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ارزیابی برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه زغالاخته ()Cornus mas L.
طی مراحل پایانی رشد
مهدی پناهی* ،1جعفر حاجیلو ،1نادر

چاپارزاده2

1گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
2گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
تاریخ پذیرش59/5/80 :

تاریخ دریافت59/2/22 :

چکیده
در سالهای اخیر به مصرف میوه زغالاخته که سرشار از آنتیاکسیدان است ،توجه بیشتری شده است .این
پژوهش در سال  ،1931به منظور ارزیابی تغییرات برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه زغالاخته در طی مراحل
پایانی رشد ،در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت .میوهها در  1زمان مختلف از  1جهنت النلی
(شمال ،جنوب ،شرق و غرب) درخت برداشت و بالفالله به آزمایشگاه منتقل شندند .پارامترهنای مختلنف از
قبیل ابعاد (طول و عرض) ،وزن ،سفتی بافت میوه pH ،عصاره میوه ،میزان مواد جامد محلول کل ،اسیدیته قابنل
تیتراسیون کل ،نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته قابل تیتراسیون کل ،محتوای اسید آسکوربیک ،ترکیبات فنلی
کل ،فالونوئیدها وآنتوسیانی های کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل میوهها مورد بررسی قرار گرفت .نتنای نشنان
داد که اثر زمانهای مختلف برداشت بر تمام لفات مورد ارزیابی در سطح احتمال  5درلند معننیدار بنود .بنا
گذشت زمان و رسیدگی میوه میزان وزن ،ابعاد ،pH ،مواد جامد محلول کل ،نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته
قابل تیتراسیون کل ،محتوای فالونوئیدها و آنتوسیانی های کل افزایش و میزان سفتی ،اسنیدیته قابنل تیتراسنیون
کل ،ترکیبات فنلی کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل کاهش یافت .مقدار اسید آسنکوربیک نینز در طنول رسنیدن
میوه افزایش ولی در آخری برداشت مجدداً مقدار آن کاهش یافت .با توجه به تغییرات لفات مورد ارزیابی بنه
نظر میرسد مناسبتری زمان برداشت میوه برای ژنوتیپ مورد نظر ،برداشت سوم باشد.
واژههای کلیدی :اسید آسکوربیک ،زغالاخته ،زمان برداشت ،ظرفیت آنتیاکسیدانی ،ویژگیهای کیفی
مقدمه1

زغالاخته خالیت مدر ،ضد درد و مسک داشته و در
طب سنتی بنرای درمنان نارسناییهنای کبند ،کلینه و

زغالاخته با نام علمی  Cornus mas L.متعلن بنه
تیننره  ،Cornaceaeدارای میننوههننایی بننه رننن هننای

دیابننت اسننتفاده مننیشننده اسننت (

لورتی ،زرد ،قرمز ،قرمز تیره و یا حتی سیاه ،به شکل

 .)Dokhanieh et al., 2013در سننالهننای اخیننر

زیتونی و با طعم ترش و شیری میباشد .در سالهای

تحقیقات آگرونومیکی و برنامههای الالحی مینوههنا

اخیر به مصرف میوههنای کمتنر شنناخته شنده ماننند

برای بهبود کیفیت ،عملکرد و اندازه میوه ،مقاومت بنه

زغالاخته که سرشنار از آنتنیاکسنیدان اسنت ،توجنه

بیماریها و آفات ،سازگاری بنه سیسنتمهنای رشندی

بیشتری شده است ( .)Yilmaz et al., 2009مینوههنای

مخصوص و کاهش آسنیب در حمنل و نقنل متمرکنز

Yousefpour

شده است .کیفیت میوه توسط شرایط تولید محصنول،
مرحله رسیدگی و شرایط قبل از برداشت تحنت تناثیر

*نویسنده مسولmehdipanahi332@yahoo.com :
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قرار منیگینرد ( .)Gunduz et al., 2013کیفینت ینک
مفهومی است که شامل شناخ

