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چکیده
بر طبق آمارنامه سازمان خواربار جهاني فائو در سال  2012ميالدي خرما در ايران توليد حدود يك ميليون و شانزده هزار تن
محصول را به خود اختصاص داده است .با توجه به فسادپذيري خرما وشرايط نامناسب پس از برداشت آن در ايران ميتوان
ضايعات اين محصول را  35 -30درصد برآورد كرد .در اين پژوهش پوشش خوراكي به منظور حفظ خصوصيات ظاهري و
كيفيت خرماي ارقام نرم در زمان انبارداري استفاده شد .اين آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي بصورت اسپليت پالت در
زمان اجرا گرديد .فاكتوراصلي شامل پوشش خوراكي متيل سلولز در  3سطح ( 3 ،0و 5درصد باضافه  0/3ميلي ليتر گليسرول
بازاي هر گرم متيل سلولز) فاكتور فرعي نيز شامل زمان نگهداري (نمونه برداري) در  7سطح  225، 135،180، 90 ،45 ، 0و
 270روز بود .نتايج نشان داد درصدهاي مختلف پوشش خوراكي متيل سلولز اثر قابل توجهي بر عمر انباري و حفظ كيفيت
محصول خرما داشت .خرماي پوشش داده شده با متيل سلولز داراي حداقل تغيير در ميزان رطوبت ،قند ،فعاليت آبي سطحي،
سفتي بافت ،آلودگي ميکروبي(باكتريهاي بي هوازي اختياري) و خصوصيات چشايي بويايي نسبت به شاهد مي باشند .پوشش
دهي با متيل سلولز  5درصد داراي ارجحيت مي باشد.
واژه های کلیدی :خرما ،متيل سلولز ،پوشش خوراكي ،ماندگاري

* مسئول مکاتباتleila_behbahani@yahoo.com:
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-1مقدمه

