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 زمینیزنی سیببر جوانه اسطوخدوساکالیپتوس و  ۀاثر بازدارندگی عصار
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 چکیده

مانندد کدار  د    کارآمدد  یهداع روشزم ندی ابد ب  دا وجدود     ضداعاا  انادارس بد      درصدد  24 تا 21 حدود لعام ،زنیجوانه

افدوون   شد م اعی، و ابادال روز   هداس دارندد  نگده هداس مرد  مفد      زنی، نماعان شددن جناده  کل وپ وفام   اس کنت ل جوانه

زندی را ضد ورس کد د  ابد ب  د  اعد        جوانده  ۀبالم، ن داز  ده ت ک ادا  عا ادی منارکنندد     هاس ورد آف کنندگان  ه  مف  

گدد م در ل تدد   ددا  7، و 1، 2، 5/0، 0هدداس  ددا ظل دد  ابددخوودو هدداس اکددال  تو  و ابددا ، در اعدد  ت ا ددص از عفددار 

هدا  مدا  اناداردارس ابدتهاد  شددب داد      6آگ عدا در مدد     زم ندی زندی بد     ار   اس کنتد ل جوانده  ما  عکه  توالی مف   

 شدد  داد  نشدان  وتجوعده   درصدد  5تکد ار و در بالد  آزمداعا فاکتورعدل در بدخر آمدارس        3تفدادفی  دا   ع ح کامالً در 

 ده   ،شداهد  ده نموند    نسدا    ،هداس ت مدار شدد    زم ندی زندی بد    گ م در ل ت ، جوانده  1ها تا  ا افواعا ظل   عفار که 

گدد م در ل تدد   5/0مفدد      شددت س نداشدد ب هددا ا دد عفددار ظل دد   افددواعاب ابدد  افتددهعدارس کدداها شددکل مانددی

 ۀگد م در ل تد  عفدار    1ها نسدا   ده ت مدار شداهد را در پدی داشد ب  دا مفد   ظل د           زنی ظد ها ت  عک جوانهعفار 

ب عافد   کداها درصدد   26و  47هدا  و وزن کلدی جوانده   21 و 67ت ت د   هدا  ده  زندی ظدد   جوانه، ابخوودو اکال  تو  و 

 درصدد  70 از  د ا  ،ب کدار  د اعد  ت مدار   دبد  آمدد   ده  ابدخوودو   عدالو   ده  و ت ک ای اکال  ت ۀعفاراز  تأ    نت ع  

هداس پتتده و   ارزعدا ی حسدی نمونده    بداشد   دنادال   ده  را هدا ظدد   زندی جوانده  درصد و جوانه وزن وعژگی دو ه  در کاها

اکدال  تو  و  هداس ت ک ادی   و عفدار   ) ده عندوان ت مدار متدداول      ت مدار شدد   دا کل وپ وفدام     هداس زم نیب   ۀب خ شد

امت داز   شدت س از گد و      ، امدا هد  دو ت مدار نسدا   ده شداهد      نشدان ندداد   ا عکددعگ   را دارس ، اوتال  مانیابخوودو 

 ارزعاب درعاف  ک دندب

 

 ی کلیدیهاواژه

 عفار  گ اهی، کل وپ وفام، نگندارند  ش م اعیانااردارس، 

 

 مقدمه

از  درصههد 11 تهها 11حههدود  عامهه  ،یزنههجوانهه        

. (Goodarzi, 2016) اسههت انبههار در ینههیزمبیسهه تلفههات

 در مصههر  ینهه  بههرا ینههیزمبیسهه ۀزدجوانهه  یهههاغههد 

کشهت دور    یبهرا  یو نه  بهذر مناسهب    انهد مناسب فرآوری

 دو در .(Afek et al., 1998)نههدیآیبعههد بهه  حمهها  مهه 

 ریقهاطع و برگشهت ناپهذ    اثهر  ۀبه  واسه    گرچه   ریاخ ۀده

 مصههر  ،زمینههیزنههی سههیبانهه کنتههرج جو در کلروپروفهها 

بها گذشهت    امها  ،اسهت  یافته   گمهترش  ییایمیش ۀماد نیا

 ضهرر یبه  ،ییایمیشه  یهها دارنهد  نگه   گریزمان، و مشاب  د

 دیههسههتمت مصههر  کننههدگان بهها ترد   یبههودن آن بههرا 

 Storey et al., 2008; Kleinkopf)مواجه  شهد  اسهت    

et al., 2009) .ۀفزاینههد تمایهه کنههار ایههن مههوارد،    در 

و  دیهههههای نههارر بههر تو   و سههازمان گانکننههد مصههر 

 یغهههذاهامصههر    و دیهه بهههر تو  ییتجههارت مههواد غههذا   

تهتش بهرای محهدود کهردن      ،سها    که   دست ای کیارگان

 ،ههای ایمهن  و یهافتن جهایگزین   هها دارنهد  نگه   نیا مصر 

 دو را آنههههابهههرای  مهههتیز طیمحههه دارو دوسهههت مههه ثر
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 Storey et al., 2008; Lewis et)اسههت کهرد   چنهدان 

al., 1997). کههههاربرد ۀنههههیزم درگمههههترد   ۀم ا عهههه 

ماننهههد اتهههیلن، ازن، آ د یهههدهای آروماتیهههک،  یبهههاتیترک

 زیههنو  هههاا كهه  و اکمههیهن  آ  ،کیاسههت نینفتهها  دیاسهه

سهههرد،  انبهههار ازاسهههتفاد   ماننهههد ییههههاروش یبررسههه

 پوبههار،یه یبههاو و انبارههها کههربن دیاکمههیدبهها  یانبارههها

نشههان  ،انبارههها در ینههیزمبیسه  ینههزکنتههرج جوانهه  یبهرا 

 یههیو اجرا یبهها اشههكاوت فنهه  ایههداد  اسههت کهه  هریههک  

 نداشهههت  یریچشهههمگ یاثربخشههه یههها اسهههتهمهههرا  

  ,.Chakraverty et al., 2003; Prange et al)اسههت
 

1998;  Afek et al., 1998; Daniels et al., 1996;  
 

Vaughn & Spencer, 1993). 

