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 چکیده 
هدف از این پژوهش بررسی صنعت غذاست.  تیاولو ییغذا عاتیکاهش ضا یتالش برا

 جیهو یکروبیو م ییایمیکوشیزیف های یژگیبر و توزانیاسانس لعل کوهستان و ک ریثأت

شده( پس از  دهی شده )شاهد و پوشش رنده یها جیو. هبود یشده در طول انباردار رنده

روز  92و به مدت  یبند بسته یلنپروپی یپل های در بسته شده تحت اتمسفر اصالح نیتوز

 دیرنگ، اس یها منظور، آزمون نیا شد. به ینگهدار گراد یسانت ۀدرج 4 یدر دما

ت وزن و ف، اُکربندیاکس ی، دpH ته،یدی، اسکل و مواد جامد محلول کیآسکورب

 طرح کامالًتکرار( در قالب  2کپک مخمر ) و تکرار( و شمارش کلی 9) دیکاروتنوئ

اسانس لعل  درصد، 5/9 توزانیک شاهد، ۀنمون) ماریت 6با  لیفاکتورتصادفی با آرایش 

درصد و  5/9 توزانیک تر،یکرولیم 252اسانس لعل کوهستان  ،تریکرولیم 952کوهستان 

 5( و تریکرولیم 252 درصد و اسانس لعل 5/9 توزانیک ،تریکرولیم 952 اسانس لعل

 ته،یدیاس زانینشان داد م جی( انجام شد. نتا92و  1، 6، 9، 9 یسطح فاکتور زمان )روزها

 ت،ی)رنگ، مقبول یحس های یژگیو و *L مقدار ک،یسکوربآ دیو اس دیکاروتنوئ

گاز ، *a* ،b ریقادفت وزن، م، اpHُ زانیبه گذشت زمان کاهش و م طعم( باتوجهعطرو

به گذشت  باتوجه ،کلی ارش. شمافتی شیافزا کل و مواد جامد محلولکربن دیاکس ید

گونه  چیها ه نتایج حاصل از شمارش کپک و مخمر نمونه (.>25/2P) افتی شیزمان افزا

اسانس لعل کوهستان و  در مجموع .را نشان نداد 92از کپک و مخمر تا روز  یرشد

 یشده در طول انباردار شده تحت اتمسفر اصالح رنده جیهو های یژگیوبر بهبود  توزانیک

 .ثر بودؤم

 22/21/9911تاریخ دریافت: 

 99/29/9911تاریخ پذیرش: 

 

 ی کلیدی  ها  واژه
 شده اتمسفر اصالح

 اسانس لعل کوهستان

 لنیپروپ یپل

 توزانیک

9 

 مقدمه 

 نیاز غذایی و مینأر تد  ها نقش مهمی ها و سبزی میوه

 ,Abadias, Usall, Anguera) انسان دارندسالمت 

Solsona, & Viñas, 2008). نیتر از مهم یکی جیهو 

 تهیۀدر  وزهمردر سراسر جهان است. ا ها   یسبز

 یهادساال تهیۀدر  جملهاز خورده شبر تازه یهاوردهافر

دلیل آسیب  به لیو د،میشو نیاوافر ۀدستفاا جیهواز  دهماآ

به بافت محصول و تسریع در کاهش ارزش غذایی و 

مدت ماندگاری آن کاهش  ها، کروبیمرشد  نیهمچن

 & ,Simões, Tudela, Allende, Puschmann) ابدی یم

Gil, 2009). یهاوردهافر ریماندگا یشافزا ایبر 

ینا سطح بر پوششهاییاز  دهستفاا ،خورده شبر تازه
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 ,Batu & Thampson) ستا هشد دپیشنها هاوردهافر

 یو دارا یدساکاری یپل پوشش یک ن. کیتوزا(1998

 ,Rabea, Badawy, Stevens) ضدمیکروبی خاصیت

Smagghe, & Steurbaut, 2003) ،و  غیرسمی

 & ,Ardakani, Mostofi) است تجزیهپذیر زیست

Hedayatnejad, 2010). های هدر مطالع Chien ،Sheu  و

Yang (2222)  پوشش کیتوزان باعث استفاده از

در  حسی کیفیت فتوزن و اُ تغییرانداختن ریخأت به

 نیز گانیسمهاوارمیکر شدشد و از ر نبها های برش

نیز گزارش  Barth (9111)و  Liهمچنین . دکر یگیرجلو

هویج را کاهش و ظاهر آن را  یکیتوزان خرابدند که کر

  .دبهبود دا

 شتال ،شیمیایی یهادارو به وممقا یسویهها رظهو

ید مینما وریضررا  جدید بیودمیکرض ملاعو یافتن ایبر

(Srinivasan, Nathan, Suresh, & Lakshmana 

Perumalsamy, 2001). 

  گیاه لعل بهتوان  ازجمله گیاهان بومی ایران می

 9آپیاسه ۀمتعلق به خانواد 2یااولیورجنس  با 9کوهستان

 & ,Amin, Sourmaghi, Zahedi, Khanavi) اشاره کرد

Samadi, 2005) . یگرمسیر مناطق درگیاه لعل کوهستان 

 بر وهعالو  دیرومی میالو ا نستازخو ه،کرمانشا های نستاا

 هکنداپر نیز اقعرو  یهرسو ،ناتولیآ قشر بجنودر  انیرا

مقدار  دارای . اندام هوایی این گیاه(9921 ،انیمظفر) ستا

درصد  42 یاسانس دارا نیا باشد. میتوجهی اسانس  قابل

 91و  منیدرصد پاراس 2/1درصد کارواکرول،  29 مول،یت

این  یکروبیضدم    اثرسبب  کهده بو ننیترپ-درصد گاما

های گرم مثبت، گرم منفی و  باکتری در برابراسانس 

 ترکیبروی  مختلفی های مطالعه .باشد ها می قارچ

 گرفته منجاا نکوهستا لعل هگیااز  حاصل سانسا شیمیایی

 تیخاص یرو (2225و همکاران ) Aminهای  ه. مطالعستا

 ،سانسا کهکوهستان نشان داد   لعل اهیگ یکروبیضدم

 یگانیسمهاار همۀ مقابلدر  سیعیو بیوضدمیکر فعالیت

 ریتجا های کیتنتیبیوآ ثرا با ثرا یندارد و ا هشد مطالعه

 . (Amin et al., 2005) است مقایسه قابل
از  یکیشده  با اتمسفر اصالح یبند از بسته استفاده

و  ها   وهیم یماندگار شیمناسب جهت افزا یها   راهکار

                                                           
1 Oliveria decumbens 
2 Oliveria 
3 Apiaceae 

با اتمسفر  یبند در بسته. شود یمحسوب م ها   یسبز

درون بسته و با کاهش  یها   گاز بیترک رییشده، با تغ اصالح

 شود یکمک م ییغذا ۀماد یبه نگهدار ژنیاکس زانیم

(López-Rubira, Conesa, Allende, & Artés, 2005). 

Alasalvar ،Al-Farsi ،Quantick ،Shahidi  و

Wiktorowicz (2225) نیتروژن) یگاز بیترکدو  ریثأت: 

و درصد  5 اکسیدکربن: دی ،درصد 5 اکسیژن: رصد،د 12

را بر ( درصد 5 :اکسیدکربن دی، درصد 15اکسیژن: 

کرده و  یبررسشده  رنده جیهو ییایمیکوشیزیف اتیخصوص

 تیفیاول به حفظ بهتر ک یگاز بیگرفتند که ترک جهینت

 . (Alasalvar et al., 2005) گردد یمنجر م جیدر هو

شده هدف از این تحقیق بررسی  به مطالب گفته توجهبا

 یها یژگیبر و توزانیاثر اسانس لعل کوهستان و ک

 یها شده در بسته رنده جیهو یکروبیو م ییایمیکوشیزیف

ی شده در طول انباردار با اتمسفر اصالح یلنیپروپ یپل

مورداستفاده قرار دیگری ۀ باشد که تاکنون در مطالع می

 .تنگرفته اس

 

 ها مواد و روش

 کوهستان   لعل هگیا آوری جمعو  شناسایی

 هیکازرون در استان فارس ته ۀکوهستان از منطق  لعل اهیگ

به  هگیا ییاهو امنداز ا ه،گیا دنکر خشکاز عمل  پسشد. 

