بررسي برخي خصوصیات فیزيکوشیمیايي سه رقم سیب
( )Malus domesticaبرای کاربرد در صنايع تبديلي
بهجت تاجالدین ،*aکلثوم جهانمیهن
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مقدمه :سیب ،يکی از محصوالت با ارزش کیفی باالست که در سطح کشور و جهان ،جايگاه ويژهای در سبد غذايی خانوار دارد .تعیین خواص
فیزيکوشیمیايی و مکانیکی آن ،بهمنظور استفاده در حمل و نقل و جابجايی ،انبارمانی و صنايع مختلف تبديلی از اقدامات مهم در راستای
کاهش ضايعات و افزايش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصوالت نهايی است.
مواد و روشها :در اين پژوهش ،خصوصیات فیزيکوشیمیايی چون رطوبت ،رنگ ،سفتی بافت ،مواد جامد محلول ( ،)TSSازت ،اسیديته،
پکتین ،میزان قند کل و قندهای احیا ،و  pHسه رقم سیب بومی ايران (گالب ،شفیعآبادی ،و عروس مشکینشهر) تعیین شد.
يافتهها :نتايج نشان داد که رقم گالب دارای پکتین بیشتر ،قند کمتر ،بريکس بیشتر pH ،پايینتر و سفتی بافت (بدون پوست) باالتری است.
حال آن که رقم عروس مشکینشهر ،دارای پکتین کم ،قند باال ،کمترين میزان رطوبت ،کمترين میزان سفتی بافت ،و بريکس پايینی بود .هر
سه رقم دارای ويتامین  Cبه میزان نسبتا مساوی بوده و میزان ازت کمی داشتند .میزان اسیديته در رقم شفیعآبادی باال بود .شاخص رنگ نیز،
میزان سبزی بیشتر برای رقم گالب و قرمزی بیشتر برای دو رقم ديگر را نشان داد.
نتیجهگیری :بهطور کلی در اين مطالعه ،با توجه به مجموعه خصوصیات مورد اندازهگیری ،رقم گالب با دارا بودن درصد بااليی از میزان
پکتین ،میتواند در صنايعی چون کمپوت ،مربا و غیره؛ و داشتن مقدار ازت باالتر میتواند در تهیه سرکه اهمیت بیشتری داشته باشد .رقم
شفیعآبادی نیز به دلیل دارا بودن مواد جامد محلول بیشتر و قند کل باالتر ،در تهیه برگه و چیپس مهمتر است.
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سیب با نام علمی  ،Malus domesticaاز تیره گلسرخیان
( )Rosaceaeو زيرتیره سیبسانان ( ،)Pomoideaeيکی از
میوههای با ارزش غذايی باال است که تقريبا در همه کشورهای
جهان (عمدتا مناطق معتدله سرد) کشت و پرورش داده
میشود ( .)Morgan et al., 2002سطح تحمل ارقام سیب
به سرما بسیار متفاوت است طوری که میتواند سرمای -35
تا  -40درجه سلسیوس را نیز تحمل کند و در مناطقی با
زمستانهای گرم ،خوب به عمل نمیآيد .عالوه بر اين ،میوه
برای داشتن طعم و مزه مطلوب نیاز به شبهای خنک،
بهويژه در دو ماه پايانی رسیدن دارد .در غیر اين صورت،
میوههای سیب از رنگ کدر و بافت سستی برخوردار شده و
نیز قدرت انباری آنها کاهش میيابد ( Jemric et al.,
 .)2012ايران از کشورهای عمده تولید کننده سیب به حساب
میآيد .طبق آمار مربوط به سال  2014فائو که در حال حاضر
در سايت اين سازمان وجود دارد ،مهمترين کشورهايی که
بیش از يک میلیون تن سیب تولید میکنند 13 ،کشور
هستند .طبق اين گزارش ،چین با حدود  40/9میلیون تن
مقام نخست و پس از آن کشور امريکاست که با حدود 5/2
24
میلیون تن تولید ،مقام دوم جهانی را دارد .در اين میان ،کشور
ايران با حدود  1/6میلیون تن تولید سیب ،در مقام هفتم
جهان قرار گرفته است (.)FAO, 2017
مطالعات دقیقی در کشورهای پیشرفته در مورد تعیین و
ارزيابی ويژگیهای مختلف ارقام متفاوت سیب و انتخاب
ارقام مناسب برای مصارف و مقاصد مختلف اجرا شده است،
چرا که ويژگیهای فیزيکی فرآوردههای کشاورزی،
مهمترين عامل در تعیین استانداردهای صحیح برای طراحی
روشهای درجهبندی ،حمل و نقل ،فرآوری و بستهبندی
هستند .ويژگیهای مکانیکی بافت میوه هم در ارزيابی میزان
حساسیت بافت میوه نسبت به ضربه و آسیب حاصله در طول
برداشت ،حمل و نقل و انبارداری کمک میکند .اطالعات
مربوط به ويژگیهای شیمیايی میوه نیز در تبديل آن به ساير
فرآوردهها از طريق فرآيندهای مختلف ،مفید و ضروری است.
اين فرآيندها ممکن است عملیات سادهای مانند تمیز کردن،
جدا کردن ،شستشو ،جابجايی و توزين را در برگیرد و يا
فرآيندهای تکمیلی (تبديلی) باشد که به نوعی ويژگیهای
محصول را تحت تاثیر قرار میدهد ( Kheiralipour et al.,