ارزيابي سطوح با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نشان

خرما با نام علمي  ، Phoneix dactyliferaگياهي از

داد در برش عرضي كشمش ،پوشش نسبتاً يکنواختي در

جنس فونيکس و خانواده پالماسه يا نخل است .بيشتر

اطراف نمونهها ايجاد شده كه ضخامت سطوح در تمام

گونههاي جنس فونيکس به عنوان گياه زينتي پرورش داده

قسمتها بطور متوسط  57/3ميکرون بوده است .همچنين

ميشوند و تنها گونهاي كه ميوه آن مصرف خوراكي دارد

در كشمشهاي پوشش داده شده رشد ميکروبي بطور

همان خرماي معمولي است( .)1اهميت غذايي خرما به

معنيداري كاهش نشان داد( .)15دل-وال 2و همکاران

علت ارزش تغذيهاي باالي آن مي باشد .خرما حاوي

( )2004در پژوهشي فيلمهاي خوراكي پايه كاكتوس و

مقادير بسيار بااليي از كربوهيدراتها مانند فروكتوز و

روشهاي مختلف استخراج لعاب آن را آزمايش نموده و

گلوكز ميباشد كه به علت سهولت هضم و قابليت انحالل

اثر آن بر رنگ ،بافت و كيفيت حسي ميوه توتفرنگي

در آب منبع فوري تأمين انرژي محسوب ميشود ( .)6بر

مورد بررسي قرار دادند .نتايج مشخص نمود استفاده از

طبق آمارنامه سازمان خواربار جهاني فائو در سال 2012

اين پوشش منجر به افزايش عمر انباري توتفرنگي

ميالدي خرما در ايران توليد حدود يك ميليون و شانزده

ميگردد( )12آيرانسي 3و تانك 4در سال  2004اثرات

هزار تن محصول را به خود اختصاص داده است(.)14

پوشش هاي خوراكي بر پايه متيل سلولز را روي از

باتوجه به اهميت اين محصول در ارتباط با تأمين مواد

دست رفتن آب و ويتامين ث در زردآلوهاي تازه بررسي

غذايي ،صنعتي و نقش آن در اقتصاد كشاورزي مناطق

كردند .نتايج نشان داد اين پوشش با پلياتيلنگليکول و

خرماخيز و همچنين به علت داشتن ويژگيهاي مناسب براي

استئاريك اسيد باعث كاهش از دست دادن آب و در

صادرات ،توجه به مشکالت و مسائل آن ضروري

تركيب با اسکوربيك اسيد و سيتريك اسيد منجر به

است( 10 .)6تا  15درصد خرماي توليدي در ايران هر ساله

كاهش هدر رفت ويتامين  Cميشود( .)11تقي زاده و

صادر مي شود .با وجود اين كه برخي از گونه هاي

همکاران ( )1392براي فرموالسيون پوشش سيب

خرماي توليدي ايران در جهان بي نظير است ،اما در زمينه

(كربوكسي متيل سلولز ،پکتين ،اسيد آسکوربيك ،اسيد

صادرات اين محصول ،كشور از رتبه و جايگاه مناسبي

سيتريك ،سروبات پتاسيم و پوتيليد هيدروكسي آنيزول)

برخوردار نيست .با توجه به محدوديت كشت و برداشت

را در  3تکرار مورد استفاده قرار داد .محلول پوشش دهنده

اين محصول در دنيا ،توليد و عرضه صحيح آن در بازار

سيب ،محتوي  2%كربوكسي متيل سلولز 2% ،يکتين1/9% ،

اهميت فراواني دارد .با اتخاذ راهکارهاي مختلف جهت

اسيد آسکورييك 1/9% ،اسيد سيتريك 2/98% ،سوربات

افزايش ماندگاري ميوهها و سبزيها ميتوان اين

پتاسيم و  0/16يوتيليد هيدروكسي آنيزول (درصد وزني-

محصوالت را در گستره زماني وسيعتر در اختيار مصرف

وزني) به عنوان محلول پوشش تهيه شد.تأثيرهاي پوشش

كننده قرار داد و يا به نقاط دور دست منتقل نمود بدون

روي كيفيت سيب شامل كاهش وزن ،سفتي يافت،

اين كه كيفيت محصول كاهش يابد .كيفيت ميوهها و

اسيديته قابل تيتر مورد ارزيابي قرار گرفت .سيب هاي

سبزيهاي تازه و ماندگاري آنها تحت تأثير عاملهاي

پوشش دار بعد از  40روز ميزان كاهش وزن كمتري را در

زيادي مانند اتالف آب ،قهوهاي شدن آنزيمي ،فسادهاي

مقايسه با سيب هاي بدون پوشش نشان دادند نتايج آزمون

بافتي ،رشد ميکروبي كاهش مييابد .قاسمزاده و همکاران

سفتي بافت نشان داد سيب هاي پوشش دار بافت اوليه

( )2008در آزمايشي از سه پوشش پکتين ،صمغ و نشاسته

حفظ

خود

را

براي پوشش دادن دو واريته كشمش بي دانه و شاهانه
سياه استفاده نمودند .بهترين پوشش در هر دو واريته ابتدا
پکتين ،سپس به ترتيب صمغ و نشاسته گزارش شد.
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تأثير پوشش خوراكي متيل سلولز بر خصوصيات كيفي و ميکروبي خرماي كبکاب 33
كردند .مقادير اسيديته قابل تيتر سيب هاي پوشش دار به

ميوه را كاهش داد .اين فيلم خوراكي بر روي خواص

طور شاخصي باالتر از نمونه هاي بدون پوشش بود .به

فيزيولوژيکي ميوه در طي زمان نگهداري بسيار موثر بود.

طور كلي استفاده از پوشش باعث افزايش ماندگاري و

فيلم موجب كاهش ميزان تنفس ،كاهش تغييرات در

حفظ كيفيت در طي دوره نگهداري سيب شد( .)4كمپر و

رنگ پوست و بافت ميوه ،كاهش نرمي بافت و افزايش

فنهما ( )1984گزارش دادند كه پوشش خواركي مانند

زمان ماندگاري محصول گرديد .با استفاده از فيلم

هيدروكسيپروپيلمتيلسلولز عايق خوبي در برابر بخار

خوراكي پايه كربوكسي متيل سلولز حداكثر زمان

آب مواد غذايي بوده و منجر به تنظيم ميزان فعاليت آبي

نگهداري اين ميوه در دماي محيط از  6روز به  10روز

محصوالت در حد قابل قبول گرديد(. .)19مفتونآزاد و

يعني  1/5برابر افزايش يافته است( .)21صادقيپور و

راماسماوي )2005( 5به بررسي طوالني نمودن زمان

همکاران ()1391گزارش دادند كه پوششدهي ميوه

ماندگاري نوعي ميوه استوايي به نام آووكادو با استفاده

گوجهفرنگي بـا فـيلمهـاي فعـال متيلسلولز باعث كاهش

از فيلم خوراكي پايه كربوكسي متيل سلولز پرداختهاند.