بلوغ ،هر دو مشکالتی را به همراه دارند زیرا مینوههنا

هنای حسنی (ظناهر،

بافننت ،مننزه و عطننر) ،ارزش غننذایی ،شنناخ

بایستی در مرحلهای برداشت شوند که ضنم داشنت
ویژگیهای کیفی مطلوب ،سالم به دست مصرفکننده

هننای

مکانیکی و سالمتی میباشد و این لنفات روی هنم
رفتنه بنه مینوه ارزش اقتصنادی منیدهنند (

برسند .با توجه بنه منوارد ذکنر شنده و اهمینت این

Abbott,

موضوع ،هدف ای پژوهش بررسنی تن ثیر زمنانهنای

 .)1999میوهها منبع خوبی از آنتیاکسیدانهای طبیعنی

مختلننف برداشننت بننر ویژگننیهننای فیزیکوشننیمیایی،

را تشکیل میدهند .میوه زغالاختنه بنا داشنت مقنادیر

شاخ

های کیفی میوه و ظرفیت آنتیاکسنیدانی مینوه

باالیی اسید آسکوربیک ،آنتوسیانی ها و ترکیبات فنلی

زغالاخته ،بهمنظور تعیی مناسبتری زمنان برداشنت

دارای خننواص آنتننیاکسننیدانی و ارزش غننذایی قابننل

جهننت داشننت میننوههننایی بننا کیفیننت مطلننوب و

مالحظهای است

بازارپسندی باال میباشد.

( Pantelidis et al., 2007; Tural and

.)Koca, 2008

مواد و روشها

آنتیاکسیدان های طبیعی ،جهت حفاظت در برابنر
رادیکالهای آزاد ،کناهش منرو و میرهنای ناشنی از

مواد گیاهی و طرح آزماای ::مینوههنای منورد نیناز

سرطان و بیماریهای قلبی و در جهت تامی سنالمتی

برای انجام ای پژوهش ،براساس رن گینری اولینه و

بشر مورد توجه میباشنند .در بنی ترکیبنات طبیعنی،

یکنواختی شکل و رن

در  1زمان مختلف ( 1تیمار)

ترکیبات فنلی و به خصوص فالونوئیدها بخش مهمی

به فالله زمانی هر  5روز یکبار (اول ،ششنم،یازدهم

از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهنند و بنهعننوان

و شننانزدهم شننهریور منناه  )1931از  1جهننت الننلی

یک ترکیب فعال در بسیاری از گیاهان دارویی وجنود

جغرافیایی درخت ( 1تکرار) ،از یکی از باغهای واقنع

دارند ( .)Gunduz et al., 2013عدم دقت در انتخناب

در شهرستان کلیبر(با بافنت خناک رسنی -شننی روی

زمان برداشت لحیح ،منجنر بنه تغیینرات در کیفینت

درختننان بننا سنن  20سننال و قطننر تقریبننی تنننه 11

غذایی و حسی میوهها از جمله زغالاخته میشود .بنه

سننانتیمتننر بننا فالننله  5متننر ازهمندیگر) برداشننت و

طور معمول میوههای زغالاخته در مرحله قرمنز تینره

بالفالله به آزمایشگاه بیولوژی گلدهی و فیزیولنوژی

رن  ،که عطر و طعم مطلوبی دارند ،برداشت میشوند

رشد و نمو میوه ،واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه

( .)Gunduz et al., 2013تن ثیر زمننانهننای مختلننف

تبریننز منتقننل شنندند .ای ن آزمننایش در قالننب طننرح

هنای

بلوکهای کامل تصادفی با  1تیمار و  1تکرار اجنرا و

برداشت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،شناخ

لفات مختلف کمی و کیفی مینوههنا (

کیفننی میننوه و ظرفیننت آنتننیاکسننیدانی در میننوههننای
مختلف دیگنر

Cornus mas

 )L.ارزیابی گردید.