 .)2008a; Kheiralipour et al., 2008bکیفیت
فرآوردههای صنايع تبديلی سیب تحت تاثیر ويژگیهای
رسیدن ،صدمهديدگی ،فساد ،اندازه میوه ،شکل میوه ،اندازه
حفرهای که بذر سیب در آن جای میگیرد ،گرانش
مخصوص ،رنگ سیب ،رنگ گوشت سیب ،سفتی ،مواد جامد
محلول ،مواد جامد کل ،اسیديته کل ،میزان  ،pHترکیبات
معطر آلی ،تاننها ،تمايل به قهوهایشدن اکسیداسیونی و
میزان آبدهی قرار دارد .بهمنظور تهیه کمپوت سیب ،نوع
سفت آن مناسبتر است در حالیکه برای تهیه سس سیب،
بهتر است از سیبهای نرمتر استفاده شود .برای تهیه
کنسانتره ،ارقام با اسیديته باال مناسب هستند و برای خشک
کردن ،ارقامی مناسب هستند که بتوانند عملیات قبل از
خشک شدن را با حداقل صدمه تحمل کنند ( Downing,
.)1931
 Javdaniو همکاران ( ،)2012کمترين میزان قهوهای
شدن را در ژنوتیپهای امیدبخش  IRI4 ،IRI1و IRI6
سیب (از مجموعه باغ تحقیقاتی موسسه تحقیقات باغبانی
کرج) تشخیص دادند که ممکن است برای تهیه فرآوردههايی
مانند برش تازه ،آب میوه ،پوره و چیپس خشک شده استفاده
شوند Jalali .و هکاران ( )2013با مطالعه خواص مختلف
چهار رقم سیب در منطقه شمال غرب ايران (ماکو) ،به اين
نتیجه رسیدند که با توجه به باال بودن میزان آب میوه ،و
محتوای آبی آب میوه در رقم کاپاک ( ،)Kapakاين رقم
برای استفاده در کارخانجات تولید آب میوه مناسب است.
 Wuو همکاران ( ،)2007ترکیبات و سطوح قند ،اسیدهای
آلی ،اسیدهای آمینه ،ترکیبات فنلی و اسیدهای چرب را در
هشت رقم سیب تجاری مطالعه کرده و در نتايج خود متوجه
اختالفهای کمی زيادی بین ارقام مختلف سیب ،بهويژه در
ترکیبات فنلی شدند .آنها ،پیشنهاد کردند که از اين
اطالعات و ساير اطالعات تکمیلی برای تحقیقات صنعتی و
فرآيندهای تبديلی استفاده شود Rafiee .و همکاران ()2012
پس از بررسی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی برخی
ارقام سیب ايرانی و تجارتی در استان آذربايجان غربی،
گزارش کردند که رقم سیب فوجی ،دارای بیشترين مقدار
فنل کل و بیشترين مقدار فعالیت آنتیاکسیدانی است و ارتباط
مثبتی بین مقدار فنل کل و درصد فعالیت آنتیاکسیدانی وجود
دارد .در انتخاب بهترين رقم برای تولید فرآوردههايی مثل

مواد و روشها
نمونههای دو رقم سیب "عروس مشکینشهر" و
"شفیعآبادی" از بازار میوه و ترهبار کرج؛ و رقم "گالب
کهنز" از کلکسیون باغ سیب ،مهرشهر کرج تهیه شد .برخی
از خصوصیات فیزيکیوشیمیايی آنها شامل میزان رطوبت،
بافت ،اسیديته ،مواد جامد محلول ،pH ،ويتامین  ،Cپکتین،
ازت (نیتروژن) ،میزان قند کل و قندهای احیا ،و رنگ به شرح
زير اندازهگیری گرديد1 .
 -رطوبت

تعیین رطوبت با استفاده از توزين نمونهها و تغییرات
رطوبت آنها طی دوره زمانی مشخص با استفاده از رابطه 1
انجام گرفت (:)AOAC, 2005
Atago

1

()1

 = M0وزن نمونه
 = M1وزن ظرف و نمونه قبل از خشک کردن
 = M2وزن ظرف و نمونه بعد از خشک کردن
 -سفتي بافت

مقاومت سیب به نیروهای فشاری با استفاده از دستگاه
بافتسنج ( ،Hounsfieldمدل ،H5KSساخت انگلستان)،
به روش نفوذی ( )Penetrationو با میله گرد (پروب) به
قطر  6/4میلیمتر ،سرعت  100میلیمتر بر دقیقه ،و دامنه
نفوذ  15میلیمتر اندازهگیری شد (.)Castro et al., 2008
 -میزان اسیديته قابل سنجش ()TA

با استفاده از روش تیتراسیون در حضور معرف فنل
فتالئین با هیدروکسید سديم (سود)  0/1نرمال و رابطه ،2
اسیديته محاسبه شد (.)Tsegay et al., 2013
(( ×100 )2حجم آب میوه خالص× /)1000نرمالیته سود ×
اکیواالن اسیدمالیک × حجم سود مصرفی = اسیديته ()%
25

 -مواد جامد محلول در آب ()TSS

مواد جامد محلول در آب با استفاده از دستگاه رفراکتومتر
دستی (مدل آتاگو 2،1ساخت ژاپن) ،با آب مقطر در دمای 25
درجه سلسیوس صورت گرفت (.)Anon, 2004
-

pH

 pHبا استفاده از روش پتانسیومتر (دستگاه  pHمتر)
اندازهگیری شد.
-

ويتامین C

اسید آسکوربیک با فرمول بسته  C6H8O6و به جرم
مولکولی  ،176/13به صورت پودر يا کريستال سفید يا کمی
زرد و بیبو است که در اتانول محلول بوده و محلول  2و -6
دیکلروفنل ايندوفنل را بیرنگ میکند و بر اثر قرار گرفتن
در معرض نور تدريجاً تیرهرنگ میشود .اندازهگیری
ويتامین  ،Cبراساس استخراج اسیداسکوربیک نمونه سیب با
استفاده از محلول اسید متافسفوريک ،همراه با اسیداستیک و
Atago

