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چکیده
امروزه استفاده از محصوالت غذایی آماده مصرف در حال گسترش است و افزایش ماندگاری این محصوالت ،توجه
محققین را به خود جلب کرده است .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر فیلم زیست تخریب پذیر فعال برپایه سلولز
باکتریایی حاوی اسانس رزماری و نانوذرات اکسید روی (( )ZnOدر دو غلظت  2/5و  5درصد وزنی فیلم سلولز) بر
روی خواص شیمیایی ،ترکیبات تغذیهای و کیفیت میکروبی دانههای انار آماده مصرف در طول  12روز نگهداری در
دمای  °4Cبود .همچنین تأثیر تابش دهی فیلمهای حاوی  ZnOبا نور  UVدر طول موج  245nmبه مدت  10دقیقه بر
روی عملکرد نانوذرات  ZnOمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که اسانس رزماری باعث کاهش  pHو نانوذرات
 ZnOباعث افزایش  pHدانههای انار در طول نگهداری میشوند .همچنین فیلمهای فعال در حفظ بریکس دانههای انار،
موثرتر از فیلم شاهد بودند .نمونههای در تماس با فیلم حاوی  5درصد  ZnOو تابش دهی شده با نور  ،UVدر روز
دوازدهم ،باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی ( 43/5درصد) و بیشترین میزان ویتامین ث ( 64/3میلی گرم بر میلی لیتر) را
نشان دادند .با این وجود ،تأثیر اسانس رزماری در حفظ خصوصیات رنگی انار بیشتر از نانوذرات  ZnOبود و نمونه
تیمار شده با فیلم حاوی  5درصد اسانس رزماری ،در روز آخر نگهداری ،باالترین اندیس * )18/00( aو کمترین اختالف
رنگ کلی ( ) 1/61با نمونه انار تازه را نشان داد .نتایج آزمون میکروبی نشان داد که نانوذرات  ZnOدر کنترل رشد
باکتریها موثرتر از اسانس رزماری عمل میکنند و تابش دهی نور  UVنیز فعالیت ضدمیکروبی آنها را افزایش میدهد.
جمعیت کپک و مخمر تا روز چهارم نگهداری افزایش یافت اما پس از آن رو به کاهش گذاشت .بطور کلی ،نمونههای دانه
انار در تماس با فیلم فعال حاوی نانوذرات  ZnOتابش دهی شده ،بهترین خصوصیات شیمیایی و میکروبی را در طول
نگهداری نشان داد اما تأثیر اسانس رزماری در حفظ رنگ نمونهها بیشتر از  ZnOبود.
واژگان کلیدی :انار ،فیلم سلولز باکتریایی ،اسانس رزماری ،نانوذرات  ،ZnOبار میکروبی
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مقدمه

دانههای انار به بازار را کاهش میدهد (کالب و

توسعه زندگی ماشینی ،تمایل به استفاده از محصوالت

همکاران.)2012 ،

غذایی آماده مصرف و فراوری شده را افزایش داده

استفاده از سیستمهای بسته بندی نوین یکی از

است .امروزه این سهولت مصرف ،عالوه بر وعدههای

راهکارهای مناسب جهت افزایش ماندگاری دانههای انار

غذایی ،در مورد میوهها و سبزیجات نیز صدق میکند.

محسوب میشود .بسته بندیهای فعال از جمله

ال مصرف آن
انار از جمله میوههایی است که معمو ً

مهمترین انواع بسته بندیهایی هستند که تأثیر آنها بر

سخت تر از سایر میوههاست (اسماعیل و همکاران

روی حفظ کیفیت دانههای انار مورد مطالعه و بررسی

.)2012

قرار گرفته است (لوپز روبیرا و همکاران 2005؛ ماقومی

انار ( )Punica granatum Lمیوهای متعلق به خانواده

و همکاران 2013؛ کاپتانکو و همکاران  .)2015فیلمهای

 Punicaceaeو بومی ایران تا مناطق هیمالیا میباشد و

ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ،جاذبهای اکسیژن و

به صورت گسترده در هند ،ایران ،ایاالت متحده آمریکا،

اتانول از جمله مهمترین انواع بسته بندیهای فعال مورد

ترکیه و اسپانیا کشت داده میشود (دومال و همکاران،

استفاده در صنایع غذایی محسوب میشوند.

