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تأثیر کلریدکلسیم و اسانسهای مورخوش ،مریم گلی و گل راعی بر کنترل کپک خاکستری
توتفرنگی )(Fragaria ananasa
Effect of Calcium Chloride and Essence of Zhumeria majdae, Salvia macrosiphon,
)Hypericum perforatum on the Control of Gray Mold in Strawberry (Fragaria ananasa
سولماز طهماسبی ،1سمیه رستگار ،*2عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی 3و بیژن
تاریخ دریافت94/01/29 :

کاووسی4

تاریخ پذیرش95/03/31 :

چکیده
این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد .اسانس گیاهان مریمگلی ،گل راعی و مورخوش ،در دو سطح  250و
 500میکرولیتر در لیتر و کلریدکلسیم ( 2و  4درصد) روی میوههای توتفرنگی رقم گاویوتا که در اسپور قارچ بوتریتیس سینرا غوطهور
شده بودند استفاده شد و سپس در دمای  4±1درجه سانتیگراد و بهمدت  16روز نگهداری شدند .درصد پوسیدگی ،pH ،درصد کاهش
وزن ،درصد مواد جامد محلول ،اسیدیته کل (میلیگرم در  100میلیلیتر) ،سفتی بافت ،رنگ و تغییرات ویتامین ث اندازهگیری شد.
نتایج نشان داد که اسانسها و کلریدکلسیم اثر معنیداری بر پوسیدگی میوه داشتند .پوسیدگی در میوههای تیمار شده بهجز مریمگلی
( 500میکرولیتر در لیتر) بهطور کامل کنترل شد .کمترین درصد کاهش وزن در کلریدکلسیم  4درصد و بیشترین درصد کاهش وزن
در تیمار اسانس مریمگلی  500میکرولیتر در لیتر مشاهده شد .سفتی بهطور معنیداری در میوههای تیمار شده بیشتر از شاهد بود.
کلریدکلسیم ( 2و  4درصد) و دو سطح  250و  500میکرولیتر در لیتر مریمگلی بیشترین سفتی را نشان دادند .کمترین میزان مواد
جامد محلول در شاهد مشاهده شد .میوههای تیمار شده با کلریدکلسیم ( 2و  4درصد) و دو سطح  250و 500میکرولیتر در لیتر
اسانس مورخوش بهطور معنیداری محتوای ویتامین ث بیشتری نشان دادند .بهطورکلی میوهها در همه تیمارها بهجز  250میکرولیتر
در لیتر مورخوش ،رنگ بهتری نسبت به شاهد نشان دادند .این تحقیق نشان داد که کلریدکلسیم و اسانس گیاهان دارویی فوق در
کنترل و حفظ کیفیت پس از برداشت توتفرنگی بهمدت  16روز مؤثر بودند.
واژههای کلیدی :کیفیت میوه ،پوسیدگی میوه ،ویتامین ث ،سفتی بافت

 2 ،1و  .3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیاران گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 .4استادیار بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابﻊ طبیعی استان فارس ،زرقان ،ایران
Email: rastegarhort@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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پیپیام) بود .شایما 6و همکاران ( )2012اثر اسانسهای گیاهی
سنبل هندی ،زیره سبز و آویشن را بر روی کپک خاکستری
توتفرنگی بررسی کردند و نتایج نشان داد که اسانس گیاه
سنبل هندی و زیره سبز رشد کپک خاکستری را کنترل
میکند .یکی دیگر ازجمله روشهای توصیه شده جهت کاهش
ضایعات میوهها ،افزایش غلظت کلسیم با استفاده از امالح
کلسیم است .کلسیم در ساختمان تیغه میانی سلولها و بافت
گیاهی در ترکیبی بهنام پکتات کلسیم وجود دارد و تا زمانی که
مقدار آن به حد کافی باشد از تخریب دیواره پکتینی ممانعت
بهعمل میآورد (گودرزی و فرزاد.)1387 ،
گیـاه گـل راعـی ) (Hypericum spp.یکـی از اعـضای
خانواده  Hypericaceaeبوده و در دنیـا بـیش از  469گونـه
دارد که  19گونه از آنها در ایران رویش مییابند .مرشدلو و
همکاران ( )1391گزارش کردند که مونوترپنها (آلفا  -پیـنن)
بیشترین جزء اسانس گل راعی را تشکیل میدهند .پس از این
ترکیبات آلکانها (نونان و ان-اکتان) ،سزکوییترپنها (گاما-
هیماچالن) بـهعنـوان سـایر اجزای غالب اسانس گیاه گل راعی
شناسایی شدند .گونه ایرانی  Zhumeria majdaeکه با نام محلی
مورخوش شناخته میشود ،اخیرا بهعنوان یک گونه متعلق به
یک جنس جدید بهنام زومریا از تیره نعناع معرفی شده است.
این گیاه از نظر پراکنش محدود به جنوب ایران و استان
هرمزگان است .لینالول و کامفور بیشترین حجم ترکیبات
اسانس آن را تشکیل میدهند (بخشی خانیکی و الری یزدی،
 .)1388مریم گلی لولهای ) (Salvia macrosiphon L.از
گونههای مهم جنس سالویا بوده که متعلق به تیره
نعناع ) (Labiataeمی باشند اصلیترین ترکیبات در اسانس آن
عبارتند از :لیمونن ،آلفاپینن ،اسپاتولنول ،میرسن ،بتاپینن ،بتا-
کاریوفیلن (مجروحی.)1387 ،
در این پژوهش تأثیر اسانس سه گیاه دارویی مریمگلی ،گل
راعی و مورخوش در کنترل پوسیدگی ناشی از قارچ بوتریتیس
سینرا و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توتفرنگی رقم
گاویوتا مورد بررسی قرار میگیرد.

