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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشیاران و استادیار ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان
(تاریخ دریافت - 1332/12/4 :تاریخ تصویب)1333/8/13 :

چکیده
توتفرنگی عمر انبارمانی پایینی دارد و ازآنجاکه بهصورت تازهخوری مصرف میشود ،استفاده از
روشهای سالم و طبیعی برای افزایش عمر انباری آن ضروری است .در این پژوهش ،تأثیر سطوح
مختلف اسانسهای تیمول و منتول (0؛ آب مقطر ،شاهد؛  10 ،5و  15میکرولیتر) بهصورت
تدخینی در بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوة توتفرنگی بررسی
شد .ویژگیهای کیفی میوهها پس از  10 ،0و  11روز نگهداری در دمای  2±1ºCو رطوبت نسبی
 30±5درصد ارزیابی شد .تیمار اسانس موجب حفظ سفتی ،افزایش شاخص کروما و درخشندگی
و کاهش تغییرپذیری رنگ و وزن نسبت به شاهد شد .این تیمار بر اسید کل ،ویتامین ث و مواد
جامد محلول اثر معنیداری نداشت ،اما با افزایش زمان انبارمانی از میزان آنها کاسته شد.
آنتوسیانین و فعالیت پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) طی انبارمانی در آغاز افزایش و پسازآن
کاهش نشان دادند و منتول  5میکرولیتر سبب افزایش معنیدار ترکیبهای فنلی نسبت به شاهد
شد .اسانس تیمول تا حدودی سبب تغییر مزه و بوی میوه ها شد .با توجه به نبود تأثیر نامطلوب
منتول بر بو و مزه نسبت به تیمول و تأثیر مثبت آن بر ویژگیهای کیفی میوه ،منتول میتواند
بهعنوان یک عامل فعال در بستهبندی توتفرنگی استفاده شود.
واژههای کلیدی :اسانس ،ترکیبهای فنلی ،سفتی ،فعالیت ضداکسیدانی.
مقدمه
توتفرنگی میوهای است که باوجود نافرازگرا بودن،
یکی از میوههای بسیار فسادپذیر بوده و طول عمر و
ماندگاری پایینی دارد .کاهش کیفیت پس از برداشت
در این میوه بیشتر ناشی از فعالیت سوختوسازگری
(متابولیکی) و تنفس نسبی باال و حساسیت به
پوسیدگیهای قارچی بهویژه کپک خاکستری است
( .)Atress et al., 2010در این راستا برخی تیمارها
برای افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت توتفرنگی
استفاده میشود .بستهبندی با اتمسفر تغییریافته
* تلفن93111319191 :

( )1MAPسادهترین تیمار فیزیکی است که
اثرگذاریهای بسیار سودمندی دارد و با کاهش میزان
تنفس ،به تأخیر پیری و بهبود صفات کیفی فراورده
کمک میکند ( ،)Allende et al., 2007اما MAP
غیرفعال 2برای اطمینان کامل از حفظ کیفیت و
سالمت فرآورده که تأمینکنندة تقاضای مصرفکننده
باشد ،کافی نیست .افزایش رطوبت درون بسته
( )Sivakumar & Korsten, 2006ممکن است سبب
اثرگذاریهای زیانباری مانند افزایش آلودگیهای
قارچی شود .بستهبندی فعال 9یک دیدگاه ابتکاری
E-mail: F.norozi14@yahoo.com
1. Modified Atmosphere Packaging
2. Passive MAP
3. Active MAP
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است که پاسخگوی تغییرپذیریهای پیوستة تقاضای
مصرفکننده و روندهای بازار است ( Serrano et al.,
 .)2008هدف اصلی بستهبندی غیرفعال ،فراهم کردن
یکالیة نفوذناپذیر روی محصول است ،درحالیکه در
بستهبندی فعال ،بهمنظور بهبود ویژگیهای پوشش و
افزایش مدت ماندگاری مادة غذایی از یک چند
ترکیبهای شیمیایی و فیزیکی در پوشش و الیه و
غشا (فیلم) بستهبندی استفاده میشود ( Moradi et
 .)al., 2010بستهبندی با مواد ضد میکروب یکی از
نویدبخشترین انواع بستهبندی فعال است .در میان
مواد فعالی که برای این نوع بستهبندی به کار میروند،
اسانسهای گیاهی که موادی طبیعی و سازگار با
طبیعت هستند ،بسیار سودمند خواهند بود ( Almenar
 .)et al., 2009منشأ طبیعی این ترکیبها ،نگرانیهای
مصرفکننده از اثرگذاریهای سوء بقایای مواد
شیمیایی در مواد غذایی را برطرف میکند.
در پژوهش  )2005( Valverde et al.عنوان شد که
افزودن اژنول ،تیمول و منتول به بستهبندی با اتمسفر
تغییریافته ،سبب کنترل کاهش وزن ،کاهش
تغییرپذیری رنگ و نسبت قند به اسید و حفظ سفتی
میوة انگور میشود .همچنین )2008( Valero et al.
گزارش کردند ،تلفیق بستهبندی با اسانسهای منتول
و اوژنول در انگور ،کاهش سفتی ،تغییرپذیری
شاخصهای * Lو * aو افزایش شاخص رسیدگی انگور
(نسبت مواد جامد محلول به اسید قابل عیارسنجی یا
تیتراسیون) را به تعویق انداخت .همچنین میزان
ویتامین ث و محتوای آنتوسیانین میوهها در حبههای
انگور تیمارشده در پایان آزمایش نسبت به شاهد
بیشتر بود .آنان توانستند با کاربرد اسانس منتول و
اوژنول توسعة قارچی در بستهبندی انگور را به تأخیر
اندازند .سفتی میوههای گوجهفرنگی و توتفرنگی با
تیمار اسانس اکالیپتوس ( )Tzortzakis, 2007و زاویة
هیو ،کروما ،درخشندگی و شاخص  bتوتفرنگی با
کاربرد اسانس زیره ()Asghari Marjanlo et al., 2009
در طول مدت نگهداری حفظ شد )2012( Jin et al. .با
کاربرد کارواکرول و آنتول در تمشک گزارش کردند،
میوههای تیمارشده ،فعالیت آنزیمهای پاداکسندگی
(آنتیاکسیدانی) و محتوای مواد فنولیکی و آنتوسیانین