 .)2014میوه انار یک میوه غیر فرازگرا ،با سرعت تنفس

از انواع مختلفی از پلیمرهای سنتزی و بیوپلیمرهای

نسبتاً پایین میباشد و بالغ شدن در این گیاه قبل از

طبیعی برای تولید بسته بندیهای فعال مواد غذایی

برداشت رخ میدهد (اوگرادی و همکاران  .)2014دانه

استفاده میشود .سلولز باکتریایی 1که توسط باکتری

انار حدود  60درصد کل وزن میوه را تشکیل داده و

استیک اسید گونه گلوکونوباکتر زایلنیوس 2بهدست

شامل حدود  80درصد عصاره و  20درصد ماده خشک

میآید ،یک بیوپلیمر با کاربردهای مختلف غذایی و

است .انار همچنین منبع غذایی بسیار غنی از آنتی

غیرغذایی است .غشای نانوالیاف سلولز باکتریایی ،یک

اکسیدانهای پلی فنلی ،آنتوسیانینها و تاننها میباشد

ماده زیست تخریب پذیر با ماهیت بسیار بلورین و با

(سریکومار و همکاران .)2014 ،انار عالوه بر

ظرفیت جذب مایعات باال میباشد .همچنین مقاومت

ویژگیهای تغذیهای ،دارای اثرات درمانی و سالمت

مکانیکی قابل توجه آن بدلیل ماهیت بلورین و قدرت

بخش مختلفی است (آویرام و دورنفلد 2001؛ اسماعیل

تشکیل پیوند بین مولکولی زیاد ،کاربردهای گستردهای

و همکاران.)2012 ،

را پیش روی این بیوپلیمر میکروبی قرار داده است (شاه

بسیاری از مصرف کنندگان میوه ،تمایل زیادی به

و همکاران .)2013 ،مزیت مهم دیگر نانوالیاف سلولز

استفاده از میوه انار دارند .اغلب آنها به دلیل مصرف نه

نسبت به سلولز گیاهی ،درجه خلوص صددرصد و عدم

چندان آسان این میوه ،انواع دیگری از میوهها را ترجیح

وجود ناخالصیهای همی سلولزی و لیگنینی در آن

میدهند .در این زمینه ،فرآوری میوه انار به صورت

میباشد (راجواده و همکاران .)2015 ،ساختار شبکهای

دانههای انار آماده مصرف میتواند یک راه حل مناسب

سه بعدی نانوالیاف سلولز باکتریایی با اندازهی منافذی

برای افزایش مصرف انار باشد (ماریا و همکاران،

در گسترهی  120-160نانومتر آن را قادر میسازد که

 .)1996با این وجود ،خارج کردن دانهها از پوسته

به عنوان حامل ترکیبات ضدمیکروبی یا آنتی اکسیدانی

چرمی باعث از دست دادن کیفیت کلی میوه پس از

عمل نموده و در رهاسازی کنترل شدۀ آنها ایفای نقش

ذخیره سازی در شرایط یخچال (مانند آسیب سرمایی،

کند (شی و همکاران .)2014 ،مطالعات مختلفی بر روی

افت وزن ،فساد میکروبی ،تغییرات بیولوژیکی قهوهای
شدن) میشود و همین امر قابلیت تجاری سازی عرضه

1. Bacterial cellulose

2. Gluconacetobacter xylinus
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تولید بسته بندیهای فعال از نانوالیاف سلولز باکتریایی

پذیر ضدمیکروبی وجود دارد (یو و همکاران2009 ،؛ لی

صورت گرفته است (جیپا و همکاران2012 ،؛ گائو و

و همکاران ،2010 ،ویسنتینی و همکاران.)2010 ،

همکاران2014 ،؛ شاه محمدی و الماسی.)2016 ،

یکی از نکات مهم در مورد فعالیت ضدمیکروبی

از انواع مختلفی از ترکیبات ضدمیکروبی میتوان در

نانوذرات اکسید روی ،تشدید فعالیت آنها تحت تأثیر

تولید بسته بندیهای فعال استفاده نمود .اسانس

تابش نور فرابنفش میباشد (میلز و همکاران.)2006 ،

رزماری یکی از قدیمیترین نگهدارندههای طبیعی

تحت تأثیر تابش نور  ،UVنانوذرات  ZnOخاصیت

محسوب میشود .رزماری گیاه دارویی است که به طور

فوتوکاتالیستی پیدا کرده و اکسیژن محیط را جذب

گسترده در سراسر جهان استفاده میشود .عصاره و

نموده و به شکل  H2O2آزاد میکنند .بنابراین تابش نور

اسانس رزماری به عنوان ترکیبی با فعالیت آنتی

فرابنفش از یک طرف باعث کاهش غلظت اکسیژن در

اکسیدانی و ضدمیکروبی باال پذیرفته شده است (پنگ،

محیط شده و از طرف دیگر به تقویت نقش ضدمیکروبی

 .)2005اسانس از برگ گیاه رزماری به دست میآید و

این نانوذرات کمک میکند (نوروزی  .)1390با وجود

به دلیل دارا بودن ترکیبات فنلی متعدد مانند دی ترپنها

تأثیر نور فرابنفش در افزایش خاصیت ضدمیکروبی

و تری ترپنهای فنلی ،اسیدهای فنلیک و فالوونوئیدها از

نانوذرات  ،ZnOاستفاده از این تکنیک در نگهداری مواد

قدرت آنتی اکسیدانی باالیی برخوردار است و همچنین

غذایی ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

خاصیت ضدمیکروبی در برابر طیف وسیعی از

مطالعات مختلفی بر روی تأثیر اسانس رزماری و

میکروارگانیسمها نشان میدهد (شهیدی  .)1997از

نانوذرات اکسید روی در افزایش ماندگاری محصوالت

اسانس رزماری در تولید انواع مختلفی از فیلمهای فعال

غذایی مختلف صورت گرفته است (هویزمن و همکاران

استفاده شده است (سیدیم و ساریکوس 2006؛ عبداللهی

1994؛ نام و همکاران 2006؛ لی و همکاران 2011؛ پانهآ

و همکاران .) 2012

و همکاران  .)2014با این وجود ،تأثیر این دو نگهدارنده

یکی دیگر از ترکیباتی که بعنوان ماده ضدمیکروبی

بر روی افزایش ماندگاری دانههای انار آماده مصرف

اخیراً مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است،

مورد بررسی قرار نگرفته است .همچنین از سلولز

نانوذرات فلزی اکسید روی ( )ZnOمیباشد .خاصیت

باکتریایی در تولید فیلم فعال به منظور نگهداری

ضد میکروبی ترکیبات اکسید روی از گذشته بسیار

دانههای انار استفاده نشده است .هدف از این پژوهش،

دور شناخته شده و کاربردهای فراوانی در ضدعفونی

استفاده از غشای سلولز باکتریایی حاوی اسانس

کردن وسایل پزشکی ،تصفیه آب و بهبود زخمها ،تولید

رزماری و نانوذرات اکسید روی در دو غلظت مختلف

کرمها ،لوسیونها و پمادهای ضدباکتری دارد (گجار و

بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی دانههای

همکاران .)2009 ،اکسید روی یکی از پنج ترکیب اصلی

انار در طول  12روز نگهداری در دمای یخچال بود.

روی است که اخیراً بعنوان ماده بیخطر توسط سازمان

همچنین تأثیر تابش دهی نور  UVدر افزایش عملکرد

غذا و داروی آمریکا تشخیص داده شده است (اسپیتیا و

بستهبندیهای حاوی نانوذرات  ZnOمورد مطالعه قرار

همکارانف  .)2012خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات

گرفت.

اکسید روی در برابر باکتریهای گرم منفی بیشتر از
باکتریهای گرم مثبت است (شاه محمدی و الماسی
 .)2016گزارشهای متعددی در زمینه استفاده از
نانوذرات  ZnOدر تولید بسته بندیهای زیست تخریب
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مواد و روشها

و  5درصد وزن خشک سلولز باکتریایی ،در  20میلی

مواد

لیتر آب مقطر پخش شد و امولسیفایر توئین  80به

انار رقم کاشمر دانه ریز از بازار تبریز تهیه شد.

میزان  20درصد وزن اسانس اضافه شد .پس از همزدن

نانوذرات اکسید روی با میانگین قطر ذرات  30nmاز

مخلوط به مدت  10دقیقه در  ،2000rpmامولسیون تهیه

شرکت پیشگامان نانومواد ایرانیان (مشهد ،ایران)

شده به پلیت حاوی غشای سلولز باکتریایی با قطر 10

خریداری شد .سلولز باکتریایی تولید شده بهوسیله

سانتی متر منتقل شد و در دمای محیط به مدت 24

باکتری گلوکونوباکتر زایلنیوس به شکل غشاهای ژل

ساعت خشک شد تا فیلم فعال سلولز باکتریایی حاوی

مانند از شرکت نانونوین پلیمر (ساری ،ایران) تهیه شد.

