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ABSTRACT
In this study, the fresh slices of orange were immersed in composite edible coatings including pectin (constant
value, 1%), carboxymethyl cellulose (0, 1, 2%) and Humulus lupulus extract (0, 0.5 and 1%) and were kept in
the refrigerator for 4, 9 and 14 days. Then, the characteristics of the samples were evaluated by qualitative tests
including pH, acidity, antioxidant activity, total phenol, color properties (ΔE), vitamin C and total acceptance.
In the following, the optimum conditions were determined based on the results of the tests and two samples
were selected for validation tests. The optimum samples (including 1% pectin coating, 1.88% carboxymethyl
cellulose (CMC) and 1% Humulus lupulus extract) and control (without edible coating) were kept in the
refrigerator for 10 days and in addition to the above tests, two tests of texture analysis (penetration test) and
Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR analysis) were performed on them. The examination of the
results showed that CMC and Humulus lupulus extracts prevented the oxidation of vitamin C. Composite edible
coatings, especially in the high percentage of CMC, were able to maintain good vitamin C content in the fresh
slices of orange. There was also a significant difference between the results of the control and optimum sample
tests, indicating the positive effect of the edible coating used on the fresh slices of orange.
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کاربرد پوشش خوراکی کامپوزيتی کربوکسیمتيلسلولز/پکتين حاوی عصاره رازک بر ماندگاری برشهای تازه
پرتقال در شرايط سرد
4

مسعود نوروزیزاده ،1سجاد پيرسا ،2صابر اميری ،*3لعيا رضازاد باری

 .1گروه علوم وصنایع غذایی ،موسسه آموزش عالی صبا ،ارومیه ،ایران
 .2گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .4گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/6/21 :تاریخ بازنگری -1398/8/18 :تاریخ تصویب)1398/9/11 :

چکيده
در این پژوهش برشهای تازه پرتقال در پوششهایی خوراکی کامپوزیتی شامل پکتین (در مقدار ثابت ،یک درصد)،
کربوکسی متیل سلولز (صفر 1 ،و  2درصد) و عصاره رازک (صفر 0/5 ،و  1درصد) غوطهور شده و برای مدت  9 ،4و 14
روز در یخچال نگهداری شدند .سپس ویژگیهای نمونهها با آزمونهای کیفی شامل  ،pHاسیدیته ،آنتیاکسیدان ،فنل کل،
رنگ ،ویتامین  Cو پذیرش کلی بررسی گردید .در ادامه شرایط بهینه بر اساس نتایج آزمایشات تعیین شده و دو نمونه برای
آزمونهای تاییدی انتخاب گردید .نمونه بهینه (شامل پوشش پکتین  1درصد ،کربوکسی متیل سلولز ( 1/88 )CMCدرصد
و عصاره رازک  1درصد) و شاهد (بدون پوشش خوراکی) به مدت  10روز در یخچال نگهداری شدند و عالوه بر آزمایشات
فوق دو آزمون بررسی بافت (نفوذ) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ( )FTIRبر روی آن ها انجام گرفت .بررسی
نتایج آزمایشات نشان داد که  CMCو عصاه رازک از اکسیداسیون ویتامین  Cجلوگیری کرده بودند .پوشش خوراکی
کامپوزیتی ،به خصوص درصد باالی  CMCتوانست مقدار ویتامین  Cرا در برشهای تازه پرتقال به خوبی حفظ کنند.
همچنین بین نتایج آزمایشات نمونه شاهد و بهینه اختالف معنی داری وجود داشت که نشان دهنده تاثیر مثبت پوشش
خوراکی مورد استفاده در نگهداری برشهای تازه پرتقال بود.
واژههای کليدی :پوششهای خوراکی ،زیست فعال ،ماندگاری ،برشهای تازه پرتقال ،بهینه سازی

مقدمه
میوهها نقش مهمی در رژیم غذایی انسان دارند ولی مشکل مهم
در رابطه با میوههای تازه برش داده شده ،مدت زمان کوتاه
نگهداری آنها میباشد .این میوههای آماده مصرف به دلیل فساد
سریع میکروبی ،تجزیه آنزیمی ترکیبات مغذی ،از دست دادن
رطوبت و تغییر رنگ که منجر به از دست دادن ظاهر مطلوب
میشود ،از نظر اقتصادی پذیرش ندارند (.)Qadri et al., 2015
پرتقال 1میوهای از خانواده مرکبات است که در مناطق گرمسیری
پرورش مییابد و برخالف میوههای گرمسیری ماندگاری پس از
برداشت آن زیاد است؛ اما وقفه زیاد بین برداشت تا عرضه ،این
محصول را دچار فسادهای قارچی و باکتریایی میکند .در بین
کشورهای جهان ،ایران با سطح زیر کشت حدود  240هکتار و
تولید حدود  4/02میلیون تن در سال از نظر سطح زیر کشت،
رتبهی نهم و از نظر تولید رتبهی هفتم را داراست .(FAO,

