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 چکیده 

به منظور کاهش آسیب سرمازدگی  جایگزین  وهای فیزیکی مطمئن، به عنوان روش به همراه کلسیم های گرماییاستفاده از تیمار

ای هویژگیو  بر سرمازدگی نانوکالت کلسیم در این پژوهش اثر تیمارهای پس از برداشت کلرید کلسیم و. رو به افزایش است

روز  120تا  60درصد به مدت  85درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  0±5/2در دمای  داراب، فارس، محلیپرتقال رقم  فیزیولوژیکی

ا غلظت ب کلرید کلسیم و نانوکالت کلسیم شامل فاکتور اول لب طرح کامال تصادفی کهاصورت فاکتوریل در قآزمایش به شد.  بررسی

 دقیقه 15به مدت  درجه سلسیوس 45و آب گرم  دقیقه 25درجه سلسیوس )شاهد( به مدت  20در آب سرد درصد 6و  3های صفر، 

های کمی وکیفی بررسی شدند. تیمارهای کلرید کلسیم پس از انبارمانی ویژگی. بود روز 120روز و  60 و فاکتور دوم زمان انبارمانی

و نانوکالت کلسیم به همراه آب گرم در مقایسه با شاهد سبب کمتر شدن کاهش از دست دادن وزن، موادجامد محلول، اسیدیته، 

نشان داد که  نتایجهای آنتی اکسیدانی کاتاالز و پراکسیداز گردید. د و فعالیت آنزیماسید، نشت یونی و مالون دی آلدهیآسکوربیک 

بین  در پوست میوه شدند. هیوروشنایی و مقدار کروما و زاویه افزایش   میزان کلسیم، حفظترکیبات کلسیم همراه با آب گرم سبب 

الت داری دیده شد به طوری که نانو کیسازی کلسیم در گوشت و پوست میوه تفاوت معنو کلرید کلسیم در غنینانو کالت کلسیم 

شد. میزان کلسیم  حفظ بیشتردرصد موجب  41درصد و در گوشت میوه تا  44کلرید کلسیم در پوست میوه تا کلسیم در مقایسه با 

میوه  درصد ثبات بیشتری در وزن 400و 159ترتیب در دو ماه انبارداری نسبت به کلرید کلسیم به درصد 6و  3نانو کالت کلسیم 

 درصد  73دو و چهار ماه انبارداری تا درصد بعد از  6های تیمار شده با نانو کالت کلسیم د کرد. میزان آسکوربیک اسید در میوهایجا

از  درصد 6/39درصد نسبت به کلرید کلسیم در طی دو ماه انبارداری تا  3بیشتر از کلرید کلسیم مشاهده شد. نانو کالت کلسیم 

به همراه تیمار درصد  6 یا 3 نانو کالت کلسیمتیمارهای ها در ی میوهمشخص گردید غوطه ور جلوگیری کرد. نشت یون پتاسیم

  .در طول انبارمانی سرد تاثیر بسزایی داشته باشد  محلیهای پرتقال تواند در بهبود و حفظ کیفیت میوهمییا سرد، آب گرم  دمایی

 نشت یونی شاخص سرمازدگی، کاهش وزن،های آنتی اکسیدانی، آنزیم: های کلیدیواژه

 مقدمه

  طعم ودلیل عطر،  و به( Topuz et al., 2005) اسووت های تجارییکی از مهمترین محصوووالت میوه (Citrus sinensisپرتقال )

سیار  ست )   مواد مختلف مفید ب سند ا  956هزار و  9کشت   ریزبا سطح  شهرستان داراب   (. Habibi and Ramezanian, 2017مورد پ

سطح ز   137از  شیب یدیهکتار و تول شت و هم از نظر م  ریهزار تن محصول، هم از نظر  ستان   دیتول زانیکا پرتقال، رتبه اول را در ا

ستان       .فارس دارد شهر شت پرتقال در  ست،   کار بردا شده ا سیا از  و  داراب از رقم ناول آغاز  دیگر ارقام پرتقال این ارقام محلی و والن

ست که       ستان ا صرف قرار می شهر شتن رطوبت زیاد به   دلیل ها بهپرتقال تقریبا تمام. (1398)احمدی و همکاران،  گیردمورد م دا

  ،دهنددرخشندگی و مواد مغذی خود را به سرعت از دست می ،دلیل تعرق و تنفس شوند و بهعنوان میوه و آب میوه تازه مصرف می
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 ,.Deng et al)خراب شوند  قرار گرفته و  ها ها بیشتر در معرض میکروارگانیسم  شود میوه باعث می تغییرات در کیفیت مرکبات این

2015) . 

کیفیت پایین میوه ها و درصد باالی ضایعات بعد از برداشت، یکی از مشکالت اصلی صنعت مرکبات ایران می باشد به طوریکه         

ستحکام پوست میوه ها و بهبود کیفیت آنها به منظور        این مقدار گاهی از یک سوم محصول تولید شده نیز تجاوز می کند. افزایش ا

از مهمترین مشکالت  (.Salem et al., 1991برای افزایش بهره وری و اقتصاد ملی می باشد ) کاهش درصد تلفات محصول گامی موثر

شت برای انبارمانی پرتقال  پس از شی از قارچ       ، بردا سیدگی نا سرمازدگی و بروز پو سیب  سیلیوم ) کاهش وزن، آ  Penicilliumپن

italicum  وP. digitatum است ) (Zeng et al., 2010.) پوسیدگی  بروز و( تنفس از ناشی ) وزن دادنکاهش از دست   در پایین دمای  

 نگهداری برای پیشنهادی  دمای. (Kahramano, 2017) هستند  حساس  بسیار  پایین دمای به مرکبات حال، این با. است  موثر بسیار 

برای مدت طوالنی به قرار گرفتن در معرض دمای پایین  .(Kader and Arpaia, 2002) اسووت سوولسوویوس درجه 8 تا 5 بین پرتقال

 (.Lado et al., 2016) است فعالهای اکسیژن رساند که به دلیل تولید گونهغشای سلولی آسیب می

ها به منظور حفظ جایگزین رو به افزایش است، این تیمار های فیزیکی مطمئن، وعنوان روش های گرمایی بهاستفاده از تیمار

 ,Mirdehghan et al., 2007; Mirdehghan) بروز سرمازدگی محصوالت باغی کاربرد دارند جلوگیری از از برداشت و نیز کیفیت پس

et al., 2006 .)گذارد )ها تاثیر میالیت آنزیمعتیمار گرمایی مانند آب گرم یا هوای گرم به طور قابل توجهی بر فYun et al., 2013; 

Atrash et al., 2018.) افزایش غلظت کلسیم میوه با استفاده از امالح  ،هاکاهش ضایعات میوه توصیه شده برای هایروش همچنین از

 ,Marschner) ترین عناصر معدنی است که در تعیین کیفیت میوه و زمان ماندگاری آن دخالت داردکلسیم است. کلسیم یکی از مهم

در پایداری دیواره سلولی و غشا پالسمایی نقش اساسی به عهده دارد. در تیغه میانی کلسیم تقریبا  کلسیم(. 1387، گودرزی، 1995

شود. در کمبود کلسیم، نشت کربوکسیل اسید گاالکتورونیک چسبیده و باعث پایداری آنها میهای به طور تعویض نشدنی به گروه

شتر شده که منجر به افزایش میزان تنفس و در نهایت سبب کاهش عمر ها به درون سیتوپالسم بیهای تنفسی از واکوئلسوبستریت

ها خواهد شد. به دلیل عدم تحرک کلسیم در آوندهای آبکش و همچنین تحرک کند آن از برگ به طرف میوه کمبود آن انباری میوه

ها را بهتر و سریع تر افزایش داد یوههایی که بتوان به کمک آنها کلسیم مهای گوشتی دیده می شود، بنابراین روشدر اکثر میوه

 وپت مانابان  (.Salem et al., 1991ها، کاهش تلفات و افزایش عمر انباری آنها بسیار موثر باشند )توانند در بهبود کیفیت میوهمی

 و کلسیم کلرید درصد 4 محلول در پرتقال و ترش لیمو هایمیوه وریغوطه که دادند ( نشانPath manaban et al., 1995) همکاران

 شاهد در رطوبت دادن دست از مقابل در و داد افزایش شاهد هایمیوه به نسبت را انباری عمر کلسیم، کربنات کیلوگرم در گرم 30

 . بود مقدار بیشترین

 . گزارشاستبرای محصوالت مورد توجه بسیاری از افراد در سال های اخیر قرار گرفته کاهش یا حذف کاربرد کودهای شیمیایی 

 ، کیفیت و ایمنی تولید مواد غذایی متمرکز شده استسیل فناوری نانو برای ارزش غذاییشده است که آخرین تحقیقات بر پتان

(Thiruvengadam et al., 2018پیشرفت در علم نانو .)برای نفوذ بهتر به سلول و کارایی باالتر جذب  ی، معرفی فرموالسیونهای کود

 در اثر تجکع در گیاه شودممکن است سبب مسمومیت گیاهی اگرچه استفاده از این تکنولوژی  .مواد مغذی را بهبود بخشیده است

(Thiruvengadam et al., 2018). های درختان میوه نقش از کودهای نانو در برخی از گونه تحقیقات انجام شده در مورد استفاده

و رنجیر  (. Zagzog and Gad, 2017است )فیزیکی و شیمیایی میوه نشان دادهبالقوه آنها را در بهبود عملکرد محصول و خواص 

کاربرد پیش از برداشت کود نانو کلسیم سبب افزایش خصوصیات کیفی و عمر  ( گزارش کردند کهRanjbar et al., 2018همکاران )

در پژوهشی دیگر گزارش شده است که کاربرد کودهای نانو کلسیم سبب کاهش ترک خوردگی میوه انار پس از برداشت سیب شد. 

