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 چکیده

ه داری آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد. این مطالعزه به منظور تعییزن میوه کنار عمر انباری کوتاهی دارد و امکان نگ

در دانشکده کشاورزی دانشگاه  1393سلولز و کیتوزان بر عمر انباری میوه کنار در خرداد ماه متیلبهتریزن غلظزت کربوکسی

درصد(  1و  1/2،  3/2، 2ت کیتوزان )درصد( و چهار غلظ 3و  0، 2سلولز )متیلشیراز انجام شد. اثرهای سه غلظت کربوکسی

ها، یافته بر عمر انباری و کیفیت پس از برداشت میوه کنار به صورت آزمایشی در قالب طرح کامزالً تصادفزی بررسی شزد.

ها نشزان داد که دار تیمارهای آزمایشزی را در سزطح احتمزال یک درصد نشزان داد. مقایسزه میانگیناختالف معنزی

درصد،  21/7و  12/0گرم در صد گرم، کمترین کاهش وزن با میلی 33/110و  132میزان ویتامین ث به ترتیب با  بیشترین

درصد به دسززت  3/2درصد و کیتوزان  0سلولز متیلو صفر درصد، به ترتیب در تیمارهای کربوکسی 37/3کمترین آلودگی با 

به  pHدرصد کیتوزان به دست آمد. بیشترین میزان  1سلولز و متیلدرصد کربوکسی 3آمد. بیشززترین میزان قند در غلظت 

های درصد به دسززت آمد. بر اسزاس یافته 3/2درصد و کیتوزان  0سلولز متیلدر تیمار کربوکسی 12/1و  20/1ترتیب با 

   گردد.ار توصیه میدرصد برای افزایش عمر انباری میوه کن 3/2درصد و کیتوزان  0سلولز متیلپژوهش حاضزر، کربوکسی
 

    سلولز، کیتوزان کلمات کلیدی: عمر انباری، کربوکسی متیل

          

 مقدمه

 23رامناسه تیرهمتعلق به و گرمسیر از جمله میوه های مهم مناطق گرمسیر و نیمه (Ziziphus mauritiana)کنار 

تواند ش کیفیت بعد از برداشت محصول میمیوه کنار عمر انباری کوتاهی دارد. کاه .[,Bhansali 1975] است

 .[1373راحمی، ]ها باشد های مکانیکی و میکروارگانیسمناشی از عوامل متابولیکی، تعرق، آسیب

ها، تخریب پذیر بودن آن، از جمله زیستساختگیهای خوراکی نسبت به مواد با توجه به برتری استفاده از پوشش

  .رسدضروری به نظر می هافزایش عمر انبارداری محصوللزوم استفاده از این مواد برای ا

 استیل [، که از فرآیند1300ساکارید خطی است ]شیری و همکاران، یک پلی 27کیتوزان یا پلی دی گلوکز آمین

-های باکتری و قارچتواند برخی از سویهکیتوزان می .[Rabea et al., 2003]آید کیتین به دست می قلیایی زدایی

تمایل زیادی به حمله به غشاهای  کاروتنوئید فلزی و هایزیرا کیتوزان به دلیل دارا بودن ترکیب ،مهار کندها را 

  .[Synowiecki and Khateeb, 2003]دارای بار منفی دارد 

قارچ به شمار پرگند فرنگی که دارای پوشش کیتوزان بودند، های توت، دریافتند میوه[1391]مقصودی و همکاران 

 .یابدکاهش می ایقابل مالحظه طور

                                                 

 

 
1- Rhamnaceae 
2-poly-(D) glucosamine 
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اسید  و سدیم هیدروکسید با سلولز واکنش طریق از که سلولز استمتیلکربوکسی سلولز، مهم مشتقات از یکی

 Pena et] است نامحلول و کریستالی بسیار خود، شیمیایی خاص ساختار علت به سلولز شود.می تولید کلرواستیک

al.,1997]دهدمیرا کاهش  اییاختههای تجزیه کننده دیواره عالیت آنزیمف سلولزمتیل. کربوکسی [Oluwaseun 

et al., 2013]. 

