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اثر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،میکروبی و حسی
هویج رندهشده در بستههای پلیپروپیلنی با اتمسفر اصالحشده در طول انبارداری
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چکیده
تالش برای کاهش ضایعات غذایی اولویت صنعت غذاست .هدف از این پژوهش بررسی
تأثیر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی هویج
رندهشده در طول انبارداری بود .هویجهای رندهشده (شاهد و پوششدهیشده) پس از
توزین تحت اتمسفر اصالحشده در بستههای پلیپروپیلنی بستهبندی و به مدت  92روز
در دمای  4درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .بهاینمنظور ،آزمونهای رنگ ،اسید
آسکوربیک و مواد جامد محلول کل ،اسیدیته ،pH ،دیاکسیدکربن ،اُفت وزن و
کاروتنوئید ( 9تکرار) و شمارش کلی و کپک مخمر ( 2تکرار) در قالب طرح کامالً
تصادفی با آرایش فاکتوریل با  6تیمار (نمونۀ شاهد ،کیتوزان  9/5درصد ،اسانس لعل
کوهستان  952میکرولیتر ،اسانس لعل کوهستان  252میکرولیتر ،کیتوزان  9/5درصد و
اسانس لعل  952میکرولیتر ،کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر) و 5
سطح فاکتور زمان (روزهای  1 ،6 ،9 ،9و  )92انجام شد .نتایج نشان داد میزان اسیدیته،
کاروتنوئید و اسید آسکوربیک ،مقدار * Lو ویژگیهای حسی (رنگ ،مقبولیت،
عطروطعم) باتوجهبه گذشت زمان کاهش و میزان  ،pHاُفت وزن ،مقادیر * ،b* ،aگاز
دیاکسیدکربن و مواد جامد محلول کل افزایش یافت .شمارش کلی ،باتوجهبه گذشت
زمان افزایش یافت ( .)P<2/25نتایج حاصل از شمارش کپک و مخمر نمونهها هیچگونه
رشدی از کپک و مخمر تا روز  92را نشان نداد .در مجموع اسانس لعل کوهستان و
کیتوزان بر بهبود ویژگیهای هویج رندهشده تحت اتمسفر اصالحشده در طول انبارداری
مؤثر بود.

تاریخ دریافت9911/21/22 :
تاریخ پذیرش9911/29/99 :
واژههای کلیدی
اتمسفر اصالحشده
اسانس لعل کوهستان
پلیپروپیلن
کیتوزان

9

مقدمه
میوهها و سبزیها نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و
سالمت انسان دارند ( Abadias, Usall, Anguera,
 .)Solsona, & Viñas, 2008هویج یکی از مهمترین
سبزیها در سراسر جهان است .امروزه در تهیۀ
فراوردههای تازهبرشخورده ازجمله در تهیۀ ساﻻدهای

آماده از هویج استفادۀ فراوانی میشود ،ولی بهدلیل آسیب
به بافت محصول و تسریع در کاهش ارزش غذایی و
همچنین رشد میکروبها ،مدت ماندگاری آن کاهش
مییابد ( & Simões, Tudela, Allende, Puschmann,
 .)Gil, 2009برای افزایش ماندگاری فراوردههای
تازهبرشخورده ،استفاده از پوششهایی بر سطح این
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فراوردهها پیشنهاد شده است (
 .)1998کیتوزان یک پوشش پلیساکاریدی و دارای
خاصیت ضدمیکروبی ( Rabea, Badawy, Stevens,
 ،)Smagghe, & Steurbaut, 2003غیرسمی و
زیستتجزیهپذیر است ( & Ardakani, Mostofi,
 .)Hedayatnejad, 2010در مطالعههای  Sheu ،Chienو
 )2222( Yangاستفاده از پوشش کیتوزان باعث
بهتأخیرانداختن تﻐییر وزن و اُفت کیفیت حسی در
برشهای انبه شد و از رشد میکروارگانیسمها نیز
جلوگیری کرد .همچنین  Liو  )9111( Barthنیز گزارش
کردند که کیتوزان خرابی هویج را کاهش و ظاهر آن را
بهبود داد.
ظهور سویههای مقاوم به داروهای شیمیایی ،تالش
برای یافتن عوامل ضدمیکروبی جدید را ضروری مینماید
( Srinivasan, Nathan, Suresh, & Lakshmana
.)Perumalsamy, 2001
ازجمله گیاهان بومی ایران میتوان به گیاه لعل
9
کوهستان 9با جنس اولیوریا 2متعلق به خانوادۀ آپیاسه
اشاره کرد ( & Amin, Sourmaghi, Zahedi, Khanavi,

مواد و روشها

 .)Samadi, 2005گیاه لعل کوهستان در مناطق گرمسیری

شناسایی و جمعآوری گیاه لعل کوهستان

استانهای کرمانشاه ،خوزستان و ایالم میروید و عالوهبر
ایران در جنوب شرق آناتولی ،سوریه و عراق نیز پراکنده
است (مظفریان .)9921 ،اندام هوایی این گیاه دارای مقدار
قابلتوجهی اسانس میباشد .این اسانس دارای  42درصد
تیمول 29 ،درصد کارواکرول 1/2 ،درصد پاراسیمن و 91
درصد گاما-ترپینن بوده که سبب اثر ضدمیکروبی این
اسانس در برابر باکتریهای گرم مثبت ،گرم منفی و
قارچها میباشد .مطالعههای مختلفی روی ترکیب
شیمیایی اسانس حاصل از گیاه لعل کوهستان انجام گرفته
است .مطالعههای  Aminو همکاران ( )2225روی خاصیت
ضدمیکروبی گیاه لعل کوهستان نشان داد که اسانس،
فعالیت ضدمیکروبی وسیعی در مقابل همۀ ارگانیسمهای
مطالعهشده دارد و این اثر با اثر آنتیبیوتیکهای تجاری
قابلمقایسه است (.)Amin et al., 2005
استفاده از بستهبندی با اتمسفر اصالحشده یکی از
راهکارهای مناسب جهت افزایش ماندگاری میوهها و

گیاه لعل کوهستان از منطقۀ کازرون در استان فارس تهیه
شد .پس از عمل خشککردن گیاه ،از اندام هوایی گیاه به
مدت  6ساعت با دستگاه کلونجر اسانسگیری بهعمل آمد.
پس از جمعآوری اسانس ،توسﻂ سولفات سدیم خشک
( ،Sigmaساخت آلمان) آبگیری شد .درنهایت در ظرف
شیشهای غیرقابلنفوذ قرارداده و تا زمان استفاده در دمای
 4درجۀ سانتیگراد درون یخچال نگهداری شد (محبوبی،
فیضآبادی ،حقی و حسینی.)9912 ،

Batu & Thampson,

سبزیها محسوب میشود .در بستهبندی با اتمسفر
اصالحشده ،با تﻐییر ترکیب گازهای درون بسته و با کاهش
میزان اکسیژن به نگهداری مادۀ غذایی کمک میشود
(.)López-Rubira, Conesa, Allende, & Artés, 2005
 Shahidi ،Quantick ،Al-Farsi ،Alasalvarو
 )2225( Wiktorowiczتأثیر دو ترکیب گازی (نیتروژن:
 12درصد ،اکسیژن 5 :درصد ،دیاکسیدکربن 5 :درصد و
اکسیژن 15 :درصد ،دیاکسیدکربن 5 :درصد) را بر
خصوصیات فیزیکوشیمیایی هویج رندهشده بررسیکرده و
نتیجه گرفتند که ترکیب گازی اول به حفظ بهتر کیفیت
در هویج منجر میگردد (.)Alasalvar et al., 2005
باتوجهبه مطالب گفتهشده هدف از این تحقیق بررسی
اثر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی و میکروبی هویج رندهشده در بستههای
پلیپروپیلنی با اتمسفر اصالحشده در طول انبارداری
میباشد که تاکنون در مطالعۀ دیگری مورداستفاده قرار
نگرفته است.

آمادهسازی هویج

هویجها از رقم ویلمورن 4تهیه و هویجهای معیوب و
ترکدار جدا شد ،هویجهای انتخابشده با محلول 922
میلیگرم در لیتر هیپوکلریت سدیم ،Merck( 5ساخت
آلمان) به مدت  9دقیقه ضدعفونی و برای زدودن گلوﻻی
 2بار با آبسرد شسته شدند .هویجها ،سرزنی و
پوستگیریشده و عمل خردکردن بهوسیلۀ خردکن
صنعتی ( ،famمدل  ،fv-2d Corporationsساخت بلژیک)

1

Oliveria decumbens
Oliveria
3
Apiaceae
2

4

Wilmoren
5
Sodium hypochlorite

مقربی و همکاران

225

اثر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،میکروبی و حسی ...

