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Abstract
Background and Objectives
The effect of different physical and chemical treatments on quality of pomegranate fruit at
postharvest has been studied, but little information is available in the case of pomegranate fresh
aril postharvest as a ready-to-eat product. Coating is one of the treatments to preserve the
postharvest quality of the pomegranate fresh aril. Since consumer health is impotant in the
selection of postharvest treatment, the use of compounds extracted from plants as wax or coating
agent is a safe treatment for fresh arils. Extracted gel from leaf tissue of Aloe vera L. is an herbal
gel that can be used as coating agent. The objective of the present experiment was to evaluate the
effects of Aloe vera gel on the postharvest quality of pomegranate fresh arils.

Materials and Methods
Pomegranate Fruits (known as ‘Malas Poost Zard’) were harvested from a commercial orchard
located in Baghmalek, Khuzestan. Fresh arils were removed manually from fruits and treated
with Aloe vera gel (0, 2.5, 5 and 10%). Fresh arils were stored at 7 oC, RH = 90% for 4, 8 and 12
days. Some biochemical characteristics including ascorbic acid, total soluble solids, titratable
acidity, total phenolics, color intensity, anthocyanins and browning index were evaluated.

Results
Results showed that the interaction of Aloe vera gel concentration and storage duration had a
significant effect on ascorbic acid, titratable acidity, total phenolics, color intensity, anthocyanins
and browning index. All concentrations of Aloe vera gel decreased total soluble solids. The
highest concentration of Aloe vera gel (10%) significantly increased anthocyanins/browning
ratio. The quality of pomegranate fresh arils significantly decreased with the increase in the
duration of storage. During storage condition of fresh arils, Aloe vera gel (2.5 – 5%) improved
the color intensity of fresh arils after 4 days. Also, results showed that all concentrations of Aloe
vera gel helped to preserve higher ascorbic acid after 8 and 12 days.

Discussion
Aloe vera gel improved the quality of pomegranate fresh arils. Aloe vera gel contains the
different antioxidant and nutrients which may be responsible for the positive effects on quality of
pomegarnate arils. Results showed that Aloe vera gel is a promising herbal product for coating
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pomegranate fresh arils. More research needs to be undertaken on the efficacy of Aloe vera gel
on postharvest quality of pomegranate fresh arils and other minimally processed products.

Keywords: Fresh-cut fruits, Natural coating, Postharvest quality
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چکیده
اثر روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت پس از برداشت میوه انار بررسی شده است ولیی االعایات
محدودی در مورد کیفیت پس از برداشت آریلهای تازه انار بهانوان یک محصول آماده مصرف وجود دارد .در
آزمایش حاضر میوههای انار رقم ملس پوست زرد در پاییز  3131از یک باغ تجیاری در منقهیه بالملیک (اسیتان
خوزستان) برداشت شد و آریلهای تازه پس از جداسازی با دست با للظیتهیای فیفر  5 2/5و  31درفید ژل
آلوئهورا تیمارشده و بهمدت  8 4و  32روز در دمای  7درجه سلیسیوس و رالوبت نسبی  31درفد نگهداری شدند.
پس از پایان هر دوره انبارداری برخی شاخص های بیوشیمیایی مانند اسید اسکوربیک مواد جامد محلیول کیل
اسیدیته قابل تیتراسیون فنل کل شدت رنگ شاخص آنتوسیانین کل و شاخص مواد قهوهای ارزیابی شد .نتیای
نشان داد برهمکنش اثر للظت ژل آلوئهورا و زمان انبارداری بر اسید اسکوربیک اسیدیته قابیل تیتراسییون فنیل
کل شدت رنگ شاخص آنتوسیانین کل و شاخص مواد قهوهای معنیدار بیود .تیمیار بیا همیه للظیتهیای ژل
آلوئهورا موجب کاهش مواد جامد محلول کل گردید .همچنین کاربرد للظت  31درفید ژل آلوئیهورا موجیب
افزایش معنیدار نسبت شاخص آنتوسیانین کل به مواد قهوهای شد .با افزایش مدت انبارمانی کیفیت آرییلهیای
تازه انار بهالور معنیداری کاهش یافت .الی دوره انبارمانی آریلهای تازه انار للظتهیای  2/5و  5درفید ژل
آلوئهورا موجب بهبود شدت رنگ پس از  4روز شد .همچنین نتای نشان داد در آریلهای تازه انارکیاربرد تمیا
للظتهای ژل آلوئهورا موجب گردید پس از  8و  32روز میزان اسید اسکوربیک بیشتری نسبت بیه تیمیار شیاهد
(بدون کاربرد ژل آلوئهورا) حفظ گردد .بهالورکلی نتای این پژوهش نشان داد ژل آلوئهورا یک ترکیب گیاهی
امیدوارکننده برای پوششدهی آریلهای تازه انار میباشد و تحهیهات بیرای مشیخص شیدن نحیوهکیارایی ژل
آلوئهورا بر کیفیت پس از برداشت آریلهای تازه انار و سایر محصوالت با حداقل فرآوری الز است.
کلیدواژهها :پوششدهنده البیعی کیفیت پس از برداشت میوه های تازه برشیافته

مهدمه

مجتمع توسط پوشش نازک ساییدی ( )Segmentاز ها

اناار ( )Punica granatum L.از خاانواده انارساانان

جدا میماند .میوه انار مصرف تازهخوری دارد اما پوسات

( )Punicaceaeمیوه بومی ایران میباشد .بخش خوراکی

کندن و جداسازی آریا هاای آن ساخت اسات و معیاار

انارآریا ( )Arilنااام دارد کااه بااذر بااه همااراه باا بخااش

خاصی برای تعیین طع و رنگ آری قبا از شاکافتن میاوه

( )Pulpاسات .آریا هاا باهصاورت

وجود ندارد و تمای مصرفکننادگان باه روشهاایی اسات

گوشتی آبدار پالا
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که مصرف میوه انار را آسان تر نماید .اساتیاده ازآریا هاای

آری های تازه انار ،اثر تیمار آبیاری قب از برداشات و تیماار

تازه وآماده برای خوردن ،گزینهای مناسب برای جلب توجه

تادخین بارای ادعیونی ساطحی (

مصرفکننده است .این حالت ،آریا هاای تاازه باا حاداق

 ،)2015ژنوتی ( ،)Ghaseminezhad et al., 2015اتمسایر

فااارآوری ( )Fresh arils minimally processedیاااا

تغییریافته ( Ayhan and Sturk, 2009; Lopez-Rubira et al.,

آری های آماده مصرف ( )Ready-to-eatنام دارد کاه حالات

 ،)2005نگهاااداری در دماااای پاااایین (حااادود 4درجاااه

خاصی از محصوالت تازه برشیافتاه ( )Fresh cutاسات .باا

سلیساایو ) ،پوشااشدهناادههااای بااا منشااا آلاای ماننااد

توجه به پیشرفت تکنولاوژی در فارآوری میاوه اناار ،عر اه

کیتوساان ( )Ghaseminezhad et al., 2013و صام عربای

تجاری آری های تازه اناار باا حاداق فارآوری امکاانپاذیر

( )Kiani et al., 2013بررسی شده است.

