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چکیده
جوانهزنی عامل حدود نیمی از ضایعات انباری سیبزمینیها است .گرچه کاربرد ترکیباتی مانند کلروپروفاام در
کنترل جوانهزنی امکان پذیر است اما افت کیفی محصاول و ابباال روزافا ون باه توویاد و مصار

فاراوردههاای

ارگانیک ،کاربرد این مواد را محدود کرده است .در این تحقیق طی  5ماه نگهداری سیبزمینی آگریا ،عصاره نعناع
فلفلی در غلظتهای صفر 4 ،2 ،1 ،0/5 ،گرم در ویتر؛ دورههای  6 ،4 ،2هفته یاکباار در ساال  1935و در آزمایشاگاه
صنایع غذایی مرک تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان انجام شد ،به کار رفت .در این مدت وضعیت غادههاا
بررسی شد .این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور غلظت عصاره ،تکرار مصر

و زماان نگهاداری در

باوب طرح کامالً تصادفی و در  9تکرار انجام شد .مطابق نتایج با افا ایش غلظات عصااره نعنااع تاا  2گارم در ویتار،
جوانهزنی سیبزمینی به شکل معنیدار کنترل و جوانهزنی غده ،نسبت به تیمار شاهد تا  4ماه به تأخیر افتااد .مصار
غلظت بیشتر عصاره نعناع اثر معنیداری نداشت .مصر
به تیمار شاهد شد .مصر

 0/5گرم در ویتر آن باعث تحریک جوانهزنی غدههاا نسابت

هر  4هفته یکبار عصاره نعنا بهترین نتیجه را داشت .کاربرد این عصاره در غلظات  2گارم

در ویتر بهترتیب کاهش  32و  39درصدی جوانهزنی و وزن کلی جوانهها را در غدههای سیبزمینی در پی داشات.
در ارزیابی حسی ،طعم نمونههای پخته و سرخ شده سیبزمینیهای تیمار شده با عصاره نعنا و کلروپروفاام ،اخاتال
معنیداری با یکدیگر نداشتند ،اما هر دو تیمار نسبت به غدههای شاهد ،امتیاز بیشتری دریافت کردناد .کااربرد تیماار
منتخب این تحقیق توانست تلفات سیبزمینی ربم آگریا را در انبار تا  6درصد کاهش دهد.

کلید واژهها :انبارداری ،جوانهزنی ،سیبزمینی ،نعناع فلفلی ()Mentha piperita L.

مقدمه

انباری در انگلستان به کمک کلروپروفا نگهداری مایشاوند.

جوانهزنی ،مسئول حدود نیمی از تلفات سای زمینای در

بااا ایاال حااال کلروپروفااا ماننااد دیگاار ترکیبااات ش ایمیایی،

دوره انبارداری اسات .غادههاای جواناهزده سای زمینای ناه

بیخطر نبوده و باا گذشات زماان ،جنباههاای منفای کااربرد

برای مصارف فاراوری مناسا اناد و ناه باذر مناسابی بارای

آنهاا بار سا مت مصارفکننادگان آشاارارتر مایشااود

کشت دوره بعد به حساب مایآیناد (Afek et al., 1998؛

(Kleinkopf et al., 2009؛ .)Storey et al., 2008

 .)Goodarzi, 2016در دو دهه اخیر به دلیل اثر قااطع

در کنااار ای ال مااوارد ،تمای ال فزاینااده مصاارفکنناادگان و

و برگشااتناپااذیر کلروپروفااا در کنتاارل جوانااهزناای

سازمانهای ناظر بر تولید و تجارت مواد غذایی ،بر تولید و

سی زمینی ،مصرف آن گسترش وسیعی یافتاه اسات؛ تاا

مصرف غذاهای ارگانیک یا دست کم سالم ،تا ش بارای

آنجا که امروزه بیش از  77درصد سی زمینیهای غیرباذری

محدود کردن کااربرد نگهدارنادههاای مصانوعی و یاافتل
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جایگزیلهای ایمل و کارا برای آنهاا را دو چنادان کارده

شرایط تجاری کمتر از حد انتظار است ،ضمل آنکه هزینه

اسات (Lewis et al., 2003؛ .)Storey et al., 2008

بااه کااارگیری ایاال عصاااره قاباال رقاباات بااا کلروپروفااا

مطالعاااه گساااترده کاااربرد ترکیبااااتی مانناااد اتاایلل ،ازن،

نیسات )2000( Slininger et al..باا مصارف  8میلای

آلدئیدهای آروماتیک ،نفتالیل استیک اسید ،آب اکسایژنه

مول در لیتر ترکیبی بر پایه عصاره میخک به مدت  1هفتاه

و الرلها و نیز روشهایی مانند استفاده انبار سرد ،انبارهای

متوالی ،موفق به کنترل  21درصدی جوانهزنی سی زمینای

بااا دیاکساایدکربل باااا و انبارهااای هی وبااار ،باارای کنتاارل
جوانهزنی سی زمینی در انبارهاا نشاان داده اسات کاه هار
یک یاا باا اشاراات فنای و اجرایای هماراه باودهاناد و یاا
اثربخشی آنها چشمگیر نبوده است (Afek et al., 1998؛
Chakraverty et al., 2003؛ Daniels et al., 1996؛
Prange et al., 1998؛ Vaughn and Spencer,
.)1993
اینراها (مهم تریل تمدن آمریراای جناوبی) نخساتیل
اقاوامی بودناد کااه سای زمینایهااای خاود را باه کمااک
برگ های گیاهی به نا موناا 4کاه حااوی مجموعاهای از
اسانسهای فارار موناوترپنی باوده باه شارل قابال قباولی
نگهداری میکردهاند(.)Aliaga and Feldheim, 1985
در ت ش برای کنترل جواناهزنای سای زمینای در انبارهاا
به کمک ترکیبات طبیعی و سازگار با طبیعت ،به بررسای
مونوترپلهای خاال

