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ABSTRACT: In this research, the effects of gas combinations ,different edible coatings and storage 

period on the post - harvest quality of pear were investigated during storage time .The treatments were 

considered as two treatments of gas combinations including 10%CO2, 15%O2 (1) and 15%CO2, 

10%O2 (2), five types of coating including control ,propolis ,0.5 and1% chitosan and wax ,and three 

storage time including the first ,sixth and eleventh weeks .The effects of above mentioned treatments 

were investigated on the weight loss ,firmness ,soluble solids ,titratable acidity and pH during 11 

weeks' storage using completely randomized design with factorial test in three replicates .Analysis 

of variance results indicated that the effects of gas combinations ,coating type and storage time ,and 

double and triple interactions on the measured factors except pH were significant at the levels of 1 

and 0.5%. At the end of the storage period, the fruit weight loss increased, which this weight loss in 

sample treated by the second gas combination along with wax coating and 1% chitosan coating was 

lower. Soluble solids and titratable acidity showed a decreasing trend over time .Total soluble solids 

and titratable acidity were better maintained in the samples treated by coating along with modified 

atmosphere 1% chitosan concentration along with the second gas combination also had a good effect 

on maintaining the firmness of pear fruit at 11 weeks of storage 1% chitosan coating and wax coating 

created a favorable atmosphere and better preserved the pear properties  . The second gas combination 

(and 15%CO2, 10%O2 was more suitable for pear due to higher CO2 and respiration reduction .

Generally ,pear coated with 1% chitosan and stored in modified atmosphere with the second gas 

combination 15%CO2, 10%O2 had better quality parameters than other treatments. 
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 بر شده اصالح اتمسفر و یخوراک یهاپوشش يیافزا هم اثر یبررس

 یگالب یماندگار و یفيک اتيخصوص

 1، علی متولی1*کلور، رضا طباطبائی 1علی معصوم نيا

 علوم دانشگاهدانشکده مهندسی زراعی،  بيوسيستم، مکانيکمهندسی  گروه .1

  ، ساری، ايرانساری طبيعی منابع و کشاورزی

 (10/3/1400تاريخ تصويب:  -29/2/1400تاريخ بازنگری:  -20/8/1399)تاريخ دريافت:  

 

 کيفيت بر یانباردار دورهو  مختلف یخوراک یهاپوشش ،یگاز بيترک تاثير ،حاضر هشوپژدر : دهيچک

از دو  نددبو رتعبا هارتيما. گرفت ارقر سیربر ردمو یطول دوره نگهدار در یگالب وهيم شتدابراز  پس

درصد  15) دوم یگاز بيترک( و ژنياکسدرصد  15و  دکربنياکسیددرصد  10) اول زیگا ترکيب ماريت

 توزانيک موم، بره پوشش شاهد، شامل یخوراک پوشش عنو پنج ،(ژنياکسدرصد  10و  کربن دياکسید

 رهشاا ردمو یهارتيما تاثير. ازدهمي و ششم اول، هفته ینگهدار دوره سهو  واکس پوششو  درصد1و  5/0

 نپايادر  pH و نسيواتيتر قابل سيديتها ل،محلو جامد ادمو ،بافت سفتیوزن،  کاهش صددر یهارفاکتو بر

 نتايج. شد سیربر ارتکر سهدر  يلرفاکتو مايشآز با فیدتصا کامال حطر قالبدر  ارینگهد نمااز ز هفته 11

 و دوگانه متقابل اثرات و یانباردار دورهو  پوشش عنو زی،گا ترکيب اتثرا کهداد  ننشا يانسوار تجزيه

 یانباردار دوره انيپا در. بوددار معنیدرصد  1و  5 سطحدر   pH بجز رهشاا ردمو یهارفاکتو بر گانه سه

 و واکس پوشش همراهبه دوم یگاز بيترک در وهيم وزن از که افتي شيافزا هاوهيم وزن کاهش درصد

 زمان گذشت با ونيتراسيت قابل تهيدياس و محلول جامد مواد. شد کاسته کمتردرصد  1 توزانيپوشش ک

 و محلول جامد مواد شده اصالح اتمسفر همراهبه شده دادهپوشش یهاوهيم. دادند نشان را ینزول روند

 وهيم یدر حفظ سفت زين توزانيکدرصد  1حفظ نمودند. غلظت  یبهتر نحو به را ونيتراسيت قابل تهيدياس

 1با غلظت  يتوزانک شپوشداشت.  یعملکرد خوب وهيم یهفته نگهدار 11دوم در  یگاز بيبا ترک یگالب

 دوم زیگا ترکيب. شد یگالب تخصوصيا بهتر حفظو  بمطلو تمسفرا ديجاا باعث واکس پوشش ودرصد 

 وهيم ایبر تنفس دنکر کمو  بيشتر CO2 شتندا ليلد به( ژنياکسدرصد  10 و کربن دياکس یددرصد  15)

دوم  یگاز بيبا ترک هشد حصالا تمسفرا با یبستهبنددر  یگالب ارینگهد کلیربطو. دبو مناسبتر یگالب

درصد  1 غلظت با توزانيک پوشش از استفاده همراهبه( ژنياکسدرصد  10 و کربن دياکس یددرصد  15)

 . است بوده یگالب وهيم در یباالتر یفيک یپارامترها یدارا مارهايت ريسا به نسبت

 مواد جامد محلول  ،یاتمسفر اصالح شده، پوشش خوراک ،یگالب: یديکلهای واژه
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 مقدمه

