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چکیده
آلودگیهای میکروبی ،یکی از علتهای اصلی ضایعات پس از برداشت تولیدات کشاورزی است .روشهای مختلفی
ازجمله استفاده از قارچکشها برای مهار آلودگیهای میکروبی وجود دارد ،اما روش استفاده از قارچکشها ،عالوه بر
ایجاد مقاومت در عوامل بیماریزا باعث آلودگیهای غذایی و زیستمحیطی میشود ،طوری که اکنون مقررات
سختگیرانهای برای باقیمانده میزان سموم در قسمت خوراکی محصوالت تازه اعمال میشود .از طرف دیگر ،مصرف-
کنندگان ،محصوالت ارگانیک بدون هیچگونه آلودگی میکروبی را ترجیح میدهند .این دالیل ،ضرورت جستجوی
جایگزینی قارچکشهای طبیعی بهجای قارچکشهای مصنوعی را در صنعت بستهبندی ایجاب میکند .بستهبندی
فعال ،از طریق آزادسازی و انتشار مواد ضد میکروبی در سطح میوهها و سبزیها ،باعث حفظ ویژگیهای حسی از جمله
شادابی و درخشندگی تولیدات کشاورزی ،افزایش عمر انباری و حفظ سالمت آنها و در نتیجه کاهش ضایعات پس از
برداشت میشود .استفاده از ترکیبات طبیعی مانند کارواکرول با خواص ضدقارچی در شبکه فیلم بستهبندی بهعنوان
یکی از راهکارهای مهار آلودگیهای میکروبی مطرح است که در این مقاله به آن پرداخته میشود .مشاهدات نشان داد
که محیطکشت حاوی فیلم بستهبندی بدون کارواکرال بیشترین و محیطکشت حاوی فیلم دارای  2درصد کارواکرول
کمترین قطر میسیلیوم را داشتهاند.
واژههای کلیدی :آلودگی قارچی ،بستهبندی فعال ،عملکرد فیلم ،ضایعات کشاورزی.
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Abstract
Microbial contaminations are one of the major causes for the postharvest agricultural wastes.
There are various methods, including the use of fungicides to control microbial contamination,
but this method is causing resistance to pathogens as well as environmental problems. At
present strict regulations are enforced regarding the minimum residue toxins levels in the edible
portion of the fresh produce. On the other hand, consumers prefer the organic products without
any microbial contaminations. These reasons are necessary to look for the natural fungicides in
the packaging industry instead of synthetic fungicides. Active packaging, through the release of
antimicrobial substances on the surface of fruits and vegetables, preserves the sensory properties
such as the vitality and radiance of agricultural products, extending their shelf life and safety
and thus decreasing the postharvest wastes. The use of natural compounds such as Carvacrol
with the antifungal properties in the packaging film matrix is considered as one of the strategies
for controlling microbial contaminations that is discussed in this article. Observations showed
that the medium containing carvacrol-free packaging film had the highest and the medium
containing 2% carvacrol had the lowest mycelium diameter.

Keywords: Active packaging, Agricultural wastes, Fungal contamination, Packaging function.
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مقدمه

و دور نیز بسیار مهم است .جابجاییهای طوالنیمدت

میوهها و سبزیها ،از مهمترین تولیدات کشاورزی بوده

در دورههای بلندمدت ممکن است باعث افزایش

و منبع غنی از ویتامینها ،فیبرها و ترکیبات محرک

ضایعات و در نتیجه تحمیل ضرر و زیان اقتصادی شود.

