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چکیده
 در.در سال های اخير تقاضا برای محصوالت ارگانيک به دليل ارزش غذایی باال و سالمتر بودن آنها بهسرعت در حال افزایش است
 تلفيقی و متداول بر قابليت انبارمانی و کيفيت پس از برداشت ميوۀ انار رقم،این پژوهش تأثير نظام مدیریت باغ به روشهای ارگانيک
 ویژگیهای کيفی و بيوشيميایی، صفاتی مانند کاهش وزن. درجۀ سلسيوس بررسی شد5  روز انبارداری در دمای90 رباب شيراز طی
 درصد کاهش وزن ميوههای ارگانيک، نتایج نشان داد. روز پس از آغاز انبارداری ارزیابی شدند90  و45 ،ميوۀ انار در زمان برداشت
) و اسيد قابل عيارسنجی یاTSS(  ميزان مواد جامد محلول.بهطور معنیداری کمتر از ميوههای نظام مدیریت متداول و تلفيقی بود
 باالترین نسبت. کمتر از ميوههای ارگانيک بودTSS/TA ) در ميوههای توليدشده به روش متداول بيشتر و نسبتTA( تيتراسيون
 آنتوسيانين کل و ظرفيت پاداکسندگی، فالونوئيد کل، درحالیکه ميزان فنل. از ميوههای نظام مدیریت تلفيقی به دست آمدTSS/TA
 ميزان آنتوسيانين در، برخالف ترکيبهای فنلی.(آنتیاکسيدانی) در زمان برداشت و در مدت انبارداری در ميوههای ارگانيک بيشتر بود
. ميوههای ارگانيک افزون بر داشتن ارزش غذایی باالتر انبارمانی بيشتری دارند، در کل.مدت انبارداری افزایش یافت
. محصول ارگانيک، کاهش وزن، ظرفيت پاداکسندگی، پس از برداشت، انبارمانی، انار:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In recent years, demand for organic products because of their high nutritional value and healthier is rapidly
increasing. In this research, the effects of organic, integrated and conventional garden management systems
investigated on storage life and postharvest quality of pomegranate fruit cv. Rabbab -e-Shiraz at 5°C for 90 days.
Characteristics such as weight loss, quality and biochemical parameters were analyzed at harvest, 45 and 90 days
after storage. Results showed that the weight loss in organic fruits were significantly lower than conventional and
integrated management system during storage. Total soluble solids (TSS) and titratable acidity (TA) content in fruits
of conventional management system was higher and ratio of TSS/TA was lower than organic fruits. The highest
TSS/TA ratio of pomegranate fruits was obtained from integrated management system. While, total phenolics and
flavonoids content of organic fruits were higher at harvest and during storage, they were decreased in all fruits during
storage time. Also, total anthocyanin content and antioxidant activity was higher in organic fruits, but contrary to
phenolic compounds, anthocyanins content increased during storage. Overall, organic fruits showed higher nutritional
value and more storage life.
Keywords: Antioxidant activity, Organic product, Pomegranate, Postharvest, Storage, weight loss.
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مقدمه
نگرانیهاي ناشی از بهکارگیري نهادههاي کشاورزي
مانند کودها و سموم شیمایی و چالشهاي
زیستمحیطی ناشی از آن ،توجه و نظر دوستداران
محیطزیست را به خود مشغول داشته است ،تا به
سمت تولید کشاورزي ارگانیک و توسعۀ بازارهاي
عرضۀ محصوالت ارگانیک حرکت کنند.
مصرفکنندگان ،محصوالت ارگانیک را به خاطر
سالمت ،ارزش غذایی ،کیفیت و ماندگاري باالتر آنها
نسبت به محصوالت متداول خریداري میکنند
( .)Wang et al., 2008بنابراین افزایش تقاضاي
روزافزون محصوالت ارگانیک نتیجۀ اطمینان از
سالمت و ارزش غذایی این محصوالت است.
میوههاي رشدیافته در نظامهاي تولید ارگانیک
ممکن است میزان رشد کمتر و اندازة کوچکتري
داشته باشند ،چراکه اندازة میوه تا حدود زیادي به
وضعیت تغذیهاي گیاه وابسته است و به میزان فراوانی
کیفیت پس از برداشت آن را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد ( .)Roth et al., 2007قابلیت انبارمانی بهطور
عمده به فصل رشد و شرایط محیطی محل کشت
محصول مربوط است که این عاملها با نظامهاي
مدیریت باغ و در دسترس بودن عنصرهاي غذایی در
تعامل هستند .نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و بهویژه کلسیم
بافت میوه را تحت تأثیر قرار میدهند ( Roth et al.,
 .)2007بنابراین ،یکی از جنبههاي مهم بررسی مقایسۀ
کشاورزي ارگانیک و متداول ،نوع کود مصرفی است
بهگونهاي که میزان ترکیبهاي پاداکسندة
(آنتیاکسیدانی) میوه با افزایش کاربرد کود مصرفی
کاهش مییابد ( .)Chassy et al., 2006در کشاورزي
ارگانیک از کودهاي آلی که افزون بر نقش تغذیهاي،
تأثیر سودمندي بر خواص فیزیکی ،شیمیایی و زیستی
(بیولوژیکی) خاک دارند ،استفاده میشود .کودهاي
آلی به دلیل اینکه عنصرهاي غذایی آن به آهستگی
آزاد شده و در اختیار گیاه قرار میگیرند ،آلودگی
کمتري را در محیطزیست ایجاد میکنند
(.)Damaceno et al., 2013
انار از میوههاي با ارزشی است که در ایران در
سطح گستردهاي کشت میشود ( Meighani et al.,

