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ABSTRACT
Background and Aim: Strawberry is a valuable product that has a relatively short storage
life. Use of chemical fungicides to extend storage life has been a matter of concern. In recent
years, use of edible coatings has been regarded as a safe method in order to replace synthetic
coatings. The aim of this study was to increase the storage-life and maintain the quality of
strawberry by using edible coatings of whey protein concentrate and Trachyspermum
copticum essential oil during a storage time of 10 days at 4 ± 1 ° C and relative humidity of
75 ± 5%.
Materials and Methods: We extracted the essence of the seeds by Clevenger apparatus.
Then, the active components of the essence were identified by gas chromatography - mass
spectrometry (GC-MS) method. In this study we used edible coating of whey protein
concentrate and Trachyspermum copticum essential oil at different concentrations (0.2, 0.4
and 0.6%).Microbial quality )number of molds and yeasts, total microbial count(,
physicochemical characteristics (weight loss, acidity, pH, soluble solids, texture firmness, and
decay) and organoleptic characteristics were assessed in the experimental group after packing,
before storage (at the beginning of storage ) and then 3, 5, 8 and 10 days after storage and
compared with those in the control group.
Results: This coating significantly delayed the growth of microorganisms. By increasing
concentrations of 0.4 and 0.6%, the mold and yeast counts after 10 days of storage reached
zero and we found a logarithmical cycle reduction in the microbial load. As well texture
firmness, weight loss, and decay percentage significantly decreased in the experimental group
compared to those in the control group. On the 10th day, the decay rate was 86% for the
control group and 10% for the case group containing 0.6% essential oil. Changes in PH,
acidity and soluble solids were not significant. The best organoleptic properties were related
to the priming with 0.2% essential oil, which also had a positive effect on the parameters in
our study.
Conclusion: Strawberry fruit coating with whey protein concentrate and Trachyspermum
copticum essential oil can be regarded as a safe and effective way to increase the storage life
and quality of strawberry fruit in cold environments.
Keywords: Strawberry, Edible coating, Storage, Whey protein, Trachyspermum copticum
essential oil
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 54تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین...

تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه گیاه زنیان بر ویژگیهای
میکروبى ،فیزیکوشیمیایى و حسى توت فرنگى تازه طى انبارمانى
مینا پنجی ،1پیمان قجربیگی ، 2رزاق محمودی ،3سعید شهسواری

4

 .1دانشجو کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 .2استادیار ،مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
 .3دانشیار ،مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران  ،تلفن ثابتr.mahmodi@yahoo.com ،028 -33237269 :
 .4مربی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران

چکیده:
زمینه و هدف :توت فرنگی محصولی ارزشمند بوده که عمر انباری نسبتاَ کوتاهی دارد .کاربرد ترکیبات شیمیایی غیرطبیعی ضد
قارچ جهت افزایش ماندگاری این میوه نگرانیهایی به دنبال داشته است .در سالهای اخیر استفاده از پوششهای خوراکی به
عنوان یک روش ایمن گسترش یافته که تا حد زیادی در حال جایگزینی با موارد سنتزی هستند .هدف این مطالعه افزایش
ماندگاری و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه زنیان طى 10
روز انبارمانى در دماى  4±1درجه سلسیوس و رطوبت نسبى  75 ±5درصد بود.
روش بررسی :در مطالعهای آزمایشگاهی ،اسانس دانه زنیان با دستگاه کلونجر ،استخراج و با دستگاه گاز کروماتوگراف – طیف
سنج جرمی  ،اجزای تشکیل دهنده آن شناسایی شد .در این تحقیق از پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس
دانه زنیان در غلظتهای متفاوت ( 0/4 ،0/2و  0/6درصد) استفاده شد .کیفیت میکروبى (تعداد کپک ومخمر و بارمیکروبی کل)،
توت فرنگىهای پوشش داده شده پس از بسته بندی ،قبل از انبارمانى ( لحظه صفر) و سپس  8 ،5 ،3و  10روز پس از انبارمانی در
مقایسه با نمونه کنترل ارزیابى گردید.
یافتهها :این پوشش به طور معنیداری رشد میکروارگانیسمها را به تاخیر انداخت به طوری که با افزایش غلظت  0/4و 0/6
درصد اسانس میزان کپک و مخمر در طی  10روز انبارمانى ،به صفر رسید و بار میکروبی کل یک سیکل لگاریتمی کاهش یافت.
در مقایسه با نمونه شاهد استحکام بافت افزایش  ،افت وزن ،و درصد پوسیدگی به طور معنیداری کاهش یافت .در روز دهم میزان
پوسیدگی برای گروه کنترل  %86و برای تیمارحاوی  0/6درصد اسانس %10 ،بود .تغییرات  ،pHاسیدیته و مواد جامد محلول
نامحسوس بود .بیشترین امتیاز ویژگیهای حسی مربوط به تیمار با  0/2درصد اسانس بود که این تیمار همچنین تاثیر مثبتی بر
پارامترهای مورد مطالعه داشت.
نتیجه گیری :پوششدهی میوه توت فرنگی با کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه زنیان میتواند به عنوان روشی ایمن و کارا
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خصوصیات فیزیکوشیمیایى (کاهش وزن ،اسیدیته pH ،و کل موادجامد محلول ،سفتی بافت و پوسیدگی) و ویژگىهاى حسى

