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بررسی اثر پوشش واكس و مدت انبارداری بر خصوصیات كیفی و كارآيی آنتیراديكالی
میوهی چهار رقم مركبات
Investigating Effects of Wax Coating and Storage Duration on Quality and
Antiradical Efficiency of Four Citrus Fruit Cultivars
3

جواد فتاحی مقدم ،*1معصومه کیااشکوریان 2و بهروز گلعین

تاریخ پذیرش91/20/21 :

تاریخ دریافت93/22/11 :
چكیده

پوشش میوه مرکبات با واکس ،از رایجترین تیمارهاي قبل از انبارداري است .به نظر میرسد تغییر ویژگیهاي کیفی و ارزش غذایی
میوه در این شرایط نیاز به بررسی دارد .به این منظور ،این آزمایش روي میوههاي برداشت شدهي ارقام پرتقال تامسون ،مورو ،سیاورز و
نارنگی پیج انجام شد .تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون پوشش) ،پوشش واکس ( ،)Britex Tiدر مدت انبارداري (صفر 02 ،32 ،و 92
روز) بود .میوههاي هر رقم پس از تیماردهی در دماي  5درجه سانتیگراد بهمدت  92روز درون سردخانه قرار گرفت و با نمونهبرداري
در روزهاي صفر 02 ،32 ،و  92خصوصیات کیفی میوهها ارزیابی شد .بر اساس نتایج ،میزان کاهش وزن میوهها طی انبارداري ،در
میوههاي بدون واکس هر چهار رقم باالتر از واکسدارها بود .پوشش واکس فقط تاثیر معنیداري در کاهش ضایعات میوهي رقم تامسون
طی انبارداري داشت .میوههاي با و بدون پوشش واکس تفاوت معنیداري از نظر شاخصهاي رنگ پوست میوه ،عصارهي میوه،pH ،
میزان کل مواد جامد محلول و میزان اسید قابل تیتراسیون طی انبارداري نداشتند .در همهي ارقام و میوههاي تیمار شده نسبت کل
مواد جامد محلول به میزان اسید قابل تیتراسیون طی انبارداري کاهش معنیدار هرچند جزئی داشت .پوشش واکس سبب افزایش
ظرفیت آنتیاکسیدانی تا ماه دوم انبارداري شد ولی با نگهداري بیش از دو ماه ،کارآیی آنتیرادیکالی کاهش یافت .از نظر حسی ،بهجز
نارنگی پیج ،سایر ارقام با پوشش واکس وضعیت کیفی و حسی بهتري را در مقایسه با بدون پوششها داشتند.
واژههای كلیدی :ظرفیت آنتیاکسیدانی ،کیفیت حسی ،کل مواد جامد محلول ،اسید قابل تیتراسیون
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در یک مطالعه اثر سه نوع واکس (واکس با پایه شالک ،1با پایه
پلیاتیلن و کارنوبا )5روي کنترل عارضه پیتینگ 0در
گریپفروت سفید مورد بررسی قرار گرفت .عارضه پیتینگ در
میوههاي با واکس شالک افزایش و در میوههاي پوششدار با
کارنوبا و پایه پلیاتیلن توسعه کمتري یافت .این عارضه به دلیل
کاهش سطوح اکسیژن درونی میوه ایجاد میشود (پتراکک 0و
همکاران .)1998 ،در تحقیقی غلظت واکس مورداستفاده
بهصورت  13 ،9 ،5و  13درصد روي میوه نارنگی مور 3آزمایش
شد و نتایج نشان داد که کلیه تیمارها مانع آب از دستدهی
شدند لیکن غلظت حداقل  13درصد جهت داشتن ظاهري براق
و درخشنده نیاز بود (پرات 9و همکاران .)2005 ،در پژوهشی
دیگر مشخص شد که پوشش پلیاتیلن تأثیر بیشتري در کاهش
آب از دستدهی میوه اوروبالنکو( 12هیبرید گریپفروت و
دارابی) نسبت به واکس داشت (رودو 11و همکاران.)2000 ،
کاهش وزن  5-12درصدي موجب کاهش کیفیت و
بازارپسندي میوه نارنگی انشو 12میشود .استفاده از واکس روي
سطح میوه منجر به کاهش اتالف وزن تا  23درصد شد
(جمریچ و پاویچ .)2004 ،13نتایج بررسی استفاده از پوشش
واکس و رزین با قابلیت نفوذپذیري مختلف روي میوهي
هیبریدهاي نارنگی و نگهداري در دماي  21درجه سانتیگراد
بهمدت هفت روز نشان داد که پوششهاي حاوي رزین
نفوذپذیري کمتري داشتند .تغییر در طعم میوههایی که داراي
اکسیژن درونی کمتر از چهار و دياکسیدکربن بیشتر از 11
درصد با محتواي اتانولی بیش از  1522پیپیام بودند مشاهده
شد (هاگنمایر .)2002 ،11با مطالعه اثر پوشش واکس روي
تبادل گازي نارنگی انشو نیز مشخص شد که میزان اکسیژن در
میوه کاهش و  CO2افزایش یافت (جمریچ و پاویچ .)2004 ،در
بررسی اثر واکس روي نارنگی انشو روشن شد که واکس سبب
کاهش میزان تنفس و در نتیجه کاهش کمتري در مواد جامد
محلول ،اسیدیته و ویتامین ث شد .از مضرات واکس ،بدطعمی
ناشی از افزایش استالدئید و اتانول حاصل از تنفس بیهوازي
اسید پیروویک ،تخریب غدد روغنی و در نتیجه پیتینگ پوست

