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شده اصالح اتمسفر با شده بندیبسته یزردآلو ۀویم یفیک هایویژگی یبرخ راتییتغ  

 

 3کلور طباطبایی رضا و 3هاشمی جعفرسید ،2شهبازی ابراهیم ،*1متولی علی

 

 منههیب  و کشههیو ز  علهه   اانشهههی  ز اعهه ، مهن سهه  اانشههه   اانشههیی ا  و ا شهه ؛ کی شنیسهه  ؛اسههدیاری  ترتیهه   بهه  -3 و 2 ،1

 اررا  میزن  ا ، ،سی   طبیع 

                                                                       9/4/98 پذررش  تی رخ ؛24/10/97 ا ریفت  تی رخ

 

 هچکید

 .سا،آنها مانادااری دورۀ افازای  و هاامياوه کيفيا، حفا  برداشا،  از پا  فرآینادهای در مها  هاایدغدغه از یکی

 اصاح  اتمسافر باا بنادیبساته روش از اساتفاده یکای  هاامياوه مانادااری دورۀ افازای  منظاور باه مه  هایروش از

 زردآلاو ۀمياو بافا،  سافتی و pH  TSS )رنا،  کيفای هاایویژاای برخای تغييارات روناد  حاضر پژوه  در .اس، شده

 سلسايو(   درجاه 8 و 4 محاي،  دماای) نگهاداری دماای ساه در شاده اصاح  اتمسافر بنادیبسته روش از استفاده با

 و 2CO  15% 2O  75% 2N %10 دوم: ترکياا   2CO  4% 2O  88% 2N %8 اول: )ترکياا  مختلاا  اااازی ترکياا  سااه

 بررساای ميکرومتاار  50 و 30) اتاايل پلاای هااایبسااته ضااخام، دو و  2CO  10% 2O  75% 2N %15 سااوم: ترکياا 

 شاي  و صاوودی تيمارهاا تماامی در pH و TSS رنا،  تغييارات شاي  روناد کاه داد نشاان آماده دسا، هبا نتایج شد.

  تاازه ۀمياو باه نسات، بافا، سافتی و pH و TSS رنا،  کلای تغييارات بيشاتری  .اسا، نزولای بافا، سافتی تغييرات

 تيمااار بااه مربااو متر مرباا  نيااوت  باار سااانتی 04/18 و 17/3  6/7  بااریک  درصااد)  72/26 مياازان بااه ترتياا  بااه

 30 بسااته ضااخام، و 2CO  15% 2O  75% 2N %10 اااازی ترکياا  سلساايو(   درجااه 22) محااي، نگهااداری دمااای

 درصاد)  16/14 ميازان باه ترتيا  باه بافا، سافتی و pH و TSS رنا،  کلای تغييارات کمتاری  همچني  بود. ميکرومتر

 سلساايو(  درجااه 4 نگهااداری دمااای تيمااار بااه مربااو متر مرباا  نيااوت  باار سااانتی 49/13 و 11/1  0/2  بااریک 

 4 نگهااداری دمااای در تيمااار بهتااری  بااود. ميکرومتاار 50 بسااته ضااخام، و 2CO  4% 2O  88% 2N %8 اااازی ترکياا 

 بود. ميکرومتر 50 بسته ضخام، و  2CO  4% 2O  88% 2N %8) اازی ترکي  سلسيو(  درجه
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 مقدمه

 بههی مغههذ  خ شههه، ، بسههیی  اسههت ا میهه   ز اآلهه 

 ۀمههیا کهه  بدیکههی وت  نیهه، و پدیسههی  مثهه  معهه ن  مهه اا

 بهه   بههرا  و آرهه مهه  شهههی  بهه  A وردههیمی  بههرا  پیرهه 

 (Haciseferogullari et al., 2005) اسهههت ضهههرو  

 ز اآله  ت لیه  که  میه،ا  ،کشهیو ز  جههیا ۀآمی نیم برابر

  8/7351 میههههینهی  بههههی تهههه  3/431601 کشهههه   ا 

 

 4/18 معهههیا  ،(1395 سهههی  )ا  ههدهههی  ا  کیلههه  ر 

 اعه اا اره  که  اسهت اا هسهد  ههی می   ت لی  از ا ص 

 نشههی  کشهه   ا   ا محصهه   ارهه  ت لیهه  بههی   میهه،ا 

 از بسههیی   میننهه  ز اآلهه  .(Anon, 2016) اههه مهه 

 کهه  اا ا ر بههی  تنفسهه  فعیلیههت و  ط بههت هههیمیهه  

 رهه  تهنف  اهه .مه  افه،ار   ا میه   اره  فسیاپذرر 
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 و قنه هی نشیسهد ، میننه  پیچیه   ههی م لهه   شهسد  

 بهه   ا آنهههی و شهه امهه  هههیسههل   ا  آلهه  اسههی هی 

 تبهه ر  انههر   و O2H و 2CO میننهه  سههیا   هههیرم لههه  

 و حهرا   صه    به  انهر   اره  از مقه ا   که  کن م 

 شهه امهه  آزاا مدیب لیهه  انههر   صهه    بهه  مقهه ا  

(Kader, 2003; Sharon & Martha, 2010). از  

 مههه  زمهی  تهرر ک تهی  ا  ههیمیه   تی است نییز  و ار 

 نهههه ا   م لهه    شههرار  ا  رههی برسههن  مصههر  بهه 

 زمههی  ا  خهه   تههیز  مصههر  بههیزا  کهه  آنجههی از شهه ن .

 اا ا محهه وا  جههذ  قیبلیههت محصهه   ارهه  برااشههت

 مهه   مخدلهه  هههی  وش از اسههدفیا  بههی تههی اسههت نیههیز

 افههت از تههی ااا افهه،ار   ا میهه   ارهه  نهههه ا   زمههی 

 زمههین  مهه   و جلهه  یر  میهه   ارهه  کیفیههت سههرر 

 ,Salehizadeh et al)بیشهه  ا اسههدر  تههرطهه  ن 

 ،محصهه    مینهه  ی   حفهه  هههی  وش از رههه  .(2010

 .اسهت شه   اصهح  اتهسهفر بهی بنه  بسهد  ا  انبی اا  

 قهرا  از اسهت عبهی   شه   اصهح  اتهسهفر بهی بن  بسد 

  ههیز  ترکیهه  بههی فضههیر  ا  نظههر مهه  ا محصهه   ااا 

 قیبلیههت بههی نههیز  فههیل  رهه  بههی کهه  اتهسههفر از مدفههیو 

 احیطهه   یزهههی خههرو  رههی نفهه   برابههر ا  بههی  محههیفظد 

 و تهنف  سهرعت کهیه  سهب  شهرار  اره  ؛اسهت ش  

 محصه   فسهیا آ  انبهی  به  و شه امه  میهروبه   ش 

 ریبهه مهه  افهه،ار  آ  نهههه ا   زمههی  مهه   و کههیه 

(Sivertsvik et al., 2004; Sandhya, 2010). 

 تهنف  فرآرنه هی  بهر شه   اصهح  اتهسهفر ا  نهه ا  

 نههههه ا   عههههر و ا ا هههذمههه  اثهههر اتهههیل  ت لیههه  و

 انبههی اا   خههح  ا   ا تلفههی  و افهه،ار   ا محصهه   

  .(Kader, 2003) اه م  کیه 

 از اسههههدفیا  ا  مخدلهههه  هههههی پهههه وه  ندههههیر 

 انه ا  نههه ا   بهرا  شه   اصهح  اتهسهفر بی بن  بسد 

 اههه مهه  نشههی  غههذار  و کشههیو ز  محصهه    مخدلهه 

 بهههرا  م ههههئ  ههههی  وش از رهههه   وش ارههه  کههه 

 ا  م یلعههی  اسههت غههذار  مهه اا مخدلهه  انهه ا  نهههه ا  

 Peano et)ههههی ا  و پینه  اسهت. فهراوا  آ  یبه ا تبهی 

al., 2014)  ز اآله  میه   نههه ا   فرآرنه  بر سه  بهرا 

 بههی و شهه   اصههح  اتهسههفر بههی بنهه  بسههد  از اسههدفیا  بههی

 ضهخیمت بهی اتهیل  پله  ههی بسهد  ا  ههیمی   ااا  قرا 

 فههیل  و میهههروفیل  پههروپیل ،پلهه  و میهرومدههر 65 و 90

  ونه  که  نه ااا نشهی  زرسهد  ۀتج،ره قیبلیت بی پ شش 

  ا  TSS و بیفههههههت سههههههفد   نهههههه ، تغییههههههرا 

 هههیمیهه   نهههه ا   هفدهه ( )سهه   وز 21 زمههی  مهه  

 بههی (Wei et al., 2017) هههههی ا  و و  .اسههت ن،ولهه 

 کلررهه ، ورنیهه  )پلهه  بنهه   بسههد  مهه اا اثههر بر سهه 

 ا اکههه  قههی   بنهه  بسههد  ا  اتههیل ( پلهه  و سههیلیه  

  پیههر ، بیفههت، حسیسههیت بههر شهه   اصههح  اتهسههفر بههی

 تغییههرا  کهه  نهه ااا نشههی  بهه  تغییههرا  و شهه   ا قههه  

 و اسهت کهدهر اتهیل پله  پ شه  از اسهدفیا  بهی بیفت ا 

 ا  آسهههه  بی  اسهههی  مقههه ا  و CAT فعیلیهههت میههه،ا 

  افهه،ار  کلررهه  ورنیهه  پلهه  و اتههیل  پلهه  هههی بسههد 

  .ریب م 

 ,.Villalobos et al) ههههههی ا  و ورحل بههه  

 ا  انجیههر ۀمیهه  آ ومیتیهه  کیفهه  هههی ور  هه  (2018

 و کرانهه  بر سهه   ا شهه   اصههح  اتهسههفر بنهه  بسههد 

 فههیل  نهه   سهه  از اسههدفیا  بههی  ا انجیههر هههی میهه  

 ،(سههه  ا 16) M10 میهرومدهههر( ø=100) میهروپروفیهههت

M30  و سهه  ا ( )پههن M50  فههیل  رهه  و سهه  ا ( )سهه 

 سهه  ا ( پههن  مدههر،میلهه  ø = 9) فشههرا  کندههر  تحههت

 کهه  ااا نشههی  آنهههی م یلعههی  ندههیر  .کرانهه  بنهه  بسههد 

 مشخصههی  ا  تغییههرا  میهروپروف  اسههی   M50فههیل 

 و بههی ز ر  انهه ازا.مهه  تههیخیر بهه  بیشههدر  ا فههرا  مهه اا

 تههیثیر بر سهه  بههی ,.Zarrinbal et al) (2010 هههههی ا 

 بهر شه   اصهح  اتهسهفر بهی بنه  بسهد  و برااشت زمی 

 نهه ااا نشههی  ز اآلهه   قهه  چنهه  میهه   انبههی   عهههر

 ،ا قهی  ۀههه ا  ز اآله  میه ۀ برااشهت زمهی  ترر منیس 
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 بههی ز ا زمینهه  میهه   پ سههت ) نهه  برااشههت او  ۀمرحلهه