. مدآ  عمل به یگیرسانسا کلونجر هستگاد با ساعت 6 تمد

 خشک سدیم تسولفا توسطاسانس،  آوریجمعپس از 

(Sigma ، آلمانساخت) فظردر  تیشد. درنها یریگ آب 

 یدر دما دهستفاا نماز تاو  قرارداده ذنفو غیرقابل ایشیشه

 ،یمحبوب) یخچال نگهداری شد درون گراد ینتسا ۀدرج 4

 .(9912 ،ینیحس و یحق ،آبادی یضف

 

 جیهو یازس آماده

و  وبیمع یها    جیو هو هیته 4لمورنیواز رقم  ها جیهو

 922محلول  شده با انتخاب یها    جهوی شد، جدا دار ترک

ساخت ، Merck) 5سدیم تیپوکلریه گرم در لیتر میلی

 والی زدودن گل یو برا یضدعفون دقیقه 9به مدت  آلمان(

و  یسرزن ها،   جیسرد شسته شدند. هو بار با آب 2

خردکن  ۀلیوس شده و عمل خردکردن به یریگ وستپ

 (بلژیکساخت ، fv-2d Corporations مدل، fam) یصنعت

                                                           
4 Wilmoren 
5 Sodium hypochlorite 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Apiaceae
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( انجام شد و متر یلیم 5/2و ضخامت  متر یلیم 42)قطر 

 وژیفیسانتر ۀلیوس به یآب سطح یپس از جداساز تیدرنها

(Nuve ، ترکیهساخت)، شده در محلول  رنده یها    جیهو

 قرار گرفتند. شیآزمامورد یها   ماریت
 

 توزانیمحلول ک یساز آماده

در محلول  آمریکا(ساخت ، Sigma)شده دیتول توزانیک

 یدرصد حجم 9 آلمان(ساخت ، Merck) کاستی دیاس

درصد و با استفاده از  5/9به غلظت  دنیتا رس  یحجم-

حل  (آلمانساخت ، Heidolph) یسیهمزن مغناط کی

با  ها   یت حذف ناخالصحاصل جه توزانی. محلول کدیگرد

صاف  خأل تحت 9 ۀواتمن شمار یاستفاده از کاغذ صاف

ساخت ، Merck)نرمال  9 محلول را با سود pHشد. سپس 

 12 نیئتو لیتر میلی 2 تیرسانده و درنها 5به  آلمان(

(Merck ، ساخت)شده  محلول ساخته تریل 9به  آلمان

طبق نیز  بدون پوشش( ۀ)نمون اضافه شد. برای تیمار شاهد

 9لیتر اسید استیک  9از  (2222و همکاران ) Chienروش 

به آن  12 نیئتو لیتر میلی 2و  میآن تنظ pHدرصدی که 

کوهستان در   لشد. سپس اسانس لع شده، استفاده  اضافه

اضافه شد و با  توزانیشده به محلول ک نییتع یها    غلظت

به ( آلمانساخت ، Heidolph) کن مخلوط کیاستفاده از 

طور  به قهیدور در دق 222 سرعت با قهیدق 5/9مدت 

 25دمای در شده  لی. محلول تشکدیگرد عیتوز کنواختی

 شد.  یریگهوا خأل تحت گراد ینتسا ۀدرج

 :به شرح زیر بودپژوهش  نیدر ا شده یبررس های نمونه

T1 :بدون پوشش( شاهد ۀنمون( 

T2 :درصد 5/9 کیتوزان 

T3 :میکرولیتر 952 کوهستان لعل اسانس 

T4 :میکرولیتر 252 کوهستان لعل اسانس 

T5: میکرولیتر 952 لعل اسانس و درصد 5/9 کیتوزان 

T6 :میکرولیتر 252 لعل و اسانس درصد 5/9 کیتوزان 
گرم  252آمده،  دست در غلظت به یده پوشش یابر

ور  داخل محلول غوطه قهیدق 2به مدت شده  رنده جیهو

با الکل شده  یدر آبکش ضدعفون ها   جیهو تیشدند و درنها

کیتوزان خارج شود و فرصت داده شد  ۀتا اضاف ندقرار گرفت

 یرضو ،ینیحس) گردد هوا خشک ۀلیوس به ها   جیهوسطح 

 .(9911 ،یموسو و
 

 یبند بسته ندیافر

 (متر یلیم 5/2)ضخامت  یگرم 92 پروپیلنی های پلی هبست

 یبرا متر سانتی 22×22ابعاد  با مناسب ییغذا ۀبا درج

. تهیه گردیدند ارانیبسپار  روزیاز شرکت ف یمواد خوراک

شده( پس از  دهی شده )شاهد و پوشش رنده یها    جیهو

 پروپیلنی قرارگرفته های پلی بستهگرم( درون  252) نیتوز

-witt)شده  با اتمسفر اصالح بندی ر دستگاه بستهو د

gasetechnik مدل ،km100-2mem ، تحت  (آلمانساخت

و  کربندیاکس ید درصد 5 ژن،یگاز اکس درصد 5 قیتزر

قرار گرفتند. پس از دوخت حرارتی،  تروژنین درصد 12

 ۀدرج 4±9 یدر دما هروز در سردخان 92ها به مدت  بسته

، 6، 9، 9 یدر روزها ها مونند. آزنگهداری شد گراد سانتی

 .(Ayhan, Esturk, & TAŞ, 2008) گرفتانجام  92و  1
 

 تهیدیو اس pHگیری  اندازه

pH دستگاه  ۀلوسی بهpHیتالیجید متر (KNICK ، ساخت

 گردید گیری اندازه گراد سانتی ۀدرج 22 یدر دما آلمان(

(AOAC, 1990) .25  تریل یلیم 252با  جیهو ۀنمونگرم از 

از  تریل یلیم 25 یساز قیشد، پس از رق قیمقطر رق آب

ساخت ، Merck) میسد دیدروکسیمحلول با ه ۀنمون

 میزانشد و  تریت pH ،9/1به  دنینرمال تا رس 9/2 آلمان(

 برحسب( 9) ۀرابطبا استفاده از  تیتراسیون قابل آلی اسید

 ;AOAC, 1990) گردیدمحاسبه  مالیک اسید درصد

Rocha, Ferreira, Silva, Almeida, & Morais, 2007). 

 (9) ۀرابط

C= 
     

 
×922 

 

 در ممیلیگر) رهی عصاآلید اس انمیز :C(، 9) ۀرابطدر 

سود حجم : V، مصرفی دسو تۀنرمالی: Nلیتر(،  میلی 922

حجم نمونه : Dیک و مال اسید مگر ناکیواال :E، مصرفی

 باشد. ( میمیلیلیتر)
 

 کاهش وزن 

وزن قبل و با استفاده از  ماریکاهش وزن در هر ت درصد

برحسب درصد ( 2) ۀرابطبراساس  سازی بعد از ذخیره

  .(Becaro et al., 2016) گزارش شد

 (2) ۀرابط

فت وزن اُ  = 
وزن بعد از ذخیره سازی وزن قبل از دخیره سازی

وزن قبل از ذخیره سازی
×922 

 

 ها  دیاستخراج کاروتنوئ

 92شد و  پخشمقطر  آب تریل یلیم 52در  جیگرم هو 92

دور  2222 با سرعت قهیدق 5به مدت از مخلوط  تریل یلیم
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و گردید ( ترکیهساخت ، Nuve) وژیفیسانتر قهیدر دق

 استون تریل یلیم 1استخراج شد. سپس  ییمحلول رو

(Merck ، ساخت)ۀیته یشد. برا زهیاضافه و هموژن آلمان 

 5) وژیفیو سانتر گردید ضافهمحلول، آب ا تریل یلیم 92

جذب محلول  زانی( شد و مقهیدور در دق 2222در  قهیدق

ساخت ، Milton Roy)اسپکتروفتومتر  ۀلیوس شده به صاف

و غلظت  یریگ اندازه نانومتر 412 طول موج در( آمریکا

بر  کروگرمیم ( برحسب9) ۀرابطبا استفاده از  دیکاروتنوئ

  .(Rocha et al., 2007) محاسبه شد تریل

 (9) ۀرابط

 =کل کاروتنوئید
       

     
     

×922 

 

حجم کل : V، جذب نمونه زانیم :A(، 9) ۀرابطدر 

     و وزن نمونه )گرم(: P، (تریل یلی)معصـاره 
 بیضـر :  

 باشد. می (2512ثابت مربوط به بتاکاروتن )معادل عدد 

 

 کل مواد جامد محلول رییگ اندازه

 25( در دمای ژاپنساخت ، Atago)دستگاه رفراکتومتر 

کل  برای تعیین مواد جامد محلول گراد ینتسا ۀدرج

 ,AOAC) اده قرار گرفتمورداستف کسیبرحسب درصد بر

1990). 

 

  کیآسکورب دیاس

-6،2با محلول  جیهو آب ۀشد از محلول صاف تریل یلیم 92

تا ظهور  (آمریکاساخت ، Carolina) 9لنندوفیا لنکلروف ید

 کیسکوربآ دیاس یحتوام .دیگرد تریرنگ ت کم یرنگ صورت

( 4از رابطۀ ) گرم نمونه( با استفاده 922در  گرم یلی)م

 ،راد یخلخال و زاده میابراه ،اثوندیغ ،یفالح) محاسبه گردید

9912). 

 (4) ۀرابط

 =اسید آسکوربیک
   

 
×922 

 

 کلروفنل ید-6،2 حجم شناساگر :V(، 4) ۀرابطدر 

: T، (تریل یلی)م ونیتراسیمورداستفاده در ت ندوفنلیا

وزن : Wو  دوفنلنیا کلروفنل ید-6،2 واالن شناساگر یاک

 باشد. می)گرم(  ترشدهینمونه در حجم محلول ت

 

                                                           
1 2,6-Dichlorophenolindophenol 

 رنگ یریگ اندازه

شده با استفاده از  رنده های جیهو  *bو  *L*،a های شاخص

ارزیابی  (آلمانساخت ، JPK co-Reston) هانترلب    ستمیس

( 5) ۀرابط قیازطرسفیدی(  )شاخص WIو مقدار 

سبز   *aتا سیاه، بیانگر رنگ سفید  *Lآمد. شاخص دست به

 . (Rocha et al., 2007) باشد یآبی تا زرد م  *bتا قرمز و

 (5) ۀرابط

WI=922- √ 922     2    2    2 

 

 یحس یابیارز

 یشده با اعداد تصادف یکدگذار یها    این آزمون، نمونه در

 یارزیاب حس 92ظروف مشابه در اختیار  در  یرقم سه

ها را ازنظر    ها نمونه   دیده قرارداده شدند. ارزیاب آموزش

 یارزیاب  یعموم تینگ و مقبولطعم، رعطرو یها    یویژگ

ای  نقطه 5هدونیک  آزمونارزیابی از کردند. در این 

 9 ازیو امت یعال اریبس یویژگ یبرا 5، امتیاز استفاده شد

 & ,Rahman, Jin) گرفته شدضعیف درنظر یژگیو یبرا

Oh, 2011). 