روند تغييرات  pH ،TSSو اسيد قابل تيتر در نمونههاي

آنها گزارش نمودند كه ميوههاي استوايي از جمله

پوششدار و به طور كلي كند شـدن سـرعت رسيدگي

ميوههايي هستند كه براي باال بردن زمان ماندگاري

ميوه ميشود .كاربرد پوشش ميزان افت وزن گوجـه

نميتوان آنها را در دماي پايينتر از  10درجه سيلسيوس

فرنگي را در مدت نگهداري تا  2/5برابر كـاهش داد.

نگهداري نمود .لذا از روشهاي اتمسفر اصالح شده يا

همچنـين نتايج نشان داد كه پوششدهي ميوه گوجهفرنگي

ازفيلمهاي خوراكي استفاده ميشود .براي تهيه فيلم

باعث افـزايش ماندگاري ويتامين  Cو كاهش

خوراكي 3 ،گرم كربوكسي متيل سلولز را در  100ميلي

آلودگيهاي ميکروبي نمونههـاي گوجهفرنگي تا  2تا 3

ليتر مخلوط آب و اتيل الکل به نسبت حجمي  31به 11

برابر مي شـود .كـاربرد پوشـش باعـث بهبود رنگ پوست

در يك ظرف مجهز به همزن در دماي  75درجه

ميوه و افزايش قابليت پذيرش كلي نمونههـا در مدت

سيلسيوس به مدت  15دقيقه حل شد .علت استفاده از

نگهداري شد( .)5دورانگو 6و همکاران( )2006اثر ضد

اتيل الکل اين بود كه فيلم سريع خشك شده و اليه

ميکروبي پوشش خوراكي بر پايه نشاسته سيبزميني

شفافي از آن بر روي آووكادو ايجاد شود .ميوه آووكادو

شيرين و كيتوزان را در هويج نشان دادند( .)13نتايج

براي مدت  1دقيقه دردرون محلول به دماي  20درجه

مطالعه يوسف ()2014بر مقايسه چهار نوع پوشش

سيلسيوس قرار گرفته و سپس در دماي پايين به مدت 10

خوراكي (پکتين ،گلوتن ،نشاسته و پروتئين سويا) براي

دقيقه خشك شد.اتالف رطوبت ،رنگ محصول ،نرخ

پوششدهي توتفرنگي بر تاثير معنيدار پوشش پکتين در

تنفس و نرمي آنها اندازهگيري شد .نتايج نشان داد كه

حفظ سفتي بافت و كاهش وزني و نتايج فيزيکوشيميايي و

استفاده از فيلم كربوكسي متيل سلولز بر روي سطح ميوه

حسي بهتر محصول داللت داشت( .)26استفاده از

آواكادو در به تأخير انداختن فرآيند رسيده شدن ميوه

پوششهاي پلي ساكاريدي (نشاسته ،كارگينان و كيتوزان)

بعد از برداشت محصول بسيار مفيد بود .اين اليه به

براي افزايش زمان ماندگاري ميوه توت فرنگي توسط

عنوان يك مانع فيزيکي براي تعويض گاز بين محيط و

ريبريو و همکاران( )2007مطالعه شد( .)24استفاده از

ميوه عمل نمود .فيلم خوراكي هم سرعت فعل و

پوشش خوراكي بر پايه پکتين براي برش ليمو در بررسي

انفعاالت بافت و توانايي توليد انرژي مورد نياز براي

امس-اوليو 7و همکاران ( )2008سبب كاهش اتالف

دستيابي به واكنشهاي بيوشيميايي مربوط به رسيده شدن

رطوبت و حفظ سفتي بافت ميوه شدگزارش شده است كه
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استفاده از پوشش خوراكي پکتين براي آووكادو كاهش

