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اثر فیلمهای نانوکامپوزیت رس و پلیاتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو
Effect of Nano-composite and Polyethylene Films on Postharvest Quality of
Peach Fruit
حسین ابراهیمی ،1بهرام عابدی ،*2حجت اله بداقی ،3غالمحسین داوری نژاد 4و حمید هراتی
تاریخ دریافت55/60/25 :

زاده5

تاریخ پذیرش50/62/11 :

چکیده
میوه هلو بهدلیل داشتن آب زیاد و سرعت تنفس باال دارای عمر انبارمانی بسیارکوتاهی است .در این پژوهش تأثیر بستهبندی با
فیلمهای پلیاتیلن و نانوکامپوزیت رس بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه هلو رقم آلبرتا بررسی شد .میوههای هلو بهمدت شش
هفته در دمای  2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  56درصد نگهداری شدند .خصوصیاتی مانند درصد کاهش وزن ،سفتی میوه،pH ،
مواد جامد محلول ،اسید قابل تیتراسیون ،شاخص رنگ ،قهوهای شدن ،بار میکروبی و فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز بهطور هفتگی
موردارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر دو نوع پوشش توانستند خصوصیات کمی و کیفی میوه هلو را بهتر از شاهد حفظ کنند.
کاربرد فیلمهای نانوکامپوزیت و پلیاتیلن موجب تأخیر در نرم شدن میوه ،کاهش درصد اتالف وزن ،تیرگی رنگ میوه ،قهوهای شدن
درونی گوشت و فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز نسبت به شاهد شدند .استفاده از هر دو فیلم منجر به تغییرات کمتر اسید قابل
تیتراسیون ،مواد جامد محلول و  pHعصاره میوه مقایسه با شاهد شدند .فیلم نانوکامپوزیت سبب کاهش بار میکروبی شد ،درحالیکه
بیشترین بار میکروبی در فیلم پلیاتیلن مشاهده گردید .نتایج همچنین نشان دادند که تأثیر فیلم نانوکامپوزیت در حفظ ویژگیهای
کیفی میوه ازجمله شاخص درخشندگی ،کروما ،هیو ،اسید قابل تیتراسیون ،قهوهای شدن ،بار میکروبی و فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز
مؤثرتر از فیلم پلیاتیلن بود .بهطورکلی کاربرد فیلم نانوکامپوزیت ممکن است یک روش مفید برای کاهش تلفات وزن و حفظ کیفیت
میوه هلو طی زمان نگهداری باشد.
واژههای کلیدی :عمر قفسهای ،قهوهای شدن ،آنزیم پلیفنلاکسیداز
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پیدا کرده است و در همه مراحل تولید ،فرآوری ،انبار کردن،
بستهبندی و حملونقل محصوالت کشاورزی دارای کارآیی
میباشد (اسکوت و چین .)2003 ،8در سالهای اخیر ،نانوذرات
آلی و غیرآلی در دامنه وسیعی از صنایع ،تجارت و ازجمله علم
بستهبندی توجه زیادی را به خود معطوف ساختهاند (د آبریو و
همکاران .)2007 ،تأثیر کاربرد فیلم نانو پلیوینیل کلراید-
دیاکسید تیتانیوم 5در بستهبندی سیب رقم فوجی بهمدت
 268روز در دمای  6-1درجه سانتیگراد موردارزیابی قرار
گرفت و بیان گردید که در پایان زمان انبارمانی ،میوههای
بستهبندی شده با فیلم نانوکامپوزیت دارای سفتی گوشت
بیشتری هستند (چن 16و همکاران .)2001 ،زندی ناوگران و
همکاران ( )1353با بررسی تأثیر بستهبندی محتوی نانوذرات
نقره و نانو سیلیکات رس بر روی ویژگیهای کیفی و همچنین
عمر ماندگاری میوه گیالس دریافتند که استفاده از بستههای
محتوی نانوذرات نقره و سیلیکات رس بهطور مؤثری سبب
حفظ ویتامین ث ،فنل کل و بازارپسندی میوه گردیده است.
همچنین گزارشهایی مبنی بر تأثیر مثبت نانوکامپوزیتها و
بستههای پلیاتیلنی محتوی نانوذرات روی کاهش میزان
پوسیدگی میوههای توتفرنگی و کیوی (یانگ 11و همکاران،
2010؛ هو 12و همکاران )2011 ،و همچنین حفظ کیفیت میوه
کیوی (هو و همکاران )2011 ،وجود دارد .در مطالعه دیگری نیز
فهیمینیا و نصیری ( )2015با بررسی تأثیر بستهبندی
نانوکامپوزیت بر روی عمر انبارمانی میوه آلو تحت شرایط دمایی
 1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  56درصد دریافتند که
کاربرد بستهبندی نانو ضمن جلوگیری از کاهش وزن میوه
سبب افزایش عمر قفسهای و همچنین حفظ ویژگیهای کیفی
میوه ازجمله سفتی میوه ،اسید قابل تیتراسیون ،ویتامین ث و
ظرفیت آنتیاکسیدانی کل در طی زمان نگهداری میوه شده
است .همچنین عبدالهی و همکاران ( )1356با بررسی اثر
افزودن نانوذرات رس بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای
زیست تخریبپـذیر کیتـوزانی گزارش کردند که افزودن
نانوذرات رس منجر به افزایش مقاومت کششی فیلمها و کاهش
نفـوذپـذیری فیلم نسبت بـه بخـار آب و کاهش درصد جذب
آب در نانوکامپوزیتها شده است .با توجه به تولید قابلتوجه
میوه هلو در کشور و کوتاه بودن عمر ماندگاری آن نیاز به
مطالعات مختلف در زمینه حفظ کیفیت پس از برداشت و