 

 اتمسفر گاز بسته در طول زمان راتییتغ

 Hedenqvistو  Ullsten گاز درون بسته به روش غلظت

، Mecca)گاز و با استفاده از دستگاه آناالیزر  (2229)

 . شد ارزیابی (فرانسهساخت 
 

 یروبکیبار م نییتع

منظور تعیین فلور  کپک و مخمر به و شمارش کلی

 92 منظور، این به .شدند تعیینشده  رنده جیمیکروبی هو

برداشته  یبهداشت طیشرا از هر بسته تحت جیهو ۀنمونگرم 

ساخت ، Merck) لیآب پپتون استر تریل یلیم 12شد و با 

های موردنظر از آن تهیه گردید.  و رقت همگن شد آلمان(

های استریل  رقت به پلیت هرتر از لی میلی 9/2سپس 

 در و منتقل استریل های کشت محیط لیتر میلی 95حاوی 

. شدند نگهداری (جنوبی کرهساخت ، Wisecube) انکوباتور

و  آلمان(ساخت ، Merck) 2کانت آگار تپلی کشت محیط

روز  5به مدت  گراد یسانت ۀدرج 92نگهداری در دمای 

 گلوکز یستحیط کشت و م کلیبرای شمارش 

در  یو نگهدار آلمان(ساخت ، Merck) 9رگاآ مفنیکلاکلر

                                                           
2 Plate Count Agar 
3 Yeast Glucose Chloramphenicol Agar 
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روز برای  5و شمارش بعد از  گراد یسانت ۀدرج 92دمای 

  ها و مخمرها استفاده شد. کپک

 

 ها   وتحلیل داده تجزیه

با آرایش  یتصادف پژوهش در قالب طرح کامالً نیا

وع پوشش مستقل ن یرهایاثر متغ یبررس یبرا فاکتوریل

 ییایمیکوشیزیف اتیسطح( بر خصوص 5سطح( و زمان ) 6)

مخمر  و کپک و تکرار( و شمارش کلی 9شده ) رنده جیهو

از آزمون  ادهبا استف ها میانگین ۀمقایستکرار( انجام شد.  2)

LSD  افزار  نرماز و  انجام گرفت درصد 5در سطح احتمال

SPSS  گرفته هبهرآماری  های داده ۀجهت تجزی 9.1نسخۀ 

 شد.

 

 نتایج و بحث

pH تهیدیاس و 

و  ها وهیبودن م ییایقل ایو  یدی، معرف اسpH زانیم

 و خلیلی ،الهامی راد ،جعفرسواره) باشد ها می سبزی

درصد،  5/9 توزانیک ماریسه ت .(9912 ،نورمعبودی

و اسانس لعل  تریرولکیم 952اسانس لعل کوهستان 

از  یدار یمعن تالفاخ گریکدیبا  تریکرولیم 252کوهستان 

 و ها نمونه رینسبت به سا یول دننداشت pHلحاظ میزان 

 (>25/2P)داری  یاختالف معن دارای شاهد به نسبت

استفاده از اسانس و در حقیقت، (. 9جدول ) بودند

طور  آن به ازبه عدم استفاده  نسبت توزانیک نیهمچن

 گردید که با نتایج pHموجب حفظ  داری یمعن

 (9919 ،نسب یریکب و فیشر یمحمد ،آباد سیرئ یریکب)

 .مطابقت دارد

pH شاهد  ۀنموننسبت به نیز  یبیترک یمارهایت

طورکلی تیمار  و به داشتند (>25/2P) داری یاختالف معن

شاهد باالترین و دو تیمار ترکیبی اسانس و پوشش 

 زانیم نیباالتر. (9جدول ) دندرا نشان دا pHترین  پایین

 توزانیکتیمار مربوط به  pH زانیم نتری نییو پا تهیدیاس

 نیتر نییو پا تریکرولیم 252درصد و اسانس لعل  5/9

 شاهد ۀمربوط به نمون pH زانیم نیباالترو  تهیدیاس زانیم

 یژگیو لیدل به یاستفاده از پوشش خوراکدر حقیقت . بود

با کاهش نرخ  توانستها   ها در برابر گازآن کنندگی نعتمما

 دآلی را کاهش ده یها   دیمصرف اس زانیتنفس م

 .(9919 ،رزادیش و یاصغر ،دخت ینیف)
 

 شده رنده جیهو در یی و شمارش کلیایمیکوشیزیمختلف بر خواص ف های اثر پوشش نیانگیم ۀسیمقا -1جدول 

 پوشش پارامتر
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

pH a92/2±52/6 b94/2±92/6 b99/2±91/6 b99/2±91/6 c21/2±92/6 c21/2±99/6 
 d52/2±21/2 c42/2±92/2 c42/2±92/2 c92/2±91/2 b92/2±22/2 a22/2±92/2 اسیدیته )درصد(

 a61/9±12/9 b99/9±92/9 c22/9±22/9 d12/2±95/9 e62/2±25/2 f62/2±61/2 کاهش وزن )درصد(
  کاروتنوئید

 (تریبر ل کروگرمیم)
c19/9±49/94 bc45/9±55/94 bc55/9±41/94 abc99/9±25/94 ab99/9±19/94 a14/2±25/95 

مواد جامد محلول کل 

 )درصد(
a55/9±99/92 b94/9±22/1 bc24/9±62/1 cd11/2±69/1 de11/2±52/1 e12/2±42/1 

 f55/9±99/92 e94/9±12/6 d21/9±14/6 c29/9±22/2 b19/2±91/2 a24/2±21/2 )درصد( کیآسکورب دیاس

L* a22/9±21/59 b59/9±52/52 c19/9±95/52 d29/2±16/41 e29/2±25/41 f56/2±49/41 

b* 
a91/2±49/95 b12/9±12/94 c51/9±51/94 d44/9±44/94 e26/9±26/94 f22/9±11/99 

a* 
a42/2±59/99 b92/2±99/99 c21/9±29/92 d65/9±54/92 e42/9±99/92 f29/9±29/92 

 c21/2±92/6 bc21/2±92/6 bc94/9±12/9 abc24/9±11/9 ab25/9±14/9 a24/9±22/4 طعم حسی
 b11/2±22/4 a12/2±91/4 a16/2±22/4 a19/2±22/4 a16/2±22/4 a19/2±21/4 حسی رنگ

 c22/9±14/9 bc29/9±12/9 bc22/9±11/9 abc22/9±11/9 ab92/9±22/4 a95/9±92/4 مقبولیت
 کربندیاکس یدتغییرات 

 )درصد(
a69/95±24/22 b51/95±52/22 c51/95±91/22 d46/95±91/22 e91/95±25/22 f92/95±12/26 

لگاریتم ) شمارش کلی

 (واحد تشکیل کلنی/گرم
a91/9±92/9 b19/2±66/2 c29/2±52/2 d61/2±52/2 e59/2±95/2 f46/2±92/2 

 باشند. انحراف معیار )سه تکرار( می ±اعداد، میانگین 

 .(≥25/2P) شود می LSD آزمون لحاظ از دار اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنی
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مختلف  یها   در روز pH نیو همچن تهیدیاس

 نیدر ب (>25/2P) داری معنی اختالف وجوددهندۀ  نشان

با گذشت زمان  تهیدی(. اس2جدول ) بود سطوح زمان

 نیو باالتر داشت یصعود یروند pHو  ینزول یروند

و  9در روز  pH زانیم نتری نییو پا تهیدیاس زانیم

 92در روز  pH زانیم نیباالتر و تهیدیاس زانیم نیتر نییپا

و  ها یو سبز ها   وهیم دنیرس دنیاه با فرشد کمشاهده 

 .(Zhuang & Huang, 2003) دارد هماهنگی pH شیافزا

Zhuang  وHuang (2229) مقدار  شیافزا زینpH 

را مشاهده  فرنگی در مدت نگهداری با رسیدن میوه گوجه

 .کردند

 جیهو ۀتیدیو اس pHمتقابل پوشش و زمان بر  اثر

 ذکرشدهنشان داد که شاخص  (9)جدول شده در  رنده

مختلف اختالف  یها   روز طی در ها تمام نمونه یبرا

 ،یزمان نگهدار شیبا افزا (.>25/2P)داشت  یدار یمعن

pH بیکه ش یطور به یافت، افزایششده  رنده های جیهو 

شاهد  ۀنمون یبرا تهیدیسکاهش ا بیو ش pH شیافزا

 نتری پایینو  pH زانیم نیترباال 92بوده و در روز  تر عیسر

 دارمق نیشتریو ب آن گزارش شد یبرا تهیدیاس زانیم

 یپوشش یها   ماریدر ت یرنگهدا ۀدر طول دور تهیدیاس

کوهستان   مختلف اسانس لعل یها    غلظت یحاو توزانیک

 توزانیپوشش کدر حقیقت  .(>25/2P) مشاهده شد

 توانست بندی کوهستان درون بسته  اسانس لعل یحاو

در بسته  تهیدیاز کاهش اس ،کاهش نرخ تنفس قیطراز

 زین Winz (2292)و  Garcia ،Quek ،Stevensonبکاهد. 

