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چکیده
.قهوهایشدن آنزیمی یکی از واکنشهای مهم است که در میوه و سبزی های زیادی منجر به کاهش کیفیت پس از برداشت آنها میگردد
 آزمایشی در قالب طرح،به منظور مطالعه نقش احتمالی برخی ترکیبات مهم در این ناهنجاری و نحوهی تغییرات آنها طی انبارمانی
 در این تحقیق سرعت. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران روی میوه سیب رقم فوجی اجرا شد،تصادفی در گروه علوم باغبانی
 محتوای فنولها و میزان پراکسیده شدن لیپیدهای، ظرفیت آنتیاکسیدانی کل، فعالیت آنزیم پلیفنولاکسیداز،قهوهایشدن بافت میوه
 ظرفیت آنتیاکسیدانی و فعالیت آنزیم، بر اساس نتایج. زمان مورد آزمایش قرار گرفت1  روز انبارمانی در181 غشاء در طی
181  در پایان. روز بهطور معنیداری کاهش یافتند131  اما پس از، روز انبارمانی تغییر معنیداری نداشتند31 پلیفنولاکسیداز در طی
 مقدار پراکسیدهشدن. محتوای فنولها در طی انبارمانی تغییر محسوسی نشان نداد. کمترین فعالیت این آنزیم ثبت شد،روز انبارمانی
 روز131  در، قهوهایشدن بافت میوه با قدری کاهش در اواسط انبارمانی. افزایش معنیداری یافت، روز انبارمانی31 لیپیدها پس از
 محتوای، بنابرین میتوان پیش بینی نمود که در رقم فوجی.افزایش معنیداری نشان داد و تا انتهای انبارمانی این مقدار را حفظ نمود
 فاکتور پراکسیدهشدن،فنولها در قهوهایشدن بافت میوه همانند فعالیت آنزیم پلیفنولاکسیداز اهمیت باالیی دارد و عالوه بر این
.لیپیدها نیز در این فرایند حایز اهمیت میباشد
. قهوهایشدن بافت، غشای سلولی، سیب فوجی، انبارمانی، آنزیم پلیفنولاکسیداز، آنتیاکسیدانها:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Enzymatic browning is one of the most important reactions that occur in fruits and vegetables, and usually resulting
in negative effects on postharvest quality. In order to study the role of some important compounds on apple fruit
browning and their changes during the storage, a completely randomized experimental design was conducted in
Horticulture Research Center of Tehran University, on Fuji apple trees. In this study, changes of fruit browning,
polyphenol oxidase activity, total antioxidant capacity, total phenolic content and the degree of membrane lipid
peroxidation during 180 days of storage in 5 time intervals were analyzed. According to the results, total antioxidant
capacity and polyphenol oxidase activity did not have significant changes during the first 90 days of storage, but both
decreased significantly after 135 days. At the end of 180 days of storage, the lowest enzyme activity was recorded.
Total phenolic contents in throughout the storage showed no significant changes. Lipids peroxidation after 90 days of
storage increased significantly. Fruit tissue browning in the mid-storage decreased, but after 135 days increased
significantly. It can be stated that possibly in the Fuji apple browning, total phenolic content as the enzyme activity is
important and in addition to these two factors, lipid peroxidation index is very important in this process too.
Keywords: Antioxidants, cell membrane, Fuji apple, fresh tissue browning, polyphenol oxidase activity, storage.
