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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

تأثیر برگ تازه ،اسانس و روغن تعدادی از گیاهان دارویی بر افزایش عمرانباری
میوه توتفرنگی
حسین مرادی ،1کامران قاسمی *1و مجتبی اسمعیلزاده

2

(تاریخ دریافت -1399/6/18 :تاریخ پذیرش)1400/2/26 :

چکیده
میوه توتفرنگی به خاطر تنفس و فعالیتهای متابولیکی باال و آب زیاد در بافت به عنوان میوهای با دوام انباری پایین شننناخته
می شود .استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهی با خواص ضدقارچی و باکتریایی در افزایش عمرانباری و حفظ کیفیت محصوالت ،به
عنوان روشی جدید در کشاورزی نوین مطرح میباشد .به منظور مطالعه اثر همزمان سه بخش برگ تازه ،اسانس و روغن از چهار
گیاه زنجبیل ،نعناع فلفلی ،رزماری و آویشنن بر دوام انباری میوه توتفرنگی ،آزمایشنی در قال طرح کرتهای کامال تصنادفی با
 13تیمار و سنه تکرار انجام گردید .میوههای یک دسنت از مزرعه برداشنت و در اسنانس و روغن غوطه ور گردید و از برگها در
کف ظرف اسنتفاده شند و تا دو هفته در دمای  4درجه سنانتیگراد نگهداری شند .نتایج نشنان دادند که کاهش وزن میوه در سنه
تیمار برگ تازه رزماری ،برگ تازه آویشنن و روغن رزماری به طور معنیداری بیشنتر از شناهد بود .سنفتی بافت میوه در دو تیمار
برگ تازه نعناع فلفلی و اسنانس آویشنن دارای برتری معنیداری نسنبت به شناهد و بقیه تیمارها بودند .در فعالیت آنتیاکسنیدانی
کل ،تنها تیمار برگ تازه نعناع فلفلی به طور معنیداری نسنبت به شناهد و تمامی تیمارهای دیگر برتری داشنت .میزان فنل کل
در هیچ یک از تیمارها اختالف معنیداری با شنناهد نشننان نداد .میزان آنتوسننیانین در آب میوه توتفرنگی در تیمار برگ تازه
نعنناع فلفلی بنه طور معنی داری بیشنننتر از تمنامی تیمنارهنا بود .از آنجناییکنه تیمنار برگ تنازه نعنناع فلفلی موجن حفظ کیفینت
ظاهری ،طعم مطلوب و سننفتی میوه و همینین حداکثر فعالیت آنتیاکسننیدانی و حداکثر میزان آنتوسننیانین را بعد از دو هفته
نشان داد ،لذا بیانگر برتری کامل این تیمار در بین تیمارهای مورد بررسی در دوره پس از برداشت میباشد.
کلمات کلیدی :آویشن ،رزماری ،زنجبیل ،نعناع فلفلی

 -1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 -2دانشجوی گروه علوم باغبانی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری
 پست الکترونیکkamranghasemi63@gmail.com :
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کلسیم ،غلظت  300میکرولیتر بر لیتر اسانس را به عنوان
تیمار مناس جهت کاهش فساد و افزایش عمرانبارمانی
اعالم کردند (جنتی و همکاران .)1393 ،بهداد و همکاران
( )2013گزارش کردند که اسانس آویشن شیرازی و مرزه
در کنترل قارچ  Rhizopus stoloniferaدر میوه توتفرنگی
تأثیر معنیداری داشته و مانع از رشد قارچ Rhizopus
 stoloniferaشده است .پژوهشگران دریافتند که اسانس
ریحان در غلظتهای  60و  250میکرولیتر بر لیتر اثر مثبتی
روی پارامترهای کیفی نظیر اسیدیته قابل تیتراسیون ،مواد
جامد محلول ،ویتامین ث ،رنگ و سفتی بافت دارد و اثر
قارچکشی بر روی میوه توتفرنگی دارد (اصغریمرجانلو و
همکاران .)1387 ،در پژوهشی ترکیبات فنلی را عامل اصلی
مهار رشد قارچهای بیماریزا اعالم کردند و بیان داشتند که
وجود تیمول ،کارواکرول ،پاراسیمین و گاماترپینن از
مهمترین مواد موثره در کنترل قارچها محسوب میشوند
(واگالس 4و همکاران.)2009 ،
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر چهار نوع گیاه دارویی
زنجبیل ( )Zingiber officinalisنعناع فلفلی ( Mentha
 ،)piperitaرزماری ( )Rosmarinus officinalisو آویشن
باغی ( )Thymus vulgarisبه سه صورت بافت تازه ،اسانس
و روغن بر عمرانباری و تغییرات کیفی میوه توتفرنگی بوده
است.

