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 چكیدٌ

مر ي کیفیت پرتقبل ياضىگته وبيل صًرت گرفت ي در قبلت طرح ایه پصيَص ثٍ مىظًر تأحیر تیمبر آة گرم ي ًَای گرم ثر طًل ع

دقیقٍ ي  12گراد ثٍ مدت درجٍ سبوتی 44َب ثب آة گرم در ایه ثررسی میًٌ. تكرار ثٍ اجرا در آمد 5فبکتًریل ثب پبیٍ ثلًک کبمل تصبدفی در 

درجٍ  53سبعت ي ًَای گرم  12گراد ثٍ مدت وتیدرجٍ سب 44دقیقٍ ي َمچىیه ثب ًَای گرم  4گراد ثٍ مدت درجٍ سبوتی 53آة گرم 

گیری صفبت در ٌاوداز. مبٌ قرار دادٌ ضدود 4گراد ثٍ مدت درجٍ سبوتی+ 5/3سبعت تیمبر ي در سردخبوٍ ثب دمبی  4گراد ثٍ مدت سبوتی

 TSS/TA رمبزدگی،  يیتبمیه ث ي آسیت س: مبٌ پس از ثرداضت اوجبم گرفت ي صفبتی از قجیل 4ي  3، 2، 1َبی ثرداضت ي در زمبن زمبن

درجٍ  53ي  44گراد ي آة گرم درجٍ سبوتی 53وتبیج وطبن داد کمتریه میسان آسیت سرمبزدگی در تیمبرَبی ًَای گرم . گیری گردیداودازٌ

گراد ي ٍ سبوتیدرج 44گراد ي ًَای گرم درجٍ سبوتی 53گراد مطبَدٌ گردید، کمتریه میسان يیتبمیه ث در تیمبرَبی آة گرم سبوتی

 .گراد يجًد داضتدرجٍ سبوتی 53گراد ي ًَای گرم درجٍ سبوتی 53میًٌ در تیمبرَبی آة گرم  TSS/TAثیطتریه میسان 

 TSS/TAآة گرم، ًَای گرم، ياضىگته، :ياشگبن کلیدی

 مقدمٍ

در (. 1335فتَحی ٍ ّونبراى، )ؼَدر هیمبٍّبی هٌبطق ًیوِ گرهعیری مؽتتريي ٍ پرطرفذارتريي هیَُپرتقبل ثِ ؾٌَاى ينی از هْن

ٍ َّای  گرمتیوبرّبی آة. (1111فبلیل، )د ؼَحفع ٍ غبّر آًْب را ثْتر هی میفیت آًْب ّب ثب آة داـهیَُ یتیوبر غیرؼیویبيی ؼعتؽَ

. (1114راى،ثي يَْؼَا ٍ ّونب)ؼَدهی ّبی هختلفدر هیَُ ظرهبزدگی ٍ ديگر تغییرّبی فیسيَلَشينیظجت افسايػ تحول  گرم

ّذف از ايي  .ثبؼذّبی پَظیذگی هحصَل هیاظتفبدُ از آة گرم افسٍى ثر مبّػ ظرهبزدگی، رٍغ اهیذ ثخؽی در مٌترل ثیوبری

ثبؼذ ٍ تالغ گرم ثر خصَصیبت فیسينَ ؼیویبيی ٍ میفیت پط از ثرداؼت هیَُ پرتقبل هیگرم، َّایثررظی اثرات تیوبر آةپصٍّػ 

-بل تیوبرّبی هَردًػر ثتَاى ؾور اًجبرهبًی، میفیت ٍ هقبٍهت ثِ ظرهبزدگی رقن هَرد ًػر را افسايػ داد ٍ ّنثر ايي اظت مِ ثب اؾو

.ّبی آلَدُ مٌٌذُ اًذيؽیذُ ؼَد چٌیي تذاثیری ثرای مبّػ هیساى پَظیذگی قبرچ  

َب مًاد ي ريش  

ؾلَم مؽبٍرزی داًؽگبُ آزاد اظالهی ؼیراز اًجبم  ايي پصٍّػ درآزهبيؽگبُ فیسيَلَشی پط از ثرداؼت گرٍُ ؾلَم ثبغجبًی داًؽنذُ

