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Abstract
Peach is climacteric fruit but relatively ripe is picked up and
because of this, it suffers from post-harvest physiological losses.
Over the years, the use of fungicides has been used to control
the loss of fruits and vegetables and the rest of these fungicides
in food has caused consumer pressure and health centers to
reduce or not use these chemical compounds. Antibacterial and
antifungal activity of essential oils has been proven and can be
used as a natural ingredient to replace chemical compounds
such as fungicides but there are problems with the volatility and
change in the natural taste of the fruit due to the direct use. In
this study, effects of Rosmarinus officinalis and Thymus
vulgaris microencapsulated essential oils on storage life of
peach fruits was investigated. Microencapsulated essential oils
were prepared using β-cyclodextrin and chitosan as a protective
shell for controlling microcapsules release and method of
coacervation simple. The treatments were: control (no
microencapsulation), two g R. officinalis oil microencapsulated,
two g T.vulgaris oil microencapsulated, one g R.officinalis oil
microencapsul pluse one g T.vulgaris oil microencapsul. The
effect of treatments after an interval of 9 days for 36 days of
storage period on physico-chemical properties of friuts were
assayed. The results showed a significant delay in the changes
of weight loss, titritable acidity, total soluble solids, decaying
percentage and firmness in treated peach fruits than the control.
The lowest decay incidences also were found in treated fruits.
Hence, it could be concluded that postharvest treatment with
microencapsulated essential oils has the potential to control
decaying incidence, prolong storage life and maintained internal
quality of peach fruits. The best treatment in this experiment
was the microencapsules of both rosemary and thyme oils.
However, the industrial application of this study requires further
experiments on the type of essential oil used, the concentration
of microcapsules applied, as well as the change in the
composition of the microcapsule shell in order to control the
longer the release of essential oils and can respond to consumer
needs for reducing or eliminating the chemical additive to fruits
and vegetables.
Keywords: Essentialoils, Peach, Postharvest, Rosmarinus,
Thymus
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چکیده
هلو یک میوه فرازگرا است ولی نسبت ًاًا رسیده برداشت شده و به این علت متحمل
 کنترل ضایعات میوه و سبزیجات در.یباشد
 ضایعات فیزیولوژیکی پس از برداشت م
کشها

قارچ

از

استفاده

سمت

به

زیادی

سالهای

میباشد و باقیمانده این قارچ کشها در مواد خوراکی موجب فشار مصرف کننده و
مراکز سالمت در خصوص کاهش یا عدم مصرف این گونه ترکیبات شیمیایی گردیده
یتواند
 سهای گیاهی به اثبات رسیده و م
  فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی اسان.است
شها گردد ولی
 چک
  جایگزین ترکیبات شیمیایی مانند قار،بعنوان ترکیبات طبیعی
مشکل استفاده در فراریت و تغییر طعم طبیعی میوه ناشی از استفاده مستقیم از آنها
 تأثیر اسانسهای میکروکپسوله گیاهان رزماری و آویشن، در این پژوهش.یباشد
م
سهای
  اسان.روی طول مدت نگهداری میوه هلو رقم آلبرتا مورد مطالعه قرارگرفت
سیکلودکسترین و چیتوزان به عنوان پوسته محافظتی-میکروکپسوله با استفاده از بتا
. آماده گردیدsimple coacervation جهت کنترل رهایش میکروکپسول و روش
 تیمار دو گرم،چهار تیمار کاربردی شامل تیمار دو گرم اسانس میکروکپسوله رزماری
 گرم1  گرم اسانس میکروکپسوله رزماری بعالوه1  تیمار،اسانس میکروکپسوله آویشن
 روز یکبار9  روز هر36 اسانس میکروکپسوله آویشن و تیمار شاهد بودند و در مدت
 همه تیمارها یک.خواص فیزکوشیمیایی میوههای هر تیمار مورد آزمایش قرارگرفت
 مواد جامد، اسیدیته کل،یداری در سطح پنج درصد در تغییرات کاهش وزن
 تأخیر معن
 درصد فساد و سفتی میوه نسبت به شاهد نشان دادند و میوههای تیمار شده،محلول
سهای میکروکپسوله حداقل فساد میکروبی را در طول مدت نگهداری نشان
 با اسان
 پتانسیل کنترل فساد میکروبی و افزایش طول، بنابراین اسانسهای میکروکپسوله،دادند
 بهترین تیمار در این آزمایش.مدت نگهداری و حفظ کیفیت میوه هلو را دارند
 ولی کاربرد صنعتی از،میکروکپسول ترکیبی از هر دو اسانس رزماری و آویشن بود
 میزان،این پژوهش نیاز به آزمایشات بیشتر در خصوص نوع اسانس استفاده شده
غلظت کاربردی از میکروکپسول و همچنین تغییر در ترکیب پوسته میکروکپسول به
منظور کنترل بیشتر مدت رهایش اسانسهای کاربردی دارد و میتواند پاسخی به نیاز
مصرف کننده در خصوص کاهش یا حذف ترکیبات شیمیایی افزودنی به میوه و
.سبزیجات مختلف باشد
 هلو، رزماری، پس از برداشت، اسانس، آویشن:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

