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 چکیده

ور شده و پس از غوطه توزانیدرصد ک 1/1و  1، 1/2، 2 توزانیک یهارقم پاروس در محلول یفرنگتوت میوه

مختلف میوه  یهایژگوی %92± 1  یو رطوبت نسب درجه سانتی گراد 0 یدر دما یروز انبارمان 17و  12

را  هاوهیکاهش وزن م توزانیکمختلف  یهاغلظتحاصل بیانگر آن است که  جیقرار گرفت. نتا یورد بررسم

 هاوهیرنگ م aو شاخص  یشاخص کروما شیباعث افزا  و کردنسبت به شاهد کنترل  یطور مشهودبه

با  یبارمانبا گذشت زمان ان aرنگ کروما و شاخص  یهاو شاخص وهیبافت م ینسبت به شاهد شدند. سفت

 یدر تمام توزانیک ماریقرار نگرفتند. ت توزانیک ماریت ریتحت تاث هاوهیبافت م یکاهش مواجه شد. سفت

 نشان داد. هاوهیطعم م یبر رو یشد اما اثر نامطلوب هاوهیم یو تازگ یشاداب شیسطوح سبب افزا
 

 کلمات کلیدی: آنتوسیانین، سفتی، شاخص های رنگ

 

  مقدمه

 یکیمتابول تیفعال یدارا یمحافظت یهاتنفس باال و فقدان پوشش لینافرازگراست که به دل یاوهیم یفرنگتوت

تواند در یپس از برداشت م یمارهایهاست. استفاده از ت وهیم نیترریو فسادپذ نیاز حساس تر یکیبوده و  ییباال

از محققان را  یاریشت که امروزه توجه بسپس از بردا یمارهایاز ت یکیموثر باشد.  وهیم نیا یمدت نگهدار شیافزا

 لمیف لیها قادر به تشکماکرومولکول نیا شتریباشد. ب یم یخوراک یهابه خود جلب نموده است، استفاده از پوشش

را  وهیو تعرق از سطح م ریتنفس و تبخ زانیتا م روندیبه کار م هاوهیم یبر رو یسطح یهابوده و به صورت پوشش

 نیآن ح یداریو به حفظ ثبات و پا دهیفراورده را بهبود بخش ییجابجا تیقابل نیمواد همچن نیدهند. ا هشکا

  .[Hernandez-Munos et al., 2006] کنندیکمک م ییجابجا

 توزانیک ینشان داده است، پوشش خوراک یاثرات سودمند یاریبس قاتیکه در تحق یخوراک یهااز پوشش یکی

 یفرنگتوت یوهیرنگ و بافت م راتییهمچون کم کردن کاهش وزن، تغ یدیات مفباعث اثر توزانیاست. پوشش ک

در  ریتاخ .[Velickova et al., 2013] آن کمک نمود یکل تیفیو ک وهیآن شده و به حفظ ظاهر م یریپ ریو تاخ

ارش شده گز زی( ن0220در پژوهش هرناندز موناز و همکاران ) وهیم نیا یرنگ و حفظ سفت راتییکاهش وزن و تغ

نموده و زمان  یریجلوگ یفرنگتوت یوهیم یرو یرو هاسمیکروارگانیاز رشد م توزانیک گر،ید یاست. در پژوهش

-یژگیبر و توزانیاثر ک یپژوهش بررس نیاز ا هدف. [Campaniello et al., 2008] داد شیآن را افزا یماندگار

 باشد.یم یدو زمان انبارمان یبر کاهش وزن ط دیبا تاک یتوت فرنگ ی وهیم یکیزیف یها

 

  مواد و روشها 
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 0به مدت  هاوهیم وریدرصد با غوطه 1/1و  1، 1/2درصد، شاهد(،  1 کیاست دی)اس 2در سطوح  توزانیک ماریت

ساخت  یبرا نیبنابرا ،در آب نامحلول است توزانها صورت گرفت. کیمحلول نیاز ا تریلیلیم 122در  قهیدق

مصرف با سلوفان  بارکیدر ظروف  هاوهیمار، میاستفاده شد. پس از اعمال ت %1 کیاست دیاز اس توزانیک یهامحلول

درصد انتقال داده  92±1 یو رطوبت نسبدرجه سانتی گراد  0یبه سردخانه با دما نیپوشانده شده و پس از توز

مورد  یها یژگیو شی( روز از آزمادوم ی)زمان انبار 17اول( و  ی)زمان انبار 12و پس از  مارشد. قبل از اعمال تی

 شد.  یها بررس وهیو طراوت م یرنگ و شاداب ،یفتها، س وهینظر شامل وزن م

 3( رنگ Konica Minolta CR 400سنج )با استفاده از دستگاه رنگ وهیرنگ سطح م یبه منظور مشاهده

