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  چکیده

با ماندگاري بسیار محدود و این امر مدت زمان مصرف تازه خوري آن را به مخاطره فساد پذیر  ي استمیوه ا رومیزي انگور    
سعی  در این پژوهش ،گورمصرف مواد شیمیایی مصنوعی براي کنترل ضایعات پس از برداشت ان مضراتبا توجه به . انداخته است

مغ عربی از پوشش هاي خوراکی ص .در این راستا استفاده شود دوستدار محیط زیستبر آن است که از روش هاي غیر شیمیایی و 
 .مورد استفاده قرار میگیردهاي بیولوژیکی به مدت طوالنی جهت کاهش اتالف رطوبت و حفظ و نگهداري نمونه بوده که جدید

خوشه . گرفتمد نظر قراردر طول مدت انبارمانی انگور عسگري کیفی کمی و ویژگی هاي برخی منظور مشاهده روند تغییرات  دینب
تی گراد به مدت سه هفته درجه سان4درصد، تیمار و در سردخانه با دماي  4/0و  2/0هاي انگور با صمغ عربی در سه غلظت صفر، 

و اسیدیته در در طی دوره انبارمانی اندازه گیري  pHافت وزن،  ،ریزش حبه درصدصفات میزان مواد جامد محلول،  .نگهداري شدند
تیمار . مشاهده شد که اختالف معنی داري با شاهد داشتصمغ عربی با ر تیمار وزن د میزان افتنتایج نشان داد که کمترین . شدند

. ، اسیدیته و مواد جامد محلول را کنترل کرده و میزان آنها را در حد مطلوبی حفظ نمایدpHصمغ عربی به خوبی توانست تغییرات 
در حفظ کیفیت و نیز خصوصیات خوراکی میوه هاي انگور رقم  درصد 2/0ت ظبر اساس نتایج بدست آمده صمغ عربی در غل

معرفی  هاي رومیزيبه نظر میرسد می تواند به عنوان یک پوشش خوراکی مطلوب در انگورو  عسگري نتایج مطلوبی داشته است
  .گردد

  
 ، بسته بندي با اتمسفر تعدیل یافته، ریزش حبه، میزان مواد جامد محلول، صمغ عربیرومیزي انگور: هاکلید واژه 

 
  مقدمه

ارقام تجاري موجود در اغلب  .یکی از مهم ترین محصوالت باغی در دنیا و ایران به شمار می رود (.Vitis vinifera L) انگور     
را در کشور داشته و به صورت محدود از آن عسگري، بیشتر مصرف تازه خوري رقم انگور . دناین گونه می باش متعلق به ایران

بسیار داشته و از ماندگاري مطلوبی ن حمل ونقل قابلیت نازك، بسیار پوستی داشتن این رقم به دلیل . گرددتهیه میکشمش نیز 
عمده ترین ضایعات انگور تازه خوري به علت کاهش وزن، تغییر رنگ، نرم شدن حبه ها، قهوه اي  .)4(  پایینی بر خوردار می باشد

ز برداشت انگور، تاکنون از محققان به منظور کاهش ضایعات پس ا.  شدن چوب خوشه و انتشار زیاد پوسیدگی در حبه ها است
از جمله می توان به استفاده از تنظیم کننده هاي رشد، اتمسفر . روش هاي مختلف چه قبل و چه پس از برداشت بهره برده اند

کنترل شده، اتیلن خارجی، دي اکسید کربن، دي اکسید گوگرد، کیتوزان، نمک هاي سوربات پتاسیم، کلرید کلسیم، کربنات 
ولی تا کنون گزارشی مبنی از استفاده از صمغ عربی در کنترل ضایعات پس از برداشت ). 7(بنات سدیم اشاره کرد پتاسیم و کر

  و Acasiaseyalي آکاسیا به نام هاي دو گونه که ازبوده صمغ عربی یا صمغ آکاسیا یک صمغ طبیعی . انگور ارائه نشده است
Acasiasenegal صمغ عربی . محلول در آب بوده و به طور عمده شامل کربوهیدرات است ،رنگ این ماده سفید. شوداستخراج می
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بسیاري از در ي اسانس و طعم ، پایدارکننده و امولوسیون کنندهبوده و به عنوانها اي از ساکاریدها و گلیکوپروتئینترکیب پیچیده
هاي فرازگرایی همچون صمغ عربی در پس از برداشت میوه  گزارشات متعددي در مورد کاربرد). 9( مورد استفاده است ها میوه