 

 مواد و روش ها

از برداشت  پسها میوه. تقریب یکسان جمع آوری شد به هایدر اندازه رنگ سبز همیوه کنار در مرحله رسیدابتدا 

ها پس از شستشو با آب توسط دستمال زمایش، میوهدر محل آ. منتقل شدآزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت به 

شد. درصد استفاده  3و  0، (شاهد)سلولز با غلظت صفر متیلکربوکسی از. و برای تیمار آماده شد کاغذی خشک شد

برای رساندن به غلظت به عنوان حالل استفاده شد. سلولز آب مقطر متیلکربوکسیبرای تهیه غلظت های مختلف 

گلیسرول و آب مقطر به  شدکه برای این منظورسایزر استفاده از گلیسرول به عنوان پالستی. شد های معلوم حل

گرما داده شد  سلسیوسدرجه  02دمای در دقیقه  1به مدت محلول گلیسرول . ترکیب شدند( W/W 0:1)نسبت 

رار داده شد و به دقیقه در این محلول ق 0ها به مدت سپس میوه. سپس تا رسیدن به دمای اتاق سرد شد و

  .منتقل شد سلسیوسدرجه  2 سردخانه دمای

گرم از  12و  1، 3، 2محلول کیتوزان . استفاده شد درصد 1و  1/2،  3/2، 2های  غلظت از کیتوزان برای تیمار

 های، تا محلولکردیماضافه به آن لیتر استیک اسید غلیظ میلی 12 شد ولیتر آب مقطر حل میلی 922کیتوزان در 

دمای روز در  02و به مدت  ها انجام شددهی میوهسپس پوشش. از کیتوزان به دست آید درصد 1و  1/2، 3/2، 2

برخی از خواص کیفی میوه شامل میزان مواد جامد از خروج میوه ها از سردخانه پس . داری شدنگه سردخانه

های به دست آمده یافته .گیری شدندازها و درصد میوه های آلوده ، ویتامین ث، درصد کاهش وزن(TSS) 1محلول

واکاوی آماری  SASافزار آماری میوه در هر تکرار توسط نرم 12تکرار ،  3تیمار و  3در قالب طرح کامالً تصادفی با 

 د.با هم مقایسه ش درصد 1در سطح معنی دار  ها توسط آزمون دانکنمیانگینشده و 

 مواد جامد محلول

 02دمای  در میوه عصاره روی بر جامد محلول مواد غلظتآزمون  دستی، گیرمیوه آب توسط میوه عصاره استخراج با

چشمی مدل  رفرکتومتر دستگاه توسط درصد، حسب بر محلول مواد جامد میزان درجه سلسیوس صورت گرفت.

Atago  ATC – 20E شد. گیریاندازه هااز میوه  یک هر درصد برای 2-02دامنه  در و ژاپن ساخت 

 pHیزان م

 گیری شد.ساخت آلمان اندازه Inolab pH 720مدل  متر دیجیتال pHبا استفاده از  pHمیزان 

 میوه های آلودهدرصد 

 :محاسبه شد زیربه صورت  میوه های آلودههای آلوده در هر بسته شمارش شد و درصد روز میوه 02پس از پایان 

 میوه های آلودهدرصد ای آلوده هر بسته( = ههای هر بسته / تعداد میوه)تعداد کل میوه ×122

 کاهش وزن میوهدرصد 
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های میوه یک بار قبل از تمامی بسته گرم انجام شد. 221/2دقت  با دیجیتال ترازوی توسط میوه وزن گیریاندازه

وزن  دبه طور مجدها روز بسته 02مانی وزن گردید و وزن هر بسته روی آن ثبت گردید، بعد از شروع دوره انبار

 :شده و به صورت زیر کاهش وزن میوه محاسبه شد

کاهش وزن میوهوزن اولیه( = درصد -)وزن اولیه / وزن ثانویه  ×122  

 میزان ویتامین ث

اسید آسکوربیک به عنوان  منحنی کالیبراسیونگیری شد. کتروفوتومتر اندازهپمیزان ویتامین ث به کمک دستگاه اس

را به دست  xعدد دستگاه را نوشته  Y)به جای  کنار از فرمول زیر محاسبه شد استاندارد غلظت ویتامین ث در