میکروانکپسولشن یک روش از پوشاندن ذرات به

میوه هلو با نام علمی

Prunus persica

در التین به

معنی سیب ایرانی است .پوسیدگی بعد از برداشت
یکی از مهمترین عوامل در کاهش طول مدت
یباشد و کپکهای خاکستری و
نگهداری میوه هلو م 
آبی از مهمترین عوامل بیماریزای بعد از برداشت هلو

یباشند (
م

;Lurie et al., 1995; Teixidó et al., 2011

 .)Singh & Sharma, 2018میوه هلو اگر چه یک میوه
فرازگرا ( )Climactricاست ولی بطور نسبت ًاًا رسیده
برداشت شده و به این علت متحمل ضایعات
یباشد و انواع تازه آن
فیزیولوژیکی بعد از برداشت م 
به سرعت فاسد شده که جهت گیری کنترل ضایعات
را به سمت استفاده از قارچ کش ها برده است ولی
باقیمانده قارچ کشها در مواد خوراکی موجب فشار
مصرف کننده و مراکز سالمت در خصوص کاهش یا
عدم مصرف این گونه ترکیبات شیمیایی گردیده است
(et al., 1997; Arrebola et al., 2010

اندازه میکرون از جامدات یا مایعات یا گازها در یک
یباشد که این ذرات را از شرایط
یاثر م 
پوسته ب 
یکند .این روش در واقع
محیطی و بیرونی محافظت م 
برای حفاظت و کنترل فرار بودن ترکیبات ناپایدار
یتواند تحولی بزرگی در صنعت
یرود و م 
بکار م 
پوششهای خوراکی بوجود آورد .محصول حاصل از
این روش بنام میکروکپسول شناخته شده که به
اندازهای کمتر از یک میکرومتر قطر و در اشکال
یباشد .میکروکپسولها دارای دو
کروی یا نامنظم م 
یباشد که
بخش مرکزی ( )Coreو پوسته ( )Shellم 
قسمت مرکزی در واقع ترکیب ناپایدار را شامل شده
و قسمت پوسته از قسمت مرکزی در مقابل اتمسفر
یکند .طرح کلی یک میکروکپسول
بیرونی محافظت م 

در شکل یک نشان داده شده است (

& Saravanan

.)Rao, 2010

.)Margosan

سهای گیاهی و اجزاء آنها فعالیت
بسیاری از اسان 
ضدباکتریایی و ضد قارچی داشته و بعنوان ترکیبات
طبیعی ،جایگزین خوبی بجای ترکیبات شیمیایی قارچ
یباشند
ک ش ها م 

( Adam et al., 1998; Teixeira et al.,

سها جزء ترکیبات بهداشتی و سالم بوده
 .)2013اسان 
یباشند و از لحاظ
بنابراین مورد قبول مصرف کننده م 