مقدمه
حفظ ویژگیهاي کیفی و مطلوب میوهها هدف اصلی صنعت
مرکبات بهویژه در مرحله انبارداري است .پوششها و روشهاي
جدید بستهبندي و همچنین تیمار میوهها با ترکیبات مختلف
میتواند عمر انباري آنها را افزایش دهد .اکثر پوششها از مواد
تجدید شوندهي بیخطر مثل واکسهاي طبیعی گیاهی،
کربوهیدراتها ،پروتئینها و برخی رزینها ساخته شدهاند.
میوههایی مثل مرکبات با استفاده از پوششهاي خوراکی توان
عرضه به بازار بدون نیاز به بستهبندي را دارند .استفاده از این
نوع پوششها ،میتواند روشی سالم و سازگار با محیطزیست
باشد (بالدوین .)2005 ،1میوهها و سبزيها یک الیه واکس
طبیعی بهعنوان الیه حفاظتی در برابر تبادل گازي و اتالف آب
دارند .بنابراین از واکس در میوههایی چون مرکبات با هدف
کاهش چروکیدگی ،ممانعت از نفوذ قارچ و ظاهر بازارپسند
استفاده میشود (یاهیا 2و همکاران.)2004 ،
هیچ پوشش کاملی وجود نداشته و هر یک از پوششها
داراي فواید و معایبی هستند .پوشش همراه با افزایش مدت
انبارداري سبب ایجاد طعم و مزه نامطلوب در میوه میشود
(بالدوین .)2005 ،علت آن کاهش ورود اکسیژن به داخل میوه و
تولید متابولیتهاي غیرهوازي مثل اتانول و استالدئید است.
اتانول بهطور طبیعی در میوه واکس نزده وجود دارد و در
مقادیر کم تا متوسط تقویتکننده طعم است ولی در مقادیر باال
موجب بدطعمی میشود .در میان مرکبات نارنگیها خیلی
حساس به تجمع اتانول و بدطعمی ناشی از واکسزنی به علل
ناشناخته هستند .شاید به این دلیل باشد که کیسههاي آبمیوه
نارنگی داراي فعالیت باالتري از پیروات دکربوکسیالز و الکل
دهیدروژناز بوده که آنزیمهاي کلیدي کنترلکننده تنفس
غیرهوازي و تولیدکننده بهترتیب استالدئید و اتانول هستند
(شی 3و همکاران .)2005 ،در ایران نیز به کاربرد پوششها
بهویژه از نوع پلیاتیلنی توجه شده است .طی پژوهشی اثرات
قارچکش تیابندازول (به نسبت دو در هزار) ،واکس ،پوشش
پلیاتیلن و گرمادرمانی (هواي گرم و مرطوب با دماي 30-33
درجه سانتیگراد) روي ارقام پرتقال والنسیا ،مارس ارلی و
محلی جیرفت بهمدت سه ماه در انبار مطالعه شد .با ارزیابی
درصد پوسیدگی ،میزان کاهش وزن ،میزان اسیدیته و درصد
کل مواد جامد محلول و ارزیابی حسی میوهها ،تیمار ترکیبی
قارچکش و پوشش پلیاتیلن براي انبارداري این ارقام ضمن
حفظ کیفیت میوه توصیه شد (گلشن تفتی و شاهبیک.)1331 ،

4. Shellac
5. Carnauba
6. Pitting
7. Petracek
8. Mor
9. Porat
10. Oroblanco
11. Rodov
12. Unshiu
13. Jemriic and Pavicic
14. Hagenmaier

1. Baldwin
2. Yahia
3. Shi
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گزارش شده است (جمریچ و پاویچ .)2004 ،میوهي مرکبات
داراي ارزش غذایی باال به دلیل ترکیبات آنتیاکسیدانی چون
آسکوربیکاسید و ترکیبات فنلی است (تریپلی 1و همکاران،
2007؛ ابیسینگ 2و همکاران .)2007 ،از طرفی ممکن است
پوشش میوه در انبار روي میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی و ارزش
غذایی میوهها تأثیرگذار باشد .در این زمینه گزارش شده است
که افزایش جزئی در میزان دياکسیدکربن درونی میوه ناشی از
کاربرد پوشش واکس ،سنتز ترکیبات داراي خاصیت
آنتیاکسیدانی را افزایش میدهد (جونگ 3و همکاران.)2004 ،
در حال حاضر تولیدکنندگان مرکبات و یا سردخانهدارها
متوجه خسارت اقتصادي ناشی از پوسیدگیهاي انباري در
سردخانه هستند .در سالهاي اخیر مشاهده میشود که
میوههاي پوشش داده شده در اثر کاهش میزان تنفس هوازي
درون میوه ،دچار تخمیر و تولید استالدئید و طعم الکلی
میشوند .این میوهها با اینکه ظاهر مطلوبی دارند ولی طعم
مطلوبی ندارند .یافتن آستانه شروع ساخت این ترکیبات در
میوههاي با پوشش ،تعیینکننده مدتزمان مفید نگهداري میوه
است .بدین منظور در این تحقیق اثر برخی پوششها روي
خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،آنتیاکسیدانی و حسی چهار رقم
تجاري مرکبات طی انبارداري بررسی شد.

