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 چکیذٌ

یب (Seb)ست ٌذی رلن در ایي پژٍّص تبحیز وبرثزد چیتَسبى ٍ اسیذ سبلیسیلیه در غلؾت ّبی هختلف ثز ویفیت ٍ فوز پس اس ثزداضت هیَُ وٌبر ّ

هیلی گزم  500ٍ  250درصذ ٍ اسیذ سبلیسیلیه اسیذ در غلؾت ّبی  5/1ٍ  1، 5/0هیَُ ّب ثب چیتَسبى در غلؾت ّبی . ثزرسی ضذ( Seo Ber)سئَ ثز

در عی ایي هذت . ضذرٍس در اًجبر ًگْذاری ضذًذ، ضوي ایٌىِ غلؾت صفز ًیش ثزای تیوبر ضبّذ در ًؾز گزفتِ  20در لیتز تیوبر ضذُ ٍ ثِ هذت 

 .در صذ آلَدگی، هیشاى ٍیتبهیي ث، ویفیت ؽبّزی ٍ در صذ وبّص ٍسى هیَُ ارسیبثی ضذ ،(TSS)خَاظ ویفی هیَُ ضبهل هیشاى هَاد جبهذ هحلَل

بهذ هحلَل ٍ ٍیتبهیي ث دار هیشاى هَاد ج گزم در لیتز ثبفج افشایص هقٌی هیلی 500در همبیسِ ثب ضبّذ، اسیذ سبلیسیلیه در سغح وِ  ًتبیج ًطبى داد

 ویفیت ؽبّزیحفؼ در هیَُ ضذُ، ضوي ایٌىِ  هَاد جبهذ هحلَلٍیتبهیي ث ٍ  افشایص هیشاىًیش ثبفج گزم در لیتز  هیلی  250ٍ در سغح  ُهیَُ ضذ

وبّص ووتز ٍسى را در  وبّص هیشاى آلَدگی ٍ در سغح یه درصذ ،درصذ5/0چیتَسبى در سغح . ثْتزیي ًتیجِ را در پی داضتضبّذ ّوزاُ ثب  هیَُ

 . همبیسِ ثب سبیز تیوبرّب ًطبى داد

 کىار َىذی، چیتًسان، اسیذ سالیسیلیک ، خًاص کیفی  :ياشگان کلیذی
 

 مقذمٍ

هتقلك ثِ ( Ziziphus Tourn)ای اس جٌس سیشیفَس تَرى گًَِّبی هْن هٌبعك گزهسیز ٍ ًیوِ گزهسیز هی ثبضذ،  وِ اس جولِ هیَُوٌبر 

وي ایٌىِ در ٌّگبم ثلَك وبهل، در ، ضهیَُ وٌبر فوز اًجبری وَتبّی دارد(. افؾن فلی ٍ ّوىبراى)است( Rhamnaceae)ِخبًَادُ راهٌبس

عی هزاحل ثزداضت ٍ پس اس آى حیي هزتت سبسی، جذاسبسی ٍ حول ثِ اًجبر ًیش تب حذ سیبدی ویفیت خَد را اس دست دادُ ٍ در ًتیجِ 

هی  ،وبّص ویفیت هحصَل پس اس ثزداضت .ذهیسز ًوی ثبضثِ راحتی ٍ اهىبى ًگْذاری هیَُ در اًجبر تز ضذُ  فوز پس اس ثزداضت آى وَتبُ

" اخیزا. ّب فَاهل هتبثَلیىی، تقزق، آسیت ّبی هىبًیىی ٍ هیىزٍارگبًیسن: هْوتزیي آًْب فجبرتٌذ اسبضذ وِ ثًبضی اس فَاهل هختلف تَاًذ 

تب ثِ حفؼ ٍ هَرد تَجِ لزار گزفتِ است  ت وطبٍرسیاًسبى در تَلیذ ٍ ًگْذاری هحصَال سبسگبر ثب گیبُ، عجیقت ٍاستفبدُ اس تزویجبت 

ثز ثزخی اسیذ سبلیسیلیه ٍ چیتَسبى ضیویبیی در ایي تحمیك احز تیوبرّبی لذا  ثْجَد خَاظ غذایی هحصَالت وطبٍرسی هٌتْی ضَد،

 .هَرد ثزرسی لزار گزفت خَاظ ویفی هیَُ وٌبر، پس اس ثزداضت
 

 ي ريش َامًاد 

هیَُ هَرد  .ثِ آى وٌبر سیجی ّن هی گَیٌذ استفبدُ ضذُ است "ثز وِ ثبغذاراى هقوَال یب سئَ در ایي پژٍّص اس هیَُ وٌبر ٌّذی رلن ست