در افزایش نگهداری و حفظ بهتر کیفیت میوه توت فرنگی در شرایط سرد معرفی شود.
وصول مقاله 96/11/28:اصالحیه نهایی 97/3/20:پذیرش97/3/23:
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توت فرنگی ،میوه ای با طعم و بوی مطبوع و ظاهری

افراشته به ارتفاع  20الی  50سانتی متر ،چتر با تعداد  6تا 8

جذاب است که افزون بر دارا بودن ویتامینها ،مواد معدنی،

انشعاب است .میوه زنیان کوچک و تخممرغی شکل است

آنتوسیانینهاو فالونوئیدها یکی از غنیترین منابع آنتی

که اندام دارویی گیاه را تشکیل میدهد و بوی تیمول دارد

اکسیدانی محسوب میشود .میوه توت فرنگی نافرازگرا

(12و .)11محل رویش این گیاه در ایران استانهای

میباشد و میبایست در مرحله رسیده برداشت شود و نیز به

آذربایجان ،اصفهان ،یزد ،فارس ،خراسان و قزوین (الموت)

دلیل برخورداری از بافت ظریف ،محتوای رطوبتی باال،

است .مهمترین ترکیبات آن تیمول ،سیمن ،آلفاپینن ،دی

غلظت قابل توجه قندها ،اسیدهای آلی وتنفس شدید ،به

پنتن ،کارواکرول ،گاما ترپنین ،بتاپینن و میرسن

بیماریهای قارچی و صدمات مکانیکی حساس میباشد(-4

میباشد( .)13از زنیان به صورت خوراکی به عنوان ضد

 .)1از طرفی کمبود دانش و مهارت فنی در برداشت ،بسته

درد ،ضد آسم ،ضد تهوع و خلط آور ،کاهش دهنده

بندی و نیز نبودن شرایط مساعد انتقال ،انبارمانی و

کلسترول خون استفاده میشود ،ضد نفخ و ضد کرم است و

بازاررسانی ،این میوه را به شدت درمعرض فساد قرار

همچنین آنتی باکتریال و ضد قارچ میباشد( .)13بنابراین

میدهد .ایران رتبه هجدهم را در تولید توت فرنگی جهان

اسانس این گیاه پتانسیل بسیار خوبی برای افزودن به

دارد اما بیش از  35درصد از محصول توت فرنگی تولیدی

پوششهای خوراکی به عنوان عامل ضد میکروبی دارد.

کشور به ضایعات تبدیل میشود که در صورت مساعد

در دههی اخیر تالشهای فراوانی در راستای افزایش

بودن شرایط برای گسترش عوامل بیماری زا تا  85درصد

ماندگاری میوه توت فرنگی در زمان انبارمانی با روشهایی

محصول تولیدی از بین خواهد رفت(6و .)5با توجه به

غیر از استفاده از قارچ کشها صورت گرفته است(15و

پتانسیل باالی کشور برای تولید و صادرات توت فرنگی،

 .)14یکی از روشهای مناسب و عملیاتی ،کاربرد

ضایعات پس از برداشت محصوالت کشاورزی ضمن

پوششهای تهیه شده بر پایهی پلیمرهای طبیعی ،به دلیل

نابودی بخش زیادی از محصول از ارزش صادرات و

جلوگیری از هجوم باکتریهای بیرونی(17و ،)16حفظ

بازاریابی آن کاسته است .بنابراین تالش و مطالعه در راستای

رطوبت میوهها و سبزیها( ،)16تجزیه پذیری بیو پلیمرهای

جلوگیری از ضایعات پس از برداشت این محصول بسیار

پوشش در طبیعت( ،)18قابلیت خوردن و غیر سمی

ضروری است.

بودن( )19میباشد.

پروتئین آب پنیر ،پروتئینی با کیفیت تغذیهای باال و

هدف این مطالعه بررسی افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت

توانایی تشکیل فیلم است(8و ،)7همچنین به طور موثری

تشکیل دهنده اسانس و شاخص بازداری هر ترکیب میوه

مانع از انتقال اکسیژن ،دی اکسیدکربن ،گازهای معطر،

توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین

روغن و رطوبت گشته و لذا باعث افزایش کیفیت ظاهری و

آب پنیر و اسانس دانه زنیان طى  10روز انبارمانى در دماى

بهبود خواص مکانیکی موادغذایی پوشش داده شده

 1±4درجه سلسیوس و رطوبت نسبى  75 ±5درصد بود.
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مقدمه

گیاه زنیان ،گیاهی علفی ،بدون کرک و معطر با ساقه

میشوند( .)9در سالهای اخیر وارد کردن عصاره و اسانس
ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی بسیار مورد توجه قرار گرفته

نوع تحقیق ،تجربی بوده که در آزمایشگاه بهداشت و

است(.)10

ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
قزوین انجام شد.
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در پوششها و فیلمهای خوراکی به منظور ایجاد اثرات

روش بررسی
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انتخاب میوه و آماده سازی:

همچنین درصد ترکیبهای محاسبه شد .سپس اسانس به

توت فرنگیها از بازار قزوین خریداری شده و پس از

دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی نیز

جداسازى میوههاى آلوده ،فاسد و نارس ،نمونهها از نظر

تزریق شد و طیف جرمی ترکیبها بدست آمد(.)20

شکل ،رنگ و اندازه بررسی شد تا یکنواخت باشند و قبل از

نمودار کروماتوگرام حاصل از آنالیز شیمیایی اسانس دانه

آزمایش با آب مقطر کامال شسته و خشک شدند(.)6

زنیان با روشهای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی

تهیه اسانس:

