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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

اثر کلریدکلسیم و بستهبندی پالستیکی نانو دکو ایتالیایی بر خواص کیفی و بیوشیمیایی
میوه انار رقم شیشه کب نگهداری شده در انبار سرد
مهدی خیاط ،*1سوسن چمنیاصغری 2و فرید مرادینژاد

3

(تاریخ دریافت -1312/1/11 :تاریخ پذیرش)1312/11/2 :

چکیده
انار ( ،)Punica granatum L.از مهمترین میوههای نیمهگرمسیری ایران میباشد که از لحاظ اقتصادی دارای جایگاه ویژژهای اسژت
لذا کیفیت پس از برداشت آن بسیار مهم میباشد در این تحقیق اثر تیمارهای پس از برداشت (کلریدکلسژیم و پوشژش پالسژتییی
نانو دکو) ،بر خصوصیات فیزییوشیمیایی میوه انار شامل وزن آریل (دانه انار) ،رنگ پوسژت ،pH ،مژواد جامژد محلژوو ،ویتژامین ،
فعالیت آنتی اکسیدانی ،آنتوسیانین و فنل کل میوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیرار در رقم شیشه کب
اجرا شد فاکتور اوو تیمار کلریدکلسیم در غلظتهای  1 ،0/5 ،0و  8درصد بژه روش غوطژهوری و فژاکتور دو نژو پوشژش در دو
سطح پوشش پالستییی نانو دکو و عد پوشش بود پس از نگهداری به مدت دو ماه در دمای  5±1درجه سانتیگژراد ،نتژای بیژانگر
عد کاهش وزن در میوههای تیمار شده با کلریدکلسیم بود تیمار کلریدکلسیم سبب کاهش  ،pHافزایش شاخصهای رنژگ پوسژت
و فعالیت آنتیاکسیدانی میوه شد باالترین فعالیت آنتیاکسیدانی در غلظت دو درصد و مولفههای رنگ در غلظژتهژای  0/5درصژد
مشاهده شدند بیشترین میزان ویتامین و آنتوسیانین به ترتیژب در تیمژار دو درصژد و  0/5درصژد کلریدکلسژیم مشژاهده شژد
مقایسه میانگین اثرات متقابل کلریدکلسیم و پوشش نانو دکو نشان داد که بیشترین میزان مواد جامد محلوو مربوط بژه میژوههژای
شاهد به میزان 11/10برییس بود
کلمات کلیدی :آنتوسیانین ،آنتیاکسیدان ،پس از برداشت ،پوشش نانو دکو ،کلریدکلسیم

 -1استادیار گروه علو باغبانی ،دانشیده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند
 - 8دانشجوی کارشناسیارشد گروه علو باغبانی ،دانشیده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند
 - 3دانشیار گروه علو باغبانی ،دانشیده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند
٭ پست الیترونیکmhdkhayat@birjand.ac.ir :
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محدودکننده دوره انبارداری انار میتوان به صدمات ناشی از
سرما به دلیل نگهداری در دماهای پایینتر از  5درجه
سانتیگراد ،گندیدگی ،کاهش وزن به دلیل کاهش آب و
دانسیته طبیعی پوست اشاره کرد (لئو ایز پائولو)8001 ،1
صدمات ناشی از سرما را میتوان با کمک روشهای استفاده
از اتمسفر اصالح شده در محیط انبار ،گر کردن موقتی
محیط (آرتیس 1و همیاران ،)8000 ،استفاده از قارچیش
(تدفورد 2و همیاران ،)8005 ،نگهداری در انبار با اتمسفر
اصالح شده و پوشش دادن میوه با فیلمهای پالستییی (لئو

مقدمه
میوه انار بدلیل ترکیبات فعاو زیستی همچون فالونوئیدها،
و دیگر خصوصیات ارزشمند
اسیدهای فنلی ،ویتامین
دارویی نقش مهمی در سالمتی انسان دارد (زارعی1و
همیاران)8010 ،
کیفیت خوب میوه انار مربوط به صفات شیل و اندازه مناسب
میوه ،رنگ پوست ،رنگ دانه ،مقدار آب ،قند و اسیدیته است
و تفاوت زیادی بین ژنوتیپها از نظر این شاخصها وجود
دارد که به طور عمده تحت تأثیر شرایط محیطی نیز قرار
میگیرند صفات مهم دیگر شامل نر دانه بودن ،مقاومت به
تركخوردگی ،مقاومت به آفات و امراض از خصوصیات مهم
بازارسانی و انبارداری میوه است (مارس )8000 ،8در
انبارداری انار ،مشیلی که وجود دارد این است که در دمای
کمتر از  5درجه سانتیگراد پس از دو ماه ،میوه انار به شدت
دچار سرمازدگی میشود (راحمی )1313 ،از طرفی در دمای
باالتر از  5درجه سانتیگراد افت وزن و پوسیدگی در
میوههای انار رخ میدهد (مرادینژاد 3و همیاران)8013 ،
بدین منظور استفاده از روشهای مناسب انبارداری میتواند
به بهبود صادرات این محصوو کمک قابل توجهی نماید
وضعیت برداشت ،حمل و نقل و نگهداری انار در ایران و
ضایعات حاصله در اثر کاربرد روشهای سنتی و بیدقتی در
امر برداشت تا عرضه به مصرفکننده بسیار زیاد است
ضایعات عمدتا ناشی از صدمه دیدگی میانییی است که
نهایتا باعث گندیدگی و فساد محصوو شده و یا در اثر تبخیر
شدید به دلیل عد استفاده از تیمارهای مناسب انبارداری
برای نگهداری مناسب این محصوو میباشد (رنجبر 1و
همیاران .)8001 ،اگرچه انار مانند سایر درختان میوه دارای
انوا زودرس ،میانرس و دیررس میباشد ولی اگر میوه انار
قبل از رسیدن برداشت گردد در معرض چروکیدگی و
صدمات میانییی بوده و فاقد قابلیت انبارمانی و صادرات
میباشد (پیمیزسی و ارکان )8003 ،5از مشیالت

