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آزمایش حاضر به منظور مطالعه تاثیر تیمارهاي کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه خیار . استبرخوردارايویژهاهمیتارتغذیه
%)، کلسیم 2% و 5/1%، 1انجام گرفت. این آزمایش جهت بررسی عمر قفسه اي میوه خیار با استفاده از تیمارهاي  کلسیم کلرید (

ها به مدت %)   انجام شد. پس از تیمار با ترکیبات ذکر شده، میوه6% و 4%، 2%) و نانو کالت کلسیم (1% و 5/0%، 25/0آسکوربات(
، هاي مواد جامد محلول،روز یکبار شاخص3% نگهداري شدند. هر 90و رطوبت نسبی C18°روز در انکوباتور با دماي 15

هاي خرد شده در زمان و در قالب طرح کامالً آزمایش به صورت طرح کرتکاهش وزن و کلروفیل مورد بررسی قرارگرفتند.
گیري شده هاي اندازهداري بر شاخصتکرار انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد تیمارهاي کلسیم، اثر معنی3تصادفی در

متقابل تیمار و زمان نیز در مورد تمام صفات % بدست آمد. اثر 1نشان دادند. کمترین مواد جامد محلول در تیمار کلسیم آسکوربات 
% موجب حفظ 5/1% و کلسیم کلرید1ها با کلسیم آسکوربات رسد تیمار میوهدار بود. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر میمعنی

بیشتر خصوصیات کیفی میوه طی مدت نگهداري در انبار گشته است.
آسکوربات، کلسیم کلرید، نانو کالت کلسیم.: خیار، پس از برداشت، کلسیم کلمات کلیدي

مقدمه

پایهسانتیدرجه10زیردمايکههستسرمازدگیبهمستعدآنمیوهدرنتیجهوهستگرمفصلمحصولخیار
محسوبگیاهانبرايضروريوماکروغذاییعناصرازیکیکهکلسیم).2012دانگ(شودمیمیوهدرعارضهاینباعث

کلسیمدروريغوطه). 2004هیرچی(کندمیایفاگیاهدرسلولیدیوارهتثبیتوغشاپایداريدررااساسینقشگردد،می
عاملکلسیمدروريغوطهدلیلهمینبه. شودمیغشاتمامیتتوسعهوپیريروندشدنترآهستهدیواره،استحکامافزایشباعث
تاثیربررسیهدفباپژوهشاین).2006هرناندز(دهدمیتوسعهرامختلفمحصوالتبرداشتازپسيدورهواستسفتی

.گرفتانجاموطراحیخیارمیوهبرداشتازپسعمربرموثرهايشاخصازبرخیبرکلسیممختلفترکیبات

هاروشومواد

روز نگهداري در 15این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تیمارهاي کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه خیار طی مدت 
روز یکبار انجام شد که به صورت آزمایشی با ده تیمار شامل سطوح 3ها هرانجام شد. نمونه برداري میوهC18°دماي 
% تیمار 6%، 4%، 2% از محلول کلسیم آسکوربات و سطوح 1%، 5/0%، 25/0% از محلول کلسیم کلرید، 2%، 5/1%، 1صفر، 

، 3، 0سطح 6نانو کالت کلسیم اجرا شد که تیمارهاي کلسیم به عنوان عامل آزمایشی اول و زمان نمونه برداري (روز) در
کرت در نظر گرفته ها هم به عنوان داري میوههاي پالستیکی نگهروز به عنوان عامل آزمایشی دوم و کیسه15و 12، 9، 6
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در دقیقه داخل محلول قرار داده شدند و پس از قرارگیري 20ها به مدت هاي کلسیم، خیارشدند. پس از تهیه محلول
فیزیکوشیمیایی شامل مواد جامد محلول،کاهش وزن وکلروفیل هايدماي ذکر شده در مدت زمانهاي مورد نظر، شاخص

.بودند

بحثونتایج

وزنکاهش

بیشتروزنکاهشانبارمانیزمانافزایشبانمودمشخصوزنکاهشبروکلسیمزمانمتقابلاثرجدولبررسی
آنکمترینوشاهدبهمتعلقوزنکاهشبیشترینانکوباتوردرنگهداري15روزدر). 1جدول(شدمشاهدههامیوه