استخراج و حجم آن با استفاده از استوانه مدرج اندازهگیري شد.
با محاسبه درصد نسبت حجم عصاره به وزن میوه ،درصد
عصارهي میوه در مقایسه با تفاله محاسبه شد .جهت
اندازهگیري درصد کاهش وزن میوه تعداد سه عدد میوه از هر
تکرار شمارهگذاري شد و در هر نمونهبرداري به آزمایشگاه
منتقل و پس از اندازهگیري وزن آنها به سردخانه منتقل شد.
درصد کاهش وزن میوه با معادله  1محاسبه شد.
معادله 1
( × 122وزن اولیه/وزن ثانویه – وزن اولیه) = درصد کاهش وزن
تغییرات رنگ پوست با استفاده از دستگاه رنگسنج مدل CR
 400 – Minoltaو در سه نقطهي پوست میوه اندازهگیري شد.
در این روش مقادیر *( Lدرخشندگی)( a* ،سبزي ( )-به
قرمـــزي ( ))+و *( bآبـــی ( )-به زردي ( ،))+زاویه رنگ
)* Hue angle = arctan (b*/aو کروما Chroma= a*2 +
 (b*2)1/2اندازهگیري شد .میزان  TSSبر حسب درصد توسط
دستگاه رفرکتومتر چشمی (مدل  ،)Atago – ATC- 20براي هر
یک از میوهها اندازهگیري شد .بهمنظور اندازهگیري ،TA
مخلوط  12میلیلیتر از عصاره میوه با  22میلیلیتر آب مقطر و
با استفاده از دو قطره شناساگر فنل فتالئین با سود یکدهم
نرمال تا ظهور رنگ صورتی روشن تیتر گردید (،AOAC
.)1998
براي تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی با استفاده از عصاره
متانولی گوشت میوه براي هضم رادیکالهاي  2( ABTSو -2
آزینوبیس – ( -3اتیل بنزوتیازولین  -0سولفونیک اسید)،
اندازهگیري شد (لیاناپاتیرانا و شهیدي .)2006 ،رادیکال ABTS
با افزودن پتاسیم پرسولفات به  ABTSو قرار دادن در محیط
تاریک بهمدت  10ساعت ،تشکیل شد .سپس این محلول پایه با
افزودن اتانول تا رسیدن به جذب  2/0در طولموج  031نانومتر
رقیق شد .نمونه عصاره و رادیکال بهترتیب به میزان  5به 122
میکرولیتر مخلوط و جذب آن پس از  0دقیقه در طولموج
 031نانومتر در سه تکرار قرائت شد .درصد بازدارندگی با

مواد و روشها
1

در این پژوهش از میوهي سه رقم پرتقال تامسون ناول  ،سیاورز
(محلی) ،5پرتقال خونی مورو 0و یک رقم نارنگی پیج 0جهت
مطالعه استفاده شد .میوهها پس از برداشت از باغهاي تحقیقاتی
پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري (رامسر)
براساس یکنواختی در اندازه و عاري بودن از هرگونه ضایعات
گروهبندي شدند .تیمارها شامل شاهد (بدون پوشش) ،تیمار
واکس  %13( Britex Tiوزنی واکس %2/2 ،وزنی ایمازالیل،
 %2/5وزنی تیابندازول) ،و مدت انبارداري (صفر 02 ،32 ،و 92
روز) بود .میوههاي هر رقم پس از تیماردهی در سردخانه با
دماي پنج درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  35درصد قرار
داده شد .با نمونهبرداري در شروع انبارداري و سپس به فاصله
زمانی هر  32روز تا روز نودم انبارداري ،تأثیر تیمارها مورد
بررسی قرار گرفت .عصاره میوه با استفاده از آبمیوهگیر دستی

3

استفاده از معادله  2محاسبه شد .ارزش  TEACبا استفاده از
شیب خط استاندارد حاصل از درصد بازدارندگی رادیکال
 ABTSتوسط تروالکس و معادله  3محاسبه شد (شکل .)1
معادله 2
= [(AC – AS)/AC] × 100درصد بازدارندگی
(در این معادله  mیا شیب خط  19/51است)
معادله 3
TEAC value = % Inhibition/m

1. Tripoli
2. Abeysinghe
3. Jeong
4. Thomson Navel
5. Siavaraz
6. Moro
7. Page

8. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity Value
)(TEAC Value
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تبادالت گازي ،در از دست دادن آب میوه ایجاد محدودیت
نمود.

در پایان دوره انبارداري ،جهت آزمون حسی تعداد  22ارزیاب
بهصورت تصادفی از مجموع کارکنان زن و مرد با ردههاي سنی
و شغلی مختلف از موسسه تحقیقات مرکبات کشور انتخاب
شدند .میوههاي هر تکرار توسط سه ارزیاب مورد بررسی قرار
گرفت و برداشت حسی ،دیداري و چشایی آنها در
پرسشنامهاي ثبت شد .در این پرسشنامه ارزیابها به
ویژگیهایی چون خصوصیات ظاهري پوست و گوشت ،عطر،
طعم ،شیرینی ،ترشی ،تلخی و پذیرش کلی میوه در دامنه  1تا
1
 122نمره دادند .حدود نمرهها براساس روش هدونیک
بهصورت  =1ضعیف =52 ،رضایتبخش و  =122عالی و
بهصورت درصد بیان شد .دادههاي سایر صفات با برنامه آماري
 SASو براساس آزمایش فاکتوریل دوعامله در قالب طرح کامالً
تصادفی مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و میانگینها با استفاده
از آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

میزان ضايعات و آسیب پوستی
مقایسهي میانگینها نشان داد که در رقم پیج اثر متقابل مدت
انبارداري بر میزان ضایعات میوه تأثیر معنیداري داشت .در این
حالت بیشترین پوسیدگی میوه  02روز بعد از انبارداري و فقط
در میوههاي نارنگی پیج بدون واکس مشاهده شد (شکل .)2
عمده عامل ایجاد ضایعات در انبار ،پوسیدگی ناشی از قارچهاي
پنیسیلیومی است .لیکن عارضه سرمازدگی در دماي پایین
انبار نیز شرایط را براي حملهي این قارچها فراهم میکند .به
همین دلیل یکی از عوامل ضایعات میتواند آسیب سرمایی
میوه باشد .گزارش شده که تیمار واکس سبب کاهش آسیب
سرمایی به گریپفروت ،پرتقال و آناناس شد (وانگ .)2000 ،0از
طرفی هرگونه بدطعمی میوه و کاهش کیفیت میوه نیز نوعی
ضایعه محسوب میشود .با اینکه ضایعات ناشی از آسیب
سرمایی در میوههاي پوششدار کمتر مشاهده شد ولی عارضهي
بدطعمی معموالً در پوشش واکس متداول است .گزارش شده
که دلیل این حالت ایجاد شرایط غیرهوازي در میوهها توسط
واکس است که منجر به افزایش تنفس غیرهوازي و در نتیجه
تولید مواد فرار بدطعم چون اتانول و استالدئید میشود (پرات و
همکاران.)2005 ،