گازی متصل به طیف سنج جرمی در نمودار  1نشان داده

دانه خشک شده زنیان بومی استان قزوین از عطاری تهیه

شده است .همچنین نوع و درصد ترکیبات تشکیل دهنده

شد و به طور کامل خرد و آسیاب گردید .با استفاده از

اسانس در جدول  1به صورت مختصر گزارش داده شده

دستگاه کلونجر ساخت کشور ایران ،اسانس روغنی گیاه را

است .در این جدول درصد های ذکر شده برای ترکیبات

به روش تقطیر با آب پس از سه ساعت جوش آمدن

تشکیل دهنده اسانس دانه زنیان بومی استان قزوین میباشد،

استخراج نموده و پس از آبگیری با سولفات سدیم

همان گونه که مالحظه میشود بیشترین ترکیب تشکیل

خشک ،داخل شیشهای تیره در یخچال نگهداری شد

دهنده اسانس دانه زنیان ماده ارزشمند تیمول ،پاراسیمن و

(12و.)11

گاماترپنین میباشد که با بیش از  85درصد ترکیبات عمده

آنالیز ترکیبات اسانس:

اسانس زنیان را تشکیل میدهند .بازده اسانس دانه 3/1

ابتدا نمونه آماده شده اسانس به دستگاه کروماتوگرافی

درصد بود که با سایر مطالعات مطابقت دارد(.)11

گازی تزریق شد و مناسبترین برنامه ریزی دمایی ستون
برای جداسازی کامل ترکیبهای اسانس به دست آمد.
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نمودار  -1منحنی کروماتوگرام آنالیز اسانس دانه زنیان
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جدول  -1ترکیبات شناسایی شده تشکیل دهنده اسانس بذر زنیان بومی استان قزوین با روشهای کروماتوگرافی گازی وکروماتوگرافی گازی متصل به
طیف سنج جرمی
نام ترکیب

درصد ترکیب

زمان بازداری

تیمول

52/16

11/88

پارا سیمن

20/78

6/46

گاما ترپنین

13/36

7/06

بتا پینن

2/60

5/39

آلفا توجن

1/45

4/48

بتا میرسن

1/12

5/56

بنزن متانول

2/67

8/15

سیس -سابینین هیدرات

0/87

7/53

آلفا ترپینولن

0/77

7/39

مجموع

95/78

پوششها شامل  10گرم پودر کنسانتره پروتئین آب پنیر با

جریان باد به مدت  1ساعت در دمای  25درجه سلسیوس

خلوص  ،%85اسانس در چهار مقدار 0/6 ،0/4 ،0/2 ،0

خشک شده و در جعبه سوراخدار به منظور جلوگیری از

گرم 100 ،میلی لیتر آب مقطر و  3گرم گلیسیرین (به

تغییرات جوی بستهبندی و در یخچال در دمای  4درجه

عنوان نرم کننده) میباشد .گلیسیرین یک الکل سه ظرفیتی

سلسیوس نگهداری شدند(20و)6یک گروه ازمیوهها به

است که در آب ،الکل و بنزن بسیار حالل است(.)21

عنوان نمونه کنترل درشرایط مشابه در آب مقطر غوطهور

برای تهیه پوششهای مذکور ،ابتدا پروتئین آب پنیر در آب

میشوند.

دیونیزه ریخته شده و جهت حل شدن بهتر پروتئین در آب

بررسى خصوصیات فیزیکوشیمیایى ،میکروبى و حسى

به مدت  15دقیقه از همزن مغناطیسی کمک گرفته میشود

توت فرنگى پوشش داده شده درطی انبارمانی:

سپس به منظور دناتوره شدن پروتئینها مدت  30دقیقه در

از بستههاى حاوى توت فرنگىهاى پوشش داده شده و

حمام آب داغ (بن ماری) با دمای  90درجه سلسیوس قرار

بدون پوشش( کنترل) قبل از انبارمانى( لحظه صفر) و

میگیرد ،چرا که بدون دناتوره کردن پروتئینها شکل

سپس  8 ،5 ،3و  10روز پس از انبارمانی در سه تکرار،

گیری فیلم ممکن نیست .محلول حاصله در دمای اتاق سرد

جهت انجام آزمونهاى فیزیکوشیمیایى ،میکروبى ،و حسى

شده ،گلیسرین و اسانس دانه زنیان به امولسیونها اضافه

نمونه بردارى گردید.

میگردد(22و.)21

تعیین افت وزن:

پوششدهی میوهها:

نمونهها قبل و بعد از نگهداری در سردخانه با ترازوی

1000عدد توت فرنگی منتخب در امولسیونهای تهیه

دیجیتالی با دقت  0/001توزین و کاهش وزن آنها به علت

شده برای مدت  5دقیقه به صورت غوطهور شده قرار
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در این پژوهش  4نوع پوشش تهیه شد که فرموالسیون

توری جهت آبکش شدن منتقل شدند .نمونهها توسط
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آماده سازی پوشش خوراکی:

گرفتند ،سپس از محلول خارج شده و به یک ظرف حاوی

 58تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین...