 اثهر آنههی انبهی   عههر افه،ار  ا  و اسهت سهب،( هی له 

  .اا ا اا  معن 

 ,.Tabatabaei et al) ههههههی ا  و طبیطبهههیر 

 ,.Ebrahimian et al)هههههی ا  و ابراهیهیههی  و (2016

 اتهسههفر و  بن بسههد  نهه   امههی، ریتههیث بر سهه  بههی (2015

 نشههی   فرنه  جهه   فههیک هههی ور  هه  بههر شهه   اصههح 

 و کهدههر ضههخیمت  یههال بهه  ل یپههروپ پل  شهه پ نهه ااا

 پ شهه  بهه  نسههبت ،  یاکسه  ههیز بهه  شههدریب  ررنف  پهذ

 بهدههر حفهه  و م لهه   اتهسههفر جههیارا بیعهه  ل ،یاتهه پلهه

 4  امهی  ،یههچنه .شه امه  محصه   اره  ههی ور   

 +N2%8)   ههههیز  یههههترک و سلسههههی   ا جهههه 

8%CO2+ 4%O2)  ۀیهههکل ا کهههر کنههه   یهههال بههه 

 و  کههه هههی ور  هه  حفهه  ا  ، هیمدههیب ل  نهه هیرفرآ

 هههههی ا  و لسهه ین .اسههت منیسهه   نهفر  جهه   فههیک

(Nielsen & Leufven, 2008) بههی  بنهه بسههد  اثههر 

 فرنه تهه   تیههفیک بههر  ا شهه   اصههح    ههیمح  رشههرا

 5  امههی ا  فرنه تهه   بر سهه ، ارهه  ا  کرانهه .  بر سهه

  ههیبسهد  ااخه  ا   وز 10 مه   به  سلسهی   ا ج 

  بنهه بسههد   هههیفرنه تهه   شهه .  نهههه ا  ل یاتهه پلهه

 کههه   حهههیل ا  کرانههه  حفههه   ا خههه ا وز  شههه  

 ا صهه  5/1  وز هههر نشهه    بنهه بسههد   هههیفرنه ت  

 نشهی  ههیبر سه   رندهی ااانه . مه اسهت از  ا خ ا وز 

   یاکسهه ا صه  11-14 شهه   اصهح   رشههرا ا  که  ااا

  نهههه ا  بهه  نسههبت ، یاکسهه  ا کههرب  ا صهه  9-12 و

 مهه    بههرا تهه ا  مهه  ا فرنههه تهه   ، وبههیز ظههرو  ا 

 & Jouki) خ،اعه  و  جه ک کهرا.  نههه ا  تهر طه  ن

Khazaei, 2014) بنهه بسههد  ریتههیث  پ وهشهه  طهه  

 پرتهه  تههیب  بههی  یههترک ا  شهه   اصههح  اتهسههفر تحههت

 فرنه تهه   ۀ یههم  یههمف عهههر بههر  ا  ریپههی اوز بههی  یمههی

 بههی  ا هههیفرنه تهه   محققههی  ارهه  .کرانهه  م یلعهه  تههیز 

 + CO2 + 5٪ O2 ٪10)   ههیز بههی یترک از اسههدفیا 

85٪ EMAP1 :N2 5 و٪ CO2 + 10٪ O2 + 

85٪N2: EMAP2)  بههی  یمههی پرتهه  تههیب  بههی  یههترک ا 

 و  بنهه بسههد  سلسههی   ا جهه  4  امههی ا   ریپههی اوز

  حسهه  یبرهها ز و  فههیک  پی امدرهههی  ریهه انهه از  از بعهه 

 هههی میهه   کرانهه  مشههیه   21 و 14 ،7 ،1   وزهههی ا 

 ظههیهر و بیفههت EMAP1  یههترک ا  شهه    بنهه بسههد 

 شهه    بنهه بسههد   هههیفرنه تهه   بهه  نسههبت  بهدههر

  هههی فرنهههتهه   .اا نهه  EMAP2  یههترک و ههه ا تحههت

 و EMAP1) فعههی   یههترک بههی  هههیبسههد  ا  م جهه ا

EMAP2)  ا  م جهههه ا  هههههی فرنههههه از تههههرمحههههه  

  وز  21  نهههه ا  او   ا  )ههه ا( فعههی  ریههغ  هههیبسههد 

  وز 7 ا   یمههی تههیب  تحههت فرنه تهه   ۀنه نهه ااشههدن .

 مشههخ  .نشهه ن  (Botrytis cinerea) قههی   بهه  آلهه ا 

 از په  عههر فعهی    هیز  یهترک و  یمهی پرته  تیب  ش 

 اههه  مهه  رافهه،ا  وز 14 بهه   ا  فرنهههتهه   برااشههت

 تغییهر  رونهیب ظهیهر ا  و کنه  حهله  قهی   نهه را ب و 

 ,.Mirzaei et al) هههههی ا  و میرزارهه  .شهه ا ارجههیا

  ا سههیدرر  اسههی  و  زُاُ تیهی هههی پههی  تههیثیر (2018

  یههر ط بههت از اسههدفیا  و خیههی  کههرا  عف ن ضهه  ا 

 ترکیهه  بههی شهه   اصههح  اتهسههفر بههی بسههد  ا    سههلیهی

 کهه  نهه ااا نشههی  و کرانهه  بر سهه  مخدلهه   یزهههی 

 حفه  سهب  شه   اصهح  اتهسهفر بهی بسهد  ا  نهه ا  

 تغییههرا  .شهه امهه  مینهه  ی   عهههر افهه،ار  و کیفیههت

 نشهی  (TSS) پهذررانحهح  جیمه  مه اا و اسهی رد  می،ا 

 2CO %15  ههیز  ترکیهه  و اُزُ  تیهههی پههی  اثههر کهه  ااا

  ط بههت جههی   ۀمههیا از اسههدفیا  و 2N%75 و 2O%10 و

 .اا ا پهی امدر او اره  بهر  ا تهیثیر بهدهرر   هر  5 وز  ب 

 ااا نشههی  نیهه، کلروفیهه  و بیفههت سههفد  ،pH تغییههرا 

 ترکیهه ) بههی تر 2CO بههی  ههیز  ترکیهه  از اسههدفیا  کهه 

 از اسههههدفیا  و (2N %75 و 2O %10 و 2CO %15  ههههیز 

 ر  ه 5 میه،ا  به   ط بهت جهی   ۀمهیا و اُزُ  تیهی پی 

 و بیشههدرر  .اا ا خیههی  هههی نه نهه  بههر  ا تههیثیر بهدههرر 
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 ا  6/3 و 6/13 ترتیهه  بهه  وز  کههیه  میهه،ا  کهدههرر 

 ، اُزُ  تیهههی پههی ) 1 تیهههی  و شههیه  هههی نه نهه  ا  صهه 

 و 2CO %15  ههیز  ترکیهه  و  ههر  5  ط بههت جههی  

10% 2O 2 %75 وN)   است ش   ار.  

 از اسهدفیا  که  اهه مه  نشهی  مخدل  منیب  بر س 

 نهههه ا   بههرا  شهه   اصههح  اتهسههفر بههی بنهه  بسههد 

 ،پحسههی    و خرابهه  بهه  مسههدع  و حسههی  محصهه   

 بر سهه  بهه  حیضههر پهه وه  ا  منیسهه . اسههت  اههه 

 نهههه ا   فرآرنهه  ا  تیثیر ههذا  فههیکد   سهه  هه،مههی ِ

  هیز   ترکیه )امهی، شه   اصهح  اتهسهفر بی ز اآل  ۀمی 

 اکثههر ،ارهه  از پههی  تههی .شهه  پرااخدهه  بسههد ( ضههخیمت و

 فرآرنهه  ا   ا تیثیر ههذا  فههیکد   او رههی رهه  هههیپهه وه 

 تعه اا آنهه  ضهه  کرانه ،مه  لحهی  ههیمیه   نهه ا  

 شه   اصهح  اتهسهفر بنه  بسهد  بهی مرتب  هی پ وه 

 پهه وه  ارهه  ا  بهه ا. انهه   بسههیی  ز اآلهه  میهه   بههرا 

 و  نهه  ظههیهر  فههیکد   تغییههرا  بر سهه  بههی شهه  سههع 

 ا  بیفههت سههفد  و pH، TSS میننهه  کیفهه  فیکد  هههی 

 مخدلهه ، تیهی هههی  ا  ز اآلهه  ۀمیهه  نهههه ا   خههح 

 تیهههی  بهدههرر  و بر سهه  پی امدرهههی ارهه  تغییههرا   ونهه 

 .ش ا ا ائ  حسی  محص   ار  نهه ا   برا 

 