گيري قرار داده شد و در موقعيت ساده9در مدت  2دقيقه

ميزان جذب اكسيژن ،شدت تنفس و افت رطوبت ميوه

در دماي  25±1فعاليت آبي اندازه گيري شد(.)8

طي زمان نگهداري را به دنبال داشته است(.)23
 -5-2-2نحوه ارزیابی خصوصیات حسی و چشایی

-2مواد و روشها

ارزيابي حسي و چشايي به وسيله  9داور آموزش ديده

 -2-1مواد

به روش آزمون پانل انجام شد  .معيارهاي ارزشيابي

از نخلستانهاي منطقه بهبهان خرماي رقم كبکاب تهيه شد.

شامل :رنگ و طعم خرما بودند در اين ارزشيابي 5
شماره در نظر گرفته شد كه شماره  1براي كمترين

 -2-2روشها

معيار و شماره  5براي بيشترين آن در نظرگرفته شد و

-2-2-1اندازهگیری خصوصیات کیفی خرما

براي مقايسه درصدهاي مختلف پوشش دهي متيل سلولز

رطوبت نمونهها در خشككن خالء در دماي  70درجه
سانتيگراد مطابق روش استاندارد  AOACتعيين شد(.)10
ميزان قندكل و قند احياءكننده به روش فهلينگ تعيين
شد(.)10

بر ميوه ارقام مختلف خرما از روش رتبهبندي10استفاده
گرديد(.)18
 -2-2-6روش تشخیص باکتری های بی هوازی
اختیاری

 -2-2-2تهیه محلول پوششی

براي انجام اين آزمايش از محيط كشت  O/Fبازال

.براي تهيه فيلم خوراكي 3 ،و  5گرم متيل سلولز را در

(ديفکو) استفاده شد .مقدار  1/9گرم از محيط كشت O/F

 100ميلي ليتر مخلوط آب و اتيل الکل به نسبت حجمي

بازال در  200ميلي ليتر آب مقطر حل گرديد .سپس 2

 2به  1در يك ظرف مجهز به همزن در دماي  75درجه

گرم گلوكز در  20ميلي ليتر آب مقطر حل نموده و هر دو

سانتي گراد به مدت  15دقيقه حل نموده و درنهايت 0/3

محلول بطور جداگانه اتوكالو شدند .در هنگام ريختن

ميلي ليتر گليسرول (نرم كننده)8اضافه گرديد .علت

محيط كشت به لوله ها محيط O/Fبازال با گلوكز %10

استفاده از اتيل الکل اين است كه فيلم سريع خشك

مخلوط شد .محيط در لوله هاي استريل تقسيم و به طور

شده و اليه شفافي از آن بر روي خرما ايجاد شد(.)22

عمودي نگهداشته شدند .براي هر جدايه دو لوله در نظر
گرفته شد .جهت ايجاد محيط غير هوازي در يکي از دو

 -2-2-3اندازه گیری سفتی بافت

به اين منظور از هر تکرار يك نمونه با اندازه يکسان
انتخاب نموده و نيروي مورد نياز براي نفوذ پروب به قطر
 1/6ميلي متر و با سرعت  1/5ميلي متر بر ثانيه ( به منظور
جابجايي به ميزان  6ميلي متر) به درون بافت خرما
اندازهگيري گرديد(.)9

لوله ،پس از تلقيح تا ارتفاع يك سانتيمتري باالي سطح
محيط كشت ،پارافين مايع استريل ريخته شد .لوله ها پس
از تلقيح در دماي مناسب رشد باكتري (  25-27درجه
سانتيگراد) نگهداشته شدند .ارزيابي رشد بر اساس تغيير
رنگ محيط از سبز به زرد به عمل آمد .بدين صورت كه
اگر رنگ زرد فقط در لوله هاي بدون پارافين ايجاد مي
شد ،هوازي اجباري ،و چنانچه فقط در لوله هاي حاوي

