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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

اثر نانوامولسیون کیتوزان و اسانس رازیانه بر فعالیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات
فیتوشیمیایی میوه توت سیاه ()Morus nigra L.
وحید پرویزی ،1حبیب شیرزاد ،*2ابوالفضل علیرضالو 3و شیرین رحمنزاده ایشکه

4

(تاریخ دریافت -1911/1/42 :تاریخ پذیرش)1911/14/19 :

چکیده
استفاده از پوششهای خوراکی در افزایش انبارمانی و حفظ کیفیت محصوالت باغبانی به عنوان ایدهای جدید در کشاورزی نوین
مطرح میباشد .میوههای توت سیاه برداشت شده ،با نانوامولسیون کیتوزان در غلظتهای  4500 ،0و  5000میلیگرم بر لیتر و
اسانس رازیانه در غلظتهای  500 ،450 ،0و 050میکرولیتر بر لیتر مورد تیمار قرارگرفت و به سردخانهای با دمای  2±1درجه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  15-15درصد انتقال یافت .در این تحقیق شاخصهای فعالیت آنتیاکسیدانی ،محتوای آنتوسیانین کل،
فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ،pH ،مواد جامد محلول و اسیدهای قابل تیتراسیون در روزهای سوم ،ششم و نهم پس از
انبارداری و با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند .در میوههای تیمار شده بیشترین میزان آنتوسیانین مربوط به تیمار ترکیبی
 500میکرولیتر بر لیتر اسانس و  5000میلیگرم بر لیتر نانوامولسیون کیتوزان در روز سوم بود .بیشترین تأثیر در فعالیت آنزیم
 PALمربوط به تیمار ترکیبی  050میکرولیتر بر لیتر اسانس رازیانه و 5000میلیگرم بر لیتر نانوامولسیون کیتوزان در روز نهم بود
و همچنین در اکثر تیمارها ( به جز در نمونههای مربوط به شاهد) در روزهای مختلف نگهداری از روندی صعودی برخوردار بود.
بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی در نمونه مربوط به تیمار ترکیبی  050میکرولیتر بر لیتر اسانس و  5000میلیگرم بر لیتر
نانوامولسیون کیتوزان در روز نهم مشاهده شد .نتایج این پژوهش بیانگر افزایش عمر انبارداری و حفظ ویژگیهای کیفی و کمی در
میوههای تیمار شده نسبت به میوههای بدون پوشش در طول دوره انبارداری بود.
کلمات کلیدی :آنزیم  ،PALترکیبات فنلی ،توت سیاه ،فعالیت آنتیاکسیدانی

 -1دانش آموخته کارشناسیارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 -4استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 -9دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 -2دانشجوی دکتری علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
 پست الکترونیکh.shirzad@urmia.ac.ir :
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پرویزی و همکاران :اثر نانوامولسیون کیتوزان و اسانس رازیانه بر فعالیت آنتیاکسیدانی و ...
اسانسهای گیاهی ترکیبات پیچیده و فعالی هستند که
بهعنوان متابولیت ثانویه در گیاهان تولید شده و توسط عطر
قوی خود شناسایی میشوند (فوجیتا و کوبو.)4002 ،5
استفاده بالقوه از اسانسها ،بهعنوان ضدمیکروبها و
آنتیاکسیدانهای طبیعی در گوشت ،ماهی ،میوه ،سبزیها و
فرآوردههای لبنی گزارش شده است (سانچز-گونزالز 2و
همکاران .)4011 ،رازیانه ( (Foeniculum vulgareگیاهی
است دارویی که متعلق به خانواده آپیاسه میباشد (دیاز
ماروتو 0و همکاران .)4002 ،اسانس رازیانه متشکل از سی
نوع ترکیب ترپنوئیدی میباشد که مهمترین این ترکیبات
عبارتند از آنتول ،فنکون و استراگول (دامجانوویچ 1و
همکاران4005 ،؛ گلفراز 1و همکاران.)4001 ،
تحقیقات نشان میدهد که اسپریکردن محلول حاوی
کیتوزان بر روی میوهها و گلها موجب افزایش زمان
نگهداری و پیشگیری از فساد زود هنگام محصول میشود
(مزرعلی 10و مزرعلی .)4005 ،پوشش نانوامولسیون حاوی
کیتوزان باعث افزایش ماندگاری به میزان  4/5برابر و بهبود
ویژگیهای کیفی توتفرنگی شد (عشقی و همکاران،
 .)1914در پژوهشی کیتوزان در ترکیب با عصاره پونه
کوهی ،آویشن و همچنین عصاره لیمو مورد استفاده قرار
گرفت که با این پوششها ماندگاری توتفرنگی تا  12روز
افزایش یافت (وو 11و همکاران .)4011 ،در پژوهشی دیگر از
ترکیب کیتوزان و اسانس لیمو برای پوشش میوه توتفرنگی
استفاده شد که باعث افزایش ماندگاری میوه به مدت چهارده
روز در انبار با دمای  5درجه سانتیگراد شد.
فناوری نانو در پوششهای خوراکی و بستهبندیها میتواند
با کاهش اندازه ذرات و کوچکتر کردن منافذ پوششها باعث
افزایش کارایی آنها در مقایسه با پوششهای خوراکی
معمولی شود .پوششدهی میوه توتفرنگی با نانوامولسیون
حاوی کیتوزان میتواند بهعنوان روشی ایمن و کارا در
افزایش نگهداری میوه توتفرنگی در انبار و حفظ بهتر