 2تیوبر آة گرم در : تیوبرّب ؾجبرت ثَدًذ از. از ثبغبت هحلی اظتبى ثَؼْر صَرت گرفت مٍّب ثِ صَرت رًذ ثرداؼت هیَُ. ؼذ

چٌیي تیوبر َّای ٍ ّن دقیقِ اؾوبل 4گراد  ثِ هذت  ظبًتیدرجِ 53دقیقِ ٍ آة گرم  12گراد ثِ هذت ظبًتیدرجِ 43آة گرم : حبلت

 ثؿذ از اؾوبل. ذًذظبؾت اؾوبل گردي 4گراد ثِ هذت ظبًتیدرجِ 53ظبؾت ٍ دهبی  12گراد ثِ هذت ظبًتیدرجِ 43دهبی  ثبگرم ًیس 

جْت ثررظی صفبت . گراد قرار دادُ ؼذًذ ٍ ثِ ظردخبًِ هٌتقل گرديذًذظبًتیدرجِ 20ظبؾت در دهبی  2ّب ثِ هذت تیوبرّب هیَُ

گراد در ظبًتیدرجِ+  5/3هرحلِ ٍ دهبی  4ّر يل هبُ ينجبر در  1331آرر هبُ  20ّب ٍ تأثیر تیوبرّبی ثنبر رفتِ از وی ٍ میفی هیَُم

ظی آة هیَُ ظی 100گیری ٍيتبهیي ث، در ثِ هٌػَر اًذازُ. ظٌجػ ظرهبزدگی ثب اظتفبدُ از اهتیبزثٌذی صَرت گرفت. ًػر گرفتِ ؼذ
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ايي پصٍّػ در قبلت طرح فبمتَريل ثب پبيِ ثلَك مبهل تصبدفی در . گیری ؼذرپتبظین ٍ ًعجت قٌذ ثِ اظیذ، اًذازُثِ رٍغ يذ در يذٍ

درصذ تجسيِ ٍ  1درصذ 5ٍّب ثب اظتفبدُ از آزهَى داًني در ظطح ٍ هقبيعِ هیبًگیي دادُ SASافسار تنرار، ثررظی آهبری تَظط ًرم 5

 .تحلیل گرديذ

 وتبیج ي ثحج

ّب، ثراظبض ًتبيج جذٍل تجسيِ ٍاريبًط دادُ. مٌذطَالًی هیَُ پرتقبل در دهبی پبيیي هیساى ٍ ؼذت ظرهبزدگی را زيبد هی داریًگِ

ثب تَجِ (. 1جذٍل )دار ثر آظیت ظرهبزدگی ٍ ًعجت قٌذ ثِ اظیذ هیَُ داؼت ًَؼ تیوبرّب در ظطح يل درصذ آزهَى داًني تأثیر هؿٌی

داؼت، از لحبظ %(  2/2)وَد تیوبر ؼبّذ ثبالتريي درصذ آظیت ظرهبزدگی را در طَل دٍرُ اًجبرداری تَاى اغْبر ًهی( 1ؼنل )ثِ 

هؽخص ؼذ ( 2ؼنل )ثب تَجِ ثِ . داری را ًؽبى داددرجِ ظبًتی گراد تفبٍت هؿٌی 53ٍ  43آهبری تیوبر ؼبّذ ثب تیوبرّبی آة گرم 

هرثَط ثِ %(  53/10)هیَُ TSS/TAٍ موتريي هیساى ٍ تأثیر %(  54/11)گراد  درجِ ظبًتی 53ثیؽتريي تأثیر را ثر رٍی تیوبر آة گرم 

، در حبلی (هیلی گرم 5/5)تَاى ثیبى مرد مِ تیوبر ؼبّذ از ثبالتريي هیساى ٍيتبهیي ث ثرخَردار ثَد هی( 3ؼنل )طجق . تیوبر ؼبّذ ثَد

ثراظبض ًتبيج جذٍل تجسيِ . داری هؽبّذُ ؼذت هؿٌیدرجِ ظبًتی گراد ٍ ؼبّذ تفبٍ 53، 43مِ از ًػر اهبری ثیي َّای گرم 

