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چكيده
استفاده از اسانسهای گیاهی در افزایش انبارمانی و حفظ کیفیت محصوالت باغبانی بهعنوان ایدهای جدید در کشااورزی ناوی مطاح
میباشد .در همی راستا ،آزمایشی بهمنظور مطالعه اثح اسانسهای میخک و دارچی بح حفظ کیفیات پاس از بحداشات میاوه اناار رقا
‘پوست قحمز طارم’ به صورت طح خحد شده در زمان در قالب طح کامل تصادفی با دو فاکتور ،اسانسهای میخک و دارچی هح یک
در چهار سطح (صفح 1500 ،1000 ،500 ،میلیگحم در لیتح) و زمان در سه سطح (یک ،دو و سه ماه انبارماانی) در دماای شاش درجاه
سانتیگحاد و رطوبت نسبی  85درصد با چهار تکحار اجحا گحدید .با افزایش دوره انبارمانی مواد جامد محلول ،آنتوسیانی  ،نشات یاونی،
سحمازدگی ،درصد کاهش وزن و شدت پوسیدگی افزایش یافت و مصحف اسیدهای کاهش یافت .اسانسهای از طحیق کاهش فحآیناد-
های اکسیداسیونی نظیح تنفس ،مصحف اسیدهای آلی در محصوالت را کاهش میدهناد .میازان آنتوسایانی در انارهاای تیماار شاده باا
اسانس میخک بیشتح از انارهای تیمار شده با اسانس دارچی افزایش یافت .اسانس میخک و اسانس دارچی تاثیح یکسان بح سحمازدگی
و پوسیدگی داشت .پوسیدگی از ( 42/25درصد) در تیمار شاهد به ( 31/75درصد) در اسانس میخک  1500میلیگاحم در لیتاح در مااه
سوم انبارمانی کاهش یافت .بهطورکلی انارهای تیمار شده با اسانس میخک و اسانس دارچی کیفیت بهتح و انبارمانی بیشتحی نسبت باه
تیمار شاهد داشتند.
كلیدواژهها :آنتوسیانی  ،پوسیدگی ،سحمازدگی ،کاهش وزن ،نشت یونی

* نویسنده مسئول

Email: mahshidghafouri@znu.ac..ir

مهشید غفوری و همکاران

 .1مقدمه

هستنه که دارا

انار ( )Punica granatum L.از میزو هزا نیمزه گرمسیر

مولکولی آن کمتر از آب میباشه .اسانسها فرار بود و از

محزسوب مزیشزود کزه کزشت آن در ایزران و هاورمیانه

آن به عنوان طع دهنه غیا ،آنتیاکسیهان و آنتیباکتریال

مخصو

بو

بههود بود و وزن

از سابقه بزسیار طزوالنی برهزوردار اسزت .ایزران یکزی از

استفاد زیاد

بارگترین تولیهکننهگان انار در جهان محسوب میشود

گیاهی شناهته شه حهود  3000نوع میباشه که  300نوع

[ .]13انار میو ا نافرازگرا 1است و هنگامیکه از درهت

آن دارا ارزش اقتصاد هستنه [ 4و .]21

یه شود ،حتی با اتیلن نمیرسه .درنتیجه برا

اینکه

میگردد .تعهاد اسانسها یا روغنها

اسانسها میخ

و زیر رو برهی از صفات کیفی

بهترین عطر را داشته باشه ،بایه در مرحله رسیهگی کام

میو آلبالو از قبی میاان مواد جامه محلول ،اسیهتیه قاب

برداشت شود [ .]31از جمله محاسن انار قابلیت نگههار

تیتراسیون و اسیهیته آب میو اثر مثبتی داشت ،بهطور که

و انباردار

آن است .این هاصیت در ارقام مختلف

تیمار شه با اسانس میخ

میو ها

و اسانس زیر

متفاوت و در بعضی از ارقام به پنج تا شش ما نیا میرسه.

