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Abstract
Background and Objectives
Calcium is a key plant nutrient with significant functions including reducing fruit senescence;
calcium deficiency has been involved in several physiological disorders in fruits. Pre-harvest
foliar application of calcium chloride (CaCl2) is an efficient and safe strategy to maintain or
improve the fruit quality during storage. Also, calcium significantly increases the membrane and
cell wall density and reduces the physiological disorders of the fruit. Thus, the aim of this study
was to evaluate the effect of pre-harvest CaCl2 sprays of citrus trees at three fruit development
stages on improving fruit quality and antioxidant capacity during storage.

Materials and Methods
To conduct this research, citrus trees of three different varieties (‘Thomson’, ‘Moro’ and ‘Page’)
were sprayed with different concentrations of CaCl2 (0, 1, 2 and 4%) at three fruit development
stages (120, 140 and 160 days after full bloom). After harvesting, citrus fruits were stored at 5°C
and 85% relative humidity for 60 days. Then, weight loss and juice percentage, total carotenoids,
superoxide dismutase (SOD) and ascorbate peroxidase (APX) activity, and total antioxidant
capacity (IC50 content) of the fruits peel and pulp were determined on 0 (harvesting time), 30 and
60 days. Data were analyzed using SAS (Ver.9.1) and significance of the differences between the
means was computed using Tukey test.

Results
Results showed that weight loss percentage in fruit treated with CaCl2 (especially in 2 and 4%
treatments) of all three cultivars was significantly less than control during storage. Total
carotenoid of pulp of Thomson and Moro cultivars increased with increasing of CaCl2
concentrations compared to control during storage. In Page mandarin, the carotenoid content of
pulp was not affected by calcium chloride treatment. Results also showed that SOD activity in
peel and pulp of treated fruits was higher than control at harvest time. At the time of harvesting,
the peel APX activity of Thomson and Moro cultivars (control) was higher than those treated by
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calcium. Antioxidant capacity (based on IC50 content) of peel and pulp varied depending on the
cultivar and the treatment. That is, the highest antioxidant capacity was determined in ‘Thomson’
at harvest time and in treated fruits with high level of CaCl2.

Discussion
In the present study, the CaCl2 pre-treatment was sprayed on the citrus trees and the results
indicated that pre-harvest calcium chloride significantly decreases weight loss percentage and
increases antioxidant capacity, SOD activity and total carotenoid contents in citrus fruits during
storage. It seems that the accessibility of sufficient CaCl2 during plant growth has a strong
influence on concentrations of bioactive compounds and overall antioxidant properties of citrus
fruits. Overall, it is suggested that an appropriate CaCl2 pre-treatment of citrus tree can help
improve or maintain pulp and peel quality during storage. It is further suggested, using chlorinefree calcium sources in southern Iran with alkaline soils.

Keywords: Antioxidant enzymes, Calcium, Fruit quality, Shelf life
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بهبود ویژگیهای کیفی و آنتیاکسیدانی گوشت و پوست میوه مرکبات در مدت
انبارداری با محلولپاشی قبل از برداشت میوهها با کلراید کلسیم
جواد فتاحی مقدم ،*1ابوذر هاشمپور 2و رضا فیفایی

3

*-1نویسنده مسئول :دانشیار پژوهشی ،گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت ،پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری ،موسسه تحقیقات
علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران ()j.fattahi@areeo.ac.ir
 -2استادیار پژوهشی ،گروه فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت ،پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری ،مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران
 -3استادیار پژوهشی ،گروه ژنتیک و بهنژادی ،پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری ،مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،رامسر ،ایران
تاریخ پذیرش1397/12/10 :

تاریخ دریافت1391/14/11 :

چکیده
محلولپاشی قبل از برداشت درختان با کلراید کلسیم یکی از شیوههای کاارا و بایخطار بارای ظفا

و بهباود

کیفیت میوهها در مدت انبارداری است .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی تأثیر محلولپاشی میوههای مرکباات
(ارقام پرتقال تامسون ،مورو و نارنگی رقم پیج) مدت سه مرظله ( 041 ،021و  061روز پس از تمام گل مدت تابساتان
سال  )01با غلظتهای مختلف کلراید کلسیم (صفر 2 ،0 ،و  4درصد) بر بهبود خواص کیفی و آنتیاکسیدانی میوههاا
در مدت نگهداری بود .میوهها پس از برداشت در دمای  5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  55درصد به مدت  61روز
نگهداری شدند .در مدت انبارداری (روزهای صفر 01 ،و  )61برخی از خصوصیات فیزیکی-شیمیایی پوست و گوشت
میوه اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که درصد کاهش وزن میوههای محلولپاشیشده با کلرایاد کلسایم در مادت
انبارداری بهطور معنیداری کمتر از شاهد بود .میزان کاروتنوئید گوشت میوه هر ساه رقام نیاز باا افازایش غلظات
کلرایدکلسیم در مقایسه با شاهد در مدت نگهداری افزایش نشان داد .همچنین نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم SOD

در زمان برداشت در بافت گوشت و پوست میوههای محلولپاشیشده در هر سه رقم نسابت باه شااهد بیشاتر باود.
فعالیت آنتیاکسیدانی (میزان  )IC50بافت گوشت و پوست بسته به رقم و تیمار متفاوت باود باهطاوریکاه بیشاترین
فعالیت آنتیاکسیدانی مربوط به رقم تامسون در زمان برداشت و در میوههای تیمارشده با غلظت باالی کلرایدکلسیم
بود .در مجموع میتوان گفت که محلولپاشی قبل از برداشت درختان مرکبات با کلراید کلسیم میتواناد موجا
بهبود و یا ظف

ویژگیهای کیفی گوشت و پوست میوه در مدت انبارداری گردد.