گزارش کردند که تیمار کلرید کلسیم مقدار رنگ توت  (and Oz, 2013 Ulukanli) زاُلوکانلی و اُ (. 2018et alDavarpanah ,.شد )

(L*،a*   و*bو مقدار آسکوربی )منجر به کاهش سرعت قهوه ای شدن در این میوه شده است. اسید را حفظ کرده و ک 

، نشت ده با کلرید کلسیم کاهش وزن( گزارش کردند میوه های انار تیمار شRamezanian et al., 2010همکاران ) رمضانیان و 

  و همکاران شیرا همراه با مقدار باالی آسکوربیک اسید و فنل کل را نشان دادند. یکمتریون پتاسیم و فعالیت پلی فنل اکسیداز 
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(Schirra et al., 2004 )50 گرم آب در وری غوطه که دریافتند های خونیپرتقال روی داغ هوای و آب حرارتی هایتیمار انجام با 

 .نداشت میوه کیفی هایشاخص روی داد و اثری کاهش را سرمازدگی ساعت 48 مدت به درجه 37 داغ هوای دقیقه و 3 زمان در درجه

 به سلسیوس درجه 38و  28، 18های دما)نگهداری ( با بررسی اثر مدت و دمای Klimczak et al., 2007و همکاران ) کلیمچاک

 .ه استفنل کل بود دلیل کاهش در مقدار آسکوربیک اسید و اکسیدانی بهرفیت آنتیظ ماه( گزارش کردند که کاهش در 6مدت 

سبب  درجه سلسیوس، قبل از انبارمانی 45های انار تیمار شده با آب گرم میوهکردند  ( بیان1399تقی پور و همکاران ) ،همچنین

های تیمار و میزان فنل کل و محتوای مالون دی آلدئید میوه است شدههای تحت تیمار میوهکاهش آسیب سرمازدگی و کاهش وزن 

 تواندمی گرمایی تیمار( Wang et al., 2006) همکاران و وانگ  هایگزارش طبق مده است.آبدست های شاهد شده کمتر از میوه

 ایقفسه عمر توسعه و میوه رسیدندر  سرمازدگی، تأخیر صدمات به مقاومت افزایش ها،شیوع پاتوژن از جلوگیری آفات، کنترل باعث

 تواند سبب افزایش عمرانباریها کاهش دهد، میهایی که بتواند سرمازدگی را در این گونه محصولدستیابی به روش ،بنابراین .گردد

پس از  هایهای مناسب برای جلوگیری از آسیبترین مراحل پس از برداشت است و بررسی راهها شود. انبارمانی یکی از مهمآن

سبب بهبود کیفیت در دوره انبارمانی با توجه به این موضوع که کاربرد کودهای نانو  . باشدبرداشت در دوره انبارمانی ضروری می

ی ها درطول انبارمانهم در میوه کاربرد هر دو بااطالعاتی راجع به  باشد ولی شود و تیمار گرمایی هم یک روش فیزیکی مطمئن میمی

ه به همراه کلرید کلسیم و نانوکالت کلسیم بهای گرمایی هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تیمار ،بنابرایندر دسترس نیست، 

 پس از انبارمانی روز 120و  60درجه سلسیوس به مدت  2در دمای منظور تعدیل سرمازدگی و افزایش کیفیت پرتقال واشنگتن ناول 

  بوده است. %85در رطوبت نسبی

 

 مواد و روش ها 

در مرحله بلوغ تجاری بر اساس   .Citrus sinensis Darab local cv داراب، فارس محلیهای پرتقال رقم در این پژوهش، میوه

 دانشگاه شیرازاستان فارس تهیه و به آزمایشگاه فیزیولوژی بخش علوم باغبانی ز شهرستان داراب ا( ≃10TSS/TA) شاخص طعم

های مورد استفاده در این تیمار شسته شدند. درصد گندزدایی و با آب مقطر 2ها با هیپوکلریت سدیم منتقل شدند. سپس میوه

درجه  20) درصد محلول در آ ب سرد در دمای محیط 6 درصد و 3 های پژوهش شامل کلرید کلسیم و نانوکالت کلسیم با غلظت

، ( بودندترکیبات کلسیمهد )بدون و تیمار شا دقیقه 15به مدت  رجه سلسیوسد 45و آب گرم  دقیقه 25سلسیوس(  به مدت 

ا پس ههای شاهد هیچ گونه تیماری انجام نشد. میوه. روی میوهتهیه گردید، دانش بنیان صدور احرار شرق نانوکالت کلسیم از شرکت

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح سوراخ به منظور تبادل هوا قرار گرفتند.  16های پالستیکی با از اعمال تیمار در کیسه

درجه سلسیوس  20درصد  در آب سرد 6و  3فاکتور اول شامل کلرید کلسیم و نانوکالت کلسیم با غلظت های صفر، که کامل تصادفی 

 10با   روز  120و  60و فاکتور دوم زمان انبارمانی  دقیقه 15به مدت  درجه سلسیوس 45دقیقه و آب گرم  25)شاهد( به مدت 

به منظور بررسی اثر تیمارها بر انبارمانی طوالنی مدت در  میوه پرتقال( 300 ( )در مجموعنمونهیوه به عنوان م 8تکرار ) و سهتیمار 

انجام گرفت. برای  120و  60برداری در روزهای درصد انجام گردید. نمونه 85درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 0±5/2دمای بحرانی 

در این  ، میوه ها به مدت دو روز در دمای آزمایشگاه قرار گرفتند.هاشاخصگیری ه ای قبل از اندازهعمر قفس شرایط شبیه سازی

 ،دکوربیک اسیآساسیدیته کل،  ، ماده های جامد محلولکاهش وزن، درصد شاخص سرمازدگی،  پژوهش تغییرهای سفتی بافت میوه،

زیم های کاتاالز و پراکسیداز آنرنگ میوه، میوه،  پوست و گوشت  کلسیم مقدار، مالون دی آلدهید، ، نشت یون پتاسیمنشت یونی

 اندازه گیری شدند.

ن وز ها قبل و پس از خروج از انبار توزین شدند و با استفاده از رابطه زیر درصد کاهشبرای اندازه گیری درصد کاهش وزن میوه

  .(Rahman et al., 2016ها محاسبه شد )میوه
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درصد کاهش وزن =
اختالف وزن میوه ها قبل و بعد از هر دوره نگهداری

 وزن کل میوه
× 100 

 
ساخت   ATAGO-B933475سنج دیجیتالی مدل دستگاه قند( میوه از دستگاه TSSجامد محلول کل ) وادبرای اندازه گیری م

 (.Ramezanian et al., 2009سپس مقدار ماده جامد محلول به درصد بیان شد ) کشور ژاپن استفاده شد و

میلی لیتر  5نرمال اندازه گیری شد. برای این منظور از میوه های هر تیمار،  1/0( به روش تیتراسیون با سود TAاسیدیته کل )

به تدریج افزوده شد. مقدار سود  pH 2/8  دن بهنرمال تا رسی 1/0میلی لیتری ریخته و به آن محلول سود 100آب میوه در یک بشر 

    (.Varasteh et al., 2012مصرفی یادداشت شد.برای محاسبه اسیدیته کل از فرمول زیر استفاده شد)

 

(%) اسیدیته کل =  
میلی اکی واالنت اسید سیتریک× نرمالیته سود×مقدار سود مصرفی

میلی لیتر نمونه
×100 

 
برای اندازه گیری سفتی از پروب  اندازه گیری شد. (TA-XT2,UKاستفاده از دستگاه بافت سنج )مقدار سفتی بافت میوه با 

( برای فشرده شدن Nگرم استفاده شد. نیروی الزم بر حسب نیوتن ) 10میلی متری و نیروی فشردگی  35ای مسطح به قطر دایره

 (.Njombolwana et al., 2013ها گزارش شد )قطر میوه %10تا 

 عصاره از میکرولیتر 100ابتدا  شد. اندازه گیری (Dynamica, UK)اسپکتروفتومتر  دستگاه از استفاده با آسکوربیک اسید مقدار

میلی  9 با آن از میلی لیتر 1 سپس .شد یکنواخت انگشتی تکان دهنده با و شد آمیخته %1 اسید متافسفریک میلی لیتر 10 با میوه

 جذب نهایت در و داده تکان شدت به تکان دهنده انگشتی با و شد مخلوط لیتر در میکرولیتر 50 غلظت با دی کلروایندوفنول لیتر

 هایغلظت از شده تهیه استاندارد منحنی از استفاده با اسید شد. غلظت آسکوربیک خوانده نانومتر 515 موج طول در واکنش آمیخته

 (. AOAC, 2000شد ) محاسبه اسید آسکوربیک-ال مختلف

گرم( با چوب  1میلی متر ) به وزن  100دیسک به قطر  10تا  6های استوایی پوست میوه برای اندازه گیری نشت یونی از قسمت

میلی لیتر  10 داخل در سپس و شسته دیونیزه آب میلی لیتر 10 در دقیقه 1 به مدت پوست هایپنبه سوراخ کن برداشته شد. تکه

( EC1)الکتریکی اولیه  هدایت دقیقه، در دور 100 سرعت با شیکر روی گرفتن قرار ساعت 3 از پسگرفتند.  قرار موالر 2/0مانیتول 

 .شد اندازه گیری( ساخت کشور سویس Conductometer 644مدل)  Metrohm الکتریکی هدایت سنج دستگاه توسطمحلول توسط 

دقیقه قرار گرفت. پس از قرار گرفتن در دمای محیط  5درجه سلسیوس به مدت 100گرم  آب حمام در هانمونه حاوی محلول سپس

 محاسبه زیر فرمول از استفاده با نشت یونی درصد ( میزانEC2و هم دما شدن با محیط با اندازه گیری مجدد هدایت الکتریکی ثانویه )

 (. Wang et al., 2014شد )

EC(%) =  
(EC1) هدایت الکتریکی اولیه

(EC2) هدایت الکتریکی ثانویه
× 100 

 

 ,Flame photometer Model PFP7برای نشت یون پتاسیم، مشابه آنچه که برای نشت یونی بیان شد انجام شد و از دستگاه

JENWAY  گیری نشت اولیه و نشت کل یون پتاسیم استفاده شد. مشابه نشت الکترولیت درصد ساخت کشور انگلستان برای اندازه

 (.Lurie and Klein, 1991نشت یون پتاسیم به صورت درصدی از نشت کل محاسبه شد )

درصد نشت یون پتاسیم = نشت اولیه نشت کل × 100⁄  
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-و اختالل پوستی هایلکه دارای هایمیوه گرفت. قرار بررسی مورد نمونه برداری هایزمان از یک هر در هامیوه سرمازدگی شاخص

 پوستی تعداد لکه با )مالیم، 1صدمه(، صفر )بدون صورت به سرمازدگی آسیب نمره شدند. شمارش سرمازدگی از ناشی ظاهری های

 سرمازدگی که آسیب هاییمیوه کل مجموع تقسیم از سرمازدگی آسیب اندازه گیری شد. بندیگروه )شدید( 3 و )متوسط(2 کم(،

شد  محاسبه زیر فرمول از با استفاده سرمازدگی شاخص میزان و آمد به دست تیمار هر در میوه کل بر اندداده نشان ظاهری

(Sapitnitskaya et al., 2006.) 

