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چکیده
در این مطالعه به منظور ارزیابی ماندگاری خرماا ااا ب باار موبر بای از از روگاار گااز ازز پوشاب اوتاوزاز در
دما ای مختلف در طول فرایند نگهداری خرما استفاده گردید .به گون منظور در قالب طرح سطح پاسخ خرما اای ماورد
ازموز در سه سطح ( )ppm 5 2/5 0به مدت  1ساعت ازز زنی شدند .ساس
سطح (  )% 2 1 0پوشبد ی گردیدند پ

روساپ پوشاب اوتاوزاز نواس در ساه

از بسته بندی به ر ش رجاری موجود در باازار راا پایااز ازمایشاات در

سه دمای  25 15 5 oCنگهداری شدند .نتایج رشد اسک مخگر ا الوفرم ا شاگارش الای بااتری اا نشااز داد ااه
رعداد از ا با افسایب غلظت گاز ازز درصد اوتوزاز مصرفی رابطه معبوس داشته با دما نوس طاول مادت نگهاداری
رابطه مستقوم دارد .با روجه به مسائل اقتصادی رگایال باه اساتفاده از غلظت اای اگتار گااز ازز پوشاب اوتاوزاز
گچنون نگهداری خرما در دما ای اراق در زماز طوالنی جود دارد بر گون اساس داده ا بهونهیابی گردیاد مقاادیر
ازز اوتوزاز دما زماز به ررروب  39/99 22/04 oC 0%/84 2/01 ppmر ز برای خرمایی باا رطوبات  %29پوشانهاد
گردید.
واژگان کلیدی :ازز خرما سطح پاسخ اوتوزاز ماندگاری
دیت -پالم3گویند .گوا ی اسات از خاانواده پالگاساه4ااه ناام

مقدمه
خرما در اتب سنتی با نام "رگبر" نام بارده میشاود

علگی از فاونوب

مووه درختی است اه به فارسی "درخات خرماا" باه
عربی "نخل" به فرانسوی دیتور 1پاالگور 2باه انگلوسای

5

دااتولوفارا ال .میباشاد (مانوبا اسااگا

گباراز .)2012
2

Palmier
Date- palm
4
Plamaceae
3

Dattier

1
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خطاار نااا از خااود باار جااای نگاای گااشارد( .اااولن

خرمای مضاافتی در اساتاز ای ارمااز سوساتاز
بلوچستاز از مهمررین خرما ا شناخته میشود .بطاور

گباراز)2009

الاای سااومون خرمااای ایااراز از نظاار موااساز ااشاات

بر طبق پر ربل مونترال بایستی ااربرد متول بر ماید

محسوب میشاود مواوهای پهان دارد .محصاول ایان

ذاشش شاود از

خرما زیاد

از خرما ای رر میباشد (جهاد اشا رزی

سا یرموادضدعفونی اننده خطرناا

اینر استفاده از گاز ازز اه وچ گوناه باقوگاناده خطار

 .)1378این نوع خرما باا روجاه باه رطوبات بااال جاس

نا از خود بر جای نگی گشارد اثر مخرب بر الیه ازز

خشببار محسوب نگیشود .به طور الای خرماا شاامل

محوپ زیست ندارد روسعه پودا ارده اسات(.پوگنتل

 25درصاااد ساااااارز  50درصاااد گلاااواس ماااواد

گباراز)2009

البومونوئواادی پبتااون اب میباشااد .بعااد ه دارای

گچنااون ازز گااازی اساات ناپایاادار اااه بااه سااوله

یتامون ااای مختلااف از جگلااه

یتااامون C B A

البتر لواااس

E

اانب اااای رادیوشاااوگوایی باااا رخلواااه

نوس امدح معدنی میباشد اه ر ادام از این مواد نقاب

البتریباای رولوااد میشااود (روبوبااانوگلوس

بسااسایی در ساادمتی انساااز ایفااا میاننااد (مورزایاای

 )2003دلول اصلی استفاده از از در فرایناد ای پا

پورفضلی  .)1368رطب مضافتی بدلول داشاتن رطوبات

از برداشاات مووه ااا ساابسی ا غواار فعااال اااردز

زیاد (بوب از  )%14در شرایپ عادی نگهاداری رارش

موبر ارگانوسم ای بوگاریزا

فاسد شده رحت عگل موبر ارگانوسم ا رخگور (رولود

افتاب ا مواد شوگوایی باقوگانده در از ا میباشاد

البل)

