
 نشريه توليد و فرآوري محصوالت زراعي و باغي

 ۱۳۹۸ پاييز/  سوم/ شماره  نهمسال 

  

165  

 
  

  یبا استفاده از پوشش خوراک"قرمز دانهیب"انگور رقم  یفیک اتیحفظ خصوص

 آنها بیو ترک شنیاسانس آو توسان،یکا

  

  2یمستوف ونسیو  *1یاردکان یدهستان میمر

  

  )21/11/1397 رش:یخ پذی؛ تار 6/11/1395 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

ست که مانند یک سد گـازي عمـل   هاها و سبزير تازه تجاري میوهي افزایش عمهاي مهم براهاي خوراکی یکی از روشاستفاده از پوشش

بیدانـه  "اسانس آویشن بر افزایش ماندگاري پس از برداشت انگور رقم  همراهپوشش خوراکی کایتوسان بهکنند. در پژوهش حاضر، اثر می

پس از برداشت  ، برداشت و بالفاصله به آزمایشگاه)ریکسدرجه ب 25حدود  TSS (با. انگورها در مرحله رسیدگی تجاري شدبررسی  "قرمز

چیتـوزان،   درصـد  1و  w/v (5/0ها با محلـول ( دند. سپس میوهشگروه علوم باغبانی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل 

، در تیمـار انگورهـا  . پس از تیمار اعمال نشدهاي شاهد . روي نمونهمیکرولیتر بر لیتر اسانس آویشن و ترکیب آنها تیمار شدند 300و  150

روز منتقـل شـدند. تغییـرات در وزن،     60مدت به درصد 90و رطوبت نسبی  گراددو درجه سانتی بندي و به انبارگرمی بسته 200هاي بسته

ه نشـان داد کـه تیمارهـاي    دسـت آمـد  . نتایج بـه شدندبار ارزیابی روز یک 10، فساد و فاکتورهاي کیفی میوه در فواصل pH ،TSSرنگ، 

. از نظـر  دادنـد هـا را کـاهش   حبـه  خردشـدگی داري کاهش وزن، فساد، تغییرات رنگـی، چروکیـدگی و   طور معنیو اسانس به کایتوسان

و  ایتوسـان کرسد که در میان تیمارهاي مورد استفاده ترکیبی از نظر مید. بهدار نداشتنتفاوت معنیشاهد  باهاي تیمار شده میوه ،هاپانلیست

  ها مؤثر بوده است.داري نسبت به سایر تیمارها در بهبود کیفیت میوهطور معنیاسانس آویشن به

  

  

 تیفیک ،یانگور، عمر پس از برداشت، فساد قارچ :يدیکل يهاواژه

  

  

  
  

 
 

  

 اردکان، ایراندانشگاه اردکان،  یعیو منابع طب يدانشکده کشاورز ،یگروه علوم باغبان ،اریاستاد .1

  ، تهراندانشگاه تهران یعیو منابع طب يکشاورز سیپرد ،يدانشکده کشاورز ،سبز يفضا یو مهندس یگروه علوم باغبان ،استاد. 2

  mdehestani@ardakan.ac.ir :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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  مقدمه

