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 دهیچک
برش خورده، این تحقیق به منظور معرفی روشی مناسب برای نگهداری سیب تازه های تازهوهباتوجه به حجم باالی ضایعات محصوالت باغبانی و می

اسهانس   مطالعهه ارهر   نیدر اورا و اعمال میدان مغناطیسی در دو دمای مختلف انجام گرفت. آلوئهگیاه دارویی رازیانه، ژل اسانسخورده با استفاده از برش
 درتسال  میلی 01و  ی صفرسیمغناط دانیو دو ملیتر بر لیتر میلی 52و  01صفر،  سطح 3در ورا همراه ژل آلوئهبه ( .Foeniculum vulgare L) انهیراز
کهه درآن   ،دهش ماهنجا فیدتصا کامالً پایه حطر اهب لهیرفاکتو بهقالدر  گرادیدرجه سانت 52 و 8 یدما 5و در روز  7تیمار در طی  0و هر تکرار  تکرار 3

شهاهد بها ژل    به غیر از هاماریتمام ت قرار گرفت. یشدن مورد بررس یاقهوه زانیو م کیولوژیزیکاهش وزن ف ،SSC، pH رنگ، تیفیک صفاتی از جمله
ورا باعث کاهش تخریهب،  های تیمارشده با ژل آلوئهی نمونهنتایج نشان داد که وجود میدان مغناطیسی در همه دار شدند.( پوششAloe vera) ورا هئآلو

 درورا در همه حاالت باعث کاهش هدر رفت آب و تغییر کمتر در وزن رانویه شد. های سیب شد. وجود ژل آلوئهاسیون و حفظ شکل ظاهری برشاکسید
دن ای شرشد قارچ و باکتری در آنها دیده نشد ولی از نظر شکل ظاهری بسیار افت کیفیت و قهوه ،های تیمار شده با سطوح مختلف اسانس رازیانهنمونه

گراد هیچکدام رشد کپک و قارچ مشاهده نشهد. از نظهر ظهاهری    درجه سانتی 52گراد و درجه سانتی 8های موجود در دمای نمونه دررا به همراه داشت. 
تنهایی و بهدون اسهانس بهه    ورا به و بازارپسندی خود را از دست دادند. استفاده از تیمار آلوئه ، اکسیدهتریل در تریلیلیم 52های تیمار شده با اسانس سیب

تسال بهترین تیمار مشخص شد. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیهق، اعمهال اسهانس رازیانهه کهه      میلی 01همراه میدان مغناطیسی 
هری و کاهش تخریبی بافت و اکسید اما از نظر حفظ شکل ظا بودهاکسیدانی دارد با غلظت کمتر برای جلوگیری از رشد قارچ و باکتری مفید خواص آنتی

ورا در همه تیمارها باعث حفظ آب میوه و مهانع کهاهش وزن شهد. بها ایهن وجهود       آلوئهژل شود.تر آن میشدن مناسب نیست و باعث اکسید شدن سریع
 باشد.اده در این صنعت را دارا میمفید است و قابلیت استف اریبسورا و میدان مغناطیسی برای حفظ شکل ظاهری میوه سیب استفاده از ژل آلوئه
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 5  0 مقدمه

مواد  و یانرژ زانیم یفائو برا ی از سویشنهادیجداول پ یبا بررس
 زانیم بدن برای که روزانه پی بردتوان یروزانه بدن م ازیمورد ن یمغذ

ی چنهدان  ریتار آن شتریمصرف ب خواهد بود و دیها مفوهیاز م یمشخص
(. با توجه به 03)گردد یو توسط بدن دفع م داشتنخواهد  بر سالمتی

های توسعه نیافتهه  این که در بسیاری از نقاط جهان و مخصوصا کشور
کهه از عهدم مصهرف     هایی دچارنهد و در حال توسعه مردم، به بیماری

هها بهه   وهیه م یبندبسته نیبنابرا رندیگیمنشات  هایو سبز وهیم یکاف
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 بسهب  تاینها و مصرف و دیخورده سبب بهبود فرهنگ خرصورت برش
از جملهه   زیه ن وهیم عاتی. ضاشودیم وهیمصرف سرانه م یواقع شیافزا

بهر   میآن بهه صهورت مسهتق    شیاست کهه کهاهش و افهزا    ییهامقوله
ها بهه  وهیم یبند(. لذا در صورت وجود بسته03گذارد ) یها ارر ممتیق

 هیه خهود را ته  ازیمورد ن وهیم زانید منتوانیخورده افراد مصورت برش
 از. کننهد  مصهرف  و یداریه خر وهیم یشترین انواع بآکرده و به دنبال 

به صورت بهرش خهورده    جاتیها و سبزوهیم یبسته بند یایجمله مزا
سهرانه  مصرف  یساز نهیافراد، به ییغذا میرژ یساز نهیتوان به بهیم
اقتصهاد کشهور،    بهبود جهیدر نت خانوار و یاقتصاد تی، بهبود وضعوهیم
اشهاره   ییزامحصوالت و اشتغال یپسند یمشتر شیافزا تنوع و جادیا

بهرش خهورده، کهاهش ارزش     بهه صهورت   ییمواد غهذا  فرآوری کرد.
کنهد و  مهی  عیمحصول را تسهر  کیطعم، سفتی، بافت و رنگ  ی،یغذا