ازپسدروزنکاهش.است% 2،% 5/1،% 1کلریدکلسیمو% 25/0،% 5/0،% 1آسکورباتکلسیمتیماربهمربوط
آب،رفتندستازکاهشباعثکلسیم. استتنفسطولدرآبدادندستازخاطربهمعموالسبزیجاتبرداشت

).2010پیال(استموثرکمتروزنکاهشبرکهشودمییونینشتکاهشپروتئین،،فسفولیپید

)ايقفسهعمر(سانتیگراددرجه18دمايدرنگهداريمدتطیخیار(%) وزنکاهشمیزانبرزمانوکلسیمتیمارمتقابلاثر-1جدول
)روز(انبارمانی

15 12 9 6 3 (%)تیمار
33/9 a 33/7 a 81/5 a 42/4 a 79/2 a شاهد
37/5 e 17/4 cd 84/3 ef 11/3 cd 36/2 abc %1کلریدکلسیم
22/5 e 97/3 d 74/3 f 97/2 d 01/2 c %5/1کلریدکلسیم
58/5 e 20/4 cd 91/3 de 19/3 cd 39/2 abc %2کلریدکلسیم
22/5 e 11/4 cd 83/3 ef 07/3 cd 22/2 abc %25/0آسکورباتکلسیم
15/5 e 08/4 cd 79/3 ef 02/3 cd 13/2 bc %5/0آسکورباتکلسیم
06/5 e 98/3 d 74/3 f 94/2 d 01/2 c %1آسکورباتکلسیم
17/6 d 45/4 cd 97/3 cd 34/3 bcd 45/2 abc %2کلسیمنانوکالت
09/7 c 61/4 c 04/4 bc 56/3 bc 51/2 abc %4کلسیمنانوکالت
76/7 b 48/5 b 15/4 b 80/3 b 62/2 ab %6کلسیمنانوکالت

آزمونازاستفادهبادرصدپنجاحتمالسطحدرداريمعنیتفاوتهستندمشتركحرفیکحداقلدارايکههاییمیانگینستون،هردر
LSDندارند.

محلولجامدمواد
افزایشیرونداینکاهشباعثکلسیمتیمارهايامایافتافزایشمحلولجامدموادمیزانانبارمانیزمانافزایشبا
کهاست% 6کلسیمکالتنانوتیماروشاهدبهمربوطمحلولجامدموادبیشترینآزمایشپایاندرکهايگونهبهشدند

رويبررامشابهنتیجه) 2011( همکارانورائورامانا). .2جدول(دادنشانداريمعنیتفاوتکلسیمتیمارهايسایربا
نتیجهدرومتابولیکیهايفعالیتوتنفسکاهشدلیلبهاحتماالتیماردرTSSکمترکاهش. نمودندمشاهدهفلفل

.شودمیسادهقندهايبهکربوهیدراتتغییرسرعتشدنکندباعثتنفسکاهش. استرسیدنپروسهکاهش
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درجه سانتیگراد(عمر قفسه اي)18اثر متقابل تیمار کلسیم و زمان بر میزان مواد جامد محلول (%) خیار طی مدت نگهداري در دماي -2جدول 
)روز(انبارمانی

15 12 9 6 3 (%)تیمار
8/5 a 2/5 a 7/4 a 1/4 a 6/3 ab شاهد
5/5 b 45/4 e 95/3 c 9/3 bc 54/3 b %1کلریدکلسیم
22/4 f 02/4 g 81/3 de 51/3 e 29/3 d %5/1کلریدکلسیم
61/4 d 41/4 e 93/3 c 82/3 c 42/3 c %2کلریدکلسیم
46/4 e 36/4 e 92/3 cd 67/3 d 2/3 de %25/0آسکورباتکلسیم
41/4 e 2/4 f 9/3 cde 63/3 d 23/3 d %5/0آسکورباتکلسیم
2/4 f 00/4 g 8/3 e 5/3 e 1/3 e %1آسکورباتکلسیم
3/5 c 67/4 d 00/4 c 93/3 bc 67/3 a %2کلسیمنانوکالت