 جهان در یباغ یهاوهیم نیپرطرفدارتر از یکی یگالب

 عیصنا در یخور تازه مصرف بر عالوه. شودیم محسوب

 و ژله مربا، وه،یم آب انواع هیته جمله از ییغذا و یلیتبد

 ارقام رانیا در. شودیم استفاده مشابه یهابفرآورده

 اسپادانا آنجو، فرانس، تلیف ،یروتیب مانند یگالب گوناگون

 از شیب آن ساالنه دیتول زانیم که شودیم کشت رهیغ و

 Annual Agricultural) باشدیم تن هزار 833

Statistics, 2017مرکز شدن یا(. کاهش وزن و قهوه 

 در یگالب به وارده خسارات نیمهمتر جمله از وهیم

 براساس. است آن یانباردار و برداشت از پس مرحله

 28 حدود ،یکشاورز جهاد وزارت یبرآوردها نیآخر

 تا دیتول مختلف مراحل در یباغ محصوالت از درصد

 -Ministry of Jihad-e) رودیم نیب از مصرف

Agriculture, 2010 .)به رو تیجمع ازین نیتام جهت 

 استفاده و عیوس ابعاد در کاشت تازه، وهیم به جهان رشد

در مراحل مختلف کاشت  زهیو مکان نینو یهایفناور از

 Liاست ) ریاجتناب ناپذ یامر وهیتا پس از برداشت م

et al, 2013.) 

 یمختلف یهایفناور و هاروش ریاخ یها دهه در

-وهیو کاهش تلفات پس از برداشت م تیفیک حفظ یبرا

روش  ان،یم نیاستفاده شده است. در ا هایسبز و ها

اتمسفر اصالح شده موجب کاهش سرعت تنفس و 

 نیا یکل اصولطول عمر محصول شده است.  شیافزا

 خارج با وهیم اطراف طیمح اتمسفر اصالح یمبنا بر روش

 مانند تنفس یبرا ازین مورد یگازها زانیم رییتغ ای کردن

روزه ام. است لنیات و تروژنین کربن، دیاکس ید ژن،یاکس

ای از بسته بندی با اتمسـفر اصالح شده به طور گسترده

تازه  جاتیهـا و سبزـوهیم مانـدگاری شیجهـت افـزا

پارامترها در  نیاست که مهمتر است شدهاستفاده 

 گـازی ـبینوع بسته بندی، استفاده از ترک نیا تیموفق

 در باشد.یبندی و دمای مناسب م بسته لمیفـ نـه،یبه

 موجب ییایمیش و یحرارت اتیعمل بدون روش نیا واقع

 Manolopoulou) شودیم ییغذا فرآورده تیفیک حفظ

et al, 2010 .)و شده اصالح اتمسفر با یبند بسته 

 و یفیک خواص حفظ موجب توزانیک یخوراک پوشش

 .(Shahdadi et al , 2017شد ) یاگلخانه اریخ رنگ

 یبرا خالقانه و نینو یروش یخوراک یهاپوشش

 تازه جاتیسبز و وهیم تیفیک حفظ و یماندگار شیافزا

 در مناسب یکنندگ ممانعت چون ییپارامترها. است

 داشتن و( آب بخار و ژنیاکس ژهی)بو گازها برابر

 هاپوشش نوع نیا سنجش در خوب یسطح اتیخصوص

 و بوده متفاوت زین یدهپوشش یهاوهیش. باشدیم مهم

 در. شودیم انجام یورغوطه و یاسپر روش دو با عمدتاً

 ریغ بعلت توزانیک پوشش ،یخوراک یهاپوشش انیم

 بودن سازگار ستیز و ریپذ بیتخر ستیز بودن، یسم

 با پوشش(. Dutta et al, 2009) دارد یاگسترده کاربرد

 و تنفس نرخ کاهش و وزن افت کاهش موجب توزانیک

 نیلذا استفاده از ا شود، یم یمدت زمان ماندگار شیافزا

مانند اتمسفر اصالح شده  ییهایپوشش به همراه فناور

-یم ریتاثآن  یمحصول و زمان نگهدار تیفیبر ک

 تیبه علت خاص توزانیک .(Jongsari et al, 2016)گذارد

 اتمسفر به ازین که ییهایدر بسته بند ییتراوا مهین

 & Jianglian) دارد فراوان کاربرد زین دارند یدرون

Shaoying, 2013 .) یبر رو توزانیک یا هیپوشش ال 

 ,Silva et al( و گواوا )Arnon et al, 2015پرتقال )

بافت و  یسفت( موجب کاهش شدت تنفس، حفظ 2018

 توزانیک پوشش از استفاده.  دیکاهش اتالف وزن آن گرد

 یآنت تیفعال شیافزا و تر یطوالن یماندگار موجب

 درجه 15 یدما در ینگهدار روز 24 یط انبه یدانیاکس

 . (Zahedi et al, 2019شد ) وسیسلس

 مورد که یعیطب یها دهنده پوشش از گرید یکی

 موم بره. است موم بره عصاره گرفته قرار محققان توجه

 کندو در عسل زنبور توسط که است یعیطب ماده کی

 که یفراوان یکاربردها بر عالوه ماده نیا. شودیم دیتول

 یدانیاکسیآنت و یکروبیم ضد تیخاص دارد کندو داخل

از  ریاخ یهاسال در. (Kasiotis et al, 2017دارد ) زین

ضد التهاب، ضد  ،یبره موم بعنوان ماده ضد باکتر



 )علمی پژوهشی(  1400 ، پاييز3، شماره 52، دوره ايران مهندسی بيوسيستم 424

 

