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پژوهشهای میوهکاری

تأثیر کاربرد پس از برداشت پوشش کیتوزان حاوی عصاره چای سبز بر ویژگیهای کیفی
و ماندگاری میوه توتفرنگی رقم سلوا
کاظم علیرضالو ،*1روح اله توکلیان 2و پریناز جعفرپور

3

(تاریخ دریافت -1317/3/11 :تاریخ پذیرش)1317/5/11 :

چکیده
توتفرنگي از جمله میوههای حساس به آسیبهای مكانیكي و فیزیولوژیكي بوده و دارای سرعت متابولیسم و تخریب سریع در طول
مدت زمان نگهداری است .در پژوهش حاضر از کیتوزان  1درصد حاوی غلظتهای مختلف عصاره چای سبز ( 01 ،11و  31درصد)
برای پوششدهي میوههای توتفرنگي رقم سلوا استفاده شد و میزان کاهش وزن ،pH ،اسیدیته ،مواد جامد محلول ،آنتوسیانین کل،
شاخص مربوط به رنگ ( ،)L, a, bشمارش میكروبي (باکتریهای کل ،کپکها و مخمرها) و ویژگيهای حسي طي زمان نگهداری به
مدت  11روز در دما  3°Cمورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که در طول مدت زمان نگهداری ،میزان کاهش وزن ،pH ،مواد
جامد محلول ،تعداد باکتریهای کل ،کپکها و مخمرها افزایش و ویژگيهای اسیدیته قابل تیتراسیون ،آنتوسیانین کل و سفتي
بافت کاهش پیدا کرد .توتفرنگيهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز دارای درصد کاهش وزن ،pH ،مواد جامد
محلول کمتر و اسیدیته قابل تیتراسیون ،آنتوسیانین کل باالتر و بافت سفتتری نسبت به توتفرنگي بدون پوششدهي (تیمار
شاهد ) بودند .از سوی دیگر نتایج نشان داد که پوششدهي میوههای توتفرنگي رقم سلوا با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز سبب
بهبود شاخصهای رنگ میوه و کاهش رشد میكروبي در طول مدت زمان نگهداری شد .افزایش غلظت عصاره چای سبز منجر به
اثرات سینرژیستي با کیتوزان شد ،بطوری که تیمار پوشش کیتوزان  1درصد حاوی عصاره چای سبز  31درصد دارای بهترین تأثیر
در بهبود ویژگيهای کیفي و افزایش زمان ماندگاری بود.
کلمات کلیدی :پوششدهي ،توتفرنگي ،عصاره چای سبز ،کیتوزان ،ماندگاری ،ویژگيهای کیفي

 -1استادیار گروه علوم و صنایع غذایي ،دانشكده کشاورزی و منابع طبیعي اهر ،دانشگاه تبریز
 -0دانش آموخته کارشناسي ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایي ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
 -3دانشجوی سابق کارشناسي ارشد ،گروه علوم باغباني ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
* پست الكترونیکkazem.alirezalu@tabrizu.ac.ir :
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توتفرنگي با نام علمي  Fragaria ananassaیكي از
مهمترین میوههای غیرکالیمكتریک ميباشد که دارای ارزش
اقتصادی باالیي است .میوه توتفرنگي باید در زمان بلوغ
کامل که از حداکثر کیفیت ظاهری (تردی ،رنگ ،نداشتن
پوسیدگي یا ناهنجاریهای فیزیولوژیک) ،بافت (سفتي و
آبدار بودن) ،عطر و بوی مطلوب و ارزش تغذیهای
(ویتامینها ،عناصر معدني و فیبرهای خوراکي) برخوردار
است ،برداشت شود (جانیسیویچ و کورستن.)0110 ،1
کیفیت و عمر انبارماني میوهها و سبزیها به وسیله
فاکتورهای گوناگوني مثل کاهش آب ،قهوهای شدن آنزیمي،
آسیب بافتي  ،فرآیند پیری و رشد میكروبي و غیره کاهش
ميیابد .در مورد میوههای تازه بریده ،0این اتفاق به دلیل
آسیب بافتي که به وسیله پوست کندن ،قطعه قطعه کردن و
بریدن به وجود آمده است ،افزایش ميیابد (آترس 3و
همكاران .)0111 ،توتفرنگي از جمله میوههای سریع فاسد
شونده ميباشد و تا اوایل قرن اخیر به ندرت انبار ميشد و
بیشتر مصرف تازهخوری داشت اما بازاریابي و پیشرفتهای
قابل توجهي که در زمینه حمل و نقل این میوه با هواپیما و
کشتي به نقاط دور دست حاصل شده ،بسیاری از محققان را
به بررسي راههای مناسب افزایش عمر انباری این محصول
حتي به مدت چند روز ،عالقه مند ساخته است (شارف،3
 .)0115میزان تولید سالیانه توتفرنگي در دنیا  3/5میلیون
تن ميباشد ولي به علت رشد سریع کپک بوتریتیس سینرا
در حدود  31-31درصد این محصول فاسد و غیرقابل
استفاده ميگردد (ویال-روجاس 5و همكاران .)0110 ،برای
افزایش عمرانباری محصول برداشت شده و حفظ کیفیت آن
روشهای مختلفي مورد استفاده قرار ميگیرند (کاسترو 1و
همكاران.)0110 ،
یكي از عصارههای گیاهي که دارای ویژگيهای ضدمیكروبي،
آنتياکسیداني ،تغذیهای و دارویي است ،عصاره چای سبز
ميباشد .عوامل اصلي سهیم در رنگ چای سبز ،کلروفیل a