 یتدیمههه 11در قهههرن  ،یخیاسهههناد تهههار م هههاب        

 یکهه  حههاو  1مونهها نهها  بهه  گیههاهی بههر اسههتفاد  از 

 نیبههبههود   یفههرار مونههوترپن هههایاسههان  از ایمجموعهه 

بلنههد  ینگهههدار یسههاکن پههرو بههرا پوسههتسههر  انیههبوم

 & Aliaga)بههود  اسههت  جیههرا زمینههیسههیبمههدت 

Feldheim, 1985). یزنههجوانهه  کنتههرج یتههتش بههرا در 

 واگهن  ،یعه یطب بهات یترک کمهک  به   انبهار  در ینیزمبیس

 بررسههی بهه  (Vaughn & Spencer, 1993) اسپنمههر و

 ،1ترونلوجیسههه ،1نئهههوجیخههها ر ترپ یههههامونهههوترپن

 چیههه گرفتنههد جهه ینت و نههدپرداخت 5نئوجیسهه و 1وجیههژران

 و وکهو . نهدارد قابه  رقهابتی بها کلروپروفها       اثهر  آنها از کی

 ثههرااشههار  بهه   ضههمن (Vokou et al.,1993) همكههاران

 یگله   یمهر  اثهر رزمهاری،   ۀعصهار  زنهی جوان  ضد قدرتمند

در  امها  رزمهاری  اثهر از  تهر ضهعی   را زنهی جوانه   کنترج در

  یههور د .کردنههدقابهه  قبههوج گههزارش    کوتهها  مههدت، 

(De Vries, 1999) تا نههت تجههاری نهها  بهها ترکیبههی 

سهیا  در هلنهد ثبهت کهرد.      ۀزیهر  ۀعصهار  ۀپایه  بر را 6ا تی

 توانهد مهی  بیه ترک نیه ا 1ۀافشهان  ، بر اساس ادعهای سهازند  

 . کنههد کنتههرج مهها  1 یبههرارا  زمینههیسههیب زنههیجوانهه 

 

 Kleinkopf et)همكههاران  و نكههو یکل هههایآزمههای 

al., 2003)  زیههر  ۀعصههار زنههینشههان داد اثههر ضههد جوانهه 

 ،اسههت انتظههار حههد از کمتههر تجههاری شههرایط درسههیا  

ت عصهار  قابه  رقابه    نیه ا یریکهارگ به   ۀنه یهزضمن آنك  

 و نگرینیاسههل. مههتین کلروپروفهها  یریکههارگبهه  ۀنههیهزبهها 

 9مصهههر   بههها (Slininger et al., 2000) همكهههاران

 بهه عصهار  میخههک   ۀپایهه بهر  کیبههیتر تهر یدر   مههوجمیلهی 

درصههد  56موفهه  بهه  کنتههرج   ،یمتههوا  ۀهفتهه 6 مههدت

. شههدندمهها   1مههدت  یبههرا زمینههیسههیب زنههیجوانهه 

 ۀعصههار ۀبههر پایهه  یگههریدترکیههب تجههاری   9آ وک یبهها

 یزنه جوانه  درصهد   11کنتهرج   به   قهادر که    میخک است

 مهدت،  نیه ا در. اسهت  بهود  مها    1مهدت   به   ینیزمبیس

  66 کههاربرد بهها داریمعنههی اخههتت  ترکیههب ایههن اثههر

 & Kleinkopf) نههداد نشههان کلروپروفهها  ا یپههیپهه

Frizer, 2002) . یو کلونهههد یگههودرز (Goodarzi & 

Kalvandi, 2014) ۀماهانهه مصههر   کهه دادنههد نشههان 

 توانههدیمهه تهر یگههر  در   1بها غلظههت   ینعنهها فلفلهه ۀعصهار 

 یهههاغههد  در را هههاجوانهه  یکلهه وزن و یزنههدرصههد جوانهه 

 .دهههد کههاه  درصههد 71 و 71 بیههترت بهه  ینههیزمبیسهه

سههیب زنههیترکیههب مناسههب بههرای کنتههرج جوانهه    هههر

انهد  آن   ریمصهر  مقهاد   و باشهد سهمی   ریه باید غ زمینی

امها   کنتهرج کنهد   قبهوج  قابه   یبه  شهكل   را زنیجوان  دیبا

 باشههد نداشههت  محصههوج کیفههی خههوا  بههر منفههی اثههر

(Vaughn & Spencer, 1993) . در ایهن   ،اسهاس  ایهن  بهر

 ۀعصهههارکلروپروفههها  بههها  ینیگزیجههها تیهههقابل م ا عههه 

 اسههان  منههابع عنههوان بهه  16پتوسیو اکهها  7اسهه وخدوس

سههیب یزنههجوانهه  کنتههرج یابههردسههترس  در یمونههوترپن

  .است شد  یبررس نییزم

 یابوتههه  گلهههدار اههههانیگدسهههت   از اسههه وخدوس       

 آناسههان   در .اسههت انیههنعنا ۀچنههد سهها   و از خههانواد 

 ترکیبههاتی ،اسههتات  ینا یهه درصههد  16 حههدود بههر افههزون

 
1- Muna 

3- Citronellol 

5- Cineole 

7- Aerosol 

9- Lavendula stoechas L. 

2- Terpineol 

4- Geraniol 

6- Talent TM 

8- Biox-A 

10- Eucalyptus spp. 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 بببزنیجوانه    ابخوودو  و اکال  تو  عفارۀ  ازدارندگی ا  

و  وا ریهههک و روپیونیهههکپبوتیریهههک،  یهااسهههید ماننهههد

 ,Farzad) شهههودیمههه افهههتی ینههها وج آزاد و ژرامبهههوج 

2013).  

اسههت.   یانوسههیاق ۀقههار یبههومدرختههان  زا پتوسیاکهها       

 یبهه  معنهها  eu یونههانیژ  وا دو از آن جههن  یعلمههنهها  

مشههت  شههد   "پنهههان" یبهه  معنهها Kalyptoو  "خههو "

 1شههام   پتوسیاکهها اسههان   بههاتیترک نیتههرمههه اسههت. 

 و فههرار یدهایههآ د  نن،یآ فههاپ(، پتوجیاکهها ) نئوجیسهه 9و 

 .(Kaboudvand, 2013) است هاترپن یسزکو 

 

 هامواد و روش

سهیب  سها   و  تهاز   ۀیهک تهود   از ،مها   آبان  یاوا در      

 5/5 تهها 5/1 ق ههر بهها یهههاغههد  ،آگریهها رقهه  زمینههی

 از پهه  هههاغهد   شههد. انتخهها   یآزمها  یبههرا متههریسهانت 

 در( یدههها تیهها  و یریههگ)نهه  سههازیآمههاد  ۀدور طههی

 عیه توز ینخه  یهها یدرون گهون  یلهوگرم یک 15 یهها بمت 

 وسیسلمهه درجهه  11±1 یدمهها بهها ینگهههدار رانبهها درو 

 نیهها .شههدند ینگهههدار درصههد 71±1 یرطوبههت نمههب بهها

 و هههاغههد  خههوا  شههدن شكمههت  بهه  ینگهههدار یدمهها

 کنتههرج در یشههیآزما یهههاعصههار  تیههقابل بهتههر یابیههارز

 . کندیمکمک  هاغد  یزنجوان 

مههورد اسههتفاد  در ایههن    یهههاعصههار  ۀتهیهه بههرای      

و  اسهه وخدوس ۀتههاز یهههاسرشههاخ  و هههابههر آزمههای ، 

 انیههو جر وسیدرجهه  سلمهه  11 یدمهها در 1پتوسیاکهها 

 زانیههمبهه   دنیرسههتهها   یههمتههر در ثان 1ثابههت  یهههوا

 یهههاانههدا شههدند.  خشههک ،کمتههر ایهه ،درصههد 1 رطوبههت

 19و بهه  مههدت   ا یآسهه ،اهههانیگ نیهها ۀشههد خشههک

 یبها نمهبت وزنه    درصهد  56 یا كله  یآبه  محلوجساعت در 

شهد.  ( خیمهاند  و روزانه  همهزد     ا یه گ )ا كه  به    1ب   1

 تبخیهر بخه    بها  و صها   بهوخنر   یه ق بها  مخلوط سپ ،

 