 هاروش و مواد

  قههه   ز اآلههه  ۀتهیههه از پههه  ،پههه وه  ارههه  ا   

 (،میینهه وآ  شهرسههدی  ،غربهه  آ  بیرجههی ) عسهههرآبیا 

  و جههه ا، اسهههدچی  منیسههه  کیفیهههت بهههی ههههی میههه  

 رخچههی  ا  آزمههیر  شههرو  و اولیهه  نهههه ا   منظهه   بهه 

 اسههدهی  از .شهه  نهههه ا     یسلسهه ا جهه  4 امههی  بههی

 بههرا DZQ-400/2E مهه   غههذار  وکیهه   بنهه  بسههد 

 منظهه   بهه  .شهه  اسههدفیا  بن  بسههد  و  ههیز ت، رهه 

 بسههد  هههر ا و  ،هههیآزمههیر  بهه ا  رهسههی  و رهن اخههت

 و شه  ااا  قهرا  رهسهی  تقرربه  وز  بهی ز اآله  ع ا س 

 بسههد  ا و  شهه   تعیههی   ههیز  ترکیهه  ت، رهه  از پهه 

 بهی ههیبسهد  شه  ، اصهح  اتهسهفر تحت بن  بسد  برا 

-Single chamber vacuum, Model DZQ) اسههدهی 

400/2E)   سهههه  ا  هههههیآزمههههیر  شهههه ن . ا زبنهههه  

  22 محهههههی  امهههههی  و 8 و 4) نههههههه ا   امهههههی 

 50و 30 فههههیل  ضههههخیمت او ،(  یسلسهههه ا جهههه 

 3g/cm 924/0 اانسههید  بههی سههب  اتیل پلهه ) میهرومدههر

  هههیز  مخدلههه  ترکیههه  سههه  و (LH0075  ررههه  و

 ترکیهههههه  ،2CO، 4% 2O، 88% 2N %8 او   )ترکیهههههه 

 سههههه    ترکیههههه  و 2CO، 15% 2O، 75% 2N %10 او  

15% 2CO، 10% 2O، 75% 2N)  ت سهههه  شهههه   آمههههیا 

 مخدله  تیههی  18 ا  تههرا ( )اسهدی   هیز آ ره  شرکت

 بهی   یسلسه ا جه  8±1 و 4±1 امهی  .شه   رفده  پ 

 و اعهه اا ارهه   و  رخچههی  امههی  تنظههی  از اسههدفیا 

 محهی  اسهدفیا  بهی   یسلسه ا جه  22±2 ثیبهت امی 

  و شهه  تههیمی   ههیز  کهه لر بهه  مجههه، ا بسههد  اتههی 

 خرابه  معیهی  .شه ن  ااا  قهرا  اتهی  محهی  ا  ههینه ن 

 زمهی  اتههی  اعهح  و شه   بنه  بسهد  ههی نه نه  برا 

  رفدهه  نظهر ا  رهسهی  ههینه نه  تههیم  بهرا  نههه ا  

 خرابهه  و فسههیا هههی نشههین  مشههیه   معیههی  ارهه  و شهه 

 ب ا. هیمی   ظیهر ا  کیم 

 هاآزمون

 کیفهه  فیکد  هههی  و  نهه  تغییههرا  آزمهه   بههرا 

 جیمهه  مهه اا ا صهه  و بیفههت سههفد  ،pH، TSS) میننهه 

 ترکیبههی  نظههر )از میهه   مشههیب  ۀبسههد 10 ،(پههذررانحههح 

 مهه  ا امیهههی  ا  و تهیهه  هههی(بسههد  ضههخیمت و  ههیز 

 ا  هههینه نهه  کههرا  خههی   بههی .شهه ن  ااا  قههرا  نظههر

 سه  ا  مخدله  ههی آزمه   ،ههیبسهد  از معهی   وزهی 

  .ش م  اجرا آنهی  و  تهرا 

 بافت سفتی آزمون

 هههی میهه   بیفههت سههفد   یههر انهه از  منظهه   بهه 

 مهه   اسههد  )پندرومدههر( فروسههن  اسههدهی  از، ز اآلهه 

FG-5020  رارهه  اسههدفیا  (Motevali & Hashemi, 
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   و  عههه ا آنههه  از پهه  فروسههن  اسههدهی  .(2017

 مدهرمیله  2 رهسهی  سهرعت بهی،  رفهتمه  قرا  هینه ن 

 آزمهه   اسههدهی  حرکدهه  بههیزو  از اسههدفیا  )بههی ثینیهه  ا 

 فههرو هههینه نهه    شههد  قسهههت ا و  مهه اا( تسههت

  .(Guerra et al., 2011)  فتم 

 (TSS) پذیرانحالل جامد مواد

  فرکدهه مدر اسههدهی  بههی پههذررانحههح  جیمهه  مهه اا میهه،ا  

 از اسهدفیا  بهی ابده ا اسهدهی  .شه   یهر انه از  ارجیدی 

 میهه   آ  از ق ههر  او آ  از پهه  و کههیلیبر  مق ههر آ 

 جیمهه  مهه اا میهه،ا  و شهه  ااا  قههرا  اسههدهی  ع سهه  ا 

  راره  بیهی  (%) بهرره  ا صه  حسه  بهر پهذررانحح 

(Jouki & Khazaei, 2014). 
 pH 

pH  ره  از اسهدفیا  بهی شه   بنه  بسهد  ههی نه ن 

pH مهههه   ارجیدههههی  مدههههر( Sartorius PB-11،)  

 ابده ا ،ا قهی  اقیه  قرائهت منظه   به   راره .  یر ان از 

pH کههیلیبر  2/9 و 7 ،1/4 بههیفر هههی  محلهه   بههی مدههر 

 په  و  رخده  بشهر ا  میه   ۀعصهی په  از آ ،  و  رار 

 نظهههر مههه  ا pH محلههه  ، ا  الهدرواههههی ااا  قهههرا  از

 مق ههر آ  بههی الهدههروا، قرائههت هههر از پهه  شهه . قرائههت

 & Mostoufi) راره  خشهه  صهیف  کیغههذ بهی و  شسهد

Najafi, 2002; Tudela et al., 2013). 

 رنگ تغییرات

 هههی نه نهه   نهه ، تغییههرا   یههر انهه از  منظهه   بهه  

 ااامهه  ا  و بن  بسههد  ۀمرحلهه از قبهه  و ابدهه ا ا  ز اآلهه 

 .شهه ن  سههنج  نهه  ،هههیآزمههیر  از مرحلهه  هههر از بعهه 

 صه    به  ههینه نه  از ق عه  3  نه ،  یهر ان از  برا 

 از اسههدفیا  بههی آنهههی سهه ح   نهه  و اندخههی  تصههیاف 

 Color & appearance)  نههه  آنهههی ر،  ۀسهههیمین

measurement system) اب،ا کهههی ا  شهههرکت سهههیخت 

  نههه  فضههی  ههی پی امدر حسهه  بههر شههی ( پ رههی  فه 

RGB ،،آمههه . اسهههت بههه  بههه ا ( آبههه  و سهههب، )قرمههه 

  اب ههۀ از اسههدفیا  بههی هینه نهه  (E∆)  نهه  کلهه  تغییههرا 

 محیسهههب  *L*a*b  نهههه  پی امدرههههی  حسههه  بهههر 1

 . (Motevali & Hashemi, 2017)ش 

 

(1)  
 

 ،آ  ا  ک 

EΔ=  0 ؛کلهه   نهه  اخههدحL و *L = شههیخ  ترتیهه  بهه 

 ترتیهه  بهه  = a* و 0a ؛تیر هه  – شههفیفیت نهههیر  و اولیهه 

 = b* و 0b و ؛سههب،  - قرمهه،  نهههیر  و اولیهه  شههیخ 

 آب . - ز ا نهیر  و اولی  شیخ  ترتی  ب 

 

 هاآزمایش طرح

 طهر  قیله  ا  فیکد  ره  طهر  اسهی  بهر هیآزمیر 

 هههیااا  وا رهین  ۀتج،ره بهرا  شهه . اجهرا تصهیاف  کهیمح

 بههی هههیمیههینهی  ۀکلیهه و شهه  اسههدفیا  SAS افهه،ا نههر  از

 بهی ا صه  ره  سه   ا  و اانهه  ا اامنه  چنه  آزم  

 ش ن . مقیرس  ره رهر
 

 بحث و نتایج

 رنگ تغییرات

 او ۀ ا   ا  نههه  کلههه  تغییهههرا   ونههه  1 شهههه 

 مخدلهه  ترکیبههی  و امیهههی ا  ز اآلهه  میهه   نهههه ا  

 تغییههرا   ونهه ، شههه  ارهه  ا  اههه .مهه  نشههی   ههیز 

 میه،ا  کهدهرر  اسهت. صهع ا  تیهی ههی تههیم  ا   ن 

 هههی میهه   نهههه ا   بههرا   نهه  تغییههرا  نههه اا  شههی 

 مربه    هیز ( مخدله  تیهی ههی  )ا  شه   بنه  بسد 

 بیشههدرر  و (a-1 )شههه  سلسههی   ا جهه  4 امههی  بهه 

  22 امههی  بهه  مربهه    تهه  تغییههرا  شههی  میهه،ا 

 نهههه ا   او ۀ .اسههت (c-1 )شههه  سلسههی   ا جهه 

 سلسهی   ا جه  4 امهی  ا  خرابه  ۀمرحله تهی هینه ن 

  22 امهههی  ا  تهههی اسهههت تهههرطههه  ن  (a-1 )شهههه 

 تهههرر مه  از رهههه  (.c-1 )شهههه  سلسهههی   ا جههه 

 2*

0

2*

0

2*

0 )()()( bbaaLLE 
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 از کههیه  و تههنف  میهه،ا  کههیه  پ رهه  ، ارهه  ا رهه 