شکل  -1شماتیکی از یک میکروکپسول

Fig 1. A schematic of a microcapsule

زیست محیطی هم هیچگونه ضرری ندارند .این

دالیل استفاده از روش میکروانکپسولشن شامل موارد

ترکیبات از اجزاء مختلفی تشکیل شده بنابراین

یباشد:
زیر م 

فعالیت ضد باکتری و ضد قارچی متفاوتی از خود

 -حفاظت مواد حساس از شرایط ناپایدار محیط

یدهند .خیلی از
برحسب اجزاء تشکیل دهنده نشان م 

 -بهتر شدن فرآیندها از طریق توسعه انحالل و

ترکیبات از جمله اسانس جزء ترکیبات ناپایدار

پخشیدگی مواد مختلف

یباشند.
م

روش

میکروانکپسوله

 -افزایش مدت نگهداری محصوالت بوسیله

یتواند در پایداری این
( )Microencapsulationم 

جلوگیری از فرآیندهای اکسید و احیاء

ترکیبات مؤثر باشد (.)Fernandes et al., 2014

 -کنترل و به تأخیر انداختن زمان رهایش یک ترکیب

تأثیر کاربرد برخی اسانسهای میکروکپسوله53 ...

 -جابجایی راحت و ایمن مواد سمی

چیتوزان در اثر تغییرات رطوبتی ،اسانسهای محصور

 -حفاظت و پوشاندن بو و مزه ترکیبات فرار

یتوان
شده با این ترکیب به مرور زمان آزاد شده و م 

 -از دسترس خارج کردن ترکیبات مختلف از

از اثرات ضدقارچی و ضدباکتریایی و ضدفعالیت

میکروارگانیسمها و آنزیمهای گوناگون

های آنزیمی پراکسیداز این ترکیبات فرار در مدت

 -کنترل جابجایی و فروش داروها

یتری برای حفظ خصوصیات کیفی و
زمان طوالن 

 -جابجایی راحت مایعات مانند جامدات (

Polk et

کمی محصوالت کشاورزی بهره برد .هدف از این

.)al., 1994; Dai et al., 2005

سهای گیاهان رزماری و
مقاله هم بررسی تأثیر اسان 

روش میکروانکپسولیشن شامل یک روش کلی

آویشن در حالت میکروکپسول بر روی مدت

جداسازی و در واقع همان مرحله تشکیل

یباشد.
نگهداری میوه هلو رقم آلبرتا م 

یباشد که از انحالل یک پلیمر در
میکروکپسولها م 

فرآیند پژوهش

یشود و نام
یک محلول پلیمر همگن استفاده م 

سگیری :مواد خشک شده گیاهی به
 -روش اسان 

 Coacervationبه معنای توده برای این مرحله انتخاب

نسبت دو به یک با آب وارد دستگاه کلونجر

Simple

( )Clevengerشد و بمدت  24ساعت تقطیر گردید و

گردیده است و دارای دو روش ساده (
 )coacervationو ترکیبی

(coacervation

)Complex

بوده بطوریکه مکانیسم در هر دو روش مشابه است
با این تفاوت که در روش ترکیبی از دو پلیمر متضاد
یشود (
برای تشکیل ذره میکروکپسول استفاده م 

De

.)Jong & Kruyt, 1949; De Kruif et al., 2004
سهای میکروکپسوله شده
بدین منظور برخی اسان 
شهای چیتوزان
گیاهی که تشکیل شده از پوش 
(coating

 )Chitosanو بتا -سیکلودکسترین

(β-

 )cyclodextrinبعنوان پوسته بیرونی بعالوه ترکیب
سهای گیاهی است برای
مرکزی که همان اسان 
حفاظت صنعتی میوه و سبزیجات مختلف در حال
مطالعه و تحقیق است .ترکیب چیتوزان که یک پلیمر
کربوهیدرات تغییرات شکل یافته و مشتق از چیتین
چها
( )Chitinگرفته شده از برخی سخت پوستان ،قار 
و حشرات و جلبکها است خود بعنوان پوشش
خوراکی در افزایش طول مدت نگهداری فرآوردههای
کشاورزی کاربردهای زیادی داشته است (
2007; Elsabee & Abdou, 2013