ویتامین  Cبیشتر ،رنگ بهتر و میاان مواد جامه محلول

این ویهگی میو انار این امکان را به ما میدهه تا بتوانی با

باالتر

شاهه داشتنه .همچنین از

برنامهریا نسبت به انجام مراح آماد ساز  ،درجهبنه ،

کاهش وزن میو ها در مهت انبارمانی جلوگیر نمود [.]1

تبهیلی آن

دار ین ،کاکوتی ،رنیان و انیسون نیا در

بستهبنه  ،بازاریابی و نیا تهیه فرآورد ها

در مقایسه با میو ها

اسانسها

اقهام نمایی [ .]10با توجه به سطح زیرکشت باال انار در

غلظتها صفر 600 ،400 ،200 ،و  800میکرولیتر بر لیتر

کشور و افزاایش روزافزاون تولیزه آن ،نگههار و کنترل

اثر مثبتی رو برهی از پارامتر کیفی میو توتفرنگی از

مؤثر در کزاهش کیفیزت میزو انزار در طزی

تیتراسیون ،میاان مواد جامه

عوام

انبارمانی از اهمیزت بزسیار زیزاد
عوام

عمه ا

پوسیهگی حاص
هش

برهوردار اسزت .از

محلول ،میاان ویتامین  Cو سفتی بافت داشت ،بهطور که

انار میشونه،

تیمار شه با اسانس دار ین سفتتر ،ویتامین C

که سبب ضایعات انبار

سرمازدگی (در دما

قبی

رنگ ،اسیهتیه قاب

میو ها

کمتر از پنج درجه سانتیگراد)،

بیشتر ،رنگ بهتر و میاان مواد جامه محلول باالتر

از فعالیت پاتوژن قار ی ،تنفس باال،

شهن پوست ،کاهش وزن و قهو ا

در

مقایسه با میو ها شاهه داشتنه .همچنین اسانس از رشه

شهن پوست

قارچ بر رو میو جلوگیر نمود [.]28

میباشه [.]30

اسانس دار ین بر رو

باتوجه به افاایش نگرانیها از به مخاطر افتادن

هصوصیات ظاهر

گیا توتفرنگی باعث حفظ

میو و همچنین مان رشه قارچ بر

سالمت مصرفکننهگان ،ناشی از باقیمانه سموم شیمیایی

رو

رو محصوالت باغبانی و افاایش مقاومت قارچها به این

میخ

سموم دانشمنهان به فکر استفاد از اسانسها گیاهی در

میلیگرم در لیتر اثر مثبتی رو برهی از پارامترها کیفی

پس از برداشت میو به عنوان روش

تیتراسیون،

کنترل بیمار ها

در غلظتها

 300 ،150 ،100 ،50 ،25و 450

میو توتفرنگی از قبی

جهیه و جایگاین سموم شیمیایی افتاد انه [ .]۷اسانسها
ترکیبات طبیعی بیرنگ متشک

میو در طی دور انبارمانی گردیه [ .]35اسانس

رنگ ،اسیهتیه قاب

میاان ویتامین  Cو سفتی بافت داشت ،بهطور که میو ها

از الک  ،آلهئیه و استر

تیمار شه سفتتر ،ویتامین  Cبیشتر و رنگ بهتر در
مقایسه با شاهه داشتنه ،ولی میاان مواد جامه محلول و

1. Non climacteric
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و پس از بستهبنه

کاهش وزن تیمارها با شاهه یکسان بود و همچنین میو ها

فیایولوژ

پوسیهگی کمتر نشان دادنه [.]12
اسانس ریحان در غلظتها  60و  250میکرولیتر بر

ملس است که از بازارپسنه

اسانس ریحان سفتتر ،ویتامین  Cبیشتر ،رنگ بهتر و
درصه مواد جامه محلول باالتر
داشتنه .همچنین از رشه قارچ رو
کرد [ .]3اثر اسانسها

نعناع ،رزمار ،

جلوگیر

اسانس میخ

شاهه

میو توتفرنگی

که اسانسها

طع

باالیی برهوردار میباشه.

و اسانس دار ین با هلو

شرکت زراعی نماگ

سپاهان واق

 95درصه از

در اصفهان تهیه

گردیه.
 192عهد انار که معادل ی

آویشن ،زنیان ،زیر سبا و رازیانه در غلظتها  500و
 ۷50میلیگرم در لیتر رو

کامالً سال و عار

گردیه .رق ‘پوست قرما طارم’ زودرس و دارا

تیمار شه با

از میو ها

از

هر گونه آلودگی و پوسیهگی جهت اعمال تیمار انتخاب

تیتراسیون ،درصه مواد جامه محلول ،میاان ویتامین C

و سفتی بافت داشت ،بهطور که میو ها

پس ازبرداشت گرو باغبانی دانشگا زنجان

منتق شه .در آزمایشگا انارها

لیتر اثر مثبتی رو برهی از پارامترها کیفی رنگ ،اسیهتیه
قاب

مناسب بالفاصله به آزمایشگا

دوم نمونهها بود با اسپر

کردن یکنواهت محلول اسانس میخ

نارنگی کینو نشان داد است

با غلظتها ،500

 1000و  1500میلیگرم در لیتر تیمار شهنه و به مهت 12

گیاهان دارویی بهکار رفته تأثیر بهساایی

ساعت در دما  25درجه سانتیگراد قرار گرفت تا هش

در ثبات کیفیت داشته و همچنین باعث کنترل پوسیهگی

شونه .انارها

شاهه با آب مقطر تیمار شهنه .انارها

میشونه [.]2

باقیمانه با اسانس دار ین به همین صورت جهاگانه تیمار

اسانس ریحان با غلظت  500قسمت در میلیون بهطور
کام کپ

شهنه و سپس به انبار

هاکستر انگور را متوقف کرد و عمر انبارمانی

با درجه حرارت  6درجه

سانتیگراد و رطوبت نسبی  85درصه منتق

شه.