(قطر  42میلیمتر و ضخامت  2/5میلیمتر) انجام شد و
درنهایت پس از جداسازی آب سطحی بهوسیلۀ سانتریفیوژ
( ،Nuveساخت ترکیه) ،هویجهای رندهشده در محلول
تیمارهای موردآزمایش قرار گرفتند.
آمادهسازی محلول کیتوزان

کیتوزان تولیدشده ( ،Sigmaساخت آمریکا) در محلول
اسید استیک ( ،Merckساخت آلمان)  9درصد حجمی
حجمی تا رسیدن به غلظت  9/5درصد و با استفاده ازیک همزن مﻐناطیسی ( ،Heidolphساخت آلمان) حل
گردید .محلول کیتوزان حاصل جهت حذف ناخالصیها با
استفاده از کاغذ صافی واتمن شمارۀ  9تحت خأل صاف
شد .سپس  pHمحلول را با سود  9نرمال ( ،Merckساخت
آلمان) به  5رسانده و درنهایت  2میلیلیتر توئین 12
( ،Merckساخت آلمان) به  9لیتر محلول ساختهشده
اضافه شد .برای تیمار شاهد (نمونۀ بدون پوشش) نیز طبق
روش  Chienو همکاران ( )2222از  9لیتر اسید استیک 9
درصدی که  pHآن تنظیم و  2میلیلیتر توئین  12به آن
اضافهشده ،استفاده شد .سپس اسانس لعل کوهستان در
غلظتهای تعیینشده به محلول کیتوزان اضافه شد و با
استفاده از یک مخلوطکن ( ،Heidolphساخت آلمان) به
مدت  9/5دقیقه با سرعت  222دور در دقیقه بهطور
یکنواخت توزیع گردید .محلول تشکیلشده در دمای 25
درجۀ سانتیگراد تحتخأل هواگیری شد.
نمونههای بررسیشده در این پژوهش به شرح زیر بود:
 :T1نمونۀ شاهد (بدون پوشش)
 :T2کیتوزان  9/5درصد
 :T3اسانس لعل کوهستان  952میکرولیتر
 :T4اسانس لعل کوهستان  252میکرولیتر
 :T5کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل  952میکرولیتر
 :T6کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر
برای پوششدهی در غلظت بهدستآمده 252 ،گرم
هویج رندهشده به مدت  2دقیقه داخل محلول غوطهور
شدند و درنهایت هویجها در آبکش ضدعفونیشده با الکل
قرار گرفتند تا اضافۀ کیتوزان خارج شود و فرصت داده شد
سطح هویجها بهوسیلۀ هوا خشک گردد (حسینی ،رضوی
و موسوی.)9911 ،

با درجۀ غذایی مناسب با ابعاد  22×22سانتیمتر برای
مواد خوراکی از شرکت فیروز بسپار یاران تهیه گردیدند.
هویجهای رندهشده (شاهد و پوششدهیشده) پس از
توزین ( 252گرم) درون بستههای پلیپروپیلنی قرارگرفته
و در دستگاه بستهبندی با اتمسفر اصالحشده (witt-
 ،gasetechnikمدل  ،km100-2memساخت آلمان) تحت
تزریق  5درصد گاز اکسیژن 5 ،درصد دیاکسیدکربن و
 12درصد نیتروژن قرار گرفتند .پس از دوخت حرارتی،
بستهها به مدت  92روز در سردخانه در دمای  4±9درجۀ
سانتیگراد نگهداری شدند .آزمونها در روزهای ،6 ،9 ،9
 1و  92انجام گرفت (.)Ayhan, Esturk, & TAŞ, 2008
اندازهگیری  pHو اسیدیته

 pHبهوسیلۀ دستگاه pHمتر دیجیتالی ( ،KNICKساخت
آلمان) در دمای  22درجۀ سانتیگراد اندازهگیری گردید
( 25 .)AOAC, 1990گرم از نمونۀ هویج با  252میلیلیتر
آبمقطر رقیق شد ،پس از رقیقسازی  25میلیلیتر از
نمونۀ محلول با هیدروکسید سدیم ( ،Merckساخت
آلمان)  2/9نرمال تا رسیدن به  1/9 ،pHتیتر شد و میزان
اسید آلی قابلتیتراسیون با استفاده از رابطۀ ( )9برحسب
درصد اسید مالیک محاسبه گردید ( ;AOAC, 1990
.)Rocha, Ferreira, Silva, Almeida, & Morais, 2007
رابطۀ ()9
×922

=C

در رابطۀ ( :C ،)9میزان اسید آلی عصاره (میلیگرم در
 922میلیلیتر) :N ،نرمالیتۀ سود مصرفی :V ،حجم سود
مصرفی :E ،اکیواﻻنگرم اسید مالیک و  :Dحجم نمونه
(میلیلیتر) میباشد.
کاهش وزن

درصد کاهش وزن در هر تیمار با استفاده از وزن قبل و
بعد از ذخیرهسازی براساس رابطۀ ( )2برحسب درصد
گزارش شد (.)Becaro et al., 2016
رابطۀ ()2
×922

وزن بعد از ذخیره سازی وزن قبل از دخیره سازی
وزن قبل از ذخیره سازی

= اُفت وزن

استخراج کاروتنوئیدها
فرایند بستهبندی

بستههای پلیپروپیلنی  92گرمی (ضخامت  2/5میلیمتر)

 92گرم هویج در  52میلیلیتر آبمقطر پخش شد و 92
میلیلیتر از مخلوط به مدت  5دقیقه با سرعت  2222دور
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در دقیقه سانتریفیوژ ( ،Nuveساخت ترکیه) گردید و
محلول رویی استخراج شد .سپس  1میلیلیتر استون
( ،Merckساخت آلمان) اضافه و هموژنیزه شد .برای تهیۀ
 92میلیلیتر محلول ،آب اضافه گردید و سانتریفیوژ (5
دقیقه در  2222دور در دقیقه) شد و میزان جذب محلول
صافشده بهوسیلۀ اسپکتروفتومتر ( ،Milton Royساخت
آمریکا) در طول موج  412نانومتر اندازهگیری و غلظت
کاروتنوئید با استفاده از رابطۀ ( )9برحسب میکروگرم بر
لیتر محاسبه شد (.)Rocha et al., 2007
رابطۀ ()9
×922

=کل کاروتنوئید

در رابطۀ ( :A ،)9میزان جذب نمونه :V ،حجم کل
 :ضـریب
عصـاره (میلیلیتر) :P ،وزن نمونه (گرم) و
ثابت مربوط به بتاکاروتن (معادل عدد  )2512میباشد.

اندازهگیری مواد جامد محلول کل

دستگاه رفراکتومتر ( ،Atagoساخت ژاپن) در دمای 25
درجۀ سانتیگراد برای تعیین مواد جامد محلول کل
برحسب درصد بریکس مورداستفاده قرار گرفت ( AOAC,
.)1990
اسید آسکوربیک

 92میلیلیتر از محلول صافشدۀ آبهویج با محلول -2،6
دیکلروفنل ایندوفنل ،Carolina( 9ساخت آمریکا) تا ظهور
رنگ صورتیکمرنگ تیتر گردید .محتوای اسید آسکوربیک
(میلیگرم در  922گرم نمونه) با استفاده از رابطۀ ()4
محاسبه گردید (فالحی ،غیاثوند ،ابراهیمزاده و خلخالیراد،
.)9912
رابطۀ ()4
×922

=اسید آسکوربیک

در رابطۀ ( :V ،)4حجم شناساگر -2،6دیکلروفنل
ایندوفنل مورداستفاده در تیتراسیون (میلیلیتر):T ،
اکیواﻻن شناساگر -2،6دیکلروفنل ایندوفنل و  :Wوزن
نمونه در حجم محلول تیترشده (گرم) میباشد.