ررشودگی (رولود اسود الاتوک اساتوک) ایجااد

میگردد (رریرگوسواز

(ا -دانل

عامل فساد

گباااراز

رخریاب

گباراز .)2012

در ایاان پااژ ب از گاااز ازز پوشااب خااوراای اوتااوزاز

گباراز .)1368

در چند د اه گششاته عدقاه باه اساتفاده از ربنوک اای

بااهعنواز یااک را بااار جهاات افااسایب ماناادگاری خرمااای

جدید مثل :پوشب ای خوراای ازز  ...برای افسایب

اا ب الودگی موبربی در طی د ره نگهداری در

طول عگر نگهداری مواد غشایی افسایب یافتاه اسات .در
بون پوشب ای خوراای اوتوزاز اه از پوسته خارجی
سخت پوستاز بدست می ایاد ساگی نوسات اااربرد
گسااترده ای پواادا ااارده اساات (مااوزارلی

گباااراز

 .)2012فعالوت ضد موبار ب اوتاوزاز ر ی بااتری اا
در اثاار خاصااوت پلیااااروونی از اساات اااه در رشاابول
پلیالبتر لوت ای پوچواده باا پلوگر اای اساودی رولواد
شااده در سااطح ساالول بااااتری مشااارات میانااد
(موزارلی.)1990اوتوزاز باعث محد د شدز رشد طوف
ساااوعی از موبر ارگانوسم اااا میشاااود میرواناااد
بهعنواز ماده موثر برای انترل فساد مووهجاات بعاد از
گباراز  .)2011ازز

برداشت شود (ایدر2010؛ ژانگ
سریعا به ااسوژز ربدیل می شود

وچ گونه باقوگانده

مضافتی

o

دما ای مختلف ( )25 15 5 Cمورد ارزیابی قرار گرفات
نتایج ذاصل از از به منظور یافتن شرایپ بهونه باا ر ش
سطح پاسخ رجسیه رحلول شد.

مواد و روشها
آمادهسازی خرما
رطب مضافتی مورد نواز از چند نفار درخات خرماا در
شهرستاز بم برداشات شاد

پا

از مخلاو ااردز

خرما را زماز انجام ازمایشات به ساردخانه باا دماای
 4 oCانتقال یافت.
ازنزنی
بااه منظااور ازز زناای از دسااتگاه ماادل AS-1200M
استفاده شاد .اینادیبوتور قابال ذگال مادل OZO21ZX

جهت رعوون موساز گاز ازز به موساز صفر را ده قساگت
در مولووز مورد استفاده قرار گرفات .در ایان دساتگاه

.Phoenix dactylifera L

5

بررسي کارایي تیمارهاي گاز ازن ،پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداري خرماي مضافتي و بهینهیابي شرایط نگهداري به روش سطح پاسخ

برای رولود گااز ازز از ااساوژز خاال
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اساتفاده شاد.

اشت پلوت اانت اگار ر ش پور پلوات اساتفاده شاد.

ظرفوت دستگاه  8گرم بر ساعت گاز ازز بوده مواساز

برای شگارش اسک

مخگر از محاوپ اشات ای جای

رولود گاز ازز از طریاق صافحه نگاایب دساتگاه قابال

ساای اگااار ر ش اشاات سااطحی باارای شااگارش

انترل بود .خرما در اوسه مخصوص قارار داده شاد

الوفرم از محوپ اشت مک ااانبی اگاار ر ش اشات

به محفظه دستگاه جهت ااربرد گااز ازز انتقاال یافات.

سطحی استفاده گردید (مسر

خرمای رهوه شده به سه قسگت مسا ی شامل :قساگت

رگامی محوپ ای اشت مصرفی از شارات مار رهواه

ا ل بد ز استفاده از گااز ازز قساگت د م اساتفاده از

گردید.