مقدمه
توتفرنگی ( )Fragaria annanasaریزمیوهای محبوب
بشمار میآید که بدلیل میزان آب زیاد ،فعالیت متابولیکی،
تنفس باال و حساسیت به پوسیدگیهای میکروبی و قارچی
مخصوصا کپک خاکستری ( )Botrytis cinereaو رایزوپوس
( )Rhizopus stoloniferیکی از محصوالت بسیار فسادپذیر
محسوب میشود که عمرانباری کمی دارد (بهداد 1و
همکاران2013 ،؛ اصغریمرجانلو و همکاران1387 ،؛ چانگ2
و همکاران2002 ،؛ بهنامیان و مسیحا.)1381 ،
اثرات منفی سموم شیمیایی بر سالمت انسان و ایجاد
مقاومت در برابر قارچکشهای شیمیایی در گیاهان موج
شده است که تمایل جهانی به روشهای جایگزین جهت
ممانعت از خسارات پس از برداشت افزایش چشمگیری یابد
(هاشمی و همکاران .)1387 ،همینین از آنجاییکه زمان
برداشت تا مصرف میوه توتفرنگی کوتاه میباشد بنابراین
باقی ماندن بقایای سموم شیمیایی بر روی میوه بسته به
دوره کارانس سم هم از معضالت کاربرد مواد شیمیایی در
توتفرنگی است .عالوه بر سموم شیمیایی ،برخی هورمونها
نظیر متیل جاسمونات ،کیتوسان که از دیواره سلولی قارچها
و پوست سختپوستان تهیه میشود و پرتوتابی با UV-C
هم در افزایش دوام انباری میوه توت فرنگی مورد استفاده
قرار گرفتند (آیازاوا 3و همکاران2005 ،؛ طالبیحبشی و
عیوضی1389 ،؛ مقصودی و همکاران.)1391 ،
یکی از روشهای مطلوب و حداقل کم خطر برای سالمت
انسان استفاده از تیمارهای پوششی با منشا گیاهی نظیر
عصارههای گیاهی ،روغنهای گیاهی و اسانسها میباشد
که در تحقیقات متعددی خواص آنتیاکسیدانی ،ضد
میکروبی و ضدقارچی آنها گزارش شده است (وحدت و
همکاران1388 ،؛ اصغریمرجانلو و همکاران1387 ،؛ جنتی
و همکاران.)1393 ،
وحدت و همکاران ( )1388جهت کنترل اثر تخریبی دو نوع
بیماری حاصل از کپک خاکستری و قارچ رایزوپوس بر میوه
توتفرنگی ،از اسانس ترخون و عصاره آویشن شیرازی ،مرزه
و زیره سیاه استفاده کردند که بیشترین اثر بازدارنگی مربوط
به غلظت  2میلیلیتر بر لیتر آویشن و مرزه بود و این اثر
بازدارنگی بر روی کپک خاکستری نسبت به رایزوپوس
بیشتر بود .با بررسی اثر اسانس آویشن باغی همراه با کلرید

مواد و روشها
میوههای توتفرنگیهای سننالم و یکنواخت رقم کاماروسننا
بعد از برداشنننت همزمان از بوتههایی با شنننرای نگهداری
مشنابه به آزمایشنگاه علوم باغبانی دانشنگاه علوم کشناورزی و
منابع طبیعی سناری منتقل شندند .در آزمایشنگاه میوههای
توتفرنگی در قنالن طرح کرتهنای کنامال تصنننادفی بنا 13
تیمار و سنننه تکرار بصنننورت زیر آماده گردیدند .تیمارهای
برگ تازه ،اسانس و روغن شامل :غوطهوری در آب (شاهد)،
بنافنت تنازه زنجبینل ،برگ تنازه نعنناع فلفلی ،برگ تنازه
رزماری ،برگ تازه آویشنن ،اسنانس زنجبیل  0/005درصند،
اسننانس نعناع فلفلی  2درصنند ،اسننانس رزماری  4درصنند،
اسنانس آویشنن  1درصد ،روغن زنجبیل ،روغن نعناع فلفلی،
روغن رزماری و روغن آویشن بود.

