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اثر مرحله برداشت و مدتزمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک پشت پرده )(Physalis angulate
رسول حیدرنژاد ،1زهرا قهرمانی ،*2طاهر برزگر ،2ولی ربیعی

3

 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم باغبانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،پارس آباد ،ایران.
 .2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

تاریخ وصول مقاله1331/30/33 :

تاریخ پذیرش مقاله1331/30/31 :

چکیده
بهمنظور ارزیابی اثرات زمان برداشت و مدت انبارمانی بر شاخصهای کیفی و عمر انبارمانی میوه عروسک پشت پرده ،آزمایشی
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار در سال  5931و در دانشگاه زنجان انجام شد .فاکتورهای آزمایش
شامل زمان برداشت میوه در سه مرحله (سبز بالغ ،سبز مایل به زرد و زردرنگ) و مدتزمان انبارمانی (صفر 01 ،51 ،و  91روز
پس از برداشت) بود .نتایج نشان داد که زمانهای مختلف برداشت میوه و مدت انبارمانی تأثیر معنیداری بر شاخصهای کیفی
میوه و عمر انبارمانی میوه داشت .بیشترین شاخص طعم و رنگ میوه ،میزان ویتامین ث ( 015/15میلیگرم) و مواد جامد محلول
( 7/6درصد بریکس) در میوههای برداشتشده در مرحله زردرنگ در  51روز بعد از انبارمانی مشاهده شد ،با طوالنی شدن دوره
انبارمانی میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول کاهش یافت .حداکثر مقدار اسید قابل تیتراسیون ( 5/75میلیگرم در 511گرم) و
خاصیت اسیدیته در میوههای سبزرنگ در زمان برداشت بهدستآمده آمد .نمودار اختالف رنگ طی انبارمانی با روندی صعودی
همراه بود که این میزان در میوههای سبز بالغ دارای اختالف معنیداری نسبت به میوههای سبز مایل به زرد و زردرنگ بود .با
توجه به نتایج ،بهدلیل فرازگرا بودن میوههای عروسک پشت پرده و رسیدن تدریجی و تغییر رنگ میوهها ،برداشت میوه در مرحله
سبز بالغ ،مدت انبارمانی را در دمای 51درجه سانتیگراد نسبت به میوههای برداشتشده در زمانهای دیگر تا  91روز افزایش
داد.
کلیدواژهها :رسیدن میوه ،رنگسنجی ،کلروفیل ،کیفیت میوه ،ویتامینث.

* نویسنده مسئول

Email: z.ghahremani@znu.ac.ir

حیدرنژاد و همکاران

 .1مقدمه

بهبود بخشد ] 7و  .[5بر این اساس ،میوههای این جنس را

عروسک پشت پرده یا فیسالیس ()Physalis angulata L.

برای مصرف خوراکی ،بر اساس رنگ پوست میوه به

گیاهی علفی و یکساله و از خانواده سیبزمینی

شش مرحله :سبز ،زرد ،زرد متمایل به نارنجی ،نارنجی،

( )Solanaceaeاست که میوههای رسیده آن جنبه خوراکی

نارنجی تیره و نارنجی مایل به قرمز تقسیم کردهاند ،که سه

و دارویی دارد ] .[51این گیاه در مناطق مختلف به

مرحله اول بهترین ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی برای

( Wild

مصرف انسان را دارا است ] .[93بااینحال رنگ پوست

 ،)tomatoگیالس زمستان ( )Winter cherryو گیالس

میوه شاخص خوبی برای زمان برداشت نیست]  ،[1زیرا

زمینی معروف است]  .[99میوههای این گیاه گسترهای از

که کالیکس ،میوه را پوشانده و رنگ میوه بهطور کامل

فعالیتهای بیولوژیکی از قبیل خاصیت ضد باکتریایی و

قابلمشاهده نیست .در مطالعات دیگر شاخص برداشت

ضد سرطانی را در برمیگیرد .از عصاره آن برای تسکین

میوه بسته به رنگ کالیکس بیان شده است ].[51

نامهایی از قبیل کاماپو ( ،)Camapuگوجه وحشی

گوشدرد ،زردی ،تب و بیماریهای مثانه و از دیگر

کیفیت محصول دربرگیرنده خواص ظاهری ،بافت و

بخشهای هوایی آن در درمان جوش ،زخم و مشکالت

مزه و نیز آسیبهای واردشده به محصول میباشد ].[00

گوارشی استفاده میشود ،همچنین این گیاه بهدلیل داشتن

ضایعات پس از برداشت بهطور عمده ناشی از آسیبهای

ماده مؤثره دیهیدروکسیفوزالین و متابولیتهای ثانویه،

مکانیکی در اثر حملونقل نامناسب ،انبارداری سنتی و

دارای خواص آنتیاکسیدانی باالیی است ] .[93هر بوته از

عدم استفاده از سردخانه میباشد که منجر به از دست

این گیاه میتواند در یک فصل زراعی  65تا  011عدد

دادن آب و پالسیدگی محصول شده و درنهایت موجب

میوه تولید کند .در یک کشت آزمایشی در آمس ،ایالت

حمله عوامل مختلف بیماریزا و فساد محصول میشود

آیووا ،عملکرد میوه بهطور متوسط  0پوند ( 5/5کیلوگرم)

