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 چکیده

هدی  سفدی و   بندی  بدر زید اط رتوبدو و ویژ دی     این پژوهش به بررسی تأثیر پوشش خوراکی لیپیدی  و اتسفد ر بفد ه   

اسد ایرا   نی( و زونو لیفدرو  وزنی/وز %5/0هی توسط زوم کیرنوبی ). کشسشپردازددس گیهی )بیفو و رنگ( کشسش زی

بندی  شدینی. روندی    خد  بفد ه  تحدو  وزنی/ وزنی( پوشش داده شینی. سپس در دو شدرایط اتسفد ر  زوسدولی و     5/0%)

 ،Cº20هدی  ه  ه نگهدیار  در دزی  12هی  سفی در تی تغییرا  رتوبو، سخ ی بیفو و پیراز رهی  رنگی در کنیر ویژ ی

هی  سفی و دس گیهی نی  توسط ضدریب هسبفد گی پیرسدوط    زورد بررسی قرار  رفو. ضریب هسبف گی داده 50و  35

افد ایش ییف ده اسدو.     ،هی س  ی به دلیل کیهش زح و  رتوبون ییج نشیط داد بی  ذشو ززیط در تسیم نسونهزحیسبه شی. 

  شدیهی  زوم کیرنوبی رونی تغییر رتوبو و بیفدو کندیتر از نسونده    هی  دارا  پوشش لیپیی  به ویژه پوششازی در نسونه

( زی اط افو رتوبو را کیهش داده و ز ویقبیً کی یدو بیفدو را بدرا     P<05/0دار  )پوشش لیپیی  به تور زونی. بوده اسو

از یدیز   رد.تدر  س دظ کد   بنی  تحو خ  نی  رتوبو و بیفو زحصو  را برا  زی  بدیش بف ه کنی.تر  س ظ زیزی  بیش

دار زطلوبیو رنگ کشسش شدیه اسدو بدی    اس ایرا  بیعث کیهش زونیسضور پوشش زونو لیفرو  سفی رنگ نشیط داد

سضدور پوشدش   دییه نشی.  شیهی  دار  بین از ییز رنگ کشسش سیو  پوشش کیرنوبی و نسونهسی  هیچ ت یو  زونیاین

بنی  تحدو اتسفد ر   کیسو. بف ه  *L  را اف ایش داد و از زقیار عید  زؤل ه *ΔEو  *a* ،b خوراکی لیپیی  پیراز رهی 

بندی  زوسدولی   تدر از بفد ه  بنی  تحو خال بیشدر بف ه *bو  *Lچنین پیراز رهی  شی. هم *ΔEخال بیعث کیهش فیک ور

اس  یده از پوشش زوم کیرنوبی بده   نشیط دادهی  سفی و دس گیهی هرا بین داد زیید تی بفییر زیید بود. ن ییج هسبف گی 

در س دظ رتوبدو و بیفدو و ز ویقبدیً افد ایش ززدیط        توانی تکنید  اق صدید  زدؤثر    بنی  خ  زیویژه در ترکیب بی بف ه

 زینی یر  کشسش بیشی. 

 

 بنی  تحو خ ، بیفو، پوشش لیپیی ، رنگانگور، بف ه: کلیدی گانواژ

 

 مقدمه

mailto:sedaghat@um.ac.ir
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تدرین  تدرین و بدی ارز   ازروزه خشکبیر یکی از پرزصرف

یکدی از ایدن   کشسش شونی. زحصوال  غذایی زحفوب زی

زصدرف نط بده ردور  خدیم و یدی بده        خشکبیر اسو که

 بده زنودور  غدذایی  ط یکی از اج ا  تشکیل دهنیه زوادعنوا

  جسیسرابی)رود و بهبود توم به کیر زیاف ایش شیرینی 

کشور زی یکدی از تولییکنندی یط عسدیه    (. 1390و هسکیراط 

نید    زنیسبییه زیده اول از کی یو و اسوکشسش در جهیط 

 و  عیم یکنواخ ی رنگ زشکالتی چوط؛. ازی برخوردار اسو

 عدیم انطبدی   وهی  بهیاشد ی  بیفو، نیزنیسب بودط ویژ ی

کی یو زحصدو  بدی اسد ینیاردهی  جهدینی و نیکیرنزدی       

شدیه و   فدراور  زحصدو  بیعدث شدیه   سیف م بیزارییبی، 

رسدی  قیسو جهینی به فدرو  زدی    تر ازنهییی بفییر پییین

کشدسش بده   (. بی توجه به اهسیو اق صدید   1388، توسی)

کی یدو   هی  ارتقدی  بررسی رو  ،ویژه در بخش ریدرا 

و  اشددرفی) اسددوا  دارا  اهسیددو ویددژه و زینددی یر  نط

   (.1384هسکیراط، 

کشدسش،   چدوط هدم هی  خش  غنی از قنی نگهیار  فراورده

هی بده هدم و   زنجر به چفبییط نط خش تو ، انجیر و خرزی

در هنگددیم . شددودزددیا  سددخو در ن یجدده ایجددید کلوخدده 

  بین به دلیل نشو شربو و نی  کم بودط فیرله بنی بف ه

هدی  سدل یکدی از به درین راه  . شودتشییی زیذرا  این پیییه 

ه هی  خدوراکی بده ویدژ   برا  این زشکل اس  یده از پوشش

(. 2008وار ددیو و هسکددیراط ) هددی  لیپددی  اسددو پوشددش

  نددیزکی از زددواد قیبددل پوشددش خددوراکی بدده عنددواط الیدده

شود که جهو پوشش دادط سدط  زدواد   خوردط توریف زی

و هسکدیراط،   علیخینیخوراکی زورد اس  یده قرار زی  یرد )