 مقدار ،ای  با پوشش نشاسته یویک یده نمودند پوشش انیب

 . داد کاهش ترفاقد پوشش کم ماریرا نسبت به ت تهیدیاس

 توزانینشان داد که اسانس نسبت به شاهد، ک جینتا

و اسانس نسبت به شاهد،  توزانیک بینسبت به شاهد، ترک

 بیو اسانس نسبت به اسانس و ترک توزانیک بیترک

 pH داری یطور معن به توزانیو اسانس نسبت به ک توزانیک

اما اثر ، (>25/2P) داشتند یالتربا ۀتیدیو اس تر نییپا

گزارش  دار یآن معن راتییدر مقابل اسانس بر تغ توزانیک

 نشد. 

 

 شده رنده جیهودر  و شمارش کلی ییایمیکوشیزیاثر زمان بر خواص ف نیانگیم ۀسیمقا -2جدول 

 پارامتر
 زمان )روز(

9 9 6 1 92 

pH e22/2±92/6 d22/2±92/6 b21/2±42/6 c95/2±41/6 a22/2±56/6 

 a22/2±61/2 b22/2±44/2 c21/2±21/2 d99/2±11/9 e22/2±69/9 اسیدیته )درصد(

 a22/2±22/2 b29/2±52/2 c29/2±26/2 d15/2±11/9 e14/2±61/2 کاهش وزن )درصد(

 کاروتنوئید

 (تریبر ل کروگرمیم)
a22/2±56/96 b99/2±41/95 c24/2±54/94 d12/2±14/99 e19/2±22/99 

لول کل مواد جامد مح

 )درصد(
e22/2±62/1 d22/2±11/1 c29/2±26/1 b21/2±99/92 a29/2±96/99 

 a22/2±29/1 b25/2±12/2 c21/2±22/2 d59/2±91/6 e69/2±26/5 )درصد( کیآسکورب دیاس

L* 
a22/2±46/52 b92/2±29/59 c41/2±22/52 d21/9±65/41 e94/9±65/42 

b* e22/2±65/92 d26/2±49/99 c49/2±56/94 b52/2±44/95 a92/9±11/96 

a* e29/2±92/21 d91/2±92/21 a59/2±12/92 b22/2±12/99 a92/9±26/99 

 a22/2±22/5 a99/2±11/4 c52/2±49/4 c41/2±12/2 d22/2±11/9 طعم حسی

 a22/2±22/5 a22/2±22/5 b41/2±91/4 c41/2±42/9 d42/2±92/9 حسی رنگ

 a22/2±22/5 a22/2±22/5 b52/2±42/4 c41/2±69/2 d52/2±92/2 عطر حسی

 a22/2±22/5 a22/2±22/5 b52/2±52/4 c52/2±25/9 d91/2±92/2 مقبولیت

کربن دیاکس یدتغییرات 

 )درصد(
e96/2±24/5 d26/2±92/92 c42/2±11/22 b51/2±99/91 a21/2±69/42 

 a22/2±22/5 b22/2±22/2 b22/2±22/2 b22/2±22/2 b22/2±22/2 اکسیژن )درصد( تغییرات

لگاریتم واحد ) کلی شمارش

 (تشکیل کلنی/گرم
d22/2±22/2 d22/2±22/2 c94/2±91/2 b45/2±19/2 a65/2±21/9 

 باشند. انحراف معیار )سه تکرار( می ±اعداد، میانگین 

 .(≥25/2P) شود می LSD آزمون لحاظ از دار اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنی
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 فت وزنو اُ کیآسکورب دیاس، اسیدیته، مواد جامد محلول کل، کاروتنوئید، pH زمان بر شش ومتقابل پو اثر نیانگیم ۀسیمقا -3جدول 

 شده رنده جیهو

نوع 

 پوشش

زمان 

 )روز(
pH درصد( اسیدیته( 

مواد جامد 

 کل محلول

 (درصد)

 کاروتنوئید

 (میکروگرم/گرم)

 کیدآسکوربیاس

 درصد()

فت وزن اُ

 درصد()

T1 

9 e22/2±92/6 a22/2±61/2 e22/2±62/1 a29/2±14/95 a22/2±29/1 e22/2±22/2 

9 d29/2±99/6 b29/2±42/2 d22/2±14/1 b26/2±95/95 b22/2±19/2 d22/2±29/2 

6 c29/2±51/6 c29/2±95/2 c22/2±56/1 c95/2±95/94 c49/2±19/6 c29/2±21/9 

1 b29/2±12/6 d22/2±14/9 b24/2±15/92 d95/2±61/99 d22/2±42/5 b29/2±55/9 

92 a22/2±12/6 e29/2±92/9 a12/2±69/92 d15/9±22/99 e24/2±94/4 a29/2±94/4 

T2 

9 d22/2±92/6 a22/2±61/2 e22/2±62/1 a22/2±14/95 a22/2±29/1 d22/2±22/2 

9 c29/2±22/6 b29/2±49/2 d96/2±11/1 b99/2±24/95 ab29/2±11/2 c22/2±64/2 

6 b29/2±42/6 c22/2±22/2 c21/2±92/1 c22/2±61/94 b91/2±92/2 c29/2±19/2 

1 ab22/2±41/6 d29/2±19/9 b29/2±42/92 d99/2±12/99 c22/2±29/6 b29/2±22/2 

92 a22/2±59/6 e22/2±59/9 a24/2±55/99 e22/2±29/99 d22/2±21/4 a29/2±22/9 

T3 

9 d22/2±92/6 a22/2±61/2 e22/2±62/1 a22/2±14/95 a22/2±29/1 d22/2±22/2 

9 c29/2±94/6 b22/2±49/2 d29/2±12/1 b99/2±26/95 ab25/2±12/2 c22/2±62/2 

6 b29/2±92/6 c29/2±24/2 c22/2±29/1 c21/2±22/94 d29/2±91/2 c29/2±14/2 

1 ab29/2±41/6 d29/2±16/9 b24/2±99/92 d99/2±96/94 c29/2±49/6 b22/2±19/9 

92 a29/2±52/6 e22/2±56/9 a24/2±92/99 e96/2±52/99 e22/2±92/5 a29/2±14/2 

T4 

9 d22/2±92/6 a22/2±61/2 e22/2±62/1 a22/2±14/95 a22/2±29/1 d22/2±22/2 

9 c29/2±94/6 b22/2±49/2 d29/2±11/1 b22/2±49/95 ab25/2±19/2 d22/2±51/2 

6 c29/2±92/6 c22/2±26/2 c22/2±24/1 c25/2±16/94 bc29/2±22/2 c29/2±12/2 

1 b29/2±41/6 d29/2±11/9 b26/2±24/92 d22/2±91/94 c24/2±56/6 b29/2±24/9 

92 a22/2±55/6 e29/2±52/9 a25/2±92/99 e26/2±24/99 d29/2±99/5 a29/2±69/2 

T5 

9 b22/2±92/6 a22/2±61/2 e22/2±62/1 a22/2±14/95 a22/2±29/1 d22/2±22/2 

9 ab29/2±99/6 b22/2±45/2 d22/2±11/1 b95/2±42/95 ab29/2±19/2 d29/2±29/2 

6 ab29/2±94/6 c29/2±96/2 c22/2±92/1 c92/2±99/95 bc22/2±96/2 c29/2±52/2 

1 a29/2±92/6 d29/2±21/2 b25/2±92/92 d22/2±64/94 c29/2±19/6 b29/2±94/9 

92 a29/2±42/6 e22/2±21/9 a29/2±11/92 e94/2±29/94 d25/2±14/5 a24/2±14/9 

T6 

9 b22/2±92/6 a22/2±61/2 e22/2±62/1 a22/2±14/95 a22/2±29/1 d22/2±22/2 

9 ab29/2±99/6 b29/2±42/2 d22/2±12/1 b92/2±69/95 ab29/2±16/2 d22/2±22/2 

6 a29/2±94/6 c29/2±91/2 c29/2±29/1 c92/2±25/95 b29/2±44/2 c29/2±42/2 

1 a29/2±96/6 d29/2±92/2 b22/2±22/92 d26/2±29/95 c29/2±19/6 b29/2±25/9 

92 a29/2±91/6 e22/2±19/9 a24/2±62/92 e29/2±29/94 d29/2±21/6 a29/2±65/9 

 باشند. انحراف معیار )سه تکرار( می ±اعداد، میانگین 

 .(≥25/2P) شود می LSD آزمون لحاظ از دار اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنی

 

 کاهش وزن 

 نیتر از مهم یکیتازه  یها    یو سبز ها    وهیکنترل وزن م

 & Larsen) باشد یم بندی و بسته یده اهداف پوشش

Wold, 2016). اختالف مختلف های پوشش یطورکل به 

 دارا بودند کاهش وزن( را ازنظر >25/2P) داری معنی

درصد و اسانس لعل  5/9 توزانیک یها   ماریتو  (9 جدول)

 در کاهش وزن کمتر یشتریب یاثرگذار تریکرولیم 252

 ریبخعدم وجود مانع در برابر ت لیدل شاهد به ماریداشته و ت

 نیفت وزن در بدرصد اُ نیشتریب یدارا ماریت نیآب در ا

 لعل اسانس توسط وزن فتاُ کاهش. بود ها  نمونه ریسا

 ,Perdones) بوده استاسانس  یزیگر خواص آب لدلی به

Sánchez-González, Chiralt, & Vargas, 2012) . در

 (2292و همکاران ) Perdonesشده توسط  انجام یبررس

باعث  توزانیبه پوشش ک مویدرصد اسانس ل 9افزودن 
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 ماریت نیدر ا فرنگی های توت نمونه کاهش اتالف وزن

 درصد شد 5/9 توزانیک یپوشش مارینسبت به ت

(Perdones et al., 2012) .یبند الزم به ذکر است که بسته 

فت وزن داشته است. در کنترل اُ داری یمعن ریتأث زین

اتمسفر  با شده یبند بسته یها    فت وزن در نمونهکاهش اُ

نوع  نیدر ا ژنیآمدن سطح اکس نییپا لیدل شده به اصالح

باعث کاهش سرعت تنفس در محصول و ، یبند بسته

 گردیدتنفس کاهش نرخ  هجیفت وزن درنتکاهش اُ

(Denoya, Vaudagna, & Polenta, 2015) . 