1
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آبمیوه ،چیپس ،پوره و برش تازه بايستی به حجم پلیفنلها
و نوع آنها به دلیل تاثیر بر رنگ ،تلخی و سفتی میوه توجه
کرد ( Gorji Chakespari .)Javdani et al., 2012و
همکاران ( ،)2010با بررسی ويژگیهای فیزيکی و تغذيهای
دو رقم سیب گالب و شفیعآبادی گزارش کردند که با در نظر
گرفتن میزان باالی  TSSو  TAو نیز بزرگی ابعاد مربوط به
طول و عرض و قطر در سیب شفیعآبادی ،رقم مذکور نسبت
به سیب گالب دارای مزه ترشتر و اندازه بزرگتری است.
مقدار مواد جامد محلول و اسیديته کل سیب میتواند تاثیر
مهمی در تعیین کیفیت ارقام سیب داشته باشد ،به همین
دلیل برای مقايسه مطلوبیت طعم سیب ،از نسبت مواد جامد
محلول به اسیديته کل ( )TSS/TAاستفاده میشود
( .)Iacopini et al., 2010بیشترين مقدار اين نسبت مربوط
به ارقام اطلسی ،کرمانشاه ،کهنز و شیخی است که همگی از
نوع گالب هستند ( Faramarzi et al., 2014; Ghorbani
.)et al., 2013
به هر حال ،با توجه به وجود ضايعات و تلفات بیشتر سیب
کشور نسبت به استانداردهای جهانی ،تعیین ويژگیهای
مختلف ارقام سیب موجود در ايران و تعیین نوع استفاده از
هر يک از ارقام در صنايع تبديلی ضرورت دارد .اين مقاله به
مطالعه برخی از ويژگیهای فیزيکوشیمیايی مهم چند رقم
سیب بومی ايران میپردازد.

 = (M1 – M2) / M0 × 100درصد رطوبت
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در نهايت تیتراسیون با ماده رنگی  2و  -6دیکلروفنل
ايندوفنل تا ظهور رنگ صورتی روشن اجرا گرفت .در نهايت
مقدار اسید آسکوربیک بر حسب میلیگرم در  100گرم نمونه
با استفاده از رابطه  3محاسبه شد (.)Anon, 2011
()3

 = ])Vo - V1( × m1[ ×100/m0اسید آسکوربیک
(میلیگرم در  100گرم)

 = m0جرم نمونه بر حسب گرم که در آزمايش تیتراسیون
بهکار رفته است.
 = m1جرم اسیدآسکوربیک برحسب میلیگرم که معادل
يک میلیلیتر از محلول ماده رنگی است.
 =V0حجم محلول ماده رنگی بر حسب میلیلیتر که
برای تیتراسیون نمونه استفاده شده است.
 =V1حجم محلول ماده رنگی بر حسب میلیلیتر که در
آزمون شاهد استفاده شده است.
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با استفاده از روش شیمیايی متداول 25 ،گرم نمونه با
 400میلی لیتر آب به مدت يک ساعت جوشانده شد .سپس،
به صاف شده آن با کاغذ واتمن شماره  300 ،4میلیلیتر آب
و 10میلیلیتر محلول  NaOHاضافه گرديد و به مدت يک
شبانه روز نگهداری شد .بعد 50 ،میلیلیتر اسید استیک نرمال
و  25میلیلیتر محلول کلريدکلسیم اضافه شده و به مدت
يک ساعت نگهداری گرديد .پس از آن ،يک دقیقه جوشید و
با کاغذ صافی صاف شد .سپس ،چند قطره محلول نیترات
نقره اضافه شده و با ظرف پتری در آون قرار گرفت .بدين
ترتیب ،وزن پکتات کلسیم مشخص گرديد ( Saini et al.,
.)2006
 -مقدار ازت

با استفاده از دستگاه رنگسنج مینولتا ( Konica

 ،Minoltaمدل  ،CR-400ساخت ژاپن) ،شاخصهای ،L
 bو  ،aبه صورت عددی برای رنگ پوست و گوشت سیب
گزارش شد .چون سیب دارای رنگ يکدستی نیست و دارای
رگههای رنگی میباشد ،بنابراين ،در اندازهگیری عامل رنگ،
از سه نقطه تعريف شده روی پوست که دارای رنگ يکسانی
نیستند (نه سه نقطه تصادفی) ،نمونهبرداری انجام شده و
متوسط آنها گزارش گرديد L .نماد روشنايی رنگ (از L=0
برای سیاه تا  L=100برای سفید)  a ،نماد سبزی -قرمزی
رنگ (از  a=-60برای سبز تا  a=+60برای قرمز) ،و  bنماد
آبی -زرد (از  b=-60برای آبی تا  b=+60برای زرد) است.
قبل از اندازهگیری رنگ هر نمونه ،دستگاه با استفاده از يک
سطح سفید استاندارد ( )L=100کالیبره شد ( Konica
.)Minolta Sensing, 2007
 -تجزيه و تحلیل آماری

 -پکتین
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 -رنگ

(نیتروژن) 1

مقدار ازت (نیتروژن) با استفاده از روش استاندارد سازمان
ملی استاندارد ايران صورت گرفت (.)Anon, 2010
 -میزان قندهای احیا و غیر احیا (قند کل)