نتايج و بحث
درصد كاهش وزن
میزان کاهش وزن در هر چهار رقم در میوههاي شاهد باالتر از
پوششدارها بود .بهجز رقم سیاورز ،میزان کاهش وزن در سایر
ارقام در پایان انبارداري نیز افزایش یافت (جدول  .)1کاهش
وزن بهدلیل تعرق باال عامل اصلی کاهش کیفیت ظاهري
محصوالت باغبانی و در نتیجه پژمردگی ،چروکیدگی ،کاهش
سفتی و تسریع در پیري میوه است (آکینو 2و همکاران.)2010 ،
معموالً واکس سبب افزایش درخشندگی پوست میوه شده و تا
حدودي بازدارندهي قارچهاي عامل پوسیدگی نیز است
(رجاس -آرگودا 3و همکاران .)2009 ،طبق نتایج بهدستآمده
اثر پوشش واکس جهت حفظ تازگی میوه ،از طریق کاهش
اتالف وزن و آب از دستدهی پوست ثابتشده است (ماچادو 1و
همکاران.)2012 ،
بهطورکلی واکس سبب کاهش آب از دستدهی میشود ولی
یکنواختی واکس روي سطح میوه نیز نقش مهمی در این رابطه
دارد .میوههاي نارنگی تیمار شده با واکس پارافین که
یکنواختی یکسانی دارد ،اتالف وزن نسبتا کمتري نسبت به
واکس زنبورعسل داشتند (شهید و عباسی .)2011 ،5کاهش
وزن میوهها در اثر انتقال آب از میان روزنههاي پوست آن اتفاق
میافتد .پوشش واکس با حفظ رطوبت اطراف میوه و همچنین

1. Hedonic
2. D’Aquino
3. Rojas-Argudoa
4. Machado
5. Shahid and Abbasi

6. Wang
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 توسط تروالکسABTS  شیب خط استاندارد حاصل از درصد بازدارندگی رادیکال:1 شکل
Fig. 1: Standard curve of the percentage inhibition of ABTS radical by Trolox

) اثر پوشش واکس بر میزان کاهش وزن میوه چهار رقم مرکبات طی انبارداري (درصد:1 جدول
Table 1: Effect of wax coatings on the rate of weight loss during storage of four citrus fruit varieties (percent)
پیج
Page

مورو
Moro

سیاورز
Siavaraz

تامسون
Thomson

0±0g

0±0e

0±0d

0±0d

0±0g

0±0e

0±0d

0±0d

4.25±0.14f

2.80±0.26c

2.53±0.29c

3.65±0.22bc

6.59±0.21d

5.04±0.05a

4.09±0.06b

4.31±0.17ab

6.26±0.14e

2.04±0.28d

3.53±0.29bc

2.13±0.07cd

8.26±0.14c

3.38±0.07b

7.48±0.29a

3.56±0.29bc

8.8±0.43b

2.53±0.52cd

2.49±0.29c

3.06±0.24bc

10.8±0.43a

4.80±0.26a

4.78±0.15b

5.4±0.30a

پوشش
Coating
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control

)مدت انبارداري (روز
Storage duration (day)
0

30

60

90

 میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند،† در هر ستون و براي هر رقم
† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05)

)واکس نزده

واکس زده

(  اثر پوشش واکس در میزان ضایعات میوه طی انبارداري رقم پیج:2 شکل

Fig. 2: Effect of wax coating on Page fruit losses during storage (
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Control)
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انبارداري قرار گرفت .بدینصورت که طی انبارداري نسبت به
نقطهي شروع انبارداري مقدار آن کاهش یافت (جدول .)3
پوشش و مدت انبارداري تأثیر معنیداري در کروماي پوست
نارنگی پیج نداشت ولی متقابالً تأثیر معنیداري در کروماي
پوست پرتقال خونی مورو داشت .کروماي پوست میوههاي
واکسنزدهي مورو در روزهاي  02 ، 32و  92انبارداري باالتر از
واکسزدهها بود (شکل .)3

تغییر رنگ پوست میوه
میزان درخشندگی پوست میوهي هر چهار رقم در حالت با و
بدون پوشش واکس تفاوت معنیداري طی سه ماه انبارداري
نداشت .با اینحال پوست میوههاي بدون واکس نارنگی پیج در
پایان انبارداري درخشندگی کمتر (مقدار  )10/29ولی
غیرمعنیداري با سایر ارقام داشت (جدول  .)2میزان کروماي
پوست تامسون و سیاورز فقط تحت تأثیر اثر سادهي مدت

جدول  :2اثر پوشش واکس در میزان روشنایی پوست )* (Lمیوه چهار رقم مرکبات طی انبارداري
Table 2: Effect of wax coating on peel lightness of four citrus fruit varieties during storage
مدت انبار (روز)
)Storage duration (day
0