2,6-Dichlorophenolindophenol

1

اندازهگیری رنگ

شاخصهای * a* ،Lو * bهویجهای رندهشده با استفاده از
سیستم هانترلب ( ،JPK co-Restonساخت آلمان) ارزیابی
و مقدار ( WIشاخص سفیدی) ازطریق رابطۀ ()5
بهدستآمد .شاخص * Lبیانگر رنگ سفید تا سیاه a* ،سبز
تا قرمز و * bآبی تا زرد میباشد (.)Rocha et al., 2007
رابطۀ ()5
2

2

2

WI=922- √ 922

ارزیابی حسی

در این آزمون ،نمونههای کدگذاریشده با اعداد تصادفی
سهرقمی در ظروف مشابه در اختیار  92ارزیاب حسی
آموزشدیده قرارداده شدند .ارزیابها نمونهها را ازنظر
ویژگیهای عطروطعم ،رنگ و مقبولیت عمومی ارزیابی
کردند .در این ارزیابی از آزمون هدونیک  5نقطهای
استفاده شد ،امتیاز  5برای ویژگی بسیار عالی و امتیاز 9
برای ویژگی ضعیف درنظرگرفته شد ( & Rahman, Jin,
.)Oh, 2011
تغییرات اتمسفر گاز بسته در طول زمان

غلظت گاز درون بسته به روش  Ullstenو
( )2229و با استفاده از دستگاه آناﻻیزر گاز (،Mecca
ساخت فرانسه) ارزیابی شد.
Hedenqvist

تعیین بار میکروبی

شمارش کلی و کپک و مخمر بهمنظور تعیین فلور
میکروبی هویج رندهشده تعیین شدند .بهاینمنظور92 ،
گرم نمونۀ هویج از هر بسته تحتشرایﻂ بهداشتی برداشته
شد و با  12میلیلیتر آب پپتون استریل ( ،Merckساخت
آلمان) همگن شد و رقتهای موردنظر از آن تهیه گردید.
سپس  2/9میلیلیتر از هر رقت به پلیتهای استریل
حاوی  95میلیلیتر محیﻂ کشتهای استریل منتقل و در
انکوباتور ( ،Wisecubeساخت کرهجنوبی) نگهداری شدند.
محیﻂ کشت پلیت کانت آگار ،Merck( 2ساخت آلمان) و
نگهداری در دمای  92درجۀ سانتیگراد به مدت  5روز
برای شمارش کلی و محیﻂ کشت یست گلوکز
کلرامفنیکل آگار ،Merck( 9ساخت آلمان) و نگهداری در
Plate Count Agar
Yeast Glucose Chloramphenicol Agar

2
3
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دمای  92درجۀ سانتیگراد و شمارش بعد از  5روز برای
کپکها و مخمرها استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادهها

این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش
فاکتوریل برای بررسی اثر متﻐیرهای مستقل نوع پوشش
( 6سطح) و زمان ( 5سطح) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی
هویج رندهشده ( 9تکرار) و شمارش کلی و کپک و مخمر
( 2تکرار) انجام شد .مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون
 LSDدر سطح احتمال  5درصد انجام گرفت و از نرمافزار
 SPSSنسخۀ  1.9جهت تجزیۀ دادههای آماری بهرهگرفته
شد.
نتایج و بحث
 pHو اسیدیته

میزان  ،pHمعرف اسیدی و یا قلیاییبودن میوهها و
سبزیها میباشد (جعفرسواره ،الهامی راد ،خلیلی و
نورمعبودی .)9912 ،سه تیمار کیتوزان  9/5درصد،
اسانس لعل کوهستان  952میکرولیتر و اسانس لعل

کوهستان  252میکرولیتر با یکدیگر اختالف معنیداری از
لحاظ میزان  pHنداشتند ولی نسبت به سایر نمونهها و
نسبت به شاهد دارای اختالف معنیداری ()P<2/25
بودند (جدول  .)9در حقیقت ،استفاده از اسانس و
همچنین کیتوزان نسبت به عدم استفاده از آن بهطور
معنیداری موجب حفظ  pHگردید که با نتایج
(کبیریرئیسآباد ،محمدیشریف و کبیرینسب)9919 ،
مطابقت دارد.
 pHتیمارهای ترکیبی نیز نسبت به نمونۀ شاهد
اختالف معنیداری ( )P<2/25داشتند و بهطورکلی تیمار
شاهد باﻻترین و دو تیمار ترکیبی اسانس و پوشش
پایینترین  pHرا نشان دادند (جدول  .)9باﻻترین میزان
اسیدیته و پایینترین میزان  pHمربوط به تیمار کیتوزان
 9/5درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر و پایینترین
میزان اسیدیته و باﻻترین میزان  pHمربوط به نمونۀ شاهد
بود .در حقیقت استفاده از پوشش خوراکی بهدلیل ویژگی
ممانعتکنندگی آنها در برابر گازها توانست با کاهش نرخ
تنفس میزان مصرف اسیدهای آلی را کاهش دهد
(فینیدخت ،اصﻐری و شیرزاد.)9919 ،

جدول  -1مقایسۀ میانگین اثر پوششهای مختلف بر خواص فیزیکوشیمیایی و شمارش کلی در هویج رندهشده
پارامتر
pH

اسیدیته (درصد)
کاهش وزن (درصد)
کاروتنوئید
(میکروگرم بر لیتر)
مواد جامد محلول کل
(درصد)
اسید آسکوربیک (درصد)
*L
*b
*a

طعم حسی
رنگ حسی
مقبولیت
تﻐییرات دیاکسیدکربن
(درصد)
شمارش کلی (لگاریتم
واحد تشکیل کلنی/گرم)

پوشش
T1

T2

T3

T4

T5

T6

6/52±2/92a
2/21±2/52d
9/12±9/61a

6/92±2/94b
2/92±2/42c
9/92±9/99b

6/91±2/99b
2/92±2/42c
9/22±9/22c

6/91±2/99b
2/91±2/92c
9/95±2/12d

6/92±2/21c
2/22±2/92b
2/25±2/62e

6/99±2/21c
2/92±2/22a
2/61±2/62f

94/49±9/19c

94/55±9/45bc

94/41±9/55bc

94/25±9/99abc

94/19±9/99ab

95/25±2/14a

92/99±9/55a

1/22±9/94b

1/62±9/24bc

1/69±2/11cd

1/52±2/11de

1/42±2/12e

92/99±9/55f
59/21±9/22a
95/49±2/91a
99/59±2/42a
6/92±2/21c
4/22±2/11b
9/14±9/22c

6/12±9/94e
52/52±9/59b
94/12±9/12b
99/99±2/92b
6/92±2/21bc
4/91±2/12a
9/12±9/29bc

6/14±9/21d
52/95±9/19c
94/51±9/51c
92/29±9/21c
9/12±9/94bc
4/22±2/16a
9/11±9/22bc

2/22±9/29c
41/16±2/29d
94/44±9/44d
92/54±9/65d
9/11±9/24abc
4/22±2/19a
9/11±9/22abc

2/91±2/19b
41/25±2/29e
94/26±9/26e
92/99±9/42e
9/14±9/25ab
4/22±2/16a
4/22±9/92ab

2/21±2/24a
41/49±2/56f
99/11±9/22f
92/29±9/29f
4/22±9/24a
4/21±2/19a
4/92±9/95a

22/24±95/69a

22/52±95/51b

22/91±95/51c

22/91±95/46d

22/25±95/91e

26/12±95/92f

9/92±9/91a

2/66±2/19b

2/52±2/29c

2/52±2/61d

2/95±2/59e

2/92±2/46f

اعداد ،میانگین  ±انحراف معیار (سه تکرار) میباشند.
اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنیدار از لحاظ آزمون  LSDمیشود (.)P≤2/25
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اسیدیته و همچنین  pHدر روزهای مختلف
نشاندهندۀ وجود اختالف معنیداری ( )P<2/25در بین
سطوح زمان بود (جدول  .)2اسیدیته با گذشت زمان
روندی نزولی و  pHروندی صعودی داشت و باﻻترین
میزان اسیدیته و پایینترین میزان  pHدر روز  9و
پایینترین میزان اسیدیته و باﻻترین میزان  pHدر روز 92
مشاهده شد که با فرایند رسیدن میوهها و سبزیها و
افزایش  pHهماهنگی دارد (.)Zhuang & Huang, 2003
 Zhuangو  )2229( Huangنیز افزایش مقدار pH
گوجهفرنگی در مدت نگهداری با رسیدن میوه را مشاهده
کردند.
اثر متقابل پوشش و زمان بر  pHو اسیدیتۀ هویج
رندهشده در جدول ( )9نشان داد که شاخص ذکرشده
برای تمام نمونهها در طی روزهای مختلف اختالف
معنیداری داشت ( .)P<2/25با افزایش زمان نگهداری،
 pHهویجهای رندهشده افزایش یافت ،بهطوریکه شیب
افزایش  pHو شیب کاهش اسیدیته برای نمونۀ شاهد

سریعتر بوده و در روز  92باﻻترین میزان  pHو پایینترین
میزان اسیدیته برای آن گزارش شد و بیشترین مقدار
اسیدیته در طول دورۀ نگهداری در تیمارهای پوششی
کیتوزان حاوی غلظتهای مختلف اسانس لعل کوهستان
مشاهده شد ( .)P<2/25در حقیقت پوشش کیتوزان
حاوی اسانس لعل کوهستان درون بستهبندی توانست
ازطریق کاهش نرخ تنفس ،از کاهش اسیدیته در بسته
بکاهد Stevenson ،Quek ،Garcia .و  )2292( Winzنیز
بیان نمودند پوششدهی کیوی با پوشش نشاستهای ،مقدار
اسیدیته را نسبت به تیمار فاقد پوشش کمتر کاهش داد.
نتایج نشان داد که اسانس نسبت به شاهد ،کیتوزان
نسبت به شاهد ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به شاهد،
ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به اسانس و ترکیب
کیتوزان و اسانس نسبت به کیتوزان بهطور معنیداری pH
پایینتر و اسیدیتۀ باﻻتری داشتند ( ،)P<2/25اما اثر
کیتوزان در مقابل اسانس بر تﻐییرات آن معنیدار گزارش
نشد.