تواننی اهیافی چوط بهبدود ادیهر و   هی زی( این پوشش1387

رتوبدو، تدأخیر در تغییدرا  ندیزطلوب رندگ و       س ظبیفو، 

 زیندی یر  زحصدو ،   ا ، افد ایش توم، بهبود ارز  تغذیه

و  زیکروبدی  سسدال   و زکینیکی ریزی  ایجید جلو یر  از

 هدی  زیدیط  و غدذایی  زدیده  تخریدب  از جلدو یر   درن یجده 

چدوط کشدسش دنبدی  کنندی     اق صید  را در زحصوالتی هدم 

هدی  اخیدر تحقیقدی  ز ودید  در     در سدی   .(2007بیلیوین )

هی  خوراکی به تنهدییی یدی   از انواع پوشش  اس  یده ززینه

در ترکیب بی زواد زیفو فوی  بدی اهدیاف زخ لدف بدر رو      

تددیلن  و بددرا  زلددی   انجددیم شددیه اسددو. زخ لددفخشددکبیر 

به  را ( پوشش خوراکی کی وزاط و کیزئینی 2012هسکیراط )

زنوددور بهبددود کی یددو قطوددی  ننینددیو نیسدده خشدد  شددیه 

( از پوشدش کیرنوبدی   2014جو و هسکدیراط ) اس  یده کردنی، 

. کدیهش  بهدره  رف ندی  به زنودور افد ایش زیندی یر  سدیب     

هددی  خشددکبیر  چددوط پفدد ه،  ددردو،  اکفییاسددیوط داندده

زخ لدف در  هی  خوراکی توسط پوشش و غیرهززینی بیدام

نیدی و  )خشدنود   هی  اخیر زدورد تحقیدب بدوده اسدو    سی 

زدین و کراچ دی    ،1392زقصودلو و هسکیراط  ،1392ریاقو 

 (2013، عبیالحب و هسکدیراط  2012، زهییر و هسکیراط 2007

رتوبدو  س ظ بیفو، به زنوور هی  خوراکیپوششچنین هم

سدی  و هسکدیراط   )بدی  لو  زردنبر ده و اف ایش زیندی یر   

هدیت ی و  ) زورد زطیلوه قرار  رف ه اسونی  و خرزی  (2010

بنددی  بددر . هسچنددین تددأثیر اتسفدد ر بفدد ه (1392هسکددیراط 

   زردنلدو، اف ایش زینی یر  خشکبیر  چوط خرزدی، بر ده  

و پف ه توسط زحققدین زخ لدف ردور      و رد خش ،تو 

داوود  قییفده ، 1391و هسیزی  غی دهیز چرا رف ه اسو )

الددیین ، تددی 1385زرتضددو  و هسکددیراط ،1389و هسکددیراط 

فدددر و ، شدددیییط2011کریفددد وپولوو و سدددین لی ، 1384

تدأثیر  ازدی تدیکنوط   (. 2005و کلینگل در   تدیر  ، 2008هسکیراط 

هی  خدوراکی  بنی  در کنیر اس  یده از پوششاتسف ر بف ه

زورد نززدوط نبدوده    کی ی کشسش سب  قلسیهی  بر ویژ ی

زدوم   سدیو  پوشدش  هدی   اسو. لذا در این تحقیب کشدسش 

کیرنوبددی و زونو لیفددرو  اسدد ایرا  تحددو اتسفدد ر هددوا  

هددی بنددی  و خصورددیی  کی ددی نطزوسددولی و خدد  بفدد ه

رتوبو در کنیر توم و پدذیر    درریهسچوط بیفو، رنگ، 

 زورد پژوهش قرار  رفو.کلی زحصو  

 

 مواد و روش ها

 مواد

رقدم عفدگر    کشسش سب  قلسی به رو  تی ابی از انگور 

تهیدده شددی.   زحلددی زشددهی  بیغددی  از جسددآ نور  شددیه 

 ، آمریکا   اسد ایرا  از شدرکو سدیینس لدب     لیفرو زونو
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 و و آمریکاا  زددوم کیرنوبددی از شددرکو سددیگسی نلددیریچ   

نی. تهیدده شددی  از شددرکو زددر   80ازولفددی ییر تددوئین  

 تحدو  کدیال  ندوین   از شدرکو  نید   بندی   بف ه هی کیفه

   شی. خرییار 

 خوراکیتهیه پوشش 

 Cº 85کیرنوبی و زونو لیفرو  اسد ایرا  در دزدی     زوم

زی اط شونی. بوی از رسییط دزی  نب به این دزی  ذوب زی

زونو لیفددرو   وزنددی/ وزنددی زددوم کیرنوبددی و یددی   5/0%

)بده   80تدوئین   به نب زقطر اضدیفه شدی. سدپس   اس ایرا  

بدده ( وزنی/وزنددی %5/0بدده نفددبو   عنددواط ازولفددی ییر 

بی سدرعو  ،  1و توسط ی  هس ط سرارتیازولفیوط اف وده 

زده شدددی دقیقددده هدددم 3دور در دقیقددده بددده زدددی   1200

 .  (2012، زهییر و هسکیراط 2012کیوزیریلی و هیبینگر )