کلیدواژهها :آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،عمر انباری ،کلسیم ،کیفیت میوه

مقدمه

تغذیهه اسهت ( .)Yahia, 2010همچنهی میهوه مرکبهات

در سال های اخیر توجهه بسهیار زیهادی بهه جنبههههای

منبع مهمی از آنتی اکسیدان ها از جملهه ترکیبهات فنلهی،

مختلف تغذیه ای و سالمت محصوالت باغی شهده اسهت

فالونوئیدی ،کاروتنوئیدها ،آسکوربیک اسید مهی باشهد

( .)Fatahi Moghadam et al., 2018میوهها و سهبزیهها

( ) Rapisarda et al., 2008کههه ای ه ترکیبههات ا ههر

حاوی سطوح باالیی از ترکیبات زیستفعال ( Bioactive

حفاظتی در برابر بیمهاری ههای مختلهف نهون سهروان و

 )compoundsهستند که فواید سهالمتی آن هها فراتهر از

بیماریهای قلبهی و عروقهی دارنهد (.)Jang et al., 2010
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بهعالوه ،آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی میهوه بها

سههلولی ماننههد پلههیگاالکترونههاز و بتاگاالکتوزایههد گردیههد

خنثی کهردن گونههههای فعهال اکسهیژن ( ،)ROSپیهری و

( .)Dong et al., 2009همچنههی محلههولپاشههی درختههان

مرگ سلول گیهاهی را بهه تهرخیر مهیانهدازد .اخیهرا توجهه

نارنای رقم فورنون با کلسیم موجب کاهن عارضهههای

بسیاری بهه بررسهی نقهن آنتهیاکسهیدانههای آنزیمهی و

فیزیولهههههوژی در بافهههههت پوسهههههت میهههههوه گردیهههههد

غیر آنزیمی در ارتباط با عمر انبهاری و کیفیهت میهوههها و

( .)El-Hilali et al., 2004عهالوه بهر ایه  ،جلهوگیری از

سبزیها در مهدت انبهارداری شهده اسهت .بها ایه وجهود

کههاهن وزن میههوههههای لیمههوی مکزیکههی تیمههارشههده بهها

بیشتر آنتی اکسیدان ههای آنزیمهی و غیرآنزیمهی میهوه بهه

کلرایدکلسههیم نیههز گههزارش شههده اسههت (

تههدریج پههس از برداشههت و در مههدت انبههارداری کههاهن

 .)Harhash, 2006در سههایر درختههان میههوه نیههز کههاربرد

مییابد.

محلولپاشی کلسهیم موجهب افهزاین انبارمهانی میهوهههای

Obeed and

اهمیت کلراید کلسهیم در حفه کیفیهت قبه و بعهد

کیوی ،پاپایا ،گالبی آسیایی ،سیب و انبه در مراح پس از

از برداشههت انههوا میههوهههها در دهههههههای اخیههر مههورد

برداشت گردیهد (;Joyce et al., 2001; Khalaj et al., 2017

;Dong et al., 2009

;Madani et al., 2016; Nazari et al., 2016
.)Sepahvand et al., 2016; Shiri et al., 2015

توجهه پژوهشهاران بهوده اسهت (

 .)Khalaj et al., 2017یهونههای کلسهیم بهرای تنیهیم
نندی فرآیند فیزیولوژی کلیدی مرتبط با رسهیدن مهورد
نیاز است ( .)Wong et al., 1994از جمله ایه فرآینهدها
می تهوان بهه تغییهرات سهاختار دیهواره سهلولی ،انسهجام و
کارایی غشا ،فعالیت آنزیم های ویژه و انتقهال پیهام اشهاره
کرد (.)Guimaraes et al., 2011
کاربرد قب و پس از برداشت کلسیم ضم بهه تهرخیر
انداخت پیری و افزاین بازارپسندی ،مانهدگاری میهوه را

به ترخیر انداخت رسیدن و پیهری میهوههها و سهبزیهها از
تر یرات سودمند کلسیم است ( .)Holb et al., 2012هر نند
پیری یک فرایند وبیعی در اندامها است ولی ای امر موجهب
زوال بافت و در نتیجه کاهن ارزش غذایی آنهها مهیشهود.
افزاین زوال بافهت در مهدت انبهارداری کهه بها پیهری بافهت
همراه است با تغییرات پروتئینی و تننهای اکسیداتیو مرتبط
اسهت ( .)Li et al., 2012حهی پیهری ،سهلولههای گیهاهی

نیز بهبود می بخشد .با ای وجود ،به دلی ایه کهه جهذ

مقههادیر فراوانههی از رادیکههالهههای آزاد از جملههه هیههدروژن

کلسیم از خاک و انتقال آن به اندامههای ههوایی محهدود

پراکسید و سوپراکسید تولید میکنند .وقتی که سطح تجمهع

است ،بنهابرای کهاربرد محلهول پاشهی مسهتقیم روی تها

ای نهو گونههههای فعهال اکسهیژن ( )ROSدرون سهلول بهه

درختان ترجیح داده می شود که ای امر اجازه میدهد تها

شدت باال رود میتوانند به اجزای سهلولی گونهاگون آسهیب

میههزان کلسههیم در میههوه بهههوههور مههؤ ری افههزاین یابههد

برسههانند ( .)Orozco-Cardenas et al., 2001سوپراکسههید

( .)Ferguson and Boyd, 2002از سههوی دیاههر تههنن

دیسههههموتاز ( ،)SODپراکسههههیداز ( )PODو آسههههکوربات

رووبتی و تحریک رشد رویشی می تواند منجر به کاهن

پراکسیداز ( )APXجز آنتیاکسهیدانههای آنزیمهی مههم در

مقدار کلسیم در میوه و یا حتی برگشت کلسیم از میوه به

سلولهای گیاهی بهه منیهور سهمیتزدایهی از رادیکهالههای

برگها شود .بنابرای محلولپاشی کلسیم روی میوه بهوور

آزاد هستند که بهوسهیله تعهدادی از پیهامهها ( )signalsفعهال

معنیداری موجب استحکام تراکم غشا و دیهواره سهلولی و

میشهوند و وظیفهه تنیهیم و حفه سهطوح  ROSدر مقهادیر

کههاهن اخههتالالت فیزیولههوژی شههده و کیفیههت میههوه را

غیرآسیبزا را بر عهده دارند (Asensio et al., 2012; Kou et

افزاین میدهد ( .)Malakouti et al., 1999بر همی اسها،،

 .)al., 2014پیشنهاد شده است که افهزاین در فعالیهت ایه

کاربرد محلولپاشی پین از برداشت کلسیم روی درختهان

نو آنتیاکسیدانهای آنزیمی عموماً پیامد توانایی سیستم

پرتقهال رقهم کاراکهارا ( )Cara Caraباعه بهبهود انسهجام

برای به ترخیر اندخت

پیری است ( Supapvanich et al.,

غشا ،کاهن سهطح فعالیهتآنهزیمههای نهرمکننهده دیهواره

 .)2012عالوه بر گوشت میوه ،سالمت پوست آن نیهز در
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مرحله پس از برداشت نقهن تعیهی کننهده ای در کیفیهت

0

مواد وروشها

تحت تر یر تنن های گوناگون زیستی و غیرزیسهتی قهرار

مواد گیاهی
ای پژوهن در باغ تحقیقهاتی پژوهشهکده مرکبهات و

می گیرد که ای امر منجر به آسیب های سطحی یا درونی

میوههای نیمهگرمسیری (رامسر) در سال  91اجهرا گردیهد.

