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 چکیذٌ 

آزمایص در قالب  .دي ماٌ اوبارماوی مًرد بررسی قرار گرفت پس ازبر کیفیت میًٌ واروگی کیىً برين زاد ، اثر اسپرمیذیه ایه پصيَصدر 

وسبت ، اسیذیتٍ کل، pHضاخص کیفی میًٌ ضامل  .اوجام ضذ( میلی مًالر 5/1ي  1، 5/0ر، صف)تصادفی با تیمارَای اسپرمیذیه طرح کامل 

میلی مًالر  5/0لظت غوتایج وطان داد، . ضذاوبارداری اوذازٌ گیری  ماٌ 2پس از ي يیتامیه ث  ، میسان پًسیذگیپًست بٍ گًضت میًٌ

 .غلظت َای مختلف اسپرمیذیه تأثیری در حفظ يیتامیه ث وذاضتىذ .داد کاَصرا  pH  ي افسایصاسپرمیذیه در مذت اوبارداری اسیذ کل را 

 .میًٌ تفايت معىی داری وذاضتغلظت َای مختلف اسپرمیذیه بر میسان پًسیذگی 

 کیىًواروگی، اسپرمیذیه، اوبارداری، : ياشگان کلیذی

 

 مقذمٍ

ت ٍ دس طَل دٍسُ اًثاس داسی اص تیي هی سٍد، تٌاتشایي اص تشداض دسصذ هحصَالت تَلیذ ضذُ دس احش ضایعات حیي ٍ تعذ 30-50حذٍد 

ًاسًگی دس دهای . اص گزضتِ هَسد اسصیاتی ٍ تَجِ لشاس هی گیشًذ تلفات دس احش فساد عَاهل تیواسی صا دس هشحلِ پس اص تشداضت تیطتش

اس داسی تِ سلن، دسجِ سسیذگی ٍ طَل دٍسُ اًث. سٍص سطَتت خَد سا اص دست دادُ ٍ لاتل عشضِ تِ تاصاس ًیست 10اتاق غشف هذت 

دس ًگْذاسی  ٍ هٌطاء طثیعی تِ واسگیشی تیواسّای جذیذ تا ٍیژگی ّای هتفاٍت(. 2011تشًس، )وٌتشل عَاهل تیواسی صا تستگی داسد 

حل هیَُ ًاسًگی دس اًثاس دس هشاتا تَجِ تِ ایي وِ حفع ٍیژگی ّای . اهشٍصُ ضشٍسی ٍ اجتٌاب ًاپزیش است هحصَالت وطاٍسصی

دس ‘ ویٌَ’ ٍ تا تَجِ تِ اّویت ًاسًگی  سساًی هْوتشیي هطىل اًثاسداسی ٍ هاًع عوذُ صادسات هیَُ ًاسًگی هحسَب هی ضَد تاصاس

‘ ویٌَ’ تاصاس هحصَالت وطاٍسصی، لزا ایي پژٍّص، جْت تشسسی تیواس اسپشهیذیي تش سٍی ٍیژگی ّای ویفی پس اص تشداضت ًاسًگی 

 .ضَد ٍ تِ ٍیژُ افضایص دسآهذ تاغذاساى سا دس پی داضتِ تاضذ ثاساًی تَاًذ تاعج واّص خساست ًاضی اص هوِ ًتایج آى . اًجام ضذ

 

 مًاد ي ريش َا

هیَُ هَسد ًیاص ایي پژٍّص دس هشحلِ سسیذگی تِ صَست دست چیي ٍ تا حذ . دس ایي پژٍّص اص هیَُ ًاسًگی سلن ویٌَ استفادُ ضذ

هیَُ ّا پس اص تشداضت دس سثذّای پالستیىی هخصَظ لشاس گشفتِ ٍ تِ آصهایطگاُ  .ضذ اهىاى دس اًذاصُ ّای یىساى تشداضت

پس  .هیَُ ّا پس اص حول تِ هحل آصهایص، دسجِ تٌذی ضذُ ٍ تشای تیواس آهادُ ضذًذ. ًذٍاحذ جْشم هٌتمل ضذاسالهی داًطگاُ آصاد 