  ۀعصههار ،اتهها محلههوج صهها  شههد  در دمههای  یا كلهه یآبهه

. آمههد دسههتبهه  پتوسیو اکهها  اسهه وخدوس ۀخشههک شههد

 در یشه یآزما یهها محلهوج  ۀیه تها زمهان ته   هها عصهار   نیا

 رههرو  در وسیدرجهه  سلمهه  -19±1 یدمهها بهها زریههفر

 .  ندشد ینگهدار بمت   در

 هها غهد   مهار یت مها ،  آذر اواخهر  در و مها   کیه  از پ       

 هههر درون ینههیزمبیسهه یهههاغههد  کنههار درشههد.  آغههاز

همهان حجه     یمحتهو  یسه یسه  1666بشهر   کیه  ،م یک

از  یكههیمحلههوج آبههی  یسههیسهه 156پنبهه ، آغشههت  بهه  

 از یمخلههوط ایهه پتوسیاکهها  ،اسهه وخدوس یهههاعصههار 

 1، 1 ،5/6 صههفر، غلظههت بهها دو نیهها یممههاو یهههانمههبت

 هها غهد   که   یشهكل  به   ،شهد  داد  قهرار  تهر یگر  در   1 ای و

. باشههند نداشههت  یشههیآزما عصههار  بهها ممههتقیمی تمههاس

اطههرا  غههد  یهههواحفهه   یبههرا ،هههاماریت اعمههاج از پهه 

 داد قههرار  یكیپتسههت مهه یک کیهه درون یگههون هههر ههها،

 هها د غه  ۀیه تهو یبهرا  امها  شهد  بمهت   هها مه  یک ۀدهان. شد

 در. شههدیمههبههاز  قهه یدق 15بهه  مههدت  بههارکیهه هفتهه  هههر

 درمههورد اسههتفاد   یهههاعصههار  مصههر  ،نگهههداری ۀدور

. شهد  تكهرار  بهار کیه  هفته   1مهنظ  ههر    یزمان یها صلاف

 ینه یزمبیسه  ۀغهد  گهرو   کیه فهو ،   یمارهها یعتو  بهر ت 

 5 خلههو  ۀدرجهه بهها کلروپروفهها  پههودرگههر   11 بهها فقههط

 نیهها یبههرا. شههد مههاریت چ،یدرشههرکت آ هه دیههتو  ،درصههد

 مهه یکو  ختهه یر مهه یپههودر مههورد نظههر درون ک ،منظههور

 16آن، بهه  مههدت   ۀدهانهه کامهه  شههدن بمههت از  پهه 

بهه  مههدت  مهه یک نیههتكههان داد  شههد. ا یبهه  آرامهه قهه یدق

 بمهههت   درو بههه  شهههك   اتههها  یسهههاعت در دمههها 19

 ,Kleinkopf et al., 1997; Goodarzi) شههد ینگهههدار

 یدر انبههار بهها دمهها   هههاغههد  یهههدارنگ ۀدور در .(2016

  71±1 ینمهههب و رطوبهههت  وسیسلمههه درجههه  1±11

 و ،گرمخانهه  روش به   وزنههی افهت مها  درصههد   هههر ،درصهد 

  
1- Eucalyptus microtheca  
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ممههتقی   ۀمشههاهد روش بهه  زد  جوانهه  هههایغههد  درصههد

  ۀدور. در پایهههان (Horwits, 2000) شهههد یریهههگانهههداز 

 یهههاغههد  ۀیافتهه رویهه  یهههاجوانهه  کهه  وزن ،ینگهههدار

تكههرار  1در  هههاآزمههای  ۀکلیهه. شههد نیههیتع رمههایهههر ت

 . شد دنباج

طههرك کههامتا تصههادفی در   کیهه بهها جینتهها ان،یههپا در      

سهه وك  بیهه)بهه  ترت 5×1×5فاکتوریهه  قا ههب آزمههای   

 نگهههداری ۀدورو  رفتهه  کههار بهه  عصههار  نههو  و غلظههت

 افههزارنههر اسههتفاد  از  بههادر انبههار(  هههازمینههیسههیب

SPSS16 دمههههور درصههههد 5 یداریمعنهههه سهههه   در و 

 ۀعصههارهههر  یبههرا  .گرفههت قههرار آمههاری تحلیهه  و تجزیهه 

 ،ینگهههدار ۀدور در غلظههت نیبهها کمتههر  کهه  یمههاریت

 یهها غهد   یزنه جوانه   بهر  را یکننهدگ  ممانعهت  اثر نیبهتر

 بهها ،منتخههب مههاریت عنههوان بهه  دهههدنشههان  ینههیزمبیسهه

 ،برگزیههد  تیمههارشههد.  مهه یمقا کلروپروفهها  مصههر تیمههار 

 بهه  پخههت) پههز آ  طیشههرا در و شههاهد وفهها کلروپر مههاریت

درجههه   75±1 یدمههها بههها آ  در قههه یدق 16 مهههدت

 روش)بههه   شهههد  سهههر  یههههاخهههتج( و وسیسلمههه

 درجهه  196 یدمهها بهها آفتههابگردان، روغههن در یورغوطهه 

 روش از اسههتفاد  بهها(  قههیدق 5/1 مههدت بهه  وسیسلمهه

 کیه  حمهی  ارزیهابی  مهورد  1ههدونیک  بنهدی درجه   آزمون

سهنج   اسهاس  بهر  نمونه   ههر  .گرفهت  رقهرا نفهر    11گرو  

 هههاو رنههن نمونهه  ،بافههت یتههرد مههز ، و طعهه  بههو، یههها

 هها ا یه ارزاز  16تها   6 نیبه  یانمهر   مجمهو   در و یبررس

 واریهان   آنها یز  روش به   هها نمهر   ان،یه در پا کرد. افتیدر

 ههه بهها  1ردامعنههی اخههتت  حههداق  آزمههون بهها ،1آنههوا

 .(Payan, 2003) شدندمقایم  

 

 و بحث نتایج

حاصهههه  از  یدادهههههاواریههههان   ۀتجزیهههه جینتهههها      

ینههیزمبیسه مهورد م ا عه  در    یهههاسهنج   یریه گانهداز  

 یهههاعصههار  مختلهه  یهههاغلظههت بهها شههد  مههاریت یههها

و مخلههوط بهه   پتوسیاکهها  ،اسهه وخدوس)  یآزمهها مههورد

 1 در جههدوج ،ینگهههدار ۀدور در (آن دو ینمههبت ممههاو 

دار معنههی ۀدهنههدنشههان  جینتهها نیههآورد  شههد  اسههت. ا

غلظههت و  نههو تیمارهههای  از کیههبههودن اثههر سهه وك هههر 

بههر  انبههاردر  محصههوج اریزمههان نگهههد  مههدتو  عصههار 

 درصههد 5 احتمههاج سهه   درهههای مههورد م ا عهه  سههنج 

و ب  تفكیهک به  شهرك ههر یهک پرداخته         ریاست ک  در ز

 شود.می

 

 نگندارس شد  در اناار ین زم  ب سهاظد در  هاس مورد مخالاهبنجه    مورد آزماعا سهاعفار وارعانس ا     تجوع - 2جدول 