3. Aya-Zava
4. Vagelas

1. Behdad
2. Chang
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اسنتفاده شند و مقدار آن بر اسناس میلیگرم کودرسنتین در
میلیلیتر آب میوه گزارش شند (چانگ و همکاران.)2002 ،
جهت سننجش آنتوسنیانین از روش متانول اسنیدی اسنتفاده
شد (ونگر.)1979 ،3
این آزمایش در قال طرح کامال تصنادفی با  13تیمار و در
سننه تکرار انجام گرفت .آنالیز دادهها با اسننتفاده از نرمافزار
 SASنسنننخنه  9.1و مقنایسنننه مینانگینهنا از طری آزمون
دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت.

اسننتفاده از بافت یا برگ تازه گیاهان بدین صننورت بود که
اندام تازه این گیاهان برای پوشاندن کف ظرف استفاده شد
و بعند از چیندن میوههنا روی آن بسنننتنهبنندی انجنام گرفنت.
جهت استفاده از اسانس و روغن میوهها به مدت پنج دقیقه
در تیمارهای فوقالذکر غوطهور گشته و در نهایت میوههای
تیمار شنده بعد از خشنک شندن در ظروف یکبار مصنرف قرار
گرفتند .تمامی میوهها که به سنیزده روش فوق تیمار شنده
بودنند ،دردمنای  4درجنه سنننانتیگراد بنه مندت دو هفتنه
نگهداری شدند و در پایان دوره مورد ارزیابی قرار گرفتند.
روغنهای گیاهی به روش کمپرس گرم ،اسنانسها بصنورت
تجاری و اندامهای تازه گیاهی از کلکسنیون گیاهان دارویی
دانشنگاه علوم کشناورزی و منابع طبیعی سناری تهیه شندند.
پس از گذشنت دو هفته از شنروع آزمایش ،صنفات مختلف
شنامل :درصند کاهش وزن ،اسنیدیته قابل تیتراسنیون،pH ،
مواد جنامند محلول در آب ،سنننفتی میوه ،طعم ،کیفینت
ظناهری ،فعنالینت آنتیاکسنننیندانی کنل ،فننل کنل ،فالوونودیند
کل و آنتوسننیانین مورد سنننجش قرار گرفت .وزن میوهها
قبل از آزمایش و بعداز آن اندازهگیری شند تا درصند کاهش
وزن بدسنت آید .سنفتی میوه با دسنتگاه سنفتی سننج مدل
 Step systemبر اسناس واحد نیوتون محاسنبه گردید .برای
پنل ظاهری و طعم نمرهدهی از صننفر تا صنند انجام شنند
(صننفر ضننعیفترین ظاهر و طعم و 100مطلوبترین بود)
(امنامیفر .)1393 ،جهنت تعیین میزان اسنننیندیتنه قنابنل
تیتراسنننیون از روش سنننود  0/1نرمنال و تیتر کردن تنا
 pH=8/1اسنتفاده شند و میزان آن برحسن درصند اسنید
سنننیترینک گزارش گردیند (وظیفنهدوسنننت و همکناران،
 .)1393جهنت سننننجش مواد جنامند محلول از دسنننتگناه
رفرکتومتر دیجیتالی اسنتفاده شند .همینین برای سننجش
 pHاز pHمتردیجیتالی مدل  pHs_3Eاسنتفاده شند .جهت
انندازهگیری فعنالینت آنتیاکسنننیندانی کنل از رادیکنال پنایندار
دیفنینل پیکریل هیدرازیل ( )DPPHاسنننتفاده شننند و بر
اسننناس درصننند مهار در غلظت  20میلیگرم در میلیلیتر
گزارش گردیند (ابراهیمزاده 1و همکناران .)2010 ،جهنت
اندازهگیری محتوای تام فنلی از روش گالیک اسید استفاده
شند و براسناس میلیگرم گالیک اسید در میلیلیتر آب میوه
گزارش شنند (واترهوس و الدورین .)2006 ،2همینین برای
انندازهگیری محتوای فالوونودیند آبمیوه ازروش کودرسنننتین