شاخص سرمازدگی =
درجه سرمازدگی)∑ × (تعداد میوه مربوط به آن

4 × تعداد کل میوه ها
 

 های آنتی اکسیدانی کاتاالز و پراکسیدازعصاره گیری جهت سنجش فعالیت آنزیم

گراد را در نیتروژن درجه سانتی -80داری شده در دمای گرم نمونه برگ منجمد نگه 5/0برای استخراج عصاره آنزیمی، ابتدا، 

میلی لیتر بافر استخراج فسفات پتاسیم به  2میلی متری منتقل گردیدند. سپس  2های طور کامل سائیده و به میکروتیوپ مایع به

گراد سانتریفیوژ شده درجه سانتی 4مای در د rpm13000دقیقه با  15آن اضافه و به خوبی ورتکس شدند. محلول حاصل به مدت 

   14000دور با دقیقه10 به مدت و شده منتقل لیتریمیلی 5/1های از سمپلر برداشته و به میکروتیوپو پس از آن فاز رویی با استفاده 

rpm  فعالیت میزان بعدی هایگیریاندازه و جهت گردید جدا رویی محلول سپس. شد سانتریفیوژ سانتیگراد، درجه 4 دمای در 

 ها استفاده گردید. آنزیم

 50( استفاده شد. براساس این روش Dhindsa et al., 1981و همکاران )دینسا آنزیم کاتاالز از روش  گیری میزان فعالیتاندازه

 15( و pH =7مول بافر فسفات پتاسیم )میلی 50گیری کاتاالز که شامل لیتر محلول اندازهلیتر از عصاره استخراج با یک میلیمیکرو

مدت یک دقیقه با دستگاه متر به نانو 240مول پراکسید هیدروژن بود، مخلوط گردید. سپس جذب آن در طول موج میلی

ازای  جذب در دقیقه به اساس تغییرات واحدبر فعالیت آنزیمی ( قرائت شد.ساخت کشور ژاپن visible-T60uv مدل اسپکتوفتومتر )

 گردید. تر بافت گیاهی محاسبههر گرم وزن

لیتر بافر میلی 79/2پراکسیداز شامل لیتر برای میلی 3برای سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز، محلول واکنش در حجم نهایی

 100موالر و 1/ 2میکرولیتر پراکسیدهیدروژن، 100موالر،  0/ 6میکرولیتر گایاکول 100(،  =7pHموالر)میلی 25فسفات سدیم 

تغییرات اساس بر فعالیت آنزیمیگیری شد نانومتر اندازه 470بود. تغییر جذب محلول واکنش در طول موجمیکرولیتر عصارة آنزیمی

 .(Chance and Maehly, 1955) گردید تر بافت گیاهی محاسبهازای هر گرم وزن جذب در دقیقه به واحد

)قرمزی  *a )درخشندگی یا روشنی(، *L، ساخت ژاپن( به صورت CR400/4Pها با دستگاه رنگ سنج ) مدل شاخص رنگ میوه

( و میزان خلوص رنگ )کروما( بااستفاده ازفرمول های زیر محاسبه ˚Hueآبی( اندازه گیری شد و زاویه فام ) -)زردی  *bسبزی( و –

 (.Giménez et al., 2016شد )

𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚𝑎 =  √a2 + b2              𝐻𝑢𝑒˚ = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
 𝑏∗

𝑎∗
 

پراکسیداسیون محصول  به عنوان( مالون دی آلدهاید تشکیل میزان ارزیابی با بافت، در غشایی هایلیپید پراکسیداسیون میزان

شد.  تعیین واکنش مسبب ماده به عنوان  اسید تیوباربیتوریک کاربرد و با (Heath and Packer, 1968)  پکر و هیث لیپیدی( به روش

 هر مالون دی آلدهاید محتوای .شدساخت شرکت بیوتک آمریکا استفاده  Epochبرای این منظور از دستگاه میکروپلیت ریدر )مدل 

 مقدار از نانومتر 600 در شده خوانده عددی مقدار کردن کم با و متر سانتی بر موالر میلی 155 خاموشی ضریب از استفاده با نمونه

 شد.  گزارش تازه گرم وزن هر در میکرومول برحسب و محاسبه نانومتر 532 در جذب عددی

 درجه 450 دمای( در میوه پوست) نمونه از شده تهیه پودر از گرم یک میوه، و گوشت  پوست کلسیم مقدار گیری اندازه برای

 50 فالسک یک درون جوش آب با و افزوده نرمال 3 اسید کلریدریک لیتر میلی 5 گرم، هر ازای به .شد تبدیل خاکستر به سلسیوس

 مقدار تمام .شد گیری اندازه اتمی جذب دستگاه توسط کلسیم مقدار سپس .شد رسانده لیتر میلی 50 حجم به و ریخته لیتری میلی
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 SASاز نرم افزار  استفاده با هاداده یواکاو. (Meyers et al., 2003) شد گزارش گرم بر کیلوگرم وزن خشکمیلی اساس بر کلسیم

 انجام شد. % 5در سطح احتمال  LSDتوسط آزمون  هانیانگیم سهیو مقا 4/9نسخه 

 

 نتایج و بحث

 کاهش وزن

. وجود نداشت در کاهش وزن داری این پژوهش نشان داد بین تیمار آب سرد و آب گرم شاهد در طی انبارمانی  تفاوت معنی نتایج

برهمکنش زمان انبار مانی و غلظت های مختلف   (.1جدول )اما بین تیمارهای مختلف نسبت به شاهد تفاوت معنی داری مشاهده شد

طوری که کمترین درصد کاهش  به ودبا گذشت زمان کاهش وزن میوه اتفاق افتاده ب ( نشان داد که1ترکیبات کلسیم )جدول 

درصد همراه با آب گرم بدست آمد و بیشترین درصد کاهش 3ماه انبارمانی در تیمارنانوکالت کلسیم  2در (درصد 93/1)وزن

تیمار دمایی  (.1)جدول  بدست آمد در طول دو ماه انبارمانی درصد همراه با آب گرم 6در تیمارکلرید کلسیم  (درصد 47/14)وزن

روز انبارمانی در مقایسه با شاهد داشت. تیمار نانوکالت کلسیم  120همراه با کلسیم تاثیر معنی داری بر درصد کاهش وزن در طی 

کاهش  زانیمدر این خصوص، است. با آب گرم نسبت به تیمار کلرید کلسیم با آب گرم از دست دادن رطوبت بیشتر جلوگیری کرده 

کالت  شده با  نانو ماریت یهاوهیاز سه برابر و حدود پنج برابر م شیب ب،یبه ترت م،یکلس دیکلر زیشاهد و ن یمارهایدر ت وهیوزن م

وزن به دلیل  ( کاهش 20et alRanjbar ,.20شود )پذیری باالترمیواکنش و جذب بیشترذرات ریز نانو سبب بدلیل  بوده است. میکلس

(. از آنجا که کلسیم یکپارچگی و انسجام غشا پوست میوه را Shafiee et al., 2010افتد )عرق و فعالیت متابولیکی اتفاق میتنفس، ت

 et alRanjbar ,.دهد )شود و تنفس میوه را کاهش میکم از میوه می کند، منجر به استحکام باال و از دست دادن رطوبتحفظ می

2018 .) 

ها، از طریق فعال شدن آنزیم پکتین متیل ردند که در طی تیمار گرمایی میوه( بیان کValero et al., 2002همکاران ) لرو وو

شوند که با کلسیم درونی متصل شده و باعث مقاومت بیشتر سلول ها به آنزیم پکتین با متوکسیل پایین ایجاد میاستراز، گروه های 

 10درجه سلسیوس به مدت  45های لیمو تیمار شده با آب ردند. همچنین بیان کردند که میوهگسلولی میهای تجزیه کننده دیواره 

گزارش کردند غوطه  (Lamikanra and    Watson, 2004)واتسون  والمیکانرا  دقیقه به طور معنی داری از کاهش وزن جلوگیری کرد.