مقدمه
توت سیاه با نام علمی  Moras nigra L.و از خانواده
 Moraceaeمیباشد که بومی شرق آسیا و در هند ،پاکستان
و ایران گسترده شده است (قهرمان .)1909 ،توت سیاه به
وسیله ترکیبات (آنتوسیانین) ،برخی امالح (سدیم ،پتاسیم،
کلسیم ،سلنیم ،روی و فسفر) ،ویتامینها (ویتامین ،A
گروه  C ،Bو  ،)Eاسیدهای فنولیک (گالیک ،پاراکوماریک،
کافئیک و فرولیک) و پلیمرهای فنولیک (االژیک اسید)
شناخته میشود (حسن و یوسف .)4001 ،توت سیاه محتوی
فالونوئید آنتوسیانین باالیی بوده و این فالونوئید جایگاه
مخصوصی در محتوی پلیفنولیک توت سیاه دارد (حسن و
یوسف4001 ،؛ سژدک 1و همکاران.)4001 ،
یکی از روشهای مهم در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری
محصوالت کشاورزی و بهویژه محصوالت باغبانی کاربرد
پوششدهندههای خوراکی در سطح محصول است .پوشش
خوراکی منابع تجدید شونده شامل لیپیدها ،پلیساکاریدها و
پروتئینها هستند که وظیفه بازدارندگی در برابر عبور بخار
آب ،گازها و دیگر مواد را دارند و نیز میتوان بسیاری از
ترکیبات مورد استفاده در فنّاوری پس از برداشت همچون
عوامل ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدانها ،رنگها و افزودنیهای
مجاز خوراکی را به آنها اضافه نمود .بهطوری که کیفیت
محصوالت غذایی تازه و فرآوری شده را حفظ و ماندگاری
مواد غذایی را افزایش میدهند (آریوال 4و همکاران.)4019 ،
کیتوزان با وزن ملکولی کم یکی از انواع پوششهای خوراکی
بر پایه پلیمرهای طبیعی کیتین است .کیتوزان دارای خواص
میکروبکشی ،آفتکشی ،قارچکشی ،باکتریکشی و ویروس
کشی طبیعی است که استفاده از سموم شیمیایی در
محصوالت کشاورزی را کاهش داده و موجب افزایش سالمت
غذایی محصول میشود .کیتوزان به دلیل خاصیت نیمه
تراوایی خود نفوذپذیری نسبی به بخار آب داشته و مانع
خوبی برای اکسیژن میباشد و از این طریق اتمسفر درونی
محصول را تغییر داده و باعث افزایش ماندگاری محصول
میشود (کوفیجی 9و همکاران4005 ،؛ مارگریت.)4002 ،2

5. Fujita and Kubo
6. Sánchez-González
7. Diaaz-Maroto
8. Damjanovic
9. Gulfraz
10. Muzzarelli
11. Vu

1. Szajdek
2. Arriola
3. Kofuji
4. Marguerite
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پژوهشهای میوهکاری
کیفیت میوه باشد (پردنز 1و همکاران .)4014 ،علیرضالو و
همکاران ( )1910گزارش دادند که پوشش کیتوسان حاوی
عصاره چای سبز به عنوان ترکیب فعال باعث بهبود
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ظاهری میوه توتفرنگی رقم
سلوا شد .در یک آزمایش اثر نانوبیوکامپوزیت یک درصد و
اسانس آویشن و میخک یک درصد بر افزایش ماندگاری پس
از برداشت و حفظ کیفیت گیالس رقم تکدانه مشهد مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که نانوبیوپلیمر و اسانس
آویشن بر اثر حفظ آبمیوه ،درصد کاهش وزن میوه را بهتر
کنترل نمود و موجب تثبیت بهتر مواد جامد محلول و قند
کل نسبت به شاهد در مرحله انبارداری گردید (نبیفرخانی،
.)1914
در پژوهش دیگری کاربرد اسانس آویشن در فاز بخار در
بستهبندی اتمسفر اصالح شده ،فعالیت آنزیمهای فنیلآالنین
آمونیالیاز ،کیتیناز ،بتا  1و  9گلوکوناز ،پراکسیداز( ،آنزیمهای
آنتیاکسیدانی) کاتاالز و سوپر اکسیداز دیسموتاز و همچنین
فنل کل را افزایش داد (بیل 4و همکاران.)4012 ،
با توجه به ویژگیهای مطلوب و خواص ضدمیکروبی و آنتی
اکسیدانی کیتوزان و اسانس رازیانه ،پژوهش حاضر جهت
بررسی اثرات این ترکیبات روی ویژگیهای آنتیاکسیدانی،
بیوشیمیایی و ماندگاری میوه توت سیاه انجام شد.

باغبانی انجام گرفت .نانوامولسیون کیتوزان از شرکت دانش
بنیان نانونوین پلیمر واقع در شهر ساری خریداری شد.
اعمال تیمارها
در این تحقیق اسانس رازیانه در غلظتهای 500 ،450 ،0
و 050میکرولیتر بر لیتر مورد استفاده قرار گرفت .برای
اعمال تیمار مربوط به اسانس 20 ،گرم از میوهها به مدت
سه دقیقه در داخل ظرف حاوی امولسیون اسانس ،آب مقطر
و چند قطره توئین  10برای امولسیون اسانس با غلظتهای
مختلف و مشخص غوطهور شدند .برای اعمال تیمار نانو-
امولسیون کیتوزان ،غلظتهای  4500 ،0و  5000میلیگرم
در لیتر تهیه شده و میوهها در داخل ظروف حاوی نانو-
امولسیون کیتوزان به مدت سه دقیقه غوطهور شده و بعد از
آن به مدت  5دقیقه روی دستمال کاغذی ضخیم در دمای
 45درجه سانتیگراد قرار داده شدند تا محلول حاوی
نانوامولسون کیتوزان اضافی روی میوه گرفته شود ،برای
تیمار تلفیقی نیز ابتدا میوهها در محلول نانوامولسیون
کیتوزان و سپس در محلول اسانس غوطهور شدند ،سپس
میوهها در داخل ظروف یکبار مصرف پالستیکی قرارگرفته و
به مدت  1روز به سردخانهای با دمای  2±1درجه سانتیگراد
و رطوبت نسبی  15-15درصد انتقال یافتند .نمونهبرداری
برای اندازهگیری پارامترهای مورد نظر در مراحل مختلف
آزمایش (روزهای صفر 2 ،9 ،و  )1انجام گرفت.