مقدمه
هلو بانام علمی  Prunus persica L.میوهای از خانواده
گلسرخیان 1میباشد که ازجمله محصوالت مهم تجاری در
صنعت باغبانی بهشمار میرود (باسی و مونت .)2008 ،2هلو
به عنوان یک میوه گوشتی آبدار دارای ارزش اقتصادی باالیی
میباشد ،بهطوریکه سطح زیرکشت هلو در ایران 56326
هکتار و میزان تولید آن  955545تن میباشد که بهترتیب 2/2
و  3/5درصد از سطح زیرکشت و تولیدات محصوالت باغبانی را
به خود اختصاص داده است (وزارت جهاد کشاورزی.)1354 ،
این میوه همچنین بهدلیل داشتن ویتامینهای  Aو  ،Cپتاسیم،
کربوهیدراتها ،اسیدهای آلی و آنتیاکسیدانها از ارزش غذایی
باالیی برخوردار است (کیدیر و میشل1989 ،3؛ وانگ 4و
همکاران .)2006 ،هلو بهعنوان یک میوهی فرازگرا در هنگام
رسیدن اتیلن زیادی تولید میکند که باعث نرمشدن گوشت
میوه و کاهش عمر پس از برداشت این محصول میشود (گوپتا5
و همکاران .)2011 ،عمر قفسهای میوه هلو بهدلیل کاهش وزن
ناشی از اتالف آب و همچنین ناهنجاریهای فیزیولوژیکی مانند
قهوهایشدن و تغییر بافت میوه ،محدود میباشد (فیشمن 0و
همکاران .)1993 ،محدود بودن زمان عرضه میوه و باال بودن
نسبت عرضه به تقاضا ،تأمین نیاز بازار را در طول سال تنها از
طریق انبارمانی طوالنیمدت محصول میسر میسازد ،لذا
بهکارگیری فنون و روشهای مناسب جهت افزایش قابلیت
ماندگاری میوه ضروری میباشد .بهروزی و همکاران ( )1353با
بررسی تأثیر بستهبندی اتمسفر تعدیلیافته با سه ترکیب گازی
و دو نوع پوشش پالستیکی بر عمر انبارمانی میوه هلو رقم آلبرتا
گزارش کردند که پوشش پلیاتیلن در حفظ شاخصهای کیفی
میوه ازجمله مواد جامد محلول pH ،عصاره و ویتامین ث میوه
هلو نسبت به پوشش پلی پروپیلین مؤثرتر بوده است .استفاده از
فیلمهای زیست تخریبپذیر در بستهبندی مواد غذایی جهت
حفظ کیفیت میوه در زمان پس از برداشت بهدلیل ضعف
خواص بازدارندگی و مکانیکی بهشدت محدودشده است (د
آبریو 9و همکاران .)2007 ،لذا دستیابی به فنآوریهای
جایگزین جهت پیشگیری از تغییرات فیزیولوژیکی و
فیزیکوشیمیایی نامطلوب در طی دوره انبارمانی ضروری است.
امروزه نانوفناوری موقعیت و کارآیی خودش را در کشاورزی
1. Rosaceae
2. Bassi and Monet
3. Kader and Mitchell
4. Wang
5. Gupta
6. Fischman
7. De Abreu

8. Scott and Chen
9. PVC-TiO2
10. Chen
11. Yang
12. Hu
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استفاده از دستگاه رنگسنج مینولتا (مدل  CR-400ساخت
کشور ژاپن) اندازهگیری شد .بدین منظور ابتدا شاخصهای
رنگ *( aقرمز-سبز)( b* ،زرد-آبی) و *( Lدرخشندگی)
اندازهگیری شد و سپس زاویه هیو و کروما با استفاده از
فرمولهای زیر محاسبه گردید (پک 2و همکاران.)2010 ،