Pena-Esteve et al.,

شااده اساات ( .)Gil et al., 1996مراحاا آمااادهسااازی

آلوئااهورا ( )Aloe veraگیاااهی زینتاای بااا خااوا

آری های تازه شام جداسازی از میاوه و ساپج جداساازی

دارویااای از خاااانواده سوسااانساااانان ( )Liliaceaeاسااات.

آری های سال  ،شستشو و دعیونی و انجاام ساایر تیمارهاا

سلولهاای پارانشایمی در بار هاای گوشاتی ایان گیااه باه

برای حیا کیییات مایباشاد (.)Ayhan and Sturk, 2009

حالت ژل مانند داشاته و حااوی ترکیبااتی ن یار چربایهاای

در محصوالت تازه برشیافته به علات زخمای کاه در بافات

روری ،اسایدهای آمیناه ،ویتاامینهاا ،اماال  ،آنازی هاا و

میوه ایجاد میشود ،تنیج و تولید اتیلن افزایشیافته و مواد

گلیکوپروتئینها میباشند ( .)Hamman, 2008در زمیناه اثار

درون واکوئ و مواد سیتوپالسمی با ه ترکیب میشاوند.

ژل آلوئهورا بر کیییات میاوههاا در مرحلاه پاج از برداشات

گاهی ه این زخ های ایجادشده تولیاد اتایلن را افازایش

گزارشهایی منتشر شده است .اثر مثبت ژل آلوئهورا و دمای

میدهد و اتالف آب و رشد میکروبی ه افزایش مییاباد

پایین بر حی کیییت انگاور ( )Valverde et al., 2005و یاا

( )King and Bolin, 1989; Watada et al., 1990ایان

اثر غل ت  33درصد ژل آلوئاهورا باه تنهاایی یاا هماراه باا 2

فرآیندها طع و رنگ محصول را نامطلوب کرده ،محصاول

میلی ماوالر اسیدسالیسایلید در حیا کیییات میاوه انگاور

نرمشده ،انبارمانی آن کاهش مییاباد و ویتاامینهاا و ماواد

( )Asghari and Ahadi, 2013; Asghari et al., 2016و

;King and Bolin, 1989

اثاار غل اات  22درصااد ژل آلوئااهورا باار حیاا کیییاات

مغاذی را از دسات مایدهاد (

.)Sapers and Zoikowski, 1987

پساتههاای تاازه ( )Ahmadi et al., 2014گازارش شاده

بنااابراین چااالش اصااالی صاانعت محصااوالت تاااازه

است .کیییت آری های تازه انار تیمارشده با پکتین و ژل

بریدهشده ،حی کیییات ایان محصاوالت طای انباارداری

آلوئهورا ( .)Sadat Hosseini et al., 2017ژل آلوئاهورا

است .اگرچه به دلی ماهیت آری های انار که زخ باه آن

در غل تهای  21و  111هماراه باا غل اتهاای  1/2و 1

وارد نماای شااود و بافاات تخریااب نماایشااود ،مشااکالت

درصد اسیدآسکوربید و یا اسید سایترید (Martinez-

انبارمانی میوه در روش آری ها با حداق فرآوری به اندازه

 )Romero et al., 2013و یا غل تهای  21و  42درصاد

محصوالت برش یافته تازه نیست ،اما ساال باودن و حیا

ژل آلوئهورا به همراه اتمسیر تغییریافتاه (

مواد مغذی ،تازه بودن محصول و حی طعا اصالی ماورد

 )2018نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

Dousti et al.,

توجه مصرفکنندگان آریا هاای تاازه اناار مایباشاد .باه

در مورد اثر زمان برداشت بر کیییت پج از یرداشت

همین دلیا اساتیاده از تیمارهاای فیزیکای و شایمیایی کاه

میوه انار در استان خوزستان گزارشهای محدودی منتشر

حااداق بیایاااای آن روی محصااول بااااقی بمانااد ،بااارای

گردیده است ( Paimard and Heidari, 2018; Rashno

مصرفکننده خطری نداشته و هزینه پایینی نیز داشته باشد،

 )Nuzhad et al., 2016ولی در مورد انبارمانی اری هاای

برای حی کیییت آری های تاازه اناار در مرحلاه انبارماانی

انار در خوزستان گزارشی منتشر نگردیده است .باا توجاه

مه است ( .)Lopez-Rubira et al., 2005در زمیناه انبارماانی

بااه عاادم وجااود اطالعااات کااافی در مااورد اسااتیاده از

تولیدات گیاهی ،جلد  42شماره  ،4زمستان 98

499

پوششدهندههای خوراکی و سال برای آریا هاای تاازه

حالت عمودی قرار گرفته تا ماده زرد رنگ الیاه بیرونای

انااار در اسااتان خوزسااتان و اهمیاات افاازایش اسااتیاده از

بر

خارج شود .پج از سه مرتبه شستشو باا آب میطار،

ترکیبات با منشا طبیعی برای پوششدهی آری هاای تاازه

برش طولی در بر

ایجادشده و با دقات ژل موجاود در

انار ،آزمایش حا ر با هدف بررسای اثار ژل آلوئاهورا و

بر

زمان انبارمانی بر کیییت پج از برداشت آری هاای تاازه

آبمیطر و تهیه نسبتهای مورد ن ر ،در آزماایش ماورد

انار رق ملج پوست زرد یکی از ارقاام غالاب شهرساتان

استیاده قرار گرفت .آری های سال انار به مدت  2دقییاه

باغملد (خوزستان) انجام شد.