وگزارش شد(.)6

ساعت گرمخانه گذاری در انکوباتور  37درجه سلسیوس

تعیین اسیدیته قابل تیتر:

شمارش پرگنهها صورت پذیرفت(.)24

درصد اسیدیته آب میوه با تیتر کردن آن با سود  0/1نرمال

شمارش کپک و مخمر:

محاسبه میشود .در این آزمون  5میلی لیتر آب میوه صاف

از هر یک از رقتهای ساخته شده در محیط سابورو

شده با آب مقطر به حجم  100رسانده شد و در حضور

دکستروز آگار کشت سطحی داده شد و پس از  3تا  5روز

معرف فنل فتالئین ،با سود  0/1نرمال تیتر میشود .هر میلی

قرار دادن در انکوباتور  25درجه سلسیوس ،پرگنههای

لیتر سود  0/1نرمال معادل  0/0067گرم اسید سیتریک

حاصل شمارش گردید(.)24

میباشد(.)23

آزمونهای حسی:

اندازه گیری محتوای مواد جامد محلول:

ارزیابی به روش هدونیک  9طبقهای با دادن امتیاز به

برای مقایسه محتوای مواد جامد محلول میوههای پوششدار

نمونهها از نظر طعم ،عطر و رنگ ،انجام شد .برای این

و کنترل ،کل مواد جامد محلول در آب میوهها بعد از

منظور یک نمونه کدگذاری شده شاهد و چهار نمونه

کالیبره کردن دستگاه رفراکتومتر با آب مقطر و در دمای

کدگذاری شده تیمار در ظروف مشابه دراختیار ارزیابها(

 20درجه سلسیوس اندازه گیری شد.)23( .

یک پانل  20نفره) قرار گرفت .در این مقیاس نمره  9خیلی

سنجش سفتی بافت:

عالی و نمره  1خیلی بد ،برای ارزیابی ویژگیهای حسی

سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه آنالیز بافت ساخت

لحاظ شد و میانگین این امتیازات برای پذیرش کلی در نظر

کشور انگلستان و با برند  Lloydاندازهگیری شد .میله ای

گرفته شد.

به قطر  6میلیمتر با انتهای صاف ،عمق نفوذ  3میلیمتر و با

تجزیه و تحلیل آماری:

سرعت  0/2میلیمتر بر ثانیه به درون بافت میوه نفوذ کرده و

طرح آماری مورد استفاده در این پژوهش طرح کامالً

میزان نیروی وارده بر حسب نیوتون به دست میآید

تصادفی وشامل سه تکرار برای هر تیمار بوده است .اثر

(15و.)6

پوشش خوراکی مورد مطالعه بر روی پارامترهای شیمیایی و

تعیین پوسیدگی:

میکروبی میوه توت فرنگی توسط آنالیز واریانس

درصد خرابی به صورت مشاهدهای ارزیابی شد .با

( )ANOVAبا استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 23

مشاهدهی گستردگی میسلهای کپک روی توت فرنگی و

انجام شد .در این پژوهش برای مقایسه میانگینها از آزمون

ایجاد لکههای قهوهای در سطح ،میوه حذف شد .میزان

چند دامنهای دانکن با حداکثر خطای قابل قبول  5درصد(

خرابی نسبت به کل میوههای موجود به صورت درصد

 ) P<0.05استفاده شد.

محاسبه شد(.)23
برای انجام آزمونهای میکروبی نمونههای مختلف در

کاهش وزن:

هاون چینی استریل خرد گردیده و محلول همگنی بدست

درصد تغییرات کاهش وزن در تیمارهای کنترل

آمد 25 .گرم از محلول بدست آمده با  225میلیلیتر

( ،)Controlحاوی پوشش کنسانتره پروتئین آب پنیر

محلول رقیقکننده سرم فیزیولوژی ترکیب شد و رقتهای

( ،)WPC 10%حاوی پوشش کنسانتره پروتئین آب پنیر

مختلف نمونه تهیه گردید و در محیط کشت استاندارد پلیت

و  0/2درصد اسانس زنیان ( WPC10% + TEO
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شمارش کلی میکروبی:

یافته ها
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از دست دادن آب (رطوبت) به صورت درصد ،تعیین

کانت آگار کشت سطحی داده شد و پس از 24 - 48
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 ،)0.2%حاوی پوشش کنسانتره پروتئین آب پنیرو 0/4

 0/6درصد) میزان کاهش وزن در میوههای پوشش داده

درصد اسانس زنیان ( )WPC10% + TEO 0.4%و

شده ،کاهش می یابد .مطابق با نمودار  2پوششدهى توت

حاوی پوشش کنسانتره پروتئین آب پنیرو  0/6درصد

فرنگى تازه به شکل معنیدارى بر کاهش میزان افت وزن

اسانس زنیان ( )WPC10% + TEO 0.6%در زمان

محصول در انبار موثر مىباشد ،به طورى که در پایان 10

انبارمانی در شرایط یخچالی ( 4±1درجه سلسیوس)

روز انبارمانى به کارگیرى پوشش با غلظت  0/4درصد

درنمودار  2آمده است .با افزایش غلظت اسانس ( 0/4و

اسانس ،کمترین کاهش وزن میوهها را به دنبال داشت.

.

اسانس دانه زنیان)

اسیدیته ،pH ،مواد جامد محلول:
هیچ یک از تیمارهای مورد مطالعه بر میزان اسیدیته

کاهش پیدا نمود بطوریکه در مدت  10روز انبارمانی

قابل تیتر pH ،و محتوای مواد جامد محلول در طی

باالترین مقدارکاهش اسیدیته مربوط به نمونه کنترل و

انبارمانی تغییر معنیداری نسبت به شاهد ایجاد نکرد.

کمترین میزان کاهش اسیدیته مربوط به نمونه با 0/6

همانطور که در جدول  2مشاهده میگردد با افزایش

درصد اسانس میباشد.