میوه میگردد ( .)Lliso et al., 2007بنابرای حفه و یها

در ایه پهژوهن از سهه رقههم مرکبهات شهام پرتقهالهههای

افزاین آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی در بافهت

تامسون ناول ،خونی مورو و نارنای رقم پیج اسهتفاده شهد.

پوسههت جهههت کههاهن ایه آسههیبههها و یهها پیههری بافههت

ای ها درختان بارور پیوندشده روی پایه نارنج بودند.

ضروری است .پژوهنها نشان داده است که کلسیم موجب

محلولپاشی کلراید کلسیم
بههر اسهها ،آزمههاین مقههدماتی عههالوه بههر غلیههتهههای

مهمی در تعادل رادیکالههای آزاد در گیاههان ایفها مهیکنهد

مختلف ،دفعات مختلف محلولپاشی نیز (سه مرحله) در نیر

( .)Lin et al., 2008در ارتباط با تر یر محلولپاشی درختهان

گرفته شد (دادهها ارائه نشده است) .نتایج اولیه نشهان داد کهه

با کلراید کلسیم بر سیستم مههار  ROSدر میهوه مرکبهات

تر یر ای ترکیبات بها سهه نوبهت محلهولپاشهی بیشهتر اسهت.

میوه دارد .پوست میوه به دلی ارتبهاط بها محهیط اوهرا

افزاین فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمهی مهیشهود و نقهن

در مدت انبارداری اوالعات بسیار محدودی در دسهتر،
اسهت .در پژوهشهی در همهی

ارتبهاطEl-Hilali et al. ،

( )2004گزارش کردند که محلولپاشی درختان نهارنای
با کلسیم موجب کاهن فعالیهت آنهزیم پراکسهیداز میهوه
می گردد .در سایر میوه هها از جملهه میهوه سهیب ،کهاربرد
کلراید کلسیم به همراه تیمهار آ گهرم موجهب افهزاین
سفتی میوه و فعالیت آنزیمهای  SODو  CATدر مقایسهه
با تیمار شاهد گردید (.)Rabiei et al., 2011
در حال حاضر ارقام پرتقال تامسون ،مورو و نارنای رقم
پیج از جمله ارقام تجاری مهم مورد مصر در ایران هسهتند
که دارای ارزش غذایی و ترکیبهات آنتهیاکسهیدانی هسهتند.
تمای زیادی وجهود دارد کهه بتهوان کیفیهت میهوه را مهدت
مراح پس از برداشت حف نمود .با توجه به پهژوهنههای
محقق هی در گذشههته ،ترکیبههاتی نههون کلرای هد کلسههیم ای ه
قابلی هت را دارنههد .اوالعههات بسههیار محههدودی در ارتبههاط بهها
تهههر یر کهههاربرد قبههه از برداشهههت کلرایهههد کلسهههیم روی
آنتهیاکسههیدانهههای آنزیمهی در کشههور جههود دارد .بنههابرای
هد

بنابرای  ،در سال دوم اقدام به سه نوبهت محلهولپاشهی بها ههر
یک از ترکیبات روی میوهها و برگهای اورا میهوه شهد.
بهوور خالصهه ،ابتهدا غلیهتههای  2 ،1و  4درصهد کلرایهد
کلسیم با استفاده از آ مقطر تهیه شد .قبالً برای ههر غلیهت
سه درخت (تکرار) ،روی هر درخت سهه شهاخه مشهخ

و

جهت محلولپاشی عالمتگهذاری شهد .بها اسهتفاده از یهک
محلولپاش دستی سهه مرتبهه ( 141 ،121و  111روز پهس از
تمام گ ) عم محلولپاشی میهوههها انجهام شهد .زمهانههای
محلولپاشی بر اسا ،تعداد روزهای پس از تمام گ بسته به
رقم مورد مطالعه متفاوت بود .در تیمار شاهد میوهها فقهط بها
محلول حاوی آ مقطر محلولپاشی شدند.
نمونهگیری
میوههای هر تکرار بهوور جداگانه (اواخهر آبهان جههت
نارنای پیج ،نیمه آذر جههت پرتقهالههای تامسهون و مهورو)
برداشههت شههدند .بههدی منیههور ،تعههداد  31عههدد میهوه از هههر
درخههت ( 11عههدد میهوه از هههر شههاخه محلههولپاشهی در هههر
درخههت) برداشههت و بهها هههم مخلههوط شههدند .میههوههههای
برداشتشهده از ههر تکهرار در سهبدهای جداگانهه قهرار داده

از ای پهژوهن ،بررسهی ا هر محلهولپاشهی شهاخههها

شدند و بالفاصله به سردخانه بها دمهای  0درجهه سلسهیو ،و

(ترجیحاً میهوه) بها غلیهتههای مختلهف کلرایهد کلسهیم بهر

رووبت  80درصد به مدت  11روز منتقه شهدند .عهالوه بهر

خصوصیات کیفی و حف ترکیبات آنتیاکسیدانی گوشهت

نمونهههبههرداری در زمههان برداشههت ،در روزههههای  31و 11

و پوست ارقام پرتقال تامسون ،مورو و نهارنای رقهم پهیج در

ناهداری نیز جهت ارزیهابی تغییهرات کیفهی میهوه در مهدت

مدت انبارداری بود.