مقدمه
توتفرنگی بهدلیل تنفس باال ،مقدار آب زیـاد ،فعالیـت
متابولیکی باال و حساسـیت بـه پوسـیدگیهـای میکروبـی و
قارچی یکی از میوههای بسـیار فسـادپذیر بـوده و در مقابـل
صدمات مکانیکی و تغییرات فیزیولوژیکی در محل تولیـد و
همچنین محصول آن پس از برداشت و در زمان حملونقل و
حتی در مراکز توزیﻊ و فروش همواره در معرض آلـودگی به
انواع قارچها میباشد (بهنامیان و مسیحا .)1381 ،ازجمله
روشهای سالم و بیخطر برای کنترل بیماریهای پس از
برداشت ،استفاده از ترکیبات طبیعی تحت عنوان عصاره طبیعی
یا اسانسهای گیاهی است .اسانسهای گیاهی گستره وسیعی از
متابولیتهای ثانویه را شامل میشوند که در بیشتر حاالت دارای
خاصیت ضدمیکروبی ،آللوپاتی و آنتیاکسیدانی و زیست
تنظیمی هستند .از نظر شیمیایی اسانسها ،ترکیبات پیچیدهای
هستند که انواع مختلف مواد شیمیایی شامل هیدروکربنها،
الکلها ،کتونها ،آلدئیدها و غیره در ترکیب آنها وجود دارد
(پلوت 1و همکاران .)2003 ،تیمار میوهها و سبزیها با
اسانسها ی مختلف گیاهی باعث افزایش عمر ماندگاری ،کند
کردن روند کاهش وزنتر ،کاهش فساد ،حفظ رنگ میوه،
ترکیبات معطر ،حفظ سفتی میوه و قندهای محلول در میوه
میگردد (هرناندز-مونز 2و همکاران .)2005 ،تاکنون تحقیقاتی
در زمینه استفاده از اسانسهای گیاهان دارویی مختلف جهت
کاهش پوسیدگی و افزایش ماندگاری میوهها و سبزیجات انجام
شده است (تریپاتی 3و همکاران2008 ،؛ سینگ 4و همکاران
 .)2007حسنزاده و ابوطالبی ( )1391اظهار داشتند که اسانس
میخک هندی و رزماری در مقایسه با استفاده از قارچکش
تیابندازول ،با جلوگیری از رشد قارچها و عوامل بیماریزا و بروز
فساد ،بهطور مؤثر سبب حفظ بازارپسندی و وضعیت مطلوب
ظاهری میوه انبه گردید .پژوهشهای دفرا 5و همکاران ()2002
نشان داد که ترکیبات ضدمیکروبی حاصل از گیاهان آویشن و
مرزنجوش در  85میلیگرم در لیتر باعث کنترل بوترتیس سینرا
شده است .بهداد و همکاران ( )1392در تحقیقی اثر ضدقارچی
اسانسهای مرزه ) ،(Satureja hortensisآویشن شیرازی
) (Zataria multifloraو زنیان ) (Carum copticomدر کنترل
قارچ  Rhizopus stoloniferمورد بررسی قرار دادند .نتایج
آزمایش ایشان حاکی از مهار رشد میسلیوم قارچ ریزوپوس
بهوسیله مرزه و زنیان ( 300پیپیام) و آویشن شیرازی (500