)2010از آنجایی که سرانه مصرف پرتقال در ایران پنج برابر سرانه
جهانی است ،متقابال میزان ضایعات پوست پرتقال روند افزایشی
دارد .امروزه با توجه رشد سریع مصرف میوههای تازه برش خورده
آماده مصرف در کشورهای پیشرفته ،تقاضا برای محصوالت با
کیفیت ،تازه و با ماندگاری باال در حال افزایش است .از این رو،
پژوهشهای زیادی برای نگهداری ،افزایش ماندگاری و قابلیت
مصرف میوهها صورت گرفته است ( ;Azarakhsh et al., 2014
.)Rojas-Graü et al., 2007; Olivas et al., 2005
پوششهای خوراکی الیههای نازکی از مواد هستند که
سدی محافظ در مقابل انتقال رطوبت ،اکسیژن و مواد حل شده
در غذا ایجاد می کنند و میتوانند توسط مصرف کننده خورده
شوند .متداولترین نوع از این پوششها ،پوششهای پلی
ساکاریدی هستند که شامل پکتین ،مشتقات سلولزی و  ...می-
باشد .پکتین و مشتقات سلولزی همانند کربوکسی متیلسلولز
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نفوذ پذیری اندکی به گازها دارند و برای بهبود خاصیت آبگریزی
آنها از اسید های چرب استفاده می کنند ( .)Navaroo, 2011این
پوششها با ایجاد یک الیه نازک روی محصول از عبور
میکروارگانیسمها و اکسیژن جلوگیری میکنند ،در نتیجه مشکل
خشک و چروکیده شدن میوههای تازه برش خورده و همچنین
فساد باکتریایی را برطرف میکنند .کربوکسی متیل سلولز
( )CMCاز جملهی پلی ساکاریدهای مشتق شده از سلولز است
که در تولید فیلمها و پوششهای خوراکی مورد استفاده قرار می
گیرد ،که در ترکیب با سایر ترکیبات مثل پکتین ،فیلمها و
پوششهایی با خواص مکانیکی مطلوب ،مقاوم و شفاف ایجاد
میکند ( .)Ghanbarzadeh et al., 2009نحوه پوششدهی نمونه-
ها به نوع و شکل میوه بستگی دارد .مناسبترین نوع پوششدهی،
از طرق غوطهور کردن می باشد .در این روش محفظهای محتوی
ماده پوششدهنده تهیه شده و محصول مورد نظر در مدت زمان
معین در آن غوطهور میگردد و تا حدی که ضخامت الزم روی
سطح فرآورده ایجاد گردد ،ادامه دارد ( ;Arnon et al., 2014
 .)Oms-Oliu et al., 2008امروزه استفاده از افزودنیهای طبیعی
به عنوان آنتیاکسیدان ،طعم دهنده ،نگهدانده و ...در پوشش ها
رواج یافته است .یکی از این موارد استفاده از عصارهها و
اسانسهای گیاهی میباشد .رازک 1گیاهی دارویی است که
اسانس حاصل از آن دارای خواص آنتیاکسیدانی ،ضدسرطانی،
ضدعفونی کننده و تقویت کنندهی معده جهت هضم میباشد .اما
استفاده از دز باالی آن موجب تاثیر منفی بر هورمونها و ایجاد
آلرژی میشود .این گیاه در صنایع آبجوسازی و به عنوان طعم
دهنده استفاده میشود و دارای اثر ضد باکتریایی است
(.)Kowalczyk & Biendl, 2016; Chien et al., 2007
 )2016( Guerreiro et al.به بررسی اثر پوشش خوراکی آلژینات
سدیم بر ماندگاری برشهای سیب پرداختند .ایشان در نهایت
گزارش کردند که پوشش مذکور موجب افزایش ماندگاری نمونهها
و کاهش قهوهای شدن در سیب شده است ،همچنین تولید اتیلن
کاهش یافته است و فعالیت آنتیاکسیدانی نیز افزایش داشته
است )2017( Radi et al. .اثر پوشش ژالتینی با استفاده از آلوئهورا
و عصارهی چای سبز را بر ماندگاری برشهای پرتقال بررسی
کردند؛ در نتیجه گزارش کردند که پوششها باعث کاهش رشد
میکروبی ،کاهش افت وزن و افزایش خواص حسی شده است.
 )2018( Jafari et al.,به بررسی اثر پوشش تری هالوز حاوی
اسانس درمنه بر ویژگیهای پس از برداشت گوجه فرنگی گیالسی
پرداختند .ایشان در نهایت گزارش کردند که پوشش مذکور از
کاهش اسیدیته نمونهها در طی نگهداری جلوگیری کرده است و
1. Humulus lupulus

اسانس درمنه رسیدگی زود رس و پیری را به تاخیر انداخته بود.
 (2012) Taghinejad et al.,به مقایسهی پوششهای کیتوزان-
رس و قارچکش -واکس بر روی برخی ویژگیهای کیفی پرتقال
تامسون در حین انبارمانی پرداختند .در نتیجه گزارش کردند که
پوشش مذکور موجب مقاوت میوه در برابر بیماریهای قارچی
شده است ،همچنین استحکام بافت درونی میوه نیز افزایش یافته
بود .محتوای باالی رطوبت پرتقال محیط مستعدی را برای رشد
باکتری و قارچها به وجود آورده است ،بنابراین فناوری پوشش-
دهی ،برای بهبود طعم و مزه محصوالت غذایی استفاده میشود
که با نگهداری آنها در بستههایی با این پوششها ،می توان یک
سد در مقابل انتقال مواد (آب ،گاز و چربیها) از جمله اکسیژن
ایجاد کرد و در نتیجه مدت نگهداری آن را باال برد ( Rojas-Graü
 .)et al., 2008; Sattari, 2009برشهای پرتقال به علت نداشتن
پوست و شرایط نامناسب نگهداری مستعد آلودگیهای باکتریایی
و قارچی هستند؛ بنابراین استفاده از پوششهای محافظ حاوی
ترکیبات نگهدارنده طبیعی برای رفع این مشکالت ضروری است.
از اینرو ،هدف پژوهش حاضر بهینه سازی پوشش کامپوزیت
کربوکسی متیل سلولز-پکتین حاوی عصاره رازک جهت افزایش
ماندگاری برشهای تازه میوه پرتقال است.

