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بهينهسازی فرموالسيون پوششهای فعال پلیساکاريدی برای افزايش ماندگاری سيب کامل رددليشز از طريق
روش سطح پاسخ
4

آيدا تقیزاده ، 1بابک قنبرزاده * ،2محمود صوتی ،3شيوا قياسیفر

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه تبریز
 .2دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
 .3استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
 .4مربی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 1392/10/1 :تاریخ تصویب)1394/3/5 :

چکيده
در این تحقیق بهینه سازی فرموالسیون پوشش برای سیب رددلشیز از طریق روش سطح پاسخ با طرح مرکب مرکزی با
چهار متغیر (کربوکسیمتیلسلولزـپکتین ،اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک ،سوربات پتاسیم ،و هیدروکسیآنیزول بوتیله)
مطالعه شد .بر پایۀ کمترین مقدار افت وزن بهترین پوشش تعیین و سپس تأثیر پوشش بهینه روی ویژگیهای کیفی
سیب ارزیابی شد .نتایج نشان داد که نمونههای کنترل5 ،درصد وزن اولیه و نمونههای پوششدادهشده توسط پوشش
بهینه1/23 ،درصد وزن اولیه خود را از دست دادند .نتایج آزمون نفوذ و اسیدیته نشان داد که سیبهای پوششدار سفتی
و اسیدیتۀ باالتری در مقایسه با نمونههای بدون پوشش بعد از  40روز نگهداری در دمای  5-6˚Cداشتند ،ولی از نظر مواد
جامد محلول ،تفاوت معنیداری بین دو نمونه وجود نداشت .همچنین پوششدهی به کاهش تعداد کپک و مخمر در
سیبهای پوششدار ( )1/6log cfu/mlبه نسبت نمونههای بدون پوشش ( )2/7log cfu/mlمنجر شد .بنابراین پوشش
فرمولهشده میتواند برای افزایش مؤثر ماندگاری سیب رددلشیز استفاده شود.
کليدواژگان :پکتین ،پوشش فعال ،روش سطح پاسخ ،سیب ،کربوکسی متیلسلولز.

مقدمه

1

سیب میوهای است خوش عطر و طعم که حاوی مقادیر زیادی
عناصری چون پتاسیم ،سدیم ،کلسیم ،برم ،فسفر ،و دارای
مقادیر شایان توجهی ویتامینهای آ و ب است .سیب از
میوههایی است که نگهداری آن در سردخانه بسیار متداول است
و از مهمترین عوارض معمول در دورۀ نگهداری آن در سردخانه
میتوان به ازدستدادن آب و پژمردگی ،پوسیدگی قارچی
(قارچها از محل لکه یا ضربه به میوه وارد میشوند) ،کاهش وزن
و سفتی بافت ،تغییرات در مزه و بو و قهوهایشدن اشاره کرد
( .)Imandel, 1995پوششدهی مواد غذایی با استفاده از
پوششدهندههای گوناگون میتواند موجب ایجاد الیۀ مقاومی
شود که همچون سدی در برابر تبادل گازها ،رطوبت ،و
میکروارگانیسمها عمل کند و ماندگاری مادۀ غذایی را در فاصلۀ
تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده حفظ کند ( Joerger,
 .)2007بستهبندیهای فعال (ازقبیل فیلمها و پوششهای فعال)،
عالوه بر داشتن خواص بازدارندگی در برابر گازها ،بخار آب و
* نویسنده مسئولGhanbarzadeh@tabrizu.ac.ir :

تنشهای مکانیکی ،بهعلت داشتن مواد فعال (مانند مواد
ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدانی و مانند اینها) ،موجب افزایش بیشتر
کیفیت ،ماندگاری و ایمنی مواد غذایی ،و فرآوردههای کشاورزی
میشوند .در این نوع بستهبندیها ،انتشار مواد زیستفعال از
ماتریکس پلیمری به سطح مادۀ غذایی ،بهصورت آهسته و در
زمان طوالنی انجام میشود .درنتیجه برای مدت طوالنی ،غلظت
باالیی از مادۀ زیستفعال در سطح فراورده وجود خواهد داشت
( .)Ghanbarzadeh & Almasi, 2009پوششهای حامل مواد
افزودنی مناسب میتوانند بالقوه موجب کاهش تغییرات نامطلوب
و افزایش زمان ماندگاری سیب ،طی نگهداری در سردخانه
شوند .پوششهای خوراکی میتوانند از پلیساکاریدها،
پروتئینها ،و لیپیدها تولید شوند .کربوکسیمتیلسلولز از
مشتقات سلولز است که محلول در آب است و پس از حلشدن
حالتی کامالً شفاف پیدا میکند .این ماده ارزانقیمت بوده و در
برابر گرما ،هیدرولیز ،و اکسایش پایدار است ( & Ghanbarzadeh
 .)Almasi, 2009پکتین نیز ترکیب عمدۀ پلیساکاریدهای
دیوارۀ سلولی اکثر گیاهان بهویژه سبزیها و میوههاست و بسته
به منبع استخراج آن ساختار متفاوتی دارد .پکتینها عموماً در
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آب محلول هستند و میتوانند بهعنوان پوشش خوراکی استفاده
شوند ( .)Fatemi, 2001آنتیاکسیدانها مانند اسیداسکوربیک و
هیدروکسیآنیزولبوتیله) (BHAو شالتهکنندهای فلزی مانند
اسیدسیتریک بهطور گستردهای برای جلوگیری از قهوهایشدن
آنزیمی استفاده میشوند و در صورت استفاده در پوشش ،بالقوه
میتوانند از واکنشهای قهوهایشدن جلوگیری کنند (Rojas-
 )Grau et al., 2009همچنین ترکیبات آنتیاکسیدانی با گرفتن
اکسیژن موجب جلوگیری از رشد میکروبها و بهویژه کپکها
میشوند ( .)Ghanbarzadeh & Almasi, 2009سوربات پتاسیم
مادۀ ضد میکروبی رایجی است که بهصورت گسترده در صنایع
غذایی استفاده میشود و از طرف  FDAبهعنوان مادۀ GRAS
شناخته شده است .این ماده در غلظت 0/3-0/05درصد در
غذاهای متنوعی استفاده میشود و علیه مخمرها ،کپکها ،و
باکتریها مؤثر است (.)., 2011Sayanjali et al
پژوهشهای گستردهای در زمینۀ کاربرد پوششهای
فعال برای افزایش ماندگاری میوهها و سبزیها ،در سالهای
اخیر انجام گرفته استBai & Alleyne, 2003; Bai et al., .
;2003; Hasany et al., 2010; Olivas et al.,) (2007
Raybaudi et al., 2008; Rojas-Grau et al., 2009; Rojas .Grau et al., 2007ولی اکثرًا پوششهای بهکاررفته از نظر