تنفس و  تریندقیقه پایین 3درصد برای  5/1در محلول الکتات کلسیم درجه سلسیوس  4های خرد شده در دمای ور کردن طالبی

درجه سلسیوس به همراه داشتند. تیمار  25های تیمار شده در دمای محیطی ز کاهش میزان رطوبت نسبت به میوهخسارت ناشی ا

 عرق دارد.ت دمایی همراه با ترکیبات کلسیمی نقش موثری در کمتر کاهش یافتن وزن میوه در اثر تبخیر و

 

 جامد محلول  مواد

این پژوهش نشان داد بین تیمار آب سرد و آب گرم )شاهد( بر مواد جامد محلول میوه پرتقال در طی انبار مانی  تفاوت معنی نتایج 

)جدول  تیمار آب گرم سبب افزایش مواد جامد محلول درطی انبار مانی شده است (.1جدول )داری بین هر دو تیمار وجود داشت

های مختلف ترکیبات کلسیم بر مواد جامد محلول میوه پرتقال نشان داد که کمترین مواد اثرات برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت(.1

درصد همراه با آب گرم بدست آمد و بیشترین مواد جامد 3ماه انبارمانی در تیمارنانوکالت کلسیم  4در ( درصد 80/8)جامد محلول

بدست   ماه انبارمانی 4ر طی د آب گرم %3و کلرید کلسیم  تیمار شاهد آب گرمدر ( درصد 73/15و  درصد33/15ترتیب به)محلول 

 ,.Ali et alهمکاران ) در طی انبارمانی با کاربرد تیمار گرمایی و آب گرم  مواد جامد محلول افزایش نشان داد. علی و (.1آمد)جدول 

مانند قندها، اسیدها، تواند در شروع پیری پس از برداشت میوه که در رابطه با ترکیباتی ( مشاهده کردند که کلسیم می2013

( بیان کردند که Rivera-López et al., 2005و همکاران ) لوپز -ریوراها و همچنین با توجه به بافت میوه تاثیر بگذارد. آنتوسیانین

 TSSیابد. عالوه بر این میوه های فلفل دلمه ای تیمار شده با نانوکلسیم قبل از برداشت میوه در طی انبارمانی افزایش می TSSمیزان 
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( گزارش کردند Torres et al., 2017و همکاران )تورس (. Amini et al., 2016مانی داشتند )ری نسبت به میوه شاهد در طی انبارکمت

( گزارش نمودند که کلرید کلسیم Akhtar et al., 2010همکاران )و اختر میوه با کاربرد کلسیم در سیب کاهش یافته است.  TSSکه 

اثر معنی داری بر میزان مواد جامد محلول میوه ازگیل ژاپنی داشته است. بیان کردند که افزایش مقدار مواد جامد محلول درطول 

عث تحقیقات نشان داده که تیمار گرمایی بامدت انبارمانی، شاید به دلیل هیدرولیز پلی ساکاریدها و تغلیظ شدن عصاره میوه باشد. 

جامد  های فرازگرا افزایش مواد(. در میوهKlein and Lurie, 1994) شودلول و اسیدهای ارگانیک در سیب میحفظ مواد جامد مح

های ساکاروز، ددهد. تجزیه نشاسته پیش از بلوغ میوه، منبع عمده قنیل نشاسته به قندهای محلول رخ میمحلول بیشتر به دلیل تبد

میوه می شود. میوه مرکبات نافراگزا بوده و افزایش مواد جامد محلول نمی تواند به  گلوکز و فروکتوز می باشد که سبب شیرین شدن

پرتقال بدلیل از دست رسد که افزایش مواد جامد محلول در بنابراین به نظر می. (Rapisarda et al., 2008دلیل تبدیل نشاسته باشد )

 ستنف کلسیم با کاهش .شدمواد جامد محلول که تیمار نانو کالت کلسیم سبب بهبود  (Kelebek et al., 2009) بودهدادن آب میوه 

 (. Dong & Wang, 2018کند ) می جلوگیری محلول جامد مواد افزایش از و داده کاهش را وقوع پیری سرعت اتیلن تولید و

 

 اسیدیته کل 

اری بین دقال در طی انبار مانی تفاوت معنیاین پژوهش نشان داد بین تیمار آب سرد و آب گرم شاهد بر اسیدیته کل میوه پرتنتایج 

بر اسیدیته قابل تیتراسیون کلسیم  برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت تیمارهای مختلف  اثر (.1)جدول هر دو تیمار وجود نداشت

درصد همراه با آب گرم   6در تیمار نانوکالت کلسیم  درصد(  786/0)ماه انبارمانی بیشترین مقدار اسیدیته  دودار بود. در طی معنی

درصد همراه  6ماه انبارمانی در تیمار های کلرید کلسیم  4در  ( درصد 573/0و  567/0ترتیب به) اسیدیتهبدست آمد. کمترین مقدار 

در طی انبار مانی مقدار اسیدیته کاهش نشان  (.1همراه با آب سرد بدست آمد )جدول درصد6و نانوکالت کلسیم  و سرد با آب گرم

د به دلیل نقش توانکاهش اسیدیته در طی انبارمانی میداد وکاهش اسیدیته با کاربرد ترکیبات کلسیم و تیمار دمایی به تاخیر افتاد. 

ر د با نانو کالت کلسیم حفظ بهتر اسیدیته در میوه های تیمار شدهرسد که نظر میبه(. Ghafir et al., 2009اسیدها در تنفس باشد )

ی تواند اثر مثبتمیه ک بوده این پروسه اسیدها درو کاهش مصرف  تنفس کاهش پروسهزمان برداشت و در طی انبارمانی به دلیل 

(. نقش کلسیم در به تاخیر انداختن رسیدن میوه وکاهش تولید اتیلن Cordenusi et al., 2003)باشد  داشتهروی طعم و ویتامین ث 

 Manganaris)  همکاران و منگناریسو میزان تنفس تایید شده است، بنابراین سرعت تغییرات اسیدیته قابل تیتر را کاهش می دهد. 

et al., 2007)  و همکاراناسحاق  هلو ودر میوه (Ishaq et al., 2009)  در میوه زردالو گزارش کردند که کلرید کلسیم در هنگام

 Amini etبل برداشت افزایش می یابد )در فلفل شیرین توسط نانو کلسیم ق اسیدیته از طرفی،کند. انبارمانی اسیدیته را حفظ می

al., 2016.) 

 

 سفتی بافت میوه 

ماه انبارمانی بیشترین  2و   4دار بود. در طی معنیاثر برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت تیمارهای مختلف بر سفتی بافت میوه 

بدست  سلسیوسدرجه  45آب درصد همراه با  3نانوکالت کلسیم تیمار در  (نیوتن 28/52و  78/49ترتیب به) مقدار سفتی بافت میوه

 نداشتند. کمترین مقدار سفتیسلسیوس درجه  45درصد همراه با آب 6ی با تیمار کلرید کلسیم تفاوت معنی دارآمدکه از نظر آماری 

در این  (.1ماه انبارمانی بدست آمد )جدولو دو  تیمار شاهد آب سرد طی چهار ماهبافت میوه در  (نیوتن 80/29و  97/24ترتیب به)

 ن،یشاهد بوده است. همچن ماریاز ت شتریب درصد 62 ،یماه انبارمان 4در  درصد 3نانو کالت  ماریدر ت وهیبافت م یسفت زانیمرابطه، 

ظ حف عمل کرده است. وه،یبافت م یدر حفظ سفت میکلس دیکلر یمارهایبهتر از ت درصد 27در آب گرم، تا  درصد 3نانو کالت  ماریت

رداشت و در زمان انبارمانی  به دلیل نقش کلسیم در ایجاد ثبات در استحکام با استفاده  از نانو کلسیم  وکلرید کلسیم در زمان ب

ظ لسیم ایجاد کند و منجر به حفپکتیک تعامل ایجاد کرده و پکتات کتواند با اسید (. کلسیم میHirschi, 2004غشای سلولی است  )

اعث نرم شدن کلسیم فعالیت آنزیمهایی را که ب(. Lee et al., 2003ساختار دیواره سلولی و افزایش سفتی دیواره سلولی میوه شود )
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(. تیمار نانو کلسیم و کلرید کلسیم همراه با آب گرم نسبت به شاهد استحکام باالتری Chuni et al., 2010کند )می شوند را تنظیم می

یم بر ن اثرات کلرید کلسبه دلیل نفوذ بیشتر نانوذرات و جذب بهتر سلول های گیاهی باشد.پیش از ای را نشان داد که ممکن است

( در مورد میوه هلو پیشنهاد Navjot et al., 2010و همکاران )ناوجت (. Hussain et al., 2012میزان سفتی میوه گزارش شده است )

بات شود. تیمار دمایی همراه با ترکیام بافت میوه در طی انبارمانی میکرد که استفاده از کلسیم باعث کاهش نرم شدن و حفظ استحک

 شود.به تاخیر افتادن نرم شدن میوه میکلسیم باعث 

 

 آسکوربیک اسید 

با  ومانی تفاوت معنی دار وجود داشت بر آسکوربیک اسید در طی انبار شاهد  نتایج نشان داد که بین تیمار آب سرد و گرم 

نشان داد که از نظر آماری تفاوت معنی داری باهم نداشتند. اثر برهمکنش  کاهشگذشت زمان آسکوربیک اسید در هر دو تیمار 

 ماه انبارمانی بیشترین مقدار آسکوربیک اسید دودار بود. در طی معنیزمان انبارمانی و غلظت تیمارهای مختلف بر آسکوربیک اسید 

. از طرف دیگر، (1بدست آمد)جدول گرمدرصد همراه با آب  3کلسیم  نانو کالتدر تیمار  لیتر عصاره(میلی 100گرم در میلی 59/80)

شاهد  ماریتبرابر میزان آن در  8/2حدود در آب گرم،  درصد 6 میشده با نانوکالت کلس ماریت یهاوهیدر م دیاس کیآسکورب یمحتوا

 دیاس کیآسکورب زانیم شیدر افزا میکلس دیکلر یمارهایبهتر از ت درصد 20تا  ،مینانوکالت کلس یمارهای، تبه طور کلیبوده است. 

( گزارش کردند که ویتامین ث نسبت به دیگر مواد Veltman et al., 2000و همکاران )ولتمن  پرتقال، عمل کرده است. یهاوهیدر م

( بیان Spinardi, 2005) اسپیناردی باشد.کسیداسیون خیلی حساس به تجزیه میو انبارمانی به دلیل ا مغذی در طی فرآیند مصرف

صال شود و با این کار از اتآن میکرد که غوطه وری کلسیم روی مقدار ویتامین ث موثر است. کلسیم با اتصال به غشاء باعث پایداری 

کند ودر واقع حفظ سالمتی  غشاهای زیستی کمک میهای آزاد و گونه های فعال اکسیژن به غشاء جلوگیری کرده و به رادیکال

همکاران  و کند. شفیعیدانت ها نظیر اسید آسکوربیک را حفظ کرده و از تجزیه اسید آسکوربیک جلوگیری مینقش آنتی اکسی

(Shafii et al., 2010) را ث ویتامین کلسیم حاوی سلسیوس درجه 45 در دمای فرنگیتوت هایمیوه غوطه وری که نمودند گزارش 

آسکوربیک اسید با تیمار نانو کالت که با نتایج این پژوهش در راستای حفظ بیشتر  کندمی حفظ شاهد به نسبت باالتری در سطح

 کلسیم همسویی دارد.