 .آوردیم(

Y= 221/2  X + 227/2  

 نتایج و بحث

 میوه های آلوده کناربر درصد  سلولزمتیلو کربوکسی اثر کیتوزانبررسی 

-متیلکربوکسی درصد 3غلظت  مشاهده شد. کیتوزان درصد 1( در غلظت درصد 33/33بیشترین میزان آلودگی )

درصد کیتوزان  3/2( در غلظت صفرکمترین میزان آلودگی )( در رتبه دوم قرار گرفت. درصد 37/03)سلولز 

که  1391 در سال مقصودی و همکاران هایهای این پژوهش با یافتهبه طور کلی یافته .(1)شکل  مشاهده شد

باشد. به طور کامل رشد قارچ را متوقف کند همسو میتواند به نمی فرنگیتوتتیمار کیتوزان روی کردند  مشاهده

شود که در غلظت باالی کیتوزان رطوبت بین باالترین غلظت کیتوزان از این امر ناشی میاحتمال آلودگی بیشتر در 

 هوازی شده و در نتیجه پوسیدگی میوهزای بیسبب فعالیت عوامل بیماری حفظ شده والیه کیتوزان و پوست میوه 

 یابد.ش میافزای

 4روز نگه داری در دمای  20سلولز بر در صد آلودگی میوه کنار پس از غلظت های کیتوزان و کربوکسی متیل. تاثیر 6شکل 

 سلسیوسدرجه 
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-می پیدا لهیدگی وحالت هشد نرم اابتد آنزیمی در و فعالیت اییاخته تنفس تداوم اثر در نگهداری درطیمیوه کنار 

 Vargas et] شودمشاهده می زدگیکپک اییاختهدرون مایع در پکتین حل شدن دلیل به روند این ادامه با کند.

al., 2006 .]کمتر روند تنفس دلیل به به احتمال با غلظت مناسب در این آزمایش شده دهیپوشش درنمونه 

 افتاد. تعویق به تخریب

سازی سیستم و تحریک گیاه به فعال بیمارگر یاختهمیکروبی خود و تخریب شدید ه دلیل نقش ضدکیتوزان ب

 میکروبید اثرض به توجه با [.Hernandez et al., 2008ثر است ]ؤ، مدر کنترل پوسیدگی دفاعی آنزیمی خود

 است یاستیک اسید به وطمرب کیتوزان، پوشش میکروبی ضد اثر بخشی از ،به احتمال گفت توانمی اسید،استیک

تر ثرؤاستفاده از پوشش کیتوزان در این آزمایش م .است قرارگرفته استفاده مورد محلول کیتوزان سازیآماده در که

 سلولز بود.متیلاز پوشش کربوکسی

سلولز متیلکه اظهار داشتند استفاده از کربوکسی 1392 در سال قنبرزاده و همکاران هاییافتهما با  هاییافته

 کاهش به به احتمال توانمی را مسئله باشد. این، هماهنگ میاسترا در پسته گرفته  هاپرگنه قارچجلوی رشد 

 داد. نسبت هاپوشش توسط گازهای تنفسی تبادل

 کاهش وزن میوه کناربر  سلولزو کربوکسی متیل اثر کیتوزانبررسی 

به دست آمد.  درصد کیتوزان 1، در غلظت درصد 13/13زن با با توجه به نتایج مقایسه میانگین، بیشترین کاهش و

مربوط به غلظت  کمترین کاهش وزن .درصد قرار گرفت 32/13درصدکربوکسی متیل سلولز، با  0غلظت بعد از آن 

 .(0)شکل بوددرصد  21/7درصد کیتوزان با  3/2

 

 4روز نگه داری در دمای  20سلولز  بر کاهش وزن میوه کنار پس از لظت های کیتوزان و کربوکسی متیلتأثیر غ. 7شکل 

 سلسیوسدرجه 

گردد که سبب کاهش از دست دادن آب شده و ها بر میعلت این موضوع به پوشش واکسی کیتوزان بر روی میوه

وشش با کیتوزان در خیار و فلفل نیز در کند. پبه حفظ آب میوه و گوشت آن و درنتیجه وزن میوه کمک می