ّب پس اس ثزداضت  هیَُ. ّبی یىسبى ثزداضت ضذ در هزحلِ رسیذگی سجش ثِ صَرت دست چیي ٍ تب حذ اهىبى در اًذسُ ،ًیبس ایي پژٍّص

 در. ًذبی پالستیىی هخصَظ لزار گزفتِ ٍ ثِ هزوش هغبلقبت ٍ تحمیمبت وطبٍرسی داًطگبُ خلیج فبرس ثٌذر ثَضْز هٌتمل ضذدر سجذّ
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 %1ٍ % 5دار در سغح  ثِ تزتیت هقٌی** ٍ * 

 

 500ٍ  250اسیذ سبلیسیلیه ثب دٍ غلؾت  پس اس افوبل تیوبر .ضستطَ ٍ درجِ ثٌذی ضذُ ٍ ثزای تیوبر آهبدُ ضذًذّب  هیَُهحل آسهبیص، 

ّبی پالستیىی لزار دادُ ضذ ٍ سپس درصذ، هیَُ ّب خطه ضذُ، در ٍویَم په 5/1ٍ  1، 5/0ثب سِ غلؾت  هیلی گزم در لیتز ٍ چیتَسبى

، در صذ (TSS)هیشاى هَاد جبهذ هحلَل: در عی ایي هذت خَاظ ویفی هیَُ ضبهل. رٍس در اًجبر هٌبست ًگْذاری ضذ 20ثِ هذت 

در لبلت عزح ثلَن  دست آهذُِ ثاعالفبت ٍ ًتبیج  .هیَُ ارسیبثی ضذآلَدگی، هیشاى ٍیتبهیي ث، ویفیت ؽبّزی ٍ در صذ وبّص ٍسى 

در سغح  ّب تَسظ آسهَى داًىي ٍ هیبًگیي ضذُ تجشیِ ٍ تحلیل آهبری   MSTAT-Cتَسظ ًزم افشار رایبًِ ایتىزار،  3تصبدفی ثب  "وبهال

 .رسن ضذ Excelًوَدارّب ًیش تَسظ ًزم افشار  .ضذهمبیسِ  5%
 

 وتایج ي بحث

داری در سغح یه درصذ ثیي تیوبرّبی  ، تفبٍت هقٌی(1) رتجبط ثب درصذ هَاد جبهذ هحلَل، ثب تَجِ ثِ جذٍل تجشیِ ٍاریبًسدر ا

ّب تحت تبحیز تیوبرّبی هختلف لزار  در ثزرسی تبحیز ًَؿ تیوبر ثز صفبت هَرد ثزرسی، هیشاى هَاد جبهذ هحلَل هیَُ .هختلف، هطبّذُ ضذ

 500اسیذ سبلیسیلیه ثبفج افشایص هیشاى آى ضذُ ٍ ثیطتزیي همذار آى در تیوبر ثب اسیذ سبلیسیلیه در سغح گزفت ثِ ًحَی وِ وبرثزد 

 (10/13) درصذ 5/1ضذ وِ ووتزیي همذار آى هزثَط ثِ چیتَسبى  TSSوبرثزد چیتَسبى ثبفج وبّص هیشاى . هیلی گزم در لیتز هطبّذُ ضذ

ّبی  غلؾتدر ارتجبط ثب هیشاى ٍیتبهیي ث، تفبٍت هقٌی داری در سغح یه درصذ ثیي تَجِ ثِ جذٍل تجشیِ ٍاریبًس (. 1ضىل ) ثَد

هیشاى ٍیتبهیي ث تحت تبحیز تیوبرّبی هختلف لزار گزفت ثِ ًحَی وِ هیشاى آى در تیوبر اسیذ (. 1ذٍل ج.)ّب هطبّذُ ضذتیوبرهختلف 

اختصبظ داد ّز چٌذ اختالف آى ثب هیشاى ٍیتبهیي ث در تیوبر اسیذ گزم در لیتز ثیطتزیي همذار را ثِ خَد  هیلی 500سبلیسیلیه ثب غلؾت 

در سغح  ّبتیوبر ثیي غلؾت ّبی هختلف ،(1) ثب تَجِ ثِ جذٍل تجشیِ ٍاریبًس. دار ًجَد هیلی گزم در لیتز هقٌی  250سبلیسیلیه ثب غلؾت

