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  فرنگی رقم پاروس اثر پوشش کیتوزان بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توت

 
 3و اسحاق مقبلی 2، ناصر برومند*1حسین میغانی

 Email:benyamin_52@yahoo.com. تنویسنده مسئول و استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه جیرف -*و  1

 .استادیار، گروه علوم خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه جیرفت - 2

 .دانشجوي دکتري، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد - 3

  
فرنگی رقم پاروس، آزمایشی  کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توتمنظور بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان بر  به

قبل از اعمال (برداري  و زمان نمونه) درصد 5/1و  1، 5/0، 0(هاي مختلف کیتوزان  صورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل غلظت به
صورت  بهپوشش  اعمال تیمارپس از . شد تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا 3با ) ها روز پس از نگهداري میوه 12و  6تیمار، 
منتقل درصد  85و رطوبت نسبی گراد درجه سانتی 4دماي اي با  روز به سردخانه 12به مدت  ها میوهبه مدت دو دقیقه، وري غوطه
سبت و ن TA( ،pH(، اسیدیته کل )TSS(برداري صفاتی مانند کاهش وزن، میزان مواد جامد محلول  در هر مرحله نمونه .شدند

TSS/TA درصد  44/5هاي گروه شاهد با میانگین  ترین میزان کاهش وزن مربوط به میوه نتایج نشان داد که بیش. گیري شد اندازه
 pHو  TAمیزان . داري در مقایسه با شاهد کاهش داد طور معنی تیمار پوشش کیتوزان کاهش وزن را به. روز انبارداري بود 12پس از 

ترین میزان  بیش. افزایش یافت pHکاهش و  TAکیتوزان قرار نگرفت اما با افزایش مدت انبارداري میزان  تحت تأثیر تیمار پوشش
TSS  و نسبتTSS/TA  هاي گروه شاهد بود و  مربوط به میوه 45/10درصد و  86/9روز انبارداري به ترتیب با میانگین  12پس از

بنابراین پوشش کیتوزان به دلیل خاصیت ضد میکروبی و کاهش . ددرصد به دست آم 5/1کمترین میزان از تیمار کیتوزان 
  . فرنگی استفاده شود عنوان روش مؤثري در نگهداري میوه توت تواند به هاي متابولیکی میوه می فعالیت

  . کاهش وزن، کیتوزان فرنگی، جیرفت، انبارمانی، توت: ها کلیدواژه
  

  مقدمه
اي در  گیاهی چند ساله و علفی است که به دلیل عطر و طعم مطلوب جایگاه ویژه) .Fragaria × ananassa Duch(توت فرنگی 

توت فرنگی منبع غنی از ویتامین ث و ترکیبات . )Holcraft and Kader, 1999(ها نفر در جهان پیدا کرده است  رژیم غذایی میلیون
اکسیدانی توت فرنگی به دلیل حضور آنتوسیانین و ویتامین  تیفعالیت آن. اکسیدانی باالیی برخوردار است فنلی بوده و از فعالیت آنتی

هاي آزاد  هاي بدن انسان جلوگیري کرده و در نتیجه از فعالیت رادیکال هاي سبک در سلول ث است که از اکسیدآسیون لیپوپروتئین
در حدود (قدار آب زیاد فرنگی به دلیل تنفس باال، م توت. )Chen et al., 2011( کند و کاهش قدرت حافظه جلوگیري می

هاي بسیار فسادپذیر بوده و  ، فعالیت متابولیکی باال و حساسیت به پوسیدگی قارچی به ویژه کپک خاکستري، یکی از میوه%)5/91
  ). 1389مستوفی و اصغري مرجانلو، (طول عمر پایینی دارد 

که در کشورهاي در حال توسعه به یک مشکل  استها یکی از مسائل اقتصادي مهم  ها و سبزي ضایعات پس از برداشت میوه
 هاي جایگزین در کنترل ضایعات پس از برداشت براي یافتن روشهاي زیادي در سطح جهان  تالش. بزرگ تبدیل شده است

مقاومت به  و همچنین باعث ایجاد است مضر سالمتی انسان ايبر محصوالت صورت گرفته است، چرا که استفاده از سموم شیمیایی
که مدت زمان بین برداشت تا مصرف  با توجه به این. )Johnson and Sangchote, 1994(شود می ها ها در میکروارگانیسم چکشقار