مدت زمان نگهداری میزان اسیدیته در تمام تیمارها
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نمودار :2درصد افت وزن در تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی( :WPCکنسانتره پروتئین آب پنیر:TEO ،

 60تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین...

جدول  :2اندازه گیری میزان اسیدیته در تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4 ± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی
تیمارها (انحراف معیار±میانگین)

زمان (روز)
Control

WPC10%

WPC10% +
TEO 0.2%

WPC10% +
TEO 0.4%

WPC10% +
TEO 0.6%

0/57 aA±0/13

0/56 aA±0/18

0/57 aA±0/07

0/55 aA±0/13

0/57 aA±0/08

3

0/56 aA±0/11

0/62 aA0/11

0/55 aA0/14

0/57 aA0/17

0/56 aA±0/03

5

0/46 aA±0/15

0/61 aA±0/06

0/60 aA±0/08

0/55 aA±0/06

0/53 aA±0/05

8

0/37 aA±0/09

0/53 aAB±0/09

0/55 aAB±0/02

0/46 aAB±0/11

0/57 aB±0/12

10

0/33 ±0/14

0/41

0/50

0/53 ±0/13

0/56 ±0/07

1

اسیدیته

aAB

aA

±0/05

aAB

±0/07

aB

aB

حروف مختلف ( d ،c ،b ،aو  )eدر هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای زمانهای انبارمانی
حروف مختلف ( C ،B ،Aو  )Dدر هر سطر نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای پوششها

به طور کلی با افزایش مدت زمان نگهداری میزان  pHدر

 pHمربوط به نمونه کنترل و کمترین میزان افزایش pH

تمام تیمارها افزایش پیدا نمود که میزان این افزایش در

مربوط به نمونه با  0/6درصد اسانس میباشد .این نتیجه با

روزهای ابتدایی شیب مالیمتری نسبت به روزهای انتهایی

نتایج مقدار اسیدیته نمونههاى کنترل که پس از  10روز

آزمایش داشت .با افزایش غلظت  0/6درصد اسانس ،میزان

انبارمانى به کمترین درصد اسیدیته ( )0/33رسیدند،

افزایش  pHدر میوههای پوشش داده شده ،کاهش مییابد

همخوانی دارد(جدول .)3

بطوریکه در مدت  10روز انبارمانی باالترین مقدار افزایش
جدول  :3اندازه گیری میزان  pHدر تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4 ± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی
زمان (روز)

WPC10% +
TEO 0.2%

WPC10% +
TEO 0.4%

1

3/84 aA±0/07 3/85 aA±0/04

3/83 aA±0/06

3/86 aA±0/13 3/85 aA±0/11

3

3/84 aA±0/05 3/86 aA±0/13

3/84 aA±0/11

3/86 aA±0/09 3/85 aA±0/09

Control

pH

WPC10%

WPC10% +
TEO 0.6%

5

3/83 ±0/08 3/88 ±0/06

aA

3/91 ±0/08

aA

aA

3/88 ±0/07 3/88 ±0/02

8

3/87 aA±0/09 3/93 aA±0/07

3/88 aA±0/07

3/92 aA±0/06

3/9 aA±0/06

10

3/93 aA±0/12 3/99 aA±0/03

3/9 aA±0/03

3/87 aA±0/10 3/89 aA±0/03

aA

aA

حروف مختلف ( d ،c ،b ،aو  )eدر هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای زمانهای انبارمانی
حروف مختلف ( C ،B ،Aو  )Dدر هر سطر نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای پوششها

تغییرات مواد جامد محلول به عوامل متعددی مانند

میزان مواد جامد محلول در نمونههاى پوشش داده شده

میزان قند میوه ،اسیدیته و پکتینهای محلول در میوه

با شدت کمتر و در نمونه کنترل با شدت بیشترى ظاهر

محلول به صورت تابعى از زمان انبارمانى ،روند
افزایشى را طى مىکند .با توجه به جدول  4افزایش

مقدار افزایش مواد جامد محلول مربوط به نمونه کنترل و
کمترین مقدار افزایش مواد جامد محلول مربوط به نمونه با
 0/6درصد اسانس میباشد.
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بستگی دارد با افزایش زمان انبارمانى ،مواد جامد

مىگردد ،بطوریکه در مدت  10روز انبارمانی باالترین
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تیمارها (انحراف معیار±میانگین)
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جدول  :4اندازه گیری میزان مواد جامد محلول در تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4 ± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی
تیمارها (انحراف معیار±میانگین)

زمان (روز)
Control

موادجامد
محلول

WPC10%

1

4/66 aA±0/8

5/7 aAB±0/6

WPC10% + WPC10% + WPC10% +
TEO 0.6% TEO 0.4%
TEO 0.2%
aB
abAB
7/08 ±0/6 6/46
±1/1 5/99 aAB±0/9

3

5/69 abA±0/9

5/63 aA±0/6

8/5 aB±0/7

5/59 aA±1

7/23 aAB±1/06

5

7/2 abAB±0/5 7/1 bcAB±0/16

6/2 aA±1/06

8 bB±0/61

7/53 aAB±0/35

7/24

7/3 ±0/9

±0/9

7/76 aA±0/9

7/93 aA±0/42 7/35 abA±0/23

8

cA

7/92 ±0/9

abA

10

8/26 cA±0/4

8 bA±1/06

±0/9

aA

abA

7/63

7/74 ±0/9
aA

حروف مختلف ( d ،c ،b ،aو  )eدر هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای زمانهای انبارمانی
حروف مختلف ( C ،B ،Aو  )Dدر هر سطر نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای پوششها

بین میوههای پوششدار کند شده است میزان این

استحکام بافت:
طول نگهداری در جدول  5نشان داده شده است.