و  bهستند (والیوتام 7و همكاران .)0112 ،ترکیبات فنولیكي
موجود در چای سبز ،شامل شامل کاتچینها و اسیدهای
فنولیک ميباشند که دارای خاصیت آنتياکسیداني و
ضدمیكروبي ميباشند .ترکیبات اصلي متعلق به کاتچینها
شامل اپيگالوکاتچین گاالت ،اپيگالوکاتچین ،اپيکاتچین
گاالت و اپيکاتچین هستند و اسیدهای فنولیک هم توسط
اسیدهای گالیک نمایش داده ميشوند .اپيگالوکاتچین
گاالت و اپيگالوکاتچین نقش مهمي در تغییر کیفیت حسي
نوشیدني چای سبز دارند (چاتوروداال و پراکاش .)0111 ،2در
برگهای چای سبز جوان بیشترین مقدار کاتچین و
آمینواسید وجود دارد .اثراتي که مصرف چای سبز در
سالمتي به همراه دارد شامل کاهش خطر بیماریهای قلبي
و عروقي و یكسری از اثرات پیشگیری کننده نظیر پیشگیری
از سرطانها ،بیماریهای کبد ،جهشزایي ،چربي و کلسترول
باال ،چاقي و پوکي استخوان است .عالوه بر آن چای سبز
سبب سالمت دهان و دندان نیز ميشود که این نیز به دلیل
وجود ترکیبات فنولیكي است که دارای خاصیت
آنتياکسیداني بوده و در زیباسازی و سالمت پوست هم موثر
است (جین 1و همكاران .)0111 ،عالوه بر اثرات دارویي،
عصاره چای سبز دارای ویژگيهای ضدمیكروبي ميباشد ،به
طوری که اثرات آن روی کلستریدیومها و هلیكوباکتر،
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلي ،سالمونال و کپکها و
مخمرها به خوبي شناخته شده است (کوپر 11و همكاران،
0115؛ علیرضالو 11و همكاران.)0117 ،
کیتوزان هتروپلیمر ازتداری است که از دیاستیله شدن
کیتین توسط محلولهای قلیایي به دست ميآید .این دو
پليساکارید بعد از سلولز فراوانترین پلیمرهای موجود در
طبیعت هستند .کیتوزان به حالت محلول دارای خاصیت
ضدمیكروبي باالیي ميباشد (چانگ 10و همكاران.)0115 ،
کیتوزان به عنوان ترکیب ضدمیكروبي بر علیه طیف وسیعي
از ارگانیسمها مانند جلبکها ،باکتریها ،کپکها و مخمرها
در شرایط طبیعي و آزمایشگاهي به اشكال محلول ،پوشش،

1. Janisiewicz and Korsten
2. Fresh cut fruits
3. Atress
4. Scharff
5. Villa-Rojas
6. Castro

7. Velayutham
8. Chaturvedula and Prakash
9. Jain
10. Cooper
11. Alirezalu
12. Chung

مقدمه
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فیلم و کامپوزیت 1مورد پذیرش قرار گرفته است .برخي
محققان گزارش دادهاند که اثرات باکتری ایستایي 0کیتوزان
بهتر از اثرات باکتریکشي آن است ولي هنوز مكانیسم دقیق
آن مشخص نشده است (رافات 3و همكاران .)0112 ،کیتوزان
و پوششهای تهیه شده از آن ،به عنوان یک ماده جلوگیری
کننده از فساد ،نگهدارنده ضدقارچي برای طوالني کردن
قابلیت ذخیرهسازی و نگهداری محصوالت تازه مانند توت
فرنگي ،مانع رشد باکتریها ،تثبیتکننده رنگ ،کاهش
دهنده کلسترول خون ،سنتز پوست مصنوعي و تثبیت کننده
آنزیمها حائز اهمیت ميباشد .کاربرد کیتوزان در ژاپن در
سال  1123و در کره در سال  1115در برخي از مواد غذایي
مجاز شمرده شده است (کمیل 3و همكاران.)0110 ،
گزارشهای مختلفي در مورد کاربرد پوششدهي کیتوزان
برای نگهداری توتفرنگي وجود دارد که در این ارتباط
عشقي و همكاران ( )1310گزارش دادند که پوشش نانو
امولسیون حاوی کیتوزان باعث افزایش ماندگاری به میزان
 0/5برابر و بهبود ویژگيهای کیفي میوه توتفرنگي شد .با
توجه به ویژگيهای مطلوب و اثرات ضدمیكروبي و
آنتياکسیداني کیتوزان و عصاره چای سبز ،پژوهش حاضر
جهت بررسي اثرات پوششکیتوزان حاوی عصاره چای سبز
روی ویژگيهای کیفي و ماندگاری توتفرنگي رقم سلوا
انجام شد.