جدول  -2مقایسۀ میانگین اثر زمان بر خواص فیزیکوشیمیایی و شمارش کلی در هویج رندهشده
پارامتر
pH

اسیدیته (درصد)
کاهش وزن (درصد)
کاروتنوئید
(میکروگرم بر لیتر)
مواد جامد محلول کل
(درصد)
اسید آسکوربیک (درصد)
*L
*b
*a

طعم حسی
رنگ حسی
عطر حسی
مقبولیت
تﻐییرات دیاکسیدکربن
(درصد)
تﻐییرات اکسیژن (درصد)
شمارش کلی (لگاریتم واحد
تشکیل کلنی/گرم)

زمان (روز)
9

9

6

1

92

6/92±2/22e
2/61±2/22a
2/22±2/22a

6/92±2/22d
2/44±2/22b
2/52±2/29b

6/42±2/21b
2/21±2/21c
2/26±2/29c

6/41±2/95c
9/11±2/99d
9/11±2/15d

6/56±2/22a
9/69±2/22e
2/61±2/14e

96/56±2/22a

95/41±2/99b

94/54±2/24c

99/14±2/12d

99/22±2/19e

1/62±2/22e

1/11±2/22d

1/26±2/29c

92/99±2/21b

99/96±2/29a

1/29±2/22a
52/46±2/22a
92/65±2/22e
21/92±2/29e
5/22±2/22a
5/22±2/22a
5/22±2/22a
5/22±2/22a

2/12±2/25b
59/29±2/92b
99/49±2/26d
21/92±2/91d
4/11±2/99a
5/22±2/22a
5/22±2/22a
5/22±2/22a

2/22±2/21c
52/22±2/41c
94/56±2/49c
92/12±2/59a
4/49±2/52c
4/91±2/41b
4/42±2/52b
4/52±2/52b

6/91±2/59d
41/65±9/21d
95/44±2/52b
99/12±2/22b
2/12±2/41c
9/42±2/41c
2/69±2/41c
9/25±2/52c

5/26±2/69e
42/65±9/94e
96/11±9/92a
99/26±9/92a
9/11±2/22d
9/92±2/42d
2/92±2/52d
2/92±2/91d

5/24±2/96e

92/92±2/26d

22/11±2/42c

91/99±2/51b

42/69±2/21a

5/22±2/22a

2/22±2/22b

2/22±2/22b

2/22±2/22b

2/22±2/22b

2/22±2/22d

2/22±2/22d

2/91±2/94c

2/19±2/45b

9/21±2/65a

اعداد ،میانگین  ±انحراف معیار (سه تکرار) میباشند.
اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنیدار از لحاظ آزمون  LSDمیشود (.)P≤2/25
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جدول  -3مقایسۀ میانگین اثر متقابل پوشش و زمان بر  ،pHاسیدیته ،مواد جامد محلول کل ،کاروتنوئید ،اسید آسکوربیک و اُفت وزن
هویج رندهشده
نوع
پوشش

زمان
(روز)

pH

اسیدیته (درصد)

مواد جامد
محلول کل
(درصد)

کاروتنوئید
(میکروگرم/گرم)

اسیدآسکوربیک
(درصد)

اُفت وزن
(درصد)

T1

9
9
6
1
92

6/92±2/22e
6/99±2/29d
6/51±2/29c
6/12±2/29b
6/12±2/22a

2/61±2/22a
2/42±2/29b
2/95±2/29c
9/14±2/22d
9/92±2/29e

1/62±2/22e
1/14±2/22d
1/56±2/22c
92/15±2/24b
92/69±2/12a

95/14±2/29a
95/95±2/26b
94/95±2/95c
99/61±2/95d
99/22±9/15d

1/29±2/22a
2/19±2/22b
6/19±2/49c
5/42±2/22d
4/94±2/24e

2/22±2/22e
2/29±2/22d
9/21±2/29c
9/55±2/29b
4/94±2/29a

T2

9
9
6
1
92

6/92±2/22d
6/22±2/29c
6/42±2/29b
6/41±2/22ab
6/59±2/22a

2/61±2/22a
2/49±2/29b
2/22±2/22c
9/19±2/29d
9/59±2/22e

1/62±2/22e
1/11±2/96d
1/92±2/21c
92/42±2/29b
99/55±2/24a

95/14±2/22a
95/24±2/99b
94/61±2/22c
99/12±2/99d
99/29±2/22e

1/29±2/22a
2/11±2/29ab
2/92±2/91b
6/29±2/22c
4/21±2/22d

2/22±2/22d
2/64±2/22c
2/19±2/29c
2/22±2/29b
9/22±2/29a

T3

9
9
6
1
92

6/92±2/22d
6/94±2/29c
6/92±2/29b
6/41±2/29ab
6/52±2/29a

2/61±2/22a
2/49±2/22b
2/24±2/29c
9/16±2/29d
9/56±2/22e

1/62±2/22e
1/12±2/29d
1/29±2/22c
92/99±2/24b
99/92±2/24a

95/14±2/22a
95/26±2/99b
94/22±2/21c
94/96±2/99d
99/52±2/96e

1/29±2/22a
2/12±2/25ab
2/91±2/29d
6/49±2/29c
5/92±2/22e

2/22±2/22d
2/62±2/22c
2/14±2/29c
9/19±2/22b
2/14±2/29a

T4

9
9
6
1
92

6/92±2/22d
6/94±2/29c
6/92±2/29c
6/41±2/29b
6/55±2/22a

2/61±2/22a
2/49±2/22b
2/26±2/22c
9/11±2/29d
9/52±2/29e

1/62±2/22e
1/11±2/29d
1/24±2/22c
92/24±2/26b
99/92±2/25a

95/14±2/22a
95/49±2/22b
94/16±2/25c
94/91±2/22d
99/24±2/26e

1/29±2/22a
2/19±2/25ab
2/22±2/29bc
6/56±2/24c
5/99±2/29d

2/22±2/22d
2/51±2/22d
2/12±2/29c
9/24±2/29b
2/69±2/29a

T5

9
9
6
1
92

6/92±2/22b
6/99±2/29ab
6/94±2/29ab
6/92±2/29a
6/42±2/29a

2/61±2/22a
2/45±2/22b
2/96±2/29c
2/21±2/29d
9/21±2/22e

1/62±2/22e
1/11±2/22d
1/92±2/22c
92/92±2/25b
92/11±2/29a

95/14±2/22a
95/42±2/95b
95/99±2/92c
94/64±2/22d
94/29±2/94e

1/29±2/22a
2/19±2/29ab
2/96±2/22bc
6/19±2/29c
5/14±2/25d

2/22±2/22d
2/29±2/29d
2/52±2/29c
9/94±2/29b
9/14±2/24a

T6

9
9
6
1
92

6/92±2/22b
6/99±2/29ab
6/94±2/29a
6/96±2/29a
6/91±2/29a

2/61±2/22a
2/42±2/29b
2/91±2/29c
2/92±2/29d
9/19±2/22e

1/62±2/22e
1/12±2/22d
1/29±2/29c
92/22±2/22b
92/62±2/24a

95/14±2/22a
95/69±2/92b
95/25±2/92c
95/29±2/26d
94/29±2/29e

1/29±2/22a
2/16±2/29ab
2/44±2/29b
6/19±2/29c
6/21±2/29d

2/22±2/22d
2/22±2/22d
2/42±2/29c
9/25±2/29b
9/65±2/29a

اعداد ،میانگین  ±انحراف معیار (سه تکرار) میباشند.
اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنیدار از لحاظ آزمون  LSDمیشود (.)P≤2/25

