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تاثیر زمان برداشت گوجهفرنگی بر کیفیت رب گوجهفرنگی
1

مریم افراسیابی ،1یحیی مقصودلو ،2مهدی کاشانینژاد ،2فاطمه شهدادی

 1دانشآموخته دکتری گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

2

استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دریافت1331/11/3 :؛ تاریخ پذیرش1331/11/11 :
*مسئول مکاتبهy.maghsoudlou@gau.ac.ir :

چکیده
زمان برداشت محصول نقش عمدهای در ویژگیهای کیفی گوجهفرنگی و رب گوجهفرنگی ایفا میکند .در این مطالعه
اثر زمان برداشت (ماههای شهریور ،مهر و آبان) بر ویژگیهای کیفی رب گوجهفرنگی (بریکس ،pH ،رنگ ،اسیدیته،
قوام ،مواد جامد کل و مواد جامد نامحلول در آب) با استفاده از طرح کامال تصادفی با سه تکرار بررسی شد .رب
تولیدی از گوجهفرنگی برداشت شده در شهریور ماه ،باالترین مقدار  ، pHبریکس ،مواد جامد کل ،مواد جامد نامحلول
در آب و پایینترین میزان اسیدیته و رنگ را نشان داد؛ در حالی که رب حاصل از گوجهفرنگی برداشت شده در ماه
آبان ،کمترین مقدار  ،pHبریکس ،قوام ،مواد جامد نامحلول در آب و بیشترین میزان اسیدیته و رنگ را داشته است.
به طور کلی ،اغلب ویژگیهای کیفی رب تولیدی در شهریور ماه ،تحت تاثیر دمای باالی این ماه ( 22-31/8درجه
سانتیگراد) مطلوبتر بوده و با کاهش دما ،دچار افت شده است.
واژگان کلیدی :زمان برداشت محصول ،کیفیت ،رب گوجهفرنگی ،خواص فیزیکوشیمیایی

مقدمه
رب گوجهفرنگی از جمله محصوالتی است که در
فرموالسیون فراوردههای دیگر نیز مورد استفاده
قرار میگیرد .از این رو در صنایع غذایی ،بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .پارامترهای اصلی
کیفیت که باید در این ماده غذایی مورد ارزیابی
واقع شوند ،شامل ماده خشک (درصد کل مواد
جامد) ،مواد جامد محلول (بریکس) ،اسیدیته قابل
تیتراسیون (معادل درصد اسید سیتریک)pH ،

محلول ،ویسکوزیته ناخالص (جریان بوستویک)،

و رنگ ( )a/bمیباشد .از آنجا که بسیاری از این
مقادیر را میتوان از طریق اندازهگیریهای مشابه
بر روی میوههای تازه همگن (که خمیر و یا پوره
نیز نامیده میشود) پیشبینی کرد ،ارزیابیها بر
روی میوه در زمان برداشت انجام گرفته است .در
واقع به منظور افزایش دقت در پیشبینی گرانروی،
باید میوه قبل از تبدیل شدن به پوره ،حرارت داده
شود (ولکات و همکاران .)1381 ،پس از سالها
آزمایش ،محدوده متداول برای هر یک از عوامل
شناخته شده است (دادومو و همکاران )1331 ،و
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معموال مقدار آنها در میان پردازشگرها مشابه می-

دهد (مارتینز1331 ،؛ بکر .)1331 ،درجه حرارت

باشد .با این حال ،ممکن است مقادیر هدف برای

باال از عوامل مهم محدود کننده بهرهوری در فصول

محصوالت نهایی مختلف ،متفاوت باشد و برای

گرم است و تاثیر منفی بر روی فاز رویشی و

شاخصهای کیفی ویژه مثل ویسکوزیته ،برخی از

زایشی گوجهفرنگی دارد که در نهایت ،عملکرد و

ارقام امتیاز باالیی به خود اختصاص میدهند.

کیفیت میوه را کاهش میدهد (ساتو و همکاران،

هدف از تحقیق حاضر بهینهسازی زمان برداشت

2111؛ پرسمان و همکاران .)2112 ،هدف از

محصول از نظر کیفیت محصول نهایی میباشد.

تحقیق حاضر بهینهسازی زمان برداشت جهت

مدلسازی تاثیر عوامل مزرعهای بر روی کیفیت

رسیدن به محصولی با کیفیت مناسب بوده است.

میوه شامل روابط میان پارامترهای کیفی است که

این موضوع توانست با بررسی تأثیرات محیط بر

روند تغییرات دمای محیط به این امر کمک میکند.