مواد و روشها
این پژوهش بهمنظور بررسی اثر سه اسانس گیاهی مورخوش،
گل راعی و مریمگلی (هرکدام در دو غلظت  250و 500
میکرولیتر در لیتر) و مقایسه با اثر کلریدکلسیم (در دو سطح 2
و  4درصد) بر کنترل پوسیدگی ،حفظ کیفیت پساز برداشت
ال تصادفی با سه تکرار انجام شد.
توتفرنگی در قالب طرح کام ً
ابتدا اسانس های مورد نظر به روش تقطیر با دستگاه کلونجر

1. Plotto
2. Hernández-Munoz
3. Tripathi
4. Singh
5. Defera

6. Shaymaa
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سطح میوه .شاخص پوسیدگی بر حسب درصد بیان شد (زو و
زو .)2007 ،3ویتامین ث ،طبـق روش تیتراسـیون بـا  2و 6
دیکلروفنـل ایندوفنل انـدازهگیـری شـد و بـر حسـب
میلـیگـرم اسـید اسکوربیک در  100گرم نمونه ،محاسبه
گردید (.)AOAC, 1990

تهیه شد .برای این کار هر بار مقدار  150گرم ماده خشک
آسیاب شده گیاه را درون بالن کلونجر ریخته و بهمدت سه
ساعت اسانسگیری انجام شد .سپس توتفرنگیهای سالم و
عاری از هرگونه آلودگی برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد.
میوهها با هیپوکلریت سدیم 1درصد ضدعفونی شدند .پس از
ضدعفونی ،میوهها بهمدت  2دقیقه در سوسپانسیون قارچ
غوطهور شدند (حسنزاده و ابوطالبی .)1391 ،برای تهیه
سوسپانسیون قارچ ،نمونه قارچ بوتریتیس سینرا را از روی
توتفرنگی برداشته و پس از خالصسازی بر روی محیطکشت
 PDAکشت داده شد و سپس از قارچ با عمر  20روز
سوسپانسیون با غلظت  106کنیدی در هر میلیلیتر تهیه شد.
پس از غوطهوری با سوسپانسیون قارچ ،میوهها بهمدت یک
ساعت تحت جریان هوا قرار داده شدند تا ضمن خشک شدن از
استقرار قارچ بر روی میوهها اطمینان حاصل شود .سپس
میوهها در محلولهای از پیش تهیه شده اسانس ،کلریدکلسیم و
آب مقطر بهعنوان شاهد ،بهروش غوطهوری بهمدت  3دقیقه
تیمار شدند (شاهی 1و همکاران .)2015 ،پس از تیمار و خشک
شدن میوهها برای هر تیمار 150گرم میوه و در سه تکرار در
ظروف پالستیکی مخصوص بستهبندی توتفرنگی قرار داده شد
و با سلفون بستهبندی شدند .میوهها سپس در یخچال با دمای
 4درجه قرار داده شده و بهمدت  16روز نگهداری شدند .در
پایان آزمایش ،میوهها به آزمایشگاه منتقل شده و فاکتورهای
موردنظر اندازهگیری شدند.
سفتی بافت از طریق دستگاه سفتیسنج Texture analyzer
اندازهگیری شد .رنگ میوه با استفاده از رنگسنج مینولتا مدل
) (CR-400, Japanبررسی گردید .از هر تیمار  2میوه بهصورت
تصادفی انتخاب گردید و قرائتها از  2نقطه مقابل هم در روی
میوه انجام شد و شاخصهای رنگ *( aقرمز-سبز)( b* ،زرد-
آبی) و *( Lسـفید-سیاه) انـدازهگیری شـد (پک 2و همکاران،
 .)2010وزن میوه با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 0/01
گرم اندازهگیری شد .برای اندازهگیری مواد جامد محلول ،از
رفرکتومتر دستی دیجیتالی ) (Atc1e, Atago, Japanاستفاده
شد و عدد حاصل بهصورت (درجه بریکس) درصد بیان شدpH .
با استفاده از pHمتر دیجیتالی ) )PL-500, Taiwanقرائـت
گردید .برای محاسبه درصد پوسیدگی ،میوهها براساس میزان
پوسیدگی در چهار دسته تقسیمبندی شدند1 .؛ میوههای بدون
پوسیدگی 2؛ میوههای دارای پوسیدگی کمتر از یک سوم سطح
میوه3 ،؛ میوههای دارای پوسیدگی بین یک سوم تا دو سوم کل
سطح میوه و 4؛ میوههای دارای پوسیدگی بیش از دو سوم کل

تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری داده با استفاده از نرمافزار  MSTATCو
مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن در
سطح احتمال پنج درصد انجام گردید .رسم نمودارها نیز توسط
نرمافزار اکسل ( )Excel 2013انجام گرفت.
نتایج
درصد پوسیدگی
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری بین
سطوح مختلف اسانس گیاهی در سطح احتمال یک درصد از
نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر
درصد پوسیدگی میوه توتفرنگی وجود داشت (جدول.)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد که بین
اثر سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر درصد
پوسیدگی میوه توتفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت.
بیشترین میزان پوسیدگی ( 22/2درصد) مربوط به تیمار شاهد
(آب مقطر) بود و بقیه تیمارها بهجز تیمار  500میکرولیتر در
لیتر اسانس مریمگلی ،با صفر درصد پوسیدگی در یک سطح
آماری قرار داشتند (شکل  .)1پوسیدگی میوه به فعالیت عوامل
قارچی تغذیهکننده از سطح بافت میوه مربوط میشود (مدرس
و همکاران .)1393 ،کاهش یافتن میزان پوسیدگی با خاصیت
ضدباکتریایی و ضدقارچی اسانس مطابقت دارد .بهنظر میرسد
اثر کنترلکنندگی اسانسها عالوهبر اثر مستقیم اسانسها روی
قارچ به اثر اسانسها در تحریک پاسخهای دفاعی گیاهان نیز
مربوط باشد (اصغری مرجانلو و همکاران .)1387 ،تفاوت در
فعالیت ضدقارچی اسانسهای گیاهی به اجزای تشکیلدهنده
آنها بستگی دارد .یک ترکیب ممکن است بهتنهایی یا
بهصورت تشدیدکننده همراه با سایر ترکیبها فعالیت
ضدقارچی اسانس را باعث شود (رنجبر و همکاران.)1387 ،
گودرزی ( )1387اثر امالح کلسیم را بر کیفیت و ماندگاری
توتفرنگی بررسی کرد که طبق نتایج این آزمایش پوسیدگی
میوه توتفرنگی به خوبی کنترل شد.

1. Shahi
2. Pek

3. Zhu and Zhou
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شکل  :1تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر درصد پوسیدگی میوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 1: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on deacy of strawberry fruit, cv. Gaviota

میکروارگانیسمها میتوانند سبب کاهش تلفات وزن در
میوههای تیمار شده شوند.

درصد کاهش وزن
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری بین
سطوح مختلف اسانس گیاهی در سطح احتمال یک درصد از
نظر تأثیر بر درصد کاهش وزن وجود داشت (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر درصد
کاهش وزن میوه توتفرنگی ،اختالف معنیداری وجود داشت
(شکل  .)2بهطوریکه بیشترین درصد کاهش وزن (11/1
درصد) مربوط به تیمار  500میکرولیتر در لیتر اسانس
مریمگلی و کمترین درصد کاهش وزن ( 4/167درصد) مربوط
به تیمار کلریدکلسیم چهار درصد بود .تیمار شاهد و تیمار 500
میکرولیتر در لیتر اسانس گل راعی اختالف معنیداری با
یکدیگر نشان ندادند .همچنین تیمار  250و  500میکرو لیتر
در لیتر اسانس مورخوش و تیمار  250میکرولیتر در لیتر
اسانس مریمگلی در یک سطح آماری قرار گرفتند .مشخص
شده است که اسانسهای گیاهی توانستهاند سبب کاهش تلفات
وزن در میوههای گیالس ،انگور و هلو شوند .هرچند که
مکانیسم اثر حفاظتی گیاهان دارویی جهت کاهش تلفات وزن
هنوز مشخص نشده است ،اما بهنظر میرسد از آنجا که کاهش
وزن با افزایش فساد قارچی همبستگی دارد ،لذا احتماالً بهعلت
بازدارندگی اسانسهای گیاهی در برابر رشد قارچها و سایر

سفتی بافت میوه
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر سفتی بافت میوه توتفرنگی
وجود داشت (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد که بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر سفتی
بافت میوه توتفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت.
بهطوریکه بیشترین سفتی بافت ( 8/033نیوتن) مربوط به دو
تیمار کلریدکلسیم دو درصد و غلظت  250میکرولیتر در لیتر
اسانس مریمگلی بود .که با تیمارهای دو درصد و چهار درصد
کلریدکلسیم و 500میکرولیتر در لیتر اسانس مریمگلی در یک
سطح آماری قرار داشتند .کمترین میزان سفتی بافت (3/867
نیوتن) مربوط به تیمار شاهد (آب مقطر) بود .تیمارهای  250و
 500میکرولیتر در لیتر اسانس گل راعی و اسانس مورخوش
نیز در یک سطح آماری قرار داشتند (شکل .)3
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جدول  :1تجزیه واریانس صفات مطالعه شده در میوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Table 1: Anova of the studied characters in strawberries fruit, cv. Gaviota
منابﻊ تغییرات
S.O.V.