 یط شود یده ممشاه (2)جدول در  هک گونه همان

طور مداوم  فت وزن بهشده اُ رنده های جیهو دارینگه

مختلف  های    که در نمونه یطور به ،(>25/2P) افتی  شیافزا

 زانیم نتریو کم 92کاهش وزن در روز  زانیم نتریشیب

 Manjunatha جیمشاهده شد که مطابق با نتا 9آن در روز 

 .بود Anurag (2292)و 

 جیمتقابل پوشش و زمان بر کاهش وزن هو اثر

و  9 یاز روزهاریغ نشان داد که به (9)جدول شده در  رنده

  درصد و اسانس لعل 5/9 توزانیک ۀنموندو  یبرا 6

 ها نمونه ریسا یکاهش وزن برا تر،یکرولیم 952کوهستان 

داشت  یدار یاختالف معن مختلف یها   روز طی در

(25/2P<) ها نمونه ۀهم یکاهش وزن برا زانیم نیو باالتر 

نشان داد که اسانس نسبت  جنتای. شد مشاهده 92 روز در

نسبت به شاهد، اسانس نسبت به  توزانیبه شاهد، ک

و اسانس نسبت به شاهد،  توزانیک بیترک توزان،یک

 بیکو اسانس نسبت به اسانس و تر توزانیک بیترک

فت اُ داری یطور معن به توزانیو اسانس نسبت به ک توزانیک

 (.>25/2P) داشتند یتر نییوزن پا
 

 دیکاروتنوئ

قادرند با اثرات مضر اما هستند که  یباتیترک دهایکاروتنوئ

ها  یند فیزیولوژیک اکسیداسیون در بافتراطبیعی ف

 دآزا های رادیکال برابر در را بدن های کرده و سلول مقابله

 یمارهاینشان داد که ت (9)جدول  جنتای. کنند محافظت

را  دیکاروتنوئ زانیمنفرد م یمارهاینسبت به ت یبیترک

 (>25/2P) کردنددر سطح باالتر حفظ  داری یطور معن به

 952، اسانس درصد 5/9 توزانیک یمارهایت نیاما ب

شاهد  ماریبت به تنس تریکرولیم 252و اسانس  تریکرولیم

 دیروتنوئکا زانیم نینشد. باالتر دهید داری یاختالف معن

و اسانس لعل درصد  5/9 توزانیک های مربوط به نمونه

 ۀنمونآن مربوط به  زانیم نیتر نییو پا تریکرولیم 252

و  Dong ،Cheng ،Tan ،Zheng (.9جدول ) بودشاهد 

Jiang (2224) در  دیکاروتنوئ زانیمشاهده کردند که م زین

 جیکه با نتا نشان داد شیافزا توزانیک ریثأت تحت ایسو

 نیهمچن .داشت خوانی مطالعه هم نیآمده در ا دست به

 اختالف وجود دهندۀ نشانمختلف  یها   در روز دیکاروتنوئ

جدول )بود مذکور  یها   روز نیدر ب (>25/2P) داری معنی

مختلف به  یها   روز دیکاروتنوئ زانیمشاهده شد که م(. 2

 دهایکاروتنوئ یاشباعریچندغ تمانساخ ونیداسیعلت اکس

، Quitão-Teixeira جیبا نتا مطابق که داشت ینزول یروند

Odriozola-Serrano ،Soliva-Fortuny ،Mota-Ramos و 

Martín-Belloso (2221) بود . 

شده  رنده جیهو دیاثر متقابل پوشش و زمان بر کاروتنوئ

در  92و  1 یاز روزهاریغ نشان داد که به (9)جدول در 

 طی در ها نمونه ریسا یشاهد، شاخص مذکور برا ۀنمون

و در  (>25/2P)داشت  یدار یمختلف اختالف معن یها   روز

 توزانیاسانس و ک یبیترک یمارهایت ،ینگهدار 92روز 

را بهتر  دیرا داشتند و کاروتنوئ دیکاروتنوئ زانیم نیباالتر

 حفظ کرده بودند.

و اسانس نسبت به  توزانیک بینشان داد که ترک جینتا

و اسانس نسبت به  توزانیک بیترک (،>25/2P)شاهد 

 توزانیو اسانس نسبت به ک توزانیک بیاسانس و ترک

(29/2P<) داشتند یباالتر دیکاروتنوئ داری یمعن طور به 

و نسبت به شاهد  توزانیاسانس نسبت به شاهد، کتأثیر اما 

 دار یمعنکاروتنوئید  راتییتغ بر اسانسنسبت به  توزانیک

 گزارش نشد.
 

  کل مواد جامد محلول

باال  کل با مواد جامد محلول دهیرس ۀویم کنندگان مصرف

 (9)جدول  جینتا. (Burdon et al., 2004) پسندند یرا م

 صورت به بخصوص ها نشان داد که استفاده از پوشش

 تری نییرا در سطوح پاکل مواد جامد محلول  یبترکی

در  (.>25/2P) داشته است شاهد نگه مارینسبت به ت

روند  کندشدن بموج ها   روزنه بستن با ها پوشش قتیحق

ول در طی زمان نگهداری افزایشی میزان مواد جامد محل

 ،(Manthe, Schulz, & Schnabl, 1992) گردیدند

مربوط به  ذکرشدهشاخص  زانیم نیباالترکه  طوری به

 5/9 توزانیآن مربوط به ک زانیم نیتر نییشاهد و پا ۀنمون

در (. 9جدول ) بود تریکرولیم 252درصد و اسانس لعل 
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مختلف  یها   در روز کل مواد جامد محلول این مطالعه،

 نیدر ب (>25/2P) ارد یوجود اختالف معن دهندۀ نشان

 . (2جدول ) بودها   روز

کل متقابل پوشش و زمان بر مواد جامد محلول  اثر

 ذکرشدهنشان داد که شاخص  (9)جدول شده در  رنده جیهو

مختلف اختالف  یها   روز طی در ها تمام نمونه یبرا

 شینشان داد که با افزا جینتا .(>25/2P)داشت  یدار یمعن

 ،یافت شیافزاکل مواد جامد محلول  ،یزمان نگهدار

مربوط به روز  ذکرشده صشاخ زانیم نیباالتر که ای گونه به

 یبرا 92و در روز  بود 9آن در روز  زانیم نیتر نییو پا 92

گزارش کل مواد جامد محلول  زانیم نتریشیشاهد ب ۀنمون

در زمان انبارداری کل واد جامد محلول درصد م شیافزا شد.

 گرییو کاهش مواد د شیشدن قند، افزا مربوط به افزوده

 است زین یفنل باتیمحلول و ترک های   نیپکت ها،  دیمانند اس

(Khumalo, 2006) .شاهد  ماریدر ت بیترت به شیافزا نیاما ا

کوهستان   اسانس لعل ریثأدرصد به علت ت 5/9 توزانیو ک

بوده که  ها  ماریت ریاز سا ترشیپوشش ب یکیزیدر ساختار ف

 شیاتالف رطوبت و وزن، از افزا زانیتوانسته با کاهش م

 ،جهیدرنت .در آن بکاهدکل مواد جامد محلول  زانیم

با  یبند بسته دشده در کنار وجو رنده جیدادن هو پوشش

 باعث ها،  نمونه یتنفس ندایشده و کنترل فر اتمسفر اصالح

 آن متابولیکی فعالیت کاهش و تنفس سرعت بیشتر کنترل

 .ستا Rao (2299)و  Gol ،Patelج نتای با مطابق که شد

 توزانینشان داد که اسانس نسبت به شاهد، ک جینتا

و اسانس نسبت به شاهد،  توزانیک بینسبت به شاهد، ترک

 بیو اسانس نسبت به اسانس و ترک توزانیک بیترک

 توزانیو ک (>25/2P) توزانیو اسانس نسبت به ک توزانیک

مواد جامد  داری یطور معن به (>29/2P) نسبت به اسانس

 .داشتند تری نییپاکل محلول 

 

  کآسکوربی دیاس

موجود در  یها    نیتامیو نیتر از مهم یکی کیآسکورب دیاس

 جی. نتاباشد یم ها یو سبز ها   وهیص مبخصو ییمواد غذا

 سانسو ا توزانینشان داد که استفاده از ک (9)جدول 

 نفوذپذیری کاهش بهدلیل یبیصورت ترک به بخصوص

 زانیم، (Ayranci & Tunc, 2004) پوششها توسط اکسیژن

 یدر سطوح باالتر داری یطور معن را به کیآسکورب دیاس

 زانیم نیباالترکه  ای گونه به ،(>25/2P) کرده استحفظ 

درصد و اسانس  5/9 توزانیمربوط به ک ذکرشدهشاخص 

 ۀنمونآن مربوط به  زانیم نیتر نییو پا تریکرولیم 252ل لع

در  بیکرسکوآ سیدا میزان در ترشیب کاهش .بودشاهد 

 اکسیداسیون افزایش دلیل به است ممکنشاهد  ۀنمون

 ,Shin, Liu, Nock, Holliday) باشد آب کاهش از حاصل

& Watkins, 2007)های یبررس جی. نتا Chien  و همکاران

 .بود آزمایش این نتایج باطابق م (2222)

