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 چكیذُ

تِ هٌظَر تررسی  .فظ کیفیت هیَُ استّای اًثاری ٍ حّا تِ سرهازدگی، کٌترل تعضی از تیواری ّذف از گرهادرهاًی کاّص حساسیت هیَُ

کاهل تصادفی تا پٌج  ّایپایِ تلَک یٌَ، آزهایطی تِ صَرت فاکتَریل تا طرحاحر آب گرم ٍ َّای گرم تر افسایص عور اًثاری ًارًگی ک

ًثارداری تا پٌج هذت زهاى ا :ضاهل  Bضاّذ ٍ سطَح هختلف آب گرم ٍ َّای گرم ٍ فاکتَر  :ضاهل Aتكرار ٍ دٍ فاکتَر، کِ فاکتَر 

 تِ ترتیة گراددرجِ ساًتی 53ٍ  48: تیوار آب گرم در دٍ حالت. تَد، اًجام ضذ (ّفتِ پس از ترداضت 8ٍ 6، 4، 2زهاى ترداضت، ) سطح

چْار ساعت استفادُ دٍازدُ ٍ  وذتت تِ ترتیة گراددرجِ ساًتی 53ٍ  48: دقیقِ ٍ تیوار َّای گرم در دٍ حالت چْار دٍازدُ ٍ وذتت

صفات کوی ٍ کیفی ضاهل آسیة . گراد ًگْذاری ضذًذدرجِ ساًتی+ 5/3هاُ دراًثار سرد تا دهای  2ّا تِ هذت ٍ سپس هیَُ گردیذ

تیوارّای گرهایی سثة کاّص خسارت  ًتایج ًطاى داد. ٍ ٍیتاهیي ث هَرد ارزیاتی قرار گرفتٌذ( TSS)سرهازدگی، هَاد جاهذ هحلَل

تِ طَر کلی هَحرتریي تیوارّا ترای حفظ صفات کوی ٍ کیفی، تیوارّای آب گرم . ذًضٍَیتاهیي ث هی سرهازدگی، هَاد جاهذ هحلَل ٍ

 .گراد تَدًذدرجِ ساًتی 53گراد ٍ َّای گرم درجِ ساًتی 48

 .سرهازدگیًارًگی کیٌَ، آسیة  َّای گرم، ،آب گرم :کلیذی ٍاشگاى

 هقذهِ

ذت سرهب ٍ هذت زهبى لرارگیری هحصَل درهؼرض دهبی سرهبزدگی ثستگی هیساى ٍ ػالئن خسبرت سرهبزدگی ثِ ًَع هحصَل، ض

وِ یىی از  ثبیست همبٍم گردًذّبی هروجبت پیص از اًتمبل ثِ دهبی پبییي سردخبًِ هیثرای استفبدُ از اثر هفیذ دهبی پبییي، هیَُ .دارد

ّب ثِ سرهبزدگی،  ّب، وبّص حسبسیت هیَُ التیبم زخنّذف از گرهبدرهبًی . ثبضذّبی همبٍم سبزی وبرثرد تیوبرّبی گرهبیی هیرٍش

وِ جْت ثْجَد  ّبی غیر ضیویبیی استاز رٍش دّیگرهب درهبًی یب التیبم .ّبی اًجبری ٍ حفظ ویفیت هیَُ استوٌترل ثؼضی از ثیوبری

ّب در ای وٌترل آفبت ٍ ثیوبریگردد ٍ ثِ ػٌَاى یه رٍش فیسیىی هَثر ثرّب در همبثل اًَاع هختلف ضبیؼبت اًجبم هییبفتي هیَُ

-ّب ٍ سجسیػول گرهب درهبًی ثر رٍی هیَُ (.1380راحوی، ٍ هیرزاخبًی)ّب لجل هَرد تَجِ ثَدُ است هحصَالت وطبٍرزی، از هذت

هبدٍى ّب در هؼرض آة داؽ، ثخبر داؽ، یب َّای خطه داؽ، اضؼِ ّب ٍ سجسیّبی هختلفی هبًٌذ لرار دادى هیَُّب هوىي است ثِ رٍش

ّبی استفبدُ از گیرًذ، رٍشّبی فَق وِ ّوگی ثطَر آزهبیطی هَرد استفبدُ لرار هیدرثیي رٍش. لرهس ٍ اضؼِ ریس هَج اًجبم ضَد

 (. 1381ورهی،)ثخبر داؽ ٍ آة داؽ وبرثردی ثَدُ ٍ هَرد تَجِ لرار گرفتِ است 

بر ٍ وبّص ویفیت، ٍ ّوچٌیي ًظر ثِ درجِ سالهتی ثبال ٍ وبرایی ثب تَجِ ثِ حسبسیت هیَُ ًبرًگی ثِ لرار گرفتي طَالًی هذت در اًج