 سـفتی  علـت بـه  کهاست  فسادپذیر بسیار و رانافرازگ میوه انگور

 و آب دادن دسـت  از خوشـه،  دم رنـگ  تغییـر  حبه، ریزش کم،

ــیدگی ــارچی، پوس ــر ق ــه عم ــی ايقفس ــاهش ).22( دارد کم  ک

 اهـداف  تـرین مهم از یکی قارچی پوسیدگی از حاصل ضایعات

 هـاي روش دنبـال بـه  کـه  است انگور برداشت از پس تکنولوژي

است  قارچی پوسیدگی رشد و آلودگی کنترل برايمؤثر  و ایمن

 ایجــاد Botrytis cinerea توســط کــه خاکســتري کپــک ).21(

براي  ).5( است انگور برداشت از پس بیماري ترینمهم شود،می

 ترکیبـات  ماننـد  مختلفـی  هايتکنیک توانمی بیماري این کنترل

ــی ــاي و طبیع ــی تیماره ــه فیزیک ــارب ــرد ک ــیلم ).28( ب ــاف  و ه

 رطـوبتی،  و گـازي  سـدهاي  بهبـود  بـراي  خـوراکی  ايهپوشش

 افـزایش  و میکروبـی  حفاظت حسی، پذیرش مکانیکی، خواص

 ).18( شـوند مـی  اسـتفاده  مختلـف  غذایی محصوالت تازه عمر

 و هـا میـوه  روي خوراکی هايپوشش و هافیلم از استفاده هنگام

 اطـراف  در یافتـه  تغییـر  اتمسـفر  یـک  ،شـده  وريافر سبزیجات

 فراینــدهاي نتیجــه در و تــنفس میــزان گرفتــه، کلشــ محصــول

  ).27( دهدمی کاهش را متابولیکی

صورت تجـاري  طبیعی است که بهکایتوسان یک پلیمر شبه

دسـت  از دِاستیله شدن کیتـین اسـکلت خـانواده خرچنـگ بـه     

مورد بررسـی   کایتوسانهاي خوراکی بر پایه فیلم .)26( آیدمی

خواص  کایتوساناند که ی رسیدهقرار گرفته و به این نتیجه کل

ضد باکتریایی و ضد قارچی خوبی براي حفاظت از غـذا دارد،  

اما الزم است خواص مکانیکی، نفوذپذیري گاز و بخار آب نیز 

 بـرش یافتـه  ). پوشش کایتوسـان در میـوه انبـه    16بهبود یابد (

محتواي اسید آسکوربیک را  و را به تعویق انداخته وزنکاهش 

در  Cاز سـنتز ویتـامین    کایتوسـان ). پوشش بـا  4( افزایش داد

فرنگی جلـوگیري و سـنتز آن را در گـیالس افـزایش داد     توت

تغییرات در محتواي اسید آسـکوربیک   کایتوسان). پوشش 17(

، انبار شـده  درصد 5/0 کایتوسانسه رقم گیالس تیمار شده با 

روز را بـه تـأخیر    14مـدت  بـه  سلسـیوس درجه  دودر دماي 

در  C). همچنین گزارش شده است کـه ویتـامین   25ت (انداخ

هاي پوشش داده شده در هویج خصوصبهطول دوره انبارمانی 

افـزایش   کایتوسـان ). پوشـش  29کـاهش یافـت (   کایتوسـان با 

ــه تــأخیر انــداخت و فعالیــت فنــلفعالیــت پلــی اکســیداز را ب

در  Luffa cylindricaاي در طور قابل مالحظـه پراکسیداز را به

). ترکیبـی از پوشـش کایتوسـان بـا تیمـار      11انبار کاهش داد (

میوه لیچی را بهبود  کیفیت ،اسید آسکوربیک در دوره انبارمانی

هـاي  فرنگی). همچنین گزارش شده است که توت33بخشید (

تیمار شده با کایتوسان کیفیت میوه را با سطوح باالتر فنل بهتر 

وي اسـانس در  هـاي کایتوسـان حـا   ). پوشـش 36د (کـر حفظ 

). نشان داده 33هاي تازه مؤثر بودند (افزایش عمر تازه بلوبري

هاي کایتوسان غنی شـده بـا اسـانس اثـر     شده است که پوشش

میکروبی دارند. روش بهینـه کـردن فرموالسـیون پوشـش      ضد

خوراکی کایتوسان همراه اسانس و گلیسرول نیز توسـعه یافتـه   

  ).2است (

 در آنهـا  اجزاي و هااسانس رندگیبازدا اثر هاپژوهش برخی

 را زابیمـاري  هـاي میکروارگانیسم و غذا پوسیدگی از جلوگیري

 سـاخته  متعـددي  معطـر  ترکیبات از هااسانس ).32( کردند ثابت

 میکروبـی  ضـد  و قـارچی  ضد اثرات که رسدمی نظربه اند.شده

 ایـن  اسـت.  آن متعـدد  ترکیبـات  همزمان عملکرد نتیجه در آنها

 ).15( نیسـتند مـؤثر   تنهـایی بـه  ترکیبات این که است عنیمبدین

 اغلـب  رزماري) و آویشن پونه، لیمو، (سیر، مختلف هاياسانس

 و شـوند می افزوده خوراکی هايفیلم به امولسیون فرایند یک در

 مهمـی  نقـش  میکروبـی  ضـد  و اکسـیدانی آنتـی  کـارایی  علتبه

 ایران در که یموست جنس ).3( کنندمی بازي فعال مواد عنوانبه

 بـوده  چندسـاله  علفی گیاه یک شود،می شناخته آویشن عنوانبه

 دلیـل به تیموس هايگونه گیرد.می منشأ ايمدیترانه مناطق از که

 معـروف  دارویـی  گیاهـان  عنـوان بـه  بیولوژي و دارویی خواص

 هـاي گونـه  مختلـف  هـاي اسـانس  ترکیبات با مقایسه در هستند.

 آنهـا  بیولـوژي  هـاي فعالیـت  روي نـدکی ا هايپژوهش تیموس،

 امکـان  و بیولـوژي  فعالیـت  ترینمهم ).24( است گرفته صورت

 از در آنهـا  توانایی دلیلبه غذایی، صنایع در هااسانس از استفاده

 اوگنول، میکروبی ضد فعالیت .است هامیکروارگانیسم بردن بین
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 محیط در هاقارچ و مخمرها ها،باکتري علیه کارواکرول و تیمول

 اوگنـول،  منتـول،  اساس، این بر است. شده گزارش شیشه درون

 آسـیب  هايحبه درصد کاهش در تیمول خصوصاً و کارواکرول

 )Botrytis cinerea( سینرا بوتریتیس با مصنوعی طوربه که دیده

 اثـري  اکـالیپتول  که درحالی بودند، مؤثر بسیار بودند، شده تلقیح

 قبیـل  از انگـور  فیزیولـوژي  رامترهايپا بعضی عالوه،به نداشت.

 شـاهد  بـه  نسـبت  شـده  تیمار هايحبه در تنفس، و اتیلن تولید

  ).28( بود کمتر

 از اسـتفاده  کـه  کردند گزارش) 2013( همکاران و سوسادي

 رشـد  از توانسـت  انگـور  روي .Origanum vulgar L اسـانس 

 انبــار در رایزوپــوس و آســپژیلوس هــايقــارچ هــايمیســیلیوم

 علیـه  تنهـا،  نـه  اسـانس  بودن سمی خاصیت .)6( کند گیريجلو

 محصوالت از حفاظت براي بلکه انسانی، یا جانوري هايپاتوژن

 از بعضـی  یـا  هـا اسـانس  اسـت.  مهم بسیار نیز دریایی و باغبانی

 هـا، بـاکتري  ماننـد  هـا ارگانیسـم  از بسـیاري  علیـه  آنها ترکیبات

 و حشـرات  هـا، کـرم  روها،ال ها،کنه ها،انگل پروتوزوآ، ها،قارچ

 )2012( همکـاران  و سـانتوس داس  .)7( هسـتند  مؤثر تنان،نرم

 و کایتوسـان  بـا  شـده  برداشـت  انگورهـاي  تیمار که دادند نشان

 رشـد  از توانست يمؤثر طوربه .Origanum vulgare L اسانس

 Aspergillus niger و Rhizopus stolonifer هـــايقـــارچ

  .)8( کند جلوگیري

 اسـانس  کایتوسان، از استفاده حاضر پژوهش انجام از هدف

 ترکیبــات مناسـب  جــایگزین عنـوان بـه  آنهــا ترکیـب  و آویشـن 

 انگـور  کیفیـت  حفـظ  و انبارمانی عمر افزایش منظوربه شیمیایی

 خصوصـیات  برخـی  بر آنها اثر همچنین بود. "قرمز بیدانه" رقم

 در انگـور  هـاي میـوه  ارگانولپتیـک  و فیزیکوشـیمیایی  و فیزیکی

  شد. بررسی انبار در نگهداري زمان

  