را در حهود هار و پنج روز بهبود بخشیه و هیچ اثر

انهاز گیر صفات موردنظر در هار مرحله انجام گرفت.

سمیتی رو میو ها دیه نشه .بنابراین ،بهنظر میرسه که

و اسانس

اسانسها جایگاین مناسبی برا

قارچکشها

مرحله اول ،قب

شیمیایی

دار ین و سه مرحله بعه به فاصله هر  30روز ی
در طول نگههار

هستنه [.]34
بهطورکلی ،اسانسها بهدلی
محی

اسانسها

میو بود.

اندازهگيری صفات

قارچکشها

مواد جامد محلول ،اسيدیته قابل تيتراسيون،

شیمیایی هستنه.

آنتوسيانين

بنابراین ههف از انجام پهوهش حاضر ،تأثیر کاربرد
میخ

بار

بیهطر بودن از لحاظ

زیست و نقشی که در حفظ کیفیت میو دارنه،

جایگاین مناسبی برا

از تیمار با اسانس میخ

انهاز گیر

و دار ین بر حفظ کیفیت پس از

میاان مواد جامه محلول با استفاد از دستگا

رفراکتومتر دستی مهل ( Atago )NC-1انجام گرفت [.]5

برداشت میو انار رق ‘پوست قرما طارم’ است.

انهاز گیر اسیهتیه قاب تیتراسیون (براساس غالبیت اسیه
 .2مواد و روشها

سیتری ) با استفاد از تیتراسیون با سود  0/1نرمال انجام

در این پهوهش ،میو ها انار رق ‘پوست قرما طارم’ از

گرفت [.]11
آنتوسیانین ک با استفاد از روش اهتالف  pHبین دو

شهرستان طارم واق در استان زنجان ،در اواهر مهرما تهیه
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سیست

بافر

براساس روش فولکی و فرانسیس

1

قرارگیر در دما محزی بزه مزهت  24سزاعت ،مجزهداً

انهاز گیر شه .در این روش پس از آماد ساز عصار آب

ههایت الکتریکی ثانویه محلول انهاز گیزر شزه و درصزه

میو در دو بافر با اسیهیته  1و  4/5جیب نمونهها در طول

نشت یونی میو ها بزهصزورت زیزر محاسزبه و بزه صزورت

موجها  510و  ۷00نانومتر انهاز گیر شه و آنتوسیانین

درصه بیان گردیه [:]26

ک

رابطه )3

براساس سیانیهین  -8گلوکوزایه بهعنوان آنتوسیانین

( × 100ههایت الکتریکی ثانویه /ههایت الکتریکی اولیزه –

غالب انار با استفاد از رابطه زیر محاسبه گردیه [:]23

ههایت الکتریکی ثانویه) = درصه نشت یونی

رابطه )1
] = [(A × MW × DF × 100)/MAآنتوسیانین ک

سرمازدگی

در این رابطه MW ،وزن مولکولی آنتوسیانین غالبdf ،

فاکتور رقت (= )10و  MAضریب جیب مولی سیانیهین-

برا انهاز گیر سرمازدگی در هر زمزان نمونزه بزردار 5

 -8گلوکوزایه ( )26/900است.

میو به صزورت تصزادفی از هزر تیمزار و تکزرار انتخزاب
گردیه و به دما  25درجه سانتی گراد آزمایشگا به مزهت

كاهش وزن ميوهها

 24ساعت منتق گردیهنه .وجود لکهها فرو رفته قهو ا

درصه کاهش وزن میو ها با استفاد از توزین میو ها پزیش

رنگ در سطح میو بههمرا قهو ا شهن پرد ها جزهاگر

و پس از دور انباردار و با اسزتفاد رابطزه زیزر محاسزبه

دانهها به عنوان عالی سزرمازدگی درنظزر گرفزت .شزهت

شه [:]16

سرمازدگی میو ها بهصزورت زیزر محاسزبه و بزه صزورت
درصه بیان گردیه [:]38

رابطه )2

∑ (ni.i))/(N.4) × 10

 ×100وزن میو ها در ابتزها انبزاردار (/وزن میزو هزا در

رابطه ()4

هاتمه انبزاردار  -وزن میزو هزا در ابتزها انبزاردار ) =

در این رابطه ni ،تعهاد میو هایی که عالی سزرمازدگی
درجه  iرا نشان دادنه N ،تعهاد میو ها ک در هر تیمار و

درصه کاهش وزن

 iدرجززه سززرمازدگی (براسززاس میززاان قهززو ا شززهن و
اندازهگيری نشت یونی

فرورفتگی پوست) از صفر تا سه است .صفر :بهون عالیز

برا انهاز گیر نشت یزونی از قسزمت اسزتوایی پوسزت

سرمازدگی ،ی  :ی

میو برشی به قطر  10میلیمتر با زوب پنبزه سزوراخکزن

سه :بیش از  50درصه است.