افزایش عمر نگهداری این میوه ضروری میباشد .بنابراین این
پژوهش بهمنظور بررسی اثر تیمارهای فیلمهای نانوکامپوزیت
رس و پلیاتیلنی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه هلو رقم
آلبرتا در طی دوره نگهداری میوه انجام پذیرفت.
مواد و روشها

hº=180 + tan-1 b*/ a* , if a* <o
Chroma= (a*2 + b*2)0.5

میوهها هلو رقم آلبرتا در زمان برداشت تجاری محصول از یک
باغ تجاری شخصی واقع در شهر مجن از توابع شهرستان
شاهرود تهیه گردید و در سردخانه مرکز آموزش جهاد
کشاورزی شاهرود بهمدت شش هفته نگهداری شدند .آزمایشی
بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار
شامل بستهبندی با فیلم پلیاتیلنی کم تراکم ،فیلم
نانوکامپوزیت حاوی  5درصد نانو رس و شاهد (بدون
بستهبندی) در سه تکرار که برای هر تکرار چهار بسته در نظر
گرفته شد و در داخل هر بسته سه میوه قرار داده شد و
میانگین وزنی هر بسته  256گرم بود .در این پژوهش از
فیلمهایی با ابعاد  15×36سانتیمتر ساخته شده توسط شرکت
سپنتا ناروان با مشخصات ذکر شده توسط بداقی 1و همکاران
( )2015استفاده شد .ارزیابی نفوذپذیری بخار آب برای فیلمها
بهوسیله دستگاه  WVP testerمدل  L80-500انجام شد.
نمونههای فیلم نانوکامپوزیت بین دو اتاقک دستگاه قرار داده
شد در اتاقک پایین دستگاه آب مقطر و در اتاقک باالیی مجهز
به حسگر برای کنترل دما و رطوبت نسبی بود .میزان
نفوذپذیری فیلمهای نانوکامپوزیت و پلیاتیلن نسبت به بخارآب
بهترتیب  2/85و  (g.mm.kPa-1.h-1.m-2) 2/58بود .جهت حذف
هرگونه آلودگی میکروبی ،میوههای پس از شستشو با
هیپوکلریدسدیم  1درصد و خشک شدن در دمای اتاق بهصورت
تصادفی درون فیلمهای بستهبندی قرار داده شد و تحت شرایط
دمایی  2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  56درصد به مدت
شش هفته نگهداری شدند .اندازهگیری ویژگیهای کیفی و
حسی بهصورت هفتگی انجام پذیرفت .میوهها قبل و پس از
بستهبندی در پایان هر هفته با ترازوی دیجیتال توزین شد و
درصد کاهش وزن میوهها با استفاده از فرمول زیر محاسبه
گردید.
[ ×166وزن اولیه میوه  /وزن ثانویه میوه ـ وزن اولیه میوه] =
درصد کاهش وزن میوه
سفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه سفتیسنج (مدل
 ،GY-2ساخت کشور چین) اندازهگیری شد و نتایج براساس
کیلوگرم بر سانتیمترمربع گزارش شد .رنگ ظاهری میوه با

بلـوچ3

و
بهمنظور اندازهگیری میزان قهوهای شدن از روش
همکـاران ( )1973استفاده گردید .در ابتدا  5گرم از هر نمونه
توزین گردید و در داخل ارلن قرار داده شـد .سـپس 56
میلـیلیتـر از محلـول آبـی اسـید استیک-فرمالدئید بر روی
نمونهها ریخته شده و هم زده شـد .بهمنظور استخراج کامل
رنگدانههای قهوهای ،نمونهها بهمـدت  92سـاعت در تـاریکی
قـرار داده شـد و پـس از گذشـت  92ساعت ،محلول رنگی
باالی نمونهها با استفاده از کاغذ صافی واتمن صاف گردید و
مقدار جذب این محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در
طولموجهـای  426و  066نـانومتر ثبت گردید و اختالف
جـذب در ایـن دو طولموج بهعنوان شاخص قهوهای شدن در
نظـر گرفتـه شـد .فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز براساس
اکسیداسیون کاتکول 4اندازهگیری شد (پیزوکارو 5و
همکاران .)1993 ،بدین منظور به  6/5میلیلیتر عصاره میوه،
 1/5میلیلیتر بافر فسفات اضافه شد و محلول در دمای  4درجه
سانتیگراد سانتریفوژ گردید .در مرحله بعد ،به  166میکرولیتر
از عصاره شفاف جداسازی شده 2/5 ،میکرولیتر بافر فسفات
اضافه گردید .اندازهگیری توسط تزریق  6/5میلیلیتر از عصاره
آنزیم به  2/5میلیلیتر ماده بافری (بافر فسفات سدیم 166
میلیموالر  pH= 0/4و  56میلیموالر کاتکول) انجام پذیرفت.
منحنی تغییرات جذب در طولموج  426نانومتر بهمدت سه
دقیقه اندازهگیری شد .اندازهگیری فعالیت آنزیم
پلیفنلاکسیداز براساس فرمول زیر صورت پذیرفت.
[( × 1666( /)6/661 × 25اختالف جذب)[ = فعالیت آنزیم
پلیفنلاکسیداز
بهمنظور اندازهگیری بار میکروبی ،ابتدا  26گرم از میوهها با
 226میلیلیتر محلول نمکی  6/5درصد بهوسیله دستـگاه
استومچر بهصورت هموژن درآمد.
در مرحله بعد حدود  6/1میلیلیتر از محلول هموژنیزه روی
محیطکشت باکتری (پی دی آ)پخش شد و بهمدت  92ساعت
2. Pek
3. Baloch
4. Catechol
5. Pizzocaro