روزهای انتهایی آزمایش داشت .در مدت  10روز

اگرچه نتایج این مطالعه در مورد حفظ سفتی میوه در

انبارمانی باالترین مقدار کاهش سفتی بافت مربوط به

طى انبارمانى تغییر معنیداری ( )P>0/05نسبت به

نمونه کنترل و کمترین مقدار کاهش سفتی بافت

کنترل نشان نمیدهد اما پوشش خوراکی سبب حفظ

مربوط به نمونه با  0/6درصد اسانس میباشد.

بهتر استحکام بافت میوه شده و روند نرم شدن بافت در
جدول  :5اندازه گیری میزان سفتی بافت برحسب نیوتون در تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4 ± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی
تیمارها (انحراف معیار±میانگین)

زمان (روز)
Control

سفتی بافت

WPC10%

WPC10% +
TEO 0.2%

WPC10% +
TEO 0.4%

WPC10% +
TEO 0.6%

1

3/48 aA±1/3 3/49 aA±0/83 3/5aA±1/2

3/53 aA±1/09 3/51 aA±0/86

3

3/31 aA±0/62 3/17 aA±0/54 2/99 aA±0/93

3/49 aA±0/38

5

3/34 aA±0/65 3/39 aA±0/59 3/13 aA±0/71 2/94 aA±0/39 3/09 aA±1/19

8

3/12 aA±0/39 2/88 aA±0/47 2/86 aA±2/01

3/28 aA±1/05

10

3/39 aA±0/52 3/08 aA±0/67 2/89 aA±1/25 2/67 aA±1/02 2/25 aA±0/65

3/47 aA±1/3
3/2 aA±1/03
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تغییرات استحکام بافت میوههای تیمار و کنترل در

کاهش در روزهای ابتدایی شیب مالیمتری نسبت به

حروف مختلف ( d ،c ،b ،aو  )eدر هر ستون نشان دهنده ی تفاوت
معنیداری برای زمانهای انبارمانی
برای پوششها
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حروف مختلف ( C ،B ،Aو  )Dدر هر سطر نشان دهنده ی تفاوت معنیداری

 62تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین...

پوسیدگی:

نشان میدهد که درصد پوسیدگی ظاهری میوه در نمونه

درصد پوسیدگی در طی انبارمانی در نمودار  3آمده است.

کنترل به شدت افزایش یافته و به باالتر از  ۸۰درصد

میزان پوسیدگی میوه توت فرنگی تیمار و کنترل طی

رسیده است .ولی در نمونه با  0/6درصد اسانس با افزایش

نگهداری در انبار به صورت درصد پوسیدگی میوهها شامل

غلظت تیمار ،پوسیدگی ظاهری میوه تا  ۱۰درصد کاهش

کپکزدگی ،لهیدگی و ایجاد لکههای قهوهای بود .نتایج

مییابد.

نمودار :3درصد پوسیدگی در تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی ( :WPCکنسانتره پروتئین آب پنیر:TEO ،
اسانس دانه زنیان)

با توجه به جدول  6بیشترین میزان افزایش بار میکروبی

مخمر مربوط به نمونه کنترل بود و در نمونه دارای  0/4و

کل مربوط به نمونه کنترل بود و کمترین میزان افزایش بار

 0/6درصد اسانس میزان کپک و مخمر به صفر رسید که

میکروبی کل مربوط به نمونه دارای  0/6درصد اسانس بود.

تاثیر این نتیجه بر روی میزان پوسیدگی بسیار چشمگیر بود.

جدول  :6اندازه گیری میزان بار میکروبی کل بر حسب  log cfu/gدر تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4 ± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی
تیمارها (انحراف معیار±میانگین)

زمان (روز)

بارمیکروبی
کل

Control

WPC10%

1

3/25 aAB±0/02

3/32 aA±0/05

WPC10% +
TEO 0.2%
3/23 aB±0/03

WPC10% +
TEO 0.4%
3/2 aB±0/04

WPC10% +
TEO 0.6%
3/11 aC±0/08

3

3/47 bA±0/02

3/32 aB±0/02

3/20 aB±0/06

3/2 aB±0/05

2/99 abC±0/09

5

3/63 cA±0/02

3/46 bA±0/03

2/76 abcC±0/08 3/07 abB±0/04 3/13 aB±0/13

8

3/94 dA±0/01

2/39 bcD±0/04 3/03 abC±0/08 3/22 aC±0/05 3/59 cAB±0/02

10

4/01eA±0/01

3/74 dA±0/02

3/04 aB±0/04

حروف مختلف ( C ،B ،Aو  )Dدر هر سطر نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای پوششها
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حروف مختلف ( d ،c ،b ،aو  )eدر هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنیداری برای زمانهای انبارمانی

2/94 bB±0/1
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بار میکروبی کل و کپک و مخمر:

طبق نمودار  4در روز دهم بیشترین میزان افزایش کپک و
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نمودار  :4میزان کپک و مخمر در تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4± 1درجه سلسیوس طی انبارمانی ( :WPCکنسانتره پروتئین آب پنیر:TEO ،
اسانس دانه زنیان)

ارزیابی حسی:
مطابق با جدول  ،7به کارگیرى پوشش خوراکی در

و طعم از دیدگاه ارزیابها به تیمار دارای  0/2درصد

هیچ غلظتى اثر معنىدارى بر نتایج ارزیابى حسى رنگ

اسانس زنیان تعلق گرفت.

