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چکیده

تواند با کاهش تنفس و تعرق عمر میالکتات کلسیم دارند. را تنفس و تعرق توانایی انجام اند، سبزیجات پس از برداشت زندهها ومیوه
باشد و عمر پس از برداشت کوتاهی در انبار سرد زایش دهد. میوه خرمالو حساس به سرمازدگی میمحصوالت را افاز برداشتپس 

روز نگهداري در 40هاي کیفی پس از برداشت  و عمرمفید میوه خرمالو پس از بر شاخصالکتات کلسیمدارد. در این پژوهش تاثیر 
کل، اسیدیته قابل اکسیدانررسی قرار گرفت . بدین منظور مقدار آنتیدرصد مورد ب90-85گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی1-0دماي 

داري به طور معنیالکتات کلسیمدر مدت نگهداري ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که و اسید آسکوربیک تیتراسیون، مواد جامد محلول 
.شداسید اسکوربیکاکسیدان کل، آنتیموجب حفظ مقدار

، خرمالواسیداسکوربیکاکسیدان کل، یتنفس، آنت: کلمات کلیدي

The application of calcium lactate to reduce fruit respiration and increasing storability of
persimmon fruit

4, Orang khademi3, Farhang razavi2, Vali rabiei1Fahime nasr

of Agriculture, University of zanjan,FacultyMSc Student, Department of Horticulture,1

Professor Department of Horticulture, Faculty of Agriculture,and AssistantAssociate2

Horticulture, Faculty ofProfessor Department ofAssistant3,zanjanUniversity of
Agriculture, University of Tehran shahed

@yahoo.comFahimenasr53E mail:



دانشگاه زنجان96پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژي گیاهی ایران                                              شهریور 

Abstract

Fruits and vegetables are living after harvest, they are abiliy to respiration and transpiration
.calcium lactate can extend this life by reduce respiration and transpiration. perssimon  is
sensitive to low temperature and has short postharvest life in cold storage. In this study, the effect
of calcium lactate In this study, the effect of calcium lactate on postharvest quality attributes and
shelf life of persimmon  fruit was studied after 40 days storing at 0 ± 1 °C and 85-90% relative
humidity. For this purpose, the amount of antioxidant, total acidity, total soluble solids and
ascorbic acid of fruits were evaluated during the storage period. The results indicated that

calcium lactate significantly caused to retain total antioxidant  and ascorbic acid quanti .

Keywords: Respiration, Total antioxidant, Ascorbic acid, Persimmon (Diospyros kaki Thunb)

مقدمه:

رد، ستفاده از انبارسمثل اشودها  در پس ازبرداشت استفاده میافزایش عمرانباري میوههاي مختلفی براي کاهش تنفس وروش
کاربرد کلسیم در پس ازبرداشت باعث تثبیت کلسیم در دیواره سلولی ).9() و تیمارگرمایی 6هاي خوراکی ()، پوشش4تیمارکلسیم (

کلسیم سـبب تنظـیم بـسیاري از فرآیندهاي متابولیسمی ) 16(کندهاي تخریبی محافظت میگیاه شده و دیواره سلولی را در برابر آنزیم
در اثر سرمازدگی، کلسیم موجود . گـرددهـا مـیسلولی، تقسیم سلولی، نشت یونی وحرکت میکروتوبـوليوایی غشاتراوحالت نیمه

یابد. کلسیم در ترکیبات پکتین تیغه میانی سبب استحکام دیواره ده و استحکام دیواره سلولی کاهش میدر دیواره سـلولی خـارج ش
داراي وکندنمیایجادعم تلخیطجایگزین مناسبی براي کلریدکلسیم می باشد زیرالسیمالکتات ک.)13(شودسلولی و سفتی میوه می

باعث استحکام میوه شد بدون اینکه انبهبرداشت پس ازدرالکتات کلسیم در غلظت دو درصد ).11(باشدخاصیت ضد باکتریایی می
.)14(طعم آن عوض شودیاوعطر

هامواد و روش

به آزمایشگاه فیزیولوژي پس از برداشت گروه علوم تجاري در اطراف کرج برداشت شده وئبلوغ تجاري از باغی ها در مرحله میوه. 
هاي سالم به طور تصادفی هاي سالم و یکنواخت جدا شده و میوهسپس میوه.باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان منتقل شدند

و 5/0، 1در سه سطح ، الکتات کلسیمو زمان انبارمانی که الکتات کلسیمشامل تیمار در این آزمایش فاکتورهاي آزمایشتیمار شدند.
مواد جامد محلول اسید قابل تیتراسیون،روز بود. صفات مورد ارزیابی شامل40و20(شاهد) و زمان انبارمانی در دو زمان صفردرصد 

آزمایش به صورت فاکتوریل در سیم محصول شرکت مرگ آلمان والکتات کلمیوه بود. واسید آسکوربیک کل،  ظرفیت آنتی اکسیدانی
قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد.