دسجِ  10َالس هیَُ ّا خطه ضذُ ٍ تِ سشدخاًِ تا دهای هیلی ه 5/1ٍ  1، 5/0اص اعوال تیواس اسپشهیذیي تا چْاس غلػت صفش، 
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آب  pH ٍ ًسثت پَست تِ گَضت هیَُخَاظ ویفی هیَُ ّا ضاهل ٍیتاهیي ث، اسیذ ول، . هاُ اًتمال دادُ ضذًذ 2گشاد تِ هذت  ساًتی

آًالیض ضذ  SASتَسط ًشم افضاس  تىشاس 3دست آهذُ دس لالة طشح واهل تصادفی تا  ِ اطالعات ٍ ًتایج ت .هیَُ هَسد تشسسی لشاس گشفت

 .دسصذ همایسِ گشدیذًذ 5ٍ هیاًگیي تیواسّا تا آصهَى داًىي دس سطح 

 ًتایج ٍ تحج

، ًسثت پَست تِ ، ٍیتاهیي ثTAّای هختلف اسپشهیذیي تش سٍی  هطاّذُ ضذ غلػت( 1جذٍل )تا تَجِ تِ جذٍل تجضیِ ٍاسیاًس 

اها غلػت ّای هختلف اسپشهیذیي تش هیضاى پَسیذگی احش هعٌی  (.ح پٌج دسصذدس سط)داس داضت  تفاٍت هعٌی pHٍ  گَضت هیَُ

 .داسی ًذاضت

 

 

 

 

 

اص ًػش ساختواًی یىی اص  ثٍیتاهیي . هیلی هَالس تَد 5/0تیطتشیي ٍیتاهیي ث دس غلػت صفش اسپشهیذیي ٍ ووتشیي همذاس دس غلػت 

ّا تٌْا هٌثع غزایی عوذُ دس  ّا ٍ سثضی هیَُ. ضَد ٌتض هیّا است وِ دس گیاّاى اص گلَوض یا سایش لٌذّای سادُ س تشیي ٍیتاهیي سادُ

دس  ثٍیتاهیي . تاضٌذ دس تغزیِ اًساى تَدُ ٍ ایي هحصَالت دس فشاّن ًوَدى لسوت اعػن ایي ٍیتاهیي سْین هی ثتأهیي ٍیتاهیي 

 .ضَد تجضیِ ٍ آًگاُ ّیذسٍلیض هی ایي ٍیتاهیي دس احش فعالیت آًضین آسىَستیه اسیذ اوسیذاص،. یاتذ دٍسُ تعذ اص تشداضت واّص هی

هیلی هَالس ٍ ووتشیي هشتَط تِ غلػت  5/1ٍ  1ّای  هشتَط تِ غلػت pHّای اسپشهیذیي هطاّذُ ضذ وِ تیطتشیي  دس تشسسی غلػت

تش  تاال یعٌی اسیذیتِ ون اص لحاظ هضُ هٌاسة pH. آب هیَُ سا اص دٍ جْت هی تَاى تشسسی وشد pH. (1ضىل ) هیلی هَالس تَد 5/0

اًثاسداسی هیَُ  ویفیت هیَُ پس اص اص آًجا وِ دس ایي پژٍّص. پاییي یا اسیذی اص لحاظ اًثاسداسی تیطتش هذ ًػش است pHاست ٍ 

پشٍسش اسیذی ّن دس حفع ٍیتاهیي ث هَحش است ٍ ّن دس ضشایط اسیذی، سضذ ٍ  pH. اسیذی تش هطلَب است pHتشسسی ضذ پس 

 .تٌاتشایي تِ عوش اًثاسی هیَُ ووه هی وٌذ. تسیاسی اص عَاهل تیواسی صا هطلَب ًوی تاضذ

 

 

 df مناتع تغییر

 میانگین مرتعات

TA ویتامین ث 
pH  آب

 میوه

نسثت پوست ته 

 گوشت میوه

میسان پوسیدگی 

 میوه

 43/2 550/5* 45/5* 44/45* 55/5* 3 غلظت اسپرمیدین 

 56/5 553/5 54/5 22/25 52/5 8 خطای آزمایشی

 34/25 53/44 30/5 05/45 55/46-  )%(ضریة تغییرات 

 تجضیِ ٍاسیاًس صفات هَسد تشسسی: 1جذٍل 

 % 5هعٌی داس دس سطح  *
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 آب هیَُ ًاسًگی ویٌَ pHاسپشهیذیي تش  غلػت ّای هختلف تاحیش تشسسی: 1ضىل 