قند کل با روش تشريح شده توسط  Sainiو همکاران
( )2006اجرا شد.
One-way ANOVA

1

قالب آماری بهصورت طرح کامال تصادفی شامل سه رقم
گالب کهنز ،شفیعآبادی ،و عروس مشکینشهر بود .نتايج
دادههای حاصل از هر يک از متغیرهای وابسته کمی و کیفی،
در سه تکرار ،از طريق تجزيه واريانس يک طرفه 1بررسی
گرديد .نتايج مقايسه میانگینهای متغیرهای مختلف به روش
آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDصورت گرفت.
2

يافتهها
خصوصیات فیزيکوشیمیايی سه رقم سیب بومی ايران،
به عنوان متغیرهای وابسته شامل میزان رطوبت ،اسیديته،
 ،pHمواد جامد محلول ،مقدار پکتین ،قندکل ،قند احیاء،
میزان ازت ،ويتامین  ،Cسفتی پوست و سفتی بافت سیب ،و
رنگ (شاخصهای  b ،a ،Lبرای پوست و بافت سیب) انجام
گرفت .تجزيه واريانس يک طرفه تاثیر سه رقم سیب بومی
ايران بر هر يک از متغیرهای وابسته که از طريق انجام
آزمونهای مختلف در سه تکرار بدست آمد ،بررسی شد و
نتايج آن در بیشتر موارد حکايت از وجود اختالف معنیدار
بود .همچنین ،مقايسه میانگینهای متغیرهای مختلف به
روش  LSDانجام شد .نتايج تجزيه واريانس و مقايسه
One-way ANOVA

1

 -خصوصیات فیزيکي

رطوبت :جدول تجزيه واريانس حاصل از تاثیر رقم سیب
بر شاخص رطوبت سیب نشان داد که رقم سیب در سطح
اطمینان ( %99سطح احتمال  )%1بر میزان رطوبت سیب
موثر است .با توجه به اطالعات حاصل از روش  LSDو
مقايسه میانگینها در جدول  ،1معلوم شد که دو رقم گالب
و شفیعآبادی در يک گروه يکسان قرار دارند .طبق اين جدول
در سطح احتمال  ،p>0/05میزان رطوبت در رقم شفیعآبادی
با میزان 77درصد بیشترين مقدار و رقم عروس مشکینشهر
کمترين مقدار را با میزان  62درصد دارد .اختالف آماری بین
ارقام شفیعآبادی و گالب معنیدار نبود.
میزان سفتي میوه سیب (با پوست) :تجزيه واريانس
دادههای حاصل از نیروی وارد شده بر میوه سیب (با پوست)،
نشان داد که رقم سیب تاثیر معنیداری بر سفتی سیب با
پوست ندارد .مقايسه میانگینها (جدول  )1نیز معلوم کرد که
هر سه رقم با هم اختالف معنیداری نداشته و در يک گروه
يکسان قرار دارند.
میزان سفتي بافت میوه سیب (بدون پوست):

اگرچه تجزيه واريانس داده های حاصل از نیروی وارد شده
بر گوشت میوه سیب معلوم کرد که رقم سیب در سطح
اطمینان ( %99سطح احتمال  )%1بر میزان سفتی گوشت
سیب موثر است ،جدول  1نشان میدهد که اختالف آماری
بین ارقام عروس و شفیعآبادی معنیدار نبوده و اين دو رقم

 -خصوصیات شیمیايي

اسیديته :نتايج جدول تجزيه واريانس حاصل از تاثیر
رقم سیب بر میزان اسیديته ،معنیدار بودن تاثیر رقم سیب
در سطح اطمینان ( %99سطح احتمال  )%1بر مقدار اسیديته
سیب را نشان داد .مطابق جدول مقايسه میانگینها (جدول
 ،)2معلوم شد که هر يک از سه رقم در گروهی جداگانه قرار
دارند و به طور معنیداری ( ،)p>0/05اختالف اماری بین
میزان اسیديته ارقام مختلف سیب وجود دارد .میزان اسیديته
در رقم شفیعآبادی با میزان 0/32درصد بیشترين و رقم
عروس مشکین کمترين مقدار را با میزان  0/22دارا است.
مواد جامد محلول :با توجه به معنیدار بودن تاثیر رقم
سیب بر میزان مواد جامد محلول در سطح اطمینان %99
(سطح احتمال  ،)%1مقايسه میانگینها (جدول  )2نشان می-
دهد که هر يک از سه رقم در گروهی جداگانه قرار دارند.
میزان مواد جامد محلول در رقم شفیعآبادی با میزان
12/76درصد ،بیشترين مقدار و رقم عروس مشکین کمترين
مقدار را با میزان  9/73درصد دارد.
 :pHجدول تجزيه واريانس حاصل از تاثیر رقم سیب بر
شاخص  pHنشان داد که رقم سیب در سطح اطمینان ٪99
(سطح احتمال  )٪1بر میزان  pHسیب موثر است .مطابق
جدول مقايسه میانگینها (جدول  )2معلوم شد که دو رقم
گالب و عروس مشکین در گروه يکسان قرار دارند .در سطح
احتمال  ،p>0/05میزان  pHدر رقم شفیعآبادی با میزان
 4/37بیشترين و در رقم گالب کمترين مقدار را با میزان
 4/12دارد .اختالف آماری بین دو رقم گالب و عروس
مشکین معنیدار نبود.

جدول  -1برخي ويژگيهای فیزيکي سه رقم سیب بومي ايران (میانگین  ±خطای استاندارد)
رقم

رطوبت ()%

سفتي میوه ،با پوست ()N

سفتي میوه ،بدون پوست ()N

گالب

73/7 ± 1/5 a

31/26 ± 3/2 a

29/47 ± 5/25 a

شفیعآبادی

77/7 ± 1/95 a

19/67 ± 2/80 a

13/49 ± 3/85 b

عروس مشکینشهر

62/00± 0/82 b

21/91 ± 1/5 a

13/65 ± 2/75 b

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون ،در سطح اطمینان ( %95سطح احتمال  )%5آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند.
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میانگینها در جدولهای  1تا  3خالصه شده است که به
تفکیک متغیرها بحث خواهد شد .يادآور میشود ،در جداول
زير ،میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون ،اختالف
معنیدار ندارند.