به صورت تازه تهیه شد و در دمای  3°Cنگهداری شد.
کیتوزان با وزن مولكولي باال و درجه دی استیالسیون 15
درصد (کریستینهانسن ،دانمارک) خریداری شد .محلول
1
کیتوزان حاوی عصاره چای سبز با استفاده از روش ینگیویاد
و همكاران ( )0111تولید شد .مقدار  11گرم از کیتوزان
پودری در  511سيسي اسید استیکگالسیال  1درصد حل
شد .همچنین گلیسرول به میزان  3/3گرم به عنوان نرم
کننده به محلول اضافه گردید .پس از به حجم رساندن تا
 1111mLبا اسید استیک 1درصد ،محلول به مدت 31
دقیقه در دمای  11°Cو با استفاده از شیكر همزده شد تا
عمل انحالل پودرها به خوبي انجام گیرد و محلول یكنواختي
بدست آید .پس از سرد کردن محلول ،با استفاده از عصاره
چای سبز ،غلظتهای  01 ،11و  31درصد در محلول
کیتوزان تهیه شد .در نهایت محلول نهایي با استفاده از
هموژنایزر اولتراتوراکس به مدت  0دقیقه مخلوط شده و به
منظور ضدعفوني کردن ،از فیلتر با منافذ  1/35µmعبور داده
شد.
اعمال تیمار پوشش کیتوزان حاوی عصاره چای سبز
ابتدا توتفرنگيها با آب شهری شسته شده و پس از
جداکردن ضایعات و برگهای اضافي ،دوباره با آب مقطر
آبکشي شدند .سپس توتفرنگيهای یكدست و سالم به
مدت  0دقیقه در محلول کیتوزان حاوی درصدهای مختلف
عصاره چای سبز ( 01 ،11و  31درصد) غوطهور شدند.
سپس توتفرنگيها در دمای  05 °Cبه مدت  1ساعت
نگهداری شدند تا پوشش مورد نظر خشک شود .نمونههای
تیمار شده در بستههای پلي اتیلن بسته بندی و در دمای
 3 °Cنگهداری شدند .آزمایشهای کیفي در روزهای ،3 ،1
 10 ،2و  11و ارزیابيهای حسي فقط در روز  2ام نگهداری
انجام شدند.

مواد و روشها
تهیه محلول کیتوزان حاوی عصاره چای سبز
برای تهیه عصاره چای از روش ابراهیمزاده 5و همكاران
( )0112استفاده شد 51 .گرم از پودر خشک چای سبز با
 111mLحالل آب و اتانول (اتانول  11درصد) در یک ارلن
در پوشیده به مدت  03ساعت همزده شد .پس از استفاده از
دکانتور ،عصاره به کمک کاغذ صافي از مواد گیاهي جدا شده
و بدین ترتیب عصاره با غلظت  51درصد از چای سبز تهیه
شد .غلظت عصاره توسط رفراکتومتر اندازهگیری شد .عصاره

شاخصهای مورد ارزیابی
برای محاسبه میزان کاهش وزن نمونههای توتفرنگي از
اختالف وزن در روز اول با روزهای مختلف نگهداری استفاده
شد و به صورت درصد بیان شد (هي 7و همكاران.)0117 ،
اندازهگیری  pHبا استفاده از pHمتر در دمای  01°Cانجام

1. Composite
2. Bacteriostatic
3. Raafat
4. Kamil
5. Ebrahimzadeh

6. Yingyuad
7. He
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مطابق روشهای استاندارد مورد بررسي قرار گرفت .ابتدا
قسمت خارجي بستهبندی پلياتیلن توسط اتانول 71درصد
به خوبي ضدعفوني شد ،سپس رقت  1/1اولیه ( )11-1از
اختالط  11گرم توتفرنگي خرد شده با  11گرم محلول
رقیق کننده پپتون واتر با دمای  31°Cدر یک ارلن مایر
 051میليلیتر استریل بدست آمد .در نهایت رقتهای ،11-0
 11-3و تا  11-1در پپتون واتر استریل  1/1درصد تهیه شد.
کشت باکتریهای زنده کل در محیط کشت  PCAبه صورت
پورپلیت و با شرایط انكوباسیون  32ساعت در 31°C
(هوازی) انجام شد .کشت کپکها و مخمرها با استفاده از
محیط کشت  YGCآگار به صورت سطحي (هوازی) با
شرایط انكوباسیون  5روز در  05 °Cانجام گرفت (،AOAC5
.)0115
سفتي بافت میوهها با استفاده از دستگاه آنالیز پروفایل بافت
ساخت کشور انگلستان و با برند  Lioydاندازهگیری شد .از
پروب به قطر 1 mmبا انتهای صاف ،عمق نفوذ  3 mmو
سرعت نفوذ  1/0 mm/sبرای محاسبه ماکزیمم نیروی وارده
استفاده شد و بر حسب کیلوگرم بیان شد (نوروزی 1و
همكاران .)0111 ،ارزیابي ویژگيهای حسي شامل خواص
ظاهری ،رنگ ،خواص بافتي (سفتي و احساس دهاني) و
خواص عطر و طعم میوهی شاهد و توتفرنگيهای پوشش
داده شده با غلظتهای مختلف کیتوزان حاوی عصاره چای
سبز با استفاده از روش پانل تست ( 15نفر شامل  2زن و 7
مرد با محدوده سني  01-31سال) به روش نمرهدهي (:5
خیلي خوب؛  :3خوب؛  :3متوسط؛  :0بد؛  :1خیلي بد) انجام
گرفت .قبل از ارزیابي حسي نمونهها ،آموزشهای الزم در
ارتباط با نحوه ارزیابي نمونهها به افراد شرکت کننده داده
شد .این پژوهش در قالب طرح کامال تصادفي با  3تیمار
(شاهد و توتفرنگيهای پوشش داده شده با کیتوزان 1
درصد حاوی عصارههای  01 ،11و  31درصد چای سبز) با 3
تكرار انجام شد .میوهها به مدت  11روز در دمای  3درجه
سانتيگراد نگهداری و شاخصهای مورد ارزیابي به فاصله
چهار روز ارزیابي شدند .تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
تیمارها برای هرروز جداگانه انجام شد .از آزمون  LSDدر