اقتصادی گرانقیمت بوده و همچنین با توجه به نوع مواد فعال
در فرموالسیون آنها ،صرفاً جلوگیری از انجام برخی از عوامل
ایجاد فساد مد نظر بوده است .هدف از این تحقیق ،تولید
پوششهای فعال بر پایۀ مواد رایج در صنعت غذا شامل
بیوپلیمرهای کربوکسیمتیلسلولزـپکتین ،مواد فعال ضد
میکروبی (سوربات پتاسیم) ،شالتهکننده (اسیدسیتریک) ،مواد
آنتیاکسیدانی ،و بازدارندۀ قهوهایشدن (اسیداسکوربیک و
 )BHAبرای افزایش ماندگاری سردخانهای سیب رددلشیز بوده
است.

روشها
آمادهکردن محلول پوششدهنده

در این پژوهش ،بهمنظور تعیین غلظت بهینۀ پکتین ـ کربوکسی
متیل سلولز ،اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک ،سوربات پتاسیم ،و
BHAدر فرموالسیون پوشش از روش سطح پاسخ ( )RSMاستفاده
شد .غلظتهای گوناگون پکتینـ کربوکسی متیل سلولز (با نسبت
مساوی) ،اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک (با نسبت مساوی) ،سوربات
پتاسیم ،و ( BHAجدول  )1در  80درجۀ سانتیگراد با یکدیگر
مخلوط و مقدار  100گرم آب (وزنیـوزنی) به آنها اضافه شد.
درضمن برای هر گرم پلیمر  0/2گرم گلیسرول (بهعنوان نرمکننده)
و نصف مقدار مصرفی پکتین کلریدکلسیم (پکتین کماستر برای
تشکیل ژل نیاز به کلرید کلسیم دارد) استفاده شد.
آمادهسازی و پوششدهی سيبها

قبل از عملیات پوششدهی ،آمادهسازی نمونهها صورت
گرفت .ابتدا سیبهایی که در یک گسترۀ وزنی و از نظر شکل،
رنگ ،و اندازه یکسان بودند ،انتخاب شدند .سیبهای
انتخابشده با آبمقطر شسته و خشک شدند .نمونههای
آمادهشده پس از توزین توسط روش غوطهوری پوششدهی
شدند ،یعنی در بشر حاوی محلول پوششساز قرار گرفتند و بعد
از دو دقیقه خارج شدند و بعد از پنج دقیقه چکیدن محلول
پوششساز در دمای محیط قرار داده شدند تا پوشش خشک
شود و بعد از  24ساعت قرارگیری در دمای محیط به سردخانه
منتقل شدند.

آزمونها

مواد و روشها

تعيين درصد کاهش وزن

مواد

کربوکسیمتیلسلولز (شرکت  Food Cheچین ،با درجۀ خلوص
،98

(شرکت سیگما) تهیه شدند .سود  0/1نرمال (شرکت
آلمان) ،دیکلرانرُزبنگالکلرامفنیکال (( )DRBCشرکت
 ،)Merckفنلفتالئین ،میوۀ سیب (رقم رددلیشز ،از باغی در
شهر مرند) خریداری شدند.
Merck

ویسکوزیته

)(mpa

،(2280

اسیداسکوربیک

(شرکت  Northest phar maceuticalکشور چین) ،پکتین
کماستر (درجۀ استریفیکاسیون 31/5درصدDegussa, Pullach ،
آلمان) ،کلریدکلسیم (شرکت مرک آلمان) ،گلیسرول
)Ableaceمالزی) ،اسیدسیتریک مونوهیدراته (،)C6H8O7.H2O
(شرکت  Kaselcitچین) ،سوربات پتاسیم (شرکت  Merckآلمان
با درجۀ غذایی 90درصد) ،و هیدروکسیآنیزولبوتیله ()BHA

همۀ نمونههای پوششدادهشده بعد از خشکشدن پوشش سطح
آنها ،بالفاصله توزین شدند .پس از اتمام  40روز نگهداری در
سردخانه  5-6˚Cتوزین سیبهای آزمایششده انجام شد و
براساس رابطۀ  ،1میزان کاهش وزن نمونهها برحسب درصد
تعیین شد (:)Parvaneh, 1992
W  W1
(رابطۀ )1
WL%  2
 100
W1
 :WLدرصد افت وزن :W1،وزن اولیۀ سیب بالفاصله بعد از
پوششدهی :W2 ،وزن سیب بعد از مدت زمان نگهداری.