و بر  همیوه ها شداین وزن و به تاخیر انداختن رسیدن  افت آب میوه، کاهشه شده که توانسته است سبب ئو موز ارا گوجه فرنگی
بر عمر پس از برداشت  به عنوان یک پوشش خوراکی هدف از این مطالعه بررسی اثر صمغ عربی . )8و10( ماندگاري آنها بیفزاید

  .ه استبودبه عنوان یک میوه نافرازگرا انگور عسگري 
  

  مواد و روش ها
میوه . انجام گرفت) درصد 4/0و  2/0، 0(سطح  3تیمار صمغ در این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با    

 100±5هر بسته حاوي . تازه پس از ضدعفونی اولیه و خشک شدن تیمار شده و تحت اتمسفر تعدیل یافته بسته بندي شدند  يها
فاکتورهاي افت وزن، مواد جامد . هفته نگهداري شدند 3درجه سانتی گراد به مدت  4دماي  در ادامه بسته ها در. گرم میوه بود

تجزیه آماري نتایج حاصل از این پژوهش با نرم افزار . . صورت هفتگی اندازه گیري شد و درصد ریزش حبه ها به TSS ،pHمحلول 
SAS همچنین مقایسه میانگین اثر تیمارها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن انجام شد. صورت گرفت.  

  
  نتایج و بحث

، گرچه تاثیر زمان مدت رد بررسی بوده استکلیه صفات کمی و کیفی مونتایج بیانگر اثر معنی دار تیمار  صمغ عربی بر روي      
همانطور که مشاهده می ). 1جدول ( را تحت تاثیر قرار نداده است pHمعنی دار بوده است ولی میزان براغلب صفات نیز  انبارمانی

کاربرد . )1شکل شماره ( به شاهد باالتر استنسبت میوه هاي تیمار شده با صمغ عربی  به طور معنی داري در pHشود میزان 
  ). 4(را کند کرده و به طور موثري رسیدن و زوال آن ها را به تعویق می اندازد  pHتغییرات  ،پوشش ها

 pHصمغ عربی بر میزان پوشش تاثیر  - 1شکل
  انگور عسگري

صمغ عربی بر میزان مواد پوشش  تاثیر - 2 شکل
  جامد محلول انگور عسگري

تاثیر زمان انبارمانی بر میزان مواد جامد  -3 شکل
  محلول انگور عسگري     

                                                      
گرچه اثر متقابل این دو تیمار تاثیر معنی داري برجاي  داشتند TSSتیمار صمغ و زمان انبارمانی تاثیر معنی داري بر روي صفت   

روز بعد از انبارمانی  14شده و تا حدود شاهد  نسبت به TSS به طور موثري سبب ثبیتصمغ  تیمار .)1جدول(نگذاشته است 
ه تراوا در اطراف پوشش صمغ عربی به دلیل ایجاد یک الیه نیم .)3و 2شکل شماره ( میزان آن را در حد مطلوبی حفظ نموده است

میوه و ایجاد یک اتمسفر تغییر یافته موجب کاهش تنفس و کاهش تولید اتیلن گردیده و از مصرف و کاهش مواد جامد محلول، که 
      . )3(بیشترین قسمت آن را قندها تشکیل می دهند، جلوگیري می کند
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اند داشته تاثیر برهمکنش آنها چه به صورت تکی و چه در % 1در سطح احتمال افت وزن تیمارهاي اعمال شده بر روي میزان 
در  و همکاران يکه با نتایج اسکندر ،روز انبارمانی مشاهده شد 21بیشترین میزان افت وزن در تیمار شاهد پس از  ).2 و1جدول(

دیده شد گرچه غلظت پایین تر صمغ نیز در درصد  4/0میوه توت فرنگی مطابقت داشت و کمترین میزان افت وزن در تیمار صمغ 
، رطوبت و تنفس O2،CO2پوشش هاي خوراکی با ایجاد یک سد نیمه تراوا در مقابل  .)2جدول(حفظ وزن میوه موثر بوده است 

محصول، تولید یک اتمسفر اصالح شده می کند که در نتیجه باعث کاهش تنفس، از دست رفتن آب و میزان واکنش اکسیداسیونی 
سهم به سزایی در این زمینه داشته به طوریکه عالوه بر اینکه هیچگونه افت وزنی در تیمار  MAPالبته بسته بندي با ). 1( ی شودم

 صمغ دیده 
نشد، در تیمار شاهد نیز که صرفا تحت بسته بندي با شرایط اتمسفر تعدیل شده قرار داشتند نیز افت وزن در هفته اول بسیار 

