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  چكیذٌ

. مًرد بررسی قرار گرفت َای کمی ي کیفی پس از برداضت اواريیژگی بر ،َای گیاَی میخک ي آيیطهتاثیر اساوس ،حاضرپژيَص در 

، 100، 0) ر چُار سطحضامل اساوس آيیطه د Aفاکتًر . تكرار اوجام ضذ 4صًرت فاکتًریل در قالب طرح کامل تصادفی در آزمایص بٍ

برای اوجام آزمایص (. گرم در لیترمیلی 400ي  200، 100، 0)سطح  4ضامل اساوس میخک در  Bي فاکتًر ( گرم در لیترمیلی 400ي  200

ل با ترازيی دیجیتاسپس  .ضذوذبا اساوس میخک اسپری در دمای اتاق ير ضذٌ ي پس از خطک ضذن َا در اساوس آيیطه غًطٍابتذا میًٌ

ي بٍ سردخاوٍ با  گرفتٍبىذی اوار قرار َای مخصًظ بستٍَای وایلًوی ي در کارتهصًرت جذاگاوٍ در کیسٍيزن ي پس از ثبت يزن بٍ

c)دمای
 صفات مًرد بررسی ضامل درصذ کاَص يزن .ماٌ در ایه ضرایط وگُذاری ضذوذ 4 مىتقل ضذٌ ي% 75-90ي رطًبت وسبی  (°4-0

َای کمی ي کیفی اوار در خالل اوبارداری دچار تغییر وتایج وطان داد کٍ کلیٍ يیژگی. میسان آوتًسیاویه بًدوذي  pH، درصذ پًسیذگی، میًٌ

گیری ضذٌ وًع اساوس ي اثرات متقابل آن بر صفات اوذازٌ صفاتدر بیه . ضذٌ، لیكه میسان ایه تغییرات بستٍ بٍ وًع تیمار متفايت بًد

پًسیذگی ي کاربرد اساوس آيیطه بر کاَص درصذ. دار داضتتاثیر معىی pHمیسان آوتًسیاویه ي  يزن، پًسیذگی، درصذ کاَص درصذ

 .َای اوار ضذباعث افسایص عمراوبارداری میًٌ بٍ طًر کلی استفادٌ از اساوس. َا مًثرتر از اساوس میخک بًدکاَص يزن میًٌدرصذ 

   .اوبارماوی اساوس گیاَی، آيیطه، میخک، اوار، عمر: لغات کلیذی

  مقذمٍ

ّبی ثَهی ایراى ثَدُ ٍ در ثیي یکی از هیَُ کPunicaceaeِ گیبّی است هتعلك ثِ خبًَادُ  .Punica granatum Lاًبر ثب ًبم علوی 

ى هیَُ هػرف رٍز افسٍثب تَجِ ثِ .ثبضذکطَرّبی تَلیذ کٌٌذُ در دًیب، ایراى دارای ثیطتریي سطح زیر کطت ٍ ثبالتریي هیساى تَلیذ هی

-رٍشٍیژُ دستیبثی ثٍِزى ٍ ثِ ّبی ظبّری، هوبًعت از کبّصتردیذ حفبظت از ٍیژگیٍ آة اًبر ٍ افسایص هیساى غبدرات آى، ثی

 .دارد اّویت ّر چِ ثیطتر ٍ ثْتر خَاظ اًبر ّبیی ثرای پبیذاری

ّبی ثبکتریبیی ٍ ای جذیذ در کٌترل آلَدگیاى ایذُعٌَّبی گیبّی ثِطجیعی ّوچَى اسبًس ّبیّبی اخیر استفبدُ از ترکیتدر سبل

تحمیمبت ٍ . استّب هطرح ضذُ ّب، سجسیجبت ٍ گللبرچی ٍ کبّص ضبیعبت پس از ثرداضت هحػَالت ثبغجبًی از جولِ هیَُ

ثب . تذاٍل ثبضٌذضیویبیی هّبی هٌبسجی ثرای ترکیجبت تَاًٌذ جبیگسیيطجیعی هی کبرثردّبی تجبری آضکبر سبختِ است کِ ترکیجبت

-ٍیژگی ّبی گیبّی آٍیطي ٍ هیخک ثرتبثیر اسبًسثررسی  ثب ّذف آزهبیص ّبی کوی ٍ کیفی اًبر ایيتَجِ ثِ اّویت حفظ ٍیژگی

 .اًجبم ضذکوی ٍ کیفی اًبر رلن رثبة  ّبی

                                                                                                                                َا مًاد ي ريش

غَرت فبکتَریل در لبلت طرح کبهل ثِرلن رثبة  سبلِ اًبر 12از درختبى  ّبی حبغلثر رٍی هی1389َُخر آثبى هبُ اآزهبیص در اٍ

 Bٍ فبکتَر ( گرم در لیتریلیه 400ٍ  200، 100، 0) ضبهل اسبًس آٍیطي در چْبر سطح Aفبکتَر . تکرار اًجبم ضذ 4تػبدفی ٍ در 