ماننند شنلیل (and Echeverria, 2009

 ،)Iglesiasهلننو ( ،)Remorini et al., 2008بننادام

صفات مورد ارزیابی :طول و عرض میوهها با کولیس

and Pantelidis,

دارای دقت  0/01میلیمتر و وزن میوهها با اسنتفاده از

 )Drogoudi 2011بررسننی شننده اسننت .نتننای نشننان

ترازوی دیجیتالی دارای دقت  0/001گرم ،اندازهگیری

میدهند که زمانهای مختلف برداشنت منیتوانند بنر

شد .با استفاده از دسنتگاه سنفتیسنن مندل ،FT 011

( )Piscopo et al., 2010و سنیب (

سفتی بافت هر میوه بعد از برداشنت پوسنت مینوه ،از

کیفیت ،عملکرد ،فروش میوه و رضایت مصرفکنننده

دو سمت مقابل هم اندازهگیری شد .سنفتی بافنت بنر

ت ثیرگذار باشد .برداشتهای زودتر و دیرتر از مرحلنه
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اساس بیشتری نیروی الزم برای نفوذ میلنه (تنا محنل

محتنوای فالونوئینندهای کننل بننا اسننتفاده از روش

شده) در میوه بر حسب نیوت ( )Nبیان شند.

رن سنجی کلرید آلومینیوم در آزمایشگاه انندازهگینری

 pHعصنناره میننوههننا بننا اسننتفاده از دسننتگاه  pHمتننر

شد .برای ای منظور ،عصاره مینوه اسنتخراج شنده بنا

دیجیتالی مدل  HI 9811و مقدار منواد جامند محلنول

متننانول ،بننا متننانول  35درلنند ،کلرینند آلومینیننوم 10

کل ( ،)TSS1با استفاده از دستگاه رفراکتومتر دیجیتالی

درلد ،استات پتاسیم یک موالر و آب دیونیزه مخلوط

مدل  Pal-1اندازهگیری شد .میزان مواد جامد محلنول

و پس از  10دقیقه ،میزان جذب نمونهها در طول موج

بر حسب درلد (سطح بریکس) بیان شد .برای تعیی

 115نانومتر توسط دستگاه اسرکتروفتومتر قرائنت شند.

میزان اسنیدیته قابنل تیتراسنیون کنل مینوه ( ،)TA2از

از غلظتهای مختلف کوئرسنتی بنرای رسنم منحننی

روش تیتراسیون با سود ) 0/1 (NaOHنرمنال اسنتفاده

استاندارد استفاده و نتای به لورت میلنیگنرم معنادل

شد .از روی میزان سود مصرفی مقندار اسنیدیته قابنل

کوئرستی در  100گرم وزن تر میوه بیان شد (

مشخ

تیتراسیون براساس اسید مالیک محاسبه

شد ( Horwitz

Chang

.)et al., 2002
محتوای آنتوسیانی های کل در عصارهها با استفاده

.)et al., 1975
برای اندازهگیری مقدار اسید آسکوربیک (ویتنامی

از روش اخنننتالف جنننذب در pHهنننای مختلنننف

ث) میوههنا از روش تیتراسنیون بنا  2،1دی کلروفننل

اندازهگیری شد .بدی لورت که میزان جذب نمونههنا

ایندوفنل 9استفاده شد .برای ای منظور عصاره میوههنا

توسط دستگاه اسرکتروفتومتری در طول موجهای 520

با استفاده از اسید متافسفریک  9درلد استخراج و بنا

و  700نانومتر در دو  pHمتفاوت  1/0و  1/5قرائنت و

دی کلروفنل اینندوفنل  0/01درلند تیتنر شند.

سرس میزان آنتوسیانی کل بر اساس میلیگنرم معنادل

میزان اسید آسکوربیک بنر حسنب میلنیگنرم در 100

سنننیانیدی -9-گلوکوزیننند در لیتنننر محاسنننبه شننند

گرم میوه محاسبه شد ()Horwitz et al., 1975

(.)Wrolstad,1993

رن

جهت تعیی ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره میوههنا

برای اندازهگیری محتنوای ترکیبنات فنلنی کنل از
روش فولی ( )Folin-Ciocalteuاستفاده شد .برای ای