 

 نشت یون پتاسیم و نشت یونی

رم اشت و تیمار آب گبر نشت یونی در طی انبار مانی تفاوت معنی دار وجود د شاهد نتایج نشان داد که بین تیمار آب سرد و گرم

انبارمانی  ماه 2در طی  دار بود.معنییونی داشت. اثر برهمکنش زمان انبارمانی و تیمارهای مختلف بر نشت یونی بر نشت تاثیر کمتری 

درصد همراه با آب سرد  6کلرید کلسیم شاهد آب سرد و در تیمار  (درصد 89/41و  79/39ترتیب )به کمترین مقدار نشت یونی

 4درصد همراه با آب گرم، به ترتیب، بیش از  6درصد  و  3تیمارهای نانوکالت کلسیم ماه انبارمانی،  2در  (.1بدست آمد )جدول

نتایج نشان داد که بین ها شده است. بیشتر از تیمارهای شاهد، موجب جلوگیری از نشت یونی در میوه ،درصد 2درصد و بیش از 

ار وجود داشت و تیمار آب سرد تاثیر بهتری بر نشت یون تیمار آب سرد و گرم بر نشت یون پتاسیم در طی انبار مانی تفاوت معنی د

ماه انبارمانی  2دار بود. در طی معنیپتاسیم داشت. اثر برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت تیمارهای مختلف بر نشت یون پتاسیم 

ست آمد. کمترین مقدار نشت درصد همراه با آب گرم بد 6در تیمار کلرید کلسیم  (درصد 13/94) بیشترین مقدار نشت یون پتاسیم

در این  (.1بدست آمد )جدولدرصد همراه با آب سرد  3رمانی در تیمار نانوکالت کلسیم ماه انبا 4در  (درصد 98/62) یون پتاسیم

درصد بیشتر از تیمارهای نانوکالت  40درصد تا حدود  1خصوص، میزان نشت یون پتاسیم در تیمارهای کلرید کلسیم، از حدود 

 ,.Marangoni et alباشد )نشت یونی شاخصی کارا در ارزیابی میزان نفوذپذیری و سالمت غشاءها میگزارش شده است . کلسیم،

 تیمار با آب گرم و ترکیبات کلسیم در کاهش و پیش (. با افزایش مدت زمان انبارمانی نشت الکترولیت ها و نشت یون پتاسیم1996

( الگوی تغییرهای نشت یونی در رقم های انار ملس یزدی و گل گزی 1389و راحمی ) شدت این شاخص ها مشهود بود. میردهقان



 

9 
 

 یکپارچگی و نفوذپذیری ارزیابی برای اصلی شاخص یک یونی نشتترش را گزارش کردند که در طی انبار مانی کاهش نشان داده است. 

 Wang). شودمی استفاده پایین دمای در انبارشده میوه سرمازدگی میزان برای مهم نشانگر عنوانبه کلی، طوربه و است ای یاخته غشای

et al., 2014) افزایش  میزان بنابراین .دهد تغییر را غشا ساختار و دهد افزایش را لیپید پراکسیداسیون تواندمی سرما تنش این، بر افزون

 هایپیدایش نشانه از پیش معمول طوربه که است سرمایی آسیب به حساس هایبافت هاینشانه از نشت یونی افزایش و غشا نفوذپذیری

تواند انسجام غشا بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که کلسیم می در .(Lado et al., 2016) پذیردمی صورت سرمازدگی

 (.Bitencourt et al., 1999) پالسما یی را بهبود بخشد و در نتیجه آسیب سرمایی را کاهش دهد

 سرمازدگیشاخص 

این پژوهش نشان داد بین تیمار آب سرد و آب گرم شاهد بر شاخص سرمازدگی میوه پرتقال در طی انبار مانی  تفاوت  نتایج

. اثر برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت و بیشترین درصد سرمازدگی را نشان دادند معنی داری بین هر دو تیمار وجود نداشت

و  051/0ترتیب به) مقدارشاخص سرمازدگی کمترینماه انبارمانی  4دار بود. در طی معنیتیمارهای مختلف بر شاخص سرمازدگی 

در  یشاخص سرمازدگبه عنوان مثال،  (.2)جدول بدست آمد گرمدرصد همراه با آب  6و  3در تیمار نانوکالت کلسیم  درصد(083/0

 هایبرابر شاخص سرمازدگی در میوه 10برابر و تا بیش از  12، به ترتیب، تا بیش از میکلس دیکلر یمارهایت زیشاهد و ن یمارهایت

 4درصد، تا بیش از  6 میکلس تنانوکال ماریت راستا، همیندر . گیری شدرم، اندازهدر آب گ درصد 3 میشده با نانوکالت کلس ماریت

 ازدگیشاخص سرمبه طور کلی، های پرتقال، عمل کرده است. کاهش شاخص سرمازدگی میوهدر  برابر، بهتر از تیمارهای کلرید کلسیم

های تیمار شده به میوه یافت و میوه های شاهد به طور معنی داری نشانه های سرمازدگی بیشتری نسبت کاهشدر دوره انبارمانی 

و  ربیعی .(Lado et al., 2016شود )سرمازدگی در پوست میوه محسوب می محل اصلی بروز آسیبنشان دادند. غشای یاخته ای 

درجه سلسیوس به  55دقیقه و یا آب گرم  5درجه سلسیوس به مدت  45( میوه های انار رقم میخوش را با آب گرم 1393رحمانی )

درجه سلسیوس انبار کردند و گزارش کردند که میوه های تیمار شده با  3ماه در انبار سرد با دمای  4ثانیه تیمار و به مدت  5مدت 

شاهد، درصد کاهش وزن و آسیب سرمازدگی کمتری داشتند و میزان تاثیر گذاری مثبت تیمار آب گرم  آب گرم نسبت به میوه های

( گزارش کردند که تیمار آب گرم سبب کاهش میزان آسیب Wang et al., 2012و همکاران ) وانگ درجه سلسیوس بیش تر بود. 45

درجه سلسیوس شد. به طور مشابه، با اعمال تیمار آب گرم  7دمای روز انبارمانی در  5سرمازدگی میو ه های تیمار شده موز پس از 

. (Sapitnitskaya et al., 2006درجه سلسیوس کاهش یافت ) 2میزان آسیب سرمازدگی در میوه های گریپ فروت انبار شده در دمای 

از ذرات کلسیم از طریق نفوذ  بررسی روی میوه آووکادو گزارش شده است که شدت عالئم مشاهده شده سرمازدگی با استفاده در

 (.Chaplin et al., 1980)یافت تحت خالء کلرید کلسیم کاهش 

 و پراکسیداز کاتاالز های آنزیم

بر آنزیم کاتاالز در طی انبار مانی  تفاوت معنی داری بین هر دو  داد بین تیمار آب سرد و آب گرم شاهد این پژوهش نشاننتایج 

ماه انبارمانی  4دار بود. در طی معنیتیمار وجود داشت. اثر برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت تیمارهای مختلف بر آنزیم کاتاالز 

در تیمار  (واحد آنزیم در دقیقه در گرم وزن تر 532/1کاتاالز ) فعالیت آنزیم افزایش نشان داد به طوری که بیشترین مقدار آنزیم

بین تیمارهای کلسیم در طی انبارمانی در   بدست آمد. کمترین مقدار فعالیت آنزیم کاتاالز گرمدرصد همراه با آب  6کلسیم  کلرید

 (.2بدست آمد )جدول سرددرصد همراه با آب  6وکالت کلسیم درصد همراه با آب سرد و آب گرم و نان 3تیمار های کلرید کلسیم 

نتیجه های این پژوهش نشان داد بین تیمار آب سرد و آب گرم )شاهد( بر آنزیم پراکسیداز در طی انبار مانی  تفاوت معنی داری بین 

 ماه 4دار بود. در طی معنیهر دو تیمار وجود نداشت. اثر برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت تیمارهای مختلف بر آنزیم پراکسیداز 

در گرم واحد آنزیم در دقیقه  019/1و  137/1ترتیب، به) انبارمانی فعالیت آنزیم افزایش نشان داد به طوری که بیشترین مقدار آنزیم 

بدست آمد. کمترین مقدار  درصد همراه با آب گرم 3کلرید کلسیم و  گرمدرصد همراه با آب  6در تیمار نانوکالت کلسیم ( وزن تر

ماه انبارمانی در تیمار  2بین تیمارهای کلسیم در طی ( ترواحد آنزیم در دقیقه در گرم وزن  165/0) فعالیت آنزیم پراکسیداز 

نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم ها در طی دوره انبارمانی افزایش  (.2درصد همراه با آب  سرد بدست آمد )جدول 3نانوکالت کلسیم 



 

10 
 

آنزیمهای آنتی اکسیدانی تشکیل رادیکال آزاد را متوقف و ممکن است سبب توقف زنجیره واکنتش های اکسیداسیون نشان داده است. 

