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 چکیذُ

ٍدر سِ تکرار اًجام  کاهال تصادفیطرح  تر پایِفاکتَریل  ور ًگْذاری هیَُ زردآلَ در قالةاثر غلظت ّا هختلف سالیسیلیک اسیذ تر ع

. هحلَل پاضی ضذًذهیلی هَالر  4،۲،2،1هحلَل سالیسیلیک اسیذ تا غلظت ّای  تا سِ ّفتِ قثل از تلَغ تجاری هیَُ ّای زردآلَ. ضذ

ی ترداضت هیَُ ّای زردآلَ تا کارترد سالیسیلیک اسیذ تِ طَر هعٌز عور پس ا .هٌتقل ضذًذ c° 1 تِ دهای تعذ از ترداضت تستِ تٌذی ٍ

در طی ایي دٍرُ اسیذیتِ . ایي هادُ از ًرم ضذى تافت هیَُ در طی دٍرُ ًگْذاری جلَگیری ًوَد. داری در توام هیَُ ّا افسایص یافت

 . داضت کاّطی آب هیَُ رًٍذ pHٍ  افسایطی  قاتل تیتراسیَى هیَُ ّای  رًٍذ

 

 .، هحلَل پاضیعور پس از ترداضت :ٍاشُ ّای کلیذی
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  هقذهِ

اًثارداری هیَُ  تِ . است  Rosaceae یکی اس هیَُ ّای هْن هٌاطق هعتذلِ ٍ هتعلق تِ خاًَادُ  (.Prunus armeniaca L) ا ًام علویسردآلَ ت

سالیسیلیک اسیذ تِ عٌَاى یک تزکیة . علت  سزعت تٌفس تاال، ًزم ضذى سزیع هیَُ ّا ٍ حساسیت تِ پاتَصى ّا تِ آساًی اهکاى پذیز ًیست

تسیار تاالیی در حفظ کیفیت هیَُ داضتِ ٍ هی تَاًذ عالٍُ تز افشایص هذت هاًذگاری هحصَل تاعث کاّص آلَدگی قارچی ٍ طثیعی قاتلیت 

رٍی کیفیت ٍ عوز اًثاری سردآلَ  سالیسیلیک اسیذایي پضٍّص تا ّذف تزرسی اثزات هختلف . حفظ سفتی هیَُ در طی اًثارداری هی ضَد

 .اًجام ضذ

 هَاد ٍ رٍش ّا

هیلی هَالر  سالیسیلیک اسیذ  1،2،3،4رقن ًَری سِ ّفتِ قثل اس تزداضت تجاری تا غلظت ّای  (.Prunus armeniaca L) ای سردآلَهیَُ ّ

هیَُ ّای سالن ٍ یک ضکل اًتخاب ٍ در .هیَُ ّا در هزحلِ تلَغ تجاری تزداضت ٍ تالفاصلِ تِ آسهایطگاُ هٌتقل ضذًذ. هحلَل پاضی ضذًذ

   :ضاهل صفات سیز تَداًذاسُ گیزی ّای  .درجِ ساًتی گزاد هٌتقل ضذًذ 4تٌذ ٍ تِ دهای تستِ تٌذی قزار گزف

هیشاى اسیذیتِ . ًٍتایج تزحسة کیلَگزم تز ساًتی هتز هزتع تیاى ضذ اًجام گزفت mm 8 پزٍبتا  تا استفادُ اس پٌتزٍهتز دستی سفتی تافت هیَُ

هَاد جاهذ هحلَل . تعییي ضذ ذٍتَلی -هتلز هتز هذل  pHآب هیَُ تا استفادُ اس   pH.جام ضذاًقاتل تیتزاسیَى تا استفادُ اس دستگاُ دیجیتال 

(soluble solids content)  گزدیذٍ ًتایج تز حسة درصذ تیاى  تا رفزکتَهتز دیجیتال تعییي. 

 .اًجام ضذ LSD صَرت گزفت ٍهقایسِ هیاًگیي اثز تیوارّا تا رٍش Min Tabتجشیِ آهاری ًتایج تا کوک ًزم افشار 

 ًتایج ٍ تحث

 .هیَُ تاثیر هعٌی داری ًطاى داد Phغلظتْای هختلف سالیسیلیک اسیذ رٍی هَاد جاهذ هحلَل، اسیذیتِ قاتل تیتراسیَى ٍ 

 اثر سالیسیلیک اسیذ تر سفتی تافت هیَُ
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در طی دٍرُ اًثارداری سفتی تافت هیَُ ّا کاّص یافت ٍ تیوار سالیسیلیک اسیذ تِ طَر هعٌی داری تاعث حفظ سفتی هیَُ ّا ضذ ٍ 

 .هرتَط هی ضَد هیلی هَالر 2تیطتریي هیساى سفتی هیَُ تِ غلظت

 آب هیَُ  pHٍ  (TA)اثر سالیسیلیک اسیذ تر اسیذیتِ قاتل تیتراسیَى 

 . کوتر ٍ اسیذیتِ تیطتری داضتٌذ phتا سالیسیلیک اسیذ در هقایسِ تا هیَُ ّای ضاّذ  هیَُ ّای تیوار ضذُ

 (TSS)اثر سالیسیلیک اسیذ تر هَاد جاهذ هحلَل 

را  TSSاستفادُ از ایي هادُ تِ طَر هعٌی داری تغییرات . طی هذت اًثارداری، هَاد جاهذ هحلَل هیَُ ّای زردآلَ افسایص یافتدر 

 .کاّص داد

در حالیکِ کارترد سالیسیلیک اسیذ . وٌذاى گسارش دادُ اًذ کِ سالیسیلیک درًٍی هیَُ ّا ضوي پیری فراٍردُ کاّص هی یاتذداًط

هیَُ تاعث افسایص هیساى پلی آهیي ّا،  کاّص اتالف آب هیَُ، کاّص پَسیذگی ٍ افسایص تیرًٍی تا افسایص سالیسیلیک درًٍی 

 هیَُ ّا هی ضَد عوراًثاری 
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Abstract 

In this study, was carried out factorial in basis of CRD with 3 reapplication to study the effect of 

salicylic acid on the quality of apricot fruit during cold storage. Apricot fruit pre-harvested 

sprayed with different concentration of SA three weeks before harvest time and stored at 4°C. 

The characteristics of flash firmness, total soluble solid (TSS), titratable acidity (TA), pH, were 

measured. Postharvest life of fruit apricot increased significantly with the use of SA in fruits. 

Salicylic acid prevented soft tissue of the fruit during storage. The results showed that salicylic 

acid was caused to increase the TA and decrease of pH. 
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