Chien et

 .)al.,با تخریب

اسانس حاصل از تقطیر بوسیله سولفات سدیم خشک
گردید و در ظرف شیشهای تیره بصورت سر پر در
دمای چهار درجه سانتیگراد تا مرحله استفاده وارد
گردید.
لها:
 روش تهیه و آماده سازی میکروکپسو میکروکپسول ها بوسیله ترکیب روش

Coacervation

با روش خشک کردن در خالء ،شرح داده شده توسط
Bhandari

و همکاران در سال  1998و

Ojagh

و

همکاران در سال  01 20با انجام یکسری تغییرات
آماده گردید .به این صورت که  5گرم از بتا-
سیکلودکسترین در  200میلی لیتر آب مقطر (قرار
گرفته روی هیتر) دارای دمای  70درجه سانتیگراد
حل گردید .سپس اسانس که به نسبت حجمی  1:1در
اتانول حل شده بود بعد از رسیدن دمای آب به 04
درجه سانتیگراد به محلول فوق در حین همزدن
اضافه گردید بطوریکه نسبت اسانس به بتا-
سیکلودکسترین  0/4تا  2/4موالر حاصل شود و
ظرف محلول روی دستگاه شیکر به مدت  3ساعت
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همزده شد .سپس چیتوزان ( ،)%1اسانس ( ،)%0/ 15
اتانول (  ،)% 20توئین  )%0/2( 80و گلیسرول ( )%0/ 75
به ظرف محلول اضافه گردید و

pH

محلول با اضافه

کردن هیدروکسیدسدیم ( 1نرمال) در حد  8تنظیم
گردید .سپس محلول ترکیبی فوق در دمای اتاق به
ًال همزده
مدت یکساعت بوسیله همزن مغناطیسی کام ًال
شد و در نهایت ذرات میکروکپسول سخت شده بعد
از جداسازی توسط کاغذ صافی ،با آب سرد شسته
شد و در دمای  30درجه سانتیگراد به مدت 48
ساعت در خالء خشک و برای تیمارها مورد استفاده
قرار

گرفت.

 -ارزیابیهای فیزکوشیمیا یی

میوهها :برای ارزیابی

حسی و چشایی آزمونهای حسی توسط  13نفر
آموزش دیده انجام شد .معیارهای ارزشیابی شامل
ظاهر ،رنگ ،درخشندگی ،بافت و طعم میوه بودند و
در این ارزشیابی  9شماره در نظر گرفته شد که هر
چه شماره باالتر رود در واقع نشان از افزایش کیفیت
یباشد ( .)Larmond, 1977برای ارزیابی فساد،
میوه م 
هر میوه در پنج قسمت در نظر گرفته شد و از تقسیم
تهای فاسد بر کل پنج قسمت ضرب درصد
قسم 
میزان فاسد شدن میوه محاسبه گردید .در خصوص
کاهش وزن تیمارها ،ضمن بر چسب زدن تیمارهای