و یا سبب اتصال الکترون به آنها شده و  وکاهش آسیب رادیکال های آزاد شود و ممکن است انرژی رادیکال های آزاد را کاهش داده

های شاهد فعالیت های انارتیمارشده با کلسیم در مقایسه با میوهمیوه (.Yousefpour Dokhanieha et al., 2013آنها را پایدار نمایند)

دهد که دهند. نتایج نشان میهای کاتاالز و سوپراکسید دیسموتاز و فعالیت کمتری از پراکسیداز را نشان میبسیار باالتری از آنزیم

(. Ramezanian and Rahemi, 2011شوند )های انار میهای آنتی اکسیدانی باعث ایجاد مقاومت در برابر سرمازدگی در میوهآنزیم

پراکسیداز ( نشان داد که یون کلسیم باعث کاهش آسیب سرمایی و فعالیت ELhallali et al., 2003و همکاران )ایل هااللی مطالعه 

ارتباطی بین فعالیت ( Ranadive and Haard, 1972) رانادیو و هاردشود. ه های دخیره شده در انبار سرد میدر گوشت وپوست میو

رسد که یون کلسیم برای فعالیت پراکسیداز ضروری در دیواره سلولی میوه ها شناسایی کردند. به نظر می 1لیگنینی شدنپراکسیداز و 

قابل شناسایی 3 شود که توسط ایزوپراکسیدازبه ساختاری می 2طع از زنجیره های پلی گاالکترونباعث ایجاد اتصال متقااست زیرا 

ست نسبت به شاهد بد بیشترین مقدار آنزیم کاتاالز در تیمارهای ترکیبات کلسیم .(Penel et al., 1999; Bagheri et al., 2015است )

 ,.Ali et al( و زردالو )Akhtar et al., 2010)مد. گزارش شده است که تیمارهای کلسیم فعالیت باالی کاتاالز را در ازگیل ژاپنی آ

2013bی، سیدانهای آنتی اکش فعالیت آنزیمکند. کاهش نشت یونی از طریق تیمار کلسیم باعث افزایی سرد حفظ می( در طی انبارمان

 (.Mortazavi et al., 2007شود )دیواره سلولی میارچگی و استحکام یکپ

 

 و کروما(  هیوزاویه  ،*Lرنگ پوست میوه )

و کروما در طی انبار مانی  تفاوت معنی داری بین هر دو  *Lاین پژوهش نشان داد بین تیمار آب سرد و آب گرم شاهد بر نتایج 

 3در تیمار کلرید کلسیم   *Lماه انبارمانی در آّب گرم کمتر بود. بیشترین مقدار  2تیمار وجود نداشت اما برای میزان زاویه فام در 

 4در طی   (120/61و  500/64ترتیب ه)ب درصد همراه با آب سرد و آب گرم 3ونانوکالت کلسیم  (743/63) درصد همراه با آب گرم

یشترین (. ب2بین تیمارهای کلسیم در طی انبارمانی بین تیمارها  متغییر بود )جدول *Lبدست آمد. کمترین مقدار ماه انبارمانی 

درصد  6وتیمار کلرید کلسیم  (268/72) درصد همراه با آب گرم 3ماه انبار مانی در تیمارکلرید کلسیم  2در طی  هیومقدار زاویه 

درصد  6ت کلسیم در تیمار نانوکال( 977/70)  هیوبدست آمد و کمترین میزان زاویه ماه انبارمانی  4( طی 266/75)همراه با آب گرم 

ماه انبارمانی  4در طی (  729/67و   090/68ترتیببه) بدست آمد. بیشترین مقدار کروما ماه انبارمانی  4همراه با آب سرد در طی 

 (463/48و  019/48ترتیب به) بدست آمد. کمترین میزان کروماو سرد درصد همراه با آب گرم  3در تیمار های کلرید کلسیم 

 مهمترین از یکی رنگ (.2بدست آمد )جدول  و سرد  گرمدرصد همراه با آب  6ماه انبارمانی در تیمار نانوکالت کلسیم  4درطی

به عنوان شاخص تمایل رنگ  *aبه عنوان شاخص روشنایی،  *Lشاخص  .است هامیوه کیفیت و برداشت از پس عمر ارزیابی ویژگیهای

 میوه کل رنگ تفاوت ارزیابی برای شاخصهاییبه عنوان شاخص تمایل رنگ بین آبی و زرد هستند و به عنوان  *bبین سبز و قرمز و 

 رنگ از هایشاخص به عنوان (°Hue)هیومقدار زاویه  و رنگ شدت و شدگی اشباع مقدار عنوانبه کروما شاخص .گردندمی محسوب

به ترتیب بیانگر  270و  180، 90رنگ قرمز و زاویه های  دهندهنشان درجه 360 یا صفر زاویه از آن مقدارهای که گرددمی محسوب

 (.Giménez et al., 2016باشد )رنگهای زرد، سبز و آبی می

نتیجه های بدست آمده نشان دادند که تیمارها بر رنگ پوست میوه پرتقال اثر معنی دار داشتند. تیمار کلرید کلسیم همراه با 

های رنگ در میوه پرتقال در طی انبارمانی گردید. دلیل به همراه آب گرم سبب افزایش شاخصآب گرم بهتر از تیمار نانوکلسیم 

تواند به دلیل  سرمازدگی باشد که از روشنایی میوه ها کاسته و با تیره تر شدن شاهد میهای میوه و کروما در هیو زاویه، *Lکاهش 

(. میوه مرکبات نافرازگرا هستند و در طی رسیدن وبلوغ سرعت Giménez et al., 2016وکروما کاهش یافت ) هیورنگ پوست زاویه 

                                                           
1- Lignification 

2 - Polygalacturonan chains 

3 - Isoperoxidase 
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کند و تغییرهای رسیدن پس از برداشت همچنان در ی نمیست میوه از این فرایند پیروتنفس و سطح تولید اتیلن کمی دارند، اما پو

د و رنگ های کاروتنوئیدی که زیر پوست قرار دارند ندهدهد. در مرکبات با گذر زمان سبزینه خود را از دست میپوست میوه رخ می

با به تاخیر انداختن پیری بر مقدار رنگ پوست اثر (. گزارش شده است که کلسیم Ramezanian et al., 2018طاهر می شوند)

وکرومای بیشتری نسبت به میوه های دیگر و به ویژه شاهد  هیوهای تیمار شده با کلرید کلسیم روشنایی، زاویه میوهگذارد. می

 (.1396تواند نشان دهنده کاهش سرعت بلوغ توسط کلسیم باشد )دادگر و همکاران ،ه میداشتند ک

 

 میوه پوست ( MDAید )مالون دی آلدهمحتوای 

ید در طی انبار مانی  تفاوت معنی شاهد بر محتوای مالون دی آلده این پژوهش نشان داد بین تیمار آب سرد و آب گرمنتایج  

ار دمعنید محتوای مالون دی آلدهیداری بین هر دو تیمار وجود داشت.  اثر برهمکنش زمان انبارمانی و غلظت تیمارهای مختلف بر 

ماه  4بین تیمارهای کلسیم در طی میکرو مول در هر گرم وزن تازه(  0424/0) بود. کمترین مقدار محتوای مالون دی آلدهید 

روز دوره انبارمانی  بین میزان  120پس از طی  (.2بدست آمد )جدول  گرم درصد همراه با آب 6انبارمانی در تیمار نانوکالت کلسیم 

ی تیمار د در میوه هازان مالون دی آلدهید پوست در میوه های شاهد و تیمار شده تفاوت معنی دار مشاهده شد. میآلدهیمالون دی 

انو کالت اکسیدانی  در تیمار نهای آنتیبیشترین فعالیت آنزیماز آنجایی که . شده به خصوص نانوکلسیم همراه با آب گرم کمتر بود

ظ از طریق حفکلسیم  آلدئید را نشان دهد.حتوای مالون دیمار توانست کمترین میاین تحاصل گردید بنابراین درصد   6کلسیم 

کلسیم نه تنها  تیمار. (Amini et al., 2016شود )در شبکه سلولی می ا سبب کاهش نشت یونی و فسفولیپید ماهیت و یکپارچگی غش

اکسیدانی تیهای آنسیگنال اکسیداتیو و تنظیم کردن فعالیت آنزیمتواند در انتقال میدهد بلکه ساختار غشاء را تحت تاثیر قرار می

 . (Jiang & Huang et al., 2000نقش داشته باشد )

میوه ها در طی انبارمانی سرد  در حفظ ساختار یاخته ای وکیفیت پوست و کلسیم  این موید کارا بودن پیش تیمار آب گرم

یش ابند و پیها افزایش میآلدهید در واکنش به سرمازدگی بافتباشد. در واقع میزان پراکسیداسیون چربی ها و مقدار مالون دی می

 Ma etو همکاران ) ما (.1399نند از میزان بروز این فرایندها بکاهند )تقی پور و همکاران، تواتیمار های موثر با ایجاد مقاومت می

al., 2014 تواند در دقیقه پیش از انبارمانی می 10دت درجه سلسیوس برای م 45کردند که اعمال پیش تیمار آب گرم ( گزارش

الون اتیلن ومحتوای م های تیمار شده از سفتی بیشتر و نرخ تولیدهای کیوی موثر باشد. میوهکاهش نشانه های سرمازدگی در میوه

 .کم تر برخوردار بودند دی آلدهید

 پوست میوهکلسیم گوشت و 

درصد   6و تیمار  انبار مانی بود روز 120 ، نتایج نشان داد که میزان کلسیم گوشت میوه کمتر از پوست در طی3با توجه به جدول 

بر گرم میلی 44183و  7/36756 ترتیب ) به روز انبارمانی بیشترین میزان کلسیم گوشت و پوست میوه 60نانو کالت کلیسم پس از 

  نانو کالت کلیسم درصد  6 در پوست و  روز 60پس از  نانو کالت کلیسم درصد  3اگرچه با تیمارهای را نشان داد.  گرم وزن خشک (

 6نانو کالت  ماریدر ت وهیدر گوشت و پوست م میکلس زانیمنی اختالف معنی داری را نشان نداد. اروز انبارم 120پس از  در گوشت 

 هایماریت مقدار آن در ماهه( 2 ی)در انبارمانبرابر  2حدود ماهه( و  4 ی)در انبارمان برابر 8/2 ب،یآب گرم، به ترت همراه بادرصد  

 6 مینانوکالت کلس ماریپرتقال در ت وهیدر گوشت و پوست م میکلس ییعنصر غذا زانیرابطه، م نیشاهد، گزارش شده است. در ا

 وریغوطهاست که  گزارش شده بوده است. میدکلسیکلر یمارهایاز ت شتریب درصد، 52از  شیتا ب و 49از  شیب ب،ی، به ترتدرصد 

 اینکه نبدو داده افزایش برداشت از قبل کاربرد با مقایسه در توجهی قابل طوربه را کلسیم مقدار تواندمی برداشت از پس کلسیم