سطوح زخمهی شهده    نیدهد و همچنکاهش می مدت ماندگاری آن را
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 نیکنهد. بنهابرا  فهراهم مهی   کروبهی یمناسهبی را بهرای رشهد م    طیشرا
 وادمه  دیه و نگههداری تول  رهیه ذخ هنگامهای کنترل کافی در استراتژی

و خواص حسی و رشهد   ایهیکاهش ارزش تغذ دیخورده بابرش ییغذا
تهرین  بهه مناسهب  . دستیابی برساندمقدار ممکن را به حداقل  کروبییم

سرانه مصرف را بهبود  تواندیمو سبزیجات  بندی میوههای بستهروش
هها شهود. در ایهن حالهت مهردم      و مانع مصهرف نادرسهت آن   دهیبخش
توانند مقدار میوه کمتر بر اساس نیاز و بها قیمهت کمتهر خریهداری     می

هها و سهبزیجات بهه صهورت بهرش      کنند. اما نگهداری و فراوری میوه

ای محصول شناخته شهده  ،0بیس(. 07) مشکالت بسیاری داردخورده 
بها   سهه یآن در مقاتر طوالنی یمدت انبارمانبا توجه به  در دنیاست که

بها ایهن    .تواند در دسترس مردم قهرار گیهرد  بهتر می هاوهیاز م یاریبس
تا چند سهاعت پهس از بهرش     قهیبرش خورده چند دق یهابیس وجود
ههای  به این دلیل اسهتفاده از پوشهش   .شوندیم یاشده و قهوه دیاکس

 یهها پوشهش تواند قابل توجهه باشهد.   خوراکی برای ماندگاری آن می
از دسهت   ،آب دادن دسهت  از انهداختن در کهاهش   ریتاخ به با یخوراک

 وهیم یساختار راتییتغ در ریتاخ کاهش تنفس و ،معطر باتیرفتن ترک
 نیه ا .شهوند یمه  ییمحصهوالت غهذا   یمدت نگههدار  شیموجب افزا

ی هها گهاز  یبهرا  یهی تراوا یغشها  ،یها نسبت بهه مهواد سهنتز   پوشش
 یکپهارچگ یموجب توسهعه   و کنندیم جادیااکسیژن  واکسیدکربن دی
 هها بهه آن  توانیو م گردندیمحصوالت م ییجابجا نیدر ح یکیکانم

(. 5) اضهافه نمهود   را نیهز  الیه باکتریآنته  و دانتیاکسه یآنته  بهات یترک
از خسههارات بعههد از برداشههت  یاریعامههل بسهه یرچقهها یهههایآلههودگ

از  هها معمهوالً  کنتهرل آن  یکهه بهرا   باشهند یمه  یمحصوالت کشاورز
سالمت انسهان مرهر    یکه برا شودیاستفاده م شکقارچ یهامحلول

نشان داد که  5(NAS) علوم یالمللنیب یگزارش ساالنه آکادم هستند.
 جهاد یدر ا هها، کهش هها و علهف  کهش با حشهره  سهیها در مقاکشقارچ

کهه   ییهها از روش یکه ی (.01) باشندیموررتر می سرطان یهایماریب
امکهان   ،شهد  آن ریه مانع توسعه و تکث و ها را کنترل کردقارچ توانیم

 زیه ن یکشارر قارچ توانندیکه م است، ییدارواهانیاستفاده از اسانس گ
شهامل   یاهیه نه گچند گو یهااسانس یضد قارچ تیداشته باشند. فعال

 ،ری، موسه وشانی، آنغوزه ،یهندجوز خک،یم، شنیآو، اهیسرهیز ،انهیراز
به همهین   (.31است ) دهیو عصاره مرزه به اربات رس یزیتاجر ،ریجاش

ها منظور در این پژوهش از اسانس رازیانه برای جلوگیری از رشد قارچ
 سیب استفاده شد.  های میوهدر برش
اسهت   pH 4/2بها   جدید یخوراک یهاه پوششاز جملورا آلوئهژل 

 یهههاجههزو پوشههش وکههه نظههر محققههان را بههه خههود جلههب کههرده  
 یحفاظت ینظیر ایجاد الیه یخصوصیات یدارا که است یساکاریدیپل
در مقابهل   یحفهاظت  یزیهر الیهه   یهامحصول، محافظت سلول یرو

                                                 
1- Malus domestica 

2- National Academy of Sciences 

میوه، کاهش سرعت عبور گازهها   آبکاهش اتالف  ،یصدمات مکانیک
هها و در  ها و روزنهعدسک یز پوست میوه از طریق ایجاد پوشش روا

درصهد ژل   10. در حدود باشدمینتیجه تغییر اتمسفر اطراف محصول 
 همچهون  یترکیبهات  یدرصهد حهاو   4آب و  از ورابرگ آلوئهموجود در 

 و هها آمینواسیدها، ویتامین، یکوپروتئینآنزیم و گل ،یضرور یهایچرب
و قابلیهت افهزودن    شهود یدر آب حل م یل به راحتاین ژ .امالح است
ورا کیفیهت  هها را بهه خهود دارد. ژل آلوئهه    کشنظیر قارچ یمواد دیگر