بیشتری داشته و ظرفیت پاداکسندگی آنها نسبت به
میوههای تیمارنشده بیشتر است .در پژوهش
 )2011( Montero-Prado et al.اسانس دارچین سبب
بهبود صفات کیفی حسی میوههای هلو شد .این تیمار
از فعالیت آنزیم لیپوکسیژناز که باعث پراکسیداسیون
لیپیدهای غشا و درنتیجه نشت یونی میشود،
جلوگیری کرد .با توجه به منشأ طبیعی اسانسهای
گیاهی و نبود اثرگذاری جانبی آنها در سالمت انسان
و به دلیل نقش این ترکیبها در افزایش عمر انبارمانی
میوهها ،در این پژوهش تأثیر تلفیقی اسانسهای
گیاهی تیمول و منتول با بستهبندی بر ویژگیهای
کیفی پس از برداشت توتفرنگی رقم پاروس در مدت
انبارداری بررسی شد.
مواد و روشها
میوههای توتفرنگی رقم پاروس با قیچی از یک گلخانه
با بستر کشت خاکی واقع در شهرستان جیرفت،
هنگامیکه  49تا  19درصد میوهها رنگ قرمز به خود
گرفته بودند ،برداشت شدند و به آزمایشگاه فیزیولوژی
پس از برداشت دانشگاه ولیعصر(عج) رفسجان منتقل
شدند .در آزمایشگاه میوههای آسیبدیده و غیریکنواخت
جدا شده و میوههای سالم و یکنواخت برای اعمال تیمار
آماده شدند .پیش از اعمال تیمار ویژگیهایی مانند
کاهش وزن ،سفتی ،رنگ میوه ،مواد جامد محلول ،درصد
اسید ،ویتامین ث ،ترکیبهای فنلی ،فعالیت پاداکسندگی
و آنتوسیانین کل میوهها اندازهگیری شدند.
برای اعمال تیمار ،حدود  299گرم میوة سالم و بدون
هرگونه آلودگی درون ظرفهایی به ابعاد 1×11×29
سانتیمتر قرار گرفت و اسانسهای تیمول و منتول
خالص بهدستآمده از شرکت  ،Sigmaهرکدام در سطوح
 19 ،1و  11میکرولیتر با سمپلر روی گاز سترون موجود
در ظرف بستهبندی اضافه شد ( .)Valero et al., 2006از
 19میکرولیتر آب مقطر بهعنوان شاهد استفاده شد.
بیدرنگ ظرف با پوشش سلوفان پوشانده و به سردخانه با
دمای  2±1ºCو رطوبت نسبی 39± 1درصد انتقال داده
شد .پس از ( 19زمان انباری اول) و ( 14زمان انباری
دوم) روز ،میوهها از انبار خارج و ویژگیهای کیفی میوهها
اندازهگیری شد.
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ویژگیهای مورداندازهگیری

کاهش وزن با توزین میوهها قبل و پس از دورهی
انباری مشخص و با فرمول زیر محاسبه و برحسب
درصد بیان شد (.)Ali et al., 2011
× 199

وزن ثانویه  -وزن اولیه
وزن اولیه

= کاهش وزن ()%

برای بررسی رنگ سطح میوه با استفاده از دستگاه
رنگسنج ( )Konica Minolta CR 400رنگ  9قسمت
مختلف از سطح  7میوه در واحد آزمایشی خوانده شد.
میزان رنگ با شاخصهای * a* ،Lو  Chromaبیان
شد .شاخص کروما و میزان تغییرپذیری رنگ از روز
برداشت میوهها تا پس از دو زمان انباری با فرمولهای
زیر محاسبه شد a0 ،L0 .و  b0شاخصهای رنگی در روز
برداشت و  a ،Lو  bشاخصهای رنگی پس از گذشت
زمان انبارمانی است (.)Castillo et al., 2014
√
)