  .است ز اآل  هی می   ا   ط بت ااا  است

 هههیبسههد  ا و  اتهسههفر ترکیهه  بههر نیهه، امههی افهه،ار 

 میهه،ا  و کههیه  2O میهه،ا  امههی افهه،ار  بههی اسههت؛ مهه ثر

2CO  ا  آم نیهههی  آ  انبهههی  بهه  و ریبههه مههه  افهه،ار 

 که  شه امه  آزاا (2CO  هیز افه،ار  الیه  )به  هیبسد 

 ا  شهه ر تر  نهه  تغییههرا  و بیشههدر آسههی  امههر ارهه 

 ز اآلهه  ،ارهههر طههر  از .اا ا انبههی  بهه   ا هههینه نهه 

 ا  مههه  اسههت  فههیکد   اتههیل  و اسههت فراز ههرا ا میهه   

 کهه  اههه مهه  نشههی  هههیپهه وه  ندههیر  .آ   سههی   

 و سهتز اآله  بی  ۀمیه  نههه ا   ا  اتلهی  ت لیه  می،ا 

 کهرا کندهر  نههه ا   امهی  بهی  ا  هیز اره  میه،ا  بیر 

(Kader, 2003). او ۀ ا   ههیز ارهه  از مقههیارر  وجهه ا 

 ۀمرحلهه بههی  زمههین  ۀفیصههل شهه   ک تههی  بهه  نهههه ا  

 نشههی  هههیبر سهه  ندههیر  انجیمهه .مهه  فسههیا و  سههی   

 هههیبسههد  ا  اتههیل  میهه،ا  امههی افهه،ار  بههی کهه  اههه مهه 

 ا  محصههه   ارههه  نههههه ا   زمهههی  مههه   و افههه،ار 

 ا  شه ر تر   نهه  تغییهرا  و ریبه مه  کهیه  هیبسد 

 ثیبههت،  رامههی ا  ههچنههی  .اههه مهه     هههینه نهه 

 ترکیه  به  مربه    نه  را تغییه شهی  می،ا  بیشدرر 

( و 2CO، 15% 2O، 75% 2N %10) او   هههههههههههههههیز 

 میهه،ا  کهدههرر  و میهرومدههر 30 هههی بسههد  ضههخیمت

 ،2CO، 4% 2O %8) او   ههیز  ترکیهه  بهه  مربهه   شههی 

88% 2N) اسههت میهرومدههر 50 هههی بسههد  ضههخیمت و. 

 شهههی  شههه   افههه،ار  ا رههه  تهههرر مه  از رهههه 

  ت انههه مههه  زمهههی ،  ذشهههت بهههی  نههه  تغییهههرا 

 ترکیبهی  ا  2O سهه  افه،ار  بهی بیشه ؛  هیز  ترکیبی 

 بیفهت ا   نه  تغییهرا  ریبه .مه  شه    ون  ار  ، یز 

 از مخدله  ههی مهینیسه  اسهی  بهر اسهت مهه  ز اآل 

 اکسهههیر  از نیشههه  آن،رهههه  شههه   ا قهههه   جهلههه 

 میننهه  غیرآن،رههه  شهه   ا قههه   و فنلهه  ترکیبههی 

  .افد  اتفی  قن هی ش   کی املی، 

 ۀمیهه  ا  سههیز و سهه خت ،اکسههی   میهه،ا  افهه،ار  بههی

 و فنلهه  ترکیبههی  اکسههیر  ریبهه ،مهه  افهه،ار  ز اآلهه 

  نهه  تغییهرا  و شه ا،مه  زرهیا قنه هی شه   کی املی، 

 رههه  ،ههچنههی  افدهه .مهه  اتفههی  محصهه   ا  شهه ر تر 

 کههیه  بههی  نهه  شهه ر تر تغییههرا  مههه  ا رهه  از

 اتهسههفر ترکیهه  ا  تغییههر ت انهه مهه  هههیبسههد  ضههخیمت

 پ شهه  نف  پههذرر  بهه  کهه  بیشهه  هههیبسههد  ااخلهه 

 از فههیل  ضههخیمت افهه،ار  بههی اا ا. بسههده  اتههیل پلهه  

  شههه پ نف  پهههذرر  میههه،ا  میهرومدهههر 50 بههه  30

 O2 میهه،ا  آ  انبههی  بهه  و ریبهه مهه  کههیه  اتیل پلهه 

 میه،ا  و تهنف ( الیه  )به   وامه  پهیری  هیبسد  ا و 

2CO  ضههخیمت کههیه  ،مقیبهه  ا  ریبهه .مهه  افهه،ار 

   ا اتههیل پلهه  هههی بسههد  بیشههدر نف  پههذرر  هههیفههیل 

 اتهسههفر شهه  خ اههه  سههب  امهر ارهه  کهه  اا ا انبههی  به 

 به  ههیبسهد  خهی   محهی  بهی تهرسهرر  بن  بسد  ا و 

  برس . تعیا  حیلت

 ,.Peano et al) هههههی ا  و پینهه  پهه وه  ندههیر 

  ههههی بسهههد  ا  ز اآلههه  ۀمیههه  نههههه ا   ا  (2014

 نشههی  میهرومدههر 90 و 65 هههی ضههخیمت بهه  اتههیل پلهه 

 ا  شه   نههه ا   ههی میه   ا   نهه  تغییهرا  اه م 

 نهههه ا   ۀاو  ا  میهرومدههر 65 ضههخیمت بههی هههیبسههد 

  .است بیشدر  وز( 21)
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 c  °C 22 و a  4  b  8 دماهای در اازی مختل  ترکيتات در زردآلو ۀميو نگهداری ۀدور در رن، تغييرات روند -1 شکل

Fig. 1. The trend of color changes during the keeping apricots in different gas compounds at temperatures   a) 4, b) 8 

and c) 22 °C 

 

 مخدلهه  تیهی هههی  ا   نهه  تغییههرا  کلهه  ۀمقیرسهه

 نهههه ا   امههی   ههیز ، مخدله  هههی )ترکیهه  آزمیرشه 

 تغییهرا  بیشهدرر  اهه مه  نشهی  ههی(بسهد  ضخیمت و

  22) محهههی  نههههه ا   امهههی  تیههههی  بههه  مربههه  

  ،2CO %10)  ههههیز  ترکیهههه  سلسههههی  (، ا جهههه 

15% 2O، 75% 2N) و میهرومدهههر 30 بسهههد  ضهههخیمت و 

 محههی  نهههه ا   امههی  تیهههی  بهه  مربهه   آ  کهدههرر 

  ،2CO %8)  ههههیز  ترکیهههه  سلسههههی  (، ا جهههه  4)

4% 2O، 88% 2N) میهرومدههههر 50 بسههههد  ضههههخیمت و 

 و او   هیز  ترکیه  ا  ههی،بر سه  ندهیر  پیرهۀ بهر .است

 از امههی افهه،ار  بههی ،میهرومدههر  30 هههی بسههد  ضههخیمت

 از هههینه نهه   نهه  تغییههر ،سلسههی   ا جهه  22 بهه  4

   ونههه  کههه  اسهههت مدغیهههر ا صههه  38/38 تهههی 43/31

  و او   هههیز  ترکیههه  ا  کههه حیل  ا  اا ا اف،ارشههه 

  افههه،ار  بهههی میهرومدهههر 50 ههههی بسهههد  ضهههخیمت

  میههههه،ا  سلسهههههی    جههههه ا 22 تهههههی 4 از امهههههی

 .اسهههت ا صهه  87/33 تههی 52/29 از تغییههرا  افهه،ار 

  نشههی   نهه  تغییههرا  از آمهه   اسههت  بهه کلهه  ندههیر 

 سهه   بههی هههیبسههد  ا  ز اآلهه  ۀمیهه  نهههه ا   اههه مهه 

  ااشهههد نهههه  پهههیری  الیههه  بههه  ،کهدهههر اکسهههی  

 ا  اسههت. تههرمنیسهه  ،اتههیل   ههیز ت لیهه  و تههنف  سهه  

 به  ،ههیبسهد  ضهخیمت که  ااشهت ت جه  بیره  حی  عی 

 بیههرو  و ااخهه   بههی  ههیز  تبههیا   کندههر  الیهه 

 تغییهرا  بهر تیثیر هذا   فهیکد   ت انه مه  نیه، ،ههیبسد 

 کلهه  اخههدح  کهه  ااشههت ت جهه  بیرهه  بیشهه .  نهه 

 نههه ا   مشخصهی  بهی ههینه نه  بهی  ا   نه  تغییرا 

 زرههیا چنهه ا   ههیز ( ترکیبههی  و امههی نظههر )از رهسههی 

 .نیست
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  ا  منیسههه   هههیز  ترکیههه  بهههرا  مشهههیبه  ندهههیر    

 Mangaraj)محققهی  زا ته  چنه   ا ز اآله  میه   نهه ا  

& Goswami, 2009; Sandhya, 2010; Peano et 
 

al., 2014)   ان ااا  ا ائ.  
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Fig. 2. Total color changes in apricot fruit at different experimental treatments 

 

