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چکیده
باتوجه به حجم باالی ضایعات محصوالت باغبانی و میوههای تازهبرش خورده ،این تحقیق به منظور معرفی روشی مناسب برای نگهداری سیب تازه
برشخورده با استفاده از اسانس گیاه دارویی رازیانه ،ژلآلوئهورا و اعمال میدان مغناطیسی در دو دمای مختلف انجام گرفت .در این مطالعهه ارهر اسهانس
رازیانه ( )Foeniculum vulgare L.به همراه ژل آلوئهورا در  3سطح صفر 01 ،و  52میلیلیتر بر لیتر و دو میدان مغناطیسی صفر و  01میلی تسال در
 3تکرار و هر تکرار  0تیمار در طی  7روز و در  5دمای  8و  52درجه سانتیگراد در ﻗالهب فاﮐتوریهﻞ بها طرح ﭘایه ﮐامالً تصادفی انجهام شهد ،ﮐهه درآن
صفاتی از جمله ﮐیفیت رنگ ،pH ،SSC ،ﮐاهش وزن فیزیولوژیک و میزان ﻗهوهای شدن مورد بررسی ﻗرار گرفت .تمام تیمارها به غیر از شهاهد بها ژل
آلوئه ورا ( )Aloe veraﭘوششدار شدند .نتایج نشان داد ﮐه وجود میدان مغناطیسی در همهی نمونههای تیمارشده با ژل آلوئهورا باعث ﮐاهش تخریهب،
اﮐسیداسیون و حفظ شکﻞ ظاهری برشهای سیب شد .وجود ژل آلوئهورا در همه حاالت باعث ﮐاهش هدر رفت آب و تغییر ﮐمتر در وزن رانویه شد .در
نمونههای تیمار شده با سطوح مختلف اسانس رازیانه ،رشد ﻗارچ و باﮐتری در آنها دیده نشد ولی از نظر شکﻞ ظاهری بسیار افت ﮐیفیت و ﻗهوهای شدن
را به همراه داشت .در نمونههای موجود در دمای  8درجه سانتیگراد و  52درجه سانتیگراد هیچکدام رشد ﮐپک و ﻗارچ مشاهده نشهد .از نظهر ظهاهری
سیبهای تیمار شده با اسانس  52میلیلیتر در لیتر ،اﮐسیده و بازارﭘسندی خود را از دست دادند .استفاده از تیمار آلوئهورا به تنهایی و بهدون اسهانس بهه
همراه میدان مغناطیسی  01میلیتسال بهترین تیمار مشخص شد .به طور ﮐلی با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیهق ،اعمهال اسهانس رازیانهه ﮐهه
خواص آنتیاﮐسیدانی دارد با غلظت ﮐمتر برای جلوگیری از رشد ﻗارچ و باﮐتری مفید بوده اما از نظر حفظ شکﻞ ظاهری و ﮐاهش تخریبی بافت و اﮐسید
شدن مناسب نیست و باعث اﮐسید شدن سریعتر آن میشود .ژلآلوئهورا در همه تیمارها باعث حفظ آب میوه و مهانع ﮐهاهش وزن شهد .بها ایهن وجهود
استفاده از ژل آلوئهورا و میدان مغناطیسی برای حفظ شکﻞ ظاهری میوه سیب بسیار مفید است و ﻗابلیت استفاده در این صنعت را دارا میباشد.
واژههای کلیدی :اسانس ،بارمیکروبی ،ﭘوششهای خوراﮐی ،فرآوری ﭘس از برداشت

مقدمه

5 0

با بررسی جداول ﭘیشنهادی از سوی فائو برای میزان انرژی و مواد
مغذی مورد نیاز روزانه بدن میتوان ﭘی برد ﮐه روزانه برای بدن میزان
مشخصی از میوهها مفید خواهد بود و مصرف بیشتر آن تاریر چنهدانی
بر سالمتی نخواهد داشت و توسط بدن دفع می گردد( .)03با توجه به
این ﮐه در بسیاری از نقاط جهان و مخصوصا ﮐشورهای توسعه نیافتهه
و در حال توسعه مردم ،به بیماریهایی دچارنهد ﮐهه از عهدم مصهرف
ﮐافی میوه و سبزیها نشات میگیرند بنابراین بستهبندی میهوههها بهه
 0و  -5بهترتیب استادیار و دانش آموخته ﮐارشناسی ارشد باغبانی ،گروه تولیدات
گیاهی ،دانشگاه تربتحیدریه
)Email: h.kaveh@torbath.ac.ir
(* -نویسنده مسئول :
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i4.87363