 هامواد و روش

  تهیه مواد گیاهی

 در واقـع  تاکستان شهرستان در باغی از "قرمز بیدانه" رقم انگور

 بـا  تجاري رسیدگی مرحله در هامیوه .شد برداشت قزوین استان

 بـه  و برداشت بریکس درجه 25 حدود محلول جامد مواد مقدار

 کشاورزي پردیس باغبانی علوم گروه تبرداش از پس آزمایشگاه

 اسـاس  بـر  هـا خوشه دند.ش منتقل تهران دانشگاه طبیعی منابع و

 از زخمـی  و آلـوده  هايحبه و شده انتخاب وزن و رنگ اندازه،

 سـردخانه  بـه  هـا میوه تیمارها اعمال از پس د.ش حذف آنها بین

 منتقـل  )درصـد  90 نسـبی  رطوبـت  وگـراد  درجه سـانتی  2±0(

 از 60 و 50 ،40 ،30 ،20 ،10 روزهـــاي در انگورهـــا دند.شـــ

ـ  صـفات  نظـر  از آزمایشگاه در و خارج سردخانه  کیفـی  و یکمّ

   ند.شد بررسی

 
  تیمارهاي اعمال شده

 درجـه  با آمریکا سیگما شرکت از شده خریداري کایتوسان ابتدا

 گـرم  01/0 دقت با ترازو با الزم مقدار بهدرصد  80 زداییاستیل

 یـک  حجمـی  محلـول  سـی سـی  100 در الزم میزانبه و توزین

 5/0 غلظـت  دو از پژوهش این در .شد حل استیک اسیددرصد 

 شـدن  حـل  بـراي  الزم زمـان  شد. استفاده کایتوساندرصد  1 و

 دارد. آن زدایـی استیل درجه و ملکولی وزن به بستگی کایتوسان

 4/5 روي محلـول  pH نرمـال  یـک  سـود  از استفاده بادرنهایت 

 و شدند فروبرده محلول در ثانیه 60 مدتبه هاخوشه .شد تنظیم

 از پـس  ند.دشـ  خشـک  اتـاق  دماي در ساعت دو مدتبه سپس

 ظروف درون گرم 200 میزانبه و توزین هاخوشه شدن، خشک

 درون هابسته گرفتند. قرار )متر مربع سانتی 20 × 20( پالستیکی

درجـه   2 ± 2 انبـار  بـه  سپس و شدند روکش اتیلنیپلی پوشش

   .)19( ندشد منتقلگراد سانتی

 از اسـتفاده  مـورد  ).Thymus vulgaris L( آویشـن  اسـانس 

 شـد.  خریـداري  زردبند، دارویی گیاهان وريافر و تولید شرکت

 150 هـا، نمونـه  فروبري براي استفاده مورد محلول تهیه منظوربه

 از اسـتفاده  بـا  مقطـر  آب لیتـر  یک در اسانس میکرولیتر 300 و

 هـا میوه فروبري از پس .شد حل درصد 5/0 نسبت به 80 وئینت

 و شـدند  خشـک  تـا  کرده آویزان طناب روي را آنها محلول، در

 هـاي کیسه درون پالستیکی ظروف در میوه گرم 200 آن از پس

 ).37(شد  منتقل انبار به و داده قرار اتیلنیپلی
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 روشـی  بـه  کایتوسان محلول ابتدا ترکیبی هايمحلول تهیه براي

 هـاي غلظت با اسانس آن از پس و تهیه شد داده توضیح قبالً که

 ایـن  بـا  فروبـري  روش بـه  انگورهـا  .شد اضافه آن به نظر مورد

 منتقل انبار به و بندي بسته شدن، خشک از پس و تیمار محلول

   شدند.

  

  بررسی مورد هايشاخص

 001/0 دقـت  بـا  دیجیتـالی  يترازو کمک به هامیوه وزن کاهش

 بیرون از پس و انبار به ورود از قبل هامیوه شد. گیرياندازه مگر

 کـاهش  درصـد  و شـدند  وزن آزمایش روزهاي در آن از آوردن

  .شد محاسبه) 1( رابطه از استفاده با وزن

  100×اولیه نهایی/وزن وزن -اولیه وزن وزن= کاهش درصد  )1(

ــگ ــاهري رن ــوه ظ ــا می ــتفاده ب ــگ از اس ــنجرن ــل س ــل قاب   حم

)Japan CR400 taMinol( 65 نوري منبع باD هر از شد. بررسی 

 یـک  .شـد  قرائت آنها رنگ و انتخاب تصادف به حبه پنج تیمار

 و )*L=4/92 و *b*، 7/0-=a=-9/0( مینولتـا  اسـتاندارد  صفحه

 ).7( شـد  اسـتفاده  دسـتگاه  کـردن  اسـتاندارد  براي سفید صفحه

 و )°h( هیـو  زاویـه  به *b و *a محورهاي از آمدهدست به اعداد

  شدند. تبدیل (کروما) )C( اشباع شاخص

  صورتی، -قرمز = 0 که  )2(

b*/a*) arctangent( =h  
 90= ،زرد 180= و سبز- خاکستري 270= است آبی  

 هرچـه  و دهـد می نشان را هیو خلوص یا شدت اشباع شاخص

 از کرومـا  میـزان  ).9( اسـت  کمتـر  میوه درخشندگی باشد، کمتر

  :آمدست دبه )3( رابطه

)3(  1/2)2*+b2*C=(a  

 محلـول  هفت، و چهار بافر هايمحلول با متر pH تنظیم از پس

ــه ــه بشــر در را نمون ــس و ریخت ــرار از پ ــا دادن ق  در الکتروده

 آب بـا  قرائـت،  هـر  از پـس  الکترودهـا  شد. قرائت pH محلول،

  شد. خشک کاغذي دستمال با سپس و شستشو مقطر

  کـــل حلـــولم جامـــد مـــواد گیـــريانـــدازه بـــراي

)TSS( بـا  را میـوه  کـردن  صـاف  از حاصل عصاره از قطره چند 

 دسـتی  رفرکتـومتر  دسـتگاه  منشـور  رويچکـان  قطره از استفاده

)VBR-90A جامد مواد محتواي شد و داده قرار تایوان) ساخت 

  ).23( آمددست به بریکس درجه اساس بر محلول

 میـزان  و ارزیـابی  بصري صورتبه قارچ رشد میزان :دفسا میزان

  .شد بیان درصد صورتبه قارچ رشد

 در اينقطـه  پـنج  دهـی نمـره  سیسـتم  اساس بر حسی آنالیزهاي

   ).37( گرفت صورت 1-5 مقیاس

ــه ریــزش ــدارد -1 هــا:حب    شــدید -4 ،متوســط -3 ،کــم -2 ،ن

  شدید خیلی -5 و

و  شدید -4 ،متوسط -3 ،کم -2 ،ندارد -1 :هاحبه شدن ايقهوه

   شدید خیلی -5

  ،چروکیـده  کمـی  -2 ،چروکیـده  خیلـی  -1 ها:حبه وکیدگیچر

  صافکامالً  -5 و صاف -4 ،معمولی -3

ــابی ــوه:  ارزی ــاهر می ــالی -1ظ ــوب -2 ،ع ــی-3 ،خ ــره کم    ،تی

 ايقهـوه  -5 و هاحبهدرصد  50 از کمتر شدن نرم و ايقهوه -4

   هاحبهدرصد  50 از بیشتر شدن نرم و

ــابی ــاهري ارزی ــه ظ ــادم خوش ــبز -1 :ه ــازه و س ــبز -2 ،ت   ،س

 خشــککــامالً  -5 و خشــک درصــد 50 -4 ،خشــکنیمــه -3

 تعداد منظور این براي :بین رفته از و شده خرد هايحبه ارزیابی

  ).37(شد  محاسبه کیلوگرم یک در شده خرد هايبهح

 نفـر  9 تعـداد  از میـوه  کیفیـت  ارزیـابی  حسی: براي ارزیابی

 سـال  65 تا 25 بین سنین در زن چهار و مرد پنج شامل پانلیست

ــتفاده ــد. اس ــت ش ــاپانلیس ــه ه ــورتب ــت ص ــاي در ثاب  روزه

 را بـود  زیـر  فاکتورهـاي  شامل که را هامیوه کیفیت بردارينمونه

 ،ضـعیف  بسیار =0-1( 10 تا صفر از هدونیک مقیاس اساس بر

 عـالی)  =7-10 و خـوب  =5-7 ،متوسـط  =3-5 ،ضعیف =3-1

  کردند. ارزیابی

 رنـگ  -4 ،میـوه  بافـت  -3 ،میـوه  بوي -2 ،میوه مزه و طعم -1

  میوه مورد در پانلیست کلی نظر -5 و میوه
  

  آزمایشی طرح

 تصـادفی کـامالً   طـرح  قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایش این