در غل ااتهااای مااورد ن اار ژل آلوئااهورا و یااا آبمیطاار

مواد و روشها

اساتخراجشاده و بالفاصاله پاج از رقیا ساازی باا

(تیمااار شاااهد) فروباارده شااده و سااپج روی پارچااه در

آزمایش در پااییز  1393در آزمایشاگاه گاروه باغباانی

معااره هااوا قاارار داده شاادند تااا رطوباات سااطحی روی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (مالثانی،

آری ها حذف شود .سپج  211گرم آری در بساتههاای

 36کیلومتری شمال شرقی اهواز) انجام گردیاد .میاوههاای

پالسااتیکی شاایاف بااه ابعاااد  14 × 12 × 2سااانتیمتاار بااا

انار رقا ملاج پوسات زرد در اوایا مهرمااه از یاد باا

پوشش سلوفان شیاف بساتهبنادیشاده و باه ساردخانه باا
و رطوبت نسبی  91درصد منتی

تجاری در شهرستان باغملد ( 121کیلومتری شرق اهواز)

دمای  4درجه سلسیو

برداشتشده و در همان روز پاج از برداشات ،باا رعایات

شدند .در زمانهای موردن ر ،شاخصهاای کییای شاام

اصول جابجایی پج از قارار دادن در الباالی کاغاذ درون

مااواد جامااد محلااول ک ا بااا رفراکتااورمتر دسااتی ،اسااید

سبدهای پالستیکی به آزمایشگاه گروه باغبانی منتی شده و

آسااکوربید بااه روش تیتراساایون بااا سااولیات مااج و

پج از قرارگیری در دماای آزمایشاگاه ،یاد روز پاج از

یدورپتاسی ( ،)Barakat et al., 1973اسیدیته کا قابا

برداشت در آزمایش استیاده شدند .میوههای ساال  ،عااری

تیتراسیون به روش تیتراسیون با سود و معرف فن فتاالئین

از آساایبهااای مکااانیکی ،پوساایدگی قااارچی و آفتاااب

( ،)Weingrel and Unuk, 2015انادازهگیاری فنا کا

سوختگی برای تهیه آری انتخاب شدند .پج از شستشاوی

آبمیاااوه باااا اساااتیاده از معااارف فاااولین انجاااام شاااد

میوهها با آبمیطر ،با استیاده از چااقوی تیاز و باه دقات باا

( )Waterhouse, 2002انجام شد .میادار فنا بار حساب

دست پوست میوه در قسمت فوقانی و انتهایی حذفشده و

میلاایگاارم در میلاایلیتاار بااا اسااتیاده از منحناای اسااتاندارد

با ایجاد شکاف در میوه ،با دست و با دقت بهطوریکاه باه

تهیهشده از گالید اسید محاسبه شد.

آری ا هااا آساایب وارد نشااود ،آری ا هااا جاادا گردیدنااد.

باارای ساانجش شاااخص آنتوساایانین ک ا و شاااخص

آری های آسایب دیاده یاا باا رناگ متیااوت جاداشاده و

رنااگ قهااوهای ،آبمیااوه تااازه بااه نساابت ( )1:2بااا بااافر

آری ا هااای سااال بااا رنااگ قرمااز یکنواخاات در آزمااایش

سایترات ( )pH = 3/4رقیا شاده و میازان جاذب نااور در

استیاده شدند .آزمایش بهصورت فاکتوری در قالب طار

طول موجهای  211و  446نانومتر (باهترتیاب طاول ماوج

کامالً تصادفی با تیمارهای غل ت ژل آلوئهورا (صیر،2/2 ،

مربوط به شاخص آنتوسایانین و شااخص رناگ قهاوهای

 2و  11درصد) و مدت زمان انبارمانی ( 8 ،4و  12روز) در

توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مادل -UV-2100سااخت

چهار تکرار (هر تکارار شاام  211گارم آریا تاازه اناار)

کشااور امریکااا) قرائاات گردیااد .شاااخص آنتوساایانین و

اجرا گردید.

شاخص رنگ قهوهای برحسب واحد جذب ( )Auجذب

باارای تهیااه ژل آلوئااهورا ،از گیاهااان آلوئااهورا رشااد

در طااول مااوجهااای  211و  446نااانومتر در میلاایلیتاار

یافته در گلخانه گروه باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و

آبمیااوه رقیا نشااده بیااان گردیااد (

منااابع طبیعاای خوزسااتان اسااتیاده شااد .باار هااای بااال

 .)1998نسبت شاخص آنتوسیانین ک به شااخص رناگ

آلوئهورا پج از جداسازی از گیاه به مدت چند ساعت به

قهوهای نیاز محاسابه گردیاد .بارای انادازهگیاری شادت

Holcraft et al.,
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رنااگ ،میاادار  221میکرولیتاار آبمیااوه بااا اسااتیاده از

( .)Sophia et al., 2014نتاای آزماایش حا ار در ماورد

آبمیطر به حج  11میلایلیتار رساانده شاد و قرائات در

باالتر بودن اسیدیته آری های اناار در تیماار  11درصاد ژل

Poiana

آلوئهورا در طول دوره انبارمانی و کاهش اسیدیته در تیمار

 .)et al., 2007نتاای باهصاورت واحاد جاذب ( )Auدر

شاااهد ،نشاااندهنااده اثاار ژل آلوئااهورا باار حی ا کییی ات

میلیلیتر آبمیوه رقی نشده بیان شد:

آری های تازه انار میباشد .پیشنهاد گردیده اسات کااهش

طول موجهای  421و  221نانومتر انجام گردید (

شدت رنگ = ()41×A520( + )41×A420

اسیدیته ناشی از تبادی اسایدهای آلای باه قنادها و ساپج

دادههااا بااا ناارمافاازار ) SAS(9.1آنااالیز آماااریشااده و

استیاده آنهاا در فرآینادهای متاابولیکی میاوه مایباشاد و

میایسه میانگینها با آزمون  LSDدر سطح احتمال خطای

پوشااشدهاای میااوه انبااه بااا ژل آلوئااهورا در جلااوگیری از

نمودارهاا باا نارمافازار Excel

کاهش اسایدیته مارثر باود ( .)Sophia et al., 2014بااالتر

پن درصد انجام شد .رس

بودن اسیدیته در میوههای انگور تیمارشده باا ژل آلوئاهورا

انجام شد.