نتایج و بحث
کیفیت ظاهری و خوراکی میوه
انتظنار اولینه از تیمنارهنای بکنار رفتنه آن بود کنه برگ تنازه
موج کاهش وزن میوه شنود ،اسنانسهای گیاهی تأثیری
بر کاهش وزن نداشننته باشننند و روغنها نیز بدلیل ایجاد
ینک حفناف فیزیکی منانعی در برابر تبخیر آب و در نتیجنه
کاهش وزن باشننند .هر چند نتایج حاصننل از این پژوهش
پیشبینی در مورد اسنننانسهای گیناهی را اثبات نمود ولی
نتنایج مورد انتظنار در مورد برگ نعنناع فلفلی و روغنهنای
گیاهی بدسننت نیامد .برگ نعناع تازه هییگونه تأثیر منفی
در کناهش وزن میوه ننداشننننت .روغنهنای گیناهی نیز
نتوانسنتند اثر مثبتی در ممانعت از کاهش وزن میوه داشنته
باشنننند و حتی روغن رزماری موج کاهش وزن بیشنننتر
میوه گردید (جدول  .)2همانطور که نتایج جدول  2نشننان
میدهند تیمنار برگ تنازه رزمناری بطور معنیداری کناهش
وزن بیشنتری نسنبت به تمامی تیمارهای دیگر داشنته اسنت
( 33/59درصننند) .برگ تنازه آویشنننن و روغن رزمناری نیز
کناهش وزن میوه زینادی را ایجناد کردنند کنه بنه طور
معنیداری بیشننتر از شنناهد بود .بجز این سننه تیمار (برگ
تنازه رزمناری ،برگ تنازه آویشنننن و روغن رزمناری) بقینه
تیمنارهنا اختالف معنیداری از نظر کناهش وزن میوه بنا
شننناهند ننداشنننتنند (جندول  .)2میزان آب موجود در برگ
گیناهنانی مناننند رزمناری و آویشنننن کمتر از میوه بوده لنذا
رطوبت در یک محی بسنته و در حال تعادل از میوه خار
شنننده و جنذب برگ میگردد .برگ نعنناع بنا توجنه بنه مناده
خشنننک کمتر و آب بیشنننتری که دارد برخالف رزماری و
آویشنن جابب آب نبوده و به همین علت کاهش وزن میوه
را موج نمیشود .اسانسهای گیاهی نیز از آن جهت که
3. Wanger

1. Ebrahimzadeh
2. Waterhouse and Laurie
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جو 1و همکناران ( )2000گزارش کردنند کنه گالبیهنای
تیمار شننده با اسننانسهای گیاهی سننفتی بافت بیشننتری
نسنبت به میوههای شناهد در انبار داشنتند .کیفیت ظاهری
نقش تعیینکننندهای در بنازارپسننننندی محصنننول دارد و
میتوانند بنه دالینل مختلف مناننند چروکیندگی ،آلودگی
قارچی ،تغییر رنگ و ...از میزان آن کاسنننته شنننود .از نظر
کیفیت ظاهری دو تیمار اسننانس رزماری و برگ تازه نعناع
به طور معنیداری بهتر از سننایر تیمارها بودند ،بطوریکه به
ترتین نمره  93/33و  91/67درصننند را کسننن کردنند
(جدول  .)2ونگ )2003( 2تنأثیر اسنننانس بر کاهش میزان
پوسیدگی میوههای رازبری و کیوی را گزارش کرده و دلیل
آن را اثر مسنتقیم اسنانس روی قارچها و همینین تحریک
پاسخ دفاعی میوهها بیان داشتند .از آنجاییکه بعد از کاهش
وزن یکی از مهمترین ویژگیهنای پس از برداشنننت بویژه
برای بازار تازهخوری کیفیت ظاهری میباشند و از آنجاییکه
اسنننانس رزمناری و برگ تنازه نعنناع هییکندام اثر منفی بر
کاهش وزن توتفرنگی نداشنتند لذا باید شناخصهای دیگر
کیفی را مند نظر قرار داد تنا در نهناینت بنه تیمنار برتر در این
زمینه رسید.