تا 25درصه ،دو 26 :تزا  50درصزه و

برداشته شزه و داهز  25میلزیلیتزر مزانیتول  0/4نرمزال
قرارداد شه .پس از هار ساعت به ه زدن بزا شزیکر بزا

پوسيدگی

سرعت  100دور در دقیقه ،ههایت الکتریکی اولیه محلزول

برا انهاز گیر پوسیهگی هر ما انزارهزا هزر تکزرار از

توس دستگا هزهایتسزنج مزهل  Metrohm644انزهاز -

انبار هارج شه و میاان پوسیهگی در سطح و داهز میزو

گیر شه .سپس محلول حزاو نمونزه هزا در دمزا 121

در هر تکرار به صورت بصر ارزیابی و به صورت درصه

سززانتیگززراد بززه مززهت  20دقیقززه اتززوکالو شززه و پززس از

بیان شه.

1 Fuleki & Francis
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تجریه و تحليل آماری

 .3نتایج

این تحقیق به صورت طرح هرد شه در زمزان در قالزب

آنتوسيانين

طرح کام تصادفی با دو فاکتور ،اسزانسهزا میخز
دار ین هزر یز

رونه افاایشی آنتوسیانین در کلیه تیمارها مشاهه گردیزه و

و

در پایان انباردار به بیشزترین میزاان رسزیه .اسزانسهزا

در هزار سزطح (صزفر 1000 ،500 ،و

و دار زین تزأثیر معنزیدار بزر میزاان آنتوسزیانین

 1500میلیگرم در لیتر) و زمان در سه سطح (یز  ،دو و

میخ

سه ما انبارمزانی) در دمزا شزش درجزه سزانتیگزراد و

داشت .میاان آنتوسیانین در انارها تیمار شه بزا اسزانس

رطوبت نسبی  85درصه با هار تکرار اجرا گردیزه .هزر

میخ

و اسانس دار ین افاایش بیشتر نسبت بزه شزاهه

تکرار دارا  5میو بود .آنالیا آمار داد ها با اسزتفاد از

داشت .اسانس میخ

نرمافاار آمار ( SASنسخه  )9/1و مقایسه میانگینها بزا

داشت .بیشترین میاان آنتوسیانین ( 0/22میلیگرم در لیتزر)

آزمون دانکزن صزورت گرفزت .نمودارهزا بزا اسزتفاد از

در سطح  500میلیگرم در لیتر اسزانس میخز

و کمتزرین

نرمافاار  Excelرس شه.

آنتوسیانین ( 0/14میلیگرم در لیتر) تیمار شاهه در ما سوم

اثزر بیشزتر بزر میزاان آنتوسزیانین

انباردار مشاهه شه (شک .)1
دار ين 000

دار ين 00

ميخك 00

دار ين 00

ميخك 00

ميخك 000

شاهد

قبل از انبار

a

e-i f-j
i-l

ما سو

d-g d-h
g-k

j-l

i-l

h-l
kl kl

g-k
j-l

kl

ما او

ما دو

l

آنتوسیانین )(mg/l

c-f

b-d b-e

ab bc

b-e

0.22
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04

قبل از انبار

مدت انبارمان (ماه)

شکل  .1اثر متقابل اسانسهای میخک و دارچین و زمان مختلف انبارداری بر میزان آنتوسیانین كل
در میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’

نشت یونی
اسانسها میخ

میاان کاهش در انارها تیمزار شزه بزا اسزانس دار زین
و دار زین تزأثیر معنزیدار بزر نشزت

بیشتر از انارها تیمار شه با اسانس میخ

بود .کمتزرین

یونی داشت .در مهت انباردار نشت یونی رونه افاایشزی

نشت یونی ( 55/41درصه) در تیمزار  1500میلزیگزرم در

داشت و نشت یونی در انارها تیمار شه با اسزانسهزا

لیتر اسانس دار ین و بیشترین نشت یزونی ( ۷5/1درصزه)

میخ

و دار ین به طزور معنزیدار کزاهش یافزت ،ولزی

در تیمار شاهه مشاهه شه (شک .)2
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دار ين 00

دار ين 00

دار ين 000

ميخك 00

ميخك 000

ميخك 00

شاهد
78.5

a
bc

74

ab
b-d

cd

de

cd
d

69.5

d

ef

fg

ef
f-h

g-i

g-i

ef

de
fg

51.5

i

47
42.5

نشت یون ()%

56

hi

ij

65
60.5

38
33.5
29
24.5

20

ما سو

ما او

ما دو
مدت انبارمان (ماه)

شکل  .2اثر متقابل اسانسهای میخک و دارچین و زمان مختلف انبارمانی بر درصد نشت یونی در میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’

