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 چکیده

کم و اکستند  تهیبا دانس لنیاتیپل لن،یپروپیپل نتدیار یالریاکسی)ب یمریپل لمینوع ف 3 ریپژوهش تاث نیا

و رطوبت  وسدرجه سلسی 0±1 ی)دما یانبارمان ی( با دو شکل بدون منفذ و منفذدار را طهای)مخصوص چر

 شیآزما کیمشهد در  انهرقم تکد السیگ وهیم یاو عمر قفسه یفیک یهایژگ( بر وی%92±1 ینسب

از  شتریب %73/11منفذدار  یهالمیقرار داد. ف یار تکرار مورد بررسبا چه یبا طرح کامال تصادف لیفاکتور

 یریگاندازه یبدون منفذ در حفظ تمام فاکتورها یهالمیبدون منفذها کاهش وزن داشتند. در مجموع ف

و  یسفت زانیم لمیف نیمنفذدار نسبت به بدون منفذ ا داکستن لمیف یشده بهتر از منفذدارها عمل کردند ول

بدون منفذ سبب کنترل  لنیاتیو پل لنیپروپیپل نتدیار یالریاکسیب یهالمینشان داد. ف یشتریب دیاس

 شیبدون منفذ سبب افزا لنیپروپیپل نتدیار یالریاکسیب لمیکاهش وزن نسبت به اکستند شدند و ف

 شد. مارهایت رینسبت به سا pHو  دیحفظ اس ،یسفت شی(، افزاaو  ماکرو هیرنگ )زاو یهاشاخص

 سفتی، فعالیت میکروبی، آنتوسیانین کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ای نافرازگراست که به دلیل داشتن بافتی پرآب و فعالیت شدید تنفسی، بسیار فسادپذیر است و گیالس میوه

 Hardenburg et]میوه شدن دم دادن استحکام، رنگ، خشک  ای آن به دلیل کاهش وزن، از دستقفسهعمر

al.,1986] ها و پوسیده شدن توسط انواع قارچ[Ceponis et al., 1987] .بندی با اتمسفر تغییر بسته کوتاه است

ترین تیمار فیزیکی است که اثرات بسیار مفیدی دارد و با کاهش میزان تنفس، به تاخیر پیری و بهبود ساده 31یافته

یابی ت اتمسفر تعدیل یافته غیرفعال دستدر حال .[Allende et al., 2007] کندصفات کیفی فراورده کمک می

به توازن مناسبی از اتمسفر در فضای داخل بسته از طریق تنفس محصول و خصوصیات نفوذپذیری پوشش 

طی فرایند  2COو تولید  2Oشود. در واقع اتمسفر مورد نظر به صورت غیرفعال در اثر مصرف بندی حاصل میبسته

کند که موجب تولید یک نیروی رانش بندی ایجاد میو سمت پوشش بستهتنفس، حاصل شده و گرادیانی در د

 . [Kader, 2003]شود بندی میبرای حرکت گاز به داخل و یا خارج بسته

برسد و همچنین به دلیل افزایش  %1ای حساس به کمبود اکسیژن است و اگر اکسیژن به کمتر از گیالس میوه

یابد، در زی ایجاد شده و در اثر فرآیند تخمیر اتانول و استالدئید تجمع میبندی، شرایط غیرهوارطوبت داخل بسته

. برای دستیابی به اتمسفر [Beaudry et al., 1992]شود نتیجه سبب پوسیدگی و تولید بو و عطر نامطلوب می
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ها برای ورود فیلمهای پوششی با نفوذپذیری مختلف استفاده کرد و یا با ایجاد منفذ در سطح توان از فیلمموفق می

 بیشتر اکسیژن سبب کاهش شرایط غیرهوازی شد. 

باالترین میزان سفتی، موادجامدمحلول و کمترین کاهش وزن و پوسیدگی  1390زاده و همکاران، در پژوهش امین

های های فوق در قارچو کمترین شاخص CPPو  BOPPهای پوششی بندی شده با فیلمهای بستهدر قارچ

مشاهده گردید. با توجه به نفوذپذیری مختلف انواع  PEو  PVCPETهای پوششی سلوفان، شده با فیلم بندیبسته

های ها، در این پژوهش اثر انواع فیلمها در افزایش عمر انبارمانی میوهدلیل نقش این پوششهای پوششی و بهفیلم

برداشت میوه گیالس رقم تکدانه مشهد طی های کیفی پس از پوششی به دو شکل بدون منفذ و منفذدار بر ویژگی

 مدت انبارداری مورد بررسی قرار گرفت.
  