در يک گروه يکسان قرار دارند.
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جدول  -2ترکیب شیمیايي سه رقم سیب بومي ايران (میانگین  ±خطای استاندارد)
ترکیب شیمیايي

رقم
گالب

شفیعآبادی

عروس مشکینشهر

اسیديته ()%

0/297 ±0/03 b

0/321 ± 0/16 a

0/227 ± 0/05 c

مواد جامد محلول ()%

11/66 ± 0/37 b

12/77 ± 0/14 a

9/73 ± 1/05 c

pH

4/12 ± 1/73 b

4/37 ± 2/61 a

4/14 ± 0 b

ويتامین( Cمیلیگرم در  100گرم)

7/95 ± 0/05 a

7/96 ± 0/075 a

7/95 ± 0/05 a

پکتین ()%

4/46 ± 2/35 a

2/70 ± 2/5 b

0/72 ± 1/85 c

ازت ()%

0/067 ± 0/057 a

0/057 ± 0/036 b

0/056 ± 0/75 b

قندکل ()%

0/70 ± 3/5 a

1/04 ± 3/5 b

0/99 ± 3/7 a

قنداحیا ()%

30/62 ± 2/5 a

32/27 ± 2/5 a

22/37 ± 2/25 b

میانگینهای با حروف مشابه در هر سطر ،در سطح اطمینان ( %95سطح احتمال  )%5آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند
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ويتامین  :Cجدول تجزيه واريانس حاصل از تاثیر رقم
سیب بر میزان ويتامین  Cمعلوم کرد که رقم سیب بر مقدار
ويتامین  Cسیب تاثیری ندارد .جدول مقايسه میانگینها
(جدول  )2نیز بیانگر اين است که هر سه رقم در يک گروه
قرار دارند .يعنی اختالف آماری معنیداری ( )p<0/05بین
 28مقدار ويتامین  Cارقام مختلف سیب وجود نداشت.
پکتین :در اين تحقیق ،تاثیر رقم سیب بر شاخص پکتین
آن در سطح اطمینان ( %99سطح احتمال  )%1معنیدار شد.
جدول مقايسه میانگینها (جدول  )2نشان میدهد که هر
رقم در گروهی متفاوت قرار دارد .مطابق اين جدول ،در سطح
احتمال  ،%5رقم گالب با  4/46درصد ،و رقم عروس مشکین
با  0/72درصد ،به ترتیب بیشترين و کمترين مقدار پکتین را
داشتند.
مقدار ازت (نیتروژن) :تجزيه واريانس حاصل از
دادههای میزان ازت ارقام سیب در سطح اطمینان ٪95
(سطح احتمال  )٪5نشان داد که رقم سیب بر میزان ازت آن
تاثیر دارد اما مقايسه میانگینها (جدول  )2مشخص کرد که
اختالف آماری بین ارقام شفیعآبادی و عروس مشکین معنی-
دار نیست و اين دو رقم ،در گروه يکسانی قرار دارند .بیشترين
و کمترين میزان ازت بهترتیب به رقم گالب با میزان 0/067
و رقم عروس مشکینشهر با میزان  0/056مربوط است.
قندکل :اگرچه رقم سیب در سطح اطمینان ( ٪99سطح
احتمال  )٪1بر مقدار قندکل سیب موثر بود ،مقايسه

میانگینها (جدول  )2نشان داد که دو رقم گالب و عروس-
مشکین در يک گروه يکسان قرار دارند .يعنی اختالف آماری
معنیداری بین اين دو رقم از نظر محتوای قند کل وجود
ندارد .رقم شفیعآبادی با میزان  1/04درصد ،بیشترين و رقم
گالب با میزان  0/7کمترين مقدار قندکل را داشتند.
قند احیاء :جدول تجزيه واريانس حاصل از تاثیر رقم
سیب بر شاخص قند احیا ،معنیدار بودن آن را در سطح
اطمینان ( ٪99سطح احتمال  )٪1بر میزان قند احیا سیب
نشان داد .همان طور که در جدول  2مشخص است ،دو رقم
گالب و شفیعآبادی در يک گروه يکسان قرار دارند و اختالف
آماری بین آنها وجود ندارد .میزان قند احیا در رقم شفیع-
آبادی  32/27درصد بیشترين و در رقم عروس مشکینشهر
با  22/37درصد کمترين مقدار را دارد .با توجه به نتايج ،بیش
از نیمی از قند موجود از نوع احیا است که اين نسبت برای
رقم عروس مشکینشهر کمتر بوده و دارای قند احیا پايین-
تری است.
 -خصوصیات رنگ

تجزيه واريانس حاصل از دادههای شاخص روشنايی ()L
پوست سیب نشان داد که رقم سیب در سطح اطمینان ٪99
(سطح احتمال  )٪1بر میزان روشنايی پوست سیب موثر
است .همچنین ،باتوجه به اطالعات حاصل از روش LSD
در سطح احتمال  %5و مقايسه میانگینها در جدول  ،3معلوم