کننده، ضد سرطان  یحس کننده، ضد عفون یب روس،یو

 ;Sforcin et al, 2016و ضد قارچ استفاده شده است  )

Rajpara et al, 2009; Toreti et al, 2013ی(. بطور کل، 

 دها،یفالوونوئ مانند ییهافنول یپل یبره موم حاو

 ,Krol et al) باشدیم استرها و کیفنول یدهایاس

و  ییغذا مواد ینگهدار یاز بره موم برا استفاده(. 2013

مورد توجه محققان بوده است.  زین هایو سبز هاوهیم

با  یکروبیدر مقابل رشد م ییمحافظت سطح ماده غذا

 دنیپاش ایغوطه ورکردن آن درون عصاره بره موم 

 Pobiega et) شودیسطح محصول انجام م یمحلول رو

al, 2019لیبه دل یدر طول دوره انباردار وهی(. فساد م 

 ی. پوشش دهردیگیم صورت هایباکتر و هارشد قارچ

 بیدر س هایباکتر و هاتوسط بره موم مانع از رشد قارچ

(Matny et al, 2015( و رشد کپک در پرتقال  )Yang 

et al,. 2010با بره موم  السیگ وهی. پوشش مدی( گرد

هفته و  کیدر گسترش کپک تا حدود  ریموجب تاخ

صفر  یدر دما یانباردار یدر ط یقارچ یدگیمانع از پوس

 Candir et alمدت چهار هفته شد ) به وسیسلسدرجه 

 و موم بره بیترک از زین محققان از یبرخ(. 2009 ,

 هاوهیم و ییغذا مواد یماندگار شیافزا یبرا توزانیک

 ,Barrera et al, 2015; Jafari et al) اندکرده استفاده

2017;  Rollin et al, 2017 

 یعیطب مواد از که یخوراکپوشاننده  یهاواکس

 صورت به هایسبز و وهیم سطح یرو بر اند،شده لیتشک

 مانع تنها نه هاپوشش. رندیگیم شکل نازک هیال کی

 بلکه شوندیم یقارچ عوامل نفوذ و وهیم درون آب ریتبخ

 Fattahi) دهندیم زین یبازارپسند ظاهر وهیم به

Moghadam & Kiaeshkevaian, 2013 .)یزن واکس 

 و یقارچ یهاپاتوژن ورود برابر در را یمانع وهیم

 موجب زین و کندیم جادیا محصول درون به ییایباکتر

 شودیم وهیم یرو زیگر آب سطح جادیا

(Maftoonazad & Ramaswamy, 2008 .)گزارش 

با پوشش واکس و  وهیهمزمان م ماریشده است که ت

 تواندیم نیپائ یدما با سردخانهسپس قراردادن در 

 ,Xu et alشود ) وهیدر م ییایمیش راتییمنجر به تغ

 در دیاس کیاسکورب و کل فنل مثال عنوان به(. 2008

 افتهی شیافزا نیپائ یانبار در دما یط ،یخون یهاپرتقال

 به ریاخ یهاسال در(. Rapisarda et al, 2008است )

 کننده دیتول یهاشرکت ،یسالمت به مربوط مسائل لیدل

. اندکرده دایپ سوق یخوراک یهاپوشاننده دیتول سمت به

 هاوهیم مخصوص که یخوراک یهاپوشاننده نوع نیا

 قیتحق نیو در ا شودیم دیتول کشور داخل در هستند

که توسط  یمخصوص گالب یواکس پوشان خوراک کیاز 

 .  دیشده است استفاده گرد دیتول یشرکت داخل کی

-از محققان روش یاریبس ،منابع یبررس به توجه با

 تیفیک حفظ و یماندگار شیافزا یبرا را مختلف یها

 یهاروش از تاکنوناما  اند،کرده یبررس محصوالت

 استفاده هاآن ییافزا هم یبررس و همزمان بطور یبیترک

 تاثیر ییهم افزا یبررس قیتحق نیا هدفلذا  است، نشده

موم و واکس پوشان  بره توزان،یک کیراخو یهاپوشش

 یگالب وهیم یاصالح شده بر ماندگار اتمسفر باهمراه 

 . باشدیم یهفته انبارمان 11 یط

 ها روش و مواد

رقم اسپادانا  یگالب وهیعدد م 60پژوهش تعداد  نیا در

 یاز قطعه باغ نیچ دستو بدون لکه به صورت  سالم

 1398سال  تابستاندر  یسارواقع در شهرستان 

 یخچالدر  ومنتقل  یشگاهو بالفاصله به آزما برداشت شد

شد. تمام  ینگهدار سلسیوس درجه 5±1  یدر دما

مختلف  یمارهایت یدر نظر گرفته شده برا هایمیوه

دو بار با آب شستشو شده و پس از خشک شدن  یشآزما

ها بستهآماده قرار گرفتن در  یشگاه،اآزم یطمح یدر دما

 شرکت) درصد 0/1و  5/0 یتوزانشامل ک تیمارهاشدند. 