  ریپذانحالل جامد مواد در تغییرات

 پههذرر،انحههح  جیمهه  مهه اا تغییههرا  بر سهه  ندههیر 

TSS،  ا  مهه اا ارهه  اههه مهه  نشههی  ز اآلهه  ۀمیهه  ا 

 نهههه ا   زمههی   ذشههت بههی آزمیرشهه  تیهی هههی  تهههیم 

 تغییههرا  شههی  کهه ط    بهه  اا ا صههع ا   ونهه  

 و ) هههیز  مخدلههه  ترکیبهههی  ا  TSS ههههی منحنههه 

 بهه  4 از نهههه ا   امههی  افهه،ار  بههی هههی(بسههد  ضههخیمت

 ندههههیر  .اسههههت اف،ارشهههه  سلسههههی   ا جهههه  22

 ,.Zarrinbal et al) ههههی ا  و بهی ز ره  ههی په وه 

 ترکیههه  و امهههی ا  ز اآلههه  ۀمیههه  نههههه ا   ا  (2010

 از TSS تغییهرا   ونه  که  اسهت  ااا نشهی  ثیبهت  یز 

 اسههت. صههع ا  نهههه ا   چهههی   ۀهفدهه تههی برااشههت  وز

 نههههه ا   ا  TSS تغییهههرا  شهههی  میههه،ا  کهدهههرر 

  او   هههیز  ترکیههه  بههی تیههههی  ا  ز اآلهه  ههههی میهه  

(8% 2CO، 4% 2O، 88% 2N)، 50 ههههی بسهههد  ضهههخیمت 

 و سلسهههی   ا جههه  4 نههههه ا   امهههی  و میهرومدهههر

 بههی تیهههی  ا  TSS تغییههرا  شههی  میهه،ا  بیشههدرر 

 ،(2CO، 15% 2O، 75% 2N %10) او   ههههیز  ترکیهههه 

  22 نهههههه ا   امههههی  و میهرومدههههر 30 ضههههخیمت

 ۀمیه  نههه ا   امهی  افه،ار  بهی به ا. سلسهی   ا ج 

 و تههنف  شهه   سلسههی   ا جهه  22 بهه  4 از ز اآلهه 

 آ  انبههی  بهه  و افهه،ار  بنهه  بسههد  فههیل  نف  پههذرر 

 بنههیبرار  .اسههت نف  پههذرر  از بیشههدر تههنف  شهه  

 امههی  ا  بسههد  ااخلهه  فضههی  ا   ههیز ترکیهه  تغییههرا 

  4 امهههی  ا  تهههی اسهههت بیشهههدر سلسهههی   ا جههه  22

  و کهدهههر اکسهههی   بهههی اتهسهههفر  و سلسهههی   ا جههه 

 رههه  .شه ام  ارجهیا زمههی  طه  بیشهدر اکسهی کرب ا 

 ا  هههیمیهه   تههنف  میهه،ا  بههر تیثیر ههذا  فیکد  هههی  از

 ،محصهه   وز  افه،ار  بههی اسهت؛ محصهه   وز  ههی،بسهد 

 بهه  کهه  ریبهه مهه  افهه،ار  بسههد  ااخهه  ا  تههنف  میهه،ا 
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 ...بندیبسته یزردآلو ۀويم یفيک هایویژای یبرخ راتييتغ

 حهه  تههی هههیبسههد  ا  هههینه نهه  تهههی  وز  الیهه  ههههی 

 شهه   کهه  آنجههی از شهه .  رفدهه  نظههر ا  رهسههی  امهههی 

 ،ریبهه مهه  افهه،ار  نهههه ا    امههی افهه،ار  بههی تههنف 

 قنه  به  ز اآله  ۀمیه  ۀاهن تشههی  مه اا برخه  تب ر 

 افه،ار  پهذررانحهح  جیمه  مه اا میه،ا  و است ترسرر 

 بهر  هیز  مخدله  ههی ترکیه  اثهر بر س  ندیر  ریب .م 

 ترکیه  اهه مه  نشهی  پهذررانحهح  جیمه  مه اا می،ا 

 ترکیهه  او و تههیثیر کهدههرر  2CO %8 میهه،ا  بههی او   ههیز

 قنهه  ت لیهه  بههر بیشههدر  تههیثیر 2CO %15 و 10 بههی ارهههر

 و محبهه  پهه وه  ندههیر  .انهه ااشههد  ز اآلهه  ۀمیهه  ا 

 بنههه  بسهههد  ا  (Mohebbi et al., 2015)ههههههی ا 

   ااا نشههی  ریفدهه  تعهه ر  اتهسههفر بههی اخدهه  زغههی  ۀمیهه 

  تهههرپهههیری  ا صههه  بهههی  هههیز  ترکیههه  کههه  سهههتا

 بهدههر  ا پهذررانحهح  جیمهه  مه اا مقه ا  ،اکسهی کرب ا 

 ضههخیمت اثههر بر سهه  ا  ههچنههی  .کنهه مهه  حفهه 

 ز اآله  ههی میه   نههه ا   ا  شه   اسهدفیا  ههی بسد 

 50 ضههخیمت بههی بسههد  از اسههدفیا  کهه  شهه    ااا نشههی 

 میهرومدههر 30 ضههخیمت بههی بسههد  بهه  نسههبت میهرومدههر

  ا پهذررانحهح  جیمه  مه اا میه،ا  حه وا  تهی ت انه م 

 و نیسهت زرهیا چنه ا  اخهدح   رها امهی کنه  حف  بهدر

 تغییهههر اثهههر خصههه   ا  TSS ههههی منحنههه  شهههی 

  .ن ا ن  چن ان  اخدح  ضخیمت

 تقرربههی  ههیز  تبههیا  ت انهه مهه  مههه  ا رهه  از رههه 

 بههههی  میهرومدههههر 50 و 30 ضههههخیمت او ا  مشههههیب 

 ندههیر  بیشهه . بیههرو  فضههی  و بسههد  ااخهه   یزهههی 

 ا  اتههیل پلهه  پ شهه  از اسههدفیا  بههی ز اآلهه  بنهه  بسههد 

 بهههی بنههه  بسهههد  ا  میهرومدهههر 90 و 65 ضهههخیمت او

  مهه اا میهه،ا  اههه مهه  نشههی  شهه   اصههح  اتهسههفر

 اخهدح  ههیبسهد  ضهخیمت تغییهر بهی پهذررانحهح  جیم 

 نهههه ا  ، او ۀ  ذشههت بههی امههی کنهه نههه  پیهه ا چنهه ان 

 ,.Peano et al) اا نهه  اف،ارشهه   ونهه  جیمهه  مهه اا ارهه 

2014).
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Fig. 3. The trend of TSS changes during the keeping apricots in different gas compounds at temperatures   a) 4, b) 8 

and c) 22 °C 
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 ...بندیبسته یزردآلو ۀويم یفيک هایویژای یبرخ راتييتغ

 مخدلهه  تیهی هههی  ا  TSS تغییههرا  کلهه  ندههیر 

 مه اا مقه ا  بهی ترر  اهه مه  نشهی  (4 )شه  آزمیرش 

  او   ههیز  ترکیهه  بههی تیهههی  ا  پههذررانحههح  جیمهه 

(10% 2CO، 15% 2O، 75% 2N،)  22 نهههههه ا   امههههی 

  میهرومدهههر 30 بسهههد  ضهههخیمت و سلسهههی   ا جههه 

 شهیخ  اره  مقه ا  تهرر پهیری  و ا صه  6/7 میه،ا  ب 

 ،2CO، 4% 2O %8) او   هههیز  ترکیههه  بهههی تیههههی  ا 

88% 2N،)  و سلسههههی   ا جهههه  4 نهههههه ا   امههههی 

 ا صهه  0/2 میهه،ا  بهه  میهرومدههر 50 بسههد  ضههخیمت

 جیمهه  مهه اا میهه،ا  تغییههرا  شهه امهه  رههیاآو   .اسههت

 زمهی  مه   ا  آزمیرشه  مقه ا  بهی ترر  ا  پهذررانحح 

  وز 38 زمههی  مهه   ا  میهه،ا  تههرر پههیری  ا  و  وز 15

 وجه ا که  اا ا آ  از نشهی  امهر اره  .اسهت  افدهیا اتفی 

 آزمههیر  مهه  ا تیهی هههی  ا  2CO  ههیز کهدههر میهه،ا 

 پهذررانحهح  جیمه  مه اا میه،ا  ا  کهدهر تغییرا  سب 

  ههیز میهه،ا  غلظههت کنههی  ا  .شهه امهه  نهههه ا   او ۀ ا 

2CO،  2  یز می،اO ،بنه  بسهد  محصه   بهر بسهیی  نیه 

 ارجههیا سههب  2O میهه،ا  کههیه  و  ههذا امهه  تههیثیر

  ت انهمه  هه از به  تخهیهر آ  ا  که  شه امه  فضیر 

  افد . اتفی 

 بیشهه نههه  نشیسههد  شههیم  ز اآلهه  ۀمیهه  کهه  آنجههی از

(Kurz et al., 2008)، نهههه ا   فرآرنهه  طهه   ا  لههذا 

 صهه    آ  ا  قنهه  بهه   دنشیسهه تبهه ر  محصهه   ارهه 

  تخهیهههر اثهههر ت انههه مههه  امهههر ارههه  و پهههذررانهههه 

 2O  هیز میه،ا  کهیه  به ا  پهیری  از نیشه  هه از به 

  نشههی  هههیبر سهه  ندههیر  اههه . کههیه   ا هههیبسههد  ا 

 هههی بسههد  ضههخیمت و او   ههیز  ترکیهه  ا  اههه مهه 

  22 بهههه  4 از امههههی افهههه،ار  بههههی ،میهرومدههههر  30

 پههذررانحههح  جیمهه  مهه اا ا  تغییههرا  سلسههی   ا جهه 

(TSS) اف،ارشههه ( ) ونههه  ا صههه  14/57 تهههی 35/65 از 

 و او   هههیز  ترکیههه  ا  کههه  حهههیل  ا  مدغیراسهههت

 4 از امههی افهه،ار  بههی میهرومدههر 50 هههی بسههد  ضههخیمت

 از تغییههرا  افهه،ار  میهه،ا  سلسههی   ا جهه  22 تههی

 .است ا ص  33/58 تی 00/30
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Fig. 4. Total TSS changes in apricot fruit at different experimental treatments 

 

 pH تغییرات
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 ز اآلهه  ۀمیهه  نهههه ا   ۀاو  ا  pH تغییههرا   ونهه 

 شهه   آو ا  5 شههه  ا  آزمیرشهه  مخدلهه  تیهی هههی  ا 

 صهه    بهه  تغییههرا  ارهه  شهه امهه  مشههیه   اسههت.