بحث
نتايج اندازهگیری خصوصیات فیزيکوشیمیايی سه رقم
سیب بومی ايران نشان داد که از نظر مقدار رطوبت ،رقم
شفیعآبادی با میزان 77درصد بیشترين و رقم عروس
مشکینشهر کمترين مقدار را با میزان  62درصد دارد.
معموال ،دامنه رطوبت در ارقام مختلف سیب تازه بین  80تا
 85درصد است که شرايط برداشت ،شرايط حمل و نقل از
جمله دما ،و زمان انبارداری سیب ،تاثیر مستقیمی بر کاهش
رطوبت آن دارد (.)Bakhshi Khaniki et al., 2011
ممکن است کم بودن میزان رطوبت اين سه رقم سیب هنگام
آزمون ،ناشی از گرمای زمان خريد و بهويژه برای رقم عروس
مشکین ناشی از انبارمانی و خیلی تازه نبودن اين رقم در
زمان خريد باشد .میزان اسیديته در رقم شفیعآبادی با میزان
0/32درصد بیشترين و در رقم عروس مشکین کمترين
( 0/22درصد) را دارد Bakhshi Khaniki .و همکاران
( )2011نیز با بررسی تغییرات بیوشمیايی دو رقم سیب گالب

جدول  -3شاخصهای رنگ سه رقم سیب بومي ايران (میانگین  ±خطای استاندارد)
رقم

 aگوشت

 Lگوشت

گالب

b

شفیع آبادی

79/127±4/6

83/307±2/47a

a

-6/830±7/42

 bگوشت
a

21/837±8/47

 Lپوست
a

70/02 ±2/40

64/26 ±0/95b 18/723±4/05a -2/603±3/93a

عروسمشکین 16/137±6/38a -1/863±2/35b 82/127±0/43 ba

55/85 ±0c

 aپوست
a

-14/81± 0/79

 bپوست
a

40/40 ± 1/95

-14/93±1/15b

31/45±1/71b

23/02 ± 4/08c

26/71 ± 1/31c

میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون ،در سطح اطمینان ( %95سطح احتمال  )%5آزمون  LSDاختالف معنیدار ندارند
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شد که هر سه رقم در گروهی جداگانه قرار دارند .میزان
شاخص  Lدر رقم گالب با میزان  70/02بیشترين و در رقم
عروس مشکین کمترين مقدار با میزان  55/85را دارد .با
توجه به معنیدار شدن تاثیر رقم سیب بر شاخص سبز-
قرمزی ( )aپوست میوه سیب در سطح اطمینان ( ٪99سطح
احتمال  ،)٪1مقايسه میانگینها در جدول  ،3نشان میدهد
که هر سه رقم در گروهی جداگانه قرار دارند .میزان شاخص
 aدر رقم عروس مشکین با میزان  23/02بیشترين مقدار و
رقم گالب کمترين مقدار را با میزان  -14/18دارا بود.
شاخص  aبین  -120تا  120رنگ سبزی تا قرمزی را نشان
میدهد که در نتايج معلوم شد که سیب گالب در پوست خود
سبزی بیشتر و شفیعآبادی و عروس مشکین قرمزی بیشتری
دارند .تجزيه واريانس حاصل از تاثیر رقم سیب بر شاخص
آبی -زرد ( )bپوست میوه سیب در سطح اطمینان ٪99
(سطح احتمال  )٪1معنیدار شد .مقايسه میانگینها (جدول
 )3نشان میدهد که هر سه رقم در گروهی جداگانه قرار
دارند .میزان شاخص  bدر رقم گالب با میزان 40/40
بیشترين و در رقم عروس مشکین کمترين مقدار را با میزان
 26/71دارد .از آنجايی که شاخص  bبین  -60تا  60رنگ
آبی تا زردی را نشان میدهد ( Konica Minolta
 ،)Sensing, 2007اين ارقام سیب ،دارای رنگ زردی
هستند.
عالوه بر سنجش رنگ سیب با پوست ،شاخصهای رنگ
مربوط به گوشت میوه سیب نیز اندازهگیری شد .تجزيه
واريانس دادههای مربوط به شاخص روشنايی ( )Lگوشت
میوه سیب نشان داد که رقم سیب ،تاثیر معنیداری بر میزان
 Lگوشت سیب ندارد .جدول  3نیز نشان میدهد که بین
ارقام مختلف سیب ،اختالف اماری معنیداری ( )p>0/05از
نظر میزان شاخص  Lوجود ندارد .اما به دنبال معنیدار شدن
تاثیر رقم سیب بر شاخص سبز -قرمزی ( )aگوشت سیب در