دهای نانو کالت کلسیم که سبب کاربرد کوبا توجه به نتایج پژوهش حاضر (.1394د )کرم نژاد و همکاران،کن ایجاد میوه در آسیبی

ت تواند بدلیل تکنولوژی نانو بوده که سبب افزایش نسبشده می ی نسبت به کلرید کلسیمانافزایش میزان کلسیم طی دوره انبارم

طور کلی، تیمار نانو کالت به. (Ranjbar et al., 2018)  میزان جذب کلسیم را افزایش داده استنفوذ بیشتر و  سطح به حجم شده و 

 موثرتر باشدنسبت به شاهد  گوشت میوهکلسیم توانست در غنی سازی کلسیم پوست و 
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 نتیجه گیری کلی 

درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  2±5/0شود که در شرایط انبارمانی سرد با دمای های  این پژوهش استنباط مییافتهاز مجموع 

با کاربرد تیمار دمایی همراه با ترکیبات کلسیم بدون کاهش کیفیت  محلیدرصد میتوان تا مدت دو ماه میوه های پرتقال رقم  85

ظاهری ها، نشانه های جهی در میزان آب از دست دهی میوهماه انبارمانی سرد افزایش معنی دار و قابل توچهار نگهداری نمود. پس از 

ین خسارات تریکی از اصلیفتد. اهای انبار شده اتفاق میست میوهد پوها و محتوای مالون دی آلدهیولیتآسیب سرمازدگی، نشت الکتر

مار تی ه، نانو کالت کلسیم کمترین کاهش وزن را در دو ماه انبارداری نسبت بباشدها میوارده در طی انبارداری کاهش وزن در میوه

اری دترین عوامل تاثیر گذار بر ماندگاری و افزایش عمر انبار. با توجه به این که عنصر کلسیم از مهمکلرید کلسیم نشان دادشاهد و 

سازی این عنصر در گزینه مناسبی جهت غنیدرصد نسبت به شاهد و کلرید کلسیم  6و  3شود، تیمار نانو کالت ها محسوب میمیوه

 هک میزان مواد جامد محلول نیز باشد ول پراکسیداسیون چربی غشاء میید که محصوئآلدمالون دیدر رابطه با ها شناخته شد. میوه

و  TSSکمترین میزان حاوی  ،نانو کالت کلسیم شده در تیمارهای میوه ،یابدمی طی روند پیری افزایش در در زمان رسیدن میوه و

  درصد و میزان سفتی بافت در تیمار نانو کالت کلسیم 6و  3در تیمار نانو کلسیم میزان آسکوربیک اسید  .بوده است آلدئیدمالون دی

درصد میزان کلسیم گوشت و پوست  6نانو کالت کلسیم  بیشتر از شاهد و کلرید کلسیم برآورد شد.پس از دو ماه انبارداری  درصد 3

دت افزایش به دلیل بهبود و تخفیف شپیش تیمار آب گرم به همراه ترکیبات کلسیم  فزایش نفوذپذیری بهبود بخشید.بدلیل ا میوه را

با بروز آسیب سرمازدگی در پوست میوه ها تیماری کارا و قابل توصیه به منظور نگهداری میوه های پرتقال در  های مرتبط شاخص

بترین عنوان مناستوان بهنانو کالت کلسیم را می هایمارهای این پژوهش، تیبنابراین با توجه به یافتهشرایط انبارمانی سرد است. 

  کرد.لسیم میوه و افزایش عمر انبارداری پرتقال پیشنهاد کسازی تیمار به منظور غنی

 سپاسگزاری

 انشداز دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز برای در اختیار گذاشتن امکانات الزم برای انجام این پژوهش و نیز از مدیریت شرکت 

 بنیان صدور احرار شرق، برای مساعدت بی دریغشان در زمینه انجام این پژوهش، تشکر و قدرانی می شود.
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 بر برخی خصوصیات میوه برهمکنش مدت زمان انبار مانی و تیمارهای مختلف کلسیم - 1جدول 
Table 1 - The interaction between the duration of Mani storage and different calcium treatments on some fruit 

characteristics 
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 تیمار
Treatment 

 انبارمانی)ماه(
Storage(month) 

کاهش 

 )%(وزن
Weight 

Loss 

TSS)%( 
اسیدیته 

 کل)%(

سفتی بافت 

 )نیوتن(
Tissue 

firmness 

(Newton's) 

آسکوربیک 

-اسید )میلی

 100گرم در 

میلی لیتر 

 عصاره(

نشت یونی 

)%( 
Ionic 

leakage, 

نشت یون 

 پتاسیم)%(
Potassium 

leakage 

 شاهد آب سرد1

Control 

cold water 

2 6.38b-e 12.43d-f 0.742 b 29.80 fg 28.42 h 39.79 i 86.62 c 

 4 4.88fg 13.63cd 0.721 

bc 24.97 g 21.15 i 65.93 bc 67.23 k 

 شاهد آب گرم2

Control 

warm 

water 

2 7.00b 14.66a-c 0.737 b 35.68 c-f 38.27 gh 48.24 f-h 83.48 d 

 4 4.86fg 15.33a 0.630 d 34.51 d-f 27.66 k 48.10 f-h 63.67 l 

کلرید کلسیم 

آب  درصد 3

 سرد

Calcium 

chloride 

3% cold 

water 

2 6.17b-e 15.10ab 0.633 d 33.55 ef 50.64 fg 48.10 f-h 80.31 fg 

 4 5.32e-g 15.73a 0.623 

de 35.31 c-f 47.78 g 70.01 a 72.68 ij 

کلرید کلسیم 

آب  درصد 3
 گرم

Calcium 

chloride 

3% warm 

water 

2 4.26g 12.80de 0.677 c 42.40 bc 78.32ab 48.76 fg 77.74 h 

 4 5.42d-f 13.70b-d 0.593 e 39.01 b-f 74.16 b 57.60 d 82.63de 

 6کلرید کلسیم 

 آب سرد درصد

Calcium 

chloride 

6% cold 

water 

2 6.27b-e 12.00ef 0.613 

bc 40.01 b-e 69.77 d 41.89 i 80.97 fg 

 4 5.40ef 15.56a 0.573 f 36.73 c-f 64.21 d 59.55 d 90.97 b 

 6کلرید کلسیم 

 گرمآب درصد 

Calcium 

chloride 

6% warm 

water 

2 14.47a 10.36g 0.713 

bc 
45.85 ab 79.07 ab 48.83 f-h 94.13 a 

 4 5.96b-f 15.83a 0.567 f 45.51 ab 75.16bc 69.86 a 72.49 ij 
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 ندارند. معنی داری تفاوت LSDآزمون  %5 احتمال سطح در هستند، مشابه حرفهای دارای که میانگین هایی ستون هر در

 .درجه سلسیوس 45گرم  = آب2درجه  سلسیوس؛       20 آب سرد =1 

In each column, the means that have similar words are not significantly different at the 5% probability level of the 

LSD test. 

  1 =cold water 20 degrees Celsius; 2= hot water 45 degrees Celsius 

 

 

 

نانوکالت 

 3کلسیم 

 آب درصد

Calcium 

nanochelate 

3% cold 

water 

2 2.38h 11.96ef 0.662 c 41.66 b-d 61.24 de 51.30 e 57.50 m 

 4 5.67c-f 11.06fg 0.594 e 39.78 b-e 55.01 e 69.11 a 62.98 l 

نانوکالت 

 3کلسیم 

 گرمآب درصد 

Calcium 

nanochelate 

3% warm 

water 

2 1.93h 10.36g 0.740 b 52.28 a 80.59 a 46.15 h 79.75 g 

 4 6.60bc 8.80h 
0.580 

ef 49.78 a 75.71bc 63.58 c 81.58 ef 

نانوکالت 

 6کلسیم 

 آب سرد درصد

Calcium 

nanochelate 

6% cold 

water 

2 2.80h 11.90ef 0.633 d 39.68 b-e 76.65 ab 49.69 ef 80.04 g 

 4 6.88b 12.80de 0.583 f 38.89 b-f 66.09d 68.58 a 66.65 k 

نانوکالت 

 6کلسیم 

 گرمآب درصد 

Calcium 

nanochelate 

6% warm 

water 

2 2.90h 11.40e-g 0.786 a 39.79 b-e 78.18 ab 47.05 gh 71.86 j 

 4 6.53b-d 10.30g 0.693 c 41.95 bc 76.15 b 66.11 b 73.59 i 
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. بر برخی خصوصیات میوه برهمکنش مدت زمان انبار مانی و تیمارهای مختلف کلسیم - 2جدول   

Table 2 - The interaction of the storage time of Mani and different calcium treatments on some 

fruit characteristics 

 تیمار
treatment 

 انبارمانی)ماه(
Storage(month) 

شاخص 

سرمازدگی 

)%( 

کاتاالز 

)واحد 

آنزیم 

 دردقیقه در

-گرم وزن

 (تر

پراکسیداز)واحد 

دقیقه آنزیم در 

 (تررم وزندر گ
L* 

 زاویه فام
Hue˚ 

 کروما

مالون دی 

آلدئید 

 میکرومول)