تیمار

درجه
آزادی

درصد
پوسیدگی

df

Deacy

8

**164.373

درصد کاهش وزن
Weight loss
**17.774

سفتی بافت

درصد مواد
جامد محلول

Tissue
firmness

TSS

**6.365

**1.052

اسیدیته کل

نسبت قند به اسید

پهاش

ویتامین ث

TA

TSS/TA

pH

Vitamin C

**0.029

**0.075

**2.350

**17.333

*L

**49.089

*b

*a

**110.627

**160.022

Treatment

خطا

18

0.006

درصد ضریب تغییرات

2.41

0.112

0.064

0.013

0.058

0.01

0.023

0.546

0.543

0.69

0.444

Error
5.16

3.27

11.26

3.39

2.65

2.01

2.03

3.64

3.48

2.35

)CV (%

** :معنیدار در سطح  1درصد
**: Significant at 1% level

)Weight loss (%

درصد کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در لیتر)

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در لیتر)

غلظت اسانس
سالویا (میکرولیتر
در لیتر)

غلظت اسانس
سالویا (میکرولیتر
در لیتر)

غلظت اسانس گل
راعی (میکرولیتر در
لیتر)

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum essence
concentration
)(µl/lit

Calcium chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

Zhumeria essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria essence
concentration
)(µl/lit

شکل  :2تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر درصد کاهش وزن میوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 2: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on weight loss of strawberry fruit, cv. Gaviota
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درصد کاهش وزن

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس گل
راعی (میکرولیتر در
لیتر)
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)Weight loss (%
)Fruit tissue firmness (N

کاهش وزن
درصد
(نیوتن)
بافت میوه
سفتی

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

درصد
کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

Calcium
chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

شکل  :3تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر سفتی بافت میوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 3: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on tissue firmness of strawberry fruit, cv. Gaviota

ریحان سبب حفظ سفتی بافت میوه میشود .آزمایشات فرهی و
گودرزی ( )1386بر روی انگور عسکری نشان داد که
کلریدکلسیم بهخوبی سبب حفظ سفتی میوه میشود

در مدت زمان انبارداری با توجه به کاهش فشار تورژسانس
سلولی و از دست رفتن هوای بین سلولی و بهتدریج شکسته
شدن دیواره و غشاء سلولی و خروج آب ،میوه شروع به نرم
شدن میکند .نرم شدن میوه همچنین به افزایش فعالیت
آنزیمهای پلیگاالکتروناز ،بتاگاالکتواکسیداز و پکتین متیل
استراز بستگی دارد که اسانسهای گیاهی موجب کاهش
فعالیت این آنزیمها میشوند بنابراین درجلوگیری از تخریب
دیواره سلولی و نرم شدن میوه مؤثر میباشند (علیخانی و
همکاران .)1387 ،نقش اساسی کلسیم در استحکام بافتهای
گیاهی به راههای گوناگون بازتاب مییابد .بخش قابل توجهی از
کلسیم در دیواره بافتهای گیاهی جای میگیرد .این وضعیت
منحصربهفرد کلسیم سبب وجود جایگاههای زیاد تثبیت کلسیم
در دیواره سلولی و نیز جابهجایی بسیار محدود آن از غشای
سیتوپالسم به درون سیتوپالسم سلول است .در تیغه میانی
کلسیم به گروههای کربوکسیل مربوط به اسید گاالکترونیک
اتصال یافته و پکتات کلسیم کمتر محلول تشکیل میشود .از
سوی دیگر پکتات موجود در دیواره سلولی گیاهان آلی بهوسیله
آنزیم پلیگاالکتروناز تجزیه میشود .غلظتهای باالی کلسیم
فعالیت این آنزیم را به شدت کاهش میدهد .بنابراین با افزایش
کلسیم بافت فعالیت این آنزیم کاهش یافته و تجزیه دیواره
سلولی با سرعت کمتری انجام میشود(گودرزی و فرزاد،
 .)1387طبق نتایج علیخانی و همکاران ( )1387تیمار اسانس
آویشن سبب حفظ سفتی میوه در طول مدت انبارداری گردید.
اصغری مرجانلو و همکاران ( )1387نیز نتیجه گرفتند اسانس