30

60

90

پوشش
Coating
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control

تامسون
Thomson

سیاورز
Siavaraz

مورو
Moro

پیج
Page

67.97±2.06a

65.03±0.91a

70.15±0.55a

61.33±0.31a

67.97±2.06a

65.03±0.91a

70.15±0.55a

61.33±0.31a

65.87±2.60a

64.97±0.96a

57.99±6.52a

61.90±0.33a

65.53±1.07a

65.17±1.13a

63.21±1.90a

58.56±1.77a

65.48±1.81a

63.74±0.31a

59.30±2.73a

59.73±2.20a

64.91±1.22a

65.09±0.69a

61.90±1.83a

58.49±0.55a

65.16±2a

63.69±0.66a

59.29±2.75a

59.06±1.17a

64.57±1.29a

63.45±1a

60.47±3.30a

46.09±3.18b

† در هر ستون و براي هر رقم ،میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند
)† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05

جدول  :3اثر پوشش واکس در میزان کروماي) (Cپوست میوه ارقام تامسون و سیاورز طی انبارداري
Table 3: Effect of wax coating on peel Chroma of four citrus varieties during storage
مدت انبار (روز)
)Storage duration (day
0
30
60
90

تامسون
Thomson
84.02±1.87a
72.82±2.31b
72.98±1.96b
74.38±2.16b

سیاورز
Siavaraz
86.99±1.77a
69.62±2.46b
68.83±1.38b
71.58±1.95b

† در هر ستون و براي هر رقم ،میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند
)† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05
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a

c

bc

bc

a
80

bc

c

70
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60
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20
10
0
60

0

30

سردخانه روز

شکل  :3اثر پوشش واکس در کروماي میوه طی انبارداري رقم مورو (
)Control

Wax coating

واکس زده

واکس نزده)

( Fig. 3: Effect of wax coating on peel chroma of Moro variety during storage

جدول  :1اثر مدت انبارداري در میزان زاویه رنگ ) (hoپوست میوه ارقام مورو و پیج
Table 4: Effect of storage duration on peel Hue of four citrus varieties
مورو
مدت انبارداري (روز)
)Storage duration (day
0
30
60
90

Moro
74.81±0.90a
67.81±1.73ab
65.34±1.78b
64.96±2.25b

پیج

Page
72.67±0.32a
66.58±0.69b
67.68±1.20b
67.31±0.83b

† در هر ستون و براي هر رقم ،میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند
)† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05
را ترجیح میدهد .براساس مطالعهاي در خصوص تغییر
شاخصهاي رنگ پوست میوه در انبار نیز مشخص شد که
چنانچه میوهها در حالت تغییر رنگ کامل برداشت شوند ،رنگ
پوست طی انبارداري تغییر فاحشی نمیکند (فتاحیمقدم و
همکاران.)1392 ،

شاخص زاویهي رنگ پوست ارقام مورو و پیج تحت تأثیر
مدتزمان انبارداري قرار گرفت و در هر دو نوع میوه واکس زده
و نزده در شروع انبارداري مقداري بیش از  02داشت ولی تا
پایان انبارداري مقدار آن بهطور غیرمعنیداري کاهش یافت
(جدول  .)1شاخصهاي کروما و زاویهي رنگ از عوامل مهم
تعیین کیفیت ظاهري میوه محسوب میشوند و پژوهشگران
مختلفی در مطالعات خود مورد توجه قرار دادهاند (محمدي 1و
همکاران2008 ،؛ میراندا 2و همکاران2007 ،؛ پان و شو.)2007 ،3
براساس گزارشی مقادیر استاندارد سه شاخص روشنایی ،کروما
و زاویه رنگ پوست پرتقال بهترتیب  <02 ،05-02و  >32بیان
شده است (راکس و باري .)2006 ،1براساس این مقادیر
استاندارد درخشندگی میوهي پیج در روز نودم انبارداري کاهش
یافته است .در مقابل شاخصهاي کروما و زاویه رنگ در
میوههاي شاهد و تیمار شده در حد استاندارد بودند .رنگ
پوست میوه مرکبات شاخص مهمی براي مصرفکننده در زمان
خرید است .بهطورکلی مصرفکننده ،میوه با رنگ نارنجی تیره

درصد عصارهی كل
براساس نتایج مقایسه میانگین (جدول  ،)5میوههاي با و بدون
پوشش واکس تفاوت معنیداري از نظر عصارهي کل طی
انبارداري نداشتند .با اینحال در سه رقم تامسون ،سیاورز و
مورو بعد از  02روز انبارداري ،میزان عصاره میوههاي واکس زده
کاهش بیشتري نسبت به میوههاي بدون پوشش واکس داشتند.
نتایج بهدست آمده با نتایج ابنلند 5و همکاران ( )2008مطابقت
داشت .آنها بیان کردند میزان عصاره میوههاي نارنگی تیمار
شده با واکس تجاري طی مدت انبارداري کاهش یافت .تأثیر
مثبت واکس در نارنگی پیچ طی انبارداري مشهودتر بود و
میوههاي واکس زده درصد آب باالتري داشتند (جدول .)5
بهطور مشابه در پژوهشی ،میوههاي کلمانتین نیز که با دو نوع

1. Mohammadi
2. Miranda
3. Pan and shu
4. Roux and Barry

5. Obenland
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واکس مختلف تیمار شده بودند بهطور معنیداري بسته به طول
دوره انبارداري و نوع واکس عصارهي کل باالتري نسبت به
میوههاي بدون واکس داشتند (مارسیال 1و همکاران .)2009 ،در
این آزمایش مشخص شد که ارقام سیاورز و مورو عصارهي کل
باالتر از  33درصد طی انبارداري داشتند .گزارش شده که
مقادیر باالتر از این میزان مورد تایید اتحادیه تجاري مرکبات
اروپا است که این دو رقم از این حدنصاب برخوردار بودند
(کمیسیون اتحادیه اروپا.)2001 ،2