صورت برشخورده سبب بهبود فرهنگ خرید و مصرف و نهایتا سهبب
افزایش واﻗعی مصرف سرانه میوه میشود .ضایعات میوه نیهز از جملهه
مقولههایی است ﮐهه ﮐهاهش و افهزایش آن بهه صهورت مسهتقیم بهر
ﻗیمتها ارر می گذارد ( .)03لذا در صورت وجود بستهبندی میوهها بهه
صورت برشخورده افراد میتوانند میزان میوه مورد نیاز خهود را تهیهه
ﮐرده و به دنبال آن انواع بیشتری میوه خریهداری و مصهرف ﮐننهد .از
جمله مزایای بسته بندی میوهها و سبزیجات به صورت بهرش خهورده
میتوان به بهینه سازی رژیم غذایی افراد ،بهینه سازی مصرف سهرانه
میوه ،بهبود وضعیت اﻗتصادی خانوار و در نتیجه بهبود اﻗتصهاد ﮐشهور،
ایجاد تنوع و افزایش مشتری ﭘسندی محصوالت و اشتغالزایی اشهاره
ﮐرد .فرآوری مواد غهذایی بهه صهورت بهرش خهورده ،ﮐهاهش ارزش
غذایی ،طعم ،سفتی ،بافت و رنگ یک محصول را تسهریع مهیﮐنهد و
مدت ماندگاری آن را ﮐاهش میدهد و همچنین سطوح زخمهی شهده
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شرایط مناسهبی را بهرای رشهد میکروبهی فهراهم مهیﮐنهد .بنهابراین
استراتژیهای ﮐنترل ﮐافی در هنگام ذخیهره و نگههداری تولیهد مهواد
غذایی برشخورده باید ﮐاهش ارزش تغذیهای و خواص حسی و رشهد
میکروبی را به حداﻗﻞ مقدار ممکن برساند .دستیابی بهه مناسهبتهرین
روشهای بستهبندی میوه و سبزیجات میتواند سرانه مصرف را بهبود
بخشیده و مانع مصهرف نادرسهت آنهها شهود .در ایهن حالهت مهردم
میتوانند مقدار میوه ﮐمتر بر اساس نیاز و بها ﻗیمهت ﮐمتهر خریهداری
ﮐنند .اما نگهداری و فراوری میوههها و سهبزیجات بهه صهورت بهرش
خورده مشکالت بسیاری دارد ( .)07سیب ،0محصول شناخته شهدهای
در دنیاست ﮐه با توجه به مدت انبارمانی طوالنیتر آن در مقایسهه بها
بسیاری از میوهها بهتر میتواند در دسترس مردم ﻗهرار گیهرد .بها ایهن
وجود سیبهای برش خورده چند دﻗیقه تا چند سهاعت ﭘهس از بهرش
اﮐسید شده و ﻗهوهای میشوند .به این دلیﻞ اسهتفاده از ﭘوشهشههای
خوراﮐی برای ماندگاری آن میتواند ﻗابﻞ توجهه باشهد .ﭘوشهشههای
خوراﮐی با به تاخیر انهداختن در ﮐهاهش از دسهت دادن آب ،از دسهت
رفتن ترﮐیبات معطر ،ﮐاهش تنفس و تاخیر در تغییرات ساختاری میوه
موجب افزایش مدت نگههداری محصهوالت غهذایی مهیشهوند .ایهن
ﭘوششها نسبت بهه مهواد سهنتزی ،غشهای تراوایهی بهرای گهازههای
دی اﮐسیدﮐربن و اﮐسیژن ایجاد میﮐنند و موجب توسهعه یکپهارچگی
مکانیکی در حین جابجایی محصوالت میگردند و میتوان بهه آنهها
ترﮐیبهات آنتهیاﮐسهیدانت و آنتهیباﮐتریهال را نیهز اضهافه نمهود (.)5
آلههودگیهههای ﻗههارچی عامههﻞ بس هیاری از خسههارات بعههد از برداشههت
محصوالت ﮐشاورزی مهیباشهند ﮐهه بهرای ﮐنتهرل آنهها معمهوالً از
محلولهای ﻗارچﮐش استفاده میشود ﮐه برای سالمت انسهان مرهر
هستند .گزارش ساالنه آﮐادمی بینالمللی علوم ( 5)NASنشان داد ﮐه
ﻗارچﮐشها در مقایسه با حشهرهﮐهشهها و علهفﮐهشهها ،در ایجهاد
بیماریهای سرطانی موررتر میباشند ( .)01یکهی از روشههایی ﮐهه
میتوان ﻗارچ ها را ﮐنترل ﮐرد و مانع توسعه و تکثیهر آن شهد ،امکهان
استفاده از اسانس گیاهاندارویی است ،ﮐه میتوانند ارر ﻗارچﮐشی نیهز
داشته باشند .فعالیت ضد ﻗارچی اسانسهای چند گونه گیهاهی شهامﻞ
رازیانه ،زیره سیاه ،آویشن ،میخک ،جوز هندی ،آنغوزه ،یوشان ،موسهیر،
جاشیر ،تاجریزی و عصاره مرزه به اربات رسیده است ( .)31به همهین
منظور در این ﭘژوهش از اسانس رازیانه برای جلوگیری از رشد ﻗارچها
در برشهای میوه سیب استفاده شد.
ژل آلوئهورا از جمله ﭘوششهای خوراﮐی جدید بها  2/4 pHاسهت
ﮐههه نظههر محققههان را بههه خههود جلههب ﮐههرده و جههزو ﭘوشههشهههای
ﭘلیساﮐاریدی است ﮐه دارای خصوصیاتی نظیر ایجاد الیهی حفاظتی
روی محصول ،محافظت سلولهای زیهر الیههی حفهاظتی در مقابهﻞ
1- Malus domestica
2- National Academy of Sciences