آنها را افهزایش   ماندگاریبرداشت شده را حفظ کرده و عمر  یهامیوه
. بهه ایهن دلیهل اسهتفاده از ایهن ژل بهه همهراه میهدان         (00) دهدیم

ورد استفاده قرار گرفت و برای های سیب ممغناطیسی برای حفظ برش
آلودگی کمتر میوه به قارچ و باکتری از اسانس گیاه دارویی رازیانهه بها   

راج خهای اسهتعصاره یبررستوجه به خواص دارویی آن استفاده شد. 
ههای مختلهف گیهاه رازیانه نشان میدهد، که قادر بهه  شهده از قهسمت

 باشهند کههسیداسیون مههی  ههای آزاد حاصل از اخنثی کردن رادیکهال
ترکیبهات فنلیهک و اسههیدهای چربههی ماننههد اولئیههک،        حرور. (0)

ههای مختلهف ایهن گیهاه    لینولئیهک و پالمیتیهک اسهیدها در قهسمت
. باتوجهه  (50) اکهسیدانی آن سهیم باشندتواننهد در فعالیهت آنتهیمهی

باشهد  یبه اینکه استفاده مردم از گیاهان دارویهی بهه میهزان کمهی مه     
هایی عرضه بازار کرد که عالوه بر اسهتفاده  میتوان با این فناوری میوه

 از خواص دارویی اسانس مورد نظر نیز بهره ببرند. ،میوه
نتایج نشان داده است که اعمهال میهدان مغناطیسهی در گیاههان     

شهود  باعث تولید سوپر اکسید دیسهموتاز و کربوکسهی دیسهموتاز مهی    
در  یمحهافظ سهلول   میآنهز  کیه به عنوان  وتازسمید دیسوپراکس (.35)

سهلول   یدر سهلول از عوامهل مههم حفهاظت     ویداتیبرابر اسهترس اکسه  
و  تیه غلظت، فعال شیبا افزا یسیمغناط دانیم (.55) شودیمحسوب م

و  یسلول یدر غشا یونی یهاانیجر رییآزاد، تغ یهاکالیطول عمر راد
 نی. همچنه ذاردگه  یم ریحمل و نقل، بر موجودات زنده تأر یندهایفرآ
 تیغشهها ، خاصهه یریغشههاها، نفوذپههذ یکههیتواننههد رفتههار الکتر یمهه

 رییه را تغ یاهیگ یهاولدر سل یکیمتابول یرهایو مس یسیالکترومغناط
بنابراین در این آزمایش از میدان مغناطیسی به عنوان  (.08 و 8دهند )

ههای سهیب و حفهظ شهکل     عاملی برای جلوگیری از تخریهب سهلول  
 آن استفاده شد. ظاهری

 

 هامواد و روش

و  یضهربه خهوردگ   چیهه  بدونسالم  3 ̔شزیگلدن دل̕رقم  سیب زرد
حیدریهه از  از بهازار میهوه تربهت    0310در اندازه متوسط در سال  بیآس

ههای  باغدار محلی خریداری شهد و جههت انجهام تیمارهها و آزمهایش     
ربت حیدریه مقدماتی به آزمایشگاه تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه ت

ز شستشو و ضدعفونی، بوسیله تیه  تیهز و   اها پس منتقل گردید. سیب

                                                 
3- Golden delicious apple 
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متهر بهه شهش قسهمت مسهاوی      ضدعفونی شده با ضخامت یک میلی
های آسیب تواند سلولتقسیم شدند. استفاده از ابزار برش بسیار تیز می

 دیده را کمتر کند.  

آزمایشگاه  اسانس رازیانه بوسیله کلونجر به روش تقطیر با آب در 
گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه استخراج شد. اسانس با غلظهت  

درصد رقیق شده  01 ورا ژل آلوئه درلیتر بر لیتر آماده و میلی 52و  01
ورا لوئهآ هگیا یهاگبرورا لوئهژل آ تهیه جهت .با آب مقطر افزوده شد

 تا خانگی کنطمخلواز  دهستفاا با یپوستگیراز  پسو  تهیه زاربااز 
در آب مقطهر   0:01و به نسبت شد  طمخلو ژنهمو لمحلو به نسیدر

های سیب هر کدام با روش فروبری برش مخلوط و کامالً حل گردید.
دقیقه در داخل محلول اسانس و ژل تیمار شهدند، و   2عمیق به مدت 

 ظهروف  درگیری شدند و سپس پس از خروج محلول اضافی آن، وزن
 نگهههداری شههدند. بههرای تیمههار میههدانشههفاف  نلیپههروپ یپلهه داربدر

مغناطیسی، از میدان مغناطیسی رابهت کهه بها دو آهنربهای بهزرگ در      
میلی تسهال   01متری از یکدیگر میدان مغناطیسی سانتی 52ی فاصله

کنند استفاده شد. در این تیمار نیز مشابه قسمت قبل محلول ایجاد می
ساعت در  0از تیمار به مدت  آماده گردید، و محلول ژل و اسانس قبل