 .)2015آبمیوه میزان شایانتوجهی قند ،اسید آلی،
ترکیبهاي فنلی ،آنتوسیانین ،آمینواسید ،پروتئین،
آسکوربیک اسید و مواد کانی دارد .همچنین انار منبع
غنی از پاداکسندههاست که فعالیت پاداکسندگی آن
به ترکیبهاي فنلی ،تاننهاي پلیفنولیک داراي قند و
آنتوسیانینها نسبت داده میشود (.)Gil et al., 2000
به دلیل نقش مؤثر انار در سالمتی انسان ،در سالهاي
اخیر این میوه محبوبیت زیادي پیدا کرده و تولید
جهانی آن نیز رو به افزایش است ( Borochov-Neori
 .)et al., 2009اما با وجود ارزش غذایی باالي میوة انار،
کاربرد بیش از اندازة سموم و کودهاي شیمیایی باعث
کاهش کیفیت میوه و صادرات آن شده است
( .)Shakeri, 2015بنا بر گزارشهاي پیشین کاربرد
بیرویۀ سموم و کودهاي شیمیایی موجب کاهش
ترکیبهاي پاداکسندگی و کیفیت میوة کیوي در زمان
برداشت و پس از برداشت شد ( Damaceno et al.,
 .)2013در همین راستا گزارش شد که ظرفیت
پاداکسندگی میوههاي انگور و توتفرنگی تولیدشده در
نظام مدیریت ارگانیک نسبت به متداول بیشتر بود
( .)Mulero et al., 2012; Wang et al., 2008در
بررسی که روي میوة سیب در دو نظام مدیریت کشت
متداول و ارگانیک انجام شد تفاوت معنیداري در
میزان ظرفیت پاداکسندگی میوهها مشاهده شد که
نشاندهندة ارزش کیفی بیشتر میوههاي تولیدشده
بهصورت ارگانیک است (.)Petkovsek et al., 2010
همچنین در بلوبري ( )Blueberryمیوههاي ارگانیک
میزان قند (فروکتوز و گلوکز) ،اسید مالیک ،فنل کل،
آنتوسیانین کل و ظرفیت پاداکسندگی بیشتري در
مقایسه با میوههاي تولیدشده به روش متداول داشتند
( .)Wang et al., 2008در گریپفروت انبارشده در
دماي  9درجۀ سلسیوس بااینکه در زمان برداشت
تفاوت معنیداري در میزان ویتامین ث بین نظامهاي
مدیریت باغ وجود نداشت ،اما در پایان انبارداري میزان
ویتامین ث در میوههاي ارگانیک بهطور معنیداري
بیشتر از میوههاي تولیدشده به روش متداول بود .در
این آزمایش میزان لیکوپن و بتاکاروتن در زمان
برداشت و پایان دورة انبارداري در میوههاي ارگانیک
بیشتر بود (Ashour- .)Chebrolu et al., 2012
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) Nezhad et al., (2012گزارش کردند که میزان
کاهش وزن میوههاي کیوي رقم هایوارد در پایان دورة
انبارداري در میوههاي ارگانیک کمتر اما میزان
ویتامین ث ،فالونوئید کل و ظرفیت پاداکسندگی
بیشتر از میوههاي تولیدشده به روش متداول بود.
با توجه به اهمیت و لزوم کاربرد هرچه کمتر مواد
شیمیایی براي جلوگیري از آلودگیهاي
زیستمحیطی ،باالتر بودن ارزش غذایی و همچنین به
دالیل اقتصادي و ترغیب کشاورزان به روشهاي نظام
مدیریت ارگانیک و استفاده از کودهاي آلی ،ضرورت
بررسی دقیقتر تأثیر نظام مدیریت ارگانیک ،تلفیقی و
متداول بر ارزش غذایی و ماندگاري میوههاي انار رقم
رباب شیراز ،که یکی از رقمهاي مهم و صادراتی استان
فارس و کشور است ،در این پژوهش دنبال میشود.
مواد و روشها
مکان و زمان اجراي آزمایش