 -تیمار میوه :در این تحقیق میوه هلو رقم آلبرتا

مختلف ،وزن آنها در قبل از انبارداری گرفته شد و در

بصورت یکنواخت در رسیدگی و اندازه و شکل و

زمانهای مورد نظر در صد کاهش وزن نسبت به وزن

سهای
رنگ و وزن از بازار محلی تهیه شد .اسان 

اولیه محاسبه گردید .برای اندازه گیری اسیدیته کل5 ،

میکروکپسوله نیز وزن شد و در پالستیکهای کوچک

گرم پالپ هلو با آب مقطر به حجم  00 1میلی لیتر

در ابعاد ( )4×5سانتی متر ریخته شده و درب آن به

رسانده شد ،عمل تیتراسیون با  20میلی لیتر از آن در

کمک حرارت بسته شده و دو سوراخ کوچک توسط

معرف فنل فتالئین  5درصد و با محلول  0/1نرمال

سوزن در قسمت باالیی پالستیک زده شد و این

سود سوزآور تا ایجاد رنگ صورتی انجام گرفت و به

پالستیک حاوی میکروکپسول ها داخل پالستیک

منظور اندازه گیری  pHاز  pHمتر مدل

میوهها قرار گرفت .وزن میوهها در هر تیمار

بعد از کالیبره کردن استفاده شد .درصد مواد جامد

 000 1± 00 1گرم بود و تیمارها شامل:
شاهد

(بدون

میکروکپسول)،

تیمار

Metrohn-744

محلول ) (TSSبه روش رفراکتومتر در دمای  20درجه
2

گرم

سانتیگراد محاسبه شد و با قرار دادن یک قطره آب

میکروکپسول اسانس رزماری ،تیمار  2گرم

میوه هلو روی منشور رفراکتومتر مدل

میکروکپسول اسانس آویشن ،تیمار  1گرم

 ،A1عدد بریکس به صورت درصد از عدسی چشمی

میکروکپسول اسانس رزماری بعالوه  1گرم

مدرج خوانده شد

 .)Williamسفتی میوه در

میکروکپسول اسانس آویشن بود .کلیه پالستیک

یک یا دو نقطه منطقه استوایی میوه هلو به وسیله یک

میوهها در سردخانه با میانگین دمایی صفر درجه

نفوذ سنج مدل  FT- 327دارای پیستون به قطر  8میلی

سانتیگراد قرار گرفت و تأثیر تیمارهای مختلف روی

متر بر حسب نیوتن محاسبه گردید.

خواص فیزیکوشیمیایی میوهها از شروع انبارداری تا

 -آنالیزهای آماری :این آزمایش به صورت فاکتوریل

(1980

ATAGO DR-

سی و شش روز هر نه روز یکبار مورد بررسی قرار

در قالب طرح کاًالًال تصادفی انجام شد .فاکتور اول

گرفت.

سها با  4سطح ،فاکتور دوم
میکروکپسول اسان 

تأثیر کاربرد برخی اسانسهای میکروکپسوله55 ...

زمانهای انبارداری و هر تیمار دارای  3تکرار بود.

دلیل آن شاید تغییر در میزان اسیدیته کل،

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری

نسبت قند به اسیدیته کل میوه باشد .میوههای تیمار

نها در صورت معنی دار بودن
و مقایسه میانگی 

میکروکپسول اسانس رزماری بعالوه آویشن بطور

با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

معنی داری در سطح پنج درصد باالترین امتیاز را بعد

 %5صورت گرفت .رسم نمو دارها با برنامه نرافزاری

از  36روز از انبارداری ( )6/10گرفتند در حالیکه

 Excelانجام گردید.

میوههای شاهد دارای حداقل نمره (  )4/ 02در همان

نتایج و بحث

روز بودند که دلیل آن چیزی غیر از فساد باال و تغییر

SAS
F

یهای حسی و چشا یی  :آنالیز آماری نشان
 ارزیاب داد که ارزیابی حسی و چشایی به تدریج بعد از 9
روز از انبارداری به  4/ 02کاهش یافت (شکل.)2 -

pH

و

در میزان کربوهیدراتها ،پروتئینها ،آمینواسیدها،
یها و ترکیبات فنولیک میوه که منجر به تغییر در
چرب 
یتواند باشد.
یگردد ،نم 
طعم ،مزه و ساختار میوه م 

شکل  -2مقایسه میانگین اثر متقابل نوع اسانس میکروکپسوله شده و مدت انبارداری بر امتیاز ارزیابیهای حسی و چشا یی میوه هلو رقم آلبرتا در سطح %5
Fig 2. Mean comparison of the interaction effect of microcapsulated essential oil and storage duration on sensory and taste assessments in
peach cv. Elberta at 5% level