کیفیت میوه که شامل روابط بین پارامترهای موثر

دمای بهینه برای رشد و توسعه گوجه فرنگی11 ،

بر کیفیت در زمان برداشت است ،به خوبی انجام

تا  18درجه سانتیگراد در طول شب و  18تا 21

گردد.

درجه سانتیگراد در طول روز میباشد (آزودانلو و
همکاران .)2113 ،محتوای فیتوشیمیایی بافت میوه
نه تنها تحت تأثیر عوامل متعدد قبل از برداشت از
جمله ژنوتیپ ،ساقه زیرزمینی ،شرایط آب و
هوایی ،شیوه های زراعی و زمان برداشت است
بلکه توسط عوامل بعد از برداشت ،از جمله شرایط
ذخیرهسازی و مراحل فرایند نیز تحت تاثیر قرار
میگیرد (اندریولو .)2111 ،محتوی ویتامین  Cو
لیکوپن گوجهفرنگی نیز به شدت تحت تاثیر شدت
نور و دما میباشد (ونتر1311 ،؛ چانگ و همکاران،
 .)1311در مناطق تولید سنتی به دلیل عدم در
دسترس بودن فصلی میوه ،کشت گوجهفرنگی در
یک محیط حفاظت شده ،بسیار توسعه یافته است
(اندریولو .)2111 ،از آنجا که تغییرات در شدت
نور ،دما و رطوبت نسبی محیط حفاظت شده رخ
میدهد ،این پدیده میتواند تولید و جذب نور در
گیاه و در نتیجه ترکیب میوه را تحت تأثیر قرار

مواد و روشها

مواد خام :گوجهفرنگی با واریته Early Urbana

 VFاز منطقه فسا تهیه شد که دارای شکل کروی
با وزن متوسط  131گرم بوده و معموال به صورت
تازهخوری

استفاده

میگردید.

گوجه-

فرنگی ( Solanum lycopersicum Lرقم
 ، Zhongshuشماره  )2از موسسه سبزیجات و گل
دانشکده علوم کشاورزی (تهران ،ایران) تهیه و در
مزرعه متعلق به کارخانه یک و یک (شیراز ،ایران)
رشد داده شدند .دانه در کرت ( 21سانتیمتر× 31
سانتیمتر) حاوی (مخلوطی از زغال سنگ و
ورمیکولیت) کاشته شد و تراکم کاشت به صورت
چهار گیاه در یک مترمربع تنظیم گردید .تغذیه

گیاهان ،کنترل آفات و بیماریها ،مطابق با شیوه-
های تجاری صورت گرفت و نمونه میوه گوجه-

فرنگی در مرحلهای که دارای رنگ قرمز روشن
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بود ،به ترتیب در ماههای شهریور ،مهر و آبان سال

کاروتنوئیدها که طبق روش ارائه شده توسط

 1383با درجه حرارت متوسط  31/8و 21 ،22

دورایز و همکاران ( )2111انجام شد .د) کل مواد

و 21 ،21و  11درجه سانتیگراد در روز و شب،

جامد (( )TSآون با دمای  113درجه سانتیگراد) و

برداشت شدند (جدول .)1

ه) مواد جامد نامحلول در آب ( )WISکه با کم

جدول شماره  -1دماهای ثبت شده در آزمایشگاه
دانشگاه شیراز طی زمانهای مختلف برداشت
میانگین دما )(°C
شب

روز

زمان برداشت

62/5

13/8

شهریور

62

65/25

مهر

35

62/5

آبان

تولید رب گوجهفرنگی 21 :کیلوگرم گوجهفرنگی
متعلق به هر یک از زمانهای برداشت ،دستهبندی
گردید .سپس به روش هات بریک در دمای 81
درجه تحت شرایط ثابت ،فراوری شدند .آب
گوجهفرنگی حاصل از هر گروه نیز به وسیله
اواپراتور تحت خالء ( ،WIKA 1220آلمان) در
 21درجه سانتیگراد تغلیظ گردید.

کردن کل مواد جامد از مواد جامد نامحلول به
دست آمد.

ارزیابی فیزیکی :قوام رب گوجهفرنگی با استفاده
از روش بوستویک ( سانتیمتر /ثانیه) و رنگ آن

توسط دستگاه هانترلب (مدل  ،D25-PC2آمریکا)
اندازهگیری شد .باید توجه داشت که برای ارزیابی
رنگ ،رب گوجهفرنگی تا بریکس  12/1رقیق
گردید.