 ازتسال قرار داده و سهپس تیمهار گردیدنهد.    میلی 01میدان مغناطیسی 
و  گرادیدرجهه سهانت   8 یدما 5 در و شد هیته ونهمن دو مارهایت یهمه
هها بهه صهورت    گیهری انهدازه  .دیگرد ینگهدار گرادیسانت یدرجه 52

 روزانه انجام گرفت و پایان آزمایش روز هفتم بود.
کاهش فیزیولوژیک وزن میوه: وزن اولیه قطعهات سهیب پهس از    

گرفته شد. سهپس در بهازه   ور کردن و خروج محلول اضافه اندازهغوطه
گیری هر نمونهه  گیری مجدد وزن انجام پذیرفت. وزنساعته اندازه 54
روز آخههر انجههام و در انتههها بوسههیله فرمههول زیههر درصههد کههاهش  تهها

 (.    05ه شد )فیزیولوژیک وزن میوه محاسب
=   وزن اولیه({ -*})وزن اولیه(/)وزن در زمان نمونه برداری011
 وزن کاهش درصد

0مواد جامد محلول کل )
SSC:)   گیهری مهواد جامهد    جههت انهدازه

گیهری  در این اندازه (.50) محلول کل از رفراکتومتر دستی استفاده شد
 از بافت میانی برش سیب استفاده گردید.

pH گیری ه: جهت اندازpH  اچ متهر اسهتفاده   میوه از دستگاه پهی
گیهری دیگهر صهفات بهه صهورت      شد. هر کدام از تیمارها بعد از اندازه

 .دیگرد یریگآن اندازه pHتخریبی 
های تیمهار شهده، ههر روز عکسهی بها      کیفیت رنگ: از تمام نمونه

 با نگیر یمترهاراپا تحلیلو  تجزیهو پیکسل تهیهه شهد   مگا 8کیفیت 
( Adobe photoshop cs6ی )نسهخه  پفتوشا ارفزا منراز  دهاتفهه سا

افزار فتوشاپ تعیهین و  توسط نرم a ، b، lاستفاده و پارامترهای رنگی  
میهزان   سپس اختالف رنگی کلی نمونهه بها نمونهه شهاهد مقایسهه و     

                                                 
1- Soluble solids content 

 ای شدن و تخریب ظاهری آن تخمین زده شد.قهوه

 حطر اهه ب لهه یرفاکتو بهالقدر های بدست آمده ها: دادهآنالیز داده
تحلیل شد و  03 نسخه SAS-jmpافزار توسط نرم فیدتصا کامالً پایه

 ها از طریق آزمون توکی انجام گرفت.مقایسه میانگین
 

 نتایج و بحث

با توجه به جهدول تجزیهه واریهانس تهاریر دمها بهر کهاهش وزن        
دار شد. درصهد کهاهش وزن در   فیزیولوژیک در سطح یک درصد معنی

گراد( به ترتیب تا روز آخهر کهاهش   درجه سانتی 52)  T1ی محیطدما
یافت و بیشترین کاهش وزن در روز ششم مشهاهده شهد کهه بیهانگر     

درجهه   T2 (8افزایش تنفس میوه است. اما در دمهای داخهل یخچهال    
های موجود در دمهای  گراد( کاهش وزن کمتری نسبت به نمونهسانتی

یز روز ششم بیشترین کهاهش وزن  محیط مشاهده گردید در این دما ن
 پوشش سگیال یهاتیمار (. در پژوهشی بر روی0 شکلرا نشان داد )

 ههه نمون به نسبتروز  00نگهداری  ناهمز تمدورا در لوئهژل آ باداده 
هشهی  وژههه پ(. در 04)مشهاهده شهد    یرهه کمت تهطوبر تهفا لرهکنت

ورا در ههای تیمهار شهده بها ژل آلوئهه     فرنگی نمونهه دیگر بر روی توت
 یکمتر طوبترت هه فا روز نگهداری 08طی در  شاهد نمونه با مقایسه

 فترردهه ه لیلد(. افت کاهش وزن عمدتا بهه دلیهل   57) دهش ارشگز
 همیودر  هشد نباشتها یاههربنهک اهشهکو  قرهتعاز  یهناش تهطوبر
 (.30باشد ) می تنفس لیلد به

مغناطیسهی بهر    (، میدان0باتوجه به نتایج تجزیه واریانس )جدول 
امها بهر    دار شهد، ( در سطح یک درصد معنهی SSCمواد جامد محلول )

و کاهش وزن تاریر نداشته است. و با در نظر گهرفتن حفهظ    pHروی 
ههای تیمهار شهده بها میهدان      ای نشدن در نمونهشکل ظاهری و قهوه

 تهوان یمه  وهیو وزن م pHبر  راتییو تغ یرگذاریتارمغناطیسی و عدم 
 ر. دکهرد  اشاره بیس یهابرش بر و پژوهش نیا در آن ثبتم ریتار به

با قرار  سموتازیدیکربوکس تیفعال که شد مشخص اریخ یرو یپژوهش
در  راتییه اسهت. تغ  افتهه ی شیافزا یسیمغناط دانیمگرفتن در معرض 

 یزنه ردوکتهاز در جوانهه   تهرات یو ن الزیکننده مجدد آم ایاح یهاتیفعال
 زیه از نقهاط قهوت متفهاوت ن    یسیرومغناطتحت درمان با الکت یبذرها