سالمتی انسان هستند .این محصوالت نهتنها بهدلیل

تخمین زده شده است که حدود  20الی  25درصد

فراهم کردن مواد معدنی و ویتامینها و اسیدهای آلی

میوهها و سبزیها در کشورهای در حال توسعه پس از

در رژیم غذایی بلکه بهعلت غنی بودن از آنتی-

برداشت از بین میرود که این آمار در کشورهای

اکسیدانها و فیبرها که اثرات مفیدی بر سالمت انسان

پیشرفته بسیار کمتر است [ .]6بر اساس گزارشهای

دارند ،از نظر اقتصادی و ارزش تغذیهای خیلی مهم

سازمان خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد

(فائو،)1

هستند .بنابراین ،امروزه تقاضا برای محصوالت تازه و

یک سوم مواد غذایی تولیدی برای مصرف انسان ،پس

سالم در سطوح مصرفکنندگان بهدلیل افزایش آگاهی

از برداشت ،حین حمل و نقل و انبارداری توسط عوامل

مردم در مورد اثرات سودمند محصوالت تازه نسبت به

بیماریزا آلوده شده و از بین میرود [.]7

محصوالت فرآوری شده ،چه از طریق ترویج فعاالن

پی بردن به علت اصلی ضایعات پس از برداشت و

حوزه سالمت و چه از طریق رسانههای جمعی ،رو به

اتخاذ روشی کارآمد برای مهار آنها و حفظ کیفیت

افزایش است .عالوه براین ،میوهها و سبزیها با تنوع

محصوالت کشاورزی ،مهمترین گام در طول زنجیره

در رنگ ،شکل ،طعم و مزه مورد عالقه بسیاری از

تولید تا مصرف است [ .]8آلودگیهای میکروبی یکی

مصرفکنندگان با سلیقهها و رژیمهای مختلف هستند

از عاملهای اصلی افزایش  30درصدی ضایعات پس از

[ .]1درخشندگی میوهها و سبزیها نیز یک عامل مهم

برداشت طی مراحل مختلف زنجیره تولید شامل

در پذیرش آنها توسط مصرفکنندهها است [.]2

برداشت ،جابجایی ،بستهبندی ،انبارداری ،و مصرف

میوهها و سبزیها ،بافتهای زندهای هستند که به-

است که باعث کاهش ارزش اقتصادی تولیدات

دلیل محتوای رطوبتی باال ،سوخت و ساز فعال و

کشاورزی میشود [.]5 ،9

طبیعت حساس ،در برابر تنشهای محیطی ،آسیب-

بیماریهایی که در قسمتهای مختلف گیاهان توسط

های مکانیکی و حمله عوامل بیماریزا (پاتوژنها)

عوامل بیماریزا ایجاد میشود تحت عنوان بیماریهای

بسیار آسیبپذیر بوده و از این نظر ،آنها را محصوالت

پس از برداشت نامیده میشود که عالمتهای این

فاسدشدنی در طبیعت معرفی کردهاند [ .]3همین

آلودگیها ممکن است در مزرعه یا طی مراحل

خصوصیات ،عمر انباری میوهها و سبزیها را محدود

برداشت ،حمل و نقل ،انبارداری و حتی پس از خرید

میکند و باعث زوال تدریجی آنها و تولید ضایعات

توسط مصرفکننده اتفاق افتد .قدرت یک عامل

کشاورزی میشود .بنابراین ،اگر در زمان برداشت و

بیماریزا برای شروع بیماری به عوامل متعددی از

پس از برداشت این محصوالت فسادپذیر ،بهدرستی با

جمله شرایط میزبان و شرایط محیطی بستگی دارد

آنها رفتار نشود ممکن است توسط مشتری پذیرفته

[ .]8آلودگیهای میکروبی پس از برداشت نه تنها

نشوند [.]4

کمیت بلکه کیفیت میوهها و سبزیها را تحت تاثیر

ضایعات پس از برداشت در هر نقطه از زنجیره تولید و

قرار میدهد و ارزش غذایی آنها با پیشرفت بیماری

بازارسانی ممکن است رخ دهد [ .]5از آنجایی که

بهتدریج کاهش مییابد [ .]10از آنجایی که بیشتر

مقوله تولیدات کشاورزی یکی از پایههای مهم در

میوهها و تعدادی از سبزیها ترکیباتی اسیدی هستند،

تجارت بینالمللی است ،جابجایی و رساندن سالم آن
بهدست خواهان و مصرفکننده نهایی در نقاط نزدیک

1

Food and Agriculture Organization of the
)United Nations (FAO
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بیشترین خسارت پس از برداشت محصوالت مربوط به