 یاتپوشان )شرکت پوشش ح واکس(، ینچ سوالربایو،

( و دو یرانا ین،بره موم )شرکت رود عصاره(، یرانسبز، ا

درصد  15 و دکربنیاکسیددرصد  10 گازی یبترک

 10 و کربن دیاکسیددرصد  15 نیهمچنو  ژنیاکس
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شد.  استفاده یتروژناثر ن یگاز ب یهو بق ژنیاکسدرصد 

هر  یبرا یوهعدد م سهتعداد  تیمارها از یک هر یبرا

 ینپس از توز هابسته در سه تکرار انتخاب شد. نمونه

 با و گرفته قرار شده یهته یلنات یپل درون پوشش

 DZQمدل  ییغذا یوموک یبندبسته دستگاه از استفاده

– 400/2E یبندبسته عمل و گاز یق( تزرین)ساخت چ 

 در هفته یازده مدت به هانمونهها صورت گرفت. آن

 یوسسلس درجه 4 یصفر و در دما یباال سردخانه

 ششم اول، های هفته در هاگیریاندازه و شدند نگهداری

 .گرفت انجام یازدهم و

 یهااز محلول توزانیبا ک هاوهیم یدهپوشش یبرا

 توزانیک محلول هیته یبرا. شد استفاده درصد 1 و 5/0

 Ojagh et al یشنهادیپ روش از شده ذکر یهادرصد با

با حل کردن   توزانیک یها( استفاده شد. محلول2010)

 گما،ی)شرکت س توزانیک یوزن/یحجمدرصد 1و  5/0

( در cp 800-200 تهیسکوزیمتوسط، و یوزن مولکول

حل شدن بهتر  یب بدست آمد. برا کیاست دیاس

اتاق با همزن  یساعت در دما 3محلول به مدت  توزانیک

ها به صورت وهیم یدههم زده شد. پوشش یسیمغناط

 پوشان واکس. گرفتدر محلول انجام  یورسازغوطه

 و یس یس 100 یهادر بسته یمخصوص گالب یخوراک

 باریدر جو یتخصص شرکت کی از یاسپر بصورت

 یمازندران و عصاره بره موم به صورت محلول قابل اسپر

. دیگرد هیته لیدر اردب یشرکت تخصص کیکردن از 

 توسط شده ارائه دستوالعمل اساس بر یدهروش پوشش

 انجام گرفت.  مربوطه یهاشرکت

مانند درصد کاهش  اتیخصوصاز  یسپس برخ

 تهیمواد جامد محلول، اسید زانیم ،وزن، سفتی بافـت

در  ینگهدار هفته 11 یط  pHو  ونیاسقابل تیتر

 قرار یابیمورد ارز درجه صفر یباال یسردخانه با دما

 . گرفت

وزن در طول  ییراتجهت بدست آوردن تغ

( با تایوان جادور، مدل) یجیتالد یترازو یک از ینگهدار

 از یز. درصد کاهش وزن نشد استفاده  گرم 01/0دقت 

 محاسبه نجفی و مستوفی توسط پیشنهادی روش

 . (Mostofi & Najafi , 2003)گردید

میوه از یک دستگاه تست  یتعیین میزان سفت یبرا

، تایوان(. A5000- FG استفاده شد )مدل یوهبافت م

 یتوسط یک نفوذ کننده به شکل میله ا یفشار ینیرو

 میلی 5متر و ارتفاع  میلی 8به قطر  یبا نوک استوانه ا

شد. نفوذ اعمال  ،نیروسنج متصل است یامتر که به انته

دو قطر عمود برهم  یدر هر میوه در چهار نقطه در راستا

و در دو طرف میوه صورت گرفت. متوسط حداکثر مقادیر 

بر حسب نیوتن گزارش  یثبت شده توسط ثبات دیجیتال

 یخواص مکانیک یاندازه گیر یشد. سرعت نفوذ برا

 Mcشد  )متر بر ثانبه در نظر گرفته  میلی 5 هایوهم

Glone & Jordan, 2000). 

گیری میزان مواد جامد محلول با دستگاه اندازه

ژاپن( انجام پذیرفت.  ساخت ،PR-101رفرکتومتر )مدل 

دستگاه ابتدا با استفاده از آب مقطر کالیبره شده و سپس 

دو قطره از آبمیوه در عدسی دستگاه قرار داده شد و 

 بیان یکسن مواد جامد محلول آن بر حسب درجه برمیزا

 یتربا ت یوهآبم یتراسیونقابل ت یدیتهگردید. درصد اس

 یننرمال محاسبه شده است. در ا 1/0کردن آن با سود 

صاف شده با آب مقطر به  یوهآب م لیتر یلیم 5آزمون 

و در حضور معرف فنل  هرسانده شد لیتر میلی100حجم 

 سود متر یلی. هر مشد یترنرمال ت 1/0با سود  ین،فتالئ

 نظر در سیتریک اسید گرم 0067/0 معادل نرمال 1/0

(   Maftoonazad & Kamaswang, 2005.)  شد گرفته

pH  یکعصاره با استفاده از pH اندازه یجیتالمتر د-

 2/9و  7، 1/4بافر  یهامتر با محلول pHشد. ابتدا  یریگ

و  یختهرا در بشر ر یوهسپس عصاره م ید،گرد یبرهکال

مورد نظر  pHپس از قرار دادن الکترودها در محلول، 

-قرائت شد. پس از هر قرائت الکترود با آب مقطر شست

 & Mostofi) یدخشک گرد یشو و با کاغذ صافو

Najafi, 2003). 