در ثزرسی تبحیز ًَؿ تیوبر ثز صفبت هَرد . ضذهطبّذُ  اس ًؾز وبّص ٍسى هیَُ ّب عی هذت اًجبرداری یه درصذ تفبٍت هقٌی داری

درصذ چیتَسبى ووتزیي  1درصذ ثیطتزیي ٍ غلؾت  5/1، وِ در تیوبر چیتَسبى ثب غلؾت ثزرسی، وبّص ٍسى در تیوبرّبی هختلف رخ داد

ت ؽبّزی هیَُ ّب ًطبى داد تجشیِ ٍاریبًس حبصل اس دادُ ّبی ویفی(. 2ضىل ) هیشاى وبّص ٍسى در همبیسِ ثب سبیز تیوبرّب هطبّذُ گزدیذ

( 3)ثب تَجِ ثِ ضىل (. 1جذٍل )ٍجَد دارد% 1وِ ثیي تیوبرّبی هختلف هَرد ثزرسی در ایي آسهبیص تفبٍت هقٌی داری در سغح 

 ایي ّب داضتِ است وِ اس گزم در لیتز ثیطتزیي تأحیز را در حفؼ ویفیت ؽبّزی هیَُ هیلی 250هطبّذُ هی ضَد وِ اسیذ سبلیسیلیه ثب غلؾت 

 

 تجریٍ ياریاوس صفات مًرد بررسی(: 1)جذيل  

 df هٌبثـ تغییز

 هیبًگیي هزثقبت 

 وبّص ٍسى هیَُ TSS ٍیتبهیي ث هیشاى پَسیذگی هیَُ ویفیت ؽبّزی هیَُ

 13/23 11/34 34/0 05/5** 11/0 2 تىزار

غلؾت 

 (A)تیوبر
5 **12/41 **11/131 **23/22 **31/532 **13/442 

خغبی 

 آسهبیطی
10 50/0 03/1 

11/0 
11/41 43/11 

ضزیت 

 )%(تغییزات 
- 11/13 33/13 

00/13 
10/11 24/11 
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درصذ چیتَسبى تیوبر ضذًذ ثِ عَر لبثل  5/1ّبیی وِ ثب غلؾت  اهب ویفیت ؽبّزی هیَُ. ایي لحبػ ثب تیوبر ضبّذ تفبٍت هقٌی داری ًذاضت

ثِ جذٍل تجشیِ ٍاریبًس هطبّذُ هی ضَد وِ هیشاى پَسیذگی هیَُ در تیوبرّبی هختلف در سغح ب تَجِ ّوچٌیي ث .تَجْی وبّص یبفت

درصذ هطبّذُ گزدیذ ٍ ووتزیي هیشاى  5/1ثیطتزیي هیشاى پَسیذگی هیَُ در چیتَسبى (. 1جذٍل )داری داضتٌذ  ثب یىذیگز تفبٍت هقٌی% 1

 (.4ضىل )چیتَسبى ثَد  5/0پَسیذگی هزثَط ثِ غلؾت 

 

در ایي . ّب ٍ حفؼ ٍ ثْجَد صفبت ویفی آًْب هَحزًذ ای ّستٌذ وِ در وبّص خزاثی هیَُ ذ سبلیسیلیه ٍ چیتَسبى تزویجبت ضٌبختِ ضذُسیا

تز آى ثز فوز پس اس ثزداضت هیَُ وٌبر هَرد  پژٍّص چیتَسبى در غلؾت ثبال هَحز ًجَد ٍ ثْتز است در آسهبیطبت ثقذی تبحیز سغَح پبییي

ّبی احز اصلی سغَح چیتَسبى ثز  ًتبیج همبیسِ هیبًگیي .د چزا وِ در سغَح پبییي ثبفج ثْجَد ثزخی صفبت ویفی هیَُ ضذثزرسی لزار گیز

درصذ ثبفج افت صفبت ویفی هیَُ ٍ وبّص فوز پس اس  5/1ّبی هختلف ًطبى داد وِ تیوبر ثب چیتَسبى  صفبت ویفی هیَُ در غلؾت

وبّص هیشاى آلَدگی ٍ در سغح یه درصذ وبّص ووتز ٍسى را در همبیسِ ثب سبیز تیوبرّب  درصذ5/0چیتَسبى در سغح . ضذثزداضت آى 

فلت ایي هَضَؿ ثِ پَضص ٍاوسی چیتَسبى ثز رٍی هیَُ ثز هی گزدد وِ سجت . ًطبى داد ٍ ووتزیي همذار را ثِ خَد اختصبظ داد