ٍ وٌترل آسیت  زیبد تیوبرّبی حرارتی، ّذف از ایي پژٍّص ثررسی اثر تیوبرّبی حرارتی ثر خصَصیبت ووی ٍ ویفی ًبرًگی ویٌَ

 .ثبضذدر اًجبر هی سرهبزدگی
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 ّاهَاد ٍ رٍش

ضبّذ ٍ سطَح هختلف آة  :ضبهل A وِ ،وبهل تصبدفی ثب پٌج تىرار ٍ دٍ فبوتَر ّبی پبیِ ثلَن آزهبیص ثِ صَرت فبوتَریل ثب طرح

درجِ  53ٍ  48: تیوبر آة گرم در دٍ حبلت. ثِ اجرا درآهذ ثَد، هذت زهبى اًجبرداری ثب پٌج سطح :ضبهل Bگرم ٍ َّای گرم ٍ فبوتَر 

دٍازدُ  وذتث ثِ ترتیت گراددرجِ سبًتی 53ٍ  48: دٍ حبلتچْبر دلیمِ ٍ تیوبر َّای گرم در  دٍازدُ ٍ وذتثثِ ترتیت  گرادسبًتی

oّب پس از خطه ضذى، ثِ سردخبًِ ثب دهبی هیَُ. استفبدُ گردیذ چْبر سبػت ٍ
C 5/3 + هبُ ًگْذاری ضذًذ 2هٌتمل ٍ ثِ هذت .

تجسیِ ٍ تحلیل آهبری ثب  .رفتٌذصفبت هَرد ًظر لجل از اًجبر ٍ در حیي ًگْذاری در اًجبر ّر پبًسدُ رٍز یىجبر هَرد ثررسی لرار گ

 .اًجبم ضذ Mstat-cافسار  ًرم

 ٍ تحجًتایج 

ذُ گیری ضاًذازُ اثر تیوبر، هذت زهبى اًجبرداری ٍ تبثیر هتمبثل تیوبر ٍ هذت زهبى اًجبرداری ثر رٍی توبهی صفبت 1ثر طجك جذٍل  

دّذ، اثر تیوبر، ًتبیج حبصل از تجسیِ ٍاریبًس صفبت هَرد ثررسی درتیوبر َّای گرم ًطبى هی .دار ضذُ استهؼٌی در تیوبر آة گرم

 (.2جذٍل )دار ضذُ است هذت زهبى اًجبرداری ٍ تبثیر هتمبثل تیوبر ٍ هذت زهبى اًجبرداری ثر رٍی توبهی صفبت هؼٌی

 در تیوبر آة گرم هَرد ثررسیتجسیِ ٍاریبًس صفبت   .1جذٍل 

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

 

 در تیوبر َّای گرم تجسیِ ٍاریبًس صفبت هَرد ثررسی  .2جذٍل 

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

هیبًگیي هرثؼبتdf      هٌبثغ تغییر                     

TSSٍیتبهیي ثآسیت سرهبزدگی

  47/2 29/0 13/0 4 تىرار

 2 **81/0 (A)ًَع تیوبر اػوبل ضذُ 
**41/0 

**85/12  

 4 **13/9 (B)هذت زهبى اًجبرداری 
**67/16 

**18/37  

 A×B 8 *26/0اثر هتمبثل 
**41/0 

*28/4  

  78/1 33/0 14/0 56 خطبی آزهبیطی

  29/11 27/12 62/21 - )%(ضریت تغییرات 

هیبًگیي هرثؼبتdf      هٌبثغ تغییر                     

TSSٍیتبهیي ثآسیت سرهبزدگی

  29/0 10/0 11/0 4 تىرار

 2 **04/3 (A)ًَع تیوبر اػوبل ضذُ 
**59/36 

**70/195  

 4 **31/17 (B)اًجبرداری  هذت زهبى
**79/31 

**42/125  

 A×B 8 **17/1اثر هتمبثل 
**55/7 

**04/62  

  83/1 25/0 12/0 56 خطبی آزهبیطی

  22/13 83/12 46/18 - )%(ضریت تغییرات 
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ووتریي آسییت سیرهبزدگی در تیوبرّیبی    . هؼٌی دار ثَد% 1هبزدگی در سطح اثر ّر دٍ تیوبر آة گرم ٍ َّای گرم ثر رٍی آسیت سر

o آة گرم 
C 48  َّای گرم ٍo

C 53 ًتبیج حبصل از ایي پژٍّص ًطبى داد وِ خسبرت سرهبزدگی ٍ حسبسیت ثِ دهبی  .هطبّذُ ضذ

ّیب ٍ  ای ضذى پَست ٍ افسایص درصذ ًطت الىترٍلییت پبییي در توبم تیوبرّب ثب ثرٍز ػالئوی از لجیل ایجبد فرٍرفتگی در پَست، لَُْ