ترپینئاول ،2سایترونلول ،3ژرانیاول

1

و سااینئول 2پرداختااه کااه هاای یااک اثاار قاباال رقااابتی بااا
کلروپروفا نداشاتند (.)Vaughn and Spencer, 1993
 )1993( Vokou et al.ضمل اشاره باه اثار قدرتمناد
ضد جوانهزنی عصاره رزماری ،اثار ماریم گلای در کنتارل
جوانهزنی را ضعیفتر از رزماری اما در کوتاه مدت ،قابال
قبول گزارش کردند )1999( De Vries .ترکیبی باا ناا
تجاری ( )Talent TMرا بار پایاه عصااره زیاره سایاه در
هلند ثبت کرد .بر اساس ادعای ساازنده ،شارل آئروساول
ایل ترکی میتواند جوانهزنی سای زمینای را بارای  3مااه
کنترل کند )2003( Kleinkopf et al. .در آزمایشهاای
خود نشان داد اثر ضد جواناهزنای عصااره زیاره سایاه در
1- Muna
2- Terpineol
3- Citronellol
4- Geraniol
5- Cineole

1

برای مدت  1ماه شدند .بایوکسآ ترکی تجاری دیگری
بر پایه عصاره میخک است که قادر به کنترل  93درصادی
جوانهزنی سی زمینی باه مادت  3مااه باوده اسات .در ایال
مدت ،اثر ایال ترکیا

اخات ف معنایداری را باا کااربرد

 17ppmکلروپروفا نشاان ناداد ( Kleinkopf et al.,
 )2013( Gomez et al. .)2003کااربرد عصاارههاای
تغلیظ شده اسطخدوس و نعناع را برای کنتارل جواناهزنای
سی زمینی و برخی خسارات فیتوپاتوژنیک ماثثر دانساتند.
ترکی

مناس

برای کنتارل جواناهزنای سای زمینای بایاد

غیرسمی بوده و در مقادیر اندک ،عا وه بار قادرت کنتارل
جوانهزنی قابل قبول ،اثار منفای بار خاوا

کیفای محصاول

نداشته باشد ( .)Vaughn and Spencer, 1993لاذا در
ایل مطالعه قابلیات جاایگزینی کلروپروفاا باا عصااره نعنااع
فلفلی ( )Mentha piperita L.بهعنوان یاک منباع ارزان
و در دسااترس اسااانس مونااوترپنی باارای کنتاارل تجاااری
جوانهزنی سی زمینی بررسی شده است .ایال گیااه گوناهای
هیبرید و حاصل ت قی گونههاای  Mentha aquaticaو
 Mentha spicataاست .نعنااع فلفلای حااوی حادود
 4/2تا  4/2درصد روغل فرار است کاه  37تاا  27درصاد
آن را منتااول ،منتااون و متیاال اسااتات تشااریل ماایدهااد
(.)Singh et al., 2015

مواد و روشها
در اوایل آبان از یک توده تازه و ساالم سای زمینای
رقاام آگری اا ،کااه در ایسااتگاه اکباتااان مرکااز تحقیقااات
کشاورزی و منابع طبیعی همدان کشت شده بود غدههای
بااا قطاار  3/2تااا  2/2سااانتیمتاار انتخاااب و پااس از دوره
آمااادهسااازی (ناامگیااری و التیاا دهاای) در بسااتههااای 32
کیلوگرمی درون گونیهای نخی توزیاع و در یاک انباار
فناای واقااع در همااان ایسااتگاه بااا دمااای 42 ± 4درجااه
6- Biox-A
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سلسیوس و رطوبت نسبی  %72 ± 3نگهاداری شادند .ایال