مواد و روشها

شاخصهای مورد ارزیابی

تهیه میوهها

اندازهگیری محتوای آنتوسیانین کل ()TAC

میوههای توت سیاه مورد آزمایش در این تحقیق از
شهرستان نقده (سولدوز) در مرداد ماه تهیه و مورد استفاده
قرار گرفت .میوهها پس از برداشت به آزمایشگاه گروه علوم
باغبانی دانشگاه ارومیه انتقال یافتند .شاخصهای مربوط به
نمونههای شاهد در روز برداشت (صفر) اندازهگیری و اعمال
تیمارها در همان روز برداشت انجام گرفت.

برای اندازهگیری محتوای آنتوسیانین کل از روش اختالف
 pHاستفاده شد .برای این منظور ابتدا دو بافر با pHهای  1و
 2/5تهیه شده سپس  4/5میلیلیتر از بافر  1در لوله آزمایش
ریخته بعد از آن  100میکرولیتر عصاره به محلول حاصل
اضافه کرده و جذب را در دو طول موج  000 nmو 590
قرائت شد ،سپس  4/5میلیلیتر از بافر  )pH= 2/5( 4را در
لوله آزمایش ریخته و  100میکرولیتر عصاره به آن اضافه
کرده و جذب آن نیز در دو طول موج  000و  590قرائت
شد (چونگ 5و همکاران .)4004 ،در نهایت با استفاده از
فرمول زیر برای محاسبه جذب کل هر یک از عصارهها

تهیه اسانس رازیانه و نانوامولسیون کیتوزان
استخراج اسانس به روش تقطیر با آب 9و توسط دستگاه
کلونجر 2در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت گروه علوم
1. Perdones
2. Bill
3. Hydrodistillation
4. Clevenger apparatus

5. Chung
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پرویزی و همکاران :اثر نانوامولسیون کیتوزان و اسانس رازیانه بر فعالیت آنتیاکسیدانی و ...
استفاده شد (جیوستی و ولستاد.)4001 ،1

لیتر -Lفنیلآالنین  14میلیموالر بود که به مدت  90دقیقه
در حمام آب گرم (بنماری) با دمای  90درجه سانتیگراد
قرار داده شده و جذب در طول موج  410nmبا استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید .محاسبه فعالیت آنزیم
 PALبا استفاده از قانون بیرالمبرت و با ضریب خاموشی
 1290l.cm-μو بر حسب نانومول بر گرم وزن تر انجام گردید.

A = (A530 – A700) pH = 1 - (A530 - A700) pH = 4.5

محتوای آنتوسیانین کل بر اساس میلیگرم سیانیدین -9
گلوکوزید در میلیلیتر عصاره و طبق فرمول زیر محاسبه شد:
A∗MW∗V∗DF∗100
ε∗100

= TAC

 = Aجذب = MW ،وزن ملکولی = DF ،فاکتور رقت و
 = εجذب مولی

اندازهگیری اسیدهای قابل تیتراسیون ()TA

فعالیت آنتیاکسیدانی به روش DPPH

برای اندازهگیری اسیدهای قابل تیتراسیون از روش
تیتراسیون استفاده شد .ابتدا  4میلیلیتر از عصاره میوه در
داخل ارلن مایر ریخته شد و روی آن  11میلیلیتر آب مقطر
اضافه شد و سپس با قرار دادن الکترود  pHمتر دیجیتالی
مدل ) )pH-Meter CG 824ساخت آلمان ،عمل تیتراسیون
توسط هیدروکسیدسدیم ) 0/1 (NaOHنرمال ( 2گرم در
لیتر) تا  pH= 1/4صورت گرفت (ایاالزاواال.)4000 ،2
مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون بر حسب معادل اسید
ایزوسیتریک محاسبه شد:

برای ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی از روش  DPPHاستفاده
شد .برای این کار  0/0011میکرولیتر از محلول  DPPHرا
(که از قبل آماده شده بود) در داخل لولههای آزمایش
استریل ریخته شد و سپس مقدار  10سیسی عصاره میوه
هر یک از نمونهها به آن اضافه شده و محلول حاصل در
دمای اتاق و در تاریکی به مدت  90دقیقه تکان داده شد.
جذب محلول حاصل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در
طول موج  510نانومتر قرائت گردید .جهت تهیه شاهد
(بلنک) نیز به روش فوق عمل شد ولی به جای عصاره،
متانول  10درصد استفاده شده و طبق رابطه  9محاسبه
گردید (چیو 4و همکاران.)4000 ،
(Abs control)t = 30 min − (Abs sample)t = 30 min
× 100
(Abs control)t = 30min

اندازهگیری مواد جامد قابل حل کل ()TSS
برای اندازهگیری مواد جامد قابل حل کل ،از رفراکتومتر
دستی مدل  ATAGOاستفاده شد (ایاالزاواال.)4000 ،

= RSA

سنجش فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز ()PAL

اندازهگیری  pHآب میوه

برای سنجش فعالیت آنزیم  PALاز روش (کارتیکیان،9
 )4002با کمی تغییر استفاده شد0/5 .گرم از بافت تازه میوه
با استفاده از  1/5میلیلیتر بافر استخراج (بافر بورات 0/1
موالر 0/1 ،درصد پلیوینیل پیرولیدون و  1/2میلیموالر
مرکاپتو اتانول) با  pH=0کوبیده شد سپس به مدت 15
دقیقه در  14000دور در دقیقه در دمای  2درجه سانتیگراد
سانتریفیوژ شد .پس از اتمام سانتریفیوژ از عصاره رویی برای
سنجش آنزیم استفاده شد .محتوی نمونه برای سنجش
آنزیم حاوی  90میکرولیتر عصاره آنزیمی 1 ،میلیلیتر بافر
سنجش)بافر بورات  0/1موالر 0/1 ،درصد پلیوینیل
پیرولیدون  1/2میلیموالر مرکاپتواتانول(  pH 1/1و  1میلی

با استفاده از دستگاه pHمتر دیجیتالی )(pH-Meter CG824

 pHآب میوه اندازهگیری شد .ابتدا دستگاه با محلولهای
بافری چهار و هفت کالیبره شد .سپس  10تا  90میلیلیتر از
آب میوه را در بشر ریخته و پس از قرار دادن الکترودهای pH
متر در محلول pH ،مورد نظر قرائت شد (جلیلیمرندی،
.)1911
تجزیه و تحلیل آماری
در این آزمایش تیمارهای مختلف نانوکیتوزان در  9سطح،
اسانس رازیانه در  2سطح ،ارزیابی در  9زمان و بهصورت
ال تصادفی با سه تکرار
فاکتوریل در قالب طرح آماری کام ً
اجرا شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SASآنالیز شدند .از
آزمون دانکن برای مقایسه میانگین دادهها استفاده شد.