ایز پائولو و همیاران )8001 ،و استفاده از ترکیبات

9GRAS

به همراه نگهداری در اتمسفر کنترو شده 10کاهش داد
استفاده از کلسیم در قبل و پس از برداشت از نابسامانیهای
پس از برداشت جلوگیری کرده ،رسیدن میوهها را به تأخیر
میاندازد و فساد پس از برداشت را کاهش میدهد (دی
سوزا 11و همیاران .)1111 ،کلسیم از طریق تأثیر بر سنتز و
اکسیداسیون فنلها نظیر فنیلآالنین آمونیالیاز ،18پراکسیداز،
پلیفنلاکسیداز نقش خود را در چرخه اسیدهای فنولیک
مشخص میسازد (کاستاندا و پرز )1111 ،13با کاربرد کلسیم
قبل و پس از برداشت میتوان مدت نگهداری میوه در انبار را
از طریق حفظ سفتی بافت میوه افزایش داد کلسیم باعث
کاهش سرعت پیری ،رسیدگی و ایجاد تحمل به پاتوژن و
کاهش حساسیت به سرمازدگی به وسیله به تأخیر انداختن
پیری دیواره سلولی و نگهداری و ثبات غشا و طوالنی کردن
ظرفیت غشا در انتقاو سیگناوهای سلولی میشود (براون11
و همیاران .)1115 ،تیمار کلسیم باعث کاهش تنفس،
کاهش تولید اتیلن و به تأخیر انداختن آغاز رسیدگی
میوههای سیب ،آووکادو و انبه میگردد (مانجاناریز 15و
همیاران8001 ،؛ جویز 11و همیاران .)8001 ،برای رفع این
6. Llu´ıs Palou
7. Artes
8. Tedford
9. Generally Recognized as Safe
10. Controlled atmosphere
11. De souza
)12. Phenylalanine ammonia lyase (PAL
13. Castaneda and Perez
14. Brown
15. Manganaris
16. Joyce

1. Zarei
2. Mars
3. Moradinezhad
4. Ranjbar
5. Pekmezci and Erkan
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منطقه از شاخهها جدا و در جعبههای مخصوص حمل انار
قرار داده شد و بالفاصله از باغ مورد نظر به آزمایشگاه
فیزیولوژی باغبانی ،دانشیده کشاورزی دانشگاه بیرجند
منتقل شد در آزمایشگاه میوههای آسیب دیده و
غیریینواخت جدا شده و میوههای سالم و یینواخت برای
اعماو تیمار آماده شدند به مدت دو دقیقه میوهها در محلوو
کلریدکلسیم تولیدی شرکت مرك کشور آلمان با فرموو
شیمیایی  CaCl2*2H2Oدر چهار سطح شاهد (آب مقطر)،
 1 ،0/5و  8درصد غوطهور شدند و پس از خشک شدن
سطح میوهها با جریان هوای مالیم ،تعدادی از میوهها بدون
بستهبندی و تعدادی در بستهبندی پالستییی نانو دکو
ساخت شرکت  Magic bagایتالیا با ضخامت  0/01میلیمتر
قرار داده شدند میوههای تیمار شده به مدت دو ماه در
دمای پن درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  15درصد و
میزان گاز دیاکسیدکربن  300پیپیا قرار گرفت و در
پایان ماه دو  ،از سردخانه خارج و برای بررسی خصوصیات
کمی و کیفی به آزمایشگاه منتقل شدند