مواد و روش ها
تهيه پوششهای خوراکی و پوششدهی نمونهها

مواد مورد نیاز شامل پکتین پرتقال (شرکت ،Obipektin
سوئیس) ،عصاره رازک (شرکت دارو سازی باریج اسانس ،کاشان،
ایران) کربوکسیمتیلسلولز (شرکت  ،Panreacآلمان) می باشند.
همچنین میوههای پرتقال تامسون 2از بازار محلی ارومیه تهیه
شده و توسط گروه باغبانی دانشگاه ارومیه مورد تایید قرار گرفت.
ژل کامپوزیت ،مطابق طرح آماری (جدول  )1شامل پکتین یک
درصد (در مقدار ثابت) و مقادیر صفر ،یک و دو درصد
کربوکسیمتیلسلولز و عصاره رازک صفر 0/5 ،و یک درصد تهیه
شد .بدین منظور مقادیر مختلف این ترکیبات در  200میلیلیتر
آب مقطر در دمای 70درجه سانتی گراد به مدت  45دقیقه همزده
شد تا کامال حل گردند .پس از تهیه محلولهای پوشش ،پرتقال
های انتخاب شده با سایز متوسط به صورت برش های چهارتایی
کامال یکسان و مساوی به وسیلهی چاقوی استریل آماده شدند.
سپس برشهای تازه پرتقال به مدت یک دقیقه در ژل غوطهور
شدند و در دمای محیط قرار داده شدند تا پوشش بر روی سطح
پرتقال تثبیت گردد .سپس نمونهها درون ظرفهای استریل درب
2. Thompson
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دار قرار داده شده و در دوره های زمانی  9 ،4و  14روز مورد
بررسی قرار گرفتند (.)Tapia, et al., 2007
اندازه گيریpH

الکترود دستگاه  pHمتر ( ،Metrohm 827سوییس) در دمای
محیط و در  10میلیلیتر آب پرتقال بدست آمده توسط آب میوه
گیری قرار داده شد و مقدار  pHاندازهگیری شد
(.)Supraditareporn & Pinthong, 2007
اندازهگيری اسيديته

جهت اندازهگیری اسیدیته نمونهها در روزهای معین ،مقدار یک
میلیلیتر از آب نمونه مورد نظر با نه میلیلیتر آب مقطر مخلوط
شد؛ سپس با  NaoHبا نرمالیته  0/2تیتر گردید .در نهایت مقدار
اسیدیته بر حسب اسید سیتریک مطابق رابطهی  1محاسبه
گردید (.)Navarro-Tarazaga et al., 2011
(رابطه )1
𝟎𝟎𝟏˟

حجم سود مصرفی×نرمالیته× جرم مولکولی اسید سیتریک
وزن نمونه×𝟎𝟎𝟎𝟏

=اسیدیته

اندازهگيری خواص آنتیاکسيدان

برای اندازهگیری درصد خواص آنتیاکسیدانی از روش مهار
DPPH1استفاده شد .بدین منظور مقدار یک میلیلیتر از آب
نمونه مورد نظر با سه میلی لیتر  DPPHمخلوط گردید و به
مدت  30دقیقه در تاریکی انکوبه شدند .سپس میزان جذب
نمونهها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر ( PG instruments t80
 ،UV-Visانگلستان) در طول موج  517نانومتر اندازهگیری شد و
مطابق رابطهی  2درصد خاصیت آنتی اکسیدانی محاسبه گردید.
برای اندازهگیری میزان جذب نمونه شاهد از یک میلیلیتر متانول
و یک میلیلیتر  DPPHاستفاده شد (.)Oms-Oliu et al., 2008
(معادله )2
= 𝟎𝟎𝟏 × 𝒔𝑨 𝑨𝒄𝑨−درصد خاصیت آنتیاکسیدانی (برحسب درصد مهار )DPPH
𝒄

 3توسط محلولهای استاندارد ضربدر  2/ 5شد تا مقدار نهایی آن
بر حسب اسیدگالیک بدست آید (.)Cortés, et al., 2008
(رابطه )3
Y=0/013X-0/004
اندازهگيری ويتامين C

برای اندازه گیری ویتامین  Cاز روش یدومتریک مطابق با روش
 Gohari and Hassanzadehدر سال  ،1397ابتدا محلول 0/01
نرمال ید تهیه گردید (مقدار  1/269گرم ید را با  16/6گرم یدید
پتاسیم در آب مقطر مخلوط نموده و به حجم  1000میلیلیتر
رسانده شد) .برای تعیین فاکتور ید محلول فوق ،پس از دو روز
نگهداری 20 ،میلی لیتر از آن را در یک ارلن ریخته و روی آن 2
میلی لیتر محلول نشاسته  1درصد اضافه گردید .این مخلوط را با
محلول اسید آسکوربیک خالص تیتر نموده به طوری که در نقطه
پایان محلول به رنگ خاکستری کم رنگ تغییر رنگ داد .برای
محاسبه فاکتور ید از معادله زیر استفاده شد:
𝐴
=𝐹
(رابطه )4
𝐵×𝑁×88.1
که در آن  =Fفاکتور محلول ید =A ،مقدار اسید آسکوربیک
خالص (میلی گرم) =B ،مقدار مخلوط ید مصرف شده (میلی لیتر)
و  =Nنرمالیته محلول ید است.
بعد از تعیین فاکتور ید مقدار ویتامین  Cدر آب میوه اندازه
گیری شد .برای این کار  10میلی لیتر از آب پرتقال در ارلن مایر
ریخته شد و روی آن  2میلی لیتر محلول نشاسته  1درصد اضافه
گردید .سپس مخلوط نشاسته و آب میوه توسط محلول ید تیتر
گردید .عمل تیتراسیون تا ظهور رنگ خاکستری روشن ادامه
یافت .برای محاسبه مقدار ویتامین  Cدر آب میوه بر حسب میلی
گرم از معادله زیر استفاده شد:
(رابطه )5
𝑆 × 𝑁 × 𝐹 × 88.1
× 100
10

= 𝐶 𝑛𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑉

که در آن  Acمیزان جذب نمونه کنترلی و  Asمیزان جذب
نمونه است.