 (.35مشاهده شد)
 ( ژل و اسانس بر روی 0باتوجه به جدول تجزیه واریانس )جدول 

pH وSSC دار در سطح یک درصد بود. ژل تاریرگذار و دارای ارر معنی
و اسانس یک درصد بیشترین تهاریر و ژل تنهها، کمتهرین تهاریر را بهر      

SSC    داشت امها در مهوردpH لیتهر بهر لیتهر    میلهی  52اسهانس   ژل و
لیتر بهر لیتهر کمتهرین تهاریر را     میلی 01و اسانس بیشترین تاریر و ژل 

داشته است، و همچنین کاهش وزن فیزیولوزیک در سطح پنج درصهد  
لیتر بر لیتر بیشترین کاهش وزن میلی 52و اسانس  دار شد و ژلمعنی

 را نشان داد.
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 ̔گلدن دلیشز̕رقم سیب  صفاتا، میدان مغناطیسی و محلول ژل + اسانس بر برخی تجزیه واریانس اثر دم -1جدول 

Table 1- ANOVA for the effect of temperature, magnetic field and gel + essential oil solution on some traits of apple 

cv. ̔Golden delicious̕ 

 یآزاد درجه راتییتغ منابع
 مربعات نیانگیم

Mean of squares 

S.O.V. Df 
 وزن کاهش

Weight 
loss 

 تهیدیاس
pH 

 محلول جامد مواد

SSC 

  دما 
Temperature 

1 
**746.86 

 
**0.85 **88.76 

یسیمغناط دانیم  Magnetic field 1 ns0.75 ns0.03 **48.64 

  اسانس + ژل محلول

Gel + essential oil solution 
2 ns15.36 **0.22 **17.11 

 روز

 Day 
5 **720.39 **0.46 *7.35 

 تکرار

 Repeat 
2 ns31.9 *0.11 ns1.85 

یسیمغناط دانیم× دما  Temperature× Magnetic field 1 ns1.07 **0.27 ns9.16 

 اسانس + ژلمحلول × دما

Temperature × Gel + essential oil solution 
2 ns55.3 ns0.03 ns8.5 

   ساسان +ژل محلول ×یسیمغناط دانیم 

Magnetic field* Gel and essential oil solution 
2 ns110.95 *0.09 ns40.25 

 اسانس و ژلمحلول × یسیمغناط دانیم× دما

Temperature× Magnetic field× Gel + essential oil solution 
2 ns9.02 ns0.003 ns5.16 

 روز× اسانس + ژل محلول×یسیمغناط دانیم

Magnetic field× Gel + essential oil solution× Day 
10 ns21.57 ns0.03 ns2.9 

 روز× اسانس و ژلمحلول 

Gel + essential oil solution×Day 
10 ns21.6 ns0.03 ns2.17 

 راتییتغ بیضر

C.V. (%) 
 17.3 11.37 5.8 

ns  ،**  درصد. 2و  0در سطح احتمال  یداریدار، معنیوجود اختالف معن عدم دهنده نشان بیترت به *و  
obability levels, respectively.significant, significant at 1% and 5% of pr-non*, **, ns 

 

 
گلدن ̕های سیب رقم برش کاهش وزن برگراد( با افزایش زمان انبارداری درجه سانتی 8) T2و  گراد(درجه سانتی 52) T1های دماتاثیر  -1شکل 

 درصد با آزمون توکی( 2دار در سطح احتمال ی)دامنه اختالف معن ̔دلیشز
Figure 1- The effect of temperature T1 (25 °C) and T2 (8 °C) with increasing storage time on weight loss of apple cv. ̔Golden 

Delicious ̕slices (Tukey's range test, p≤0.05) 



 086     شلزید گلدن̕ رقم خوردهبرشتازه بیشدن س ياورا بر قهوهو ژل آلوئه انهیاسانس راز میدان مغناطیسي، اثر يبررس

 
 میلی تسال( 06میدان  : M1بدون اعمال میدان،  : M0) ̔گلدن دلیشز̕رقم های سیب برش SSC میدان مغناطیسی بر تاثیر –5شکل 

 درصد( 2دار در سطح احتمال ها با حروف مشترک فاقد اختالف معنی)ستون
Figure 2- The effect of magnetic field on SSC of apple cv. ̔Golden delicious ̕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 و  g2لیتر بر لیتر، میلی 16انس ژل و اس g1شامل ژل بدون اسانس،  0g) ̔گلدن دلیشز̕سیب رقم  کاهش وزن اسانس بر× ژل اثر متقابل  -3شکل 

 لیتر بر لیتر(میلی 52اسانس 
 درصد( 2دار در سطح احتمال ها با حروف مشترک فاقد اختالف معنی)ستون 

Figure 3- The interaction effect of gel ×essential oil on weight loss apple cv. ̔Golden delicious ̕ (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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لیتر بر لیتر، میلی 16ژل و اسانس  g1شامل ژل بدون اسانس،  0g) ̔گلدن دلیشز̕رقم  میزان مواد جامد محلول سیب ژل و اسانس بر تاثیر -4شکل 

g2  لیتر بر لیتر(میلی 52ژل و اسانس 
 درصد( 2دار در سطح احتمال ها با حروف مشترک فاقد اختالف معنی)ستون 