سنند حفاظتی غیرقابل نفوبی در برابر آب در سننطح میوه
تشنکیل نمیدهند ،لذا اختالف آنها با شناهد معنیدار نبوده
و از نظر این خصنوصنیت تأثیر خاصنی بر میوهها ندارند .از
بین روغنهای گیاهی روغن رزماری احتماال خاصیت جذب
آب داشنته لذا آب قسنمتهای درونی بافت میوه را به سمت
خود کشنیده و در نتیجه این عمل از وزن میوه کاسنته شنده
اسنننت .بنه هر شنننکنل تیمنارهنای بکنار رفتنه هییکندام تنأثیر
مثبتی بر ممنانعنت از کناهش وزن میوه ننداشنننتنند و تنهنا
تیمارهایی که تأثیر منفی بر این خصنوصنیت مهم نداشنتند،
مشخص گردید.
همانطور که در جدول  2آمده اسننت تأثیر تیمارهای اعمال
شنننده در این آزمایش بر میزان مواد جامد محلول (،)TSS
اسنیدیته قابل تیتراسنیون ( ،)TAنسنبت مواد جامد محلول
به اسنننید ( )TSS/TAو  pHمعنیدار نبوده اسنننت .این در
حالیسننت که از نظر طعم خوراکی که بر اسنناس نمرهدهی
ارزینابی گردیند ،اسنننانس رزمناری و برگ تنازه نعنناع فلفلی
بطور معنیداری نسننبت به شنناهد و تمامی تیمارهای دیگر
برتری معنیداری داشنننتنند .برگ تنازه رزمناری ،اسنننانس
آویشنننن و روغنن نعنننناع فنلنفنلنی هنم هنر چنننند اخنتنالف
معنیداری با هم نداشنتند ولی بهتر از شناهد بودند (جدول
.)2
از نظر سنفتی بافت میوه دو تیمار برگ تازه نعناع و اسنانس
آویشننن دارای برتری معنیداری نسننبت به شنناهد و بقیه
تیمارها بودند (جدول  .)2دلیل اصنلی نرم شندن میوه حل
شنندن تیغه میانی دیوارههای سننلولی اسننت که با گذشننت
زمان پس از برداشنننت و در اثر پیری ری میدهد (راحمی،
 .)1383برگ تازه نعناع و اسنانس آویشنن احتماال از طری
ممنانعنت از پیری و کناهش فعنالینت آنزیمهنای دخینل در
تجزیه دیواره میانی سنلولها (مانند سنلوالز و پکتین متیل
اسننتراز) مانع نرم شنندن میوه میگردند (اصننغریمرجانلو و
همکناران .)1387 ،امنا نکتنه جنالن این اسنننت کنه برگ تنازه
نعنناع فلفلی از نرم شننندن میوه جلوگیری کرد در حنالیکنه
اسنانس یا روغن نعناع چنین اثری را نداشنته اسنت .به نظر
میرسنند که اسننانس نعناع زمانیکه به تدریج از بافت تازه
خار میگردد ،موثرتر از زمانیسننت که اسننانس اسننتخرا
شنده به یکباره مصنرف شنود .این مسن له در مورد آویشنن
صننادق نیسننت چرا که خرو اسننانس آویشننن از بافت تازه
براحتی نعناع صورت نمیگیرد.