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مقدمه
قهوهایشدن آنزیمی یکی از مهمترین فرایندهای
اکسایشی در بافت میوه است که منجر به تغییرات
رنگ ،عطر ،مزه و کاهش عناصر بافت میگردد
( .)Nicolas et al., 1993ترکیبات فنولی موجود در
میوه سالم ،در صورت آسیب سلولی و قرارگیری در
معرض اکسیژن ،به اورتو-کوئینونها ()Ortho-quinones
اکسید شده (توسط آنزیم پلیفنولاکسیداز) و آثار این
اکسیده شدن به شکل ایجاد رنگ قهوهای و تیره در
بافت نمایان میگردد ()Begic Akagic et al., 2011
امروزه گفته میشود که سرعت فرایند قهوهایشدن
آنزیمی بستگی به فعالیت آنزیم پلیفنولاکسیداز و
غلظت پلی فنولهای موجود در بافت دارد ( Coseteng
 .)& Lee, 1987از طریق تعیین مقادیر این دو ترکیب
در میوهها میزان حساسیت بافت به قهوهایشدن
تعیین میشود ( .)Milani & Hamedi, 2005فعالیت
این آنزیم ،غلظت پلیفنولها و فعالیت
آنتیاکسیدانها ،در طی فصل رشد ،رسیدن و
انبارمانی ،بسته به رقم دچار تغییراتی میگردد ( Lata,
 .)2008لذا تعیین مقادیر این ترکیبات و تالش برای
مدیریت آنها در بافت به نحوی که منجر به افزایش
انبارمانی و ارزش غذایی محصول گردد دارای سابقهی
طوالنی است .سیب )(Malus domestica Borkh.
یکی از محبوبترین و مهمترین میوهها در سطح
جهان میباشد که با حدود  88میلیون تن تولید
سالیانه در رتبهی سوم جهان قرار دارد ( FAOSTAT,
 .)2014; Mohebi et al., 2018این محصول به شکل
تازه و فرآوری نشده مورد استفاده قرار میگیرد .مزه و
بافت مناسب میوه سیب پس از انبارمانی اهمیت
بسزایی دارد زیرا دسترسی مطلوب به این محصول با
انبارمانی باالی آن فراهم میگردد که بایستی سعی
شود کیفیت مناسب در طی این دوره حفظ گردد
) .(Sugiura et al., 2013عمده محصوالت و موادغذایی
را نمیتوان در تمام مدت سال به شکل تازه در اختیار
داشت و یا در منطقهای بنا به شرایط اقلیمی و
جغرافیایی نمیتوان نوع خاصی از مادهغذایی را تولید
کرد و یا در برخی از فصول ،تولید بیشتر از مصرف
است .لذا باید مواد غذایی را به نحوی نگهداری نمود تا

بتوان در زمان الزم آن را مصرف کرد (
 .)2006در طی انبارمانی عوامل بیرونی و درونی
متعددی کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار میدهند.
غشای سلولی یکی از اولین اجزای پاسخدهنده به این
تنشها میباشد (.)Marangoni et al., 1996
نظریههای متعددی در این زمینه مطرح شدهاست.
یکی از این نظریات که امروزه نیز دارای اعتبار است
مربوط به تغییر ماهیت فیزیکی غشای سلولی در
شرایط تنش است که گفته میشود بهعنوان شروع
واکنش سلولی عمل مینماید ( .)Shewfelt, 1992با
پیشرفتهای اخیر در این زمینه ،پیشنهاد گردیده
است که راه حلهای ارایه شده برای جلوگیری از این
تخریب و کاهش کیفیت باید در جهت شناسایی و
ارایهی تیمارهایی در زمینه مدیریت تغییرات غشای
سلولی باشد تا از وقوع رخدادهای متعاقب آن
جلوگیری شود .اکسید شدن لیپیدهای غشا با
راهاندازی مسیر مقاومت ،منجر به تولید ترکیبات
حدواسط و تخریب بافت شده و از کیفیت محصول
میکاهد .در مورد محصوالت تازه ،آنتیاکسیدانها با
ممانعت از اکسید شدن لیپیدها از این تخریب
جلوگیری مینمایند ( .)Shewfelt, 1992در مورد مواد
خوراکی فرایند شده ،انجام عملیاتی مثل گرمادهی،
خشککردن و انجماد میتواند فعالیت آنزیمهای
اکسیدکننده را به حداقل برساند ،ولی در مورد
محصوالتی که به صورت فرایند نشده مصرف میشوند
همانند میوه سیب ،نمیتوان از این عملیات استفاده
کرد ) .(Shewfelt, 1992با توجه به اثبات نقش این دو
عامل در کاهش کیفیت میوه سیب ،بررسیهای
انجامشده نشان میدهد در رقم های مختلف سیب
میزان حساسیت و درصد نقش هر یک از محتوای
فنولی و فعالیت آنزیم پلیفنولاکسیداز در این فرایند
متفاوت است (Holderbaum et .)Amiot et al., 1992
 (2010) al.در تحقیق خود روی رقم های مختلف
سیب نشان دادند که تأثیر آنزیم پلیفنولاکسیداز و
محتوای فنولی روی قهوهایشدن بافت وابستگی
زیادی به رقم دارد و میزان تأثیر هریک از این دو
عامل در رقم های مختلف سیب متفاوت است .در
برخی از مقاالت دیگر نیز بر دخیل بودن کاهش
Zomorodi,
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محتوای آنتیاکسیدانها ،طی انبارمانی طوالنی مدت
بر حساسیت بافت به قهوهایشدن تأکید شده است که
مستلزم تحقیقات بیشتر است ( Patthamakanokporn
 .)et al., 2010لذا هدف از اجرای این تحقیق ،مطالعه
نحوه تغییر این ترکیبات در طی انبارمانی سیب رقم
فوجی و تأثیرات آنها بر قهوهایشدن بافت میوه و
تعیین اهمیت هریک در حساسیت این رقم بود.