مختلف  یها   در روز کیآسکورب دیاس یکلورط به

 بودها   روز نیدر ب یدار معنی اختالف وجود دهندۀ نشان

(25/2P<)  ینزول یبا گذشت زمان روند ذکرشدهو شاخص 

 خلدا کیآسکورب دیاس زانیم نیتر نییپا جهی، درنتداشت

 عاملى نیز نکسیژا (.2جدول ) بود 92مربوط به روز  بسته

اسید  که هشد موجبو  دهبو بیکرسکوآ سیدا کاهشدر  ثرؤم

 .دگیر پىرا در کاهشى ىندرو ینگهدار طىدر  بیکرسکوآ

 جیهو کیآسکورب دیمتقابل پوشش و زمان بر اس اثر

 یبرا رشدهذکنشان داد که شاخص  (9)جدول شده در  رنده

کوهستان   شاهد و اسانس لعل ۀنموناز رغی به ها تمام نمونه

 داری یاختالف معن یکه در تمام روزها دارا تریکرولیم 952

 داشت یدار یاختالف معن 9    نسبت به روز 92بود، در روز 

(25/2P<) .دیاس زانیم ،یزمان نگهدار شیبا افزا 

شاهد  ۀنمون و افتیشده کاهش  رنده های جیهو کیآسکورب

را نسبت به  یشتریب کیآسکورب دیاس ،ینگهدار 92در روز 

نشان داد که اسانس  جنتای .بودند داده ازدست ها نمونه ریسا

 هنسبت به شاهد، اسانس نسبت ب توزانینسبت به شاهد، ک

 بیو اسانس نسبت به شاهد، ترک توزانیک بیترک توزان،یک

و  توزانیک بیو اسانس نسبت به اسانس و ترک توزانیک

 دیاس داری یطور معن به توزانیاسانس نسبت به ک

 (.>25/2P) داشتند یباالتر کیآسکورب
 

 رنگ  یرگی اندازه

 هاهای کیفیت آن رنگ محصوالت تازه یکی از مشخصه حفظ

 اهمیت حائز کننده مصرف ازنظر محصول پذیرش در و بوده

 . (Kim & Rhee, 2015) باشد می
 

  *Lشاخص

 های نمونه نیدر بو سفیدی   *Lیشاخص رنگ یطورکل به

 (.9جدول ) داشت (>25/2P) داری یمختلف اختالف معن

 5/9 توزانیمربوط به ک ذکرشدهشاخص  زانیم نتری نییپا

آن  زانیم نیتر و باال تریکرولیم 252درصد و اسانس لعل 

و سفیدی   *Lشاخص یطورکل به. بودشاهد  ۀنمونمربوط به 

 داری معنی اختالف وجود دهندۀ نشان فمختل یها   در روز
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(25/2P<) (. شاخص2جدول ) بودها   روز نیدر بL*   با

 .گذشت زمان کاهش نشان داد

و سفیدی   *Lمتقابل پوشش و زمان بر شاخص اثر

گزارش شده است. شاخص  (4)جدول شده در  رنده جیهو

مختلف اختالف  یها   روز طی در ها تمام نمونه یبرا ذکرشده

 ،یزمان نگهدار شیبا افزا .(>25/2P)داشت  یدار یمعن

 نیاالترکه ب ای گونه به .افتیکاهش و سفیدی   *Lشاخص

 نیتر نییو پا 9مربوط به روز و سفیدی   *Lشاخص زانیم

نشان داد  جی(. نتا4جدول ). شد شاهدهم 92در روز  زانیم

نسبت به شاهد، اسانس  توزانیکه اسانس نسبت به شاهد، ک

و اسانس نسبت به  توزانیک بیترک توزان،ینسبت به ک

 بینسبت به اسانس و ترک و اسانس توزانیک بیشاهد، ترک

 ریدا یطور معن به توزانیو اسانس نسبت به ک توزانیک

نتایج  (.>25/2P) داشتند یشتریبو سفیدی   *Lشاخص

با نتایج  (9912و همکاران ) ینیمحمدحس های مطالعه

 .آمده از این پژوهش مطابقت داشت دست به
 

 شده رنده جیهودر  و شمارش کلیکربن دیاکس ید (،*aو *L*، bتغییرات رنگ ) زمان بر متقابل پوشش و اثر نیگانیم ۀسیمقا -4جدول 

 *L* b* a زمان )روز( نوع پوشش

 راتییتغ

کربن دیاکس ید

 )درصد(

 شمارش کلی

لگاریتم واحد )

 (تشکیل کلنی/گرم

T1 

9 a22/2±46/52 e29/2±65/92 g29/2±99/21 g29/2±92/5 d22/2±22/2 
9 b29/2±12/59 d29/2±11/99 o24/2±22/21 p26/2±22/92 d22/2±22/2 
6 c22/2±92/59 c29/2±25/95 h25/2±52/99 j92/2±52/21 c29/2±12/2 
1 d24/2±44/52 b24/2±92/96 c99/2±22/99 e26/2±29/91 b24/2±29/9 
92 e24/2±55/41 a22/2±19/91 a99/2±12/94 a26/2±29/41 a29/2±11/2 

T2 

9 a22/2±46/52 e29/2±64/92 s22/2±92/21 ts92/2±92/5 d22/2±22/2 
9 b29/2±25/59 d29/2±44/99 p25/2±42/21 p92/2±62/92 d22/2±22/2 
6 c29/2±52/52 c25/2±11/94 j22/2±91/99 k92/2±29/21 c24/2±22/2 
1 d29/2±96/41 b26/2±15/95 d21/2±29/92 e92/2±12/91 b22/2±22/9 
92 e24/2±45/41 a24/2±55/92 b22/2±12/99 b26/2±19/42 a24/2±29/2 

T3 

9 a22/2±46/52 e22/2±65/92 s22/2±92/21 ts29/2±22/5 c22/2±22/2 
9 b22/2±64/59 d22/2±99/99 qp24/2±92/21 q26/2±22/92 c22/2±22/2 
6 c29/2±22/52 c24/2±54/94 k26/2±11/92 l26/2±29/21 c22/2±22/2 
1 d25/2±24/41 b29/2±49/95 f29/2±24/92 f92/2±69/91 b22/2±15/2 
92 e22/2±61/42 a29/2±15/96 c24/2±25/99 b92/2±29/42 a24/2±29/9 

T4 

9 a22/2±46/52 e29/2±65/92 s29/2±92/21 t29/2±92/5 c22/2±22/2 

9 b22/2±66/59 d22/2±92/99 qr29/2±26/21 q22/2±92/92 c22/2±22/2 

6 c22/2±92/52 c22/2±44/94 l21/2±62/92 m26/2±19/22 c22/2±22/2 

1 d29/2±95/41 b24/2±22/95 g99/2±24/99 g26/2±22/91 b24/2±11/2 

92 e25/2±24/42 a29/2±52/96 d26/2±22/92 c26/2±59/42 a22/2±62/9 

T5 

9 a22/2±46/52 e29/2±65/92 s29/2±99/21 ts92/2±22/5 c22/2±22/2 

9 b22/2±65/59 d29/2±92/99 r29/2±29/21 q26/2±22/92 c22/2±22/2 

6 c22/2±12/41 c24/2±25/94 m26/2±46/92 n26/2±59/22 c22/2±22/2 

1 d24/2±12/42 b24/2±26/95 i91/2±94/99 h26/2±19/92 b24/2±59/2 

92 e22/2±21/46 a24/2±25/96 e25/2±21/92 c26/2±49/42 a24/2±29/9 

T6 

9 a22/2±46/52 e22/2±65/92 s29/2±99/21 t26/2±99/5 c22/2±22/2 

9 b25/2±25/59 d29/2±22/99 r22/2±22/21 r26/2±29/92 c22/2±22/2 

6 c22/2±64/41 c29/2±11/99 n96/2±26/92 o26/2±99/22 c22/2±22/2 

1 d22/2±94/42 b24/2±65/94 k94/2±12/92 i22/2±52/92 b22/2±42/2 

92 e29/2±92/46 a22/2±42/95 h21/2±51/99 d92/2±22/42 a29/2±99/9 

 باشند. انحراف معیار )سه تکرار( می ±اعداد، میانگین 

 .(≥25/2P) شود می LSD آزمون لحاظ از دار اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنی
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 *bشاخص 

 های نمونه نیدر بو زردی   *bیشاخص رنگ یطورکل به
 (>25/2P) داری یاختالف معن وجود دهندۀ نشانمختلف 

شاخص  زانیم نی(. باالتر9جدول ) بود ها نمونه نیدر ب
آن مربوط به  نیتر نییشاهد و پا ۀنمونمربوط به  ذکرشده

. بود تریکرولیم 252درصد و اسانس لعل  5/9 توزانیک
 اختالفمختلف  یها   در روزو زردی نمونه   *bشاخص

 (2جدول ) دارا بودها   روز نیدر برا  (>25/2P) داری عنیم
 .داشت یصعود یبا گذشت زمان روند ذکرشدهشاخص و 

 جیهوو زردی   *bمتقابل پوشش و زمان بر شاخص اثر
 ذکرشدهنشان داد که شاخص  (4)جدول شده در  رنده