نتای و بحث
بررسی نتای تجزیه واریانج (جدول  )1نشان داد اثر

نسبت به تیمار شاهد نیز گزارش شده است ( Asghari and

.)Ahadi, 2013

زمان انبارمانی ،غل ت ژل آلوئهورا و برهمکنش آنها بار

مواد جامد محلول کل ()TSS
تیمار ژل آلوئهورا موجب کاهش معنیدار مواد جامد

سطح احتمال ید درصد معنیدار بود .اثر زمان انبارمانی

محلااول کا نساابت بااه تیمااار شاااهد شااد (شااک .)A -1

یا غل ت ژل آلوئهورا بر مواد جامد محلول ک در ساطح

بیشااترین  TSSدر تیمااار شاااهد وجااود داشاات (12/64

ید درصد معنیدار بود (جدول .)1

درصد) که بهطور معنیداری بیشتر از  TSSدر تیمارهاای

اسیدیته قابل تیتراسیون ()TA
پج از  4روز انبارمانی ،اسیدیته ک در غل تهای  2و

 2 ،2/2و  11درصد ژل آلوئهورا بود (باهترتیاب ،12/31
 12/23و 12/42درصد) .کمترین  TSSدر تیمار  2درصد

 11درصااد ژل آلوئااهورا (بااهترتیااب  1/63و  1/64درصااد)

غل ت ژل آلوئهورا بود که بهطور معنیداری کمتر از این

بهطور معنیداری بیشتر از اسیدیته ک در تیمارهاای شااهد

شاخص در ساایر تیمارهاا باود .پاایین باودن ماواد جاماد

و غل ت  2/2درصد آلوئهورا بود (باهترتیاب  1/62و 1/61

محلول ک در حبههای انگور تیمارشاده باا ژل آلوئاهورا

درصد) (جدول  .)2در تیمار شاهد و غل تهاای  2/2و یاا

نسبت به تیمار شاهد ( )Valverde et al., 2005و یا عدم

 2درصااد ژل آلوئااهورا ،افاازایش زم اان انبارمااانی موجااب

وجااود اثاار معناایدار غل ااتهااای  21و  42درصااد ژل

کاهش معنیدار اسیدیته ک شاد و پاج از  8 ،4و  12روز

آلوئه ورا بر مواد جامد محلول ک در آری های تازه اناار

انبارمااانی ،اساایدیته کاا تیاااوت معناایداری داشااتند .در

( )Dousti et al., 2018نیز گزارش شده است.

اسید آسکوربید ،اسیدیته قاب تیتراسیون و فنا کا در

روزهاااای  8و  12انبارماااانی ،در تیماااار شااااهد و تماااام

باااا افااازایش مااادت انبارماااانی ،تغییااارات کا ا ماااواد

غل تهای ژل آلوئهورا ،اسیدیته ک نسبت به روز چهاارم

جامدمحلول در آری هاای تاازه اناار روناد افزایشای داشات

کاهش معنیداری داشت .پج از  8روز انبارماانی ،کااربرد

(شک  .)B-1بیشاترین ماواد جاماد محلاول پاج از  12روز

غل ااتهااای  2و  11درصااد ژل آلوئااهورا و پااج از 12

انبارمانی آریا وجاود داشات ( 12/82درصاد) کاه باهطاور

روز انبارمانی کااربرد غل ات  11درصاد ژل آلوئاهورا اثار

معنیداری بیشتر از مواد جامد محلول ک پاج از  4و  8روز

بیشتری در حی اسیدیته نسبت باه تیماار شااهد یاا غل ات

انبارمانی بود (بهترتیب  14/98و  12/41درصد) .ماواد جاماد

 2/2درصد ژل آلوئهورا داشت .اسیدیته ید شاخص مها

محلول ک پج از  4روز انبارمانی آری باهطاور معنایداری

در تعیین کیییت و میبولیت میوهها میباشد ،به همین دلیا

کمتر از این شاخص پج از  8و یا  12روز انبارمانی بود .ایان

میااوههااای دارای اساایدیته پااایین کیییاات مطلااوب ندارنااد

در حالی است که ( Holcraft et al. )1998گزارش دادناد
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طول دوره انبارمانی اثر معنی داری بر مواد جاماد محلاول

فرآیندهای مربوط به پیری و تجزیاه پلای سااکاریدها باه

آری های انار نداشت .گزارش گردیده است افازایش در

ترکیبات ساده تر در افزایش مواد جامد محلول مرثر است

 TSSمی تواند ناشی از تغییرات رطوبت آری های انار در

( )Salukha et al., 1974ولای در ماورد اثار فرآینادهای

دوره انبارمانی و افزایش غل ت مواد جامد محلاول باشاد

مرتبط با پیری و مواد جامد محلول ک در آری های تازه

( .)Sepulveda et al., 2000اگرچه پیشانهاد شاده اسات

انار اطالعاتی یافت نشد.

جدول  -3تجزیه واریانس اثر زمان انبارمانی و ژل آلوئهورا بر شاخصهای بیوشیمیایی آریلهای تازه انار
Table 1. Analysis of variance of storage duration and Aloe vera gel effects on biochemical indices of
pomegranate fresh arils
منابع تغییرات
Source of variation

درجه آزادی
df

زمان انبارمانی

2

**0.19

**3.01

**244.54

3

**0.01

**0.46

**100.46

**0.004

6

**0.005

0.11ns

**33. 60

**0.002

36

0.001

0.07

0.53

0.0007

-

2.17

1.76

2.26

2.04

ژل آلوئه ورا
Aloe vera gel
زمان × ژل آلوئه ور
Aloe vera gel × Storage duration
Error

اسیدیته
Acidity

فنل کل
Total phenolics

0.03

Storage duration

خطا

میانگین مربعات
Mean square devotion
اسید آسکوربیک
مواد جامد محلول
Ascorbic acid
TSS

ریب تغییرات (درصد)
)C.V. (%

** معنیداری در سطح احتمال خطای ید درصد و  nsعدم وجود اختالف معنیدار.
** and*: Significant at %1 and %5 probability level, respectively. ns: Non- significant.