تقیزاده و همکاران :بهينهسازی فرموالسيون پوششهای فعال...

آزمون کپک و مخمر

 10گرم از سیب که بهصورت تصادفی بهوسیلۀ پنس استریل از
قسمتهای گوناگون آن بریده شده است در  90سیسی آب
پپتونۀ استریل قرار داده شد .از محلول بهدستآمده سری رقت
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6تایی تهیه و در محیط دیکلرانرُزبنگالکلرامفنیکال ()DRBC
بهصورت سطحی (هوازی) کشت و بهمدت  5روز در دمای 25°c
انکوبه شد.

جدول .1طرح آزمايش مرکب مرکزی استفادهشده بهمنظور بررسی تأثير غلظتهای کربوکسیمتيلسلولزـپکتين)،(CMC-PEC

اسيدسيتريکـاسيدآسکوربيک) ،(AA-ACسوربات پتاسيم) ،(PSو  BHAبر درصد کاهش وزن

* متغیرهای بدون کد برحسب درصد هستند

بافتسنجی

سفتی بافت سیبها از طریق آزمون نفوذسنجی (پنترومتری)
مدل  Effegi-FT327ساخت شرکت  Effegiایتالیا تعیین شد.
نیروی الزم برای فروکردن پروب در گوشت میوۀ
عالمتگذاریشده تعیین شد .اندازهگیری سختی بافت بهوسیلۀ
پنترومتر دستی با استفاده از پروب مخصوص سیب (میلهای
استوانهای به قطر  8میلیمتر) انجام شد .پروب تا خط نشان
بهداخل بافت سیب فرو برده شد و مقادیر دادههای نیرو خوانده و
ثبت شد (.)Maftoonazad & Ramaswamy, 2005
محتوای مواد جامد محلول ()TSS
بیشترین درصد مواد جامد محلول در آبمیوه مربوط به غلظت
قند محلول است ،بنابراین با تعیین درصد مواد جامد محلول،

درصد قند و شیرینی میوه اندازهگیری میشود .اندازهگیری با
دستگاه رفراکتومتر رومیزی مدل  21051ساخت شرکت
Labscoآلمان انجام گرفت .غلظت محلول برحسب درصد مواد
جامد محلول کل (برحسب بریکس) در آب سیب در دمای 20
درجۀ سانتیگراد بهدست آمد.
اسيديتۀ قابل تيتر

بهوسیلۀ تیترکردن آبمیوه با سود  0/1نرمال برحسب
اسیدمالیک در  pH=8/1محاسبه شد.
آزمون حسی هدونيک (مصرفکنندهگرا)

ارزیابی حسی هدونیک نمونهها به روش 5طبقهای انجام شد.
ارزیابها باید نمونهها را از نظر بافت (سفتی و تردی) ،طعم ،بو،
و رنگ ارزیابی و امتیازبندی میکردند .در این آزمون امتیاز 5
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برای ویژگی بسیار خوشایند و امتیاز  1برای ویژگی بسیار
ناخوشایند در نظر گرفته شد .ارزیابی حسی محصول نهایی برای
نمونههای شاهد و سیبهای پوششدار با فرمول بهینۀ RSM
صورت گرفت .اعداد بهدستآمده توسط آنالیز واریانس و آزمون
میانگینها (دانکن) با نرمافزار  SPSS 16,0تجزیه و تحلیل شد و
معنیداربودن یا نبودن اختالف بین تیمارها شد.
تحليل آماری