از خالیت خنثیکنندگی رادیکال آزاد  DPPH1استفاده

منظور عصاره میوه اسنتخراج شنده بنا متنانول ،بنا آب

شد .برای ای منظور عصناره مینوه اسنتخراج شنده بنا

مقطر ،فولی  10درلد و محلنول کربننات سندیم 7/5

متانول ،با آب مقطر و  10 DPPHمیکرومنول بنر لیتنر

درلد مخلوط شند .پنس از دو سناعت نگهنداری در

مخلوط و پس از  90دقیقه ،مینزان جنذب نموننههنا و

جای تاریکی و در دمای اتاق ،میزان جذب عصناره در

استاندارد در طول موج  515نانومتری توسنط دسنتگاه

طول موج  715نانومتر توسنط دسنتگاه اسنرکتروفتومتر

اسننرکتروفتومتر قرائننت شنند .ظرفیننت آنتننیاکسننیدانی

قرائت شد .از غلظتهای مختلف اسنید گالینک بنرای

عصارهها بهلورت درلد بازدارندگی  DPPHاز رابطه

رسم منحننی اسنتاندارد اسنتفاده و نتنای بنه لنورت

زیر محاسبه شد:

میلیگرم معادل اسید گالیک در  100گرم وزن تر مینوه

در ای

بیان شد (.)Singleton and Rossi, 1965

%DPPHsc = ( Acont – Asamp)/ Acont × 100
فرمنول  %DPPHscدرلند بازدارنندگیAcont ،

میزان جنذب  DPPHو  Asampمینزان جنذب (نموننه+
 )DPPHمنیباشند (.)Brand-Williams et al., 1995
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نسخه  22نرمافنزار

1. Total soluble solids
2. Total titratable acidity
3. 2,6-dichlorophenol-indophenol

4. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
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آماری  SPSSو مقایسه میانگی ها براساس آزمون چنند

در طول مراحل مختلف بلوغ مشاهده شد .نتای تجزیه

دامنهای دانک انجام شد .همچنی برای ثبت دادههنا و

واریانس دادهها نشان داد کنه اثنر زمنانهنای مختلنف

رسم نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.

برداشت بر طول و  pHعصاره میوه در سطح احتمال 5
درلد و بر بقیه لفات مورد ارزیابی در سطح احتمنال

نتایج

 %1معنیدار بود .الزم به ذکنر اسنت اثنر جهنت هنای

در تمامی لفات مورد ارزیابی تفاوت معنیداری

مختلف برداشت در هیچ یک از لنفات منورد مطالعنه
معنی دار نبود (جدول.)1

جدول  :1تجزیه واریانس لفات مورد مطالعه میوه زغال اخته در طی زمانهای مختلف برداشت.

مواد جامد محلول کل=  ،TSS1میزان اسیدیته قابل تیتراسیون کل میوه=
میانگی مربعات

درجه

منابع تغییرات

TA2

آزادی

طول

عرض

سفتی بافت

بلوک

9

0/12ns

0/55ns

2/11ns

pH
0/02ns

TSS
0/11ns

TA
0/01ns

TSS/TA
0/15ns

تیمار

9

*8/51

**1/58

**999/17

*0/03

**12/03

**0/11

**22/91

خطا

3

1/51

0/17

5/52

0/02

0/77

0/01

0/99

ضریب تغییرات

-

1/13

5/92

11/12

1/17

5/11

1/15

5/58

**معنیداری در سطح احتمال 1درلد* ،معنیداری در سطح احتمال  5درلد و  nsغیر معنیدار

ادامه جدول  :1تجزیه واریانس لفات مورد مطالعه میوه زغال اخته در طی زمان های مختلف برداشت
میانگی مربعات

درجه

منابع تغییرات

آزادی

ویتامی ث

بلوک

9

12/5ns

تیمار

9

خطا

3

ضریب تغییرات

-

**

وزن 1000

ترکیبات

فالونوئیدهای

آنتیاکسیدان

میوه

فنلیکل

کل

کل

1151/17ns
**

111/17

ns
**

123201/1

ns

1381/02

78021/88

**

ns

5537/08

**

182507/72

آنتوسیانی
کل
ns

23/19

907/82

**

3/01

9707/91

23/17

91211/11

5758/98

2731/59

99/91

99/2

8/17

1/19

11/1

15/55

7/82

11/92

*

**معنیداری در سطح احتمال 1درلد معنیداری در سطح احتمال  5درلد و nsغیر معنیدار

جدول  :2مقایسه میانگی ت ثیر زمانهای مختلف برداشت بر چندی لفت مورد مطالعه میوه زغالاخته
مواد جامد