گاز ازز بگوساز  2/5قسگت در مولووز بگدت یبساعت

طراحی آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری

قسگت سوم نوس استفاده از گااز ازز بگواساز  5قساگت

از انجا اه دش اصلی پژ ب بررسی اثارات متقابال

در مولووز بگدت یبساعت رقسوم گردید (ذبوبای نجفای

فااتور ای موساز گاز ازز مقدار اوتوزاز مصرفی دما

ذداد خداپرست .)2009

گباراز  .)2000ضاگنا

مدت زماز نگهداری در فرایناد نگهاداری خرماا باود

پوششدهی

طرح اماری ر یه سطح پاسخ انتخاب شد (جد ل  .)1از

دررهوه پوشاب خاوراای از رراواب نشاساته خاوراای

این ر نخست بر اساس رعداد فااتور ا سطوح از ا

(شرات بررر)

اوتوزاز ( %85د اساتوله شاده سااخت

مطابق جد ل  2شرایپ  30روگاار معاون شاد ساس

شاارات ام-پاای سااوی ) اسااتفاده گردیااد .باارای رهوااه

ازمایب ا رصادفی شدند  6ربرار نقطه مرااسی جهات

محلولهای  %2 %1اوتاوزاز باه رررواب  20 10گارم

رعوون خطای ازماایب منظاور گردیاد (مونات گاومری

اوتوزاز به گراه  50گرم نشاسته ژالروناه شاده

20

.)1996

مولاای لوتاار گلوساار ل بااه  800مولیلوتاار اب مقطاار اااه

در ر ش  RSMبرای ر متغوار ابساته مادلی رعریاف

ذااا ی  10مولاای لوتاار اسااود اسااتوک (ساااخت شاارات

میشود اه اثار اصلی متقابال فااتور اا را بار ر ی

مجللی) برای ذل شدز اوتوزاز بود اضافه گردید باا

ر متغور جداگانه بواز مینگاید مادل چناد متغواره باه

استفاده از محلول سود  0/1موالر را  pHمعادل عادد 6

صورت زیر میباشد.

محلول به ذجم یک لوتار رساانده شاد.

𝒋𝒙 𝒊𝒙 𝒋𝒊𝜷 𝟏∑𝟑𝒊=𝟏 ∑𝟒𝒋=𝒊+

روتر شد سس

محلول اسودی بد ز اوتوزاز اه  pHاز  6بود بعناواز
شا د برای نگوناه اای فاقاد پوشاب اوتاوزاز ماورد
استفاده قرار گرفت (د رانگو

گباراز .)2006

نگهداری در دماهای مختلف
در ادامه به منظور نگهداری در طول مادت ازمایشاات
خرما ااای روگااار شااده رحاات مقااادیر مختلااف ازز
اوتوزاز در سه دمای  25 15 5 oCدر ز اوساه ای
پلیارولنی داخل انبوبارور نگهداری شدند.
آزمونهای میکربی

+

𝒊𝟐𝒙 𝒊𝒊𝜷 𝟏=𝒊𝟒∑

+

𝒊𝒙 𝒊𝜷 𝟏=𝒊𝟒∑ 𝜷𝟎 +

در معادله ذار شده  Yپاسخ پوببونی شده  β0ضاریب
ثاباات  β44 β33 β22 β11اثاار مربعااات

β13 β12

 β34 β24 β23 β14اثاارات متقاباال بااوده بااه منظااور
رجسیه رحلوال رسام نگودار اای مرباو باه ر ش
سااطح پاسااخ از ناارم افااسار Design-Expert 6.0.2

استفاده گردید.
جدول  -1نمایش متغیرهای مستقل فرایند و مقادیر آنها
عدمت

متغور

+1

0

-1

مستقل
X1

ازز

5

2 /5

0

محلول استریل شده رینگر در اوسه استو مایبر بگادت

X2

اوتوزاز

2

1

0

X3

یک دقوقه مخلو شد بارای شاگارش الای از محاوپ

دما

25

15

5

X4

زماز

20

40

60

 25گرم از خرمای سته گرفته شده با  225مولی لوتار

=𝑌
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جدول  -2تیمارهای بکار رفته به منظور افزایش مدت زمان نگهداری خرما
ر ز

دمای نگهداری

اوتوزاز

ازز

نگهداری

(سلسووس)

(درصد)

(درصد)

روگار

ر ز نگهداری

دمای نگهداری (سلسووس)

اوتوزاز (درصد)

ازز (درصد)