(

)

(

)

(√

سفتی بافت میوه بانفوذ میلة دستگاه سفتیسنج
( )Lutron FG5020با نوک کاوشگر (پروب) 7
میلیمتری ،در  7میوه از واحد آزمایشی ،برحسب
کیلوگرم نیرو pH ،آبمیوه بهطور مستقیم با قرار دادن
حسگر (سنسور) pHمتر ( Germany inolab 720,
 )WTW82362در  29-11میلیلیتر آبمیوه در دمای
 21درجة سلسیوس و میزان مواد جامد محلول کل با
قرار دادن چند قطره آبمیوه روی صفحة منشور
شکستسنج (رفرکتومتر) دستی ( PAL-1 Atago,
 )Japanاندازهگیری و برحسب درجة بریکس بیان شد
(.)Almenar et al., 2009
اسید کل میوه ،پس از رقیق کردن  9میلیلیتر
آبمیوه با  21میلیلیتر آب مقطر با معرف فنل
فتالئین  1درصد به روش عیارسنجی با سود 9/2
نرمال تا مرحلة تغییر رنگ به صورتی اندازهگیری و با
فرمول زیر برحسب گرم اسیدسیتریک در 199
میلیلیتر آبمیوه محاسبه شد (.)Ali et al., 2011
میزان ویتامین ث میوهها نیز با  9میلیلیتر آبمیوه و
رقیق کردن آن با  29میلیلیتر آب مقطر ،با معرف
نشاستة 1درصد به روش عیارسنج با محلول ید در

19

یدور پتاسیم تا مرحلة تغییر رنگ به خاکستری
اندازهگیری شد .هر  1میلیلیتر ید در یدور پتاسیم
مصرفی معادل  9/11میلیگرم ویتامین ث است.
درنهایت میزان ویتامین ث میوه برحسب میلیگرم
ویتامین ث در  199سیسی آبمیوه محاسبه شد
(.)Vahdat et al., 2012
= اسید ()%
× 199

میزان سود مصرفی×واالنس گرم اسید غالب×نرمالیته سود
 × 1999وزن نمونه

اندازهگیری میزان آنتوسیانین کل با روش اختالف
 pHصورت گرفت 1 .گرم میوه در هاون چینی همگن
شده و پس از سانتریفیوژ 1 ،میلیلیتر روشناور با 3
میلیلیتر بافر هیدروکلریک اسید-پتاسیم با  1 pHو
دوباره  1میلیلیتر روشناور با  3میلیلیتر بافر استات با
 7/1 pHرقیق شد .سپس جذب نور محلولهای
آمادهشده در طولموج  119و  499نانومتر با دستگاه
طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتر) خوانده شد و میزان
آنتوسیانین کل برحسب میلیگرم پالرگونیدین -9-
گلوکوزید در کیلوگرم وزن تازه با فرمول زیر محاسبه
شد (.)Wang & Gao, 2013
= )Absorbance (A
)(A 510 pH 1- A 700 pH1) - (A 510 pH 4.5- A 700 pH4.5
= )Total anthocyanin (mg Kg FW -1
)(A/22400a) (103) (468.84b) (10c

 :aضریب مولی خاموشی پالرگونیدین  -9گلوکوزید
 :bوزن مولکولی پالرگونیدین  -9گلوکوزید
 :cعامل رقیقسازی :199 ،ضریب تبدیل
بهمنظور اندازهگیری ترکیبهای فنلی کل و
فعالیت پاداکسندگی درآغاز عصارهگیری از میوه با بافر
فسفات که از محلولهای  K2HPO4و  KH2PO4با pH
 4/1تهیه میشود ،صورت گرفت ( Sayyari et al.,
 .)2011برای اندازهگیری ترکیبهای فنلی میزان 199
میکرولیتر روشناور عصاره با  799میکرولیتر بافر
فسفات 2/1 ،میلیلیتر فولین  1:19و  2میلیلیتر
کربنات سدیم  4/1درصد رقیق شده و پس از Vertex
به مدت  1دقیقه در حمام آب گرم با دمای  19درجة
سلسیوس قرار داده شد .سپس میزان جذب با دستگاه
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طیفسنج نوری (