اسانس رزماری بدست آید ( .)RE2.5%, RE5%به

مهمترین ویژگیهای غشای سلولز باکتریایی استفاده

منظور تهیه فیلمهای حاوی نانوذرات  ZnOنیز مشابه

شده ،عبارتند از :میانگین قطر نانوالیاف ~ ،45nmدرجه

همین روند اجرا شد ZnO .در غلظتهای  2/5و 5

بلورینگی ~ 78%و درجه خلوص  99درصد .ظروف پلی

درصد وزن خشک سلولز باکتریایی ،در  20میلی لیتر

استایرنی و لفافهای پلی اتیلنی جهت بسته بندی

آب پخش شد و پس از تیمار اولتراسوند ( AS ONE

شرکت توان صنعت کرمانشاه

مدل  USD 4Rساخت ژاپن) به مدت  10دقیقه در

خریداری گردید .کلیه مواد شیمیایی و محیطهای کشت

فرکانس  40کیلوهرتز ،دیسپرسیونهای نانوذرات به

مورد استفاده در انجام آزمونها از نماینده شرکت

سطح فیلم سلولز درون پلیت منتقل گردیده و در دمای

( Sigma-Aldrichآمریکا) تهیه شد.

محیط خشک شدند (( )ZnO2.5%, ZnO5%شاه محمدی

استخراج اسانس رزماری

و الماسی .)2016 ،به منظور مطالعهی تأثیر نور  UVبر

گیاه رزماری ( )Rosmarinus officinalisاز یک عطاری

فعالیت  ،ZnOدستهای از فیلمهای حاوی  ،ZnOبه مدت

تهیه شد و اصالت جنس و گونهی آن توسط آزمایشگاه

 10دقیقه در معرض تابش نور  UVبا طول موج nm

گیاه شناسی گروه زراعت دانشگاه ارومیه ،مورد تأیید

 245در فاصله  20سانتی متری از سطح فیلم قرار

قرار گرفت .به منظور استخراج اسانس رزماری ( )REاز

گرفتند (.)ZnO-UV2.5%, ZnO-UV5%

روش تقطیر آبی استفاده شد .بدین صورت که برگهای

آماده سازی و بسته بندی دانه های انار

رزماری به نسبت  1به  5با آب مقطر مخلوط شده و در

میوههای سالم و بدون ترک خوردگی انار از سردخانه

دستگاه کلونجر ،به مدت  4ساعت تحت عملیات استخراج

به آزمایشگاه انتقال داده شدند .ابتدا میوهها توسط آب

اسانس قرار گرفت .اسانس بدست آمده ،تا زمان

مقطر شسته شده و خشک شدند .سپس به کمک چاقوی

مصرف در ظروف تیره رنگ و در دمای یخچال

تیز و استریل ،از ناحیه مرکزی به دو نیم بریده شدند.

نگهداری شد.

دانههای انار به صورت دستی و در شرایط بهداشتی

تولید غشاهای فعال سلولز باکتریایی

ایزوله ،از پوست جدا شدند و به مدت  10دقیقه در

روش افزودن ترکیبات ضدمیکروبی به فیلم سلولز

محلول پرکلرین  5%غوطه ور شدند .برای نگهداری

باکتریایی بدین صورت بود که محلول حاوی اسانس یا

دانههای انار آماده مصرف از ظروف پالستیکی پلی

نانوذرات  ZnOبر روی غشای مرطوب سلولز

استایرنی  200گرمی استفاده شد و از لفاف پلی اتیلنی

باکتریایی در داخل یک پلیت ریخته شده و پس از خشک

شفاف با درزبندی حرارتی به عنوان بسته بندی نهایی

شدن ،تمامی ترکیب فعال جذب غشای خشک شده

محصول استفاده شد .فیلمهای فعال تولید شده ،در

میشد .برای این منظور ،اسانس رزماری در مقادیر 2/5

ابعاد  5×10 cm2بریده شده و در کف ظروف پالستیکی

دانههای انار از
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تعبیه شدند .دانههای انار در تماس با فیلم خالص سلولز

موج  520نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

باکتریایی و همچنین نمونههای انار بدون فیلم نیز

( )Unico, UV2100, Germanyخوانده شد .غلظت اسید

بعنوان نمونه شاهد مورد استفاده قرار گرفتند .سپس

آسکوربیک با استفاده از منحنی استاندارد تهیه شده از

مقادیر  150گرم از دانههای انار ،توزین شده و بر روی

غلظتهای مختلف اسید آسکوربیک و  DCIPمحاسبه

فیلمهای فعال داخل ظروف ریخته شدند .پس از

شد و به صورت میلی گرم اسید اسکوربیک در میلی

درزبندی حرارتی لفافهای بسته بندی ،نمونهها به مدت

لیتر آب انار گزارش شد (کالب و همکاران .)2013

 12روز در دمای  4درجه سانتی گراد نگهداری شده و

تعیین قدرت آنتی اکسیدانی انار

در دورههای زمانی صفر 8 ،4 ،و  12روز ،آزمونهای

قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد در آب انار ،بوسیله

فیزیکوشیمیایی ( ،pHمیزان اسید اسکوربیک ،قدرت

توانایی در بیرنگ نمودن محلول متانولی ارغوانی رنگ

آنتی اکسیدانی ،خواص رنگی) ،میکروبی و حسی بر

2و-2دی فنیل پیکریل هیدرازیل ( )DPPHاندازه گیری

روی نمونههای انار انجام گرفت (کالب و همکاران

شد .نیم میلی لیتر از آب انار تیمارهای مختلف به 5

 .)2013آب میوه مورد نیاز برای آزمونهای مربوطه به

میلی لیتر محلول متانولی  0/004درصد  DPPHافزوده

صورت دستی با استفاده از فشار دست و فیلتراسیون

شد .بعد از  30دقیقه نگهداری در دمای اتاق ،میزان

از طریق توری تمیز استخراج شد (زهران و همکاران

جذب در طول موج  517 nmتوسط دستگاه

.)2015

اسپکتروفتومتر در مقایسه با نمونه شاهد قرائت شد.