برای بهینهسازی فرموالسیون پوششهای خوراکی میوۀ سیب از
طرح آماری روش سطح پاسخ ( )RSM CC0318استفاده شد.
روش سطح پاسخ ( )RSMبهمنظور حصول فرموالسیون بهینۀ
پوشش و بررسی اثر خطی و متقابل فاکتورهای مستقل یعنی
غلظتِ پکتین ـ کربوکسی متیل سلولز ،اسید اسکوربیک ـ اسید
سیتریک ،سوربات پتاسیم ،و  BHAبر درصد افت وزن سیبهای
پوششدادهشده انتخاب شد .روش سطح پاسخ نشاندهندۀ نحوۀ
تأثیر متغیرهای مستقل (در دامنۀ مطالعهشده) بر نتایج
متغیرهای وابستۀ مطالعهشده است .افزون بر آن آثار متقابل
متغیرهای مذکور را نیز دربر میگیرد .در این طرح ابتدا دامنۀ
تغییرات فاکتورها در پنج سطح محاسبه شد .سپس براساس
شمار متغیرها و سطوح آنها جداول طرح آماری ( 28آزمایش با
 4تکرار در نقطۀ مرکزی) انتخاب شد .طرح مرکب مرکزی با
چهار متغیر در پنج سطح ( )+2، +0،1، -1، -2شامل نسبت
مساویِ درصد کربوکسیمتیلسلولزـپکتین ( ،0( )X1 W/W%
 ،)4 ،3 ،2 ،1شامل نسبت مساویِ درصد
اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک )3، 2/2، 1/4، 0/6( (X2 W/W%
 ،)3/8،درصد سوربات پتاسیم )،0/82 ،0/1( (X3 ,W/W%
 )2/98 ،2/26 ،1/54و ،0/76 ،0/48( (X4 ,W/W%) BHA
 )0/16 ،0/132 ،0/104در مرحلۀ پوششدهی با سه تکرار
استفاده شد .نرمافزارهای ( SAS 9.1انگلستان) و Statistica 9
(آمریکا) برای تجزیه و تحلیل دادهها و رسم نمودارهای سطح
پاسخ استفاده شدند.

نتايج و بحث
هدف از انجام آزمایشهای بهینهسازی ،دستیابی به
بهترین تأثیر ترکیبی از غلظتهای پکتین ـ کربوکسی متیل
سلولز ،اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک ،سورباتپتاسیم ،و

BHA

(متغیرهای مستقل آزمایش در مرحلۀ پوششدهی) و نیز
بهدستآوردن یک مدل ریاضی برای پیشبینی تأثیر این
ترکیبات روی میزان افت وزن (متغیرهای وابسته آزمایش)
بود.

نتايج بهينهسازی فرموالسيون محلول پوششدهی

با توجه به نتایج ،کمترین میزان افت وزن (مقدار 0/3درصد) در
آزمایش شمارۀ ،15 ،13 ،11 ،10و  18و بیشترین میزان افت
وزن (مقدار 0/88درصد) در نمونۀ شمارۀ  17مشاهده شد
(جدول  .)2نتایج تجزیه و تحلیل واریانس ،میزان افت وزن در
مرحلۀ بهینهسازی محلول پوششدهنده در جدول  3ارائه شده
است.
مقادیر معنیدار  Pبرای مدل ( )P<0/0033و غیرمعنیدار
برای فقدان برازش ،تأییدی بر تطابق مدل با دادههای آزمایشی
است .همچنین مقدار عددی ضریب تبیین ) (R2و ضریب تبیین
تنظیمشده ) (R2ajustبرای میزان کاهش وزن به ترتیب  84/22و
77/20درصد بود ،که نشاندهندۀ کارایی متوسط مدل برای
پیشبینی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است ( (Myers
 .& Montgomery, 2009بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل
رگرسیونی بهطور نسبی توانسته رابطۀ بین متغیرهای مستقل
(کربوکسیمتیلسلولزـپکتین ،اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک،
سوربات پتاسیم )BHA ،و متغیر وابسته (کاهش وزن) را
پیشبینی کند .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود
غلظت هیدروکلوئیدها ( )X1و غلظت اسیداسکوربیکـسیتریک
( ،)X2به صورت خطی بر افت وزن مؤثرند ولی تأثیرات سوربات و
 BHAبر افت وزن معنیدار نیستند .اثر درجۀ دوم و اثر متقابل
هیچکدام از متغیرها روی میزان کاهش وزن معنیدار نبود.
معادلۀ رگرسیون خطی درجۀ  2برای تخمین تأثیرات متغیرهای
مستقل بر افت وزن بهصورت رابطۀ  2درمیآید:

Y1  0/ 628 0/ 19X1  0/ 04X2
(رابطۀ )2
شکل 1ـالف تأثیر سطوح گوناگونِ کربوکسی متیل سلولز
ـ پکتین و اسید اسکوربیک ـ اسیدسیتریک ،را در نقطۀ مرکزی
از غلظت سوربات پتاسیم و  BHAروی میزان افت وزن نشان
میدهد .همانطور که در نمودار مالحظه میشود ،با افزایش
مخلوط هیدروکلوئید در هر غلظتی از متغیر دوم ،افت وزن روند
نزولی پیدا میکند در حالیکه غلظت اسیدها روی روند افت
فقط در غلظتهای باالی مخلوط هیدروکلوئید مؤثر است و در
غلظتهای باالی کربوکسیمتیلسلولزـپکتین حداقل درصد افت
وزن مشاهده میشود .شکل 1ـب تأثیر سطوح گوناگون
کربوکسیمتیلسلولزـپکتین و سوربات پتاسیم را در نقطۀ
مرکزی از غلظت اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک و  BHAبر
میزان افت وزن را نشان میدهد .همانطور که در نمودار
مالحظه میشود غلظت سوربات پتاسیم در هیچیک از
غلظتهای هیدروکلوئید تأثیر معنیداری بر میزان کاهش وزن
ندارد .شکل 1ـپ تأثیر سطوح گوناگون  BHAو
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جدول .2تأثير ترکيبهای گوناگون محلولهای پوششدهنده بر درصد کاهش وزن نمونۀ سيبهای آزمايششده
پس از چهل روز نگهداری در سردخانه (اعداد بهصورت ميانگين  3تکرار آورده شدهاند)

