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  چکیده
 محصوالت نگهداري تکنولوژي در مواد این از استفاده زیست محیط و انسان سالمت بر شیمیاي مواد مضر تاثیر دلیل به امروزه،       

کیتوزان و نانو  با پوشش دانهسفید بی رقم هدف از این پژوهش حفظ کیفیت میوه انگور .است روبرو هایی محدودیت با کشاورزي
-هاي درصد و نانو سیلیکا در غلظت 2و  1 هايغلظت کیتوزان در انگور در شهریور ماه برداشت و سپس با هايخوشه. سیلیکا بوده است

روز  60پس از . ندو شاهد تیمار شد) 60:40(و ) 80:20( هاي نو سیلیکا در دو سطح با نسبتدرصد و ترکیب کیتوزان و نا1و  5/0
بر اساس نتایج حاصله تیمار . شدند نگهداري درصد 95تا  85گراد و رطوبت درجه سانتی+ 5 در انبار در شرایط دماي نگهداري
اسیدیته قابل  و در میزان مواد جامد، اسیدآسکوربیک کمتري نسبت به سایر تیمارها باعث تاثیر) 80:20(نانو سیلیکا با نسبت + کیتوزان

  .شدن در این تیمار نسبت به بقیه تیمارها کمتر بود اي همچنین میزان قهوه. راسیون شدتیت
  

  دانه ، نانو سیلیکا، کیتوزان، اسید آسکوربیکانگور سفید بی :کلمات کلیدي
 

  مقدمه
، کیفیت اینکهبا توجه به  .کنند تقاضا میبا کیفیت باال را  هاياست که در آن مصرف کنندگان میوه بازار میوه کسب و کار رقابتی

خوشه انگور در میان تولید کنندگان و صادر کنندگان براي به دست آوردن منافع بیشتر به دلیل تأثیر بر قیمت مصرف کننده  هاياندام
هدف قرار در برخی موارد، تولید کنندگان دور از بازار . خطر بود جدید و بیهايفناوريبنابراین، باید به دنبال  و بازار میوه تاثیر دارد، 

انگور  از برداشت در حفظ کیفیت خوشه هايپس هايشده است که با تکیه بر استراتژياصله براي صادرکنندگان انگیزه اياین ف .دارند
تر  براي طوالنی اکسید گوگرد معموالً پایین و گاز دي انبار با دماي در سازي ذخیره. مدت متمرکز شوند طوالنی در طول ذخیره سازي

اکسید گوگرد به خاطر  با این حال، استفاده از دي .شودانگور اعمال می هايدر خوشه پس از برداشت و کنترل پوسیدگی مرشدن ع
-می که بوده هادر میوه فساد ایجاد اصلی عامل مواد غذایی روي سطح میکروبی رشد. اثرات آلرژي زا بالقوه آن تحت تجدید نظر است

 .نمود کنترل را آنها  میکروبی ضد مواد  حاوي خوراکی ها فیلم از استفاده با توان
ت تخریب پذیري، خوب، زیس سازگاري است که داراي ترکیبی β-D (1-4) –2-amino-2-deoxy- α- glucanکیتوزان با نام علمی 

ا ب. استفاده شود ايگستردهها سبب شده که به طور  که این ویژگی. تبدیل شدن به شکل فیلم را دارد و توانایی فعالیت ضد باکتري
تواند به کاهش از دست دادن رطوبت و کند کردن تنفس میوه با کاهش منحصر به فرد خود، می توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی

و کنترل  ذخیره سازيتر کردن عمر  یدر طوالنپوشش کیتوزان  بر اساس مطالعات قبلی،).2(جذب اکسیژن از محیط کمک  کند 
تر  پوشش کیتوزان و طوالنی براي بهبود خواص فیزیکوشیمیایی. )9(به کار برده شده استها با موفقیت از میوه بسیاري پوسیدگی

 به دلیل نانومتري ).1(آنها امیدوار کننده است با توجه به خواص هم افزایی غیر آلی /از مواد آلی میوه، ترکیبی کردن عمر ذخیره سازي
-خواص خوبی کامپوزیت تشکیل شده از آن داراي هستند و لذا ، این مواد داراي سطح فعال وسیعی)ترنانوم 50-10(بودن قطر ذرات