تري  ها و حفظ کیفیت آن باید با دقت بیش بنابراین کاربرد مواد شیمیایی براي کنترل بیماري ،فرنگی بسیار کوتاه است میوه توت
  . )Bautista-Banos et al., 2003(صورت گیرد 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Email:benyamin_52@yahoo.com
http://www.sid.ir


 پوستر       دانشگاه بوعلی سینا -1395شهریور     هاي ریز اولین سمپوزیوم ملی میوه

510 

اي آن در شرایط پس از  ي توت فرنگی و حفظ ارزش تغذیه هاي اخیر تالش فراوانی در راستاي افزایش ماندگاري میوه در دهه
، استفاده از ترکیبات حاوي )Holcroft and Kader, 1999(ها مانند اتمسفر کنترل شده  کش هایی غیر از قارچ برداشت با روش

مستوفی و اصغري مرجانلو، (، استفاده از نور فرابنفش )Cao et al., 2010(استفاده از امواج فراصوت  )Chen et al., 2011(کلسیم 
انجام  )Wang and Gao, 2013(هاي گیاهی  ها و پوشش و کاربرد فیلم )1389طالبی حبشی و عیوضی، (، متیل جاسمونات )1388

هاي خوراکی است  افزایش عمر تازه محصوالت باغی استفاده از پوششهاي مناسب و عملیاتی دیگر براي  یکی از روش .شده است
کننده قابل  عنوان الیه نازکی از موادي است که براي مصرف پوشش خوراکی به. که با کاهش تغییرات متابولیکی نیز همراه است

  .)Park, 1999(شود  هاي مختلف استفاده می صورت خوردن بوده و به
کیتوزان . شود از برداشت استفاده می شرایط قبل و پسآمیزي در  طور موفقیت باشد که به هاي طبیعی می کیتوزان یکی از این پوشش

خاصیت ضد میکروبی . گیرد هاي خوراکی مورد استفاده قرار می ها و پوشش به خاطر دار بودن خاصیت ضد میکروبی در فیلم
. )Park, 1999(گیرد  شود، در برمی ها می ها و ویروس ها، باکتري ها را که شامل قارچ کیتوزان گستره وسیعی از میکروارگانیسم

هاي تیمار  هاي کیفی میوه لیچی را به تأخیر انداخت و در پایان دوره انبارداري میوه کاربرد پوشش کیتوزان کاهش وزن و ویژگی
ربرد پس از برداشت پوشش کیتوزان در کا. )Dong et al., 2004(و ویتامین ث باالتري برخوردار بودند  TSS ،TAشده از میزان 

و افزایش عمر انباري و حفظ کیفیت  )Ali et al., 2011(پاپایا  و )Shiri et al., 2013(، انگور )Meighani et al., 2015( انارمیوه 
). 1392 ،نام بی(تن نقش مهمی در تولید توت فرنگی خارج از فصل دارد  3000منطقه جیرفت با تولید . میوه را به همراه داشت

بنابراین، در این پژوهش اثر پوشش کیتوزان در حفظ کیفیت و افزایش عمر انباري میوه توت فرنگی رقم پاروس بررسی خواهد 
  .شد

  
  ها مواد و روش

باشند در مرحله بلوغ تجاري  مهمترین ارقام تجاري کشت شده در منطقه جیرفت می ورقم پاروس که جز فرنگیتوت میوهاي
 انتقال علوم باغبانی دانشگاه جیرفت آزمایشگاه به بالفاصلهبرداشت و ) ها رنگ گرفته بود درصد سطح میوه 80تا  70که هنگامی (

 .شدهاي قارچی و وجود یکنواختی از نظر شکل و اندازه غربال  هاي فیزیکی، عفونت براساس عدم وجود آسیب هاي میوه .شد داده
 1و سپس به مدت حدود  ور شد غوطه اتاق در دماي دقیقه 2مدت  به هاي مختلف کیتوزان تغلظ در تایی 30 هاي گروه در ها میوه