کاهش وزن

کنترل وزن میوهها و سبزیهای تازه یکی از مهمترین
اهداف پوششدهی و بستهبندی میباشد ( & Larsen
 .)Wold, 2016بهطورکلی پوششهای مختلف اختالف
معنیداری ( )P<2/25را ازنظر کاهش وزن دارا بودند
(جدول  )9و تیمارهای کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل
 252میکرولیتر اثرگذاری بیشتری در کاهش وزن کمتر

داشته و تیمار شاهد بهدلیل عدم وجود مانع در برابر تبخیر
آب در این تیمار دارای بیشترین درصد اُفت وزن در بین
سایر نمونهها بود .کاهش اُفت وزن توسﻂ اسانس لعل
بهدلیل خواص آبگریزی اسانس بوده است ( Perdones,
 .)Sánchez-González, Chiralt, & Vargas, 2012در
بررسی انجامشده توسﻂ  Perdonesو همکاران ()2292
افزودن  9درصد اسانس لیمو به پوشش کیتوزان باعث
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کاهش اتالف وزن نمونههای توتفرنگی در این تیمار
نسبت به تیمار پوششی کیتوزان  9/5درصد شد
( .)Perdones et al., 2012ﻻزم به ذکر است که بستهبندی
نیز تأثیر معنیداری در کنترل اُفت وزن داشته است.
کاهش اُفت وزن در نمونههای بستهبندیشده با اتمسفر
اصالحشده بهدلیل پایینآمدن سطح اکسیژن در این نوع
بستهبندی ،باعث کاهش سرعت تنفس در محصول و
کاهش اُفت وزن درنتیجه کاهش نرخ تنفس گردید
(.)Denoya, Vaudagna, & Polenta, 2015
همانگونهکه در جدول ( )2مشاهده میشود طی
نگهداری هویجهای رندهشده اُفت وزن بهطور مداوم
افزایش یافت ( ،)P<2/25بهطوریکه در نمونههای مختلف
بیشترین میزان کاهش وزن در روز  92و کمترین میزان
آن در روز  9مشاهده شد که مطابق با نتایج Manjunatha
و  )2292( Anuragبود.
اثر متقابل پوشش و زمان بر کاهش وزن هویج
رندهشده در جدول ( )9نشان داد که بهغیراز روزهای  9و
 6برای دو نمونۀ کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل
کوهستان  952میکرولیتر ،کاهش وزن برای سایر نمونهها
در طی روزهای مختلف اختالف معنیداری داشت
( )P<2/25و باﻻترین میزان کاهش وزن برای همۀ نمونهها
در روز  92مشاهده شد .نتایج نشان داد که اسانس نسبت
به شاهد ،کیتوزان نسبت به شاهد ،اسانس نسبت به
کیتوزان ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به شاهد،
ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به اسانس و ترکیب
کیتوزان و اسانس نسبت به کیتوزان بهطور معنیداری اُفت
وزن پایینتری داشتند (.)P<2/25
کاروتنوئید

کاروتنوئیدها ترکیباتی هستند که قادرند با اثرات مضر اما
طبیعی فرایند فیزیولوژیک اکسیداسیون در بافتها
مقابلهکرده و سلولهای بدن را در برابر رادیکالهای آزاد
محافظت کنند .نتایج جدول ( )9نشان داد که تیمارهای
ترکیبی نسبت به تیمارهای منفرد میزان کاروتنوئید را
بهطور معنیداری در سطح باﻻتر حفظ کردند ()P<2/25
اما بین تیمارهای کیتوزان  9/5درصد ،اسانس 952
میکرولیتر و اسانس  252میکرولیتر نسبت به تیمار شاهد
اختالف معنیداری دیده نشد .باﻻترین میزان کاروتنوئید
مربوط به نمونههای کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل

 252میکرولیتر و پایینترین میزان آن مربوط به نمونۀ
شاهد بود (جدول  Zheng ،Tan ،Cheng ،Dong .)9و
 )2224( Jiangنیز مشاهده کردند که میزان کاروتنوئید در
سویا تحتتأثیر کیتوزان افزایش نشان داد که با نتایج
بهدستآمده در این مطالعه همخوانی داشت .همچنین
کاروتنوئید در روزهای مختلف نشاندهندۀ وجود اختالف
معنیداری ( )P<2/25در بین روزهای مذکور بود (جدول
 .)2مشاهده شد که میزان کاروتنوئید روزهای مختلف به
علت اکسیداسیون ساختمان چندغیراشباعی کاروتنوئیدها
روندی نزولی داشت که مطابق با نتایج ،Quitão-Teixeira
 Mota-Ramos ،Soliva-Fortuny ،Odriozola-Serranoو
 )2221( Martín-Bellosoبود.
اثر متقابل پوشش و زمان بر کاروتنوئید هویج رندهشده
در جدول ( )9نشان داد که بهغیراز روزهای  1و  92در
نمونۀ شاهد ،شاخص مذکور برای سایر نمونهها در طی
روزهای مختلف اختالف معنیداری داشت ( )P<2/25و در
روز  92نگهداری ،تیمارهای ترکیبی اسانس و کیتوزان
باﻻترین میزان کاروتنوئید را داشتند و کاروتنوئید را بهتر
حفظ کرده بودند.
نتایج نشان داد که ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به
شاهد ( ،)P<2/25ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به
اسانس و ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به کیتوزان
( )P<2/29بهطور معنیداری کاروتنوئید باﻻتری داشتند
اما تأثیر اسانس نسبت به شاهد ،کیتوزان نسبت به شاهد و
کیتوزان نسبت به اسانس بر تﻐییرات کاروتنوئید معنیدار
گزارش نشد.
مواد جامد محلول کل

مصرفکنندگان میوۀ رسیده با مواد جامد محلول کل باﻻ
را میپسندند ( .)Burdon et al., 2004نتایج جدول ()9
نشان داد که استفاده از پوششها بخصوص بهصورت
ترکیبی مواد جامد محلول کل را در سطوح پایینتری
نسبت به تیمار شاهد نگهداشته است ( .)P<2/25در
حقیقت پوششها با بستن روزنهها موجب کندشدن روند
افزایشی میزان مواد جامد محلول در طی زمان نگهداری
گردیدند (،)Manthe, Schulz, & Schnabl, 1992
بهطوریکه باﻻترین میزان شاخص ذکرشده مربوط به
نمونۀ شاهد و پایینترین میزان آن مربوط به کیتوزان 9/5
درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر بود (جدول  .)9در

مقربی و همکاران

اثر اسانس لعل کوهستان و کیتوزان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،میکروبی و حسی ...

این مطالعه ،مواد جامد محلول کل در روزهای مختلف
نشاندهندۀ وجود اختالف معنیدار ( )P<2/25در بین
روزها بود (جدول .)2
اثر متقابل پوشش و زمان بر مواد جامد محلول کل
هویج رندهشده در جدول ( )9نشان داد که شاخص ذکرشده
برای تمام نمونهها در طی روزهای مختلف اختالف
معنیداری داشت ( .)P<2/25نتایج نشان داد که با افزایش
زمان نگهداری ،مواد جامد محلول کل افزایش یافت،
بهگونهایکه باﻻترین میزان شاخص ذکرشده مربوط به روز
 92و پایینترین میزان آن در روز  9بود و در روز  92برای
نمونۀ شاهد بیشترین میزان مواد جامد محلول کل گزارش
شد .افزایش درصد مواد جامد محلول کل در زمان انبارداری
مربوط به افزودهشدن قند ،افزایش و کاهش مواد دیگری
مانند اسیدها ،پکتینهای محلول و ترکیبات فنلی نیز است
( .)Khumalo, 2006اما این افزایش بهترتیب در تیمار شاهد
و کیتوزان  9/5درصد به علت تأثیر اسانس لعل کوهستان
در ساختار فیزیکی پوشش بیشتر از سایر تیمارها بوده که
توانسته با کاهش میزان اتالف رطوبت و وزن ،از افزایش
میزان مواد جامد محلول کل در آن بکاهد .درنتیجه،
پوششدادن هویج رندهشده در کنار وجود بستهبندی با
اتمسفر اصالحشده و کنترل فرایند تنفسی نمونهها ،باعث
کنترل بیشتر سرعت تنفس و کاهش فعالیت متابولیکی آن
شد که مطابق با نتایج  Patel ،Golو  )2299( Raoاست.
نتایج نشان داد که اسانس نسبت به شاهد ،کیتوزان
نسبت به شاهد ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به شاهد،
ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به اسانس و ترکیب
کیتوزان و اسانس نسبت به کیتوزان ( )P<2/25و کیتوزان
نسبت به اسانس ( )P<2/29بهطور معنیداری مواد جامد
محلول کل پایینتری داشتند.
اسید آسکوربیک