صدمات مکانیکی ،ﮐاهش اتالف آب میوه ،ﮐاهش سرعت عبور گازهها
از ﭘوست میوه از طریق ایجاد ﭘوشش روی عدسکها و روزنههها و در
نتیجه تغییر اتمسفر اطراف محصول میباشد .در حدود  10درصهد ژل
موجود در برگ آلوئهورا از آب و  4درصهد حهاوی ترﮐیبهاتی همچهون
چربیهای ضروری ،آنزیم و گلیکوﭘروتئین ،آمینواسیدها ،ویتامینهها و
امالح است .این ژل به راحتی در آب حﻞ میشهود و ﻗابلیهت افهزودن
مواد دیگری نظیر ﻗارچﮐشهها را بهه خهود دارد .ژل آلوئههورا ﮐیفیهت
میوههای برداشت شده را حفظ ﮐرده و عمر ماندگاری آنها را افهزایش
میدهد ( . )00بهه ایهن دلیهﻞ اسهتفاده از ایهن ژل بهه همهراه میهدان
مغناطیسی برای حفظ برشهای سیب مورد استفاده ﻗرار گرفت و برای
آلودگی ﮐمتر میوه به ﻗارچ و باﮐتری از اسانس گیاه دارویی رازیانهه بها
توجه به خواص دارویی آن استفاده شد .بررسی عصارههای اسهتخراج
شهده از ﻗهسمتههای مختلهف گیهاه رازیانه نشان میدهد ،ﮐه ﻗادر بهه
خنثی ﮐردن رادیکهالههای آزاد حاصﻞ از اﮐههسیداسیون مههی باشهند
( .)0حرور ترﮐیبهات فنلیهک و اسههیدهای چربههی ماننههد اولئیههک،
لینولئیهک و ﭘالمیتیهک اسهیدها در ﻗهسمتههای مختلهف ایهن گیهاه
مهیتواننهد در فعالیهت آنتهیاﮐهسیدانی آن سهیم باشند ( .)50باتوجهه
به اینکه استفاده مردم از گیاهان دارویهی بهه میهزان ﮐمهی مهیباشهد
میتوان با این فناوری میوههایی عرضه بازار ﮐرد ﮐه عالوه بر اسهتفاده
میوه ،از خواص دارویی اسانس مورد نظر نیز بهره ببرند.
نتایج نشان داده است ﮐه اعمهال میهدان مغناطیسهی در گیاههان
باعث تولید سوﭘر اﮐسید دیسهموتاز و ﮐربوﮐسهی دیسهموتاز مهیشهود
( .)35سوﭘراﮐسید دیسموتاز به عنوان یهک آنهزیم محهافظ سهلولی در
برابر اسهترس اﮐسهیداتیو در سهلول از عوامهﻞ مههم حفهاظتی سهلول
محسوب میشود ( .)55میدان مغناطیسی با افزایش غلظت ،فعالیهت و
طول عمر رادیکالهای آزاد ،تغییر جریانهای یونی در غشای سلولی و
فرآیندهای حمﻞ و نقﻞ ،بر موجودات زنده تأریر می گهذارد .همچنهین
م هی تواننههد رفتههار الکتریک هی غشههاها ،نفوذﭘههذیری غشهها  ،خاص هیت
الکترومغناطیسی و مسیرهای متابولیکی در سلولهای گیاهی را تغییهر
دهند ( 8و  .)08بنابراین در این آزمایش از میدان مغناطیسی به عنوان
عاملی برای جلوگیری از تخریهب سهلولههای سهیب و حفهظ شهکﻞ
ظاهری آن استفاده شد.

مواد و روشها
شز  3سالم بدون ههیچ ضهربه خهوردگی و
سیب زرد رﻗم ̕گلدن دلی ̔
آسیب در اندازه متوسط در سال  0310از بهازار میهوه تربهتحیدریهه از
باغدار محلی خریداری شهد و جههت انجهام تیمارهها و آزمهایشههای
مقدماتی به آزمایشگاه تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه
منتقﻞ گردید .سیبها ﭘس از شستشو و ضدعفونی ،بوسیله تیه تیهز و
3- Golden delicious apple
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ضدعفونی شده با ضخامت یک میلیمتهر بهه شهش ﻗسهمت مسهاوی
تقسیم شدند .استفاده از ابزار برش بسیار تیز میتواند سلولهای آسیب
دیده را ﮐمتر ﮐند.
اسانس رازیانه بوسیله ﮐلونجر به روش تقطیر با آب در آزمایشگاه
گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه استخراج شد .اسانس با غلظهت
 01و  52میلیلیتر بر لیتر آماده و در ژل آلوئهورا  01درصد رﻗیق شده
با آب مقطر افزوده شد .جهت تهیه ژل آلوئهورا برگهای گیاه آلوئهورا
از بازار تهیه و ﭘس از ﭘوستگیری با استفاده از مخلوطﮐن خانگی تا
رسیدن به محلول هموژن مخلوط شد و به نسبت  0:01در آب مقطهر
مخلوط و ﮐامالً حﻞ گردید .برشهای سیب هر ﮐدام با روش فروبری
عمیق به مدت  2دﻗیقه در داخﻞ محلول اسانس و ژل تیمار شهدند ،و
ﭘس از خروج محلول اضافی آن ،وزنگیری شدند و سپس در ظهروف
دربدار ﭘلهی ﭘههروﭘیلن شههفاف نگهههداری شههدند .بههرای تیمههار میههدان
مغناطیسی ،از میدان مغناطیسی رابهت ﮐهه بها دو آهنربهای بهزرگ در
فاصلهی  52سانتیمتری از یکدیگر میدان مغناطیسی  01میلی تسهال
ایجاد میﮐنند استفاده شد .در این تیمار نیز مشابه ﻗسمت ﻗبﻞ محلول
آماده گردید ،و محلول ژل و اسانس ﻗبﻞ از تیمار به مدت  0ساعت در
میدان مغناطیسی  01میلیتسال ﻗرار داده و سهپس تیمهار گردیدنهد .از
همهی تیمارها دو نمونه تهیه شد و در  5دمای  8درجهه سهانتیگراد و
 52درجهی سانتیگراد نگهداری گردید .انهدازهگیهریهها بهه صهورت
روزانه انجام گرفت و ﭘایان آزمایش روز هفتم بود.
ﮐاهش فیزیولوژیک وزن میوه :وزن اولیه ﻗطعهات سهیب ﭘهس از
غوطهور ﮐردن و خروج محلول اضافه اندازهگرفته شد .سهپس در بهازه
 54ساعته اندازهگیری مجدد وزن انجام ﭘذیرفت .وزنگیری هر نمونهه
تهها روز آخههر انجههام و در انتههها بوسههیله فرمههول زیههر درصههد ﮐههاهش
فیزیولوژیک وزن میوه محاسبه شد (.)05
({*011وزن اولیه)(/وزن در زمان نمونه برداری -وزن اولیه)} =
درصد ﮐاهش وزن
0
مواد جامد محلول ﮐﻞ (  :)SSCجههت انهدازهگیهری مهواد جامهد
محلول ﮐﻞ از رفراﮐتومتر دستی استفاده شد ( .)50در این اندازهگیهری
از بافت میانی برش سیب استفاده گردید.
 :pHجهت اندازهگیری  pHمیوه از دستگاه ﭘهیاچ متهر اسهتفاده
شد .هر ﮐدام از تیمارها بعد از اندازهگیهری دیگهر صهفات بهه صهورت
تخریبی  pHآن اندازهگیری گردید.
ﮐیفیت رنگ :از تمام نمونههای تیمهار شهده ،ههر روز عکسهی بها
ﮐیفیت  8مگاﭘیکسﻞ تهیهه شهد و تجزیه و تحلیﻞ ﭘارامترهای رنگی با
اسههتفاده از نرم افزار فتوشاپ نسهخهی ()Adobe photoshop cs6
استفاده و ﭘارامترهای رنگی  l ، b ،aتوسط نرمافزار فتوشاپ تعیهین و
سپس اختالف رنگی ﮐلی نمونهه بها نمونهه شهاهد مقایسهه و میهزان
1- Soluble solids content
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ﻗهوهای شدن و تخریب ظاهری آن تخمین زده شد.
آنالیز دادهها :دادههای بدست آمده در ﻗالهب فاﮐتوریههﻞ بهها طرح
ﭘایه ﮐامالً تصادفی توسط نرمافزار  SAS-jmpنسخه  03تحلیﻞ شد و
مقایسه میانگینها از طریق آزمون توﮐی انجام گرفت.