که در آن  =Sمقدار محلول ید مصرف شده (میلی لیتر)،
 =Nنرمالیته محلول مصرف شده و  =Fفاکتور محلول ید مصرف
شده است.

برای اندازهگیری میزان فنلکل در نمونهها مقدار  0/5میلیلیتر از
آب نمونه با دو میلیلیتر معرف فولین سیوکالتو 10 2درصد و دو
میلیلیتر کربناتسدیم مخلوط گردید و سپس به مدت یک ساعت
در تاریکی انکوبه شدند .میزان جذب نمونهها توسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر در طول موج  765نانومتر اندازهگیری شد .مقدار
غلظت نهایی فنل ( )Xدر نمونهها پس از محاسبه توسط رابطهی

آزمون رنگ سنجی

اندازهگيری فنلکل

1. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

برای اندازهگیری رنگ سطحی نمونههای پوششداده شده ابتدا
دستگاه روی یک صفحه سفید استاندارد قرار داده شد و
پارامترهای رنگی پوششها روی صفحه سفید استاندارد توسط
دستگاه رنگ سنج  MINOLTAمدل  CM-3600dاندازهگیری
شد .میزان رنگ با استفاده از پارامترهای هانتر بر حسب شاخص-
های  L, a, bبیان شدند و اختالف رنگ کل ( )∆Eمطابق معادله
2. Folin–Ciocalteu reagent
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 5محاسبه گردید .دادهها در طی سه اندازهگیری از نقاط مختلف
نمونهها بدست آمد و از آنها میانگین گرفته شد ( Cortés, et
.)al., 2008
(رابطه )5
𝟐) ∗𝒃 ΔΕ=√(𝑳𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆 − 𝑳∗ )𝟐 + (𝒂𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆 − 𝒂∗ )𝟐 + (𝒃𝒔𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆 −
آزمون پذيرشکلی

نمونههای تهیه شده به همراه پرسشنامه به  10ارزیاب با
مشخصات زیر داده شد :هیچکدام از آنها سیگاری نباشند .هیچ
یک از آنها به مواد غذایی خاصی حساسیت نداشته باشند .سن
آنها بین  20تا  60سال باشد .آنان در پرسشنامههای خود
تیمارها را از لحاظ پذیرش کلی رنگ ،طعم ،عطر و بافت مورد
ارزیابی قرار دادند و به آنها از ( 1کمترین امتیاز) تا ( 5بیشترین
امتیاز) امتیاز دادند .برای تشخیص تمایز طعم نمونهها از یکدیگر
در فواصل ارزیابی یک لیوان آب در اختیار افراد قرار گرفت .سپس
جمع امتیازات 10ارزیاب به عنوان نمرهی خواص حسی
(پذیرشکلی) در نظر گرفته شد (.)Arnon et al., 2014
آزمون بافت سنجی (نفوذ)

در این آزمون هر دو قسمت پوستی (بیرونی) و گوشتی (درونی)
پرتقال مورد ارزیابی قرار گرفت .آزمایش نفوذ با پروب استیل به
قطر  2میلی متر ،سرعت تست  2میلی متر در ثانیه و مسافت طی
شده توسط پروب  5میلی متر بود که توسط دستگاه بافت سنج
( Texture analyser TA-XT2plus , Stable Microsystems,
) )Surrey, UKانجام شد .سرعت قبل و بعد از آزمون  10میلی
متر در ثانیه تعیین شده بود .پس از انجام آزمون ،نمودارهای نیرو-
تغییر شکل مربوط به هر پرتقال رسم گردید و از آنها نیروی
شکست و تنش مربوط ،تعیین گردید .مقدار مشخص نیرو بر
حسب کیلوگرم بر ثانیه برای نفوذ به درون نمونهها محاسبه و
بدست آمد (.)Arnon et al., 2014
آزمون طيف سنجی تبديل فوريه مادون قرمز ()FT-IR

دو نمونه بهینه پس از  10روز نگهداری در دمای یخچال به مدت
 24ساعت در آون قرار داده شدند تا کامالً خشک شوند .سپس
قسمت گوشتی نمونهها به همراه  KBrبا استفاده از پرس
هیدرولیکی به شکل قرص آماده شد .در نهایت آزمون طیف
سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز توسط دستگاه FT-IR
( )Shimadzu 8400, Kyoto, Japanدر محدوده  400تا 4000بر
سانتی متر انجام گرفت ( Arnon et al., 2014; Chien et al.,
.)2007
1. Response Surface Methodology

طرح و آناليز آماری
بنکن2

پاسخ1

برای
و طرح باکس
در پژوهش حاضر از روش سطح
بررسی اثر سه فاکتور عددی غلظت کربوکسی متیل سلولز (صفر،
 1و  2درصد) ،غلظت عصاره رازک (صفر 0/5 ،و  1درصد) و مدت
زمان نگهداری ( 9 ،4و  14روز) با  17نمونه آزمایشی استفاده شد
(جدول  .)1جهت بررسی اثر معنیداری فاکتورها و بر همکنش-
های آنها از روش تجزیه واریانس در سطح خطای α ≥ 0/05
استفاده گردید .طرح ،تجزیه آماری و رسم نمودارها با نرم افزار
Stat-Ease Int. Co., Minneapolis, MN, ( Design Expert v11
 )USAانجام گرفت.
جدول  :1طرح آماری
Storage Time
)(Day