روش های انجام آزمون

قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد  DPPHبر اساس

تعیین مواد جامد محلول کل ( )TSS(1بریکس)

درصد به صورت زیر محاسبه شد (قاسم نژاد و

بریکس عصاره انار بر اساس استاندارد ملی ایران

همکاران :)2013

شماره  2685توسط رفراکترومتر مدل

Bertuzzl

()1

Ablank  Asample

 Lattometroاندازه گیری شد.

 100

اندازه گیری pH

 Ablankمیزان جـذب شـاهد (متانول) و  Asampleجـذب

Ablank

DPPH scavenging activity (%) 

 pHآب انار استخراج شده از دانهها توسط  pHمتر مدل

نمونـه اسـت.

 )HI96100( HANNAاندازه گیری شد.

تعیین خواص رنگی

اندازه گیری اسید آسکوربیک

تجزیه و تحلیل رنگ دانههای انار در روز دوازدهم

غلظت اسید آسکوربیک دانههای انار بر اساس کاهش

نگهداری توسط دستگاه هانتر لب ()Minolta, CIE Lab

رنگ ترکیب 6و-2دیکروفنل ایندوفنل ( )DICPتوسط

صورت گرفت و در آن فاکتورهای رنگی برحسب

اسید آسکوربیک اندازه گیری شد .در این روش یک

روشنایی (* ,)Lقرمزی-سبزی (* )aو زردی-آبی (*)b

میلی لیتر از آب میوه دانههای انار با  3میلی لیتر اسید

مورد محاسبه قرار گرفت .همچنین اختالف رنگ کلی

متافسفریک  1درصد مخلوط شده و پس از سانتریفیوژ

دانههای انار در روز دوازدهم ،با دانههای انار تازه در

کردن در  2000gبه مدت  10دقیقه و در دمای محیط,

روز اول آزمون ،با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد

مقدار  0/5میلی لیتر  DCIPبه محلول سانتریفیوژ شده

(کالب و همکاران:)2013 ،

اضافه شد .سپس میزان جذب اسید آسکوربیک در طول

()2



0.5

1 . Total Soluble Solids



E  ( a1  a0 )2  ( b1  b0 )2  ( L1  L0 )2
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 b1 ،a1و  L1پارامترهای رنگی تیمارهای مختلف در روز

داری بر تغییرات  pHدر نمونههای در تماس با ZnO

دوازدهم و  b0 ،a0و  L0پارامترهای رنگی دانههای انار

نداشت.

تازه در روز اول آزمون میباشند.

به طور کلی تغییرات  pHبا دالیل مختلفی در ارتباط

آزمون میکروبی

است .از جمله عوامل موثر در تغییر  pHدر حین

شمارش کلی میکروارگانیسمهای مزوفیل هوازی بر

نگهداری دانههای انار ،میتوان بدین موارد اشاره نمود:

روی محیط کشت  PCA1طبق استاندارد ملی ایران

تغییر در شرایط بیوشیمیایی میوه ،آهسته تر شدن

شماره  5484و شمارش کلی مخمر و کپک روی محیط

سرعت تنفس و فعالیت متابولیک ،مصرف اسیدها ضمن

کشت  2 PDAنیز طبق همان استاندارد ملی ایران انجام

تنفس در طول ذخیره سازی و فعالیت میکروبی و تولید

شد و نتایج به صورت  CFUgr-1گزارش گردید.

متابولیتهای اسیدی (زهران و همکاران .)2015

تجزیه و تحلیل آماری

بنابراین پیش بینی کاهش یا افزایش  pHدر میوههایی

همۀ آزمونها در سه تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل

مانند انار در طول دوره ذخیره سازی امر مشکلی است.

بر پایه طرح کامالً تصادفی انجام شدند .تحلیل و

نتایج این تحقیق مطابق با نتایج ارگون و ارگون ()2009

ارزیابی ( )ANOVAبا استفاده از نرم افزار آماری

و زهران و همکاران ( )2015بود که افزایش تدریجی pH

 SPSS 21در سطح احتمال  ) p<0/05( 5%و آزمون

انار طی دوره نگهداری سرد را گزارش کردند و در

چند دامنهای دانکن برای تأیید وجود اختالف بین

تضاد با نتایج آیهان و اشتورک ( )2009است که

میانگینها انجام شد.

مشاهده کردند  pHدانههای انار یک کاهش جزئی از 3/3
به  3/1در طول نگهداری نشان میدهد .گل و همکاران

نتایج و بحث

( )2013مشاهده کردند که  pHدر طول ذخیره سازی

میزان pH

توت فرنگی ،در تمامی نمونهها (هم تیمار شده و هم

تاثیر تیمارهای مختلف بر روی  pHدانههای انار در

شاهد) افزایش یافت و افزایش  pHدر شاهد نسبت به

شکل  1نشان داده شده است pH .دانههای انار در روز

توت فرنگی پوشش داده شده با  CMCبیشتر بوده

اول آماده سازی نمونهها برابر  3/67بود .همان طور که

است که این مطابق با نتایج بدست آمده در این پژوهش

مشاهده میشود ،میزان  pHاز روز چهارم در همه

میباشد.

نمونهها شروع به کاهش میکند بجز نمونههای حاوی

احتمال میرود  ZnOبا داشتن خواص ضد میکروبی

 ZnOکه توانستهاند  pHمحصول را بدون تغییر معنی

قوی باعث کاهش رشد میکروارگانیسمها شده و در

دار ( ) p <0/05حفظ کنند .این کنترل  pHتوسط

نتیجه ،باعث عدم تولید متابولیتهای اسیدی حاصل از

فیلمهای حاوی  ZnOتا روز هشتم ادامه داشته است.

رشد میکروارگانیسمها میشود .درنتیجه مصرف

اما در روز دوازدهم ،تفاوت معنیداری بین تیمارهای

اسیدهای آلی در اثر تنفس ،بیشتر از تولید متابولیتهای

مختلف مشاهده نمیشود ( .) p <0/5بطور کلی اسانس

اسیدی در اثر فعالیت میکروبی بوده و  pHرو به

رزماری باعث کاهش  pHو نانوذرات  ZnOباعث

افزایش میگذارد .اما بدلیل اثر کمتر اسانس رزماری در

افزایش  pHشدند .تابشدهی نور  UVنیز تأثیر معنی

کنترل رشد میکروبی ،تولید متابولیتهای اسیدی و
کاهش  pHدر این نمونهها بیشتر بوده است.