] .[51مطالعات نشان داده که ترکیبات آنتیاکسیدانی بسته

در هر بوته گزارش شد که این میزان برابر با حدود  3تن

به دما ،زمان برداشت ،نوع رقم ،عوامل محیطی قبل از

در هر هکتار میباشد .در مکزیک و هند ،میزان تولید 7/7

برداشت و شرایط نگهداری متفاوت میباشند ] .[59در

تا  51تن در هر هکتار گزارش شده است ] .[01میوههای

میوههایی که با تأخیر زیادی بعد از رسیدن به بلوغ تجاری

آن کوچک ،صاف و مومی شکل است که قطر آن بهطور

برداشت شدهاند ،پوسیدگی و بدطعمی میوه بهسرعت

متوسط  5/01تا  0/1سانتیمتر است و توسط کالیکس

گسترش مییابد ،همچنین باعث کوتاه شدن عمر

پوشیده شده است که وقتی میوه بهطور کامل میرسد،

انبارداری آنها میشود .در مقابل میوههایی که زودتر

کالیکس بهطور طبیعی از گیاه جدا میشود ] .[05میوههای

برداشت شدهاند ،مستعد آسیب سرمازدگی هستند ].[01

عروسک پشت پرده فرازگرا بوده و پس از رسیدن به بلوغ

گوجهفرنگی بهعنوان یک میوه فرازگرا و همخانواده با این

فیزیولوژیکی بهصورت سبز بالغ قابلبرداشت میباشند

گیاه میتواند در مراحل ابتدایی بلوغ برداشت شده و طی

] .[01برخی محققین زمانیکه میوه به رنگ زرد تغییر

انبارداری یا حملونقل به بازارهای موردنظر ،رسیدن خود

مییابد را مناسبترین زمان برداشت برای مصرف

را کامل نماید .این روش باعث افزایش عمر انبارمانی و به

خوراکی میوهها میدانند ] ،[91که این مسئله مهم است

حداقل رسیدن ضایعات شده و همچنین میتواند زمان

زیرا برداشت در زمان مناسب میتواند عمر مفید میوه را

عرضه به بازار را کنترل کند ] .[57میوه رسیده سبز
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بهاندازه کافی سفت است و عمر پس از برداشت کافی

اندازهگیری سفتی گوشت میـوه توسـط دسـتگاه

برای تحمل تنشهای ناشی از حمل به مسافتهای

سـفتیسـنج (( ،)Penetrometerمـدل  )1056 -I-OSKبا


موردنظر را دارد ] .[97انبارداری نیز روی شاخصهای

میلیمتری صـورت گرفت .میزان فشار دستگاه

نوک 9

کیفی و ارزش غذایی میوه تأثیرگذار است ] .[55با توجه به

برحسب کیلـوگرم از روی صـفحه دستگاه قرائت و

اینکه طی بلوغ گیاهان ،تغییرات فیتوشیمیایی ،کیفیت غذایی

برحسب نیوتن محاسبه شد .بــرای اندازهگیری مـواد

انواع مختلف میوه و سبزیها را در زمانهای خاص تحت

جامـد محلـول کل از دسـتگاه رفراکتـومتر دسـتی

تأثیر قرار میدهد؛ برداشت در مرحله مناسب بلوغ ،برای

(( )Refractometerمدل  K-0032ساخت ژاپن) استفاده

داشتن میوههایی باکیفیت مطلوبتر و با انبارمانی بهتر

شد و مقدار مواد جامـد محلـول برحسب درجـه

ضروری است .با توجه به مطالب فوق بهمنظور مطالعه

بـریکس ثبت شد ] .[90برای اندازهگیری اسید قابل

تغییرات بیوشیمیایی میوههای عروسک پشت پرده ( Physalis

تیتراسیون از روش تیتراسیون با سود  1/5نرمال استفاده

 )angulateطی بلوغ میوه در دوره انبارمانی پژوهشی جهت

شد و اسید قابل تیتراسیون برحسب گرم در 100میلیلیتر

تعیین مناسبترین زمان برداشت میوه و بهبود کیفیت،

اسید تارتاریک بیان شد .برای این منظور  10میلیلیتر

بازارپسندی و عمر انبارمانی محصول انجام شد.