 هاکشمش دهیپوشش

، بدده رو  1، زطددیبب جددیو   هددیکشددسش دهددیپوشددش

تدی  در دزی  زحیط  هیکشسش سپس. انجیم شیور  غوته

زلددی خشدد  شددینی )اسدد ینیارد  %13رسددییط بدده رتوبددو 

هدی   در کیفده  هدی کشدسش بنی  بف ه .( 3122ایراط، شسیره 

زیکدروط   80ضدخیزو   ی( ب2PE|PA|PE)  پالس یکی سه الیه

 دس گیه هدنکلسن  توسطهوا  زوسولی و خ   اتسف ر تحو و 

(Model: A200, Netherlands) هدی  رور   رفو. کشسش

 ºC35) تفدریآ شدیه  شرایط دزییی ( و  ºC20) دزی  زحیطدر 

 (.2009الیف کراپ) نگهیار  شینی ه  ه 12به زی  (  50و 

 گیری درصد رطوبتاندازه

 672  شدسیره  اسد ینیار زلدی ایدراط    تبدب رتوبو  درری

  یر  شی.انیازه

 آزمون بافت

بیفدو سدیاکلر نیدرو  الزم در تدی نززدوط ن دوذ         3سخ ی

 در  هی توسط دس گیه تحلیدل اسو. سخ ی دس گیهی کشسش

Texture analyzer model: QTS-25   بیفدددو )نسییددده

)Brookfield, USAاز هدر   کشسش عید 10 یر  شی. ( انیازه

                                                 
1  Heater shaker 
2 Polyethylene / Polyamid / Polyethylene 
3  Hardness 

زدورد نززدوط   تیسیر بی در نور  رف ن دس ور الوسل دس گیه 

ت  سدیکله   ن وذ تفو قرار  رف نی. نززوط بیفو بر اسیو 

و ز در  زیلدی  2قطر ز ر و سین ی 10تو  به  ا زیلهب بی پرو

ردور   رفدو.    ز در در دقیقده   زیلدی  60بی سرعو پدروب  

 ز در زیلدی  3زقیار سرکو پروب پدس از تشدخین نسونده    

 (.   2011توریف شی. )رو  و هسکیراط 

 

 تیمارهای مورد پژوهش  -1جدول 
 بندیاتمسفر بسته پوشش خوراکی کد تیمار

TCoP1 - هوا  زوسولی 

TCoP2 -  خ 

TMgaP1  هوا  زوسولی *اس ایرا  زونو لیفرو 

TMgaP2  خ  *اس ایرا  زونو لیفرو 

TCarP1 هوا  زوسولی *زوم کیرنوبی 

TCarP2  خ  *زوم کیرنوبی 

زقطر در نودر  رف ده شدی    نب وزنیدرری وزنی/ 5/0غلوو پوشش  *

به عندواط ازولفدی ییر ترکیدب     80توئین  وزنیدرری وزنی/ 5/0که بی 

 شی. 

 

 ارزیابی رنگ

در این پژوهش از رو  پرداز  تصدویر کدیزپیوتر  بدرا     

 یددر  رنددگ نسوندده بددی اندیازه  بررسدی رنددگ اسدد  یده شددی. 

رددور   CIE L*a*b*  (CIE LAB)اسدد  یده از زددی  

ا  بدین  دازنده  )ش یفیو یدی روشدنییی(     *L فیک ور  رفو.

تیدف رنگدی    *a ر ر )سییه( و ری )سد یی( دارد. فدیک ور  

  *bفدیک ور قرزد  )اعدیاد زلبدو( را و     )اعیاد زن ی( و سب 

قدیدیر  )زبدی  نو  )زقیدیر زلبدو(  دو تیف رنگی زرد فیک ور

  دازنده  بدین  *bو  *aزحدیوده   .کنیرا توریف زی (زن ی

برا  بررسی تغییرا  رنگ  ذکر شیه اسو. -120الی  120

 )ارت دیع( × 5/0× 5/0از ی  جوبه چوبی سییه رنگ بی ابوید 

وا  10زه دیبی فلوئورسدنو )   16ز ر زکوب که توسط 8/0

شدی اسد  یده  ردیدی.    پرداز  زدی سین یس ر( نور  40 ،تو 

 زگدی پیکفدل   8تصویربردار  توسدط دوربدین دیجی دیلی    

(Canon EOS powershot, taiwan) 20  و از فیردددله 

هی توسط پرداز  عکس ز ر سط  نسونه انجیم شی.سین ی
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 و انجدیم  رفدو   Image-J 1.44اف ار پرداز  تصویر نرم

بده ردور  زفد قیم توسدط پال دین       RGBفضی  رنگی 

Color space converer  به فضی  رنگیLab  تبییل شی

( در *E∆ت ددیو  رنددگ کددل ) (. 1385)زحبددی و هسکددیراط 

هدی  رندگ در   فضی  بین زوقویدو  *CIE L*a*bسیف م 

بدده تددور برابددر  ترکیبددی از     *E∆اسددو.  CIEفضددی  

  بددی نسوندده( *L*, a*, b) هددی زخ صددی هددی  ت ددیو 

 . (2000پالتینیوتیس و ون فیپُلس، )اس ینیارد اسو 
 

      ∆E*=[(∆L*)2+(∆a*)2+(∆b*)2]0/5                  ]1[ 

 

