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 چکیده
معموال ها آریلولی  ،تواند ارزش تجاری باالیی داشته باشدعرضه انار به صورت آریل آماده مصرف می

زا مواجه عوامل بیماریای شدن آنزیمی شده و با حمله دچار قهوه داریو زمان نگه در پس از برداشت
های از پراکسیدهیدروژن در غلظتهای انار ای آریلبرای افزایش عمر قفسهشوند. در این پژوهش می
نتایج موالر استفاده شد. میلی 11و  5های و اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک در غلظت درصد 3و  5/1

آسکوربیک در مقایسه با شاهد دارای کاهش های تیمار شده با اسید اگزالیک و اسید آریل ،نشان داد
های تیمار . نمونهبودندو بازارپسندی مطلوبی  دارای کیفیتوزن و درجه سرمازدگی کمتری بوده و 

و کیفیت  دارای نسبت قند به اسید باال ،شده با پراکسید هیدروژن نیز با وجود سرمازدگی قابل مالحظه
-آریل انار در زمان نگه کاهش سرمازدگیات اسید آلی باعث نتایج کلی نشان داد ترکیب. مناسب بودند

-تیمارهایی مناسب برای حفظ کیفیت پس از برداشت آریل انار می و به عنوان شده داری در سردخانه
 باشند.

 ، بازار پسندیآریل، اسید آلی، سرمازدگیکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه:

خوراکی شناخته شده  هایترین میوهقدیمی یکی ازو  Punicaceaeبه خانواده متعلق ( .Punica granatum Lانار )
، چین، ژاپن و روسیه کشت ایه طور وسیعی در کشورهای مدیترانهب بوده وشمال هند  بومی ناحیه ایران وانار . باشدمی
تنوع . باشندیمتنوع و از سفید تا قرمز تیره م آنهارنگ  و های آنها هستندقسمت خوراکی میوه انار آریل [.11] شودمی

چندین نوع شود در انار باعث میمتازنیا در برخی مواقع وجود  .[3] ها در اندازه و سفتی به نوع واریته بستگی داردآریل
-22آب میوه و  %67-55، از وزن میوه %51تقریبا  شاملها آریل .دیده شودهای مختلف درون یک میوه انار آریل در رنگ

ها بویژه مواد جامد محلول، ویتامینها، آنتوسیانینغنی از اسیدهای آلی،  غذاییانار یک منبع  . میوهباشندمی دانه 15%
در طی دهه  [.2] باشندمیاثرات آنتی میکروبی  باساکاریدها، اسیدهای چرب وعناصر معدنی ها، پلی، تاننCویتامین

میوه انار دارای اهمیت دارویی  شاهده شده است.م ای در تولید تجاری انار در سطح جهانمالحظهگذشته، افزایش قابل 
ر خون، ضد التهاب، ضد تصلب شرائین، ضد آرتروز، ضد فشازایی، ضد مانند ظرفیت آنتی اکسیدانی باال، ضد جهش 

چرا که مصرف انار هنوز محدود است،  با این وجود .سرطان پروستات، ضد بیماری قلبی و کاهش آسیب به کبد  می باشد
عرضه انار به صورت امروزه  [.1]امر مصرف آن را محدود ساخته است  ودن آریل از پوست آن مشکل بوده و همینجدا نم

ژه انواعی که ظاهر انار بوی میوهو سود تجاری از  اقتصادی وریبرای دستیابی به بهره آریل و آماده مصرف، راهکاری مناسب
از دست دادن رنگ، شامل  های انارآریلشکالت عمده پس از برداشت به طور کلی، م. باشدآنها دچار صدمه شده است می

بایست توسط روشهای مناسب باشد که میمی خوراکیو از دست رفتن خصوصیات  ای شدن آنزیمی، آلودگی میکروبیقهوه
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رخ  فنولیکی ها توسط آنزیمهای پلی فنل اکسیداز با اکسیداسیون ترکیباتای شدن در میوهواکنش قهوه [.6] دنرفع شو
ای شدن بطور قابل توجهی بوسیله مواد شیمیایی مختلف، شامل آسکوروبیک اسید، . ممانعت از واکنش قهوه[6]دهد می

ای شدن زدارنده واکنش قهوهها موثرترین با، سولفیتاین ترکیباتگیرد. از میان ها صورت میو سولفیت دسیتریک اسی
های آلی رو به افزایش اسید در این زمینه استفاده ازد و نباشز آنها مورد تردید میاستفاده ا سالمتی،هستند ولی از نظر 

که در این بین استفاده از  گیردرفع آلودگی میکروبی نیز به طور عمده توسط ترکیبات مختلف صورت می [.11] باشدمی
های موثر در کاهش بار میکروبی میوههیدروژن ترکیب  باشد. پراکسیدقابل توصیه می و اسیدهای آلی پراکسیدهیدروژن