این پژوهش در سال  1392دریک باغ تجاري انار واقع
در شهرستان نورآباد ممسنی ،استان فارس روي
درختان انار ششسالۀ رقم رباب شیراز انجام گرفت.
درختان انار مورد بررسی بافاصلۀ  3×3متر کشت شده
بودند .هرس سالیانه بهطورمعمول انجام گرفت.
درختان مورد آزمایش از آغاز کشت بهصورت ارگانیک
پرورش داده شده بودند و هیچگونه مواد شیمیایی
مصنوعی (سنتزي) در طول شش سال دریافت نکرده
بودند .روش آبیاري درختان باغ بهصورت جوي
پشتهاي بود که هر هفته یکبار انجام شد.
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کود دامی ،مبارزه با آفات و علفهاي هرز نیز بهصورت
مکانیکی و بدون استفاده از هرگونه مواد شیمیایی
انجام شد.
میزان کود شیمیایی مصرفشده به ازاي هر درخت
در تیمار متداول و تلفیقی شامل  125گرم کود
شیمیایی کامل شامل نیتروژن کل ( 20درصد)،
فسفات ( 20درصد) ،پتاسیم ( 20درصد)،کلسیم
( 0/05درصد) ،گوگرد ( 0/2درصد) ،کالت منیزیم (1
درصد) ،بور ( 0/02درصد) ،کالت مس ( 0/05درصد)،
کالت آهن ( 0/01درصد) ،روي ( 0/05درصد) ،کالت
منگنز ( 0/05درصد) ،مولیبدن ( 0/0005درصد) بوده
است .کود شیمیایی در دو مرحله در تاریخ  5فروردین
و  20روز بعد همراه با آب آبیاري به درختان داده شد.
در تیمار ارگانیک میزان  20-30کیلوگرم کود دامی
پوسیده به ازاي هر درخت در اواخر زمستان در
محدودة سایهانداز گیاه بهصورت چالکود اضافه شد.
کود دامی مورد استفاده  9/4درصد کربن آلی0/93 ،
درصد نیتروژن کل 174/5 ،قسمت در میلیون
(پیپیام) فسفر قابلجذب و  153/3قسمت در میلیون
پتاسیم قابلجذب داشت .میوههاي انار رقم رباب شیراز
در زمان بلوغ تجاري برداشت و بیدرنگ به سردخانۀ
واقع در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه گیالن منتقل
شدند و در دماي  5درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی
 85درصد به مدت  90روز نگهداري شدند .میوهها
پیش از انبارداري (در زمان برداشت) و در مدت
انبارداري بافاصلۀ  45روز یکبار ارزیابی شدند.
ارزیابی صفات

اعمال تيمار

تیمارها شامل :الف) نظام مدیریت متداول :در این
روش تغذیه با کود شیمیایی ،مبارزه شیمیایی علیه
آفات با استفاده از حشرهکش کونفیدور و مبارزه با
علفهاي هرز توسط علفکش رانداپ انجام شد.
ب) نظام مدیریت تلفیقی :در این روش تغذیه با
کود شیمیایی صورت گرفت اما مبارزه با آفات و
علفهاي هرز بهصورت مکانیکی (بدون استفاده از مواد
شیمایی) انجام شد.
ج) نظام مدیریت ارگانیک :در این روش تغذیه با