 ا  تغییهرا  شهی  بهی ترر  که ط    به  اسهت صع ا 

 و (a5 )شهههه  سلسهههی   ا جههه  22 امهههیر  تیههههی 

  4 امهههیر  تیههههی  ا  تغییهههرا  شهههی  تهههرر پهههیری 

 ندههیر  .اسههت  افدههیا اتفههی  (c5 )شههه  سلسههی   ا جهه 

 ,.Zarrinbal et al) ههههی ا  و بهی ز ره  ههی په وه 

 اتهسهههفر  وش بههه  ز اآلههه  ۀمیههه  نههههه ا   ا  (2010

 نههه ا  ، زمهی   ذشهت بهی اهه مه  نشهی  ش   اصح 

 بیشههدرر  .اسههت  ریفدهه افهه،ار  هههینه نهه  ا  pH میهه،ا 

 هسهدن  آله  اسهی هی  ههیمیه   ۀاهنه تشهی  اسی هی 

 اسههی هی  شهه ن ؛مهه  محسهه   ضههعی  اسههی هی  از کهه 

 تشههههی   ا میههه   اسهههی هی  از کهههه  میههه،ا  قههه  

 از رههه  .(Mangaraj & Goswami, 2009) اهنهه مهه 

 ههههی نه نههه  ا  pH اف،ارشههه   ونههه  مهههه  ا رههه 

 ۀمیهه  ا  طبیعهه  اسههی هی  حضهه   شهه  ، بنهه  بسههد 

 ترکیبهیت  به  مدهیب لیه  طه   به  که  است تیز   ز اآل 

 افهه،ار   ا pH کهه  شهه ن مهه  تبهه ر  قنهه هی میننهه 

 فعیلیهههت بهههرا   ا شهههرار  ندیجههه  ا  و اهههه مههه 

 و کننهه مهه  فههراه  فسههیا عیمهه  هههی میهروا  ینیسهه 

 کهیه   ا تهیز  ههی میه   مینه  ی   و میهروبه  پیر ا  

 سلسههی   ا جهه  22 بهه  4 از امههی افهه،ار  بههی اههه .مهه 

 شهه   ،شهه   بنهه  بسههد  هههی میهه   نهههه ا   بههرا 

 اسههی هی  آ  انبههی  بهه  و ریبهه مهه  افهه،ار  تههنف 

 قنهه  بهه  بیشههدر  شهه   بههی ز اآلهه  ۀمیهه  ا و  طبیعهه 

 میه،ا  افه،ار  بهر عهحو  عیمه  اره  و شه ن مه  تب ر 

pH  افهه،ار  نیهه،  ا هههیمیهروا  ینیسهه   شهه  هههی،میهه   ا 

  ندههیر  سههیزا.مهه  محهه وا  ا نهههه ا   او ۀ و اههه مهه 

 نههه ا   ههی میه   که  اهه مه  نشهی  آمه   است  ب

 ۀاو  اندههههی  ا  سلسهههی   ا جههه  4 امهههی  ا  شههه  

 هههی میهه   بهه  نسههبت ، وز 38 مهه   بهه  نهههه ا  

 طه   که  سلسهی   ا جه  22 امهی  ا  شه   نهه ا  

 ااشههدن . کهدههر  pH بهه ا،  وز 15 آنهههی نهههه ا   او  

 هههههههی ا  و ابراهیهیههههی  هههههی پهههه وه  ندههههیر 

(Ebrahimian et al., 2015)  تحههت بنهه  بسههد   و 

 20 و 4 امههی  او ا  فرنه   جهه  ۀشهه  اصههح  اتهسههفر

 زمهی  مه   که  اسهت  ااا نشهی  هه  سلسهی   ا ج 

 از اسههت. بیشههدر پههیری  امههی  ا  هههیمیهه   مینهه  ی  

 ،pH بهر تیثیر هذا  مهه  فیکد  ههی  از رهه  ،ارههر طر 

   شههه  آ  افههه،ار  بهههی کههه  اسهههت 2CO  هههیز مقههه ا 

  یهرا قهرا  تهیثیر تحهت ت انه مه  هه از ب  هی بیکدر 

 طهه   بهه  هههیبههیکدر  ارهه  ؛ریبهه (مهه  افهه،ار  )معههه  

 و پروتئینههه  ههههی ترکیههه  ۀکننههه تج،رههه  معهههه  

 ۀمقیرسههه ا  هسهههدن . قلیهههیر  ترکیبهههی  ۀت لی کننههه 

 ترکیههه  بهههی (2CO، 15% 2O %10)  هههیز  او  ترکیههه 

 اسههت بهه  ندههیر  (،2CO، 10% 2O %15)  ههیز  سهه  

 بهی سه   ترکیه  که  اهه مه  نشی  pH تغییرا  از آم  

 فعیلیههت میهه،ا  کههیه  الیهه  بهه  ،بههی تر 2CO مقهه ا 

 .کنهه  حفهه   ا pH ت انهه مهه  بهدههر ،هههیمیهه   ا  تنفسهه 

 ا  مههه  اسههت  فههیکد   نیهه، هههیبسههد  ضههخیمت افهه،ار 

 مقههیارر کندههر  بههی کهه  هههیبسههد  ا و  اتهسههفر نهههه ا  

 بسهد  ا و  ا   ا ههیمیه   تهنف  سهرعت  هیز ، ترکی 

 کهیه  قنه  به   ا آله  اسهی هی  تبه ر  کنه ،مه  کن 

 ههههی میهروا  ینیسههه  ت لیههه  سهههرعت اهههه ،مههه 

 افهه،ار  نهههه ا   او ۀ ندیجهه  ا  و آو ا،مهه  پههیری   ا

  ریب .م 
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 c  °C 22 و a  4  b  8 دماهای در اازی مختل  ترکيتات در زردآلو ۀميو نگهداری ۀدور در pH تغييرات روند -5 شکل

Fig. 5. The trend of pH changes during the keeping apricots in different gas compounds at temperatures a) 4, b) 8 and 

c) 22 °C 

 

  کلهههه  تغییههههرا  از آمهههه   اسههههت  بهههه ندههههیر 

pH  (6 )شههههه  آزمیرشهههه  مخدلهههه  تیهی هههههی  ا  

 بههی تیهههی  ا  pH تغییههر مقهه ا  بههی ترر  اههه مهه  نشههی 

 (،2CO، 15% 2O، 75% 2N %10) او   ههههیز  ترکیهههه 

 و محههی ( )امههی  سلسههی   ا جهه  22 هههه ا  ن امههی 

 و 17/3 میههه،ا  بههه  میهرومدهههر 30 بسهههد  ضهههخیمت

  او   هههیز  ترکیههه  بهههی تیههههی  ا  آ  تهههرر پهههیری 

(8% 2CO، 4% 2O، 88% 2N،)  نههههههههه ا   امهههههههی  

  میهرومدههر 50 بسههد  ضههخیمت و سلسههی   ا جهه  4

  بر سههه  .اسهههت  آمههه  اسهههت  بههه 11/1 میههه،ا  بههه 

  و او   هههیز  ترکیههه  ا  اهههه مههه  نشهههی  ندهههیر 

  افههه،ار  بهههی ،میهرومدهههر  30 ههههی بسهههد  ضهههخیمت

 از pH تغییهههرا  سلسهههی   ا جههه  22 بههه  4 از امهههی

 اسههت مدغیههر اف،ارشهه ( ) ونهه  ا صهه  07/26 تههی 18/20

  ضههههخیمت و او   ههههیز  ترکیهههه  ا  کهههه حیل  ا 

 22 تههی 4 از امههی افهه،ار  بههی ،میهرومدههر 50 هههی بسههد 

 61/48 تههی 92/26 از تغییههرا  افهه،ار  سلسههی   ا جهه 

  ا  ههههیبسهههد  ضهههخیمت ا  تغییهههر اثهههر .اسهههت ا صههه 

 سههیرر ا  و اسههت مشههه ا سلسههی   ا جهه  4 امههی 

  ارههه   pH مقهههیارر بهههی  چنههه ان  اخهههدح  امیههههی

  ترکیههه  اثهههر از آمههه   اسهههت  بههه ندهههیر  شههه ا.نهههه 

   هههیز  ترکیههه  اهههه مههه  نشهههی  مخدلههه   یزههههی 

  ههیز  ترکیهه  بهه  نسههبت ،سهه    ههیز  ترکیهه  و او 

  اا نهههه . pH حفهههه  بههههرا  بهدههههر  ت انههههیر  ،او 

  هیز بیشهدر مقهیارر ااشهد  الیه  به  سه    یز  ترکی 

2CO 2  ههیز کهدههر مقههیارر وO، تههنف  میهه،ا  کندههر  بههی 

  ااا کههیه  قنهه  بهه   ا آلهه  اسههی هی  تبهه ر  میهه  ،

 الیهه  بهه  نیهه، او   ههیز  ترکیهه  ،ارهههر طههر  از .اسههت

 بههی محههی  ارجههیا سههب  2CO کهدههر مقههیارر ااشههد 

 ههههیمیهروا  ینیسههه   شههه  از و شههه   کهدهههر قلیهههیر 

  تههههیخیر بهههه   ا میهههه   فسههههیا و کههههرا  جلهههه  یر 

 .است  ان اخد
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 آزمایشی مختل  تيمارهای در زردآلو ۀميو pH کلی تغييرات -6 شکل

Fig. 2. Total pH changes in apricot fruit at different experimental treatments 

 

