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 چكیذُ

َ ّای هتعذدی را درگیاُ سبب هیی ّای هختلف سالیسیلیک اسیذ ٍ هذت سهاى تاثیزگذاری آى ٍاکٌصتزاکن بیِ هٌویَر بزرسیی اثیز      . دضی

 ّیای پایِ بلیَ   یٌَ، آسهایطی بِ صَرت فاکتَریل با طزحًارًگی کٍ کاّص خسارت سزهاسدگی  سالیسیلیک اسیذ بز افشایص عوز اًباری

ى سهیا )پیٌج سیطح   در ٍ هذت سهاى اًبارداری (هَالرهیلی 0،4ٍ8)در سِ سطح  SA غلوت: کاهل تصادفی با پٌج تكزار ٍ دٍ فاکتَر ضاهل

هاُ  2ٍر ضذًذ ٍ سپس بِ هذت دقیقِ غَطِ 7بِ هذت  SAّای ّا در هحلَلهیَُ. گزفت اًجام (ّفتِ پس اس بزداضت 8ٍ 6، 4، 2بزداضت، 

درصذ ًطت یَى، اسیذیتِ قابیل  ضاهل آسیب سزهاسدگی، صفات کوی ٍ کیفی . گزاد ًگْذاری ضذًذدرجِ ساًتی+ 5/3در اًبار سزد با دهای

داری در ّز دٍ غلوت بطَر هعٌی SAًتایج ًطاى داد کِ . سی ٍ ارسیابی قزار گزفتٌذهَرد بزر (TSS)هَاد جاهذ هحلَل ٍ( TA)تیتزاسیَى

هیَالر تیاثیز   هیلیی  4در غلویت   SAّوچٌییي  . ضَدًسبت بِ ضاّذ هی TSSهَجب کاّص آسیب سزهاسدگی، درصذ ًطت یَى ٍ هیشاى 

بطَر کلی هَثزتزیي تیوار بز رٍی صفات ارسیابی ضذُ تیوار سالیسیلیک . ًبارداری داضتّا در طی هذت اهیَُ TAبسشایی در حفظ هقذار 

 .هیلی هَالر بَد 4اسیذ 

 ًطت یَىدرصذ سزهاسدگی،  آسیب سالیسیلیک اسیذ، ًارًگی کیٌَ، :کلیذی ٍاصگاى

 هقذهِ

یجی فٌَلی ثب هبّیت َّرهًَی، ثبػث کبّش ظبلیعیلیک اظیذ دارای یک حلقِ آرٍهبتیک ثب یک گرٍُ ّیذرٍکعیل اظت ٍ ثِ ػٌَاى ترک

 ACCثب کالتِ کردى آّي هَجَد در آًسین ظبلیعیلیک اظیذ . گرددّب هیذاًتاکعیتٌفط اکعیذاتیَ از عریق افسایش ظغح آًتی

ذیتِ قبثل یکی از دالیل کبّش اظی(. Zhang,2002)ْبیت هْبر ثیَظٌتس اتیلي هی شَد اکعیذاز هَجت ثلَکِ کردى ایي آًسین ٍ در ً

ّبی تیوبر شذُ ثب در هیَُ. ثبشذتیتراظیَى در عَل اًجبر ٍ دٍرُ پط از اًجبر، شرکت اظیذّبی آلی ثِ ػٌَاى ظَثعترا در پذیذُ تٌفط هی

ّب ٍ اظیذ اظکَرثیک هیَُ TAحفظ هقذار  ٍ TSSکبّش  تیوبر هَجت ایي ّوچٌیي. یبثذظبلیعیلیک اظیذ هیساى تٌفط کبّش هی

اکعیذاى ٍ ثرخی ّبی آًتیظبلیعیلیک اظیذ در کٌترل ظرهبزدگی را ثِ تَاًبیی آى در القبی ظیعتن ًقش(. 1388ری اّل،حضَ)شَد هی

ّبی هحلَل را افسایش ٍ هیساى ًشت داری هیساى قٌذتیوبر ظبلیعیلیک اظیذ ثِ عَر هؼٌی. دٌّذّبی شَک حرارتی ًعجت هیاز پرٍتئیي

ظبزد ٍ اکعیذاى را فؼبل هیّبی آًتیشَد کبرثرد ظبلیعیلیک اظیذ در شرایظ دهبی پبییي، آًسینگفتِ هی. دّذّب را کبّش هیالکترٍلیت

آظیت ظرهبزدگی ٍ درصذ شذ ، ػٌَاى ثر عجق پصٍّشی (.Wang,2006) ثردظرهبزدگی را ثبال هی تٌشاز ایي عریق هقبٍهت در ثراثر 