جدول  .3نتايج تجزيه و تحليل واريانس برای کاهش وزن

R2=84/22 R2adj =77/20
 :X1غلظت کربوکسیمتيلسلولزـپکتين :X2 ،غلظت اسيدسيتريکـاسيداسکوربيک X3 ،غلظت سوربات پتاسيم ،و (g/g ( BHA :X4

*نشاندهندة معنیداری در سطح احتمال 5درصد و ** نشاندهندة معنیداری در سطح 1درصد است

کربوکسیمتیلسلولزـپکتین را در نقطۀ مرکزی از غلظت
اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک و سوربات پتاسیم روی میزان افت
وزن را نشان میدهد .همانطور که در نمودار مالحظه میشود
همانند نمودار 1ـب ،غلظت  BHAتأثیر چشمگیری بر میزان
کاهش وزن در غلظتهای گوناگون هیدروکلوئید ندارد .شکل
1ـج تأثیر سطوح گوناگون غلظت اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک

و سوربات پتاسیم را در نقطۀ مرکزی از غلظت
کربوکسیمتیلسلولزـپکتین و  BHAبر میزان افت وزن نشان
میدهد .در شکل مشاهده میشود که افزایش غلظت
اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک و سوربات پتاسیم تأثیر شایان
مالحظهای بر میزان افت وزن ندارند و بیشترین درصد افت وزن
در مقادیر مرکزی سوربات پتاسیم و اسیدها مشاهده میشود.
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شکل 1ـد تأثیر سطوح گوناگون اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک و
 BHAرا در نقطۀ مرکزی از غلظت کربوکسیمتیلسلولزـپکتین
و سوربات پتاسیم روی میزان افت وزن نشان میدهد .مشاهده
میشود که افزایش غلظت اسیدها و  BHAتأثیر معنیداری بر
میزان افت وزن ندارد .شکل 1ـه تأثیر سطوح گوناگون سوربات
پتاسیم و  BHAرا در نقطۀ مرکزی از غلظت
کربوکسیمتیلسلولزـپکتین و اسیداسکوربیک همراه

اسیدسیتریک نشان میدهد .همچنان که مشاهده میشود در
مقادیر مرکزی سوربات پتاسیم و  BHAحداکثر درصد افت وزن
مشاهده میشود .درپایان ترکیب محلول بهینۀ بهدستآمده از
روش  ،RSMبرای حصول حداقل افت وزن4 ،درصد کربوکسی
متیل سلولزـپکتین3/8 ،درصد اسید اسکوربیک ـ اسیدسیتریک،
2/98درصد سوربات پتاسیم ،و 0/16درصد ( BHAدرصد
وزنیـوزنی) بود.

شکل  .1نمودار سطح پاسخ تأثير سطوح گوناگون غلظت کربوکسیمتيلسلولزـپکتين و اسيداسکوربيکـاسيدسيتريک (الف) کربوکسیمتيلسلولزـپکتين و
سوربات پتاسيم( ،ب) کربوکسی متيلسلولزـپکتين و ( ،BHAپ) اسيداسکوربيکـاسيدسيتريک و سوربات پتاسيم( ،ج) اسيداسکوربيکـاسيدسيتريک و
( ،BHAد) سوربات پتاسيم و  ،BHAو (ه) روی ميزان کاهش وزن
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تأثير پوششدهی با پوشش بهينه بر درصد کاهش وزن

درصد افت وزن از سادهترین روشهای ارزیابی ماندگاری و
کیفیت سیب است .درصد افت وزن در سیبهای
پوششدادهشده با فرمول بهینه و پوششدادهنشده (شاهد) بعد از
 40روز نگهداری در دمای  5-6درجۀ سانتیگراد اندازهگیری
شدند (شکل  .)2نتایج نشان داد که درصد افت وزن برای
سیبهای پوششدار بهصورت معنیداری کمتر از نمونۀ شاهد
بود ( .)P <0/05نمونههای شاهد حدود 5درصد وزن اولیۀ خود
را از دست دادند در حالیکه میزان افت مشاهدهشده در
نمونههای پوشش توسط پوشش بهینه1/23 ،درصد وزن اولیه
بود .فیلمها و پوششهای خوراکی با وجودآوردن یک غشای
نیمه تراوا که مانعی در مقابل گازها و بخار آب محسوب میشود،
سبب کاهش تنفس و ازدسترفتن آب میشودBai et al. .
)(2003نیز نشان دادند که پوششدهی سیب کامل (دلیشز،
فوجی ،برابرن ،و گرنیاسمیت) با موم کاندلیال موجب افت وزن
کمتری میشود و میزان افت وزن سیبهای بدون پوشش به
نسبت نمونههای پوششدادهشده ،اختالف معنیداری را نشان
دادند.
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نیرو ( )44Nبرای نفوذ بهکار برده شده است و نمونۀ شاهد
مقاومت و سفتی بافت کمتری ( )34Nرا نشان میدهد .در
تحقیق روی کیوی مشخص شد که سفتی بافت کیویهای
پوششدادهشده با پروتئین آب پنیر و روغن سبوس ثابت ماند
ولی نمونههای شاهد بعد از  4هفته انبارداری بهطور معنیداری
( )P<0/05دچار کاهش سفتی بافت شدند(2010) Hasany et . .
alگزارش دادند که استفاده از پوششهای خوراکی بر پایۀ
پروتئین آب پنیر ِمحتوی 0/4درصد روغن سبوس برنج ،تأثیر
مهمی در حفظ سفتی بافت داشت و سفتی بافت این گروه به
میوۀ تازه شبیهتر بود .بهنظر میرسد که پوششدهی با کمکردن
میزان تنفس میوه از افزایش غلظت اتیلن و تجزیۀ پروتوپکتین
به پکتین و اسیدهای گاالگتورونیک جلوگیری کرده و آن هم
خود موجب حفظ سفتی بافت میوه شده است .همچنین
پوشش دهی از تبخیر آب میوه به نحو مؤثری جلوگیری کرده و
بافت میوه از صدمات ناشی از تبخیر آب مانند چروکیدگی و
چرمیشدن محفوظ مانده است.