گرم  هر در

 تازه( وزن

 شاهد آب سرد1

Control 

cold water 

2 0.617 ab 0.436 ef 0.290 ghi 51.252 

defg 
71.934 

cde 

56.972 

cdefgh 
0.0525 c 

 4 0.641 a 0.253 i 0.239 hi 54.820 

def 73.278 bc 59.186 

cdef 
0.0439 gh 

 شاهد آب گرم2

Control 

warm 

water 

2 0.585 bc 0.277 hi 0.285 ghi 50.642 

efgh 
51.395 f 

51.967 

ghij 
0.0568 b 

 4 0.633 ab 0.385 efg 0.213 hi 49.933 

efgh 
73.101 

bcd 
55.310 

defghi 
0.0428 h 

 3کلرید کلسیم 

 آب سرد درصد

Calcium 

chloride 

3% cold 

water 

2 0.583 bc 0.351fgh 0.619 d 52.933 

efgh 
72.135 

cde 

58.017 

cdefg 
0.0594 b 

 4 0.550 cd 0.717 c 0.756 c 61.975 ab 71.582 

cde 
67.729 a 0.0482 de 

 3کلرید کلسیم 

 گرمآب  درصد

Calcium 

chloride 

3% warm 

water 

2 0.516 d 0.301 ghi 0.421 ef 50.767 

efgh 75.268 a 

57.243 

cdefgh 
0.0456 efg 

 4 0.513 d 0.571 c 1.019 ab 63.743 a 74.850 ab 68.090 a 0.0440 gh 

 6کلرید کلسیم 

 آب سرد درصد

Calcium 

chloride 

6% cold 

water 

2 0.518 d 0.318 ghi 0.385 efg 50.287 

efgh 
73.038 

bcd 

53.530 

efghij 
0.0537 c 

 4 0.116 gh 0.437 ef 0.942 b 61.050 

abc 
72.221 

cde 
64.721 

ab 
0.0485 d 

 6کلرید کلسیم 

 گرمآب درصد 

Calcium 

chloride 

6% warm 

water 

2 0.549 cd 0.446 e 0.459 e 49.372 

fgh 73.241 bc 

54.393 

defghij 

0.0571 b 

 4 0.166 efg 1.532 a 0.952 b 56.712 

bcd 75.266 a 60.166 

bcd 
0.0467 def 
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نانوکالت 

 3کلسیم 

 آب درصد

Calcium 

nanochelate 

3% cold 

water 

2 0.212 e 0.301 ghi 0.165 i 49.262 

fgh 
71433 

cde 

51.074 

hij 
0.0571 b 

 4 0.202 ef 0.768 c 0.430 ef 64.500 a 74.404 ab 62.584 

abc 
0.0485 d 

نانوکالت 

 3کلسیم 

 گرمآب درصد 

Calcium 

nanochelate 

3% warm 

water 

2 0.152 fg 0.961b 0.643 cd 48.862 gh 71.194 de 

52.877 

fghij 
0.0591 b 

 4 0.051i 1.015 b 1.106 ab 61.120 ab 72.446 

cde 
59.888 

bcde 
0.0479 de 

نانوکالت 

 درصد 6کلسیم 

 آب سرد

Calcium 

nanochelate 

6% cold 

water 

2 0.161 efg 0.297 ghi 0.323 fgh 45.077 h 71.792 

cde 

48.954 

ij 
0.0517 c 

 4 0.116 gh 0.981b 0.455 ef 56.957 

bcd 70.977 e 48.463 j 0.0451 

fgh 
نانوکالت 

درصد  6کلسیم 

 گرمآب 

Calcium 

nanochelate 

6% warm 

water 

2 0.133 gh 0.749 c 1.01 ab 52.883 

defg 74.850 ab 

52.092 

ghij 
0.0637 a 

 4 0.083 hi 0.971 b 1.137 a 55.253 

cde 
72.149 

cde 
48.019 j 0.0424 h 

 ندارند. معنی داری تفاوت LSDآزمون  %5 احتمال سطح در هستند، مشابه حرفهای دارای که میانگین هایی ستون هر در

 .درجه سلسیوس 45= آب گرم 2درجه  سلسیوس؛       20 آب سرد =1 

In each column, the means that have similar words are not significantly different at the 5% probability level of the 

LSD test. 

  1 =cold water 20 degrees Celsius; 2= hot water 45 degrees Celsius. 
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بر میزان کلسیم گوشت و پوست میوه )کیلوگرم بر گرم  برهمکنش مدت زمان انبار مانی و تیمارهای مختلف کلسیم - 3جدول 

 وزن خشک(

Table 3 - The interaction of the storage time of mani and different calcium treatments on the amount 

of calcium in the flesh and skin of the fruit (mg/g dry weight) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندارند. معنی داری تفاوت LSDآزمون  %5 احتمال سطح در هستند، مشابه حرفهای دارای که میانگین هایی ستون هر در

 .درجه سلسیوس 45= آب گرم 2     درجه  سلسیوس؛  20 آب سرد =1 

In each column, the means that have similar words are not significantly different at the 5% probability level of the 

LSD test. 

  1 =cold water 20 degrees Celsius; 2= hot water 45 degrees Celsius. 

 

 تیمار
treatment 

 انبارمانی)ماه(
Storage(month) 

کلسیم 

 گوشت

کلسیم 

 پوست
 شاهد آب سرد1

Control cold water 
2 

15226j 21113j 

 4 11533.3k 15227k 

 شاهد آب گرم2

Control warm water 
2 

19400i 21667j 

 4 13133.3k 21517j 

 آب سرد درصد 3کلرید کلسیم 

Calcium chloride 3% cold water 
2 

22561.7h 24550hi 

 4 19643.7i 22417ij 

 گرمآب  درصد 3کلرید کلسیم 

Calcium chloride 3% warm water 
2 

22761.7gh 26433f-h 

 4 24816.7f 24903hi 

 آب سرد درصد 6کلرید کلسیم 

Calcium chloride 6% cold water 
2 

23730fh 28917ef 

 4 25500f 24483hi 

 گرمآب درصد  6کلرید کلسیم 

Calcium chloride 6% warm water 
2 

24620fg 32767d 

 4 25050f 26083gh 

 آب درصد 3نانوکالت کلسیم 

Calcium nanochelate 3% cold water 
2 

25650ef 35570c 

 4 27800d 28312e-g 

 گرمآب درصد  3نانوکالت کلسیم 

Calcium nanochelate 3% warm water 
2 

29946.7c 37750bc 

 4 27566.7de 30233de 

 آب سرد درصد 6نانوکالت کلسیم 

Calcium nanochelate 6% cold water 
2 

33916.7b 42867a 

 4 29333.7cd 37013bc 

 گرمآب درصد  6نانوکالت کلسیم 

Calcium nanochelate 6% warm water 
2 

36756.7a 44183a 

 4 36756.7a 39683b 
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Post harvest Application of Hot Water, Calcium Chloride and Calcium Nano-Chelate Fertilizer 

on Amelioration of Chilling Injury and Extending the Shelf Life of Sweet Orange  

 
Abstract  

 
 

Introduction  

Low temperature storage is the most important method used to preserve harvested products. 

Keeping products at low temperatures, above the freezing point up to 10 degrees Celsius, can cause 

frost damage in fruits and vegetables, especially tropical and subtropical products. The use of heat 

treatments as safe, organic and alternative physical methods is increasing, these treatments are 

used to maintain the quality after harvesting and also to prevent frostbite of garden products. Also, 

one of the recommended methods to reduce fruit waste is to increase the calcium concentration of 

the fruit by using calcium solutions. Calcium is one of the most important mineral elements that is 

involved in determining the quality of the fruit and its shelf life. The research conducted on the 

use of nano fertilizers in some species of fruit trees has shown their potential role in improving the 

yield of the product and the physical and chemical properties of the fruitThis study was conducted 

to investigate the effect of postharvest treatments of calcium chloride and nano chelated calcium 

fertilizers on chilling injury and physiological characteristics of local orange fruits stored at 2 ±0.5° 

C and 85% relative humidity for 60 to 120 days. 

Materials and Methods  
In this research, orange fruits of the local cultivar Citrus sinensis at the stage of commercial 

maturity based on the taste index (10TSS/TA⋍) were prepared from Darab city of Fars province 

and transferred to the Physiology Laboratory of Horticultural Sciences Department of Shiraz 

University. Then the fruits were disinfected with 2% sodium hypochlorite and washed with 

distilled water. Treatments included calcium chloride and nano chelated calcium fertilizers at 

different concentrations of zero, 3 and 6 dissolved in cold water (20°C) and hot water at 45 °C for 
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25 and 15 min, respectively. Sampling was done on days 60 and 120. To simulate shelf life 

conditions, before measuring the parameters, the fruits were kept at laboratory temperature for two 

days. In this research, the changes in fruit tissue firmness, freezing index, weight loss percentage, 

soluble solids, total acidity, ascorbic acid, ion leakage, potassium ion leakage, malondialdehyde, 

calcium content of fruit skin and flesh, fruit color, catalase enzymes and peroxidase were 

measured. Data analysis was done using SAS software version 4.9 and comparison of averages 

was done by LSD test at 5% probability level. 

Results and Discussion  
There was a significant difference between nano chelated calcium and calcium chloride in 

calcium enrichment in pulp and fruit skin Calcium chloride and nano chelated calcium treatments 

dissolved in hot water reduced weight loss, soluble solids content, acidity, ascorbic acid, ion 

leakage and malondialdehyde and the activity of the antioxidant enzymes catalase and peroxidase. 

Nano chelated calcium increased calcium content by 44% in fruit skin and up to 41% in fruit pulp 

compared to calcium chloride. Nano chelated calcium 3 and 6 % showed more stability in fruit 

weight (159 and 400%, respectively) compared to calcium chloride after two months of storage. 

After 60 and 120 days of storage, the content of ascorbic acid in fruits treated with 6 nano chelated 

calcium was 73% higher than calcium chloride. Nano chelated calcium 3 % compared to calcium 

chloride prevented 39.6 of potassium ion leakage during 60 days of storage. The amount of 

ascorbic acid in the 3% and 6% nano calcium treatment and the tissue hardness in the 3% nano 

calcium chelate treatment after two months of storage were estimated to be higher than the control 

and calcium chloride. Calcium nano chelate 6% improved the calcium content of fruit flesh and 

skin due to increased permeability. Warm water pretreatment with calcium compounds is an 

efficient and recommendable treatment for the preservation of orange fruits in cold storage 

conditions due to the improvement and reduction of the severity of the increase in indicators related 

to the occurrence of frost damage in the skin of fruits. 

Conclusions 
One of the main damages during storage is weight loss in fruits, calcium nano chelate showed 

the least weight loss in two months of storage compared to the control and calcium chloride 

treatments. Due to the fact that calcium is one of the most important factors affecting the shelf life 

of fruits. It was found that dipping fruits in calcium compounds dissolved in hot water and 

application of nano chelated calcium 6 % led to a significant effect on improving and maintaining 

the orange fruit quality during cold storage. 
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