نسبت به  فرنگی[. همچنین کیتوزان در توتEl Ghaouth et al., 1991ثر بوده است ]ؤجلوگیری از کاهش وزن م

استفاده از پوشش کیتوزان در  .[Riberio et al., 2007] ثرتر گزارش شده استؤنشاسته و مشتقات سلولز م

فرنگی انجام شد نیز در پژوهشی که روی توتسلولز بود، متیلشش کربوکسیتر از پوکنترل کاهش وزن موثر
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 ,.Riberio et alبود ]ثرتر ؤفرنگی متوت میوه افت وزن تأخیر بر سلولزی مشتقات سایر با درمقایسهکیتوزان 

2007]. 

مشابهی  هایتهیافسلولز با غلظت مناسب، موجب کاهش در از دست رفتن آب و حفظ آب میوه شد. متیلکربوکسی

-Avena] محتوی آب میوه را در میوه سیب حفظ کرد خوراکی، دهی با فیلمپوششبه دست آمد که نشان داد 

Bustillos et al.,1997]تواند به دلیل کاهش تنفس با استفاده از تیمار کربوکسی . کم شدن کاهش وزن، می

 برابر در جلوگیری جهت زردآلو و سبز فلفل برسطح هداد پوشش سلولز(خوراکی )متیل فیلم اثر سلولز باشد.متیل

-نمونه را برای بخارآب خروج میزانسلولز مشابهی گزارش شد که متیل هاییافته، که بررسی شدآب  دادن ازدست

 .[Ayranci and Tunc, 2004] است داده کاهش سبز فلفل و زردآلو های

 ویتامین ث میوه کنارمیزان بر  سلولزو کربوکسی متیل اثر کیتوزانبررسی 

درصد با  0غلظت بود. درصد کیتوزان  3/2غلظت ( در در صد گرم گرممیلی33/110بیشترین میزان ویتامین ث )

درصد کیتوزان  1مربوط به غلظت  ترین میزان ویتامین ث. پاییندر صد گرم در رتبه دوم قرار گرفت گرممیلی 132

 .(3)شکل  بود مدر صد گر گزرممیزلی 37/97با ویتامین ث 

 

 

 4روز نگه داری در دمای  20سلولز  بر ویتامین ث میوه کنار پس از تأثیر غلظت های کیتوزان و کربوکسی متیل. 8شکل 

 سلسیوسدرجه 

درصد  3/2اده شده با کیتوزان های پوشش دیابد اما در میوهداری، ویتامین ث کاهش میبا افزایش زمان نگه

های کنار تیمار به دست آمده که اظهار داشتند، میوهمشابهی  هاییافته بیشترین میزان حفظ ویتامین ث را داشت.

انجام  هایپژوهشبر اساس  .[Quiping and wenshui, 2007] شده با کیتوزان، حفظ ویتامین ث بیشتری داشت

نتیجه عمل مستقیم آنزیم اسید آسکوربیک اکسیداز و یا عمل سایر شده کاهش سطح اسید آسکوربیک در 

 [. Chitarra andChittara,2005دهد ]اکسیدازها مثل پراکسیدازها رخ می

 شدن اکسید دلیل به تواندمی این کاهش .یابدمی کاهش کنار آسکوربیک اسید میزان در انبار انبارمانی زمان طی

 نابودی سبب تواندمی آنزیمی در اثر فعالیت pHافزایش  اکسیداسیون، بر الوهع باشد. محیط در آسکوربیک اسید
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 میزان آنزیمی فعالیت و یاختهداخل  به اکسیژن ورود میزان کنترل دلیل به تیمار در نمونه. شود آسکوربیک اسید

زان شدت کاهش های پوشش داده شده با کیتودر میوه. [Vargas et al., 2006] بود کمتر ویتامین این کاهش

 کمتر از نشاسته بود.

های کنار در انبار مقدار ویتامین ث در همه تیمارها و همچنین شاهد کاهش داری میوهدهد با نگهنشان می هایافته

سلولز از کاهش مقدار متیلد، مشاهده کردند که کربوکسیشکه روی پرتقال انجام همچنین در پژوهشی یافت. 