مشیالت راهیارهای زیادی پیشنهاد شده است از آن جمله
میتوان به کاربرد پس از برداشت پوششهای مختلف و مواد
شیمیایی اشاره کرد که میتوانند موجب کاهش آسیبهای
سرمازدگی ،فساد قارچی و نیز افزایش عمر انباری و کیفیت
میوه شوند بنابراین استفاده از تیمارها و روشهای مناسب
پس از برداشت ،میتواند در حفظ ماندگاری میوه انار و
کاهش ناهنجاریهای انباری در آن موثر باشد
پژوهشگران زیادی در زمینه یافتن تیمار مناسب انبارداری و
اثر آن بر تغییر فیزییوشیمیایی میوه انار تحقیق کردهاند ،اما
یافتن بهترین تیمار انبارداری با توجه به امیانات موجود در
منطقه ،همچنین در ارقامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته
اند ،ضروری به نظر میرسد (رنجبر و همیاران )8001 ،برای
رفع این مشیالت راهیارهای زیادی پیشنهاد شده است از
آن جمله میتوان به کاربرد پس از برداشت پوششهای
مختلف و مواد شیمیایی اشاره کرد که میتوانند موجب
کاهش آسیبهای سرمازدگی ،فساد قارچی و نیز افزایش
عمر انباری و کیفیت میوه شوند بنابراین استفاده از تیمارها
و روشهای مناسب پس از برداشت ،میتواند در حفظ
ماندگاری میوه انار و کاهش ناهنجاریهای انباری موثر باشد
در این مطالعه تأثیر غلظتهای مختلف محلوو کلریدکلسیم
و استفاد از پوشش پالستییی نانو دکو در حفظ خواص
شیمیایی و فیزییی میوه انار در طی انبارداری مورد مطالعه
قرار گرفت

نحوه اندازهگیری صفات کمی
وزن تر پوست و وزن کل آریل
پوست و آریلهای میوه انار با دقت جدا شدند و وزن آنها به
وسیله ترازوی دیجیتاو با دقت  0/01اندازهگیری شد
(جهرمی 1و همیاران8002 ،؛ نادری بولداجی 8و همیاران،
)8002
حجم آبمیوه

مواد و روشها

پس از تهیه آبمیوه ،درصد حجم آبمیوه با استفاده از استوانه
مدرج محاسبه گردید ،به نحوی که پس از تخلیه آبمیوه در
استوانه مدرج ،درصد آبمیوه از طریق درجهبندی استوانه
مدرج مشاهده و یادداشت شد

نحوه اجرای آزمایش
برای این پژوهش از انار رقم شیشه کب فردوس به عنوان
مهمترین رقم تجاری خراسان جنوبی ،استفاده شد برای این
منظور از باغی با درختان هشت ساله که به صورت ردیفی و
همگن در یک خاك با بافت لو شنی و  pHبرابر با
 1/8- 1/1کاشته شده بودند و آبیاری هر  15-18روز ییبار
به صورت جوی و پشتهای صورت میگرفت ،استفاده شد این
ال تصادفی
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ً
انجا شد  18میوه برای هر تیمار به صورت  3نمونه در 1
تیرار استفاده شد میوهها در مرحله بلوغ تجاری و در اوایل
آبان ماه برداشت شدند میوههای انار مطابق برداشت معموو

نحوه اندازهگیری صفات کیفی
مواد جامد محلول
مواد جامد محلوو در آب میوه بوسیله رفراکتومتر دستی
(فا نگاری) اندازهگیری شد (رانگانا)8001 ،3
1. Jahromi
2. Naderiboldaji
3. Ranganna

12

خیاط و همیاران :اثر کلریدکلسیم و بستهبندی پالستییی نانو دکو ایتالیایی بر خواص کیفی و بیوشیمیایی
سبز =* )-aو * bبیانگر زردی یا آبیرنگ بودن( 2زرد =*،+b
آبی =* )-bاست همچنین شدت رنگ ،)C*( 1زاویه رنگ10
( )Hو شاخص قهوهای شدن )BI( 11با استفاده از رابطههای
زیر ،تعیین شدند (پاتر 18و همیاران:)8013 ،

 pHآبمیوه
برای اندازهگیری  pHآبمیوه از عصاره صاف شده آریل
استفاده شد و با استفاده از pHمتر دیجیتالی ( Mettler
 )Toledo, Switzerlandکالیبره شده با بافرهای چهار و هفت
در دمای  85درجه سانتیگراد قرائت شد
اندازهگیری اسید آسکوربیک (ویتامین ث)
مقدار اسید آسیوربیک توسط روش تیتراسیون  -8،1دی
کلروفنل ایندوفنل اندازهگیری گردید آبمیوه با رنگ سدیم
 -8،1دی کلروفنل ایندوفنل استاندارد تیتر شد تا زمانی که
رنگ صورتی کم رنگ (که به مدت  5تا  10ثانیه باقی
میماند) مشاهده شد (وو 1و همیاران)8018 ،

درحالیکه:

اندازهگیری آنتوسیانین

تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نر افزارهای
آماری  SASانجا شد و مقایسه میانگینها نیز با استفاده از
آزمون حداقل اختالف معنیدار حفاظت شده ( )FLSDدر
سطح احتماو پن درصد صورت گرفت

برای اندازهگیری آنتوسیانین از روش تغییرات اختالف
استفاده شد و محتوی آنتوسیانین به صورت میلیگر در
لیتر بیان شد (اسوین.)1115 ،8
pH

اندازهگیری فنل کل
محتوی فنل کل با استفاده از روش فولین سییالتو با استفاده
از دستگاه اسپیتروفتومتر اندازهگیری شد (چواه 3و همیاران،
)8002
اندازهگیری