و  L ،*a* یهابا شاخصرنگ  زانی. مدیقرائت گرد یشیدر هر واحد آزما وهیم 2قسمت مختلف از سطح 

Chroma شد. شاخص * انیبL ( دی)سف 122( تا اهیبوده و مقدار آن از صفر )س وهیم یدرخشندگ زانیم انگریب

رنگ  اگرامیآن به سمت مرکز د زانی)سبز( بوده و م -32+ )قرمز( تا 32از  aشاخص * راتییاست. تغ ریمتغ

رنگ  اگرامیآن در مرکز د زانیو م دهدینگ را نشان م. شاخص کروما خلوص رابدی یصفر( کاهش م ،ی)خاکستر

 یدستگاه سفت یلهیبا نفوذ م یشیاز هر واحد آزما وهیم 2بافت  ی. سفتابدییم شیصفر بوده و با فاصله از آن افزا

مد نظر بر  یها به عنوان دادهآن نیانگیشد و م یریگدر دو بخش از آن اندازه Lutron FG5020سنج مدل 

)وزن  یانبار ی( و پس از دورههیقبل )وزن اول هاوهیم نیکاهش وزن با توز زانیم .دیگرد انیب روین وگرملیحسب ک

 .دی( حسب درصد محاسبه گردهیثانو

از تست پانل استفاده شد.  مار،یپس از ت هاوهیم یو تازگ یطعم، بو و شاداب یبر رو مارهایاثر ت یبه منظور بررس

 هیکه قبال ته یانامهپرسش گریکدیو بدون ارتباط با  دهیرا چش مارهایت یهاوهیفره من 2 یامنظور مجموعه نیبد

بوده که به هر  وهیم یبو و تازگ وه،یطعم م یچگونگ لیقب از ینامه شامل سواالتنمودند. پرسش لیشده بود را تکم

 یانمره وهیم یو تازگ ییبد بو ،یبد طعم یهایژگیصورت که به و نی. به اگرفتیتعلق م یامورد تست نمره یوهیم

 زانیم هانمره یبود. سپس از بررس ادیز اری: بس1و  ادی: ز2: متوسط، 3: کم، 0کم،  اری: بس1داده شد که  1تا  1از 

 .دیگرد انیفوق ب یهایژگیبر و مارهایاثر ت

 

 نتایج و بحث

تمام  0(. با توجه به جدول 1)جدول  افتی شیافزا یداریطور معنبه هاوهیکاهش وزن م زانیبا گذشت زمان م

طور معمول کاهش وزن در  کاهش دادند. به یداریطور معنکاهش وزن را نسبت به شاهد به توزانیک یهاغلظت

 Gao et al., 2013; Atress et] ریتبخ یندهایفرا یواسطهاز کاهش آب به یناش وهیم یانباردار یطول دوره

al., 2010] و تعرق [Hernandez-munos et al., 2006] با گذشت زمان و افتدیاتفاق م وهیاز سطح م .

ها و اتمسفر، کاهش بافت یسلول نیب یبودن فشار بخار آب در فضاها کسانیعدم  لیدلو تعرق به ریتبخ دیتشد

د س کیعنوان به یطور موثربه توزانی(. پوشش ک1309و همکاران،  یمستوفاست ) یعیطب یزمان امر یوزن در ط

 اندازدیم قیرا به تعو وهیم یدگیو چروک یآب از دست ده نیدر برابر کاهش رطوبت عمل کرده و بنابرا یکیزیف

[Hernandez-munos et al., 2006]لیتشک وهیسطح م یشفاف رو مهین یهیال کی توزانی. پوشش ک 

آب از سطح فراورده شده  ریو تبخ [Hong et al., 2012] خود سبب کاهش تنفس و تعرق یبه نوبه که دهدیم

 یرو یو ممانعت یپوشش محافظت لیگفت تشک توانیم ی. به طور کلدهدیم لیکاهش وزن را تقل جهیو در نت

 لیرا تقل ییو کاهش مواد غذا کندیم یریجلوگ یاز تبادالت گاز دهد،یآب را کاهش م ریتبخ وه،یسطح م

 .بخشدیم
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 0±1ژگی های پس از برداشت میوه ی توت فرنگی طی انبارمانی در دمای اثر زمان انبارمانی بر برخی وی -1جدول 

 درجه سلسیوس

 زمان انبارمانی کاهش وزن سفتی aشاخص  کروما

10,23a 22,13a 2,72a - 2 

23,90b 30,3b 2,72a 0,30b 12 

22,30c 31,92c 2,30b 2,33a 17 

 ن ها می باشد.حروف مشابه نشان دهنده ی عدم اختالف معنی دار بین میانگی

 

 0±1مای اثر تیمار کیتوزان بر برخی ویژگی های پس از برداشت میوه ی توت فرنگی طی انبارمانی در د -0جدول 

 درجه سلسیوس

 شادابی و تازگی میوه کروما کاهش وزن تیمار کیتوزان )درصد(

)شاهد( 2  3,90a 23,77b 1,00b 

2,1 3,22b 20,31a 2,01a 

1 3,29b 20,12a 2,01a 

1,1 3,09b 27,90a 2,22a 

 حروف مشابه نشان دهنده ی عدم اختالف معنی دار بین میانگین ها می باشد.