نتایج و بحث

T80 UV/VIS Spectrometer PG

 )Instruments LTDدر طولموج  469نانومتر
اندازهگیری شد .میزان ترکیبهای فنلی با استفاده از
استاندارد گالیک اسید  1میلیموالر برحسب معادل
میلیگرم اسیدگالیک در  199گرم وزن تازه محاسبه
شد ( .)Ayala-Zavala et al., 2004برای محاسبة
میزان فعالیت پاداکسندگی ،به کیووت دستگاه
طیفسنج نوری حاوی  1399میکرولیتر گالیسین
بافر 79،میکرولیتر  1ABTSو 79میکرولیتر پراکسید
هیدروژن 69 ،میکرولیتر پراکسیداز اضافه شد و پس از
هم زدن میزان جذب نور در طولموج  499نانومتر
خوانده شد .سپس  11میکرولیتر روشناور عصاره به آن
اضافه کرده و پس از  1دقیقه قرار دادن در دستگاه،
میزان جذب در همان طولموج خوانده شد .از اختالف
میزان جذبهای خواندهشده برای محاسبة ترکیبهای
پاداکسندگی استفاده شد (.)Serrano et al., 2005a
فعالیت پاداکسندگی با استفاده از استاندارد
اسیدآسکوربیک  1میلیموالر بر مبنای میلیگرم
معادل اسیدآسکوربیک در  199گرم وزن تازه محاسبه
شد.
بررسی تأثیر تیمارها بر مزه و بوی میوهها ،با
آزمون میزگردی (پانل) انجام گرفت .بدین منظور
مجموعهای  7نفره میوههای تیمارها را چشیده و بدون
ارتباط با یکدیگر پرسشنامهای که قبالً تهیه شده بود
را تکمیل کردند .چگونگی ارزیابی میزان تأثیر تیمار
اسانس بر بوی میوه به این صورت بود که به ویژگی
بوی نامطلوب میوه نمرهای از  1تا  1که شامل :1
بسیار کم :2 ،کم :9 ،متوسط :7 ،زیاد و  :1بسیار زیاد
بود ،داده شد (.)Valero et al., 2006
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایة
کامل تصادفی با  7تکرار و دو عامل شامل زمان
انبارمانی و تیمار اسانس ،انجام شد .تجزیهوتحلیل
دادههای آزمایش با نرمافزار آماری  MSTATCو
مقایسة میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح احتمال  1درصد صورت گرفت.

1. 2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic
acid) diamonium salt

کاهش وزن

با توجه به شکل  1میزان کاهش وزن در طول مدت
انبارمانی در همة تیمارها افزایش داشته است .پس از
 19روز انبارمانی ،تفاوت بین تیمارها محسوس نیست،
اما در پایان مدت انبارمانی ،همة تیمارها بهاستثنای
منتول  1میکرولیتر ،بهطور بارزی کاهش وزن میوهها
را کاهش دادند ،بهطوریکه تیمول  19و 11
میکرولیتر و منتول  19میکرولیتر کاهش معنیدار
میزان افت وزن را نسبت به شاهد موجب شدند.
باگذشت زمان و تشدید تبخیر و تعرق به دلیل
یکسان نبودن فشار بخارآب در فضاهای بین یاختهای
بافتها و اتمسفر احاطهکنندة میوه از یکسو و نیز
تشدید فرآیندهای تنفسی از سوی دیگر ،کاهش وزن
در طی زمان امری طبیعی است ( Mostofi et al.,
.)2010
شدت تنفس باال بهموجب تسریع فرآیندهای
رسیدگی و پیری ،سبب مصرف مواد غذایی میوه
میشود ( )Gao et al., 2013و این خود سبب کاهش
وزن میوه طی انبارمانی میشود)2006( Valero et al. .
گزارش کردند که اسانس اژنول و تیمول سبب تأخیر
فرآیندهای رسیدگی در میوة انگور میشود .پس
ممکن است اسانسهای گیاهی بهطور غیرمستقیم با
ایجاد تأخیر در پیری میوه ،سبب کنترل کاهش وزن
آن شوند .افزون بر این ،در پژوهشهای Asghari
 )2009( Marjanlo et al.با کاربرد اسانس ریحان روی
میوة توتفرنگی و  )2011( Montero-Prado et al.با
کاربرد اسانس دارچین روی هلو ،آلودگی قارچی در
میوههای شاهد نسبت به میوههای تیمارشده نیز یکی
از عاملهای مؤثر بر کاهش وزن در میوههای
تیمارنشده عنوان شده است .فساد میکروبی بیشتر
سبب تخریب بافت و درنتیجه افت وزن بیشتر میشود.
ویژگی ضدمیکروبی اسانسهای گیاهی برای کنترل
پوسیدگیهای قارچی در میوههایی همچون تمشک
( ،)Jin et al., 2012انگور ( ،)Valero et al., 2006هلو
( )Montero-Prado et al., 2011و توتفرنگی
( )Asghari Marjanlo et al., 2009به اثبات رسیده
است.
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شکل  .1تأثیر متقابل تیمار و زمان انبارمانی بر درصد کاهش وزن میوة توتفرنگی طی انبارمانی در دمای  2±1درجة سلسیوس
حروف همسان بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.
Figure 1. Effect of interaction between types of chemicals and of storage period on weight loss percentage of
strawberries during storage at 2±1 ºC.
Similar letters represented no significant difference among means by Duncan test at p< 0.05.