ارزش غذایی میوه توتفرنگی
از نظر فعنالینت آنتیاکسنننیندانی کنل ،تنهنا تیمنار برگ تنازه
نعناع فلفلی به طور معنیداری نسننبت به شنناهد و تمامی
تیمارهای دیگر برتری داشنت (جدول  .)4این در حالیسنت
کنه اختالف بین تیمنارهنای دیگر معنیدار نبوده و هیچ ینک
از تیمارها نیز اختالف معنیداری با شناهد نداشنتند (جدول
 .)4در این رابطنه حنداقنل دو تحلینل میتوان ارادنه داد .اول
آنکه از آنجاییکه اسنانس و مواد فرار آزاد شنده از برگ نعناع
بنه بنافنت میوه نفوب میکنند لنذا میزان درصنننند مهنار
رادیکالهای آزاد حاصنل توان آنتیاکسنیدانی همزمان توت
فرنگی و مواد فرار نعنناع بنا هم بوده و بنه همین دلینل میزان
آن بناال بوده اسنننت .احتمنال دیگر آنکنه بخناطر تنأثیر مثبنت
نعناع فلفلی تازه در نگهداری توتفرنگی و ممانعت از پیری
میوه میزان آنتیاکسنننیدان آن حفظ شنننده در حالیکه در
شنناهد و سننایر تیمارها که توانایی کمتری در حفظ طراوت
پس از برداشننت را داشننتند میزان آنتیاکسننیدان در طول
زمان انباری کم شنده اسنت .احتمال دوم منطقیتر به نظر
میرسد چون اگر ظرفیت آنتیاکسیدانی سنجش شده

2. Wang

1. Ju
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جدول  -1آنالیز واریانس تأثیر برخی تیمارهای گیاهی بر کیفیت ظاهری و خوراکی توتفرنگی
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه
آزادی

تیمار

12

182/6559

خطا

26

9/664092

0/78179487

ضری تغییرات

-

28/98

14/74

کاهش وزن
**

مواد جامد
محلولns

اسیدیته قابل
تیتراسیونns

طعمns

ns pH

سفتی بافت**

کیفیت
طعم**

کیفیت
ظاهری**

1/43525641

1/21098803

0/18164103

0/4347

1/28700855

1721/68803

1994/65812

0/92662564

0/13064872

0/20823

0/11974359

68/58974

88/46154

25/17

22/00

8/95

12/73

22/12

19/99

** و  nsبه ترتی معنیدار در سطح احتمال یک درصد و غیرمعنیدار

جدول  -2نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای پس از برداشت بر کیفیت ظاهری و خوراکی توت فرنگی
پنل
ظاهری