اسید آسکوربیک یکی از مهمترین ویتامینهای موجود در
مواد غذایی بخصوص میوهها و سبزیها میباشد .نتایج
جدول ( )9نشان داد که استفاده از کیتوزان و اسانس
بخصوص بهصورت ترکیبی بهدلیل کاهش نفوذپذیری
اکسیژن توسﻂ پوششها ( ،)Ayranci & Tunc, 2004میزان
اسید آسکوربیک را بهطور معنیداری در سطوح باﻻتری
حفظ کرده است ( ،)P<2/25بهگونهایکه باﻻترین میزان
شاخص ذکرشده مربوط به کیتوزان  9/5درصد و اسانس
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لعل  252میکرولیتر و پایینترین میزان آن مربوط به نمونۀ
شاهد بود .کاهش بیشتر در میزان اسید آسکوربیک در
نمونۀ شاهد ممکن است بهدلیل افزایش اکسیداسیون
حاصل از کاهش آب باشد ( Shin, Liu, Nock, Holliday,
 .)& Watkins, 2007نتایج بررسیهای  Chienو همکاران
( )2222مطابق با نتایج این آزمایش بود.
بهطورکلی اسید آسکوربیک در روزهای مختلف
نشاندهندۀ وجود اختالف معنیداری در بین روزها بود
( )P<2/25و شاخص ذکرشده با گذشت زمان روندی نزولی
داشت ،درنتیجه پایینترین میزان اسید آسکوربیک داخل
بسته مربوط به روز  92بود (جدول  .)2اکسیژن نیز عاملﻰ
مؤثر در کاهش اسید آسکوربیک بوده و موجبشده که اسید
آسکوربیک در طﻰ نگهداری روندى کاهشﻰ را درپﻰگیرد.
اثر متقابل پوشش و زمان بر اسید آسکوربیک هویج
رندهشده در جدول ( )9نشان داد که شاخص ذکرشده برای
تمام نمونهها بهغیراز نمونۀ شاهد و اسانس لعل کوهستان
 952میکرولیتر که در تمام روزها دارای اختالف معنیداری
بود ،در روز  92نسبت به روز  9اختالف معنیداری داشت
( .)P<2/25با افزایش زمان نگهداری ،میزان اسید
آسکوربیک هویجهای رندهشده کاهش یافت و نمونۀ شاهد
در روز  92نگهداری ،اسید آسکوربیک بیشتری را نسبت به
سایر نمونهها ازدستداده بودند .نتایج نشان داد که اسانس
نسبت به شاهد ،کیتوزان نسبت به شاهد ،اسانس نسبت به
کیتوزان ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به شاهد ،ترکیب
کیتوزان و اسانس نسبت به اسانس و ترکیب کیتوزان و
اسانس نسبت به کیتوزان بهطور معنیداری اسید
آسکوربیک باﻻتری داشتند (.)P<2/25
اندازهگیری رنگ

حفظ رنگ محصوﻻت تازه یکی از مشخصههای کیفیت آنها
بوده و در پذیرش محصول ازنظر مصرفکننده حائز اهمیت
میباشد (.)Kim & Rhee, 2015
شاخص *L

بهطورکلی شاخص رنگی * Lو سفیدی در بین نمونههای
مختلف اختالف معنیداری ( )P<2/25داشت (جدول .)9
پایینترین میزان شاخص ذکرشده مربوط به کیتوزان 9/5
درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر و باﻻترین میزان آن
مربوط به نمونۀ شاهد بود .بهطورکلی شاخص * Lو سفیدی
در روزهای مختلف نشاندهندۀ وجود اختالف معنیداری
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( )P<2/25در بین روزها بود (جدول  .)2شاخص * Lبا
گذشت زمان کاهش نشان داد.
اثر متقابل پوشش و زمان بر شاخص * Lو سفیدی
هویج رندهشده در جدول ( )4گزارش شده است .شاخص
ذکرشده برای تمام نمونهها در طی روزهای مختلف اختالف
معنیداری داشت ( .)P<2/25با افزایش زمان نگهداری،
شاخص * Lو سفیدی کاهش یافت .بهگونهایکه باﻻترین
میزان شاخص * Lو سفیدی مربوط به روز  9و پایینترین

میزان در روز  92مشاهده شد( .جدول  .)4نتایج نشان داد
که اسانس نسبت به شاهد ،کیتوزان نسبت به شاهد ،اسانس
نسبت به کیتوزان ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به
شاهد ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به اسانس و ترکیب
کیتوزان و اسانس نسبت به کیتوزان بهطور معنیداری
شاخص * Lو سفیدی بیشتری داشتند ( .)P<2/25نتایج
مطالعههای محمدحسینی و همکاران ( )9912با نتایج
بهدستآمده از این پژوهش مطابقت داشت.

جدول  -4مقایسۀ میانگین اثر متقابل پوشش و زمان بر تغییرات رنگ (* b*،Lو * ،)aدیاکسیدکربن و شمارش کلی در هویج رندهشده
نوع پوشش

زمان (روز)

*L

*b

*a

تﻐییرات
دیاکسیدکربن
(درصد)

شمارش کلی
(لگاریتم واحد
تشکیل کلنی/گرم)

T1

9
9
6
1
92

52/46±2/22a
59/12±2/29b
59/92±2/22c
52/44±2/24d
41/55±2/24e

92/65±2/29e
99/11±2/29d
95/25±2/29c
96/92±2/24b
91/19±2/22a

21/99±2/29g
21/22±2/24o
99/52±2/25h
99/22±2/99c
94/12±2/99a

5/92±2/29g
92/22±2/26p
21/52±2/92j
91/29±2/26e
41/29±2/26a

2/22±2/22d
2/22±2/22d
2/12±2/29c
9/29±2/24b
2/11±2/29a

T2

9
9
6
1
92

52/46±2/22a
59/25±2/29b
52/52±2/29c
41/96±2/29d
41/45±2/24e

92/64±2/29e
99/44±2/29d
94/11±2/25c
95/15±2/26b
92/55±2/24a

21/92±2/22s
21/42±2/25p
99/91±2/22j
92/29±2/21d
99/12±2/22b

5/92±2/92ts
92/62±2/92p
21/29±2/92k
91/12±2/92e
42/19±2/26b

2/22±2/22d
2/22±2/22d
2/22±2/24c
9/22±2/22b
2/29±2/24a

T3

9
9
6
1
92

52/46±2/22a
59/64±2/22b
52/22±2/29c
41/24±2/25d
42/61±2/22e

92/65±2/22e
99/99±2/22d
94/54±2/24c
95/49±2/29b
96/15±2/29a

21/92±2/22s
21/92±2/24qp
92/11±2/26k
92/24±2/29f
99/25±2/24c

5/22±2/29ts
92/22±2/26q
21/29±2/26l
91/69±2/92f
42/29±2/92b

2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/15±2/22b
9/29±2/24a

T4

9
9
6
1
92

52/46±2/22a
59/66±2/22b
52/92±2/22c
41/95±2/29d
42/24±2/25e

92/65±2/29e
99/92±2/22d
94/44±2/22c
95/22±2/24b
96/52±2/29a

21/92±2/29s
21/26±2/29qr
92/62±2/21l
99/24±2/99g
92/22±2/26d

5/92±2/29t
92/92±2/22q
22/19±2/26m
91/22±2/26g
42/59±2/26c

2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/11±2/24b
9/62±2/22a

T5

9
9
6
1
92

52/46±2/22a
59/65±2/22b
41/12±2/22c
42/12±2/24d
46/21±2/22e

92/65±2/29e
99/92±2/29d
94/25±2/24c
95/26±2/24b
96/25±2/24a

21/99±2/29s
21/29±2/29r
92/46±2/26m
99/94±2/91i
92/21±2/25e

5/22±2/92ts
92/22±2/26q
22/59±2/26n
92/19±2/26h
42/49±2/26c

2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/59±2/24b
9/29±2/24a

T6

9
9
6
1
92

52/46±2/22a
59/25±2/25b
41/64±2/22c
42/94±2/22d
46/92±2/29e

92/65±2/22e
99/22±2/29d
99/11±2/29c
94/65±2/24b
95/42±2/22a

21/99±2/29s
21/22±2/22r
92/26±2/96n
92/12±2/94k
99/51±2/21h

5/99±2/26t
92/29±2/26r
22/99±2/26o
92/52±2/22i
42/22±2/92d

2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/22±2/22c
2/42±2/22b
9/99±2/29a