نتایج و بحث
با توجه به جهدول تجزیهه واریهانس تهاریر دمها بهر ﮐهاهش وزن
فیزیولوژیک در سطح یک درصد معنیدار شد .درصهد ﮐهاهش وزن در
دمای محیط  52( T1درجه سانتیگراد) به ترتیب تا روز آخهر ﮐهاهش
یافت و بیشترین ﮐاهش وزن در روز ششم مشهاهده شهد ﮐهه بیهانگر
افزایش تنفس میوه است .اما در دمهای داخهﻞ یخچهال  8( T2درجهه
سانتیگراد) ﮐاهش وزن ﮐمتری نسبت به نمونههای موجود در دمهای
محیط مشاهده گردید در این دما نیز روز ششم بیشترین ﮐهاهش وزن
را نشان داد (شکﻞ  .)0در ﭘژوهشی بر روی تیمارهای گیالس ﭘوشش
داده با ژل آلوئهورا در مدت زمهان نگهداری  00روز نسبت به نمونههه
ﮐنتهرل افهت رطوبهت ﮐمتههری مشهاهده شهد ( .)04در ﭘهههژوهشهی
دیگر بر روی توتفرنگی نمونههههای تیمهار شهده بها ژل آلوئههورا در
مقایسه با نمونه شاهد در طی  08روز نگهداری افههت رطوبت ﮐمتری
گزارش شهد ( .)57افت ﮐاهش وزن عمدتا بهه دلیهﻞ دلیﻞ هههدررفت
رطوبهت ناشهی از تعهرق و ﮐهاهش ﮐهربنههای انباشته شده در میوه
به دلیﻞ تنفس می باشد (.)30
باتوجه به نتایج تجزیه واریانس (جدول  ،)0میدان مغناطیسهی بهر
مواد جامد محلول ( )SSCدر سطح یک درصد معنهیدار شهد ،امها بهر
روی  pHو ﮐاهش وزن تاریر نداشته است .و با در نظر گهرفتن حفهظ
شکﻞ ظاهری و ﻗهوهای نشدن در نمونهههای تیمهار شهده بها میهدان
مغناطیسی و عدم تاریرگذاری و تغییرات بر  pHو وزن میوه مهیتهوان
به تاریر مثبت آن در این ﭘژوهش و بر برشهای سیب اشاره ﮐهرد .در
ﭘژوهشی روی خیار مشخص شد ﮐه فعالیت ﮐربوﮐسیدیسموتاز با ﻗرار
گرفتن در معرض میدان مغناطیسی افزایش یافتهه اسهت .تغییهرات در
فعالیتهای احیا ﮐننده مجدد آمیالز و نیتهرات ردوﮐتهاز در جوانههزنهی
بذرهای تحت درمان با الکترومغناطیسی از نقهاط ﻗهوت متفهاوت نیهز
مشاهده شد(.)35
باتوجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  )0ژل و اسانس بر روی
pHو  SSCتاریرگذار و دارای ارر معنیدار در سطح یک درصد بود .ژل
و اسانس یک درصد بیشترین تهاریر و ژل تنهها ،ﮐمتهرین تهاریر را بهر
 SSCداشت امها در مهورد  pHژل و اسهانس  52میلهیلیتهر بهر لیتهر
بیشترین تاریر و ژل و اسانس  01میلیلیتر بهر لیتهر ﮐمتهرین تهاریر را
داشته است ،و همچنین ﮐاهش وزن فیزیولوزیک در سطح ﭘنج درصهد
معنیدار شد و ژل و اسانس  52میلیلیتر بر لیتر بیشترین ﮐاهش وزن
را نشان داد.
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̔ اسانس بر برخی صفات سیب رقم ̕گلدن دلیشز+  میدان مغناطیسی و محلول ژل، تجزیه واریانس اثر دما-1 جدول
Table 1- ANOVA for the effect of temperature, magnetic field and gel + essential oil solution on some traits of apple
cv. ̔Golden delicious̕

منابع تغییرات
S.O.V.