روگار

15

1

0

1

20

5

2

0

16

40

0

5

2

60

25

0

0

17

60

25

2.5

3

20

15

1

2.5

18

40

15

1

4

60

5

0

0

19

60

15

1

2.5

5

20

25

2

0

20

20

5

2

5

6

40

15

2

2.5

21

60

5

2

0

7

20

25

2

5

22

40

15

1

5

8

20

5

0

0

23

40

15

1

2.5

9

20

5

0

5

24

40

15

1

2.5

10

40

15

1

2.5

25

60

5

2

5

11

40

15

1

2.5

26

40

15

0

2.5

12

20

25

0

0

27

40

15

1

2.5

13

60

25

2

5

28

40

25

1

2.5

14

20

25

0

5

29

60

5

0

5

15

40

5

1

2.5

30

60

25

2

0

درصد از ال رغوورات در دامنه مقادیر مورد مطالعاه را

نتایج و بحث
اثر متغیرهای مستقل بر میزان کپک و مخمر

روضوح د د R2 .رعدیل شده

ضاارایب رگرسااووز چندگانااه از طریااق ر ش ذااداقل

ررروب  0/7159 0/7823به دست امدند گویاای از

مربعات به منظاور پوببونای مادل خطای بارای متغوار

ستند اه مدل برازش شده روصوف نسابتا مناسابی از

پاسخ ایجاد شدند با روجه به معنیداری ضرایب مدل

پرااندگی داده ا داشاته اسات .مناساب باودز مادل باا

پوشنهادی زیر ارائه گردید:

استفاده از ازموز فقاداز بارازش ماورد بررسای قارار

)Mold & yeast = +1.42 + (-0.31 ×A) + (-0.32 ×B
)+ (+0.24 ×C) + (+0.65 ×D

ازموز  ANOVAمشخ

نگاود ااه مادل درجاه د م

بوانگر پاسخ با ضرایب مشخ

میباشد.

R2=0/8124

موید این است اه مدل رگرسووز اانب را باه خاوبی
روضااوح داده ماادل باارازش شااده روانسااته 81/24

 R2پوببونای شاده باه

گرفت اه معنیداری نباود (  ) P ˃ 0/05بناابراین مادل
مربااو بااه پوشااب د اای جهاات پوببوناای در رنااج
متغور اااای ماااورد اساااتفاده مناساااب باااوده اسااات.
نگودار ای سه بعدی برای متغور ا در شابل  1ررساوم
شده است.
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شکل -1نمودارهای سه بعدی اثرات متقابل متغیرهای مستقل روی تغییرات کپک و مخمر
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نتایج ازمایشات نشاز داد اه مواساز اساک مخگار باا
افسایب دما زماز نگهداری رابطه مستقوم با افسایب
غلظت گااز ازز نواس غلظات پوشاب اوتاوزاز رابطاه
معبوس دارد .باه طاوری ااه در ر ز  20دماای 5 oC
غلظت  5پیپیام گاز ازز نوس غلظت  %2اوتوزاز اوچ
اسک مخگری جود نداشت ( .)0 log CFU/gدر ذالی
اااه اار چااه در دما ااای باااالرر نگهااداری نوااس عاادم
اسااتفاده از گاااز ازز پوشااب اوتااوزاز بااه ر ز ااای
پایانی ازمایشات نسدیک شادیم مواساز اساک مخگار
افسایب یافت به طوری اه در ر ز  60دمای نگهاداری
 25 oCعدم اساتفاده از گااز ازز پوشاب اوتاوزاز
باااالررین موااساز اسااک مخگاار ()2/77 log CFU/g
مشااا ده گردیااد .نتااایج ذاصاال از مطالعااه مااوریرا
گباراز ( )2011در مورد اثر پوشب اوتوزاز بار الام
بر الی نشاز داد اه موساز اسک مخگر در نگوناه ای
پوشب داده شده نسبت به انواع پوشب داده نشده log

 0/1-8 CFU/gاگتر بود .ایان نتاایج در ماورد پوشاب
د ی ویج باا اوتاوزاز نواس صاادق باود (د رانگاو
گباراز  .)2006ذبوبی نجفابادی

ذاداد خداپرسات

( )2009در مااورد اسااتفاده از گاااز ازز در نگهااداری
خرما اعدم اردند اه رعاداد ا لواه اساک
 3/93 CFU/gپ

مخگار log

از  1ساعت قرار گواری در معار

ازز با غلظت  5 3 1 ppmبه رررواب باه مواساز log
 3/5 3/63 3/8 CFU/gرقلول یافتند اه مطابق نتایج
این رحقوق بود

با افاسایب غلظات گااز ازز مصارفی

بوشترین اا ب در موساز اسک مخگر مشا ده گردید.
گچنون این اا ب در اار ازرباون

گبااراز ()2006

درمورد نگهداری انجور خشک شده مشا ده گردید.
اثر متغیرهای مستقل بر کلیفرم
ضاارایب رگرسااووز چندگانااه از طریااق ر ش ذااداقل
مربعات به منظاور پوببونای مادل خطای بارای متغوار
پاسخ ایجاد شدند با روجه به معنیداری ضرایب مدل
پوشنهادی زیر ارائه گردید:
Coliform = +1.59 + (-0.34×A) + (-0.34 ×B) +
)(+0.26×C) + (+0.71×D