انبارداری نمونهبرداری انجام شد.
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صفات مورد ارزیابی

استخراج عصاره آنزیمی
مقدار  1/0گرم از بافت آسیا شده در هاون نینهی در

کاهش وزن میوه و درصد آب میوه
تعداد سه عدد میوه از هر تکرار شهمارهگهذاری شهد،

حضور نیتروژن مایع با یهک میلهیلیتهر حهالل بهافر فسهفات

در هههر نمونهههبههرداری بههه آزمایشههااه منتقهه و پههس از

پتاسیم ( )7 pHترکیهب گردیهد .پهس از هموژنهایز کهردن

اندازهگیری وزن آنها به سردخانه منتق شد .بها اسهتفاده

(توسط هموژنایزر مدل  ،IKA-T8ساخت آلمان) ،نمونهها

از فرمههول زی هر درصههد کههاهن وزن و یهها میههزان آ از

به مهدت  10دقیقهه در دمهای  4درجهه سلسهیو ،و بها دور

دستدهی محاسبه شد.

 14111در دقیقه سانتریفیوژ شدند .محلول رویی به آرامهی

( × 111وزن اولیه/وزن انویه  -وزن اولیه) = کاهن وزن (درصد)

برداشته شد و با ریخت در تیهو بالفاصهله بهه دمهای -81

آ میوه نیز با استفاده از آ میوهگیر دستی استخرا
و حجم آن با استفاده از استوانه مدر انهدازهگیهری شهد.
با محاسبه درصهد نسهبت حجهم آ میهوه بهه وزن میهوه،
درصد آ میوه در مقایسه با تفاله محاسبه شد.
کاروتنوئید کل
استخراج کارتنوئیدکل
سههنجن میهزان کاروتنوئیهد که از روش تغییهریافتههه
( Lichtenthaler )1987با استفاده حالل استون انجام شد.
نمونهها مجاورت نیتروژن مایع آسیا شدند و پس از آن بهه
مدت  1/0ساعت در دمای  4درجه سلسیو ،به منیهور حه
شدن رنه

دانهههها در حهالل اسهتون سهرد ذخیهره و سهسس

ورتکس شدند .پس از آن بهه مهدت  10دقیقهه و بها سهرعت
 14111دور در دقیقه و دمای  4درجه سلسیو ،با اسهتفاده از
سانتریفیوژ یخچالدار (مدل  Hettich-Mikro 2ooRسهاخت
آلمان) سهه دفعهه سهانتریفیوژ شهدند .در ههر مرحلهه قسهمت
روشناور نمونهها به آرامی با سمسلر برداشته و بهه تیهو ههای
در دار منتق و در دمای  -81درجهه سلسهیو ،ناههداری

سلسیو ،تا زمان اندازهگیری فعالیت منتق شد.
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ))APX
فعالیت  APXبا استفاده از روش Nakano and Asada
( )1981اندازهگیری شد .یک میلهیلیتهر مخلهوط واکهنن
شههام  0میکرولیتههر عصههاره آنزیم هی 31 ،میکرولیتههر بههافر
فسههفات پتاس هیم و  110میکرولیتههر آس هکوربیک اسههید 1/0
میلههیمههوالر و یههک میکرولیتههر پراکسههید هیههدروژن 1/1
میلیموالر بود .فعالیت ای آنزیم در وول مو  291نانومتر
به مدت دو دقیقه سنجن شد .فعالیت ای آنزیم بر حسهب
یک واحد آنزیمی در میلیگرم وزن تازه ()U/g FW min
گوشت و یا پوست محاسبه شد.
سوپراکسیددیسموتاز ()SOD
فعالیت  SODبه روش اسسکتروفتومتری و بها اسهتفاده
از روش ( Giannopolitis and Ries )1977با کمی تغییر
اندازهگیری شد .محلول واکنن شام  1/1 EDTAمیلهی
موالر ،بافر فسهفات  01میلهی مهوالر ( ،)7 pHمتیهونی 13
میلههی مههوالر و 70 NBTمیکرومههوالر و ریبههوفالوی 2
میکرومههوالر (مجموع هاً بههه انههدازه یههک میل هیلیتههر) و 11

شدند.

میکرولیتر عصاره آنزیمی بود .تیو های حهاوی محلهول

اندازهگیری کاروتنوئید کل

واکنن به مدت  10دقیقه در حالیکهه بهه آرامهی شهیک

با استفاده از دسهتااه اسهسکتروفتومتر نهانودرا (مهدل

می شدند در معهر

نهور فلورسهانس و دمهای  20درجهه

 ND-1000ساخت آمریکا) میزان جذ نمونهها در وول

سلسیو ،قرار گرفتند .واکنن با انتقال تیو ها به شرایط

مو  141 ،471و  113نانومتر قرائت شد .در ایه حالهت

تاریکی متوقف شد و سسس جذ نمونهها در وول مو

از محلهول متههانول بهههعنههوان بالنهک اسههتفاده شههد .میههزان

 011نانومتر قرائت شد .برای سنجن فعالیهت ایه آنهزیم

کاروتنوئید ک بر حسب میلی گرم بر گهرم وزن تهازه بهر

عالوه بر کووتهای نمونه و بالنک از کووت شاهد نیهز

اسا ،فرمول زیر محاسبه شد.

استفاده شد ،که محتوای واکنشی نمونهه بالنهک و شهاهد

Cx+c (mg/g) = (1000A470 - 1.8 Chla - 85.02 Chlb) /198

مشابه نمونه اصلی است با ایه تفهاوت کهه ههر دو نمونهه

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  42شماره  ،1بهار 98

7

مذکور فاقد آنزیم بودند .میزان جذ نمونهههها در وهول

مختلههف و رسههم خههط رگرسههیون ،مقههدار  IC50از روی

مو  011نانومتر خوانده شد .فعالیت ای آنزیم بهصورت

معادله خط هر نمونه محاسبه شد.

واحد آنزیم در گرم وزن تازه ( )U/g FWبیان شد.

تجزیه آماری دادهها
پس از اومینان از نرمال بودن دادهها ،تجزیهه واریهانس

ظرفیت آنتیاکسیدانی به روش مهار رادیکالهای

دادهها بهصورت آزماین فاکتوری دو عامله (غلیت مهاده

DPPH

از روش ( Brand-Williams et al. )1995بها کمهی

تیماری و مهدت زمهان ناههداری) در قالهب وهرح بلهوک

تغییرات استفاده شهد .قهدرت مههار رادیکهال  2و  -2دی

کام تصادفی انجام شد .مقایسهه میهانای هها بها اسهتفاده از

فنی -1-پیکری هیدرازی توسط عصاره نمونه با اسهتفاده

آزمون توکی و در سطح احتمال متناظر انجام شد.