پنل طعم

سفتی
بافت

pH

موادجامدمحلول
/اسیدیته

اسیدیته

موادجامد
محلول

کاهش
وزن

تیمار

15/00fg

15/00 de

2/87bcd

5/23abcd

2/17a

3/50ab

7/10a

7/18de

شاهد

11/67g

11/67e

2/30de

5/23abcd

1/61ab

3/88ab

6/07ab

9/76cde

ریشه تازه زنجبیل

91/67 a

83/33a

3/70 a

5/47abc

1/60 ab

3/74ab

6/03ab

12/55bcd

برگ تازه نعنافلفلی

35/00 de

38/33b

2/83bcd

5/70a

1/76 ab

2/71b

4/77b

33/59a

برگ تازه رزماری

31/67def

30/00bcd

2/43cd

5/37abc

1/79 ab

3/56ab

6/13ab

13/11bc

برگ تازه آویشن

31/67def

18/33cde

1/80 ef

5/10abcd

1/29b

4/43ab

5/53ab

10/52cde

اسانس زنجبیل

43/33cde

30/00bcd

1/40 f

5/50ab

1/55 ab

3/23ab

5/03b

5/66e

اسانس نعنافلفلی

93/33a

91/67a

2/97bc

4/97abcd

1/31b

4/69a

5/47ab

5/71e

اسانس رزماری

28/33ef

31/67bc

3/63a

4/80bcd

1/6 ab

4/43ab

7/03a

4/89 e

اسانس آویشن

48/33bcd

30/00bcd

3/27ab

4/93abcd

1/87 ab

3/37ab

6/30ab

4/51e

روغن زنجبیل

65/00 b

33/33bc

2/50cd

4/33d

1/66 ab

3/45ab

5/73ab

6/63e

روغن نعنافلفلی

60/00 bc

30/00bcd

2/97bc

5/03abcd

1/71 ab

3/79ab

6/27ab

16/98 b

روغن رزماری

56/67bc

43/33b

2/67bcd

4/60dc

1/33b

4/93a

6/5ab

8/31dec

روغن آویشن

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن( )P<0.01نمیباشند

حتی کمتر از برخی از تیمنارهنا بوده اسنننت .این مسننن لنه
گویای آن اسنت که فعالیت آنتیاکسنیدانی آبمیوه در این
تیمار به مواد فنلی مرتب نبوده و احتماال مربوط به موادی
دیگر نظیر ویتامین ث ،کارتنودید ،توکوفرول و آنتوسننیانین
باشد.
بیشنننترین میزان فالونودیند کل در تیمنار اسنننانس نعنناع و
اسنننانس آویشنننن بنه ترتین بنا  2/18و  1/97میلیگرم
کودرسنننتین در گرم آب میوه ثبنت شنننند کنه اختالف
معنیداری با هم نداشننتند .بعد از این دو تیمار ،بیشننترین
میزان فالونودیند کنل مربوط بنه تیمنار برگ تنازه نعنناع فلفلی
اسننت که با مقدار  1/62میلیگرم کودرسننتین در گرم آب
میوه نسبت به شاهد و سایر تیمارها برتری معنیداری

حناصنننل توان آنتیاکسنننیندانی مجموع نعنناع و توتفرنگی
باشند ،این وضنعیت در توتفرنگیهای تیمار شنده با اسنانس
و روغن نعناع نیز میبایسننت ری میداد .به هر شننکل این
احتمنال هم وجود دارد کنه موادی غیر از اسنننانس در بنافنت
تازه نعناع موجود باشنند که دارای اثرات گفته شنده بوده در
حالیکه در اسانس خالص موجود نباشند.
میزان فننل کنل در بین تیمنارهنای مختلف متفناوت بوده
اسنت ولی نکته قابل توجه آن اسنت که هیچ یک از تیمارها
اختالف معنیداری بنا شننناهند نشنننان نندادنند (جندول .)4
همینین در تیمنار برگ تنازه نعنناع فلفلی کنه دارای ظرفینت
آنتیاکسنننیندانی بناالیی بود ،محتوای تنام فنلی چنندان زیناد
نبود ( 2/76میلیگرم گنالینک اسنننیند در گرم آب میوه) و
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جدول  -3آنالیز واریانس تأثیر برخی تیمارهای گیاهی بر ارزش غذایی توتفرنگی
میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه آزادی

تیمار
خطا

12
26

264/881170
55/184823

ضری تغییرات

-

19/61

فعالیت آنتیاکسیدانی کل**

محتوای فنل کل**

فالونودید کل**

آنتوسیانین کل**

54/784812
16/349910

1/25188426
0/02723223

109/936026
24/474872

54/72

17/56

26/59

** معنیدار در سطح احتمال یک درصد

جدول  -4نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای پس از برداشت بر ارزش غذایی توت فرنگی
آنتوسیانین(میلی گرم
سیانیدین-3-گلوکوزید
اکیواالن برلیتر آب میوه)

فالوونودیدکل(میلیگرم
برگرم آبمیوه)

میزان فنل کل(میلیگرم بر
گرم آبمیوه)

فعالیت آنتیاکسیدان
کل(درصدمهار
(DPPHرادیکال

تیمار

17/20 bcd

0/778 de

10/52abc

36/56bc

شاهد

20/27bcd

0/698 de

16/26 a

29/02 c

ریشه تازه زنجبیل

35/10 a

1/621b

2/76 c

63/20 a

برگ تازه نعنافلفلی

11/87d

0/189 f

3/67c

34/89bc

برگ تازه رزماری

15/13bcd

0/222 f

9/09abc

33/52bc

برگ تازه آویشن

22/30 bc

0/338 f

3/02c

29/08 c

اسانس زنجبیل

16/37bcd

2/178 a

5/40 c

32/17bc

اسانس نعنافلفلی

15/70 bcd

1/089 c

4/52 c

43/53b

اسانس رزماری

13/00 cd

1/974a

5/86 c

45/35 b

اسانس آویشن

20/07bcd

0/636de

7/22bc

36/43bc

روغن زنجبیل

17/63bcd

1/209 c

4/32c

42/98bc

روغن نعنافلفلی

13/93bcd

0/802 d

9/26abc

36/86 bc

روغن رزماری

23/30b

0/482 ef

14/16ab

28/75 c

روغن آویشن

اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار بر اساس آزمون دانکن ( )P<0.01نمیباشند

فرنگی ری میدهند (ننانس 1و همکناران .)2002 ،لنذا حفظ
میزان آنتوسنننیانین میتواند بیانگر حفظ کیفیت ظاهری و
ارزش غذایی باالتر محصول باشد.