 با و تصادفی کامال طرح قالب در پژوهش ینا

ها پس . دادهشد طراحی تکرار سه در فاکتوریل آزمایش
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 یمرتب شده و با استفاده از نرم افزارها ی،از جمع آور

SAS یسهقرار گرفتند. مقا یلو تحل یهمورد تجز 

دانکن  یاها با استفاده از روش آزمون چند دامنهمیانگین

 .شد انجام p ≤ 0,01در سطح 

 بحث و جينتا

نوع  ی،گاز یببه اثرات ترک مربوط یانسوار یهتجز نتایج

 در یصفات مورد بررس یبر رو ینباردارپوشش و دوره ا

جدول اثر نوع  ینشده است. مطابق ا آوردهجدول  

 درصد1تنها بر مواد جامد محلول در سطح  یگاز یبترک

بر  داریمعنیاثر  ینوع پوشش خوراک وبوده   دارمعنی

pH بر  یکه زمان انباردار یستدر حال یننداشته است. ا

  داشت. داریمعنیدرصد اثر  1فاکتورها در سطح  یتمام

 
 یانباردار دوره یط یخوراک پوشش و شده اصالح اتمسفر ماريت تحت یگالب وهيم یفيک اتيخصوص انسيوار هيتجز 1جدول

  مربعات نيانگيم  

 

 راتييتغ منابع

 درجه

 یآزاد

 

 وزن کاهش
 جامد مواد

 محلول

 قابل تهيدياس

 ونيترآسيت

 

pH 

 

 بافت یسفت

 ns0109/0 **48/3 ns00005/0 ns336/0 ns02/0 1 یگاز بيترک

 ns219/0 **30/565 00085/0** 28/11** 5123/0** 4 یخوراک پوشش

 01/11994** 463/1** 03692/0** 27/110** 9912/2** 2 یانباردار دوره

 بيترک × یخوراک پوشش

 یگاز

4 *0094/0 **27/2 ns00073/0 ns162/0 **77/454 

دوره  ×یگاز بيترک

 یانباردار

2 **01933/0 ns09/1 **00544/0 ns086/0 **70/194 

دوره  × یخوراک پوشش

 یانباردار

8 **1425/0 **97/2 **00681/0 ns180/0 **72/344 

 پوشش×یگاز بيترک

 یدوره انباردار ×یخوراک

8 **0094/0 *29/1 ns00074/0 ns154/0 **80/267 

 60/11 175/0 00081/0 60/0 0041/0 60 یشيآزما یخطا

 44/4 58/9 01/15 34/6 22/16  راتييتغ بيضر

ns  ** صددر 1و  5 لحتماا سطحدار در معنیدار و معنی غير ترتيب به، * و.  

 وزن کاهش

 با رابطه در( 1 جدول) انسیوار هیتجز جدول یبررس

 اختالف که است مطلب نیا انگریب وزن کاهش فاکتور

 و مختلف یهاپوشش نیب درصد 1 سطح در یداریمعن

 یکل بطور 2 جدول مطابق. دارد وجود یگاز یهابیترک

 افتی کاهش محصول وزن ینگهدار دوره طول شیافزا با

 گذشت با. باشدیم محصول قیتعر و تنفس آن لیدل که

 شاهد نمونه در ژهیو به یداریمعن تفاوت یانبارمان زمان

-نمونه از شتریب اریبس وزن کاهش کهیبطور شد، مشاهده

-وهیم در وزن کاهش نیب ن،یهمچن. بود پوشش با یها

. دارد وجود یداریمعن تفاوت شاهد و پوشش با یها

 اتالف سرعت یخوراک پوشش نوع هر از استفاده نیبنابرا

 دو نیب سهیمقا در یکل بطور. دهدیم کاهش را وزن

 یشتریب کربن دیاکس ید که دوم بیترک ،یگاز بیترک

 یکمتر وزن کاهش پوشش، با یمارهایت همه در دارد

 به دوم یگاز بیترک در کمتر وزن کاهش. شد مشاهده

 کمتر تنفس جهینت در و  شتریب کربن دیاکس ید لیدل

-یددرصد  15) دوم زیگا ترکیب رد. باشدیم یگالب

 ششم هایهفته در و( ژنیاکسدرصد  10 و کربن دیاکس

کاهش وزن مربوط به واکس پوشان  ینکمتر یازدهمو 

نازک و  یلمف یلتشک دلیلامر به  ین. اشد مشاهده

 یجهو در نت یکولمنافذ کوت شدن بستهچسبنده واکس و 

. است یسطح گالب یرو یبخار آب خروج یزانکاهش م

و واکس پوشان موجب کاهش سرعت تنفس  ین،همچن

 & Maftoonazad) شودیعمر محصول م یشافزا

Badii, 2009 .)مقدار شده، اصالح یگاز یهاترکیب در 
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 میزان کاهش و شده کمتر تنفس باعث اکسیژن کمتر

 محصول وزن کاهش درصد آمدن پایین سبب تنفس

 هایمیوه وزن(. Kader & Watkins, 2000) شودیم

 مقدار بیشترین به نگهداری یازدهم هفته در شاهد

 آخر روزهای در میوه وزن کاهش تغییرات. شد کاسته

 سریع رشد همچنین و متابولیکی فعالیت افزایش بعلت

. شدت تنفس باال باشدمی میوه بافت تخریب با میکروبی

سبب  یری،و پ یدگیرس یندهایفرآ تسریع یلدل به

 این و( Gao et al, 2013) شده یوهم ییمصرف مواد غذا

. در شودمی انبارمانی طی میوه وزن کاهش سبب خود

 کیتوزانپوشش داده شده با  هایمیوهدر  یازدهمهفته 

 دی درصد 15 یگاز یبواکس پوشان در ترک و درصد 1

 کاهش میزان کمترین اکسیژندرصد  10 و کربن اکسید

 Xu et al هایگزارش با با نتایج این. شد مشاهده وزن

 با شده تیمار گالبی خورده برش قطعات در( 2013)