درصد سرمازدگی

بیشتر نسبت به سطوح مختلف اسانس افاایش یافت و بزین

با افاایش زمان انباردار درصزه سزرمازدگی افزاایش یافزت

غلظتها اسانس میخ

(شک  .)3سرمازدگی در انارها تیمار شه بزا اسزانسهزا

نهاشت .بیشترین درصزه سزرمازدگی در تیمزار شزاهه (0/31

میخ

و دار ین به طور معنیدار کاهش داد (شک  .)4طی

و اسانس دار زین تفزاوتی وجزود

درصه) در ما سوم انبارمانی مشاهه شه (شک .)5

زمان انباردار درصه سرمازدگی در تیمار شزاهه بزا سزرعت

شکل  .3خسارت سرمازدگی در دورههای مختلف انبارداری در تیمار شاهد
از سمت راست به چپ :ماه اول ،ماه دوم ،ماه سوم انبارداری

شکل  .4كنترل خسارت سرمازدگی در انارهای تیمار شده با اسانسهای میخک و دارچین
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دار ين 00

دار ين 00

دار ين 000

ميخك 000

ميخك 00

شاهد

ميخك 00

0.35
a

0.325
0.3

b
c

cd

0.275

c

cd

de

de

de

de

de

de

de

0.225

de

0.2

f

f

g

f

f

f

0.175
0.15
0.125

سرمازدگ ()%

de

0.25

0.1
0.075
0.05
0.025

0

ما سو

ما او

ما دو
مدت انبارمان (ماه)

شکل  .5اثر متقابل اسانسهای میخک و دارچین و زمان مختلف انبارمانی بر درصد سرمازدگی در میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’

درصد كاهش وزن

انارها تیمار شه با اسانس میخ

با افاایش زمان انباردار کاهش وزن انارها افاایش یافت و

وزن ( 22/44درصه) در تیمار شاهه و کمترین کاهش وزن

افاایش کاهش وزن میو ها تا پایان زمان انبارمانی مشزاهه

( 14/38درصه) در اسانس دار ین  1500میلیگرم در لیتزر

گردیه .کاهش وزن در انارها تیمار شه بزا اسزانسهزا

در ما سوم انبارمانی مشاهه شه (شک .)6

میخ

بود .بیشترین کزاهش

و دار ین به طور معنیدار کزاهش یافزت .کزاهش

وزن در انارها تیمار شزه بزا اسزانس دار زین کمتزر از
دار ين 00

دار ين 00

دار ين 000

ميخك 00

ميخك 00

ميخك 000

شاهد

a
22.5
ab

b

ab
20

b
bc

d

cd

17.5

cd

cd
de

ef

d-f

15

کاه

cd

12.5

h-j
j

j

ij

j

ij

وز ()%

fg
10
7.5
5

2.5
0

ما سو

ما او

ما دو
مدت انبارمان (ماه)

شکل  .6اثر متقابل اسانسهای میخک و دارچین و زمان مختلف انبارمانی بر درصد كاهش وزن در میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’
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مواد جامد محلول

جامه محلول ( 1۷/99درجزه بزریکس) در تیمزار شزاهه و

میاان مواد جامزه محلزول طزی انبزاردار رونزه افاایشزی

کمترین میاان مواد جامه محلول ( 16/85درجزه بزریکس)

داشت .در مهت انباردار اهتالف معنیدار بین انارهزا

در اسانس میخز

تیمار شه با اسانسها میخ

و دار ین و تیمزار شزاهه

مشاهه شه .اسانسها میخ

و دار ین موجب افزاایش

 1000میلزیگزرم در لیتزر در مزا سزوم

انبارمانی مشاهه شه (شک .)8

جایی میاان مواد جامه محلول شه .بیشزترین میزاان مزواد
دار ين 000

دار ين 00

ميخك 00

دار ين 00

شاهد

ميخك 00

ميخك 000

قبل از انبار

a
ab
ab
ab ab

ab ab

ab ab ab
a-c ab
a-c

a-c
a-c

a-c a-c

a-c

a-c
d

ما سو

ما او

ما دو

مواد جامد محلول )(%brix

b
ab

18.5
18.25
18
17.75
17.5
17.25
17
16.75
16.5
16.25
16
15.75
15.5
15.25
15

قبل از انبار

مدت انبارمان (در د)

شکل  .8اثر متقابل اسانسهای میخک و دارچین و زمان مختلف انبارمانی بر مواد جامد محلول در میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’

اسيدیته قابل تيتراسيون

مهت انبزاردار تغییزر نکزرد و اهزتالف معنزیدار بزین

میاان مصزرف اسزیهیته قابز تیتراسزیون در طزول انبزاردار

انارها تیمار شه با اسانسها میخ

کاهش یافت .در مزهت انبزاردار اهزتالف معنزیدار بزین

شاهه مشاهه نشه.