اسیدیته قابل

محلول کل

تیتراسیون کل

( TSSدرلد)

( TAدرلد)
1/71a

7/32d

a

c

طول

عرض

وزن 1000

(میلیمتر)

(میلیمتر)

میوه (گرم)

برداشت اول

17/18c

19/81c

2131c

19/31b

برداشت دوم

bc

17/77

bc

15/01

bc

b

برداشت سوم

ab

13/91

ab

15/85

برداشت چهارم

a

زمان برداشت

20/98

a

11/89

2771

ab

2339

a

9217

11/11

a

11/19

a

17/58

1/15

b

1/15

b

1/95

نسبت قند

سفتی

به اسید

(نیوت )
91/92a

2/85b

b

ab

b
a

8/75

11/17

19/02

c

25/17

11/70

d

10/89

pH

2/35

a

9/19

a

9/18

میانگی های دارای حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درلد توسط آزمون دانک میباشند.

1. Total soluble solids
2. Total titratable acidity
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طاااول، ،ااار

بهترتینب در آخنری و اولنی برداشنت مشناهده شند

 ،وزن ،سااافتی،TA ،TSS ،pH ،

 :TSS/TAمقایسه میانگی اثر زمانهای برداشت نشنان

(جدول.)2

داد که طول ،عرض ،وزن میوه pH ،عصاره میوه ،منواد

اسید آسکوربیک (ویتامین ث) :مقایسه میانگی

جامد محلول کل و نسبت میزان مواد جامد محلول کل

دادههای حالل از ای تحقی نشان داد که با پیشرفت

به میزان اسیدیته قابل تیتراسیون کل مینوه (،)TSS/TA

روند رسیدگی میوه روی درخت ،مقدار ویتامی

ث

که بیان دیگری از نسبت قند به اسید میوه میباشند ،بنا

میوهها تا برداشت سوم روند لعودی داشت ولی در

رسیدن تدریجی میوه روی درخت افزایش معننیداری

آخری برداشت (میوههای بیش از حد رسیده) به شدت

یافتند .کمتری و بیشتری مینزان طنول ،عنرض ،وزن

کاهش یافت بطوریکه بیشتری

( 75میلیگرم در

میوه TSS ،pH ،و نسبت  TSS/TAبهترتیب در اولی و

100گرم وزن تر میوه) و کمتری

( 50میلیگرم در

آخری برداشت مشاهده شد .مقندار اسنیدیته و سنفتی

100گرم وزن تر میوه) مقدار ویتامی ث به ترتیب در

بافت میوه با رسیدگی بهطور معنیداری کناهش یافتنند

برداشتهای سوم و چهارم مشاهده گردید (شکل .)1

بطوریکه کمتری و بیشتری مقدار  TAو سفتی بافت

شکل  :1مقایسه میانگی ت ثیر زمانهای مختلف برداشت بر مقدار ویتامی ث میوه زغالاخته
میانگی های دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درلد توسط آزمون دانک دارند.

ترکیبات فنلی کل :مقایسه میانگی دادههنا نشنان داد

معننادل اسننید گالیننک در  100گننرم وزن تننر میننوه در

که محتوای ترکیبنات فنلنی کنل مینوههنا ،بنا رسنیدن

برداشت چهارم کاهش یافت (شکل .)2

تدریجی میوه روی درخت به طور معنیداری کناهش

فالونوئیدها و آنتوسیانینهای کل :مقایسنه مینانگی

یافت؛ بطوریکه کمتری و بیشتری محتوای ترکیبات

دادههای حالل از ای تحقی نشان داد که با پیشرفت

فنلننی کننل بننه ترتیننب در برداشننتهننای آخننر و اول

روند رسیدگی میوه روی درخت ،محتوای فالونوئیدها

مشاهده شد .میانگی محتنوای ترکیبنات فنلنی کنل از

و آنتوسیانی های کل به طور معنیداری افزایش یافت؛

 733/92میلیگرم معنادل اسنید گالینک در  100گنرم

بهطوریکه کمتری و بیشتری مقدار آنها به ترتینب

وزن تر میوه در برداشنت اول بنه  181/11میلنیگنرم

در برداشتهنای اول و آخنر مشناهده شند .مینانگی

5

ارزیابی برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه زغال اخته (...)Cornus mas L.