 .)Goodarzi, 2016طی دوره نگهداری غادههاا ،هار

دمای نگهداری به شرسته شدن خواب غادههاا و ارزیاابی

ماهااه پارامترهااای محتااوای رطوباات غاادههااا بااه روش

بهتر عملررد عصاره های آزمایشی در کنتارل جواناهزنای

گرمخانه و درصد غدههاای جواناهزده باه روش مشااهده

غدهها کمک نمود .برای تهیاه عصااره ماورد اساتفاده در

مستقیم اندازهگیری شاد( .)Horwits, 2000در پایاان،

ای ال آزمااایش ،نعناااعی فلفلاای تااازه در دمااای  21درجااه

وزن کل جوانههای غدههای هار تیماار تاوزیل شاد .ایال

سلسیوس و جریان هوای ثابت  4متر در ثانیاه تاا رطوبات

بررسی به شرل آزمایش فاکتوریل در قال

طار کاام ً

کمتر از  9درصد خشک شدند .س س برگهای خشاک

تصادفی در  3تررار انجا شد .فاکتورها بهترتیا

شده گیااه ،آسایاب و باه مادت  18سااعت در الرال 27

غلظتهای محلاول عصااره نعنااع در پانج ساط  ،فاصاله

درجه با نسبت وزنی  1باه ( 4الرال باه گیااه) خیساانده و

تررار کااربرد محلاول در ساه ساط و مادت نگهاداری

روزانه همزده شاد .سا س ،مخلاو توساط قیاف باوخنر

س ای زمین ایهااا در انبااار در چهااا سااط بااود .در پایااان

صاف شد .با تبخیر بخش آبی الرلی محلول صااف شاده

آزمایش ،نتایج با استفاده از نر افزار  SPSSویرایش 41

در دمای اطاق ،عصاره خشک شده نعناع فلفلی به دسات

و در سط معنیداری پنج درصد ماورد تجزیاه و تحلیال

آمااد .ایاال عصاااره در ظااروف دربسااته تااا زمااان تهیااه

آماااری قاارار گرفاات .در انتهااا ،تیماااری ک اه بااا مصاارف

محلولهای آزمایشای در فریازر باا دماای  -48±4درجاه

کمتریل مقدار عصاره در طاول دوره نگهاداری ،بهتاریل

سلسیوس نگهداری شد .پس از یک ماه و در اواخار آرر

اثر ممانعتکنندگی را بر جوانهزنی غدههای سی زمینای

کاه در

نشان داد با تیمار مصرف کلروپروفا مقایسه شد .همچنیل

کنار غده هاای سای زمینای هار کیساه ،یاک بشار 4777

تیمار برگزیده عصاره نعناع ،تیماار کلروپروفاا و شااهد،

سیسی محتوی همان حجم پنبه ،آغشته به  327سایسای

در حاااات آبپااز بااه ماادت  37دقیقااه در آب بااا دمااای

محلول آبی عصاره نعناع با غلظتهای صفر 2 ،4 ،7/2 ،و

 72±2درجه سلسیوس و خ لهای سار شاده باه روش

 1گر در لیتر قرار داده شد؛ به شارلی کاه غادههاا های

غوطااهوری در روغاال آفتااابگردان ،بااا دمااای  487درجااه

تماس مستقیمی با عصاره آزمایشی نداشته باشاند .پاس از

سلسیوس به مدت  4/2دقیقه باا اساتفاده از روش آزماون

ماه ،اعمال تیمار غدهها انجا شد .باه ایال ترتیا

شاامل

2

اعمال تیمارها ،برای حفاظ اتمسافر اطاراف غادههاا ،هار

درجهبندی هدونیک مورد ارزیابی حسی یک گاروه 42

گونی درون یاک کیساه پ ساتیری قارار گرفات .دهاناه

نفره قرار گرفتند .س س نمرات هر تیماار باه روش آناالیز

کیسهها بسته و برای تهویه غدهها هر  1روز یکبار دهانه

واریانس آنوا 3و توسط آزمون حداقل اخت ف معنیدار

1

آنهااا بااه ماادت  42دقیقااه باااز ماایشااد .در طااول ماادت

با هم مقایسه شدند (.)Payan, 2003

نگهداری ،مصرف عصاره های مورد استفاده ،در فواصال

نتایج و بحث

زمانی منظم هار  1 ،2و یاا  1هفتاه یاکباار تجدیاد شاد.

نتایج تجزیه واریانس دادهای حاصل از اندازه گیاری

ع وه بر تیمارهای فوق ،یک گروه از غدهها فقاط باا 39

زمینیهاای تیماار شاده

گر پودر کلروپروفا با درجاه خلاو

 2درصاد تولیاد

شرکت سیگما -آلدری  4تیمار شد .برای ایل منظور پودر
موردنظر درون کیسه ریخته و پس از بساتل کامال دهاناه
آن ،بااه ماادت  47دقیقااه بااه آراماای ترااان داده شااد .ایاال
کیسه به مدت  18ساعت در دماای اطااق و باه شارل در
بسااته نگهااداری شااد (Kleinkopf et al., 2009؛
1- Sigma-Aldrich

پارامترهای مورد مطالعه در سی

با عصاره نعناع ،طی دوره نگهاداری در جادول  4آورده
شده است .ایل نتایج نشاندهنده معنیدار بودن اثر سطو
هر یک ازتیمارهای غلظت عصاره ،دفعات تررار کاربرد
محلول و زمان نگهداری محصول در انبار بر پارامترهاای
2- Hedonic Scaling Test
3- Anova Test
4- Least Significant Difference Test
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مورد مطالعه در سط احتمال پنج درصد است که در زیر

و به تفریک به شر هر یک پرداخته میشود.

جدول  -1تج یه واریانس اثر عصاره نعناع بر پارامترهای مورد مطاوعه در غده های سیبزمینی نگهداری شده در انبار
Table 1. Analysis of variance the effect of peppermint extract on the Variables studied in the stored
treated potato tubers
درجه

منابع تغییرات
S.O.V

آزادی
df

مدت انبارداری پس از اعمال تیمار
)Storage period (A
تررار
)frequency of application (B
غلظت عصارهها

4
3

میانگین مربعات
Mean Squares
وزن جوانه
درصد جوانهزنی
درصد رطوبت
Weight of sprouts Germination
Moisture content

*1786.6
*

141.5

*15857.1
*

517.2

*89580.9
*

3275.1

5

*173.9

*7195.7

*52282.5

A×B
مدت انبارداری پس از اعمال تیمار × غلظت عصارهها

12

114.6

*237.1

*1641.8

20

49.5

23.2

146.9

تررار × غلظت عصارهها

15

1.07

*50.6

*282.5

60

17.73

*31.3

*196.2

120

24.51

1.05

1.70

)Concentration (C
مدت انبارداری پس از اعمال تیمار × تررار

A×C
B×C
مدت انبارداری پس از اعمال تیمار × تررار × غلظت عصارهها
A×B×C
خطا
Error
* :نشانگر وجود اخت ف معنیدار در سط پنج درصد است.