آبمیوه با  20میلیلیتر آب مقطر مخلوط و سپس تیتر شد
] [51و با استفاده از رابطۀ  ،1میزان اسید قابل تیتراسیون به

 .2مواد و روشها

دست

این پژوهش در آزمایشگاههای گروه علوم باغبانی دانشگاه

()5

آمد.
A = (S×N×E / C)×100

زنجان در سال  5931بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی در  9تکرار اجرا شد .فاکتورهای آزمایش

 :Aمقدار اسیدهای آلی موجود در عصاره میوه

شامل زمان برداشت میوه در سه مرحله سبز بالغ (شروع

( :S ،(g/100mlمقدار  NaOHمصرفشده ):N ،(ml

رنگگیری) ،سبز مایل به زرد ( 11درصد رنگگیری) و

نرمالیته  :F ،NaOHفاکتور یا ضریب نرمال که برای

زرد (رنگگیری کامل) و مدت انبارمانی (صفر01 ،51 ،

 NaOHبرابر با  5است :C ،مقدار عصاره میوه (:E ،)ml

و 91روز) بود .میوههای عروسک پشت پرده در سه

اکی واالن اسید موردنظر (اسید تارتاریک) .اسیدیته میوه

مرحله فیزیولوژیکی با اندازه یکسان از گیاهان کشتشده

با استفاده از دستگاه pHمتر و در دمای  01درجه

در مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان برداشت و بالفاصله به

سانتیگراد تعیین گردید ] .[09شاخص طعم میوه یا نسبت

آزمایشگاه انتقال داده شد .ابتدا پوشش کالیکس میوهها

قند به اسید که تعیینکننده طعم و مزه میوهها است ،از

حذف و سپس میوهها شسته شده و پس از خشک نمودن،

طریق نسبت مواد جامد محلول کل( )Sبه اسید قابل

درجه سانتیگراد نگهداری شدند ] .[01نمونهبرداری از

تیتراسیون ( ،)Aبا استفاده از رابطۀ  2ارزیابی شد ].[56
I = S/A
()0

میوهها بستهبندی شده و بهمدت  91روز در دمای 51±5
میوهها در چهار مرحله میوههای تازه برداشتشده51 ،
روز 01 ،روز و  91روز پس از انبارمانی انجام شد و

اندازهگیری کلروفیل به روش آرنون انجام شد ] .[6میـزان

صفات زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلروفیل با اسـتفاده از اسـتون  11درصد اسـتخراج و در
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نهایت میزان جذب نور توسـط دستگاه اسپکتروفتومتر

رنگ عصاره میوهها آبی تیره شده و این رنگ چند ثانیه

(مدل  )UV-600در دو طول موج  651و  669نانومتر

پایدار ماند ] .[3دادهها با استفاده از نرم افزار آماری

برای کلروفیل و دو طول موج  511و  151نانومتر برای

نسخه  3/5آنالیز و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون

کارتنوئید قرائت و طبق رابطه  9محاسبه گردید.

چنددامنه ای دانکن انجام شد.

SAS

Chlorophyll [ 20.28.02]

()9

 .3نتایج و بحث
 .1.3اسیدیته میوه

برای ارزیابی رنگ میوههای عروسک پشت پرده از
Chroma Meter, Minolta CR-400,

تیمار زمان برداشت میوه بر میزان اسیدیته میوه در سطح

 )Japanاستفاده شد .قبل از انجام کار ،سطح نمونهها با

احتمال  1درصد اثر معنیداری داشت (جدول .)5

یک دستمال پارچهای تمیز شده و پس از کالیبراسیون

بهطوریکه میوهها با برداشت دیرتر در مرحله زردرنگ دارای

رنگسنج با صفحه سفید استاندارد عکسبرداری در 9

بیشترین اسیدیته ( )5/13بودند (جدول  .)0مدت زمان

b

انبارمانی تأثیر معنیداری بر میزان اسیدیته میوه نداشت

قرائتشده شاخصهای اختالف رنگ کل ) ،(ΔEکروما

(جدول  .)5نتایج فوق با نتایج ویلس مطابقت دارد ،ویلس

) (Cو زاویه هیو ) (Hمحاسبه گردید ].[0

معتقد است که تغییرات  pHعصاره میوه در زمان رسیدن

دستگاه رنگسنج (

تکرار صورت پذیرفت .بر اساس مقادیر  a ،Lو

()5

بیشتر ناشی از نشت اسیدهای آلی از واکوئلها به سیتوپالسم

)*H = Arc tan (b*/a

سلولی اسـت ] ،[55کـه مقایسه روند تغییرات اسیدیته و

C = (a*2+ b*2)1/2

()1

اسید قابل تیتراسیون نیز این مطلب را تأیید نمود .میتوان
گفت که با رسیدن بیشازحد میوه ،اسیدیته میوه افزایش