انارها تیمار شه با اسانسها میخز

و دار ین و تیمار

و دار زین و تیمزار

شاهه مشاهه شه .انارها تیمزار شزه بزا اسزانس از مقزهار

 .4بحث

اسیهیته قاب تیتراسیون بیشتر در مقایسه بزا شزاهه داشزت.

میاان آنتوسیانین در مهت انباردار افاایش یافت .انارها

بیشترین میزاان اسزیهیته قابز تیتراسزیون ( 1/3۷درصزه) در
اسانس میخ

تیمار شه با اسانس میخ

 1000میلیگرم در لیتر و کمترین میاان (1/02

و اسانس دار زین آنتوسزیانین

بیشتر نسبت به شاهه داشت .افاایش میزاان آنتوسززیانین

درصه) در شاهه در ما سوم انباردار مشاهه شه (شک .)9

ک در آب میو انار در مهت انباردار مزیتوانزه بزهدلیز
تبزهی آنتوسیانینها به انواعی دیگر آنتوسزیانین باشزه کزه

نسبت مواد جامد محلول به اسيدتيه قابل تيتراسيون

میاان جیب بیشتر نزسبت بزه انزواع قبلی دارا میباشزنه

نسبت مواد جامه محلول بزه اسزیهیته قابز تیتراسزیون در

[.]20
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دار ين 000

دار ين 00

ميخك 000

ميخك 00

دار ين 00

ميخك 00

قبل از انبار

شاهد

a
c-f c-f

c-f c-f c-f

b-e

1.6

1.4

d-f
ef

1.2

f

1

0.8
0.6
0.4

اسید قابل تیتراسیو ()%

c-f c-f d-f c-f

b-e

a-d

b-e b-e b-e a-c

bc

a-d

1.8

0.2
0

ما او

ما دو

ما سو

قبل از انبار

مدت انبارمان (ماه)

شکل  .9اثر متقابل اسانسهای میخک و دارچین و زمان مختلف انبارمانی بر اسید قابل تیتراسیون
در میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’

اسانسها دارا هاصیت آنتیاکسیهانی قو هستنه که از
اکسیه شهن آنتوسیانین در مهت انباردار
میکننه [ .]28در انارها

دما پایین ،نا ار به استفاد از سیست تنفس جایگاین و
یا مهار و تجایه مواد سمی میکور میباشنه [ .]33به نظر

جلوگیر

میرسه اسانس گیاهان مورد استفاد به علت آنتیاکسیهانی

تیمار شه با اسانس آویشن،

میاان آنتوسیانین در مهت انبارمانی افاایش یافت [.]15
با افاایش مهت انباردار
افاایش یافت .اسانس میخ

سرمازدگی و نشت یونی

باال میتوانه نقش مؤثر

را در کنترل رادیکالها

اکسیهن و هیهروکسی

و درنتیجه کاهش هسارات

و اسانس دار ین در کاهش

سرمازدگی داشته باشه [ .]29کاربرد اسانس زیر سیا و

داشت

نعناع فلفلی نیا توانست سبب کاهش هسارت سرمازدگی

هسارت سرمازدگی و نشت یونی تأثیر معنیدار
سرما در بافتها

آزاد

گیاهی باعث کاهش سیالیت غشا

سلولی و بروز سرمازدگی در غشا

در میو ها انار شود [.]9
با افاایش مهت انباردار

سلولی آسیب دیه

میشود که منجر به افاایش نشت یونی از غشا سلولها
میگردد .به نظر میرسه اسانس میخ

افاایش یافت .انارها

و اسانس دار ین،

و

تیمار شه با اسانس میخ

اسانس دار ین کاهش وزن کمتر نسبت به شاهه داشت.

با تأثیر در حفظ سیالیت ساهتار غشا پالسمایی و انهام
داهلی از جمله تونوپالست در دما

کاهش وزن در میو ها

احتماالً اسانسها

پایین مان از ه

میخ

و دار ین با تشکی ی

نازک روغنی اطراف پوست میو مشابه ی

الیه
پوشش

پاشیه آنها شه و درنتیجه باعث کنترل نشت یونها و مواد

عم کرد و مان تبخیر آب از پوست و حفظ رطوبت

سیتوپالسمی

و آویشن کاهش

موجود در واکوی

به سیتوزول و فضاها

پوست میو شه است اسانسها میخ

شه است .تنش ناشی از دما پایین در میو انار با تولیه

وزن در میو انار کنترل کرد [ .]15همچنین ،اسانسها

سوپراکسیه و پراکسیه

اسطوههوس و آویشن در کنترل کاهش وزن سیب رق

رادیکالها

اکسیهن از قبی

هیهروژن همرا است [ .]6بنابراین ،جهت کاهش و یا
جلوگیر

از آسیبها

از تنش اکسیه شهن حاص

‘جوناگله’ مؤثر بود [.]32
اسانسها میخ

از
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داد و باعث افاایش انباردار
دارا