Humulus lupulus
)Extract (%

CMC
)(%

Run

4
4
9
14
14
9
9
14
9
4
9
9
9
14
4
9
9

0/5
0/5
0/5
0
1
1
1
0/5
0
0
0/5
0
0/5
0/5
1
0/5
0/5

0
2
1
1
1
2
0
2
2
1
1
0
1
0
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

نتايج و بحث
نتايج pH

بر اساس نتایج اثر متقابل فاکتورهای مورد مطالعه بر  pHمعنی
دار بود ( .)p>0/05همانطور که در شکل  1مشاهده میگردد pH
نمونهها با افزایش مدت زمان نگهداری و بدون حضور  CMCو
عصاره رازک افزایش مییابد .مدت زمان نگهداری مهمترین عامل
تاثیر گذار بر  pHبود .به طوری که در روز  9کاهش و در روز 14
افزایش داشتند .وجود درصد باالی  CMCاز تغییرات pH
جلوگیری کرده است و پایین بودن درصد عصاره رازک موجب
افزایش آن شده است .بیشترین مقدار  pHمربوط به نمونه ای بود
2. Box-behnken
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که درصد  CMCآن یک درصد بود و  pHآن معادل  3/26بود.
همچنین نمونه ای که در روز نهم مقدار  CMCآن دو درصد و
عصاره رازک آن یک درصد بود pH ،آن در رنج حداقل و معادل
 2/92قرار داشت .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که  CMCاز
کاهش  pHدر طول زمان نگهداری جلوگیری کرده است.
افزایش  pHنشاندهنده این است که پرتقالها به سمت
پیری رفتهاند؛ اما نمونههایی که  pHکاهشی داشتند ،بیانگر این

است که آنها مستعد حمالت قارچی و فساد بودهاند ( Cortes et

 )2009( Martín-Diana et al. .)al., 2007افزایش  pHآب
پرتقال ،با گذشت زمان نگهداری و تغییرات کلی آن را بین 3/21
تا  3/63بیان کردند .آنها از غلظتهای مختلف کیتوزان برای
پوششدهی پرتقال استفاده کردند و نتیجه گرفتند که هرچه
غلظت کیتوزان بیشتر باشد آب میوه دارای  pHباالتری خواهد
بود.

شکل  :1اثر متغيرهای مورد مطالعه ( :Aغلظت ( CMCدرصد) :B ،غلظت عصاره رازک (درصد) و  :Cمدت زمان نگهداری (روز)) بر  pHنمونهها

اسيديته

بر اساس نتایج اثر متقابل فاکتورهای مورد مطالعه بر اسیدیته
نمونهها برحسب اسید سیتریک معنی دار نبود ( .)p<0/05ولی
احتماال به دلیل فعالیت میکروبی و تولید سایر اسیدهای آلی
اسیدیته با افزایش مدت زمان نگهداری و بدون حضور پوشش
خوراکی زیست فعال افزایش داشت .همانطور که در شکل 2
مشخص است اسیدیته نمونهها در روز  9روند افزایشی و در روز

چهاردهم با کاهش رو به رو شدند .افزایش مقدار  CMCو کاهش
مقدار عصاره رازک در پوششها موجب کاهش اسیدیته در طول
دوره نگهداری شد .علت افزایش اسیدیته ممکن است به علت
انجام فرایند تخمیر در نمونهها باشد & Supraditareporn
) .)Pinthong, 2009با گذشت زمان نگهداری ،اسید کاهش مییابد
و بر مقدار قند افزوده میشود (.)El-Zeftawi, 1997
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شکل  :2اثر متغيرهای مورد مطالعه ( :Aغلظت  :B ،)%( CMCغلظت عصاره رازک ( )%و  :Cمدت زمان نگهداری (روز)) بر اسيديته نمونهها

خواص آنتیاکسيدانی

بر اساس نتایج تاثیر غلظتهای مختلف  CMCو همچنین اثر
متقابل  CMCو زمان ماندگاری بر مقدار آنتیاکسیدان از لحاظ
آماری معنی دار بود ( .)p>0/05همانطور که در شکل  3مشخص
است با افزایش درصد  CMCو مدت زمان نگهداری درصد مهار
رادیکالهای آزاد  DPPHافزایش داشت .به عبارت بهتر ،درصد
خاصیت آنتیاکسیدانی نمونهها با گذشت زمان کاهش نداشت.
زیرا  CMCدر درصد باال موجب میگردد رهایش اسانس رازک به
آرامی صورت گیرد و درنتیجه با گذشت زمان اثر محافظت
کنندگی خوبی بر روی برشهای تازه پرتقال داشته و موجب حفظ
خواص آنتی اکسیدانی در نمونهها شد .همچنین  CMCدر ترکیب
با پکتین موجب ایجاد الیه ای محافظ بر سطح نمونه گردید و از
رسیدن اکسیژن و تولید رادیکال آزاد و در نهایت اکسیداسیون
محصول جلوگیری کرد (Gardner .)Serrano-Cruz et al., 2013
 )2000( et al.با بررسی میزان فالونوئید ،آنتیاکسیدان و ویتامین
 Cدر میوه پرتقال و نارنگی نشان دادند که که خاصیت آنتی
اکسیدانی در طول مدت نگهداری کاهش مییابد.