فعالیت

آنتیاکسیدانی

نتایج و بحث
وزن دانه و آریل میوه
بررسی نتای نشان داد غوطهوری در کلرید کلسیم اثر معنی
داری بر میانگین وزن دانه میوه انار داشت (جدوو )1
کمترین وزن دانه ( 81/1گر ) در میوههای شاهد و بیشترین
وزن دانه مربوط به میوههای تیمار شده با کلرید کلسیم دو
درصد بود ( 11/1گر ) گرچه میوه انار پوست به نسبت
کلفت و ضخیمی دارد ،اما فضاهای زیادی در آن وجود دارد
که حرکت آزاد بخار آب را امیانپذیر میسازد و آن را به از
دست دادن رطوبت حساس میکند (کدیر 13و همیاران،
 )1121مهمترین عامل کاهش وزن میوه ،افزایش تعرق از
سطح میوه در طی دوره انبارمانی است (ناوجوت 11و
همیاران )8010 ،علت کاهش وزن کمتر در میوههای تیمار

(بازدارندگی

رادیکالهای آزاد)
فعالیت آنتیاکسیدانی با استفاده از روش  -8-8( DPPHدی
فنیل  -1پییریل هیدرازیل) اندازهگیری شد (ترکمن 1و
همیاران)8005 ،
سنجش رنگ پوست میوه
5

خصوصیات رنگ پوست میوه با استفاده از دستگاه رنگسن
( )TES135-TAIWANاندازهگیری شد نتای رنگ بر اساس
خصوصیات رنگ هانتر بیان شد که در آن * Lبیانگر
روشنایی a* ،1بیانگر قرمزی یا سبزی رنگ( 1قرمز =*،+a

8. Yellowness and Blueness
9. Chroma
10. Hue angle
11. Browning index
12. Pathare
13. Kader
14. Navjot

1. Wu
2. Swain
3. Chuah
4. Turkmen
5. Colorimeter
6. Lightness
7. Redness and Greenness
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محلوو در میوههای شاهد و همراه پوشش نانو دکو (11/25
درجه برییس) مشاهده شد که البته با میوههای شاهد و
بدون پوشش نانو دکو و همین طور با میوههای تیمار شده با
کلریدکلسیم  0/5درصد همراه با پوشش نانو دکو اختالف
معنیداری نداشت و کمترین میزان مواد جامد محلوو ،در
تیمار دو درصد کلریدکلسیم و بدون پوشش نانو دکو (11
درجه برییس) بدست آمد که با میزان آن در میوههای تیمار
شده با کلریدکلسیم دو درصد و همراه با پوشش نانو،
میوههای تیمار شده با کلریدکلسیم یک درصد ،همراه و
بدون پوشش نانو دکو و همین طور با میوههای تیمار شده با
کلریدکلسیم  0/5درصد و بدون پوشش نانو دکو اختالف
معنیداری نداشت که با نتای تحقیق روی گوجه فرنگی
(پیال 1و همیاران )8010 ،مطابقت دارد اما با نتای بدست
آمده در انار (مرادینژاد و همیاران )8013 ،و ازگیل (اختر2
و همیاران )8010 ،مطابقت نشان نمیدهد ییی از دالیل
افزایش میزان قند در طوو انبارداری میتواند در اثر کاهش
آبمیوه و تغلیظ محتویات آب میوه در طوو زمان انبارداری
باشد (سیاری و همیاران )8011 ،کاهش مقدار این صفت
در میوههای تیمار شده با کلریدکلسیم شاید به دلیل کاهش
سرعت تنفس و متابولیسم در بافت میوه و تاخیر در فرآیند
رسیدگی باشد (پیال و همیاران )8010 ،از آنجایی که درصد
مواد جامد محلوو به میزان مواد جامد و رطوبت میوه بستگی
دارد ،لذا افزایش مواد جامد محلوو میوههای بدون پوشش
احتماالً ناشی از کاهش میزان رطوبت میوه میباشد (ریب 1و
همیاران)8010 ،
مقایسه میانگینها نشان داد که میزان  pHدر میوههای
شاهد باالتر و دارای اختالف معنیداری نسبت به میوههای
تیمار شده با غلظتهای مختلف کلریدکلسیم در طی
انبارداری بود (جدوو  )1که با نتای بدست آمده در میوه
بلوبری رقم اونیل (آنجیلتی 10و همیاران )8010 ،مطابقت
دارد تغییرات  pHدالیل متفاوتی دارد و ممین است با توجه
به تأثیر بیوشیمیایی تیمارها در کند کردن تنفس و