 منابع تغييرات
 آزادي ۀدرج

 ميانگين مربعات

 (گرمجوانه ) وزن یزندرصد جوانه درصد رطوبت 

A (نگهداری ۀدور) 7/97196 *1/16151 *6/1696 1* 

B ( نو  عصار) 1/1115 *1/511 *5/99 1* 

C ( غلظت عصار) 5/11696 *1/1111 *7/171 1* 

A×B 9 6/161 1/91* 9/1611* 

A×C 16 5/66* 1/1611* 1/11716* 

B×C 9 11/1 6/51 5/61 

A×B×C 11 91/5 *5/11 1/171* 

 66/1 11/1 11/11 156 اشتبا 

 درصد است. 5در س    داریمعننشانگر وجود اختت  : *

 

 

1- Hedonic Scaling Test 

3- Least Significant Difference Test 

2- Anova Test 
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 بببزنیجوانه    ابخوودو  و اکال  تو  عفارۀ  ازدارندگی ا  

 يانباردار زمان مدت

 شههد معلههو ، اهههغههد  یانبههاردار زمههان مههدتافههزای   بهها

 افته  یکهاه    یداریمعنه  شهك   به   آنهها رطوبهت   درصد

 یبههردارنمونهه  نوبههت 1 در هههاغههد  رطوبههت زانیههم. اسههت

بهه   ،نمههبت بهه  زمههان برداشههت   ،یههتحق ۀدور در ماهانهه 

 بههود درصههد افههت همههرا   1/19و  6/7 ،1/6، 1بهها  بیههترت

 یمقههدار رطوبههت نمههب نیکمتههر مارههها،یت ۀهمهه در. اسههت

مشههاهد  شههد. بهه     ینگهههدار ۀدور انیههپا در هههاغههد 

و وزن  زد جوانه   یهها درصهد غهد    رات،ییه تغ نیه موازات ا

 افههتی  یافههزا یداریمعنهه شههك  به   زیههن هههاجوانهه  یکله 

مهها   انیههتهها پا چهههار از مهها   راتییههتغ نیهه(. ا1 جههدوج)

 نیههدر ا ؛اسههت داشههت  یشههتریب شههدت ینگهههدار ششهه 

 یکلهه وزن و زد جوانهه  یهههاغههد  زانیههم ،زمههانمههدت 

 افتهه ی  یدرصههد افههزا 191و  115 بیههبهه  ترت هههاجوانهه 

 یهههادرصههد غههد   نیشههتریب مارههها،یت ۀیههکل در. اسههت

 یدور  نگهههدار انیههدر پا هههاجوانهه  یکلهه وزن و زد جوانهه 

 کیههو وژیزیخههوا  ف ۀدور انیههپا بهها. شههودیمههمشههاهد  

 ،آنههها یزنههجوانه   تیههفعا  آغههاز و ینه یزمبیسهه یهههاغهد  

 سه    بها  متناسهب  و آغهاز  زیه ن هها غد  یوزن افت راتییتغ

 شههد  دیههها تشههدغههد  یافههت وزنهه ،یزنههجوانهه  گمههترش

 هها، غهد   یزنه جوانه   گمهترش  و شهرو   بها  واقهع  در. است

 ابه  ،شهد  در غهد    ر یه ذخ ۀنشاسهت  مصهر   و  یه تجز روند

و  شههتریب ریههرشههد و تك  یوز  بههرا یانههرژ نیتهه مهههد  

سههرعت  ،هههاجوانهه  یمههتمیمر یهههاسههلوج تههرعیسههر

 مصهر   به   ازیه ننشاسهت  به  قنهد سهاد       ۀیه تجز. دریگیم

 هها، غهد   یزنه جوانه   زانیه م ۀضمن آنكه  توسهع   ؛داردآ  

و  دهههد یمهه  یافههزا راو تعههر  رطوبههت  ریههسهه   تبخ

 هها غهد   در شهتر یب یوزنه  افهت  به   هها د یه پد نیه مجمو  ا

 یهههاغههد  ینگهههدار زمههان مههدت  ی. افههزاانجامههدیمهه

 رطوبههت مقههدار و افههت یدگیپتسهه  یجوانهه  زد  بهها افههزا

 م ههاب . (Fernie & Willmitzer, 2001) اسههت همههرا 

 و غلظهت  در یفلفله نعنها   ۀعصهار م ا عه ،   نیه ا یهها افت ی

 قابهه  یبازدارنههدگاثههر  توانمههت مناسههب، مصههر  یتههوا 

 به  نمهبت   ،ینه یزمبیسه  یهها غهد   یزنه جوانه   بر یرقابت

داشهت  باشهد؛ ههر چنهد      ،کلروپروفها   پهودر  و شهاهد  ماریت

 (مها   1 از  یبه ) ینگههدار  زمهان  مهدت شهدن   یبا طوون

 مجموعه  کهرد )  رییه رقابهت به  نفهع کلروپروفها  تغ     ۀعرص

دو   ۀهفته  شهاهد  یهها غهد   در یزنه جوانه  (. 1 یهها شك 

 ۀعصهار  بها  شهد   مهار یت یهها غهد   در امها  شد آغازما   ید

سهو  بهمهن به      ۀو کلروپروفها  تها هفته    یشیآزما منتخب

 ,Boylston et al) كهاران و هم اسهتون  یه بوافتهاد.   ریته خ 

 یبههرا یزنههجوانهه  ریتهه خخههود  اتقههیدر تحق زیههن (2001

شههد  بهها کلروپروفهها ،  مههاریت 1راسههترقهه   ینههیزمبیسهه

 نیههو ا یرا بررسهه خههکیم ۀو عصههار دیههآ د   یمههیسا 

 و 5/1 ،6 بیههفههو  بهه  ترت بههاتیترک یبههرا را زمههانمههدت 

 .کردند گزارش ما  1
 

 هاست مار شد   ا عفار  ین زم  بهاس هاس مورد مخالاه در ظد    بنجه سانااردار زمان مد م انگ   ا     مااعس -1جدول 

 مورد آزماعا 

پس از  انبارداري زمان مدت

 (ماه) يمارتاعمال 
 تيمار هايغده در مطالعه مورد متغيرهاي

 (گرم) جوانه وزن )درصد( زنی جوانه (گرم 011 بر گرم) رطوبت 

6 9/91a 6d 6d 

5/1 1/96b 6d 6d 

1 1/11c 11/1c 16/6c 

5/1 9/11d 6/16b 11/17b 

6 1/61e 6/51a 15/161a 

.)آزمون چند دامن  دانكن( درصد همتند 5دار در س   احتماج فاقد اختت  معنی ،مشاب  در هر ستونحرو   دارای یهامیانگین

1- Russet  
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 ي آزمایشیهاغلظت عصاره