مواد و روشها
این تحقیق در ایستگاه تحقیقات ،آزمایشگاهها و
سردخانهی گروه علوم باغبانی و فضای سبز پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در شهر
کرج در سال  5311در قالب طرح کامالً تصادفی با سه
تکرار انجام شد .برای انجام این تحقیق از درختان
هشت ساله سیب رقم فوجی پیوند شده روی پایه
کوتاه کننده مالینگ  1که رشد و تغذیه کامال یکسان
و کنترل شده داشتند ،استفاده شد .شهر کرج دارای
مختصات جغرافیایی  15درجه طول شرقی 31 ،درجه
و  88دقیقهی عرض شمالی و دارای ارتفاع از سطح
دریای  5111متر است ،که بر اساس تقسیم بندی
گوسن دارای میزان تقریبی  1811ساعت آفتابی و
دارای میانگین بارش  115میلیمتر در سال میباشد.
میانگین دمای منطقه طی فروردین تا شهریور ماه سال
تحقیق  11/1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 38
درصد بود .در فروردین ماه ابتدای تحقیق ،درختان
یکنواخت  8ساله رقم فوجی که روی پایه کوتاهکننده
 M9پیوند شده و دارای سیستم کشت  Yدر جهت
شمال به جنوب (سطح بدون شیب) با فواصل کشت
 3×5متر بود برای اجرای آزمایش انتخاب گردید.
آبیاری درختان مذبور به شکل قطرهای در طی فصل
رشد انجام شد .تنک ،هرس و مبارزه با آفات به شکل
یکنواخت برای همه درختان طبق استاندارد منطقه
انجام شد .برداشت میوهها در زمان مناسب طبق
آزمونهای محتوای نشاسته میوه ،تغییر رنگ بذر و
قدرت مورد نیاز برای جداشدن میوه از شاخه که طی
چند نوبت اندازهگیری شدند ،انجام شد (شاخص
نشاسته در زمان برداشت محصول  3/1بود) ( Plotto et
 .)al., 1997در  58شهریور  511( 11روز پس از تمام
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گل) بهطور تصادفی از همه شاخههای درختان
منتخب ،میوههای سالم و فاقد آثار آفتاب سوختگی
برداشت گردید .تعداد بیش از  531میوه سالم و
یکنواخت با متوسط وزن  155گرم در سردخانه با
دمای  5±5/1درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی
 11±1درصد تا پایان انبارمانی ( 585روز) نگهداری
شد .در زمان برداشت و طی مدت انبارمانی به فاصلهی
 81روز و در پنج مرحله ،اندازهگیری میزان پراکسیده
شدن لیپیدهای غشای سلولی ،فعالیت آنزیم
پلیفنولاکسیداز ،محتوای فنولیکی ،فعالیت
آنتیاکسیدانها و میزان قهوهایشدن بافت میوه سیب
رقم فوجی انجام شد .برای اندازهگیری هر شاخص در
هر دوره از  11میوه استفاده شد ( 1واحد آزمایشی و
 3تکرار).