ایجاد  یبقایای آن روی محصول مشکلوجود عرضه شده به صورت آماده مصرف بوده و به دلیل تجزیه توسط آنزیم کاتاالز 
ای شدن در این پژوهش اثر تیمارهای اسید اگزالیک، اسید آسکوربیک به عنوان ترکیبات ضد میکروبی و ضد قهوه .کندنمی

 های انار مورد بررسی قرار گرفت.ای آریلهیدروژن به عنوان ترکیب ضد عوامل میکروبی روی افزایش عمر قفسهو پراکسید
 

 ها:مواد و روش
و آریل برداشت در مرحله رسیدگی کامل  در استان ایالم تجاری از یک باغ رقم ملس ساوه میوه اناردر این پژوهش 

های آب به عنوان شاهد، پراکسیدهیدروژن در غلظتشامل ، در این پژوهشتیمارهای اعمال شده از پوست جداسازی شد. 
 های مورد نظر. پس از تهیه غلظتندموالر بودمیلی 11و  5های ، اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک در غلظت%3و  5/1

و سپس در ظروف خشک شدند  اتاقدر دمای در تیمار مورد نظر غوطه ور و پس از آن دقیقه  5در مدت  گرم آریل 311
درجه سانتیگراد  2های بسته بندی شده در دمای آریلبندی شدند. اتیلنی قرار گرفته و توسط پوشش سلوفان بستهپلی

، درصد مواد جامد محلول پس صفات مورد بررسی شامل درصد کاهشروز مورد ارزیابی قرار گرفتند.  6انبار شده و پس از 
 1/1ستگاه رفراکتومتر دستی، اسیدیته قابل تیتراسیون با تیتر نمودن عصاره توسط سود ها و توسط داز عصاره گیری نمونه
در محدوده  ها به صورت ظاهریآریل درجه سرمازدگیگیری شد. و شاخص طعم اندازه 2/5نهایی  pHنرمال تا رسیدن به 

نفر و به  11مزه مطلوب نیز توسط )بیشترین درجه سرمازدگی( نمره دهی شد. طعم و  5)کمترین درجه سرمازدگی( تا  1
البته باید ذکر شود ( ارزیابی شد. مزه مطلوب)بهترین  5(، تا کمترین مزه مطلوب) 1صورت نمره دهی در محدوده 

طرح آزمایشی به صورت  اندازه گیری شد. پس از جداسازی آریل از میوه و قبل از اعمال تیمار هم های مذکور شاخص
( صورت گرفت. برای 2/9)نسخه  SASها با استفاده از نرم افزار ه تکرار اجرا شده و تجزیه داهطرح کامال تصادفی با س

 استفاده شد.  %5( در سطح احتمال LSDدار )ها از حداقل تفاوت معنیمقایسه اختالف بین میانگین

 
 نتایج

بیشتری در مقایسه با سایر  داری دارای درصد کاهش وزنشاهد به طور معنیهای نمونه ،بر اساس نتایج آزمایش
مواد جامد مقدار  مشاهده نشد. آریل داری از نظر کاهش وزنکه بین سایر تیمارها اختالف معنیبود در حالی  تیمارها

حفظ در مقایسه با زمان برداشت  %3میلی موالر و پراکسید هیدروژن  5محلول به خوبی توسط تیمارهای اسید آسکوربیک 
در  .داری در مقایسه با زمان برداشت کاهش یافتیر تیمارها مقدار مواد جامد محلول به طور معنیدر حالی که در سا شد

داری کمتر از مقدار آن در شاهد بود. موالر به طور معنیمیلی 11 اسید اگزالیکاین بین مقدار مواد جامد محلول در تیمار 
در بین تیمارهای . نظر مقدار مواد جامد محلول مشاهده نشد داری ازدر حالی که بین سایر تیمارها و شاهد اختالف معنی

داری دارای مقدار اسیدیته قابل تیتر کمتری در مقایسه با بطور معنی %3و  5/1، تیمارهای پراکسیدهیدروژن بررسیمورد 
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با شاهد اختالف  موالرمیلی 11و  5موالر و اسید اگزالیک میلی 11و  5اسید آسکوربیک ولی بین تیمارهای  ندشاهد بود
 بیشتری طعم شاخص داریطورمعنیه ب هیدروژن پراکسیدتیمار  داری از نظر اسیدیته قابل تیتراسیون مشاهده نشد.معنی

 تیمارهای .نشد مشاهده طعم شاخص نظر از دارییمعن اختالف شاهدو  سایر تیمارها بین ، ولیداشت شاهد با مقایسه در

 و شاهد با مقایسه در کمتری سرمازدگی درجه دارایموالر، میلی 11و  5ر هر دو غلظت د اسیدآسکوربیک و اسیداگزالیک
 شاهد در سرمازدگی شدت بیشترینداری بین آنها مشاهده نشد. اما اختالف معنی بودند پراکسیدهیدروژن تیمارهای
 کیفیت شده اعمال تیمارهای همه .(1نداد )شکل  نشان داریمعنی اختالف %3 پراکسیدهیدروژن با البته که شد مشاهده