61/5 b 79/4 c 3/4 b 96/3 b 63/3 ab %4کلسیمنانوکالت
74/5 a 00/5 b 6/4 a 00/4 ab 7/3 a %6کلسیمنانوکالت

LSDآزمونازاستفادهبادرصدپنجاحتمالسطحدرداريمعنیتفاوتهستندمشتركحرفیکحداقلدارايکههاییمیانگینستون،هردر

.ندارند

کلروفیل
15روزدر. دادنشانکاهشیروندتیمارهاهمهدرکلروفیلمیزانکلیطوربهانکوباتوردرنگهداريمدتطیدر

وکلسیم% 1آسکورباتکلسیمتیماربهمربوطآنبیشترینوشاهدبهمتعلقکلروفیلمیزانانکوباتورکمتریندرنگهداري
کلسیمیتیمارهايکهیافتدستنتیجهاینبهخربزهمیوهرويبرآزمایشبالستر). 3جدول(گردیدمشاهده% 5/1کلرید
). 1999لستر(شوندمیکلروفیلتجزیهروندکاهشباعث

عمر(سانتیگراددرجه18دمايدرنگهداريمدتطیخیار) g/mgتروزن(کلروفیلمیزانبرزمانوکلسیمتیمارمتقابلاثر- 3جدول
)ايقفسه
)روز(انبارمانی

15 12 9 6 3 (%)تیمار
02/1 f 10/1 f 21/1 d 26/1 e 31/1 f شاهد
08/1 d 18/1 d 24/1 c 32/1 c 34/1 e %1کلریدکلسیم
18/1 a 24/1 a 27/1 ab 37/1 a 42/1 b %5/1کلریدکلسیم
05/1 e 20/1 c 23/1 c 30/1 d 32/1 a %2کلریدکلسیم
11/1 c 20/1 c 26/1 b 34/1 b 36/1 d %25/0آسکورباتکلسیم
15/1 b 22/1 b 26/1 b 35/1 b 38/1 c %5/0آسکورباتکلسیم
18/1 a 24/1 a 28/1 a 37/1 a 42/1 b %1آسکورباتکلسیم
99/0 g 13/1 e 21/1 d 19/1 f 30/1 f %2کلسیمنانوکالت
95/0 h 08/1 g 19/1 e 13/1 g 22/1 g %4کلسیمنانوکالت
92/0 i 01/1 h 12/1 f 11/1 h 19/1 h %6کلسیمنانوکالت
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آزمونازاستفادهبادرصدپنجاحتمالسطحدرداريمعنیتفاوتهستندمشتركحرفیکحداقلدارايکههاییمیانگینستون،هردر
LSDندارند.
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Abstract

Cucumber is an economically important vegetable and due to rich source of vitamins , minerals and

organic acids, is of particular importance. The experiment was done for evaluating the shelf life

except the fruit after treatment, were kept in an incubator with 18 °C and were tested at intervals of
every 3 days. The experiment was conducted to asses the age of storage life of cucumber using
treatments of calcium choloride (1%, 1.5%, 2%), calcium ascorbate (0.25%, 0.5%, 1%) and nano
chelate calcium (2%, 4%, 6%). After treatment, the fruits were kept in an incubator with 18 °C and
were tested at intervals of every 3 days. were assesed  to determine parameters such as soluble solids,
weight loss and chlorophyll content. The lowest weight loss was recorded at the 1% calcium ascorbate
and except with 1/5% calcium choloride it had significant difference to other treatments. The results of
the second experiment showed that treatments calcium, had a significant effects on all measured
indexes. The lowest chlorophyll content was recorded at the 1% calcium ascorbate and except with
1/5% calcium choloride it to had significant difference to other treatments. The interaction effect of
treatment and time was significent about all charactristics. According to the results of this study,
treated fruits with 1% calcium ascorbate and calcium choloride cause maintain fruit quality properties
during storage period.

Key words: Cucumber, Postharvest, Calcium ascorbate, Calcium choloride, Nanochelate calcium.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