سهای میکروکپسوله ظهور فساد
 فساد میوه :اسان سطحی میوه را با تأخیر انداختند و مدت زمان
بیشتری خصوصیات حسی و چشایی میوهها را نسبت
به تیمار شاهد نگه داشتند (شکل .)3-درصد فساد در
تیمارهای حاوی میکروکپسول کمتر از  6/ 46درصد
در پایان انبارداری بود در حالیکه این فساد در تیمار
سهای میخک،
شاهد باالی  6/ 75درصد بود .اسان 

پونه کوهی ،رزماری ،آویشن دارای تأثیرات
ضدمیکروبی بوده بطوریکه اثرات ضدمیکروبی آنها
یهای گرم مثبت بیشتر از گرم منفی
بر ضد باکتر 
گزارش شده (.)Zaika, 1988; Tajkarimi et al., 2010
سهای دارچین و مرکبات بر ضد هر
در حالیکه اسان 
یکنند (
دو نوع باکتری خوب عمل م 
.)1995; Davidson et al., 2013

Kim et al.,
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شکل  -3تأثیر میکروکپسول اسانس رزماری و آویشن روی فساد میوه هلو رقم آلبرتا بعد از  36روز انبارداری در صفر درجه سانتیگراد

Fig 3. The effect of microencapsulation of Rosemary and Thyme essential oils on peach cv. Elberta after 36 days of storage at 0 ° C

 درصد کاهش وزن میوه :بطور معمول درصدکاهش وزن میوهها در طول انبارداری افزایش یافت
اما این کاهش وزن بطور معنی دار در سطح پنج
درصد در تیمارهای حاوی میکروکپسول کمتر بود
بطوری که تیمار شاهد بعد از  36روز از انبارداری
دارای بیشترین درصد کاهش وزن (  0/ 67درصد)
بودند .دلیل اصلی درصد کاهش وزن میوه از دست
یباشد که در اثر شیب
دادن رطوبت درونی میوه م 
اختالف پتانسیل رطوبتی با فضای اطراف میوه رخ
یدهد .این درصد کاهش وزن در پایان انبارداری
م

بعالوه آویشن ،تیمار حاوی میکروکپسول اسانس
آویشن و تیمار حاوی میکروکپسول اسانس رزماری
به ترتیب  0/ 55 ،0/50و  0/ 55درصد بدست آمد
(شکل ،)4 -که احتماًالًال دلیل آن کاهش میزان تنفس
سها باشد .آزمایشات قبلی در
توسط این اسان 
سهای نعناع ،آویشن و مرکبات
خصوص کاربرد اسان 
در خصوص کنترل کاهش وزن در انگور و گیالس و
آلبالو نیز با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد
(

Martinez-Romero et al., 2005; Serrano et al.,

.)2005

برای تیمار حاوی میکروکپسول اسانس رزماری

شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل نوع اسانس میکروکپسوله شده و مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن میوه هلو رقم آلبرتا در سطح %5

Figure 4. Mean comparison of the interaction effect of microcapsulated essential oil and storage duration on weight loss percent in peach cv.
Elberta at 5% level

تأثیر کاربرد برخی اسانسهای میکروکپسوله57 ...

 -مواد جامد محلول و اسیدیته کل و  pHمیوه :تأثیر

جامد محلول در تیمارهای حاوی میکروکپسول
یتواند بدلیل کاهش میزان تنفس و فعالیتهای
م

تیمارهای مختلف روی اسیدیته کل و مواد جامد

متابولیکی توسط اسانسها باشد که منجر به کنترل

محلول میوه در جدول یک نشان داده شده است.