 -2-2-4اندازه گیری فعالیت آبی خرما

براي اندازهگيري فعاليت آبي ،سه چهارم حجم ظرف

پارافين تغيير رنگ صورت ميپذيرفت بيهوازي اجباري

مخصوص اندازهگيري از نمونه خرما پر و در محل اندازه
Plasticizer8

Simple mode9
Rank10
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و در صورتي كه اين تغيير رنگ در هر دو لوله اتفاق

سپس بستهبندي در اليهپلي اتيلني و فاكتور فرعي نيز شامل

ميافتاد بيهوازي اختياري محسوب ميشدند(.)25

زمان نگهداري (نمونه برداري) در  7سطح 90 ،45 ،0
 225، 180، 135،و  270روز در شرايط دمايي اتاق (-20

 -2-2-7تجزیه و تحلیل آماری

 25درجه سليسيوس) بود .دادهها با استفاده از نرمافزار

اين آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي بصورت

 Mstatcمورد تجزيه آماري قرار گرفت و مقايسه

اسپليت پالت در زمان اجرا گرديد .فاكتور اصلي شامل

ميانگينها با آزمون دانکن انجام شد.

پوشش خوراكي در  3سطح (متيل سلولز  3 ،0و  5درصد
باضافه  0/3ميلي ليتر گليسرول بازاي هر گرم متيل سلولز)

-3نتایج وبحث

و تهيه محلول پوششي ،غوطهوري در محلول فوق به مدت

-3-1خصوصیات کیفی خرمای کبکاب

 1-2دقيقه ،گرفتن اضافه محلول پوششي و خشك كردن

خصوصيات كيفي خرماي كبکاب در جدول  1نشان داده

در دماي  15 – 10درجهسليسيوس به مدت  8-7ساعت و

شده است.

جدول  -1ويژگيهاي كيفي خرماي كبکاب
رقم

رطوبت()%

قندكل()%

قند احياء()%

فعاليت سطحي آبي

سفتي بافت )(gr/m2

کبکاب

24/550

56/523

47/237

0/477

302/667

 -3-2رطوبت

كنندگي در مقابل بخار آب و رطوبت ميگردند .در

نتايج نشان داد رطوبت در نمونه هاي داراي پوشش

تأييد اين نتايج هيتاراچي و همکاران)  ، ( 2007نشان

كربوكسي متيل سلولز بطور معنيداري بيشتر از

دادند كه افزودن گليسرول به محلول سازنده فيلم

نمونهي شاهد بود و از آن جايي كه فيلمها و پوشش

خوراكي اثر معني داري بر روي نفوذ پذيري نسبت به

خوراكي نقش ممانعت كنندگي در برابر نقل و انتقال

بخار آب دارد( .)17همچنين با نتايج آيرنس و

گازها و رطوبت دارند ،ميزان روند كاهش رطوبت در

تانك( ،)2004مفتون آزاد و راماس ماوي ( ،)2005كه

نمونه هاي داراي پوشش خوراكي بطور معنيداري

روي محصوالت ديگر از پوشش هاي خوراكي مختلف

كندتر از نمونهي شاهد بود(شکل  .)1مقايسه ميانگين اثر

استفاده نموده اند ،مطابقت دارد.

درصدهاي مختلف پوششدهي با متيلسلولز بر رطوبت
خرما نيز نشان ميدهد كه حداكثر مقدار رطوبت را
خرماهاي پوشش داده شده با متيل سلولز  3درصد و
حداقل مقدار را خرماهاي بدون پوشش دارا ميباشد.
ضخامت پوشش خوراكي مانع از افت ويا جذب رطوبت
در سطح خرما گرديد .طبق مطالعات انجام شده وجود
مواد آبگريز يا هيدروفوب در فرموالسيون فيلم ها و
پوششهاي خوراكي سبب بهبود خصوصيات ممانعت

شکل  -1تغييرات رطوبت خرماي كبکاب در طي دوره
نگهداري
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 -3-3قند کل و احیاء

 -3-4.فعالیت آبی سطحی

شکل  2اثر پوشش خوراكي و زمان نگهداري بر قند كل

مقايسه ميانگينهاي اثر درصدهاي مختلف پوششدهي با

و قند احياءكننده نشان ميدهد .نتايج تجزيه واريانس

متيلسلولز بر فعاليت آبي نشان ميدهد كه باالترين مقدار

حاكي از آن است كه اثر فاكتورهاي مورد بررسي بر

فعاليت آبي مربوط به خرماهاي بدون پوشش ( )0/541و

مقدار قند كل و احياءكننده خرما معنيدار بوده است.