شده با کلریدکلسیم ،حفظ سفتی بافت میوه و استحیا بافت
از طریق کاهش فعالیت آنزیمهای مسئوو تخریب ساختار
سلولی است که تبادالت گازی را کاهش میدهد (لوی 1و
همیاران )1111 ،کلسیم پیری را به تأخیر انداخته و باعث
کاهش میزان تبخیر و تعرق میشود مشابه نتای این
آزمایش ،در میوههای گالبی تیمار شده با کلریدکلسیم در
مقایسه با میوههای تیمار نشده در طوو  15روز دوره
انبارداری ،افت وزن کمتری را نشان دادند (مهاجان و
دهات )8001 ،8در مطالعات رمضانیان و همیاران ()8001
بر روی میوه انار مشخص شد که کاربرد کلسیم باعث افزایش
وزن میوه انار میشود
بررسی نتای نشان داد که اثر ساده کلریدکلسیم به طور
معنیداری مانع کاهش وزن آریلهای میوه انار طی دوره
انبارداری نسبت به میوههای شاهد شد (جدوو  )1که با
نتای حاصله در میوه آلو (والرو 3و همیاران8008 ،؛ الیاراز-
لوپژ 1و همیاران ،)8003 ،هلو (ناوجوت و همیاران )8010 ،و
کیوی (دیمیترویز و پاولینا )8005 ،5مطابقت دارد کلسیم با
اتصاو به گروههای فسفات ،کربوکسیالت ،فسفولیپیدها و
پروتئینهای سطوح غشاها باعث پایداری سلولی میشود
(پوویان )1122 ،1تجزیه واریانس دادهها نشان داد غوطهوری
میوههای انار در غلظتهای مختلف کلریدکلسیم و همچنین
بستهبندی با پوشش نانو دکو و اثر متقابل این دو تیمار ،اثر
معنیداری بر وزن میوه ،وزن پوست و حجم آبمیوه نداشت
(جدوو  )1و بین میانگین دادهها اختالف معنیداری وجود
نداشت (جدوو )8
مواد جامد محلول pH ،و اسید آسکوربیک میوه
نتای مقایسه میانگین نشان داد در طی انبارمانی اثر متقابل
کلریدکلسیم و پوشش نانو دکو بر میزان مواد جامد محلوو
میوهها معنیدار شد (جدوو  ،3شیل  )1و میزان مواد جامد
محلوو در مدت انبارداری نسبت به میوههای شاهد یک سیر
نزولی نشان داد به طوری که بیشترین میزان مواد جامد
1. Levy
2. Mahajan and Dhatt
3. Valero
4. Alcaraz-Lopez
5. Dimitrios and Pavlina
6. Poovaian

7. Pila
8. Akhtar
9. Rub
10. Angeletti
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فعالیتهای متابولییی باشد (جیرات 1و همیاران.)8001 ،
همچنین بررسی مطالعات قبلی نشان میدهد که کاهش
اسیدیته به علت تغییرات بیوشیمیایی ترکیبات آلی میوه طی
فرآیند تنفس بسیار محتمل است (دینگ 8و همیاران،
 )1112در تیمار شاهد افزایش در  pHمیتواند به دلیل
افزایش مواد جامد محلوو به دلیل شیستن پیتینهای
نامحلوو در سلووهای میوه باشد
نتای نشان داد باالترین مقدار اسید آسیوربیک در میوههای
تیمار شده با کلریدکلسیم دو درصد ( 0/21میلیگر در
 100گر ) مشاهده شد که با نتای به دست آمده در
میوههای سیب ،خربزهدرختی و ازگیل مطابقت دارد (میشرا،3
8001؛ محمود 1و همیاران8002 ،؛ اختر و همیاران،
 )8010کاهش از دست دادن ویتامین با افزایش غلظت
امالح کلسیمی سیر صعودی داشته است (جدوو  )1کلسیم
با اتصاو به غشاء باعث پایداری آن میشود و با این کار از
اتصاو رادییاوهای آزاد و گونههای فعاو اکسیژن به غشاء
جلوگیری کرده و به حفظ سالمتی غشاهای زیستی کمک
میکند و در حقیقت در مواجه شدن با رادییاو آزاد از تجزیه
اسید آسیوربیک برای از بین بردن رادییاو آزاد جلوگیری
میکند (اسپیناردی )8005 ،5کلسیم با افزایش فعالیت
آنزیم آسیوربات پراکسیداز ،اکسیداسیون سریع اسید
آسیوربیک را به تأخیر میاندازد (کاظمی 1و همیاران،
)8011

هیدروفالونوو  -1-ردوکتاز ( )DFRو آنتوسیانین سنتتاز
میباشند آنزیم  PALاولین آنزیم کاتالیزکنندهای است که
در مسیر تبدیل اسید آمینه فنیلآالنین به اسید سینامیک
ترانس دخالت دارد (پیترسون 1و همیاران)8001 ،
گزارشهای موجود گویای آن است که ساخت (سنتز)
آنتوسیانین در شرایط پس از برداشت حتی در انبار سرد نیز
میتواند ادامه پیدا کند و تیمارهای پس از برداشت میزان
ساخت و یا تخریب آنتوسیانین را تحت تأثیر قرار میدهد
(هولیرافت و کدیر1111 ،2؛ میجواو 1و همیاران8001 ،؛
واراسته 10و همیاران)8018 ،
لی 11و همیاران ( )8008در پژوهشهای خود بیان کردند
که کلسیم با تأثیرگذاری مثبت روی آنزیم ( PALفنیل
آالنین آمونیالیاز) باعث افزایش سنتز آنتوسیانین میشود در
واقع کلسیم بهعنوان یک پیا آور ثانویه عمل میکند
همچنین کاربرد پس از برداشت تیمار کلسیم در حفظ آنتی
اکسیدانهای غیرآنزیمی از قبیل فنل ،فالونوئیدها،
آنتوسیانین و آسیوربیک اسید موثر است (سلیمانیاقد  18و
همیاران)8013 ،
اثر غوطهوری میوه انار در سطوح مختلف کلریدکلسیم و
همچنین پوشش نانو دکوبر صفت فنل میوه معنیدار نشد
(جدوو )3هرچند که میزان فنل در طی انبارداری مقداری
افزایش پیدا کرد اما در جدوو مقایسه میانگین اختالف
معنیداری بین غلظتهای مختلف کلسیم در افزایش مقدار
فنل وجود نداشت (جدوو )1
نتای مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار کلریدکلسیم میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی نشان داد که میزان فعالیت آنتی
اکسیدانی در میوههای شاهد به طور معنیداری کمتر از
میوههای تیمار شده بود میزان فعالیت آنتیاکسیدانی در
میوههای تیمار شده با غلظت دو درصد کلریدکلسیم (35/8
درصد) دارای بیشترین مقدار بود که با مقدار آن در تیمار
کلریدکلسیم یک درصد ( 38/1درصد) اختالف معنیدار