اندازهگیری میزان ویتامین ث با روش تیتراسیون با یـد

یافت و از اسـیدی به قلیایی تبدیل گردید ].[05

در یدور پتاسیم انجام شد .پایان تیتراسیون زمانی بـود کـه

جدول  .7نتایج تجزیه واریانس اثر مرحله برداشت بر شاخصهای کیفی میوه عروسک پشت پرده
منابع تغییرات

درجه
آزادی

زمان برداشت ()A

0

مدتزمان انبارمانی ()B

9

اثر متقابل

A×B

خطا
ضریب تغییرات (درصد)

میانگین مربعات
سفتی

اسیدیته

بافت

1/66* 1/1177ns
ns

1/171

ns

1/913

مواد جامد اسید قابل شاخص
محلول

تیتراسیون

*9/56

*1/033

*

*

7/96

1/117

6

0/191* 1/109ns 1/153ns

*1/511

05

طعم

کلروفیل

*351/3* 53/11
*

*

5151/9 51/500
507/60* 50/0ns

شاخص

زاویه

شاخص

ویتامین

اختالف رنگ

هیو

کروما

ث

*551/61
*

*5501/37* 511/13* 595/79

953/67

*

*95/53

55939/5* 036/15* 70/17ns

590/17

*

*

519/9

56376/35

1/131

1/519

1/516

1/155

1/131

5/111

1/301

9/166

5/11

0/15

3/73

5/97

1/115

5/9

7/11

1/37

1/3

9/69

9/77

5/705

* معنیدار در سطح  %1و  nsعدم اختالف معنیدار.
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جدول  .0مقایسه میانگین اثر زمان برداشت میوه بر برخی از

کاهش مواد جامد محلول میتواند در اثر شکستن

شاخصهای کیفی میوه عروسک پشت پرده

کربوهیدراتها و مواد پکتیکی ،هیدرولیز پروتئینها و تجزیه

اسیدیته

شاخص طعم

زاویه هیو

مرحله برداشت
سبز بالغ

5/50c

6/15c

71/9b

سبز مایل به زرد

5/96b

7/01b

19/30a

زرد

5/13a

3a

15/55a

گلیکوساکاریدها به واحدهای کوچکتر طی فرآیند تنفس
باشد ].[59

در هر ستون میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار

 .3.3اسید قابل تیتراسیون

در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن میباشند.

بیشترین میزان اسید قابل تیتراسیون ( 5/75میلیگرم در
 511گرم) در زمان برداشت در میوههای سبز بالغ مشاهده