 ارزیابی حسی  

زددرد(  8زط و  8ارزیددیب سفددی )  16هددی توسددط  کشددسش

نزوز  دییه و بی اس  یده از زقییو هیونی  توردی ی  نیسه

-30. ارزییبیط سفی بی رندج سدنی   ارزییبی شینی ا نقطه 5

 دروه علدوم و ردنییآ     دانشدجو   27بدین  سی  و  از   23

غددذایی دانشددکیه کشددیورز  دانشددگیه فردوسددی زشددهی   

تودم   4تشدخین  ارزییبدیط،  زویدیر ان خدیب   . ان خیب شینی

اسدد وسی  سددیگیر و در  سفیسددیو غددذایی وارددلی، عددیم 

دس رو بدودط در تدی عسلیدی  نزدوز  و ارزیدیبی بدود.       

ن دره(   8هی بده ردور   روهدی )دو  دروه     نزوز  ارزییب

 انجدیم شدی کده تدی نط     ی  جلفه دو سدیع ه رور  و در 

زدورد  خصوردیی    و اهسیو نززوط، شیوه انجیم ارزیدیبی 

 (.  2008زلیگیرد و هسکیراط ) تشری  شی ارزییبی

 طرح آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

  کددیزال تصددیدفی بددی نرایددش تددرپ پییددهنززددوط در قیلددب 

تج یه و تحلیل داده بدی  فیک وریل و در سه تکرار انجیم شی. 

و  Minitab 16افد ار  اس  یده از ننیلی  واریینس توسط ندرم 

هی توسط نززوط توکی  و در سط  اتسینیط زقییفه زیینگین

افد ار  درری نجیم  رفو. نسودارهدی بدی اسد  یده از ندرم     95

Excel 2010   .هدی  سفدی و   بفد گی بدین داده  هدم رسم شدی

 ط   ار  شی.وپیرس دس گیهی نی  توسط ضریب هسبف گی

 

 

 بحث و یجنتا 

 درصد رطوبت 

بده  ( %588/9)پوشدش   فیقیهی  برا  نسونه زی اط رتوبو

زدوم   سدیو  پوشدش    نسونده  تدر از دار  کدم زوندی تور 

( %550/10)اسد ایرا   زنو لیفدرو   ( و%816/10) کیرنوبی

دررددی  5ت ددیو  بددین دو پوشددش نیدد  در سددط    . بددود

 از اسد  یده   نید   (2012) هسکدیراط  و تدیلن   دار بدود. زونی

 س ددظ بیعددث را  کی ددوزاط و کیزئینددی  خددوراکی پوشددش

هددیت ی و   دانفدد نی. خشدد  نیسدده هددی ننینددیو رتوبددو

 را( نید  پوشدش خدوراکی پدروتاین خلدر      1392هسکیراط )

عندواط  س ظ رتوبدو و کدیهش چروکیدی ی خرزدی      زوجب

  نیدد  پوشددش ای ولدده  (2012هسکددیراط )و زهیددیر . کردنددی

پنیدددر و  نشیسددد ه نخدددودفرنگی بددده هسدددراه   نبپدددروتاین

سیی ر زوم کیرنوبی را زدینآ از دسدو رفد ن رتوبدو     پالس ی

و  زادهقیسدم بدی ایدن سدی        ردنوبر دانفد نی.   ردو و دانه

را هدی  خدوراکی کربوهیدیراتی    ( پوشدش 2008هسکیراط )

و بدی  ذشدو ززدیط     .نیانف نیهی افو رتوبو کشسش زینآ

(. p<05/0)ییبدی  درردی رتوبدو کدیهش زدی    اف ایش دزدی  

 ºC20هی در س ظ رتوبو در دزی  به رین عسلکرد پوشش

بود و در دزیهی  تفریآ شیه از عسلکرد س یا ی پوشدش  

و در دزدی   دار  کیس ه شی تور زونیدر برابر رتوبو به

ºC50  هدی  دارا   دار بین رتوبو نسونهعسالً ت یو  زونی

نیی و ردیاقو  پوشش و بیوط پوشش دییه نشی. خشنود 

پوشش خوراکی ژالتدین را در   ºC50( نی  در دزی  1392)

دار اعدالم کردندی. بده    س ظ رتوبو پف ه فیقی تدأثیر زوندی  

ز ویقبدیً  بی اف ایش دزی سرکدو پلیسرهدی افد ایش و    عبیرتی 

زنیفذ پوشش بدیزتر شدیه و از خدوام زسینودو کنندی ی      

شود )بیلیوین  یزهی و رتوبو کیس ه زی پوشش در برابر

 (.  1997، زیو و کراچ ی 2012، زهییر و هسکیراط 2007
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بندی بر ثر پوشش خوراکی و اتمسفر بستها -1شکل 

 Cº 50و ج(  Cº 35ب(  Cº20ی الف( رطوبت کشمش در دما

 

دار  را بدددین زیددد اط رتوبدددو  ن دددییج اخددد الف زوندددی 

هوا   و( %631/10بنی  شیه تحو خ  )بف ه هی کشسش

و  نچددددور. (p<05/0)( نشددددیط داد %248/10زوسددددولی )