فنل کل

بر اساس نتایج اثر متقابل عصاره رازک و مدت زمان نگهداری بر
میزان فنلکل از نظر آماری معنی دار بود ( .)p>0/05با افزایش
غلظت عصاره رازک و مدت زمان نگهداری میزان ترکیبات فنلی
افزایش داشت (شکل  .)4افزایش مقادیر فنلکل برحسب
میلیگرم اسید گالیک بر لیتر نشاندهندهی زیاد بودن خاصیت
آنتیاکسیدانی آن است .درصدهای باالی  CMCو عصاره رازک
باعث افزایش مقدار فنلکل در طول دورهی نگهداری شدند.
مقادیر فنل با گذشت زمان در نمونهها روند افزایشی داشت.
نمونههایی که فنل آنها کاهش داشته است به علت شکست
ساختار سلولی طی پدیده پیری در طول دوره نگهداری است
( .)Macheix et al., 1990; Ghasemnezhad & Shiri, 2010دما
و زمان نگهداری بیشترین اثر را بر مقدار فنل دارند؛ به طوری که
نگهداری شش ماهه در دمای پایین ،میزان فنل آب پرتقال را 10
الی  20درصد کاهش میدهد (Klimczak et al., 2007; Martín-
.)Diana et al., 2009
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شکل :3اثر متغيرهای مورد مطالعه ( :Aغلظت ( CMCدرصد) :B ،غلظت عصاره رازک (درصد) و  :Cمدت زمان نگهداری (روز)) بر خاصيت آنتی اکسيدان

شکل  :4اثر متغيرهای مورد مطالعه ( :Aغلظت ( CMCدرصد) :B ،غلظت عصاره رازک (درصد) و  :Cمدت زمان نگهداری (روز)) بر فنلکل نمونهها
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تغييرات رنگ

نتایج نشان داد که اثر متقابل میزان  CMCو مدت زمان نگهداری
و همچنین درصد عصاره رازک و مدت زمان نگهداری بر اختالف
رنگ نمونهها اثر معنی دار داشت ( .)p>0/05اختالف رنگ نمونهها
با گذشت مدت زمان نگهداری ،میزان  CMCو عصاره رازک
رابطهی مستقیم داشته است (شکل  .)5به طوری که با افزایش
مدت زمان نگهداری اختالف رنگ در نمونهها کاهش داشت؛ با
افزایش مقادیر  CMCو عصاره رازک میزان اختالف رنگ افزایش
یافت .علت کدری در پوشش خوراکی به دلیل وجود پکتین و
عصاره رازک بود .میزان اختالف رنگ در نمونهای که درصد عصاره
آن صفر بود پس از نه روز به باالترین مقدار خود یعنی 44/59

رسیده بود ،اما نمونهای که درصد عصاره و  CMCآن باال بود در
روز چهاردهم اختالف رنگ کمتری نسبت به سایر نمونهها داشت
و این عدد معادل  35/69بود .تغییر رنگ یکی از عوامل تاثیر گذار
در تشخیص کیفیت پرتقال تازه در طول نگهداری است (Perez-
 .)Gago., 2006علت تغییرات رنگ در برش میوه جات تازه به
دلیل انجام واکنشهای مربوط به ترکیبات فنلی و قهوهای شدن
آنزیمی می باشد ( .)Oms-Oliu., 2010یکی از عوامل تاثیر گذار
در تغییر رنگ برشهای میوه جات ،وجود اکسیژن و نور است ،که
با کاهش اسید اسکوربیک و تخریب کارتنوئید موجب کاهش
مقدار شاخص ( )bو کاهش رنگ زرد و نارنجی در میوه میشود
(.)Haugard et al., 2002

شکل  :5اثر متغيرهای مورد مطالعه ( :Aغلظت ( CMCدرصد) :B ،غلظت عصاره رازک (درصد) و  :Cمدت زمان نگهداری (روز)) بر تغييرات رنگ نمونهها

ويتامين C

بر اساس نتایج اثر متقابل فاکتورهای مورد مطالعه بر میزان
ویتامین  Cنمونهها از نظر آماری معنی دار بود ( .)p>0/05اثر
غلظت های مختلف  CMCو زمان ماندگاری و همچنین اثر متقابل
آنها بر مقدار ویتامین  Cبیشترین تاثیر را بر میزان ویتامین C
داشت ( .)p>0/05مقدار این ویتامین با گذشت زمان کاهش
چشمگیری نداشته است و در برخی نمونهها ثابت باقی مانده است
(شکل  .)6وجود مقادیر باالی  CMCاز اکسیداسیون و کاهش

ویتامین  Cدر نمونهها جلوگیری کرده است .علت تغییرات مقدار
ویتامین  Cبه دما و مدت زمان نگهداری نسبت داده شده است
که این مقدار به گونه پرتقال هم بستگی دارد ( Klimczak et al.,
 .)2007به نظر می رسد که نمونه های تیمار شده به دلیل کنترل
میزان ورود اکسیژن به داخل سلول و کاهش میزان فعالیت
آنزیمی توسط پوشش ،تغییر در میزان ویتامین  Cکمتر بوده است.
بنابراین پوشش پکتین و  CMCمنجر به حفظ این ویتامین در
طول زمان ماندگاری می گردد (.)Yossef, 2014
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شکل  :6اثر متغيرهای مورد مطالعه ( :Aغلظت ( CMCدرصد) :B ،غلظت عصاره رازک (درصد) و  :Cمدت زمان نگهداری (روز)) بر مقدار ويتامين  Cنمونهها