مختلف اختالف  یها   روز طی در ها هتمام نمون یبرا
 نیا نیانگیم  ۀسیدر مقا .(>25/2P)داشت  یدار یمعن

و زردی   *bشاخص ،یزمان نگهدار شیبا افزا ها نمونه
 نتریشیب 92شاهد در روز  ۀنمون ی. براافتی شیفزانمونه ا

 (.4جدول گزارش شد ) ذکرشدهشاخص  زانیم
 یگروههای  هسیمقا انسیوار ۀیاز تجز حاصل جینتا

نسبت به  توزانینشان داد که اسانس نسبت به شاهد، ک
و  توزانیک بیترک توزان،یشاهد، اسانس نسبت به ک

و اسانس نسبت  توزانیک بیس نسبت به شاهد، ترکاسان
 توزانینسبت به ک اسانسو  توزانیک بیبه اسانس و ترک

 (.>25/2P) اشتندد یکمتر  *bشاخص داری یطور معن به
، Ansorena ،Zuzuarregui شده توسط انجام یدر بررس

Pérez-Lorenzo ،Mujika  وArana (2299) زین 

و  توزانیبا ک یبروکل یده پوشش یریکارگ به
 *bریمقاد راتییتوانست از شدت تغ 9سلولز لیمت یکربوکس

 .بکاهد یدر کلم بروکل 
 

 *aشاخص 

رنگ  ۀدادن توسع نشان یپارامتر خوب برا کی  *aزانیم
  *aیرنگ شاخص .باشد یم وهیدر م یدگیرس ۀقرمز و درج

وجود  دهندۀ ننشامختلف  های نمونه نیدر بو قرمزی 
جدول ) بود ها نمونه نیدر ب (>25/2P) داری یاختالف معن

مربوط به  و قرمزی  *aیرنگ شاخص زانیم نی(. باالتر9
درصد  5/9 توزانیآن مربوط به ک نیتر نییشاهد و پا ۀنمون

گرفته  انجام یدر بررس. بود تریکرولیم 252و اسانس لعل 
، Velickova ،Winkelhausen ،Kuzmanova توسط
Alves  وMoldão-Martins (2299) تریبیشکاهش  زین 
 ۀنمونشاهد نسبت به  یها    یفرنگ توت یقرمز زانیدر م

                                                           
1 Carboxymethyl cellulose 

روز  94در طول  توزانیک یبا پوشش خوراک افتهی پوشش
 .گردید رشگزا ینگهدار

 دهندۀ نشانمختلف  یدر روزها و قرمزی  *aصشاخ
 بودروزها  نیدر ب (>25/2P) داری یوجود اختالف معن

شاخص  شود یکه مشاهده م گونه (. همان2جدول )
اثر متقابل پوشش  .داشت شیبا گذشت زمان افزا ذکرشده

نشان  (4)جدول ده در ش رنده جیهو  *aو زمان بر شاخص

تمام  یبرا و قرمزی  *aیرنگ شاخص  *aداد که شاخص
داشت  یدار یمعن ختالفمختلف ا یروزها طی در ها نمونه

(25/2P<.) زمان  شینشان داد که با افزا جینتا نیهمچن
 ۀنمون ی. براافتی شیافزا و قرمزی  *aشاخص ،ینگهدار

 نتریشیو ب *a شاخص زانیم نتریشیب 92شاهد در روز 
 گزارش شد. یقرمز زانیم

حاصل نشان داد که اثر شاهد در مقابل اسانس،  جینتا
در مقابل اسانس، شاهد  توزانیک توزان،یشاهد در مقابل ک

و اسانس، اسانس در مقابل  توزانیک بیدر مقابل ترک

 بیدر مقابل ترک توزانیو اسانس و ک توزانیک بیترک
 های جیهو  *aصشاخ راتییو اسانس بر تغ توزانیک

 .نبود دار یشده معن رنده
 

 یحس یابیارز
 رنگ 

 های نمونهشود،  مشاهده می (9)جدول که در  گونه همان
 یبیترک های   نمونه نیو اسانس و همچن توزانیک یحاو

ها  نمونه نیاما ا ،بودند گریکدیبا  داری یفاقد اختالف معن

در . داشتند (>25/2P) داری یف معنشاهد اختال ۀنمونبا 
 یدارا توزانیاسانس و ک یبیترک های رنگ نمونه یبررس
 .بودند را دارا زانیم نتری نییشاهد پا ۀنمونو  نیباالتر

 داری یاختالف معن 9و  9 یها   رنگ در روز شاخص
 داری یروزها اختالف معن رینداشتند اما نسبت به سا

(25/2P<) ( به2جدول مشاهده شد ،) نیکه باالتر یطور 
 زانیم نیتر نییو پا 9و  9در روز  ذکرشدهشاخص  زانیم

نشان داد که اسانس  جی. نتابود 92آن مربوط به روز 
و اسانس نسبت به شاهد  توزانیک بیترکنسبت به شاهد، 

(25/2P<) نسبت به شاهد  توزانیو ک(29/2P<) طور  هب
 افتیدر یحس ابانیرا از ارز تریشیرنگ ب ازیامت داری یمعن

  .کردند
 

 طعم

شده  رنده جیهو رشیپذ یمهم برا اریعامل بس ینیریش
کنندگان، پس از استحکام، آبداربودن،  توسط مصرف

https://www.google.com/search?q=carboxymethyl+cellulose&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVyNj-mLjqAhWFXhUIHXjZBFsQkeECKAB6BAgSECM
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 ,Klaiber, Baur) شده است گرفته طعم و طراوت درنظروعطر

Wolf, Hammes, & Carle, 2005). یحاو های    نمونه 
 داری یشاهد اختالف معن ۀنمونو اسانس نسبت به  توزانیک

 یشاهد دارا ۀنموننسبت به  یبیترک های   اما نمونه ،نداشتند
 ی(. در بررس9 جدول) بودند (>25/2P) داری یف معناختال

 توزانیک ۀنمونشاخص طعم مربوط به  زانیم نیطعم، باالتر
 نیتر نییو پا تریکرولیم 252درصد و اسانس لعل  5/9

 های جی. شاخص طعم هوبودشاهد  ۀنمونآن مربوط به  زانیم
نداشتند اما  داری یاختالف معن 9و 9 یها   شده در روز رنده

 (>25/2P) ریدا یروزها اختالف معن رینسبت به سا
شاخص  زانیم نیکه باالتر یطور (، به2جدول مشاهده شد )

آن  زانیم نیتر نییو پا 9و  9مربوط به روز  بیترت طعم به
 .بود 92مربوط به روز 

 

 عطر

اختالف  9و 9 یها   شده در روز رنده های جیعطر هو شاخص
روزها اختالف  رینداشتند اما نسبت به سا داری یمعن

 نی( و باالتر2جدول مشاهده شد ) (>25/2P) یدار یمعن
 نیتر نییو پا 9و  9 یها   شاخص عطر مربوط به روز زانیم
زمان  شیافزا یعبارت به .بود 92آن مربوط به روز  زانیم

 .دگردی ها سبب کاهش عطر نمونه یماندگار
 یگروه های سهیمقا نسایوار ۀیحاصل از تجز جینتا

نشان داد که اثر شاهد در مقابل اسانس، شاهد در مقابل 
 بیدر مقابل اسانس، شاهد در مقابل ترک توزانیک توزان،یک
و  توزانیک بیو اسانس، اسانس در مقابل ترک توزانیک

و اسانس بر  توزانیک بیدر مقابل ترک توزانیاسانس و ک

 .نبود دار یمعن شده رنده های جیعطر هو خصشا راتییتغ
 

 تیمقبول

 توزانیک یحاو های    نمونهشود که  مشاهده می (9)جدول در 
نداشتند  داری یشاهد اختالف معن ۀنمونو اسانس نسبت به 

اختالف  یشاهد دارا ۀنموننسبت به  یبیترک های اما نمونه
 نیاالترب ت،یمقبول یدر بررس .بودند (>25/2P) داری یمعن

درصد و  5/9 توزانیک ۀنمونشاخص مربوط به  نیا زانیم
مربوط به  زانیم نیتر نییو پا تریکرولیم 252 لعلاسانس 

شده در  رنده های جیهو تی. شاخص مقبولبودشاهد  ۀنمون
 رینداشتند اما نسبت به سا داری یاختالف معن 9و 9 یها   روز

جدول د )مشاهده ش (>25/2P) داری یروزها اختالف معن
 9 یها   وزمربوط به ر تیمقبول زانیم نیراستا باالتر نی(. درا2
 .بود 92آن مربوط به روز  زانیم نیتر نییو پا 9و 

 یگروه های هسیمقا انسیوار ۀیحاصل از تجز جینتا
و اسانس نسبت به شاهد  توزانیک بینشان داد که ترک

(25/2P<) ،و اسانس نسبت به اسانس و  توزانیک بیترک
 (>29/2P) توزانیو اسانس نسبت به ک توزانیک بیترک
 یحس ابانیارز دیاز د تریشیب تیمقبول داری یطور معن به

نسبت به  توزانینسبت به شاهد، ک ساما اثر اسان داشتند
آن  راتییبر تغ توزانیشاهد و اثر اسانس نسبت به ک

 گزارش نشد. دار یمعن
توان  آمده ار ارزیابی حسی می دست ایج بهاز نت بنابراین

 یها   عملکرد ها   ابیازنظر ارز ها  ماریت نتیجه گرفت که
و   پوشش رسد ینظرم به یطورکل داشتند، اما به یمتفاوت

 .نداشت ی حسیها  بر فاکتور یکاررفته اثر نامطلوب اسانس به
 یبیترک یها   ماری، تی حسیها   که در تمام فاکتور طوری به
 جیپژوهش با نتا نیا های   افتهی. کسب نمود ییباال ازیامت

 های پوشش نکهیبر ا یمبن محققان ریسا های   یبررس
رفتن وزن و  باعث کاهش ازدست هیال کیعنوان  به خوراکی

افتادن کاهش آب محصول، بهبود بافت و ریتأخ به
و  ها هویم یحس های  یژگیبافت و حفظ و یوستگیپ هم به

 ،جوانمرد و انیبهرام) ، مطابقت داشتشوند می ها  سبزی
9911). 