تجزیه و تحلیل آماری :کلیه آزمایشات به روش

کامال تصادفی ،با سه تکرار انجام شد و دادهها از
طریق آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
مقایسه میانگین دادهها به روش دانکن با سطح
خطای ( )p<1/1و با استفاده از نرم افزار آماری
 SASانجام شد.
نتایج و بحث

ارزیابی شیمیایی :صفات شیمیایی که در میوهها

تغییرات شیمیایی در زمانهای مختلف برداشت:

مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از :الف) میزان

تاثیر معنادار محیط کشت بر محصول ،توسط

اسیدیته قابل تیتراسیون ( )TAکه توسط تیتراسیون

بررسی صفات  WIS ،TS ،TSS ،TAو  pHتأیید

نمونهها با سود  1/11نرمال و با استفاده از معرف

شد .با توجه به جدول ( ،)2کاهش دمای محیط

فنل فتالئین تعیین شد (نشان دهنده درصد اسید

باعث کاهش محتوای  TS ،TSSو  WISمحصول

سیتریک) .ب) مقدار  pHمحصول که توسط pH

گردید ،در حالی که اسیدیته آن افزایش یافت اما

متر دیجیتال و  11گرم نمونه رب ،معین گردید.

 pHمحصول تحت تاثیر درجه حرارت محیط قرار

ج) میزان کل مواد جامد محلول ( )TSSکه تعیین

نگرفت .پرورش دهندگان گوجهفرنگی تالش

آن با رفراکتومتر دیجیتال صورت گرفت و

قابل توجهی برای تولید این میوه با سطح مواد
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جامد محلول باال انجام میدهند .در واقع تغییرات