Figure 4- The interaction effect of gel ×essential oil on SSC apple cv. ̔Golden delicious ̕ (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 و  g2لیتر بر لیتر، میلی 16ژل و اسانس  g1شامل ژل بدون اسانس،  0g) ̔گلدن دلیشز̕رقم اسیدیته سیب  میزان ژل و اسانس بر تاثیر -2 شکل

  لیتر بر لیتر(میلی 52اسانس 
 درصد( 2دار در سطح احتمال ها با حروف مشترک فاقد اختالف معنی)ستون

Figure 5- The interaction effect of gel ×essential oil on pH apple cv. ̔Golden delicious ̕(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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  گراد(درجه سانتی 8: دمای t2گراد، درجه سانتی 52: دمای محیط t1) ̔گلدن دلیشز̕رقم های سیب برش بر مواد جامد محلولتاثیر دما  -0 شکل

 درصد( 2دار در سطح احتمال ها با حروف مشترک فاقد اختالف معنی)ستون

Figure 6- The effect of temperature on SSC of apple cv. ̔Golden delicious ̕slices. (t1: ambient temperature at 25 ̊ C, t2: 8̊ C) 

(Bars with common letter have no significant differences Tukey's range test, p˂0.05) 
 

 
  گراد(درجه سانتی 8: دمای t2گراد، درجه سانتی 52 : دمای محیطt1)  ̔گلدن دلیشز̕رقم های سیب برش بر کاهش وزنتاثیر دما  -7 شکل

 درصد( 2دار در سطح احتمال ها با حروف مشترک فاقد اختالف معنی)ستون
Figure 7- Effect of temperature on weight loss of apple cv. ̔Golden delicious ̕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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گیهری در سهطح یهک درصهد     دما در هر سه فاکتور مهورد انهدازه  

بیشترین  t1درجه سانتیگراد ) 52دار شد و در هرسه فاکتور دمای معنی
 تغییر را حاصل کرد.

هسهتند کهه    یبهاغ محصوالت  نیتراز جمله مهم هایسبز و وهیم
بر اساس . و سالمت انسان دارند ییغذا یهاازین نیدر تام ینقش مهم
در سال دو برابر  لوگرمیک 028ها میوه در ایرانیمصرف  سرانهآمار فائو 
باشهد.  می هدر حال توسع یو سه برابر کشورها افتهیتوسعه  یکشورها

د که از مصرف برنهایی رنج میبا این وجود بسیاری از مردم از بیماری
 ضعیتو ینکها به توجهناکههافی میههوه و سههبزیجات منشهها  میگیههرد.  

 یپسندزاربا یابیارز ههای اخصهه ش رینهمتهمه از لوهمحص یاهرهظ
و فراوری مواد غذایی بهرش خهورده باعهث کهاهش     ست ا تالمحصو

و سطوح برش خهورده و زخمهی    شودها میماندگاری و تغییر رنگ آن
( که به تبع آن 54رشد میکروبی فراهم میکند )شرایط مناسبی را برای 

 هوهههمی ندهههش منرو  پوسیدگی، گیدوهههلآ مهههعالی ههههگون رهههه دجوو
 هر بنابرین .دمیشو لوهه محص یندهپسزاربا زیادی دراهش هک ثهباع

، پوسیدگی عالیم دهههشو از ر دههههد کاهشرا  یپیر سرعت که عاملی
 ضعیتو ظث حفههه باع کند یجلوگیر همیو کیدگیوچروزن و  کاهش

در نتیجههه  .(4)د هههش دههههاخو لوهههمحص یندهههپسزارباو  یاهرهههظ
های کنترل کافی در حهین ذخیهره و نگههداری تولیهد مهواد      استراتژی

ای و خواص حسی و رشد غذایی برش خورده باید کاهش ارزش تغذیه
 نیتربه مناسب یابیدست تالش و با(. 03میکروبی را به حداقل برساند )

بهه   و کاسهت محصهوالت   نیه ا عاتیضا از توانیم یفرآور یهاروش
هها تهاریر گذاشهت. در پژوهشهی تهاریر اسهانس       طور مستقیم بر قیمت

رزماری و درمنه را بر روی کنترل پوسیدگی و خصوصیات کیفی میهوه  
های گیاهی تاریر مثبتهی  انبه را بررسی کردند که مشخص شد اسانس

تفاده شده باعث حفظ های اسبر روی حفظ کیفیت میوه دارد و اسانس
(. امها در پهژوهش   01ها نسبت به شهاهد شهد )  سفتی بیشتری در میوه

های برش خورده که با اسانس تیمار شهده بودنهد سهرعت    حاضر میوه
وزن  کاهش راتخساای شدن را زودتر طی کهرده و نهرم شهدند.    قهوه
 همیو پوست افطرا آب در رههههتبخیو  نفسههههت با هعمد رطو به همیو
آب از  هیدستاز د هههههنتیجدر همیووزن  کاهش همچنینارد د طتباار

 (. 1د)هباشیهم هاهمیو سطح
را  هاهمیو شتدابراز  پسوزن  کاهش دهنورا روههلوئآ ژل شهپوش