*: Shown significant different at 0.05 probability levels.

مدت انبارداری

جوانه ها در پایان دوره نگهاداری مشااهده شاد .باا پایاان

با افزایش مدت انباارداری غاده هاا ،درصاد رطوبات

دوره خواب فیزیولوژیک غدههاای سای زمینای و آغااز

کاه

فعالیت جوانهزنی آن ها ،تغییرات افت وزنای غادههاا نیاز

میزان رطوبت غدهها در  1نوبت نموناهبارداری ماهاناه در

با سط گسترش جوانهزنی ،تشادید شاد.

آنها به شرل معنیداری کاهش یافت .به ایل ترتی
دوره تحقیق ،نسبت به زمان برداشت بهترتیا

آغاز و متناس

باا ،9/2 ،3

در واقع با شروع و گساترش جواناه زنای غادههاا ،روناد

 47و  49/2درصد کاهش همراه باود .در هماه تیمارهاا و

تجزیه و مصرف نشاساته رخیاره شاده در غاده باا هادف

در پایااان دوره نگهااداری ،محتااوای رطوباات غاادههااا بااه

تاااامیل انااارژی از بااارای رشاااد و تر یااار بیشاااتر و

کمتااریل مقاادار خااود رسااید .بااه مااوازات ایاال تغییاارات،

سریع ترسلول های مریستمی جواناههاا سارعت مایگیارد.

درصد غده های جواناهزده و وزن کلای جواناههاا نیاز باه

تجزیه نشاسته به قندهای ساده فرآیندی است که نیازمناد

شرل معنی داری افزایش یافت (جدول  .)2ایال تغییارات

مصرف آب است؛ ضمل آنکه گسترش میزان جوانهزنی

از ماه سو تا پایان مااه چهاار نگهاداری پاس از اعماال

غده ها ،منجر به افزایش سط تبخیر و تعرق آنها شاده و

تیمارها از شدت بیشتری برخوردار بود؛ باهطاوریکاه در

مجموع ایل پدیدهها افت رطوبتی و افت وزنی بیشتر غدهها

ایل مدت درصد غدههای جوانهزده و وزن کلی جوانههاا

را در پاای دارد .افاازایش بیشااتر زمااان نگهااداری غاادههااای

 412و  293درصااد افاازایش یافاات .در همااه

جوانهزده با افازایش پ سایدگی و افات محتاوای رطاوبتی

بااهترتیاا

تیمارها ،بیشتریل درصد غده های جواناهزده و وزن کلای

همراه است (.)Fernie and Willmitzer, 2001
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جدول  -2مقایسه میانگین اثر مدت انبارداری بر متغیرهای مورد مطاوعه درغدههای سیبزمینی تیمار شده با عصاره نعناع
Table 2. Mean comparison of the effect of storage period on the Variables studied in the treatment
potato tubers by peppermint extract
متغیرهای مورد مطاوعه در غدههای تیمار
مدت انبارداری پس از اعمال تیمار
Variables studied in the treatment potato tubers
(ماه)
وزن جوانه (گرم)
درصد جوانه زنی
 Storage period after treatmentرطوبت (گرم در  100گرم وزن تر)
)(month
)Weight of sprouts(g
)Germination (%
)Moisture content (g/100g

82.5a
79.6b
76.4c
73.8d
68.3e

0
1
2
3
4

0d
0d
1.93c
20.30b
49.20a

0d
0d
7.20c
30.2b
112.7a

میانگیلها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اخت ف معنیدار در سط احتمال پنج درصد هستند (آزمون چند دامنه دانرل).
Mean followed by similar letters in each column, are not significantly different at 5% probability level (Duncan’s
multiple range test).

مطااابق یافتااههااای ایاال مطالعااه ،عصاااره نعناااع فلفلاای

نعناع از  2به  1گر در لیتر ،تغییار معنایداری را در های

توانست در غلظت و توالی مصرف مناس  ،اثر بازدارنادگی

یک از متغیرهای مورد مطالعه به هماراه نداشات .باه ایال

قابل رقابتی بر جوانهزنی غدههای سی زمینی نسبت تیمار

ترتی

عصاره گیاه نعناع غلظت های  2و  1گار در لیتار

شاهد و پودر کلروپروفا داشته باشد؛ هر چند با طاوانی

در کنترل جوانهزنی سی زمینی و حفظ محتوای رطاوبتی

شدن زمان نگهداری (بیش از  1ماه) عرصه رقابت به نفاع

غدهها به شرل معنیداری موفقتر از تیمار شااهد و ساایر

کلروپروفا تغییر کرد (شرل  .)4شاایان رکراسات زماان

تیمارها عمل کرد .بهطور متوساط در طاول دوره نگهاداری،

آغاز جوانهزنی در غده های شاهد هفته دو دی ماه باود؛

محتوای رطوبتی غدههاای تیماار  2گار در لیتار عصااره

اما جوانهزنی غدههای تیمار شده با غلظت  2گر در لیتار

نعناع 44/2 ،درصاد بایش از تیماار شااهد باود .در همایل

عصاره نعناع و یا کلروپروفا تا هفته سو بهمل به تاأخیر

دوره ،درصد جوانهزنی و مجموع وزن جوانههای تولیدی

افتاد )2001( Boylston et al. .نیاز در تحقیاق خاود

غده های تیمار شاهد بهترتی

 8و  41برابر غدههای تیمار

تاخیر جوانهزنی بارای سای زمینای رقام  Russetتیماار

 2گر در لیتر عصاره نعناع بود .نرته حائز اهمیت در ایل

شده با کلروپروفا  ،عصاره میخک را بررسی و ایل مدت

مطالعه ،افزایش درصد غدههاای جواناهزده در تیماار 7/2

 2و  1ماه گزارش کردند.