1 . Plate Count Agar
2 . Potato Dextrose Agar

تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایي حاوي اسانس رزماري و نانوذرات اکسید روي بر ویژگيهاي شیمیایي ،میکروبي و تغذیهاي دانههاي انار آماده مصرف در 109 ...

شکل  -1تغییرات  pHدر نمونههای انار تیمار شده با فیلمهای فعال حاوی اسانس رزماری و  ZnOدر طول نگهداری در دمای
یخچال
حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندۀ اختالف معنی دار ( )P<0/05در بین زمانها و حروف غیرمشابه کوچک نشان دهندۀ اخـتالف
معنی دار ( )P<0/05در بین تیمارها در هر زمان آزمون است.

مواد جامد محلول کل (بریکس)

بر عدم تغییر بریکس در طول زمان در نمونههای حاوی

منظور از  ،TSSکل مواد جامد محلول در آب است که

فیلم فعال ،ممکن است مربوط به اثر مهاری ترکیبات

ممکن است از نظر ماهیت ،آلی یا معدنی باشند .بریکس

فعال روی تنفس باشد .اسانس رزماری ،با اشباع کردن

برای دانههای انار تازه ،برابر  14/5گزارش شد .نتایج

اتمسفر داخلی بسته از ترکیبات فنولی فرار ،فعالیت

نشان داد که بریکس در طول  12روز نگهداری سرد،

تنفسی انار را کاهش میدهد (سیدیم و ساریکوس

بجز تفاوت جزئی در برخی از نمونهها ،تغییر معنی

 .)2006نانوذرات  ZnOنیز با کنترل فعالیت میکروبی و

داری از خود نشان نداده است (شکل  .)2بیشترین

جذب اکسیژن ،تجزیهی مواد محلول انار را مهار نموده

اختالف معنی دار در بین روزهای نگهداری ،در

و در نتیجه مانع کاهش بریکس میشوند (یو و همکاران،

نمونههای حاوی فیلم خالص و پس از آن در نمونه

 .)2009همان طور که در شکل  2مشخص است ،تحت

کنترل که فاقد فیلم بود مشاهده شد .درحالیکه فیلمهای

تأثیر تابش نور  ،UVنقش فیلمهای حاوی  ZnOدر

فعال قادر بودند  TSSنمونههای انار را در طول زمان

کنترل تغییرات بریکس بیشتر میشود .همان طور که

حفظ کنند .بنابراین مشخص میشود که فیلمهای فعال،

ذکر شد ،تحت تأثیر نور  ،UVفعالیت فوتوکاتالیستی

در کنترل بریکس در طول دوره نگهداری ،موثر بودهاند.

 ZnOبیشتر شده و با جذب اکسیژن ،فعالیت متابولیکی

قند ماده تشکیل دهنده اصلی مواد جامد محلول است و

دانههای انار را متوقف میکند .این نتایج مطابق با

در طی تنفس و دیگر فعالیتهای بیوشیمیایی و همچنین

مطالعات گل و همکاران ( )2013و ژو و همکاران

فعالیت میکروارگانیسمها ،مصرف میشود (گل و

( )2008است که نشان دادند پوشش  CMCمیتواند در

همکاران .)2013 ،نتایج بدست آمده در این پژوهش مبنی

مقایسه با نمونه شاهد مواد جامد محلول را در توت
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فرنگی و گالبی بهتر حفظ کند .در مورد حفظ مواد جامد

نتایج مشابهی به دست آمد .دلیل افزایش بریکس تا روز

محلول در دانههای انار با استفاده از پوشش بره موم و

چهارم ،احتماالً آب اندازی و افت وزن دانههای انار در

متابی سولفیت سدیم (کامل و همکاران  )2015و پوشش

زمانهای اولیه نگهداری باشد که باعث افزایش TSS

آلوئه ورا و پکتین (حسینی و مرادی نژاد  )1394نیز

شده است.

شکل  -2میزان مواد جامد محلول در نمونههای انار تیمار شده با فیلمهای فعال حاوی اسانس رزماری و  ZnOدر طول نگهداری
در دمای یخچال
حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندۀ اختالف معنی دار ( )P<0/05در بین زمانها و حروف غیرمشابه کوچک نشان دهندۀ اخـتالف
معنی دار ( )P<0/05در بین تیمارها در هر زمان آزمون است.

قدرت آنتی اکسیدانی

به طور معنی داری ( )P<0/05رو به افزایش گذاشته

میوه انار بدلیل دارا بودن آنتوسیانین و ترکیبات فنولی

است و مجدداً از روز هشتم کاهش یافته و تا روز

فراوان و همچنین میزان اسید اسکوربیک زیاد ،به باال

دوازدهم در همه نمونهها ثابت مانده است .تأثیر ZnO

بودن فعالیت آنتی اکسیدانی در بین میوهها و تأثیر

در حفظ قدرت آنتی اکسیدانی بیشتر از اسانس رزماری

مثبت آن در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و

بود .بطور کلی نمونه شاهد در روز دوازدهم کمترین

انواع سرطان مشهور است .بنابراین اندازه گیری قدرت

قدرت آنتی اکسیدانی و نمونههای در تماس با فیلمهای

آنتی اکسیدانی این میوه از اهمیت باالیی برخوردار

فعال حاوی  ZnOتیمار شده با نور  UVبیشترین

خواهد بود .فعالیت آنتی اکسیدانی دانههای انار تازه در

فعالیت آنتی اکسیدانی را داشتند .دلیل افزایش فعالیت

این مطالعه ،برابر  25/28درصد بود .نتایج تعیین فعالیت

آنتی اکسیدانی تا روز چهارم را میتوان آب اندازی و

آنتی اکسیدانی تیمارهای مختلف انار در شکل  3ارائه

درنتیجه افزایش غلظت ترکیبات فنولی در میوه انار

شده است .همانطور که مشاهده میشود ،میزان

دانست .شروع تخریب ترکیبات فنولی از روز چهار به

ترکیبات آنتی اکسیدانی در روز چهارم در همه نمونهها

بعد نیز نشان میدهد که تجزیهی این ترکیبات و کاهش

تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایي حاوي اسانس رزماري و نانوذرات اکسید روي بر ویژگيهاي شیمیایي ،میکروبي و تغذیهاي دانههاي انار آماده مصرف در 111 ...

