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چکیده
Malus)سیب رقم فوجی در تحقیق حاضر، اثر زمان برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه  × domestica cv.Fuji) در زمان

ي سیب مرکز تحقیقات گروه این تحقیق بر روي درختان سیب واقع در قطعه. انبارمانی مورد بررسی قرار گرفته استبرداشت و طی مدت
تاریخ 5ها در میوه. را گردیده استاج92طی سال مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران در 

ي گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران در دماي صفر ماه برداشت گردیده و به مدت چهار ماه در سردخانهمهر30شهریور تا 18اوت از متف
هاي کیفی شاخصرخی روز ب40ي انبارمانی به فاصلهو در طی مدتدر اولین روز برداشت.درصد نگهداري شد95درجه و رطوبت نسبی 

هاي کیفی ر شاخصنبارمانی و اثر متقابل این دو فاکتور بقیق، اثر زمان برداشت و مدت اطبق نتایج این تح. میوه مورد مطالعه قرار گرفت
گی در زمان ي رسیدمانی وابستگی باالیی را به درجهانبارفی میوه در زمان برداشت و طی مدتهاي کیدار بوده و شاخصي سیب معنیمیوه

و انتهاي دوره انبارمانی )25/9و kg/cm55/8(هاي متعلق به برداشت اول و دوم سفتی باالتري را در ابتدا میوه. برداشت نشان داد
)kg/cm06/4 و انتهاي ) 60/10%(هاي مربوط به برداشت پنجم در ابتدا محتواي مواد جامد محلول در نمونه. نشان دادند) 16/5و

ط به برداشت سوم کشیده هاي مربونمونه. انی قدري افزایش نشان دادمدار را داشت که در طول مدت انبارباالترین مق) 23/12%(نی انبارما
میوهpH. بود) 79/0(هاي مربوط به برداشت پنجم ها متعلق به نمونهترین میوهرا داشتند و پهن)84/0) (نسبت طول به قطر(ها ترین میوه

را نشان دادpHي انبارمانی نیز باالترین زمان برداشت به سمت برداشت دیر هنگام افزایش نشان داد که در انتهاي دورهها با گذشت
. باالترین کاهش وزن را طی انبارمانی نشان دادند) 72/1%(و سوم ) 18/1%(، چهارم )20/2%(هاي مربوط به برداشت پنجمنمونه. )72/4(

مقدار متعلق به نمونه هاي نداري با افزایش زمان برداشت کاهش نشان داد و کمتریها نیز بطور معنیتراسون نمونهي قابل تیر اسیدیتهمقدا
. بود)mg/g86/1(ي انبارمانی و انتهاي دوره)mg/g26/2(برداشت پنجم در ابتدا 

سیب، زمان برداشت، تغییرات فیزیکوشیمیایی، انبارمانی: واژه هاي کلیدي

همقدم
هاي باشد که میوه تازه و فراوردههاي مناطق معتدله میي رزاسه یکی از مهمترین میوهاز خانوادهMalus domasticaسیب با نام علمی 

از چندین سال قبل تاکنون این محصول ارزآوري . آن بزرگترین تجارت جهانی را در بین محصوالت باغبانی به خود اختصاص داده است
از عمده کشورهاي تولید و کشورهایی چون چین، امریکا، فرانسه و ایتالیا. ریق صادرات براي کشورمان به ارمغان داشته استباالیی را از ط

داده تلفتنوع ژنتیکی موجود در این درخت امکان رشد و سازگاري آن را با شرایط اقلیمی مخ. روندشمار میي این محصول بهصادرکننده
باشد که به علت دارا بودن طعمی دار در این زمینه مییکی از ارقام مهم و آتیه)cv.Fuji)Malus domesticaرقم فــوجی.است

لذا ارتقاي سطح کیفی این محصول از چند طریق . متفاوت و بازار پسندي باال داراي توجه زیادي در سطح باغداران جهان و ایران می باشد
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برداشت، مطلوبکیفیتاستحصالجهت. استرسیدن میوه مناسب ، برداشت محصول در زمان هاامکان پذیر است که یکی از این روش
پیکازپس(هنگامدیربرداشتمحصولاینبودنکلیاکتریکبهتوجهبا. استباالییاهمیتدارايرسیدگیمناسبمرحلهدرمیوه

میوهزودهنگامبرداشت. گردیدخواهدمحصولانبارمانیکاهشومیوهبافتدربیشترهايآلودگیوفسادبهمنجر) کلیماکتریکتنفسی
هبثانويمتنوعترکیباتوقندهاعطر،طعم،وگشتهانبارمانیدورهطیدرمطلوبکیفیتبهشدننایلورسیدگیعدمبهمنجرنیزسیب

Kevers).شودانجام نمیدرستیبهانبارمانیمدتطیازپسنیزپوستشانگیريرنگوبودهسفتاهمیوهاین. یابدنمیتشکیلدرستی
et al., 2011)میزان،گلتمامازبعدروزتعداد:ازعبارتندگیردمیقراراستفادهموردسیببرايکهبرداشتهايشاخصترینصلیا