گر در لیتر نسبت به تیمار شااهد باود .باا ایال حاال وزن

 )2013( Gomez et al.نیز عصاارههاای تغلایظ شاده

کلی جوانههای تولیدی در غدههای شاهد کماکان بیشاتر

اسطخدوس و نعنا را در کنترل جوانهزنی سای زمینای تاا

از غدههای تیمار شده با محلول 7/2گار در لیتار عصااره

 12درصد مثثر دانستند؛ بادون آنکاه پیراماون کمتاریل

نعناع باقی ماند (جدول  .)3بررسی شرل جوانهها (اعم از

غلظت و مقدار عصاره مورد نیاز بارای مصاارف تجااری

رویشیافته و نراروز شاده) در غادههاای تیماار شاده باا

اظهار نظر نمایند.

غلظتهای مختلف عصاره نعناع فلفلی در تحقیاق حاضار

غلظت محلول عصاره نعناع

با مرانیسم گزارش شده برای تاأثیر ترکیباات موناوترپنی

را برای ترکیبات فوق بهترتی

با افزایش غلظت محلولهای عصاره نعناع از  7/2تا 2

در کنترل جوانهزنی غدهها همخوانی داشت (شرل  .)4به

گر در لیتر ،مقدار رطوبت غدهها ،باه شارل معنایداری

نظر می رسد فرضایه زیار چگاونگی اثار کنتارلکننادگی

افزایش و درصد جوانهزنی غدهها و وزن کل جوانههاا باا

عصاره های حاوی ترکیبات مونوترپنی و از جمله عصااره

کاهش معنای داری مواجاه شاد .افازایش غلظات عصااره

نعناع فلفلی مورد بررسی را بهتر از سایر نظریههاا توضای
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میدهد" :عوامل غیراشباع آلفا یا بتا کربونیلی و یا الرلای

جوانهها حالتی سوخته و چوب پنبهای به خود میگیرد .حاال

موجود در ایل عصارهها از طریق ایجاد آسی در سلولهای

چنانچه غلظات عامال موناوترپنی از حاد آساتانه اثربخشای

مریستم انتهایی جوانهها نقاش بازدارنادگی را در ایال فرایناد

کمتر شاود ،جواناههاای جاانبی در ایال ناواحی تحریاک و

ایفا میکنند .در حضور ایل ترکیبات نر تنفس سالولهاای

شروع به فعالیت میکنناد .ایال جواناههاا ظریافتار باوده و

بافت مریستم انتهایی به شدت باا مایرود .ایال وضاعیت باه

نسبت به جوانههای تولیدی از مریستمهای انتهایی ،ضاخامت

گونهای پبش میرود کاه چربای موجاود در دیاواره غشاایی

و حجم رویشی کمتاری دارناد (Gomez et al., 2013؛

سلول های ایال ناحیاه دچاار اکساایش شادید شاده و بافات

 .)Song et al., 2009نتااایج ایاال تحقیااق بااا آنچااه

مریستم در معرض تانش اکسایشای قارار مایگیارد .در ایال

)2002( Kleinkopf and Frazier ،)1999( De Vries

حالت دیواره غشاایی ضامل از دسات داده ساریع رطوبات،

و  )1991( Vaughn and Spencerدر مااورد گیاهااان

کااارایی خااود را از دساات داده عملرردهااایی ماننااد انتقااال

زیره سیاه و نعناع و میخک گازارش نماودهاناد مشاابهت

عناصر غذایی به درون سلول مختل میشود .همه ایل شارایط

دارد .هر چند در مورد مقایسه قادرت مهارکننادگی ایال

به مرگ سلول و نرروز شدن آن خاتم مایشاود .ظااهر ایال

ترکیبات با یردیگر نمیتوان تصویر واضحی ارائه نمود.

شکل  -1غده سیبزمینی  5نوبت تیمار شده با محلول  2گرم در ویتر نعناع (راست) ،تیمار شده با کلروپروفام (وسط) و شاهد
(چپ) در پایان دوره نگهداری
Figure 1. Potato tubers treated with a solution of 2 g/l pepermint extract for 5 times (right), CIPC
(middle) and control (left) at the end of the storage period

جدول  -9مقایسه میانگین اثر غلظت محلول عصاره نعناع بر متغیرهای مورد مطاوعه در غدههای سیبزمینی تیمار شده
Table 3. Mean comparison of the effect of concentration of peppermint extract on the variables
studied in the treatment potato tubers
غلظت محلول عصاره نعناع
(گرم در ویتر)
Concentration of peppermint
)extract (g/l

0
0.5
1
2
4

متغیرهای مورد مطاوعه در غدههای تیمار
Variables studied in the treatment potato tubers
وزن جوانه (گرم)
درصد جوانه زنی
رطوبت (گرم در  100گرم وزن تر)
)Weight of sprouts(g
)Germination (%
)Moisture content (g/100g

69.4d
71.5c
76.7b
77.4ab
77.5a

28.6b
31a
7.5c
3.4d
2.6d

65.9a
54.6b
16.8c
4.6d
3.3d

میانگیلها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اخت ف معنیدار در سط احتمال پنج درصد هستند (آزمون چند دامنه دانرل).
Mean followed by similar letters in each column, are not significantly different at 5% probability level (Duncan’s
multiple range test).
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ناداد )2003( Kleinkopf et al. .نیاز در مطالعاات