گوجهفرنگی ،مواد جامد نامحلول در الکل عبارتند

فصلی و شیوه باغبانی ممکن است بر مواد جامد

از :پروتئین ( ،)8%مواد پکتیک ( ،)1%همیسلولز

گوجهفرنگی (تاکور و همکاران )1332 ،که معموال

( )1%و سلولز ( )2%ماده خشک (دیویس و

با درجه بریکس بیان میشود ،تاثیر بگذارند

هابسون .)1381 ،همان طور که در اوایل ذکر شد،

(جدول  .)2باال بودن عدد بریکس معموال با

دمای هوا در شهریور ماه باال بوده؛ از این رو

بازدهی باالی محصول گوجهفرنگی در ارتباط می-

فعالیت آنزیمی را مهار میکند که منجر به افزایش

Solanum

مواد نامحلول در آب میگردد .در بین پارامترهایی

 lycopersicum L.در درجات بریکس باالتر

که برای ارزیابی کیفیت گوجهفرنگی مورد استفاده

معموال تولید محصول کمتری دارند .افزایش در

قرار میگیرد pH ،بسیار مهم است ،زیرا اسیدیته بر

 TSSرب تولید شده از گوجهفرنگی که در دمای

شرایط فرایند حرارتی مورد استفاده در تولید

باال برداشت شده ،ممکن است به دلیل هیدرولیز

محصوالت سالم ،تاثیر میگذارد .عالوه بر این،

اسیدی پلیساکاریدها به خصوص صمغها و

عطر و طعم محصول گوجهفرنگی ،به تجمع و

پکتین باشد (وودروف و کوه .)1311 ،دیویس و

تعادل بین محتوی قند و اسید آلی بستگی دارد

هابسون ( )1381نیز گزارش کردند که سفتی

(هابسون و گریرسون .)1333 ،در واقع تولید

باشد

اما

عموم

گوجهفرنگی

گوجهفرنگی به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی

کنندگان معموال اسید سیتریک را به آب گوجه-

آن قرار دارد .بدین صورت که تولید اتیلن ،فعالیت

فرنگی اضافه میکنند تا از  pHپایین آن اطمینان

پلیگاالکتوروناز ،پکتین متیل استراز و سلوالز،

یابند .اگرچه  pHگوجهفرنگی به عوامل متعددی

همچنین سنتز لیکوپن و کاروتنوئید ،همه در درجه

از جمله رقم ،مرحله بلوغ ،نحوه کشت و همچنین

حرارت حدود  31تا  11درجه سانتیگراد مهار می-

محل رشد و تغییرات فصلی وابسته است (گولد،

شود .این محققان اظهار داشتند که تحمل درجه

 )1332اما نمونهها اختالف معناداری در مقدار pH

حرارت باال در میان واریتههای مختلف ،بسته به

نشان ندادند .نتایج آزمون اسیدیته قابل تیتراسیون

دما و زمان ،متفاوت بوده و با این دو عامل ارتباط

در جدول ( )2نشان میدهد که گوجهفرنگیها در

زیادی دارد .مهار فعالیت آنزیم باعث تخریب

آبان ،اسیدیته بیشتری نسبت به ماههای شهریور و

ترکیبات ساختاری از قبیل پکتین و سلولز میشود؛

مهر دارند .احتماال در دماهای باال ،اسیدهای آلی به

بنابراین مهاجرت پلیاورانیدهای محلول در آب

ماده اولیه تنفس در گیاهان تبدیل میشوند .اگرچه

حاصل از پکتین ،کاهش مییابد .تعیین مواد جامد

یک رابطه معکوس بین  pHو اسیدیته قابل

نامحلول در آب ( )WISنشانه خوبی از کیفیت

تیتراسیون وجود دارد اما گاهی اوقات این رابطه،

بافت در برخی از محصوالت باغی است .در

نادرست است (استیونس.)1312 ،

593

صـفـحــــــــــه

نشـر ی ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـــرآوری و تــولـیـــــــــــد مـــــــواد غـذایــــــــــی

ســـال ششم ،شمـــــاره چهـــارم ،زمستـــــــــان 1395

جدول  -2ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی رب گوجهفرنگی در ماههای مختلف برداشت
پارامترها

pH

اسیدیته
()%

قوام

رنگ

)(a/b

مواد جامد نامحلول
در آب )(WIS
()%

کل مواد
جامد )(TS
()%

)(TSS

()%

1/26a

2/51b

4/12b

6/14ab

2/23a

14/26a

68/6a

شهریور

2/26ab 1/42a

2/62a

6/22a

5/24ab

16/33ab

62/36ab

مهر

2/28a

2/63a

1/46a

4/15b

12/23b

64/62b

آبان

1/63a

کل مواد جامد محلول

ماه برداشت

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شده و مقادیر با حرف فوقانی مشابه ،اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند ()p<1/11

تغییرات فیزیکی در زمانهای مختلف برداشت:

احتماال رنگ به عنوان اولین عامل کیفیت است که
توسط مصرف کنندگان محصول گوجهفرنگی
مورد توجه قرار میگیرد .بنابراین ،رنگ قرمز تیره

جذاب به عنوان عامل اصلی کیفیت برای فراورده-
های گوجهفرنگی در نظر گرفته میشود (تاکور و
همکاران .)1332 ،طبق جدول ( ،)2شاخص رنگ
رب گوجهفرنگی تولیدی از گوجهفرنگی که در
دمای پایین ماه آبان برداشت شده ،بیش از بقیه
نمونهها است .به طور کلی دماهای باالتر ثبت شده

عمده قندها و اسیدهای آلی) و مواد جامد نامحلول
(پلیساکاریدها مانند پکتین و همیسلولز،
پروتئین) است ،بستگی دارد .از این رو در مقادیر
 TS ، WISو  TSSکم ،مقادیر باالتر عدد
بوستویک به دست آمده و رب با کیفیت پایینتر و
رقیقتر تولید میشود .البته عوامل دیگر مانند رقم،
محل رشد ،شرایط فرایند ،مواد جامد ،الکترولیت
و  pHنیز ممکن است بر قوام تاثیر بگذارد .قوام
در چندین واحد عملیات (گرمایش ،پمپ ،مخلوط
کردن) که در مسیر تولید رب گوجهفرنگی وجود

در طول شهریور ماه ،ممکن است رنگ رب

دارند ،بسیار مهم است (شارما و همکاران.)1332 ،

طور که گفته شد ،سنتز لیکوپن و کاروتنوئید در

سنج بوستویک تعیین میشود و مقادیر کوچکتر

گوجهفرنگی را تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا همان
محدوده دمایی  31تا  11درجه سانتیگراد مهار می-
گردد (هابسون و گریرسون .)1333 ،پس از رنگ،

قوام رب گوجهفرنگی معموال با استفاده از قوام-

بوستویک ،نشان دهنده رب گوجهفرنگی با قوام
باالتر میباشد؛ بنابراین ،اعداد کوچکتر در رب

قوام مهمترین پارامتر کیفیت محصوالت گوجه

گوجهفرنگی مطلوبتر و قابل ترجیح هستند .با

محصوالت حاصل از گوجهفرنگی به محتوای کل

فرنگی برداشت شده در شهریور ماه ،قوام بیشتری

فرنگی ،از نظر مصرف کننده میباشد .قوام
مواد جامد آنها که شامل مواد جامد محلول (به طور