1. Giusti and Wrolstad
2. Chiou
3. karthikeyan

4. Ayala-zavala
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پژوهشهای میوهکاری

 050میکرولیتر بر لیتر اسانس رازیانه و 5000میلیگرم بر
لیتر نانوامولسیون کیتوزان روز نهم بود و کمترین مقدار هم
مربوط به روز ششم با تیمار ترکیبی  450میکرولیتر بر لیتر
اسانس و  4500میلیگرم بر لیتر نانوامولسیون کیتوزان بود.
همچنین در اکثر تیمارها (به جز در نمونههای مربوط به
شاهد) در روزهای مختلف نگهداری از روندی صعودی
برخوردار بود.

نتایج و بحث
فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز()PAL
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که تأثیر
تمامی فاکتورها در سطح احتمال یک درصد بر میزان فعالیت
آنزیم  PALمعنیدار است .نمودار  1نشاندهنده مقایسه
میانگین اثر متقابل بین اسانس رازیانه و نانوامولسیون
کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم  PALمیوه
است که مطابق آن بیشترین تأثیر مربوط به تیمار ترکیبی

160

e-j

b-e

c-h
d-k

e-l

a-d

e-m

120

e-l
h-n

m-r

l-q

d-k
100
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l-q
qr r

Day 1

p-r
p-r

80
60

Day 3

Day 6

40

Day 9

20

فعالیت آنزیم ( PALنانومول بر یک گرم وزن تر)

a
a-c

ab

140

0

غلظت های مختلف اسانس و نانوامولسیون کیتوزان
نمودار  – 1مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس رازیانه ،نانوامولسیون کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم  PALمیوه توت سیاه.
 EO500 ،EO250 ،EO0و  EO750به ترتیب غلظت صفر 500 ،450 ،و  050میکرولیتر در لیتر اسانس رازیانه و  Ch2500 ،Ch0و  Ch5000به ترتیب غلظت صفر 4500 ،و
 5000میلیگرم در لیتر نانوامولوسیون کیتوزان میباشد .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

گزارش شده است آنزیم  PALدر بیوسنتز ترکیبات فنلی
میوهها نقش کلیدی داشته ،در مراحل نخستین رشد باعث
تجمع این ترکیبات در این اندام میشود .فعالیت این آنزیم
در پوست میوه بیش ازسایر قسمتهای داخلی میوه گزارش
شده است (مونترو .)4011 ،1گزارش شده است فعالیت آنزیم
 PALهمبستگی مثبتی با ساخت آنتوسیانین در میوههای
پرتقالهای خونی دارد (نجومبولوا 4و همکاران.)4019 ،
محققان گزارش کردهاند که تیمار اسانس به لیمو و
نانوامولسیون کیتوزان به طور معنیداری میزان فعالیت آنزیم

 PALرا در میوه تمشک با گذشت زمان افزایش دادند
(رحمنزاده 9و همکاران )4011 ،که با نتایج تحقیق حاضر
مطابقت داشت .در مطالعات دیگر تأثیر تیمار اسانسهای
گیاهی روی فعالیت آنزیم  PALنشان داد که اسانسهای
گیاهی تأثیر معنیداری روی فعالیت این آنزیم دارند .در
پژوهش شائو 2و همکاران ( )4019مشخص شد که تیمار
اسانس درخت چای ( )Tea tree oilروی توت فرنگی میزان
فعالیت آنزیم  PALرا افزایش داده که این افزایش تا 50
درصد نسبت به نمونه شاهد بوده است.

1. Montero-Prado
2. Njombolwana

3. Rahmanzadeh
4 .Shao
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پرویزی و همکاران :اثر نانوامولسیون کیتوزان و اسانس رازیانه بر فعالیت آنتیاکسیدانی و ...
مقدار آنتوسیانین کل

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی میوه

نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )1نشان میدهد تمامی
تیمارها در سطح احتمال یک درصد بر میزان آنتوسیانین کل
معنیدار است .نمودار  4نشاندهنده مقایسه میانگین اثر
متقابل بین اسانس رازیانه و نانوامولسیون کیتوزان و زمان
نگهداری بر آنتوسیانین کل میوه است که مطابق آن
بیشترین تأثیر مربوط به تیمار ترکیبی  500میکرولیتر بر
لیتر اسانس و  5000میلیگرم بر لیتر نانوامولسیون کیتوزان
روز سوم بود و کمترین مقدار مربوط به تیمار ترکیبی 050
میکرولیتر بر لیتر اسانس و  5000میلیگرم بر لیتر
نانوامولسیون کیتوزان در روز سوم بود.
تحت شرایط انبارداری ممکن است تغییراتی در مقدار
آنتوسیانینها ایجاد شود (سرانو1و همکاران4005 ،؛ صفا
عینالدین و حاجیلو .)4012 ،4باال رفتن میزان آنتوسیانین
در طول دوره انبارداری را میتوان به باال رفتن ترکیبات فنلی
و فعال شدن آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ربط داد و افزایش
میزان آنتوسیانین همبستگی باالیی با افزایش میزان مواد
جامد محلول میوه در طی انبارداری دارد .آنتوسیانینها
بسیار ناپایدار بوده و به راحتی مستعد تخریب ،میباشند.
دما ،pH ،اکسیژن ،قندها ،یونهای فلزی و کوپیگمانتها
عوامل مهمی هستند که پایداری آنتوسیانینها را تحت تأثیر
قرار میدهند (لوکوکو 9و همکاران .)1112 ،مشخص شده
است که قندها پایداری آنتوسیانینها را کاهش میدهند
(مززا 2و همکاران .)1111 ،افزایش اولیه آنتوسیانین در این
مطالعه احتماالً به دلیل رسیدگی میوه ،افزایش قند میوه و
همچنین فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز طی نگهداری
بوده است ،ولی پس از آن ،افت شدیدی در میزان این
شاخص مشاهده شد که میتواند به دلیل افزایش فعالیت
آنزیم پلیفنل اکسیداز باشد (کائو 5و همکاران .)4010 ،هر
چند تغییرات آنتوسیانین به رقم میوه مورد نظر و همچنین
ترکیب شاخص مورد بررسی نیز بستگی دارد (هرناندز-
مونوز.)4001 ،2

نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )1نشان میدهد که
تأثیر تمامی فاکتورها در سطح احتمال یک درصد بر فعالیت
آنتیاکسیدانی معنیدار است .نمودار  9نشاندهنده مقایسه
میانگین اثر متقابل بین اسانس رازیانه و نانوامولسیون
کیتوزان و زمان نگهداری بر محتوای آنتیاکسیدانی کل میوه
است که بیشترین تأثیر در نمونه مربوط به روز نهم و در
تیمار ترکیبی  050میکرولیتر بر لیتر اسانس و  5000میلی
گرم بر لیتر نانوامولسیون کیتوزان بود و کمترین تأثیر مربوط
به نمونه شاهد در روز سوم بود.
مطالعات قبلی نشان دادهاند که بریها یک منبع خوبی از
آنتیاکسیدانهای طبیعی هستند (کاهکونن 0و همکاران،
 .)4001این آنتیاکسیدانهای طبیعی گیاهی تولید ترکیبات
فنلی و آنتوسیانینها را تحریک میکنند (حسنپور 1و
همکاران .)4011 ،وانگ 1و همکاران نیز در سال 4000عنوان
کردند که ارتباط مثبتی بین ترکیبات فنلی و ظرفیت
آنتیاکسیدانی وجود دارد .از سوی دیگر ویژگیهای
آنتیاکسیدانی میوهها میتواند به وسیله فاکتورهایی از جمله
شرایط محیطی تحت تأثیر قرار بگیرد (عینالدین و حاجیلو،
 .)4012سیستم آنتیاکسیدانی به وسیله سمیتزدایی
گونههای فعال اکسیژن ،میوهها را از ناهنجاریها محافظت
کرده و در حقیقت باعث افزایش کیفیت تغذیهای و ظاهری
میوهها میشود (سیاری 10و همکاران.)4011 ،
در پژوهشی که سیاری و غریبی ( )1912روی کیفیت میوه
توت فرنگی نگهداری شده در انبار انجام دادند ،نشان دادند
که استفاده از تیمار اسانس اسطوخودوس سبب افزایش
فعالیت آنتیاکسیدانی شده و این افزایش در سطح احتمال 1
درصد معنیدار میباشد .با افزایش دوره انبارمانی فعالیت
آنتیاکسیدانی در میوه توت سیاه افزایش یافت ،این نتایج با
یافتههای سیاری و همکاران ( )1912که گزارش کردند
آنتیاکسیدانهای محلول در آب میوه انار در طول دوره
انبارداری روند افزایشی داشتند ،مطابقت داشت (سیاری و
همکاران.)4011 ،

1. Serrano
2. Safa Eynalladin and Hajilou
3. Lo Coco
4. Mazza
5. Cao
6. Hernandez-Munoz

7. Kahkonen
8. Hassanpour
9. Wang
10. Sayyari
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پژوهشهای میوهکاری
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محتوای آتنوسیانین کل
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غلظت های مختلف اسانس و نانو امولسیون کیتوزان
نمودار  - 2مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس رازیانه ،نانوامولسیون کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان محتوای آنتوسیانین کل میوه توت
سیاه EO500 ،EO250 ،EO0 .و  EO750به ترتیب غلظت صفر 500 ،450 ،و  050میکرولیتر در لیتر اسانس رازیانه و  Ch2500 ،Ch0و  Ch5000به ترتیب غلظت صفر،
 4500و  5000میلیگرم در لیتر نانوامولوسیون کیتوزان میباشد .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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غلظت های مختلف اسانس و نانوامولسیون کیتوزان
نمودار -3مقایسه میانگین اثر متقابل بین اسانس رازیانه ،نانوامولسیون کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان محتوای آنتیاکسیدانی کل میوه
توت سیاه EO500 ،EO250 ،EO0 .و  EO750به ترتیب غلظت صفر 500 ،450 ،و  050میکرولیتر در لیتر اسانس رازیانه و  Ch2500 ،Ch0و  Ch5000به ترتیب غلظت
صفر 4500 ،و  5000میلیگرم در لیتر نانوامولوسیون کیتوزان میباشد .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن
ندارند.
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پرویزی و همکاران :اثر نانوامولسیون کیتوزان و اسانس رازیانه بر فعالیت آنتیاکسیدانی و ...
مطابقت داشت .پژوهشهای پیشین نشان میدهد ارتباط
مثبتی بین ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتیاکسیدانی وجود
دارد (وانگ و همکاران .)4000 ،بنابراین بیشترین ظرفیت

نتایج آزمایشات رستمزاده و همکاران ( )1912مبین این بود
که استفاده از تیمار کیتوزان به عنوان پوشش خوراکی در
سیب رقم سلطانی نگهداری شده در انبار ،میزان فعالیت
آنتیاکسیدانی را افزایش داده که با نتایج مطالعه حاضر نیز

جدول  -1تجزیه واریانس اثر تیمارهای پس از برداشت اسانس رازیانه ،نانوامولسیون کیتوزان ،زمان نگهداری و اثر متقابل آنها بر صفات اندازه
گیری شده میوه توت سیاه ) (Morus nigra L.در طول دوره نگهداری
منابع تغییرات

درجه آزادی

اسانس رازیانه
نانوامولسیون کیتوزان
زمان نگهداری
اسانس× نانوامولسیون کیتوزان
اسانس × زمان نگهداری
نانوامولسیون کیتوزان× زمان نگهداری
اسانس × نانوامولسیون کیتوزان × زمان نگهداری
اشتباه آزمایشی