محتننوای فالونوئینندهای کننل میننوههننا ،از 123/59

آنتوسننیانی هننای کننل از  12/78میلننیگننرم معننادل

میلیگرم معادل کوئرسیتی در  100گرم وزن تر مینوه

سیانیدی -9-گلوکوزیند در لیتنر در برداشنت اول بنه

در برداشنننت اول بنننه  581/11میلنننیگنننرم معنننادل

 80/57میلیگنرم معنادل سنیانیدی -9-گلوکوزیند در

کوئرسیتی در  100گرم وزن تر میوه در برداشت آخر

لیتر در برداشت چهارم افزایش یافت (شکل .)1

افزایش یافت (شکل  ،)9در حالیکه مینانگی محتنوای

شکل  :2مقایسه میانگی ت ثیر زمانهای مختلف برداشت بر محتوای ترکیبات فنلی کل میوه زغالاخته
میانگی های دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درلد توسط آزمون دانک دارند.

شکل  :3مقایسه میانگی ت ثیر زمانهای مختلف برداشت بر محتوای فالونوئیدهای کل میوه زغالاخته
میانگی های دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیدار در سطح احتمال  %1توسط آزمون دانک دارند.

ظرفیت آنتیاکسیدانی کل :مقایسنه مینانگی دادههنا

مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی به ترتیب در برداشتهای

نشان داد که بنا پیشنرفت رونند رسنیدگی مینوه روی

اول و آخر مشناهده گردیند .مینانگی مینزان فعالینت

درخت ،فعالیت مهار رادیکال  DPPHو یا بنه عبنارتی

آنتننیاکسننیدانی از  89/5درلنند در برداشننت اول بننه

درلد فعالیت آنتیاکسیدانی کل میوههای زغنالاختنه

 12/51درلد در برداشت آخر کناهش یافنت (شنکل

به طور معنیداری کاهش یافت و بیشتری و کمتری

.)5
6
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شکل  :4مقایسه میانگی ت ثیر زمانهای مختلف برداشت بر محتوای آنتوسیانی های کل میوه زغالاخته
میانگی های دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درلد توسط آزمون دانک دارند.

شکل  :9مقایسه میانگی ت ثیر زمانهای مختلف برداشت بر فعالیت آنتیاکسیدانی کل میوه زغالاخته
میانگی های دارای حروف غیرمشابه اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درلد توسط آزمون دانک دارند.

افزایش یابند .ای آنزیم در طی فرآیند رسیدن توسنط

بحث
های مهنم

هورمون اتیل فعال میشود (.)Hubbard et al., 1991

کیفی است که رابطهای مستقیم با کیفیت خوراکی میوه

گزارش شنده اسنت کنه افنزایش مقندار منواد جامند

در زمان رسیدن دارد و مصرفکنندگان تماینل زینادی

محلول کل در طی مراحل مختلف بلنوغ مینوه ممکن

به میوههای رسیده با مقدار مواد جامد محلول کل بناال

است بخاطر هیدرولیز نشاسته به قندهای سناده باشند

را دارند ( .)Burdon et al., 2004مواد جامد محلول و

که در میوههای انار خیلی محسوس است (

قندهای محلول ممک است در طول مرحلنه رسنیدن

 .)and Aradhya, 2005میننزان اسننیدهای آلننی قابننل

میوه بخاطر عملکرد آنزیم ساکارز فسفات سننتاز ،1بنه

تیتراسننیون در زغننال اختننه بننر حسننب اسننید مالیننک

عنوان ینک آننزیم کلیندی در مسنیر بیوسننتز قنندها،

گننزارش مننیشننود کننه اسننید غالننب آن مننیباشنند

مقدار مواد جامد محلول کل از شاخ

Kulkarni

( .)Gueleryuez et al., 1998عطر و طعنم مینوههنای

1. Sucrose Phosphate Synthase
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ارزیابی برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه زغال اخته (...)Cornus mas L.

