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 چكيده

 مطاح   ناوی   کشااورزی  در جدید ایایده عنوانبه باغبانی محصوالت کیفیت حفظ و انبارمانی افزایش در گیاهی هایاسانس از استفاده

 رقا   اناار  میاوه  بحداشات  از پاس  کیفیات  حفظ بح دارچی  و میخک هایاسانس اثح مطالعه منظوربه آزمایشی راستا، همی  در باشد.می

 یک هح دارچی  و میخک هایاسانس فاکتور، دو با تصادفی کامل طح  قالب در زمان در شده خحد طح  صورت به ’طارم قحمز پوست‘

 درجاه  شاش  دماای  در انبارماانی(  ماه سه و دو ،)یک سطح سه در زمان و لیتح( در گحممیلی 1500 ،1000 ،500 )صفح، سطح چهار در

 یاونی،  نشات  آنتوسیانی ، محلول، جامد مواد انبارمانی دوره افزایش با گحدید. اجحا تکحار چهار با درصد 85 نسبی رطوبت و گحادسانتی

-فحآیناد  کاهش طحیق از هایاسانس یافت. کاهش هایاسید مصحف و یافت افزایش پوسیدگی شدت و وزن کاهش درصد سحمازدگی،

 باا  شاده  تیماار  انارهاای  در آنتوسایانی   میازان  دهناد. می کاهش را محصوالت در آلی هایاسید مصحف تنفس، نظیح اکسیداسیونی های

 سحمازدگی بح یکسان تاثیح دارچی  اسانس و میخک اسانس یافت. افزایش دارچی  اسانس با شده تیمار انارهای از بیشتح میخک اسانس

 مااه  در لیتاح  در گاحم میلی 1500 میخک اسانس در درصد( 75/31) به شاهد تیمار در درصد( 25/42) از پوسیدگی داشت. پوسیدگی و

 باه  نسبت بیشتحی انبارمانی و بهتح کیفیت دارچی  اسانس و میخک اسانس با شده تیمار انارهای کلیطوربه یافت. کاهش انبارمانی سوم

 داشتند. شاهد تیمار

 یونی نشت وزن، کاهش سحمازدگی، پوسیدگی، آنتوسیانی ، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