اعداد ،میانگین  ±انحراف معیار (سه تکرار) میباشند.
اعداد با حروف غیرمشابه سبب اختالف معنیدار از لحاظ آزمون  LSDمیشود (.)P≤2/25
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شاخص *b

بهطورکلی شاخص رنگی * bو زردی در بین نمونههای
مختلف نشاندهندۀ وجود اختالف معنیداری ()P<2/25
در بین نمونهها بود (جدول  .)9باﻻترین میزان شاخص
ذکرشده مربوط به نمونۀ شاهد و پایینترین آن مربوط به
کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر بود.
شاخص * bو زردی نمونه در روزهای مختلف اختالف
معنیداری ( )P<2/25را در بین روزها دارا بود (جدول )2
و شاخص ذکرشده با گذشت زمان روندی صعودی داشت.
اثر متقابل پوشش و زمان بر شاخص * bو زردی هویج
رندهشده در جدول ( )4نشان داد که شاخص ذکرشده
برای تمام نمونهها در طی روزهای مختلف اختالف
معنیداری داشت ( .)P<2/25در مقایسۀ میانگین این
نمونهها با افزایش زمان نگهداری ،شاخص * bو زردی
نمونه افزایش یافت .برای نمونۀ شاهد در روز  92بیشترین
میزان شاخص ذکرشده گزارش شد (جدول .)4
نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس مقایسههای گروهی
نشان داد که اسانس نسبت به شاهد ،کیتوزان نسبت به
شاهد ،اسانس نسبت به کیتوزان ،ترکیب کیتوزان و
اسانس نسبت به شاهد ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت
به اسانس و ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به کیتوزان
بهطور معنیداری شاخص * bکمتری داشتند (.)P<2/25
در بررسی انجامشده توسﻂ ،Zuzuarregui ،Ansorena
 Mujika ،Pérez-Lorenzoو  )2299( Aranaنیز
بهکارگیری پوششدهی بروکلی با کیتوزان و
9
کربوکسیمتیل سلولز توانست از شدت تﻐییرات مقادیر *b
در کلم بروکلی بکاهد.
شاخص *a

میزان * aیک پارامتر خوب برای نشاندادن توسعۀ رنگ
قرمز و درجۀ رسیدگی در میوه میباشد .شاخص رنگی *a
و قرمزی در بین نمونههای مختلف نشاندهندۀ وجود
اختالف معنیداری ( )P<2/25در بین نمونهها بود (جدول
 .)9باﻻترین میزان شاخص رنگی * aو قرمزی مربوط به
نمونۀ شاهد و پایینترین آن مربوط به کیتوزان  9/5درصد
و اسانس لعل  252میکرولیتر بود .در بررسی انجامگرفته
توسﻂ ،Kuzmanova ،Winkelhausen ،Velickova
 Alvesو  )2299( Moldão-Martinsنیز کاهش بیشتری
در میزان قرمزی توتفرنگیهای شاهد نسبت به نمونۀ
Carboxymethyl cellulose

1
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پوششیافته با پوشش خوراکی کیتوزان در طول  94روز
نگهداری گزارش گردید.
شاخص * aو قرمزی در روزهای مختلف نشاندهندۀ
وجود اختالف معنیداری ( )P<2/25در بین روزها بود
(جدول  .)2همانگونهکه مشاهده میشود شاخص
ذکرشده با گذشت زمان افزایش داشت .اثر متقابل پوشش
و زمان بر شاخص * aهویج رندهشده در جدول ( )4نشان
داد که شاخص * aشاخص رنگی * aو قرمزی برای تمام
نمونهها در طی روزهای مختلف اختالف معنیداری داشت
( .)P<2/25همچنین نتایج نشان داد که با افزایش زمان
نگهداری ،شاخص * aو قرمزی افزایش یافت .برای نمونۀ
شاهد در روز  92بیشترین میزان شاخص * aو بیشترین
میزان قرمزی گزارش شد.
نتایج حاصل نشان داد که اثر شاهد در مقابل اسانس،
شاهد در مقابل کیتوزان ،کیتوزان در مقابل اسانس ،شاهد
در مقابل ترکیب کیتوزان و اسانس ،اسانس در مقابل
ترکیب کیتوزان و اسانس و کیتوزان در مقابل ترکیب
کیتوزان و اسانس بر تﻐییرات شاخص * aهویجهای
رندهشده معنیدار نبود.
ارزیابی حسی
رنگ

همانگونهکه در جدول ( )9مشاهده میشود ،نمونههای
حاوی کیتوزان و اسانس و همچنین نمونههای ترکیبی
فاقد اختالف معنیداری با یکدیگر بودند ،اما این نمونهها
با نمونۀ شاهد اختالف معنیداری ( )P<2/25داشتند .در
بررسی رنگ نمونههای ترکیبی اسانس و کیتوزان دارای
باﻻترین و نمونۀ شاهد پایینترین میزان را دارا بودند.
شاخص رنگ در روزهای  9و  9اختالف معنیداری
نداشتند اما نسبت به سایر روزها اختالف معنیداری
( )P<2/25مشاهده شد (جدول  ،)2بهطوریکه باﻻترین
میزان شاخص ذکرشده در روز  9و  9و پایینترین میزان
آن مربوط به روز  92بود .نتایج نشان داد که اسانس
نسبت به شاهد ،ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به شاهد
( )P<2/25و کیتوزان نسبت به شاهد ( )P<2/29بهطور
معنیداری امتیاز رنگ بیشتری را از ارزیابان حسی دریافت
کردند.
طعم

شیرینی عامل بسیار مهم برای پذیرش هویج رندهشده
توسﻂ مصرفکنندگان ،پس از استحکام ،آبداربودن،
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عطروطعم و طراوت درنظرگرفتهشده است ( Klaiber, Baur,

 .)Wolf, Hammes, & Carle, 2005نمونههای حاوی
کیتوزان و اسانس نسبت به نمونۀ شاهد اختالف معنیداری
نداشتند ،اما نمونههای ترکیبی نسبت به نمونۀ شاهد دارای
اختالف معنیداری ( )P<2/25بودند (جدول  .)9در بررسی
طعم ،باﻻترین میزان شاخص طعم مربوط به نمونۀ کیتوزان
 9/5درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر و پایینترین
میزان آن مربوط به نمونۀ شاهد بود .شاخص طعم هویجهای
رندهشده در روزهای 9و  9اختالف معنیداری نداشتند اما
نسبت به سایر روزها اختالف معنیداری ()P<2/25
مشاهده شد (جدول  ،)2بهطوریکه باﻻترین میزان شاخص
طعم بهترتیب مربوط به روز  9و  9و پایینترین میزان آن
مربوط به روز  92بود.
عطر

نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس مقایسههای گروهی
نشان داد که ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به شاهد
( ،)P<2/25ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به اسانس و
ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به کیتوزان ()P<2/29
بهطور معنیداری مقبولیت بیشتری از دید ارزیابان حسی
داشتند اما اثر اسانس نسبت به شاهد ،کیتوزان نسبت به
شاهد و اثر اسانس نسبت به کیتوزان بر تﻐییرات آن
معنیدار گزارش نشد.
بنابراین از نتایج بهدستآمده ار ارزیابی حسی میتوان
نتیجه گرفت که تیمارها ازنظر ارزیابها عملکردهای
متفاوتی داشتند ،اما بهطورکلی بهنظرمیرسد پوشش و
اسانس بهکاررفته اثر نامطلوبی بر فاکتورهای حسی نداشت.
بهطوریکه در تمام فاکتورهای حسی ،تیمارهای ترکیبی
امتیاز باﻻیی کسب نمود .یافتههای این پژوهش با نتایج
بررسیهای سایر محققان مبنی بر اینکه پوششهای
خوراکی بهعنوان یک ﻻیه باعث کاهش ازدسترفتن وزن و
بهتأخیرافتادن کاهش آب محصول ،بهبود بافت و
بههمپیوستگی بافت و حفظ ویژگیهای حسی میوهها و
سبزیها میشوند ،مطابقت داشت (بهرامیان و جوانمرد،
.)9911

شاخص عطر هویجهای رندهشده در روزهای 9و  9اختالف
معنیداری نداشتند اما نسبت به سایر روزها اختالف
معنیداری ( )P<2/25مشاهده شد (جدول  )2و باﻻترین
میزان شاخص عطر مربوط به روزهای  9و  9و پایینترین
میزان آن مربوط به روز  92بود .بهعبارتی افزایش زمان
ماندگاری سبب کاهش عطر نمونهها گردید.
نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس مقایسههای گروهی
نشان داد که اثر شاهد در مقابل اسانس ،شاهد در مقابل
کیتوزان ،کیتوزان در مقابل اسانس ،شاهد در مقابل ترکیب
کیتوزان و اسانس ،اسانس در مقابل ترکیب کیتوزان و
اسانس و کیتوزان در مقابل ترکیب کیتوزان و اسانس بر
تﻐییرات شاخص عطر هویجهای رندهشده معنیدار نبود.