ها  سپس میوه. شدندور  دقیقه در آب مقطر غوطه 2هاي گروه شاهد به مدت  میوه. ساعت در دماي اتاق قرار گرفته تا خشک شوند
منتقل درصد  85و رطوبت نسبی درجه سانتیگراد  4 با دماي اي سردخانهدار قرار داده شده و به  در ظروف یکبار مصرف درب

با استفاده از دستگاه ( pH ،TSS، کاهش وزن میوهمانند  شروع انبارداري صفاتیپس از روز  12و  6در زمان برداشت، . گردید
) 2/8برابر pHبه روش تیتراسیون با استفاده از هیدروکسید سدیم یک دهم نرمال تا رسیدن به ( TA، )دیجیتالی کتومترارفر

  . زیر استفاده شداز رابطه ها براي بررسی میزان کاهش وزن میوه. دش محاسبه TA/TSS نسبت وگیري  اندازه
  )درصد(کاهش وزن = )وزن اولیه -وزن ثانیه( /وزن اولیه ×100

قبل (برداري  ان نمونهو زم) درصد 5/1و  1، 5/0، 0(هاي مختلف کیتوزان  غلظتشامل آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور 
تجزیه آماري . تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد 3با ) ها در یخچال روز پس از نگهداري میوه 12و  6از اعمال تیمار، 

  .انجام شد) ˂05/0p(اي دانکن  ها با استفاده از آزمون چند دامنه و مقایسه میانگین داده SASها با استفاده از نرم افزار  داده
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  نتایج و بحث
  کاهش وزن 

ترین میزان کاهش وزن با  بیش. داري افزایش یافت فرنگی به طور معنی هاي توت با افزایش مدت انبارداري میزان کاهش وزن میوه
هاي تیمار شده با پوشش  میزان کاهش وزن در میوه. دست آمده روز انبارداري ب 12درصد از تیمار شاهد پس از  44/5میانگین 

 12کمترین میزان کاهش وزن پس از  .هاي شاهد بود داري کمتر از میوه به طور معنیدرصد  5/1و  1هاي  به ویژه غلظتیتوزان ک
  .)1جدول ( دست آمده درصد ب 5/1درصد از تیمار کیتوزان  03/3روز انبارداري با میانگین 

  
  گی رقم پاروس در طول دوره انبارداريفرن:میوه توت برخی صفات کمی و کیفیاثر پوشش کیتوزان بر  :1جدول 

  مدت انبارداري )درصد(غلظت کیتوزان 
 )روز(

  صفت
5/1  1 5/0  0 

0 e 0 e 0 e 0 e 0 
کاهش وزن 

 )درصد(
26/2  d 35/3  bcd 86/3  bc 57/4  ab 6 

03/3  cd 96/3  bc 22/4  abc 44/5  a 12 

      

75/6  e 75/6  e 75/6  e 75/6  e 0 
مواد جامد محلول 

 )درصد(
94/6  de 04/7  cde 11/7  cde 46/7  bc 6 

31/7  cd 83/7  b 85/7  b 86/9  a 12 

      
46/6  e 46/6  e 46/6  e 46/6  e 0 

TSS/TA 23/7نسبت   de 76/7  cd 99/7  bcd 04/9  b 6 

98/7  bcd 75/8  bc 40/8  bc 45/10  a 12 

درصد آزمون  5دار در سطح احتمال  انگر عدم اختالف معنیهاي مختلف براي هر صفت بی حروف مشترك در سطرها و ستون*
 .باشد دانکن می

  
در دوره پس از برداشت دو عامل مهم  .است دهى پوشش اهداف ترین از مهم یکى تازه هاى سبزى و ها میوه وزن کاهش کنترل

مادري و دومی افزایش تعرق در یکی قطع شدن رابطه آبی میوه با گیاه . شود باعث از دست دادن آب و کاهش وزن محصول می
تغییرات کاهش وزن میوه در شرایط . شود سطح میوه که یک فرآیند فیزیکی است و منجر به از دست دادن رطوبت محصول می

تواند متفاوت باشد، که این موضوع با دما و رطوبت انبار نیز  پس از برداشت بسته به نوع محصول، رقم و خصوصیات بافت آن می
هاي پوشش داده شده با کیتوزان تغییرات کاهش وزن کمتري نسبت به  در نتیجه میوه. )Ergun and Satici, 2012( اردارتباط د