مقدار آنها ،روند آهسته تری نسبت به سایر فعالیتهای

برخی دیگر از محققین نیز گزارش کردهاند که قدرت

متابولیکی در دانههای انار داشته و با اندکی تأخیر

آنتی اکسیدانی دانههای انار تیمار شده با پوششهای

شروع میشود .فیلمهای فعال ،با تغییر اتمسفر فضای

خوراکی یا بسته بندیهای نوین مختلف ،تا روز چهارم

داخلی بسته ،روند تغییرات متابولیکی را کند میکنند و

نگهداری افزایش و پس از آن کاهش یافته است (زهران

همچنین کنترل رشد میکروبی ،مانع تجزیه ترکیبات آنتی

و همکاران 2015؛ آیهان و اشتورک 2009؛ فاول و

اکسیدانی میشود .به همین دلیل ،در حالت استفاده از

اوپارا .)2013

فیلمهای فعال ،کاهشی در فعالیت آنتی اکسیدانی
دانههای انار مشاهده نمیشود.

شکل  -3قدرت آنتی اکسیدانی نمونههای انار تیمار شده با فیلمهای فعال حاوی اسانس رزماری و  ZnOدر طول نگهداری در
دمای یخچال
حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندۀ اختالف معنی دار ( )P<0/05در بین زمانها و حروف غیرمشابه کوچک نشان دهندۀ اخـتالف
معنی دار ( )P<0/05در بین تیمارها در هر زمان آزمون است.

میزان اسید آسکوربیک (ویتامین ث)

نمونهها رو به کاهش گذاشت .با این حال ،میزان کاهش

شکل  4مقادیر اسید اسکوربیک را در نمونههای انار در

آن در نمونههای حاوی  ZnOکمتر از سایر نمونهها

مقدار ویتامین ث در

بوده است .با افزایش غلظت  ،ZnOمیزان حفظ ویتامین

دانههای انار تازه ،برابر  48/8میلی گرم بر میلی لیتر

ث در روز دوازدهم نگهداری افزایش یافت .فیلمهای

بدست آمد .روند تغییرات اسید اسکوربیک ،مشابه قدرت

حاوی اسانس رزماری ،در حفظ ویتامین ث حتی

آنتی اکسیدانی بود .همان گونه که مشخص است ،میزان

ضعیفتر از نمونههای شاهد عمل نمودند .این امر نشان

اسید آسکوربیک در روز چهارم افزایش معنی داری

میدهد که قدرت روبش اکسیژن موجود در هوای بسته

( )p<0.05را نشان داد .اما از روز هشتم در همه

بندی توسط نانو ذرات  ZnOبیشتر از تأثیر ترکیبات

طول نگهداری نشان میدهد.
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فرار اسانس در تغییر اتمسفر داخل بسته بوده است .با

فرآوری شده با هوای گرم و بسته بندی شده با اتمسفر

این وجود ،تابش نور  UVنتوانست تأثیر معنی داری در

اصالح شده با اکسیژن و دی اکسید کربن انجام دادند

حفظ ویتامین ث ایجاد کند .این پدیده نشان میدهد که

مشخص شد که بسته بندی با اتمسفر اصالح شده با

بجز کاهش اکسیژن در دسترس ،عواملی دیگری نیز در

اکسیژن در دمای  45درجه سانتی گراد در مدت زمان

حفظ ترکیبات آنتی اکسیدانی در انار از جمله

 14روز انبار داری سرد ( 4درجه سانتی گراد) بهتر

اسیداسکوربیک موثر میباشند .بعنوان مثال ،در تحقیقی

توانسته بود ویتامین ث را حفظ کند.

که ماقومی و همکاران ( )2013بر روی دانههای انار

شکل  -4میزان اسکوربیک اسید در نمونههای انار تیمار شده با فیلمهای فعال حاوی اسانس رزماری و  ZnOدر طول نگهداری
در دمای یخچال
حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندۀ اختالف معنی دار ( )P<0/05در بین زمانها و حروف غیرمشابه کوچک نشان دهندۀ اخـتالف
معنی دار ( )P<0/05در بین تیمارها در هر زمان آزمون است.

خواص رنگی

دوازدهم با انار تازه در روز اول را نشان میدهد .همان

ویژگیهای رنگی دانههای انار یکی از پارامترهای مهم

طور که مشخص است ،میزان * a* ،Lو * bدر همۀ

تأثیرگذار در پذیرش این محصول میباشد .مقادیر *،L

تیمارها نسبت به دانههای انار در روز اول آزمون،

* aو * bدانههای انار در روز اول آماده سازی نمونهها،

کاهش یافتهاند اما این کاهش ،در نمونه شاهد و نمونه

بترتیب برابر  19/32 ،14/28و  4/91بودند .مقادیر باالتر

حاوی فیلم خالص سلولز باکتریایی بیشتر از سایر

اندیس * aنسبت به سایر پارامترها ،نشان دهندۀ درجه

نمونههاست .با افزودن ترکیبات فعال به فیلم سلولز،

قرمزی باالتر و غالب بودن رنگ قرمز در این میوه

ثبات رنگ دانههای انار بیشتر شده و پارامترهای رنگی

میباشد .همچنین اندیس * Lنیز حد قابل قبولی داشته و

پس از دوازده روز ،بطور معنی داری باالتر از نمونه

نشان دهنده روشنایی مطلوب دانههای انار است .جدول

شاهد بود .بطوریکه نمونه در تماس با فیلم حاوی %5

 ،1شاخصهای * a* ،Lو * bدانههای انار در روز
دوازدهم نگهداری و همچنین اختالف رنگ آنها در روز

اسانس رزماری ،بیشترین میزان روشنایی (اندیس

*)L

تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایي حاوي اسانس رزماري و نانوذرات اکسید روي بر ویژگيهاي شیمیایي ،میکروبي و تغذیهاي دانههاي انار آماده مصرف در 113 ...

و شاخص قرمزی (اندیس * )aرا در روز دوازدهم نشان

حاوی  5درصد  ZnOو تابش دهی شده با نور ،UV

داد.

اختالف رنگ کمتری داشت .دلیل این امر را میتوان به

اختالف رنگ کلی دانههای انار با نمونهی روز اول،

فراریت ترکیبات موثر اسانس رزماری در مقایسه با

فاکتور مناسب تری جهت توصیف روند تغییرات رنگی

نانوذرات  ZnOنسبت داد .درواقع ترکیبات اسانس با

است .هرچه  ∆Eکوچکتر باشد نشان دهندۀ تغییرات

اشباع کردن محیط داخلی بسته و قرارگیری بر روی

رنگی کمتر و شباهت بیشتر انار از نظر خواص رنگی به

دانههای انار ،واکنش پذیری آنتوسیانینها با اکسیژن را

نمونهی تازه میباشد .همان طور که در جدول 1

کاهش میدهند اما نانوذرات  ZnOقادر به ایجاد چنین

مشخص است ،با استفاده از اسانس رزماری و

الیه محافظی نیستند .در مورد تأثیر مثبت پوشش دهی

نانوذرات  ،ZnOمیزان  ∆Eرفته رفته کاهش مییابد.