 

 اتمسفر گاز بسته در طول زمان راتییتغ
 ژنیاکس

( نشان 2جدول گیری غلظت گازهای موجود در بسته ) دازهان
به صفر  9ها در روز  موجود در بسته ژنیداد که غلظت اکس

ها  موجود در بستهکربن دیاکس ید زانیم که یدرحال رسید،
 .افتی شیافزا تدریجبه 

 

 کربن دیاکس ید

 های ونهنم ۀاتمسفر بست نیدر بکربن دیاکس ید شاخص
 (>25/2P) داری معنی اختالف وجود دهندۀ نشانمختلف 

شاخص  زانیم نیباالتر (.9جدول ) بود ها نمونه نیدر ب
آن  زانیم نیتر نییشاهد و پا ۀنمونمربوط به  ذکرشده

 تریکرولیم 252درصد و اسانس لعل  5/9 توزانیمربوط به ک
 دهندۀ نشانمختلف  یادر روزهکربن دیاکس ید . شاخصبود

 بودروزها  نیدر ب (>25/2P) داری معنی اختالف وجود
 شیافزا ذکرشدهشاخص  ،با گذشت زمان و (2جدول )

 .یافت
 جیهوکربن دیاکس یدمتقابل پوشش و زمان بر  اثر

 یبرا ذکرشدهخص نشان داد که شا (4)جدول شده در  رنده
 یدار یمختلف اختالف معن یروزها طی در ها تمام نمونه
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مربوط کربن دیاکس ید زانیم نیتر نییپا (.>25/2P) داشت
 شی. با افزابود 92آن در روز  زانیم نیو باالتر 9به روز 

 های یبند در بستهکربن دیاکس ید زانیم ،یزمان نگهدار
لت تنفس هوازی ه روز اول به عدر سشده  رنده یها جیهو

هوازی  اثر تنفس بیبر ن ازآ های هویج و پس سلول
 ها هوازی میکروب های هویج و همچنین تنفس بی سلول

آن در  زانیم نیشتریب ینگهدار 92و در روز  افتی شیافزا

 (.4جدول شاهد مشاهده شد ) ۀنمون یحاو های بسته
 

 یکروبیبار م نییتع
 یشمارش کل

 دهندۀ نشانمختلف  های نمونه نیدر ب شمارش کلی شاخص
 (>25/2P) بود ها نمونه نیدر ب داری معنی اختالف وجود

مربوط به  شمارش کلی زانیم نتری نییکه پا یطور به
 نیتر و باال تریکرولیم 252درصد و اسانس لعل  5/9 توزانیک
که (. 9جدول ) بود شاهد ۀنمونآن مربوط به  زانیم

 اسانس لعل میکروبیضد تخاصی خاطر به رسد ینظرم به
 باشد یاسانس بر کاهش آلودگ نیمثبت ا ریثأکوهستان و ت 

(Sánchez-González, Vargas, González-Martínez, 

Chiralt, & Cháfer, 2011). مخلوط  نیهمچن
کردن یک محیط  فراهم لیدل به ژننیترو وکربن دیاکس ید

های هوازی، در  هوازی و ممانعت از رشد میکروارگانیسم بی
جلوگیری از پیشرفت فساد مؤثر بوده و باعث افزایش عمر 

 یماد و نکسیژا انمیز. (Sandhya, 2010) دشو نگهداری می
 ،ستا ارتاثیرگذ سانسا بیوضدمیکر فعالیت انمیز بر محیط

در  سانسا ضدباکتریایی فعالیت انمیزکه  یروط به
 ,Paster) دمیشو بیشتر نکسیژا پایین یغلظتها

Menasherov, Ravid, & Juven, 1995) جیکه مطابق با نتا 
Atress ،El-Mogy ،Aboul-Anean  وAlsanius (2292) 

 9 یها   در روزشده  رنده های جیهوشمارش کلی  خصشا .بود
روزها  رینداشتند اما نسبت به سا داری یاختالف معن 9و 

(. 2جدول مشاهده شد ) (>25/2P) داری یاختالف معن
 نشان داد شیبا گذشت زمان افزا ذکرشدهشاخص 

 زانیم نیتر نییو پا 92در روز  زانیم نیکه باالتر یطور به
. اثر متقابل پوشش و زمان بر بود 9و  9 یها   مربوط به روز

نشان داد که  (4)جدول شده در  رنده جیهو شمارش کلی
 ۀنموناز رغی به ها تمام نمونه یبرا شمارش کلی شاخص

و  9 یها   روز یدرصد که در ط 5/9 توزانیشاهد و پوشش ک
 6 روز ات ها نمونه رینداشتند. در سا داری یاختالف معن 9

روزها  رینسبت به سا یمشاهده نشد ول داری یمعن تالفاخ
نشان داد  جینتا (.>25/2P) گزارش شد داری یاختالف معن
در  شمارش کلی زانیم ،یزمان نگهدار شیکه با افزا

و در روز  افتی شیشده افزا رنده های جیهو یحاو های بسته
 زانیم نتریشیشاهد ب ۀنمون یحاو های در بسته 92
 مشاهده شد. ارش کلیشم

حاصل نشان داد که اسانس نسبت به شاهد،  جینتا

 بیترک توزان،ینسبت به شاهد، اسانس نسبت به ک توزانیک
و اسانس  توزانیک بیو اسانس نسبت به شاهد، ترک توزانیک

و اسانس نسبت به  توزانیک بینسبت به اسانس و ترک
د را کاهش دا شمارش کلی داری یطور معن به توزانیک
(25/2P<.) 

 

 رشد کپک و مخمر 

تازه معموالً دارای بافت زنده بوده و تنفس  محصول
و کربن  دیاکس ید و مصرف اکسیژن عمل این در. کنند می

زنجیر  ها و اسیدهای چرب کوتاه ترکیبات فراری مانند الکل

خاصیت ضدقارچی و کربن دیاکس یدشود.  تولید می
به  یادیز یتگبس تیخاص نیضدباکتریایی داشته که ا

حاصل از شمارش کپک و مخمر  نتایجغلظت آن دارد. 
را نشان  92از کپک و مخمر تا روز  یگونه رشد چیها ه نمونه
 نیدر ا مارهایعدم رشد کپک و مخمر در تبنابراین  نداد.

داخل بسته کربن  دیاکس یدتجمع  لیدل به تواند یمطالعه م
 باشد. 

 

 گیری نتیجه
 4را  یبا حداقل فراور های جیهو دیمف عمر های قبلی همطالع
نشان داد پـژوهش حاضـر  های افتهی .روز نشان دادند 5الی 

شده  رنده جیبه هو توزانکی و کوهستان لعل اسانس افزودن

شده در طول انبارداری در  با اتمسفر اصالح یها در بسته
و  یعمر نگهدار شیافزادادن آب،  ازدست تنفس، کاهش

درصد و  5/9 توزانیک ۀنمونو ثر است ؤم یکروبیکاهش بار م
 ،ییایمیش اتیخصوص نیبهتر تریکرولیم 252اسانس لعل 

با  ازآن است که حاکی جیرا نشان داد. نتا یو حس یکروبیم
 توزانیو پوشش کشده  با اتمسفر اصالح یبند بسته بیترک
 جیهو دیمحصول جد توان ی، مکوهستان اسانس لعل یحاو
ارائه نمود  رانیا رفف را به بازار مصمصر آماده ۀشد رنده

خود را در طول  یفیک اتیو خصوص یماندگار که طوری به

 .دیحفظ نما ینگهدار
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Abstract  

Reduction of food waste is the top priority for the food industry. The purpose of this study was to 

evaluate the effect of oliveria decumbens essential oils (EOs) and chitosan on physicochemical and 

microbial characteristics of grated carrots during storage. Grated carrots (control and coated) weighed 

and packed in polypropylene packages under the modified atmosphere and stored at 4 °C for 12 days. 

Color, acid ascorbic and TSS, acidity, pH, CO2 (in 3 replications) and the total counts, mold, yeast (in 

2 replications) were determined in a factorial experiment using a completely randomized design. The 

treatments included: control, 1.5% chitosan, 150 µL oliveria decumbens (EOs), 250 µL oliveria 

decumbens, 1.5% chitosan and 150 µL oliveria decumbens (EOs), 1.5% chitosan and 250 µL oliveria 

decumbens (EOs). Experiments were performed on days 1, 3, 6, 9 and 12. The results showed the level 

of acidity, carotenoid and acid ascorbic, the amount of L* and sensory (color, quality, flavor, odor) 

scores reduced during the time. By contrast, the level of pH, weight loss, the amount of a*, b*, CO2 

and TSS increased. The level of total counts increased (P<0.05) but no evidence of yeast and mold 

growth was observed. Therefore, oliveria decumbens essential oil and chitosan had a significant effect 

on improving the properties of grated carrots under modified atmosphere during cold storage. 
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mailto:n.zamindar@khuisf.ac.ir