ارزيابی حسی

نتایج نشان داد اثر متقابل فاکتورهای مورد مطالعه بر میزان
پذیرش کلی نمونهها اثر معنی دار داشت ( .)p>0/05پذیرش کلی
نمونهها از لحاظ رنگ ،طعم ،عطر و بافت نمونه ها در طول دورهی
تگهداری حتی تا روز چهاردهم نیز حفظ شده بود .همچنین طعم

نمونهها در طول دوره ی نگهداری تغییر محسوسی نداشتند .می-
توان گفت که مدت زمان ماندگاری بیشترین تاثیر را بر مقدار
پذیرش کلی نمونهها دارا بود .از نظر ارزیابها پذیرش کلی در
نمونهها با گذشت مدت زمان نگهداری کاهش داشت ،این کاهش
به علت نرم و سست شدن بافت نمونهها بوده است (شکل .)7

شکل  :7اثر متغيرهای مورد مطالعه ( :Aغلظت ( CMCدرصد) :B ،غلظت عصاره رازک (درصد) و  :Cمدت زمان نگهداری (روز)) بر پذيرش کلی نمونهها

نوروزی زاده و همکاران :کاربرد پوشش خوراکی کامپوزيتی ...

بهينه سازی

از روش تابع مطلوبیت جهت تعیین شرایط بهینه استفاده گردید.
جدول  2شرایط بهینهها را نشان میدهد .سپس جهت تایید
شرایط بهینه به دست آمده از نرم افزار ،آزمایشات فیزیکوشیمیایی
بر روی نمونه تولیدی در شرایط بهینه انجام پذیرفت و با نمونه
شاهد (برشهای تازه پرتقال بدون پوشش) مقایسه گردید.
همچنین آزمون بافت سنجی نفوذ و آزمون  FT-IRبرای بررسی
گروههای عاملی شیمیایی پوشش خوراکی کامپوزیتی انجام
گرفت.
جدول  :2شرايط نمونههای بهينه و شاهد
مدت زمان
نگهداری (روز)

عصاره
رازک ()%

کربوکسیمتیلسلولز
()%

پکتین
()%

نام
نمونه

10

1
0

1/88
0

1
0

بهینه
شاهد

10

 pHپس از گذشت  10روز برای نمونهی شاهد بیشتر از
نمونه بهینه بود (جدول  )3و نشاندهنده این است که نمونه شاهد
بیشتر رو به پیری رفته و دچار فساد شده است .بنابراین پوشش
خوراکی کامپوزیتی استفاده شده از فساد زود رس و در نتیجه
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تغییرات  pHجلوگیری کرده است .اسیدیته نمونه بهینه از شاهد
کمتر بود و این بیانگر عملکرد مناسب پوشش خوراکی مورد
استفاده در حفظ کیفییت برشهای تازه پرتقال در مدت نگهداری
 10روزه میباشد .خواص آنتیاکسیدانی نمونه بهینه در مقایسه با
نمونه شاهد به علت اثر مثبت  CMCدر جلوگیری از اکسیداسیون،
خواص آنتیاکسیدانی بیشتری داشت .مقدار فنلکل در نمونه
بهینه از شاهد بیشتر شد و می توان تخمین زد که فرآیند پیری
در نمونهای که فنل کمتری دارد به مراتب بیشتر بوده است .میزان
اختالف رنگ در نمونه بهینه بیشتر از نمونه شاهد بود و این تفاوت
بیشتر ممکن است به علت وجود عصاره رازک یا کدر شدن توسط
پکتین باشد .مقدار ویتامین  Cموجود در نمونه پوشش داده شده
بسیار بیشتر از نمونه بدون پوشش بود .تاثیر پوشش خوراکی در
عدم کاهش ویتامین  Cممکن است به دلیل اثر آن در محافظتی
بر برشهای تازه پرتقال در برابر اکسیژن و نور باشد .بیشترین
امتیاز داده شده از لحاظ پذیرش کلی به برشهای تازه پرتقال
پوشش داده شده بود و نمونه شاهد به علت نرمی و ظاهر نامناسب
امتیاز کمتری را دریافت کرد.

جدول  :3نتايج آزمون نمونههای بهينه و شاهد

امتیاز پذیرش کلی

اختالف رنگ
()ΔΕ

ویتامین C
(میلیگرم بر  100میلیلیتر)

فنلکل
(میلیگرم بر لیتر)

فعالیت آنتیاکسیدان
(درصد مهار رادیکالهای )DPPH

اسیدیته

pH

نمونه

37/5

48/71

41/7

151/11

81/8

8/06

3/21

شاهد

45

50/57

48/8

214/42

83/87

7/64

3

بهینه

آزمون بافت (نفوذ)

جدول  4نتایج آزمون بافت سنجی (نفوذ) را در قسمت پوستی و
گوشتی برای نمونههای بهینه نشان میدهد .در این آزمون
نمونهها یک بار از قسمت پوستی و یک بار از قسمت گوشتی با
پروپ و نیرویی مشخص تحت فشار قرار گرفتند .مقایسهی مقدار
کیلوگرم فشار وارده در ثانیه به قسمتهای پوستی و گوشتی
نمونههای بهینه به این صورت بود که برای قسمت گوشتی،
بیشترین فشار وارده به این قسمت برای نمونه بهینه بیشتر از
شاهد بود که بیانگر سفتی و بافت محکم تر این قسمت در نمونه
پوشش داده شده بود .همچنین نیروی الزم برای برش یا متالشی
شدن بافت میوه در نمونه پوشش داده شده کمتر از نمونه بدون
پوشش بود .بنابراین پوشش مورد استفاده موجب استحکام بافت