شد .قبل از انجام آزمایش pHمتر با استفاده از بافر pH=7و
 pH=3کالیبره گردید (هي و همكاران .)0117 ،اندازهگیری
اسیدیته با استفاده از pHمتر و به روش پتانسیومتری انجام
گرفت 051mL .آب مقطر دو بار جوشیده و سرد شده به
بشر  511mLمنتقل و  01gپوره توتفرنگي به آن افزوده
شده و روی همزن مغناطیسي تا رسیدن به  pH=2/0با
هیدروکسید سدیم  1/1نرمال تیتر گردید (هي و همكاران،
 .)0117مواد جامد محلول (بریكس) با استفاده از دستگاه
رفراکتومتر در دمای  01°Cاندازهگیری و با درجه بریكس
نشان داده شد .قبل از انجام آزمایش با استفاده از آب مقطر
دستگاه بر روی عدد صفر تنظیم گردید (گوکمن 1و
همكاران .)0111 ،برای ارزیابي رنگ نمونههای توتفرنگي از
عكسبرداری دیجیتالي شبیه ساز هانترلب استفاده شد
(لئون 0و همكاران .)0111 ،اندازهگیری رنگ با بررسي
پیكسلهای عكس دیجیتالي سطح ماده غذایي توسط نرم
افزار فتوشاپ و تبدیل اندیسهای  RGBبه  Labصورت
گرفت.
برای اندازهگیری محتوای آنتوسیانین کل از روش اختالف pH
استفاده شد .برای این منظور ابتدا دو بافر با pHهای  1و
 3/5تهیه شد و سپس  1/5mLاز هر نمونه با  0/5mLاز
بافرهای تهیه شده مخلوط و جذب آنها در طول موج های
 531و  711نانومتر قرائت گردید (چانگ 3و همكاران،
 .)0115در نهایت با استفاده از فرمول زیر جذب کل هر یک
از عصارهها محاسبه شد (گیوستي و ورولستات.)0111 ،3
A = (A530 – A700) pH =1 - (A530 - A700) pH = 4.5

محتوای آنتوسیانین کل به صورت معادل میليگرم سیانیدین
3گلوکوزید در  111گرم وزن تر و طبق فرمول زیر محاسبهشد:
TAC = A×MW×V×DF×100/ε×100
 =Aجذب =MW ،وزن مولكولي سیانیدین 3-گلوکوزید=DF ،

فاکتور رقت و  =ɛجذب مولي

ویژگيهای میكروبیولوژیكي توتفرنگي شاهد و پوشش داده
شده با کیتوزان حاوی غلظتهای مختلف عصاره چای سبز
1. Gokmen
2. Leon
3. Chung
4. Giusti and Wrolstad

5. Association of Official Analytical Chemists
6. Norouzi
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( )P>1/15وجود داشت .درصدکاهش وزن یكي از سادهترین
و مهمترین آزمونهای ارزیابي ماندگاری و کیفیت توتفرنگي
است .نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که
درصد کاهش وزن برای توتفرنگيهای پوشش داده شده به
صورت معنيداری ( )P>1/15کمتر از نمونههای شاهد بود
(نمودار  .)1در تمامي تیمارها با افزایش زمان نگهداری به
علت تبخیر سطحي ،میزان آب میوهها کاهش و درصد
کاهش وزن افزایش پیدا کرد .در این میان بیشترین درصد
کاهش وزن مربوط به تیمار شاهد ( 17درصد) و کمترین
میزان درصد کاهش وزن مربوط به توتفرنگي پوشش داده
شده با  1درصد کیتوزان حاوی  11درصد عصاره چای سبز
(تیمار  )3بود.

سطح احتمال  5درصد و نرم افزار آماری  SASنسخه 1/0
برای مقایسه میانگین دادهها استفاده شد .برای رسم
نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در طول
مدت زمان نگهداری ویژگيهای کاهش وزن ،pH ،مواد جامد
محلول به طور معنيدار ( )P>1/15افزایش و ویژگيهای
اسیدیته کل ،آنتوسیانینها و سفتي بافت نمونهها به طور
معنيداری ( )P>1/15کاهش پیدا کرد .بین تیمارهای
مختلف توتفرنگي پوشش داده شده از لحاظ تأثیر روی
ویژگيهای مورد بررسي در این تحقیق اختالف معنيداری
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زمان نگهداری (روز)
نمودار  -1تغییرات کاهش وزن توتفرنگیهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و شاهد در طول مدت زمان نگهداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .تیمار شاهد :T2 ،کیتوزان  + %1عصاره چای سبز ،%11
 :T3کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31

شد .احتماال به دلیل اینكه ترکیبات فنولیک خاصیت
آبدوستي دارند ،افزایش مقدار آن باعث افزایش ویژگيهای
آبدوستي پوشش کیتوزان و افزایش خروج آب از پوشش
میوهها شده است (فان 1و همكاران.)0112 ،
در نمودار  0تأثیر فرموالسیونهای مختلف پوشش خوراکي

درصد کاهش وزن در نمونههای شاهد به صورت سریع تا روز
 2افزایش و بعد از آن روند کاهشي به خود گرفت که علت
آن مربوط به کاهش میزان رطوبت توتفرنگي بود .نتایج
نشان داد که استفاده از کیتوزان باعث کاهش درصد کاهش
وزن میوهها شد .ولي افزایش غلظت عصاره چای سبز باعث
خروج بیشتر آب توت فرنگي در طول مدت زمان نگهداری