بنددی  تحددو خدد  و ( هددر دو نددوع بفدد ه2003هسکددیراط )

دانفد نی.   اتسف ر ارالپ شیه را سبب س ظ رتوبو خرزی

(، نیدد  بیددیط داشدد نی تحددو  1385زرتضددو  و هسکددیراط )

هددی  شددرایط خدد ، دررددی کددیهش وزط و زیدد اط زیددوه  

تر اسدو.  چروکییه نفبو به شرایط اتسف ر تغییر ییف ه کم

بندی  شدیه   تر خرزیهی  بف ههی علو افو رتوبو بیشنط

تبدید    را تحو هدوا  زوسدولی یدی اتسفد ر اردالپ  شدیه      

داخل بف ه اعالم کردنی. بدی ایدن   رتوب ی خرزیهی بی زحیط 

و  چراغددی دهددیز ( و 1997و هسکددیراط ) اوزیلگددنسددی  

بنی  را در س ظ رتوبدو  ( اثر اتسف ر بف ه1391هسیزی )

 دار نیانف نی.به ترتیب کشسش و خرزی زونی

 بافت 

 (P<05/0دار  )زوندی هدی  فیقدی پوشدش بده تدور      نسونه

. داشد نی هی  دارا  پوشش لیپیدی   تر از نسونهس  ی بیش

بددی ایددن سددی  بددین دو پوشددش کیرنوبددی و زونو لیفددرو   

د خشکبیر  در زوردار  دییه نشی. اس ایرا  ت یو  زونی

زیننی کشدسش، انجیدر و خرزدی هدر چده زح دو  رتوبدو        

یلی بیسد تر اسو. زحصو  بیالتر بیشی نرزی بیفو نی  بیش

( نی  تأثیر پوشش خدوراکی زئدین ذر    2010و هسکیراط )

تدر  را بر کیهش افو رتوبو کشسش و ز قیبال نرزدی بدیش  

سکددیراط ه ون الددو و دار دانفدد نی. بیفددو دارا  اثددر زونددی

( را بددین دررددی 89/0( نیدد  هسبفدد گی بددیالیی را ) 2012)

  زردنلو و زی اط س  ی دس گیهی به دسدو  رتوبو بر ه

نید  زشدخن اسدو بدی      2تور که در شدکل  سیطه نوردنی.

س  ی در    سرار  نگهیار و اف ایش درجه ذشو ززیط 

 بددی قددودر سقی. (P<05/0) هددی افدد ایش ییفددوتسددیم نسوندده

چنین بی  ذشو ززدیط رتوبدو در نسونده    و هماف ایش دزی 

)زرتضدو  و   شیکیهش ییف ه و ز ویقبیً بیعث س  ی بیفو 

بندی   بفد ه اتسفد ر  اثر (. 1384الیین ، تی 1385هسکیراط، 

-هدی  بفد ه  نسونده  ( وp<05/0) بود دارزونینی  بر بیفو 

نیوتن( در زقییفده بدی هدوا      455/1بنی  شیه تحو خ  )

 .  بودنیتر  نیوتن( دارا  بیفو نرم 507/1زوسولی )

 رنگ 

 *L  در بررسی تأثیر پوشش خوراکی بدر زید اط زؤل ده   

سضور پوشدش   Cº20 هی ن ییج نشیط داد در دزی کشسش

در ازدی  دار  بر ایدن فدیک ور نیاشدو.    خوراکی تأثیر زونی

دار  پوشش خدوراکی بده تدور زوندی     50و  Cº 35 دزی 

در خشکبیر (. *Lتیره سیخو )کیهش فیک ور هی را کشسش

ا  شددیط عیزددل تیددره شددیط زحصددو  بدده واکددنش قهددوه 

شدود. رتوبدو، دزدی و    داده زدی غیرنن یسی زییالرد نفبو 

pH کننیه واکدنش زدییالرد بیشدنی    تواننی عوازل تفریآزی

بیسددیلی و هسکددیراط  (. 1389داوود  و هسکددیراط )قییفدده
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هدی  دارا  پوشدش   تر بودط کشسش( نی  علو تیره2010)

ا  هدی  قهدوه    رنگی پوشدش و واکدنش  زئین را ته ززینه

و هسکدیراط   ر دیو واشیط نن یسی و غیرنن یسی دانف نی. 

دهددی بددی ( پوشددش1391و هسکددیراط ) اجنددورد ( و 2006)

بیزتدیب  ویژ دی   را بده دلیدل تغییدر در   هی  خدوراکی   فیلم

   زورفی کردنی. *Lکیهش پیراز ر  زحصو  بیعث سطحی 

     

 

 

 
بندی بر ش خوراکی و اتمسفر بستهاثر نوع پوش -2شکل 

 Cº 50و ج(  Cº 35ب(  Cº20بافت کشمش در دماهای الف( 

  

دار  خد  بده تدور زوندی     هی  تحدو در نسونه *Lفیک ور 

نید  در زدورد اثدر    ( 2005و کلینگل در )  تدیر  بیش تدر بدود.  