Df

دما

1

Temperature
 میدان مغناطیسیMagnetic field
 اسانس+ محلول ژل
Gel + essential oil solution

روز
Day

تکرار
Repeat
 دما× میدان مغناطیسیTemperature× Magnetic field
 اسانس+ دما× محلول ژل
Temperature × Gel + essential oil solution
 اسانس+ میدان مغناطیسی× محلولژل
Magnetic field* Gel and essential oil solution

دما× میدان مغناطیسی× محلول ژل و اسانس
Temperature× Magnetic field× Gel + essential oil solution
 اسانس× روز+ میدان مغناطیسی×محلول ژل
Magnetic field× Gel + essential oil solution× Day

محلول ژل و اسانس× روز
Gel + essential oil solution×Day

ضریب تغییرات
C.V. (%)

میانگین مربعات

درجه آزادی

Mean of squares

کاهش وزن
Weight
loss
746.86**

اسیدیته

مواد جامد محلول

pH

SSC

0.85**

88.76**

1

0.75ns

0.03ns

48.64**

2

15.36ns

0.22**

17.11**

5

720.39**

0.46**

7.35*

2

31.9ns

0.11*

1.85ns

1

1.07ns

0.27**

9.16ns

2

55.3ns

0.03ns

8.5ns

2

110.95ns

0.09*

40.25ns

2

9.02ns

0.003ns

5.16ns

10

21.57ns

0.03ns

2.9ns

10

21.6ns

0.03ns

2.17ns

17.3

11.37

5.8

. درصد2  و0  معنیداری در سطح احتمال، ** و *به ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار، ns
ns, **, *non-significant,

significant at 1% and 5% of probability levels, respectively.

 درجه سانتیگراد) با افزایش زمان انبارداری بر کاهش وزن برشهای سیب رقم ̕گلدن8( T2  درجه سانتیگراد) و52( T1  تاثیر دماهای-1 شکل
) درصد با آزمون توکی2 دلیشز (دامنه اختالف معنیدار در سطح احتمال
̔
Figure 1- The effect of temperature T1 (25 °C) and T2 (8 °C) with increasing storage time on weight loss of apple cv. ̔Golden
Delicious̕ slices (Tukey's range test, p≤0.05)
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 اسانس رازیانه و ژل آلوئهورا بر قهوهاي شدن سیب تازهبرشخورده رقم ̕گلدن دیشلز،بررسي اثر میدان مغناطیسي

) میلی تسال06  میدان: M1 ، بدون اعمال میدان: M0( ̔ برشهای سیب رقم ̕گلدن دلیشزSSC – تاثیر میدان مغناطیسی بر5 شکل
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 2- The effect of magnetic field on SSC of apple cv. ̔Golden delicious̕ slices. (M0 = without field, M1 = 60 mili Tesla
field)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)

 ژل وg2 ، میلیلیتر بر لیتر16  ژل و اسانسg1 ، شامل ژل بدون اسانسg0( ̔ اثر متقابل ژل × اسانس بر کاهش وزن سیب رقم ̕گلدن دلیشز-3 شکل
) میلیلیتر بر لیتر52 اسانس
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 3- The interaction effect of gel ×essential oil on weight loss apple cv. ̔Golden delicious̕ (g0 includes non-essential gel, g1
gel and 10 Ml per liter essential oil, g2 gel and essential oil 25 Ml per liter)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)
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، میلیلیتر بر لیتر16  ژل و اسانسg1 ، شامل ژل بدون اسانسg0( ̔ تاثیر ژل و اسانس بر میزان مواد جامد محلول سیب رقم ̕گلدن دلیشز-4 شکل
) میلیلیتر بر لیتر52  ژل و اسانسg2
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 4- The interaction effect of gel ×essential oil on SSC apple cv. ̔Golden delicious̕ (g0 includes non-essential gel, g1 gel
and 10 Ml per liter essential oil, g2 gel and essential oil 25 Ml per liter)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)

 ژل وg2 ، میلیلیتر بر لیتر16  ژل و اسانسg1 ، شامل ژل بدون اسانسg0( ̔ تاثیر ژل و اسانس بر میزان اسیدیته سیب رقم ̕گلدن دلیشز-2 شکل
) میلیلیتر بر لیتر52 اسانس
) درصد2 (ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال

Figure 5- The interaction effect of gel ×essential oil on pH apple cv. ̔Golden delicious̕ (g0 includes non-essential gel, g1 gel and
10 Ml per liter essential oil, g2 gel and essential oil 25 Ml per liter)
(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05)

بررسي اثر میدان مغناطیسي ،اسانس رازیانه و ژل آلوئهورا بر قهوهاي شدن سیب تازهبرشخورده رقم ̕گلدن دیشلز
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شکل  -0تاثیر دما بر مواد جامد محلول برشهای سیب رقم ̕گلدن دلیشز̔ ( :t1دمای محیط  52درجه سانتیگراد :t2 ،دمای  8درجه سانتیگراد)
(ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال  2درصد)
)Figure 6- The effect of temperature on SSC of apple cv. ̔Golden delicious̕ slices. (t1: ambient temperature at 25̊ C, t2: 8̊ C
)(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05

شکل  -7تاثیر دما بر کاهش وزن برشهای سیب رقم ̕گلدن دلیشز̔ ( :t1دمای محیط  52درجه سانتیگراد :t2 ،دمای  8درجه سانتیگراد)
(ستونها با حروف مشترک فاﻗد اختالف معنیدار در سطح احتمال  2درصد)