1. Fan
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علیرضالو و همكاران :تأثیر کاربرد پس از برداشت پوشش کیتوزان حاوی عصاره چای سبز روی ویژگيهای ...
پوششدهي توتفرنگي با کیتوزان میزان افزایش  pHدر توت
فرنگيهای بدون پوشش بسیار بیشتر از نمونه پوششدار بود
که با نتایج پژوهش اخیر همخواني داشت.
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها نشان داد که مقدار
اسیدیته برای توتفرنگيهای پوشش داده شده به صورت
معني داری ( )P>1/15بیشتر از نمونههای شاهد بود (نمودار
 .)3هر چقدر میزان تنفس باالتر باشد رسیدگي میوه بیشتر
است و به تبع آن اسیدیته زودتر کاهش ميیابد .پوشش
دهي با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز احتماال بدلیل ایجاد
یک الیه محافظتي ،از عبور گازها جلوگیری کرده و میزان
تنفس میوه را کاهش ميدهد که این امر باعث کاهش کمتر
اسیدیته در نمونههای پوشش داده شده نسبت به کنترل
ميشود.
نتایج این تحقیق با گزارشهای دیگر قابل مقایسه بود .به
طوری که محتشمي ( )1310اظهار کرد که در پوششهای
آلژینات پتاسیم که حاوی  % 1اسید آسكوربیک بودند ،مقدار
اسیدیته به صورت معنيداری ( )P>1/15کاهش یافت.
اسیدیته به طور مستقیم به حضور اسیدهای آلي موجود در
میوه بستگي دارد .کاهش اسیدیته توتفرنگي در طول
نگهداری بدلیل تغییرات متابولیكي در میوه ميباشد که این
تغییرات متابولیكي در نتیجه مصرف اسیدهای آلي در تنفس
سلولي ميباشد (مفتونآزاد و همكاران .)0112 ،نتایج بدست
آمده با نتایج یامان 1و همكاران ( )0111همخواني داشت.
آنها نشان دادند که پوششدهي بر پایه آلژینات سدیم در
آلبالو باعث کاهش نرخ تنفس ميشود .همچنین ممكن است
مصرف اسیدهای آلي را به تأخیر اندازد .عدم کاهش اسیدیته
و جلوگیری از تغییرات آن در میوه توتفرنگي پوشش داده
شده با پليساکاریدهای بر پایه نشاسته توسط گارسیا 7و
همكاران ( )1112گزارش شده است .همچنین اخیرا مشابه
چنین نتایجي توسط ولیكووا 2و همكاران ( )0113در
پوششهای بر پایه کیتوزان -موم زنبور عسل روی توت
فرنگي بدست آمده است.
نتایج مقایسه میانگین نمونههای توتفرنگي پوشش داده
شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز نشان داد که در

کیتوزان حاوی عصاره چای سبز بر  pHتوتفرنگي در طي
مدل زمان نگهداری نشان داده شده است .نتایج حاصل از
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در طول مدت زمان
نگهداری میزان  pHتوتفرنگيهای پوشش داده شده و
شاهد افزایش پیدا کرد ولي این افزایش در مورد تیمارهای
شاهد به صورت معنيدار ( )P>1/15باالتر بود .علت افزایش
معنيدار میزان  pHدر تیمار شاهد ميتواند به دلیل عدم
وجود پوشش مناسب در اطراف آن باشد که باعث افزایش
میزان تنفس میوه و مصرف اسیدهای آلي و همچنین مربوط
به رشد نسبي کپکها و مخمرها و مصرف اسیدهای آلي
توسط آنها باشد (زیوانوویچ 1و همكاران.)0117 ،
 pHتوتفرنگيهای پوشش داده شده به صورت معنيداری
( )P>1/15کمتر از نمونه شاهد بود (نمودار  .)0علت این
تغییر احتماال ميتواند مربوط به ممانعتکنندگي پوشش
کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و اثرات ضدمیكروبي عصاره
چای سبز باشد که باعث کاهش میزان تنفس و رشد
میكروبها ميشود .در بین میوههای تیمار شده ،تیمار T1
دارای بیشترین  pHو تیمار  T4دارای کمترین میزان pH
بود .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که پوششدهي کیتوزان و
همچنین عصاره چای سبز باعث جلوگیری از افزایش سریع
 pHدر مدت زمان نگهداری ميشود .مورایس 0و همكاران
( )0110نشان دادند که استفاده از پوششهای خوراکي،
تغییرات  pHرا در میوه کاهش ميدهد و در نهایت منجر به
افزایش زمان ماندگاری و کیفیت خوراکي میوه توتفرنگي
ميشود .نتایج بدست آمده با نتایج مفتون آزاد 3و همكاران
( )0112همخواني دارد .آنها گزارش کردند افزایش  pHدر
نمونههای شاهد توتفرنگي بیشتر از نمونههای پوشش داده
شده با کربوکسي متیل سلولز بوده است .همچنین ولیكووا 3و
همكاران ( )0113در پوششدهي توتفرنگي با کیتوزان
نشان دادند که میزان افزایش  pHدر توتفرنگيهای بدون
پوشش بسیار بیشتر از نمونه پوششدار بود .در گزارشي
توسط نیتا 5و همكاران ( )0113مشخص شد که در

1. Zivanovic
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3. Maftoonazad
4. Velickova
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6. Yaman
7. García
8. Velickova
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زمان نگهداری (روز)
نمودار  -2تغییرات  pHتوت فرنگیهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و شاهد در طول مدت زمان نگهداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .تیمار شاهد :T2 ،کیتوزان  + %1عصاره چای سبز ،%11
 :T3کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31
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زمان نگهداری (روز)
نمودار  -3تغییرات اسیدیته توت فرنگیهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و شاهد در طول مدت زمان نگهداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .تیمار شاهد :T2 ،کیتوزان  + %1عصاره چای سبز ،%11
 :T3کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31

از توتفرنگي باشد .همچنین باالتر بودن میزان تنفس در
نمونههای شاهد یكي دیگر از دالیل باالتر بودن مواد جامد
محلول ميباشد .بدین صورت که افزایش میزان تنفس سبب
افزایش تبدیل پكتین و پليساکاریدها به قندهای ساده