شکل  .3ميانگين بيشينۀ نيروی سيب کامل بعد از  40روز :نمونۀ
پوششدار( ،)1نمونۀ شاهد()2
حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار در آزمون دانکن ()P<0/05
هستند.

شکل  .2ميانگين درصد کاهش وزن سيب کامل بعد از  40روز :نمونۀ
پوششدار ( ،)1نمونۀ بدون پوشش(.)2
حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار در آزمون دانکن ()P<0/05
هستند.

بافتسنجی
نمونههای شاهد و نمونههای سیب پوششدار با فرمول بهینه،
برای بررسی سفتی بافت با دستگاه بافتسنج دستی ارزیابی
شدند .شکل  3سفتی بافت سیب پوششدار و بدون پوشش
نگهداریشده بهمدت  40روز در دمای  5-6درجۀ سانتیگراد را
مقایسه میکند .همانطور که در شکل دیده میشود نیروی
بهکاررفته برای نمونۀ شاهد اختالف معنیداری در سطح 5درصد
با نمونههای پوششیافته دارد و در نمونۀ پوششدار بیشترین

اسيديتۀ قابل تيتر
میزان اسیدهای قابل تیتراسیون با رسیدگی میوه در ارتباط
هستند و موجب طعم ترش در میوهها میشوند .مقادیر اسیدیتۀ
سیب طی رسیدن روی درخت و همچنین در طول دورۀ
انبارداری کاهش مییابد .سیب میوهای فرازگرا (کالیماکتریک)
است و فرایند تنفس طی انبارداری ادامه مییابد و اسیدهای آلی
بههنگام رسیدن در اثر تنفس و با تبدیل به قندها کاهش
مییابند .اسیدها را میتوان منبع اندوختۀ انرژی میوه بهشمار
آورد ( .)Rahemy, 2003میزان اسیدهای آلی در دورۀ برداشت
میوه ،به محتوای مواد جامد قابل حل و سرعت تجزیۀ اسیدهای
آلی در دورۀ رسیدن میوۀ به در اثر تنفس ،وابسته است ( Jalili
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 .)& Hasani, 2004شکل  4میزان اسیدیته را در نمونههای
سیب پوششدار و نمونههای شاهد نشان میدهد .همانطور که
مالحظه میشود میزان اسیدیته در نمونههای پوششدار  0/22و
نمونههای بدون پوشش  0/17است و اختالف معنیداری در
سطح 5درصد بین نمونهها وجود دارد(2007) . Olivas et al
گزارش دادند که سیبهای تازه پوستگیریشده با آلژینات
همراه با کلرید کلسیم پوششدهی و در دمای  5°cنگهداری
شدند .بعد از  9روز اندازهگیری اسیدیته تفاوت معنیداری را در
سطح 5درصد با نمونههای بدون پوشش نشان نداد.

(𝑙𝑚 2/72)log 𝑐𝑓𝑢⁄کپک و مخمر را دارند و پوششدهی
موجب کاهش معنیداری در تعداد کلنیهای کپک و مخمر در
سیب پوششدار با فرمول بهینه شده است .نمونههای پوششدار
(𝑙𝑚 1/63)log 𝑐𝑓𝑢⁄مقدار کلنی را داشتند و اختالف
معنیداری با نمونۀ شاهد نشان دادند .پوششها با کاهشِ نفوذ
اکسیژن و کاهش تماس اسپور کپکها با سطح میوه در طول
دورۀ نگهداری میتوانند موجب کاهش رشد آنها شوند .ازطرفی
وجود مواد ضدمیکروبی گوناگون مانند سوربات و  BHAدر
پوشش میتواند با مهاجرت به سطح موجب کاهش رشد
میکروبها شوند .استفاده از مواد آنتیمیکروبی در پوششدهی
میوههایی همانند توتفرنگی ،سیب ،و خربزه نتایج مشابهی را در
پی داشته است (Raybaudi-Massilia et al., 2008; Rojas-

.)Grau et al., 2007

شکل  .4ميانگين اسيديتۀ قابل تيتر سيب کامل بعد از  40روز سيب
پوششدار( ،)1سيب شاهد()2
حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار در آزمون دانکن ()P<0/05
هستنند.

