف معنی برداشت سوم

  .باشند میتر  مناسبدر شرایط آب و هوایی شهرستان ارومیه  خوري اي مطلوب براي تازه و تغذیهصوصیات کیفی خ داشتن طرابخ
  

  .یاکسیدان آنتی ظرفیت ،(TSS) محلول درصد مواد جامد، زمان برداشت، انگور :کلیديواژگان 
  

  مقدمه 
اي و تغذیهادي م به لحاظ سطح زیر کشت و هم ارزش اقتصاست که ه یکی از محصوالت مهم باغی در دنیا (.Vitis vinifera L) انگور

قش بسیار ن وع بسیار باال است و از این لحاظهاي متن این محصول به لحاظ تولید فرآوردهارزش ). 2( شودباال مورد کشت و کار واقع می
جهانی مقدارکل تولید انگور در جهان در سال براساس آمار سازمان خواروبار. کند هاي تولید کننده آن ایفا می مهمی را در اقتصاد کشور

 تن مقام دهم جهان را به خود اختصاص داده است 2255670برطبق این آمار، ایران با تولید . تن بوده است 66920682برابر  2010
و بیشتر از  باشدکنده میاکثر نقاط موخیز دنیا پرامهمی است که در م یکی از ارقا شودکه کشمشی نیز نامیده میرقم بیدانه سفید  ).8(

هایی مانند  اکسیدان ها و سبزیجات غنی از آنتی میوه ).2(شود نگور بیدانه سفید تهیه مینصف کشمش مرغوب بدون دانه دنیا از ا
و قی عرو با بیماریهاي قلبی، هاي آزاد تولید شده در بدن که حذف رادیکالدر ها هستند که  یدها و آنتوسیانینها، کارتنوئ نلف پلی

زیادي  ها و سبزیها از حساسیت بسیار به ویژه میوه ع محصوالت کشاورزيبرداشت به موق). 11( کنند کمک می ،سرطان مرتبط هستند
برخوردار است از یک طرف سبب ایجاد فاصله مناسب بین زمان برداشت محصوالت مختلف و فرصت کافی براي مصرف، تبدیل و 

تبدیل و نگهداري  ،رفکیفیت آنها به حداکثر رسیده و قابلیت مص زمان برداشت مناسبطرف دیگر با  فرآوري و نگهداري آنها شده و از
یابد، رسیدن  میها کمی نابالغ برداشت شوند عالوه بر اینکه عطر و طعم میوه بخوبی توسعه ن هنگامیکه میوه). 10( کنند خوبی پیدا می

 گردد  وي دیگر برداشت دیرهنگام باعث میاز س ،شود بیماري پس از برداشت بیشتر می بهمیزان اسید باالتر و حساسیت  منظم، و میوه نا
روي  در این پژوهش تاثیر زمان برداشت ).3( گردد شوند و عمر انباري آنها کوتاه ها با سرعت بیشتري رسیده و پیرتر که میوه

 .رد مطالعه قرار گرفتسفید مو اکسیدانی میوه انگور رقم بیدانه خصوصیات کیفی و محتواي آنتی
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  ها مواد روش
از یک باغ  1392ماه مهر 7تا  ماهشهریور 13هفته از 2در سه مرحله مختلف با فواصل زمانی  هاي انگور رقم بیدانه سفید برداشت خوشه

قابل  ته، اسیدیبا دستگاه رفراکتومتر  (TSS)کل مواد جامد محلولهاي چون  شاخص .انجام گرفت تجاري در شهرستان ارومیه
 1/0 به روش تیتراسیون توسط یدید پتاسیم ث، ویتامین نرمال 1/0 به روش تیتراسیون توسط هیدروکسید سدیم (TA)تیتراسیون 

نانومتر  593و  765با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر به ترتیب با طول موج  میوه اکسیدانی ظرفیت آنتی ، میزان فنل کل ونرمال
ایسات میانگین ها و مق داده آنالیز. تکرار انجام گرفتمال تصادفی با چهار در قالب طرح آماري کاحاضر پژوهش  .گرفت مورد ارزیابی قرار
  .انجام گرفتاي دانکن  و با روش آزمون چند دامنه SAS افزار  با استفاده از نرم

  
  نتایج و بحث

درصد  5یا  1 گیري در سطح احتمال هاي مورد اندازه ي کلیه شاخصرو تاثیر زمان برداشت نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که
 نمودار( نشان داد دار با برداشت اول و دوم اختالف معنیکه  در برداشت سوم مشاهده شد TSSبیشترین . دار بود از لحاظ آماري معنی

هاي مهم کیفی است  از شاخص TSSمیزان  ).2 نمودار( داري کاهش یافت و به صورت معنیبا گذشت زمان TA در حالیکه میزان  .)1
 .)5(پسندند میبیشتر باال را  TSSمیوه رسیده با  ،که رابطه مستقیم با کیفیت خوراکی میوه در زمان رسیدن دارد و مصرف کنندگان