طول مدت زمان نگهداری  11روز میزان مواد جامد محلول
روند صعودی داشت .این افزایش در تیمار شاهد به طور
معنيداری باالتر از تیمار شاهد بود ( 1/7تا  1/3درصد) .علت
افزایش مواد جامد محلول ميتواند مربوط به خروج رطوبت
31

علیرضالو و همكاران :تأثیر کاربرد پس از برداشت پوشش کیتوزان حاوی عصاره چای سبز روی ویژگيهای ...
ميشود .این نتایج با گزارشهای وارگاس 1و همكاران
0
( )0111و نیتا و همكاران ( )0113مطابقت داشت .ولیكووا
و همكاران ( )0113به این نتیجه دست یافتند که محتوای
مواد جامد محلول با پوششدهي میوههای توتفرنگي در طي
دوره نگهداری به دلیل تنفس افزایش پیدا ميکند .همچنین
محتشمي ( )1310نشان داد که مواد جامد محلول توت
فرنگيهای پوشش داده شده با آلژینات پتاسیم در روز آخر
نگهداری ( 7/5درصد) به صورت معني داری ()P>1/15
کمتر از نمونه شاهد ( 2/7درصد) بود .از سوی دیگر نتایج
نشان داد که پوششدهي توتفرنگي با کیتوزان حاوی عصاره
چای سبز ميتواند باعث جلوگیری از افزایش زیاد میزان مواد
جامد محلول در طي مدت زمان نگهداری بشود .بطوری که
استفاده از کیتوزان و کاهش میزان عصاره چای سبز در
فرموالسیون پوشش ،باعث جلوگیری از افزایش مواد جامد
محلول بین تیمارهای مختلف توتفرنگي ميشود .محتشمي
( )1310با مقایسه بین پوششهای مختلف بر پایه آلژینات
پتاسیم گزارش کرد که استفاده از افزودنيهای فعال به طور
معنيداری ( )P>1/15در پایین نگه داشتن مقدار مواد جامد
محلول موثر هستند.
نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که اختالف
معنيداری در سطح احتمال  5درصد ( )P>1/15بین
شاخصهای ( Lشاخص روشنایي)( a ،شاخص قرمزی) و b
(شاخص زردی) نمونههای پوششدار با نمونه کنترل وجود
داشت .در بین توتفرنگيهای پوششدهي شده ،میزان
روشنایي در تیمار  T2و  T3به صورت معنيداری ()P>1/15
بیشتر از سایر تیمارها بودند .کمترین میزان روشنایي مربوط
به نمونه شاهد ( )01/12بود که با نمونههای پوششدار فعال
تفاوت زیادی داشت (جدول  .)1باالتر بودن شاخص روشنایي
توتفرنگيهای تیمار شده نسبت به نمونه شاهد احتماال
ميتواند مربوط به جلوگیری از واکنشهای قهوهای،
اکسیداسیون و براق بودن پوشش مورد استفاده باشد .به طور
کلي ميتوان گفت با پوششدهي کیتوزان و کاهش عصاره
مورد استفاده اندیس روشنایي ميتواند افزایش پیدا کند.
ترکیبات موجود در عصاره با وجود داشتن ویژگيهای ضد

قهوهای شدن آنزیمي به دلیل تیره بودن عصاره مورد استفاده
ميتوانند در کاهش میزان روشنایي توتفرنگي پوشش داده
شده موثر باشند.
در ارتباط با اندیس قرمزی تیمار  T4دارای باالترین میزان
( )31/23و تیمار شاهد دارای کمترین میزان ( )33/75بود.
این بدان معني است که پوششدهي با کیتوزان و افزایش
عصاره چای سبز ميتواند سبب افزایش قرمزی نمونههای
توتفرنگي شود .علت چنین تغییری ميتواند مربوط به اثرات
ضدمیكروبي و آنتياکسیداني کیتوزان و عصاره چای سبز
باشد که مانع رشد کپکها و مخمرها و جلوگیری از تغییرات
 pHو ممانعت از ورود اکسیژن و اکسیداسیون آنتوسیانینها
و کاهش رنگ قرمزی نمونههای توتفرنگي شده است.
همچنین بیشترین میزان شاخص زردی مربوط به نمونههای
 T3و  T4و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد بود .بر اساس
نتایج بدست آمده ميتوان نتیجه گرفت که پوششدهي با
کیتوزان و افزایش غلظت عصاره چای سبز ،ميتواند باعث
افزایش میزان زردی توتفرنگيها شود .با توجه به اینكه توت
فرنگي دارای بتاکاروتن ميباشد .بنابراین پوششدهي آنها با
کیتوزان حاوی عصاره چای سبز به دلیل خاصیت
آنتياکسیداني ترکیبات فنولیک چای سبز ،از اکسیداسیون
بتاکاروتن جلوگیری کرده و سبب جلوگیری از کاهش
بتاکاروتن و زایل شدن رنگ زرد ميشود .به طور کلي باید
ذکر کرد که قهوهای شدن آنزیمي یكي از عوامل موثر در
تغییر رنگ میوهها طي نگهداری ميباشد .پوششهای
خوراکي ميتوانند با کاهش تماس اکسیژن ،پیشرفت این
واکنش را به تاخیر اندازند .همچنین استفاده از عصاره چای
سبز ميتواند این بازدارندگي را تشدید نماید .نتایج بدست
آمده با نتایج محتشمي ( )1310همخواني دارد .آنها بیان
کردند استفاده از عوامل فعال مانند اسید آسكوربیک ميتواند
از تغییر رنگ ناشي از واکنشهای قهوهای شدن آنزیمي
جلوگیری کند .همچنین آن محقق گزارش داد که استفاده از
پوششهای فعال باعث افزایش معنيدار ()P>1/15
پارامترهای روشنایي ،قرمزی و زردی در روز  10نگهداری
نسبت به نمونه شاهد گردید .همچنین این محقق نشان داد
که در طول مدت زمان نگهداری در نمونههای حاوی %1
اسید آسكوربیک قرمزی رنگ توتفرنگي نسبت به سایر