از اسسکتروفتومتر و در وول مو  017نانومتر تعیی شد.به

نتایج و بحث

وور خالصه ،ابتدا نسبتههای متفهاوتی از نمونههDPPH :

شههام  32:18 ،38:12 ،44:1و  20:20آمههاده و ورتکههس

اثر کلرایدکلسیم برکاهش وزن و میزان آب میوه
بر اسا ،نتایج مقایسهه میهانای هها ،درصهد کهاهن

شد .واکنن عصاره و  DPPHبعد از  31دقیقهه در دمهای

وزن می وه به تدریج با ووالنی شدن در مدت انبارداری

اتاق و در غیا نور اندازهگیری شد و سسس فعالیت مهار

در هر سه رقم افزاین یافت (جدول  .)1با ایه وجهود،

رادیک هال  DPPHبهها اسههتفاده از فرمههول - AS/AC( ×111

میزان کاهن وزن در رقم پیج بیشتر از سایر ارقهام بهود.

 =)1درصد بازداری محاسبه شد .در ای معادله  ACجذ

ای کاهن وزن در میوه های شاهد رقم پیچ نشمایرتر

رادیکال  DPPHبدون عصاره بهعنوان کنترل AS ،جهذ

بود .نتایج نشان داد که میوه ههای تیمهارشهده بها کلرایهد

 DPPHبهعالوه نمونه و از متانول بهعنوان بالنک استفاده

کلسیم نسبت به شاهد آ

شد .با داشت درصد بازدارندگی مربوط به نههار غلیهت

نشان دادند.

از دستدهی کمتری در انبار

جدول  -0اثر محلولپاشی درختان مرکبات با غلظت های مختلف کلرایدکلسیم بر درصد کاهش وزن و آب میوه در مدت
انبارداری
Table 1. Effect of citrus trees spray with different CaCl2 concentrations on weight loss and juice
percentage of fruits during storage
مدت انبارداری
(روز)
Storage duration
)(day

کلراید کلسیم (درصد)
Calcium Chloride
)(%

کاهش وزن (درصد)
)Weight loss (%
پیج
مورو
تامسون
Page
Moro
Thomson

آب میوه کل (درصد)
)Total juice (%
پیج
مورو
تامسون
Page
Moro
Thomson

0

0
1
2
4

*0d
0d
0d
0d

0f
0f
0f
0f

0e
0e
0e
0e

31.1b
45.7a
38.1ab
33.9ab

45.7ab
46.9ab
45.6ab
45.8ab

42.59a
47.09a
42.73a
43.08a

30

0
1
2
4

5a
2.1c
2.2c
2.4bc

5.2bc
3.7de
4.8c
3e

7.5bc
7.3bc
6.7c
5.2d

27.2bc
22.8c
30.6bc
29.9bc

35.8b
40.3ab
36.9b
38.2ab

36.75ab
36.14ab
39.36ab
33.79ab

60

0
1
2
4

4.3a
4.4a
3.2b
2.5bc

4.7cd
5.9ab
6.4a
4.6cd

11.5a
8b
7c
8b

21.9c
23.7c
32.8ab
32.3ab

36.2b
35.1b
42.4ab
49.8a

32.49ab
36.58ab
38.53ab
26.20b

10.31

9.39

8.95

14.74

9.96

14.11

)C.V. (%

* در هر ستون و برای هر رقم ،میانای های دارای حرو متفاوت در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری با هم دارند.
* Mean in each column and for each cultivar with the same letter is not significantly different at 1% of probability level.
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درصههد آ میههوههههای تیمارشههده بهها کلرایههد کلسههیم

محلول پاشهی کلرایهد کلسهیم بهر میهزان آ میهوه نهارنای

بهخصوص غلیتهای  2و  4درصد نیز در ارقام تامسون،

وجود دارد ( .)El-Hilali et al., 2004با توجه به نتایج ای

مورو در مدت انبارداری بهوور معنیداری نسبت به شاهد

آزماین ،کلسیم احتماالً با حف انسهجام غشها مهانع آ از

بیشههتر بههود (جههدول  .)1در نههارنای رقههم پههیج تفههاوت

دستدهی بیشتر میوههای تیمهارشهده در مقایسهه بها شهاهد

معنی داری بی تیمارها و شاهد مشاهده نشد ولی در مدت

شههده اسههت .در همههی راسههتا میههوههههایی کههه کههاهن وزن

انبارداری تر یر معنهیداری بهر ایه صهفت داشهتی بهدی

کمتری داشتند از درصد آ بیشتری نیز برخوردار بودند.

صورت که درصد آ میوه در روزهای  31و  11نسهبت

اثر کلراید کلسایم بار میازان کاروتنوئیاد کال

به زمان برداشت کاهن یافت .ارقام پیج ،مورو نسبت بهه

گوشت و پوست میوه

رقم تامسون پوست نازکتری دارندی بخصوص رقم پهیج

میزان کاروتنوئید گوشت میوه در ارقام تامسهون و مهورو

به کاهن وزن حسا ،تر است .جلوگیری از کاهن وزن

با افزاین غلیت کلراید کلسیم در مدت انبهارداری بهاالتر از

میوه های تیمارشده با کلرایدکلسهیم در میهوهههایی نهون

شاهد بود (جدول  .)2در نارنای رقم پیچ ،میزان کاروتنوئیهد

لیمهوی مکزیکهی ( )Obeed and Harhash, 2006و انبهه

گوشت تحت تیمارهای کلرید کلسیم قرار نارفت .در رقهم

( )Joyce et al., 2001گههزارش شههده اسههت .همچنههی

مورو تنها میوههای تیمارشده با غلیتهای یک و دو درصهد

کلسههیم بهها بهبههود انسههجام غشههای سههلولی و جلههوگیری از

از نیر میزان کاروتنوئیهد تفهاوت معنهیداری بها شهاهد نشهان

تخریب دیواره سهلولی و در نتیجهه پیهری مهیتوانهد باعه

دادند .حداکثر تجمع کاروتنوئیدی در پوست ارقهام تامسهون

کاهن آ از دستدههی شهود (.)Moraga et al., 2009

و مهههورو تنهههها پهههس از  31روز ناههههداری در انبهههار و در

ههر ننهد کههه گهزارشههایی نیههز مبنهی بهر بههی تهر یر بههودن

غلیتهای  1و 2درصد مشاهده شد (جدول .)2

جدول  -2اثر محلولپاشی درختان مرکبات با غلظت های مختلف کلرایدکلسیم بر میزان کاروتنوئید کل گوشت و پوست در
مدت انبارداری
Table 2. Effect of citrus trees spray with different CaCl2 concentrations on total carotenoids of fruits
peel and pulp during storage
مدت انبارداری
(روز)
Storage duration
)(day