محتوی مواد جامد محلول ()TS

قسمت اعظم مواد جامد قابل حل در میوه شامل قندها و درصد
کمی نیز شامل اسیدهای آمینه ،اسیدهای آلی ،ویتامینها ،و
مواد معدنی است .مواد جامد قابل حل در طعم میوه تأثیر
بهسزایی دارند و از شاخصهای شیمیایی بهشمار میآید .میزان
مواد جامد حلشدنی با رسیدن میوهها افزایش مییابد که به
تجزیۀ پکتین و سلولز نسبت داده میشود ( Jalili & Hasani,
 .)2004محتوای مواد جامد محلول در سیبهای پوششدار و
بدون پوشش  10/13بود که تفاوت شاخصی را نشان نداد و
اختالف در سطح 5درصد معنیدار نبود .همچنین )Bai (2003
 et alبا پوششدهی سیبهای با واریتههای گوناگون با الک،
الکـکارنوبا ،و کاندلیال و با بررسی محتوای مواد جامد محلول به
نتایج مشابهی دست یافتند.
آناليز ميکروبی سيب کامل

کپکها و مخمرها عامل اصلیِ فساد میوهها بهشمار میروند
چون میوهها  pHپایینی دارند ،کپکها و مخمرها بهراحتی
میتوانند در این شرایط رشد کنند .پوششهای حاوی عوامل
ضدِ میکروبی میتوانند بالقوه ماندگاری میکروبی میوه را افزایش
دهند .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،نمونۀ شاهد

شکل  .5ميانگين شمارش کلنیهای کپک و مخمر در سيب کامل بعد از 40
روز سيب پوششدار()1
و سيب بدون پوشش( ،)2حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار در
آزمون دانکن ( )P<0/05هستند

نتايج ارزيابی حسی
پذيرش رنگ :نتایج تجزیۀ واریانس سیب نشان داد که اختالف
معنیداری در سطح 5درصد بین مقبولیت رنگ نهایی نمونههای
پوششدار با فرمول بهینه و نمونههای بدون پوشش وجود
نداشت .رنگ نمونۀ پوششدار و نمونۀ کنترل را ارزیابها
پسندیدند (جدول .)4
پذيرش بافت :نتایج تجزیۀ واریانس سیب نشان داد که
اختالف معنیداری در سطح 5درصد بین بافت نهایی نمونههای
پوششدار با فرمول بهینه و نمونههای بدون پوشش وجود داشت
و بافت نمونههای پوششدار را ارزیابها پسندیدند .پوششدهی
با کمکردن میزان تنفس میوه از افزایش غلظت اتیلن جلوگیری
کرد و آن هم خود موجب حفظ سفتی بافت میوه شده است.

تقیزاده و همکاران :بهينهسازی فرموالسيون پوششهای فعال...
جدول  .4نتايج آناليز ارزيابی حسی سيب کامل بعد از  40روز

نمونهها
سیب کامل
پوششدار
شاهد

بافت

طعم

بو

3/8±0/83a 3/6±1/34a 3/4±0/54a
2±0/7b

1/8±0/83b

1/4±0/7b

رنگ
4±0/7a
3/8±0/4a

حروف متفاوت نشاندهندة اختالف معنیدار در آزمون دانکن ()P<0/05
هستند

پذيرش طعم :نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که
مقبولیت طعم نهایی سیب تحت تأثیر پوششدهی قرار گرفت و
بین نمونههای شاهد و نمونههای پوششدار اختالف معنیداری
در سطح 5درصد وجود داشت و مقبولیت نمونههای پوششدار
برای ارزیابها بیشتر بود.
پذيرش بو :نتایج تجزیۀ واریانس نشان دادکه آرومای
نهایی سیب تازۀ پوستگیریشده تحت تأثیر پوششدهی قرار
گرفت و بین نمونهها اختالف معنیداری در سطح 5درصد وجود
داشت.
نتایج این تحقیق با نتایج ) Bai et al. (2003که آنالیز
ویژگیهای حسی سیب را بررسی کردند ،تطابق دارد ،نتایج
آنها نشان داد که بهکارگیری پوشش (موم و الک) برای سیب
میتواند خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیکی محصول را بهبود
بخشد ،همچنین این نتایج با نتایج ) Olivas et al. (2007که
آنالیز ویژگیهای حسی سیب را بررسی کردند ،تطابق دارد.
نتایج آنها نشان داد که بهکارگیری پوشش آلژینات برای سیب
میتواند خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیکی محصول را بهبود
بخشد.
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نتيجهگيری کلی
در مرحلۀ پوششدهی سیب ترکیب محلول بهینۀ بهدستآمده
از روش  ،RSMبرای حصول حداقل افت وزن بدین صورت بود:
وزنیـوزنی،
4درصد
کربوکسیمتیلسلولزـپکتین
اسیداسکوربیکـاسیدسیتریک 3/8درصد ،سوربات پتاسیم
2/98درصد ،و 0/16 BHAدرصد ( .)%W/Wاستفاده از
پوششهای خوراکی بهینه بر پایۀ کربوکسیمتیلسلولز و پکتین
از افت وزن سیب کامل طی  40روز نگهداری در دمای 5-6
درجۀ سانتیگراد جلوگیری کرد؛ زیرا فیلمها و پوششهای
خوراکی با بهوجودآوردن غشای نیمهتراوا که مانعی در مقابل
گازها و بخار آب محسوب میشود ،سبب کاهش تنفس و
ازدسترفتن آب میشوند .سفتی بافت سیبهای پوششدار
اختالف معنیداری با نمونههای بدون پوشش داشتند که به
کاهش سرعت تنفس ربط داده شد .بررسیها نشان داد که
میزان اسیدیته در نمونههای پوششدار سیب کامل در مقایسه با
نمونههای بدون پوشش بیشتر است که نشاندهندۀ پایینتربودن
سرعت تجزیۀ اسیدهای آلی در نمونههای پوششدار است.
محتوای مواد جامد محلول در سیبهای پوششدار و بدون
پوشش تفاوت شاخصی را نشان نمیدهد .آنالیز میکروبی نشان