ّبی تیوبر شذُ ثب ظبلیعیلیک گراد ثرای ظِ هبُ ثیشتر از هیَُدرجِ ظبًتی 2ر دهبی داری شذُ دّبی شبّذ اًبر ًگًِشت یَى در هیَُ

ثب تَجِ ثِ اّویت اًجبرداری ٍ حعبظیت هیَُ ًبرًگی ثِ قرار گرفتي عَالًی هذت در اًجبر ٍ کبّش  .(Sayyari,2009) اظیذ ثَد
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ّذف از ایي پصٍّش ثررظی اثر ظبلیعیلیک  از ثرداشت، کیفیت، ٍ ّوچٌیي ًظر ثِ جبیگبُ ظبلیعیلیک اظیذ در ػلن فیسیَلَشی پط

 . کوی ٍ کیفی پط از ثرداشت ًبرًگی رقن کیٌَ ثَدُ اظت ّبیٍیسگیاظیذ ثر خعبرت ظرهبزدگی ٍ 

 ّا هَاد ٍ رٍش

 0،4ٍ8)در ظِ ظغح  SA غلظت: ّبی کبهل تصبدفی ثب پٌج تکرار ٍ دٍ فبکتَر شبهلآزهبیش ثِ صَرت فبکتَریل ثب عرح پبیِ ثلَک

ّبی ّب در هحلَلهیَُ. اًجبم گرفت( ّفتِ پط از ثرداشت 8ٍ 6، 4، 2زهبى ثرداشت، )ٍ هذت زهبى اًجبرداری در پٌج ظغح( هَالرهیلی

SA  هَرد صفبت . گراد ًگْذاری شذًذدرجِ ظبًتی+ 5/3هبُ در اًجبر ظرد ثب دهبی 2ٍر شذًذ ٍ ظپط ثِ هذت دقیقِ غَعِ 7ثِ هذت

قجل از اًجبر ٍ در حیي ( TSS)ٍ هَاد جبهذ هحلَل( TA)ظرهبزدگی، درصذ ًشت یَى، اظیذیتِ قبثل تیتراظیَى آظیت :شبهل ًظر

ٍ رظن ًوَدارّب ثب  Mstat-cافسار  تجسیِ ٍ تحلیل آهبری ثب ًرم .ًگْذاری در اًجبر ّر پبًسدُ رٍز یکجبر هَرد ثررظی قرار گرفتٌذ

 .افسار ّبرٍارد گرافیک اًجبم شذ ًرم

 ٍ بحث جًتای

دّذ، اثر تیوبر، هذت زهبى اًجبرداری ٍ تبثیر هتقبثل تیوبر ٍ هذت زهبى ًتبیج حبصل از تجسیِ ٍاریبًط صفبت هَرد ثررظی ًشبى هی

% 1اثر تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ ثر رٍی آظیت ظرهبزدگی در ظغح (. 1جذٍل )دار شذُ اظت اًجبرداری ثر رٍی توبهی صفبت هؼٌی

 4هشخص شذ کوتریي ٍ ثیشتریي آظیت ظرهبزدگی ثِ ترتیت هرثَط ثِ تیوبرّبی ظبلیعیلیک اظیذ  1ًوَدار  قثرعج. هؼٌی دار ثَد

 . دٌّذداری ثب شبّذ ًشبى هیاختالف هؼٌی SA ثبشذ ٍ ّر دٍ غلظتهیلی هَالر ٍ شبّذ هی

 تجسیِ ٍاریبًط صفبت هَرد ثررظی .1جذٍل 

ns 
 %1ٍ % 5ثِ ترتیت ثی هؼٌی، هؼٌی دار در ظغح  ** ٍ* ، 

ثیشتریي درصذ ًشت یَى در  2ثب تَجِ ثِ ًوَدار . هؼٌی دار ثَد% 5اثر تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ ثر رٍی درصذ ًشت یَى در ظغح 

تبثیر تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ ثر رٍی درصذ  .شَدهیلی هَالر هشبّذُ هی 8تیوبر شبّذ ٍ کوتریي درصذ آى در تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ 

TSS  شَد کِ ثیشتریي درصذ هشبّذُ هی  3ًوَدار ثراظبض . هؼٌی دار ثَد% 1در ظغحTSS هرثَط ثِ تیوبر شبّذ ٍ کوتریي درصذ 

تبثیر تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ ثر رٍی  .داری ثب یکذیگر دارًذثبشذ کِ اختالف هؼٌیهیلی هَالر هی 4آى هرثَط ثِ تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ 