Figure 7- Effect of temperature on weight loss of apple cv. ̔Golden delicious̕ slices (t1: ambient temperature at 25 ° C, t2: 8 °
)C
)(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05
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دما در هر سه فاﮐتور مهورد انهدازهگیهری در سهطح یهک درصهد
معنیدار شد و در هرسه فاﮐتور دمای  52درجه سانتیگراد ( t1بیشترین
تغییر را حاصﻞ ﮐرد.
میوه و سبزیها از جمله مهمترین محصوالت بهاغی هسهتند ﮐهه
نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی و سالمت انسان دارند .بر اساس
آمار فائو سرانه مصرف میوه در ایرانیها  028ﮐیلوگرم در سال دو برابر
ﮐشورهای توسعه یافته و سه برابر ﮐشورهای در حال توسعه میباشهد.
با این وجود بسیاری از مردم از بیماریهایی رنج میبرند ﮐه از مصرف
ناﮐههافی میههوه و سههبزیجات منشهها میگیههرد .توجه به اینﮐه وضعیت
ظهاهری محصهول از مههمتهرین شههاخصههای ارزیابی بازارﭘسندی
محصوالت است و فراوری مواد غذایی بهرش خهورده باعهث ﮐهاهش
ماندگاری و تغییر رنگ آنها میشود و سطوح برش خهورده و زخمهی
شرایط مناسبی را برای رشد میکروبی فراهم میکند ( )54ﮐه به تبع آن
وجود هههر گونههه عالیههم آلههودگی ،ﭘوسیدگی و نرم شههدن میههوه
باعهث ﮐهاهش زیادی در بازارﭘسهندی محصههول میشود .بنابرین هر
عاملی ﮐه سرعت ﭘیری را ﮐاهش دهه هد و از رشه هد عالیم ﭘوسیدگی،
ﮐاهش وزن و چروﮐیدگی میوه جلوگیری ﮐند باعهههث حفظ وضعیت
ظهههاهری و بازارﭘسهههندی محصهههول خواههههد شهههد ( .)4در نتیجههه
استراتژیهای ﮐنترل ﮐافی در حهین ذخیهره و نگههداری تولیهد مهواد
غذایی برش خورده باید ﮐاهش ارزش تغذیهای و خواص حسی و رشد
میکروبی را به حداﻗﻞ برساند ( .)03با تالش و دستیابی به مناسبترین
روشهای فرآوری میتوان از ضایعات ایهن محصهوالت ﮐاسهت و بهه
طور مستقیم بر ﻗیمتهها تهاریر گذاشهت .در ﭘژوهشهی تهاریر اسهانس
رزماری و درمنه را بر روی ﮐنترل ﭘوسیدگی و خصوصیات ﮐیفی میهوه
انبه را بررسی ﮐردند ﮐه مشخص شد اسانسهای گیاهی تاریر مثبتهی
بر روی حفظ ﮐیفیت میوه دارد و اسانسهای استفاده شده باعث حفظ
سفتی بیشتری در میوهها نسبت به شهاهد شهد ( .)01امها در ﭘهژوهش
حاضر میوههای برش خورده ﮐه با اسانس تیمار شهده بودنهد سهرعت
ﻗهوهای شدن را زودتر طی ﮐهرده و نهرم شهدند .خسارات ﮐاهش وزن
میوه به طور عمده با تههههنفس و تبخیههههر آب در اطراف ﭘوست میوه
ارتباط دارد همچنین ﮐاهش وزن میوه درنتیجههههه از دستدهی آب از
سطح میوهها مهیباشهد(.)1
ﭘوشهش ژل آلوئههورا رونهد ﮐاهش وزن ﭘس از برداشت میوهها را
ﮐند میﮐند این امر به خاصیت هیگروسکوﭘی ژل نسبت داده میشود
ﮐه ﻗادر به تشکیﻞ سد و مهانهع در مقابﻞ انتشار آب بین میوه و محیط
است ( .)4در تحقیقی بر روند ﮐاهش وزن در میوهههای شهلیﻞ تیمهار
شده با ژل آلوئهورا نسبت به شاهد نشان داد ﮐه مرحله رسیدگی ﮐامﻞ
میوهههای ﭘوشهشدار شهده بها ژل ﮐهاهش وزن  02درصهد ﮐمتهر از
میوههای شاهد بود و با توجه به نتایج میوههایی ﮐهه بها ژل آلوئهه ورا
ﭘوشش داده شده بودند مقدار ﮐاهش وزن ،تغییهر رنهگ و مهزه ،مهواد