 .عذد هیَُ در ًظر گرفتِ ضذ 10ٍ ثرای ّر ٍاحذ آزهبیطی ( هیلی گرم در لیتر 400ٍ  200، 100، 0)سطح  4ضبهل اسبًس هیخک در 

ّب َُپس از خطک ضذى، اثتذا هی. گرفتٌذسبعت در دهبی اتبق لرار 10ّب اثتذا آًْب را ثب آة ضستطَ دادُ سپس سبزی هیَُپس از جذا

ثب اسبًس هیخک دلیمِ  2 ٍ سپس سبعت در دهبی اتبق خطک ضذًذ 10ٍر ضذُ ٍ هجذدا دلیمِ در اسبًس آٍیطي غَطِ 5هذت ثِ
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ٍ پس  تَزیيگرم  01/0ثب دلت یکی یکی ثب ترازٍی دیجیتبل  ّبدر اداهِ هیَُ .سبعت دیگر در دهبی اتبق لرار گرفتٌذ 5اسپری ضذُ ٍ 

ثٌذی ّبی هخػَظ ثستِسپس در کبرتي. ّبی ًبیلًَی لرار گرفتِ ٍ درة آًْب گرُ زدُ ضذگبًِ در کیسِغَرت جذااز ثجت ٍزى ثِ

 .هبُ در ایي ضرایط ًگْذاری ضذًذ 4هٌتمل ٍ% 75-90ٍ رطَثت ًسجی  (c°4-0) دهبیثِ سردخبًِ ثب  اًبر لرار دادُ ضذًذ ٍ

در ّر هرحلِ از ثبزدیذ تعذاد کل . اداهِ یبفترٍز یکجبر  30ٍ ّر جبم ضذ اًّب در سردخبًِ یک هبُ پس از لرار گرفتي ًوًَِّب ثررسی

. غَرت درغذ ثیبى ضذٍ ثِ ضوبرشّبی پَسیذُ ّبی ّر تکرار هَرد ثررسی لرار گرفتِ ٍ تعذاد هیَُهیَُ

 : ٍزى آًْب طجك فرهَل زیر هحبسجِ گردیذٍزى ٍ درغذ کبّصّب هجذدا ًپس از خرٍج از اًجبر هیَُ

 ّبکبّص ٍزى هیَُ ×100

.گیری ضذسبخت کطَر سَئیس اًذازُ (Model Metrohm 827)دیجیتبلی  هتر pHهیساى اسیذیتِ ثب استفبدُ از دستگبُ 

گیری ًبًَهتر اًذازُ 510ج ثب آة همطر هیساى آًتَسیبًیي ثب دستگبُ اسپکترٍفتَهتر در طَل هَ( 1:3)پس از رلیك کردى آثویَُ ثِ ًسجت 

هیبًگیي ثب استفبدُ از رٍش دار همبیسِ ثرای غفبت دارای تغییر هعٌیٍ لرار گرفت  ٍاریبًسهَرد تجسیِ  دست آهذُی ثِّبدادُ.ضذ

رسن  EXCEL رٍسیلِ ًرم افسااًجبم گرفت ٍ ًوَدارّب ثِ SASهحبسجبت ثب استفبدُ از ًرم افسار . ضذ اًجبم ای داًکيچٌذ داهٌِآزهَى 

.ضذًذ

 وتایج ي بحث

، درغذ کبّص هیخک ثر درغذ پَسیذگیاسبًس ٍ  ثر درغذ پَسیذگی، درغذ کبّص ٍزى ٍ هیساى آًتَسیبًیي تبثیر اسبًس آٍیطي

ٍ هیخک ثر هیساى  pHتبثیراسبًس آٍیطي ثر هیساى ّوچٌیي ، دار ضذهعٌی% 1ّبی اًبر در سطح احتوبل هیَُ pHٍزى ٍ هیساى 

گرم در لیتر اسبًس آٍیطي ثذٍى هیلی 400ٍ 100ّبی غلظت ًتبیج ایي آزهبیص، ثر اسبس(. 1جذٍل)دار ًطذیي هعٌیآًتَسبً

. ّبی اًبر داضتٌذدرغذ کوتریي تبثیر را ثر پَسیذگی هیَُ 075/0گرم در لیتر ثب هیلی 200ثیطتریي تبثیر ٍ غلظت %( 0)پَسیذگی

 65/0گرم در لیتر ثب هیلی 100ٍ غلظت ( درغذ32/0)س هیخک کوتریي هیساى پَسیذگیگرم در لیتر اسبًهیلی 400ّوچٌیي غلظت

ّبی ثبالی اسبًس هیخک ثر کبّص درغذ درغذ ثیطتریي درغذ پَسیذگی را ًطبى دادًذ، ایي ًتبیج ثیبًگر آى است کِ غلظت

ّبی آٍیطي ٍ اسبًسدر هَرد اثر ( 2007) براىعسیسی ٍ ّوکٍ ( 2003) ثَضرا ٍ ّوکبراى ثب هطبّذاتایي ًتبیج . پَسیذگی هَثرترًذ