ثِ ترتیت هرثَط ثِ  TAهشخص شذ کِ کوتریي ٍ ثیشتریي درصذ   4ًوَدار ثر عجق  .هؼٌی دار ثَد% 5در ظغح  TAدرصذ 

 .داری ثب یکذیگر دارًذثبشذ کِ اختالف هؼٌیهیلی هَالر هی 4ظیذ تیوبرّبی شبّذ ٍ ظبلیعیلیک ا

df هٌبثغ تغییر                        
هیبًگیي هرثؼبت

آظیت 

ظرهبزدگی

درصذ ًشت 

یَى
TSSTA

 11/0 84/0 13/11 03/0 4 تکرار

 2 **81/2 *34/8 **01/9 *16/0 (A)ًَع تیوبر اػوبل شذُ 

 4 **46/2 **72/188 **39/21 **41/0 (B)هذت زهبى اًجبرداری 

 A×B 8 **69/0 *5/13 *51/3 *04/0اثر هتقبثل 

 05/0 50/1 59/11 13/0 56 خغبی آزهبیشی

 38/13 27/10 58/3 39/27 - )%(ضریت تغییرات 
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 تاثیز تیوار سالیسیلیک اسیذ بز درصذ ًطت یَى .2ًوَدار                        تاثیز تیوار سالیسیلیک اسیذ بز آسیب سزهاسدگی .1ًوَدار 

     
 TAتاثیز تیوار سالیسیلیک اسیذ بز  .4ًوَدار          TSSتاثیز تیوار سالیسیلیک اسیذ بز  .3ًوَدار 

درایاي  . گاردد های تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ، هٌجر ثِ ظبزگبری ثِ دهبی پبییي شذُ ٍ در حفظ ظیبلیت غشبء در دهبی پابییي هارثر ٍاقاغ    

کاِ ثاب ًتابیج ظایبری ٍ     ّبی ایي تیوابر کابّش یبفات    پصٍّش درصذ ًشت یَى ٍ خعبرت ظرهبزدگی ثِ هیساى قبثل تَجْی در هیَُ

تبثیر قبثل تَجْی ثر کبّش حعبظیت ثاِ ظارهبزدگی ٍ ًشات یاَى در هیاَُ ّابی اًابر         SAکِ ػٌَاى کردًذ تیوبر  (2009) ّوکبراى

در ایي پصٍّش هشبّذُ شذ کبرثرد ظبلیعیلیک اظیذ کِ ثِ ػٌَاى یک ثبزدارًاذُ اتیلٌای ػوال    (. Sayyari,2009) هغبثقت دارد ،داشت

-هؼٌی   کِ ثیبى داشت، تیوبر ظبلیعیلیک اظیذ ثِ عَر ( 1388) ایي ًتبیج ثب ًتبیج حضَری اّل. دیذگر TAحفظ هقذار کٌذ ظجت هی

 .(1388حضَری اّل،) گردد، هغبثقت داردّب هیهیَُ TSSٍ کبّش  TAداری در هقبیعِ ثب شبّذ هَجت حفظ هقذار 

 گیزی کلیًتیجِ
ّبی هیلی هَالر را هَثرتریي تیوبر جْت حفظ ٍیصگی 4تَاى ظبلیعیلیک اظیذ ایي تحقیق هی ثِ عَر کلی ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبصل از

 .هیَُ ًبرًگی رقن کیٌَ هؼرفی ًوَد ٍ کٌترل آظیت ظرهبزدگی کوی ٍ کیفی
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Abstract: 

Different accumulations of SA and the period of its effect cause many reactions  in the plant. In 

order to assess the effects of SA on the storage life increase and the chilling injury decrease of 

kinnow mandarin an experiment was conducted in a factorial compeletly randomized design, with 

five replications and two factors including: SA with 3 levels (0, 4, 8 mM) and storing with 5 levels 

(the time of harvest, 2, 4, 6 and 8 weeks post harvest). The fruit in SA were floted for 7 minutes and 

then they were kept in cold storage in temperature +3.5 
o
C of for 2 months. The quantitative and 

qualitative characteristics are chilling injury, electrolyte leakage percentage, titratable acidity (TA) 

and total solid soluble (TSS) were measured. The results indicate that SA in both concentration 

significantly couse reducution in chilling injury, electrolyte leakage percentage and the amount of 

TSS in comparison with instance. SA in 4 mM concentration has a significunt effect in keeping the 

amount of TA of friuts in storage life. In general the most effective treatment on assessed  

characteristics was SA in 4 mM concentration. 

 

Keywords: salicylic acid, kinnow mandarin, chilling injury, electrolyte leakage percentage.   

 