فواصل تکرار کاربرد محلول عصاره نعناع
دفعات کاربرد محلول عصاره نعناع نیز اثر معنیداری

خود به تعادل بیل غلظت و تعاداد دفعاات اساتفاده توجاه

بر میزان تغییرات مولفههای مورد مطالعه داشت .با افزایش

نمودهاند .به نظر میرسد کااربرد ماهاناه محلاولهاا قاادر

تعداد نوبت های استفاده از محلول از هر  1هفته باه هار 1

است غلظت ترکیبات مونوترپنی مثثر در کنترل جوانهزنای

هفتاه یااکباار( جمعااً از  3نوبات بااه  2نوبات اسااتفاده از

سی زمینای را در اتمسافر پیراماون غادههاا در محادوده

عصاره نعناع در طول دوره نگهاداری) ،درصاد رطوبات

آستانه تأثیر حفظ کرده و باه ایال ترتیا

افازایش بیشاتر

غدههای تیمارهاای مختلاف  8درصاد افازایش و درصاد

آنها اثر معنیداری در کنترل پدیده جوانهزنی نداشت.

باه

مقایسه نتایج تیمار منتخب عصاره نعناع و کلروپروفام
نتایج مقایسه کارایی تیمار پودر کلروپروفا و محلاول 2

جوانهزنی و وزن کلی جوانههای ظاهر شده باهترتیا

دفعات استفاده از عصاره نعنااع از  1هفتاه باه هار  2هفتاه

گر در لیتر عصاره نعناع بار وضاعیت جواناهزنای غادههاای

یک بار (افزایش دفعاات ترارار اعماال تیماار از  2باه 47

آزمایشی نشان داد که تیمار کلروپروفا قادرباه کنتارل قااطع

نوبت در طاول دوره نگهاداری) ،اثاری انادک اماا فاقاد

جوانهزنی غدهها است .بهطوریکه در پایان دوره نگهاداری

اخت ف معنیدار بر مولفههای مورد مطالعه داشت(جدول

تنهااا  4/3درصااد غاادههااا دارای جوانااههااایی رشاادیافتااه (در

 .)1بر اساس داده های ارائه شده در جدولهای ( )2و ()1

حداقل وضعیت رشدی) بودند .در سایر غدههای ایال تیماار

اثر متقابل غلظت و تعداد دفعات استفاده از عصاره نعنااع

رشد جوانهها قابل مشاهده نبود .جوانهزنای غادههاا در تیماار

بر درصد جوانهزنی و وزن جوانههای غدههاای سای زمینای

منتخ با غلظت  2گر در لیتار عصااره نعنااع از هفتاه ساو

در سط پنج درصد معنیدار بود .دقت در درصد غادههاای

بهمل ماه آغاز شد .ایل تیمار تا اوایل اسفند مااه (مااه چهاار

جوانهزده در پایاان دوره نگهاداری ،نشاان داد فواصال 1

نگهداری پس از اعمال اولیل تیماار) در کنتارل نسابتاً کامال

هفتهای استفاده از محلول با غلظت  2گر در لیتر بهتاریل

جوانهزنی غده هاا موفاق باود .در پایاان مااه چهاار ایال اثار

تیمار برای کنترل جوانهزنی نمونه های سی زمینی اسات

تضعیف اما کماکان قابل قبول بود ،هر چند اثر آن باه شارل

و قادر بود بیش از  3ماه جوانه زنی غدهها را کنترل نماید.

معناایداری کمتاار از قاادرت بازدارناادگی کلروپروفااا بااود

زمینایهاا نسابت باه

(جادول  )2013( Gomez et al. .)9نیاز باه کااهش 12

تیمارهای با مقدار مصارف مشاابه و حتای بیشاتر عصااره

درصدی اثر بازدارندگی عصاره غلایظ نعنااع و اساطخدوس

نعناع (تیمار  47نوبت استفاده از محلول  4گر در لیتار و

بر کنترل جوانهزنی سی زمینی نسبت به کلروپروفا در پایان

 3نوبت استفاده از محلول باا غلظات  1گار در لیتار) باه

ماه چهاار نگهاداری اشااره کاردهانادBoylston et al. .

شرل معنیداری موفقتر بود و تفاوت معنیداری با تیمار

( )2001نیز اثر عصارههای مونوترپنی در کنترل جواناهزنای

 2نوبت استفاده از محلول  1گر در لیتر نعنااع نیاز نشاان

غدهها را محدود و قابل بازگشت گزارش کردهاند.

میزان  21و  29درصد کاهش یافت .افزایش بیشاتر تعاداد

ایل تیمار در کنترل جوانهزنی سای

جدول  -4مقایسه میانگین اثر فواصل کاربرد محلول عصاره نعناع بر متغیرهای مورد مطاوعه درغدههای سیبزمینی تیمار شده
Table 4. Mean comparison of the effect of frequency of peppermint extract application on the
variables studied in the treatment potato tubers
فواصل کاربرد عصاره نعناع (هفته)
Frequency of peppermint
)extract application (week

2
4
6

متغیرهای مورد مطاوعه در غدههای تیمار
Variables studied in the treatment potato tubers
وزن جوانه (گرم)
درصد جوانه زنی
رطوبت (گرم در  100گرم وزن تر)
)Weight of sprouts(g
)Germination (%
)Moisture content (g/100g