پژوهش ،سفتی میوههای هلو (
 )2011و گوجهفرنگی ( )Tzortzakis, 2007تیمارشده با
اسانس دارچین در مقایسه با شاهد حفظ شد.
باوجوداینکه سازوکار عمل اسانسهای گیاهی در حفظ
سفتی هنوز ناشناخته است ( ،)Serrano et al., 2005bاما
بنابر نظر  )2006( Valero et al.افزودن این ترکیبها
به  MAPدر حفظ سفتی را میتوان به کاهش فعالیت
آنزیمهای نرمکنندة دیوارة یاختهای نسبت داد .افزون
بر این حفظ فشار آماس (تورژسانس) بیشتر درنتیجة
کنترل کاهش وزن توسط اسانسهای گیاهی از
عاملهای مؤثر بر تأخیر نرمشدگی میوه است
(.)Castillo et al., 2014

سفتی

Montro-Prado et al.,

باوجود کاهش سفتی طی انبارمانی (جدول ،)1سفتی در
میوههای تیمارشده با اختالف معنیداری (بهجز سطح 1
میکرولیتر هر دو اسانس) نسبت به شاهد حفظ شد .با
افزایش میزان تیمول و منتول ،سفتی بافت میوه روندی
افزایشی را طی میکند ،هرچند اختالف بین نوع اسانس
و غلظتهای مختلف آنها معنیدار نیست (شکل .)2
هنگام نرم شدن بیشترین تغییرپذیری در دیوارة یاختهای
در جزء پکتین رخ میدهد )2011( Ali et al. .کاهش
سفتی توتفرنگی طی مدت انبارمانی را ناشی از حضور
آنزیم پلیگاالکتروناز دانستند که پلییورونیدهای دیوارة
یاختهای را حل و تجزیه میکند .همانند نتایج این
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شکل  .2تأثیر سطوح مختلف اسانس بر سفتی بافت میوة توتفرنگی طی انبارمانی در دمای  2±1درجة سلسیوس
حروف همسان بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.
Figure 2. Effect of different levels of essential oil on firmness of strawberries during storage at 2±1ºC.
Similar letters represented no significant difference between means by Duncan test at p< 0.05.
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 )2010( Atress et al.و )2010( Abdollahi et al.
روی توتفرنگی ،مؤید نتایج این پژوهش هستند.
در رابطه با  pHآبمیوه ،بهجز تیمار تیمول در
سطح  1میکرولیتر ،میزان  pHدر همة تیمارها نسبت
به شاهد با اختالف معنیداری در سطوح پایینتر حفظ
شد .تیمار تیمول در سطح  11و منتول در سطح 1
میکرولیتر کمترین میزان  pHدر بین دیگر تیمارها را
داشتند (شکل  pH .)9بیانگر درجة اسیدی آبمیوه
است .هرچقدر که میزان اسیدهای آلی بیشتر باشد،
 pHکمتر خواهد بود .بنابراین کاهش  pHدر اثر
تیمارهای اسانس نسبت به شاهد بیانگر حفظ
اسیدهای آلی در میوه طی مدت انبارداری است.
ازآنجاکه اسید آلی غالب توتفرنگی اسیدسیتریک
است و اسیدسیتریک یکی از مواد اصلی تنفس است
( ،)Alikhani et al., 2009به نظر میرسد آهسته شدن
بلوغ فیزیولوژیکی میوه ()Valero et al., 2006
درنتیجة کاربرد تیمول و منتول ،سبب حفظ  pHپایین
آبمیوه شده است.

مواد جامد محلول کل ،اسید کل ،اسیدآسکوربیک و
 pHآبمیوه

با توجه به جدول  1کاهش مواد جامد محلول و میزان
اسیدآسکوربیک در توتفرنگی باگذشت زمان قابل
مشاهده است ،اما اسید کل میوه تحت تأثیر هیچکدام
از عاملها قرار نگرفت .مواد جامد محلول و اسیدهای
آلی توسط فرآیند تنفس برای حمایت فعالیتهای
عادی زندگی یک محصول در طول انبارمانی ،مصرف
میشوند ( .)Gao et al., 2013بهعبارتدیگر علت
کاهش میزان مواد جامد محلول در طول انبارداری
مربوط به میزان باالی تنفس و فرآیند پیری در میوه
است .کاهش اسیدآسکوربیک نیز که یکی از
پاداکسندههای مهم است ،به دلیل آن مصرف این
ویتامین بهعنوان دهندة الکترون به اکسندهها برای
خنثی کردن رادیکالهای آزاد است ( Abdollahi et
 .)al., 2010افزون بر این کاهش اسیدآسکوربیک طی
انبارمانی به مصرف آن طی واکنش تنفس نیز مربوط
است ( .)Atress et al., 2010نتایج پژوهشهای
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شکل  .9تأثیر سطوح مختلف اسانس بر  pHآبمیوة توتفرنگی طی انبارمانی در دمای  2±1درجة سلسیوس
حروف همسان بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.
Figure 3. Effect of different levels of essential oil on pH of strawberries juice during storage at 2±1ºC.
Similar letters represented no significant difference between means by Duncan test at p< 0.05.

