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ًاٍل  ٍاضٌگتي آهیي اسپرهیدیي بر عور فیسیَلَشی پس از برداضت هیَُ پرتقالاثر کاربرد پلی
(Citrus sinensis (L.) Osbeck, cv. Washington Navel)  
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 چكیدُ

ّای در ایي پصٍّص هیَُ. داری هیَُ پرتقال در سردخاًِ ضرٍری استٌدی ٍ تٌظین بازار هیَُ، ًگِداری کیفیت ٍ بازارپسبرای حفظ ٍ ًگِ

دقیقِ تیوار ٍ در سردخاًِ با دهای  5ٍری بِ هدت هیلی هَالر بِ رٍش غَطِ 5/1آهیي اسپرهیدیي با غلظت یک ٍ پرتقال تحت تیوار پلی

هاُ پس از اًبارهاًی  4ٍ  3، 2، 1ّای برداضت ٍ در زهاى گیری صفات در زهاىاًدازُ. دًدهاُ قرار دادُ ض 4گراد بِ هدت درجِ ساًتی+ 5/3

ایي آزهایص بِ صَرت فاکتَریل با طرح پایِ بلَک کاهل . ٍ هیساى قٌد ارزیابی گردید TAارزیابی کیفیت، : اًجام گرفت ٍ صفاتی از قبیل

هیلی هَالر بیطتریي هیساى قٌد را داضت، ّوچٌیي بیطتریي  1ى داد کِ تیوار اسپرهیدیي ًتایج حاصلِ ًطا. تكرار بِ اجرا در آهد 5تصادفی در 

هیلی هَالر هطاّدُ گردید ٍ  5/1در تیوار اسپرهیدیي  TAهیلی هَالر ٍ کوتریي هیساى  5/1هیساى کیفیت ظاّری هیَُ در تیوار اسپرهیدیي 

 .داری بیي تیوارّا دیدُ ًطدتفاٍت هعٌی

 ، هیساى قٌد، پرتقالTAاسپرهیدیي، : کلیدیٍاشگاى 

 هقدهِ

پط از هدتی ؼبّد وپه ظجس، وپه آثی، ... ّب ٍ در اًجبر ثب فراّن ؼدى ؼرايطی هبًٌد رطَثت، تبريىی، دهبی پبيیي ٍ در حضَر لبرچ 

فتَحی )  .خَاّین ثَدّبی پرتمبل در اًجبر پَظیدگی اًتْبی دم هیَُ،پَظیدگی ظیبُ،وبّػ ویفیت ٍ ثبزارپعٌدی هیَُپَظیدگی ترغ، 

ّبی طجیعی در ّوِ هَجَدات زًدُ ايي ترویت. ّبی رؼد گیبّی ّعتٌدّب يه گرٍُ جديد از تٌظین وٌٌدُآهیيپلی(. 1385ٍ ّوىبراى، 

ّدف از . )1387عؽری ٍ ّوىبراى، اثٌی)ّبی فیسيَلَشيىی هبًٌد پیری ًمػ هْوی دارًدؼًَد ٍ در داهٌِ ٍظیعی از پرٍظِ يبفت هی

ّبی هٌبظت داری، افسايػ ویفیت ٍ عوراًجبرداری پرتمبل، تعییي زهبى ٍ غلظتآهیي هؤثر ثرای ًگِيي تحمیك، هعرفی يه ًَع پلیا

 .ثبؼدهَرد اظتفبدُ هی

 ّا هَاد ٍ رٍش

 1389ر آذرهبُ ايي پصٍّػ در آزهبيؽگبُ پط از ثرداؼت علَم ثبغجبًی داًؽىدُ علَم وؽبٍرزی داًؽگبُ آزاد اظالهی ؼیراز، در اٍاخ

آهیي اظپرهیديي ثب پلی .ّب ثِ صَرت تضبدفی از ثبغبت اظتبى ثَؼْر صَرت گرفت ثرداؼت هیَُثِ هٌظَر ايي پصٍّػ، . اًجبم ؼد

ثِ ظردخبًِ ّب تیوبرّب هیَُ ثعد از اعوبل. ٍری هَرد اظتفبدُ لرار گرفتدلیمِ در حبلت غَطِ 5هیلی هَالر ثِ هدت  5/1غلظت يه ٍ 