یشوند .در مورد  pHميوه با توجه به
فرآیند رسیدن م 

تیمار شاهد بعد از  36روز از انبارداری بطور معنی

دادههای جدول ( ،)1با گذشت زمان در طول مدت

داری در سطح پنج درصد دارای کمترین میزان

انبارداري افزايش مشاهده شد که در مورد تيمارهاي

اسیدیته کل بودند و در واقع بیشترین کاهش در این

مختلف در هر مرحله انبارداري اختالف معني داري با

میزان را شامل شدند در حالیکه تیمار حاوی

تيمار شاهد مشاهده شد بطوریکه تیمارهای حاوی

میکروکپسولهای اسانس رزماری بعالوه آویشن

میکروکپسول موجب حفظ

حداقل کاهش در میزان اسیدیته کل (  0/ 32میلی

تغییرات

گرم/صد گرم) را در پایان دوره انبارداری نشان دادند.

pH

میوهها شدند و

pH

بخصوص در تیمار حاوی هر دو

میکروکپسول در کمترین حد خود (  )4/ 20نسبت به

سهای میکروکپسول شده از طریق کنترل
اسان 

بقیه تیمارها بود .ضمن ًاًا قابل ذکر است که اسيديته

فرآیندهای اکسیداسیونی بــدلیل دارا بودن ترکیبات

قابل عيارگيري و

فنولیــک آنتی اکسیدان از کاهش اسیدیته کل میــوه

pH

بطور مستقيم با يکديگر ارتباط

ندارند بطوري که دومي به غلظت يون هيدروژن آزاد

یکنند ( .)Hemeda & Klein 1990دادههای
ممانعت م 

و ظرفيت تثبيت غلظت يون هيدورژن آب ميوه

موجود در جدول یک باالترین سطح مواد جامد

بستگي دارد .با وجود اين در بيشتر میوهها در ضمن

محلول در تیمار شاهد (  11/ 82درصد) را در پایان

یشود
رسيدن ،ميزان زيادي از اسيدهاي آلي مصرف م 

یدهد .در حالیکه تیمارهای
دوره انبارداری نشان م 

در نتيجه کاهش اسيدهاي آلي موجب افزايش

حاوی میکروکپسول دارای مواد جامد محلول کمتری

pH

یشود.
م

در طول دوره انبارداری بودند .این حفظ میزان مواد

جدول  -1مقايسه ميانگین اثر متقابل نوع اسانس میکروکپسوله شده و مدت انبارداری بر درصد مواد جامد محلول ) ،(TSSاسیدیته کل ) (TAو درجه اسيدي
( )pHدر میوه هلو رقم آلبرتا در سطح ( %5تیمار  =1میکروکپسول اسانس رزماری ،تیمار  = 2میکروکپسول اسانس آویشن ،تیمار  = 3میکروکپسول اسانس
رزماری و آویشن)

Table 1. Mean comparison of the interaction effect of microcapsulated essential oil and storage time on total soluble solids (TSS), total
= acidity (TA) and acidity (pH) in peach cv. Elberta at 5% level (treatment 1 = microcapsule of Rosemary essential oil, treatment 2
)microcapsule of thyme essential oil, treatment 3 = microcapsule of Rosemary and Thyme essential oils

تیمار
شاهد

مواد جامد محلول ()%
0
11/2

9
11/ 46

اسیدیته کل (میلی گرم/صدگرم)

18
d

27

11/ 59

تیمار 1

11/ 25

a

تیمار 2

11/ 31

b

11/ 31

تیمار 3

11/33

c

11/ 47

11/4

d

b

36

11/ 68

d

c

11/6
a

11/ 55

c

a

11/5

0

11/ 82
11/16

b

11/7

d
a

0/ 32

c

11/ 56

18

9
0/ 31

0/913
0/ 31

b

b

0/ 32

b
a

a

درجه اسيدي

27

0/ 29

d

0/ 28

c

0/713

a

0/ 31

0/513 c0/ 307

b

0/ 31

a

0/ 32

0/ 31

b

36
0/ 28

a

0/813 0/913

0
c

4/61

18

9
4/ 18

c

4/22

b

4/71

b

4/ 20

b

4/61

a

4/ 20

a

4/61

a

4/ 19

27
c

4/ 21

b

4/ 19

b

4/ 20

a

4/ 19

36
c

4/ 24

a

4/22

b

4/ 21

a

4/ 20

d
c
b
a

اعداد دارای حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنی دار هستند

Numbers have same letters in each column are not significantly different

 سفتی میوه :در نتایج سفتی میوه باالترین سفتیمیوه را تیمار حاوی میکروکپسول اسانس آویشن
(  1/ 13نیوتن) در پایان دوره انبارداری بدست آورد