مهورد   ۀانه گسه   یهها عصهار  از  کیه  ههر غلظت   یافزا با

 هها، غهد   رطوبهت  افهت  تهر، یگهر  در    1تا  5/6 ازاستفاد  

یمعنه  شهك   به   هها جوانه   که   وزن و یزنه جوانه   درصهد 

 1به    1 از هها عصهار  غلظهت    ی. افهزا افهت ی کاه  یدار

 از کیههه چیدر هههه یداریمعنههه رییهههتغ تهههر،یگهههر  در  

 نیهههمههرا  نداشههت. بهه  ا بهه  م ا عهه  مههورد یهههاسههنج 

 یهههاعصههار  تههریگههر  در   1 و 1 یهههاغلظههت بیههترت

و حفه    ینه یزمبیسه  یزنه جوانه   کنترج در یمورد بررس

از  تههرموفهه  یداریمعنهه شههك  بهه  آنههها رطوبههت مقههدار

 انیه پا. در اسهت  کهرد  عمه    مارهها یت ریشاهد و سها  ماریت

غهد   رطوبهت  مقهدار  ،ینگههدار  ۀدورچههار  و ششه     ما 

 و 5/11 بیه ترت به   ،هها عصهار   تهر یگهر  در    1 ماریت یها

 مههاریت یهههامقههدار رطوبههت غههد    از  یبهه درصههد 1/6

 یهها غهد   یدور ، درصهد جوانه  زنه    نیشاهد بود. در همه 

 ،یچهههار  و ششهه  نگهههدار یهههامهها  یبههراشههاهد  مههاریت

 گهر   1 مهار یت یهها غهد   یزنه جوانه  با درصهد   م یمقا در

 برابههر 11 و 7 بیههترت بهه  ،یشههیآزما یهههاعصههار  تههری  در

 یهها جوانه   وزن مجمهو  متوسهط   ب،یه ترت نیهمه  ب  .بود

 گهر   1غلظهت   بها  شهد   مهار یت یهها غد  یبرا زین یدیتو 

 شههاهد مههاریت بهه  نمههبت یشههیآزما یهههاعصههار  تههری  در

 نیههدر ا مههه  ۀنكتهه. افههتیدرصههد کههاه   76از   یبهه

شهد    مهار یت ۀزدجوانه   یهها درصهد غهد     یم ا ع ، افهزا 

 ،شههاهد مههارینمههبت بهه  ت ،تههریگههر  در   5/6 بهها محلههوج

 در یدیههتو  یهههاجوانهه  یکلهه وزن حههاج نیهها بهها. سههتا

 مهار یت یهها غهد   وزناز  شهتر یشهاهد کماکهان ب   یهها غد 

 هها عصهار  از  کیه  ههر  رته یدر   گهر   5/6 محلهوج  بها  شد 

 از)اعهه   هههاجوانهه  شههك  یبررسهه(. 1 جههدوجمانههد ) یبههاق

 بها  شهد   مهار یت یهها غهد   در( شهد   نكهروز  و افت ی  یرو

 نیهها در یشههیآزما یهههامختلهه  عصههار   یهههاغلظههت

 بهات یترک ریته ث  یگهزارش شهد  بهرا    مه  یمكان بام ا ع ، 

 رددا یهها همخهوان  غهد   یزنه در کنتهرج جوانه    یمونوترپن

اثهههر  ریهههز ۀیفرضههه رسهههدیمههه نظهههر بههه (. 1)شهههك  

 و یمونههوترپن بههاتیترک یحههاو یهههاعصههار  یکننههدگمهار

را  پتوسیو اکههها  اسههه وخدوس یههههاعصهههار  جملههه  از

 ریههعوامهه  غ": دهههدیمهه  یتوضهه ههها یههنظر ریبهتههر از سهها

 نیه موجهود در ا  یا كله  ایه و  یلیبتها کربهون   ایه اشبا  آ فها  

 مهت  یمر یهها سهلوج  در بیآسه  جهاد یا  یه طر از هاعصار 

 نههدیفرا نیهها در را یبازدارنههدگ نقهه  هههاجوانهه  ییانتههها

 تههنف  زانیههم ،بههاتیترک نیهها حضههور در. کننههدیمهه فههایا

. رودیمه  بهاو  تشهد  به   ییانتهها  مهت  یمر بافت یهاسلوج

 یچربهه کهه  رودیمهه  یپهه یاگونهه  بهه  تیوضههع نیهها

دچههار   یه ناح نیه ا یهها سهلوج  ییغشها  ۀواریه د در موجهود 

 معههر  در مههت یمر بافههت و شههودیمهه دیشههد  یاکمهها

 ۀواریههد ،حا ههت نیهها در. ردیههگیمهه قههرار یشههیاکما تههن 

 ییرطوبههت، کههارا  عیسههر ندادضههمن از دسههت   ییغشهها

 ییعملكردههها رونیهها از و دهههدیمههخههود را از دسههت  

یمه  مخته   سهلوج  درون به   ییغهذا  عناصهر  انتقهاج  مانند

به  مهر  سهلوج و نكهروز شهدن       طیشهرا  نیه ا ۀهمه . شود

 و سههوخت  یحهها ت هههاجوانهه  نیهها رههاهر. انجامههدیمههآن 

 غلظهت  چنانچه   حهاج . ردیه گیمه  خهود  به   یاپنبه   چو 

 شهود،  کمتهر  یبخشه  اثهر  آسهتان   حهد  از یمونهوترپن  عام 

و  شههوندیمهه کیههتحر ینههواح نیهها در یبجههان یهههاجوانهه 

و  نهد تر یه رر هها جوانه   نیه ا. کننهد یمه  تیشرو  ب  فعا 

  از یدیههههههتو  یهههههههانمههههههبت بهههههه  جوانهههههه   

 یکمتهر  یشه یرو حجه   و ضهخامت  ییانتهها  یهها مت یمر

 ;Sorce et al., 2005; Song et al., 2009)دارنههد

Gomez et al., 2013)" . 
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 بببزنیجوانه    ابخوودو  و اکال  تو  عفارۀ  ازدارندگی ا  

 ت مار شد  ین زم  بهاس هاس مورد مخالاه در ظد    بنجه یشعآزما سهاعفار    م انگ   ا   ظل  سعماا - 3جدول 

 هاي تيمارمتغيرهاي مورد مطالعه در غده )گرم بر ليتر( غلظت عصاره

 )گرم(وزن جوانه  ()درصد زنی جوانه گرم( 011)گرم بر رطوبت  

6 16/11c 56/19b 16/66a 

5/6 56/11b 66/17a 15/51b 

1 16/11ab 11/9c 16/16c 

1 66/19ab 96/1d 91/6d 

1 16/19a 11/1d 66/6d 

 .(دانكن دامن  چند آزمونهمتند )درصد  5در س   احتماج  داریاختت  معن فاقد ،حرو  مشاب  در هر ستون دارای یهامیانگین         
 

 ,De Vries) د وریهه بهها آنچهه     یههتحق نیهها جینتهها

 ,Kleinkopf & Frizer) و فریهههزر نكهههو یکل، (1999

 (Vaughn &, 1991 و اسپنمهههههر واگهههههن، (2002

(Spencer  و گههههودرزی و کلونههههدی(Goodarzi & 

Kalvandi, 2014) نعنههاو  ا یسهه ۀریههز اهههانیدر مههورد گ 

هههر چنههد در  ،دارد یهمخههوانانههد د داگههزارش و میخههک 

بهها  بههاتیترک نیهها یقههدرت مهارکننههدگ  ۀمههیمههورد مقا

 د.داارا    روشن یریتصو توانینم گریكدی

 