 دمیشوداده  نسبتژل  سکوپیوهیگر خاصیت به مرا ینا میکند کند
 محیطو  همیو بینآب  رنتشاا مقابلدر  نهع اهمو  سد تشکیل به درقا که
ههای شهلیل تیمهار    (. در تحقیقی بر روند کاهش وزن در میوه4ت )سا

ورا نسبت به شاهد نشان داد که مرحله رسیدگی کامل شده با ژل آلوئه
درصهد کمتهر از    02دار شهده بها ژل کهاهش وزن    ههای پوشهش  میوه
هایی کهه بها ژل آلوئهه ورا    نتایج میوههای شاهد بود و با توجه به میوه

ند مقدار کاهش وزن، تغییهر رنهگ و مهزه، مهواد     پوشش داده شده بود

بیشتر  pH نسبت به تیمار شاهد کمتر ولی مقدار )SSC (جامد محلول
 افطرا ماههههتمو در  هشد حلدر آب  حتیرا بهورا  لوئهژل آ(. 7) بهههود
 ییگرد ییاامزژل دارای  ینا شهههود.می پخش ازهندا یک به لمحصو
 لسلو ریساختا تیاهصوصخ دوهبهب ه،میو خلدا معطر ادمو حفظ نظیر
(. کههه در 51د )هههمیباش بریدگیو  خمز محل پوشش ی،گیردرز مثل

این پژوهش تاریر مثبت آن به وضوح قابل مشاهده بود و مشاهده شد 
ورا کهاهش آب میهوه و کهاهش    ی تیمار شده با ژل آلوئهه که در نمونه

ههای دیگهر داشهت. در پژوهشهی روی     وزن کمتری نسبت بهه تیمهار  
 عمل کیراخو پوشش کهی مانندورا ههلوئژل آ شان دادند کهگیالس ن

 بافت سفتیوزن و  حفظو  هوههههمیآب  فتالا کاهش باعثو  کند می
 هکنند تجزیه ینزیمهاآ فعالیتورا ههههلوئژل آ(. 04) دوهههیشهههم همیو
را  (زاهه یالنو زا ازترهه سا لهمتی ینهپکت ز،ناوگاالکتر )پلی سلولی ارهیود

مطالعه ارر ترکیبات طبیعهی بهر طهول دوره    ه منظور بدهد. کاهش می
نگهداری انبارداری، از موسیالژ کاکتوس آپونتیها و اسهانس آویشهن و    
 ترکیب این دو تیمار، جههت پوشهش دار نمهودن میهوه تهوت فرنگهی      

هایی کهه از موسهیالژ کهاکتوس    در تیمار استفاده شد و نشان داده شد
اسهانس آویشهن   آپونتیا به صورت خالص و چه به صورت ترکیهب بها   

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 

(. این پهژوهش بهر خهالف پهژوهش     5داری گردید )ر طول انبارمیوه د
های میوه حاضر بود که اسانس رازیانه بیشتر باعث تخریب بافت برش

های سیب. در پژوهشی بر روی گیالس سهیاه  شد تا حفظ سفتی برش
ورا باعهث کهاهش   مشهد مشاهده کردند که تیمار گیالس با ژل آلوئهه 

روز نگهداری در سرد خانهه   00د طی درص 21ها به میزان تنفس میوه
و به اضافه یک روز در دمای معمهولی اتهاق شهد. کهه ایهن پهژوهش       

های سیب بود. در پژوهشی دیگهر  مطابق پژوهش حاضر بر روی برش
ورا نسهبت  های تیمار شده با ژل آلوئهه بر روی انگور نشان دادند، انگور

 50بیشتر بعهد از  درصد  21های شاهد سفتی خود را به میزان به انگور
خانه به اضهافه چههار روز در دمهای اتهاق حفهظ      روز نگهداری در سرد

 (. 53کردند )
 کنتههرلهههای گیههاهی در نساده از اسههافهههای اخیههر اسههتلدر سها 

 کاز برداشت میوه و سبزی به عنوان روشی بیولوژیه های پس یبیمار
د ایمن توجه بسهیاری از پژوهشهگران را بهه خهو     المورر و درعین ح و

ضهمن   دتوانه های گیهاهی مهی  ساده از اسانف(. است0) رده استکجلب 
وند اهش ضهایعات میهوه شه   ث که باع لایمنی محصو تأمین سالمت و

ههای سهیب تیمهار شهده بها اسهانس و       (. در این آزمایش نیز برش00)
ورا بدون اسانس هیچکدام دچار فساد قارچی نشدند. در تیمارهای آلوئه

های گیهاهی مهریم گلهی و مورخهوش و     انستحقیقی بر روی تاریر اس
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کلرید کلسیم بر روی کنترل کپک خاکستری در تهوت فرنگهی نشهان    
بهه طهور    یگله میجز مربه  شده ماریت یهاوهیدر م یدگیپوسدادند که 

شهده   مهار یت یهها وهیه در م یداریطور معن به یسفت کامل کنترل شد.
و  میدکلسه یلرکهه ک  نهد نشهان داد  قیه تحق نیادر  .از شاهد بود شتریب