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

 هاورمیانه و ایزران در آن کزشت کزه شزودمزی محزسوب

 از یکزی ایزران .اسزت برهزوردار طزوالنی بزسیار سابقه از

 شودمی محسوب جهان در انار تولیهکننهگان بارگترین

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

 اینکه برا  درنتیجه رسه.نمی اتیلن با تیح شود،  یه 

 کام  رسیهگی مرحله در بایه باشه، داشته را عطر بهترین

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

 مختلف ارقام در هاصیت این .است آن انباردار  و

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

 با بتوانی  تا دههمی ما به را امکان این انار و می ویهگی این

 بنه ،درجه ساز ، آماد  مراح  انجام به نسبت ریا برنامه

 آن تبهیلی ها فرآورد  تهیه نیا و یابیبازار بنه ،بسته

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

 کنترل و نگههار  آن، تولیزه روزافزاون افزاایش و کشور

 طزی در انزار میزو  کیفیزت کزاهش در مؤثر عوام 

 از اسزت. برهوردار زیزاد  بزسیار اهمیزت از انبارمانی

 ه،نشومی انار انبار  ضایعات سبب که ا عمه  عوام 

 گراد(،سانتی درجه پنج از کمتر دما  )در سرمازدگی

 باال، تنفس قار ی، پاتوژن فعالیت از حاص  پوسیهگی

 پوست شهن ا قهو  و وزن کاهش پوست، شهن هش 

 [.30] باشهمی

 افتادن مخاطر  به از هانگرانی افاایش به باتوجه

 شیمیایی سموم باقیمانه  از ناشی کننهگان،مصرف سالمت

 این به هاقارچ مقاومت افاایش و باغبانی محصوالت رو 

 در گیاهی ها اسانس از استفاد  فکر به دانشمنهان سموم

 روش عنوان به میو  برداشت زا پس ها بیمار  رلکنت

 هااسانس [.۷] انه افتاد  شیمیایی سموم جایگاین و جهیه

 استر و آلهئیه الک ، از متشک  رنگبی طبیعی ترکیبات

                                                           
1. Non climacteric 

 وزن و بود  هودبه مخصو  بو  دارا  که هستنه

 از و بود  فرار هااسانس باشه.می آب از کمتر آن مولکولی

 باکتریالآنتی و اکسیهانآنتی غیا، دهنه طع  انعنو به آن

 ها روغن یا هااسانس تعهاد گردد.می زیاد  استفاد 

 نوع 300 که باشهمی نوع 3000 حهود شه  شناهته گیاهی

 [.21 و 4] هستنه اقتصاد  ارزش دارا  آن

 کیفی صفات از برهی رو  زیر  و میخ  ها اسانس

 قاب  تیهاسیه محلول، جامه وادم میاان قبی  از آلبالو میو 

 که طور به داشت، مثبتی اثر میو  آب اسیهیته و اسیونتیتر

 زیر  اسانس و میخ  اسانس با شه  تیمار ها میو 

 محلول جامه مواد میاان و بهتر رنگ بیشتر، C ویتامین

 از همچنین داشتنه. شاهه ها میو  با مقایسه در باالتر 

 [.1] نمود جلوگیر  انبارمانی مهت در هامیو  وزن کاهش

 در نیا انیسون و رنیان کاکوتی، دار ین، ها اسانس

 لیتر بر میکرولیتر 800 و 600 ،400 ،200 صفر، ها غلظت

 از فرنگی توت میو  کیفی پارامتر  از برهی رو  مثبتی اثر

 جامه مواد میاان تیتراسیون، قاب  اسیهتیه رنگ، قبی 

 که طور به داشت، بافت سفتی و C ویتامین میاان محلول،

 C ویتامین تر،سفت دار ین اسانس با شه  تیمار ها میو 

 در باالتر  محلول جامه مواد میاان و بهتر رنگ بیشتر،

 رشه از اسانس همچنین داشتنه. شاهه ها میو  با مقایسه

  [.28] نمود جلوگیر  میو  رو  بر قارچ

 حفظ باعث یفرنگ توت گیا  رو  بر دار ین اسانس

 بر قارچ رشه مان  همچنین و میو  ظاهر  هصوصیات

 اسانس [.35] گردیه انبارمانی دور  طی در میو  رو 

 450 و 300 ،150 ،100 ،50 ،25 ها غلظت در میخ 

 کیفی پارامترها  از برهی رو  مثبتی اثر لیتر در گرممیلی

 تیتراسیون، قاب  اسیهتیه رنگ، قبی  از فرنگیتوت میو 

 ها میو  که طور به داشت، بافت سفتی و C ویتامین میاان

 در بهتر رنگ و بیشتر C ویتامین تر،سفت شه  تیمار

 و محلول جامه مواد میاان ولی داشتنه، شاهه با مقایسه
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 هامیو  همچنین و بود یکسان شاهه با تیمارها وزن کاهش

  [.12] دادنه نشان کمتر  پوسیهگی

 بر میکرولیتر 250 و 60 ها غلظت در ریحان اسانس

 اسیهتیه رنگ، کیفی پارامترها  از برهی رو  مثبتی اثر لیتر

 C ویتامین میاان محلول، جامه مواد درصه تیتراسیون، قاب 

 با شه  تیمار ها میو  که طور به داشت، بافت سفتی و

 و بهتر رنگ بیشتر، C ویتامین تر،سفت ریحان اسانس

 شاهه ها میو  از باالتر  محلول جامه مواد درصه

 فرنگیتوت میو  رو  قارچ رشه از همچنین داشتنه.