سیتوپالسمی قارچ بعه از تجایه لیپیه

انار شه .پوست دار ین

 0/5-2/5درصه اسانس است .شام بزیش از 50

غشا

میباشه که باعث کنترل پوسیهگی میشود [ .]25یافتهها

ترکیب مختلف است کزه  65-80درصه آن را سزینام
آلهئیزه تشکی میدهه .سایر ترکیبات آن سینامی

سلولی

حاص از این پهوهش با نتایج دیگر تحقیقات در مورد تأثیر

اسزیه،

رازیانه ،زیر سیا و زنیان بر انگور رو میا

اسانسها

ترکیبزات فنلی ماننه اوژنول ،فالنهرن و سافرول ،ترکیبات

[ ]18و همچنین با یافتهها حاص در مورد تأثیر اسانس

ترپنزی نظیر لیمونن و لینالول ،ترانس سینام آلهئیه ،تانن،

آویشن و اسانس زنیان رو گالبی مطابقت دارد [.]14

کومارین ،رزیزن ،ترکیبزات فنیز

میاان مواد جامه محلول در مهت نگهدار

پروپزانی ماننه

افاایش یافت .معموالً شهت کاهش آب در میو ها طی

هیهروکسزی سزینام آلهئیزه و مانیتول هستنه که طع

انباردار

شیرین آن به علت مانیتول است [ ]8ترکیبات مه دار ین
سینامی

در انبار

معموالً بیشتر از کاهش قنه میباشه .افاایش

بیشتر میاان مواد جامه محلول در تیمار شاهه به هاطر از

آلهئیه ( 80-65درصه) و اوژنزول ( 10-5درصه)

است که بیشترین اثزر ضزهقار ی مربزوط بزه سززینامی

دست دادن آب و کاهش وزن بیشتر آن نسبت به انارها

آلهئیززه میباشه [.]8

تیمار شه با اسانس میباشه [ 2۷و  .]3۷سیبها تیمار

میخ

دارا  16درصه و ساقهها درهت در حهود

شه با اسانسها آویشن و اسطوههوس مقهار مواد جامه

 2درصه اسانس روغنی

تسبت به شاهه داشتنه [ .]32همچنین

آن دارا

 5درصه و برگها

محلول کمتر

میباشه که از تقطیر این قسمتها بهدست میآیه .اسانس

انگورها رومیا تیمار شه با اسانسها ریحان ،رازیانه،

و طعمی سوزاننه میباشه .این

مرز و آویشن میاان مواد جامه محلول کمتر نسبت به

میخ

بوئی قو

دارا

تیمار شاهه داشتنه [.]18

اسانس سفیه رنگ بود که اگر در مجاورت هوا قرار گیرد،
رنگ آن تیر و غلیظ میشود .مواد تشکی دهنه اصلی

میاان اسیهتیه قاب تیتراسیون در طول انباردار کاهش

عبارتنه از :کارواکرول ،تیمول ،اوژنول و

تیمار شه با اسانسها از طریق کاهش

اسانس میخ

یافت .انارها

سینامالهئیه که البته عمه مواد سازنه اثرات ضهمیکروبی

فرآینهها اکسیهاسیونی نظیر تنفس ،مصرف اسیهها آلی

به اوژنول و سینامالهئیه مربوط می شود .در

در محصوالت را کاهش میدهنه [ .]25همچنین ،اسانسها

در میخ

افاایش متابولیس منجر به تولیه اتیلن ،رسیهگی و پیر

واق میاان باالیی از اوژنول که ترکیب فنلی محسوب می
شود ،در اسانس میخ
ضهمیکروبی قو

وجود دارد و مسئول فعالیتها

غشا

میانهازنه [ 19و  .]25فعالیت آنتیاکسیهانی برا

و ضهقار ی این اسانس به حساب

میآیه .این ترکیب فنلی میتوانه پروتئینها
ماهیت کاربرد

میو ها را طی انبار و نیا پس از انبار طوالنی مهت به تأهیر
ترکیبات میتوانه تا انهازها تأهیر در مراح اکسیهاتیو ،از

طبیعی یا

جمله رسیهن و پیر را توضیح دهه .اسانس میخ  ،میاان

آنها را عوض کنه و با فسفولیپیهها

اسیهتیه قاب تیتراسیون در انگورها تیمار شه با اسانس

سلولی واکنش نشان بههه و تغییراتی را در

میخ

نفوذپییر ایجاد کنه [ .]8تأثیر ضهقار ی اسانسها بهدلی
هاصیت آبگریا

اسانسها و انحاللپییر

سیتوپالسمی سلول قارچها و تشکی بانهها
توس

ترکیبات فنلی اسانسها با پروتیئنها

این

طی مهت پس از برداشت بهتهریج کاهش داد [.]1۷

کاربرد اسانسها

غشا

میخ

و دار ین تغییر نسبت مواد

هیهروژنی

جامه محلول به اسیهتیه قاب تیتراسیون میو انار در طی

غشا

انباردار از طریق تجم کمتر مواد جامه محلول و بهوبه
حفظ اسیهتیه قاب تیتراسیون به تأهیر انهاهت [ 23و .]36
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 . 5نتيجهگيری