1. Bodaghi
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نانوکامپوزیت رس بهترتیب کاهش  93/3 ،59/5و 08/1
درصدی را نسبت به پایان هفته اول نشان داد که بیانگر تأثیر
مثبت فیلمهای بستهبندی بر حفظ سفتی بافت میوه در طی
زمان نگهداری میوه میباشد .نتایج این پژوهش با نتایج گزارش
شده روی کیوی (هو و همکاران )2010 ،مبنی بر به تعویق
افتادن نرم شدن بافت میوه طی زمان نگهداری ،با استفاده از
فیلمهای نانوکامپوزیت رس مطابقت دارد .پریتل 4و همکاران
( )1999بیان کردند که میزان سفتی میوههای زردآلوی شاهد
در طی دو هفته اول نگهداری کاهش شدیدی را نسبت به
میوههای بستهبندی شده نشان دادند .همچنین گزارش شده
است که سفتی بافت میوههای هلو انبار شده در اتمسفر تعدیل
یافته در طول سه هفته در مقایسه با میوههای بستهبندی شده
در فیلمهای پلیپروپیلن تغییرات کاهشی کمتری داشتهاند
(فرناندز-تروجلو و آرتیز .)1998 ،5کاهش سفتی بافت میوهها
احتماالً بهدلیل تأخیر در رسیدن میوهها ،وقوع پدیده پیری و
مرتبط با فعالیت آنزیم پلیگاالکتوروناز باشد که باعث تخریب
پلیمرهای دیواره سلولی میشود (پریتل و همکاران .)1999 ،این
احتمال وجود دارد که تأثیر مثبت فیلم نانوکامپوزیت بر حفظ
سفتی بافت میوه و جلوگیری از نرم شدن بهدلیل تأخیر در
فرآیند پیری باشد.

در دمای  36درجه سانتیگراد نگهداری شد و در نهایت نتایج
بهصورت لگاریتم واحدهای کلونی باکتری تشکیل شده بر گرم
میوه بیان شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها بـا اسـتفاده از نـرمافـزار  SAS. 9.2و
مقایسه میانگین با اسـتفاده از آزمـون چنددامنـه ای دانکـن در
سطح احتمال  5درصد انجام پذیرفت.
نتایج و بحث
کاهش وزن میوه هلو در طی زمان انبارمانی
نتایج نشان داد که بستهبندی بر درصد کاهش وزن میوه هلو در
طی زمان انبارمانی تأثیر معنیداری داشته است .نتایج مقایسه
میانگین نشان داد که بین تیمارهای بستهبندی شده با فیلم
پلیاتیلن و فیلم نانوکامپوزیت اختالف معنیداری وجود نداشته
است ،اما با شاهد اختالف معنیداری داشتن .بررسی روند
کاهش وزن میوه نشان داد که از روز  28به بعد ،افزایش
شدیدی در کاهش وزن میوه در همه تیمارها مشاهده شد و در
پایان زمان انبارمانی درصد کاهش وزن در تیمار شاهد به 8/11
درصد رسید ،درحالیکه درصد کاهش وزن میوه در تیمارهای
پلیاتیلن و نانوکامپوزیت بهترتیب  1/95و  1/08درصد رسید،
که نشاندهندهی تأثیر مثبت فیلمهای بستهبندی بر جلوگیری
از درصد کاهش وزن میوه در طی زمان نگهداری میوه در
سردخانه میباشد (شکل  .)1این نتایج با نتایج بهدستآمده بر
روی میوههای زردآلوی رقم کاباسی 1بستهبندی شده و
نگهداری شده بهمدت  42روز در دمای  4درجه سانتیگراد
همخوانی دارد (موفتوگولو 2و همکاران .)2010 ،کاهش وزن
میوهها در زمان پس از برداشت ناشی از فرآیندهای تنفس،
تعرق و فعالیتهای متابولیکی داخلی میوه میباشد (اردکانی و
همکاران .)1351 ،وجود پوشش در اطراف میوه باعث تجمع
بخار آب داخل پوشش شده و این امر منجر به کمتر شدن
درصد کاهش وزن میوهها ناشی ازدست دادن آب میشود
(کارابولوت و بایکال.)2004 ،3