کلراید کلسیم
(درصد)
Calcium Chloride
)(%

گوشت (میلیگرم در گرم وزن تر)
)Pulp (mg. g-1 FW
پیج
مورو
تامسون
Page
Moro
Thomson

پوست (میلیگرم در گرم وزن تر)
)Peel (mg. g-1 FW
پیج
مورو
تامسون
Page
Moro
Thomson

0

0
1
2
4

*0.13c
0.26c
0.36bc
0.6b

0.26d
0.25d
0.13e
0.16e

0.1a
0.1a
0.2a
0.3a

0.14b
0.76a
0.99a
0.1b

0.32ab
0.12b
0.1b
0.03b

0.12a
0.05a
0.04a
0.01a

30

0
1
2
4

0.05d
0.04d
0.2c
1.34a

0.08e
1.64a
1.15ab
0.94b

0.1a
0.1a
0.2a
0.4a

0.01b
0.89a
0.54a
0.08ab

0.05b
1.07a
0.51a
0.11b

0.05a
0.08a
0.06a
0.01a

60

0
1
2
4

0.04d
0.05d
0.07c
0.1c

0.18e
0.24d
0.42c
0.86b

0.1a
0.1a
0.2a
0.3a

0.13b
0.09b
0.19ab
0.03b

0.01b
0.05b
0.09b
0.12b

0.06a
0.11a
0.12a
0.05a

19.2

42.23

19.44

16.43

45.15

52.54

)C.V. (%
* در هر ستون و برای هر رقم ،میانای های دارای حرو

متفاوت در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری با هم دارند.

* Mean in each column and for each cultivar with the same letter is not significantly different at 1% of probability level.
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کاهن نشان داد (.)Pila et al., 2010

شههناخته مههیشههوند و نقههن مهمههی در سههالمتی انسههان ایفهها

اثر کلراید کلسیم بر فعالیت آنتای اکسایدانهاای

میکنند .در آزماین حاضهر تیمهار کلرایهد کلسهیم موجهب

آنزیمی گوشت و پوست میوه

حف و یا افزاین میزان کاروتنوئید گوشهت و پوسهت میهوه

سوپراکسید دیسموتاز ()SOD
در ای آزماین ،فعالیهت آنهزیم  SODبافهت گوشهت و

از کاهن کاروتنوئید در مدت انبهارداری احتمهاالً مهیتوانهد

پوست در زمان برداشت و پایان انبارداری اندازهگیهری شهد.

ناشی از به ترخیر انداخت پیری و به حهداق رسهاندن فعالیهت

نتهایج نشههان داد کههه میهزان فعالیههت  SODدر گوشههت ارقههام

آنزیمهای مانند پلیگاالکتروناز و پلیفن اکسیداز باشهد کهه

تامسون و مورو در پایان انبارداری کهاهن یافهت ،ولهی ایه

ای آنزیمها میتوانند موجب تخریب کاروتنوئیهد در مهدت

کاهن در میوههای تیمارشده بها کلرایهد کلسهیم بهه مراتهب

انبههارداری شههوند (Singh et al. .)Gupta et al., 2011

کمتر بود (جدول  .)3در کلیه ارقام ،فعالیهت  SODدر بافهت

( )1993نیز گهزارش کردنهد کهه کهاربرد پهین از برداشهت

گوشت و پوست میوههای محلولپاشیشده نسبت بهه شهاهد

کلراید کلسیم موجب افزاین کاروتنوئید ک در میهوهههای

افههزاین نشههان داد .هههر ننههد در پایههان انبههارداری تفههاوت

انبه گردید .در میوههای گوجهفرناهی تیمهارشهده بها کلرایهد

معنیداری بی ا ر غلیهتههای مختلهف محلهولپاشهی روی

کلسههیم نیههز میههزان کاروتنوئیههد در اواخههر دوره ناهههداری

فعالیت  SODدر هر دو بافت گوشت و پوست مشاهده نشد.

در مقایسه با شاهد شد .ای تر یر کلراید کلسیم در جلوگیری

جدول  -0اثر محلولپاشی درختان مرکبات با غلظتهای مختلف کلرایدکلسیم بر فعالیت آنزیم  SODگوشت و پوست در
زمان برداشت و پایان انبارداری میوه
Table 3. Effect of citrus trees spray with different CaCl2 concentrations on SOD activity of peel and
pulp of fruits at the beginning and the end of storage
فعالیت  SODگوشت
رقم
Variety

کلراید کلسیم (درصد)
Calcium Chloride
)(%

تامسون

0
1
2
4

Thomson
)C.V. (%

مورو
Moro

0
1
2
4

)C.V. (%

پیج
Page

0
1
2
4

)C.V. (%
* در هر ستون میانای های دارای حرو

فعالیت  SODپوست

(یونیت/گرم وزن تر در دقیقه)
)SOD activity of pulp (U/gFW
پایان انبارداری
شروع انبارداری

(یونیت/گرم وزن تر در دقیقه)
)SOD activity of peel (U/gFW
پایان انبارداری
شروع انبارداری
Beginning of storage

End of storage

Beginning of storage

End of storage

*7.3cd
7.9cd
8.3bcd
10.7ab

1.1c
2.6bc
8.8a
11.3a

1.8f
4.4ef
8.3bc
5.5de

7.9ab
11.8a
8.1ab
10.9a

16.79

24.39

15.87

20.9

10.3ab
13.4ab
15.5a
13.4ab

1.5c
2bc
8.5a
11.1a

5.9cd
7.3cd
8.5ab
9.1ab

2.3b
2.2b
11.5a
11.1a

18.29

30.2

13.46

25.3

13.5d
7.1cd
10.3ab
8cd

7.2ab
8.4a
11.7a
9.5a

5.1def
12.9a
10.1ab
12.3a

8.2ab
10.7a
10.8a
12.1a

31.3

27.58

17.05

15.58

متفاوت در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری با هم دارند.