تعیین پراکسیده شدن لیپیدهای غشای سلول با
مالوندیآلدئید
اندازهگیری
از
استفاده
) (Malondialdeideبهعنوان فرآوردهی نهایی این
واکنش انجام شد و میزان جذب در طول موجهای
 131و  555نانومتر با ضریب خاموشی )(ε
 511mM/cmتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر
) (SHIMADZU, model UV-1700, Japanثبت شده
و بر حسب نانومول بر گرم وزن تر ،محاسبه شد ( De
 .)Vos et al., 1991سنجش پروتئین کل نمونهها ،با
استفاده از روش برادفورد انجام شد و میلیگرم
پروتئین کل در هر میلیلیتر نمونه با استفاده از منحنی
آلبومین محاسبه گردید ( .)Bradford, 1976برای
اندازهگیری فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز ،عصاره تهیه
شده پس از صافکردن (توسط کاغذ صافی و دستگاه
سانتریفیوژ) با کاتکول  5/5موالر درون کووت ریخته شد
و تغییر جذب نوری به مدت  3دقیقه به فاصلههای 55
ثانیه در برابر شاهد (طول موج  815نانومتر) خوانده شد
و سپس فعالیت آنزیمی با استفاده از میزان پروتئین
اندازهگیری شده به صورت واحد فعالیت آنزیم در هر
میلیگرم پروتیین در دقیقه بر اساس رابطه ( )5محاسبه
گردید (.)Coseteng et al., 1987
()5
/mg protein

= Unit/mg protein min

که در آن  A2جذب در پایان  3دقیقه A1 ،جذب
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در ابتدای  3دقیقه T ،حجم کل واکنش و 5/1×5
حجم نهایی آنزیم خواندهشده×فواصل زمانی
خواندهشده میباشد .طبق رابطه باال یک واحد فعالیت
آنزیمی عبارت بود از  5/555تغییر در میزان جذب در
دقیقه در  5 mlعصاره آنزیم.
برای اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانها ،عصاره
متانولی استخراجشده پس از سانتریفیوژ با 3855
میکرولیتر محلول دیپیپیاچ ( 2,2-diphenyl-1-
 (DPPH- picrylhydrazylمخلوط شده تا DPPH
توسط ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در عصاره خنثی
گردد .سپس میزان جذب نوری آن در  115نانومتر
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد ( Faniadis
 .)et al., 2010درصد فعالیت آنتی اکسیدانهای نمونه
طبق رابطه ( )1محاسبه گردید:
% Antioxidants =)A520 /ABLANK ( ×10
()1
در این فرمول A520 ،جذب نمونه مورد نظر و
 ABLANKجذب نمونه شاهد (برای تهیه نمونه شاهد،
از همهی ترکیبات به جز عصاره میوه استفاده شد)
میباشد.
برای اندازهگیری شاخص قهوهایشدن گوشت
میوه ،نیم گرم گوشت میوه همگن شده در  5سی سی
آب مقطر را به  51میلیلیتر اتانول  11%اضافه کرده و
در  8555دور بر دقیقه سانتریفوژ نمودیم .میزان
جذب نوری مایع رویی در طول موج  885نانومتر در
اسپکتروفتومتر نشاندهنده سرعت قهوهایشدن نمونه
میباشد ( .)Coseteng et al., 1987برای اندازهگیری
محتوای فنولی گوشت میوه ،عصاره اتانولی میوه با یک
میلیلیتر کربنات سدیم  %1و نیم میلیلیتر فولین
مخلوط شد .پس از طیشدن مدت زمان الزم (15
دقیقه در تاریکی) ،میزان جذب توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  511نانومتر اندازهگیری
شده و سپس با استفاده از نمودار اسید گالیک،
میلیگرم گالیک اسید در صد گرم وزن تر بدست آمد
(.)Ough & Amerine, 1988
دادههای حاصل از این اندازهگیریها توسط
نرمافزار آماری سس ()Statistical Analysis System
مورد تجزیه قرار گرفت و مقایسه میانگینها با روش
آزمون دانکن ( )Duncanانجام شد .برای مطالعه اثر

( Michigan

متقابل تیمارها از نرمافزار ام اس تت سی
 )State University, USAاستفاده شد .نمودارها نیز
با استفاده از نرمافزار اکسل ) (Excelرسم گردید.