شاخصهای درخشندگی (* ،)Lکروما و زاویه هیو
نتایج نشان داده که تیمار بستهبندی بر شاخصهای
درخشندگی ،کروما و زاویه هیو تأثیر معنیداری داشته است
(جدول  .)1براساس نتایج مقایسه میانگین ،هر سه شاخص در
طی زمان نگهداری روند کاهشی را نشان دادند .شاخص
درخشندگی در میوههای بستهبندی شده در فیلمهای
بستهبندی و شاهد تا روز  14تقریباً ثابت بودند که
نشاندهندهی روند کند پیری در دو هفته اول نگهداری میوه
میباشد .کاهش شدید میزان درخشندگی میوههای شاهد و
تیمار پلیاتیلن از روز  28به بعد بروز پیدا کرد .کمترین
( )19/22و بیشترین ( )20/5میزان درخشندگی در پایان زمان
نگهداری میوه بهترتیب در تیمارهای شاهد و نانوکامپوزیت رس
مشاهده شد (شکل  .)3گزارشهایی مبنی بر کاهش (فتاحی
مقدم و همکاران )1353 ،و افزایش (فتاحیمقدم و حالجی
ثانی )1351 ،شاخص درخشندگی میوه کیوی در طی زمان
انبارداری میوه وجود دارد .کاهش شاخص روشنایی همراه با
کدر شدن پوست میوه ممکن است بهدلیل فعالیت متابولیکی

تغییر سفتی بافت در طی زمان انبارمانی
نتایج نشان داد که میزان سفتی میوهها در تمام تیمارها در طی
دوره نگهداری بهصورت تدریجی کاهش یافت ،همچنین تیمار
بستهبندی تأثیر معنیداری بر میزان سفتی بافت میوه طی دوره
نگهداری داشت (شکل  .)2میزان سفتی بافت میوه در پایان
زمان انبارمانی در تیمارهای شاهد ،فیلمهای پلیاتیلن و
1. Kabbasi
2. Muftuoğlu
3. Karabulut and Baykal

4. Pretel
5. Fernandez-Trujillo and Artes
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میوه میباشد.
نانو کامپوزیت Nanocomposite
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شکل  :1تأثیر فیلمهای بستهبندی بر درصد کاهش وزن میوه طی زمان نگهداری میوه
Fig. 1: The effect of packaging films on fruit weight loss percentage during storage time
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شکل  :2تأثیر فیلمهای بستهبندی بر سفتی میوه طی زمان نگهداری میوه
Fig. 2: The effect of packaging films on fruit firmness during storage time

مختلف تا روز  21تفاوت معنیداری وجود نداشته است.
بهطوریکه تغییرات هیو از روز  28به بعد معنیدار بوده است و
از روز  35کاهش شدیدتری در مقادیر هیو مشاهده شد (شکل
 .)4در پایان زمان انبارمانی کمترین ( )1/33و بیشترین
( )1/38مقدار هیو بهترتیب در تیمارهای شاهد و نانوکامپوزیت
مشاهده شد .تأثیر مدت زمان انبارمانی بر رنگ میوه و تیرگی
آن گزارش شده است (گیل 1و همکاران .)1997 ،قهوهایشدن
گوشت میوه در طول دوره انبارداری منجر به کاهش

همچنین بررسی شاخص کروما در طی زمان نگهداری روند
کاهشی این شاخص را نشان داد .درحالیکه در بین تیمارهای
مختلف تا روز  21تفاوت معنیداری وجود نداشت ،کاهش
شدیدی در مقدار کروما نمونههای شاهد از روز  28به بعد
مشاهده شد و تا پایان زمان نگهداری میوه ادامه داشت.
بهطوریکه کمترین میزان شاخص کروما در نمونههای تیمار
شاهد مشاهده شد ،درحالیکه کمترین میزان تغییرات کروما در
میوههای بستهبندی شده با نانوکامپوزیت مشاهده شد .بررسی
روند تغییرات شاخص هیو در انبار نشان داد که بین تیمارهای

1. Gil
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روز  21به بعد تغییرات محسوسی مشاهده نشد و در پایان
زمان انبارمانی بیشترین ( )4/54و کمترین ( )4/35میزان pH
بهترتیب در عصاره میوههای شاهد و بستهبندی شده در فیلم
پلیاتیلن اندازهگیری شد (شکل  .)0نتایج این تحقیق با نتایج
بهدستآمده روی هلو (رودریگز 5و همکاران )1999 ،مطابقت
دارد .تأثیر مثبت پوششهای پالستیکی با نفوذپذیری کم در
افزایش دیاکسیدکربن و کاهش تنفس و درنتیجه کاهش
میزان تغییر  pHوجود دارد (دولیگر و جاکسنز.)2000 ،0
بهطورکلی ،تغییرات ایجاد شده در اسید قابل تیتراسیون در طی
زمان نگهداری میوه میتواند بهدلیل فعالیت متابولیسمی
ازجمله تنفس باشد که سبب مصرف اسیدهای آلی میوه
میشود (قاسمنژاد و همکاران .)1356 ،تیمار بستهبندی تأثیر
معنیداری بر میزان  TSSداشت و در پایان زمان نگهداری میوه
بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به تیمار شاهد بود
(شکل  .)9افزایش مواد جامد محلول در طی دوره انبارمانی
میتواند بهدلیل تبدیل کربوهیدراتها به قندها و سایر مواد
محلول بهوسیله فرآیندهای متابولیکی (اسحاق 9و همکاران،
 )2009و یا بهدلیل کاهش آب میوه باشد که بهنوبه خود سبب
افزایش غلظت مواد جامد محلول میشود (تقینژاد کفشگری و
همکاران.)1351 ،