شود با گذشت زمان ریزش حبه ها شدت بیشتري داشته  همانگونه که مشاهده می .حد معنی داري نرسیده استناچیز بوده و به 
درصد مانع ریزش /. 4تیمار صمغ  روز بطور قابل مالحظه 14تا  مار صمغ توانسته از ریزش حبه ها جلوگیري کند ویاست ولی ت

روز میزان  21بطوري که تقریبا پس از گذشت.  )2و1جدول ( ه استحفظ گردیدنحو مطلوبی و ظاهر خوشه انگور به  حبه ها شده
روز برابري می نماید که این نتیجه بسیار  7باریزش حبه ها در تیمار شاهد پس از گذشت تنها % 4صمغ ریزش حبه ها  در تیمار 

  صمغ . درخور توجه است
عالوه . عربی به دلیل ایجاد حالت چسبناك سبب اتصال بهتر حبه هاي انگور به دم میوه شده و از ریزش آن ها جلوگیري می کند

 ). 2(بر این صمغ عربی مانع اثر اتیلن شده و در ادامه ایجاد الیه سواگر در محل اتصال میوه ها به خوشه روند کندي خواهد داشت 
داشته درصد  1در سطح احتمال انگور اسیدیته  تاثیر معنی داري برمیزانکه تیمارهاي اعمال شده  همچنین نتایج نشان می دهد

االتر از تیمارهاي صمغ عربی بود و تغییرات میزان اسیدهاي قابل تیتراسیون در هفته سوم در تیمار شاهد ب). 1جدول( است
به نظر می رسد افرایش در میزان قندهاي  .ارمانی حاصل شددرصد در هفته اول انب 2/0کمترین میزان اسیدیته در تیمار صمغ 

به عبارت دیگر این افزایش . احیاگر پس از کاهش اولیه در طول انبارداري پاسخی است که به تنش ناشی از آلودگی داده می شود
تیمار گونه هاي شاهد که هیچ  در نمونه. انتشار آلودگی را کاهش می دهد می تواند به دلیل تاثیر بر محتواي آنتی اکسیدانی کل،

هم . استصعودي که شیب این افزایش به طور معنی داري  داشتمیزان قندهاي احیاگر شیب افزایشی  نداشتند ايکنترل شده
نتایج این آزمایش نشان داد  در نهایت ).3(چنین به نظر می رسد افزایش در میزان اسیدیته در اثر افزایش قندهاي احیا گر باشد 

از  .انبارمانی سبب حفظ ویژگی هاي کیفی میوه هاي انگور رقم عسگري گردید طیدرصد در  2/0که کاربرد صمغ عربی در غلظت 
که  هفته انبارمانی رقم عسگري 2ي نیز درصد پایین تر تیمار مطلوب تر بوده و در عین حال این پوشش در حدود دلحاظ اقتصا

   .انبارمانی بسیار محدود است را به طور چشمگیري بهبود بخشیده استرقمی با 
  تجزیه واریانس صفات کمی و کیفی اندازه گیري شده در انگور عسگري - 1جدول 

 میانگین مربعات  منابع تغییر
 اسیدیته ریزش حبه افت وزن pH TSS درجه آزادي

4505/0 2 صمغ عربی  ** 3881/25  ** 0009/0  ** 4814 /110  ** 1325/1  ** 

1126/0 2 زمان انبارمانی  ns 9570/15  ** 0006/0   ** 259/87  ** 44/2   ** 

090/0 4 زمان انبارمانی* صمغ عربی  ns 192/0  ns 0003/0   ** 2592/12  ** 4562/0  ** 

0668/0 18 خطا  0518/2  00001/0  0462/2  1150/0  

36/11 - ضریب تغییرات  85/6  6/35  55/23  47/13  
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  مقایسه میانگین هاي اثرات متقابل صمغ عربی در زمان بر صفات کیفی انگور عسگري - 2 جدول
 زمان انبارمانی صمغ عربی اسیدیته درصد ریزش حبه افت وزن نام تیمار

 
 صفر

 

7 0 d 4 c 45/2 b 

14 02/0 b 66/10 b 65/2 b 

21 04/0 a 14a 40/3 a 

 
درصد 2/0  

 

7 01/0 c 5 c 5/1 d 

14 0 d 66/2 d 25/2 bc 
21 0 d 33/9 b 65/2 b 

 
 

درصد 4/0  

7 0033/0 d 66/1 d 60/2 b 
14 0 d 2 d 85/1 cd 
21 0 d 33/5 c 30/3 a 

  اختالف معنی دار دارند% 5و  1در هر ستون میانگین هایی که با حرف مختلف نشان داده اند با آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال * 
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