براي اندازهگیري کاهش وزن ،میوههاي هر تکرار
بیدرنگ پس از برداشت (روز صفر) توسط ترازوي
دیجیتال توزین شد و آنگاه تغییرپذیري وزن این
میوهها بافاصلۀ زمانی  45روز یکبار در طول دورة
انبارداري اندازهگیري شد ،درنهایت کاهش وزن میوهها
با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه شد.
= کاهش وزن (درصد)
( × 100وزن اولیه /وزن ثانویه  -وزن اولیه)
در هر مرحله نمونهبرداري آریلهاي مربوط به هر
تکرار با آبمیوهگیر دستی آبگیري و صفاتی مانند
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اسیدیته (pHمتر دیجیتالی مدل  PB-10کمپانی
( TSS ،)Sartoriosشکستسنج یا رفرکتومتر
دیجیتالی مدل ( TA ،)Euromex RD 635عیارسنجی
با سود  0/1نرمال تا رسیدن به  pHبرابر  ،)8/2و
نسبت  TSS/TAاندازهگیري شدند.
براي اندازهگیري آنتوسیانین کل از روش اختالف
جذب در pHهاي متفاوت استفاده شد ( & Giusti
 .)Wrolstad, 2001میزان جذب آنتوسیانین در دو
طولموج  520و  700نانومتر با استفاده از دستگاه
طیفسنج نوري (اسپکتروفتومتر)  UV/VISمدل PG
 Instruments T80+خوانده شد .میزان آنتوسیانین کل
درنهایت برحسب میلیگرم در لیتر بیان شد.
اندازهگیري میزان فنل کل آبمیوه با استفاده از
1
معرف فولین سیوکالچو با روش ( Singleton et al.,
 (1999انجام گرفت .میزان جذب نمونهها و استاندارد در
طولموج  760نانومتر با استفاده از دستگاه طیفسنج
نوري خوانده شد .درنهایت میزان فنل کل از روي میزان
جذب نمونه و استاندارد برحسب میلیگرم گالیک اسید
در لیتر آبمیوه ( )mg GAE/lبیان شد .اندازهگیري
فالونوئید کل با روش  (2008) Park et al.صورت گرفت.
میزان جذب توسط دستگاه طیفسنج نوري در طولموج
 506نانومتر خوانده شد .درنهایت میزان فالونوئید کل از
روي میزان جذب نمونه و استاندارد برحسب میلیگرم
کاتچین 2در لیتر آبمیوه ( )mg CE/lبیان شد.
ظرفیت پاداکسندگی آبمیوه با ویژگی
خنثیکنندگی رادیکال آزاد  3DPPHتعیین شد
( .)Brand-Williams et al., 1995میزان جذب
نمونهها با استفاده از دستگاه طیفسنج نوري در
طولموج  515نانومتر خوانده شد .این آزمایش براي
هر نمونه سه بار تکرار شد .ظرفیت پاداکسندگی بنا بر
رابطۀ زیر محاسبه و بهصورت درصد بازدارندگی
( )DPPHsc%بیان شد.
DPPHsc% = (a-b)/b × 100
 ،DPPHsc%درصد بازدارندگی؛  ،aمیزان جذب
DPPH؛  ،bمیزان جذب (نمونه (DPPH +
1. Folin-Ciocalteau
2. Catechin
3. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

طرح آماري و تجزیهوتحليل دادهها

این آزمایش بهصورت فاکتوریل با دو عامل نظام
مدیریت باغ (متداول ،ارگانیک و تلفیقی) و زمان
انبارداري [( 0زمان برداشت) 45 ،و  90روز انبارداري
در دماي  5درجۀ سلسیوس] در قالب طرح کامل
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .هر تکرار شامل دوازده
عدد میوه بود که در هر مرحله نمونهبرداري شش عدد
میوه از انبار خارج و براي ارزیابی صفات استفاده شد.
تجزیۀ آماري دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو از
آزمون کمترین اختالف معنیدار ( )LSDبراي مقایسۀ
میانگین دادهها استفاده شد.
نتايج و بحث
کاهش وزن

نتایج نشان داد ،با افزایش مدتزمان انبارداري میزان
کاهش وزن میوه در هر سه نوع نظام مدیریت باغ افزایش
یافت .میزان کاهش وزن بهطور معنیداري تحت تأثیر
نوع نظام مدیریت باغ قرار گرفت ،بهگونهاي که درصد
کاهش وزن میوه در نظام مدیریت ارگانیک بهطور
معنیداري کمتر از مدیریت متداول و تلفیقی بود ،اما
تفاوت معنیداري بین نظام مدیریت متداول و تلفیقی
وجود نداشت .در همۀ تیمارها میزان کاهش وزن در 45
روز اول نگهداري در انبار خیلی سریع رخ داد و پس از آن
با سرعت کمتري تا پایان مدت انبارداري ادامه یافت .در
پایان نود روز انبارداري ،بیشترین میزان کاهش وزن با
میانگین  16/56درصد از تیمار سیستم مدیریت متداول
به دست آمد (شکل .)1پوست میوة انار با اینکه ضخیم و
چرمی به نظر میرسد اما شکافها و روزنههاي ریز زیادي
در آن وجود دارد که انار را مستعد از دست دادن رطوبت
میکند ( .)Kader et al., 1984میزان کاهش وزن انار رقم
واندرفول در مدت هشت هفته انبارداري  1/1درصد
( )Kader et al., 1984و انار رقم مریدوال در حدود 17
درصد ( )Barman et al., 2011گزارش شده است ،که
نشاندهندة تفاوت میان رقمها و شرایط انبارداري است.
افزون بر این ،میزان هدررفت آب از سطح میوه در شرایط
پس از برداشت تحت تأثیر نوع نظام مدیریت باغ نیز
میتواند قرار گیرد .در میوة کیوي ( Ashour-Nezhad et
 )al., 2012و انگور ( )Cavalier et al., 2010میزان
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کاهش وزن در میوههاي تولیدشده به روش ارگانیک
کمتر از روش متداول بود ،درحالیکه تفاوت معنیداري
بین میوههاي سیب ( )Roth et al., 2007و کیوي
( )Amodio et al., 2007تولیدشده به روش ارگانیک با
روش متداول مشاهده نشد.
در این پژوهش نیز میزان کاهش وزن در مدت
انبارداري در میوههاي نظام مدیریت کشت ارگانیک کمتر
از نظام مدیریت متداول و تلفیقی بود .گزارشهاي پیشین
نشان داد ،کاهش وزن میوة انار در مدت انبارداري بیشتر
به کاهش رطوبت پوست مربوط میشود تا رطوبت آریل
( ،)Meighani et al., 2015بنابراین به نظر میرسد که
کاهش بیشتر وزن میوههاي نظام مدیریت تلفیقی و
متداول به دلیل رطوبت بیشتر پوست آنها باشد
(.)Tavarini et al., 2008
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مواد جامد محلول ( ،)TSSاسيد قابل عيارسنجی
( )TAو نسبت TSS/TA