توجه به نتایج جدول ( )2رب حاصل از گوجه-

در مقایسه با نمونههای دیگر داشته است.
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نتیجهگیری

( )2111استفاده شد و با استفاده از روش AHP

نتایج این مطالعه نشان داد که در زمانهای متوالی

اولویت ویژگیهای فیزیکوشیمیایی گوجهفرنگی

برداشت ،تنوع مشاهده شده است .ظاهرا تاثیر

تعیین گردید .در واقع آنها توانستند پس از قرار

فصل رشد مهمتر از هر چیز دیگری ،حتی پس

دادن پارامترهای رنگ،pH ،WIS ،TA ،TSS ،

زمینه ژنتیکی در Solanum lycopersicum L.

قوام و اسیدیته در ماتریکسهای مقایسه زوجی،

میباشد .این شواهد نشان میدهد که به چندین

وزن هر پارامتر را تعیین کنند .وزن هر فاکتور ،بر

سال ارزیابی قبل از نتیجهگیری نیازمندیم تا بتوان

پایه اهمیت آن در صنعت بوده که در جدول ()3

مناسبترین واریته و رقم محصول را برای

آورده شده است .با جمعآوری هر ستون افقی ،رتبه

پردازش داشته باشیم .نتایج نشان میدهد که کاهش

هر مرحله تعیین گردید .بدین ترتیب که گوجه

دمای محیط باعث کاهش محتوای  TS ،TSSو

فرنگی با  pHپایینتر ،نیازمند فرایند حرارتی

 WISمیشود ،در حالی که اسیدیته ،رنگ و قوام

کمتری برای از بین بردن فلور میکروبی میباشد

افزایش یافته است اما  pHتحت تاثیر درجه

(آزودانلو و همکاران )2113 ،و آنها را به عنوان

حرارت محیط محصول قرار نمیگیرد .برای

عوامل منفی در نظر گرفتند .همچنین رنگ قرمز

صنعتی ،از نتایج پیشنهادی وانگ و همکاران

سازی پیشنهاد گردید.

انتخاب بهترین زمان برداشت برای فراوری

دارای حداکثر اولویت بوده و برای صنایع رب-

جدول  -3اولویتبندی کلی معیارها
پارامترها

امتیاز
کل

pH

اسیدیته
()%

قوام

رنگ

)(a/b

مواد جامد
نامحلول در آب
()%
2/23

کل مواد
جامد )(TS
()%

()%

14/26

52/42

شهریور

322/42

2/44

3/22

4/12

4/28

62/22

2/82

3/18

2/62

5/62

5/24

16/33

56/64

مهر

61/15

2/46

3/52

2/63

2/84

4/15

12/23

46/82

آبان

منابع

)(WIS

کل مواد جامد محلول
)(TSS
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Abstract
Harvesting time plays a main role in tomato and tomato paste qualitaty characteristics. In the present
Abstract
study, the time
effectplays
of harvesting
time
(August,
October)
on characteristics.
the quality characteristics
of
Harvesting
a main role
in tomato
andSeptember,
tomato paste
qualitaty
In the present
tomato
paste
(Brix,
pH,
Color,
Acidity,
Consistency,
Total
Solids,
Water
Insoluble
Solids)
was
study, the effect of harvesting time (August, September, October) on the quality characteristics of
determined.
complete
design Consistency,
in three replicates
used Water
to analyze
the results.
Tomato
tomato
paste Randomized
(Brix, pH, Color,
Acidity,
Totalwas
Solids,
Insoluble
Solids)
was
paste
produced
from
late
august
harvest
time,
showed
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highest
Brix,
pH,
TS,
WIS
and
the
lowest
determined. Randomized complete design in three replicates was used to analyze the results. Tomato
acidity
and color
value,
harvested
in October,
resulted
paste
Brix,
paste
produced
from
late while
augusttomatoes
harvest time,
showed
the highest
Brix, in
pH,theTS,
WISwith
andlowest
the lowest
pH,
Consistency,
WIS
and
highest
acidity
and
color
value.
In
general,
most
of
the
features
of
paste
acidity and color value, while tomatoes harvested in October, resulted in the paste with lowest Brix,
quality
were moreWIS
desirable
when harvested
at the
highvalue.
temperature
of august
°C) andof
declined
pH,
Consistency,
and highest
acidity and
color
In general,
most(31.8/26
of the features
paste
by
low
temperatures.
quality were more desirable when harvested at the high temperature of august (31.8/26 °C) and declined
by low temperatures.
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