 .2.3مواد جامد محلول ()TSS

یکه با تأخیر در برداشت و رسیدن بیشتر میوه
شد بهگونها 

مطابق جدول تجزیه واریانس (جدول  )5اثر مستقل زمان

میزان اسید قابل یتراسیون کاهش یافت (شکل.)0

برداشت میوه و مدت زمان انبارمانی و اثر متقابل این دو

نگهداری میوهها در انبار منجر به کاهش میزان اسید قابل

تیمار بر میزان مواد جامد محلول کل میوه در سطح  1درصد

تیتراسیون گردید و این کاهش در میوههای برداشتشده

معنیدار بود .با توجه به نتایج (شکل  ،)5میزان مواد جامد

در مرحله سبز بالغ در روز دهم انبارمانی چشمگیر بود

محلول کل در زمان برداشت در میوههای زردرنگ بیشتر از

(شکل )0؛ با بررسی اسیدیته و اسید قابل تیتراسیون

میوههای سبز مایل به زرد و سبز بالغ بود .بیشترین مقدار مواد

میوهها نشان داد که با بلوغ میوهها ،و افزایش مدتزمان

جامد محلول کل ( 7/6درصد بریکس) در میوههای زردرنگ

انبارمانی اسید قابل تیتراسیون کاهش یافت که با نتایج

در روز دهم حاصل شد و با افزایش دوره انبارمانی مقدار

دستآمده با پاسخ مراحل مختلف رسیدن گوجهفرنگی
به 

مواد جامد محلول در میوههای زردرنگ کاهش یافت و

به شرایط انبارمانی مطابقت دارد ] .[07علت این افزایش

برعکس در میوههای برداشتشده در مرحله سبز بالغ و سبز

را میتوان به فعل و انفعاالتی که منجر به پیری میوه و

مایل به زرد تا روز بیستم روند افزایشی را طی نمود

همچنین تبدیل اسیدها به مواد دیگری مانند قند نسبت داد

(شکل .)5نتایج این پژوهش ،با نتایج حاصل از پژوهش دیگر

] .[95همچنین ،برخی از پژوهشگران علت کاهش میزان

که بیان شده بود میزان  TSSبا مرحله رسیدگی در زمان

بهدلیل مصرف آن در تنفس و
اسید قابل تیتراسیون را ،

برداشت و دمای انبارمانی مرتبط است ،همخوانی دارد ].[53

تبدیل اسید تارتاریک به مواد دیگر در طول دوره انبارمانی

با توجه به نتایج مقدار مواد جامد محلول در میوههای کامالً

بیان کردهاند ].[99

رسیده بیشتر بود ،بنابراین افزایش مقدار مواد جامد محلول
در میوههای برداشتشده در مرحله سبز بالغ و سبز مایل به

 .4.3شاخص طعم یا نسبت TSS/TA

زرد در طی دوره انبارمانی بهدلیل فرازگرا بودن میوه و

اثر تیمارهای مرحله برداشت و مدتزمان انبارمانی بر

رسیدن کامل میوه میباشد .بهدلیل فرازگرا بودن میوههای

صفت نسبت  TSS/TAدر سطح احتمال یک درصد

عروسک پشت پرده ][01؛ در میوههای رسیده ،کاهش میزان

معنیدار بود (جدول  .)5نسبت  TSS/TAاز مرحله

بهدلیل مصرف آن در تنفس و تأمین انرژی
مواد جامدمحلول 

برداشت سبز بالغ تا زردرنگ روند افرایشی داشت و

برای فرآیندهای انرژیخواه میباشد ][03؛ همچنین این

بیشترین نسبت  TSS/TAدر مرحله زردرنگ حاصل شد
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(جدول  .)0طبق نتایج ،نسبت  TSS/TAمیوه از زمان

افزایش  TSSو کاهش  TAطی رسیدن میوه و مدتزمان

برداشت تا  91روز بعد از انبارمانی افزایش یافت

انبارمانی نسبت داد ] .[07در پژوهش حاضر ،باال رفتن

(جدول .)9نسبت قند به اسید تعیینکننده طعم و مزه

دستدهی بخش

بهدلیل از
نسبت  TSS/TAدر میوه را 

میوهها است .مدتزمان انبارمانی در کاهش  TAمؤثرتر از

زیادی از آبمیوه و درنتیجه تغلیظ و باال رفتن  TSSدر

کاهش میزان  TAطی مراحل برداشت و بلوغ میوه بود

میوهها طی رسیدن میوه و مصرف باالی اسیدهای آلی

(شکل  ،)0که میتوان علت افزایش نسبت  TSS/TAرا به

دانست.

شکل  .7اثر مرحله برداشت و زمان انبارمانی بر میزان مواد جامد محلول میوه عروسک پشت پرده

شکل  .0اثر مرحله برداشت و زمان انبارمانی بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه عروسک پشت پرده
جدول  .9مقایسه میانگین اثر مدتزمان انبارمانی بر برخی شاخصهای کیفی میوه عروسک پشت پرده
مدتزمان انبارمانی (روز)

شاخص طعم

زاویه هیو

صفر (زمان برداشت)

5/96 d

77/10 c

51

1/13 c

19/67 ab

01

7/01 b

15/79 b

91

50/10 a

16/17 a

در هر ستون میانگینهای با حداقل یک حرف مشترک فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن میباشند.

دوره   02شماره   0تابستان 7931

988

اثر مرحله برداشت و مدتزمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک پشت پرده ()Physalis angulate

 .5.3کلروفیل کل

دست دادن رنگ زمینه با مجموعه فعالیتهای بیوشیمیایی

شکل  ،9تغییرات مربوط به میزان کلروفیل کل را در

میوه در زمان رسیدن نظیر میزان تنفس ،تولید اتیلن و

میوههای عروسک پشت پرده طی مدتزمان انبارمانی را

تجزیه پروتئینها در ارتباط است ] 03و  .[93همچنین،

نشان میدهد ،با تأخیر در مرحله برداشت میوه و گذشت

کاهش میزان کلروفیل کل طی مدتزمان انبارمانی و بلوغ

زمان انبارمانی ،میزان کلروفیل کل میوه کاهش یافت

بهدلیل تغییراتی در محتوای کلروفیل آنها رخ می-
میوه 

(شکل  .)9بیشترین مقدار کلروفیل ( 10/11میلیگرم در

دهد که عوامل محیطی مانند دما ،اکسیژن و اتیلن بر میزان

 511گرم بافت تازه میوه) در میوههای سبز بالغ در زمان

تغییرات کلروفیل اثر میگذارد ].[01

برداشت حاصل شد که بیشتر از میزان کلروفیل موجود در
میوههای سبز مایل بهزرد و زردرنگ بود .مقدار کلروفیل