درخشندگی میوه میشود .گزارش شده است که بستهبندی
میوههای هلو در اتمسفر تعدیل یافته میتواند سبب حفظ
درخشندگی میوه در طی زمان انبارداری گردد (فرناندز-
تروجلو 1و همکاران .)1997 ،بهطورکلی استفاده از فیلمهای
نانوکامپوزیت تأثیر بیشتری در حفظ ویژگیهای رنگ میوه در
طی دوره نگهداری نسبت به میوههای بستهبندی شده با
پلی اتیلن و شاهد داشته است ،که این نتایج با یافتههای
موفتوگولو و همکاران ( )2010مطابقت دارد.
اسید قابل تیتراسیون pH ،و مواد جامد محلول
نتایج نشان داد که اثر برهمکنش بستهبندی و زمان بر اسید
قابل تیتراسیون pH ،عصاره میوه و مواد جامد محلول تأثیر
معنیداری داشت (جدول  .)2در طول دوره نگهداری میزان
اسید قابل تیتراسیون میوه روند کاهشی داشت ،درحالیکه pH
و مواد جامد محلول روند افزایشی را نشان داند .در پایان زمان
نگهداری میوه ،کمترین ( 6/14درصد) و بیشترین ( 6/2درصد)
میزان اسید قابل تیتراسیون بهترتیب در تیمارهای شاهد و
نانوکامپوزیت رس حاصل شد ،درحالیکه بین دو پوشش
نانوکامپوزیت رس و پلیاتیلن اختالف معنیداری مشاهده نشد
(شکل  .)5به نظر میرسد که پوششهای بستهبندی از طریق
کاهش شدت تنفس سبب جلوگیری ازدست رفتن اسیدهای
آلی در طی دوره نگهداری میوه میشوند .ان 2و همکاران
( )2007با بررسی تأثیر پوششهای پلیاتیلنی روی میوه هلو
بیان کردند که میزان اسید قابل تیتراسیون در میوههای شاهد
با شدت بیشتری نسبت به میوههای بستهبندی شده در
پوششهای پلیاتیلنی کاهش مییابد .میزان اسیدهای آلی در
میوههای زردآلو در طی دوره نگهداری کاهش پیدا کرده که این
کاهش را به تغییرات متابولیکی در میوهها یا اسیدهای آلی طی
فرایند تنفس نسبت دادهاند (اچوریا و والیچ .)1989 ،3کاهش
سریعتر اسیدهای آلی در میوههای شاهد نسبت به میوههای
پوشش دار را به باال بودن سرعت تنفس و تولید اتیلن در این
میوهها نسبت دادهاند که سبب مصرف اسیدهای آلی بهعنوان
سوبسترا در جریان تنفس میشود .همچنین حفظ اسیدهای
آلی در میوههای پوششدار میتواند بهدلیل تغییر غلظت
گازهای تنفسی و درنتیجه کاهش تنفس و کاهش اکسیداسیون
اسیدهای آلی باشد (یامن و باییندیرح .)2002 ،4میزان pH
عصاره میوه با گذشت زمان تا روز  21روند افزایشی داشت و از

فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز و شاخص قهووه ای شودن
میوه
نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در دو هفته
اول نگهداری میوه افزایش تدریجی و سپس تا پایان زمان
انبارمانی افزایش شدیدی داشته است .نتایج بیانگر افزایش
شدیدتر فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در نمونههای تیمار شاهد
از روز  14به بعد است .در پایان زمان انبارمانی بیشترین و
کمترین میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز بهترتیب در تیمار
شاهد و نانوکامپوزیت مشاهده شد (شکل  .)8بررسی روند
شاخص قهوهای شدن میوه نیز نشاندهندهی افزایش تدریجی
این شاخص میباشد و این افزایش در تیمار نانوکامپوزیت رس
کمتر از تیمارهای شاهد و پلیاتیلن بود (شکل .)5
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جدول  :1تجزیه واریانس اثر فیلمهای نانوکامپوزیت رس و پلیاتیلنی بر ویژگیهای کمی و کیفی میوه هلو طی زمان نگهداری
Table 1: Analysis of variance of the effect of nano-composite and polyethylene films on quality and quantity
characteristics of peach fruit during storage time
میانگین مربعات
Mean Square