میانگین مربعات

9
4
4
2
2
2
14
04

ضریب تغییرات

فعالیت آنزیم PAL

محتوای آنتوسیانین کل

ظرفیت آنتی-
اکسیدانی))%DPPH

**4214/14
** 0051/02
**9511/10
**1410/02
**010/02
**291/02
**250/11
21/55

**9/21
**1/59
**2/42
**4/21
**1/45
**4/49
**0/02
0/04

**1520/40
**454/04
**1215/10
**211/55
**411/99
**421/49
**420/25
1/52

1/05

2/12

2/91

**  * ،و  nsبه ترتیب نشان دهنده معنیداری درسطح  1درصد 5 ،درصد و عدم وجود اختالف معنیدار

اسیدهای آلی به عنوان یک ذخیره انرژی میوه میباشند.
اسیدهای آلی میوه ،مواد اولیه تنفس هستند .در آزمایش
تأثیر کیتوزان  0/5و  1درصد) در انگور رقم شاهرودی نیز
میزان اسیدهای آلی تیمارشده با کیتوزان در مقایسه با
انگورهای تیمار نشده باالتر بود (شیری 1و همکاران.)4019 ،
تیمارهای کیتوزان در میوههای هلو ،گوجه فرنگی و توت
فرنگی اثر معنیداری در افزایش اسیدهای آلی میوهها نشان
دادند در حالیکه در انبه ،اسیدهای آلی را به میزان جزئی
کاهش دادند که این کاهش با کم شدن کیفیت خوراکی در
ارتباط است (هان 4و همکاران .)4002 ،نتایج پژوهش فینی
دخت و همکاران در سال  1911نشان داد که تیمار کیتوزان
 0/5درصد باعث تثبیت اسیدهای آلی میوه گیالس شد.
نمودار 5نشان دهنده مقایسه میانگین اثر ساده اسانس
رازیانه بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه است که مطابق
آن بیشترین تأثیر در میوههای تیمار شده با اسانس
رازیانه 450میکرولیتر بر لیتر میباشد و کمترین تأثیر مربوط

آنتیاکسیدانی میتواند با بیشترین ترکیبات فنلی همراه
باشد.
میزان اسید قابل تیتراسیون ()TA
نتایج جدول تجزیه واریانس  4نشان میدهدکه اثرات ساده
اسانس ،نانوامولسیون کیتوزان و زمان نگهداری تأثیر
معنیداری در سطح احتمال  1درصد بر میزان اسیدهای
قابل تیتراسیون دارند .اثرات متقابل اسانس و کیتوزان،
اسانس و زمان نگهداری ،نانوامولسیون کیتوزان و زمان
نگهداری در سطح احتمال  5درصد معنیدار بوده و اثرات
سه جانبه اسانس و کیتوزان و زمان نگهداری تفاوت معنی
داری را نشان ندادند.
نمودار  2نشاندهنده مقایسه میانگین اثر ساده نانوامولسیون
کیتوزان بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه است که مطابق
آن باالترین مقدار اسیدهای آلی در غلظت  4500میلیگرم
بر لیتر نانوامولوسیون کیتوزان .همچنین از نظر آماری تفاوت
معنیداری بین غلظتهای  5000و 4500میلیگرم بر لیتر
نانوامولسیون کیتوزان دیده نمیشود.

1. Shiri
2. Han
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2.1

a

1.9
1.8
b

1.7
1.6

1.5
Ch5000

Ch0

Ch2500

اسیدهای قابل تیتراسیون
(میلی گرم ایزوسیتریک اسید در  100میلی لیتر)

a

2

غلظت های مختلف کیتوزان
نمودار -4مقایسه میانگین اثرساده نانوامولسیون کیتوزان بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه توت سیاه Ch2500 ،Ch0 .و  Ch5000به ترتیب
غلظت صفر 4500 ،و  5000میلیگرم در لیتر نانوامولوسیون کیتوزان میباشد .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون
دانکن ندارند.
2.5
ab

bc
c

1.5

1

0.5

اسیدهای قابل تیتراسیون
(میلی گرم ایزوسیتریک اسید در  100میلی لیتر)

a

2

0
EO 750

EO 500

EO 250

EO0

غلظت های مختلف اسانس رازیانه
نمودار  -5مقایسه میانگین اثر ساده اسانس رازیانه بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه توت سیاه EO500 ،EO250 ،EO0 .و  EO750به ترتیب
غلظت صفر 500 ،450 ،و  050میکرولیتر در لیتر اسانس رازیانه میباشد .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن
ندارند.

به غلطت صفر میکرولیتر بر لیتر اسانس بود.
اسانسها از طریق کاهش فرآیندهای اکسیداسیونی نظیر
تنفس ،مصرف اسیدهای آلی در محصوالت را کاهش
میدهند (گیلین 1و همکاران . )4000 ،همچنین اسانسها
افزایش متابولیسم منجر به تولید اتیلن ،رسیدگی و پیری

میوهها را در طی انبارداری و نیز پس از انبار طوالنی مدت به
تأخیر میاندازند (المونر 4و همکاران .)4000 ،جلیلیمرندی و
همکاران در سال  4011گزارش کردند تیمار انگورهای
رومیزی با اسانس آویشن و اسانس زیره اثری بر اسید قابل
تیتراسیون نداشتند .اما وصالطلب و همکاران در سال 1911

1. Guilin

2. Almoner

1
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a
b

2

b

1.5
1
0.5
0
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3

6
روز

اسیدهای قابل تیتراسیون
( میلی گرم ایزوسیتریک اسید در  100میلی
لیتر)

2.5

نمودار - 6مقایسه میانگین اثرساده زمان نگهداری بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه توت سیاه .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در
سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