مواد جامد محلول
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر درصد مواد جامد محلول وجود
داشت (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد بین
سطوح مختلف اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر درصد مواد
جامد محلول میوه توتفرنگی اختالف معنیداری وجود دارد،
بهطوری که بیشترین درصد مواد جامد محلول ( 7/733درصد)
مربوط به تیمار کلریدکلسیم دو درصد بود و با تیمار 250
میکرولیتر در لیتر اسانس گل راعی تفاوت معنیداری نداشت.
کمترین میزان مواد جامد محلول ( 5/8درصد) مربوط به تیمار
شاهد (آب مقطر) بود .تیمارهای  250و  500میکرولیتر در لیتر
اسانس مریمگلی و  500میکرولیتر در لیتر اسانس مورخوش و
اسانس گل راعی تفاوت معنیداری نداشتند (شکل  .)4اسانس
میتواند از تبدیل اسیدهای آلی به سایر مواد ازجمله قندها
جلوگیری کند (اصغری مرجانلو و همکاران .)1387 ،در پایان
دوره انبارداری میزان مواد جامد محلول بهدلیل تخریب
کربوهیدراتها و فساد میوه اغلب کاهش پیدا میکند .میوه
رسیده در طول نگهداری و در اثر تنفس مقداری از قند و
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علیخانی و همکاران ( )1387اسانس آویشن موجب حفظ مواد
جامد محلول میشود.

شیرینی خود را از دست میدهد .میزان قند گوجهفرنگی هنگام
رسیدن (در مرحله تغییر رنگ سبز به زرد) افزایش زیادی نشان
میدهد ،ولی در زمان رسیدن و در اثر نگهداری کاهش پیدا
میکند (اثنیعشری و خسروشاهی .)1390 ،براساس نتایج

)TSS (%

درصد
کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

Calcium
chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

مواد جامد محلول (درصد)

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

شکل  :4تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر مواد جامد محلول میوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 4: Effect of essential oil concenterations and cacl2 on TSS of strawberry fruit, cv. Gaviota

)TA (%

درصد
کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

Calcium
chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

اسیدیته کل (درصد)

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

شکل  :5تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر درصد اسیدیته کل توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 5: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on TA of strawberry fruit, cv. Gaviota

اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر درصد اسیدیته کل آب میوه
توتفرنگی وجود داشت (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد که بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر درصد

اسیدیته کل
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
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مریمگلی و کمترین میزان نسبت قند به اسید مربوط به تیمار
چهار درصد کلریدکلسیم بود .پس از کلریدکلسیم چهار درصد
کمترین نسبت قند به اسید ( )6/433مربوط به تیمار شاهد بود
(شکل .)6

اسیدیته کل آب میوه توتفرنگی اختالف معنیداری وجود
داشت ،بهطوریکه بیشترین درصد اسیدیته کل آب میوه
( 1/267درصد) مربوط به تیمار کلریدکلسیم چهار درصد و
کمترین درصد اسیدیته کل نیز مربوط به تیمار  250میکرولیتر
در لیتر اسانس مریمگلی بود .بقیه تیمارها از نظر آماری در یک
سطح بودند (شکل .)5
کاهش اسیدیته میتواند حاصل اکسایش اسیدها در چرخه
کربس باشد .این چرخه در شرایطی میتواند یک جایگزین
مناسب برای تأمین انرژی میوه باشد که احتماالً کاهش اکسیژن
و افزایش اسید میوه سبب فعال شدن آن شده است (گودرزی و
فرهاد .)1387 ،کند شدن سرعت فرآیندهای مرتبط با رسیدن
میوه میتواند باعث کاهش مناسب سرعت کم شدن اسیدهای
آلی در اثر تبدیل شدن به قندها شود (مدرس و همکاران،
.)1393

پهاش
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر میزان پهاش آب میوه
توتفرنگی وجود داشت (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر پهاش
آب میوه توتفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت،
بهطوریکه بیشترین پهاش ( )3/9مربوط به تیمارهای دو
درصد کلریدکلسیم 250 ،و  500میکرولیتر در لیتر اسانس
مریمگلی و  250میکرولیتر در لیتر اسانس گل راعی بود و
کمترین میزان پهاش ( )3/5نیز مربوط به اسانس 500
میکرولیتر در لیتر اسانس مورخوش بود (شکل .)7
تغییرات پهاش میتواند ناشی از تغییرات بیوشیمیایی
باشد .این تغییرات در زمان رسیدن بیشتر ناشی از نشت
اسیدهای آلی از واکوئلها به سیتوپالسم سلولی است .در اثر
رسیدن بیش از حد میوه ،پهاش عصاره افزایش یافته و از
اسیدی به قلیایی تبدبل میشود (مدرس و همکاران)1393 ،