 سـه  در کایتوسـان  تیمارهـاي  از آن در وشد  اجرا تکرار سه در

   و 150 ،0( سـطح  سـه  در اسـانس  ،)درصـد  1 و 5/0 ،0( سطح
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  )GC/MSبا دستگاه ( شناسایی شده در اسانس آویشن باغیکیبات تر .1جدول 

 ترکیبات درصد زمان بازدارندگی  ترکیبات  درصد  زمان بازدارندگی

 پینن -آلفا 16/0 02/9 ترپینن -گاما 66/4 28/12

 کامفن 1/0 42/9 ترپینولن -آلفا 07/0 06/13

 میرسن 53/0 28/10 لینالول 40/0 25/13

 فالندرن -آلفا 04/0 77/10 رکامفو 06/0 93/14

 ترپینن -آلفا 54/0 11/11 تیمول 93/67 88/18

 سیمن -پی 43/24 38/11 آریوفیلن -بتا 74/0 5/22

 لیمونن 12/0 46/11 جرماسرن - دي 03/0 36/23

 فالندرن -بتا 06/0 50/11 سپاتولنول 03/0 83/24

  

 رقـم  رد اسـانس  و کایتوسـان  ترکیـب  و لیتر) بر میکرولیتر 300

 شـاهد  تیمـار  .شـد  اسـتفاده  تکرار سه با کدام هر "قرمز بیدانه"

 شد. گرفته نظر در تکرار سه با کایتوسان و اسانس با تیمار بدون

 بـراي  شـد.  استفاده توکی آزمون از پارامتریک هايداده مورد در

ــین ــاوت تعی ــان تف ــاي می ــف تیماره ــورد در مختل ــايداده م  ه

 و Mann-Whitney U آزمون از هابهح ظاهر مانند پارامتریکنان

Kruskal-Wallis با پارامتریک يهاداده شد. استفادهANOVA و 

 چنـد  آزمـون  شـدند.  تجزیـه  SAS 9/1 افـزار نـرم  از اسـتفاده  با

 میـان  آمـاري  تفـاوت  بـودن  دارمعنی تعیین براي دانکن ايدامنه

  .شد انجام درصد پنج احتمال سطح در تیمارها میانگین

  

  بحث نتایج و

 کرومـاتوگرافی  دسـتگاه  بـا  آویشن اسانس آنالیز از حاصل نتایج

 )1(جـدول   در )GC/MS( جرمـی  سـنجی طیـف  با همراه گازي

 شـود مـی  مشـاهده  جـدول  در کـه طـور  همان است. شده آورده

 گیـاه  اسـانس  مـؤثره  ماده میزان باالتریندرصد  93/67 با تیمول

  است. داده تشکیل را آویشن

 هـا میوه وزن کاهش بر زمان اثر آمدهدست به نتایج اساس بر

 بـا  و )2جـدول  ( بـود  دارمعنـی  درصـد  یـک  احتمـال  سطح در

 داريمعنـی  طـور بـه  هـا میـوه  وزن کـاهش  مقـدار  زمان گذشت

 انبـار  در دارينگه 30 روز تا هانمونه ).3یافت (جدول  افزایش

 نشـان  آزمـایش  آغـاز  زمـان  بـه  نسـبت  داريمعنـی  وزن کاهش

 )درصد 55/0( انبارمانی 60 روز در وزن کاهش ترینبیش ندادند.

 در وزن کاهش بیشترین مختلف تیمارهاي میان در آمد.دست به

 آمـد دسـت  بـه  )درصـد  61/0( تیمـار)  (بـدون  شاهد هاينمونه

آب  دادن دست از میزان مختلف تیمارهاي اعمال با .)4(جدول 

 متـرین ک کـه  طـوري بـه  یافت. کاهش داريمعنی طوربه هانمونه

 کایتوسـان درصد  1 و 5/0 با شده تیمار هايمیوه در وزن کاهش

 بـا  ).4 (جـدول  آمـد دسـت  بـه  اسانس لیتر بر میکرولیتر 300 +

 بـودن  یکسان عدم دلیلبه تعرق و تبخیر تشدید و زمان گذشت

 اتمسـفر  و میوه هايبافت سلولی بین فضاي میان آب بخار فشار

 از تنفسـی  فراینـدهاي  دیدتشـ  و سـو  یـک  از میوه کننده احاطه

 از اسـت.  طبیعـی  امـري  زمـان  طی در وزن کاهش دیگر، سوي

 را شـاهد  هـاي نمونـه  در وزن کـاهش  میـزان  بودن باالتر طرفی

 فراینـدهاي  انجام براي مساعدتر شرایط و بهتر تهویه به توانمی

 وزن شـاهد  از بهتـر  تیمارهـا  طـورکلی به ).1( داد نسبت تنفسی

 انگورهـا  دهیپوشش از حاصل نتایج کردند. حفظ را خود اولیه

 و زو توســط کــه فــروت گریــپ بــذر اســانس و کایتوســان بــا

 شـده  تیمـار  هـاي میوه که داد نشان نیز گرفت صورت همکاران

 بیـان  آنهـا  همچنـین  داشتند. کمتري وزن کاهش شاهد به نسبت

 یابـد مـی  افـزایش  وزن، کـاهش  میزان زمان گذشت با که کردند

 اسـاس  بـر  خـوراکی  هـاي پوشـش  مثبـت  اثر کلی،طوربه ).37(

 محیط و میوه بین سدي عنوانبه که است هیگروسکوپی خواص

   و داده کـاهش  را خـارجی  تبـادالت  بنـابراین  دارد، قرار اطراف
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  "دانه قرمزبی"هاي کمی در رقم گیري شاخصهاي حاصل از اندازهتجزیه واریانس دادهنتایج . 2جدول 