پائينترين مقدار را خرماهاي پوشش داده شده با متيل

مقدار قند كل و احياءكننده نمونههاي پوششدهي شده

سلولز  5درصد ( )0/533دارا ميباشد(شکل  .)3اين مهم با

كمتر از مقدار قند نمونه شاهد بود .نتايج پژوهش ايوبي

نتايج كمپر و فنهما( )1984كه گزارش نمود ميزان فعاليت

( )1394نشان داد كه پوششدهي باعث افت ميزان قند

آبي محصوالت بايستي به دليل كيفيت آنها در حد قابل

احياء در خرماي مضافتي پوشش داده شده با نشاسته و

قبول نگه داشته شود مطابقت دارد ،زيرا پوشش خوراكي

پکتين گرديد( .)2نتايج مطالعات يوسف ( )2014نيز بر

باعث كنترل ميزان فعاليت آبي خرما گرديد( .)19مقايسه

پايين بودن ميزان افزايش قند احياءكننده در توتفرنگي

ميانگين زمانهاي مختلف نمونهبرداري بر فعاليت آبي

پوشش داده شده با پکتين داللت داشت .اين محققين

نشان ميدهد كه ميزان فعاليت آبي در ابتداء افزايش (تا 90

سنتز كندتر قند احياءكننده در ميوه پوششدهي شده با

روز) و پس از آن كاهش مييابد .اثر متقابل زمان

پکتين را دليل اين نتيجه دانستند .كيتور و همکاران

نگهداري و نوع پوشش نيز نشان ميدهد كه خرماهاي

( )2001نيز نتايج مشابهي را در مورد پوششدهي موز و

پوشش داده شده با متيل سلولز  5درصد در طي زمانهاي

انبه با پوششهاي خوراكي پليساكاريدي گزارش

مختلف نمونهبرداري ابتداء افزايش ( 235-0روز) و سپس

نمودند .با افزايش دما و زمان نگهداري مقدار قند

داراي روند كاهشي ميباشد(شکل .)3

احياءكننده خرما افزايش يافت .مقايسه ميانگينها نشان
داد كه بيشترين مقدار قند احياءكننده مربوط به نمونه
شاهد و نمونه پوشش داده شده با پوشش نشاسته 25 °C
و زمان  3ماه نگهداري بود .پيشرفت رسيدگي ميوه با
افزايش دما و زمان نگهداري را ميتوان دليل اين نتيجه
دانست.

شکل  - 3تغييرات فعاليت آبي سطحي خرماي كبکاب در
طي دوره نگهداري
 -3-5سفتیبافت

بررسي سفتي بافت نمونههاي شاهد و پوشش داده شده در
زمانهاي نمونه برداري (شکل  )4نشان ميدهدكه سفتي
بافت به مدت  6ماه افزايش مييابد اما اين روند افزايش در
نمونههاي پوشش داده شده كمتر بود و پس از آن در
نتيجه فعل انفعاالت صورت گرفته در بافت ناشي از
افزايش آلودگي ميکروبي و فعاليتهاي آنزيمي به مرور
شکل  -2تغييرات قند كل و احياء خرماي كبکاب در طي
دوره نگهداري

كاهش يافته است .نتايج با گزارش تقيزاده و همکاران
( )1392مطابقت دارد .همچنين حسني و همکاران ()1392
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در بررسي كه بر روي كيوي انجام دادند مشخص

 -3-7بررسی خصوصیات حسی و چشایی درصدهای

نمودندكه سفتي بافت كيويهاي پوشش داده شده ثابت

مختلف پوشش دهی خرمای کبکاب با متیل سلولز

ميماند ولي نمونههاي شاهد بعد از  4هفته انبارداري بطور
معنيداري دچار كاهش سفتي بافت ميشوند.