نشددیط دادنددی  بنددی  بددر رنددگ کشددسش   اتسفدد ر بفدد ه 

 *Lهی  سیو  جیذب اکفیژط از فیک ور هی  بف هکشسش

هی عنواط کردندی در سضدور   تر  برخوردار بودنی نطبیش

بر سوبفد راهی  فندوالز     زهی  فنوالعسل نن یماکفیژط 

بی  ذشو ززیط، در هسه  .کنیا  زیهی  قهوهایجید رنگیانه

 قندی بده زدرور ززدیط     .ییبیکیهش زی *Lهی، پیراز ر نسونه

کریف یله  در سط  کشسششونی و در نب سل زیکشسش 

 سیوط در کشسش اج نیب نیپذیر اسود. کریف یلی اشوزی

 اسدو تدرین دالیدل تغییدر رندگ در کشدسش      یکی از زهمو 

هی  ترکیبی  نیشی از واکنش(. 1992و هسکیراط  نکفو )

ش دزدی  به زرور ززیط و بی افد ای ا  شیط غیرنن یسی قهوه

 .(2014و هسکیراط  رنیلووی )ییبیتور خطی اف ایش زیبه

بده   هدی بی اف ایش درجه سرار  در هسده نسونده   *aپیراز ر 

هسچندددین  ( افددد ایش ییفدددو.P<05/0دار  )تدددور زوندددی

تدر   بدیش  *a  هی  دارا  پوشش خوراکی، زؤل ده نسونه

بین دو پوشدش لیپیدی     و  شیهی داش نی نفبو به نسونه

به تور کلی پیراز رهی   دار  وجود نیاشو.اخ الف زونی

هدی   بده تغییدرا  رنگدی نیشدی از واکدنش      a* و L* رنگی

کده  تدور  هی زرتبط هف نی، بها  شیط در بیفو زیوهقهوه

 کیهش ییف ده  L*ا  شیط زقیار هی  قهوهبی اف ایش واکنش

در ید   . )2005و هسکدیراط،   زیندیاال ییبدی ) اف ایش زی a*و

( نشدیط دادندی کده بدی     1385و شدیهی  )  شدواخی بررسی 

کیهشدی و   *Lو  *bکیهش کی یو کشسش، رونی تغییدرا   

a* ( عندواط  2010بیسدیلی و هسکدیراط )   بیشی.اف ایشی زی

افدد ایش رونددی  بیددینگر *bبدده  *aکردنددی افدد ایش نفددبو 

ززددیط  اثددرا  شددیط زردنلددو اسددو.  قهددوههددی  واکددنش

نشدیط داد ایدن پدیراز ر از ززدیط      *aنگهیار  بدر فدیک ور   

دار  اف ایش   چهیرم نگهیار  به تور زونیر ر تی ه  ه

در  *aفدیک ور   و بوی از نط روندی کدیهش نشدیط داد.    ییفو

بنی  تر از بف هدار  کمبنی  تحو خ  به تور زونیبف ه

شدرایط نگهدیار     بده زوندی   تدر کدم  *a  زؤل ه. دیگر بود

اکفدیژط در اتسفد ر    اسو. سضدور زقدیدیر کدم    ترزطلوب

بف ه در کنیر دزیهی  پییین نگهیار  رونی اف ایش فیک ور 

a*  (.2005سیزد )تیر و کلینگ ر زی کنیتردر کشسش را 
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نشیط داد این زؤل ده در   *bاثر پوشش خوراکی بر فیک ور 

تدر از  دار  بدیش هی  دارا  پوشش بده تدور زوندی   نسونه

رنگی زرد پوشش و بیزتدیب   اسو. ته ززینه شیهی  نسونه

پدیراز ر  سطحی سیرله شییی یکی از دالیل این ازر بیشدی.  

b*  کدیهش پیدیا    هدی ایش درجه سرار  در هسه نسونهبی اف

بندی  ن دییج سدیکی از    (. در بررسی اثر بف ه2)جیو   کرد

بنی  تحدو خدال  بده تدور     در بف ه *bاین بود که فیک ور 

 چندین هدم بنی  زوسدولی اسدو.   تر از بف هدار  بیشزونی

بده   *bن ییج سیکی از این اسو که به زرور ززدیط فدیک ور   

 ( کیهش داش ه اسو.  P<05/0دار  )تور زونی

فضدی    *CIE L*a*b( در سیف م *E∆ت یو  رنگ کل )

هر چه زقدیار   .اسو CIEهی  رنگ در فضی  بین زوقویو

تدر بیشدی تغییدر رندگ نفدبو بده       عید  این فدیک ور بدیش  

ث اسدو. سضدور پوشدش بیعد     تر بودهبیش   اولیهنسونه

ترین تغییدر رندگ   . بیشهی شیدار کشسشتغییر رنگ زونی

(∆E*  )فدددرو  زونو لی هدددی  دارا  پوشدددشدر نسونددده

تدر از  دار  بدیش به تور زونی بود که (149/10اس ایرا  )

  شددیهی ( و نسونده 651/9کیرنوبدی )  سدیو  زدوم    نسونده 

اعدالم کردندی    (2013عبدیالحب و هسکدیراط )  ( بود. 731/6)

داده شددیه بدی رددسی کردیدی از نوددر   هددی  پوشدش چلغدوزه 

 پوشدش هدی  بدیوط   هتدر از نسوند  هی  سفدی تیدره  ارزییب

هی دلیدل ایدن ت دیو  را رندگ خدود ردسی بیدیط        ، نطبودنی

نید  اسد  یده از پوشدش     2012زهییر و هسکدیراط  داش نی. 