درجه
آزادی

منابع تغییرات
Sources of variations

df

زمان

5

کاهش
وزن
Weight
loss
**14.20

سفتی

*

*

b

a

Firmness

شاخص
درخشندگی

هیو

کروما

Hue

Chroma

Lightness index
**5.77

**1085.17

**383.80

**2457.16

**0.01

**0.001

Time

بستهبندی

2

**55.73

**0.04

**25.66

**7.11

**208.85

**0.001

**0.0002

Packaging

زمان × بستهبندی
Time× Packaging
خطا

10

**4.32

**0.31

**2.25

**3.60

**22.30

**0.0002

**0.00004

36

0.046

0.007

0.54

0.92

1.47

0.00001

0.000001

Error

** و  :nsبهترتیب معنیداری در سطح احتمال  % 1و عدم معنیداری میباشد
** and ns: Significant at 1% probability levels and non significant, respectively

جدول  :2تجزیه واریانس اثر فیلمهای نانوکامپوزیت رس و پلیاتیلنی بر ویژگیهای کیفی میوه هلو طی زمان نگهداری
Table 2: Analysis of variance of the effect of nano-composite and polyethylene films on quality characteristics of peach
fruit during storage time
میانگین مربعات
Mean Square

منابع تغییرات
Sources of
variations

زمان

درجه
آزادی

اسید قابل
تیتراسیون

df

TA

5

**0.057

اسیدیته
pH
**0.792

مواد جامد
محلول

پلی فنول
پراکسیداز

TSS

PPO

**11.11

**311517.39

قهوهای شدن

بارمیکروبی

Browning

Microbial contamination

**0.202

**10.643

Time

بستهبندی

2

*0.002

0.009ns

**210512.08

0.039ns

**0.008

**14.31

Packaging

زمان × بستهبندی
Time × Packaging
خطا

10

*0.001

*0.014

**0.089

*15862.39

**0.003

**1.29

36

0.000

0.006

0.018

6832.73

0.0006

0.209

Error

* ** ،و  :nsبهترتیب معنیداری در سطح احتمال  5و  %1و عدم معنیداری میباشد
*, ** and ns: Significant at 5% and 1% probability levels and non significant, respectively

نتایج این پژوهش با نتایج بهدستآمده بر روی آلو (گوان و
دو )2010 ،1مطابقت دارد .آنزیم پلیفنلاکسیداز یک آنزیم
حاوی مس است و به گروهی از آنزیمهای اکسید و ردوکتاز
تعلق دارد .آنزیم پلیفنلاکسیداز یکی از مؤثرترین آنزیمها در
عمر میوههای در زمان پس از برداشت میباشد و نقش اساسی
را در میزان قهوهای شدن گوشت میوه دارد (بلیتز1988 ،2؛
دیجکسترا و والکر .)1992 ،3افزایش میزان قهوهای شدن ممکن
است بهدلیل افزایش فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز باشد که
سبب اکسید شدن ترکیبات فنولیکی به کوئینون یا شبه

کوئینون میشود و در نهایت رنگریزههای قهوهای ایجاد میشود
(لیل 4و همکاران.)1998 ،
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Fig. 3: The effect of packaging films on fruit lightness index (L*) during fruit storage time
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Fig. 4: The effect of packaging films on huo index during fruit storage time .
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Fig. 5: The effect of packaging films on titratable acidity during fruit storage time
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Fig. 6: The effect of packaging films on juice pH during fruit storage time
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Fig. 7: The effect of packaging films on total soluble solids during fruit storage time
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Fig. 8: The effect of packaging films on polyphenol oxidase activity during fruit storage time

11

مواد جامد محلول (درجه بریکس)

g g g

h h h

12

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد  /91شمارة  /9صفحات  /9-91بهار و تابستان 19

Browning Index

شاخص قهوهای شدن

زمان نگهداری (روز)
)Storage time (day

شکل  :5تأثیر فیلمهای بستهبندی بر قهوهای شدن درونی میوه طی زمان نگهداری میوه
Fig. 9: The effect of packaging films on fruit internal browning during fruit storage time
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Fig. 10: The effect of packaging films on microbial contamination during fruit storage time

فنولیکی و ایجاد رنگریزههای قهوهای باشد (ولتمن 2و همکاران،
.)2003

استفاده از پوششهای بستهبندی سبب حفظ
دیاکسیدکربن در سطحی باالتر از حالت طبیعی ،سبب کاهش
میزان تنفس و واکنشهای اکسیداسیونی فنلها با کاهش
فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز میگردد ،این عمل همراه با
کاهش اکسیژن درون بستهها همراه میباشد (سینگ 1و
همکاران2009 ،؛ اصغری و خلیلی .)1353 ،به نظر میرسد که
قهوهایشدن پوست و گوشت میوه و همچنین تغییر در رنگ
میوه در طی دوره انبارمانی بهدلیل واکنشهای آنزیم
پلیفنلاکسیداز در غشای سلول و اکسیدهشدن ترکیبات