 مطابقت تیمارشده میوه وزن حفظ بر مبنی کیتوزان

 زیگا ترکیبدر  کمتر وزن کاهش مشابه بطور. دارد

 کمتر تنفس انمیز لیلد به بیشتر CO2 انمیزدارای 

 بیشتر 2CO انمیز با بستههایی تمسفردر ا فرنگی گوجه

 (2016l, a et Tabatabaei) شد گزارش کمتر 2Oو 
 

 یگالب ميوه وزن کاهش بر یو دوره انباردار زیگا ترکيب مختلف، یخوراک پوشش ثرا - 2 جدول

 )هفته( یانباردار یدوره  

 ازدهمی ششم اول یخوراک پوشش یگاز بیترک

1 

 دیاکسید 10%)

 %15 و کربن

 (ژنیاکس

 l05/0 gh41/0 a40/1 شاهد

 l05/0 hi31/0 c72/0 موم بره

 l05/0 hi32/ c75/0 توزانیدرصدک 5/0

 l05/0 hi27/0 c70/0 توزانیک درصد 1

 l05/0 hi29/0 d59/0 پوشان واکس

     

2 

 دیاکسید 15%)

 %10 و کربن

 (ژنیاکس

 l05/0 gh41/0 a40/1 شاهد

 l05/0 hi28/0 def55/0 موم بره

 l05/0 hi31/0 c70/0 توزانیدرصدک 5/0

 l05/0 d59/0 d59/0 توزانیک درصد 1

 l05/0 ij26/0 def54/0 پوشان واکس

 .هستند درصد 5 احتمال سطح در داریمعن یهاتفاوت فاقد مشابه حروف یدارا یهاستون دانکن آزمون اساس بر

 محلول جامد مواد

 داد نشان انسیوار هیتجز جدول از حاصل جینتا یبررس

در  یداریمعن تفاوت مختلف یمارهایت از استفاده که

(. 1کرده است )جدول  جادیمواد جامد محلول ا زانیم

 و ششم یهاهفته و اول هفته نیب 3 جدول مطابق

 دارد وجود یداریمعن اختالف مارهایت اکثر در ازدهمی

. ستین داریمعن اختالف ازدهمی و ششم هفته نیب یول

جامد محلول مربوط به  مواد کاهش نیشتریب قتیحق در

 انیپا دربدست آمد.  یگاز بیدر هر دو ترک شاهد رمایت

 وهیم در اول یگاز بیترک با پوشان واکس یانباردار دوره

 لمحلو جامد ادمو حفظرا در  دعملکر بهترین یگالب

 درصد 1 یهاپوشش که است یحال در نیا. داد نشان

 و درصد 5/0 یدهپوشش و اول یگاز بیترک با توزانیک

 یانباردار یدوره انیپا در زین موم بره پوشش و درصد 1

 حفظ. کردند عمل یبخوب محلول جامد مواد حفظ در

 یهاپوشش در زمانبهتر مواد جامد محلول با گذشت 

کاهش  لیو واکس پوشان ممکن است به دل توزانیک

 مانند یمحصوالت درباشد.  قند به نشاسته لیتبدسرعت 

 و یخوراک یها پوشش با که بیس و آووکادو گوآوا،

کاهش  لیبه دل شوندیم ینگهدار شده اصالح اتمسفر
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به قند در بافت  دهایساکار یپل لیتبد وهیسرعت تنفس م

-Bashir & Abuافتد ) یاتفاق م یبا سرعت کمتر وهیم

Goukh, 2003; El-Anany et al, 2009; 
Maftoonazad & Ramasmawy, 2008 .)قیتحق رد 

 دهایاورون یشده است که حل شدن پل مشخص یگرید

ممکن  دهیرس وهیدر م یسلول وارهید یسلولزها یو هم

مواد جامد محلول شوند  رییاست منجر به تغ

(Hernandez-Munoz et al, 2008 .)گوجه نگهداری 

 هشد حصالا تمسفرا یبستهبند یهارتیمادر  فرنگی

 Majidi) شودمی لمحلو جامد ادمو بهتر حفظ موجب

et al, 2011 .)کیتوزان پوششاز  استفاده دارمعنی تاثیر 

با  یدر بسته بند یارخ محلول جامد مواد حفظ در

مثبت استفاده  یراتمسفر اصالح شده نشان دهنده تاث

و اتمسفر اصالح شده است  یتوام از پوشش ده

(Maleki et al, 2019 .)جامد محلول مواد که آنجایی از 

 یطعم گالب یجاددر ا یفاکتور مهم یک pH کنار در

 است.  یاست، حفظ مقدار مواد جامد محلول ضرور

 

 یگالب وهيم محلول جامد مواد بر یو دوره انباردار زیگا ترکيب مختلف، یخوراک پوشش ثرا  -3 جدول
 )هفته( یانباردار یدوره  

 ازدهمي ششم اول یخوراک پوشش یگاز بيترک

1 

 %15 و کربن دياکسید 10%)

 (ژنياکس

 a40/14 f03/9 f53/9 شاهد

 a40/14 f89/9 ef70/9 موم بره

 a40/14 cd5/11 bcd97/11 توزانيدرصدک 5/0

 a40/14 cd40/11 bcd00/12 توزانيک درصد 1

 a40/14 cd20/11 ab17/13 پوشان واکس

     

2 

 %10 و کربن دياکسید 15%)