ًتبيج حبصل از ايي  (.1جذٍل )دار ثر هیساى ٍيتبهیي ث هیَُ ًذاؼت ّب، ًَؼ تیوبر ثب تَجِ ثِ آزهَى داًني تأثیر هؿٌیٍاريبًط دادُ

مِ ًؽبى دادًذ ( 2004)ّونبراى ٍ ارمبى ٍ ( 2002) 1، پَرات ٍ ّونبراى(1382)ّبی هیردّقبى ٍ ّونبراى پصٍّػ ثب ًتبيج گسارغ

ای ؼذى هبُ پط از ثرداؼت، ثب ثرٍز ؾاليوی از قجیل قَُْ 3ٍ  2خعبرت ظرهبزدگی ٍ حعبظیت ثِ دهبی پبيیي در توبم تیوبرّب از 

تر ثب تَجِ ثِ پبيذاری ثیػ .ّب آغبز ٍ ثب افسايػ زهبى اًجبرداری خعبرت ؼذيذتر گرديذپَظت ٍ افسايػ درصذ ًؽت النترٍلیت

ؼَد مِ ايي تیوبرّب ثب مول ثِ حفع ؼرايط اظیذی هیَُ ٍ مول ، احتوبل دادُ هی(1130، 2ًبگی)تر ّبی اظیذیٍيتبهیي ث در هحیط

 .ثِ حفع اظیذ مل ؾصبرُ هیَُ، ثر رٍی پبيذاری ٍ دٍام ٍيتبهیي ث در طَل دٍرُ اًجبرداری هَثر ٍاقؽ گرديذًذ

 ج تجسیٍ ياریبوس، صفبت مًرد ثررسی در پرتقبل ياضىگته وبيلوتبی -1جديل 

 مياوگيه مربعات                                                                                       

 آسيب سرمازدگي            TSS/TAمىابع تغيير                           درجٍ آزادي                  ييتاميه ث            

 81/0                         76/1                   62/0                               4تكرار                                          

 2                              23/0                   *46/6                         **00/3(             A)وًع تيمار اعمال شدٌ 

 4                               ** 91/16            ** 99/135                 **5/15(             B)مدت زمان اوبارداري 

 B  ×A                         8                               08/1                  ** 38/5                     **50/0اثر متقابل 

 001/0                         65/1                   88/0                             56خطاي آزمايشي                           

 01/1                       65/11                 18/17                              -ضريب تغييرات                            

ns    * 1ي  5بٍ ترتيب بي معىي، معىي دار در سطح ** ي 
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   میًٌ پرتقبل  TSS/TAثر میسان  تأحیر تیمبر آة گرم: 2ضكل        ثر میسان آسیت سرمبزدگی میًٌ پرتقبل تأحیر تیمبر آة گرم: 1ضكل 

 
   ٌ پرتقبلثر میسان يیتبمیه ث میً گرم ًَایتأحیر تیمبر : 3ضكل 

گیری کلی وتیجٍ  

ّبی هٌبظت در ثنبر ثردى تیوبرّبی گرهبيی تأثیر ثعسايی در صفبت هَرد ثررظی ٍ افسايػ دّذ مِ اًتخبة زهبىًتبيج حبصلِ ًؽبى هی

.ؾور اًجبرهبًی دارد  
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This research was performed in order to assess the effect of hot water treatments and warm air on 

quality and shelf- life of orang ( Citrus sinensis L. Osbeck, cv. Washington Navel).  In a factorial 

statistical desin with completely random blocks and with five replications. In this assessment,  the 

fruits were treated with two types of ( hot water: 48 degrees centigrade for 12 minutes and 53 

degrees centigrade for 4 minutes, and also with warm air (48 degrees centigrade) for 12 hour and 53 

degrees centigrade for 4 hour ), and then they were stored at +3.5 degrees centigrade for 4 months. 

Samples were taken at time of  harvest, 1, 2, 3 and 4 months at postharvest. Chilling injury,  vitamin 

C and TSS/TA were measured. According to the results, were shown less chilling injury in hot 

water 48 and 53 degrees centigrade and warm air 53 degrees centigrade. Less vitamin C in hot 

water 53 degrees centigrade and warm air 48 degrees centigrade. Were shown to increase TSS/TA 

in hot water 53 degrees centigrade and warm air 53 degrees centigrade. 
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