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 سالیسیلیک اسیذ تز خصَصیات پس اس تزداضت سردآلَتزرسی اثز 

۲، غالهحسیي داٍری ًضاد*۱اردکاًی الْام 
 ۱هحوذ اتزاّین ًصزآتادی ،۲هجیذ عشیشی، 

 داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ فزدٍسیکارضٌاسی ارضذ  اىداًطجَی -1

 گزٍُ علَم تاغثاًی داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ فزدٍسی اىداًطیار -2

 E.Ardakani@yahoo.comداًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ فزدٍسی گزٍُ علَم تاغثاًی  : اًیالْام اردک

 چکیذُ

تِ هٌظَر تزرسی اثز سالیسیلیک اسیذ تز رٍی خصَصیات کیفی سردآلَ در طَل دٍرُ اًثارداری آسهایطی در قالة 

هیَُ ّا پس استزداضت تا سالیسیلیک اسیذ تا غلظت ّای . تا سِ تکزار اًجام ضذ فاکتَریل تز پایِ طزح کاهال تصادفی

صفات اًذاسُ گیزی ضذُ ضاهل سفتی . درجِ ساًتی گزاد ًگْذاری ضذًذ ۴هیلی هَالر تیوار ضذًذ ٍ در دهای  ۱،۲،۳،۴

ًتایج ًطاى داد کِ . داری تَدآب هیَُ در طی دٍرُ اًثار  PHتافت هیَُ، هَاد جاهذ هحلَل، اسیذیتِ قاتل تیتزاسیَى، 

    .هَثز تاضذ cحفظ سفتی تافت ٍ ٍیتاهیي  تَاًستِ در کارتزد سالیسیلیک اسیذ

 .، کیفیت هیَُعوز پس اس تزداضت :ٍاصُ ّای کلیذی

 هقذهِ 

ذار ایي ضایعات هی ضًَذ، کِ هقساالًِ هقذار سیادی اس هحصَالت تاغی در هزاحل گًَاگَى تِ ٍیژُ پس اس تزداضت دچار افت کیفیت 

هیَُ ّا ٍ  .تِ دلیل کن تَجْی تِ اصَل ًگْذاری فزآٍردُ ّای کطاٍرسی ٍ عذم تَسعِ ٍ تکاهل رٍش ّای علوی اًثارداری هی تاضذ

استفادُ اس . سثشیجات خاصیت فسادپذیزی تاالیی دارًذ کِ در هزاحل هختلف تاساریاتی تاعث اس تیي رفتي تخطی اس هحصَل هی ضَد

هزٍسُ تَجِ سیادی را اتذٍى استفادُ اس هَاد ضیویایی هضز  عی ٍ ساسگار تا گیاُ، هحیط سیست ٍ اًساى در ًگْذاری هحصَلتزکیثات طثی

سالیسیلیک اسیذ یکی اس ایي تزکیثات هی تاضذ کِ اهزٍسُ تِ عٌَاى گزٍُ جذیذی اس تٌظین کٌٌذُ ّای رضذ . تِ خَد جلة کزدُ است

 .در تٌظین رضذ ٍ ًوَ گیاُ تاسی هی کٌذگیاّی هحسَب هی ضَد ٍ ًقص هْوی 
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 هَاد ٍ رٍش ّا

در سهاى  ضاّزٍدی ی دٍ رقن سردآلَهیَُ ّا .تحقیق تِ صَرت یک آسهایص فاکتَریل در قالة طزح کاهال تصادفی تا سِ تکزار اًجام ضذ

دقیقِ غَطِ ٍری در هحلَل  3 تیوار پس اس تزداضت تِ صَرت .تزداضت ضذًذ ٍ تالفاصلِ تِ آسهایطگاُ هٌتقل ضذًذ جاریتلَغ ت

درجِ ساًتی گزاد ًگْذاری ضذًذ ٍ تزرسی ضاخص ّای هزتثط تا  4هیَُ در یخجال تا دهای . سالیسیلیک اسیذ حاٍی هَیاى اًجام ضذ

 .کیفیت  هیَُ تِ صَرت ّفتگی صَرت گزفت

 .اًجام ضذ LSDرّا تا رٍش صَرت گزفت ٍهقایسِ هیاًگیي اثز تیوا min tabتجشیِ آهاری ًتایج تا کوک ًزم افشار 

 ًتایج ٍ تحث

در هیَُ ّای فزاسگزا تِ دلیل تَلیذ اتیلي ٍ اس دست دّی آب در هیَُ ّا در طی اًثارداری ًوی تَاى آى ّا را تِ هذت 

طَالًی در سزدخاًِ ًگِ داضت، در ضوي هیَُ ّای اًثار ضذُ تعذ اس هذتی کیفیت ظاّزی ٍ ارسش غذایی خَد را اس 

ًتایج حاصل اسایي تزرسی ًطاى داد کْذر طَل دٍرُ اًثارداری هیشاى هَاد جاهذ هحلَل در تیوار ضاّذ  .ذدست هی دٌّ

 TAهقذار تِ طَرکلی  .در دٍرُ اًثارداری را دارد TSSتیطتز تَد ٍ تیوارسالیسیلیک اسیذ تَاًایی جلَگیزی اسافشایص 

هَالر  ۴در تیوار ضاّذ در طَل دٍرُ اًثارداری پائیي تزیي هقذار را تِ خَد اختصاظ داد ٍ تیوار سالیسیلیک اسیذ 

هقذار اسیذ ّای آلی، پس استزداضت، در هیَُ ّای فزاسگزا تِ سزعت . را در تاالتزیي هقذار ًگِ دارد TAتَاًست هقذار 

ُ تِ علت ضزکت اسیذ تِ عٌَاى سَتستزا در تٌفس یا تثذیل آى تِ قٌذ کاّص اسیذیتِ ٌّگام رسیذى هیَ. کاّص هی یاتذ

هیلی هَالر سالیسیلیک اسیذ تِ طَر هَثزی تاعث حفظ سفتی تافت  ۴ًتایج ًطاى داد کِ تیوار  .(Zheng , 2004) است

تا هْار لیسیلیک اسیذ سا .هطاتقت داضت( ۱۳11غالهی ٍ ّوکاراى، )ٍ  (Martinez et.al., 2002)هیَُ ّا ضذ، کِ تا ًتایج 

اکسیذاس هاًع تَلیذ اتیلي ضذُ کِ ایي کاّص تاعث هی ضَد کِ فعالیت آًشین ّای تجشیِ کٌٌذُ دیَارُ  ACCآًشین 

آب هیَُ ّا در طَل دٍرُ  pH .سلَلی کاّص یاتذ ٍ در ًتیجِ سفتی تافت هیَُ ًسثت تِ تیوار ضاّذ تیطتز خَاّذ تَد
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ّای آلی در فزایٌذ تٌفس افشایص ٍ اسیذتیِ قاتل تیتزاسیَى تِ هَجة تخویز یا ضکستي اًثارداری تِ ٍاسطِ تجشیِ اسیذ

 .هیلی هَالرسالیسیلیک اسیذ تَد ۳هزتَط تِ تیوار   pHکوتزیي افشایص در هقذارکاّص یافت اسیذّا تِ قٌذ 
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Abstract 

An experiment 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 after 

harvesting were treated with salicylic acid concentration 1,2,3,4 mM  and stored at 4°C. The 

characteristics of flash firmness, total soluble solid (TSS), titratable acidity (TA), pH, were 
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measured. The results showed that salicylic acid treatment were able to prevent firmness and 

vitamin C increase to some extent. 
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