      گینمیان مربعات    

 خردشدگی
  زاویه

 هیو
b* a* فساد pH 

  میزان مواد 

 جامد محلول
 منابع تغییرات df کاهش وزن

3/05** *02/0 4/98** ns20/3 1/73** 0/82** 8/01** 35002/03** 6 زمان 

0/67** 0/12** 4/34** ns45/8 1/61** ns03/0 30/71** ns52/2477 2 کایتوسان 
ns13/0 0/08* 14/94** ns30/4 0/15** ns04/0 41/71** ns18/2745 2 اسانس 
ns07/0 ns02/0 1/91** ns74/1 0/09** 0/06** 5/94** ns77/2596 12  زمان× کایتوسان 
ns04/0 ns03/0 ns20/1 ns44/3 06/0 0/05** ns30/2 ns16/2294 12  زمان× اسانس 

0/39** 0/06* 9/32** 12/36** 0/33** ns01/0 52/52** *43/1747 4  اسانس× کایتوسان 
ns07/0 ns01/0 ns82/0 ns48/1 05/0 0/03* ns93/2 ns11/1571 24  زمان× اسانس × کایتوسان 

 خطاي آزمایشی 112 17/1544 211/2 02/0 03/0 50/2 85/0 02/0 05/0

 کل 188 65/548466 25/882 39/9 50/22 56/503 52/275 66/4 82/30

52/16 41/18 95/14 67/22 50/16 49/3 79/5 15/16  C.V% 

 دار در سطح احتمال یک و پنج درصدترتیب معنیبه *و  **

  

 "بیدانه قرمز". اثر مدت زمان نگهداري بر برخی صفات کمی انگور رقم 3جدول 

  هاخرد شدگی حبه

  (تعداد/کیلوگرم)
 *b* a زاویه هیو کروما

  رشد قارچ

 )درصد(
pH  

  میزان مواد جامد محلول

 (درجه بریکس)

  اهش وزنک

  )درصد(
  زمان

1/00d 10/05a 0/81b 6/68a 7/40a 0/00f 4/05a 26/46a 0/00d 0 

1/16c 9/93a 0/83ab 6/16a 6/82a 0/39ef 3/80b 26/30ab 0/10d 10 

1/22c 9/29ab 0/86ab 6/28a 7/53a 0/96e 3/83b 25/75ab 0/21cd 20 

1/41b 9/58ab 0/81b 6/45a 6/88a 1/22d 3/77b 25/70ab 0/34c 30 

1/45b 9/32ab 0/81b 6/22a 6/73a 2/10c 3/66c 25/44ab 0/40b 40 

1/76a 9/07ab 0/83ab 6/03a 6/69a 3/40b 3/57d 25/12ab 0/43b 50 

1/79a 8/72b 0/90a 5/32b 6/76a 5/49a 3/54d 25/04b 0/55a 60 

  دارند.ن LSDدرصد آزمون  پنجداري در سطح یدر یک حرف مشترك هستند تفاوت معنمیانگین هایی که حداقل  در هر ستون

  

 "بیدانه قرمز". اثر اسانس، کایتوسان و اثر متقابل آنها بر برخی صفات انگور رقم 4جدول 

  اسانس

 آویشن

  )میکرولیتر بر لیتر(

  کایتوسان

  )درصد(

  کاهش 

  )درصد(وزن 

  مواد جامد محلول

  (درجه بریکس)
pH 

  فساد

  )درصد(
a*  b*  

  زاویه

 هیو
  کروما

  هاخردشدگی حبه

  کیلوگرم) (تعداد/

0  0  0/61a 24/33d 3/81a 5/09a 5/84d 5/25d 0/83abc 7/95d 9/29a 

150  0  0/44b 26/27c 3/77ab 3/76ab 7/91a 6/34b 0/89a 10/20a 6/57bc 

300  0  0/38bc 24/59d 3/73ab 2/57b 7/10abc 7/51a 0/74c 10/46a 5/52cd 

0  5/0  0/42bc 27/93a 3/77ab 0/95c 7/52ab 5/61cd 0/93a 9/44bc 3/24de 

150  5/0  0/39bc 24/64d 3/71b 0/71c 7/37ab 6/43b 0/85abc 9/88ab 3/14de 

300  5/0  0/23c 26/76bc 3/75ab 0/65c 7/17abc 5/57cd 0/89a 9/25bc 2/62e 

0  1  0/31bc 27/56ab 3/75ab 1/00c 7/17abc 5/94bc 0/87ab 9/38bc 4/24cde 

150  1  0/31bc 24/26d 3/70b 0/38c 6/55bcd 6/53b 0/78bc 9/38bc 3/71de 

300  1  0/21c 24/84d 3/73ab 0/25c 6/16cd 6/29b 0/77bc 8/88c 2/33e 

  ندارند. LSDدرصد آزمون  پنجداري در سطح یهایی که حداقل در یک حرف مشترك هستند تفاوت معندر هر ستون میانگین
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  ).37( شودمی هامیوه آب دادن دست از مانعدرنهایت 

 اسانس کایتوسان، زمان، اثر واریانس تجزیه جدول اساس بر

 سـطح  در نساسا در کایتوسان و زمان در کایتوسان متقابل اثر و

 بـود  دارمعنی کل محلول جامد مواد میزان بر درصد یک احتمال

 طـور به کل محلول جامد مواد میزان زمان گذشت با ).2 (جدول

 تنهـا  آن کاهش دارمعنی تفاوت البته که یافت کاهش داريمعنی

 (جـدول  آمـد دست به صفر روز با انبار در نگهداري 60 روز در

 یـک  بـا  شده تیمار شاهد، هاينمونه در TSS میزان کمترین ).3

 و اسـانس  لیتـر  بـر  میکرولیتـر  300 و 150 + کایتوسـان درصد 

 آمـد دسـت  بـه  کایتوساندرصد  5/0 تیمار در آن مقدار بیشترین

 داريمعنـی  طوربه زمان گذشت با هامیوه pH میزان ).4 (جدول

 کـه  همکـاران  و موناز -هرناندز نتایج با نتایج این یافت، کاهش

 کرده بررسی فرنگیتوت کیفیت حفظ بر را کایتوسان پوشش ثرا

-نمونـه  در pH میزان طورهمین ).12( نداد نشان مطابقت بودند،

 شاهد با تنهاییبه کایتوسان و تنهاییبه اسانس با شده تیمار هاي

 در pH میـزان  بیشترین ).4 (جدول نداد نشان داريمعنی تفاوت

درصد  1 و 5/0 با شده تیمار هايمیوه در میزان کمترین و شاهد

 (جـدول  آمددست به اسانس لیتر بر میکرولیتر 150 + کایتوسان

 میوه pH کاهش با TSS کاهش آمدهدست به نتایج اساس بر ).4

 بـا  TSS میـزان  کـاهش  ایـن  همچنـین  ).4 (جـدول  بـود  همراه

 در بود. همراه انبارمانی دوره طی در هامیوه دهیدراسیون افزایش

ــع ــرات بیشــترین واق ــوه در TSS تغیی ــه داد رخ هــاییمی  آب ک

 نقـش  کایتوسـان  غلظـت  افزایش با بودند. داده دست از بیشتري

 پوشـش  ایجـاد  دلیـل به شاید که یافت کاهش TSS حفظ در آن

 هـا میـوه  در هـوازي  غیر تنفس حالت ایجاد و میوه روي ضخیم

 یـزان م کـه  کردنـد  گزارش نیز همکاران و موناز -هرناندز باشد.