و همچنین اکسید کربن  هاي بخار آب، اکسیژن و دي مانع در برابر حرکت مولکول ا ایجادزیرا کیتوزان ب .سایر تیمارها داشتند
کاربرد  .)Park, 1999( دهد از دست رفتن آب از سطح میوه را کاهش می ،سیدگیداشتن خاصیت ضد میکروبی و جلوگیري از پو

از دست رفتن آب میوه را به طور محسوسی در مقایسه با شاهد کاهش داد درصد کیتوزان در میوه لیچی  3و  2، 1هاي  غلظت
)Dong et al., 2004 .( نتایج مشابهی در مورد کاهش از دست رفتن آب میوه در انار)Meighani et al., 2015( انگور ،)Shiri et 

al., 2013 ( و پاپایا)Ali et al., 2011 (گزارش شده است.  
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  )TSS(مواد جامد محلول 
مقایسه . داري افزایش یافت طور معنی بههاي شاهد و تیمار شده با پوشش کیتوزان در طول دوره انبارداري  میزان مواد جامد در میوه

ترین میزان مواد  درصد داراي بیش 86/9روز انبارداري با میانگین  12هاي گروه شاهد پس از  داد که میوه ها نشان میانگین داده
. هاي مختلف کیتوزان وجود نداشت داري بین غلظت روز از شروع انبارداري تفاوت معنی 6پس از گذشت . جامد محلول بود

داري از نظر میزان مواد جامد محلول   رصد پوشش کیتوزان تفاوت معنید 1و  5/0هاي  بین غلظتهمچنین در پایان دوره انبارداري 
  .)1جدول ( مشاهده نشد

بنابراین، تغییر آنها در طی مدت انبارداري بر طعم و کیفیت خوراکی . ها هستند کننده اصلی طعم میوهقندها و اسیدهاي آلی تعیین
کاهش اسیدهاي آلی، افزایش  ها، کربوهیدرات به تخریب توان مى را محلول جامد مواد میزان افزایش دلیل. تأثیرگذار است ها میوه

 به با البته در پژوهش حاضر. )Wang and Gao, 2013( داد نسبت ها میوه فساد شروع هاي محلول و ترکیبات فنلی و پکتین

نتایج این  .برخوردار بود ترى مالیم افزایشى روند از تنفس، میزان مواد جامد محلول شدت و کاهش پوشش کیتوزان کارگیرى
 ,.Ali et al(پژوهش مبنی بر افزایش میزان مواد جامد محلول در طول دوره انبارداري با نتایج گزارش شده در پاپایا مطابقت دارد 

2011 .(  
 

 pHاسیدیته کل و 
فرنگی رقم پاروس در سطح احتمال ه توتمیو pHنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده زمان انبارداري بر میزان اسیدیته کل و 

همانطور که . دار نبود دار است اما اثر ساده پوشش کیتوزان و اثر متقابل پوشش و زمان انبارداري بر صفات فوق معنی درصد معنی 1
اري به انبارد روز 12پس ازالف آمده است با افزایش مدت انبارداري میزان اسیدیته کل بتدریج کاهش یافت و  -1در شکل 

بر خالف ). الف -1شکل (داري نشان نداد  روز انبارداري اختالف معنی 6با مدت کمترین مقدار خود رسید هرچند از نظر آماري 
ها قبل  میوه pHدست آمد که با میزان ه ترین مقدار آن در پایان دوره انبارداري ب بتدریج افزایش یافت و بیش pHاسیدیته کل، میزان 

  ). ب-1شکل (روز انبارداري تفاوتی نداشت  6داري نشان داد اما با مقدار آن پس از  ر آماري اختالف معنیاز تیمار از نظ
با رسیدن . گردند ها می ها و سبزي مقدار اسیدهاي قابل تیتراسیون با رسیدگی محصول در ارتباط است و موجب طعم ترش در میوه

کاهش اسیدیته به مصرف در چرخه کربس ارتباط دارد . )1383جلیلی مرندي، ( دیاب ها میزان اسیدهاي آلی کاهش می اکثر میوهدر 
فرنگی اسید سیتریک  اسید غالب در میوه توت. )Dong et al., 2004( و کاهش میزان اسیدیته میوه بیانگر رسیدن و زوال آن است