، اثر مشابهی نیز به دست آمد که هاییافته. همچنین [Adetunji et al., 2013] کندویتامین ث جلوگیری می

متیل فرنگی بررسی نمودند و مشاهده کردند که با افزایش غلظت کربوکسیروی گوجهرا سلولز متیلکربوکسی

 .[Khayrul et al., 2009] سلولز مقدار ویتامین ث کاهش یافت

سلولز، متیلدرصد کربوکسی 0های کنار پوشش داده شده با غلظت بیک در میوهکم کاهش یافتن مقداراسیدآسکور

ها باشد که این امر باعث، کاهش فعالیت آنزیمسلولز میمتیلپذیری پایین اکسیژن از پوشش کربوکسیبه علت نفوذ

اسید ن کاهش کم شدن میزادر  کند. دمای پایین نیزآسکوربیک جلوگیری میاسید شود و از اکسیداسیون می

 ,.Adetunji et al] باشدهای مرتبط میدهنده اثر دما بر آنزیمباشد، که این نشانثر میؤآسکوربیک در انبار م

2013.] 

 میزان مواد جامد محلول میوه کناربر  و کربوکسی متیل سلولز اثر کیتوزانبررسی 

سلولز مشاهده شد. کربوکسی متیلتوزان کیدرصد  1( در غلظت درصد 07/11) مواد جامد محلولبیشترین میزان 

 23/10با کیتوزان درصد  3/2غلظت درصد مواد جامد محلول در رتبه دوم قرار گرفت.  23/12با  درصد  3غلظت در

 .(2)شکل  در رتبه آخر واقع شددرصد 

 

روز نگه داری در  20پس از سلولز بر در صد مواد جامد محلول میوه کنار کسی متیل. تأثیر غلظت های کیتوزان و کربو9شکل 

 سلسیوسدرجه  4دمای 
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 افزایشی روند هانمونه تمامی برای دوره انبارمانی گذشت با یزان مواد جامد محلولدهد مها نشان میبررسی داده

-می مختلف هایآنزیم با 20یاخته ای کافت دیوارهبآ خاطر به انبارمانی فرآیند طی در قند افزایش مقدار که دارد

 [.Echeverriaet al., 1989باشد ]

درصد، در  1کیتوزان جزءهای تیمار شده با کیتوزان، به های شاهد نسبت به میوهغلظت مواد جامد محلول در میوه

ل اصلی افزایش غلظت داری عامکاهش رطوبت در طول مدت نگه داری افزایش بیشتری داشته است.طول زمان نگه

های پوشش داده شده به دلیل کاهش سرعت از دست دهی آب در میوه باشد.مواد جامد محلول در میوه کنار می

درصد، هر چند در طول زمان  1تیمار کیتوزان  ءجزه مواد جامد محلول در تمام تیمارها کم است ب هایتغییر

 ی مشاهده شد.مافزایش ک

درصد و شاهد بعد از  3دست دادن آب و حفظ آب میوه، قند کمتری نسبت به غلظت درصد با کاهش از  0غلظت 

 طی در میوه در مواد جامد محلول افزایش مقدار که اشاره شد طور داری در انبار داشته است. همانروز نگه 02

های پژوهشگرانی یافتهش با باشد و این افزایمی مختلف هایآنزیم با یاخته کافت دیوارهآب خاطر به انبارمانی فرآیند

 دوره طی در قند که مقادیر رسیدند نتیجه این به والنسیا پرتقال روی تجاری هایمطالعه بسته با هاآن ،است مشابه

 [. Obenland et al., 2008] یابدمی افزایش انبارمانی

 میوه کنار pHمیزان بر  و کربوکسی متیل سلولز اثر کیتوزانبررسی 

را  pHبیشترین میزان  12/1درصد کیتوزان با  3/2تزایج مقایسزه میانگین، مشخزص گردید که غلظت با توجه به ن

کمترین میزان . قرار گرفت 20/1با مقدار  کربوکسی متیل سلولز درصد 0به خود اختصاص داد و بعد از آن غلظت 

pH  (1قرار گرفت )شکل 07/1با درصد کیتوزان  1در غلظت. 