داشت (جدول .)4
میزان آنتوسنیانین در آبمیوه توتفرنگی در تیمار برگ تازه
نعنناع فلفلی بنه طور معنیداری بیشنننتر از تمنامی تیمنارهنا
بوده اسنننت .این در حالیسنننت که اختالف معنیداری بین
سنایر تیمارها از نظر این صنفت مشناهده نشند (جدول .)4
احتماال خاصننیت آنتیاکسننیدانی مواد فرار خار شننده از
برگ نعناع فلفلی بدلیل داشننتن خاصننیت آنتیاکسننیدانی
مانع اکسید شدن آنتوسیانین در زمان پس از برداشت شده
اسنننت (اصنننغریمرجنانلو و همکناران .)1387 ،از آنجناییکنه
کاهش میزان آنتوسنننیانین در دوره پس از برداشنننت توت

نتیجهگیری کلی
بنا توجنه بنه اینکنه میوههنای توتفرنگی تیمنار شنننده بنا برگ
تازه نعناع فلفلی بعد از دو هفته نگهداری در دمای یخیال،
دارای کیفینت ظناهری و طعم مطلوبی بوده و سنننفتی میوه
بیشنتری نسنبت به سنایر تیمارها داشنتند لذا میتوان این
تیمار را جهت حفظ کیفیت ظاهری و خوراکی میوه

1. Nunes

202

جلد  ،6شماره  ،1بهار و تابستان 1400

پژوهشهای میوهکاری

پس بطور کلی میتوان پیشنننهاد نمود که در بسننتهبندی
توتفرنگی برای مصننارف تازهخوری از برگهای تازه نعناع
فلفلی جهت ماندگاری بیشننتر و حفظ طعم و ارزش غذایی
باالتر استفاده شود.

توتفرنگی مطلوب دانسنت .همینین تیمار برگ تازه نعناع
فلفلی موجن حنداکثر فعنالینت آنتی اکسنننیندانی و حنداکثر
میزان آنتوسننیانین در بین تمامی تیمارهای مورد اسننتفاده
بوده اسنننت کنه بینانگر برتری کنامنل این تیمنار جهنت حفظ
ارزش غذایی توتفرنگی در دوره پس از برداشنت میباشند.
منابع

اصغری مرجانلو ،ا ،.مستوفی ،ی ،.شعیبی ،ش .و مقومی ،م .1387 .تأثیر اسانس ریحان بر کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت
پس از برداشت توتفرنگی (سلوا) .فصلنامه گیاهان دارویی.139-131 :)29(8 ،
امامیفر ،آ .1393 .ارزیابی تأثیر ژلآلوده ورا به عنوان پوشش خوراکی بر ویژگیهای میکروبی ،فیزیکوشیمیایی و حسی توت
فرنگی تازه طی انبارداری .فناوریهای نوین غذایی.29-15 :)2(2 .
بهنامیان ،م .و مسیحا ،س .1381 .توتفرنگی ،انتشارات ستوده ،تبریز 120 ،ص.
جنتی ،م ،.عبدوسی ،و .و مشهدیاکبربوجار ،و .1393 .اثر کاربرد کلرید کلسیم و اسانس آویشن بر برخی صفات پس از برداشت
میوه توتفرنگی .فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار.32-25 :)2(2 ،
راحمی ،م .1383 .فیزیولوژی پس از برداشت .نشریه دانشگاه شیراز 437 .ص.
طالبیحبشی ،ر .و عیوضی ،ع.ر .1389 .اثرات متیل جاسمونات و پرتوتابی  UV-Cبرکیفیت و عمرپس ازبرداشت میوه توت فرنگی
رقم سلوا .نشریه باغبانی علوم کشاورزی و صنایع غذایی.82-75 :)1(24 ،
مقصودی ،و ،.رضوی . ،و رجبی ،ن .1391 .اثر ضدمیکروبی کیتوسان بر رشد کپکها در میوه توتفرنگی .مجله علوم و صنایع
غذایی ایران.83-77 :)1(9 ،
وحدت ،ش ،.قاسمنژاد ،م ،.فتوحیقزوینی ،ر .و هادیان .1388 . ،اثر قارچکشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی
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