 رزمار ، نعناع، ها اسانس اثر [.3] کرد جلوگیر 

 و 500 ها غلظت در رازیانه و سبا زیر  زنیان، آویشن،

 است داد  نشان کینو نارنگی رو  لیتر در گرممیلی ۷50

 سااییبه تأثیر فتهر کار به دارویی گیاهان ها اسانس که

 پوسیهگی کنترل باعث همچنین و داشته کیفیت ثبات در

 [.2] شونهمی

 طور به میلیون در قسمت 500 غلظت با ریحان اسانس

 انبارمانی عمر و کرد متوقف را انگور هاکستر  کپ  کام 

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

 که رسه می نظر به ابراین،بن نشه. دیه  ها میو  رو  سمیتی

 شیمیایی ها   کشقارچ برا  مناسبی جایگاین هااسانس

 [.34] هستنه

 لحاظ از بودن هطربی دلی به هااسانس طورکلی، به

 دارنه، میو  کیفیت حفظ در که نقشی و زیست محی 

 هستنه. شیمیایی ها کش قارچ برا  مناسبی جایگاین

 کاربرد تأثیر اضر،ح پهوهش انجام از ههف بنابراین

 از پس کیفیت حفظ بر دار ین و میخ  ها اسانس

 است. ’طارم قرما پوست‘ رق  انار میو  برداشت

 

 هاروش و مواد .2

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

 تهیه ما مهر اواهر در زنجان، استان در واق  طارم شهرستان

 آزمایشگا  به فاصلهبال مناسب بنه بسته از پس و

 زنجان دانشگا  باغبانی گرو  ازبرداشت پس فیایولوژ 

 از عار  و سال  کامالً انارها  آزمایشگا  در شه. منتق 

 انتخاب تیمار اعمال جهت پوسیهگی و آلودگی گونه هر

 طع  دارا  و زودرس ’طارم قرما پوست‘ رق  گردیه.

 باشه.می برهوردار باالیی بازارپسنه  از که است ملس

 از درصه 95 هلو  با دار ین اسانس و میخ  اسانس

 تهیه اصفهان در واق  سپاهان گ نما زراعی شرکت

  گردیه.

 اسپر  با بود هانمونه دوم ی  معادل که انار عهد 192

 ،500 ها غلظت با میخ  اسانس محلول یکنواهت کردن

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

 هش  تا گرفت قرار گرادسانتی درجه 25 دما  در ساعت

 ها انار شهنه. تیمار مقطر آب با شاهه ها انار شونه.

 تیمار جهاگانه صورت همین به دار ین اسانس با باقیمانه 

 درجه 6 حرارت درجه با انبار  به سپس و شهنه

 شه. منتق  درصه 85 نسبی رطوبت و گراد سانتی

 گرفت. انجام  مرحله  هار در موردنظر صفات گیر  انهاز 

 اسانس و میخ  اسانس با تیمار از قب  اول، مرحله

 بار ی  روز 30 هر فاصله به بعه  مرحله سه و دار ین

 .بود میو  نگههار  طول در

 

 صفات گيریاندازه

 تيتراسيون، قابل اسيدیته محلول، جامد مواد

 آنتوسيانين

 دستگا  از استفاد  با حلولم جامه مواد میاان گیر انهاز 

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

 اسیه غالبیت )براساس تیتراسیون قاب  اسیهتیه گیر انهاز 

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

 [.11] گرفت

 دو بین pH اهتالف روش از استفاد  با ک  آنتوسیانین
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 1فرانسیس و فولکی روش براساس بافر  سیست 

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

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

 آنتوسیانین و شه  گیر انهاز  نانومتر ۷00 و 510 ها  موج

 آنتوسیانین عنوانبه گلوکوزایه -8 سیانیهین براساس ک 

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

 (1 رابطه

 = [(A × MW × DF × 100)/MA] ک  آنتوسیانین 

 df غالب، آنتوسیانین مولکولی وزن MW رابطه، این در

-سیانیهین مولی جیب ضریب MA و (10)= رقت فاکتور

 است. (900/26) گلوکوزایه -8

 

 هاميوه وزن كاهش

 پزیش  هامیو  توزین از استفاد  با هامیو  وزن کاهش درصه

  محاسزبه  زیزر  رابطزه  اسزتفاد   با و انباردار  دور  از پس و

 [:16] شه

 (2 رابطه

 در هزا میزو   انبزاردار /)وزن  ابتزها   در هامیو  وزن ×100

 = انبزاردار (  ابتزها   در هزا میزو   وزن - انبزاردار   هاتمه

 وزن کاهش درصه

 