جامد محلول ) (SSCنسبت به تیمار شاهد ﮐمتر ولی مقدار  pHبیشتر
بهههود ( .)7ژل آلوئه ورا به راحتی در آب حﻞ شده و در تمهه هام اطراف
محصول به یک اندازه ﭘخش میشهههود .این ژل دارای مزایای دیگری
نظیر حفظ مواد معطر داخﻞ میوه ،بهبهود خصوصهیات ساختاری سلول
مثﻞ درزگیری ،ﭘوشش محﻞ زخم و بریدگی میباشهههد ( .)51ﮐههه در
این ﭘژوهش تاریر مثبت آن به وضوح ﻗابﻞ مشاهده بود و مشاهده شد
ﮐه در نمونهی تیمار شده با ژل آلوئههورا ﮐهاهش آب میهوه و ﮐهاهش
وزن ﮐمتری نسبت بهه تیمهارههای دیگهر داشهت .در ﭘژوهشهی روی
گیالس نشان دادند ﮐه ژل آلوئههورا مانند یهک ﭘوشش خوراﮐی عمﻞ
می ﮐند و باعث ﮐاهش اتالف آب میههههوه و حفظ وزن و سفتی بافت
میوه مهههیشهههود ( .)04ژل آلوئههههورا فعالیت آنزیمهای تجزیه ﮐننده
دیواره سلولی (ﭘلی گاالﮐتروناز ،ﭘکتهین متیهﻞ اسههتراز و زایالنههاز) را
ﮐاهش میدهد .به منظور مطالعه ارر ترﮐیبات طبیعهی بهر طهول دوره
نگهداری انبارداری ،از موسیالژ ﮐاﮐتوس آﭘونتیها و اسهانس آویشهن و
ترﮐیب این دو تیمار ،جههت ﭘوشهش دار نمهودن میهوه تهوت فرنگهی
استفاده شد و نشان داده شد در تیمارهایی ﮐهه از موسهیالژ ﮐهاﮐتوس
آﭘونتیا به صورت خالص و چه به صورت ترﮐیهب بها اسهانس آویشهن
استفاده شد ،سفتی میوه افزایش و مواد جامد محلهول ﮐهاهش یافهت،
همچنین آب میوه و تردی بافت میوه حفهظ گردیهد .ایهن تیمارهها بهر
درجه اسیدی و اسیدیته ﮐﻞ میوه ارر نداشته و تیمار اسانس از تغیهرات
رنگ و طعم میوه جلوگیری نموده و در واﻗع موجب حفظ رنگ و طعم
میوه در طول انبارداری گردید ( .)5این ﭘهژوهش بهر خهالف ﭘهژوهش
حاضر بود ﮐه اسانس رازیانه بیشتر باعث تخریب بافت برشهای میوه
شد تا حفظ سفتی برشهای سیب .در ﭘژوهشی بر روی گیالس سهیاه
مشهد مشاهده ﮐردند ﮐه تیمار گیالس با ژل آلوئههورا باعهث ﮐهاهش
تنفس میوهها به میزان  21درصد طی  00روز نگهداری در سرد خانهه
و به اضافه یک روز در دمای معمهولی اتهاق شهد .ﮐهه ایهن ﭘهژوهش
مطابق ﭘژوهش حاضر بر روی برشهای سیب بود .در ﭘژوهشی دیگهر
بر روی انگور نشان دادند ،انگورهای تیمار شده با ژل آلوئههورا نسهبت
به انگورهای شاهد سفتی خود را به میزان  21درصد بیشتر بعهد از 50
روز نگهداری در سردخانه به اضهافه چههار روز در دمهای اتهاق حفهظ
ﮐردند (.)53
در سهالهههای اخیههر اسههتفاده از اسههانسهههای گیههاهی در ﮐنتههرل
بیماریهای ﭘس از برداشت میوه و سبزی به عنوان روشی بیولوژیهک
و مورر و درعین حال ایمن توجه بسهیاری از ﭘژوهشهگران را بهه خهود
جلب ﮐرده است ( .)0استفاده از اسانسهای گیهاهی مهیتوانهد ضهمن
تأمین سالمت و ایمنی محصول باعث ﮐهاهش ضهایعات میهوه شهوند
( .)00در این آزمایش نیز برشههای سهیب تیمهار شهده بها اسهانس و
تیمارهای آلوئهورا بدون اسانس هیچکدام دچار فساد ﻗارچی نشدند .در
تحقیقی بر روی تاریر اسانسهای گیهاهی مهریم گلهی و مورخهوش و
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ﮐلرید ﮐلسیم بر روی ﮐنترل ﮐپک خاﮐستری در تهوت فرنگهی نشهان
دادند ﮐه ﭘوسیدگی در میوههای تیمار شده به جز مریمگلهی بهه طهور
ﮐامﻞ ﮐنترل شد .سفتی به طور معنیداری در میهوهههای تیمهار شهده
بیشتر از شاهد بود .در این تحقیهق نشهان دادنهد ﮐهه ﮐلریدﮐلسهیم و
اسانس گیاهان دارویی درﮐنترل و حفظ ﮐیفیت ﭘس از برداشهت تهوت
فرنگی به مدت  00روز مؤرر بوده است (.)51
با توجه به تحقیقات بسیاری ﮐه صورت گرفته است تیمار میوههها
و سبزی هها بها اسهانسههای مختلهف گیهاهی باعهث افهزایش عمهر
ماندگاری ،ﮐند ﮐردن روند ﮐهاهش وزن ،ﮐهاهش فسهاد ،حفهظ رنهگ
میوه ،حفظ سفتی و ﻗندهای محلول در میوه مهیگهردد .ﭘژوهشهی بهه
منظور بررسی ارر اسهانس گیاههان دارویهی در افهزایش عمهر انبهاری
ﭘرتقال والنسیا انجام شد .بر اساس نتایج مقایسه میانگینهها بیشهترین
درصد ﭘوسیدگی در تیمار میخک  211میلی لیتر در لیتر و ﮐمترین آن
در تیمار شاهد بدون زخم با شستشو رخ داد ﮐه با آویشهن  ،721زیهره
 521و مرزه  211و  721میلیلیتر در لیتر اختالف معنیداری نداشهت
( .)52در ﭘژوهشی بر روی انبارداری میوه هلهو زعفرانهی دریافتنهد ﮐه
استفاده از ﭘوشش آلوئهورا غنی شده با اسانس گلپر موجب حفظ
خواص ﮐیفی و ﮐاهش تخریب خواص حسی میوه هلو طی انبارداری
شد (.)51
گزارش شده است ﮐه اسانسهای گیاهی مانند هر مهاده دیگهری
در غلظت باال اررات سمیت بر روی میهوه دارد .در ﭘژوهشهی مشهاهده
شد ﮐه غلظت باالی اسهانس رازیانهه و مهرزه باعهث افهزایش درصهد
ﮐاهش وزن میشود ﮐه به نظر میرسد به دلیﻞ افزایش شدت تهنفس
میوه میباشد ،غلظت باالی اسانس عالوه بر اینکه باعث سوختگی در
سطح میوه شد به عنوان یک عامهﻞ تهنشزا باعهث افهزایش فعالیهت
حیاتی سلول شد و مواد غذایی ذخیره در سلول را بهه مصهرف رسهاند
( .)3ﮐه این ﻗانون در مورد میوههای برش خورده نیز صدق ﮐرده و در
این تحقیق نیز غلظت باالی اسانس شکﻞ ظاهری سهیب را بیشهتر از
سایرین تخریب ﮐرده و زودتر اﮐسید و ﻗهوهای گردید.
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بررسی ارر اسانسهای گیاهان دارویی رزماری و درمنه بر ﮐنتهرل
ﭘوسیدگی ناشی از ﻗارچ آسپرژیلوس نشان داد ﮐهه تیمارههای اسهتفاده
شده تاریر معنی داری (در سطح ﭘنج درصد) در جلوگیری از ﭘوسهیدگی
میوه انبه در مدت انبارمانی داشهته انهد .در ﭘایهان آزمهایش تیمارههای
اسانس رزماری ( 211مهاﮐرولیتر در لیتهر) و بعهد از آن درمنهه (0111
ماﮐرولیتر در لیتر) به ترتیب بها درصهد ﭘوسهیدگی  05و  03/3درصهد
ﮐمترین ﭘوسیدگی را نشان دادند .اسانسهای گیاهی تهاریر مثبتهی بهر
ﮐیفیت میوه نشان دادند .به طوری ﮐه اسانسهای استفاده شده سفتی
بیشتری نسبت به شاهد نشان دادند .بیشهترین سهفتی بافهت میهوه در
غلظتهای مختلف رزماری مشاهده شد .میوههای تیمهار شهده دارای
میزان آسکوربیک اسید بیشتری نسبت به شاهد بودند (.)01