عطر و بو

تیمول بهطور معنیداری نسبت به شاهد سبب ایجاد یک
بوی نامطلوب در میوهها شد و بیشترین سطح تیمول
( 11میکرولیتر) شدیدترین بو را ایجاد کرد .اسانس

منتول در تغییر عطر و بوی میوه با شاهد اختالف
معنیداری نشان نداد (جدول .)9برای کاربرد پس از
برداشت ،عامل ضد قارچی نباید اثر زیانباری روی ظاهر یا
کیفیت فرآوردة تیمارشده بگذارد .بهطورکلی باید پذیرفت
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که ایراد اصلی برای استفاده از این ترکیبهای طبیعی
وجود بوی شدید است که گاهی روی ویژگیهای حسی
فرآورده تأثیر زیانباری خواهد داشت ( Serrano et al.,
 .)2008بنابراین ایجاد بو با کاربرد اسانسهای گیاهی
پرهیزناپذیر است .بااینحال میتوان از ترکیبهایی
استفاده کرد که ایجاد بوی کمتری دارند .در این زمینه،

14

در این پژوهش مشخص شد که باوجود تأثیر تاحدودی
یکسان دو اسانس تیمول و منتول در حفظ کیفیت میوه،
منتول تأثیر ناچیزی روی عطر و بوی میوه دارد .افزون بر
این باید سعی شود با استفاده از روشهای مناسب ،از
کمترین غلظت اسانسها استفاده شود تا تأثیر زیانبار
آنها نیز به کمترین برسد.

جدول  .1تأثیر زمان انبارمانی بر برخی ویژگیهای کیفی توتفرنگی طی انبارمانی در دمای  2±1درجة سلسیوس
Table 1. Effect of storage periods on some qualitative parameters of strawberries during storage at 2±1ºC.
odor
1.32 a
1.29 a

Titrable Acidity
(g of citric acid per
)100 mL of fruit juice
0.99 a
0.99 a
0.98 a

pH of
fruit juice

Firmness
)(Kgf

3.51 a
3.50 a
3.52 a

0.74 ab
0.77 a
0.70 b

Vitamin C
(mg per 100 mL
)of fruit juice
81.40 a
78.83 a
70.12 b

Total Soluble
Solides
)(º Brix
6.5 a
5.5 b
5.3 b

Storage
time
)(day
0
10
17

حروف همسان در ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.
Similar letters within column represented no significant difference between means by Duncan test at p< 0.05.

آنتوسیانین ،ترکیبهای فنلی و فعالیت پاداکسندگی

همانند نتایج  ،)2013( Wang & Gaoدر این پژوهش
نیز میزان آنتوسیانین میوه تنها تحت تأثیر زمان
انبارمانی قرار گرفت ،بهطوریکه باگذشت زمان از
مرحلة برداشت میزان آن در آغاز بهطور معنیداری
افزایش (13درصد افزایش نسبت به زمان برداشت) و
پسازآن کاهش (92/1درصد کاهش نسبت به زمان
انباری اول) نشان داد (جدول  .)2پیشرفت فرآیندهای
رسیدگی طی انبارمانی از علل افزایش آنتوسیانین میوه
عنوان شده است ( .)Valero et al., 2006این یافتهها
مبین این حقیقت است که زیستساخت (بیوسنتز)
آنتوسیانین پس از برداشت هنوز ادامه دارد ( & Wang
 .)Gao, 2013کاهش میزان این رنگیزه با طوالنی شدن
زمان انبارمانی ممکن است به پیری و از بین رفتن
بافت میوه و تخریب آنتوسیانینها مربوط باشد.
بیشترین و کمترین میزان ترکیبهای فنلی به
ترتیب با میانگین  199/69و  17/24معادل میلیگرم
اسیدگالیک در  199گرم وزن تازه پس از  19و 14
روز انبارمانی مشاهده شد (جدول  .)2تیمار تیمول و
منتول در سطح  1میکرولیتر به ترتیب  11و 26/1
درصد افزایش در ترکیبهای فنلی را نسبت به شاهد
باعث شدند .اختالف بین دیگر تیمارها با یکدیگر و با
شاهد معنیدار نیست (جدول  .)9فعالیت آنزیم
فنیلآالنینآمونیالیاز عامل کلیدی در تجمع مواد