جهت . نشاستهمحتوايوسفتی،لولمحجامدموادمحتواي،شاخهازمیوهشدنجدانحوه، زمینهرنگ،تولیدياتیلنمقدار،حرارتیواحد
و به میوه وارد کردهکمترین آسیب مکانیکی را ،دقتخوري سیب از برداشت دستی استفاده می شود که با داشتن باالترین مصارف تازه

. استفاده کردمیوههاي مربوط به برداشت این رف تبدیلی نیز می توان از دستگاهدر مصا. منجر به افزایش انبارمانی این محصول می گردد
ی هاي برداشت شده برخد، به طوري که این مدت براي میوهتر می باشها طوالنیسیب در مقایسه با بسیاري از میوههاي مدت انبارمانی میوه

.ماه پس از برداشت خواهند بود3-6درصد تا 85- 90سردخانه و در رطوبت نسبی c4-0°در دماي ارقام سیب در صورت نگهداري 

هامواد و روش
پردیس کشاورزي و منابع ي گروه علوم باغبانی و فضاي سبز ها و سردخانهاین تحقیق با استفاده از امکانات مرکز علوم تحقیقات، آزمایشگاه

تکرار انجام با چهار ) ي فاکتوریلبر پایه(در قالب طرح کامل تصادفی 1392ایران در طی سال –دانشگاه تهران واقع در شهر کرج طبیعی 
مهر، 8شهریور، 28شهریور، 18( نوبت 5هفته قبل و بعد از زمان مناسب و پیشنهاد شده براي این رقم در 3برداشت میوه ها . شده است

هاي سالم برداشت شده در زمان برداشت و طی مدت انبارمانی به از درختان یک شکل و یکنواخت انجام گردیده و میوه) مهر30مهر، 19
سفتی، درصد مواد جامد محلول، : برخی صفات فیزیکوشیمیایی از قبیلگیري اندازه) ماه4تهاي انبارمانی تا ان(نوبت 4روزه تا 40ي اصلهف

pHها با کولیس دیجیتالی اندازه قطر میوهطول و .گیري گردیدوز انبارمانی اندازهر120و80- 40-، اسیدیته، شکل میوه در طی صفر
kg/cm2استفاده شد و سفتی بافت بر حسب ) mm8/0با قطر (گیري سفتی بافت میوه از پنترومتر دستی جهت اندازه. یدگیري گرد

ي مجموع ترکیبات درصد ماده خشک که نشان دهنده. گیري شداندازه)Atago(مواد جامد قابل حل توسط رفراکتومتر دستی . بدست آمد
. باشدمیها ناشی از وجود اسیدهاي آلی در میوهاسید موجود . درجه اندازه گیري شد75توسط آون باشدمعدنی محتواي میوه میوآلی

ي میوه، براي ي عصارهپس از تهیه.اسیدآلی غالب اختصاصی وجود دارد،هر محصولبراي اسیدهاي آلی مختلفی در میوه ها وجود دارد که 
نرمال 1/0با سود عمل تیتراسیون عصاره میوهگیري اسیدیته قابل تیتراسیون، با ي اندازهو برامتر دیجیتالیpHاز میوهpHگیري اندازه

را 8.3–8.1متر عدد pHعمل تیتراسیون را تا زمانی انجام می دهیم که ( درصد اسیدیته قابل تیتراسیون هر نمونه اندازه گیري شد 
.یک که اسید غالب میوه سیب می باشد با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیدبر حسب اسید مالمیزان اسید میوه ). نشان دهد

میانگین با استفاده از مقایسه . مورد استفاده قرار گرفتLSDو ANOVAبه منظور اجراي مدل MSTATCو SPSSنرم افزارهاي 
Excel(Microsoftطه با استفاده از نرم افزار انجام شد و نمودارهاي مربو05/0مساوي -در سطح معنی داري کوچکترLSDآزمون

Corp, Redmond, WA)رسم گردید.
و بحثنتایج

هاي مختلف دار در خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی شده در طی زماني وجود تفاوت معنیبررسی جداول مقایسه میانگین نشان دهنده
کنش زمان برداشت و مدت انبارمانی قرار مداري تحت تاثیر برهل بطور معنیمحتواي مواد جامد محلو. باشدمیانبارمانی و مدت برداشت 
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. انبارمانی را نشان دادنددر طی مدتمواد جامد محلولهاي مربوط به برداشت دوم و چهارم مقداري کاهش در محتواي نمونه. گرفت
هاي مربوط به نمونه. جامد محلول را نشان دادندحتواي مواد هاي مربوط به برداشت اول و سوم، در طی مدت انبارمانی افزایش در منمونه

قات دیگر که با نتایج تحقی)٢شکل (برداشت پنجم در زمان برداشت و پس از طی مدت انبارمانی باالترین مواد جامد محلول را نشان داد 
Kviklienė).صورت گرفته مطابقت دارد  et al., 2011)ی به قندهاي هاي دیواره سلولساکاریدپلیق تحقیقات صورت گرفته، تجزیهطب