ازموز  ANOVAمشخ

نگود اه مادل خطای بواانگر

پاسخ با ضرایب مشخ

میباشد R2=0/7957 .مویاد

این است اه مدل رگرسووز ااانب را روضاوح داده
مدل برازش شده روانسته  79/57درصد از ال رغوورات
در دامنااه مقااادیر مااورد مطالعااه را روضااوح د اادR2 .

رعدیل شده

 R2پوببونی شده باه رررواب 0/7630

 0/6867به دست امدناد گویاای از ساتند ااه مادل
باارازش شااده روصااوف مناساابی از پرااناادگی داده ااا
داشته است .مناسب بودز مادل باا اساتفاده از ازماوز
فقداز برازش مورد بررسی قرار گرفت ااه معنایداری
نبود (  ) P < 0/05بناابراین مادل مرباو باه پوشاب
د ی جهت پوببونی در رنج متغور ای ماورد اساتفاده
مناسب بوده است .نگودار ای سه بعدی برای متغور اا
در شبل  2ررسوم شده است.

بررسي کارایي تیمارهاي گاز ازن ،پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداري خرماي مضافتي و بهینهیابي شرایط نگهداري به روش سطح پاسخ

شکل  -2نمودارهای سه بعدی اثرات متقابل متغیرهای مستقل روی کلیفرم
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نتایج ذاصل از بررسی اثر متغور اای مساتقل مشاابه

روضااوح داده ماادل باارازش شااده روانسااته 85/43

اثر از ا بر اساک مخگار باود باه طاوری ااه رعاداد

درصد از ال رغوورات در دامنه مقادیر مورد مطالعاه را

الوفرم با افسایب دما

زماز نگهداری رابطه مستقوم

با افسایب غلظت گاز ازز

روضوح د د R2 .رعدیل شده

 R2پوببونای شاده باه

نوس غلظت پوشب اوتاوزاز

ررروب  0/7664 0/8310به دست امدند گویاای از

رابطه معبوس دارد .وچ الوفرمای در روگاار باا غلظات

ستند اه مدل برازش شده روصوف نسابتا مناسابی از

 5 ppmگاز ازز  %2اوتوزاز دماای نگهاداری  5 oCدر

پرااندگی داده ا داشاته اسات .مناساب باودز مادل باا

ر ز  20مشا ده نگردید درذالی ااه بوشاترین مواساز

استفاده از ازموز فقاداز بارازش ماورد بررسای قارار

از در ر ز  60در روگاااار باااد ز گااااز ازز پوشاااب

گرفت اه معنایداری نباود ( )P < 0/05بناابراین مادل

اوتوزاز ااه در دماای  25 oCنگهاداری شاده باود باه

مربااو بااه پوشااب د اای جهاات پوببوناای در رنااج

موساز  2/97 log CFU/gمشا ده شد .نتاایج ماوریرا

متغور اااای ماااورد اساااتفاده مناساااب باااوده اسااات.

گباااراز ( )2011نشااااز داد اااه رعاااداد الوفااارم در

نگودار ای سه بعدی برای متغور ا در شابل  3ررساوم

نگونه ای روگار شده با اوتوزاز نسبت به نگونه انتارل

شده است.

به موساز  1/5 log CFU/gاگتار اسات .نتاایج مشاابهی

شااگارش الاای اام ماننااد اسااک مخگاار الوفاارم بااا

گبااراز ( )2006گاسارش شاد.

افسایب دما زماز نگهداری رابطه مستقوم با افسایب

ذبوبی نجفی خداپرسات ( )2009در ماورد ازز زنای

غلظت گااز ازز نواس غلظات پوشاب اوتاوزاز رابطاه

خرما گسارش اردند اه موساز الوفرم با غلظت گاز ازز

معبااوس داشاات .بااه طااوری اااه در رگااامی نگودار ااا

این گاز رابطاه

باااالررین موااساز شااگارش الاای بااتری ااا در ر ز 60

از قرار گوری باه مادت

دمای نگهداری  25 oCذالت عدم استفاده از گااز ازز

با غلظات  5 ppmرعاداد از از log CFU/g

پوشااب اوتااوزاز مشااا ده گردیااد ( بااه موااساز log

نوس روساپ د رانگاو

نوس زماز قرار گوری خرما در معر
معبوس دارد به طوری اه پ
 60دقوقه

 3/54بااه  0 log CFU/gرسااود .گچنااون ازربااون
گباااراز ( )2006در مااورد انجواار خشااک بااه نتااایج
مشابهی دست یافتند.