1. Jitareerat
2. Ding
3. Mishra
4. Mahmud
5. Spinardi
6. Kazemi

7. Pettersen
8. Holcroft and Kader
9. Miguel
10. Varasteh
11. Li
12. Soleimani Aghdam

آنتوسیانین ،فنل کل و فعالیت آنتیاکسیدانی
تیمار  0/5درصد کلریدکلسیم منجر به افزایش معنیدار بر
میانگین آنتوسیانین نسبت به شاهد شد (جداوو  3و  ،)1اما
مقدار آنتوسیانین در میوههای شاهد و میوههای تیمار شده با
غلظتهای یک و دو درصد کلریدکلسیم اختالف معنیداری
نداشت سنتز آنتوسیانین در بخشهای مختلف گیاه تحت
کنترو آنزیمهایی شامل فنیل آالنین آمونیاالز (،)PAL
چالیون سنتتاز ( ،)CHSچالیون ایزومراز ( ،)CHIدی
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میوه افزایش یافته است (جدوو  )5که با نتای لی و همیاران
( )8008در میوه سیب مطابقت دارد شاخص  bنیز تحت
تأثیر تیمار کلریدکلسیم قرار گرفت و بیشترین مقدار آن
( )11/23در تیمار غلظت دو درصد کلریدکلسیم حاصل شد
همچنین مقایسه میانگین اثر پوشش نانو دکو نشان داد که
میزان شاخص  bدر میوههای بدون پوشش ،کمتر از
میوههای دارای پوشش میباشد (شیل  )1به عبارتی میوه
های بدون پوشش رنگ قرمز پوست را بیشتر حفظ کرده و
کمتر دچار رنگ پریدگی یا زردی پوست بودند بیشترین
مقدار شاخص هیو در میوههای شاهد و کمترین مقدار در
تیمار دو درصد کلریدکلسیم ثبت شد (جدوو  )5در مورد
شاخص هیو تفاوت معنیداری بین میوههای دارای پوشش و
فاقد پوشش مشاهده گردید (عد نمایش دادهها) شدت
رنگ (کروما) پوست با افزایش غلظت کلریدکلسیم سیری
صعودی نشان داد بهطوری که کمترین مقدار آن در
میوههای شاهد ( )11/51و بیشترین مقدار ( )51/11در
میوههایی که توسط کلریدکلسیم دو درصد تیمار شده بودند
بدست آمد که البته با غلظتهای یک و  0/5درصد
کلریدکلسیم تفاوت معنی داری نداشت (جدوو  )5شاخص
 a/bنسبت قرمزی به زردی رنگ پوست میوه را نشان
میدهد که بیشترین مقدار این شاخص در غلظت  0/5درصد
کلریدکلسیم حاصل شد ( )1/11که با میوههای شاهد و
میوههای تیمار شده با کلرید کلسیم یک درصد تفاوت
معنیداری نداشت و کمترین مقدار آن ( )8/21در میوههای
تیمار شده با کلریدکلسیم دو درصد مشاهده شد (جدوو )1
این شاخص در میوههای بدون پوشش بیشتر است (دادهها
نمایش داده نشد) ،در واقع پوشش نانو دکو موجب افزایش
زردی رنگ پوست نسبت به میوههای بدون پوشش شده
است ،پس میتوان در این آزمایش نتیجه گرفت که پوشش
نانو دکو برای حفظ رنگ و بازارپسندی میوه انار مطلوب
نیست