سطح اطمینان ( ٪99سطح احتمال  ،)٪1مقايسه میانگین ها
(جدول  )3معلوم کرد که رقم عروس مشکین در گروهی
متفاوت از دو رقم ديگر قرار دارد .اختالف آماری معنیدار
بین ارقام گالب و شفیعآبادی وجود ندارد و اين دو رقم در
يک گروه يکسان هستند .رقم گالب با میزان  -6/83و رقم
عروس مشکین با میزان  ،-1/83به ترتیب بیشترين و
کمترين مقدار شاخص  aرا دارند (جدول  .)3همچنین ،نتايج
تجزيه واريانس دادههای حاصل از شاخص آبی -زرد ()b
نشان داد که رقم سیب تاثیر معنیداری بر میزان  bگوشت
سیب ندارد .جدول  3نیز نشان میدهد که هر سه رقم در
يک گروه يکسان قرار دارند و اختالف معنیداری ()p<0/05
بین آنها نیست.
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و شفیعآبادی در زمان برداشت و پس از انبارداری ،به اين
نتیجه رسیدند که بین اين دو رقم ،اختالف معناداری از نظر
اسیديته،وجود دارد .با توجه به معنیدار بودن تاثیر رقم سیب
بر میزان مواد جامد محلول در سطح اطمینان ( %99سطح
احتمال  ،)%1میزان مواد جامد محلول در رقم شفیعآبادی با
میزان 12/76درصد ،بیشترين مقدار و رقم عروس مشکین
کمترين مقدار را با میزان  9/73درصد دارد .از آنجايی که
میزان مواد جامد محلول با میزان قند ارتباط مستقیمی دارد،
نتايج میزان قند کل تايیدی بر صحت نتايج مواد جامد محلول
میباشد Bakhshi Khaniki .و همکاران ( )2011نیز
گزارش کردند که بین دو رقم سیب گالب و شفیعآبادی،
اختالف معناداری از نظر مواد جامد محلول وجود دارد .در
سطح احتمال  ،p>0/05میزان  pHدر رقم شفیعآبادی با
میزان  4/37بیشترين و در رقم گالب کمترين مقدار را با
میزان  4/12دارد .در نتايج اسیديته نیز میزان اسیديته در رقم
شفیعآبادی باال بود که منطقا بايد دارای  pHپايینتری
میبود اما باالترين میزان  pHنیز در رقم شفیعآبادی مشاهده
شد که احتماال مربوط به اسیدهای فرار و عوامل ايجاد عطر
و طعم است Gorji Chakespari .و همکاران ( )2010نیز
 30با بررسی ويژگیهای فیزيکی و تغذيهای دو رقم سیب گالب
و شفیعآبادی گزارش کردند که رقم شفیعآبادی نسبت به
سیب گالب دارای مزه ترشتری است .بهطور کلی ،میزان
ويتامین  Cارقام مختلف سیب متفاوت است .باالترين میزانی
که برای ارقام داخلی گزارش شده است 17/64 ،میلیگرم در
 100گرم ،متعلق به سیب طاليی است ( Nikniaz et al.,
 .)2009در حالی که میزان اين ويتامین در رقمهای آمريکايی
بین  3تا  19میلیگرم در  100گرم ،ارقام کانادايی بین 6/3
تا  18/5میلیگرم در  100گرم ،رقمهای فرانسوی بین 4/4
تا  10/8میلیگرم در  100گرم و برای ارقام انگلیسی حدود
 14/4میلیگرم در  100گرم است ( .)Lee, 2012پکتین،
ترکیبی است که در گیاهان مختلف وجود دارد .اين ترکیب،
يک مادهی لزج و ژالتینی است که در مجاورت آب ،حجم
آن افزايش میيابد .در واقع ،اين ماده نوعی قند (گلوسید)
است که به میزان قابل توجهی در میوههای مختلفی مانند
سیب ،انگور ،کشمش بیدانه و لیموترش وجود دارد .میزان
اين فیبر در سیبهای تازه يا نارس بسیار بیشتر بوده و سفتی
سیبهای تازه يا سیب سبز به دلیل وجود پکتین است .هر

چه سیب رسیدهتر و کهنهتر شود ،میزان پکتین آن نیز کمتر
میشود ( .)Carre & Haynes, 1922اهمیت اقتصادی اين
محصول عمدتا به توانايی آن درتشکیل ژل در ترکیب با شکر
(قند) و اسید مربوط بوده و بنابراين در صنايعی چون کمپوت،
مربا و غیره مهم است .در اين تحقیق ،در سطح احتمال ،%5
رقم گالب با  4/46درصد ،و رقم عروس مشکین با 0/72
درصد ،به ترتیب بیشترين و کمترين مقدار پکتین را داشتند.
با اين که گفته شده است میزان پکتین سیب عمدتا کمتر از
1درصد است ( ،)Lee, 2012مقدار پکتین ارقام گالب و
شفیعآبادی نسبتا باال است )1997( Baker .مقدار پکتین
سیبها را بین  0/14تا  1/15درصد وزنی بیان کرده و عوامل
رقم ،شرايط رشد ،و رسیدن را بر مقدار آن موثر دانسته است.
مقدار ازت در سیب اهمیت دارد بويژه وقتی که قرار باشد از
آن ،سرکه سیب تهیه شود .زيرا در تهیه سرکه ،عالوه بر قند
(به عنوان منبع کربن) که منبع اصلی تغذيه مخمر است،
مخمر برای رشد نیاز به منبع ازت و عوامل کمکی رشد مانند
مواد معدنی و ويتامین دارد .بیشترين و کمترين میزان ازت
بهترتیب به رقم گالب با میزان  0/067و رقم عروس
مشکینشهر با میزان  0/056مربوط است .از نظر مقدار قند
کل ،رقم شفیعآبادی با میزان  1/04درصد ،بیشترين و رقم
گالب با میزان  0/7کمترين مقدار قندکل را داشتند .میزان
قند احیا نیز در رقم شفیعآبادی با  32/27درصد بیشترين و
در رقم عروس مشکینشهر با  22/37درصد کمترين مقدار
را دارد .با توجه به نتايج ،بیش از نیمی از قند موجود از نوع
احیا است که اين نسبت برای رقم عروس مشکینشهر کمتر
بوده و دارای قند احیا پايینتری است .رنگ پوست میوه،
يکی از خصوصیات ظاهری سیب است که در جذب مشتری
تاثیر زيادی دارد و تغییرات آن نیز در صنايعی چون صنعت
بستهبندی حائز اهمیت است .در اين تحقیق ،میزان شاخص
 Lدر رقم گالب با میزان  70/02بیشترين و در رقم عروس
مشکین کمترين مقدار با میزان  55/85را دارد .میزان شاخص
 aدر رقم عروس مشکین با میزان  23/02بیشترين مقدار و
رقم گالب کمترين مقدار را با میزان  -14/18دارا بود.
شاخص  aبین  -120تا  120رنگ سبزی تا قرمزی را نشان
میدهد و در نتايج معلوم شد که سیب گالب در پوست خود
سبزی بیشتر و شفیعآبادی و عروس مشکین قرمزی بیشتری
دارند .میزان شاخص  bدر رقم گالب با میزان 40/40

