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  چکیده

در زمان  اکسیدانی میوه نتیدر تحقیق حاضر، اثر زمان برداشت میوه سیب رقم فوجی بر محتواي ترکیبات فنولیکی و آ   
ي سیب مرکز تحقیقات  واقع در قطعهدرختان این تحقیق بر روي . برداشت و طی مدت انبارمانی مورد مطالعه قرار گرفته است

اجرا گردیده  1392طی سال ی علوم باغبانی و فضاي سبز پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران در گروه مهندس
ي گروه علوم  مهر ماه برداشت گردیده و به مدت چهار ماه در سردخانه 30شهریور تا  18تاریخ متفاوت از  5ها در  میوه. است

در اولین روز برداشت و طی مدت انبارمانی . درصد نگهداري شد 95سبی باغبانی دانشگاه تهران در دماي صفر درجه و رطوبت ن
ن تحقیق اثرات زمان برداشت و طبق نتایج ای. گیري شد ها اندازه اکسیدانی نمونه روز ترکیبات فنولیکی و آنتی 40ر ي ه به فاصله

هاي متعلق به  میوه. ار بودد میوه سیب معنینولیکی اکسیدانی و ف ش این دو فاکتور بر ترکیبات آنتیزمان انباري و برهمکن مدت
در زمان برداشت و  ،هنگام هاي دیر فنولیکی باالتري نسبت به برداشت داراي محتواي )اول، دوم و سوم( ودهنگامبرداشت ز

ارمانی نیز اکسیدانی باالتري داشتند و در طی مدت انب علق به برداشت پنجم ترکیبات آنتیهاي مت میوه. ندبودانتهاي انبارمانی 
محتواي فنولیکی و . در سطح باال حفظ نمودندهاي متعلق به برداشت زودهنگام  نسبت به میوهترکیبات آنتی اکسیدانی خود را 

  . ها در طی انبارمانی کاهش یافت ي برداشت اکسیدانی همه آنتی
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 مقدمه

و  هاي مهم مناطق معتدله است که به سبب داشتن طعم مطلوب و ترکیبات معدنی باال داراي مشتري پسندي سیب از میوه     
هاي کیفی و کمی زیادي را در طی زمان  ت باغبانی است که همه ساله خسارتمحصوال عمده سیب از.  )2(است  باالیی مصرف

میوه و سبزیجات منابع غنی ). 9(نیز میرسد % 17ود که گاهی سطح خسارات تا برداشت و مدت زمان انبارمانی متحمل می ش
ها  امروزه اثرات مثبت ترکیبات ثانویه بر سالمتی بدن انسان و مقابله در برابر انواع سرطان). 3(از ترکیبات مفید ثانویه هستند 

فیدي می باشد که بر ارزش غذایی این محصول ي م ي خوراکی حاوي ترکیبات ثانویه سیب به عنوان میوه.  شناخته شده است
هاي زیادي  امروزه تالش). 8(غذایی خانوار مبدل می سازد  غذایی در سبد ترین منابع افزاید و این محصول را به یکی از اصلی می

کیبات براي داشتن حداکثر تر. در جهت حفظ این ترکیبات ثانویه و جلوگیري از هدر رفت این ترکیبات صورت گرفته است
ترکیبات . ها بایستی در مرحله مناسب رسیدگی میوه صورت بگیرد متابولیکی ثانویه در ابتدا و انتهاي انبارمانی برداشت میوه

). 6(گیرد که یکی از این عوامل زمان برداشت می باشد  ها تحت تاثیر عوامل زیادي قرار می اکسیدانی و فنولیکی میوه آنتی
وه نه تنها حفاظت سلولی بافت را به عهده دارد بلکه در حفظ کیفیت میوه نیز موثر می باشد و منجر اکسیدانی می ترکیبات آنتی
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تر می  به افزایش انبارمانی محصول می گردد که همین امر تالش براي حفظ این ترکیبات ثانویه را در بافت گیاه را پر رنگ
 . سازد

محتواي (ي موجود در میوه  دت زمان انباري بر ترکیبات ثانویهاین تحقیق سعی دارد با بررسی اثر زمان برداشت و م
  . گامی در این زمینه بردارد) اکسیدانی و فنولیکی آنتی

  
  هامواد و روش

ي گروه علوم باغبانی و فضاي سبز دانشگاه تهران  ها و سردخانه ات مرکز علوم تحقیقات، آزمایشگاهاین تحقیق با استفاده از امکان
. انجام شده استبا چهار تکرار ) ي فاکتوریل بر پایه(در قالب طرح کامل تصادفی  1392ایران در طی سال  –واقع در شهر کرج 

مهر،  8شهریور،  28ریور، هش 18( نوبت  5هفته قبل و بعد از زمان مناسب و پیشنهاد شده براي این رقم در  3برداشت میوه ها 
زمان برداشت و طی مدت در هاي سالم برداشت شده  و میوه انجام گردیدهاز درختان یک شکل و یکنواخت ) مهر 30مهر،  19

اندازه گیري ترکیبات فنولیکی و آنتی اکسیدانی صورت  )ماه 4انتهاي انبارمانی تا ( نوبت 4روزه تا  40ي  انبارمانی به فاصله
با  ها ی میوهاکسیدان محتواي آنتی. بود% 95دماي انبار در طی این مدت صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی . ه استگرفت

درصد همگن  80سی سی متانول  4در این روش نیم گرم از بافت میوه با . اندازه گیري گردید )5(استفاده از روش فانیادیس 
میکرولیتر  3400میکرو لیتر از محلول رویی با  100. قیقه سانتریفوژ گردیدد 20دور به مدت  9500شده و مخلوط حاصل در 