بار میکروبی
نتایج نشان داد که بار میکروبی در همه تیمارها در طی زمان
نگهداری میوه افزایش پیدا کرده است (شکل  .)16بیشترین
میزان بار میکروبی در پایان هفته اول در نمونههای شاهد
شمارش شد ،درحالیکه از پایان هفته اول تا پایان زمان
انبارمانی بیشترین بار میکروبی در نمونه پلیاتیلن مشاهده
شد ،که تفاوت معنیداری را با دو تیمار دیگر نشان داد .افزایش
2. Veltman

1. Singh
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باکتریایی میباشد .این ویژگی دارای ارزش باالیی برای
بستهبندیهای مختلف از مواد تازه ازجمله گوشت ،ماهی ،مرغ،
غالت ،پنیر ،میوهها و سبزیها میباشد (اپندینی و هوتچکیس،4
2002؛ کاگری 5و همکاران2004 ،؛ هان.)2005 ،0

بار میکروبی در نمونههای بستهبندی شده در فیلم پلیاتیلن در
سه هفته اول انبارمانی با شدت بیشتری افزایش یافت و از
هفته سوم به بعد با شیب کمتری افزایش پیدا کرد و سبب شده
که بار میکروبی در پایان زمان نگهداری میوه در تیمار فیلم
پلیاتیلن حتی از نمونههای شاهد بیشتر باشد .کمترین بار
میکروبی در نمونههای بستهبندی شده در نانوکامپوزیت ثبت
شد (شکل  .)16پایین بودن تعداد کلونی باکتری در نمونههای
نانوکامپوزیت نشاندهنده این است که نمونههای نگهداری شده
در نانوکامپوزیت میتواند برای مصرف ایمن و بیخطر باشد
(جدی 1و همکاران .)2014 ،جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها
در تیمار نانوکامپوزیت رس ممکن است بهدلیل خاصیت
آنتیباکتریایی نانوذرات رس در ماتریکس پلیاتیلن باشد.
بنابراین کاربرد نانوذرات رس نه تنها بهعنوان یک عامل پرکننده
در بهبود خصوصیات فیلم ،بلکه همچنین بهعنوان یک عامل
آنتیباکتریایی میباشد .فعالیت آنتیباکتریایی نانو رس ممکن
است مرتبط با سطح تماس مستقیم با مواد غذایی باشد (هونگ
و رهم2008 ،2؛ رهم 3و همکاران .)2009 ،فیلم نانوکامپوزیت
رس دارای پتانسیل الزم برای کاربرد بهعنوان یک تکنیک در
بستهبندیهای آنتیباکتریایی جهت کنترل رشد پاتوژنهای

نتیجهگیری کلی
نتایج بهدستآمده از این پژوهش بیانگر تأثیر مثبت فیلمهای
نانوکامپوزیت رس و پلیاتیلن بر ویژگیهای اندازهگیری شده در
این تحقیق حاضر میباشد .با این وجود تأثیر فیلم نانوکامپوزیت
رس در حفظ ویژگیهای کیفی میوه ازجمله شاخص
درخشندگی ،کروما ،هیو ،اسید قابل تیتراسیون ،فعالیت آنزیم
پلیفنلاکسیداز ،شاخص قهوهای شدن و بار میکروبی بیشتر از
فیلم پلیاتیلن بود .بهطوریکه در پایان زمان نگهداری میوه
بیشترین میزان شاخصهای درخشندگی ،زاویه هیو و اسید
قابل تیتراسیون و همچنین کمترین میزان کاهش وزن ،فعالیت
آنزیم پلیفنلاکسیداز ،قهوهای شدن گوشت میوه و بار میکروبی
در نمونههای بستهبندی شده با فیلم نانوکامپوزیت رس مشاهده
شد.
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Effect of Nano-composite and Polyethylene Films on Postharvest Quality of
Peach Fruit
Ebrahimi1, H., Abedi2*, B., Bodaghi3, H., Davarynejad4, G. H. and Harati Zadeh5, H.
Abstract
Peach fruit has a short storage life due to high water content and respiration rate. In this study the effect of polyethylene
(PE) and nano-composite (nano-C) packaging films on quality and postharvest life of peach fruit cv. Alberta was
evaluated. Peach fruits were stored at 2°C and 90% RH for 6 weeks. Some properties such as weight loss, fruit
firmness, pH, TSS, TA, color indexes, browning, microbial contamination and polyphenol oxidase activity were
evaluated weekly. Results showed that both films could maintain fruit qualitative and quantitative properties better than
the control. Application of nano-C and PE films led to delay in fruit softening, decrease in weight loss, fruit color
darkness, internal browning and polyphenol oxidase in compression with the control. Application of both films resulted
in low changes in TA, TSS and pH when compared control. Nano-C film caused a decrease in microbial contamination,
whereas the highest microbial contamination observed in polyethylene one. Results also showed that the effect of nanoC film on the maintenance of fruit quality properties such as lightness index, chroma, hue, TA, browning, microbial
contamination and polyphenol oxidase activity were more than PE film. In general, application of nano-C may be a
useful way for the reduction of fruit weight loss and maintenance of peach quality during cold storage.
Keywords: Storage life, Browning, Polyphenol oxidase
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