چگالی .(Ben and Gaweda, 1985)انبارمانی باشدتواي مواد جامد محلول طی مدتتواند عامل افزایش محمانی میتر در طی انبارساده
رین کاهش چگالی را در دوم بیشتهاي مربوط به برداشتنمونهانبارمانی قرار گرفته و تاثیر زمان برداشت و مدتداري تحت طور معنیمیوه ب

انبارمانی داشتند که علت را ترین چگالی را انتهاي مدت نهاي مربوط به برداشت پنجم پاییمیوه. )١شکل (انبارمانی نشان دادندطی مدت
Ben and)اشاره کرد و درشت هاي خیلی رسیده توان ناشی از افزایش فضاي بین سلولی در میوهمی Gaweda., اثر زمان .(1985

ها در زمان ترین میوهسفت. دار بودمعنیدرصد5در سطح اخص سفتی میوهانبارمانی و اثر متقابل این دو فاکتور بر شبرداشت و مدت
یقات ها نیز متعلق به برداشت چهارم و پنجم بود که با نتایج تحقترین میوههاي مربوط به برداشت اول و دوم و نرمبرداشت متعلق به نمونه
Kviklienė))4شکل (دیگر نیز مطابقت دارد et al., 2011).توان ناشی از افزایش در فعالیت با رسیدن میهمراه ها را نرم شدن میوه

ها متعلقترین میوهار نبود اما کشیدهداثر زمان براشت و مدت انبارمانی بر کشیگی میوه معنی. هاي تخریب کننده دیواره سلولی دانستآنزیم
تحت تاثیر داري ها بطور معنیمیوهpH. )3شکل (هاي برداشت پنجم بودترین آنها نیز متعلق به نمونههاي برداشت سوم و پهنبه نمونه

را در زمانpHباالترینهاي مربوط به برداشت چهارم و پنجم نمونه. انبارمانی و برهمکنش این دو تیمار قرار گرفتزمان برداشت و مدت
. )5شکل (ها افزایش یافت و در انتهاي انبارمانی به باالترین حد خود رسیدتمامی نمونهpHانبارمانی با گذشت مدت. داشتندبرداشت

هاي مربوط ونهمن. انبارمانی و برهمکنش این دو تیمار قرار گرفتن برداشت و مدتداري تحت تاثیر زمادرصد محتواي آب میوه بطور معنی
ترین درصد هاي مربوط به برداشت پنجم نیز پایینابتدا و انتهاي دوره انبارمانی باالترین درصد رطوبت را داشتند و نمونهبه برداشت سوم در

انبارمانی بر درصد آب از دست دهی میوه دو تیمار، زمان برداشت و مدتاثر . )6شکل (رطوبت را در ابتدا و انتهاي انبارمانی داشتند
آب هاي مربوط به برداشت سوم، چهارم و پنجم باالترین درصدمیوه. دار نبودمتقابل این دو تیمار بر این شاخص معنیدار بود ولی اثرمعنی

Jan)که با نتایج حاصل از تحقیقات دیگر نیز مشابه بود ) 6شکل (انبارمانی داشتند از دست دهی را در طی مدت et al., 2012). مقدار
هاي مربوط به برداشت زود هنگام نیز داراي مقدار نمونه. انبارمانی کاهش پیدا کردداري با افزایش مدتر معنیواسیدیته قابل تیتراسیون بط

مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون موجود در میوه بستگی . )7شکل (هاي دیر هنگام بودنداشتاسیدیته قابل تیتراسیون باالتري نسبت به برد
تر به دلیل افزایش در محتواي تنفسی این هاي رسیدهتوان دلیل کاهش آن را در میوهداشته و می) تنفس(به میزان تغییرات متابولیکی 

Ghafir)ها دانست نمونه et al., 2009) .

مواد جامدمحتوايانبارمانی بر مدتاثر زمان برداشت و . 2شکلچگالی    انبارمانی بر زمان برداشت و مدتاثر. 1شکل
P)میوه   ≤ 0.05, LSD)                                                            * محلول میوه)Brix %((P ≤ 0.05, LSD)*
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اثر زمان برداشت و مدت انبارمانی بر سفتی. 4شکلبرشکل میوه بر اثر زمان برداشت و مدت انبارمانی . 3شکل
P)) نسبت طول به قطر میوه(میوه شکل  ≤ 0.05, LSD)*بافت میوه(kg/cm2)(P ≤ 0.05, LSD)*

میوه pHبر اثر زمان برداشت و مدت انبارمانی.5شکل
درصد آب از دست    براثر زمان برداشت و مدت انبارمانی. 6شکل

(P ≤ 0.05, LSD)*  دهی میوه(P ≤ 0.05, LSD)*
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mg/g acid malic((P(بر مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون میوه اثر زمان برداشت و مدت انبارمانی. 7شکل ≤ 0.05, LSD)*
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