با توجه به جدول  2و بر اساس نتايج تجزيه واريانس
جدول  3رنگ و طعم خرماي پوشش داده شده با
درصدهاي مختلف متيلسلولز در سطح  1درصد داراي
اختالف معنيدار بوده و مقايسه ميانگين آنها نشان ميدهد
از لحاظ طعم و رنگ باالترين امتياز را پوشش  5درصد با
 4/78و  4/78و پائينترين امتياز را خرماهاي بدون پوشش
 2/89و  2/78دارا ميباشد .با توجه به نتايج بدست آمده
بيشترين امتياز متعلق به خرماهاي پوشش داده شده با

شکل  - 4تغييرات سفتي بافت خرماي كبکاب در طي

متيلسلولز  5درصد پس از گذشت  6ماه ميباشد كه از

دوره نگهداري

لحاظ تجزيه كمي وكيفي نيز داراي بهترين ويژگيها

 -3-6روند آلودگی به باکتری های بی هوازی
اختیاری

خرماهاي پوشش داده شده با متيل سلولز 3و  5درصد
داراي رشد باكتريهاي بيهوازي اختياري كمتري نسبت
به شاهد ميباشند(شکل  .)5خرماهاي پوشش داده شده با
متيل سلولز  5درصد داراي حداقل رشد باكتريهاي
بيهوازي اختياري است .دليل اين امر ممکن است در
نتيجه حضور الکل اتيليك در تركيب پوششي و خاصيت
ضد ميکروبي آن دانست.نتايج فوق با گزارش قاسم زاده و
همکاران ( )2008و صادقيپور و همکاران ( )1391كه
اعالم نمودند پوشش خوراكي باعث كاهش رشد
ميکروبي مي شود ،مطابقت دارد.

شکل  –5روند آلودگي به باكتري هاي بي هوازي
اختياري در خرماي كبکاب

ميباشد(جدول  .)4نتايج فوق با گزارش صادقيپور و
همکاران ( )1391كه كـاربرد پوشـش باعـث بهبود رنگ
پوست ميوه و افزايش قابليت پذيرش كلي نمونههـا در
مدت نگهداري شد همخواني داشت.
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جدول  - 2نتايج ارزيابي حسي خرماي كبکاب پوشش داده شده با درصدهاي مختلف متيل سلولز پس از  6ماه انبارماني
پوشش دهي 5

پوشش دهي 3

درصدي

درصدي

بدون پوشش

داور

طعم

رنگ

طعم

رنگ

طعم

رنگ

5

5

4

4

3

3

1

5

5

5

3

4

3

2

4

4

4

5

3

4

3

4

5

3

3

2

4

4

5

5

4

3

3

2

5

5

5

4

4

2

2

6

5

4

3

3

4

2

7

5

5

3

3

3

3

8

5

5

5

5

2

2

9

43

43

35

33

26

25

جمع

4/78

4/78

3/89

3/67

2.89

2/78

میانگین

جدول  - 3نتايج تجزيه واريانس خصوصيات بويايي و چشايي خرماي كبکاب پوشش داده شده با درصدهاي مختلف متيل
سلولز پس از  6ماه انبارماني
ميانگين مربعات
منابع تغييرات
رنگ

طعم

داور ان حسی

0/481ns

0/593ns

درصدهای مختلف پوشش با متیل سلولز

**9/037

**8/037

خطا

0/579

0/412

** اختالف معنی دار در سطح  1درصد * اختالف معنی دار در سطح  5درصد  nsغیر معنی دار

تأثير پوشش خوراكي متيل سلولز بر خصوصيات كيفي و ميکروبي خرماي كبکاب 39
جدول - 4مقايسه ميانگين خصوصيات بويايي و چشايي خرماي كبکاب پوشش داده شده با درصدهاي مختلف متيل سلولز پس
از  6ماه انبارماني
درصدهاي مختلف

رنگ

طعم

0

2/78c

2/89c

3

3/67b

3/89b

5

4/78a

4/78a

پوشش با متيل سلولز

(حروف یکسان بیان گر عدم اختالف آماری در سطح  %1میباشد)

-4نتیجه گیری

پژوهشهای علوم و مهندسی صنایع غذایی .جلد 26

استفاده از پوششهاي خوراكي روشي مطمئن و مؤثر

شماره 680-667 . 4

براي افزايش مدت زمان انبارماني محصوالت غذايي از

-3بینام .1379 .بررسی وضعیت تولید و مصرف

جمله ميوهها است .پوششهاي خوراكي پليساكاريدي با

محصوالت کشاورزی قابل تبدیل .معاونت پژوهشی

توجه به نوع تركيب و ساختار خود ميتوانند با

جهاد دانشگاهی تهران.