فنولیکی است و این فعالیت طی مراحل بلوغ و پس از
برداشت کاهش مییابد ( Sanchez-Gonzalez et al.,
 .)2011دلیل این رخداد به فعالیت پایین  PAL1یا
القای سامانههای آنزیمی مسئول غیرفعال کردن این
آنزیم ربط داده شده است .افزون بر این در طول پیری
با افزایش فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز ،مصرف
پلیفنلها افزایش مییابد و درنتیجه محتوای
ترکیبهای فنلی کل با پیری بافت میوه کاهش
مییابد ( .)Xu et al., 2009کاهش کمتر مواد فنولیکی
با کاربرد اسانسهای گیاهی در این بررسی ،با نتایج
 )2009( Xu et al.همخوانی دارد)2013( Shao et al. .
2
نیز گزارش کردند که استفاده از اسانس درخت چای
( )Tea tree oilبهصورت تدخینی در توتفرنگی ،باعث
تحریک فعالیت  PALتا  19درصد افزایش میشود.
افزون بر این ویژگی ضد پیری اسانسها در کاهش
سرعت تخریب پلیفنلها و درنتیجه حفظ محتوای
باالی ترکیبهای فنلی بیتأثیر نیست.
با توجه به جدول 2افزایش ( 67/4درصد نسبت به
زمان برداشت) و کاهش ( 74/9درصد نسبت به زمان
انباری اول) فعالیت پاداکسندگی باگذشت زمان
انبارمانی بسیار مشهود است ،بهطوریکه حداکثر
فعالیت پاداکسندگی با میانگین  123/1پس از ده روز
1. Phenyl alanine ammonialyase
2. Melaleuca alternifolia
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و حداقل آن با میزان  61/22معادل میلیگرم
اسیدآسکوربیک در  199گرم وزن تازه ،پس از هفده
روز انبارمانی مشاهده شد .گزارش شده است که
همبستگی مثبتی بین فعالیت پاداکسندگی و محتوای
آنتوسیانین یا مواد فنولیکی کل وجود دارد (Ayala-
 .)Zavala et al., 2004بهاحتمالزیاد افزایش ظرفیت
پاداکسندگی به افزایش آنتوسیانین مربوط بوده و
کاهش آن پس از  14روز انبارمانی به علت پیری و از
بین رفتن بافت میوه و پوسیدگی میوه است ( Wang

 .)& Gao, 2013; Vahdat et al., 2012افزایش فعالیت
پاداکسندگی در اثر افزایش مواد فنولیکی و رنگیزة
آنتوسیانین در پژوهش  )2006( Valero et al.روی
انگور و  )2012( Vahdat et al.روی توتفرنگی گزارش
شده است .از سوی دیگر اسیدآسکوربیک یک
پاداکسندة مهم است که در مقاومت به پیری شرکت
دارد ( ،)Gao et al., 2013کاهش ویتامین ث بهنوبهی
خود میتواند در کاهش فعالیت پاداکسندگی نقش
داشته باشد.

جدول  .2تأثیر زمان انبارمانی بر میزان آنتوسیانین ،ترکیبهای فنلی و فعالیت پاداکسندگی میوة توتفرنگی طی انبارمانی در
دمای  2±1درجة سلسیوس
Table 2. Effect of storage time on anthocyanin, phenolic compounds and antioxidant activity of strawberries during
storage at 2±1ºC.
Storage
Anthocyanin
Phenolic compounds
Antioxidant activity
time
(mg per kg fresh
(mg of galic acid equivalent
(mg of ascorbic acid equivalent
)(day
)weight
)per 100 g fresh weight
)per 100 g fresh weight
0
155.1 b
99.74 b
78.63 b
10
184.5 a
130.60 a
129.90 a
17
124.4 c
84.27 c
68.22 c
حروف همسان در ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.
Similar letters within column represented no significant difference between means by Duncan test at p< 0.05.

جدول  .9تأثیر تیمار اسانس بر میزان ترکیبهای فنلی کل و تغییر بوی میوة توتفرنگی طی انبارمانی در دمای  2±1درجة سلسیوس
Table 3. Effect of essential oil treatment on phenolic compounds content and odor change of strawberries during
storage at 2±1ºC
Thymol
Menthol
control
5 µL
10 µL 15 µL
5 µL
10 µL
15 µL
Phenolic compounds (mg of galic acid
b
ab
b
b
a
b
97.06
111.6
100.2
102.4
123.0
100.4
99.26 b
)equivalent per 100 g fresh weight
Adverse odor of fruits
1.14 c
1.50 ab 1.39 abc 1.57 a
1.19 bc
1.14 c
1.19 bc
حروف همسان در ردیف بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.
Similar letters within row represented no significant difference between means by Duncan test at p< 0.05.

رنگ میوه

بیشترین میزان شاخص درخشندگی ،شاخص کروما و
شاخص  aمیوه در زمان برداشت مشاهده شد و بهجز
شاخص درخشندگی که کمترین میزان خود را پس از
ده روز انبارمانی نشان داد ،شاخص کروما و شاخص a
میوه پس از هفده روز انبارمانی به کمترین رسید
(جدول  .)7اسانسهای مختلف اثر مثبتی بر شاخص
درخشندگی و شاخص کروما میوهها داشته و موجب
کاهش تغییرپذیری رنگ نسبت به شاهد شدند.
تیمارهای تیمول  11و منتول  1میکرولیتر با اختالف
معنیداری میزان شاخص درخشندگی را نسبت به

شاهد افزایش دادند .بیشترین ( )3/96و کمترین
( )7/24میزان تغییرپذیری رنگ به ترتیب در شاهد و
منتول  1میکرولیتر مشاهده شد که نسبت به شاهد
 17/7درصد کاهش نشان داد (جدول .)1
رنگ میوة توتفرنگی باگذشت زمان طی انبارمانی
و افزایش پیری میوه تغییر میکند .میوهها تیره
میشوند ،روشنی و شفاف بودن رنگ سطح میوه کمتر
میشود و قهوهای شدن سطح میوه رخ میدهد
( .)Hernandez-munos et al., 2008افزودن تیمول،
منتول و اژنول در بستهبندی گیالس سبب تأخیر در
تغییرپذیری رنگ پوست و دم میوه نسبت به شاهد

نوروزی فاز و همکاران :تأثیر اسانسهای تیمول و منتول به همراه بستهبندی با ...