 .)3/12 CFU/gنتااایج مشااابهی در مااورد اسااتفاده از
اوتوزاز به منظور پوشب د ی الام بر الی(ماوریرا
گباراز  )2011ویج (د رانگو

گبااراز )2006

اثر متغیرهای مستقل بر شمارش کلی میکروبها

محصوالت مشابه گسارش شده اسات .نتاایج شاگارش

()Total count

الاای بااتری ااای مس فواال در خرمااای روگااار شااده بااا

ضاارایب رگرسااووز چندگانااه از طریااق ر ش ذااداقل

غلظت ای  5 3 1 ppmگاز ازز نشااز داد ااه رعاداد

مربعات به منظاور پوببونای مادل خطای بارای متغوار

از ا از  4/06به ررروب باه 3/5 3/6 3/8 log CFU/g

پاسخ ایجاد شدند با روجه به معنیداری ضرایب مدل

میرسد (ذبوبی نجفی ذداد خداپرست .)2009

پوشنهادی زیر ارائه گردید:
)Total count = + 2.723 + (-0.077×A) + (-0.086×B
)+ (0.042 ×C) + (0.134×D

ازموز  ANOVAمشخ

نگود اه مادل خطای بواانگر

پاسخ با ضرایب مشخ

میباشد R2=0/8543 .مویاد

ایاان اساات اااه ماادل رگرسااووز اااانب را بااه خااوبی

بررسي کارایي تیمارهاي گاز ازن ،پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداري خرماي مضافتي و بهینهیابي شرایط نگهداري به روش سطح پاسخ

شکل  -3نمودارهای سه بعدی اثرات متقابل متغیرهای مستقل روی شمارش کلی
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بهینه یابی

مختلف گاز ازز پوشب اوتوزاز دما اای مختلاف در

در ایاان پااژ ب شاارایپ بهونااه باار اساااس ماناادگاری

نگهداری خرما استفاده گردیاد روگار اای مختلاف در

طوالنی مدت در دمای اراق استفاده اگتر از گااز ازز

ر ز اااای مختلاااف ( 20-60ر ز) ماااورد ازموز اااای

پوشب اوتوزاز رعوون گردید .مقادیر بهونه برای زمااز

موبر باای قاارار گرفتنااد .گااانطور اااه انتظااار میرفاات

پوشاب

پوشب اوتوزاز

ماندگاری دمای نگهاداری مواساز گااز ازز

اوتااوزاز بااه ررروااب  39/99ر ز ppm 22/04 oC

استفاده از غلظت ای باالرر گاز ازز

نوس دما ای پاایونرر نگهاداری در ر ز اای ابتادایی
موجب اا ب بوشتر بار موبر بی میگردید با روجاه

 %0/84 2/01بدست امد.

به ا داش مطالعه در ماورد نگهاداری طاوالنی مادت در
نوس اساتفاده اگتار از گااز ازز پوشاب

نتیجهگیری

دمای اراق

رگایل رولود انندگاز خرماا باه نگهاداری طاوالنی مادت
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Abstract
In this research, the treatment of ozone gas and chitosan edible coating in different treatments were
used during palm date storage in order to evaluate the palm date shelf life and decrease it 's
microbial load. In doing so, the studied dates were treated by ozone in three levels(0,2.5,5ppm) for
1 hours, then they were coated by chitosan in three levels (1,2%) in the form of response surface
design .afterwards the packaging was performed by available commercial methods and until the
end of experiment, they were kept in three temperatures (5,15,25oc).the results of growth of yeast,
molds and coliform and total number of bacteria showed that their number is inversely related to
increasing the concentration of ozone gas and used chitosan percentage and it is directly related to
temperature and storage time with due attention to economic problems, there is tendency to use less
concentrations of ozone gas and chitosan edible coating and also palm date storage in room
temperature for long periods and based on this ,the data were optimized and the values of ozone,
chitosan, temperature and time were suggested for 29% humidity date in order
2.01ppm,0.84%,22.4oc, and 33.99 days .
Keywords: Ozone, Date, Response surface, Chitosan, Shelf life