نداشت (جداوو  3و  )1نتای به دست آمده از این پژوهش
با نتای بدست آمده در میوه بلوبری (سوپاپوانیچ 1و همیاران،
8018؛ اقد و بودبودك ،)8013 ،8سیب (جمی و همیاران،
 )1313و خرمالو (باقری 3و همیاران )8015 ،مطابقت
داشت فعالیت آنتیاکسیدانی میوهها و سبزیها مربوط به
ترکیبات آنزیمی و غیرآنزیمی مانند ویتامین و ترکیبات
فنلی میباشد (اسپیناردی )8005 ،افزایش میزان ترکیبات
آنتیاکسیدانی پس از برداشت ممین است ناشی از تنش
پس از برداشت میوه یا دمای پایین انبار باشد (تورس 1و
همیاران )8001 ،تیمارهایی که باعث کاهش تنفس و تولید
اتیلن و در نتیجه باعث کاهش سرعت پیری میشوند باعث
کاهش سرعت تولید رادییاوهای آزاد و در نتیجه کاهش
مصرف آنتی اکسیدانها میشوند (دوکارو 5و همیاران،
)8001
نتای مقایسه میانگینها نشان داد که اثر ساده نو پوشش بر
مقادیر آنتیاکسیدان میوههای انار معنیداری بود میزان
فعالیت آنتیاکسیدانی در تیمار بدون پوشش به طور معنی
داری بیشتر از میوههای دارای پوشش بود (دادهها نمایش
داده نشد) که با نتای به دست آمده روی میوه کیوی (هوو1
و همیاران )80011 ،مطابقت دارد آنتیاکسیدانهای موجود
در میوه ،بافت میوه را در مقابل تنشها و بیماریها محافظت
میکنند (هیبرت )8005 ،1ظرفیت آنتیاکسیدانی میوهها و
سبزیجات مربوط به ترکیبات آنزیمی و غیرآنزیمی شامل
ویتامین  ،ترکیبات فنلی ،کارتنوئید و غیره میباشد
(اسپیناردی)8005 ،
شاخصهای رنگ * ،b* ،aهیو ،کروما و نسبت ،a/b
شاخص روشنایی (* )Lو قهوهای شدن پوست میوه
کمترین میزان شاخص * )15/11( aدر میوههای شاهد یافت
شد که با سایر تیمارها اختالف معنیدار داشت (جدوو )1
به عبارت دیگر با افزایش غلظت کلسیم مقدار قرمزی رنگ
1. Supapvanich
2. Aghdam and Bodbodak
3. Bagheri
4. Torres
5. Del caro
6. Hu
7. Hebert
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جدول  -1تجزیه واریانس تأثیر تیمار کلریدکلسیم ،پوشش نانودکو و اثرات متقابل آنها بر صفات فیزیکی میوه انار رقم شیشه کب در طی دوره
انبارداری
منابع تغییرات

درجه آزادی

وزن دانه

وزن آریل

وزن میوه

وزن پوست

حجم آبمیوه

کلریدکلسیم
پوشش
کلرید کلسیم×پوشش
خطای آزمایشی

3
1
3
81

*511/1
11/5ns
15ns
0/0015

*8052/5
1131/1ns
115/1ns
0/23

5511ns
1121ns
188ns
0/11

1131ns
1110ns
1818ns
1/212

201/0ns
521/0ns
25/1ns
0/35

11/01

2/11

18/51

11/21

11/18

ضریب تغییرات ()%
*به

مفهو معنیدار بودن در سطح احتماو  5درصد و

ns

به معنای عد وجود اختالف معنیدار میباشد

جدول  -2مقایسه میانگین اثرات تیمار کلریدکلسیم بر صفات فیزیکی میوه انار رقم شیشه کب در طی دوره انبارداری
تیمار کلریدکلسیم
(درصد)

وزن دانه
(گر در هر میوه)

وزن آریل
(گر در هر میوه)

وزن میوه
(گر )

وزن پوست
(گر در هر میوه)

حجم آبمیوه
(میلی لیتر در هر میوه)

شاهد
0/5
1
8

81/1b
13/3a
11/18a
11/1a

181/1c
131b
153b
110/1a

552/1a
111/1a
183/1a
131/1a

115/2a
805/1a
801/1a
122/0a

81/1a
81/3a
88/1a
85/5a

ستونهایی با حروف مشترك تفاوت معنیداری در سطح احتماو  5درصد بر اساس آزمون  FLSDندارند

جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر کلریدکلسیم ،پوشش نانودکو و اثرات متقابل آنها بر خصوصیات بیوشیمیایی و دارویی میوه انار رقم شیشهکب
در طی دوره انبارداری
منابع تغییرات

درجه
آزادی

مواد جامد
محلوو
(برییس)

pH

اسید آسیوربیک
(میلیگر بر  100گر )

آنتوسیانین
(میلیگر بر
لیتر)

فنل
(میلیگر اسید گالیک بر
 100گر وزن تازه)

فعالیت آنتیاکسیدانی
(درصد)

کلریدکلسیم

3

0/1111ns

*0/030132

*1110521

*53111

0/20ns

*3011/1

پوشش

1

ns

ns

0/000318

ns

ns

*

کلریدکلسیم×پوشش
خطای آزمایشی

3
81

*

ns

0/003851
0/0121

ضریب تغییرات ()%

0/1381

0/1131
0/311
13/81
*

11/18

ns
ns

5238

11/38

به مفهو معنیدار بودن در سطح احتماو  5درصد و

18131

ns

855801
0/35
ns

0/21

ns

8113/2

ns

1111
8/11

0/21
0/02

518/0
81/51

18/31

12/81

11/52

به معنی عد وجود اختالف معنیدار میباشد

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار کلرید کلسیم بر صفات بیوشیمیایی و دارویی میوه انار رقم شیشه کب در طی دوره انبارداری
تیمار کلرید کلسیم
()%

pH

اسید آسیوربیک
(میلیگر بر  100گر )