 یونی نشت یريگ اندازه

 پوسزت  ییاسزتوا  قسزمت  از یونیز  نشت  ریگ انهاز   برا

 کزن  سزوراخ  پنبزه   زوب  با متریلیم 10 قطر به برشی میو 

 نرمزال  4/0 تولیمزان  تزر لییلز یم 25 داهز   و شزه   برداشته

 بزا  کریشز  بزا  زدن ه  به ساعت  هار از پس .شه داد قرار

 محلزول  هیاول یکیالکتر تیاهه ،قهیدق در دور 100 سرعت

-انزهاز    644Metrohm مزهل  سزنج  تیهزها  دستگا  توس 

 121 دمزا   در هزا  نمونزه  حزاو   محلول سپس شه. گیر 

 از پززس و شززه اتززوکالو دقیقززه 20 مززهت بززه گززراد سززانتی

                                                           
1 Fuleki & Francis 

 مجزهداً  سزاعت،  24 مزهت  بزه  محزی   دما  در قرارگیر 

 درصزه  و شزه  گیزر  انهاز  محلول ثانویه الکتریکی ههایت

 صزورت  بزه  و محاسزبه  زیزر  صزورت بزه  هامیو  یونی نشت

 [:26] گردیه بیان درصه

 (3 رابطه

 – اولیزه  الکتریکی ههایت ثانویه/ الکتریکی )ههایت × 100

 یونی نشت درصه = ثانویه( الکتریکی ههایت

 

 سرمازدگی

 5 بزردار   نمونزه  زمزان  هر در سرمازدگی گیر  انهاز  برا 

 انتخزاب  تکزرار  و تیمزار  هزر  از تصزادفی  صزورت  به میو 

 مزهت  به آزمایشگا  گراد سانتی درجه 25 دما  به و گردیه

 ا قهو  رفته فرو ها لکه وجود .گردیهنه منتق  ساعت 24

 جزهاگر  ها پرد  شهن ا قهو  همرا به میو  سطح در رنگ

 شزهت  گرفزت.  درنظزر  سزرمازدگی  عالی  عنوان به هادانه

 صزورت  بزه  و محاسزبه  زیزر  صزورت به هامیو  سرمازدگی

 [:38] گردیه بیان درصه

 10 × (N.4)/((ni.i) ∑  (4) رابطه

 یسزرمازدگ   یعال که هاییمیو  تعهاد ni رابطه، این در

 و ماریت هر در ک  ها و یم تعهاد N ه،دادن نشان را i درجه

i و شززهن  اقهززو  اانیززم براسززاس) یسززرمازدگ درجززه 

  یز عال بهون :صفر .است سه تا صفر از پوست( یفرورفتگ

 و درصزه  50 تزا  26 دو: درصه، 25تا ی  ی : ی،سرمازدگ

  است. درصه 50 از شیب سه:

 

 پوسيدگی

 از تکزرار  هزر  هزا  انزار  ما  هر پوسیهگی گیر انهاز  برا 

 میزو   داهز   و سطح در یهگیپوس اانیم و شه  هارج انبار

 درصه صورت به و ارزیابی بصر  صورت به تکرار هر در

  .شه انیب
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 آماری تحليل و تجریه

 قالزب  در زمزان  در شه  رده طرح صورت به تحقیق این

 و میخز   هزا  اسزانس  فاکتور، دو با تصادفی کام  طرح

 و 1000 ،500 )صزفر،  سزطح   هزار  در یز   هزر  دار ین

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

 و گزراد سزانتی  درجزه  شزش  دمزا   در انبارمزانی(  ما  سه

 هزر  .گردیزه  اجرا تکرار  هار با درصه 85 نسبی رطوبت

 از اسزتفاد   با هاداد  آمار  آنالیا بود. میو  5 دارا  تکرار

 بزا  هامیانگین مقایسه و (1/9 )نسخه SAS آمار  افاارنرم

 از اسزتفاد   بزا  نمودارهزا  گرفزت.  صزورت  دانکزن  آزمون

 شه. رس  Excel افاار نرم

 

 نتایج  .3

 آنتوسيانين

 و ردیزه گ مشاهه  تیمارها کلیه در آنتوسیانین افاایشی رونه

 هزا  اسزانس  رسزیه.  میزاان  بیشزترین  به انباردار  پایان در

 آنتوسزیانین  میزاان  بزر  دار معنزی  تزأثیر  دار زین  و میخ 

 اسزانس  بزا  شه  تیمار انارها  در آنتوسیانین میاان داشت.