جدول  -2اثر برهمکنش للظتهای ژل آلوئهورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی آریلهای تازه انار
Table 2. Interaction effects of Aloe vera gel and storage duration on some biochemical indices of
pomegranate fresh arils
زمان انبارمانی آریل (روز)
)Storage duration (day

للظت ژل آلوئهورا (درفد)
)Aloe vera gel (%

اسیدیته ک (درصد)
)Total acidity (%
اسید آسکوربید
(میلیگرم در  111میلیلیتر)
Ascorbic acid
)(mg/100ml
فن ک
(میلیگرم در میلیلیتر)
Total phenolics
)(mg/ml

8

4

0
2.5
5
10

0.62bc
0.61c
0.63ab
0.64a

0.43
0.48f
0.51d
0.50de

0.39
0.34i
0.40h
0.49e

0
2.5
5
10

36.32a
36.19a
36.52a
35.92a

28.05e
33.41bc
34.27b
30.69d

21.53g
32.62c
33.79bc
25.91f

0
2.5
5
10

11.84de
8.80f
8.60f
11.84e

15.41de
13.60de
13.83de
12.90de

28.88a
16.22bc
19.52bc
20.68b

* میانگینهای دارای حرف مشترک تیاوت معنیداری ندارند ( ،p 0.05آزمون .)LSD

g

12
h

* Means with the same letters are not significantly different (p  0.05, LSD).
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مواد جامد محلول کل (درفد)
)TSS (%

للظت ژل آلوئهورا (درفد)
)Aloe vera gel (%

مواد جامد محلول کل (درفد)
)TSS (%

دوره انبارمانی (روز)
)Storage duration (day

شکل  -3اثرات للظت ژل آلوئهورا ( )Aو زمان انبارمانی ( )Bبر مواد جامد محلول کل آریلهای تازه انار
* میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری ندارند ( p  0.05آزمون )LSD

Figure 1. Effects of Aloe vera gel (A) and storage duration (B) on total soluble soilds of pomegranate
fresh arils
)* Means with the same letters are not significantly different (p  0.05, LSD

اسید آسکوربیک
نتااااای نشااااان داد پااااج از  4روز انبارمااااانی ،اسااااید

میباشند و با توجه به اینکه پیشنهادشده اساید آساکوربید

ژل

در واکنشهای مربوط به تجزیه رادیکالهای آزاد مشارکت

آلوئهورا تیاوت معنیداری نداشات (جادول  .)2پاج از  8و

مینماید ( ،)Sajjad and Sajjad, 2014احتماالً اثر مثبت ژل

 12روز انبارمانی ،در تیمار شااهد و تیمارهاای ژل آلوئاهورا،

آلوئااهورا در حی ا اسااید اسااکوربید پااج از  8و  12روز

میزان اسید آسکوربید کاهش معنایداری نسابت باه  4روز

انبارمانی با جلوگیری از بروز واکنشهای اکسایداتیو ارتبااط

انبارمانی داشت .ه چنین پج از  8و  12روز انبارمانی ،میزان

دارد .اثر مثبت پوشش ژل آلوئهورا در جلوگیری از کااهش

اسید آسکوربید آریا هاای تاازه اناار تیماارشاده باا تماام

فعالیت آنتیاکسیدانتی در میوههای انگور رق کریمسون بای

غل تهای آلوئهورا بیشتر از تیماار شااهد باود .میازان اساید

دانه گزارش شده است (.)Serrano et al., 2006

آسااکوربید در تیمااار شاااهد و غل ااتهااای مختلاا

عام بروز واکنشهای آنتی اکسیدانتی در ژل گیاه آلوئهورا

آسکوربید در آری های تیمارشده با غل اتهاای  2/2و 2

پوشااش ژل آلوئااهورا بااا ایجاااد مااانع در براباار تبااادل

درصد ژل آلوئهورا نیز بیشتر از غل ت  11درصد بود .پج از

گازی بین میوه و اتمسیر اطراف ،شارایط را بارای ایجااد

 8و  12روز کمترین اسید آسکوربید در تیمار شاهد وجود

اتمساایر تغییااریافتااه در درون میااوه فااراه ماایسااازد

داشااات (باااهترتیاااب  28/12و  21/23میلااایگااارم در 111

( .)Valverde et al., 2005یکی از دالی کااهش قنادها

میلاایلیتاارآبمیااوه) کااه بااهطااور معناایداری کمتاار از اسااید

و اسیدهای آلای در دوره انبارماانی باه دلیا مصارف در

آسکوربید در سایر تیمارها بود اثار مثبات ژل آلوئاهورا بار

تنیج در مرحله انبارمانی میباشد ،احتماالً نتای آزمایش

حی اسید آسکوربید در آری های تازه انار پاج از  8روز

حا اار در مااورد اثاار غل ااتهااای  2و  11درصااد ژل

( )Sadat Hosseini et al., 2017و در میاوه انگاور گازارش

آلوئهورا در حی اسیدیته ،باه دلیا اثار ژل آلوئاهورا بار

شده است ( .)Asghari and Ahadi, 2013وجودگلوتااتیون

کاهش سرعت تنیج و فرآیندهای متابولیکی مرباوط باه

پراکساایداز ،آناازی هااای سوپراکسااید دیسااموتاز و آنتاای

مصرف اسیدهای آلی میباشد .اثر مثبت افازایش غل ات

اکسیدانهای فنلی ،ویتامینهاای اساید آساکوربید A ،و E

ژل آلوئااهورا باار کاااهش تاانیج و حیا اساایدیته انگااور
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شاخصهای رنگ آریل
بررسی تجزیاه واریاانج دادههاا نشاان داد اثار زماان