ّب پط از خرٍج از  هیَُ. گراد در ًظر گرفتِ ؼدظبًتیدرجِ+  5/3هبُ، هبّی يه ثبر ٍ در دهبی  4دٍرُ آزهبيػ . رديدًدهٌتمل گ

آة هیَُ تْیِ ؼدُ  ،TAگیری ثِ هٌظَر اًدازُ  .ظردخبًِ ٍ ًگْداری در دهبی اتبق،ارزيبثی ویفیت ثضَرت اهتیبزثٌدی صَرت گرفت

. اظتفبدُ گرديد( Lane- Eynon)آًیَى -گیری لٌد هیَُ از رٍغ حجوی لیيجْت اًدازُ. ر گرديدًرهبل تیت 1/0ثب ّیدرٍوعید ظدين
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ٍ همبيعِ هیبًگیي  SASافسار تىرار، ثررظی آهبری تَظط ًرم 5ايي پصٍّػ در لبلت طرح فبوتَريل ثب پبيِ ثلَن وبهل تضبدفی در 

 .تجسيِ ٍ تحلیل گرديددرصد  1درصد 5ٍّب ثب اظتفبدُ از آزهَى داًىي در ظطح دادُ

 ًتایج ٍ بحث

داری هیققَُ تفققبٍت هعٌققی TAًققَع تیوققبر اعوققبل ؼققدُ رٍی توققبم صققفبت ثققِ جققس   ( 1جققدٍل )طجققك جققدٍل تجسيققِ ٍاريققبًط 

ثراظقبض ًتقبيه ّوقیي جقدٍل     . ايي هَضَع ثیقبًگر ٍجقَد اثقر تیوقبر اعوقبل ؼقدُ ثقر ٍيصگقی پقط از ثرداؼقت هیقَُ ثقَد            . داؼت

ّققب، ًققَع ثراظققبض ًتققبيه جققدٍل تجسيققِ ٍاريققبًط دادُ  .داری ًؽققبى دادتوققبم صققفبت تفققبٍت هعٌققیهققدت زهققبى اًجققبر داری ثققر 

تقَاى هؽقبّدُ   هقی ( 1ؼقىل  )ثقب تَجقِ ثقِ    . دار ثقر هیقساى لٌقد هیقَُ داؼقت     تیوبر در ظطح يه درصقد آزهقَى داًىقي تق ثیر هعٌقی     

        َ ثراظقبض ًتقبيه جقدٍل تجسيقِ ٍاريقبًط      . ردار ثقَد ًوَد وِ تیوبراظپرهیديي يقه هیلقی هقَالر از ثقبالتريي هیقساى لٌقد هیقَُ ثرخق

ؼقىل  )ثقب تَجقِ ثقِ    . دار ثقر هیقساى ویفیقت رقبّری هیقَُ داؼقت      ّب، ًَع تیوبر در ظطح يه درصد آزهقَى داًىقي تق ثیر هعٌقی    دادُ

پرهیديي يققه هیلققی هققَالر هیلققی هققَالر ٍ اظقق 5/1هؽقق ش ؼققد ثیؽققتريي هیققساى ویفیققت رققبّری هیققَُ در تیوبراظققپرهیديي   ( 2

دار ثقر  ّقب، ًقَع تیوقبر در ظقطح يقه درصقد آزهقَى داًىقي تق ثیر هعٌقی          ثراظبض ًتبيه جقدٍل تجسيقِ ٍاريقبًط دادُ    .دُ ؼدهؽبّ

 ،وقبر اظقپرهیديي يقه هیلقی هقَالر ثقَد      هیقَُ در تی  TAثیقبى ؼقد ثیؽقتريي هیقساى     ( 3ؼقىل  )ثب تَجقِ ثقِ   . هیَُ داؼت TAهیساى 

جْرهقی  ٍ حویقديبى ( 1370)زادُ ، صقفی (1963)تَظقط لقَدُ ٍ ّوىقبراى    الزم ثِ ذوقر اظقت ًتقبيه حبصقل ثقب ًتقبيه اعقالم ؼقدُ         