نتایج مقایسۀ میانگینها گویاي آن است که میوههاي
ارگانیک میزان  TSSو  TAکمتري در مدت سه ماه
انبارداري در مقایسه با میوههاي مدیریت تغذیۀ
متداول و تلفیقی دارند .اما نسبت  TSS/TAدر
میوههاي مدیریت تغذیۀ متداول کمتر از دیگر تیمارها
بود (جدول  .)1همچنین با افرایش مدت انبارداري
میزان  TSSو نسبت  TSS/TAدر میوههاي انار افزایش
یافت بهگونهاي که پس از  90روز انبارداري به باالترین
میزان خود رسید .برعکس با افزایش  ،TSSمیزان TA
در میوهها بهتدریج کاهش یافت ،گرچه بین  45و 90
روز انبارداري از لحاظ آماري تفاوت معنیداري
مشاهده نشد (جدول .)2

شکل  . 1تأثیر نظام مدیریت باغ بر میزان کاهش وزن میوة انار رقم رباب شیراز در مدت انبارداري
Figure 1. Effect of garden management systems on weight loss of pomegranate fruit cv. Rabbab-e-Shiraz during storage

جدول  .1تأثیر نوع نظام مدیریت باغ بر برخی ویژگیهاي کیفی و بیوشیمیایی میوة انار رباب شیراز در مدت انبارداري
Table 1. The effect of garden management system on some quality and biochemical characteristics of pomegranate
fruit cv. Rabbab-e-Shiraz during storage
Total anthocyanins
)(mg/l
153.29 b
175.41 a
183.41 a

Antioxidant activity
)(DPPHsc%
9.54 c
11.38 b
12.07 a

TSS/TA
5.92 ab
6.65 a
6.41 a

TA
)(%
2.08 a
1.71 b
1.49 c

TSS
)(%
12.07 a
11.38 b
9.54 c

Management
System
Conventional
Integrated
Organic

)* Mean values in the same column followed by different letter are significantly different (p<0.05

جدول  .2تأثیر زمان انبارداري بر برخی ویژگیهاي کیفی و بیوشیمیایی میوة انار رقم رباب شیراز تولیدشده به روش متداول،
تلفیقی و ارگانیک
Table 2. The effect of storage time on some qualitative and biochemical characteristics of pomegranate fruit cv.
Rabbab-e-Shiraz produced by conventional, integrated and organic
Total anthocyanin
)(mg/l
149.20 c
169.79 b
193.11 a