 شزاهه  بزه  نسبت بیشتر  افاایش دار ین اسانس و میخ 

 آنتوسزیانین  میزاان  بزر  بیشزتر   اثزر  میخ  اسانس داشت.

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

 کمتزرین  و میخز   اسزانس  لیتر در گرممیلی 500 سطح در

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

  (.1 )شک  شه مشاهه  انباردار 

 

 
  كل آنتوسیانین میزان بر اریانبارد مختلف زمان و دارچین و میخک هایاسانس متقابل اثر .1 شکل

 ’طارم قرمز پوست‘ رقم انار میوه در

 

 

 یونی نشت

 نشزت  بزر  دار معنزی  تزأثیر  دار زین  و میخ  ها اسانس

 افاایشزی  رونه یونی نشت انباردار  مهت در داشت. یونی

 هزا  اسزانس  با شه  تیمار انارها  در یونی نشت و داشت

 ولزی  یافزت،  کزاهش  دار معنزی  طزور  به دار ین و میخ 

 دار زین  اسزانس  بزا  شزه   تیمزار  انارها  در کاهش میاان

 کمتزرین  بود. میخ  اسانس با شه  تیمار انارها  از بیشتر

 در گزرم میلزی  1500 تیمزار  در درصه( 41/55) یونی نشت

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

 (.2 )شک  شه مشاهه  شاهه تیمار در
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 ’طارم قرمز پوست‘ رقم انار میوه در یونی نشت درصد بر انبارمانی مختلف زمان و دارچین و میخک هایاسانس متقابل اثر .2 شکل

 

 سرمازدگی درصد

 یافزت  افزاایش  سزرمازدگی  درصزه  انباردار  زمان افاایش با

 هزا  اسزانس  بزا  شه  تیمار انارها  در سرمازدگی (.3 )شک 

 طی (.4 )شک  داد اهشک دار معنی طور به دار ین و میخ 

 سزرعت  بزا  شزاهه  تیمار در سرمازدگی درصه انباردار  زمان

 بزین  و یافت افاایش اسانس مختلف سطوح به نسبت بیشتر 

 وجزود  تفزاوتی  دار زین  اسانس و میخ  اسانس ها غلظت

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

 (.5 ک )ش شه مشاهه  انبارمانی سوم ما  در درصه(

 

 
  شاهد تیمار در انبارداری مختلف هایدوره در سرمازدگی خسارت .3 شکل

 انبارداری سوم ماه دوم، ماه اول، ماه چپ: به راست سمت از
 

 
 دارچین و میخک هایاسانس با شده تیمار انارهای در سرمازدگی خسارت كنترل .4 شکل
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 ’طارم قرمز پوست‘ رقم انار میوه در سرمازدگی درصد بر انبارمانی مختلف زمان و دارچین و میخک هایاسانس متقابل اثر .5 شکل

 

 وزن كاهش درصد

 و یافت افاایش انارها وزن کاهش انباردار  زمان افاایش با

 مشزاهه   انبارمانی زمان پایان تا هامیو  وزن کاهش افاایش

 هزا  اسزانس  بزا  شه  تیمار انارها  در وزن کاهش گردیه.

 کزاهش  یافزت.  کزاهش  دار معنی طور به دار ین و میخ 

 از کمتزر  دار زین  اسزانس  بزا  شزه   تیمار  انارها  در وزن

 کزاهش  بیشترین بود. میخ  اسانس با شه  تیمار  انارها 

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

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

  (.6 )شک  شه مشاهه  بارمانیان سوم ما  در

 

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

 افاایشزی  رونزه  انبزاردار   طزی  محلزول  جامزه  مواد میاان

 انارهزا   بین دار معنی اهتالف انباردار  مهت در داشت.