 آزمایشیهاي ترکيب عصاره

 و داریمعنههانههد  امهها  یاثههر  یآزمهها مههورد ۀعصههار نههو 

مههورد  یههها سههنج راتییههتغ زانیههم بههرجا ههب توجهه   

 محلهوج  ،(1)جهدوج   جی. م هاب  نتها  اسهت  داشهت  م ا ع  

و  اسهه وخدوس یهههاعصههار  یممههاو ریمقههاد یحههاو

 ههها،غههد  یزنههدر مهههار جوانهه   (OS+OK) پتوسیاکهها 

 کههرد  عمهه  ،ییتنههها بهه  عصههار از دو  کیهه هههرتههر از به

نمههبت بهه   ،یبههیترک محلههوج كمههان،ی غلظههت در. اسههت

 بهه  اسهه وخدوسو  پتوسیاکهها  یهههاعصههار از  کیهه هههر

جوانهه  در درصههد 11و  5/11بهه  کههاه   موفهه  بیههترت

 از افته  ی  یه رو یهها جوانه   وزن. اسهت  شهد   هها غد  یزن

 ،ینگهههدار ۀدور انیههپا در زیههن مههاریت نیهها یهههاغههد 

 یهههاعصههار  بهها شههد  مههاریت یهههاغههد  بهه  نمههبت

 برابههر بیههترت بهه  یکاهشهه ،اسهه وخدوسو  پتوسیاکهها 

 مهه ثرتراز  کهه  دهههدیمهه نشههان رادرصههد  5/7و  5/19

جوانهه  کنتههرج در (OS+OK) یبههیمحلههوج ترک بههودن

شههد  بهها  مههاریت یهههاغههد . دارد تیههحكا هههاغههد  یزنهه

 ییتنهها  به  که    ییهها غهد   به   نمهبت  (OS+OK)محلوج 

 اسه وخدوس  ایه  پتوسیاکها   عصهار   دواز  یكه یاثهر   تحت

 زمهان . انهد داشهت   یتهر یخهوا  طهوون   ۀدور ،قرار گرفتنهد 

 زیههن (OS+OK) مههاریت یهههاغههد  در هههاجوانهه  رهههور

 از پهه . اسههت شههد آغههاز  رتههریروز د 7متوسههط  طههوربهه 

 جههادیدر کنتههرج و ا اسهه وخدوس ۀعصههار مههار،یت نیهها

 مه ثرتر  یفه یبه  صهورت خف   هها غهد   یزنه در جوانه   ریت خ

 .  پتوسیاکا  ۀعصار تا است بود 

 

 ت مار شد  ین زم  بهاس ظد  اس مورد مخالاه درهبنجه    آزماعشی ۀعفار نوعم انگ   ا     مااعس - 7جدول 

 هاي تيمار*متغيرهاي مورد مطالعه در غده نوع عصاره

 )گرم(وانه وزن ج )درصد(زنی جوانه گرم( 011)گرم بر  رطوبت 

 9/16b 7/11b 11/15b (OS) اس وخدوس

 1/16c 1/11a 16/11a (OK) اکا یپتوس

 9/19a 5/11c 15/11c (OS+OK)+ اکا یپتوس اس وخدوس

 .(دانكن دامن  چند آزمونهمتند )درصد  5در س   احتماج  داریاختت  معن فاقد ،حرو  مشاب  در هر ستون دارای یهامیانگین





 

2 

 

 بببزنیجوانه    ابخوودو  و اکال  تو  عفارۀ  ازدارندگی ا  

، اثهر  6و  5ههای  ههای ارا ه  شهد  در جهدوج    بر اساس داد 

زنهی و وزن  متقاب  غلظت و نهو  عصهار  بهر درصهد جوانه      

درصههد  5زمینههی در سهه   هههای سههیبهههای غههد جوانهه 

 . استدار معنی

زد  در هههای جوانهه بهه  درصههد غههد  تههر یههدق نگهها        

دههد اسهتفاد  از محلهوج    پایان دورۀ نگههداری نشهان مهی   

اکهههها یپتوس و اسهههه وخدوس  ترکیبههههی دو عصههههارۀ  

(OS+OK)   گههر  در  یتههر بهتههرین تیمههار    1بهها غلظههت

زمینهی اسهت و   ههای سهیب  برای کنترج جوانه  زنهی غهد    

 مهههارههها را زنههی غههد مهها  جوانهه  5/1بههی  از  توانههدیمهه

هههای زنههی غههد  . ایههن تیمههار در کنتههرج جوانهه    کنههد

نمههبت بهه  تیمارهههای بهها مقههدار مصههر     زمینههیسههیب

 یشههكلشههتر عصههارۀ اکهها یپتوس بهه    مشههاب  و حتههی بی 

نیهاز به  وجهود حهداق       شهتر یپ. اسهت  تهر موفه   داریمعنه 

ترکیبههات مونههوترپنی در هههوای اطههرا      مهه ثرغلظههت 

 مهه ثرههها را بههرای دسههتیابی بهه  اثههر بازدارنههدگی    غههد 

 دیه ت کهها مهورد   زنهی غهد   ترکیبات مونهوترپنی بهر جوانه    

 جینتههابهها  کهه  نتههایج ایههن م ا عهه   اسههت بههود محققههان 

 ,.Kleinkopf et al)دارد  یهمخههوان آنههها قههاتیتحق

رسهد وجهود انهوا  مختله  ترکیبهات      . ب  نظهر مهی  (2003

هههایی کهه  در سههاختار مو كههو ی  ترپنههی و بهه  ویههه  فههر  

، عهتو  بهر   دارنهد خود اکمهیهن متصه  به  حلقهۀ بنزنهی      

زنههی، قههادر بهه  ایجههاد اثههر  قههدرت بیشههتر در مهههار جوانهه 

مونههوترپنی همههتند. ایههن سههینرژیک بههر سههایر ترکیبههات  

تههر عصههارۀ ترکیبههی مههورد اسههتفاد  در موضههو ، اثههر قههوی

را نمههبت بهه  هههر عصههار  بهه     (OS+OK)ایههن تحقیهه   

 ;Reynolds, 1987)دههد  تنههایی به  خهوبی توضهی  مهی     

Steven et al., 1991). 
 