نتیجهگیری
نتايج حاصل از مقايسه خصوصیات فیزيکوشیمیايی ارقام
مختلف سیب نشان داد که میزان پکتین در رقم گالب بیشتر
بوده و دارای قند کمتری است .بريکس باال و سفتی باالی
بافت اين رقم نیز گواهی بر اين حقیقت میباشد .حال آن که
رقم عروس مشکین شهر ،دارای پکتین کم ،قند باال ،و
کمترين میزان رطوبت بود که عالوه بر اختالف مربوط به
رقم ممکن است ناشی از انبارمانی و کهنه بودن اين رقم در
زمان خريد باشد .همچنین اين رقم ،دارای کمترين میزان
سفتی بافت و بريکس پايینی بود .هرچند اختالف معنیداری
( )p>0/05بین ارقام مختلف از نظر سفتی میوه سیب (با
پوست) مشاهده نشد .هر سه رقم دارای ويتامین  Cبه میزان
نسبتا مساوی بوده و میزان ازت در رقم گالب بیش از دو رقم
ديگر بود .میزان اسیديته در رقم شفیعآبادی باال بود و از نظر
حسی نیز بوی قویتری داشت که ناشی از اسیدهای آلی و
فرار عامل ايجاد عطر و طعم در سیب است .رقم گالب دارای
 pHپايینتری نسبت به ساير ارقام بود که با ترشی نسبی
اين رقم همخوانی دارد .از نظر شاخص رنگ نیز با توجه به
سبز بودن رقم گالب و سرخ بودن ارقام عروس مشکین و
شفیعآبادی ،نتايج میزان سبزی بیشتر برای رقم گالب و
قرمزی بیشتر برای دو رقم ديگر نشان داد .بهطور کلی در
اين مطالعه ،با توجه به مجموعه خصوصیات مورد
اندازهگیری ،رقم گالب ،عالوه بر تازهخوری ،با دارا بودن
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بیشترين و در رقم عروس مشکین کمترين مقدار را با میزان
 26/71دارد .از آنجايی که شاخص  bبین  -60تا  60رنگ
آبی تا زردی را نشان میدهد ( Konica Minolta
 ،)Sensing, 2007اين ارقام سیب ،دارای رنگ زردی
هستند .تغییرات اين شاخص ها طی مدت نگهداری يا بسته
بندی سیب ،عامل کیفی مهمی در قضاوت شرايط سیب
است .عالوه بر سنجش رنگ سیب با پوست ،شاخصهای
رنگ مربوط به گوشت میوه سیب نیز اندازهگیری شد .در
مصارف غیر از تازهخوری ،رنگ گوشت میوه نیز ممکن است
عامل موثری در انتخاب رقم برای فرآوری باشد .به هرحال،
رقم گالب با میزان  -6/83و رقم عروس مشکین با میزان
 ،-1/83به ترتیب بیشترين و کمترين مقدار شاخص  aرا
دارند (جدول .)3

درصد بااليی از میزان پکتین (به دلیل توانايی تشکیل ژل)،
میتواند در صنايعی چون کمپوت ،مربا و غیره؛ و داشتن مقدار
ازت باالتر (به دلیل يکی از منابع مهم در تغذيه مخمر) می-
تواند در تهیه سرکه اهمیت بیشتری داشته باشد .رقم شفیع-
آبادی نیز به دلیل دارا بودن مواد جامد محلول بیشتر و قند
کل باالتر ،ممکن است در تهیه برگه و چیپس مهمتر است.
با توجه به اين که سن درختان هنگام برداشت میوه و
نوع پايه درخت ممکن است روی خواص فیزيکی شیمیايی
آن موثر باشد ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای مشابه ،اين
دو عامل نیز در نظر گرفته شود .برای به حداقل رساندن
خطاهای آزمايشی ،در صورتی که هدف مطالعه فقط و فقط
مقايسه بین ارقام باشد ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای
مشابه ،عواملی چون زمان برداشت ،شرايط نگهداری ،و حمل
و نقل محصول تا محل مطالعه برای تمام ارقام مدنظر قرار
گرفته و حتیالمقدور يکسان باشد.
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Introduction:Apple is one of the most valuable high quality products in the world that plays 7
a specific role in the household food basket. Measurement of physicochemical and
mechanical properties of fruits is necessary to reduce their wastes, increase quality, and
reduce the products final cost in the transportation and handling, storage and processing
industries.
Materials and Methods: In this study, some physicochemical parameters of three varieties of
Iranian native apples (Golab, Shafiabadi, and Arous Meshkinshar) such as moisture, color,
firmness, total soluble solids (TSS), acidity (based on malic acid), pectin, and pH were
measured according to the standard methods.
Results: The results showed that Golab variety has more pectin content, less sugar, more brix,
lower pH, and higher firmness, while the Arous Meshkinshahr had low pectin, high sugar
content, low moisture content, with lower firmness and brix. All three apple varieties had
almost equal quantities of ascorbic acid (vitamin C) and little nitrogen. Shafiabadi variety was
high in acidity. In point of color index, there was more greenness for Golab and redness
concerned other two varieties.
Conclusion: In terms of measured physicochemical properties in this study, Golab variety
due to also high percentage of pectin content might be used in industries such as canning, jam
making; and having higher nitrogen content might be used in vinegar production. Shafiabadi
variety due to higher soluble solid content and total sugar might be employed for production
of dried apple and apple flakes.