كارآيی آنتیراديكالی پوست و گوشت میوه
نتایج حاصل از محاسبه کارآیی آنتیرادیکالی
که بیانگر میزان مهار رادیکالهاي  ABTSتوسط عصارهي
پوست است نشان داد که بهجز در رقم مورو که  32روز بعد از
انبارداري تا پایان دوره ،پوست میوههاي واکس نزده کارآیی
آنتی رادیکالی باالتري داشتند در سایر ارقام این شاخص از روز
 02تا پایان انبارداري در نمونههاي بدون واکس باالتر از
واکسدارها بود .در ارقام مورو و سیاورز میزان کارآیی
آنتیرادیکالی پوست در پایان انبارداري بهترتیب در میوههاي
بدون پوشش واکس و واکسدار افزایش یافت (جدول .)0
براساس آزمون درصد مهار رادیکالهاي  ABTSگوشت میوه
مشخص شد که در پایان ماه اول انبارداري میوههاي واکس
زدهي هر چهار رقم فعالیت آنتیاکسیدانی باالتري نسبت به
شاهد داشتند لیکن در پایان ماههاي  2و  3انبارداري ،فعالیت
آنتیاکسیدانی میوهها بسته به رقم در میوههاي با و بدون
واکس متفاوت بود .فقط در رقم مورو واکس سبب حفظ فعالیت
آنتیرادیکالی گوشت میوه تا پایان انبارداري شد .در تامسون نیز
تا پایان دو ماه اولیه انبارداري واکس اثر مثبت در حفظ
ترکیبات آنتیاکسیدانی داشت ولی در رقم پیج در همین مرحله
تفاوت معنیداري مشاهده نشد (جدول .)3
)(ABTS value

نسبت TSS/TA

تجمع مواد جامد محلول کل در نارنگی پیج و پرتقال تامسون
طی انبارداري باال بود .سیاورز از این نظر در رتبهي پایینتري
قرار داشت .تا مدت یک ماه انبارداري معموالً این نسبت در
نمونههاي واکس نزده باالتر بود ولی در ماههاي دوم و سوم
نمونههاي واکس زده نسبت قند به اسید آلی باالتري داشتند
(جدول  .)0معموالً نسبت این دو شاخص بیانکننده طعم و مزه
میوه است .در تحقیقی گزارش شده است که افزایش در نسبت
 TSS/TAبه دلیل کاهش در میزان اسید قابل تیتر و ثابت بودن
میزان  TSSدر مرحله زمانی خاص است (پایلی 3و همکاران،
 .)2004گرچه برخی پژوهشگران تغییري در میزان  TAو TSS
مشاهده نکردند ولی برخی تغییرات جزئی گزارش نمودند که
چنین تغییراتی با میزان آب از دستدهی کمتر میوه تحت
پوشش واکس مرتبط است (بالدوین و همکاران1995 ،؛ مارسیال
و همکاران .)2009 ،میوههاي انگور نیز وقتی با کیتوزان قبل و
بعد از برداشت تیمار شدند ،کیتوزان مانع افزایش زیاد این
نسبت در مقایسه با شاهد در دماي  22درجهي سانتیگراد شد.
ممکن است علت آن به ممانعت از تنفس توسط پوشش
کیتوزان مرتبط باشد .متابولیسم ضعیفتر در استفاده از پوشش
سبب حفظ اسیدهاي آلی و تا حدودي کاهش این نسبت
میشود .هرچند دماي پایین انبار نیز در کاهش تنفس و
متابولیسم میوه نقش دارد (منگ 1و همکاران .)2008 ،این
نسبت بسته به رقم نیز متفاوت است .بر اساس جدول 0
مشاهده می شود که میزان اسیدهاي آلی در ارقام سیاورز و
مورو بیشتر از تامسون و پیج است .نتایج ارزیابی حسی نیز در
رقم سیاورز موید ترشی و در تامسون موید شیرینی است (شکل
 1و .)5

1. Marcilla
2. European Union Commission
3. Pillay
4. Meng
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 اثر پوشش واکس بر درصد عصارهي کل میوه چهار رقم مرکبات طی انبارداري:5 جدول
پیج

Table 5: Effect of wax coating on juice percentage of four citrus fruit varieties during storage
مورو
سیاورز
تامسون
پوشش
)مدت انبار (روز

Page

Moro

Siavaraz

Thomson

47.31±0.36a

41.60±1.63a

33.51±1.21a

29.03±1.51a

47.31±0.36a

41.60±1.63a

33.51±1.21a

29.03±1.51a

28.36±2.96a

42.35±1.52a

37.48±1.03a

25.84±0.40a

25.75±2.43a

41.99±0.52a

37.68±3.02a

24.84±6.78a

44.82±5.89a

30.71±0.92b

34.08±3a

24.31±1.81a

30.22±3.15a

41.98±0.57a

38.99±1.21a

28.17±3.64a

22.71±0.65a

36.71±1.81ab

35.90±1.23a

24.65±1.43a

21.22±3.10b

41.51±1.85a

50.73±0.71a

32.40±5.17a

Coating
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control

Storage duration (day)
0

30

60

90

 میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند،† در هر ستون و براي هر رقم
† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05)
 عصارهي میوه چهار رقم مرکبات طی انبارداريTSS/TA  اثر پوشش واکس در میزان:0 جدول
پیج

Table 6: Effect of wax coating on the TSS/TA of four citrus fruit varieties during storage
مورو
سیاورز
تامسون
پوشش
)مدت انبار (روز