فنل کل
بیشااترین میاازان فن ا ک ا در تیمااار باادون کاااربرد ژل

انبارمانی ،غل تهای ژل آلوئاهورا و بارهمکنش اثرهاای

آلوئهورا پج از  12روز وجود داشت (جدول  ،)2که بهطور

غل تهای ژل آلوئهورا و زمان انبارمانی بر شاخص رنگ

معناایداری بیشااتر از میاازان فن ا ک ا در سااایر تیمارهااا بااود

قهااوهای و شاااخص آنتوساایانین ک ا در سااطح احتمااال

( 21/88میلیگرم در میلیلیتر آبمیوه) .در تیمارهاای  2/2و

خطای ید درصاد معنایدار باود (جادول  .)3اثار زماان

 2درصااد ژل آلوئااهورا ،افاازایش زمااان انبارمااانی موجااب

انبارمانی و برهمکنش اثرات زمان انبارمانی و غل ات ژل

افزایش معنیدار فن ک در آری های تازه انار گردیاد و در

آلوئهوار در سطح احتمال خطای ید درصد و اثر غل ت

هر ید از غل تهای  2/2یا  2درصاد ژل آلوئاهورا تیااوت

آلوئه ورا در سطح احتمال خطای پان درصاد بار شادت

معنیداری در میزان فن ک در هر سه زمان انبارمانی وجاود

رنگ معنایدار باود .اثار غل ات ژل آلوئاهورا بار نسابت

داشت .پج از کاربرد غل ت  11درصاد ژل آلوئاهورا ،فنا

شاخص آنتوسایانین کا باه شااخص رناگ قهاوهای در

ک آری های تازه انار پج از  4یا  8روز تیاوت معنایداری

سطح احتمال خطای ید درصد معنیدار بود ولای زماان

نداشت (بهترتیب  11/84و  12/9واحد جذب میلایگارم در

انبارمانی یا برهمکنش اثرهای غل تهای ژل آلوئاهورا و

میلیلیتر آبمیوه) ولی بهطور معنایداری کمتار از فنا کا

زمااان انبارمااانی باار نساابت شاااخص آنتوساایانین ک ا بااه

در آری های انار پج از  12روز انبارمانی ( 21/68میلایگارم

شاخص رنگ قهوهای معنیدار نبود (جدول .)3

در میلیلیتر آبمیاوه) باود .نتاای نشاان داد پاج از کااربرد

بررسااای نتاااای بااارهمکنش تیمارهاااای غل ااات ژل

غل تهای ژل آلوئهورا پج از  12روز فن کا آریا هاای

آلوئه ورا و زمان انبارمانی آریا بار شااخص آنتوسایانین

تازه انار بهطور معنیداری کمتر از فن ک آری هاای تیماار

کاا نشااان داد پااج از چهااار روز انبارمااانی ،بیشااترین

نشده بود (جدول  .)2این نتای با گزارش ارائهشده در ماورد

شاخص آنتوسیانین ک آب میاوه در غل ات  2/2درصاد

باااالتر بااودن میاازان فن ا ک ا آری ا هااای تااازه انااار پااج

ژل آلوئاااهورا وجاااود داشااات ( 3/98واحاااد جاااذب در

تهای  21و  42درصاد ژل آلوئاهورا ( Sadat

میلیلیتر) باود کاه باهطاور معنایداری بیشاتر از شااخص

 )Hosseini et al., 2017تیااوت دارد .باا توجاه باه کااربرد

آنتوسیانین ک در سایر تیمارها پج از  4روز انبارمانی یاا

غل ااتهااای  2/2تااا  11درصااد ژل آلوئااهورا در آزمااایش

سایر تیمارها بود (جدول  .)4پاج از  8روز انبارماانی نیاز

حا ر ،به ن ر میرسد بخشی از این تیاوت در نتای مرباوط

شاخص آنتوسیانین ک در تیمار  2/2درصد ژل آلوئهورا

به فن ک  ،ناشای از تیااوت در غل ات ژل آلوئاهورا ماورد

( 2/61واحد جذب در میلیلیتر) بهطور معنایداری بیشاتر

اسااتیاده در دو آزمااایش باشااد .اگرچااه در آزمااایش حا اار

از تیمار شاهد یا غل تهای  2و  11درصد آلوئاهورا باود

فعالیت آنزی پلیفن اکسیداز اندازهگیری نشد ولای پیشانهاد

(بهترتیب  2/32 ،1/91و  2/22واحد جاذب در میلایلیتار

گردیااده در محصااوالت بااا حااداق فاارآوری ،مهاا تاارین

آبمیوه) .پاج از  8روز انبارماانی ،شااخص آنتوسایانین

از

آلوئهورا تیاوت

از کاربرد غل

تغییرات ایجادشاده ناشای از فعالیات آنازی هاای مختلا

ک در تیمار شاهد و غل تهای مختل

جمله فنی آالنین آمونیالیاز و پلی فن اکسیداز میباشاد کاه

معنیداری نداشت .در تیماار شااهد و غل ات  11درصاد

در قهوهای شدن دخالات دارناد (،)Ke and Saltveit, 1989

ژل آلوئااهورا ،شاااخص آنتوساایانین کاا در زمااانهااای

افزایش میازان فنا هاا در تیماار شااهد و پاایین باودن آن در

انبارمانی  8 ،4و  12روز تیاوت معنایداری نداشات ولای

آری های تازه انار تیمارشده با ژل آلوئهورا احتماالً با اثر ایان

در تیمار  2/2یا  2درصد ژل آلوئه ورا ،این شاخص پاج

ماده طبیعی بر فعالیات آنازی هاای پلایفتا اکسایداز و فنیا

از  4روز بهطور معنیداری بیشتر از  8یا  12روز انبارماانی

آالنین آمونیالیاز ارتباط دارد.

بود (جدول .)4

طاهری و همکاران :اثرات ژل آلوئهورا و زمان ...

214

جدول - -1تجزیه واریانس شاخصهای رنگ آریلهای تازه انار رقم ملس پوست زرد
Table 3. Analysis of variance of color indices of pomegranate fresh arils
منابع تغییرات
Source of variation

زمان انبارمانی
Storage duration
غل ت آلوئه ورا
Aloe vera gel
زمان انبارمانی × آلوئه ور
Aloe vera × gel duration
خطا
Error
ریب تغییرات (درصد)
)C.V. (%

میانگین مربعات
Mean square devotion
درجه
آزادی
df

شاخص آنتوسیانین کل آنتوسیانین کل /موادقهوهای
شاخص مواد قهوهای
Total Anthocyanins/ Total Anthocyanin
Browning index
Browning agents
index

شدت رنگ
Color intensity

2

**1.47

**1.27

0.15ns

**0.01

3

**2.32

**2.01

**0.64

*0.002

6

**1.46

**1.66

0.25ns

**0.007

36

0.1

0.19

0.12

0.006

21.58

18.68

21.17

19.28

-

** معنیداری در سطح احتمال خطای ید درصد و  nsعدم وجود اختالف معنیدار.
** and*: Significant at %1 and %5 probability level, respectively. ns: Non- significant.