Antioxidant activity
)(DPPHsc %
66.59 a
66.81 a
65.10 b

TSS/TA
4.95 c
6.42 b
7.70 a

TA
)(%
1.91 a
1.72 b
1.65 b

TSS
)(%
9.34 c
10.96 b
12.70 a

Storage duration
)(day
At harvest
45
90

* Mean values in the same column followed by different letter are significantly different (p<0.05).
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قندها و اسیدهاي آلی تعیینکنندة اصلی طعم میوهها
هستند .بنابراین ،تغییرپذیري آنها در مدت نگهداري
در انبار روي طعم و کیفیت خوراکی میوه تأثیرگذار
است .در تأیید یافتههاي این پژوهش در میوههاي
پرتقال واشنگتن ناول انبارشده در دماي  4درجۀ
سلسیوس به مدت  5ماه نیز گزارش شد که با افزایش
دورة انبارداري میزان  TSSافزایش و میزان  TAکاهش
یافت لذا نسبت  TSS/TAنیز افزایش یافت.
پژوهشهاي انجامشده روي رقمهاي مختلف انار نشان
داد ،در حین انبارداري میزان  TAکاهش و نسبت
 TSS/TAافزایش یافت .اما تغییرپذیري میزان  TSSدر
رقمهاي مختلف انار در مدت انبارداري متفاوت بوده
است بهگونهاي که در انار رقم مریدوال ( Barman et
 )al., 2011افزایش یافته ،در انار رقم موالر ( Sayyari
 )et al., 2011و ملس ساوه ()Meighani et al., 2015
تغییري مشاهده نشده است و در انار رقم رابی
( )Fawole & Opara, 2013کاهش یافته است .به نظر
میرسد کاهش وزن میوهها در مدت انبارداري میتواند
دلیلی بر افزایش میزان  TSSمیوهها بهواسطۀ غلیظتر
شدن آب انار باشد ،چراکه انار میوهاي نافرازگرا است و
در مدت انبارداري تبدیل نشاسته به قند و افزایش قند
محلول در آن رخ نمیدهد .کاهش  TAطی مدت
انبارمانی میتواند به دلیل استفادة بیشتر آنها در
فرآیند تنفس باشد ،زیرا گزارشهاي پیشین نشان داد،
اسیدهاي آلی پیش مادة اصلی فرآیند تنفس در میوة
انار هستند (.)Sayyari et al., 2011

Organic
80
60

f

40
20
0
45
90
)Storage duration (days

0

همانطور که در شکل  2نشان داده شده ،میزان
ترکیبهاي فنلی و فالونوئید کل در زمان برداشت در
میوههاي ارگانیک بهطور معنیداري بیشتر از دیگر
تیمارها بود .در طول مدت انبارداري در همۀ نظامهاي
مدیریت باغ میزان فنل و فالونوئید کل کاهش یافت.
اما در پایان  90روز انبارداري میزان ترکیبهاي فنلی
و فالونوئید کل در میوههاي ارگانیک به ترتیب با
میانگین  53/8و  295میلیگرم در لیتر آبمیوه بهطور
معنیداري بیشتر از نظامهاي مدیریت تلفیقی و
متداول بود .از نظر میزان فالونوئید کل تفاوت
معنیداري بین نظامهاي مدیریت تلفیقی و متداول در
هر سه مرحله نمونهبرداري وجود نداشت (شکل .)2

)Total phenol (mg GAE/l

d

c c

ترکيبهاي فنلی و فالونوئيد کل

Integrated
b

Conventional
a

c

320
300

d d

d d
280

e e

260
240
90

45

)Total flavonoids (mg CE/l

Organic

de e

Integrated

Conventional
a
b b

در این پژوهش میزان  TSSو  TAدر میوههاي انار
ارگانیک پس از نود روز انبارداري کمتر و نسبت
TSS/TAبیشتر از دیگر نظامهاي مدیریت باغ بود که
با نتایج گزارششده در میوة کیوي ( Ashour-Nezhad
 )et al., 2012و پرتقال ()Candir et al., 2013
همخوانی دارد .درحالیکه شاخصهاي باال در میوة
سیب ( )Roth et al., 2007و گریپفروت ( Chebrolu
 )et al., 2012در مدت انبارداري تحت تأثیر نوع نظام
مدیریت باغ قرار نگرفت .باالتر بودن نسبت TSS/TA
در میوههاي ارگانیک و همچنین افزایش این نسبت در
طول مدت انبارداري میتواند ناشی از کاهش میزان
 TAباشد.