 .6.3رنگ میوه

کل میوه طی مدت انبارداری بهطور معنیداری کاهش

طبق جدول سه دامنه تغییرات پارامتر هیو در میوههای

یافت و این کاهش در  51روز اولیه بهویژه در میوههای

نگهداری شده در دمای  51درجه سانتیگراد از 77/10از

سبز بالغ بسیار چشمگیر بود (شکل  .)9از دسـتدادن

زمان برداشت تا  16/17در 91روز بعد از انبارمانی

رنـگ سبز یا رنگ زمینه در بسیاری از میوهها شاخص

(نمونهبرداری چهارم) بهطور معنیداری (جدول )9

مناسبی برای تشخیص بلوغ و رسیدن میوه اسـت .همزمان

افزایش یافت؛ الزم به ذکر است مقدار هیو اولیه برای

با فرآیند رسیدن میوه ،رنگ زمینه پوست از سبز تیره به

بهترتیب
میوههای رسیده سبز ،سبز مایل به زرد و زرد 

سبز روشـن تغییریافته و در برخی از گیاهان مانند

 11/71 ،91/61و  79/15بود که این میزان در مرحله آخر

عروسک پشت پرده ،رنگ سبز تقریباً بهطور کامل از بین

بهترتیب برابر با  17/91 ،16/95و  15/11شد ،که بیانگر


میشود.

متمایل شدن رنگ میوه از سبز به زرد طی دوره رسیدگی

تجزیه کلروفیل و تبدیلشدن آن به فئوفیتین و فئوفوربید

میباشد .البته کاهش پارامتر هیو برای میوههای رسیده و

منجر به تغییر رنگ میوهها و سبزیها از سبز به سبز

بهدلیل زوال کارتنوئید موجود در این
زردرنگ میتواند 

روشن و درنهایت زرد ،قرمز یا بنفش میشود ] .[06از

میوه طی انبارمانی باشد.

رفته و رنگهای زرد ،قرمز یا بنفش پدیدار

شکل  .9اثر مرحله برداشت و زمان انبارمانی بر محتوای کلروفیل کل میوه عروسک پشت پرده
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شاخص کروما طی انبارمانی از زمان برداشت تا 91

هستند .در فضای  CIE LABدو مختصات * aو * bبه

روز بعد از انبارمانی بهطور معنیداری با افزایش همراه

همراه شاخص روشنایی * Lاندازهگیری میشوند .مقادیر

(جدولهای  5و  )5و همچنین این شاخص برای

بود

مثبت پارامتر * aبه سرخی و مقادیر منفی * aبه رنگ سبز

میوههای سبز مایل به زرد و زرد بهطور مشابه افزایش

میل میکند ،درحالیکه مقادیر مثبت پارامتر * bبه رنگ

یافت (شکل )5؛ ولی در میوههای سبز بالغ این افزایش

زرد و مقادیر منفی آن به رنگ آبی متمایل است L* .میزان

چشمگیر بود (شکل  )5و لذا همانطورکه در باال نیز اشاره


تقریبی روشنی است که رنگهای روشن را از تیره متمایز

شد هرچه مقادیر کروما بیشتر باشد شدت رنگ نمونهها از

میکند .وضوح محور بدون رنگی است که میزان

لحاظ بصری انسان بیشتر خواهد بود.

خاکستری بودن رنگ را نشان میدهد و از محدوده سفید

اختالف رنگ (شکل  )5در طی انبارمانی با روندی

تا سیاه متغیراست .زاویه هیو بهعنوان یک شاخص کیفی

صعودی همراه بود که این میزان در میوههای سبز بالغ

رنگ ،یک رنگ را از رنگ دیگر متمایز و بر اساس رنگ

دارای اختالف معنیداری نسبت به میوههای سبز مایل به

طبیعی رایج بیان میشود .هرچه مقادیر زاویه هیو بیشتر،

زرد و رسیده کامل بود .ظاهر محصول ،یکی از اصلیترین

رنگ زرد در سنجش رنگ کمتر خواهد بود ].[50

معیارهای مصرفکنندگان ،برای ارزیابی کیفیت ماده

شاخص کروما ( )Cکیفیتی است که زاویه هیو خالص

غذایی است ] 51و  .[50در ارزیابی کیفیت میوهها ،رنگ

را از سایه خاکستری متمایز میکند .هرچه مقادیر کروما

یک شاخص بسیار مهم تلقی میشود که مصرفکننده در

بیشتر باشد شدت رنگ نمونهها ازلحاظ بصری انسان

مرحله انتخاب میوه ابتدا این خاصیت کیفی را ارزیابی

بیشتر خواهد بود ،این پارامتر بهعنوان معیاری از

مینماید .رنگ از جنبههای کیفی مهم غذاهای

رنگپذیری ،خلوص یا اشباع رنگ را توصیف میکند.