 بافت سفتی

 تیهی ههههی  ا  بیفهههت سهههفد  تغییهههرا  ۀمقیرسههه

 از امهی کهیه  بهی اهه مه  نشهی  نهه ا   امی  مخدل 

 او ۀ ا  محصههه   بیفهههت ،سلسهههی   ا جههه  4 بههه  22

 از اسهدفیا  مینه .مه  بهیق  تهرسهیل  تهرطه  ن  نهه ا  

 شههرار  ارجههیا الیهه  بهه  - سلسههی   ا جهه  4 امههی 

  بههه ا  کههه  ز اآلههه ، ۀمیههه  بهههرا  منیسههه  اتهسهههفر

 و تبخیههر از جلهه  یر  و میهه   ۀب نهه ا  سههیزو  سهه خت

 22 و 8 رعنهه  ارهههر امههی  او از تههر منیسهه  -تعههر 

 میهه،ا  بههی ترکیهه  از اسههدفیا  اسههت. سلسههی   ا جهه 

2CO مفیه  ت انه مه  نیه، کهدهر اکسهی   میه،ا  و بی تر 

 2CO  ههیز افهه،ار  کهه  ااشههت نظههر ا  بیرهه  امههی بیشهه 

 ت لیههه  افههه،ار  و نههههه ا   محهههی  سههههیت سهههب 

 که  اهه مه  نشهی  ههچنهی  ههیبر سه  .نش ا آم نیی 

 و کهدهههر اکسهههی   ) 2CO، 4% 2O %8 بهههی او  ترکیههه 

 از بهدههر  ا بیفههت سههفد  کیفیههت (بههی تر اکسههی کرب ا 

  ونهه  ۀمقیرسهه کنهه .مهه  حفهه  ارهههر  ههیز  ترکیهه  او

 ،2CO %10) او   هههیز  ترکیههه  او ا  بیفهههت سهههفد 

15% 2O) سههههههه   و (2 %15CO، 10% 2O)  نشهههههههی 

 اکسههی   کههیه  و اکسههی کرب ا  افهه،ار  اههه مهه 

  بیفههت سههفد  تغییههرا  شههی  تههی شهه  خ اههه  سههب 

 بهه  نسههبت هههی(بسههد  ا  اتههیل  ت لیهه  کههیه  الیهه  )بهه 

 زمههی  مهه   ا  محصهه   بیفههت و ریبهه  کههیه  زمههی 

 ترکیبههی  کهه  ااشههت ت جهه  بیرهه   ههراا. حفهه  بیشههدر

 میهه،ا  ا  تغییراتهه  سههب  نهههه ا   امههی  و  ههیز 

 ا  امهر اره  که  شه امه  ت لیه   اتیل  و سیز و س خت

 اتصههههی  و رهپههههی چه  ا  تغییراتهههه  نهههههه ا   او ۀ

 و انحههح  الیهه  )بهه  پهدینهه  سههیکی ر هی پلهه  عرضهه 

 ارهه ا   میههین   رهه  ا  م جهه ا هههی پهدههی  هیهه  ولی،

 بیفهت شه   نهر  سهب  که  اکهر خ اهه  ارجهیا سل ل (

 ندههیر  .شهه امهه  آ    شههت سههفد  کههیه  و میهه  

 (Peano et al., 2014) هههههی ا  و پینهه  هههی پهه وه 

 اصهح  اتهسهفر بنه  بسهد  بهی ز اآله  ۀمیه  نهه ا   ا 

 و اکسههی کرب ا  تغلظهه افهه،ار  اههه مهه  نشههی  شهه  

 بهبه ا  ا بیفهت سهفد  ت انه مه  اکسهی   میه،ا  کیه 

 هههههههی ا  و بهههی ز رهههه  پههه وه  ندههههیر  بخشههه .

(Zarrinbal et al., 2010)  ونههه  اهههه مههه  نشهههی  

 نهههه ا   او ۀ) زمههی   ذشههت بههی بیفههت سههفد  تغییههرا 
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 اصههح  اتهسهفر بهی بنه  بسههد  سیسهد  ا  هفده ( چههی 

  .است ن،ول  ص    ب  ش  

 ههی ضهخیمت بهی  ههیبسهد  ا  بیفهت سفد  تغییرا 

 از ههیبسهد  ضهخیمت افه،ار  که  اهه مه  نشی  مخدل 

 حفه  و که  نف  پهذرر  الیه  به  ،میهرومدهر 50 ب  30

 خص صهههیی  ،بسهههد  ا و  محصههه   اطهههرا   ط بهههت

 کنهه .مهه  حفهه  بهدههر  ا ز اآلهه ا ۀمیهه  کههه  و کیفهه 

 پ وهشهه  ا  (Esmaeili, 2012) هههههی ا  و اسهههیعیل 

 نسههبت ،میهههرو  50 ضههخیمت بههی اتیل پلهه  کهه  ا ریفههت

 حفههه  ا  ،میههههرو  20 ضهههخیمت بهههی اتیل پلههه  بههه 

 بن  بسههد  ۀ  جهه وز  اتههح  کههیه  و بیفههت اسههدحهی 

  است. مفی تر

 

 
 

 c  °C 22 و a  4  b  8 دماهای در اازی مختل  ترکيتات در زردآلو ۀميو نگهداری ۀدور در باف، سفتی تغييرات روند -7 شکل

Fig. 7. The trend of texture stiffness during the keeping apricots in different gas compounds at temperatures   a) 4, b) 

8 and c) 22 °C 

 

 ۀاو  ا  بیفهههت سهههفد  کلههه  تغییهههرا  بر سههه 

 بههی بنهه  بسههد  از اسههدفیا  بههی ز اآلهه  ۀمیهه  نهههه ا  

 امههی  کههیه  اههه مهه  نشههی  شهه   اصههح  اتهسههفر

 میهه،ا  افهه،ار  و هههیبسههد  ضههخیمت افهه،ار  نهههه ا  ،

  اثهر ت انه مه  مشخصه ( حه  )تهی اکسهی کرب ا   یز

 تغییههرا  بیشهه . ااشههد  میهه   بیفههت سههفد  بههر مثبههت

 (8 )شههه  آزمیرشهه  مخدلهه  تیهی هههی  ا  بیفههت سههفد 

 ا  بیفهت سهفد  تغییهرا  مقه ا  بهی ترر  اهه م  نشی 

 ،2CO، 15% 2O %10) او   هههیز  ترکیههه  بهههی تیههههی 

75% 2N،)  سلسههههی   ا جهههه  22 نهههههه ا   امههههی 

  میهرومدهههر 30 بسهههد  ضهههخیمت و محهههی ( )امهههی 

 بههی تیهههی  ا  آ  تههرر پههیری  و نیهه ت  04/18 میهه،ا  بهه 

 (،2CO، 4% 2O، 88% 2N %8) او   ههههههیز  ترکیهههههه 

 بسههد  ضههخیمت و سلسههی   ا جهه  4 نهههه ا   امههی 

 ههچنههی  .اسههت نیهه ت  49/13 میهه،ا  بهه  میهرومدههر 50

 30 ههههی بسهههد  ضهههخیمت و او   هههیز  ترکیههه  ا 

  22 بههههه  4 از امهههههی افههههه،ار  بهههههی ،میهرومدهههههر 

 ا صهه  72/9 تههی 71/4 از بیفههت سههفد  ،سلسههی   ا جهه 
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 ترکیهه  ا  کهه حیل  ا  اسههت مدغیههر اف،ارشهه ( ) ونهه 

 بههی ،میهرومدههر 50 هههی بسههد  ضههخیمت و او   ههیز 

 میههه،ا  سلسهههی   ا جههه  22 تهههی 4 از امهههی افههه،ار 

 .اسهههت ا صههه  78/22 تهههی 54/6 از تغییهههرا  افههه،ار 

 امههی  ا  کهه  اههه مهه  نشههی  حیضههر پهه وه  ندههیر 

  هههیبسههد  ضههخیمت اثههر ،سلسههی   ا جهه  4 نهههه ا  

 ا  که حیل  ا  اسهت مدفهیو  هه  بهی  یرچشه  طه   ب 

 سههفد  بههی  چنهه ان  اخههدح  نهههه ا   ارهههر امههی  او

 هههی ضههخیمت بهی بسههد  او ا  شهه   نههه ا   هههی میه  

  .ش انه  مشیه   میهرومدر 50 و 30

 

 
 

 آزمایشی مختل  تيمارهای در زردآلو ۀميو باف، سفتی کلی تغييرات -8 شکل

Fig. 8. Total texture stiffness changes in apricot fruit at different experimental treatments 

 

 گیرینتیجه

 ا  تغییههرا   ونهه  بر سهه  حیضههر پهه وه  ههه          

 و TSS، pH  نهه ، )تغییههرا  ز اآلهه  کیفهه  هههی ور  هه 

 به   سهی   بهرا  اسهت. نههه ا   ۀاو  ا  (بیفهت سفد 

 اتهیل پله  پلیهرههی  از اسهدفیا  بهی ههیمیه   هه  ، ار 

 اصههح  اتهسههفر بههی میهرومدههر 50 و 30 ضههخیمت او ا 

 %8 او   ترکیهه ) مخدلهه   ههیز  ترکیهه  سهه  ا  شهه  

2CO، 4% 2O، 88% 2N،  2 %10 او   ترکیهههههههههههCO، 

15% 2O، 75% 2N 2 %15 سههههههه    ترکیههههههه  وCO،  

10% 2O، 75% 2N)  امههههی  سهههه  ا  و بنهههه  بسههههد 

 نهههههه ا   سلسههههی  ( ا جهههه  22 و 8 ،4) مخدلهههه 

 کلهه  تغییههرا  کهه  ااا نشههی  هههیبر سهه  ندههیر  شهه ن .

  ا  ز اآلههه  ۀمیههه  بیفهههت سهههفد  و TSS، pH ، نههه 

 پهیری  الیه  به  ،تهرپهیری  اکسهی   سه   بهی  ههیبسد 

 تهرمنیسه  ،اتهیل   هیز ت لیه  و تهنف  سه   ااشد نه 

 ا  کیفهه  خص صههیی  بههر هههیبسههد  ضههخیمت اثههر اسههت.