TSS1)(مواد جامد محلول کل

1 Total soluble solids
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استفاده شد و براساس درجه بریکس بیان Atago-ATC-20(E)گیري مواد جامد محلول کل از رفراکتومتر دیجیتالی مدل براي اندازه
امد محلول سه عدد میوه به عنوان درصد مواد جامد محلول کل آن تکرار در نظر گرفته شد. یک یا دو قطره از متوسط مواد جشد. 

).8(عصاره میوه روي دستگاه قرار داده و میزان درجه بریکس قرائت شد

TA(2(اسید قابل تیتراسیون

لیتر آب مقطر رقیق گردیده و محلول میلی45ز عصاره میوه با لیتر امیلی5گیري میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مقدار براي اندازه
تیتر شد. درصد اسیدیته قابل تیتراسیون براساس اسید غالب یعنی اسید مالیک 1/8-2/8پایانی pHنرمال و براساس 0/ 1حاصله با سود 

.)7(باشدمی68و بر طبق فرمول زیر محاسبه شد. اکی واالن اسید مالیک برابر 

):1(فرمول

(1000×(حجم نمونه تیتر شده×[100 درصد اسید قابل تیتراسیون=])68×نرمالیته سود مصرفی×حجم سود مصرفی) /

اکسیدانی کلفعالیت آنتی

100در DPPHگـرم  میلـی 34/39تهیه شد، به این ترتیـب کـه   DPPHموالر از میلی1/0اکسیدان کل ابتدا محلول گیري آنتیبراي اندازه
لیتر شد و جـذب  اضافه شد به طوري که حجم نهایی دو میلیDPPHمیکرولیتر از عصاره به محلول 50یتر متانول حل شد. سپس لمیلی

خوانده شد. با اسـتفاده  ) Specorp 250 Jena-History(توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدلنانومتر 517دقیقه در طول موج 30آن بعد از 
)5(یدان کل محاسبه گردیداکسمیزان آنتی2از فرمول 

)2فرمول (

C

SC

A
)A-(A100

%RSA 

اسید آسکوربیک

لیتر از عصاره میلی10انجام گردید، به این صورت که میزان گیري آسکوربیک اسید (ویتامین ث) با استفاده از روش یدومتریکاندازه
لیتر آب مقطر حل میلی100لیتر محلول نشاسته یک درصد (یک گرم نشاسته در میلی2اي ریخته و روي آن میوه را در ظرف شیشه

عصاره میوه از معادله زیر استفاده یتر گردید براي محاسبه آسکوربیک اسید تشد) اضافه گردید محلول حاصل با محلول ید تهیه شده 
.)8(شد

):3فرمول(

نتایج و بحث

2 Titrable acidity
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)TSS(لول کل مواد جامد محو )TA(اسیدقابل تیتراسیون

نتایج نشان داد که تیمار الکتات کلسیم باعث کندتر شدن . نتایج نشان داد میزان اسید قابل تیتراسیون در طول انبارمانی کاهش یافت
ت الکتاودرصد1میکلسالکتات روز 20انبارمانیدر زمان ). 1ي انبارمانی گردید(نمودارروند کاهشی اسید قابل تیتراسیون در طول دوره

شاهد اسید قابل تیتراسیوننیروز، کمتر40انبارمانیدرزمان.بودندشاهد ازيباالتراسید قابل تیتراسیونيدارادرصد5/0کلسیم 
تواند حاصل اکسایش اسیدها در چرخه کربس باشد. این چرخه در ها طی نگهداري میمشاهده شد. کاهش اسیدقابل تیتراسیون میوه

تواند از کاهش اسیدهاي آلی در طی انبارمانی گزین مناسب براي تامین انرژي میوه باشد. تیمار کلسیم میتواند یک جایشرایطی می
.)17(دجلوگیري کن

میوه خرمالو اسیدقابل تیتراسیونبر میزان مانیبندي و زمان انباراثر بسته- 1نمودار

باشند.میدانکندرصد آزمون 5سطح احتمال ها دردار بین میانگینحروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی

Ca1- ،الکتات کلسیم صفر درصدCa2– درصد، 5/0الکتات کلسیمCa3- درصد1الکتات کلسیم

. وجود نداردمواد جامد محلول کلاز نظر مارهایتنیبياروز اختالف قابل مالحظه20انبارمانینشان داد که در زماننیانگیمسهیمقا
نیروز، کمتر40ی. در زمان بررسافتافزایش یيداریمعنطوربههانمونهیتماممواد جامد محلول کلمقدارشیآزمازمانگذشتبا

. تیمار کلسیم باعث کاهش میزان کل مواد جامد محلول )2(نموداردرصد مشاهده شد1تیمار الکتات کلسیم درمواد جامد محلول کل
کلسیم باعث کاهش سرعت تنفسی میوه و جلوگیري از فرآیند تجزیه و شکستن ).2(استهنسبت به شاهد در میوه ازگیل ژاپنی شد

).10(شود ها در طول انبارمانی میها شده و باعث حفظ مواد جامد محلول میوهکربوهیدرات

بندي و زمان انبارمانی بر میزانموادجامدمحلول کل میوه خرمالو اثر بسته- 2نمودار
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باشند.میدانکندرصد آزمون 5ها در سطح احتمال دار بین میانگینحروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی

Ca1- ،الکتات کلسیم صفر درصدCa2– درصد، 5/0الکتات کلسیمCa3- درصد1الکتات کلسیم

آنتی اکسیدان کل

- اکسیدان کل کاهش یافت ، الکتات کلسیم اثر معنیان فعالیت آنتینتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در طی دوره انبارمانی میز

-ظرفیت آنتیيدارادرصد1میکلستیمار الکتات روز 40و20انبارمانیدر زمانداري بر میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل داشت. 

اکسیدانی ک درصد موجب حفظ ظرفیت آنتی. بنابراین تیمار الکتات کلسیم یبوددرصد صفرو5/0کلسیم ماریاز تيباالتراکسیدانی
- ها میاکسیدانی سلولشوند، باعث حفظ محتواي آنتیها میتیمارهایی که باعث تاخیر در پیري و کاهش تنفس و تنش). 4شد(نمودار

ت فرآیند ها باعث کاهش سرعکلسیم با استحکام بخشی دیواره سلولی، کاهش تنفس و تولید اتیلن، حفظ ساختار سلول). 3(گردند 
.)١(طی انبارداري شده استسیب اکسیدانی میوه پیري و حفظ ظرفیت آنتی

بندي و زمان انبارمانی بر میزان آنتی اکسیدان کل میوه خرمالو اثر بسته- 4نمودار

باشند.میدانکندرصد آزمون 5ها در سطح احتمال دار بین میانگینحروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی

Ca1- ،الکتات کلسیم صفر درصدCa2– درصد، 5/0الکتات کلسیمCa3- درصد1الکتات کلسیم

اسید آسکوربیک

و 5/0میکلسالکتات ماریاز تيباالتراسیدآسکوربیک يدارادرصد1میکلسماریروز ت20انبارمانینشان داد که در زمان نیانگیمسهیمقا
40انبارمانی. در زمان افتیکاهش يداریمعنطوربههانمونهیتمامد آسکوربیکاسیمقدارشیآزمازمانگذشتبا. دبودرصدصفر
کلسیم با داشتن بار مولکولی و اتصال به غشا باعث پایداري ).5کلسیم مشاهده شد. (نمودارماریدر تاسید آسکوربیکبیشترینروز، 

ي فعال اکسیژن به غشا جلوگیري کرده و به حفظ سالمتی غشاهاي هاهاي آزاد وگونهغشاي سلولی شده و با این کار از اتصال رادیکال
- گیرند و از تجزیه ویتامین ث جلوگیري میها نظیر ویتامین ث را برعهده میاکسیدانکنند و در حقیقت نقش آنتیزیستی کمک می

)12و16(کنند
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لو بندي و زمان انبارمانی بر میزان اسیدآسکوربیک میوه خرمااثر بسته- 5نمودار

باشند.میدانکندرصد آزمون 5ها در سطح احتمال دار بین میانگینحروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی

Ca1- ،الکتات کلسیم صفر درصدCa2– درصد، 5/0الکتات کلسیمCa3- درصد1الکتات کلسیم

نتیجه گیري کلی

شده و از و اسیدآسکوربیکاکسیدان رمالو موجب حفظ آنتیبه طور موفقیت آمیزي با کاهش تنفس و تعرق میوه خالکتات کلسیم
از کاهش بیش از حد اسیدقابل تیتراسیون میوه خرمالو در انبارسرد جلوگیري کرد و باعث محلول وافزایش بیش از حد مواد جامد

حفظ کیفیت میوه در انبارسرد شد.اندگاري وافزایش م
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