 

 

درجه  4روز نگه داری در دمای  20پس از  میوه کنار pHسلولز  بر . تأثیر غلظت های کیتوزان و کربوکسی متیل10شکل 

 سلسیوس

                                                 

 

 
1-Cell Wall Hydrolysis 
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سال  در همکاران و پویا آرین نتایج با که دارد افزایشی روند انبارمانی زمان گذشت با میوه آب pHمقدار  هایتغییر

 فرآیند طی در آلبالو میوه 29یافته تغییر اتمسفر با بندیبسته از استفاده با گرانپژوهش است. این سازگار 1300

-می افزایش انبارمانی گذشت دوره با شاهد، به و قند آب میوه نسبت pHنتیجه رسیدند که مقادیر  این به انبارمانی

 .[1300پویا و همکاران،  یابد ]آرین

-می کیتوزان بودن قارچ ضد خاصیت علت درصد نسبت به نمونه شاهد به 3/2نمونه کیتوزان  pH علت باالبودن

درصد، مقاومت  3/2پوشش کیتوزان  با نمونه برای میوه آب pHبودن  باال [. بنابراینMeyers et al., 2007باشد ]

حفظ  بیشتر ماندگاری میوه نتیجه رد و دهدمی دیگر افزایش هاینمونه با مقایسه در قارچی حمالت به نسبت را آن

 .شد خواهد

 ،پوشش دانست توسط گازهای تنفسی تبادل درصد ممکن است به خاطر کاهش 0در غلظت  pHعلت باال بودن 

به علت  .[1392ها برای رشد نیاز به اکسیژن دارند ]قنبرزاده و همکاران، زیرا برخی از عوامل میکروبی مثل کپک

 pHافزایش یافته است، زیرا باال بودن  pHپوشش، مقدار آلودگی کم و در نتیجه  خاطرکاهش یافتن اکسیژن به 

حفظ  بیشتر میوه خوراکی کیفیت نتیجه در و دهدمی افزایشها قارچه حمل به نسبت را آب میوه، مقاومت آن

 [.1391نژادکفشگری، خواهد شد ]تقی

 گیرینتیجه

های کیتوزان و پوشش با کنار دهیپوشش که رسدمی نظر به ،های حاصل از این پژوهشیافته به توجه با

 تواندثر میؤهای مبا غلظت (پرکاربرد و قیمت ارزان بیوپلیمرکربوهیدراتی یک عنوان سلولز )بهمتیلکربوکسی

. به طور کلی استفاده نتیجه افزایش عمر انباری محصول گردد در و هاقارچ رشد کاهشر د اقتصادی و ثرمؤ روشی

درصد برای افزایش عمر انباری و کیفیت پس از برداشت میوه کنار  3/2درصد و کیتوزان  0سلولز متیلز کربوکسیا

 گردد.توصیه می

 منابع

 آلبالو میوه کیفی وصفات برداشت روی اتفن اثر کاربرد (،1300)ح.  .س نعمتی، و  .غ نژاد، داوری ،.ز پویا، آرین

 .01-37(: 2) 13و منابع طبیعی(.  کشاورزی تولیدگیاهی)علوم یهاپژوهش.(،جوبیلیوم اردی )رقم

 بر فنول فنیل اورتو و کیتوزان سطحی پوشش تأثیر(، 1370نژاد کفشگری، ا. هاشمی، س. و طباطبایی س. )تقی

 .70-70بهار./ اول شماره پنجم سال/ غذایی فنّاوری و علوم در نوآوری یهمجل، تامسون پرتقال انباری عمر

ها )ترجمه( انتشارات فیزیولوژی پس از برداشت، مقدمه ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه (،1373) ،، م.راحمی

 ص. 019دانشگاه شیراز، 

نامه علوم و فصل ،فرنگیها بر میوه توتمیکروبی کیتوزان بر رشد کپکاثر ضد (،1391). و همکاران. مقصودی، و

 . 03تا  77، ص 32شماره ،صنایع غذایی

 

                                                 

 

 
1- Modified atmosphere packaging 
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