درونی میوه شد .نتایج نشان داد که بین نتایج نمونه بهینه و نمونه
شاهد برای قسمت گوشتی پرتقال ،اختالف معنی داری وجود
دارد .برای قسمت پوست ،بیشترین فشار وارده به این قسمت برای
نمونه شاهد اندکی بیشتر از نمونه بهینه بود .همچنین نیروی الزم
برای برش یا متالشی شدن قسمت پوست برای نمونه شاهد از
بهینه بیشتر بود که بیانگر از دست دادن آب و سفت شدن پوست
نمونهی شاهد است .بنابراین پوششها از تبخیر آب جلوگیری
کردند و باعث استحکام بافت درونی پرتقال شده است .مقایسهی
نتایج دو نمونه نشان داد که اختالف معنی داری بین نمونههای
بدون پوشش و پوششداده شده برای قسمت پوست پرتقال وجود
دارد .هرچقدر زمان ماندگاری میوه جات تازه افزایش یابد سفتی
بافت پرتقال کاهش مییابد و رو به نرم شدن می رود ( Fidelibus
.)et al., 2002

جدول  :4نتايج آزمون بافت سنجی نمونههای بهينه و شاهد
Maximum

Area (kg.s) (work of
)shearing

Maximum
)Force (Kg

)(work of Area (kg.s
)shearing

Force
)(Kg

قسمت پوست

قسمت پوست

قسمت گوشتی

قسمت گوشتی

1/374
1/441

0/613
0/625

0/451
0/455

0/153
0/132

عصاره رازک
(درصد)

(درص)

پکتین
(درصد)

نوع نمونه

1
0

1/88
0

1
0

بهینه
شاهد

CMC
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آزمون  FT-IRنمونههای بهينه

شکل  8طیفهای  FT-IRرا برای دو نمونه شاهد و بهینه نشان
میدهد .با توجه به طیفها ،عددهای موجی در نقاط افت پیک
شناسایی شدند و توسط نرم افزار  IRPalنسخه دو پیوندهای
شیمیایی و ترکیبات موجود در نمونهها شناسایی شدند .طیفهای
نمونه شاهد در ناحیه  3400نشاندهندهی پیوندهای  O-Hمربوط
به الکلها ،دیمر  O-Hمربوط به گروه کربوکسیلیک اسیدهاNH ،
مربوط به آمیدها و باندهای هیدروژنی مربوط به گروه فنلها است.
عدد موجی  2700نشاندهندهی وجود پیوندهای  C-Hمربوط به
آلدهیدها است .عدد موجی  1700نشاندهندهی وجود پیوندهای
 C-Oو مربوط به آلدهیدها و آمیدها است .پیک  1650به علت

وجود پیوندهای دوگانه  Cمربوط به آلکنها و باندهای دوگانه
کربن و اکسیژن مربوط به وجود آمیدها است .عدد موجی 1450
به علت وجود پیوند  CCو به علت وجود ترکیبات آروماتیک است.
عدد موجی  1000به علت وجود پیوند  C-Oمربوط به گروه استرها
و کربوکسیلیک اسیدها است .پیک  500مربوط به پیوند CBr
مربوط به آلکیلهالیدها است .طیفهای نمونه بهینه همانند نمونه
شاهد میباشد و در دو نقطهی افت با هم تفاوت دارند .عدد موجی
 3450در نمونه بهینه نشاندهندهی پیوند  O-Hمربوط به الکلها
و باندهای  ArOHمربوط به فنلها است .و عدد موجی 1450
نشاندهندهی پیوند  CCمربوط به وجود ترکیبات آروماتیک
است (.)Arnon et al., 2014; Chien et al., 2007

شکل  :8نمودار پيک های طيفسنجی نمونههای بهينه و شاهد

نتيجهگيری
میوهها پس از برداشت به علت فعالیت متابولیک و آنزیمی خود
مستعد آلودگی میکروبی هستند و همین امر موجب کاهش مدت
زمان ماندگاری آنها می شود .از طرفی برشهای تازه پرتقال به
علت نداشتن پوست به راحتی توسط میکروارگانیسم ها به
خصوص میکروارگانیسم های سرما دوست و قارچها آلوده
میشوند .همچنین برشهای تازه با از دست دادن سریع آب،
خشک و چروکیده می شوند .در این خصوص استفاده از پوشش
بر روی برش های تازه مزایایی از قبیل افزایش ماندگاری ،کاهش
افت وزن ،کاهش از دست دادن آب ،کاهش فرار مواد عطری،
جلوگیری از جذب بوهای اطراف را موجب می شوند .بررسی نتایج

این پژوهش نشان داد که وجود پوشش خوراکی کامپوزیتی
کربوکسیمتیلسلولز پکتین حاوی عصاره رازک باعث حفظ
پارامتر های کیفی مهم پرتقال برش خورده شده بود .وجود
کربوکسیمتیلسلولز از اکسیداسیون ویتامین  Cجلوگیری کرد.
پذیرش کلی نمونهها با گذشت  10روز به خوبی حفظ شده بود و
هیچ کدام از نمونه ها دچار تغییرات ظاهری ناشی از فساد
باکتریایی و کپک نشده بودند .نتایج نشان داد که بین نتایج ،pH
اسیدیته ،آنتی اکسیدان ،اختالف رنگ و بافت قسمتهای گوشتی
و پوستی نمونه شاهد و بهینه اختالف معنی داری وجود دارد و
بین نتایج فنل کل ،ویتامین  Cو پذیرش کلی این دو نمونه
اختالف معنی داری وجود نداشت.
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