* Mean in each column with the same letter is not significantly different at 1% of probability level.
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رسیدن و پیری میوهها با واکننهای اکسهیداتیو و تولیهد

مرحله سبز تا قب از بلوغ سبز و سسس کاهن تا رن

گیهری

رادیکههالهههای آزاد همههراه اسههت کههه حف ه سههطوح بههاالی

کام

آنتههیاکسههیدانهههای آنزیمههی اهمیههت زیههادی در بههه تههرخیر

آسکوربات پراکسیداز ()APX
نتایج سنجن فعالیت آنزیم  APXبافت گوشت و پوسهت

ای پژوهن کاربرد کلراید کلسیم موجهب بهاال بهردن میهزان

در زمههان برداشههت و پایههان انبههارداری در جههدول ( )4آمههده

فعالیت  SODدر مهدت انبهارداری شهد .ا هر کلرایهد کلسهیم

است .در زمان برداشت فعالیت ای آنزیم در میوههای شهاهد

روی فعالیت آنهزیم  SODدر مرکبهات کمتهر مهورد مطالعهه

گوشت رقم تامسون و پوست رقم مورو بهاالتر از میهوهههای

قرار گرفته است .در سایر میوهها از جمله میوه سهیب رقهم رد

تیمار شده با کلسهیم بهود .در سهایر ارقهام فعالیهت ایه آنهزیم

دلیشس ،کاربرد کلراید کلسیم  4درصد به همهراه تیمهار آ

تحت تیمارها افزاین یافت و بیشتر از شاهد بود ،ولی از نیهر

گرم موجب افزاین سفتی میوه و فعالیت آنزیمهای  SODو

آماری تفاوت معنیداری بی تیمارها مشاهده نشهد .همچنهی

انداخت پیری بافهت میهوه دارد ( .)Jimenez et al., 2002در

و رسیدن بود.

Rabiei et al.,

با ای که در پوست دامنهه فعالیهت آنهزیم در پایهان انبهارداری

 .)2011ای ه کههه در میههوههههای شههاهد ،فعالیههت  SODمههدت

در ارقام پرتقال تامسون ،مورو و نارنای رقهم پهیج بههترتیهب

رسیدن تا رسیدگی کام میهوه در انبهار کهاهنیافتهه اسهت،

از  1/3تهها  1/9 ،2/1تهها  1/8و  1/3تهها  3/1واحههد بههر گههرم

مطابق بها یافتههههای ( Zushi et al. )2009مبنهی بهر افهزاین

وزن تازه بود ،ولی از نیر آمهاری تفهاوت معنهیداری بها ههم

فعالیههت  SODدر پوسههت و گوشههت گیههاه گوجهههفرناههی از

نداشتند.

 CATدر مقایسهه بها تیمهار شهاهد گردیهد (

جدول  -4اثر محلولپاشی درختان مرکبات با غلظتهای مختلف کلرایدکلسیم بر فعالیت آنزیم  APXگوشت و پوست در
زمان برداشت و پایان انبارداری میوه
Table 4. Effect of citrus trees spray with different CaCl2 concentrations on APX activity of peel and
pulp of fruits at the beginning and the end of storage
رقم
Variety

کلراید کلسیم (درصد)
Calcium Chloride
)(%

تامسون
Thomson

0
1
2
4

فعالیت  APXگوشت
(یونیت/گرم وزن تر در دقیقه)
)APX activity of pulp (U/gFW min-1
پایان انبارداری
شروع انبارداری
Beginning of storage

)C.V. (%

مورو
Moro

0
1
2
4

)C.V. (%

پیج
Page

0
1
2
4

)C.V. (%
* در هر ستون میانای های دارای حرو

End of storage

فعالیت  APXپوست
(یونیت/گرم وزن تر در دقیقه)
)APX activity of peel (U/gFW min-1
پایان انبارداری
شروع انبارداری
Beginning of storage

End of storage

*0.7ab
0.4ab
0.5ab
0.5ab

1.6a
1.5a
2.6a
3.2a

0.2a
0.6a
0.5a
0.7a

1.3a
1.5a
1.4a
2.1a

26.59

28.5

31.81

30.6

0.2b
0.5ab
0.6ab
0.6ab

2.2a
1.6a
1.5a
3.1a

0.8a
0.6a
0.6a
0.6a

0.9a
1.4a
1.5a
1.8a

30.2

35.13

32.43

27.8

0.4ab
0.6ab
0.9a
0.8ab

1.5a
1.3a
3.1a
2.3a

0.4a
0.6a
0.6a
0.7a

2a
1.4a
1.3a
3.6a

35.97

57.73

40.47

28.99

متفاوت در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری با هم دارند.

* Mean in each column with the same letter is not significantly different at 1% of probability level.
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گزارش شده است کهه بهاال بهودن فعالیهت آنهزیم APX

مدت انبارداری در هر دو بافت ارقام مورد مطالعه افزاین

نقن مهمی در حذ و یا خنثهی کهردن رادیکهال پراکسهید

نشمایری داشته است (فعالیهت آنتهیاکسهیدانی کهاهن

هیههدروژن دارد ( .)Harinasut et al., 2003همچنههی در

یافته است) ،ولی در هر مرحله  IC50در میهوهههای شهاهد

شهد کهه فعالیهت  APXدر تمهام گیاههان

بیشتر بهود (جهدول  .)0بیشهتری فعالیهت آنتهیاکسهیدانی

تحت تیمار کلرایدکلسیم باال بود و در حهالتی کهه در تلفیهق

مربوط به رقم تامسون در زمهان برداشهت و در میهوهههای

بها سههدیمکلرایهد اسههتفاده شههد افهزاین بیشههتری را نشههان داد

تیمارشده با غلیت باالی کلرایدکلسیم بود .با ای وجود،

( .)Abdul Jaleel et al., 2007به نیر میرسد فعالیت آنهزیم

در مدت انبارداری تفاوت معنیداری با سایر غلیتههای

در پایان انبارداری و با پیر شدن میوه افهزاینیافتهه اسهت کهه

بکار رفته نداشهت .کهمتهری فعالیهت آنتهیاکسهیدانی در

بیانار نقاط او تولید رادیکهال سوپراکسهید در میهوه اسهت.