 زم نی اناار شد زنی ب  صد جوانهدر    سانااردار زمانعفار  و مد   نوع ،ا   ظل     انگ م  سعماا -5 جدول

 نوع عصاره )ماه( مدت انبارداري
 (گرم بر ليتر) آزمایشی يهاعصارهغلظت 

 4 2 0 5/1 )شاهد( 1

 زمان برداشت

 6 6 6 6 6 + اکا یپتوس اس وخدوس

 6 6 6 6 6 اس وخدوس

 6 6 6 6 6 اکا یپتوس

 ما  5/1

 6 6 6 6 6 اکا یپتوس + اس وخدوس

 6 6 6 6 6 اس وخدوس

 6 6 6 6 6 اکا یپتوس

 ما  1

 6 6 6 1/9 1 + اکا یپتوس اس وخدوس

 6 6 6 1/9 1 اس وخدوس

 6 6 6 9 1 اکا یپتوس

 ما  5/1

 6 6 6 11 17 + اکا یپتوس اس وخدوس

 1 1 9 11 16 اس وخدوس

 9 7 15 11 11 اکا یپتوس

 ما  6

 7 9 11 166 77 + اکا یپتوس اس وخدوس

 15 11 16 166 79 اس وخدوس

 11 15 11 166 77 اکا یپتوس

             LSD= 111/1  
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 بببزنیجوانه    ابخوودو  و اکال  تو  عفارۀ  ازدارندگی ا  

آزمایشبی   يهبا عصباره  منتخبب  ماريت جینتا ۀسیمقا

 و کلروپروفام

پههودر کلروپروفهها  و   مههاریدو ت ییکههارا ۀمههیمقا جینتهها

+ اسهههه وخدوس ۀعصههههار تههههریگههههر  در   1محلههههوج 

 (م ا عهه  نیهها منتخههب مههاریت) (OS+OK) پتوسیاکهها 

 (1 جههدوج) یشههیآزما یهههاغههد  یزنههجوانهه  تیعبههر وضهه

کلروپروفها  قهادر به  کنتهرج قهاطع       مهار یت دههد یمنشان 

 کهه  یطهور  به   ،هاسهت غهد   یزنه جوانه   ریناپهذ و برگشهت 

 یههها دارادرصههد غههد  5/1تنههها  ینگهههدار ۀدور انیههپا در

( یرشههد تیحههداق  وضههع در) افتهه یرشههد  ییهههاجوانهه 

 ها  رشد جوان  ماریت نیا یهاغد  ریسا. در ندا بود

منتخهب   مهار یهها در ت غهد   یزنه قاب  مشاهد  نبود. جوانه  

 (OS+OK) پتوسی+ اکهها اسهه وخدوس ۀعصههار یبههیترک

تهها  مهار یت نیه سهو  بهمهن مها  آغهاز شهد. ا      ۀدهه   یه از اوا

اسههفند مهها  موفهه  بهه  کنتههرج نمههبتاا کامهه          یههاوا

مها  چههار  به  بعهد، اگهر       انیه هها شهد. از پا  غد  یزنجوان 

 یهها غهد   ینگههدار  یشهد، امها بهرا     یاثهر ضهع   نیه چ  ا

 کماکان قاب  قبوج بود. طیشرا یبذر

+  اسهه وخدوس یبههیترک مههاریاثههر ت ،در هههر حههاج       

 تههر یضههع یداریبهه  شههك  معنهه (OS+OK) پتوسیاکهها 

 شههههد  یابیههههکلروپروفههها  ارز  یاز قهههدرت بازدارنههههدگ 

 .است 

 

  

 
 

 ،راب   اال )+ اکال  تو  ابخوودو گ م در ل ت   1 ت ک ای م لولت مار شد   ا  ین زم  ب ۀظد -2شکل 

 نگندارس ۀدر پاعان دورپاع    و کل وپ وفام )   اال چپشاهد )
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 ین زم  ب سهاظد   گ م   حس )وزن جوانه     سانااردار زمانعفار  و مد   نوع ،ظل   ا     انگ م  سعماا -6 جدول

 يانباردارمدت 

 ماه()
 عصاره نوع

 (گرم بر ليتر)غلظت عصاره 

 4 2 0 5/1 (شاهد) 1

 زمان برداشت

 6 6 6 6 6 + اکا یپتوساس وخدوس

 6 6 6 6 6 اس وخدوس

 6 6 6 6 6 اکا یپتوس

 ما  5/1

 6 6 6 6 6 + اکا یپتوساس وخدوس

 6 6 6 6 6 اس وخدوس

 6 6 6 6 6 اکا یپتوس

 ما  1

 6 6 6 11 11 + اکا یپتوساس وخدوس

 6 6 6 16 11 اس وخدوس

 6 6 6 16 11 اکا یپتوس

 ما  5/1

 6 6 11 11 59 + اکا یپتوساس وخدوس

 7 16 11 51 57 اس وخدوس

 11 15 11 55 59 اکا یپتوس

 ما  6

 1 11 11 199 116 + اکا یپتوساس وخدوس

 16 16 56 167 115 اس وخدوس

 11 11 166 111 111 اکا یپتوس

               LSD= 111/1  

 

 ارزیابی حسی

 یحمهه یهههانمههر  یبررسهه ،ینگهههدار ۀدور انیههپا در

 مهار یت یهها ینه یزمبیسه  ۀشهد  پهز و سهر   آ  یهها نمون 

 ۀعصهههار تهههری  در گهههر  1 منتخهههب مهههاریتشهههد  بههها 

 یو گردپاشهههه (OS+OK) پتوسی+ اکهههها اسهههه وخدوس

کهه  گههرو   دهههدیمههشههد  بهها پههودر کلروپروفهها  نشههان   

 ،دیههت ک مههورد یكیارگههانو پت یهههایهگههیاز نظههر و ا یههارز

 یداریاخههتت  معنهه  مههاریدو ت نیهها یهههانمونهه  نیبهه

شههاهد در هههر دو   یههها. نمونهه اسههت نههداد  ریتشههخ

 مههاریت دونمهبت بهه    ،و سههر  شههدن پهز آ  پخههتآزمهون  

از گههرو   یکمتههر ازیههامت یداریبهه  شههك  معنهه  ،گههرید

 یچمههبندگ(. 9)جههدوج  اسههت  کههرد افههتیدر ا یههارز

  

 

آن  یو انباشههت قنههد کاهنههد  و در پهه     یافههزا بافههت،

 و یتههردآ  پههز، کههاه   یهههانمونهه  ۀمههزشههدن  نیریشهه

تجمهع قنهد     یه حصهوج سهر  شهد  به  د     م رنهن  یرگیت

 حاصهه  یهمگهه کهه  تردیمهه واکههن  دیتشههد و ،ایههاح

 یاصههل  یههاز جملهه  دو بههود هههاغههد  یزنهه جوانهه   یافههزا

د. شه  اعهت  شهاهد   یهها از نمونه   ا یه گهرو  ارز  یتیرضانا

 جینتهها زیههن (Gomez et al., 2013)گههومز و همكههاران 

 ینههیزمبیسهه ۀشههد سههر  یهههانمونهه  مههورد در یمشههابه

 اسهه وخدوسنعنهها و   یغلهه ۀشههد  بهها عصههار   مههاریت

و  طعهههه در  ینههههام لوب رییههههو تغ کردنههههدگههههزارش 

شههد  گههزارش  سههر  یهههانمونهه  یرههاهر یهههایهگههیو

 .نكردند
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 بببزنیجوانه    ابخوودو  و اکال  تو  عفارۀ  ازدارندگی ا  

 ت  گ م در ل 1 یا شد   ا م لول ت ک سنگندار ین زم  بهاس )گ م  در نمونه هاو وزن جوانه یزننهم انگ   درصد جوا  مااعس -4 جدول