داد که نمونۀ شاهد بیشترین تعداد کلنیهای کپک و مخمر را
داشت و پوششدهی موجب کاهش معنیداری در تعداد
کلنیهای کپک و مخمر در سیب پوششدار بهینه شد.
نمونههای سیب پوششدار از نظر خصوصیات ارگانولپتیکی،
مقبولیت باالتری را به نسبت نمونههای بدون پوشش نشان
دادند.
REFERENCES

Hasany, F., Javanmard, M. & Garosy, F. (2010). Shelf
life of kiwifruit coated with whey protein
concentrate and rice bran oil, Research in
Science and Technology of Food magazine, 7,
158-167. (In Farsi).
Herbert, R. A. (1990). Methods for enumerating microorganisms and determining biomass in natural
environments, New York Academic Press.
Imandel, K. (1995). Corruption and food storage
conditions in the morgue, Tehran University
Press. (In Farsi).
Jalili, M. R. & Hasani, A. (2004). Postharvest
Physiology. Jahad Daneshgahy Press, (In Farsi).
Joerger, R. D. (2007). Antimicrobial films for food
application, Packaging Technology and Science,
20, 231-273.
Maftoonazad, N. & Ramaswamy, H. S. (2005).
Postharvest shelf-life extension of avocados using
methyl Cellulosebased coating, LWT-Food
Science and Technology, 38, 617–624.

Bai, J. & Alleyne, V. (2003). Coating selection for
‘Delicious’ and other apples, Postharvest Biology
and Technology, 28, 259-268.
Bai, J., Hagenmaier, R. & Baldwin, E. (2003).
Formulation of zein coatings for apples,
Postharvest Biology and Technology, 28, 381/390.
Bett, K. L., Ingram, D. A., Grimm, C. C., Lloyd, S. W.,
Spanier, A. M., Miller, J. M., Gross, K. C.,
Baldwin, E. A., Vinyard, B. T.(2001). Flavor of
fresh-cut Gala apples in barrier film packaging as
affected by storage time, J. Food Quality, 24,
141–156.
Fatemi, H. (2001). Food Chemistry, Enteshar
Publishing Company. (In Farsi).
Ghanbarzadeh, B. & Almasi, H. (2009). Biodegradable
and edible biopolymers in food and drug
packaging, Amirkabir University Press. (In
Farsi).

1394  پاييز،3  شمارة،46  دورة،مهندسی بيوسيستم ايران

Myers, R. H. & Montgomery, D. C. (2002). Response
surface methodology: Process and product
optimization using designed experiments. John
wiley and sons, Inc. New York
Olivas, G. I., Mattinson, D. S. & Barbosa, G.V. (2007).
Alginate coatings for preservation of minimally
processed ‘Gala’ apples, Postharvest Biology and
Technology, 45, 89–96.
Parvaneh, V. (1992). Quality control and chemical
analysis of food. Tehran University Press. (In
Farsi).
Rahemy, M. (2003). Postharvest physiology.
Publication center. Shiraz university. (In Farsi).
Raybaudi-Massilia, R. M., Rojas-Grau , M. A.,
Mosqueda-Melgar, J., & Martın-Belloso, O.
(2008). Comparative study on essential oils
incorporated into an alginate-based edible coating
to assure the safety and quality of fresh-cut Fuji
apples, Journal of Food Protection, 71, 1150–
1161.
Rojas-Grau, M. A., Raybaudi-Massilia, R. M. SolivaFortuny, R. C. (2007).
Apple puree-alginate

304

edible coating as carrier of antimicrobial agents
to prolong shelf-life of
fresh-cut apples,
Postharvest Biology and Technology, 45, 254–
264.
Rojas-Grau, M. A., Soliva-Fortuny, R. & MartinBelloso, O.
(2009). Edible coatings to
incorporate active ingredients to fresh-cut fruits,
Food Science and Technology, 20, 438-447.
Rojas-Grau, M. A., Tapia, M. S., Rodrıguez, F. J.,
Carmona, A. J. & Martın-Belloso, O. (2007).
Alginate and gellan based edible coatings as
support of antibrowning agents applied on freshcut Fuji apple, Food Hydrocolloids, 21, 118–127.
Sayanjali, S., Ghanbarzadeh, B.& Ghiassifar, S.,
(2011). Evaluation of antimicrobial and physical
properties of edible film based on carboxymethyl
cellulose containing potassium sorbate on some
mycotoxigenic Aspergillus species in fresh
pistachios. LWT - Food Science and Technology,
44, 1133-1138.