نتایج و بحث
براساس نتایج تجزیه واریانس ،مدت انبارمانی در سطح
 5درصد بر درصد آنتیاکسیدانهای کل میوه اثر
معنیداری داشت .محتوای آنتیاکسیدانهای کل در
نمونهها طی مدت انبارمانی کاهش معنیداری نشان
داد (شکل  .)5این افت از  15روز انبارمانی به بعد
ملموستر بود .در تحقیق مشابه روی میوههای مختلف
نیز نتیجهی مشابهی طی انبارمانی مشاهده شده است
) .(Patthamakanokporn et al., 2008نتایج تحقیقات
انجامشده در تأثیر انبارمانی بر محتوای
آنتیاکسیدانهای کل ارقام سیب متفاوت بوده و در
برخی گزارشها نشان داده شده است که طی دو ماه
اول انبارمانی میزان این ترکیبات افزایش یافته است،
اما بسته به رقم و زمان برداشت نتایج متفاوتی نیز
ثبت شده است ( .)Chaparzade et al., 2013در
مقالههای مختلف به تغییر فعالیت آنتی اکسیدانهای
کل طی انبارمانی تحت تأثیر شرایط نگهداری از قبیل
دما و رطوبت پرداخته شده است .در بررسی محصوالت
مختلف نشان داده شده است که در شرایط دمای
باالی انبارمانی محتوای آنتیاکسیدانها بهشدت
کاهش یافته است .اما در دمای نگهداری پایین طی 5
ماه (دمای صفر تا دو درجه سانتیگراد) ،تغییرات این
ترکیب معنیدار نبوده است ( Ana Jiménez-Zamora,
.)et al., 2015
محتوای فنولهای میوه در طی انبارمانی میتواند
کاهش یا افزایش یابد که بستگی به شرایط انبارمانی
دارد ( Sadat Moosavi et al., 2014; Mansouri et
 .)al., 2017باالبودن محتوای فنولها در طی انبارمانی،
نشاندهنده مقاومت باالی بافت در برابر بسیاری از
عوامل بیماریزا میباشد که معموالً در میوههای نارس
مشاهده میشود ) .)Treutter, 2006تغییرات محتوای
فنولها طی انبارمانی ،در رقم های مختلفی از سیب
مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به دست آمده از رفتار
رقم های مختلف ،متفاوت بود .در برخی از تحقیقات،
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تفاوتی در محتوای ترکیبات فنولها طی انبارمانی
دیده نشده است ) .(Barrett et al., 1991در برخی
تحقیقات نیز این ترکیب طی انبارمانی تغییرات زیادی
را نشان داده است که گفته میشود قهوهایشدن بافت
و فعالیت آنزیمهای مربوطه را تحت تأثیر قرار داده
است ( Burda et al., 1990; Vamos-Vigyazo et al.,
 .)1976در این تحقیق ،محتوای فنولها در طی
انبارمانی قدری افزایش نشان داد که البته در هیچ یک
از زمانهای اندازهگیری این تغییر معنیدار نبود (شکل
 )1و با تحقیق مشابه انجام شده در سیب نیز مطابقت
داشت ( .)Ada & Morais, 2002در تحقیقات انجام
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شده در رقم های سیب مک اینتاش ( ،)Macintoshرد
دلیشز ( ،)Red Deliciousجاناگولد ( ،)Jonagoldامپایر
( )Empireو گلدن دلیشز (،)Golden Delicious
محتوای فنولها طی سه ماه انبارمانی ثابت ماند
( ;Coseteng & Lee, 1987; Rocha & Morais, 2002
.)Napolitano et al., 2004
فعالیت آنزیم پلیفنولاکسیداز پس از  531و 585
روز از انبارمانی کاهش معنیداری را نشان داد (شکل
 .)3در برابر این تغییر فعالیت آنزیمی ،قهوهایشدن
بافت برش یافته در طی  531روز تا اواخر انبارمانی با
افزایش مواجه گردید (شکل .)8
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Figure 1. Changing procedure of total antioxidant activity in Fuji apple fruit, during 180 days storage at 0 °C.