فرآوریشده محسوب شده و تغییرات آن

فرآورینشده و


درواقع شاخص کروما نشاندهنده اشباعیت رنگ است.

نشاندهنده تغییرات شیمیایی در ضمن فرآیندهای حرارتی

رنگ میوه از مهـمترین شاخصهای میوه از نظر پـذیرش

مثل قهوهای شدن ،کاراملیزاسیونی ،سرخ کردن و

مصرفکننده است .رنـگ مناسب میوه منجر بـه ایجاد

خشککردن است ] .[96مدلهای رنگی  CIE LCHو

ظاهر مطلـوب میوه میشود و بنابراین ،حفظ رنگ میوه در
نگـهداری آن اهمیت زیادی

 Hunter Labدو مدل رایج در اندازهگیری رنگ مواد

دارد.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار مقادیر زاویه هیو ،شاخص کروما و شاخص اختالف رنگ برحسب روزهای انبارمانی میوه
عروسک پشت پرده
مدتزمان انبارمانی

شاخص اختالف رنگ

شاخص کروما

زاویه هیو

صفر (زمان برداشت)

-

1/7±51/13

9/13± 77/10

51

1/61±50/17

5/56±53/65

1/69± 19/67

01

5/6±50/39

0±15/3

5/55 ± 15/70

91

0/10±59/10

1/57±10/59

1/13±16/17

میانگین

5/55±51/99

1/13±53/199

5/101±10/50
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شکل  .3اثر مرحله برداشت و زمان انبارمانی بر شاخص کروما در میوه عروسک پشت پرده

تغییرات رنگ از طریق جذر قدرمطلق مجموع

خشک) و با طوالنی شدن مدت انبارمانی در این میوهها،

اختالف بین مقادیر اولیه رنگ و مختصات رنگ ثانویه

مقدار ویتامین ث کاهش یافت .در میوههای سبز بالغ تا

بهدست میآید .این مفهوم اختالف رنگ کل یا  ΔEنامیده


روز بیستم انبارمانی ،مقدار ویتامین ث افزایش یافت (531

میشود ] .[95این پارامتر نشاندهنده مقدار تفاوت رنگ

میلیگرم در  511گرم) ولی با افرایش دوره نگهداری

نمونههای برداشت اول و برداشتهای بعدی است .برطبق

میوهها ،مقدار ویتامین ث در میوههای سبز بالغ روند

نتایج بهدستآمده مهمترین دوره تغییر رنگ در  51روز

گونهکه توسط سایر
کاهشی نشان داد (شکل  .)1همان 

اول انبارمانی میباشد ،و بهطورکلی تغییرات رنگ یا

بهنظر میرسد
پژوهشگران ] 55و  [9نیز اشاره شده است؛ 

اختالف کل رنگ ( )DEدر طی رسیدن روندی صعودی

که طی رسیدن میوه ،اسید اسکوربیک در میوه تجمع پیدا

داشته و در روز سیام به بیشترین مقدار ( )59/10رسیده

میکند ،ولی میزان افزایش در میوههایی که روی گیاه باقی

است ،که نشاندهنده زردرنگ بودن میوههای فیزالیس در

میماند نسبت به میوههای برداشتشده در مرحله رسیده

مرحله آخر نمونهبرداری است.

سبز و یا زرد بیشتر است .اسید قابل تیتراسیون باال عامل
پایداری اسید آسکوربیک در میوههاست و عروسک پشت

 .7.3ویتامین ث

پرده نظیر گوجهفرنگی بهعنوان یک میوه با اسیدیته باال ،یک

با توجه به نتایج (شکل  ،)1محتوای ویتامینث در زمان

محتوای اسید اسکوربیک نسبتاً پایدار در طی انبارداری پس

برداشت در میوههای زرد رنگ بیشتر از میوههای سبز

از برداشت نشان داده است ] .[55گزارش شده است که

مایل به زرد و آن هم بیشتر از میوههای سبز بالغ بود.