 سنگندار ۀدور انعو پودر کل وپ وفام در پا  تو  + اکال ابخوودو  سهاعفار 

هاي ویژگی مورد مطالعه در غده

 زمينیسيب
 زمان مقایسه

 تيمارهاي آزمایش 

 
 گرم در ليتر 2محلول 

 اسطوخدوساکاليپتوس+ 
 کلروپروفام

 درصد جوان  زنی
 هاس وك آماری میانگین نگهداری ۀپایان دور

9a 5/1b 

 11a 1/1b )گر ( هاوزن جوان 

 درصد جوان  زنی
 هاس وك آماری میانگین ما  چهار  نگهداری

5/1a 6b 

 1a 6b )گر ( هاوزن جوان 

 .دانكن( یاچند دامن  آزمونهمتند )درصد  5در س   احتماج  داریفاقد اختت  معن ،تونحرو  مشاب  در هر س دارای یهامیانگین

 

 ،نانا ۀعفارشد   ا  سنگندار ین زم  ب ۀشد ف آورس سهانمونه یحس یا عارز جعنتا -2 جدول

 شاهد  نمونکل وپ وفام و  پودر

 فرآوريروش 

 
 

 تيمارهاي آزمایش

 شاهد
 در ليتر گرم 2محلول 

 اسطوخدوسيپتوس+ اکال
 کلروپروفام

 پزآ 
س وك آماری 

 هایانگینم
5/11b  61/16a  11/16a  

 سر  شد 
س وك آماری 

 هایانگینم
16/7b  16/11a  11/11a  

 .(دارمعنی اختت  حداق  آزمونهمتند )درصد  5در س   احتماج  داریفاقد اختت  معن ،ستون هر در مشاب  حرو  دارای یهامیانگین

 

 گیرینتیجه

 و دارنهههد فهههرار یتیمهههاه ،یمونهههوترپن بهههاتیترک      

و حفهه  غلظههت  نهه یبه مههاریبهه  ت یابیدسههت نیبنههابرا

 اطههرا  یهههوا در بههاتیترک نیهها ازیههن مههورد اثههربخ 

 و تسه آنها کهاربرد تكهرار   ازمنهد ین ،شهد   انبهار  یهاغد 

 از -هههام  فهه  گههریبهها د ینیگزیجهها قابهه  نههد،یفرا نیهها

. مههتین اسههتفاد  وردمهه محلههوج غلظههت  یافههزا جملهه 

 بیههترک تههریگههر  در   1 مههاریبهها توجهه  بهه  انتخهها  ت 

 16و مصههر   پتوسیاکهها + اسهه وخدوس یهههاعصههار 

 لههوگر یهههر ک یبهه  ازا یبههیترک ۀعصههار یسههیسهه

ههههر تهههن  یبههه  ازا شهههودیمحصهههوج، مشهههخر مههه

 گهر   16 شهام  )گهر  عصهار     16مقهدار   ،ینه یزمبیس

  

 

 

 و اسهههه وخدوس ا یههههاز دو گ کیههههعصههههار  از هر

خواههد   ازیه ن مهار یت اعمهاج  نوبهت  ههر  یبرا( پتوسیاکا 

نوبههت اسههتفاد  از  5 ،ینگهههدار ۀدور در رو نیهها ازبههود. 

اسهاس مقهدار    نیه خواههد بهود. بهر ا    ازیه محلوج مهورد ن 

 عصهار   گهر   56)گهر    166که  مصهر  عصهار  برابهر     

یبههرآورد مهه ینههیزمبیسهههههر تههن  یازا بهه ( ا یهههههر گ

اثههر  ۀمشههاهد  ،یههتحق نیهه. موضههو  مههه  در ا شههود

 عصههار  نههو  دو مههانمزهمصههر   یکننههدگ دیتشههد

موجههود در  مهه ثر جههز  دارهنیاکمههاز سههاختار  ی)ناشهه

 دوز یننهههدگککیهه تحر اثههر و  (اسهه وخدوس  ۀعصههار 

  هههاغههد  یزنههجوانهه  در هههاعصههار  تههری  در گههر  5/6

 



 

 52 

74-60ص /2372 نار و تا ستان /66/ شمار  22/جلد صناعع ظذاعی یاا  منندب ت ا  

 

 افهت ی یمشهابه  گهزارش  نیشه یپ اتم ا عه  در که   است

در  شههتریب ۀزدجوانهه  یهههاغههد  درصههد رغهه بهه  .نشههد

 یکلههه وزن ،ههههاعصهههار  تهههریگهههر  در   5/6 مهههاریت

 وزناز  کمتهههر کماکهههان مهههاریت نیههها یههههاجوانههه 

 شاهد بود. ماریت یهاجوان 

 نشههههههان  یههههههتحق نیههههههمجمههههههو ، ا در      

 و اسهه وخدوس ۀعصههار تههو   کههاربرد کهه  دهههدیمهه

 یبهههرا مناسهههب یانههه یگز توانهههدیمههه پتوسیاکههها 

 انیههم یبههاردارکلروپروفهها  در ان بهها شههدن نیگزیجهها

اسههتفاد  از آن  آنكهه یبهه باشههد ینههیزمبیسهه مههدت

 ینه یزمبیسه  ۀمهز  و یحمه  تیه بر م لوب یمنف یریت ث

 بها . باشهد  داشهت   (کننهد   مصهر   نگا  از)شد   یفرآور

 یمونهوترپن  مع هر  یهها عصهار   گهر ید ۀم ا ع حاج، نیا

و  مه ثرتر  بهات یترک افتنیه با ساختار مشهاب  به  منظهور    

محصههووت  یهههایهگههیود آنههها بههر کههاربر یاثههر احتمهها 

در حهذ  کامه     توانهد یمه  ینه یزمبیسه  ۀشهد  یفرآور

 راهگشهها ینههیزمبیسهه ینگهههدار ۀچرخههکلروپروفهها  از 

 .باشد
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Abstract 

Sprouting is responsible for about 12 to 15 percent of the potato waste storage. Despite of 

effective existing methods, such as the use of chloropropham to control potatoes sprouting, the 

emergence of harmful aspects due to application of this chemical preservative, and growing 

interests of consumers towards healthy foods, persuade us to use natural compounds to inhibit 

potato sprouting. In response to this need, Eucalyptus and Lavender extracts with different levels 

of concentrations, 0, 0.5, 1, 2, and 4 g / L, were used each month to control sprouting 

(germination) of storage potatoes, Agria germin, for 6 months. A group of tubers were only 

treated by 37g chlorpropham (5 purity). Data were analyzed by completely randomized design 

with 3 replications and factorial experiment at 5% statistical level. Results showed that with 

increasing the concentration of extracts from 0.5 g/l to 2 g/l, potato sprouting was controlled 

more effectively and significantly. Further increase in concentration of extracts did not have any 

effect. Usage of these extracts at concentration of 0.5 g/l stimulated the tuber sprouting 

compared to the control. Using a concentration of 2 g / l of Eucalyptus and Lavender extract, 

germination of the tubers decreased 64 and 82 percent respectively, and also total weight of the 

sprouts declined 79 and 86 percent, respectively. The best effect was achieved by 2 g/l 

combination extract of Eucalyptus and Lavender which showed more than 90 percent reduction 

in tubers sprouting. Organoleptic evaluation of the boiled and fried potatoes, treated with 

chlorpropham (CIPC) or the combined extract of Eucalyptus and lavender, did not showed 

significant differences, but both of them, received more points compared to the control tubers. 
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