0

)Storage duration (Days

شکل  . 2تأثیر نوع نظام مدیریت باغ بر میزان فنل و فالونوئید کل انار رقم رباب شیراز در مدت انبارداري
Figure 2. Effect of garden management systems on total phenolics and flavonoids content of pomegranate fruit cv.
Rabbab-e-Shiraz during storage
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ساخت (سنتز) ترکیبهاي فنلی در گیاهان تحت
تأثیر تنشهاي زنده و غیر زنده مانند میزان باالي
تشعشعهاي فرابنفش ،دماي کم ،کمبود مواد غذایی،
حملۀ حشرات و بیمارگر (پاتوژن)ها و همچنین عملیات
باغی قرار میگیرد ( .)Zhao et al., 2007در انار رباب
شیراز میزان فنل و فالونوئید کل در زمان برداشت در
میوههاي ارگانیک باالتر بود که با نتایج گزارششده در
میوة کیوي ( Ashour-Nezhad et al., 2012; Amodio et
 ،)al., 2007بلوبري ( ،)Wang et al., 2008رقمهاي
مختلف آلو ( )Cuevas et al., 2015و گوشت رقمهاي
سیب ( )Veberic et al., 2005همخوانی دارد .باالتر بودن
میزان ترکیبهاي فنلی در میوههاي ارگانیک در زمان
برداشت میتواند به دلیل قرار گرفتن بیشتر این میوهها
در معرض تنشهاي زنده و غیر زنده باشد که ساخت
فنلها را القا میکنند ( .)Veberic et al., 2005تنشهاي
زنده و غیرزنده میزان فعالیت آنزیم فنیل آالنین
آمونیالیاز )PAL( 1که از آنزیمهاي کلیدي مسیر ساخت
ترکیبهاي فنلی است را افزایش میدهد ،بنابراین میزان
فعالیت آن میتواند بهطور مستقیم با میزان ترکیبهاي
فنلی در ارتباط باشد ( .)Zhao et al., 2007باالتر بودن
میزان ترکیبهاي فنلی و فالونوئیدي در انگورهاي
ارگانیک به استفاده نکردن از سموم شیمیایی و کودها
نسبت داده شده است ( .)Mulero et al., 2010زیرا
سموم و کودهاي شیمیایی باعث تجزیۀ ترکیبهاي فنلی
میشوند ( .)Amodio et al., 2007در کل ،اطالعات کمی
در ارتباط با نقش نظام مدیریت باغ بر میزان
متابولیتهاي ثانویه وجود دارد.
بسته به نوع تیمار و شرایط انبارداري میزان
ترکیبهاي فنلی و فالونوئیدي میوهها و سبزيها در
شرایط پس از برداشت میتواند کاهش یا افزایش یابد
( .)Wang et al., 2008در این پژوهش میزان
ترکیبهاي فنلی و فالونوئیدي در پایان مدت
انبارداري در مقایسه با زمان برداشت کاهش یافت که
با نتایج گزارششده در میوة رقمهاي مختلف انار
( ;Meighani et al., 2015; Fawole & Opara, 2013
 ،)Sayyari et al., 2011کیوي ( Ashour-Nezhad et
)1. Phenylalanine ammonia-lyase (PAL
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 )al., 2012و گریپفروت ()Chebrolu et al., 2012
همخوانی دارد .در حالی که در کاهو میزان ترکیبهاي
فنلی کل پس از شانزده روز انبارداري در مقایسه با
زمان برداشت افزایش یافت ،اما تفاوت معنیداري بین
مدیریت تغذیۀ ارگانیک و متداول وجود نداشت ( Zhao
 .)et al., 2007کاهش ترکیبهاي فنلی طی مدت
انبارداري ممکن است به دلیل تخریب ساختار
یاختهاي در نتیجۀ فرآیند پیري و اکسایش
(اکسیداسیون) ترکیبهاي فنلی توسط آنزیم پلیفنول
اکسیداز 2باشد ( .)Fawole & Opara, 2013همچنین
ترکیبهاي فنلی و فالونوئیدها از متابولیتهاي ثانویۀ
گیاهی هستند که در زدودن رادیکالهاي آزاد اکسیژن
مؤثرند و براي انجام این کار خودشان اکسید میشوند
( .)Fawole & Opara, 2013بنابراین کاهش
ترکیبهاي باال در مدت انبارداري تا حدودي میتواند
نتیجه افزایش رادیکالهاي آزاد اکسیژن در نتیجۀ
فرآیند پیري باشد .در پژوهشی پس از چهار هفته
نگهداري میوة گریپفروت در دماي  9درجۀ سلسیوس
میزان لیمونین 3و نومیلین 4در میوههاي با مدیریت
ارگانیک بیشتر از میوههاي تولیدشده به روش متداول
بود ( )Chebrolu et al., 2012که با نتایج گزارش شده
در این پژوهش مبنی بر کاهش بیشتر فالونوئیدها در
پایان انبارداري همخوانی دارد.
آنتوسيانين کل و ظرفيت پاداکسندگی

میزان آنتوسیانین کل و ظرفیت پاداکسندگی در
میوههاي با مدیریت ارگانیک انبارشده در دماي  5درجۀ
سلسیوس بهطور معنیداري بیشتر از میوههاي نظام
مدیریت متداول بود (جدول  .)1در مدت انبارداري میزان
آنتوسیانین کل به تدریج افزایش یافت و پس از نود روز
انبارداري با میانگین  193/11میلیگرم در لیتر آبمیوه
به بیشترین میزان خود رسید (جدول  .)2بر عکس،
ظرفیت پاداکسندگی آب میوة انار در مدت انبارداري به
تدریج کاهش یافت ،به طوري که در پایان انبارداري به
 65/10درصد رسید (جدول .)2
2. Polyphenol oxidase
3. Limonin
4. Nomilin

642

میغانی و همکاران :ارزیابی قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوة انار ...