اسانسهای گیاهی ،ترکیبات طبیعی استخراج شده از

قارچها است [.]11

گیاهان هستند که مورد تائید سازمان غذا و دارو بوده

نفوذ قارچهای آلودهکننده به داخل میوهها و سبزیها

و چه به صورت مستقیم و چه در فاز بخار ،اثرات ضد

از راههای مختلفی امکانپذیر است ولی بیبشترین نفوذ

میکروبی دارند [ .]17مواد ضد میکروبی مانند اسانس-

از طریق منافذ ایجاد شده در پوست رخ میدهد [.]12

های گیاهی و اجزای آنها بهصورت بخار از شبکه فیلم

زمان بین آلودگی و ظهور عالیم تحت عنوان دوره

بستهبندی در فضای بسته آزاد شده و محصول و

پنهان شناخته شده و پس از گذشت این مدت،

فضای آن را ضدعفونی میکنند .این پدیده ،باعث مهار

عالمتهای آلودگی آشکار میشود [ .]13توقف فعالیت

گسترش پوسیدگی و بیماریهای پس از برداشت می-

قارچ آلودهکننده ممکن است در شروع آلودگی و یا در

شود [ .]18کارواکرول ،یک ترکیب فنولی است که

هر مرحله از رشد آن توسط عوامل مختلف بیرونی و

ممکن است بهعنوان ماده فعال با خواص ضدقارچی در

درونی صورت پذیرد [.]14

برابر طیف وسیعی از عوامل بیماریزا در سیستم

روشهای مختلفی برای مهار بیماریهای پس از

بستهبندی استفاده شود .بهعبارت بهتر ،کارواکرول،

برداشت و پوسیدگی محصوالت کشاورزی در طول

یکی از اجزای اصلی اسانس آویشن و مرزنجوش است

زنجیره غذایی وجود دارد که بهطور مستقیم و غیر

که توانایی مهار طیف وسیعی از عوامل بیماریزا را

مستقیم از رشد عوامل بیماریزا جلوگیری میکند

دارد [ .]19با توجه به موارد باال ،این مقاله به بررسی

[ .]14بستهبندی ،یکی از این روشها است که نقش

مشاهدات عینی ناشی از تاثیر فیلم بستهبندی فعال

اساسی آن بهعنوان یک عامل فیزیکی ،مانع ورود

حاوی کارواکرال بر فعالیت قارچهای دخیل در عمر

عوامل بیماریزا به محیط بستهبندی میشود [ .]15با

ماندگاری محصوالت کشاورزی میپردازد.

ترکیب کردن برخی از این روشها ،میتوان بهتر عمل
کرد و خطرات استفاده از قارچکشهای مصنوعی را

مواد و روشها

کاهش داد [ .]14یکی از راهکارهای جدید برای حفظ

طی پژوهشی ،تاثیر فیلم بستهبندی حاوی  2و 4

شادابی و درخشندگی تولیدات کشاورزی ،استفاده از

درصد کارواکرال روی دو قارچ آلترناریا آلترناتا و

بستهبندیهای فعال است [ .]2در حقیقت ،اتصال

بوتریتیس سینرا بررسی شد که نتایج مشاهدات عینی

ترکیبات فعال به شبکه اصلی بستهبندی ،اساس توسعه

آن در این مقاله ارائه میشود .این قارچها ،از مرکز ملی

بستهبندی فعال است .بنابراین ،بستهبندی فعال ،روش

ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بهصورت کشت فعال

یا نظامی است که ترکیباتی با نقش جاذب مواد از

تهیه شد .برای ارزیابی و مشاهده فعالیت ضدقارچی

محصول بستهبندی شده یا رهاکننده مواد به محصول

فیلم بستهبندی از جنس پلیاتیلن ،حاوی  2و 4

بستهبندی شده را در بر میگیرد .در مورد میوهها و

درصد کارواکرال ،به روش دیسک [ ،]20قارچهای فوق

سبزیها ،بستهبندی فعال از طریق آزادسازی و انتشار

در محیطکشت آگار قرار داده شد و بهمدت سه روز در

مواد ضد میکروبی و آنتیاکسیدان در سطح آنها

انکوباتور با دمای  25درجه سلسیوس و در شرایط

[ ،]16باعث حفظ ویژگیهای حسی (ارگانولوپتیکی)،

تاریکی قرار گرفتند (شکل  .)1پس از سه روز ،نمونهها

افزایش عمر انباری و حفظ سالمت آنها و در نتیجه

از انکوباتور خارج شده و با یکدیگر مقایسه شدند.

کاهش ضایعات پس از برداشت میشود [ .]2بهعبارت

عالوه بر این ،برای مشاهده کاربرد تاثیر فیلم بسته-

دیگر ،استفاده از ترکیبات فعال هراه با بستهبندی

بندی حاوی  2و  4درصد کارواکرال روی محصول

ممکن است آلودگیهای قارچی و میکروبی را کاهش

کشاورزی ،بهعنوان نمونه ،از دانه (آریل)های انار

دهد [.]15
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استفاده شد .بدینصورت که همراه دانههای انار در

آلترناتا و بوتریتیس سینرا در شکل  ،1مشاهده می-

ظرف بستهبندی ،قطعهای از فیلم فعال فوق با چسب

شود .بهعبارت دیگر ،این شکل تاثیر فیلم فعال حاوی

دو طرفه به قسمت باالی بسته از طرف داخل چسبانده

کارواکرول را در بازدارندگی رشد دو نمونه قارچ در

شد .نمونهها ،در دمای  25درجه سلسیوس بهمدت 6

شرایط آزمایشگاهی روی محیط کشت آگار ،پس از

روز قرار گرفتند (شکل .)2

سه روز قرار گرفتن در دمای  25درجه سلسیوس
انکوباتور نشان میدهد .میزان رشد قارچها با اندازه-