زغالاخته رسیده تا حدی به نسنبت قنندها و اسنیدها

 .)1999کاهش محتوای ترکیبات فنلنی در بسنیاری از

مربوط است و باال رفت ای نسبت باعث افزایش طعم

میوهها میتواند به عنوان نشانه رسیدگی باشد .به نظنر

شیری در میوه منیشنود ( .)Gunduz et al., 2013بنا

میرسد که نقش ترکیبات فنلی در میوههنای نابنالب بنا

توجننه بننه مشنناهدات  Demirو )2009( Kalyoncu

مکانیسم دفاعی آنها مرتبط اسنت (

نسبت قند به اسید در بی ژنوتیپهای زغالاخته تنوع

 Mahmood .)2012و همکنناران ( )2019میننوههننای

قابل توجهی دارد .کاهش سفتی بافنت مینوه در طنول

گیالس را در سنه مرحلنه ننارس (سنبز رنن ) ،نیمنه

رسیدن ممک است به از بی رفت پکتی نسنبت داده

رسیده (قرمز رن ) و رسیدگی کامنل (بننفش رنن )

شود ( .)Payasi et al., 2009کناهش سنفتی بافنت در

برداشت و گزارش کردند که محتنوای فالونوئیندهای

طول رسیدن میوه کیوی به هیدرولیز پلیسناکاریدهای

کل از  91/11میلیگنرم معنادل کتچنی در  100گنرم

دیواره سلولی مربوط میشود .پلیساکاریدهای دینواره

وزن خشننک در مرحلننه نننارس بننه  51/80میلننیگننرم

سلولی بر اثر فعالیت آنزیمهای هیدرولیزکنننده پکتنی

معادل کتچنی در  100گنرم وزن خشنک در مرحلنه

متیل استراز ،پلیگاالکتوروناز و سنلوالز تجزینه منی-

رسیدگی کامل ،بهطور معنیداری افزایش یافتنه اسنت

شنننوند ( .)Leontowicz et al., 2007براسننناس

که بنا نتنای حالنل از این پنژوهش مطابقنت دارد.

مشاهدات  Presseyو  )1378( Avantsنرم شدن مینوه

محتوای فالونولهای میوههنا بنه شندت تحنت تن ثیر

هلو در اثر تبدیل پکتی ننامحلول بنه پکتنی محلنول

عوامل خارجی مثل نوع میوه ،فصل رشد ،شنرایط آب

لورت میگیرد.

و هوایی و میزان رسیدگی قرار میگینرد (

کاهش مقدار اسید آسکوربیک در گیاهان میتواند

Ghasemi et al.,

Mahmood

.)et al., 2013

باعث افنزایش رادیکنالهنای آزاد شنود کنه بنا پلنی-

آنتوسیانی ها دستهای از ترکیبات فنلی میباشند که

ساکاریدهای دیواره سلولی واکنش داده و باعنث ننرم

مسئول تولید رن های قرمز ،آبی و بنفش میوهها منی-

میشنوند ( Femenia

باشند .در میوههای تمشک سیاه نیز افنزایش محتنوای

 .)et al., 1998براسناس مشناهدات  ،)2005( Kaltبنا

آنتوسیانی کل با پیشنرفت بلنوغ مینوه گنزارش شنده

رسیدن میوههای توتفرنگی میزان اسنید آسنکوربیک

است ( .)Tosun et al., 2008ای تغییر بخاطر تخریب

افزایش مییابد ،ولی در میوههایی کنه بنیش از انندازه

کلروفیلها و سنتز آنتوسیانی ها در طی رسیدگی مینوه

رسیده باشند ،همزمان با تخریب بافتهنا ،این مینزان

میباشد ( .)Ozgen et al., 2009مهار فعالیت رادیکنال

کاهش پیدا میکند که با نتای پژوهش حاضر مطابقت

 DPPHدر میوههای زغالاختنه ،عمندتا بنه محتوینات

دارد .سطح باالی اسید آسکوربیک یک فناکتور کیفنی

فنلها ،فالونوئیدها ،آنتوسیانی ها و اسنید آسنکوربیک

موثر در میوهها تلقی میشود.