پایان انبهارداری و در گوشهت میهوهههای رقهم تامسهون و

افزاین فعالیت آنزیم در حقیقت پاسخ دفاعی موقتی به تنن

پوسههت رقههم مههورو دیههده شههد .فعالیههت آنتههیاکسههیدانی

اکسیداتیو شدیدتر است .در ای حالت میوه برای جلهوگیری

گوشت و پوست میوه رقم پیج بهه مراتهب کمتهر از سهایر

از آسههیب مکههانیزم دفههاعی خههودش را افههزاین مههیدهههد

ارقام بود و در مدت انبارداری تفاوت معنیداری با شاهد

(.)Hornero-Mendez et al., 2002

نداشههت ،ولههی در ارقههام پرتقههال تامسههون و مههورو تیمههار

اثر کلرایدکلسیم بر فعالیت آنتی اکسیدانی گوشت

کلرایدکلسیم فعالیت آنتی اکسهیدانی را در سهطح بهاالیی

و پوست میوه

حف نمود.

گزارشی مشهخ

نتایج مقایسه میانای ها نشهان داد کهه مقهدار  IC50در
جدول  -5اثر محلولپاشی درختان مرکبات با غلظتهای مختلف کلرایدکلسیم بر فعالیت آنتیاکسیدانی گوشت و پوست
میوه در مدت انبارداری
Table 5. Effect of citrus trees spray with different CaCl2 concentrations on IC50 content of peel and
pulp in fruits during storage
مدت انبارداری (روز)
Storage duration
)(day

کلراید کلسیم (درصد)
Calcium Chloride
)(%

میزان  IC50گوشت (میلیگرم)
)IC50 content of pulp (mg

میزان  IC50پوست (میلیگرم)
)IC50 content of peel (mg

تامسون
Thomson

مورو
Moro

پیج
Page

0

0
1
2
4

*10.77de
7.95e
10.2de
0.25f

8.88de
6.86ef
5.78ef
5.53f

9.02d
9.25d
9.73d
3.54e

9.18cd
2.8d
9.04cd
3.46e

30

0
1
2
4

26.28b
12.37cd
12.57cd
12.46cd

21.49a
12.88c
12.43c
11.59cd

15.18c
21.78a
20.96ab
21.64ab

22.67a
11.54b
12.03b
12.13b

21.49b
12.88d
12.43d
11.59ef

60

0
1
2
4

32.48a
14.56c
12.91cd
14.2c

18.34ab
16.09b
17.16b
16.32b

21ab
19.67ab
18.78b
21.34ab

20.66a
13.04b
12.42b
12.66b

31.81a
14.72cd
15.61c
15.21cd

18.56ab
16.39c
16.91bc
17.76abc

6.82

8.39

6.26

9.93

6.59

4.86

)C.V. (%
* در هر ستون میانای های دارای حرو

تامسون
Thomson

مورو
Moro

پیج
Page

8.91fg
9.01fg
8.79g
8g

9.13d
8.95d
8.99d
3.17e
18.36abc
19.31a
17.9abc
17.8abc

متفاوت در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری با هم دارند.

* Mean in each column with the same letter is not significantly different at 1% of probability level.
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گزارشهای قبلی نیز به باال بودن ظرفیت آنتیاکسهیدانی

بهوور معنیداری کمتر از شهاهد بهود .میهزان کاروتنوئیهد

پوست و گوشت در ارقام مختلهف مرکبهات (پرتقهال نهاول،

گوشت میوه هر سه رقم با افزاین غلیت کلراید کلسهیم

لمههون ،گریهه فههروت ،پرتقههال والنسههیا و بکرایههی) اشههاره

در مدت انبهارداری از شهاهد بهاالتر بهود .فعالیهت آنهزیم

نمودهاند ( .)Alicia et al., 2005کلسیم با به تهرخیر انهداخت

 SODنیهههز در بافهههت گوشهههت و پوسهههت میهههوهههههای

رسیدن و پیری میوهها نقن مهمی در حف آنتیاکسیدانههای

محلولپاشی شده در زمان برداشت در هر سه رقهم نسهبت

غیرآنزیمهههی از جملهههه ترکیبهههات فنلهههی ،کاروتنوئیهههدها و

به شاهد بیشتر بود .فعالیت آنتیاکسیدانی (بر اسا ،مقدار

آنتیاکسیدانیهای آنزیمی دارد .ای ترکیبهات نقهن مهمهی

 ) IC50بافت گوشت و پوست بسته به رقم و تیمار متفاوت

در ظرفیت آنتیاکسهیدانی که ایفها مهیکننهد .در آزمهاین

بود .به ووریکه بیشتری فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به

حاضر به نیر میرسد کلراید کلسهیم بها حفه و یها افهزاین

رقم تامسون در زمان برداشت و در میوههای تیمارشده بها

آنتیاکسهیدانههای آنزیمهی و غیرآنزیمهی موجهب افهزاین

غلیت بهاالی کلرایهد کلسهیم بهود .در مجمهو  ،کلرایهد

ظرفیت آنتیاکسیدانی پوست و گوشت میوههها شهده اسهت.

کلسیم به ویژه در غلیتههای  2و  4درصهد ا هر بیشهتری

محلول پاشهی سهایر درختهان میهوه از جملهه سهیب و پاپایها بها

روی حف ترکیبهات مفیهد میهوه پرتقهال ههای تامسهون و

کلراید کلسیم نیز موجهب افهزاین ظرفیهت آنتهیاکسهیدانی

مورو نسبت به نارنای رقهم پهیج داشهت .اسهتفاده از ایه

میوههای درختان تیمارشده در مقایسه بها میهوهههای درختهان

ماده که از نو کلردار است در جنو ایران با خاکهای

;Madani et al., 2016

قلیایی و شور توصیه نمیشود و بهتر است از منابع کلسیم

شاهد در پایان انبارداری گردیهد (
.)Sepahvand et al., 2016

نتیجهگیری

بدون کلر استفاده شود.
سپاسگزاری
ای مقاله بخشی از پروژه تحقیقاتی با شماره مصهو

نتههایج ای ه پههژوهن نشههان دادکههه درصههد کههاهن وزن

 2-17-17-88113پژوهشه هکده مرکبهههات و میه هوهههههای

میوههای درختان هر سهه رقهم محلهولپاشهیشهده بها کلرایهد

نیمههگرمسهیری (رامسهر) اسههت کهه از حمایهت مههالی آن

کلسیم در مدت انبارداری (بهویژه غلیتهای  2و  4درصهد)

واحد سسا،گزاری میشود.
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