شده است ( .)Serrano et al., 2005bدر این پژوهش
نیز تلفیق تیمول و منتول با بستهبندی تغییرپذیری
رنگ میوه را طی انبارمانی کاهش داد .اگرچه شواهد
کافی برای نقش این ترکیبهای طبیعی در مورد این
موضوع وجود ندارد ،اما عنوان شده است که ممکن
است فعالیت پاداکسندگی اسانسهای گیاهی پسابش
یا آبزدایی (دهیدراسیون) و وجود مواد مسبب
قهوهای شدن میوه را کاهش دهند ( Serrano et al.,
 .)2005bافزایش شاخص درخشندگی با کاربرد اسانس
در این پژوهش با نتایج )2010( Atress et al.

13

و  )2009( Asghari Marjanlo et al.روی توتفرنگی
همخوانی دارد .تأخیر در پیری در اثر کاربرد اسانسها
از دالیل کاهش تغییرپذیری رنگ میوه و افزایش
شاخص درخشندگی عنوان شده است ( Valero et al.,
 )2008( Hernandez-Munoz et al. .)2006نتیجه
گرفتند که با افزایش غلظت آنتوسیانین میوة
توتفرنگی ،این میوه بهتدریج قرمزتر شده و شفافیت و
روشنی رنگ خود را از دست میدهد ،یعنی میوهها در
مدت انبارداری بهواسطة ساخت آنتوسیانین ،قرمزتر و
تیرهتر میشوند (.)Atress et al., 2010

جدول  .7تأثیر زمان انبارمانی بر شاخصهای رنگی توتفرنگی طی انبارمانی در دمای  2±1درجة سلسیوس
Table 4. Effect of storage time on color values of strawberries during storage at 2±1ºC.
)Storage time (day
L* value
chroma
a* value
Color changes
0
41.61 a
52.26 a
40.13 a
10
38.40 c
47.99 b
38.06 b
6.67 a
17
40.30 b
48.40 b
37.74 b
5.36 a
حروف همسان در ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.
Similar letters within column represented no significant difference between means by Duncan test at p< 0.05.

جدول  .1تأثیر تیمول و منتول بر شاخصهای رنگی میوة توتفرنگی طی انبارمانی در دمای  2±1درجة سلسیوس
Table 5. Effect of thymol and menthol on color values of strawberries during storage at 2±1ºC.
L* value
Chroma
a* value
Color changes
38.77 b
47.82 b
38.17 a
9.36 a
40.08 ab
49.57 a
38.41 a
6.14 ab
40.19 ab
50.08 a
38.90 a
5.40 b
40.59 a
50.10 a
38.62 a
5.27 b
a
a
a
40.47
50.34
38.77
4.27 b
ab
a
a
39.88
49.85
38.87
5.76 b
ab
a
a
40.10
49.56
38.73
5.90 b
حروف همسان در ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار بین میانگینها در سطح احتمال  1درصد آزمون دانکن است.

control
5 µL
10 µL
15 µL
5 µL
10 µL
15 µL

Thymol

Menthol

Similar letters within column represented no significant difference between means by Duncan test at p< 0.05.

نتیجهگیری کلی

صرفنظر از تأثیر تا حدودی نامطلوب اسانس تیمول
بر بوی میوه ،تیمار اسانس تیمول و منتول تأثیر
مثبتی بر ویژگیهای کیفی توتفرنگی داشت،

بهطوریکه سبب کنترل کاهش وزن ،حفظ سفتی و
کاهش تغییرپذیری رنگ میوه شد و حفظ pH
آبمیوه و افزایش ترکیبهای فنلی میوه را موجب
شد.
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ABSTRACT
Strawberry has a short shelf life and since it is consumed as fresh, the use of healthy and natural methods
to increase its postharvest life is necessary. In this study, effect of different levels of thymol and menthol
essential oils (0 (distillated water, control), 5, 10 and 15 μl) in the packaging with celofan as fumigation
on postharvest maintenance quality of strawberries was studied. Qualitative characteristic of strawberries
was evaluated after 0, 10 and 17 days storage at 2±1 ◦C and 90±5 % RH. Essential oils treatment led to
maintain fruit firmness, increment of chroma value and brightness and reduced color changes and weight
loss compared to control. This treatment had no significant effect on total acidity, soluble solids content
and vitamin C, but these values decreased over storage. Anthocyanin content and antioxidant activity
increased during storage initially and then decreased. Menthol at 5 μl led to significant increase of
phenolic compounds compared to control. Thymol essential oil changed the odor of fruits slightly.
Regarding lack of adverse effect of menthol on flavor compared to thymol and its positive effect on the
qualitative postharvest parameters, it can be used as an active agent in strawberry packaging.
Keywords: antioxidant activity, essential oil, firmness, phenolic compounds.

* Corresponding author E-mail: F.norozi14@yahoo.com

Tel: +98 915 8980105