مربوط میشنود .بننابرای این ترکیبنات بخنش قابنل

شدن و یا از هم پاشیدگی سلول

کاهش محتوای ترکیبات فنلی کل ،ممک است بنه

توجهی از ظرفیت آنتیاکسیدانی میوههای زغالاخته را

یک سری از تغییرات آنزیمنی و شنیمیایی فننلهنا در

تشکیل

میدهند ( Yilmaz et al., 2009; Hassanpour

طننول رسننیدگی مننرتبط باشنند .ای ن تغییننرات شننامل

 Gunduz .)et al., 2011و همکننناران ( )2019در

هیننندرولیز گلیکوزیننندها توسنننط گلیکوزیننندازها،

مطالعهای ،برخنی شناخ

هنای شنیمیایی و خنواص

اکسیداسننیون فنننلهننا توسننط فنننل اکسننیدازها و

آنتیاکسنیدانی مینوه زغنالاختنه را در چهنار مرحلنه

Robards et al.,

رسیدگی (شامل مراحل زرد روش  ،حد واسط قرمز و

پلیمریزاسیون فنلهای آزاد میباشد (
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بنفش ،قرمز روش و قرمز تیره) منورد ارزینابی قنرار

آسکوربیک و فعالیت آنتیاکسیدانی میوه منیشنود .بنا

دادند .نتای حاکی از افزایش طول ،عرض ،وزن ،منواد

توجه به نتای پژوهش حاضر به نظر میرسند بهتنری

جامد محلول کل ،نسبت قند به اسید و آنتوسیانی های

زمان برداشت برای ای ژنوتینپ زغنالاختنه سنومی

کل میوه در طول زمنان رسنیدگی بنود ،در حنالی کنه

برداشت باشد ،چرا که در ای زمان میوهها به باالتری

میانگی اسیدیته قابل تیتراسیون در میوههای بنالبتنر و

کیفیت رسیده و همچنی از لحنا رسناندن بنه بنازار

رسیدهتر کاهش یافنت .بنا رسنیدن تندریجی مینوه و

مصرف و فاسد نشدن در طول مسیر حمل و نقل ،ای

تبدیل رن

مرحله بهتری زمان میباشد.

زرد روش به قرمز تیره ،محتوای ترکیبات

فنلی کنل و ظرفینت آنتنیاکسنیدانی کنل و همچننی
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اکسیدانی در مراحل زرد روش و حد واسنط قرمنز و
بنفش ،بیشتر مشاهده شد کنه عمندتا بخناطر سنطح
باالی تان ها در مراحل اولیه است.
نتیجهگیری نهایی
نتای نشان دادند که ویژگیهنای فیزیکوشنیمیایی،
شنناخ

هننای کیفیننت و ظرفیننت آنتننیاکسننیدانی در

مراحل مختلف بلوغ میوه زغالاخته تفاوت معنیداری
پیدا می کنند .برداشتهای زودتنر و دیرتنر از مرحلنه
بلوغ هر دو ت ثیر منفی بر کیفیت غذایی و حسی میوه-
ها و همچنی بازارپسندی محصنول دارنند .برداشنت
زودهنگام باعث منیشنود وزن ،ابعناد و مینزان اسنید
آسکوربیک میوهها به حد مطلوب خود نرسند ،نسنبت
قند به اسید که ینک پنارامتر مهنم در مینزان پنذیرش
مصرفکننده اسنت و مقندار آنتوسنیانی کنه مسنئول
تولید رنن

قرمنز زغنالاختنه اسنت ،پنایی باشند و

همچنی طعم گسی در میوهها بخاطر باال بودن مینزان
ترکیبات فنلی محلول در آب ایجناد منیشنود کنه بنه
تدری با پیشرفت رونند رسنیدن مینوه این ترکیبنات
پلیمریزه شده و به دنبال تولید ترکیبات فنلی نامحلول
در آب در میوههای رسیده ،طعم گسی از بی منیرود.
از طرف دیگر ،برداشتهای دیرهنگام باعث نرم شدن
بننیش از حنند میننوه و کنناهش چشننمگیر میننزان اسننید
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