78.4b
77.6b
71.8a

12.8b
13.3b
17.3a

25.35b
26.61b
36.77a

میانگیلها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اخت ف معنیدار در سط احتمال پنج درصد هستند (آزمون چند دامنه دانرل).
Mean followed by similar letters in each column, are not significantly different at 5% probability level (Duncan’s
multiple range test).
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...  مقایسه اثر کلروپروفا و عصاره نعناع فلفلی بر:گودرزی و کلوندی

 مقایسه می انگین اثرات غلظت و فواصل کاربرد عصاره نعناع و مدت انبارداری بر درصد جوانهزنی سیبزمینی-5 جدول
انبار شده
Table 5. Mean comparison of the effects of concentration, frequency of peppermint extract application,
and storage period on germination percentage of potato tubers
غلظت عصاره نعناع
Concentration peppermint extract )g/l(
4

2

1

0.5

شاهد
Control

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
6
7
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
11
7
8
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
8
15
20
17
47

0
0
0
0
0
0
8.7
8.3
8
43
43
44
100
100
100

0
0
0
0
0
0
7.3
7.7
7.7
39
40
41
93
96
99

)مدت انبارداری (ماه) فواصل کاربرد عصاره نعناع (هفته
Frequency of peppermint
Storage period
extract application (week)
(month)

2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6

زمان برداشت
Harvest time
 ماه4
1 month
 ماه2
2 months
 ماه3
3 months
 ماه1
4 months

LSD = 1.572

 بر وزن جوانه غده های، مقایسه میانگین اثرات غلظت و فواصل کاربرد عصاره نعناع و مدت انبارداری- 6 جدول
)سیب زمینی (گرم
Table 6. Comparison of the mean of concentration, frequency of peppermint extract application, and
storage period effects on the weight of potato tuber sprouts (g)
غلظت عصاره نعناع
peppermint extract Concentration )g/l(
4

2

1

0.5

شاهد
Control

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
11
8
14
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
21
9
16
51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
21
33
27
50
100

0
0
0
0
0
0
12
16
20
47
52
55
188
209
221

0
0
0
0
0
0
17
17
17
58
59
58
221
247
231

)مدت انبارداری (ماه) فواصل کاربرد عصاره نعناع (هفته
Frequency of peppermint
Storage period
extract application (week)
(month)

2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6
2
4
6

زمان برداشت
Harvest time
 ماه4
1 month
 ماه2
2 months
 ماه3
3 months
 ماه1
4 months

LSD = 2.308

نمونههای آبپاز و سار شاده تهیاه شاده از نموناههاای
 گار در لیتار عصااره2 سی زمینی تیمار شده باا غلظات

ارزیابی حسی
نتااایج آزمااایش ارزیااابی حساای انجااا شااده روی
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نعناع و نمونه های گردپاشی شده با پودر کلروپروفا پس

شیریل شدن بافت و تیره شدن رنگ محصول سر شاده

از پایان دوره نگهداری نشان داد که گروه ارزیاب از نظر

به دلیل جواناهزنای غادههاا از جملاه دایال اصالی عاد

ویژگی های ارگاانول تیری بایل نموناههاای تهیاه شاده از

رضایت گروه ارزیاب از نموناههاای شااهد باودet al. .

سی زمینیهای تیمار شده اخت ف معنیداری را تشاخی

 )2013( Gomezنیاااز نتاااایج مشاااابهی را در ماااورد

نداد .نمونه هاای شااهد در هار دو آزماون پخات و سار

نمونههای سر شده سای زمینای تیماار شاده باا عصااره

شدن به شرل معنی داری امتیاز کمتری را نسبت به دیگار

غلیظ نعناع و اسطخدوس گزارش و تغییر نامطلوبی را در

تیمارها از گروه ارزیاب دریافت کرد (جدول  .)8کاهش

عطم و ویژگی های ظااهری ایال نموناههاای سار شاده

سفتی بافت ،افزایش و انباشت قناد کاهناده و در پای آن

گزارش نرردند.

جدول  -9مقایسه میانگین درصد جوانهزنی و وزن جوانهها (گرم) در نمونههای سیبزمینی تیمار شده با غلظت  2گرم در ویتر
عصاره نعناع و پودر کلروپروفام در پایان دوره نگهداری
Table 7. Comparison of the mean of germination (%) and Weight of sprouts (g) in potato tubers
treated with 2 g/l pepermint extract and Cipc at the end of storage period
تیمارهای آزمایش
Treatments

زمان مقایسه
Time ccomparison

محلااول  2گاار در لیتاار نعناااع در

ماه سو نگهداری

ماه
Pepermint extract
)(2g/l per month

Third month of storage
ماه چهار نگهداری
Forth month of storage
ماه سو نگهداری

کلروپروفا
Cipc

Third month of storage
ماه چهار نگهداری
Forth month of storage

ویژگی مورد مطاوعه در غدههای سیبزمینی
Variables studied in the treatment potato tubers
وزن جوانهها (گرم)
درصد جوانه زنی
)Weight of sprouts (g
)Germination (%

1.5b
a

8.0

3.0b
a

16.0

0.0c

0.0d

1.3b

1.5c

میانگیلها با حروف مشابه در هر ستون فاقد اخت ف معنیدار در سط احتمال پنج درصد هستند (آزمون چند دامنه دانرل).
Mean followed by similar letters in each column, are not significantly different at 5% probability level (Duncan’s
multiple range test).