جدول  -4اثر برهمکنش للظتهای ژل آلوئهورا و زمان انبارمانی بر برخی شاخصهای رنگ آریلهای تازه انار
Table 4. Interaction effects of Aloe vera gel and storage duration on some color indices of pomegranate
fresh aril
زمان انبارمانی آریل (روز)
)Storage duration (day

للظت ژل آلوئهورا (درفد)
)Aloe vera gel (%

8

4
d

12
cd

شاخص رنگ قهوهای
(واحد جذب  /میلیلیتر)
Browning agents
)(Au/ml

0
2.5
5
10

1.06d
3.14a
2.27b
0.97d

1.10
1.87bc
1.78c
1.05d

1.41
1.22d
0.99d
1.44cd

شاخص آنتوسیانین ک
(واحد جذب  /میلیلیتر)
Total Anthocyanin
)(Au/ml

0
2.5
5
10

1.73de
3.98a
3.05b
1.99cde

1.91de
2.61bc
2.35cd
2.25cd

2.20cde
2.20cde
2.58cde
2.61bc

شدت رنگ
(واحد جذب  /میلیلیتر)
Color intensity
)(Au/ml

0
2.5
5
10

8.59bc
15.66a
14.81a
5.35g

8.81bc
7.31bcd
10.07b
9.35bc

6.32de
5.40fg
6.99e
6.65de

* میانگینهای دارای حرف مشترک تیاوت معنیداری ندارند ( ،p 0.05آزمون .)LSD

* Means with the same letters are not significantly different (p  0.05, LSD).

بررسی نتای برهمکنش تیمارهای غل ت ژل آلوئهورا و

درصد ژل آلوئهورا با تیمار شاهد تیاوت معنیداری نداشات

زمان انبارمانی آری بر شاخص رنگ قهاوهای آبمیاوه اناار

(جدول  .)4پج از  12روز انبارمانی ،شاخص رنگ قهاوهای

نشان داد پج از  4یا  8روز انبارمانی کاربرد غل تهاای 2/2

در تیمارهااای شاااهد و غل ااتهااای مختل ا

ژل آلوئااهورا

و  2درصد ژل آلوئهورا موجاب افازایش معنایدار شااخص

تیاااوت معناایداری نداشااتند .در حااالیکااه در تیمااار شاااهد،

رنگ قهوهای نسبت به تیمار شاهد شد ولی در هار دو زماان

شاااخص رنااگ قهااوهای پااج از  8 ،4یااا  12روز انبارمااانی

انبارمانی  4و  8روز ،شااخص رناگ قهاوهای در غل ات 11

تیاوت معنیداری نداشتند ،در غل اتهاای  2/2و  2درصاد

تولیدات گیاهی ،جلد  42شماره  ،4زمستان 98
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ژل آلوئهورا ،افزایش زمان انبارمانی موجب کاهش معنایدار

نشاندهنده اثر ژل آلوئه ورا بر فعالیت آنزی های مرتبط با

شاخص رنگ قهوهای در آری های تازه اناار شاد .در تیماار

بیوسنتز آنتوسیانین می باشد .به ن ر میرساد در مطالعاات

 11درصد ژل آلوئهورا ،شاخص رناگ قهاوهای در هار ساه

بعاادی اناادازهگیااری آناازی  PALو سااایر آناازی هااای

زمان انبارمانی تیاوت معنیداری نداشت.

دخالتکننده در سنتز آنتوسیانین در آری های انار تحات

بیشترین نسبت شاخص آنتوسیانین کا /شااخص رناگ
قهوه در تیماار  11درصاد ژل آلوئاهورا جاود داشات (1/99

تأثیر پوشش دهنده های طبیعی مای تواناد ایان مو او را
مشخص نماید.

براباار) کااه بااهطااور معناایداری بیشااتر از نساابت شاااخص

بررسی نتای شدت رنگ آری های تازه انار (جدول

آنتوسیانین کا /شااخص رناگ قهاوهای آبمیاوه در تیماار

 )4نشان داد پج از  8روز ،شدت رناگ در تیماار شااهد

شاااهد ( )1/62و یااا تیمارهااای  2/2و  2درصااد غل اات ژل

با روز چهارم تیاوت معنیداری نداشت (بهترتیب  8/29و

آلوئااهورا بااود (بااهترتیااب  1/48و  .)1/23نساابت شاااخص

 )8/81ولاای در تیمارهااای  2/2و  2درصااد ژل آلوئااهورا،

آنتوسیانین کا /شااخص رناگ قهاوهای در تیماار شااهد و

شاادت رنااگ نساابت بااه چهااار روز انبارمااانی کاااهش

غل تهای  2/2و  2درصد ژل آلوئهورا اختالف معنایداری

معنیداری داشت ولی در تیمار  11درصاد ژل آلوئاهورا،

نداشت (شک .)2

پااج از  8روز انبارمااانی ،افاازایش معناایداری در شاادت

در مورد اثر طول دوره انبارماانی یاا پوشاشدهنادههاای

رنگ نسبت به چهار روز انبارمانی وجود داشات .پاج از

طبیعی بر تغییرات آنتوسیانین آریا هاای تاازه اناار گزارشای

 12روز انبارماااانی ،شااادت رناااگ در تیماااار شااااهد و

منتشرنشده ولی افزایش آنتوسیانین ک آریا هاای تاازه اناار

غل ااتهااای ژل آلوئااهورا نساابت بااه روز هشاات کاااهش

در دوره انبارمانی گزارش شده است ( ;Holcraft et al. 1998

معنی داری داشت ولی نسبت باه چهاار روز انبارماانی ،در

 .)Ghasemzadeh et al., 2013نتای آزمایش حا ر در

تیمار شاهد و غل اتهاای  2/2و  2درصاد ژل آلوئاهورا

مورد افزایش شاخص آنتوسیانین ک آری های تازه اناار

کاهش معنای دار و غل ات  11درصاد افازایش معنایدار

در تیمااار  2/2و  2درصااد ژل آلوئااهورا پاااج از  4روز

وجود داشت.