اندازهگیری غلظت گازهای موجود در بسته (جدول  )2نشان
داد که غلظت اکسیژن موجود در بستهها در روز  9به صفر
رسید ،درحالیکه میزان دیاکسیدکربن موجود در بستهها
به تدریج افزایش یافت.

مقبولیت

دیاکسیدکربن

در جدول ( )9مشاهده میشود که نمونههای حاوی کیتوزان
و اسانس نسبت به نمونۀ شاهد اختالف معنیداری نداشتند
اما نمونههای ترکیبی نسبت به نمونۀ شاهد دارای اختالف
معنیداری ( )P<2/25بودند .در بررسی مقبولیت ،باﻻترین
میزان این شاخص مربوط به نمونۀ کیتوزان  9/5درصد و
اسانس لعل  252میکرولیتر و پایینترین میزان مربوط به
نمونۀ شاهد بود .شاخص مقبولیت هویجهای رندهشده در
روزهای 9و  9اختالف معنیداری نداشتند اما نسبت به سایر
روزها اختالف معنیداری ( )P<2/25مشاهده شد (جدول
 .)2دراینراستا باﻻترین میزان مقبولیت مربوط به روزهای 9
و  9و پایینترین میزان آن مربوط به روز  92بود.

شاخص دیاکسیدکربن در بین اتمسفر بستۀ نمونههای
مختلف نشاندهندۀ وجود اختالف معنیداری ()P<2/25
در بین نمونهها بود (جدول  .)9باﻻترین میزان شاخص
ذکرشده مربوط به نمونۀ شاهد و پایینترین میزان آن
مربوط به کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر
بود .شاخص دیاکسیدکربن در روزهای مختلف نشاندهندۀ
وجود اختالف معنیداری ( )P<2/25در بین روزها بود
(جدول  )2و با گذشت زمان ،شاخص ذکرشده افزایش
یافت.
اثر متقابل پوشش و زمان بر دیاکسیدکربن هویج
رندهشده در جدول ( )4نشان داد که شاخص ذکرشده برای
تمام نمونهها در طی روزهای مختلف اختالف معنیداری

تغییرات اتمسفر گاز بسته در طول زمان
اکسیژن
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داشت ( .)P<2/25پایینترین میزان دیاکسیدکربن مربوط
به روز  9و باﻻترین میزان آن در روز  92بود .با افزایش
زمان نگهداری ،میزان دیاکسیدکربن در بستهبندیهای
هویجهای رندهشده در سه روز اول به علت تنفس هوازی
سلولهای هویج و پسازآن بر اثر تنفس بیهوازی
سلولهای هویج و همچنین تنفس بیهوازی میکروبها
افزایش یافت و در روز  92نگهداری بیشترین میزان آن در
بستههای حاوی نمونۀ شاهد مشاهده شد (جدول .)4
تعیین بار میکروبی
شمارش کلی

شاخص شمارش کلی در بین نمونههای مختلف نشاندهندۀ
وجود اختالف معنیداری در بین نمونهها بود ()P<2/25
بهطوریکه پایینترین میزان شمارش کلی مربوط به
کیتوزان  9/5درصد و اسانس لعل  252میکرولیتر و باﻻترین
میزان آن مربوط به نمونۀ شاهد بود (جدول  .)9که
بهنظرمیرسد بهخاطر خاصیت ضدمیکروبی اسانس لعل
کوهستان و تأثیر مثبت این اسانس بر کاهش آلودگی باشد
( Sánchez-González, Vargas, González-Martínez,
 .)Chiralt, & Cháfer, 2011همچنین مخلوط
دیاکسیدکربن و نیتروژن بهدلیل فراهمکردن یک محیﻂ
بیهوازی و ممانعت از رشد میکروارگانیسمهای هوازی ،در
جلوگیری از پیشرفت فساد مؤثر بوده و باعث افزایش عمر
نگهداری میشود ( .)Sandhya, 2010میزان اکسیژن و دمای
محیﻂ بر میزان فعالیت ضدمیکروبی اسانس تاثیرگذار است،
بهطوریکه میزان فعالیت ضدباکتریایی اسانس در
غلظتهای پایین اکسیژن بیشتر میشود ( Paster,
 )Menasherov, Ravid, & Juven, 1995که مطابق با نتایج
 Aboul-Anean ،El-Mogy ،Atressو )2292( Alsanius
بود .شاخص شمارش کلی هویجهای رندهشده در روزهای 9
و  9اختالف معنیداری نداشتند اما نسبت به سایر روزها
اختالف معنیداری ( )P<2/25مشاهده شد (جدول .)2
شاخص ذکرشده با گذشت زمان افزایش نشان داد
بهطوریکه باﻻترین میزان در روز  92و پایینترین میزان
مربوط به روزهای  9و  9بود .اثر متقابل پوشش و زمان بر
شمارش کلی هویج رندهشده در جدول ( )4نشان داد که
شاخص شمارش کلی برای تمام نمونهها بهغیراز نمونۀ
شاهد و پوشش کیتوزان  9/5درصد که در طی روزهای  9و
 9اختالف معنیداری نداشتند .در سایر نمونهها تا روز 6
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اختالف معنیداری مشاهده نشد ولی نسبت به سایر روزها
اختالف معنیداری گزارش شد ( .)P<2/25نتایج نشان داد
که با افزایش زمان نگهداری ،میزان شمارش کلی در
بستههای حاوی هویجهای رندهشده افزایش یافت و در روز
 92در بستههای حاوی نمونۀ شاهد بیشترین میزان
شمارش کلی مشاهده شد.
نتایج حاصل نشان داد که اسانس نسبت به شاهد،
کیتوزان نسبت به شاهد ،اسانس نسبت به کیتوزان ،ترکیب
کیتوزان و اسانس نسبت به شاهد ،ترکیب کیتوزان و اسانس
نسبت به اسانس و ترکیب کیتوزان و اسانس نسبت به
کیتوزان بهطور معنیداری شمارش کلی را کاهش داد
(.)P<2/25
رشد کپک و مخمر

محصول تازه معموﻻً دارای بافت زنده بوده و تنفس
میکنند .در این عمل اکسیژن مصرف و دیاکسیدکربن و
ترکیبات فراری مانند الکلها و اسیدهای چرب کوتاهزنجیر
تولید میشود .دیاکسیدکربن خاصیت ضدقارچی و
ضدباکتریایی داشته که این خاصیت بستگی زیادی به
غلظت آن دارد .نتایج حاصل از شمارش کپک و مخمر
نمونهها هیچگونه رشدی از کپک و مخمر تا روز  92را نشان
نداد .بنابراین عدم رشد کپک و مخمر در تیمارها در این
مطالعه میتواند بهدلیل تجمع دیاکسیدکربن داخل بسته
باشد.
نتیجهگیری
مطالعههای قبلی عمر مفید هویجهای با حداقل فراوری را 4
الی  5روز نشان دادند .یافتههای پـژوهش حاضـر نشان داد
افزودن اسانس لعل کوهستان و کیتوزان به هویج رندهشده
در بستههای با اتمسفر اصالحشده در طول انبارداری در
کاهش تنفس ،ازدستدادن آب ،افزایش عمر نگهداری و
کاهش بار میکروبی مؤثر است و نمونۀ کیتوزان  9/5درصد و
اسانس لعل  252میکرولیتر بهترین خصوصیات شیمیایی،
میکروبی و حسی را نشان داد .نتایج حاکیازآن است که با
ترکیب بستهبندی با اتمسفر اصالحشده و پوشش کیتوزان
حاوی اسانس لعل کوهستان ،میتوان محصول جدید هویج
رندهشدۀ آمادهمصرف را به بازار مصرف ایران ارائه نمود
بهطوریکه ماندگاری و خصوصیات کیفی خود را در طول
نگهداری حفظ نماید.
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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*, CO 2
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.
Keywords: Chitosan, Modified atmosphere, Oliveria decumbens essential oil, Polypropylene