جدول  -8نتایج ارزیابی حسی نمونه های فراوری شده سیبزمینی نگهداری شده با عصاره نعناع ،پودر کلروپروفام و نمونه شاهد
Table 8. Organoleptic evaluation results for processed potatoes were stored With pepermint extract,
Cipc and control
روش فراوری
Processing method

آبپز
boiled
سر شده
Fried

تیمارهای آزمایش
Treatments
شاهد
Control

عصاره نعناع (با غلظت  2گرم در ویتر)
)Pepermint extract (2 g/l

کلروپروفام
Cipc

12.55a

16.63a

16.70a

9.21b

17.03a

17.41a

میانگیلها با حروف مشابه در هر ردیف فاقد اخت ف معنیدار در سط احتمال پنج درصد هستند (آزمون حداقل اخت ف معنیدار).
Mean followed by similar letters in each row, are not significantly different at 5% probability level (least significant
difference test).
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دوره  2ماهه نگهداری 2 ،نوبت استفاده از محلاول ماورد

تعادل بیل فواصل مصارف و غلظات محلاول عصااره

نیاز خواهد بود .بر ایل اساس مقادار کال مصارف عصااره

نعناااع فلفلاای مااورد اسااتفاده ،عاماال تعیاایلکنناادهای در

برابر  477گر به ازای هر تل سی زمینی برآورد مایشاود.

دستیابی به تیمار بهینه و حفظ غلظت مورد نیااز ترکیباات

موضوع مهم در ایل تحقیق ،مشاهده اثر تحریک کننادگی

مونوترپنی در هوای اطراف غده های انبار بوده اسات .باه

دوز  7/2گر در لیتر عصاره نعناع در جوانهزنی غدهها باود

عبارت دیگر از آنجا که ترکیبات مونوترپنی ،ماهیتی فرار

که در مطالعات پیشیل ،گزارش مشابهی ارائاه نشاده اسات.

دارنااد ،غلظاات آنه اا در هااوای فضااای مااورد مطالعااه،

در ایل تیمار ،علیرغم درصد غدههای جوانهزده بیشتر ،اما

ب فاصله پس از مصرف باا رفته و پاس از مادتی نیاز باا

وزن کلی جوانهها کمتر از تیمار شاهد بود.

شیبی تند افت میکند .بنابرایل دفعاات ترارار اساتفاده از

در مجموع ،ایل تحقیاق نشاان داد کاه عصااره نعنااع

آنها برای حفظ آساتانه اثار بخشای و ممانعاتکننادگی

فلفلی می تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی کلروپروفا

دارای اهمیت بوده و قابل جایگزینی با دیگر مثلفههاا (از

در انبارداری میانمدت سای زمینای باشاد؛ بادون آنکاه

جمله افزایش غلظات محلاول ماورد اساتفاده) نیسات .باا

استفاده از آن تأثیر منفی بر مطلوبیت حسای سای زمینای

توجه به انتخاب تیمار  2گر در لیتر عصارههاای نعنااع و

فراوری شده از نگاه مصارفکنناده داشاته باشاد .باا ایال

مصرف  47سیسی عصاره به ازای هر کیلو گر محصول،

حال ،مطالعه دیگر عصارههای معطر باا سااختار مشاابه باه

می شود به ازای هر تال سای زمینای ،مقادار 27

منظور یافتل ترکیبات مثثرتر مایتواناد در حاذف کامال

گر عصاره در هر نوبت نیاز خواهد باود .پاس باا فارض

کلروپروفا از چرخه نگهداری سی زمینی راهگشا باشد.
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Abstract
Background and Objectives
Sprouting is one of the main reasons of wasting about one half of potatoes during the storage.
The existing methods to control sprouting in long term storage (for example postharvest
applications of chlorpropham) can do the job as well, but the incidence of quality problems and
undesirable side effects in such potatoes, and more importantly, the growing interest in organic
food products, have challenged the application of these methods.

Materials and Methods
The peppermint extracts used in the experiment were obtained from dried peppermint leaves in
48 hours, at room temperature using 1:1 distilled water-alcohol solution, and with the normal air
pressure. The peppermint extracts were dried for 10 days and then transferred to a dark glass
bottle by means of petroleum ether (as solvent) and were kept at 2°C until being used for later
use. Herbal extracts of peppermint were used at concentrations of 0, 0.5, 1, 2 and 4 g/l, with
regular intervals of 2, 4 or 6 weeks during the 5 months of potato (Agria cultivar) storage while
sprouting was monitored. Direct contact between tubers and the peppermint extracts was not
allowed. To provide the needed oxygen for the tubers respiration, the containers apertures were
opened for 15-20 minutes every four weeks and were sealed again. A group of tubers was only
treated by 37g chlorpropham (5% purity). To do this, the powder was poured into the container,
completely sealed and slowly shaken for 10 minutes. The sealed container was kept at room
temperature for 48 hours. All experiments were repeated 3 times. Data was analyzed by a
completely randomized design (CRD) with a factorial experiment.

Results
According to the results, by increasing the concentration of mint from 0.5 to 2 g/l, sprouting
potato was controlled more effectively and meaningfully. More concentration in the control of
potato sprouting was not significant. Use of this extract at a concentration of 0.5 g/l stimulates the
germination of tubers compared to the control. Extensive sprouting of tubers was delayed for up
to 4 months compared to the control treatment too. Application of peppermint extract caused
%92 and %96 decrease in potato germination and total weight sprouting respectively.
Organoleptic evaluation of the boiled and fried potato samples, treated with the mint extract and
chlorpropham, did not show significant differences.

Discussion
Use of 2 g/l mint extract will be able to decrease waste potato tubers in storage up to 6 percent.
Replication of every 4 weeks extracts application is absolutely essential for the best result.
Organoleptic evaluation of the boiled and fried potato samples, treated with the mint extract and
chlorpropham, received more points compared to control.
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