فالٍُ ثز ایي خبصیت ضذ لبرچی . ٍسى هیَُ ووه هی وٌذوبّص آة اس دست دادى آى ضذُ ٍ ثِ حفؼ آة هیَُ ٍ گَضت آى ٍ در ًتیجِ 

ًتبیج ایي آسهبیص در خصَظ . چیتَسبى ًیش هبًـ رضذ لبرچ ثز رٍی هیَُ ضذُ ٍ در همبیسِ ثب سبیز تیوبرّب هبًـ پیطزفت آلَدگی هی ضَد

 1311ًتبیج ضیزی ٍ ّوىبراى در سبل ّبی پبییي، ثب  حفؼ ویفیت ؽبّزی، وبّص ٍسى ووتز ٍ ّوچٌیي آلَدگی ووتز در چیتَسبى ثب غلؾت

  .در خصَظ تبحیز  پَضص چیتَسبى ثز حفؼ ویفیت ٍ فوز اًجبری هیَُ ّبی پزتمبل تبهسَى ٍ خًَی ّوخَاًی دارد

 مقایسٍ کاَص يزن در میًٌ کىار با استفادٌ از تیمارَای مختلف: 2ضکل  محلًل در میًٌ کىار با استفادٌ از تیمارَای مختلف جامذ مقایسٍ مًاد: 1ضکل 

 ذگی میًٌ کىار با استفادٌ از تیمارَای مختلفمقایسٍ میسان پًسی :4ضکل  مقایسٍ کیفیت ظاَری میًٌ کىار با استفادٌ از تیمارَای مختلف: 3ضکل 
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 هی هحسَة گیبّی رضذ ّبی وٌٌذُ تٌؾین اس گزٍُ جذیذی ثقٌَاى وِ ثبضذ هی سبلیسیلیه اسیذ فٌَلی تزویت هْوتزیي تزویجبت، اس یىی

همبٍهت  سیستن ضذى فقبل ثبفج سبلیسیلیه اسیذ وبرثزد وِ ضذُ است گشارش. ایفب هی ًوبیذ گیبُ ًوَ ٍ رضذ تٌؾین در ًمص هْوی ضَد ٍ

 عجیقی، پتبًسیل تزویت یه ثقٌَاى سبلیسیلیه اسیذ ّوچٌیي .گزدد اوسیذاًی هی آًتی ّبی آًشین ٍ ّب هتبثَلیت سٌتش سیستویه، اوتسبثی

ّبی احز اصلی سغَح اسیذ سبلیسیلیه ثز  ًتبیج همبیسِ هیبًگیي (.2001توجَ ٍ ّوىبراى، )دارد اتیلي احز ٍ تَلیذ اس جلَگیزی در ثبالیی

دّذ وِ تیوبر ثب اسیذ سبلیسیلیه در همبیسِ ثب چیتَسبى ثِ هزاتت فولىزد ثْتزی ًطبى  ّبی هختلف ًطبى هی صفبت ویفی هیَُ در غلؾت

هیلی گزم در لیتز در همبیسِ ثب ًوًَِ ضبّذ ٍ سبیز تیوبرّب ثبفج ثْجَد ثزخی صفبت ویفی هیَُ ٍ  250دادُ ٍ اسیذ سبلیسیلیه در سغح 

 .فوز پس اس ثزداضت آى ضذُ است

 

 وتیجٍ گیری کلی

 .غَح غلؾتی هٌبست ثبفج حفؼ ٍ ثْجَد خَاظ ویفی هیَُ وٌبر هی ضَداسیذ سبلیسیلیه ٍ چیتَسبى در س
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Abstract 

In this research the effect of chitosan and salicylic acid on the quality traits and postharvest life of the Indian 

Jujube (Ziziphus mauritiana Lam., cv. ‘Seb’) were investigated. Fruits were treated with chitosan at 3 doses (0.5, 

1 and 1.5%) and salicylic acid at 2 doses (250 and 500 mg/L) separately and subsequently were stored for 20 

days at proper storage conditions. In this period, Fruit quality attributes including TSS, Vitamin C, decay 

percentage, weight loss, and visual quality were evaluated. Results showed that, In comparison with Control, 

Treatment with salicylic acid at these 2 doses caused significant improvement at TSS and vitamin C values, 

although at 250 mg/l level it also showed the best retention of visual quality. Treatment with chitosan at lowest 

level (0.5%) showed the lowest decay and at 1% level showed the best result at weight retention. 
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