توت فرنگى ندارد .بیشترین امتیاز پذیرش کلى و عطر
جدول  :7خصوصیات حسی تیمارهای مختلف توت فرنگی در دمای  4 ±1درجه سلسیوس طی انبارمانی
تیمارها (انحراف معیار±میانگین)

ویژگی

حسی

طعم

7/4a0±/2

7/1ab0±/1

رنگ

8/8 0±/2

8/6 0±/3

8/8 0±/1

8/7 0±/2

8/8 0±/2

عطر

5/7ab0±/1

5/4a0±/1

6/1c0±/2

5/8bc0±/2

6bc0±/2

7/3 0±/17

7/03 0±/17

7/7 0±/17

7/13 0±/2

7/27 0±/28

پذیرش
کلی

a

a

a

a

a

b

a

a

a

a

حروف مختلف ( d ،c ،b ،aو  )eدر هر ستون نشان دهنده ی تفاوت معنیداری در سطح 0/05

دو کموتایپ تیمول و کاواکرول است( .)26بنابراین اسانس

بحث
ترکیب عمده تشکیل دهنده دانه زنیان بومی استان قزوین
ماده ارزشمند تیمول ( 52/16درصد) است که نام دیگر
آن  6-isopropyl-3-methyl phenolمیباشد(.)25
در اسانس زنیان تشخیص دادند که کارواکرول  %45/2و
پاراسیمن  %41/9از ترکیبات مهم این گیاه بودند(.)25
مقدم زاده و همکاران ( ،)2007نشان داد که زنیان دارای

متعلق به کموتایپ تیمول بود.
کنترل کاهش وزن میوهها یکی از مهمترین اهداف
پوششدهی است چرا که که هرگونه افت وزن به لحاظ
اقتصادی زیانبار خواهد بود .به عالوه افت وزن اثر قوی بر
روی ظاهر و کیفیت محصول خواهد داشت ( .)27طبق
گزارشات ارگون و ساتیچ ( )2012مقدار کاهش وزن بسته
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در مطالعه سریواستاوا و همکاران ( ،)1999یازده ترکیب

زنیان استفاده شده در این پژوهش با توجه به نتایج حاصل
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آزمون

Control

WPC10%

WPC10% +
TEO 0.2%
8/2c0±/2

WPC10% + TEO WPC10% + TEO
0.6%
0.4%
b
6/8 0±/1
6/9b0±/2
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مکانیسم کاهش وزن را تبخیر آب در سطح محصول بیان

نمودند( .)32در پژوهش هرناندز -مونز و همکاران

داشتند( .)29محبى و همکاران ( )2011نیز مهمترین اثر

( )2006که طی چهار روز بررسی اثر کیتوزان و کلسیم بر

مثبت پوششدهى محصوالت تازه کشاورزى را تشکیل الیه

میوهی توت فرنگی در دمای  20درجه سلسیوس صورت

ممانعتى در برابر تبخیر و انتشار آب از بافت محصول به

گرفت .تغییرات مواد جامد محلول به دلیل تنفس سلولی و

محیط اطراف اعالم کردند( .)30میانگین کاهش وزن در

تبدیل دی ساکاریدها به مونوساکارید روندی افزایشی

تیمار کنترل برابر  8/95درصد است اما با افزایش غلظت

داشت و غلظت عصارهی میوه افزایش نشان داد ،ولی با

اسانس ( 0/4و  0/6درصد) میانگین کاهش وزن به ترتیب

گذشت زمان و مصرف مونوساکاریدها در اثر تنفس ،روند

برابر با  4و  3/6درصد است که نشان میدهد پوششدهى با

افزایش نسبت به روزهای قبل مالیمتر شد( .)33در مطالعه

کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه زنیان ،کاهش

حاضر نیز افزایش مواد جامد محلول در نمونه های پوشش

سرعت خروج رطوبت محصول به محیط را به دنبال دارد.بر

داده شده در مقایسه با نمونه کنترل از روند افزایشى

طبق نتایج با افزایش غلظت اسانس ،شدت افت اسیدیته

مالیمترى پیروى کرد که دلیل آن را می توان کاهش شدت

نمونههاى توت فرنگى در طى انبارمانى کاهش داده شد که

تنفس نمونه های پوشش داده شده دانست.