  .هطبثمت دارد افسایص عوراًجبری آلجبلَکبّص پَسیذگی ٍ در ًتیجِ هیخک ثر 

گرم در لیتر ثب هیلی 400 درغذ کوتریي تبثیر ٍ غلظت 98/5گرم در لیتر اسبًس آٍیطي ثب هیلی 100، غلظت 1جذٍلًتبیج  ثر اسبس

گرم در لیتر اسبًس هیلی 400ًتبیج ثررسی ًطبى داد کِ . ّب داضتٌذثر غفت درغذ کبّص ٍزى هیَُ درغذ ثیطتریي تبثیر را 73/5

ًتیجِ ایي پژٍّص ثب ًتبیج . کوتریي تبثیر را داضت( درغذ31/6) گرم در لیترهیلی 100درغذ ثیطتریي تبثیر ٍ غلظت  8/5ثب  هیخک

 .هطبثمت داردّبی پرتمبل تبهسَى ٍ خًَی جلَگیری از کبّص ٍزى هیَُدر هَرد تبثیر چیتَزاى ثر ( 1388) ضیری ٍ ّوکبراى

ّبی تریي سطح ٍ غلظتدر پبییي( mg/100ml 72/0) اسبًس آٍیطيگرم در لیترهیلی 100، غلظت (1جذٍل ) ثر اسبس ًتبیج ثررسی

200(mg/100ml 9/0 ) ٍ400 گرم در لیترهیلی (mg/100ml 925/0 )فتِ ٍ ثب افسایص غلظت ثبعث افسایص در ثبالتریي سطح لرار گر

در خػَظ تبثیر اسیذ سبلیسیلیک ثر افسایص ( 1388) غالهی ٍ ّوکبراىایي ًتیجِ ثب ًتبیج پژٍّص . ّب ضذهیساى آًتَسیبًیي هیَُ

 . هطبثمت داردهیساى آًتَسیبًیي گیالس رلن هطْذ 

گرم در هیلی 200ٍ  400ّبی کوتریي تبثیر ٍ غلظت( 45/3) کاسبًس هیخ گرم در لیترهیلی 100ًطبى داد کِ، غلظت  1جذٍل  ًتبیج

طلت ٍ ایي ًتیجِ ثب ًتبیج ثررسی ٍغبل. داضتِ ٍ ثبعث افسایص آى ضذًذّب هیَُ pHثر ثبالتریي تبثیر را  55/3ٍ  57/3ترتیت ثب لیتر ثِ

 .داردمت هطبثداًِ در خػَظ تبثیر عػبرُ هیخک ثر هیساى اسیذیتِ اًگَر ثی( 1388) ّوکبراى
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  کلی گیری وتیجٍ

. دست آهذُ از ایي پژٍّص ًطبى داد کِ خػَغیبت کوی ٍ کیفی اًبر تحت تبثیر ًَع ٍ غلظت اسبًس لرار گرفتِ ٍ تغییر کردًتبیج ثِ

 ٍ همذار یبفت ّب، کبّصّبی آٍیطي ٍ هیخک در طَل هذت اًجبرداری درغذپَسیذگی ٍ کبّص ٍزى هیَُثب افسایص غلظت اسبًس

 pHاسبًس آٍیطي ًیس ثبعث افسایص هیساى آًتَسیبًیي ضذ( گرم در لیترهیلی 400ٍ  200) ّبی ثبالترّوچٌیي غلظت. ، افسایص یبفت. 
                                                                                  تجسیٍ ياریاوس صفات اوذازٌ گیری ضذٌ وتایج حاصل از : 1جذيل 

 دارغیر معىی nsدار در سطح   معىی*  % 1دار در سطح معىی* *
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Abstract  
In this study, the effect of Clove (Caryophyllus aromaticus L.) and thyme (Thymus vulgaris L.) essential oil on the 

storage life, qualitative and quantitative characteristics of pomegranate (Punica granatum L.) was investigated. 

experiment performed in factorial base on completely randomized design (CRD) with four replication. Factors 

examined include: Thyme essential oil at 4 levels (0, 100, 200 and 400 mg/l) and Clove essential oil at 4 levels (0, 100, 

200 and 400 mg/l). At first Fruits dipping in thyme essential oil and then dried at home temperature Then sprayed with 

Clove essential oil. then one by one weighed with a digital Balance, and were placed in the bag and packaged on special 

package and were stored under refrigerator storage (0-4ºC and RH= 75 to 90%) for 4 month. At the end of  the 

experiment, different parameters such as decay amount percentage, pH, anthocyanin and weight loss percentage were 

measured. Results indicated that all the qualitative and quantitative characteristics of pomegranate changed during  the 

storage, but  the amount of this change was different depending on treatment. The results also showed that the type of 

the essential oil had significant effect on  the percentage of weight loss and decay, pH and anthocyanin. The Application 

of Thyme essential oil was more effective on the percentage of weight loss and decay compared to Clove essential oil. 

In general, the application of essential oil was shown to have increased the shelf life of pomegranates.  

 
Key words: Essential oil, Thyme, Clove, Pomegranate, Shelf life 

 

* Corresponding E-mail address: Saeidn7@yahoo.com 
 