 (ژنياکس

 a40/14 f03/9 f53/9 شاهد

 a40/14 cd23/11 bcd03/12 موم بره

 a40/14 de00/11 bc70/12 توزانيدرصدک 5/0

 a40/14 bc57/12 bcd40/12 توزانيک درصد 1

 a40/14 bcd00/12 cd50/11 پوشان واکس

 .هستند درصد 5 احتمال سطح در داریمعن یهاتفاوت فاقد مشابه حروف یدارا یهاستون دانکن آزمون اساس بر

 

 ونيتراسيت قابل تهيدياس

 آب یدهایاس کل مقدار معرف ونیتراسیت قابل تهیدیاس

 غالب یآل دیاس براساس درصد صورت به که است وهیم

 هیتجز از حاصل جینتا یبررس. شودیم یریگاندازه وهیم

 زمان و یپوشش یمارهایت که داد نشان( 1)جدول  هاداده

 تهیدیاس بر درصد 1 سطح در یداریمعن ریتاث ینگهدار

 درصد ینگهدار زمان گذشت باداشتند.  ونیتراسیقابل ت

 بیترک در اما کرد دایپ کاهش ونیتراسیت قابل تهیدیاس

نبود  داریمعن اختالف ازدهمی و ششم هفته نیب دوم یگاز

 دوره و زیگا ترکیب متقابل ثرا سیربر در(. 1)شکل 

 در که شد همشاهد نسیواتیتر قابل سیدیتها بر یانباردار

 قابل سیدیتها کاهش بیشترین یانباردار دوره انیپا

(. 2 شکل) شد مشاهده اول یگاز بیترک در نسیواتیتر

 بهتر یگالب وهیم ینگهدار ازدهمیواکس پوشان در هفته 

 قابل سیدیتها کاهشاز  یجلوگیردر  هارتیما سایراز 

 نیشتریب موم بره پوشش آن از پس دکر عمل نسیواتیتر

(. بطور 2 شکل)را حفظ نمود  ونیتراسیت قابل تهیدیاس

. Nath et alو  .Almeida et al( 2016مشابه در مطالعات )

قابل  تهیدیمقدار اس یگالب یدوره انباردار ی( در ط2012)

 Gago   یاـهشهوژـپکاهش نشان داد و در  ونیتراسیت

et al. (2013و )Saquet  (2017اس  )ونیتراسیقابل ت تهیدی 

 حصالا تمسفرادر  هدـش یدـستهبنـب یهایگالبروی  بر

اغلب به  ونیتراسیقابل ت تهیدی. اسشد حفظ رـبهت هشد

 تهیدیاس. رود یم شمار به محصول بلوغ از یاعنوان نشانه

. ابدییم کاهش وهیم دنیرس مرحله در ونیتراسیت قابل

 به است ممکن یانبارمان دوره طول در یآل دیاس کاهش

 یریبکارگ ای و آن مشتقات و قند به کیارگان دیاس لیتبد

 (Li & Yu, 2000.)  باشد داشته یبستگ تنفس در هاآن
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 یگالب وهيم ونيتراسيت ليقا تهيدياس بر یو دوره انباردار زیگا ترکيب ثرا 1شکل

 (باشد یمدرصد احتمال  5در سطح  دار یمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستونها یرو مشابه)حروف 

 

 
 یگالب وهيم ونيتراسيت ليقا تهيدياس بر یانباردار دوره و مختلف یخوراک پوشش ثرا 2 شکل

 (باشد یمدرصد احتمال  5در سطح  دار یمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستونها یرو مشابه)حروف 

 

 pH راتييتغ

  زانیمتنها عامل موثر بر  انسیوار هیجدول تجز مطابق

pHیهاپوششو  ستا دهبو یانباردار یدوره یگالب وهیم 

 نشان pHبر  داریمعنی ثیرتا زیگا ترکیبمختلف و 

در دوره  pH نیانگیم سهیمقا(. 1 ولجد) ندادند

نشان داده شده  3توسط آزمون دانکن در شکل  یانباردار

 وهیم pH زانیبا گذشت زمان م 3شکل  مطابقاست. 

 یداریاما تفاوت معن افتی شیافزا یاندک زانیم به یگالب

 وهیم pH راتیی. تغنشد مشاهده ازدهمی و ششم هفته در

دارد  یشیروند افزا یبا گذشت زمان انبارمان آلبالو

(Arianpuya et al ,.2010 .)از محققان  یبرخ البته

و اتمسفر  توزانیرا در استفاده از پوشش ک pH شیافزا

ضد  تیآن را خاص لیاصالح شده گزارش کردند و دل

کاهش تنفس محصول عنوان  زیو ن توزانیک یقارچ

مقاومت آنها را در مقابل حمالت  جهیدر نت که اندکرده

 دهدیم شیافزا یهواز یهاسمیکروارگانیو م یقارچ

(Meyers et al, 2007; Martin-Diana et al , 2009; 

Sadeghi et al, 2018  .) 
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 یگالب وهيعصاره م pH زانيبر م یاثر دوره انباردار 3 شکل

 (باشد یم درصد احتمال 5در سطح  دار یمعن اختالف وجود عدم دهنده نشان ستونها یرو مشابه)حروف 