نسبت قند به اسید
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر نسبت قند به اسید آب میوه
توتفرنگی وجود داشت (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد که بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر نسبت
قند به اسید آب میوه توتفرنگی اختالف معنیداری وجود
داشت ،بهطوریکه بیشترین نسبت قند به اسید آب میوه
( )8/667مربوط به تیمار  250میکرولیتر در لیتر اسانس

TSS/ TA

درصد
کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

Calcium
chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

قند به اسید

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

شکل  :6تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر نسبت قند به اسید آب میوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 6: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on TSS/ TA of strawberry (cv. Gaviota) fruit juice
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pH

درصد
کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

Calcium
chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت
اسانس
مورخوش
(میکرولیتر
در لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

پهاش

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

شکل  :7تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر پهاش آبمیوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 7: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on pH of strawberry (cv. Gaviota) fruit juice

)Vitamin C (mg/100g FW

درصد
کلریدکلسیم
Calcium
chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

Zhumeria essence
concentration
)(µl/lit

غلظت
اسانس
مورخوش
(میکرولیتر
در لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

ویتامین ث (میلیگرم در صد گرم آب میوه)

شاهد
Control

4

2

درصد
کلریدکلسیم

500

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

شکل  :8تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر ویتامین ث آبمیوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 8: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on vitamin C of strawberry (cv. Gaviota) fruit juice

 100گرم آب میوه) مربوط به تیمار کلریدکلسیم چهار درصد و
کمترین میزان ویتامین ث مربوط به تیمار شاهد (آب مقطر)
بود .تیمار چهار درصد کلریدکلسیم و تیمار  500میکرولیتر در
لیتر اسانس مورخوش تفاوت معنیداری نداشتند و تیمار 250
میکرولیتر در لیتر اسانس مریمگلی و  500میکرولیتر در لیتر
اسانس گل راعی نیز تفاوت معنیداری با هم نداشتند (شکل
 .)8حفظ شدن ویتامین ث بیانگر حفظ کیفیت و ارزش
تغذیهای میوه میباشد (مدرس و همکاران .)1393 ،میزان
ویتامین ث در دوره بعد از برداشت کاهش مییابد .این ویتامین

ویتامین ث
براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر میزان ویتامین ث آب میوه
توتفرنگی وجود داشت (جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر ویتامین
ث آب میوه توتفرنگی اختالف معنیداری وجود داشت،
بهطوریکه بیشترین میزان ویتامین ث ( 24/833میلیگرم بر
137
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شاخصهای رنگی بهتری داشتند که احتماالً به علت خاصیت
آنتیاکسیدانی اسانس ها است که از اکسید شدن آنتوسیانین که
رنگیزه اصلی توتفرنگی است جلوگیری میکند (اصغری
مرجانلو و همکاران.)1389 ،

در اثر فعالیت آنزیم آسکوربیک اسید اکسیداز تجزیه و آنگاه
هیدرولیز میشود کاهش این ویتامین در هنگام رسیدن سریﻊ
میشود و تا زمان پیری ادامه دارد (اثنیعشری و
خسروشاهی .)1390،آزمایشات اصغری مرجانلو و همکاران
( )1387نیز نتایج مشابهی داشتند.

شاخص *a
شاخص *L

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر مقدار شاخص * aوجود داشت
(جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر مقدار
شاخص * aمعنیدار است بهطوریکه بیشترین مقدار *a
( )35/3مربوط به تیمار کلریدکلسیم چهاردرصد و کمترین
مقدار * )14/53( aمربوط به تیمار  250میکرولیتر در لیتر
اسانس مورخوش بود .تیمار شاهد با تیمار  250میکرولیتر در
لیتر اسانس گل راعی در یک سطح آماری قرار داشت و تیمار
 500میکرولیتر در لیتر اسانس مورخوش با تیمار 250
میکرولیتر در لیتر مریمگلی نیز در یک سطح آماری قرار
داشتند (شکل .)10

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر مقدار شاخص * Lوجود داشت
(جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر مقدار
شاخص * Lمعنیدار است بهطوریکه بیشترین مقدار *L
( )45/033مربوط به تیمار کلریدکلسیم چهار درصد و کمترین
مقدار * )31/9( Lمربوط به تیمار شاهد بود .تیمار شاهد با
تیمار  250میکرولیتر در لیتر اسانس مریمگلی در یک سطح
آماری قرار داشت و تیمار کلریدکلسیم دو درصد و تیمار 500
میکرولیتر در لیتر اسانس مریمگلی نیز در یک سطح آماری
قرار داشتند (شکل .)9
افزایش مقدار * aبیانگر قرمزی بیشتر رنگ میوه است،
مدرس و همکاران ( .)1393میوههای تیمار شده نسبت به شاهد