انیارمانی و یا غل ات  2/2درصاد ژل آلوئاهورا پاج از 8

در مطالعات انجامشده در زمینه انبارماانی آریا هاای

روز انبارمانی ،احتماالً نشاان دهناده اثار تساریع کننادگی

تازه اناار ،آنتوسایانینهاا باهعناوان شااخص رناگ ماورد

غل ت ک ژل آلوئهورا در بیوسنتز آنتوسیانینها میباشد.

بررسای قارار گرفتاهاناد ( )Holcraft et al., 1998و در

آنتوسیانینها مه ترین ترکیبات فنلی هستند کاه در دوره

مورد بررسی شدت رنگ آری های تاازه اناار اطالعااتی

انبارمانی در انار تولید می شوند و بین میزان آنتوسیانینهاا

منتشر نگردیده است .ایان در حاالی اسات کاه بخشای از

و فعالیت آنزی فنی آمونیالیاز ( )PALارتباط وجود دارد

شدت رنگ مربوط به آنتوسیانینها میباشاد و عاالوه بار

( .)Holcraft et al. 1998اگرچااه در آزمااایش حا اار

آنتوسیانین ها ،فالونوییدها ،بتاالئین ها وکاروتنوییادها نیاز

فعالیت آنزی  PALیاا ساایر آنازی هاای مارتبط باا سانتز

در شاادت رنااگ ماارثر هسااتند (.)Given et al., 1998

آنتوسیانینها اندازه گیری نشاده اسات ،ولای باا توجاه باه

پیشنهاد شده یکی از دالیا کااهش شادت رناگ ،تغییار

از

آنتوسیانین ها باه فارم بایرناگ مای باشاد کاه ایان تغییار

جمله انوا ویتاامینهاا ،ترکیباات فنلای (از جملاه ساینامید

آنتوسیانینها به فارم بایرناگ باا تغییار  pHارتبااط دارد

اسااید) ،آمینواساایدها و سالیساایلید اسااید در ژل آلوئااهورا

( .)Sims and Morris, 1985بنابراین به ن ر میرسد الزم

وجود دارد ( .)Hamman, 2008نتای آزمایش حا ر در

است عالوه بر شااخص آنتوسایانین ،اثار غل اتهاای ژل

مورد تیاوت شاخص آنتوسایانین کا در تیماار شااهد و

آلوئهورا بر شدت رنگ و سایر رنگداناههاای موجاود در

اینکه گزارش گردیده بیش از  42ناو ترکیاب مختلا

غل ااتهااای مختلا

ژل آلوئااهورا (جاادول  ،)4احتماااالً

آری های تازه انار نیز مطالعاتی انجام گیرد.
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شاخص آنتوسیانین  /شاخص
مواد قهوهای
Anthocyanins/ Brow
ning agents

للظت ژل آلوئهورا (درفد)
)Aloe vera gel (%

شکل  -2اثر للظت ژل آلوئهورا بر نسبت شاخص آنتوسیانین کل به شاخص رنگ قهوهای در آریلهای تازه انار
* میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری ندارند ( p  0.05آزمون )LSD

Figure 2. Effect of Aloe vera gel on total anthocyanins/ browning agents ratio in pomegranate fresh arils
)* Means with the same letters are not significantly different (p  0.05, LSD

محصوالت تازه و آماده مصارف اساتیاده نماود ولای انجاام

نتیجهگیری
آری های تازه انار یا حداق فرآوری یکی از انوا

تحیییات بیشتر بارای مشاخص شادن نحاوه تاأثیر ترکیباات

محصوالت تازه و آماده مصرف می باشد که میتواند در

تشکی دهنده ژل آلوئهورا بر آریا هاای تاازه اناار در طاول

کاهش بخشی از مشکالت پج از برداشت میوه انار مرثر

دوره انبارمانی الزم است.

باشد .با توجه به اهمیت توجه به سالمت مصرفکننده ،اثر
ژل آلوئهورا که از سلول های پارانشیمی بر

سپاسگزاری

این گیاه تهیه

از معاونت محترم پژوهشی و فنااوری دانشاگاه علاوم

می شود بهعنوان ید پوشش دهنده طبیعی بر کیییت

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به خاطر تأمین بودجاه

انبارمانی آری های تازه انار ملج پوست زرد بهعنوان یکی

پژوهشی تشکر وقدردانی میگردد.

از ارقام مه انار منطیه باغملد خوزستان بررسی شد.

تضاد منافع

بررسی ترکیبات بیوشیمیایی آریا هاای تاازه اناار تیماار

نویسندگان اعالم میدارند هزینه پاژوهش حا ار باه

شااده بااا غل اات هااای  2 ،2/2و  11درصااد ژل آلوئااهورا در

طورکام توساط معاونات پژوهشای و فنااوری دانشاگاه

میایسه با تیمار شاهد نشان داد اثر غل ات هاای ژل آلوئاهورا

علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزساتان تاأمین گردیاده

بر اسید اسکوربید ،اسیدیته قاب تیتراسیون ،فن ک  ،شدت

اساات .هاا چنااین نویسااندگان آدر

محاا (مالثااانی،

رنااگ ،شاااخص آنتوساایانین ک ا و شاااخص مااواد قهااوهای

خوزستان) انجام پژوهش و مرسسه مح اشاتغال خاود را

معنیدار بود .افزایش معنیدار نسبت شاخص آنتوسیانین کا

بهطور کام و صحیح در میاله درج نمودهاند.

به مواد قهوهای و بهبود شدت رنگ و همچنین وجود میادیر

سهم نویسندگان

بیشتر اسید اسکوربید در آری های تازه انار تیمارشده با ژل

میاله حا ر بخشی از نتای پایاانناماه کارشناسای ارشاد

آلوئهورا نشان داده شد .با توجه به این نتیجاه مایتاوان از ژل

نویسنده اول میاله میباشد .نویسندگان دوم و سوم باهترتیاب

آلوئهورا بهعنوان ید پوششدهنده سال با منشا طبیعی برای

استاد راهنمای اول و استادراهنمای دوم پایاننامه میباشند.
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