با ترکیبات فعال و بیوپلیمرهای مختلف در حفظ خواص

بطور کلی تأثیر اسانس رزماری در حفظ خصوصیات

رنگی انار ،نتایج متعددی گزارش شده است که موید این

رنگی دانههای انار بیشتر از نانوذرات  ZnOبود و

تأثیر اسانسها و عصارههای گیاهی میباشند (کرمی

نمونههای حاوی  5و  2/5درصد اسانس رزماری

مقدم و همکاران 2014؛ اوز و اولوکانل .)2012

کمترین اختالف رنگ را نشان دادند و پس از آنها تیمار
جدول  -1شاخصهای رنگی (* a* ،Lو * )bدانه های انار در روز دوازدهم نگهداری و اختالف رنگ کلی ( )∆Eآنها با انار تازه در
روز اول آزمون

تیمارها

*L

*a

*b

∆E

Control

10/1±33/21a

11/0±79/56a

4/0±82/32c

8/0±50/67e

Pure film

10/0±55/87a

13/1±96/32b

5/0±59/34d

6/0±56/87d

RE2.5%

13/0±75/78c

17/0±97/21e

4/0±77/09c

1/0±45/98a

RE5%

14/1±16/21c

18/0±00/00e

5/0±84/45d

1/0±61/22a

ZnO2.5%

12/0±33/54b

14/0±37/09c

3/0±94/67b

5/0±50/18c

ZnO5%

12/0±72/67b

14/0±58/13c

3/0±01/44a

5/0±33/98c

ZnO.UV2.5%

13/0±38/89c

13/0±82/11b

5/0±10/87d

5/0±57/00c

ZnO.UV5%

13/0±16/56c

15/1±63/09d

4/0±09/45b

3/0±94/54b

حروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهندهی وجود اختالف معنی دار در سطح  5درصد است (.)P<0/05

کیفیت میکروبی

میزان افزایش مربوط به نمونه شاهد بود (افزایش

نتایج آزمون شمارش کلی باکتریایی دانههای انار در

 9/32 CFU.gr-1در طول  12روز) .این امر نشان دهندۀ

جدول  2ارائه شده است .شمارش کلی نمونههای انار،

استعداد باالی دانههای انار به فساد میکروبی در طول

در روز اول و بالفاصله پس از خارج کردن دانهها از

مدت نگهداری میباشد .با این وجود ،در نمونههای در

داخل غالف ،برابر  1/11 CFU.gr-1بود .همان طور که

تماس با فیلمهای فعال ،این روند افزایشی کندتر بوده

مشخص است ،بار میکروبی تمام نمونهها با گذشت

است .اسانس رزماری در کنترل افزایش بار میکروبی

زمان بطور معنی داری افزایش یافته است و بیشترین

موثر بود اما تأثیر نانوذرات  ZnOمخصوصاً در حالت
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استفاده از تابش نور  ،UVبیشتر بوده است .فیلم حاوی

نانوذرات  ZnOنیز با جذب اکسیژن و تولید گونههای

 5درصد  ZnOو تابش دهی شده با نور  ،UVکمترین

اکسیژنی فعال به مرگ باکتریها کمک میکنند .تابش

شمارش میکروبی در روز دوازدهم را نشان داد .نکته

نور  UVخاصیت فوتوکاتالیستی  ZnOرا افزایش داده و

قابل تأمل در مورد تغییرات بار میکروبی این است که

فعالیت روبشی اکسیژن توسط این نانوذره بیشتر

فیلمهای فعال تنها در تماس با الیه زیرین دانههای انار

میشود و درنتیجه خاصیت ضدمیکروبی آن افزایش

بودهاند ،اما نمونه برداری از دانههای انار جهت انجام

مییابد .این پدیده ،در مطالعات پیشین بر روی نانوذرات

آزمونها از تمامی قسمتهای انار صورت گرفته است.

 ZnOنیز به اثبات رسیده است .کالب و همکاران ()2013

این امر نشان میدهد که صرفاً تماس فیزیکی بین

و قاسم نژاد و همکاران ( )2013نیز به ترتیب تأثیر بسته

فیلمهای فعال و دانههای انار ،جهت ایفای نقش محافظت

بندی با اتمسفر اصالح شده و پوشش دهی با کیتوزان

کنندگی آنها الزم نیست .درواقع ،ترکیبات فعال اسانس

را بر کنترل افزایش بارمیکروبی دانههای انار در طول

رزماری و نانوذرات  ZnOبا تغییر اتمسفر محتوی

نگهداری به اثبات رساندهاند.

بسته ،به کنترل رشد میکروبی کمک میکنند .اسانس

جدول  3شمارش کپک و مخمر نمونههای انار را نشان

رزماری با تبخیر ترکیبات فنولی و اشباع کردن فضای

میدهد.

داخلی بسته ،نقش ضدمیکروبی خود را نشان میدهد.
جدول  -2میزان جمعیت باکتریایی کل ( )CFU.gr-1در نمونههای انار تیمار شده با فیلمهای فعال حاوی اسانس رزماری و
 ZnOدر طول نگهداری در دمای یخچال.

زمان نگهداری (روز)
تیمارها

4

8

12

Control

4/0±33/01Ad

7/1±00/04Be

10/1±43/91Cf

Pure film

4/0±25/67Ad

7/0±35/57Be

9/0±98/31Ce

RE2.5%

3/0±11/48Ac

5/0±45/44Bd

7/0±21/78Cd

RE5%

3/0±19/11Ac

5/0±00/76Bd

6/0±56/45Cc

ZnO2.5%

3/0±00/54Abc

4/0±33/67Bc

4/0±98/07Cb

ZnO5%

2/0±55/07Ab

3/0±52/37Bb

4/0±09/56Ca

ZnO.UV2.5%

1/0±38/79Aa

2/0±87/56Ba

3/0±38/09Ca

ZnO.UV5%

1/0±16/32Aa

2/0±89/16Ba

3/0±23/77Ca

حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندۀ اختالف معنی دار ( )P<0/05در بین زمانها و حروف غیرمشابه کوچک نشان دهنـدۀ اخـتالف
معنی دار ( )P<0/05در بین تیمارها در هر زمان آزمون است.