1. Vargas
2. Velickova
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زمان نگهداری (روز)
نمودار  -4تغییرات مواد جامد محلول توت فرنگیهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز وشاهد در طول مدت انبارداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .تیمار شاهد :T2 ،کیتوزان  + %1عصاره چای سبز ،%11
 :T3کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31

جدول -1مقایسه میانگین شاخصهای رنگی توت فرنگیهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و شاهد در روز
 8زمان نگهداری
تیمارها
ویژگيها

T1

T2

T3

T4

( Lاندیس روشنایي)
( aاندیس قرمزی)
( bاندیس زردی)

01/12±1/71c
33/75±1/12d
01/51±1/02b

33/13±1/12a
31/37±1/15c
01/13±1/15b

33/30±1/15a
31/30±1/21b
07/37±1/31a

30/03±1/21b
31/23±1/71a
07/52±1/11a

حروف غیرمشابه در سطرها نشان دهنده اختالف معنيداری ( )P < 1/15بین تیمارها در روز  2زمان نگهداری ميباشد :T1.تیمار شاهد :T2 ،کیتوزان  + %1عصاره چای سبز
 :T3 ،%11کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31

تیمار شاهد (از  011 mg/100 gتا  )115 mg/100 gو تیمار
( T4از  010 mg/100 gتا  )120 mg/100 gبود .با توجه به
اینكه آنتوسیانینها در برابر اکسیژن و تغییرات  pHحساس
ميباشند ،بنابراین تیمار شاهد و  T2به دلیل پوششدهي
ضعیف و تغییرات باالی  pHدارای میزان آنتوسیانین کمتری
در انتهای مدت زمان نگهداری هستند.
در نمودار  1تغییرات شمارش کل باکتریها در توتفرنگي-
های پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و
شاهد در طي مدت زمان نگهداری ( 11روز) نشان داده شده
است .همان طور که مشخص شد تعداد باکتریها در طي

نمونهها کمتر کاهش یافت .نتایج بدست آمده این پژوهش با
نتایج لي 1و همكاران ( )0113همخواني داشت .آنها بیان
کردند استفاده از اسید آسكوربیک ميتواند از تغییر رنگ
ناشي از واکنشهای قهوهای شدن آنزیمي جلوگیری کند.
نتایج مقایسه میانگین تأثیر تیمارهای مورد استفاده بر میزان
آنتوسیانین کل میوه توتفرنگي در نمودار  5نشان داده شده
است .همان طور که در این نمودار نشان داده شده است در
طول مدت زمان نگهداری میزان آنتوسیانین نمونههای
مختلف پوششدهي شده و شاهد با گذشت زمان کاهش پیدا
کرد .بیشترین و کمترین میزان کاهش به ترتیب مربوط به
1. Lee
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زمان نگهداری (روز)
نمودار  -5تغییرات آنتوسیانین کل توتفرنگی های پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز در طول مدت زمان نگهداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .تیمار شاهد،؛  :T2کیتوزان  + %1عصاره چای سبز ،%11
 :T3کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31

افزایش ماندگاری محصوالت گردد (رامانازی 0و همكاران،
 .)0115نمودار  7تأثیر پوششهای بر پایه کیتوزان حاوی
عصاره چای سبز را بر میزان کپک و مخمر نمونههای توت
فرنگي نشان ميدهد .نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها
نشان داد که تعداد کپکها و مخمرها در توتفرنگيهای
پوشش داده شده به صورت معني داری ( )P>1/15کمتر از
نمونه شاهد بود (نمودار  .)7پوشش کیتوزان حاوی عصاره
چای سبز بدلیل ممانعت از ورود و خروج گازها بخصوص
اکسیژن (با توجه به هوازی بودن کپکها) و جلوگیری از
تماس سطح توتفرنگي ميتواند باعث جلوگیری از رشد
کپک و مخمرها شود (حاجي 3و همكاران .)0112 ،همچنین
در پوششهایي که از کیتوزان و عصاره چای سبز %31
(تیمار  )T4استفاده شده بود این میزان به طور معنيداری
( )P>1/15کاهش پیدا کرده و موثرترین پوشش جهت
جلوگیری از رشد کپک و مخمر در سطح میوه بود .از سوی
دیگر ميتوان نتیجه گرفت که به علت اثرات ضدمیكروبي
کیتوزان حاوی عصاره چای سبز ،رشد کپکها و مخمرها در
طي مدت زمان نگهداری کاهش پیدا کرد .گزارشهای

مدت زمان نگهداری به طور معنيداری ( )P>1/15افزایش
پیدا کرد .این افزایش تا روز  2با شیب زیاد ولي در انتهای
زمان نگهداری با شیب کم بود .بیشترین میزان افزایش
مربوط به تیمار شاهد ( )1/51-3/22Log CFU/gو کمترین
میزان آن مربوط به تیمار )1/33-3/10Log CFU/g( T4
بود.
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که پوششدهي توتفرنگي
با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز ميتواند مانع از رشد
باکتریها شود .بر اساس ویژگيهای ضدمیكروبي کیتوزان و
عصاره چای سبز ميتوان نتیجه گرفت که پوششدهي
کیتوزان و غلظتهای مختلف عصاره چای سبز ميتوانند از
رشد باکتریها جلوگیری کنند .اماميفر ( )1313نشان داد
که استفاده از پوشش آلوئه ورا روی توتفرنگي ميتواند از
رشد سریع میكروبها در طي مدت زمان نگهداری جلوگیری
کند .گل 1و همكاران ( )0113به نتایج مشابهي در مورد
پوششدهي توتفرنگي با فیلمهای خوراکي حاوی کیتوزان
دست یافتند.
کپکها و مخمرها عامل اصلي فساد توتفرنگي به شمار
ميروند بنابراین کاهش آنها در سطح میوهها ميتواند موجب