 شده نگهداري رسیده هايفرنگیتوت در کل محلول جامد مواد

 کـه طـور  همـان  ).12( یافت کاهش تنفس درنتیجه سرد انبار در

 جامـد  مواد میزان روي گرفته صورت تغییرات ،شودمی مالحظه

 ینیپا دماي دلیلبه تواندمی این که است اندك بسیار کل محلول

 میـوه  اطـراف  در اکسـیژن  كانـد  میـزان  طـور همـین  باشد. انبار

 مصـرف  از توانـد می کایتوسان) و اسانس با دهیپوشش دلیلبه(

 نشاسـته  تبدیل متابولیسم جلوي درنتیجه و کند جلوگیري قندها

 بـه  را هـا کربوهیدرات هوا، اکسیژن واقع در بگیرد، نیز را قند به

 تـنفس،  زمـان  در ).34( کندمی تجزیه کربن اکسیددي و اکسیژن

 در طبیعی هايفعالیت از ارگانیک اسیدهاي و محلول جامد مواد

 از یکـی  آسکوربیک اسید کنند.می حفاظت انبارمانی، دوره طول

 مهـم  اکسـیدان آنتـی  یـک  نیـز  و انگور غذایی ترکیبات ترینمهم

 در اسـت.  انبارمـانی  دوره طـی  در انگـور  کیفیـت  افزایش براي

 يمؤثر نقش کایتوسان و اسانس که شد مشخص حاضر پژوهش

 مربـوط  اسـت  ممکـن  نتـایج  ایـن  داشتند. pH و TSS حفظ در

 واقـع  در باشـد.  شـده  داده پوشش هايمیوه تنفس اندك میزانبه

 سـطح  روي نفوذپـذیر نیمـه  پوشش ایجاد با کایتوسان و اسانس

 قـارچ  رشـد  و میوه تنفس متابولیسم شدن محدود به منجر میوه

 غـذایی  ترکیبـات  کاهش نانداختتأخیر  به موجب بنابراین شده،

شود می کل اسیدیته و آسکوربیک اسید محلول، جامد مواد مانند

 دلیـل بـه  شـاهد  هـاي میـوه  در محلـول  جامد مواد کاهش ).10(

 کــهاســت  ســلولی هــايدیــواره شــدن حــل و پیــري پیشــرفت

   آیند.می در محلول جامد مواد صورتبه

 مــان،ز اثــر کــه داد نشــان هــاداده واریــانس تجزیــه جــدول

 در کایتوسان و زمان در کایتوسان متقابل اثر و اسانس کایتوسان،

 هـا میـوه  فسـاد  میـزان  بـر  درصـد  یـک  احتمال سطح در اسانس

-مـی  نشان )3( جدول از حاصل نتایج ).2 (جدول بود دارمعنی

 افـزایش  داريمعنـی  طـور به فساد میزان زمان گذشت با که دهد

 از افـزایش  بـا  انبارمـانی  هدرو طول در قارچ رشد افزایش یافت.

 بر بود. همراه هامیوه بافت سفتی میزان کاهش و آب دادن دست

 ترکیبـی  تیمـار  و کایتوسـان  تیمارهاي آمدهدست به نتایج اساس

 توانسـتند  شـاهد  بـه  نسـبت  مطلـوبی  طوربه اسانس و کایتوسان

 روز 20 از پس هانمونه ).4 (جدول بگیرند را قارچ رشد جلوي

 آغـاز  بـه  نسـبت  اتـاق  دمـاي  در نگهداري روز یک و انبارمانی

 -مـارتینز  دادنـد.  نشـان  فساد میزان در دارمعنی افزایش آزمایش

 درون بـه  کـارواکرول  افـزودن  که کردند بیان همکاران و رومرو

 داد کـاهش  داريمعنـی  طـور بـه  را انگور هايمیوه فساد هابسته

 دوره پایـان  رد کـه  کردنـد  گـزارش  نیز همکاران و والرو ).20(

ــایش ــوع آزمـ ــاد وقـ ــاي در فسـ ــاهد انگورهـ ــیش شـ   از بـ

 اوگنـول  و تیمـول  کـردن  اضـافه  بـا  که درحالی بود،درصد  50
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 افـزایش  بـا  عالوه،به یافت. کاهش داريمعنی طوربه فساد میزان

 بیشتري کاهش نیز فساد میزان کایتوسان غلظت و اسانس غلظت

 حفـظ  تـنفس،  میزان کاهش مانند دیگري عوامل .)35( داد نشان

 همگـی  غشا یکپارچگی حفظ و محافظتی هايآنزیم هايفعالیت

 هـا میکـروب  برابر در هامیوه دفاعی توان قدرت افزایش موجب

 کایتوسـان،  بـا  محصـوالت  دهـی پوشـش  اثـر  در ).38( شودمی

 بنـابراین  یافتـه،  کـاهش  میـوه  سطح با هامیکروب تماس شانس

 آمـین  ضـمنا،  بودنـد.  امـان  رد هـا میکـروب  تهـاجم  از هـا  میوه

 را هـا میکـروب  میـزان  تواندمی داشته، کشیباکتري اثر کایتوسان

 فروبــري کـه  داشــتند اظهـار  نیــز همکـاران  و زو دهــد. کـاهش 

درصـد   یـک  یا فروتگریپ بذر اسانسدرصد  5/0 در انگورها

 داريمعنی طوربه ،فروتگریپ بذر اسانسدرصد  1 + کایتوسان

 کایتوسـان  قارچی ضد فعالیت داد. کاهش را یقارچ فساد میزان

 تهـاجم  برابـر  در فیزیکی سدهاي تشکیل به مربوط است ممکن

 رشـد  و کنیـدي  زنـی جوانـه  از درنتیجـه  باشد، زابیماري عوامل

 در انگـور  هـاي حبـه  از حفاظـت  موجـب  و جلوگیري میسیلیوم

 پـذیرش  در مهـم  عامـل  یـک  رنـگ  )37( شودمی هاقارچ برابر

 اثـر  واریـانس  تجزیـه  جدول اساس بر .است انگور وهمی کیفیت

 درصـد  یـک  احتمـال  سـطح  در کرومـا  و *a شـاخص  بر زمان

 بـر  اسـانس  در کایتوسـان  متقابـل  اثـر  ).2 (جـدول  بود دارمعنی

 بـر  و درصـد  یـک  احتمـال  سـطح  در کروما و *a*، b شاخص

 ).2 (جـدول  بود دارمعنی درصد پنج احتمال سطح در هیو زاویه

 و هیو زاویه ،*a*، b صورتبه( سطحی رنگ تغییرات 3 جدول

  دمـاي  بـا  انبـار  در انگورهـا  نگهـداري  روز 60 طول در کروما)