جلوگيري از انجام فعل و انفعاالت بيولوژيکي سبب به

-4تقی زاده .آ ،.قنبرزاده ،ب .و صوتی خیابانی ،م.

تاخير انداختن فرآيند رسيدگي و حفظ خصوصيات

 ،1392بررسی ماندگاری میوه سیب پوشش داده شده با

ظاهري و كيفيت اين محصوالت شوند .پوشش دادن ميوه

پوشش فعال پلی ساکاریدی ،بیست و یکمین کنگره ملی

با يك پوشش پليساكاريدي مناسب نيز ميتواند سبب

علوم و صنایع غذایی ،شیراز ،دانشگاه شیراز.

تأخير در افت رطوبت ،حفظ بافت و ممانعت از گسترش

-5صادقیپور ،م ،.بدیعی ،ف ،بهمدی ،ه.و بازیار ،ب.

باكتريهاي بيهوازي اختياري در سطح محصول شود.

. 1391اثر پوششهای خوراکی فعال بر پایهی متیل

نتايج به دست آمده در اين پژوهش نشان داد كه استفاده

سلولز  ،بر ماندگاری گوجهفرنگی  .فصلنامه ی علوم

از پوشش خوراكي پليساكاريدي در حفظ كيفيت خرما

وصنایع غذایی .99-89:)35(9 .

طي انبارداري موثر بوده است .پوششدهي باعث كند

-6فالحی ،م .1375 .رشد و نمو ،دستاوری و بستهبندی

شدن روند برخي از تغييرات ويژگيهاي فيزيکوشيمييايي

خرما .انتشارات بارثاوا ،چاپ اول( .تألیف دانشگاه

خرما شد .متيلسلولز  5درصد نسبت به  3درصد تأثير

میشیگان).

بيشتري بر پايداري خرما داشت.

-7قریب ،غ .و .1370.آفات مهم درختان خرما .چاپ
اول .انتشارات سازمان ترویج کشاورزی .صفحه -35

-5منابع

.33

-1ایرانمنش ،م .1379 .مقدمه ای بر تکنولوژی کاربردی

8-Abellana, M., Sanchis, V., and Ramos, A.
J. 2001. Effect of water activity and
temperature on growth of three penicillium
specie and aspergillums flavus on a sponge
cake analogue. International Journal of Food
Microbiology. 71: 151-157 3
;9-Afoakwa, E.O.; Paterson, A.; Fowler, M.
Vieira, J., 2008. Effect of tempering and fat
crystallization behaviors on microstructure,

تولید خرما نگهداری ،فرآوری ،بسته بندی و صادرات.
انتشارات تهران ،چاپ اول.
 -2ایوبی،ا .1395 .تاثیر پوشش خوراکی پلیساکاریدی
(نشاسته و پکتین) بر کیفیت خرمای مضافتی .نشریه
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avocados using methyl cellulose-based
coating˝, LWT38:617–624.
22-Oluwaseun, A.C., Kayode, A., Bolajok,
F.O., Bunmi, A.J. and Olagbaju, A.R., 2013.
Effect of edible coatings of carboxymethyl
cellulose and corn starch on cucumber stored
at ambient temperature. Asian Journal of
Agriculture&Biological, 1(3),133-140.
23-Oms-Oliu G, Soliva-Fortuny, R. and
Martín-Belloso,
O.
2008.
Using
polysaccharide-based edible coatings to
enhance quality and antioxidant properties of
fresh-cut melon. LWT Food Science and
Technology 41: 1862–1870.
24-Ribeiro, C., Vicente, AA., Teixeira, JA.
and Miranda, C. 2007. Optimization of edible
coating composition to retard strawberry fruit
senescence. Postharvest Biology and
Technology 44: 63–70.
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