 شزاهه  تیمزار  و دار ین و میخ  ها اسانس با شه  تیمار

 افزاایش  موجب دار ین و میخ  ها اسانس شه. مشاهه 

 مزواد  میزاان  بیشزترین  شه. محلول جامه مواد میاان جایی

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

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

 سزوم  مزا   در لیتزر  در گزرم میلزی  1000 میخز   نساسا در

 (.8 )شک  شه مشاهه  انبارمانی

 

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

 

 تيتراسيون قابل اسيدیته

 انبزاردار   لطزو  در تیتراسزیون  قابز   اسزیهیته  مصزرف  میاان

 بزین  دار معنزی  اهزتالف  انبزاردار   مزهت  در یافت. کاهش

 تیمزار  و دار زین  و میخز   ها اسانس با شه  تیمار انارها 

 مقزهار  از اسزانس  بزا  شزه   تیمزار  ها انار شه. مشاهه  شاهه

 داشزت.  شزاهه  بزا  مقایسه در بیشتر  تیتراسیون قاب  اسیهیته

 در درصزه(  3۷/1) نتیتراسزیو  قابز   اسزیهیته  میزاان  بیشترین

 02/1) میاان کمترین و لیتر در گرممیلی 1000 میخ  اسانس

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

 

 تيتراسيون قابل اسيدتيه به محلول جامد مواد نسبت

 در تیتراسزیون  قابز   اسزیهیته  بزه  محلول جامه مواد نسبت

 بزین  دار معنزی  اهزتالف  و نکزرد  تغییزر  انبزاردار   مهت

 تیمار و دار ین و میخ  ها اسانس با شه  تیمار انارها 

 .نشه مشاهه  شاهه

 

 بحث .4

 ها انار یافت. افاایش انباردار  مهت در آنتوسیانین میاان

 آنتوسزیانین  دار زین  اسانس و میخ  اسانس با شه  تیمار

 آنتوسززیانین  میزاان  افاایش داشت. شاهه به نسبت بیشتر 

 دلیز  بزه  توانزه مزی  انباردار  مهت در انار میو  آب در ک 

 کزه  باشزه  آنتوسزیانین  دیگر انواعی به هاآنتوسیانین تبزهی 

 باشزنه می دارا قبلی انزواع بزه نزسبت بیشتر  جیب میاان

[20.]  

 

d

ab

b

a

a-c
a-c

ab
a-c

a-c ab

a-c

ab ab

a-c

ab ab

a-c

ab

ab

a-c

ab

ab

15

15.25

15.5

15.75

16

16.25

16.5

16.75

17

17.25

17.5

17.75

18

18.25

18.5

قبل از انبار ما  او  ما  دو  ما  سو 

ول
حل
د م
جام
د 
وا
م

(%
b

r
ix

) 
 

(در د)مدت انبارمان  

قبل از انبار شاهد 00 ميخك  000 ميخك  00  ميخك  00 دار ين  000 دار ين  00  دار ين 



 ’پوست قرمز طارم‘های میخک و دارچین بر حفظ كیفیت پس از برداشت میوه انار رقم اثر كاربرد اسانس

 

 1395تابستان   2شماره   18دوره 
397 

 
  تیتراسیون قابل اسید بر انبارمانی مختلف زمان و دارچین و میخک هایاسانس متقابل اثر .9 شکل