نتایج و بحث

گیری قطر هالههای رشد میسیلیوم روی محیط کشت

قارچ بووتریتیس سوینرا ( ،)Botrytis cinereaیوک

تعیین شد .مشاهدات عینی نشان داد که بیشترین

عامل بیماریزای نکروتروفیک 2گیواهی بوا گسوتردگی

قطر میسیلیوم در نمونه شاهد (محیط کشت حاوی

جهانی است که بیش از  ۲۰۰محصول مهوم اقتصوادی

فیلم بستهبندی بدون کارواکرال) و کمترین قطر

مثل سبزیها ،گیاهان زینتی ،غدهها و میوهها از جمله

هنگام استفاده از فیلم حاوی  2درصد کارواکرول است.

توتفرنگی ،انگور و غیره را تحت تأثیر قورار مویدهود.

از آنجایی که استفاده از اسانسهای گیاهی در مهار

ایوون قووارچ ،عموودتا بووه بوور هووا ،گوولهووا و میوووههووای

بیماریهای پس از برداشت میوهها نه تنها اثر سویی

محصوالت کشاورزی حمله میکند و مسئول خسارت-

ندارد بلکه طول دوره انبارداری آنها را نیز افزایش

های جدی قبل و پوس از برداشوت محصووالت اسوت.

میدهد [ ،]23برای بررسی تاثیر فیلم حاوی ماده

بیماری ناشی از این قارچ ،یک تهدیود جودی و دائموی

ضدقارچی کارواکرول روی یک محصول کشاورزی،

در گوجهفرنگیهای مزرعهای و گلخانهای در بسیاری از

دانههای انار داخل ظرف حاوی فیلم فوق قرار گرفتند.

کشورهای دنیا است که در ابتدا معموالً بر ها را آلوده

با توجه به نتایج مشاهدات عینی ،مشخص شد که

موویکنوود .رشوود قووارچ در دمووای  15الووی  20درجووه

فیلم حاوی کارواکرال مانع گسترش آلودگیهای

سلسیوس اتفاق میافتد .رطوبت نسوبی زیواد ،رطوبوت

قارچی روی دانههای انار پس از شش روز نگهداری در

آزاد در سطح گیاهان ،دمای مالیم ،مدت استقرار گیواه

دمای  25درجه سلسیوس شد .شکل شماره  ،2عدم

و فعالیتهای انسان در طول دوره مهومتورین عوواملی

آلودگی دانههای انار را پس از شش روز نگهداری در

هستند که باعث گسترش این قارچ میشوند [.]21

دمای اتاق ،داخل ظرف حاوی فیلم دارای کارواکرول 2

از طرفی دیگر ،قارچ آلترناریا بویش از  275گونوه دارد

درصد نشان میدهد .در صورتی که دانههای انار بسته-

که گونه غالب آن در اکثر خاکها و بافتهوای گیواهی

بندی شده توسط فیلم معمولی پس از سه روز کامال

آلترناتا ( )Alternaria alternataاست .ایون گونوه

دچار پوسیدگی شدند (شکل  .)3نصیری طالشی و

گسترش جهانی داشته و بیشتر میوهها و سوبزیهوا را

همکاران ( ،)1395بازدارندگی از رشد قارچ بوتریتیس
سینرا را با استفاده از اسانس گیاه رازیانه نشان دادند

سلوالز و پکتین متیلاستراز و گاالکتوناز دیواره سلولی

[.]23

مورد حمله قرار میدهد این قارچ با تولید آنوزیمهوای
را تجزیه کرده و با تولید اسیدآلترناریک ،سلول میزبان
را از بین میبرد ،مواد غذایی مورد نیاز خوود را جوذب
میکند و روی میزبان تاثیر میگذارد [.]22
نتایج مشاهدات عینی تاثیر فیلم بستهبندی حاوی ،0

 2و  4درصد کارواکرال روی دو نمونه قارچ آلترناریا
Nnecrotrophic pathogen

2
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شکل -1تصویر باال :رشد قارچ آلترناریا آلترناتا در ظرف دارای فیلم فعال از چپ به راست (شاهد2 ،درصد کارواکرول4 ،درصد کارواکرول)
تصویر پایین :رشد قارچ بوتریتیس سینرا در ظرف دارای فیلم فعال از چپ به راست (شاهد2 ،درصد کارواکرول4 ،درصد کارواکرول)

شکل -2دانههای انار پس از شش روز نگهداری در بستهبندی فعال حاوی  2درصد کارواکرول در دمای اتاق
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شکل -3دانههای انار پس از سه روز نگهداری در بستهبندی معمولی در دمای اتاق
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