ٍ   .داری یبفتایي خسبرت وبّص هؼٌیوِ ثب وبرثرد تیوبرّبی گرهبیی  ثِ دًجبل آى فسبد لبرچی هیَُ، ّوراُ ثَد  ایي ًتبیج ثیب ًتیبیج رٍد

 .(Rodov,1993) ّبی پرتمبل تیوبر ضذُ ثب آة ٍ َّای گیرم هطبثمیت دارد  دار آسیت سرهبزدگی درهیَُهجٌی ثر وبّص هؼٌی (1993)

در طیَل دٍرُ   TSSهییساى   رّیب در توبهی تیوب .دار ثَدهؼٌی% 1در سطح  TSSدرصذ اثر ّر دٍ تیوبر آة گرم ٍ َّای گرم ثر رٍی 

ثراسیب   . ثبضذتر ضذى هَاد جبهذ هحلَل هیدلیل ایي افسایص ًیس از دست رفتي آة هیَُ ٍ غلیظ  ٍ دادًگْذاری اًذوی افسایص ًطبى 

رّیبی،  دار ًسجت ثِ ضبّذ ثِ ترتیت در تیوبثب اختالف هؼٌی  TSSٍ ووتریي افسایص  ثَددر تیوبر ضبّذ  TSSًتبیج ثیطتریي افسایص 

در  ویِ ػٌیَاى ویرد   ( 1381)یج ضبُ ثیی   ثب ًتبایي ًتبیج . هطبّذُ ضذگراد درجِ سبًتی 53گراد ٍ َّای گرم درجِ سبًتی 48آة گرم 

در راثطِ ثب ٍیتبهیي ث ًیس  (.1381بيك، شاه)دارد ًسجت ثِ ضبّذ وبّص دارد، هطبثمت  تیوبرّبی گرهبیی درصذ ول هَاد جبهذ هحلَل

داری درتوبم تیوبرّبی گرهبیی ثىبر رفتِ ویبّص هؼٌیی   .دار ثَدهؼٌی% 1سطح در  ثر رٍی ایي صفت آة ٍ َّای گرم اثر ّر دٍ تیوبر

وِ ثیطتریي وبّص ٍیتبهیي ث هرثَط ثِ تیوبر  دادثررسی ًوَدارّبی هرثَط ثِ تغییرات ٍیتبهیي ث ًطبى  .ًسجت ثِ ضبّذ هطبّذُ ضذ

ِ درجِ سبًتی 48ٌیي در تیوبر َّای گرم ثبضذ ّوچگراد هیدرجِ سبًتی 53آة گرم   گراد ٍیتبهیي ث ًسجت ثِ ضبّذ وبّص داضت وی

هطبثمیت دارد  ضیًَذ  گرهبیی سجت ویبّص ٍیتیبهیي ث هیی   وِ ػٌَاى وردًذ تیوبرّبی ( 1380)ثب ًتبیج هیرزاخبًی ٍ راحوی  ایي ًتبیج

 (. 1380راحوی، ٍ هیرزاخبًی)

 گیری کلیًتیجِ
ثِ  .در طَل دٍرُ ًگْذاری رًٍذ افسایطی ٍ هیساى ٍیتبهیي ث رًٍذ وبّطی را ًطبى دادًذ سرهبزدگی آسیتٍ  TSSدر ول هیساى 

درجِ  48طَر ولی ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثِ دست آهذُ هی تَاى درثیي تیوبرّبی گرهبیی ثِ وبر رفتِ درایي پژٍّص، تیوبرّبی آة گرم 

ّص خسبرت سرهبزدگی در طی هذت اًجبرداری ٍ حفظ خصَصیبت گراد را جْت وبدرجِ سبًتی 53گراد ٍ َّای گرم سبًتی

 . هطلَة ًبرًگی رلن ویٌَ هؼرفی ًوَد
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Abstract 

The purpose of curing is reducing the delicacy of fruit to chilling injury, controling some of the 

storage illnesses and keeping the quality of fruit. In order to assess the effects of hot water and hot 

air on the storage life of kinnow mandarin, an experiment was conducted in a factorial compeletly 

randomized design, with five replications and two factors, that A factor including: instance, 

different levels of hot water and hot air and B factor including: storing with 5 levels (the time of 

harvest, 2, 4, 6 and 8 weeks post harvest). Hot water treatment: 48 
o
C in 12 minutes and 53 

o
C in 4 

minutes and hot air treatment: 48 
o
C in 12 hours and 53 

o
C in 4 hours were used and then the friut 

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

characteristics are chilling injury, total solid soluble (TSS) and vitamin C were measured. The 

results indicate that curing cause reduction in chilling injury, TSS and vitamin C. In general, the 

most effective treatments for keeping quantitative and qualitative characteristics, were hot water   

48 
o
C and hot air 53 

o
C.  

   

Keywords: hot water, hot air, kinnow mandarin, chilling injury. 