کیرنوبدی را بدر رندگ    پنیر سیو  زدوم   پروتاین نبای وله

  زؤل ده  دار اعدالم کردندی.    ردنوبر زوندی   ردو و دانده 

∆E* دار  بنی  زخ لف ت دیو  زوندی  در دو اتسف ر بف ه

بنی  شدیه در خد     هی  بف هداشو. به تور  که کشسش

کریف وپولوو و سین لی . نشیط دادنیتر  را تغییر رنگ کم

اتسف ر سیو  زقدیدیر سدیاقلی اکفدیژط را در س دظ      (2011)

نید    (2008فر و هسکدیراط ) شیییط. رنگ  ردو زؤثر دانف نی

بیعث کدیهش تغییدر   را زسینوو تسیو اکفیژط بی زحصو  

دار  بیعث  ذشو ززیط به تور زونی. دانف نیرنگ پف ه 

و هسکدیراط   کیسدکن لوندو  شیه اسو *E∆اف ایش فیک ور 

نی  ااهیر داش نی که اثرا  زن ی چشسگیر بر رو   (2013)

در دزیهدی  بدیالتر و دوره هدی      هدی  زردنلدو  بر ده رنگ 

 .شودتر زشیهیه زینگهیار  توالنی

 ارزیابی حسی 

تدر  را بدرا  بیفدو    هی  سفی از یدیز بدیش  بیفو: ارزییب

 بندی  شدیه در خد    و بف ه هی  پوشش داده شیهکشسش

و افد ایش دزدی     ززیط . بی  ذشو(P<05/0زنوور کردنی )

نی  هس زیط بی کدیهش رتوبدو از از یدیز سفدی      نگهیار 

 (.4)شکل  بیفو کیس ه شی

زونو لیفدرو  اسدایرا    سضور پوشدش خدوراکی    رنگ:

دار از یدیز رندگ شدی. ازدی بدین رنددگ      بیعدث کدیهش زوندی   

  شددیهی کشددسش سددیو  پوشددش زددوم کیرنوبددی و نسوندده

زدیط و افد ایش   زدار  وجود نیاشو.  ذشدو  ت یو  زونی

 (. 4)شکل دزی نی  از از ییز سفی رنگ کیسو 

توم کشسش سیو  پوشش زوم کیرنوبی به در از دو   طعم:

  سدیو     شدیهی و نسونده    دیگر بود و بین نسونهنسونه

دار  دیدیه  پوشش زنو لیفدرو  اسد ایرا  ت دیو  زوندی    

دار  بر تودم کشدسش   بنی  تأثیر زونینشی. اتسف ر بف ه

بی  یشدو ززدیط و نید  افد ایش دزدی  نگهدیار ،        نیاشو.

دار  کیهش ییفو که اس سدیال بده   از ییز توم به تور زونی

دلیل از کیهش رتوبو و ایجید تودم کدیرازلی در دزیهدی     

 (.  1997و هسکیراط،  اوزیلگنبیالتر بود )

 هی  دارا  پوشش خوراکی از پدذیر  نسونه  پذیرش کلی:

کلی بیالتر  برخوردار بودندی. بدی  ذشدو ززدیط و افد ایش      

دار  هی به تور زونیدزی  نگهیار  از پذیر  کلی کشسش

تددرین کیسدد ه شددی. سددخ ی بیفددو و تغییددر رنددگ از زهددم   

هدی  فیک ورهی  زؤثر بر کیهش از ییز پدذیر  کلدی کشدسش   

هی  نگهیار  شیه در خد    بده تدور    چنین کشسشبود. هم

 کی یو به ر  برخوردار بودنی. دار  اززونی

 های حسی و دستگاهیهمبستگی بین داده

( تددی بفددییر 7/0-9/0هسبفدد گی زیددید ) ضددریب پیرسددوط

هی  سفی و دسد گیهی نشدیط   ( را بین داده9/0-1زیید  )

 *b  و زؤل دده بددین از یددیز سفدی رنددگ . (4و  3)جدیو    داد

بده   *aهسبف گی بفییر زیید  وجود داشو. افد ایش نفدبو   

b* زحصو  اسو. بنیبراین بی اف ایش زقدیار     بیرنگینشینه
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b*   هدی   شدود. هسبفد گی بدین داده   از این نفبو کیسد ه زدی

هر چده زقدیار ایدن    زیرا  زن ی اسو.  *E∆ هی  سفی و داده

  تر نفبو به نسونده تر بیشی به زونی تغییر رنگ کمزؤل ه کم

ط رتوبدو و  بین از ییز سفی بیفو و زی ا. زطلوب اولیه اسو

 سخ ی دس گیهی نی  هسبف گی بفییر زیید  وجود داشو.