نتیجهگیری
در همهههی ﭘارامترهههای انههدازهگی هری شههده ،دمههای  52درجههه
سانتیگراد در سطح یک درصد معنیدار شده در نتیجه ارر تخریبی بهر
صفات سیب داشت و نگهداری سیب بهرش خهورده در دمهای محهیط
مناسب نبود و ماندگاری آن در دمای  8درجه سانتیگراد مفیهدتر بهود.
میدان مغناطیسی بر  pHتاریری نداشت و همچنهین در حفهظ شهکﻞ
ظاهری سیب مورر بود .ژل و اسانس در سطح یک درصهد در همههی
ﭘارامترهای اندازهگیری شده معنهیدار شهد و بها توجهه بهه مشهاهدات
استفاده از اسانس رازیانه هر چند باعث جلهوگیری از رشهد بهاﮐتری و
ﻗارچهای عامﻞ فساد شهد امها باعهث تغییهر رنهگ و تخریهب زودتهر
بافتهای سیب شد .استفاده از ﭘوشش ژل آلوئهورا به تنهایی در حفظ
و جلوگیری از ﮐاهش آب مفید بود .با توجه به دادههای ﮐیفی میهدان
مغناطیسی تاریر مثبت و غیر ﻗابﻞ اغماضی در حفظ برشههای سهیب
داشت و این تیمارها از نظر ظاهری و اﮐسید شدن بهتهرین ﮐیفیهت را
در مقایسه با همه تیمارها نشان داد.
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Introduction: there is a growing request for healthy fresh-cut products globally. However, due to the higher
respiration of this kind of products and their suseptability to bacterial and fungal pathogenes, they spoil
immediately after processing. These microbial activities usually cause a decrease in the quality and marketability
of the product, including changes in its aroma, taste and appearance. The fresh-cut fruit and vegetable industry is
one of the relatively new sectors and while the industry is growing, it is producing new products. Tissue rupture
and cell rupture in these products leads to a decrease in their shelf life. On the other hand, these products need
serious attention due to increased enzymatic activity, respiratory factors and microbiological considerations.In
recent years, there has been growing evidence of consumption of minimally processed fruits and vegetable for
the prevention of many chronic diseases. Some chemicals like chlorine, calcium chloride, etc., are used for
sanitization purpose in fruit and vegetable industry, but these chemicals form carcinogenic chlorinated
compounds, which have adverse human health impacts. Therefore, advanced alternative sanitization techniques,
processing methods and improved packaging materials may be implemented for ensuring safety and extending
the shelf life of fresh-cut fruit and vegetables. Application of edible coatings showed acceptable results on
microbial load reduction and better preservation of processed products from the fruit to vegetables. Apple with
proper nutritional value as a healthy snack have been considered in the diet of schools, public consumption and
families. Finding a safe treatment to increase shelf life of freshly cut apples without harmful effets on
environment and consumer is the main goal to this reaserch.
Materials and Methods: In this study, the effect of fennel essential oil (Foeniculum vulgare L.) with Aloe
vera gel (in 3 levels of zero, 10 and 25 ml / l) and two magnetic field intensity (0 and 60 ml Tesla) in 3
replications during 7 days and in two storage temperatures (8 and 25 ° C) were observed. All treatments except
the control were coated with Aloe vera gel. It was done in factorial format with a completely randomized design.
In which traits such as color quality, SSC, pH, physiological weight loss, and browning rate were studied.
Discussion and Conclusion: The results showed that the presence of the magnetic field in all samples treated
with Aloe vera gel reduced the degradation, decrease oxidation and increase preservation of the appearance
indices of apple slices. The presence of Aloe vera gel in all cases reduced water content reduction and weight
loss. In the samples treated with different levels of fennel essential oil, fungal and bacterial growth was
prevented, but in terms of appearance indices, it had a great decrease in quality and increased browning. No
mold and fungal growth was observed in the samples at 8 and 25 ° C. Apparently, apples treated with 25 ml of
essential oil lost their marketability. The use of Aloe vera treatment alone and without essential oil with a 60 ml
Tesla magnetic field was found to be the best treatment. In general according to the results of this study, the
application of fennel essential oil, which has antioxidant properties in lower concentrations, is useful to prevent
the prevent fungal and bacterial growth, but is not suitable in terms of maintaining the appearance and reducing
tissue destruction and causes faster and higher oxidation. Apple slices treated with high essential oil
concentration became completely brown and lost their marketability even more than the control samples. Finally,
it could be said that Aloe vera gel treatments in which a magnetic field was applied, in addition to water
retention, had the best appearance and less oxidation. However, the use of Aloe vera gel and magnetic field to
maintain the appearance is very useful and can be used in this industry.
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