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Figure 2. Changing procedure of total phenolic content in Fuji apple fruit, during 180 days storage at 0 °C.
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محتوای مالوندیآلدئید در زمان قرار دادن میوهها
در انبار (دوره اول اندازهگیری) پایینتر بود و پس از
گذشت  15روز از انبارمانی بهطور معنیداری افزایش
یافت (شکل  .)1مالون دی آلدئید که از اکسیدشدن
اسیدهای چرب غشای سلولی حاصل میشود منجر به
افزایش رادیکالهای آزاد و تسریع پیری میشود
( .)Voisine et al., 1993این شاخص نشاندهنده
میزان انسجام و کارایی غشای بیولوژیکی سلول است
(.)Bailly et al., 1996

در مطالعات متعددی نشان داده شده است که در
برخی از رقم های سیب فعالیت آنزیم پلی فنولاکسیداز،
و در برخی رقم های دیگر ،ترکیبات فنولی روی
قهوهایشدن میوه تأثیر دارد ( ;Coseteng & Lee 1987
 .)Milani & Hamedi, 2005قهوهایشدن بافت میوه
سیب بستگی زیادی به زمان برداشت میوه نیز دارد ،زیرا
که میوههای نارس به واسطهی داشتن فعالیت آنزیمی
باالتر (آنزیم پلیفنولاکسیداز) ،قهوهایشدن بیشتری را
نشان میدهند (.)Valentines et al., 2005
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Figure 3. Changing procedure of poly phenol oxidase (PPO) in Fuji apple fruit, during 180 days storage at 0 C.
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Figure 4. Changing procedure of Fuji apple fruit browning during 180 days storage at 0 °C.
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Figure 5. Changing procedure of malondialdeide accumulation as products of oxidative stress in Fuji apple fruit,
during 180 days storage at 0 °C.
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کارایی میتواند منجر به در کنار هم قرارگیری آنزیم و
سوبسترا شده و واکنش قهوهایشدن آنزیمی را افزایش
 و همانطور که در،)Supapvanich et al., 2012( دهد
،مورد شاخص قهوهایشدن گوشت میوه مشاهده گردید
 هم زمان با افزایش پراکسیدهشدن لیپیدها در،افزایش آن
 فعالیت آنزیم پلی فنول، اگرچه در این زمان.بافت بود
اکسیداز که عامل اصلی قهوهایشدن بافت سیب شناخته
 بنابراین.)Rocha & Morais, 2002(  پایین بود،میشود
محتوای فنولی کل و فعالیت آنزیم پلیفنولاکسیداز تنها
عوامل اصلی این عارضه طی انبارمانی نبوده و هر شرایطی
که پیری بافت را تحریک نماید و انسجام سلولی را بر هم
. میتواند این حساسیت را افزایش دهد،بزند

نتیجهگیری کلی

نتایج این تحقیق نشان داد مقدار فعالیت آنزیم
پلیفنول اکسیداز تنها عامل اصلی حساسیت سیب
رقم فوجی به قهوهایشدن آنزیمی طی انبارمانی
 همچنین نتایج نشان داد افزایش ناچیز.نیست
ترکیبات فنولی طی انبارمانی با وجود کاهش فعالیت
 منجر به افزایش حساسیت بافت به قهوهایشدن،آنزیم
گردیده و به نوعی میتوان حساسیت بافت به غلظت
 با افزایش.ترکیبات فنولی را بسیار باال دانست
 روز انبارمانی به بعد (دور15 پراکسیده شدن لیپیدها از
 میتوان فرض کرد که غشای سلولی،)سوم اندازهگیری
نتواند کارایی و انسجام خود را حفظ نماید و این عدم
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