کاهش میزان ویتامین ث را میتوان به کاهش میزان ظرفیت

محتوای ویتامین ث در میوههای برداشتشده در مرحله

آنتیاکسیدانی میوهها طی انبارمانی نسبت داد ] .[1همچنین،

سبز مایل به زرد و زردرنگ تا  51روز انبارمانی افزایش

پژوهشگران معتقدند که کاهش میزان ویتامینث در پایان

یافت ( 015/15میلیگرم برای میوههای زرد و 537

بهدلیل کاهش آب که منجر به اکسید
انبارداری ممکن است 

میلیگرم برای میوههای سبز مایل به زرد در  511گرم ماده

شدن ویتامین ث میشود ،مرتبط باشد ].[5
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شکل  .9اثر مرحله برداشت و زمان انبارمانی بر میزان ویتامین ث در میوههای عروسک پشت پرده

 .4نتیجهگیری

تحقیق تنها دمای  51درجه سانتیگراد مورد بررسی

نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشان داد مواد جامد

قرارگرفته بود ،توصیه میشود در پژوهشهای بعدی،

محلول کل ،شاخصهای رنگ میوه ،ویتامین ث و

میوههای سبز بالغ در دماهای مختلف نگهداری شوند تا

شاخص طعم در میوههای برداشتشده در سطح احتمال 1

مناسبترین دمای انبارمانی نیز بهدست آید ،همچنین

درصد معنیدار و در مرحله زردرنگ و تا روز دهم

مقایسه تغییرات شاخصهای رنگ با سایر مشخصههای

انبارمانی بیشتر بود و از روز دهم به بعد با کاهش همراه

فیزیکی میتواند نتایج ارزشمندی در مورد این محصول

بود ،همچنین با بلوغ و تغییر رنگ میوه ،محتوای کلروفیل

ارائه دهد.

و میزان اسید کل کاهش و مواد جامد محلول و ویتامینث
بههمراه
افزایش یافت که این بهبود شاخص طعم و مزه را 

منابع

داشت؛ ولی با برداشت میوههای عروسک پشت پرده در

 .1راحمی م ( )1831فیزیولوژی پس از برداشت (معرفی

مرحله زردرنگ با افزایش دوره انبارمانی ،کیفیت ظاهری،

میوهها و گیاهان
فیزیولوژی و مدیریت مواد مغذی و  

میزان مواد جامد محلول و سفتی بافت میوه کاهش یافت.

زینتی).ویرایشسوم.دانشگاهشیراز.شیراز .

در میوههای سبز بالغ ،نگهداری میوه تا مدت  01روز

 .2مناف دلستان ف و اسمعیلی م ( )18۳2ارزیابی

باعث افزایش مقدار ویتامین ث گردید ،ولی در کل

شاخصهای رنگ میوه گیالس واریته سیاه مشهد طی


نگهداری طوالنیمدت باعث کاهش ویتامین ث شد .با

دوره رسیدن ،دومین همایش ملی علوم و صنایع

توجه به نتایج ،بهدلیل فرازگرا بودن میوههای عروسک

غذایی،قوچان،دانشگاهآزاداسالمیواحدقوچان.

پشت پرده و رسیدن تدریجی و تغییر رنگ میوهها،

 .8نجاتیان م ع ( )1831بررسی راهکارهای افزایش عمر

برداشت میوه در مرحله سبز بالغ مدت انبارمانی را در

انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی ارقام انگور ایران،

دمای  51درجه سانتیگراد تا  91روز نسبت به میوههای
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Abstract
The present study aims at evaluating the impacts of harvest time and storage duration on fruit quality and
storage longevity of physalis (Physalis angulate L.). As such, an experiment has been conducted in 2016,
based on completely randomized design (CRD), having three iterations. The involved factors included
three fruit harvest stages (mature green, yellowish green, and yellow) as well as storage time (0 (i.e., the
harvest time), 10, 20, and 30 days). Results show that different harvest times and storage durations have
influenced fruit quality indices and storage longevity significantly, with the highest value of flavor and
fruit color index, vitamin C (201.54 mg), and total soluble solids (TSS) (7.6% of brix) contents belonging
to the fruits, harvested at the yellow stage with 10 days of storage duration, while longer storage durations
reduced vitamin C and TSS contents. The maximum titratable acidity (1.71 mg/100gr) and pH of the fruit
have been observed in the mature green stage and at the harvest time. The variations in fruit color
differences in storage indicate an upward trend in the amount of mature green fruit, which differs
significantly from yellowish green and yellow fruit. According to the results, due to climactic nature of
physalis fruits as well as their gradual ripening and fruit color change, harvesting the fruits at mature
green stage increase the storage life up to 30 days at 15 °C, compared to other fruits' harvest times.
Keywords: Chlorophyll, colorimetric, fruit quality, fruits ripening, vitamins c.
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