در  .يبثققد هطبثمققت دارد وققِ ارْققبر داؼققتٌد همققدار اظققید وققل هیققَُ در طققَل دٍرُ اًجققبرداری وققبّػ هققی    ( 1382)ٍ ّوىققبراى 

اى لٌقد  پسٍّؽی هؽ ش ؼد وِ وبرثرد پلی آهقیي ثقِ رٍغ تحقت فؽقبر ثقِ صقَرت لبثقل تقَجْی ظقفتی ثبفقت هیقَُ لیوقَ، هیقس             

، 1ٍالققرٍ)ٍ ویفیققت هیققَُ افققسايػ ٍ اظققیديتِ هیققَُ وققبّػ يبفققت، ّو ٌققیي تسییققر رًققب در همبيعققِ ثققب ؼققبّد ثققِ تقق خیر اًققداخت 

ثقديْی اظقت وقِ ثقب افقسايػ دهقب هیقساى تقٌفط ٍ تعقرق از ظقطح پَظقت هیقَُ افقسايػ يبفتقِ ٍ ٍزى هیقَُ ثقب از دظقت                    (.1998

ّققبی اظقق یراٍ وققِ ايققي ًتققبيه ثققب گققسارغ . يبثققد وققبّػ هققی ًیققسدادى آة از ظققطح هیققَُ وققبّػ ٍ ّو ٌققیي ویفیققت رققبّری  

 .هطبثمت وبهل دارد (1374)، هحوَدآثبدی (1997)ّوىبراى 

 هربَط بِ اثرات اسپرهیدیي بر صفات هَرد بررسی در پرتقال ٍاضٌگتي ًاٍل جسیِ ٍاریاًست -1جدٍل 
 مياوگيه مربعات                                                                                 

 كيفيت ظاَري           ميسان قىد                 TA                مىابع تغيير                           درجٍ آزادي         

 110/1                     75/2                   10/1                                 4تكرار                                          

 2                                10/1                   *06/9                    **33/8(             A)وًع تيمار اعمال شدٌ 

 4                                 ** 09/1           ** 32/33                  **83/21(             B)مدت زمان اوبارداري 

 B  ×A                         8                                **15/1             ** 96/3                     **83/1اثر متقابل 

 110/1                       20/0                   10/1                              56خطاي آزمايشي                           

 10/0                       00/02               75/00                                -                      )ضريب تغييرات

ns    * 0ي  5بٍ ترتيب بي معىي، معىي دار در سطح ** ي

 

 

 . Valero 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 
 بر هیساى کیفیت ظاّری هیَُ پرتقالتأثیر تیوار اسپرهیدیي  : 2ضكل                          بر هیساى قٌد هیَُ پرتقالتیوار اسپرهیدیي تأثیر : 1ضكل 

 
 هیَُ پرتقال TAوار اسپرهیدیي بر هیساى تأثیر تی: 3ضكل  

 گیری کلی ًتیجِ
وقِ  . گیقری ثقَد  آهقیي اظقپرهیديي هقؤثر در فبوتَرّقبی اًقدازُ     حبصلِ ًؽبى دٌّدُ ايقي ًىتقِ هْقن اظقت وقِ اظقتفبدُ از پلقی         ًتبيه

 .ايي ظجت افسايػ عورفیسيَلَشی پرتمبل گرديد
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Abstract 
In order to maintain the market preference and regulation of fruits, it is necessary to preserve the 

fruit in cold storage. In this assessment, the fruits were treated with one type of polyamin 

espermidin, each with a concentration of 1 and 1.5 milimolar for 5 minutes with the drowning 
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method. Samples were taken at time of  harvest, 1, 2, 3 and 4 months at postharvest. Guality 

assessment,  TA,  sugar level were measured. In a factorial statistical desin with completely random 

blocks and with five replications. According to the results,  it was shown to increase sugar level in 

espermidine 1milimolar,  also increase external guality fruit in espermidine 1/5milimolar and it was 

shown less TA in espermidine 1/5milimolar and which isn’t a significant difference camparing 

treatment. 

Key words: espermidine,  TA,  sugar level, orang 

  

 