 شـده  تیمـار  هـاي یوهدهد. مرا نشان می گرادسانتیدرجه  0 2±

 بـا  دادنـد.  نشـان  میـوه  اولیـه  رنگی دامنه در داريمعنی تغییرات

ش و زاویـه  کـاه  کرومـا  و میوه) (زردي *b میزان زمان گذشت

 نـداد  نشـان  تغییـري  *a شاخص که حالیدر ،هیو افزایش یافت

 روز تـا  هانمونه کروماي و هیو زاویه ،*b میزان البته ).3 (جدول

 میـزان  کمتـرین  ).3 (جـدول  نـداد  نشـان  داريمعنی تفاوت 60

 مقـدار  بـاالترین  و شاهد هاينمونه در کروما و *a*، b شاخص

 اسانس لیتر بر میکرولیتر 300 و 150 با شده تیمار هاينمونه در

 در هیـو  زاویـه  میـزان  کمترین همچنین ).4 (جدول شد مشاهده

 بیشترین و اسانس لیتر بر میکرولیتر 300 با شده تیمار هاينمونه

 اسـانس،  لیتـر  بر میکرولیتر 150 با شده تیمار هايمیوه در مقدار

 ولیتـر میکر 300 + کایتوساندرصد  5/0 و کایتوساندرصد  5/0

 مالحظـه  کـه  گونـه همان ).4 (جدول آمددست به اسانس لیتر بر

 هـا نمونـه  دهـی دسـت  از آب بـه  هامیوه رنگی تغییراتشود می

 کرومـا  و *b کاهش که رسدمی نظربه طورهمین شود.می مربوط

 داشته تنگاتنگی رابطه نیز هاحبه شدن ايقهوه با آزمایش این در

 کـه  (مالنـین)  رنگـی  ترکیبـات  فـزایش ا که رسدمی نظربه باشد.

 کــاهش بــه منجــر ،شــوندمــی هــاحبــه شــدن ايقهــوه موجــب

 با قسمت این از آمدهدست به نتایج است. شده آنها درخشندگی

 داشـت.  مطابقت هامیوه وزن کاهش مورد در آمدهدست به نتایج

 دسـت  از را خـود  آب هـا میـوه  ،زمـان  گذشت با اساس، این بر

 شـد.  آنهـا  درخشـندگی  میـزان  کـاهش  وجـب م ایـن  کـه  دادند

 کـــه کردنـــد گـــزارش نیـــز همکـــاران و مونـــاز -هرنانـــدز

 بیشـتري  درخشـندگی  کایتوسـان  بـا  شده تیمار هايفرنگیتوت

 دلیـل بـه  اسـت  ممکـن  رنـگ  تغییـر  این داشتند. شاهد به نسبت

 شـامل  آنزیمـی،  هـاي فعالیـت  تحریک و تنفس سرعت افزایش

 کـاهش  مسـئول  کـه  هاواکنش یرسا و شدن ايقهوه هايواکنش

  ).6( باشد هستند، میوه کیفیت

 اثـر  و کایتوسـان  زمـان،  اثر واریانس تجزیه جدول اساس بر

 سطح در هاحبه خردشدگی میزان بر کایتوسان در اسانس متقابل

 مختلـف  تیمارهـاي  ).2 (جدول بود دارمعنی درصد یک احتمال

 دم و هــاحبــه ظــاهر کیفیــت و چروکیــدگی ریــزش، یــزانم بــر

 دم ظـاهر  کیفیـت  و شدن ايقهوه میزان بر اما دار،معنی هاخوشه

 میـزان  زمـان  گذشـت  بـا  ).5نبـود (جـدول    دارمعنـی  هاخوشه

 )3 (جـدول  یافـت  افـزایش  داريمعنی طوربه هاحبه خردشدگی

 و قـارچی  رشـد  آب، دادن دسـت  از افـزایش  بـا  مسـئله  این که

 انگورهـاي  ارزیـابی  .دبـو  همـراه  میوه بافت سفتی میزان کاهش

 طـور بـه  هـا حبـه  خردشـدگی  میـزان  کـه  داد نشـان  شـده  تیمار

 و ریـزش  بیشـترین  .)4 (جـدول  بـود  شـاهد  از کمتر داريمعنی

 ).6شـد (جـدول    حاصـل  شـاهد  تیمـار  در هـا حبه چروکیدگی

 اسـانس،  تیمـار  شـود مـی  مالحظـه  )6( جـدول  در که طوريبه

 میـزان  داريمعنـی  ورطـ بـه  آنهـا  ترکیبـی  تیمارهاي و کایتوسان
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  "بیدانه قرمز"رقم  بر اساس آزمون کروسکال والیس کیفی انگوربررسی برخی صفات  .5جدول 

 ریزش 
  اي شدنقهوه

  هاحبه

  چروکیدگی

 هاحبه

  ظاهر دم

 هاخوشه

  ظاهر

  هاحبه
 بافت رنگ طعم و مزه

  نظر کلی

 هاپانلیست

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 درجه آزادي

Asymp. Sig.  007/0 34/0 03/0 12/0 01/0 58/0 12/0 08/0 26/0 

  

  "بیدانه قرمز"وینتی یو رقم  -منبر اساس آزمون ها میزان ریزش، ظاهر و چروکیدگی حبهبررسی  .6جدول 

  هاحبه چروکیدگی  هاحبه ظاهر  ریزش  )درصد( کایتوسان  (میکرولیتر بر لیتر) اسانس آویشن