 

 بر پارامترهای رنگی کشمش ی حرارت نگهداریبندی در سه درجهو نوع بستهاثر پوشش خوراکی  -2جدول 

 L*±sd a*±sd b*±sd ΔE*±sd تیمار 

 گرادي سانتيدرجه 20

TCoP1 90/252±1/693 abc -2/668±0/366 a 5/405±1/011 ab 5/273±1/832 fg 

TCoP2 91/210±0/830 a -2/685±0/372 a 5/725±0/855 cd 4/258±1/060 g 

TMgaP1 88/53±3/95 abc -2/432±0/563 b 6/114±0/470 ef 6/91±3/53 fg 

TMgaP2 89/939±2/797 abc -2/453±0/552 b 6/179±0/447 ef 5/517±2/329 g 

TCarP1 88/17±4/28 c -2/909±0/651 c 5/940±0/708 fc 7/19±4/17 fg 

TCarP2 89/813±2/874 cd -2/923±0/656 c 6/238±0/513 e 5/53±2/708 g 

 گرادي سانتيدرجه 35

TCoP1 89/420±2/353 abc -2/177±0/695 d 4/963±1/615 g 6/321±2/507 fg 

TCoP2 91/031±0/869 ab -2/213±0/698 d 4/982±1/307 g 4/822±1/299 g 

TMgaP1 85/172±5/49 e -1/810±0/623 e 5/167±1/125 bg 10/40±5/14 fg 

TMgaP2 89/282±3/057 abc -1/803±0/619 e 5/504±0/911 bd 6/364±2/671 g 

TCarP1 85/66±5/50 e -1/58±0/435 f 5/138±1/281 bg 9/82±5/45 fg 

TCarP2 88/890±3/50 bc -1/57±0/438 f 5/382±0/987 ab 6/67±3/402 g 

 گرادي سانتيدرجه 50

TCoP1 86/225±4/030 de -1/07±0/758 g 1/377±3/301 ij 10/89±4/97 de 

TCoP2 88/608±2/307 c -1/073±0/761 g 1/753±2/997 h 8/826±3/446 c 

TMgaP1 79/762±8/66 f -1/149±0/731 g 1/04±3/75 k 16/85±8/94 fg 

TMgaP2 81/689±7/52 fg -1/151±0/723 g 1/629±3/22 hi 14/79±7/73 g 

TCarP1 81/98±7/78 fg -0/980±0/756 g 1/26±3/73 jk 14/66±8/41 fg 

TCarP2 82/42±7/33 g -0/986±0/759 g 1/745±2/26 h 14/04±7/82 g 

 ی  زخ لف اسو.درری بین تیسیره 5دار در سط  ونی ر عیم وجود اخ الف زسروف زش ر  در هر س وط نشیط* 

 

 رنگو امتیاز حسی  های رنگیمؤلفههمبستگی بین  -3جدول 

 L* a* b* ∆E* 

 -884/0 921/0 -598/0 835/0 از ییز سفی رنگ

 

 سختیو امتیاز حسی  دستگاهی های همبستگی بین داده -4 جدول

 رتوبو سخ ی دس گیهی 

 963/0 -947/0 از ییز سفی سخ ی
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 Cº 50و ج(  Cº 35ب(  Cº20های حسی در دمای الف( بندی بر شاخصخوراکی و اتمسفر بستهثر پوششا -3شکل 

 

 

 گیرینتیجه

بده س دظ   بنی  تحو خ  بف ه اس  یده از پوشش لیپیی  و

در . کدرد بیفو کشسش تی ززیط نگهیار  کسد   و رتوبو 

عسلکددرد به ددر  زددوم کیرنوبددی خددوراکی پوشددش بددین دو 

 ºC50 این پوشش هی در دزدی  هیچ ی  بی این سی  . داشو

ر  در برابدر افدو رتوبدو زحصدو      ن وانف نی زینآ زدؤث 

بندی  تحدو خد  نید  ضدسن س دظ رتوبدو        بفد ه  ی.بیشن

. دار  کن ر  کرد( را نی  به تور زونی*ΔEتغییرا  رنگ )

اسدد  یده از پوشددش خددوراکی زددوم کیرنوبددی در کنددیر      

تواندی بیفدو، رتوبدو، تودم و     بندی  تحدو خد  زدی    بف ه

 ی.  تر  س ظ کنزطلوبیو زحصو  را برا  زی  توالنی
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Abstract 

The present study investigated the effect of lipid coatings and atmosphere of packaging on 

instrumental and sensory properties (texture and color) of raisin. Raisins were coated with 

carnauba- wax (0.5% w/w) and stearic monoglyceride (0.5% w/w) and raisins packaged under two 

different atmospheric conditions: normal and vacuum. The changes occurred in the moisture 

content, texture, color parameter (L*, a*, b* and ΔE* values) and sensory attributes of raisin were 

determined during 12 weeks of storage at 20°C, 35°C and 50°C. Instrumental and sensory attributes 

were correlated with Pearson Correlation Coefficient. In all samples, the hardness value increased 

along with storage time, while the moisture content decreased. But presence of lipid coating on 

rainsin significantly (P<0.05) decrease loss of water and subsequently maintain quality of texture 

for more time. Vacuum packaging maintained both texture and moisture quality of raisin for more 

time (P<0.05). In sensory evaluation of color the results show that the presence of stearic 

monoglyceride on raisin significantly led to decrease of sensory color score buy there was no 

significant difference between color of carnub-wax coated and uncoated raisin. The results of image 

processing revealed that presence of lipid coating on raisin led to significantly increase in a*, b* 

and ΔE* parameters and decrease in L* parameter. Packaging under vacuum decreased ΔE*. The 

color parameters of L* and b* in vacuum packaging was more than normal packaging. The results 

indicated that strong relationships among instrumental and sensory value. Use carnauba wax coating 

especially in combination with vacuum packaging as a commodious technique has a good potential 

for maintain moisture content and texture quality and subsequently increase shelf life of raisin.  
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