در هماهنگی با یافتههاي این پژوهش میزان
رنگیزه آنتوسیانین در میوههاي توتفرنگی ( Camargo
 ،)et al., 2011بلوبري ( )Wang et al., 2008و
رقمهاي مختلف آلو ( )Cuevas et al., 2015رشد یافته
به روش ارگانیک نیز بیشتر از میوههاي روش متداول
بود .همچنین در این پژوهش میزان آنتوسیانین آریل
انار در مدت انبارداري افزایش یافت که با نتایج گزارش
شده در رقمهاي مختلف انار ( ;Meighani et al., 2015
 )Miguel et al., 2004همخوانی دارد .همانطور که
پیشتر اشاره شد میزان فعالیت آنزیم  PALدر نتیجۀ
تنشهاي زنده و غیر زنده افزایش مییابد که افزایش
ساخت ترکیبهاي فنلی را به همراه دارد ( Zhao et
 ،)al., 2007لذا افزایش آنتوسیانین در میوههاي
ارگانیک و در زمان انبارداري میتواند به دلیل افزایش
فعالیت آنزیم  PALباشد .گزارش شده که در میوة انار
میزان فعالیت آنزیم  PALدر نتیجۀ دماي پایین انبار
تحریک میشود که تجمع بیشتر آنتوسیانین را به
همراه دارد ( .)Miguel et al., 2004از سویی افزایش
غلظت آبمیوه و درپی افزایش غلظت آنتوسیانین
میتواند به دلیل از دست رفتن رطوبت میوهها در
طول دورة انبارداري باشد (.)Fawole & Opara, 2013
ظرفیت پاداکسندگی باالي آب انار به وجود
پلیفنلهایی از جمله فالونوئیدها ،آنتوسیانینها،
مشتقات االجیک اسید ،تاننهاي قابل آبکافت
(هیدرولیز) و دیگر ترکیبهاي فنلی نسبت داده شده
است (.)Fawole & Opara, 2013; Gil et al., 2000
بنابراین ظرفیت پاداکسندگی باالتر میوههاي ارگانیک
در این پژوهش میتواند به دلیل میزان بیشتر
ترکیبهاي فنلی و فالونوئیدي آنها باشد .با اینکه در
مدت انبارداري میزان آنتوسیانین کل افزایش یافت ،اما

ظرفیت پاداکسندگی آب انار همگام با کاهش
ترکیبهاي فنلی و فالونوئیدي در این مدت کاهش
یافت که نشان میدهد آنتوسیانین عامل اصلی ظرفیت
پاداکسندگی آب انار نیست ( Borochov-Neori et al.,
 .)2009نتایج این پژوهش با یافتههاي گزارش شده در
میوة کیوي همخوانی دارد ( Ashour-Nezhad et al.,
.)2012; Amodio et al., 2007
نتيجهگيري کلی

نتایج این پژوهش نشان داد ،نظام مدیریت ارگانیک باغ
و بدون کاربرد سموم و کودهاي شیمیایی نقش مهمی
در افزایش ارزش غذایی و قابلیت انبارمانی میوة انار
رقم رباب شیراز دارد .میوههاي ارگانیک کاهش وزن
کمتري در مقایسه با نظام مدیریت تلفیقی و متداول
داشت بنابراین میوههاي مدیریت ارگانیک میتوانند به
مدت طوالنیتري کیفیت ظاهري خودشان را حفظ
کنند .همچنین میوههاي ارگانیک پس از نود روز
انبارداري در دماي  5درجۀ سلسیوس میزان فنل،
فالونوئید و آنتوسیانین کل و همچنین ظرفیت
پاداکسندگی باالتري دارند که نشان میدهد میوههاي
ارگانیک ارزش غذایی باالتري در مقایسه با میوههاي
تولید شده در نظام مدیریت متداول و مرسوم دارند .در
طول مدت انبارداري میزان آنتوسیانین کل آریلهاي
انار افزایش یافت که نشاندهندة ادامۀ ساخت
آنتوسیانین در شرایط پس از برداشت است .با اینکه
آنتوسیانین در مدت انبارداري افزایش نشان داد ،اما
ظرفیت پاداکسندگی کاهش یافت که نشاندهندة
نقش کمتر آنتوسیانین در مقایسه با دیگر
ترکیبهاي فنلی در میزان فعالیت پاداکسندگی آب
انار است.
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