2. Romanazzi
3. Hajji

1. Gol
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زمان نگهداری (روز)
نمودار  -6شمارش باکتریهای کل توت فرنگی های پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز در طول مدت زمان نگهداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .تیمار شاهد  :T2کیتوزان  + %1عصاره
چای سبز  :T3 ،%11کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31
1

شدن ميتواند جلوگیری کند .به طوری که با افزایش این
غلظت ،اثرات آنتياکسیداني افزایش پیدا ميکند .در
نمونههای شاهد بدلیل نداشتن هیچ گونه حفاظتي در برابر
مواد خارجي و همچنین تشدید واکنشهای آنزیمي مثل
فنالز و اسید آسكوربیکاکسیداز طعم و بوی نامطلوب در اثر
تولید متابولیتهای میكروبي ایجاد شد.

مشابهي در مورد اثرات ضدمیكروبي کیتوزان (هرناندز-مونز
و همكاران0112 ،؛ وو 0و همكاران )0111 ،در پوششدهي
توتفرنگي و چای سبز (آپریانتي 3و همكاران )0112 ،وجود
دارد .به طوری که علیرضالو 3و همكاران ( )0112نشان دادند
که کیتوزان و عصاره چای سبز دارای اثرات همافزایي هستند
و ميتوانند به عنوان جایگزین نگهدارندههای شیمیایي در
افزایش زمان ماندگاری مواد غذایي مورد استفاده قرار بگیرند.
نتایج مقایسه میانگین دادههای حسي نشان داد که بین
تیمارهای مختلف توتفرنگي اختالف معنيداری ()P>1/15
وجود داشت .بهترین تیمار ،توتفرنگي پوشش داده شده با
کیتوزان حاوی عصاره  01و  31درصد چای سبز بود.
همچنین پائینترین امتیاز حسي مربوط به نمونههای شاهد
بود که علت آن را ميتوان به چروکیده شدن و بوی کپک
زدگي مالیم توتفرنگي شاهد نسبت داد .دلیل ماندگاری
رنگ و تغییرات کم آن در نمونههای تیمار شده با
پوششهای فعال ،وجود آنتياکسیدانهای طبیعي موجود در
عصاره چای سبز ميباشد که از بروز واکنشهای قهوهای

نتیجه گیری کلی
پوششدهي توتفرنگي با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز به
عنوان ترکیب فعال دارای اثرات مختلفي روی ویژگيهای
فیزیكو شیمیایي ،تغذیهای ،ظاهری و حسي میوه توتفرنگي
رقم سلوا داشت .نتایج نشان داد که پوششدهي میوههای
توتفرنگي با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز باعث بهبود
ویژگيهای فیزیكو شیمیایي و ظاهری شد .توتفرنگيهای
پوششدهي شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز عالوه بر
داشتن ویژگيهای رنگي و روشنایي بهتر نسبت به نمونههای
شاهد ،دارای ویژگيهای تغذیهای بیشتر و بافت قابل قبول
نیز بودند .کیتوزان عالوه بر اثرات پوششدهي مطلوب دارای
فعالیت ضدمیكروبي باالیي نیز بود .به طوری که مشخص شد
طي اثرات همافزایي با عصاره چای سبز باعث کاهش

1. Hernandez-Munoz
2. Vu
3. Apriyanti
4. Alirezalu et al
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چای سبز برای افزایش زمان ماندگاری توتفرنگي رقم سلوا
با کیفیت باال پیشنهاد ميگردد.

شمارش میكرواوگانیسمها و بهبود ویژگيهای حسي توت
فرنگيها در طي زمان نگهداری شد .بر اساس نتایج بدست
آمده از پژوهش حاضر ،پوششهای کیتوزان حاوی عصاره
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زمان نگهداری (روز)
نمودار  -7شمارش کپکها و مخمرها توت فرنگیهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و شاهد در طول مدت زمان
نگهداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .تیمار شاهد :T2 ،کیتوزان  + %1عصاره چای سبز ،%11
 :T3کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31
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ارزیابی ویژگی های حسی
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T1

ترکیب های تیماری
نمودار  -8ویژگیهای حسی توتفرنگیهای پوشش داده شده با کیتوزان حاوی عصاره چای سبز و شاهد در روز  8ام زمان نگهداری
حروف غیرمشابه در بین تیمارها در هر روز نشان دهنده اختالف معنيداری در سطح احتمال  P > 1/15ميباشد :T1 .شاهد :T2 ،کیتوزان  + %1عصاره چای
سبز  :T3 ،%11کیتوزان  + %1عصاره چای سبز  :T4 ،%01کیتوزان  + %1عصاره چای سبز %31
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پژوهشهای میوهکاری
منابع

 فیزیكوشیمیایى و حسى توتفرنگى، ارزیابى تاثیر ژل آلوئه ورا به عنوان پوشش خوراکى بر ویژگيهاى میكروبى.1313 . آ،امامي فر
.01-15 :1 ، فصلنامه علوم و فناوریهای نوین غذایي.تازه طى انباردارى
 تأثیر پوشش.1310 . ک، و قناتي. ک، احمدی صومعه،. ز، محمد حسیني،. ف، بدیعي،. ع، محمدی،. م، هاشمي،. س،عشقي
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