-دي) 3(شوداستفاده می ش، و اندازه گیريمواد غذایی، پرداز از جمله بسته بندي نانو در حال حاضر در صنایع غذایی فناوري.  است
این ترکیب به  .تواند توسط لوله گوارش هضم و جذب شودپایدار و نمی باال، کامالً نسبتاً مواد غذایی اکسید سیلیکون داراي ایمنی
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مهار انقباض شدید مواد تواند باعث  و استحکام باال، از سیلیکا می عالی فعالیت زیستی .) 7(تایید شده است غذایی عنوان یک افزودنی
سیلیکا را از نانو  /ها فیلم کیتوزان  عالوه بر این، این ویژگی). 4(شود کیتوزان و بیولوژیکی مکانیکیساختار و بهبود خواص  و فروپاشی

  .گرددآبی منجر می هاي آن در حالل ت شیمیاییها و نیز افزایش ثبامواد و فعالیت آنزیم کاهش شروع آب گریزي
  

  هامواد و روش
مختلف  پس از اعمال تیمارهاي .شد حذف آنها بین از  زخم و آلوده هايحبه شد و انتخاب وزن رنگ، اندازه، اساس بر انگور هايخوشه
پس در آزمایشگاه از نظر صفات از سردخانه خارج شدند و س 60، 45، 30، 15  انگورها در روزهاي. ها به سردخانه منتقل شدندمیوه
، نانو سیلیکا در دو سطح )درصد 2 ،1(شامل شاهد، کیتوزان در دو سطح  آزمایشی هاي تیمار .قرار گرفتند مورد بررسی و کیفی کمی

تکرار و در هر جعبه  3براي هر تیمار . باشدمی)  40/60 ،80/نسبت20( و نسبت نانو سیلیکا به کیتوزان در دو سطح) درصد 1،  /5(
-انبارداريروز  60پس از . با اندکی تغیرات آماده شد) 8(محلول به روش تهیه و آماده سازي .یک خوشه انگور در نظر گرفته شد

ها حبه خوردگی ها و تركاي شدن حبه نظیر درصد مواد جامد محلول، اسیداسکوربیک و اسیدیته قابل تیتراسیون، قهوه فاکتورهایی
 مورد تجزیه و تحلیل آماري SASها با استفاده از نرم افزار داده. اجرا گردید کامل تصادفی  بصورت طرح بلوكآزمایش  .شدگیري اندازه
 .دانکن مقایسه شدندچند دامنه اي ها با استفاده از آزمون  رفتند و میانگینقرار گ

  
  نتایج و بحث

-می ترك خوردگی. شود فیت در انگور میکاهش کیست که سبب فساد و  عوامل اصلیاز  یکی ترك خوردگی: هاحبه ترك خوردگی
شده و باعث ترك ها از دست دادن آب در آنها تسریع میوه نگهداريبا افزایش طول مدت  ، افزایش یابد توانید در هنگام ذخیره سازي

ی اختالف معنی داري ول. دیگر تیمارها بود نانو سیلیکا کمتر از /کیتوزان  در تیمارهاي میزان ترك خوردگی. شود ها میخوردن میوه
گرم در کیلو گرم و سپس نانو 33/103د در تیمار شاه بیشترین میزان ترك خوردگی. نداشتبکار برده شده وجود بین نسبت هاي

کیتوزان اختالف  بین درصد هايهمچنین . نبود داري رده شده نانو سیلیکا اختالف معنیبه کار ب هر چند بین درصد هاي. سیلیکا بود
ه و در شدنانو سیلیکا باعث کاهش از دست دادن آب و حفظ رطوبت میوه / پوشش کیتوزان. وجود نداشت/ 05در سطح  داريمعنی

  .کاهش یافته است نتیجه میزان ترك خوردگی
  نانو سیلیکا تیمار شده بودند به طور قابل توجهی+  که با ترکیب کیتوزان هاينشان داد که میوهنتایج  ):TSS( مواد جامد محلول

TSSدر میزان  کاهش قابل توجهینشان داد که  نتایج در پایان دوره ذخیره سازي .داشتندها مقایسه با دیگر نمونه باالتر درTA  در
با این . هر چند در سایر تیمارها هم میزان مواد جامد محلول کاهش یافت اما). 575/0 میانگین(هاي بدون پوشش وجود داشتمیوه

  .بدون پوشش بود هايو نانو سیلیکا آهسته تر از میوه با پوشش کیتوزان هايحال میزان کاهش در میوه
کاهش  بدون پوشش به طور قابل توجهی هايدر میوه شدن زمان ذخیره سازي با طوالنی TAمقادیر  :)TA( اسیوناسیدیته قابل تیتر