تأثیر فیلم فعال سلولز باکتریایي حاوي اسانس رزماري و نانوذرات اکسید روي بر ویژگيهاي شیمیایي ،میکروبي و تغذیهاي دانههاي انار آماده مصرف در 115 ...
جدول  -3میزان جمعیت کل کپک و مخمر ( )CFU.gr-1در نمونههای انار تیمار شده با فیلمهای فعال حاوی اسانس رزماری و
 ZnOدر طول نگهداری در دمای یخچال.

زمان نگهداری (روز)
تیمارها

4

8

12

Control

2/0±87/34Ab

2/0±05/11Bbc

1/0±93/32Bbc

Pure film

2/0±43/12Ab

2/0±28/65Ac

2/0±38/11Ac

RE2.5%

2/0±42/15Ab

2/0±00/64Abc

1/0±81/68Ab

RE5%

1/0±79/21Aa

1/0±54/54Ab

1/0±45/09Ab

ZnO2.5%

1/0±45/34Aa

1/0±09/21Aab

0/0±98/07Aa

ZnO5%

1/0±68/17Aa

1/0±43/65Ab

ND

ZnO.UV2.5%

1/0±54/65Aa

1/0±07/76Aab

0/0±97/39Aa

ZnO.UV5%

1/0±98/32Aa

0/0±79/33Ba

ND

 :NDزیر حد تشخیص؛ حروف غیرمشابه بزرگ نشان دهندۀ اختالف معنی دار ( )P<0/05در بین زمانهـا در یـک ردیـف و حـروف غیرمشـابه
کوچک نشان دهندۀ اختالف معنی دار ( )P<0/05در بین تیمارها در یک ستون است.

میزان کپک و مخمر برای انار تازه ،برابر صفر بود .به

رشد این میکروارگانیسمها نداشته است .درحالیکه

طور کلی کپکها نسبت به باکتریها سرعت رشد

قاسم نژاد و همکاران ( )2013کاهش جمعت کپک و

کمتری دارند تا جاییکه اگر شرایط برای رشد باکتریها

مخمر در دانههای انار پوشش داده شده با کیتوزان در

مساعد باشد معموالً رشد و تکثیر کپکها کمتر است.

طول  12روز نگهداری در دمای یخچال را گزارش

همان طور که در جدول  3مشخص است ،جمعیت کپک

نمودند.

و مخمر در روز چهارم در همه نمونهها افزایش یافته و
پس از آن ،تا روز دوازدهم کاهش یافته است .دلیل این
ال تأثیر اسانس و  ZnOبر روی رشد و تکثیر
امر احتما ً
جمعیت باکتریایی و فراهم شدن شرایط برای کپکها تا
روز چهارم باشد .اما از روز هشتم به دلیل تولید
متابولیتهای ثانویه توسط خود کپکها و سایر
میکروارگانیسمها ،شرایط برای رشد این ارگانیسمها
مهیا نمیشود .با توجه به نتایج جدول  3مشخص است
که تأثیر نانوذرات  ZnOو همچنین تابش دهی نور UV

بر روی کپک و مخمر نیز بیشتر از اسانس رزماری
میباشد .آیهان و اشتورک ( )2009نشان دادند که
جمعیت کپکها در همه نمونههای دانههای انار شاهد و
بسته بندی شده تحت اتمسفر اصالح شده ،زیر حد
تشخیص بود و این نوع بسته بندی ،تأثیری بر روی

نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ،طراحی یک بسته بندی فعال با
استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی
طبیعی ،به منظور افزایش ماندگاری دانههای انار آماده
مصرف بود .نتایج ثابت کرد که استفاده از این نوع
فناوری ،در کاهش تنفس و کاهش بار میکروبی مفید
بوده و در عین حال ،تأثیر زیادی بر روی خواص رنگی
محصول ندارند .مشخص شد که استفاده از بسته بندی
فعال حاوی نانوذرات  ZnOاثر بیشتری نسبت به
اسانس رزماری بر حفظ خصوصیات کیفی دانههای انار
دارد .همچنین در ادامهی پژوهشهای محققین پیشین،
ثابت شد که تابش دهی نانوذرات  ZnOبا نور ،UV
فعالیت فوتوکاتالیستی آن را افزایش داده و نقش
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میتوان محصول جدید دانههای انار آماده مصرف را به

ممانعت کنندگی آن در پیشگیری از فساد میکروبی و

بازار مصرف ایران ارائه نمود بطوریکه ماندگاری و

 نتایج این پژوهش ثابت کرد.شیمیایی را افزایش میدهد

.خصوصیات کیفی خود را در طول نگهداری حفظ نماید

که با استفاده از فیلم زیست تخریب پذیر سلولز
،باکتریایی و با افزودن ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی
منابع مورد استفاده
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Abstract
Nowadays, the using of ready to eat food products is growing and the shelf life increasing of these
products has been attracted attention of researchers. The aim of this research was to investigate the
effect of bacterial cellulose based biodegradable active film containing Rosemary essential oil (RE)
and ZnO nanoparticles (at concentrations of 2.5 and 5% wt. of cellulose) on the chemical properties,
nutritional components and microbial quality of ready to eat pomegranate arils during 12 days
storage at 4 °C. Also the effect of UV irradiation at 245 nm for 10 min on the performance of the
ZnO loaded films was evaluated. Results exhibited that the RE causes to decrease and ZnO causes
to increase of pH during storage. Also, the active films were more effective than control film in the
maintenance of arils Brix. The 5% ZnO loaded and UV irradiated sample had the highest
antioxidant activity (43.5%) and vitamin C content (64.3 mg/ml) at day 12. Nevertheless, the effect
of RE on the color properties of pomegranate arils was more than ZnO and 5% RE loaded sample,
exhibited the highest a value (18.00) and the lowest total color difference (1.61) with fresh arils.
The results of microbial evaluation showed that the ZnO nanoparticles were more effective than RE
in the control of bacterial growth and also the UV irradiation increased the antimicrobial activity of
ZnO. The yeast and mold content was increased up to day 4 but was diminished after that.
Generally, the pomegranate arils stored in contact with irradiated ZnO loaded active films, had the
best chemical and microbial quality attributes but the effect of RE on the color preserving of arils
was more than ZnO.
Key words: Pomegranate, Bacterial cellulose film, Rosemary essential oil, ZnO nanoparticles,
Microbial count