 

 زانینشد. م داریبر آن معن ماریقرار گرفت و اثر ت یزمان انبارمان ریشده تنها تحت تاث ماریت هایوهیم یسفت زانیم

 یروز انبارمان 17با هم ندارند، اما پس از  دارییعناول اختالف م یبالفاصله پس از برداشت و زمان انبار یسفت

با توجه به کاهش فشار  ی(. در خالل انباردار1با کاهش مواجه شده است )جدول داریطور معنیبه یسفت زانیم

و  یخانی)عل کندیشروع به نرم شدن م وهیم ،یسلول یو غشا وارهیشکستن د جیتدرو به یتورژسانس سلول

در پژوهش  وه،یبافت م یدر حفظ سفت توزانیبا توجه به گزارشات فراوان در رابطه با اثر مثبت ک (.1300همکاران، 

آناناس  یوهیبافت م یبر سفت یاثر توزانی( که پوشش ک0220سوان و همکاران )سانگ شیآزما ابهحاضر مش

 قرار نگرفت. توزانیک ماریت ریتحت تاث وهیبافت م یدر کنترل کاهش وزن، سفت توزانیمثبت ک ریتاث رغمینداشت، عل

توانست  توزانیداراست و ک مارهایت ریسا انیرا در م یدرخشندگ زانیم نیشاهد کمتر ماریاول ت یدر زمان انبار

سبب  توزانیدرصد ک 1/2دوم تنها سطح  یها گردد. اما در زمان انبار ویرنگ م یشاخص درخشندگ شیسبب افزا

با  ی(. با گذشت زمان به طور مشابه1( شد )شکل دارین اختالف معننسبت به شاهد )بدو یدرخشندگ شیافزا

بالفاصله پس از  هاوهیکاسته شده و م یانبارمان یط هاوهیو شاخص کروما م aشاخص  زانیاز م ینزول یروند

 توزانیک ماریت ریکه تحت تاث a(. بر خالف شاخص 1و کروما برخوردار بودند )جدول  aبرداشت از حداکثر شاخص 

 نیکه کمتر یاتوانست سبب بهبود شاخص کروما نسبت به شاهد گردد، به گونه یوثرنحو مبه توزانیقرار نگرفت،ک

توان احتمال داد که کاهش شاخص  ی(. م0شاهد مشاهده شد )جدول  یهاوهیشاخص کروما در م زانیم

بالفاصله پس از برداشت باشد.  نسبت به یریپ یندهایبا گذشت زمان مربوط به فرا aکروما و شاخص  ،یدرخشندگ

 انیدر پا توزانیپوشش دار شده با ک یفرنگتوت یهاوهیم یدر پژوهش ش،یآزما نیبه دست آمده از ا جیمشابه نتا

 یها. پوشش[Hernandez-munos et al., 2006] نسبت به شاهد برخوردار بودند یباالتر یاز کروما شیآزما
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 شوندیم وهیآن در م راتییتغ ریتر و تاخاخته و سبب حفظ رنگ روشناند قیرا به تعو وهیم یریپ یخوراک

[Atress et al., 2010] . 

 

ها  وهیم یو شاداب یتازگ شیسبب افزا یموثر اریبه نحو بس توزانیک ماریها نشان داد که تداده نیانگیم سهیمقا

 رسدی(. به نظر م0ن ندادند )جدول با هم نشا یداریاختالف معن ماریاما سطوح مختلف ت دینسبت به شاهد گرد

 آن نسبت داد. یریضد پ یژگیرا به و توزانیتوسط پوشش ک وهیم یو شاداب یحفظ تازگ توانیم

 

 گیری کلینتیجه

خود  یریضد پ تیماه لیدر کاهش وزن شده و به دل ریتواند باعث تاخ یم لمیف لیتشک یژگیبا و توزانیپوشش ک

 رشیکه در پذ وهیاز جمله رنگ م یتوت فرنگ ی وهیمهم پس از برداشت م یاز شاخص ها یمنجر به حفظ برخ
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