  مواد و روشها 

 یریگمورد اندازه هاوهیپس از برداشت م یفیک یتمام پارامترها شیدر روز نخست آزما یبندقبل از اعمال بسته

از  کیدرون هر  یاز هر گونه آلودگ یعار سالم و یوهیگرم از م 022 ها،لمیف ماریبه منظور اعمال ت قرار گرفت.

 کسانیبا ابعاد  Xtend لمیو ف (LDPEکم ) یبا چگال لنیاتی(، پلBOPP)لنیپروپینتدپلیار یالریاکسیب یهالمیف

 02/2عدد منفذ به قطر  10به دو صورت بدون منفذ و منفذدار ) هالمی( که هر کدام از فمتریسانت 02×02)

به  نی( بودند، قرار گرفته و پس از توزشدندیرا شامل م کیاز مساحت پالست %292/2ا که منفذه متریلیم

 داده شد. انتقال  %92± 1 یو رطوبت نسب گراددرجه سانتی 0±1 یسردخانه با دما

( وهیکاهش وزن م ی)جهت محاسبه نیخارج شده و پس از توزاز انبار سرد  هاوهیم شیروز از آزما 22پس از 

مدل  سنجیها با سفتآن یو سفت CR400سنج مدل با رنگ هاوهیرنگ م شدند. یبررس هاوهیم یفیک یپارامترها

Lutron FG720 و  ونیتراسیث به روش ت نیتامیو مقدار و تریقابل ت یتهیدیشد. اس یریگدازهانpH وهیآب م 

  شد. یریگاندازه Inolab720مترمدلpHبا

با آزمون چند  نیانگیم سهیتکرار انجام شد و مقا 2با  یرح کامال تصادفدر قالب ط لیبه صورت فاکتور شیآزما

صورت  MSTATC یافزار آماردست آمده توسط نرمبه یهاداده لیو تحل هیدانکن صورت گرفت. تجز یادامنه

 رسم شد. EXCEL یمربوطه با برنامه یگرفته و جداول و نمودارها

 نتایج و بحث

بدون منفذ  BOPP لمی. فابدییکاهش م یداریبه طور معن وهیبافت م یسفت زانیبا گذشت زمان م یبه طور کل

 یو پل استراز لیمت نیپکت تیفعال (.1حفظ کند )جدول  شتریب هالمیف ریرا نسبت به سا وهیم یتوانست سفت

 ابدییم شیافزا روز 1 یبرابر در ط 0-1/0در حدود  یسازرهیدر طول ذخ الس،یموجود در گ یهامیگاالکتوروناز آنز

 یبه طور کل .[Remon et al., 2003] شودیم السیگ وهیو نرم شدن بافت م یسلول وارهید یهیکه منجر به تجز

 ریو تاث لنیات دیها، شدت تنفس، شدت تولچون نرم شدن بافت ییندهایکاهش فرآ یبرا 2CO شیو افزا 2O لیتقل

اتمسفر اشباع از رطوبت  جهیکاهش از دست دادن آب در نت نی. همچن [Kader, 2003]باشدیم دیمف دن،یبر رس

کاهش وزن  زانیآن م یها شده که در پسبب حفظ فشار تورژسانس سلول شودیم جادیا یپوشش لمیکه توسط ف

 .[Castillo et al., 2014] شودیم وهیم یشدگدر نرم ریکم شده و سبب تاخ زین

 یهالمیاست. فنشان داده شده 1در شکل  السیگ یوهیکاهش وزن مبر درصد  لمیو شکل ف لمیمتقابل نوع ف اثر

BOPP  وLDPE بانه و  یداشتند. دولت مارهایت ریکاهش وزن نسبت به سا زانیبر م یداریبدون منفذ اثر معن
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کردند که  انیانگور ب یبر انبارمان منفذداربدون منفذ و  یکیپالست یهااثر پوشش ی( در بررس1309همکاران )

 شیها و افزاداخل بسته یرطوبت نسب شیهوا، کم کردن تعرق، افزا انیبدون منفذ با کاهش تبادل جر ششپو

2COشودیمنفذدار م انگور نسبت به پوشش یهاوزن خوشه شتری، مانع کاهش ب. 