مونوساکارید میتواند روندی افزایشی داشته باشد ولی با
گذشت زمان و مصرف مونوساکاریدها در اثر تنفس ،روند
افزایش نسبت به روزهای قبل مالیمتر میشود .بر اساس
گزارش محققان ،تأثیر کیتوسان بر میزان مواد جامد قابل
حل در میوههای مختلف متفاوت است.
مشخص شده است که پوششهای کیتوسان ،به دلیل ایجاد
یک الیه نیمه تراوا در اطراف میوه و نیز ایجاد یک اتمسفر
کنترل شده داخلی موجب کاهش تنفس وکاهش تولید اتیلن
و نیز جلوگیری از اثر اتیلن و افزایش عمرانباری میوهها شده
و در نتیجه از مصرف و کاهش مواد جامد قابل حل جلوگیری
مینمایند (عبداللهی 4و همکاران .)4010 ،بر اساس مطالعات
برخی محققین گزارش گردیده که انبارداری به مدت  0و 12
روز سبب افزایش مواد جامد محلول توتفرنگی رقم سلوا
شده است (دلیری .)4015 ،9چنین نتایجی در پژوهش حاضر
نیز مشخص شد و با گذشت زمان انبارداری میزان مواد جامد
محلول افزایش یافت .افزایش  TSSمیوه ممکن است به علت
فعالیت متابولیکی میوه باشد .افزون بر این ،تخریب پکتین،
سلولز و همیسلولز دیوارهیاختهای بخشهای میوه ،ممکن
است منجر به آزادسازی مادههای محلول شود که میتواند بر
مقدار  TSSاثر مستقیم داشته باشد (دلیری.)4015 ،

گزارش کردند تیمار پس از برداشت انگورها با اسانس میخک
مقدار اسید قابل تیتراسیون را به تدریج کاهش داد (زندی 1و
همکاران)4019 ،
نمودار 2نشاندهنده مقایسه میانگین اثر ساده زمان نگهداری
بر میزان اسید قابل تیتراسیون میوه است که مطابق آن با
گذشت زمان انبارداری ،مقدار اسیدهای قابل تیتراسیون به
طور معنیداری کاهش یافت که دلیل آن مصرف اسیدهای
آلی در فعالیتهای متابولیسمی میوه میباشد.
مواد جامد محلول()TSS
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )4نشان میدهد که
تمامی فاکتورها در سطح احتمال یک درصد بر میزان مواد
جامد محلول معنیدار است .نمودار  0نشاندهنده مقایسه
میانگین اثر متقابل بین اسانس رازیانه و نانوامولسیون
کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان مواد جامد محلول میوه
است که مطابق آن بیشترین و کمترین مقدار مواد جامد
محلول به ترتیب در روزهای نهم و سوم در غلظتهای صفر
نانوامولسیون کیتوزان و صفر اسانس رازیانه مشاهده شد.
گزارش شده است که تغییرات مواد جامد محلول در میوه ها
به عوامل متعددی مانند میزان قند میوه ،اسیدیته و پکتین-
های محلول در میوه بستگی دارد .تغییرات مواد جامد
محلول به دلیل تنفس سلولی و تبدیل دیساکاریدها به

2. Abdolahi
3. Daliri

1. Zandi
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ab

ab
b-c

c-e c-f
f-j

g-j

ij h-j

c-f
h-j ij

Day 1
Day 3
Day 6

Day 9

f-j

h-j

j

مواد جامد محلول(بریکس)

f-j

b-d
e-h

bc

bc

bc

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

غلظت های مختلف اسانس و نانو امولسیون کیتوزان
نمودار - 7مقایسه میانگین اثر متقابل بین اسانس رازیانه ،نانوامولسیون کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان محتوای مواد جامد محلول میوه
توت سیاه EO500 ،EO250 ،EO0 .و  EO750به ترتیب غلظت صفر 500 ،450 ،و  050میکرولیتر در لیتر اسانس رازیانه و  CH2500 ،CH0و  CH5000به ترتیب غلظت
صفر 4500 ،و  5000میلیگرم در لیتر نانوامولوسیون کیتوزان میباشد .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن
ندارند.

تنفس ،تولید و اثر اتیلن و درنتیجه کاهش سرعت فرآیند
پیری شده و مصرف اسیدهای آلی و قندها کاهش یافته و از
افزایش  pHمحصوالت جلوگیری میکند (چونگ 1و
همکاران .)4015 ،اما پژوهش دیگری نشان داد که اسانس
باعث افزایش  pHمیوههای توت فرنگی و گوجه فرنگی
میشود (تورتزاکیس .)4000 ،4افزایش  pHبه علت
فعالیتهای بیوشیمیایی داخل میوه است که سبب میشود
اسیدهای آلی میوه به مادههای قندی تبدیل شوند (ربیعی 9و
همکاران .)4011 ،در بررسی اسانس آویشن و اسانس
اسطوخودوس در میوه سیب مشخص شده است که اسانس
آویشن اثر معنیداری بر مقدار اسیدتیه میوه داشت (وانگ،
.)4019

 pHعصاره میوه
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )4نشان میدهد که
اثرات ساده اسانس رازیانه و زمان نگهداری و اثر متقابل
اسانس و نانوامولسیون کیتوزان در سطح احتمال  1درصد و
اثر سه جانبه (اسانس و کیتوزان و زمان نگهداری) در سطح
احتمال  5درصد بر میزان  pHعصاره میوه معنیدار بود.
همچنین اثرات دو جانبه اسانس و زمان نگهداری ،کیتوزان
زمان نگهداری و اثر ساده نانوامولسیون کیتوزان معنیداری
نشد.
نمودار  1نشاندهنده مقایسه میانگین اثر متقابل بین اسانس
رازیانه و نانوامولسیون کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان pH
میوه است که بیشترین تأثیر مربوط به نمونه تیمار شده با
غلظت صفر نانوامولوسیون کیتوزان و اسانس رازیانه در روز
سوم بود.
پوششهای خوراکی یک سد با نفوذپذیری انتخابی در برابر
گازهای تنفسی  O2و  CO2ایجاد کرده و با حفظ  CO2در
سطحی باالتر از حالت طبیعی و کاهش  ،O2یک اتمسفر
تغییر یافته در اطراف محصول به وجود آورده و باعث کاهش