0  0  23a 8/5cde 23a 

150  0  16abcd 15/5bcd 7/67cd 

300  0  23/33ab 8/5cde 9/83cd 

0  5/0  14bcd 5e 6/17d 

150  5/0  8d bcde12 8/83cd 

300  5/0  8d a26 12bcd 

0  1  21abc bc18 22/17ab 

150  1  8d bcde12 16/83abcd 

300  1  5/67d b20/5 19/5abc 

 دار ندارند.ینا هم اختالف معب 05/0داري در سطح معنی هستندتیمارهایی که داراي حداقل یک حرف مشترك 

  

 داد. کـاهش  شـاهد  بـا  مقایسه در را هاحبه چروکیدگی و ریزش

 حبـه  ریـزش  میـزان  بـاالترین  کـه  کردند بیان نیز همکاران و زو

 هـا حبـه  ایـن  در بیشـتر  فسـاد  وقـوع  با که بوده شاهد به مربوط

 رشـد  و حـد  از بـیش  رسـیدن  دلیلبه هاحبه از بسیاري و همراه

 یک مانند اسانس و کایتوسان ).37( بودند شده نرم و یاهس قارچ

 میـوه  آب دادن دسـت  از جلوي و گرفته قرار میوه روي پوشش

ــی را ــرد.م ــز همکــاران و ســالموتو گی ــد گــزارش نی ــه کردن  ک

 گوشـت  و پوسـت  شدن ايقهوه مانند فیزیولوژي هاينابسامانی

 کاهش انگور در یافته تغییر اتمسفر و تیمول اسانس از ترکیبی با

 بـه  منجـر  هامیوه دهیپوشش که داد نشان اطالعات ).29( یافت

 رنـگ  علـت بـه  اسـت  ممکـن  که شد هامیوه رنگی امتیاز کاهش

 رنــگ باشــد. اســانس) + (کایتوســان ترکیبــی پوشــش ايقهــوه

 شـد.  ايقهـوه  زمـان  گذشت با تدریجبه هانمونه تمام انگورهاي

 حمله و اکسیداز فنولپلی زیمآن فعالیت با انگورها شدن ايقهوه

 در آنـزیم  ایـن  فعالیت که است شده گزارش بود. همراه قارچی

 همکـاران  و سـانتوس  دوس ).29( یابدمی افزایش اتیلن حضور

ــد گــزارش ــه کایتوســان پوشــش از اســتفاده کــه کردن  همــراهب

Origanum vulgare ــايغلظــت در ــر ه ــدگی حــد زی  بازدارن

 را میـوه  حسـی  صـفات  نیز و ییفیزیکوشیمیا و فیزیکی خواص

 و ظـاهر  کـه  کردنـد  گـزارش  همکـاران  و سوسا دي د.کر حفظ

 طـول  در شـاهد  و اسـانس  بـا  شده دادهپوشش انگورهاي رنگ

 هــايداده .)6( ندادنــد نشــان دارمعنــی تفــاوت نگهــداري دوره

 بـو،  مـزه،  و طعم بر مختلف تیمارهاي اثر که داد نشان 5 جدول

 و زو ).5 (جـدول  نبـود  دارمعنـی  هـا تپانلیس کلی نظر و بافت

 بـذر  اسـانس  و کایتوسـان  تیمارهاي که کردند گزارش همکاران

 جیانـگ  .)37( کنندمی حفظ بهتر را هامیوه کیفیت ،فروتگریپ

 شـدن  ايقهـوه  کایتوسان، با تیمار که دادند نشان نیز همکاران و

 که شتنداظهار داهمچنین آنها  .)13( انداخت تعویق به را هامیوه

 از پـس  کایتوسـان  بـا  شده تیمار لیچی هايمیوه خوراکی کیفیت

 .)14( یافـت  کـاهش  سلسـیوس  درجـه  دو در انبارمانی روز 20
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 کایتوسـان  بـا  دهـی پوشـش  ،کردنـد  اعـالم  نیز همکاران و چین

 .)4( دهـد مـی  افـزایش  را یافته برش هايانبه تازه عمر و کیفیت

 کــه داد نشـان  حاضــر شپـژوه  در هــاپانلیسـت  ارزیــابی نتـایج 

 نظر و بافت مزه، و طعم در داريمعنی تفاوت مختلف تیمارهاي

 و کایتوسـان  از اسـتفاده  بنـابراین  نکردند، ایجاد هاپانلیست کلی

  نداشت. شاهد هايمیوه با تفاوتی هاپانلیست نظر از اسانس

  

  گیري نتیجه

 ارهـاي تیم میان در پژوهش این از آمدهدست به نتایج به توجه با

 طـور بـه  آویشـن  اسـانس  و کایتوسـان  از ترکیبـی  اسـتفاده  مورد

مـؤثر   هـا میوه کیفیت بهبود در تیمارها سایر به نسبت داريمعنی

 توانسـت  آنها ترکیب و اسانس کایتوسان، طورکلی،به است. بوده

 کیفیـت  انگـور،  برداشـت  از پـس  ماندگاري زمان افزایش ضمن

 و رطوبت برابر در سد مانند یپوشش هايفیلم .کند حفظ را آنها

 اندازند،می تعویق به را غذا تخریب تنها نه و کرده عمل اکسیژن

 رشـــد کــردن  کنـــد یــا  جلـــوگیري بــا  را آن ایمنـــی بلکــه 

 یـا  آنهـا  طبیعـی  کشـی زیسـت  فعالیت علتبه هامیکروارگانیسم

 مسـئله  همـین  دهنـد، مـی  افـزایش  میکروبی ضد ترکیبات تلفیق

 اسـتفاده  گسـترده  طـور به خوراکی هايششپو که دهدمی اجازه
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Abstract 

The application of edible coatings is one of the most innovative methods to extend the commercial shelf-life of fruits 
and vegetables by acting as a gas barrier. In this study, the effects of chitosan, thymus essential oil and their 
combination in extending shelf life of grape (‘Bidaneh Ghermez’) and quality properties were investigated. Grapes were 
harvested when were fully ripened and their total soluble solid (TSS) was about 25% and immediately transferred to 
laboratory. Then fruit treated by 0.5% and 1% (w/v) solution of chitosan, 150 and 300 µl/l thymus essential oil and their 
combination (untreated fruit were as control). After treatments, grapes were packed in 200g packages and stored at 0-2 
ºC and 90% ± 5 RH for 60 days. Changes in weight loss, color, pH, TSS, decay and sensory quality were measured in 
ten-day intervals until 60 days after the treatments. Results showed that chitosan and essential oil treatment significantly 
decreased weight loss, decay, color change, shrivel and berry shatter in comparison to the control. According to the 
panelists’ votes, treated fruits did not show significant difference to the non-treated control fruits. It seems that among 
different treatments examined, the combined treatment of chitosan and thymus essential oil was more suitable for 
maintaining the fruit quality. 
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