 

س ٍ ووتشیي اسیذ ول هشتَط هیلی هَال 5/0همایسِ احش غلػت ّای اسپشهیذیي تش اسیذ ول ًطاى داد تیطتشیي اسیذ ول هشتَط تِ غلػت 

اص آًجا وِ اسیذّای آلی تِ عٌَاى سَتستشا جْت ٍاوٌص ّای آًضیوی تٌفس تِ واس هی سًٍذ، اًتػاس هی سٍد طی  .تِ غلػت صفش تَد

ی دس تعذاد صیادی اص اسیذّای آل(. 2002؛ پشص ٍ ّوىاساى، 2002هاستیٌض ٍ ّوىاساى، )دٍسُ پس اص تشداضت اسیذ آلی هیَُ واّص یاتذ 

همذاس ایي اسیذّا هعوَالً تیص اص اًذاصُ هَسد ًیاص دس چشخِ وشتس ٍ سایش . ّا ٍ سثضیْا ٍجَد داسًذ ّای گیاّی، اص جولِ دس هیَُ تافت

اسپشهیذیي . ضَد رخیشُ هی( هحلَل)ّای هتاتَلیىی است ٍ هعوَالً صیادی آى دس ٍاوَئل تِ ضىل آصاد یا تِ ضىل ًوه پتاسین  چشخِ

 .اّص تٌفس هصشف اسیذّای آلی سا تِ تاخیش اًذاختتِ دلیل و

هیلی هَالس  5/0پَست دس غلػت صفش اسپشهیذیي ٍ ووتشیي دس غلػت /ّای اسپشهیذیي، تیطتشیي ًسثت گَضت دس همایسِ غلػت

ٍى هوىي است دس احش تستِ ضذى هٌافز سطح پَست ٍ هواًعت اص تثخیش آب، آب هَجَد دس پَست تِ دس .(2ضىل ) هطاّذُ ضذ

پَست دس /د ووتشیي ًسثت گَضتّواًطَس وِ دس ًتایج ًیض هطاّذُ هی ضَ. گَضت اًتمال یاتذ ٍ تٌاتشیي ایي ًسثت واّص پیذا وٌذ

 .ایي غلػت دس واّص آب اص دست دّی ًیض هٌاسة تشیي غلػت تَد. هیلی هَالس اسپشهیذیي است 5/0 غلػت
 

 
 ًاسًگی ویٌَ ًسثت پَست تِ گَضت هیَُش اسپشهیذیي ت غلػت ّای هختلف تاحیش تشسسی: 2ضىل 
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دس ایي آصهایص تا پایاى تِ عثاست دیگش،  .هاُ اًثاسداسی تأحیش هعٌی داسی ًذاضت 2تش هیضاى پَسیذگی هیَُ ًاسًگی پس اص  اسپشهیذیي

 .داسی هطاّذُ ًطذ ت هعٌیّای پَسیذُ تسیاس اًذن تَدًذ ٍ دس هَسد همذاس پَسیذگی اص لحاظ آهاسی تفاٍ دٍسُ اًثاسداسی تعذاد هیَُ

تٌاتشایي اسپشهیذیي تاعج افضایص عوش اًثاسی ًاسًگی . ّایی وِ تا اسپشهیذیي آغطتِ ضذُ تَدًذ اصال پَسیذگی دیذُ ًطذ دس تیي هیَُ

 .هطاتمت داسد( 1335)ضذ وِ تا ًتایج حاصل اص تحمیك خسشٍضاّی ٍ احٌی عطشی 
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In this research, the effect of different concentrations of spermidine on the quality of  Kinnow mandarin fruit 

was evaluated after two months storage. Experiments were carried out in CRD design with different 

spermidine treatments (0, 0.5, 1 and 1.5 mM). The quality index contents including pH, TA, peel to the pulp 

ratio, percentage of fruits decay and vitamin C were measured after two months. As a result, 0.5 mM of 

spermidine led to the increasing of total acid and decreasing the PH. No significant effect of different 

concentrations of spermidine was observed on other factors such as vitamin C and percentage of fruits decay.   
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