نتیجهگیری کلی
در سالهای اخیر مطالعات زیادی جهت بهبود خصوصیات
فیتوشیمیایی و افزایش عمر پس از برداشت محصوالت
باغبانی به ویژه محصوالت کوتاه عمر صورت گرفته است.
1. Cheung
2. Tzortzakis
3. Rabiei
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a-c ab ab

a-ca-c a-c

a-c a-c
a-c

a-c

a-d

a-c

b-e a-e
b-e

a-c a-c

a

c-e b-e b-e

Day 1
Day 3
Day 6

Day 9

pH

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

غلظت های مختلف اسانس و نانو امولسیون کیتوزان
نمودار - 8مقایسه میانگین اثر متقابل بین اسانس رازیانه ،نانوامولسیون کیتوزان و زمان نگهداری بر میزان  pHمیوه توت سیاه،EO250 ،EO0 .
 EO500و  EO750به ترتیب غلظت صفر 500 ،450 ،و  050میکرولیتر در لیتر اسانس رازیانه و  CH2500 ،CH0و  CH5000به ترتیب غلظت صفر 4500 ،و  5000میلیگرم
در لیتر نانوامولوسیون کیتوزان میباشد .ستونهای با حروف مشترک تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن ندارند.

جدول  - 2جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای پس از برداشت اسانس رازیانه ،نانوامولسیون کیتوزان ،زمان نگهداری و اثر متقابل آنها بر
صفات اندازهگیری شده میوه توت سیاه در طول دوره نگهداری
منابع تغییرات
اسانس
نانوامولسیون کیتوزان
زمان نگهداری
اسانس× نانوامولسیون کیتوزان
اسانس × زمان نگهداری
نانوامولسیون کیتوزان× زمان نگهداری
اسانس × نانوامولسیون کیتوزان × زمان نگهداری
اشتباه آزمایشی

درجه
آزادی

اسیدیته کل ()TA

مواد جامد محلول ()TSS

pH

میانگین مربعات

9
4
4
2
2
2
14
04

**0/01
**0/12
**1/14
*0/11
*0/12
*0/40
0/02 ns
0/02

**1/91
**2/14
**115/91
**2/15
**19/41
**9/05
**1/45
0/29

**0/12
0/02 ns
**0/49
**0/91
0/09 ns
0/00 ns
*0/02
0/09

19/24

5/42

2/00

ضریب تغییرات

**  * ،و  nsبه ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح  1درصد  5،درصد و عدم وجود اختالف معنیدار

پژوهش حاضر مشخص شد که میوههای تیمار شده با تیمار
ترکیبی  500میکرولیتر بر لیتر اسانس رازیانه و 5000
میلیگرم بر لیتر نانوامولوسیون کیتوزان در روز سوم باالترین
میزان آنتوسیانین را داشتند .بیشترین تاثیر تیمارها بر میزان
فعالیت آنزیم  PALمربوط به تیمار ترکیبی  050میکرولیتر
بر لیتر اسانس رازیانه و 5000میلیگرم بر لیتر نانوامولسیون
کیتوزان در روز نهم بود .همچنین بیشترین تأثیر بر فعالیت

توت سیاه به دلیل فساد سریع توسط میکروارگانیسمها از
جمله کپکها و تغییرات پس از برداشت مانند نرم شدگی و
تنفس ،ماندگاری مناسبی ندارد .به همین علت ،پژوهشهای
فراوانی در راستای افزایش مدت ماندگاری چنین میوههای
در حال انجام است .هدف این مطالعه افزایش ماندگاری و
حفظ کیفیت میوه توت سیاه با استفاده از پوشش
نانوامولسیون کیتوزان و اسانس رازیانه بود .بر اساس نتایج
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کیفی و کمی در میوههای پوشش داده شده با نانوامولوسیون
کیتوزان و اسانس رازیانه نسبت به میوههای بدون پوشش در
.طول دوره انبارداری بود

آنتیاکسیدانی در نمونه مربوط به روز نهم و در تیمار ترکیبی
 میلیگرم برلیتر نانو5000  میکرولیتر بر لیتر اسانس و050
 در مجموع نتایج این.امولسیون کیتوزان مشاهده شد
پژوهش بیانگر افزایش عمرانبارداری و حفظ ویژگیهای
منابع

 انتشارات.) گیاهان زینتی و گیاهان دارویی، سبزی، فیزیولوژی بعد از برداشت (جابجایی و نگهداری میوه. 1911 . ر،جلیلیمرندی
. ص512 ،جهاد دانشگاهی واحد آذربایجانغربی
 اثر پوششدهی با کیتوزان بر افزایش عمر پس از برداشت و حفظ.1914 . م، و پیرمرادیان. ف، امینی،. ع، رامین،. ب،رستم زاده
.429-404 :)10(5 ، مجله محصوالت زراعی و باغی.کیفیت میوه سیب رقم سطانی
 نشریه. اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیالت بر کنترل کپک خاکستری و کیفیت میوه توت.1912 . ر، و غریبی. م،سیاری
.224-200 :)2(41 ،)علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی
 تأثیر پوشش.1914 . ک، و قناتی. ک، احمدیصومعه،. ز، محمدحسینی،. ف، بدیعی،. ع، محمدی،. م، هاشمی،. س،عشقی
 فصلنامه علوم تغذیه و.نانوامولسیون حاوی کیتوزان بر افزایش ماندگاری و ویژگیهای کیفی میوه توتفرنگی پس از برداشت
.40-11: 4 ،صنایع غذایی ایران
 تأثیر کاربرد پس از برداشت پوشش کیتوزان حاوی عصاره چای سبز بر ویژگیهای.1910 . پ، جعفرپور،. ر، توکلیان،. ک،علیرضالو
.29-52 :)1(9 ، پژوهشهای میوهکاری.کیفی و ماندگاری میوه توتفرنگی رقم سلوا
 تأ ثیر کاربرد کیتوزان و کلرورکلسیم بر کاهش پوسیدگی پس از برداشت و.1911 . ح، و شیرزاد.ر. م، اصغری،.ر. س،فینیدخت
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