داده  ساعت در شرایط تاریکی قرار 2مخلوط گردیده و محلول حاصل را به مدت  پیکریل هیدرازیل -2-دي فنیل -1، 1محلول 
 (SHIMADZU, model UV-1700, Japan)نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر  520در  و سپس میزان جذب نوري

  : گردید سپس محتواي آنتی اکسیدانی کل طبق فرمول زیر محاسبه . قرائت گردید
  %اکسیدانی کل  محتواي آنتی)  = مورد نظر  قرائت نمونه/ قرائت نمونه شاهد ( × 100

در این . )7( شد انجام )(modified colorimetric Folin-Ciocalteu methodمحتواي فنول کل موجود در میوه ها با روش 
دقیقه  20سی سی اتانول کامال کوبیده و محلول همگنی تهیه می نماییم که پس از  4روش نیم گرم نمونه تر میوه را در 

بار  2آب  cc 8 در یک ونوژکت جدا، محلولی حاوي . بر دقیقه محلول شفاف رویی را جدا می نماییم 9500سانتریفوژ در دور 
از عصاره شفاف میوه را با محلول دوم اضافه  cc5/0 . فولین تهیه می نماییم cc  5/0 و % 7سدیم کربنات  cc  1تقطیر شده،

 ,SHIMADZU)سپس، میزان جذب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر . دقیقه در محل تاریک قرار می دهیم 90کرده و به مدت 
model UV-1700, Japan)  براي هر نمونه قرائت شده و سپس با استفاده از نمودار اسید   نانومتر 625  در طول موج

به  MSTATCو  SPSSنرم افزارهاي  .گرم بافت تازه میوه بدست آمد 100گالیک، میلی گرم مقدار کل ترکیبات فنولیکی در 
در سطح معنی  LSDمقایسات میانگین با استفاده از آزمون . مورد استفاده قرار گرفت LSDو  ANOVA منظور اجراي مدل 

 ,Excel (Microsoft Corp, Redmondانجام شد و نمودارهاي مربوطه با استفاده از نرم افزار  05/0مساوي  -داري کوچکتر
WA) رسم گردید.   

 
 نتایج و بحث

این دو داري تحت تاثیر زمان برداشت و انبارمانی و اثر متقابل  اکسیدان کل به طور معنی ترکیبات فنولیکی و محتوي آنتی
محتواي فنولیکی میوه هاي متعلق به برداشت اول، دوم و سوم ). 1(هاي مشابه بود  نفاکتور قرار گرفتند که مطابق با نتایج آزمو

) برداشت چهارم و پنجم( هنگام  داري با میوه هاي متعلق به برداشت دیر در زمان برداشت باالترین مقدار بود که تفاوت معنی
اشت چهارم و پنجم در زمان برداشت و پس از انبارمانی پایین ترین محتواي ترکیبات فنولیکی را دارا بودند هاي برد میوه. داشت

  )1شکل (
  
  

 

 



 

٣ 

  

  
  ي سیب طی انبارمانی میوه   (mg GAE/100 g Fresh fruit)اثر زمان برداشت بر تغییر ترکیبات فنولیکی  - 1شکل 

(P ≤ 0.05, LSD)* 
به جز ). 2شکل (انی داشتند اکسیدان کل را در ابتدا و انتهاي انبارم باالترین محتوي آنتیلق به برداشت پنجم میوه هاي متع

را در محتواي آنتی اکسیدان کل در طی مدت بیشتري کاهش  ها برداشت اول و چهارم، مابقی نمونه هاي متعلق به نمونه
انبار  اولروز  40وط به برداشت اول، دوم و سوم در طی نمونه هاي مرب. انبارمانی نشان دادند که در اکثر موارد معنی دار نبود 

  .افزایش معنی داري را نسبت به نمونه هاي سایر برداشت ها در محتواي کل آنتی اکسیدان کل نشان دادند

  
   ي سیب طی انبارمانی میوه   (mg GAE/100 g Fresh fruit)اثر زمان برداشت بر تغییر ترکیبات آنتی اکسیدان کل  - 2شکل 

(P ≤ 0.05, LSD)*  
 نتیجه گیري کلی

ها را با تاخیر انجام داد که با توجه  ي سیب رقم فوجی، بایستی برداشت میوه براي داشتن محتواي آنتی اکسیدانی باال در میوه 
به کلیماکتریک بودن این محصول و افزایش تنفس و تولید اتیلن در این مرحله، منجر به کاهش انبارمانی این محصول و 

هاي مربوط به برداشت اول تا سوم   اکسیدانی نمونه باتوجه به افزایش در محتواي آنتی.  )4(پذیري خواهد گردید  افزایش فساد
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ترکیبات . ، شاید این تاریخ براي این نمونه ها بهترین زمان مصرف باشد)روز اول انبارمانی 40(در اولین دور از انبارمانی 
یابد که اهمیت  ی را هم در بافت میوه دارا هستند با افزایش درجه رسیدگی محصول کاهش میاکسیدان فنولیکی که نقش آنتی

ي  اکسیدانی و فنولیکی در طی مدت انبارمانی نسبت به زمان اولیه محتواي آنتی. عدم برداشت دیر هنگام را نشان می دهد
  . باشد ت ثانویه میبرداشت کاهش نشان دادند که بیانگر اثر مخرب انبار سرد بر این ترکیبا
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