درحالیکه تیمار شاهد دارای کمترین سفتی میوه بود.
البته در تمام تیمارها سفتی میوه در طول دوره
انبارداری کاهش یافت بطوریکه حداقل سفتی (0/8
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نیوتن) بعد از  36روز انبارداری در مقابل حداکثر

میوههای انگور ،گیالس ،و آلبالو حکایت دارد

سفتی میوه (  1/ 46نیوتن) در  9روز اول انبارداری

(

بدست آمد (شکل  .)5-با رسیدن میوه شکستن تیغه

)2005,

میانی سلولها توسط آنزیمهای پکتیناز و پلی

پس از برداشت با غلظت سه تا  9درصد برخی

گاالکتوروناز رخ داده و در نتیجه از سفتی میوه کاسته

سهای گیاهی تجاری تیمار و برای شش ماه در
اسان 

 )Costaتحقیقات قبلی از بی

شد ( Juet et

یشود
م

(et al., 2010

تاثیری اسانس نعناع ،آویشن و مرکبات روی سفتی

Martinez-Romero et al., 2000; Serrano et al.

در حالیکه سفتی میوه گالبی رقم رلد وقتی

صفر درجه سانتیگراد ذخیره گردید حفظ
.)al., 2000

شکل  -5مقایسه میانگین اثر متقابل نوع اسانس میکروکپسوله شده و مدت انبارداری بر سفتی میوه هلو رقم آلبرتا در سطح (%5ستونهای دارای حروف مشابه در
هر دوره از انبارداری فاقد اختالف معنی دار هستند)

Figure 5. Mean comparison of the interaction effect of microcapsulated essential oil and storage duration on fruit firmness in peach cv.
)Elberta at 5% level (The columns with the same letters in each period of storage are not significantly different

نتیجه گیری کلی
اسانس رزماری و آویشن تاثیرات قابل توجهی روی
مدت نگهداری میوه هلو نشان دادند .و اختالف معنی
داری که بین دادههای تیمار شاهد با تیمار اسانسهای
میکروکپسول شده بدست آمد این اجازه را به ما
سهای گیاهی را بعنوان ترکیبات
یدهد تا اسان 
م
طبیعی مؤثر در انبارهای میوه و سبزیجات معرفی
نماییم .بهر حال فعالیت ضد میکروبی سینئول ایزوله
شده از اسانس گیاه
ترخون ( )Tripathi et al., 2001و فعالیت حشره و کنه
کشی تیمول

(;Marchese et ،Karpouhtsis et al., 1998

2016

 )al.,ثابت گردیده است و نوع فعالیت ضد

میکروبی هر اسانس در واقع به ترکیبات تشکیل
دهنده آن ارتباط دارد .روش میکروکپسول استفاده
شده در این تحقیق در واقع بدون تغییر در ماهیت
یآورد.
اسانس از فرار بودن آن ممانعت به عمل م 
سها ناشی از
اختالف در شدت فرار بودن اسان 
اختالف در خصوصیات هیدرو فیلیکی (آبدوستی)
یباشد .بدلیل باال بودن ترکیبات قطبی در
آنها م 
اسانس آویشن بنابراین به راحتی در ترکیبات پوسته
یشود
میکروکپسول حل شده و بالطبع آهستهتر آزاد م 
یباشد
ولی این موضوع در اسانس رزماری برعکس م 
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پژوهش نیز در مورد این دو اسانس ناشی از این
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