 ’طارم قرمز پوست‘ رقم انار میوه در
 

 از که هستنه قو  اکسیهانیآنتی هاصیت دارا  هااسانس

 جلوگیر  انباردار  مهت در آنتوسیانین شهن اکسیه

 آویشن، اسانس با شه  تیمار انارها  در [.28] کننه می

 [.15] یافت افاایش انبارمانی مهت در آنتوسیانین میاان

 یونی نشت و سرمازدگی  انباردار مهت افاایش با

 کاهش در دار ین اسانس و میخ  اسانس یافت. افاایش

 داشت دار معنی تأثیر یونی نشت و سرمازدگی هسارت

 غشا  سیالیت کاهش باعث گیاهی ها بافت در سرما

 دیه  آسیب سلولی غشا  در سرمازدگی بروز و سلولی

 هاسلول غشا  از یونی نشت افاایش به منجر که شودمی

 دار ین، اسانس و میخ  اسانس رسهمی نظر به گردد.می

 انهام  و پالسمایی غشا  ساهتار سیالیت حفظ در تأثیر با

 ه  از مان  پایین دما  در تونوپالست جمله از داهلی

 مواد و هایون نشت کنترل باعث درنتیجه و شه  آنها پاشیه 

 سیتوپالسمی فضاها  و سیتوزول به واکوی  در موجود

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

 پراکسیه و سوپراکسیه قبی  از اکسیهن ها رادیکال

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

 از حاص  شهن اکسیه تنش از ها آسیب از جلوگیر 

 و جایگاین تنفس سیست  از استفاد  به نا ار پایین، دما 

 نظر به [.33] باشنهمی میکور سمی مواد جایهت و مهار یا

 اکسیهانی آنتی علت به استفاد  مورد گیاهان اسانس رسهمی

 آزاد ها رادیکال کنترل در را مؤثر  نقش توانهمی باال

 هسارات کاهش درنتیجه و هیهروکسی  و اکسیهن

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

 سرمازدگی هسارت کاهش سبب توانست انی فلفلی نعناع

 [.9] شود انار ها میو  در

 هامیو  در وزن کاهش انباردار  مهت افاایش با

 و میخ  اسانس با شه  تیمار انارها  یافت. افاایش

 داشت. شاهه به نسبت کمتر  وزن کاهش دار ین اسانس

 الیه ی  تشکی  با دار ین و میخ  ها اسانس احتماالً

 پوشش ی  مشابه میو  پوست اطراف یروغن نازک

 رطوبت حفظ و پوست از آب تبخیر مان  و کرد  عم 

 کاهش آویشن و میخ  ها اسانس است شه  میو  پوست

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

 رق  سیب وزن کاهش کنترل در آویشن و ههوساسطو

 [.32] بود مؤثر ’جوناگله‘

 کاهش را پوسیهگی درصه دار ین  میخ ها اسانس
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 دار ین پوست شه. انار انباردار  افاایش باعث و داد