البته دلیل آن را مى توان کاهش شدت تنفس در میوههاى

طی نگهداری میوهها بافت آنها نرم و دچار آسیب دیدگی

پوشش داده شده نسبت به شاهد بیان کرد .در برخی

میشود به نظر می رسد کاهش سفتی میوه در توت فرنگی،

مطالعات به فعالیت آنزیمی طی نگهداری توت فرنگی اشاره

می تواند به حاللیت پلی ساکاریدهای دیواره سلولی،

شده است که سبب کاهش اسیدیته میوه میشود(.)23

فعالیت آنزیمی ،تخریب دیوارهی سلولها ،خرابی پارانشیم

بیشترین افت اسیدیته در نمونه کنترل مشاهده گردید که

بستگی داشته باشد و همینطور کاهش سفتی میوه پس از

نشاندهنده افزایش سرعت تجزیه اسیدها و ترکیبات آلى در

برداشت میوه توت فرنگی ،به فساد میوه نیز مربوط است

نمونه شاهد مىباشد .در نتایج به دست آمده از تحقیق

(33و .)23هرناندز -مونز ( )2006و همکاران هم در

وارگاس و همکاران( )2006هم ،روند کاهشی در تغییرات

پژوهش خود کاهش سفتی بافت میوه توت فرنگی ،طی 4

اسیدیته گزارش شده است ( .)23الکساندر و همکاران

روز نگهداری در دمای  20درجه سلسیوس را گزارش

( )2012نیز گزارش کردند که مقدار  pHتوت فرنگى در

کردند که در نمونهی پوشش داده شده با نانوامولسیون

طى انبارمانى در دمای یخچال ،تا  14روز تغییرات

حاوی کیتوزان میزان سفتی و استحکام بافت توت فرنگی

محسوسى ندارد( ،)31که با نتایج حاصل از این پژوهش

نسبت به نمونه شاهد بیشتر بوده است(.)33

همخوانی دارد.

کنترل پوسیدگی میوهها یکی از مهمترین اهداف

دلیل افزایش میزان مواد جامد محلول را مىتوان به تخریب

پوششدهی است .در طی نگهداری در اثر تداوم تنفس

کربوهیدراتها و شروع فساد میوهها و از طرف دیگر

سلولی وفعالیت آنزیمی ،میوه توت فرنگی در ابتدا نرم شده

شکسته شدن اسید به قند در طول تنفس میوه نسبت داد.

و حالت لهیدگی پیدا میکند ،با ادامه این روند به دلیل حل

مالی و گروسمان ( )2003نیز با به کارگیرى پوششهایى از

شدن پکتین در مایع درون سلولی کپکزدگی مشاهده

جنس نشاسته بر روى توت فرنگى اعالم کردند که میزان

میشود (32و .)20پوسیدگی میوه به فعالیت عوامل قارچی

انهدام مواد جامد محلول در میوهها ،نسبت به توت

تغذیه کننده از سطح بافت میوه مربوط میشود بنابراین
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متفاوت باشد( .)28یامان و بایوندریلى ( )2002مهمترین

شدن شدت تنفس ،به دلیل حضور پوشش ،گزارش
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به نوع محصول ،رقم و خصوصیات بافت آن مىتواند

فرنگىهاى بدون پوشش کاهش مىیابد و علت آن را کم
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میتوان نتیجه گرفت که در مطالعه حاضر تیمارها ،بر

میوه کاهش محسوسی مییابد .در نمونههای تیمار( با درصد

کاهش جمعیت قارچی تأثیر داشتهاند که سبب تاخیر در

اسانس مناسب) به دلیل کاهش تنفس و حفظ بیشتر

پوسیدگی میوه شدهاند .تیمارهای مورد مطالعه بر روی بار

ترکیبات عامل عطر و طعم میوه ،پذیرش کلی بهتر ارزیابی

میکروبی کل و میزان کپک و مخمر اثر قابل توجهی داشتند

می شود.

به طوری که در نمونه با  0/4و  0/6درصد اسانس نه تنها
افزایش بار میکروبی در زمان انبارمانی مشاهده نشد بلکه

نتیجه گیری

شاهد کاهش بار میکروبی نیز بودیم و نیز در روز دهم

از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که پوشش

میزان کپک و مخمر در نمونه با  0/4و  0/6درصد اسانس

خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه زنیان به

به صفر رسید که تاثیر این نتیجه بر روی میزان پوسیدگی

طور موثری مانع از انتقال اکسیژن ،گازهای معطر و رطوبت

بسیار چشمگیر بود.

گشته و لذا باعث حفظ ویژگی های کیفی و فیزیکوشیمیایی

به دلیل تاثیر نامطلوبی که اسانس ها ممکن است بر عطر و

میوه توت فرنگی شده و نیز اسانس زنیان به عنوان

طعم میوه بگذارند بایستی به میزان مناسبی به پوششها

نگهدارندهی آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی تاثیر مثبتی بر

افزوده گردند .در این پژوهش میوههای پوشش داده شده با

کاهش بار میکروبی و میزان کپک و مخمر داشته است،

کنسانتره پروتئین آب پنیر و  0/2درصد اسانس زنیان

بنابراین این پوشش خورکی می تواند به عنوان روشى جدید

باالترین نمره را درعطر ،طعم و پذیرش کلی به دست

در نگهداری و افزایش طول عمر توت فرنگى تازه در دماى

آوردند .در مطالعه دانگ و همکاران ( ،)2017اثرات

 4درجه سلسیوس به کار گرفته شود.

پوششهای کامپوزیتی کربوکسی متیل سلولز و اسانس سیر(
بررسی شد .نتایج نشان داد که میوههای پوشش داده شده با

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کربوکسی متیل سلولز و  2درصد اسانس سیر باالترین نمره

که همکاری الزم جهت پرداخت هزینه این طرح را با

را در پذیرش کلی کسب کردند( .)34میتوان نتیجه گرفت

نویسندگان داشتهاند ،معاونت غذا و داروی استان قزوین و

که کیفیت ظاهری و خوراکی میوه (عطر ،طعم و رنگ) طی

شرکت بل روزانه که همکاری الزم جهت انجام برخی از

نگهداری در انبار به دلیل افزایش تنفس و فعالیت آنزیمی

آزمایشات را داشتهاند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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