 .عیین شودتواند توسط مواد جامد محلول، سفتی میوه و برخی ترکیبات فرار ت می ،TAبه  TSSطعم میوه عالوه بر میزان نسبت 
یر مزه هاي پلیمري است که موجب تغی د مربوط به شکسته شدن کربوهیدراتگیر اتی که هنگام رسیدن میوه صورت میبیشترین تغییر

هاي  نتایج تاثیر زمان ).1( یابد د محلول میوه با رسیدن افزایش میشود و به این دلیل میزان مواد جام و تغییر در بافت محصول می
اهش یابند و ک نفس و یا تبدیل به قندها کاهش میاسیدهاي آلی معموال به هنگام رسیدن در اثر تبرداشت روي اسیدیته نشان داد که 

باشند که هنگام رسیدن با  ن یک منبع اندوخته انرژي میوه میدر واقع اسیدها بعنوا. هاي متابولیسمی دارد آنها رابطه مستقیم با فعالیت
کاهش در میزان اسیدیته قابل تیتراسیون در طی مراحل رسیدن میوه انار همزمان با  ).3و1( شوند مصرف می خت و سازافزایش سو

  ).4( افتد اتفاق می (TSS)افزایش در میزان مواد جامد محلول 
  

  

    
برداشت برمیزان اسیدهاي آلـی کـل    تاثیر زمانمقایسه میانگین  -2نمودار

دار  غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیحروف ( میوه انگور رقم بیدانه سفید
   .)باشند با آزمون دانکن می%1سطح احتمال  درها  در بین میانگین

تاثیر زمان برداشت بر درصد مواد جامـد قابـل   مقایسه میانگین  -1نمودار
دار  غیرمشابه نشان دهنده تفاوت معنی حروف( حل انگور رقم بیدانه سفید

  .)باشند با آزمون دانکن می  %1سطح احتمالها در  بین میانگیندر 
  

داري روي محتواي فنل کل دارد  گذشت زمان تاثیر معنیمقایسه میانگین تاثیر زمان برداشت روي محتواي فنل کل نشان داد که 
 آزمایشات پژوهشگران نشان داده  نتایج). 3 نمودار( ار در زمان سوم مشاهده شدکمترین میزان فنل کل در زمان اول و بیشترین مقد
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تري دارند و اکسیدانی دارند در بین این مواد، مواد فنلی گستردگی بیش ها فعالیت آنتی ها و سبزي مواد طبیعی موجود در میوهاست که 
 ).6( اکسید را به وسیله انتقال تک الکترون دارندهاي هیدروکسیل و سوپر هاي آزاد، رادیکال توانایی حذف رادیکال

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 

داري  و دوم اختالف معنیاول که با برداشت میزان ویتامین ث در برداشت سوم مشاهده شدبیشترین  براساس نتایج پژوهش حاضر،
 هاي فعال اکسیژن دارد زدایی گونه در سمیت یآنزیمی نقش مهم اکسیدان غیر بعنوان یک آنتیآسکوربیک اسید .)4 نمودار( نشان داد

ی که کاهش آن باشد در حال که میوه هنوز در مرحله رسیدن می ها نشان دهنده این است میزان اسیدآسکوربیک میوهیش افزا). 9(
از نظر آماري اختالف  سومکه با برداشت  اکسیدانی هم در برداشت دوم بود بیشترین ظرفیت آنتی .)7( باشد نشان دهنده پیري می

داشتن  هاي برداشت شده در زمان سوم بخاطر میوهکه  گیري کرد توان نتیجه میجه به نتایج با تو .)5نمودار ( ندادنشان داري  معنی
 .باشند تر می مناسب در شرایط آب و هوایی شهرستان ارومیه خوري براي تازه اکسیدانی باال محتواي آنتیخصوصیات کیفی و 

 

    
اکسیدان کـل   اثیر زمان برداشت بر محتواي آنتیتمقایسه میانگین  -5ارنمود

در دار  غیر مشابه نشان دهنـده تفـاوت معنـی   حروف ( انگور رقم بیدانه سفید
  ).باشند با آزمون دانکن می %5سطح احتمال  درها  بین میانگین

رقم  یتامین ث انگور تاثیر زمان برداشت بر میزان ومقایسه میانگین  -4نمودار
در بـین  دار  غیـر مشـابه نشـان دهنـده تفـاوت معنـی      حـروف  ( بیدانه سـفید 

  ).باشند با آزمون دانکن می% 1سطح احتمال در ها  میانگین
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حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت (مقایسه میانگین تاثیر زمان برداشت بر محتواي فنل کل انگور رقم بیدانه سفید  - 3نمودار
  ).باشند با آزمون دانکن می%  5ها در سطح احتمال  دار در بین میانگین معنی
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  نتیجه گیري کلی

بخاطر داشتن خصوصیات کیفی و محتواي ) مهرماه7(هاي برداشت شده در زمان سوم  میوه که نتایج حاصل از این بررسی نشان داد
  .باشند تر می خوري در شرایط آب و هوایی شهرستان ارومیه مناسب اکسیدانی باال براي تازه تیآن
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