 

نه مشهدکداگیالس رقم تاثر متقابل زمان انبارمانی، نوع فیلم و شکل فیلم بر شاخص رنگ و سفتی میوه -1جدول  
زمان 

 انبارمانی
 BOPP   LDPE   Xtend  

شکل 

 فیلم

یسفت   
شاخص 

a 

شاخص 

 کروما
یسفت  

a 
 شاخص

شاخص 

 کروما
یسفت  

a 
 شاخص

شاخص 

 کروما
 

  2/31a a00/07 a03/30 2/31a 00/07 a 03/30 a 2/31a 00/07 a 03/30 a صفر

22 2/30b b10 b19/10 2/32c 13/11c 17/7c 2/10g 13/11cd 17/10cd 
بدون 

 منفذ

22 2/17e e13/90 e12/07 2/19d 11/10d 13/19d 2/13f 11/03d 13/00d منفذدار 

 BOPP لمیدر مجموع ف یکل نسبت به منفذدارها شد ول دیمقدار اس شیاکستند منفذدار سبب افزا لمیف اگرچه

 یآل یدهای(. اس0ن داد )جدول نشا شیروز آزما انیدر پا مارهایت ریرا نسبت به سا دیاس زانیم نیشتریبدون منفذ ب

دوره پس از  یط وهیم تهیدیکاهش اس جهیدر نت روند،یتنفس به کار م یمیآنز یهاواکنش یبه عنوان سوبسترا برا

 یهالمیف شتریب یرینفوذپذ لیبه دل رودی. احتمال م]1307 ،یعشر یو اثن یزکائ [است یعیطب یبرداشت امر

 باشد. شتریب زین دیمصرف اس زانیو مبوده  شتریمنفذدار، تنفس محصول ب

 

 

در  زیتنفس محصول ن جهیاست در نت لنیاتیکمتر از پل اریبس دکربنیاکسیو د ژنیبه اکس لنیپروپیپل یرینفوذپذ

هاش پ یداریبدون منفذ به طور معن BOPP لمیف نی. همچن[Farber et al., 2003] است شتریب لنیاتیپل لمیف

رفتن  نیکاهش از ب یدهندهنشان نی(. ا0حفظ نمود )جدول  مارهایت رینسبت به سا یترنییرا در سطح پا وهیمآب

مقدار  .باشدیبدون منفذ م BOPP لمیشده با ف یبندبسته یهاوهیها به قند در مآن لیو تبد یآل یدهایاس

  (.0است )شکل حفظ شده یانبارمان یبدون منفذ ط یاهلمیشده با ف یبندبسته یهاوهیدر م زیث ن نیتامیو
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سطوح  یحاو ییفضا جادیبا ا افتهیلیاتمسفر تعد طیتحت شرا یبندکردند که بسته انی( ب1993بارث و همکاران )

مثل  ژنیباال با اکس یبیترک لیبا م ییهامیآنز تیبه علت کاهش فعال دکربنیاکسید یو سطوح باال ژنیاکس نییپا

 زانیم افتهیلیو اتمسفر تعد گرددیم یتنفس سمیمنجر به کاهش متابول دازیو پراکس دازیاکس دیاس کیآسکورب

آزاد  یهاکالیراد دیتول جهی. در نتاندازدیم قیرا به تعو یریکاهش داده و روند پ را یکیولوژیب یهاتیتنفس و فعال

 .دهدیث کاهش م نیتامیو هیو تجز

 گیالس رقم تکدانه مشهدهاش میوهبارمانی، نوع فیلم و شکل فیلم بر اسیدکل و پاثر متقابل زمان ان -0جدول

زمان 

 انبارمانی
BOPP  LDPE  Xtend  شکل فیلم 

  pH اسید کل )%( pH اسید کل )%( pH اسید کل )%( 

  1/11a c3/31 1/11a 3/31 c 1/11a 3/31 c صفر

22 2/70b b3/77 2/317d 3/92a 2/31d 3/00a نفذبدون م  

22 2/30f a3/90 2/31e 3/92a 2/30c 3/92a منفذدار 

 

 

 

بودند  یشتریب aکروما و  شاخص یدارا شیروز آزما انیبدون منفذ در پا BOPP لمیشده با ف یبندبسته یهاوهیم

 یانبارمان یرنگ ط یهاخصتمام شا نی(. همچن1وجود نداشت )جدول یداریاختالف معن  هالمیف ریسا نیو ب

 ندیدر اثر فرآ دیسلول و کاهش اس بیرتخ (.2نشان داد )شکل  شیرنگ افزا راتیی( و تغ3و شکل 1کاهش )جدول

 رودی. احتمال م[Wani et al., 2004] شودیم السیرنگ گ رییتغ جهیو در نت نیانیسبب کاهش آنتوس یریپ

فراهم کنند و  یریپ ندیاز فرآ یریجلوگ یرا برا یاند اتمسفر مناسببرتر از نظر حفظ صفات رنگ، توانسته یهالمیف

 شوند. یانبارمان یط یرنگ یهاصمانع کاهش شاخ جهیدر نت
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