 بافت یسفت

 هیبق یگاز بیترک بجز انسیوار هیتجز جدول مطابق

 یگالب بافت یسفت زانیم بر درصد 1 سطح در عوامل

 به جینتا یبررس(. 1 جدول) است داشته یداریمعن ریتاث

 که داد نشان هانیانگیم سهیمقا جدول از آمده دست

 از و شده تر نرم ینگهدار زمان گذشت با مارهایت یتمام

 شده کاسته یا مالحظه قابل طور به آنها بافت یسفت

 یسفت پوشان واکس ها،پوشش نیب در(. 4 جدول) است

 و کرد حفظ بهتر اول یگاز بیترک در ژهیو به را بافت

 بیترک در پوشان واکس ماریت با وهیم یسفت نیشتریب

 دیگرد مشاهده ینگهدار ازدهمی هفته در و اول یگاز

 رطوبت دادن دست از کاهش و تنفس کاهش(. 4 جدول)

. دارند نقش یمان انبار طول در بافت یسفت حفظ در

 موثر هدف نیا به دنیرس در مناسب پوشش از استفاده

 گالبی میوه سفتی پژوهش، این نتایج با مشابه. باشد یم

: .Samchez & Galvis et al(  2003) مطالعات در

Nath et al., (2012ط )کاهش نشان  یدوره انباردار ی

و  یوهآب م دادن دست از به توانمی راداد. علت آن 

نسبت داد  یسلول یوارهد یکیپکت یباتترک یبتخر

(Nath et al, 2012 .)و میوه پوشش که رسدمی نظر به 

 بافتی میان آب حفظ در شده اصالح اتمسفر از استفاده

 کاهش را سفتی افت داریمعنی طور به که هستند موثر

پوشش  یر(. تاثMohammadi et al., 2015) دهندمی

کند ساختن روند نرم شدن، احتماال به  یبرا یتوزانک

گردد که منجر  یبر م  O2در برابر جذب   پوشش ممانعت

 شودیم یوهم یدنو رس یکمتابول یتبه کاهش فعال

(Bhaskara et al, 2000 .) 
 
 بر یو دوره انباردار زیگا ترکيب مختلف، یخوراک پوشش ثرا  -4 جدول

 یگالب وهيم یسفت

 )هفته( یانباردار یدوره  

 بيترک

 یگاز

 ازدهمي ششم اول یخوراک پوشش

1 

-ید 10%)

 دياکس

 و کربن

15% 
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-ید 15%)
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5/0 

 توزانيدرصدک
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 درصد 1

 توزانيک
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 a75/54 defg10/22 cde30/24 پوشان واکس

 یهاتفاوت فاقد مشابه حروف یدارا یهاستون دانکن آزمون اساس بر

 .هستند درصد 5 احتمال سطح در داریمعن
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 15) دوم زیگا ترکیب مانیرنبادوره ا نپایار د

و  بیشترین( اکسیژندرصد  10و  اکسیدکربندیدرصد 

 نظر به. شتندرا دا بافت سفتی حفظ کمترین شاهد

 باالتر CO2 با یبستههادر  لمحصو ارینگهد که سدرمی

( 2003.)شودمی کمتری بافت سفتی کاهش به منجر

Martinez اکسیدکـربنیغلظت د یشکرد که افزا یانب 

شــدت تــنفس و  یژن،و کــاهش غلظــت اکــس

و  رساندیرا به حداقل م یوهم یکیمتابول هــایفعالیت

 یـاشده با کاهش صالحدر اتمسفر ا یبندبسته

کننده  تجزیه هـاییمآنز هـاییتاز فعال یریجلـوگ

 یدو کـاهش تول یـوهبافـت م یموجب حفظ سفت ینپکت

 .شودیم یلنات

 کلی گيری نتيجه

 هایپوشش و شده اصالح اتمسفر تاثیر تحقیق این در

 ،بافت سفتیوزن،  کاهش صددر یهارفاکتو بر مختلف

 وهیم pH و نسیواتیتر قابل سیدیتها ل،محلو جامد ادمو

دست به یجشد. نتا یبررس ارینگهد دوره سهدر  یگالب

 پوشش، نوع هر از استفاده کلی طور بهکه  داد نشان آمده

عملکرد در  ینسرعت اتالف وزن را کاهش داد اما بهتر

 1با غلظت  یتوزانک شاز کاهش وزن در پوش یریجلوگ

 15شده  اصالح یگاز یبواکس با ترک پوششدرصد و 

آمد.  بدست اکسیژندرصد  10 و کربن اکسیددیدرصد 

اتمسفر اصالح  یگاز یبدر ترک یگالب یوهبافت م سفتی

 و اکسیژندرصد  15 و کربن اکسیددیدرصد  10شده 

دوره  یانپا دراستفاده از پوشش واکس بهتر حفظ شد. 

عملکرد در حفظ مواد جامد محلول در  ینبهتر یانباردار

 و کربن اکسیددیدرصد  10اول ) یگاز یبترک

حاصل  واکس پوشش از استفاده و( اکسیژن درصد15

 یدیتهشد. پوشش بره موم و پوشش واکس در حفظ اس

 یربهتر از سا ینگهدار یازدهمدر هفته  یتراسیونقابل ت

مورد  ارهاییمت یندر ب pH ییراتبودند. تغ یمارهات

 نتایج به توجه با. ندادند نشان دارییمطالعه تفاوت معن

 سیاستها یستاراو در  هشوژـپ نـیدر ا هدـمآ ستدبه

 یجلوگیر رـب یـمبن ورزیاـکش شـبخ توسعه افهدو ا

از از پوشش  دهستفاا ،شتدابراز  پس یباال تضایعااز 

 یشده برا صالحا یبا گازها یبندبسته یطبا شرا یخوراک

و  یفیتحفظ ک ینو همچن گالبی یماندگار یشافزا

 .گرددمی توصیه یآن در طول مدت نگهدار غذاییارزش 

 هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد. 
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