L* index

درصد
کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

Calcium
chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

شکل  :9تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر شاخص * Lمیوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 9: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on L* index of strawberry fruit, cv. Gaviota
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شاخص *L

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)
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a* index

درصد کلریدکلسیم

درصد
کلریدکلسیم

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
مورخوش
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
سالویا
(میکرولیتر در
لیتر)

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Zhumeria
essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Salvia essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

Calcium chloride
percentage

Calcium
chloride
percentage

شاخص *a

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

شکل  :10تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر شاخص * aمیوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 10: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on a* index of strawberry fruit, cv. Gaviota

index
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لیتر)

غلظت اسانس
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)(µl/lit
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concentration
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)(µl/lit

Hypericum
essence
concentration
)(µl/lit

شکل  :11تأثیر غلظتهای اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر شاخص * bمیوه توتفرنگی رقم گاویوتا
Fig. 11: Effect of essential oil concenterations and CaCl2 on b* index of strawberry fruit, cv. Gaviota
شاخص *b

مقدار * )10/1( aمربوط به تیمار  250میکرولیتر در لیتر
اسانس مورخوش بود .تیمار شاهد با مقدار * )16/733( aقبل از
تیمار  250میکرولیتر در لیتر اسانس مورخوش قرار گرفت.
تیمار  250میکرولیتر در لیتر اسانس مریمگلی با تیمار
کلریدکلسیم چهار درصد در یک سطح آماری قرار گرفت .در
یک سطح آماری قرار داشت و تیمار  500میکرولیتر در لیتر
اسانس گل راعی و تیمار دو درصد کلریدکلسیم نیز در یک
سطح آماری قرار داشتند (شکل .)11

براساس نتایج جدول تجزیه واریانس اختالف معنیداری در
سطح احتمال یک درصد از نظر تأثیر سطوح مختلف تیمار
اسانس گیاهی و کلریدکسیم بر مقدار شاخص * bوجود داشت
(جدول .)1
نتایج مقایسه میانگینها با آزمون دانکن نشان داد بین
سطوح مختلف تیمار اسانس گیاهی و کلریدکلسیم بر مقدار
شاخص * bمعنیدار است بهطوریکه بیشترین مقدار *b
( )33/167مربوط به تیمار کلریدکلسیم چهار درصد و کمترین
139

شاخص *b

شاهد
Control

4

2

500

250

500

250

500

250

غلظت اسانس
گل راعی
(میکرولیتر در
لیتر)

...  مریم گلی و،تأثیر کلریدکلسیم و اسانسهای مورخوش
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Effect of Calcium Chloride and Essence of Zhumeria majdae, Salvia macrosiphon,
Hypericum perforatum on the Control of Gray Mold in Strawberry (Fragaria ananasa)
Tahmasebi1, S., Rastegar2*, S., Mirzaaliandastjerdi 3, A.M. and Kavoosi4, B.
Abstract
This experiment was carried out based on a completely randomized design with three replications. Essential oils of
Salvia macrosiphon, Hypericum perforatum and Zhumeria majdae at two levels: 250 and 500 ml/l and calcium chloride
(2% and 4%) were applied on fruits that had been immersed in Botrytis cinerea spores, stored at a temperature of 4±1℃
and then kept for 16 days. Fruit decay (%), pH, fruit weight loss (%), TTS (%), total acid (mg/100 ml), tissue firmness
,color and changes in vitamin C were measured. Result showed that essential oils and calcium chloride had significant
effect on fruit decay. Decay completely controled in all treated fruit expect Salvia macrosiphon (500 ml/l). The lowest
and highest water loss was observed in calsium chloride (4%) and Salvia macrosiphon essential oil (500 ml/L)
treatments, respectively. Tissue firmness was significantly higher in treated fruits than in control. Generally, calcium
chloride (2% and 4%) and Salvia macrosiphon at 250 and 500 ml/l level showed the highest firmness. The lowest TSS
(%) was shown in control fruits. Fruits treatment with calcium cheloride (2% and 4%) and essential oils of Zhumeria
majdae at 250 and 500 ml/l level showed significantly higher vitamin C content. In general, all calcium chloride and
essential oil treatments (except Zhumeria majdae at 250 ml/l) showed better color than the control. This research
revealed that calcium chloride and Essential oils of the above three plants were effective in decay control and
maintaining strawbery fruit quality during 16 days storage.
Keywords: Fruit quality, Fruit decay, Vitamin C, Tissue firmness
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