در این بین تیمارهای پراکسید هیدروژن دارای طعم و مزه بهتری در  ولی داشتند در آزمون پانل شاهد با مقایسه در بهتری
  .مقایسه با تیمارهای اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک بودند

 

 
 انار آریل سرمازدگیشاخص  بر مختلف تیمارهای اثر -1 شکل

 
 بحث

توان بیان داشت که از میان تیمارهای های انار میاعمال شده روی آریل ترکیباتتاثیر  و اساس نتایج پژوهش بر
های انار در تیمارهای آسکوربیک اسید و اسید اگزالیک مشاهده شده اعمال شده، بهترین نتایج در کیفیت و ظاهر دانه

-میای شدن و تغییر رنگ در محصوالت که آنزیم پلی فنل اکسیداز از مهمترین عوامل اصلی قهوهاست. گزارش شده است 
و کیفیت میوه اثر منفی  شود که بر طعم، ظاهرای شدن باعث ایجاد یک تغییر نامطلوب در بافت میواکنش قهوه [.5] باشد

های پلی فنل جلوگیری و مانع از تغییر رنگ بافت یماز فعالیت این آنز مناسبیآسکوربیک اسید به طور دارد. با این حال 
های پلی فنل اکسیداز با های کل و فعالیتهمبستگی باالیی بین میزان فنل نتایج گزارشات قبلی نشان داد [.5] شودمی

  [.2] ای شدن بافت در سیب وجود داردقهوه

ناس یک فرآیند پیچیده است که به های برش خورده آناای شدن در تکهواکنش قهوه در گزارشی مشخص شد
های قارچی بستگی دارد. همچنین آنها بیان کردند که عواملی همچون سطوح سوبسترا، فعالیت آنزیمی و حضور بازدارنده
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تیمار  داری کاهش داده است.های برش خورده آناناس را به طور معنیای شدن در تکهکاربرد آسکوربیک اسید واکنش قهوه
ک به دلیل افزایش یکپارچگی غشا مانع تخریب آنتوسیانین، کاهش اکسیداسیون، کاهش فعالیتهای آنزیم اسید اگزالی

ای شدن تواند قهوهرسد استفاده از اسید اگزالیک به طور موثری میبه نظر می شد.های لیچی  پراکسیداز در نمونه
اسید اگزالیک در میوه هلو سبب کاهش نشت یونی،  [.12] جات در طول دوره انبارداری و پس از برداشت کنترل کندمیوه

)سوپر اکسیدازدیسموتاز، پراکسیداز، کاتاالز، پلی فنل  حفظ سفتی بافت، تنفس پایین تر، افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی
اکسیداز(، کاهش فعالیت لیپواکسیژناز در نمونه تیمار شده نسبت به شاهد شده است. افزایش فعالیت سوپر 

دیسموتاز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز ممکن است باعث مقاومت به بیماری در طول انبار شود عالوه بر این اکسیداز
)سوپراکسید، پراکسید هیدروژن( و پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه تیمار  های فعال اکسیژنکاهش قابل توجهی در گونه

تیمار  ها دراین تحقیق هرچند مقداری سرمازدگی در آریل . در[13] شاهد در طی انبار مشاهده شده استشده نسبت به 
بقیه تیمارها بهتر  نسبت به ،هامزه  مطلوب آریل ی مانندهاینظر حفظ  ویژگیمشاهده شد، اما از  با پراکسید هیدروژن

ها در برابر آریل و باعث حفظ داشتند ی با همتیمار آسکوربیک اسید و اسید اگزالیک تقریبا نتایجی مشابهعمل کرده است. 
اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک و زمان  ترکیباتهای مناسب استفاده از غلظتنشان داد کلی  نتایج .شدندسرمازدگی 

  های انار را باال برد. ای آریلتوان عمر قفسهمناسب انبارداری می
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Abstract 

Offer the pomegranate arils as ready to eat has high commercial value. However, the arils in 

postharvest period encounter with enzymatic browning and pathogen attack. In this study for 

increasing the shelf life of pomegranate arils, hydrogene peroxide at concentration of 1.5 and 

3% and oxalic or ascorbic acids, both at concentrations of 5 and 10 mM were used. The 

results showed that, arils treated with oxalic and ascorbic acids had lower weight loss and 

lower chilling injury as well as higher taste and marketability than control arils. On the other 

hand, arils, which treated with hydrogen peroxide, in spite of high chilling intensity, had 

suitable quality and high sugar to acid ratio. Generally, results showed that, organic acids 

compounds caused to reduction of aril chilling injury during cold chamber and are suitable 

treatments for maintenance postharvest quality of arils. 
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