آنتوسیانین
(میلیگر بر لیتر)

(میلی گر اسید گالیک
بر  100گر وزن تازه)

فعالیت آنتی اکسیدانی
()%

شاهد
0/5
1
8

1/552a
1/111b
1/131b
1/183b

8300d
3500c
1200b
2100a

111b
311a
851b
811b

81/1 a
30/8 a
38/1 a
31/8 a

85/1c
30/8b
38/1ab
35/8a

ستونهایی با حروف مشترك تفاوت معنیداری در سطح احتماو  5درصد بر اساس آزمون  FLSDندارند
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بدون پوشش

با پوشش

a

17.9

a
) درجه برییس(

a

17.5

b

b

b

17.3

b

b

مواد جامد محلوو

17.7

17.1
16.9

0.5

1

2

غلظت کلریدکلسیم (درصد)
شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل کلریدکلسیم و پوشش نانو بر میزان مواد جامد محلول آب میوه انار در شرایط انبار سرد .حروف مشترك

نشاندهنده عد معنیداری در سطح احتماو  5درصد بر اساس آزمون  FLSDمیباشد
جدول  -5تجزیه واریانس تأثیر کلریدکلسیم ،پوشش نانودکو و اثرات متقابل آنها بر خصوصیات رنگ میوه انار رقم شیشهکب در طی دوره
انبارداری
منابع تغییرات

درجه
آزادی

a

b

L

Hue

Chroma

a/b

شاخص قهوهای
شدن

کلرید کلسیم
پوشش
کلرید کلسیم×پوشش
خطای آزمایشی

3
1
3
81

*31/18
1/31 ns
1/31 ns
10/13

* 151/51
*111/21
11/81 ns
30/33

11/81 ns
11/81 ns
1/81 ns
1/11

*0/18
* 0/11
0/1 ns
0/08

*21/33
35/11 ns
11/11 ns
11/12

*2/033
1/815 ns
0/201 ns
1/532

1110 ns
1813 ns
1115 ns
1181

1/1

31/1

2/1

1/1

1/1

30/1

81/1

ضریب تغییرات ()%
*

به مفهو معنیدار بودن در سطح احتماو  5درصد ،و

ns

به معنی عد وجود اختالف معنیدار میباشد

جدول  -6مقایسه میانگین اثر ساده تیمار کلریدکلسیم بر مولفههای رنگ پوست میوه انار رقم شیشه کب در طی دوره انبارداری
تیمار کلریدکلسیم
(درصد)

a

b

L

هیو

کروما

a/b

شاخص
قهوهای
شدن

شاهد
0/5
1
8

15/11b
11/11a
11/15a
11/21a

10/01b
10/11b
15/10a
11/23a

31/15a
31/13a
33/11a
31/1a

1/281a
1/130a
1/112a
1/538b

11/51b
51/11a
58/11a
51/11a

1/12a
1/11a
3/11a
8/21b

53/51a
51/03a
51/21a
55/11a

ستونهایی با حروف مشترك تفاوت معنیداری در سطح احتماو  5درصد بر اساس آزمون  FLSDندارند

شاهد به میزان بیشتری حفظ شژد و باعژث افژزایش تمژامی
شاخصهای رنگ پوست میوه به جز مقدار هیژو گردیژد بژه
نظر میرسد پوششهای نانو دکژو پیژری میژوه را بژه تژأخیر
انداخته و همچنین موجب کند شدن آهنژگ تغییژرات مژواد
جامد محلوو و در نتیجه حفظ کیفیت و افزایش عمر انبژاری
میوهها میشود این پوشژش بژر تغییژرات  ،pHویتژامین ،

نتیجهگیری کلی
استفاده از کلریدکلسیم در نگهداری و انبارمانی انار موثر واقع
شد نتژای حاصژل از آزمژایش نشژان داد کژه تیمژار کلریژد
کلسیم در حفظ کیفیژت فیزییژی و شژیمیایی میژوه انژار از
جمله کاهش افت وزن دانه و آریل اثر بسزایی دارد همچنین
برخی از ترکیبات فعاو زیستی مانند ویتژامین نسژبت بژه
81
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b* زردی

مشژژخص شژژد کژژه پوشژژش نژژانودکو بژژرای حفژژظ رنژژگ و
بازارپسندی میوه انار مطلوب نمیباشد

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

میزان آنتوسیانین و مولفههای رنگ پوست میوه بجز شاخص
 و هیو اثری نداشت با ایژن حژاو بژا توجژه بژه نتژایa/b ،a

a

b

بدون پوشش

پوشش نانو

با پوشش

- حروف مشترك نشاندهنده عد معنی. مقایسه میانگین اثر ساده پوشش نانو بر میزان زردی رنگ پوست میوه انار در شرایط انبار سرد-2 شکل
 میباشدFLSD  درصد بر اساس آزمون5 داری در سطح
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