آب میوه در طی زمان pH یدیته، افزایش در برخالف اس .)1383جلیلی مرندي، (باشد  است که مقدار آن بسته به رقم متفاوت می
کاهش . افتد رنگی اتفاق میف تواند ناشی از اکسیداسیون اسیدهاي آلی باشد که در طول دوره انبارداري میوه توت انبارمانی می

 و پاپایا) Meighani et al., 2015(، انار )Shiri et al., 2013(هایی مثل انگور  در طی انبارداري در میوه pHاسیدیته کل و افزایش 
)Ali et al., 2011( نیز گزارش شده است.  
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  فرنگی رقم پاروس میوه توت) ب( pHو ) الف(اثر زمان انبارداري بر میزان اسیدیته کل  :1شکل
 

 TSS/TAنسبت 
میزان افزایش در . فزایش یافتابا پیشرفت مدت انبارداري  TSS/TAها نشان داد که نسبت  نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

هاي مختلف  داري بین غلظت تفاوت معنیاز نظر آماري . هاي پوشش داده شده با کیتوزان بود تر از میوه هاي گروه شاهد بیش میوه
هاي گروه شاهد و کمترین آن از  از میوه TSS/TAترین میزان نسبت  بیش. روز انبارداري مشاهده نشد 12و  6یتوزان پس از ک

  ).1جدول (دست آمد فرنگی قبل از تیمار بهتهاي تو میوه
تر میزان مواد جامد محلول و اسیدیته کل در این  هاي گروه شاهد نشاندهنده تغییرات بیش در میوه TSS/TAنسبت تر  افزایش بیش

و کند کی و تنفس هاي متابولی پوشش کیتوزان با کاهش فعالیت. هاي پوشش داده شده با کیتوزان است ها در مقایسه با میوه میوه
مواد جامد محلول و اسیدهاي آلی را کاهش و بدین طریق میزان تغییرات تغییرات هاي تیمار شده، میزان  کردن فرآیند پیري در میوه

هاي انار پوشش داده شده با  در طول دوره انبارداري در میوه TSS/TAنسبت میزان تغییرات . تر کرد را آهسته TSS/TAنسبت 
  .که با نتایج بدست آمده در این پژوهش مطابقت دارد) Meighani et al., 2015(مقایسه با شاهد کاهش یافت کیتوزان در 

از . گردد می فرنگی کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از پوشش کیتوزان سبب تأخیر در کاهش وزن میوه توتطوربه
خوراکی   پوششلذا . شوند حفظ کیفیت میوه در طی دوره انبارداري می طرف دیگر پوشش فوق با تأخیر در فرآیند پیري موجب

کیفی میوه خصوصیات و حفظ جهت کاهش ضایعات پس از برداشت  خطر سالم و بیعنوان روشی تواند به میکیتوزان 
  .فرنگی مورد استفاده قرار گیرد توت
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Abstract 
The aim of present research was to study the effect of edible chitosan coating on quality and postharvest life of 
strawberry cv. Paros. An experiment was carried out according to a factorial design involves two factors 
including different chitosan concentration (0, 0.5, 1 and 1.5 percent) and sampling dates (before treatment, 6 and 
12 days after storage) in completely randomized design with three replications. After immersion of fruits in 
coating solutions for two min, the coated fruits transferred into the cold storage with a 4˚C and 85% relative 
humidity for 12 days. At each sampling date, traits such as weight loss, total soluble solids (TSS), total acidity 
(TA) and ratio of TSS/TA were measured. The results showed that the most level of weight loss with mean 
5.44% at related to control fruits after 12 days storage. Chitosan coating reduced weight loss in comparison with 
control fruits. The level of TA and pH were not affected with chitosan coating. However, with increasing the 
storage date the level of TA decreased and pH increased. The most level of TSS and the ratio of TSS/TA after 12 
days storage related to control fruits with mean 9.86% and 10.45 respectively and the least level were obtained 
from 1.5% chitosan coting treatment. Therefore, chitosan coating due to antimicrobial activity and decreased 
metabolic activities fruits can be used as an effective method in maintaining strawberries. 
Keywords: Chitosan, Jiroft, Storage life, Strawberry, Weight loss. 
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