سیلیکا  نانو / که با فیلم کیتوزان هاییهسته مشاهده شد، به خصوص در میوهپوشش داده شده آ هاياما این کاهش در میوه. یافته است
در حالی که  .را داشتند  TAباالترین سطح ازنانو سیلیکا   /با کیتوزانپوشش داده شده  هايروز نگهداري، میوه 60پس از  .تیمار شدند

اختالف  ه شده نانو سیلیکا از لحاظ آماريبه کار برد بین نسبت هاي. بود )458/0( کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد با میانگین
ترکیب . وجود داشت داري اختالف معنی 5/0به کار برده شده کیتوزان در سطح ین درصد هايدر ب ولی. وجود نداشت داريمعنی

  .داشتون در نظر گرفتن زمان ذخیره سازيبد  TAبیشتر در به تاخیر انداختن کاهش نانو سیلیکا بهره وري  /کیتوزان
عوامل از  اي شدن یکیتغییر رنگ و قهوهست، ا یک کیفیت مهم در خرید مواد غذاییاز آنجا که پارامتر رنگ : هااي شدن حبه قهوه

 هايروز از ذخیره سازي در میوه 60بعد از  ها شدن حبه نتایج نشان داد که قهوه .باشدمیوه انگور می مهم در کاهش بازار پسندي
-میوه .بل قبول استغیر قا بازاریابی براي هايبود، که این میوه )83/2(شاهد  هايشدن میوه اي شاخص قهوه .بدون تیمار شدید بود

زان و کیتوتحت تیمار با  هايدر ظاهر میوه مهار شد شدن به وضوح اينانو سیلیکا تیمار شده بودند،  قهوه /که با تیمار کیتوزان هایی
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درصد کمتر بود  2شدن در تیمار کیتوزان  ايمیزان قهوه. از میوه شاهد بودها و ضایعه آنها کمتر شدن میوه نانو سیلیکا توسعه قهوه اي
در استفاده از ترکیب کیتوزان و نانو سیلیکا ) 8، 6( نتایج ما با نتایج .به کار برده شده نبود بین درصد هاي دارينیهرچند اختالف مع

  .عناب مطابقت داردو  در چشالو
-در تمام مدت ذخیره سازي پوشش داده شده در یک حد معینی هايویات اسیداسکوربیک در تمام نمونهاگر چه محت: اسیداسکوربیک

بسیار موثر  طوالنی  ن اسیداسکوربیک در طول ذخیره سازنانو سیلیکا در کاهش از دست داد / مهار شد، اما استفاده از پوشش کیتوزان
) 9/16() 80:20سبت ن( نانو سیلیکا+  دهد که باالترین میزان اسیداسکوربیک در تیمار کیتوزانها نشان می میانگین بررسی. بود

 در )9(نتایج ما با نتایج . در جهت حفظ اسید آسکوربیک نسبت به شاهد داشتند داريتیمار نانو سیلیکا تاثیر معنی. شودمشاهد می
شیمیایی مواد و کنترل کیتوزان و نانو سیلیکا باعث بهبود خواص  .مطابقت دارد نانو سیلیکا در حفظ عناب/ توزان استفاده از فیلم کی

  .)1(می شود CO2  و  O2رينفوذ پذی
 

 مقایسه  میانگین اثرات کیتوزان و نانو سیلیکا بر برخی صفات کمی و کیفی انگور سفید بی دانه 1 جدول
تیمار       اسید آسکوربیک 

میلی گرم در  ( 
) میلی لیتر 100  

 مواد جامد محلول
            ) % (  

قهوه اي شدن 
 حبه ها

  ) نمره دهی( 

ترك خوردگی 
گرم بر  ( هاحبه 

) کیلو گرم  

اسیدیته قابل 
گرم در  ( تتراسیون

) میلی لیتر 100  
  a54/18  a80/23   -------   -------  a575/0 صفر

  e50/12  e86/20  a66/2  a33/103  e458/0 شاهد
درصد 1کیتوزان   c23/15  bc13/22  c5/1  dc417/50  c519/0  
درصد 2کیتوزان   c20/15  dc36/22  c33/1  dc667/46  cb528/0  

درصد 5/0نانو سلیکا   d83/13  de82/21  b2  b583/74  d480/0  
درصد 1نانو سلیکا   d87/13  dc52/21  b2  b083/67  d487/0  

نانو سلیکا /کیتوزان  c9/16  b91/22  c25/1  c083/37  b539/0  
نانو سلیکا / کیتوزان  c22/15  dc06/22  c66/1  d667/51  c517/0  
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