  نشهههی  زرهههیا  اخهههدح  سلسهههی   ا جههه  4 امهههی 

 ضههخیمت اثههر ارهههر امههی  او ا  کهه حیل  ا  ،اههه مهه 

 چنههه ان  اخهههدح  کیفههه  خص صهههیی  بهههر ههههیبسهههد 

 بهرا  امهی سه   تغییهرا  کله  ندهیر  .ش انه  مشیه  

 بههرا  امههی بهدههرر  ااا نشههی  ز اآلهه  ۀمیهه  نهههه ا  

 کههرا  کنهه  م ضهه   ارهه  الیهه  ؛بهه ا خص صههیی  حفهه 

 مدههیب لیه  فرآرنهه هی  کلیهه  و تعههر  و تبخیههر تههنف ،

 کیفهه  هههی ور  هه  تههرطهه  ن  حفهه  سههب  کهه  اسههت



 

 166 

 151-168ص /1399بهار و تابستان  /74شماره  /21جلد /ها و مکانيزاسيون کشاورزیسامانهتحقيقات            
 

  ا  ههههیمیههه   نههههه ا   او ۀ اسهههت. شههه   محصههه  

  8 امههههی  ا   وز، 38 سلسههههی   ا جهههه  4 امههههی 

 ا جهههه  22 امههههی  ا  و  وز 31 سلسههههی   ا جهههه 

 آمهه   اسههت  بهه کلهه  ندههیر  بهه ا.  وز 14 سلسههی  

 ز اآل هههی  کیفیههت بهدههر حفهه  بههرا  کهه  ااا  نشههی 

 ا جه  4 نههه ا   امهی  از اسهت بهدهر شه   بن  بسد 

 2CO، 4% 2O، 88% %8)  ههههیز  ترکیهههه  سلسههههی  ،

2N) ش ا اسدفیا  میهرومدر 50 بسد  ضخیمت و.  

  

  مراجع

Anon. (2016). Agricultural Statistical. Iran Agricultural Ministry, Tehran, Iran. (in Persian) 

Ebrahimian, A., Tabatabaei, R., & Hashemi, J. (2015). Investigation of vacuum pressure and 

storage time on the quality of tomato and carrot. Food Science and Technology, 12(47),  

231-241. (in Persian) 

Esmaeili, S. (2012). The effect of packaging with modified atmosphere on the quality of pink 

tomatoes after harvest. Second National Food Security Seminar. Oct. 17-18. Islamic Azad 

University of Sobodkou Branch, Savadkouh, Iran. (in Persian) 
Guerra, M., Magdaleno, R., & Casquero, P. A. (2011). Effect of site and storage conditions on 

quality of industrial fresh pepper. Scientia Horticulturae, 130(1), 141-145. 
Haciseferogullari, H., Ozcan, M., Sonmete, M. H., & Ozbek, O. (2005). Some physical and 

chemical parameters of wild medlar (Mespilus germanica L.) fruit grown in Turkey. Journal 

of Food Engineering, 69, 1-7. 

Jouki, M., & Khazaei, N. (2014). Effect of low-dose gamma radiation and active equilibrium 

modified atmosphere packaging on shelf life extension of fresh Strawberry fruits. Food 

Packaging and Shelf Life, 1, 49-55. 

Kader, A. A. (2003). Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, 

Agriculture and Natural Resources, UCD Press. 

Kurz, C., Carle, R., & Schieber, A. (2008). Characterization of cell wall polysaccharide profiles 

of apricots (Prunusarmeniaca L.), peaches (Prunus persica L.), and pumkins (Cucurbita sp.) 

for the evaluation of fruit product authenticity. Food Chemistry, 106, 421-430. 

Mangaraj, S., & Goswami, T. K. (2009). Modified atmosphere packaging of fruits and 

vegetables for extending shelf-life: A review. Fresh Produce, 3(1), 1-31. 

Mirzaei, M., Tabatabaekoloor, R., Motavali, A., & Esmaeilzadeh-Kenari, R. (2018). Effect of 

ozone and citric acid pretreatments on the modified atmosphere packaging of cucumber. 

Innovative Food Technologies, 5(3), 361-372. (in Persian)  

Mohebbi, S., Mostofi, Y., & Zamani, Z. (2015). Quality maintenance and storability extension of 

cornelian cherry fruit by modified atmosphere packaging. Journal of Crop Production and 

Processing, 5(15), 155-165. (in Persian) 

Mostoufi, Y., & Najafi, F. (2002). Analytical Laboratory Methods in Horticulture (First Ed.), 

Tehran University Press and Publishing, Tehran, Iran. (in Persian) 

Motevali, A, & Hashemi, S. J. (2017). Effect of the various pretreatment on color change and 

texture characteristics in drying of apple slice. Food Science and Technology, 15, 123-136. 

(in Persian) 



 

167 

 ...بندیبسته یزردآلو ۀويم یفيک هایویژای یبرخ راتييتغ

Nielsen, T., & Leufven, A. (2008). The effect of modified atmosphere packaging on the quality 

of Honeoye and Korona strawberries. Food Chemistry, 107, 1053-1063. 
Peano, C., Giuggioli, N. R., & Girgent, V. (2014). Effects of innovative packaging materials on 

apricot fruits (cv. Tom Cot®). Fruits, 69, 247-258. 

Salehizadeh, P., Basiri, A., & MIzani, M. (2010). The effect of drying air temperature on the 

quality of dried apricots using convection oven. Journal of Food technology and Nutrition, 

8(3), 88-99. (in Persian) 

Sandhya. (2010). Modified atmosphere packaging of fresh produce: Current status and future 

needs. LWT – Food Science and Technology, 43, 381-392. 
Sharon, P. S., & Martha, C. S. (2010). Post-harvest Technology of Horticultural Crops. Mehra 

Offset Press. Delhi.  

Sivertsvik, M., Jeksrud, W. K., Vagane, A., & Rosnes, J. T. (2004). Solubility and obsorption 

rate of carbon dioxide into non-respiring food part 1: development and validation  

of experimental apparatus using a manometric method. Journal of Food Engineering, 61,  

449-458. 
Tabatabaei, R., Ebrahimian, A., & Hashemi, S. J. (2016). Investigation on the effect of 

temperature, packaging material and modified atmosphere on the quality of tomato. Food 

Science and Technology, 13(51), 1-13. (in Persian) 

Tudela, J., Marn, A., Garrido, Y., Cantwell, M., Marna, S., Medina-Martnez, M., & Gil, I. 

(2013). Off dour development in modified atmosphere packaged baby spinach is an 

unresolved problem. Journal of Postharvest Biology and Technology, 75, 75-85. 

Villalobos, M. C., Serradilla, M. J., Martín, A., Aranda, E.,  López-Corrales, M., & Córdoba, M. 

G. (2018). Influence of modified atmosphere packaging (MAP) on aroma quality of figs 

(Ficus carica L.). Postharvest Biology and Technology, 136, 145-151. 

Wei, W.,  Lv, P.,  Xia, Q.,  Tan, F.,  Sun, F.,  Yu, W.,  Jia, L.,  & Cheng, J. (2017). Fresh-keeping 

effects of three types of modified atmosphere packaging of pine-mushrooms. Postharvest 

Biology and Technology, 132, 62-70. 

Zarrinbal, M.,  Soleymani, J.,  Eskandari, S.,  Dabbagh Mohammadi-Nasab, A., & Rasouli-

Pirouzian, R. (2010). Effects of harvest time and modified atmosphere packaging on cold-

storage duration of four apricot cultivars. Journal of Horticulture Science, 24(1), 91-101.  

(in Persian) 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417307640#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417307640#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417307640#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417307640#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417307640#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417307640#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09255214
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09255214/136/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417303162#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09255214
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09255214
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09255214/132/supp/C
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.&lastName=Zarrinbal&id=7383
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=M.&lastName=Zarrinbal&id=7383
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.&lastName=Eskandari&id=7385
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.&lastName=Eskandari&id=7385
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=A.&lastName=Dabbagh%20Mohammadi%20Nasab&id=7386
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=A.&lastName=Dabbagh%20Mohammadi%20Nasab&id=7386
https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/newAdvancedResults/view?firstName=A.&lastName=Dabbagh%20Mohammadi%20Nasab&id=7386


 

 168 

Agricultural Mechanization and Systems Research/Vol.21/No.74/Spring & Summer 2020/P:151-168 

 

Changes in Some Quality Characteristics of Apricot Fruit Packed by 

Modified Atmosphere 
 

Koloor-Tabatabaei .R Hashemi and .J .S Shabazi, .E ,*Motevali .A 

 

*Corresponding Author: Assistant Professor of Biosystem Engineering. Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University, Sari, Iran. Email: a.motevali@sanru.ac.ir 
Received: 14 January 2019, Accepted: 30 June 2019 

 

Abstract 

Maintaining the quality of fruits and increasing their shelf-life are the main concerns during 

post-harvest processes. One of the important methods for increasing the shelf-life of fruits is the 

use of modified atmosphere packaging (MAP). In this study, changes in some qualitative 

characteristics (color, pH, TSS, texture stiffness) of apricot fruits were reviewed using MAP 

method at three levels of storage temperatures (ambient 22, 4 and 8 °C), three different gas 

mixes (first combination: 8% CO2, 4% O2 and 88% N2; second combination: 10% CO2, 15% O2 

and 75% N2; third combination15% CO2, 10% O2 and 75% N2) and two thicknesses of 

polyethylene packages (30 and 50 µm). The data were extracted and analyzed within one week 

intervals by relevant tests. The results showed that the slop of color, TSS and pH changes were 

ascending and the slope of the texture stiffness was declining in all treatments. The highest total 

changes in color, TSS, pH and texture stiffness were 26.27, 7.6 (%), 3.17 and 18.04 (N), 

respectively, attributed to ambient storage temperature (22 °C), third gas composition (10% CO2, 

15 % O2 and 75% N2) and 30 µm thickness of the package . Also, the lowest total changes of the 

parameters were 14.16, 2.0 (%), 1.11 and 13.49 (N) attributed to 4 °C temperature, first gas 

composition (8% CO2, 4 % O2, and 88% N2) and 50 µm package thickness of package.  The later 

considered as the best treatment.  
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