Page

Moro

Siavaraz

Thomson

15.68±0.30cde

4.80±0.19e

3.83±0.1b

7.14±0.08c

15.68±0.30cde

4.80±0.19e

3.83±0.1b

7.14±0.08c

14.46±0.72de

5.33±0.30de

4.67±0.31ab

4.88±0.15d

12.33±0.61e

7.02±0.27bc

3.63±0.21b

7.02±0.39c

17.20±0.37cd

6.49±0.32bcd

5.48±0.61a

6.87±0.23c

20.44±0.57bc

6.35±0.31cd

3.19±0.13b

6.71±0.06c

31.24±1.52a

7.57±0.41b

3.36±0.17b

10.65±0.39a

23.41±0.44b

10.71±0.89a

3.77±0.20b

9.56±0.28b

Coating
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control

Storage duration (day)
0

30

60

90

 میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند،† در هر ستون و براي هر رقم
† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05)
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ظاهري و کیفیت داخلی میوه مشخص شد که در رقم تامسون
(شکل  )1میوههاي واکسزده داراي وضعیت ظاهري گوشت،
عطر و پذیرش کلی بهتري نسبت به نمونههاي بدون واکس
بودند .نمونههاي واکسزده رقم سیاورز فقط از نظر طعم و
شیرینی نسبت به واکسنزدهها برتري داشت ولی در مقابل
تلخی محسوستري ایجاد نمود (شکل  .)5میوههاي با پوشش
واکس رقم مورو از نظر ظاهري ،عطر ،طعم و شیرینی وضعیت
رضایتبخشی نسبت به میوههاي بدون واکس داشتند .نکتهي
قابلتوجه اینکه تا حدودي ترشی میوه در پوششدارها باالتر
بود (شکل  .)0نتیجهي کلی اینکه فقط نارنگی پیج با و بدون
پوشش واکس طعم نامطلوبی در پایان انبارداري داشت (شکل
 )0درحالیکه در سایر ارقام ،میوههاي واکسزده وضعیت بهتري
داشتند .گزارش شده است که استفاده از واکس طی بستهبندي
منجر به تغییر اتمسفر داخلی میوه و تولید متابولیتهاي
غیرهوازي مثل اتانول و استالدئید میشود .تجمع این
متابولیتها باعث بدطعمی میوههاي واکس زده طی نگهداري
در انبار میشود .بهطور مشابه گزارش شده است که نارنگیها به
تجمع اتانول و بدطعمی ناشی از واکسزنی خیلی حساس
هستند (ابنلند و همکاران .)2008 ،همچنین ،در یک مقایسه
بین انواع مختلف مرکبات مشخص شد نارنگیها خیلی
حساستر به تنش غیرهوازي ناشی از استفاده از واکس و
هم چنین تولید اتانول و استالدئید و بدطعمی بیشتري نسبت به
سایر ارقام مرکبات بوده و این ممکن است دلیل اصلی انبارمانی
نسبتاً ضعیف نارنگیها باشد (تایتل 0و همکاران2011 ،؛ شی و
همکاران.)2005 ،

بهطورکلی کارآیی آنتیاکسیدانی در پوست میوهها طی
انبارداري بهویژه در نمونههاي بدون واکس افزایش یافت که با
میزان فنل کل نیز در ارتباط بود .بهطور مشابه چنین نتایجی
در نارنگی کیووان 1پوشش داده شده با شالت گزارش شده
است .همچنین گزارش شده که باال بودن ظرفیت
آنتیاکسیدانی با میزان باالي فنل نیز در ارتباط است (امس-
الیو 2و همکاران .)2008 ،بهدلیل ضخامت بیشتر پوست در ارقام
سیاورز و تامسون که رابطهي مستقیمی با محتواي فنلی دارد،
فعالیت آنتیرادیکالی باالتري نیز در آنها مشاهده شد .هرچند
که آسکوربیک اسید نیز معموالً در پوست بیشتر از گوشت است
و سهم زیادي در ظرفیت آنتیرادیکالی دارد (دادهها نیامده
است) .از طرفی تبادل بهتر اکسیژن در میوههاي بدون واکس
سبب افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی و فنلها میشود .این نتایج
مشابه یافتههاي بهدستآمده از افزایش اکسیژن در انبار با
کنترل اتمسفر توتفرنگی است (آیاال-زاواال 3و همکاران،
.)2007
کارآیی آنتیرادیکالی گوشت در میوههاي واکس زده بهویژه
در ماههاي اول انبارداري باالتر از بدون واکسها بود .این حالت
در رقم خونی مورو تا پایان انبارداري مشاهده شد که میتواند
به دلیل افزایش ترکیبات فالونوئیدي آنتوسیانین باشد .از طرفی
همبستگی مثبتی بین آنتوسیانین و آسکوربیک اسید
(آنتیرادیکال قوي) است .آنتوسیانینها مانع کاهش طبیعی
آسکوربیک اسید طی انبارداري میشوند (الدانیا.)2008 ،1
افزایش جزئی دياکسیدکربن درون میوه سبب افزایش فنلها
میشود (کیم ،)2005 ،5ولی بهنظر میرسد با طوالنی شدن
دوره انبارداري در داخل میوههاي واکسزده تجمع
دياکسیدکربن نسبت به اکسیژن افزایش یافته و عالوه بر تولید
ترکیبات فرار ،میزان ترکیبات آنتیاکسیدانی نیز کاهش مییابد.
به همین دلیل کارآیی آنتیرادیکالی گوشت میوه بهویژه در رقم
مورو در ابتداي انبارداري تحت تأثیر واکس باالتر است.
آنالیز حسی
در این پژوهش عالوه بر اینکه برخی از خصوصیات
فیزیکوشیمیایی از طریق روشهاي آزمایشگاهی اندازهگیري و
مورد ارزیابی قرار گرفت به جنبه حسی و چشایی میوهها توسط
افراد با ذائقههاي مختلف نیز توجه شد .با بررسی وضعیت

1. Kiew Wan
2. Oms-Oliu
3. Ayala-Zavala
4. Ladaniya
5. Kim

6. Tietel
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 یا کارآیی آنتیرادیکالی عصارهي پوست میوه طی انبارداريABTS  اثر پوشش واکس در ارزش:0 جدول
Table 7: Effect of wax coating on the ABTS value or antiradical efficiency of fruit peel during storage
پیج