کنترل و حفظ کیفیت پس از برداشهت تهوت   در ییدارو اهانیاسانس گ
 (. 51ه است )روز مؤرر بود 00فرنگی به مدت 

هها  وهیم ماریتبا توجه به تحقیقات بسیاری که صورت گرفته است 
عمهر   شیباعهث افهزا   یاهیه مختلهف گ  یهها هها بها اسهانس    یو سبز
حفهظ رنهگ    اد،ش فسه کند کردن روند کهاهش وزن، کهاه   ،یماندگار

 بهه د. پژوهشهی  گهرد مهی  وهیمحلول در م یقندها و یحفظ سفت وه،یم
 انبهاری  عمهر  افهزایش  در دارویهی  گیاههان  اسهانس  ارر بررسی منظور
 بیشهترین  هها میانگین مقایسه نتایج اساس بر شد. انجام والنسیا پرتقال
 آن کمترین و لیتر در لیتر میلی 211 میخک تیمار در پوسیدگی درصد

 زیهره  ،721 آویشهن  با که داد رخ شستشو با زخم بدون شاهد تیمار در
 نداشهت  داریمعنی اختالف لیتر در لیترمیلی 721 و 211 مرزه و 521

 که دریافتنهد  زعفرانهی  هلهو  میوه انبارداری روی بر پژوهشی در (.52)
 حفظ موجب گلپر سانسا با هشد غنی ورالوئهآ پوشش از دهستفاا

 ردارینباا طی هلو همیو حسی اصخو تخریب هشکا و کیفی اصخو
 (.51) شد

های گیاهی مانند هر مهاده دیگهری   گزارش شده است که اسانس
در غلظت باال اررات سمیت بر روی میهوه دارد. در پژوهشهی مشهاهده    
شد که غلظت باالی اسهانس رازیانهه و مهرزه باعهث افهزایش درصهد       

افزایش شدت تهنفس   رسد به دلیلشود که به نظر میکاهش وزن می
باشد، غلظت باالی اسانس عالوه بر اینکه باعث سوختگی در میوه می

زا باعهث افهزایش فعالیهت    سطح میوه شد به عنوان یک عامهل تهنش  
حیاتی سلول شد و مواد غذایی ذخیره در سلول را بهه مصهرف رسهاند    

های برش خورده نیز صدق کرده و در . که این قانون در مورد میوه(3)
ن تحقیق نیز غلظت باالی اسانس شکل ظاهری سهیب را بیشهتر از   ای

 ای گردید. سایرین تخریب کرده و زودتر اکسید و قهوه

 کنتهرل  بر درمنه و رزماری دارویی گیاهان هایاسانس ارر بررسی
 اسهتفاده  تیمارههای  کهه  داد نشان سآسپرژیلو قارچ از ناشی پوسیدگی

 پوسهیدگی  از جلوگیری در رصد(د پنج سطح )در داری معنی تاریر شده
 تیمارههای  آزمهایش  پایهان  در انهد.  داشهته  انبارمانی مدت در انبه میوه

 0111) درمنهه  آن از بعهد  و لیتهر(  در مهاکرولیتر  211) رزماری اسانس
 درصهد  3/03  و 05 پوسهیدگی  درصهد  بها  ترتیب به لیتر( در ماکرولیتر
 بهر  مثبتهی  تهاریر  گیاهی هایاسانس .دادند نشان را پوسیدگی کمترین
 سفتی شده استفاده هایاسانس که طوری به .دادند نشان میوه کیفیت
 در همیهو  بافهت  سهفتی  بیشهترین  .دادند نشان شاهد به نسبت بیشتری
 دارای شهده  تیمهار  هایمیوه شد. مشاهده رزماری مختلف هایغلظت
 (.01) بودند شاهد به نسبت بیشتری اسید آسکوربیک میزان
 

 یریگجهینت

درجههه  52 یدمهها، شههده یریههگانههدازه یپارامترههها یدر همههه
بهر   یبیارر تخر جهینت دار شده دریدرصد معنیک  در سطح گرادیسانت

و نگهداری سیب بهرش خهورده در دمهای محهیط      شتدا بیصفات س
گراد مفیهدتر بهود.   درجه سانتی 8مناسب نبود و ماندگاری آن در دمای 

داشت و همچنهین در حفهظ شهکل    تاریری ن pHبر  یسیمغناط دانیم
 یدرصهد در همهه  یک  ژل و اسانس در سطحظاهری سیب مورر بود. 

بها توجهه بهه مشهاهدات     و  دار شهد یمعنه  شده یریگاندازه یپارامترها
و  یاز رشهد بهاکتر   یریچند باعث جلهوگ  هر انهیاستفاده از اسانس راز

زودتهر   بیه رنهگ و تخر  رییه عامل فساد شهد امها باعهث تغ    یهاقارچ
ورا به تنهایی در حفظ استفاده از پوشش ژل آلوئه شد. بیس یهابافت

های کیفی میهدان  و جلوگیری از کاهش آب مفید بود. با توجه به داده
ههای سهیب   مغناطیسی تاریر مثبت و غیر قابل اغماضی در حفظ برش

داشت و این تیمارها از نظر ظاهری و اکسید شدن بهتهرین کیفیهت را   
 مه تیمارها نشان داد.در مقایسه با ه
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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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