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

 سزینام را آن درصه 65-80 کزه است مختلف ترکیب

 اسزیه، سینامی  آن ترکیبات سایر دهه.می تشکی  آلهئیزه

 ترکیبات سافرول، و نفالنهر اوژنول، ماننه فنلی ترکیبزات

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

 ماننه پروپزانی فنیز  ترکیبزات رزیزن، کومارین،

 طع  که هستنه مانیتول و آلهئیزه سزینام هیهروکسزی

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

 درصه( 10-5) ولاوژنز و درصه( 80-65) آلهئیه سینامی 

 سززینامی  بزه مربزوط قار یضزه اثزر بیشترین که است

 [.8] باشهمی آلهئیززه

 حهود در درهت ها  ساقه و درصه 16 دارا  میخ 

 روغنی اسانس درصه 2 دارا  آن ها  برگ و درصه 5

 اسانس آیه. می دست به ها قسمت این تقطیر از که باشه می

 این باشه. می وزاننه س طعمی و قو  بوئی دارا  میخ 

 ،گیرد قرار هوا مجاورت در اگر که بود  رنگ سفیه اسانس

 اصلی دهنه  تشکی  مواد .شود می غلیظ و تیر  نآ رنگ

 و اوژنول تیمول، کارواکرول، از: عبارتنه میخ  اسانس

 ضهمیکروبی اثرات سازنه  مواد عمه  البته که سینامالهئیه

 در .شود می مربوط هسینامالهئی و اوژنول به میخ  در

 می محسوب فنلی ترکیب که اوژنول از باالیی میاان واق 

 ها  فعالیت مسئول و دارد وجود میخ  اسانس در شود،

 حساب به اسانس این قار یضه و قو  ضهمیکروبی

 یا طبیعی ها  پروتئین توانهمی فنلی ترکیب این آیه. می

 یهها فسفولیپ با و کنه عوض را آنها کاربرد  ماهیت

 در را تغییراتی و بههه نشان واکنش سلولی غشا 

 دلی به هااسانس ضهقار ی تأثیر [.8] کنه ایجاد نفوذپییر 

 غشا  پییر انحالل و هااسانس گریا آب هاصیت

 هیهروژنی بانهها  تشکی  و هاقارچ سلول سیتوپالسمی

 غشا  ها پروتیئن با هااسانس فنلی ترکیبات توس 

 سلولی غشا  لیپیه  تجایه از بعه قارچ سیتوپالسمی

 ها یافته .[25] شودمی پوسیهگی کنترل باعث که باشه می

 تأثیر مورد در تحقیقات دیگر نتایج با پهوهش این از حاص 

 میا  رو انگور بر زنیان و سیا  زیر  رازیانه، ها اسانس

 اسانس تأثیر مورد در حاص  ها یافته با همچنین و [18]

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

 انبار در دار نگه مهت در محلول جامه مواد میاان

 طی هامیو  در آب کاهش شهت معموالً یافت. افاایش

 افاایش باشه.می قنه کاهش از تربیش معموالً انباردار 

 از هاطر به شاهه تیمار در محلول جامه مواد میاان بیشتر

 ها انار به نسبت آن بیشتر وزن کاهش و آب دادن دست

 تیمار ها سیب [.3۷ و 2۷] باشهمی اسانس با شه  تیمار

 جامه مواد مقهار اسطوههوس و آویشن ها اسانس با شه 

 همچنین [.32] داشتنه شاهه به تسبت کمتر  محلول

 رازیانه، ریحان، ها اسانس با شه  تیمار رومیا  ها انگور

 به نسبت کمتر  محلول جامه مواد میاان آویشن و مرز 

 [.18] داشتنه شاهه تیمار

 کاهش انباردار  طول در تیتراسیون قاب  اسیهتیه میاان

 کاهش طریق از هااسانس با شه  تیمار انارها  یافت.

 آلی ها اسیه مصرف تنفس، نظیر اکسیهاسیونی ها فرآینه

 هااسانس همچنین، [.25] دهنهمی کاهش را محصوالت در

 پیر  و رسیهگی اتیلن، تولیه به منجر متابولیس  افاایش

 تأهیر به مهت طوالنی انبار از پس نیا و انبار طی را هامیو 

 این برا  اکسیهانیآنتی فعالیت [.25 و 19] انهازنهمی

 از اکسیهاتیو، مراح  در تأهیر انهازها  تا میتوانه ترکیبات

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

 اسانس با شه  تیمار ها انگور در تیتراسیون قاب  اسیهتیه

 [.1۷] داد کاهش تهریج به برداشت از پس مهت طی میخ 

 مواد نسبت تغییر دار ین و میخ  ها اسانس کاربرد

 طی در انار میو  تیتراسیون قاب  اسیهتیه به محلول جامه

 وبه  به و محلول جامه مواد کمتر تجم  طریق از انباردار 

 [.36 و 23] انهاهت تأهیر به تیتراسیون قاب  اسیهتیه حفظ



 ’پوست قرمز طارم‘های میخک و دارچین بر حفظ كیفیت پس از برداشت میوه انار رقم اثر كاربرد اسانس

 

 1395تابستان   2شماره   18دوره 
399 

 گيرینتيجه . 5

 میخز   ها اسانس داد نشان حاضر تحقیق از حاص  نتایج

 سزرمازدگی،  هسزارت  کزاهش  بزر  مثبت تأثیر با دار ین و

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

 بزرا   مناسب جانشین ی  عنوانبه توانهمی انبارمانی مهت

 تحقیزق،  ایزن  در باشزه.  هزا کزش  قزارچ  و شیمیایی ترکیبات

 کهطور  به کرد، عم  مؤثرتر میخ  و دار ین ها اسانس

 هسزارت  کزاهش  باعزث  مانزهگار ،  و کیفیت حفظ ضمن

 انبارمزانی  عمزر  افزاایش  باعزث  وزن، کاهش و سرمازدگی

 گردیه. شه  تیمار انارها 
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