 .6رنجبر ح ،ذوالفقار نسب ر ،قاس نهاد م و سزرهوش

نتایج حاص از تحقیق حاضر نشان داد اسانسها میخز

ع ( )1384تأثیر متی جاسمونات در القا مقاومت بزه

و دار ین با تأثیر مثبت بزر کزاهش هسزارت سزرمازدگی،

سرمازدگی میو انار رق ملس ترش ساو  .پزهوهش و

درصه نشت یونی ،کاهش وزن و حفظ کیفیت میو انار در

سازنهگی در زراعت و باغبانی.49-43 :۷5 .

مهت انبارمانی میتوانه بهعنوان ی

جانشین مناسب بزرا

 .۷رنجبر ح ،فرزانه م ،هادیان ج ،میرجلیلی م ح و شریفی

ترکیبات شیمیایی و قزارچکزشهزا باشزه .در ایزن تحقیزق،
اسانسها دار ین و میخ

ر ( )138۷اثززر ضززهقار ی نززه اس زانس گیززاهی بززر

مؤثرتر عم کرد ،به طور که

بیمار ها پس از برداشت میو توت فرنگی .پهوهش

ضمن حفظ کیفیت و مانزهگار  ،باعزث کزاهش هسزارت

و سازنهگی در امزور زراعزت و باغبزانی-54 :)4(21 .

سرمازدگی و کاهش وزن ،باعزث افزاایش عمزر انبارمزانی

.60

انارها تیمار شه گردیه.

 .8زرگر ع ( )13۷0گیاهان دارویی .انتشارات دانشزگا
تهران .تهران946 .

منابع

 .9سالح ورز

 .1ابراهی پورکومله ا ،غنی ع و عایا م ( )138۷اثر دما،

.

و تهرانزی فزر ع ( )1392تزأثیر اسزانس

پوشش و استفاد از برهی ترکیبات طبیعی در افزاایش

برهی گیاهان دارویی و پوشزش پلزی اتیلنزی بزر عمزر

عمر انبارمانی آلبالو .علوم کشاورز و منزاب طبیعزی.

انبارمانی و کیفیت میو انار (رق شیشزه کزب) .علزوم

.38-28 :)1(15

باغبانی (علوم و صنای غیایی).32۷-318 :)3(2۷ .

 .2ابوطززالبی ع ح و محمززه م ح ( )1390اثززر اسززانس

 .10شاکر م ( )1386بررسی و تعیزین روشهزا کنتزرل

گیاهان دارویی بر ثبات کیفیت و مزهیریت پوسزیهگی

پوسیهگی میو انار در انبار .پهوهش و سزازنهگی:۷۷ .

پس از برداشت نارنگی کینو .بهزراعی نهال و بیر:2۷ .

.4۷-41

.504-501

 .11طالیززی ع ،عسززگر سر شززمه م ع ،بهززادران ف و

 .3اصززغر مرجززانلو الززف ،مسززتوفی  ،شززعیبی ش و

شرافتیان د ( )1383مطالعه آثار تیمارهزا آب گزرم و

مقززومی م ( )138۷تززأثیر اسززانس ریحززان بززر کنتززرل

پوشش پلی اتیلن بر رو عمر انبارمانی و کیفیت میزو

پوسززیهگی و کیفیززت پززس از برداشززت تززوتفرنگززی

انار (رق ملس ساو ) .علوم کشزاورز ایزران:)2(35 .

(سلوا) .گیاهان دارویی.139-131 :29 .

.34۷-369
 .12غالمی م ،وصال طلب ز و ظفر د ( )1390اثر اسانس

 .4امیهبیگی ر ( )1388تولیه و فرآور گیاهان دارویی .جله
اول ،انتشارات آستان قهس رضو  ،مشهه400 .

.

 .5حسینی قیزهار ف ( )138۷مطالعزه صزفات کمزی و

میخ

بر برهی ویهگیها کیفی و کنترل پوسزیهگی

کپ

هاکستر توت فرنگی طزی انبزاردار  .هفتمزین

کنگر علوم باغبانی .صص.2292-2291 .

کیفی سه رق سیب هارجی بر رو پایزه رویشزی در

 .13محسنی ع ( )1389انار .انتشارات نشر آهر216 .

منطقززه قیززهار .دانشززگا آزاد اسززالمی واحززه علززوم و
تحقیقات تهران .تهران .پایاننامه کارشناسی ارشه.
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