مورو

سیاورز

تامسون

پوشش

)مدت انبار (روز

Page

Moro

Siavaraz

Thomson

Storage duration (day)

3.51±0.036a

3.22±0.057b

3.94±0.075f

4.61±0.15a

3.51±0.036a

3.22±0.057b

3.94±0.075f

4.61±0.15a

2.41±0.009f

2.80±0.003e

4.38±0.011d

3.36±0.006d

1.86±0.003g

3.03±0.003d

2.39±0.006g

3.07±0e

3±0d

2.64±0.006f

3.99±0.003e

3.37±0.006d

3.28±0.003c

3.04±0.003d

4.91±0.006c

3.75±0.006c

2.50±0.006e

3.13±0.006c

5.08±0.006a

2.71±0.006f

3.37±0.006b

3.68±0.006a

5.01±0.006b

4.29±0.006b

Coating
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control

0

30

60

90

 میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند،† در هر ستون و براي هر رقم
† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05)
 یا کارآیی آنتیرادیکالی گوشت میوه طی انبارداريABTS  اثر پوشش واکس در ارزش:3 جدول
پیج

Table 8: Effect of wax coating on antiradical efficiency of fruit pulp during storage
مورو
سیاورز
تامسون
پوشش
)مدت انبار (روز

Page

Moro

Siavaraz

Thamson

2.68±0.036a

2.02±0.036b

2.73±0.057a

2.32±0.058b

2.68±0.036a

2.02±0.036b

2.73±0.057a

2.32±0.058b

1.63±0.006b

1.62±0.003c

1.45±0.003e

1.64±0e

0.80±0.003d

1.53±0.006d

0.89±0.003f

0.82±0.003g

1.62±0.006b

2.32±0.006a

1.78±0.006d

1.85±0.006d

1.67±0.006b

1.98±0.006b

2.03±0.007c

1.56±0.006f

1.48±0.006c

2.02±0.006b

1.81±0.006d

2.18±0.006c

2.71±0.006a

1.67±0.006c

2.12±0.006b

3.56±0.006a

Coating
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control
واکس زده
Wax Coating
واکس نزده
Control

Storage duration (day)
0

30

60

90

 میانگینهاي داراي حروف متفاوت در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداري با هم دارند،† در هر ستون و براي هر رقم
† Values in the same column for each citrus cultivar having different letters are significantly different (P≤0.05)
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شکل  :1آنالیز حسی میوهي رقم تامسون در پایان انبارداري
Fig. 4: Sensory analysis of Thomson variety at the end of the storage

شکل  :5آنالیز حسی میوهي رقم سیاورز در پایان انبارداري
Fig. 5: Sensory analysis of Siavaraz variety at the end of the storage
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شکل  :0آنالیز حسی میوهي رقم مورو در پایان انبارداري
Fig. 6: Sensory analysis of Moro variety at the end of the storage

شکل  :0آنالیز حسی میوهي رقم پیج در پایان انبارداري
Fig. 7: Sensory analysis of Page variety at the end of the storage

میوههاي واکس زده بهویژه در نارنگی تنزل مییابد .بنابراین
شاید با استفاده از واکسهایی که روزنههاي پوست میوه را
بهطور کامل مسدود نکند ،بتوان ضمن حفظ آبمیوه ،مانع
تنفس غیرهوازي در میوه و در نتیجه ایجاد بدطعمی در میوه
شد .پوششهایی که تبادل اکسیژن به درون میوه را کاهش
میدهند در بلندمدت تأثیر منفی روي ترکیبات آنتیاکسیدانی
میوهها در انبار دارد.

در پایان میتوان نتیجهگیري کرد که پوشش واکس مانع
کاهش وزن و چروکیدگی پوست میوه و حفظ عصارهي کل
میوه میشود .همچنین خصوصیات ظاهري و حسی میوه نیز
بهخوبی حفظ میشود .بنابراین با واکس میتوان بازارپسندي
میوه را افزایش داد .ولی ارزش غذایی و طعم میوه را نیز در
مراحل پس از برداشت نباید نادیده گرفت .با اینکه برخی
خصوصیات شیمیایی میوه چون میزان اسیدهاي آلی و قند
میوه دچار تغییر نمیشود ولی طعم و مزهي میوه نیز در
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Investigating Effects of Wax Coating and Storage Duration on Quality and Antiradical
Efficiency of Four Citrus Fruit Cultivars
Fatahi Moghadam1*, J., Kiaeshkevarian2, M. and Golein3, B.
Abstract
The citrus fruit coating is a common postharvest treatment before storage. It seems necessary to study fruit quality and
nutritional value changes in this condition. Orange fruits including, Thomson, Siavaraz (A local cultivar), Moro, and
Page mandarin were used in this experiment. Treatments were included control (Non-coating), wax coating (Britex Ti)
and storage duration (0, 30, 60 and 90 days). Treated fruits were stored at 5°C for 90 days and some qualitative
properties of fruits were evaluated with fruit taken from 0, 30, 60 and 90 days during storage. The results showed that
fruit weight loss in non-waxed fruits were higher than wax-coated fruits during storage. Wax treatment only had a
significant effect on losses of Thomson cultivar during storage. The peel color indices did not change during storage
significantly. No significant differences were observed between coated and non-coated fruits about juice percentage,
pH, TA and TSS during storage. The TSS: TA ratio decreased in all cultivars significantly. Wax caused an enhancing in
antiradical efficiency (in pulp) during two month storage, but reduced again at the end of storage. Finally, sensory
analysis revealed that, waxed fruits had better sense and quality conditions -except of page mandarin- compared with
non-coated fruits.
Keywords: Antioxidant capacity, Sensory quality, Total soluble solids, Titratable acidity
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