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 چکیذٌ

صًرت فاکتًریل در قالة طرح  پس از ترداضت میًٌ واروگی کیىً تٍي فیسیًلًشی  غلظت َای مختلف ياکس کیتیه سیل تر عمر کارترد

تراتر  15ي  10 ،5، 5/2، صفرَای  تا غلظتمیًٌ َا تا محلًل ياکس کیتیه سیل . ذمطالعٍ ضدر ایه پصيَص تصادفی ي در سٍ تکرار کامل 

 60ي  45، 30، 15در زمان َای صفر، . ی ضذوذگراد وگُذار درجٍ ساوتی10ماٌ در سردخاوٍ  2اسپری ضذوذ ي تٍ مذت  محلًل تجاریغلظت 

صفات  .ىذمًرد تررسی قرار گرفت پًست کاَص آبل ي درصذ صفات يیتامیه ث، اسیذیتٍ کل، مًاد جامذ محلًمذت اوثارداری از  ريز

مذت درصذ آب پًست در  کاَصي  TAي  TSSيیتامیه ث،  افسایصي تاعج وامثردٌ تحت تأحیر غلظت َای ياکس کیتیه سیل قرار گرفت 

 .ضذ زمان َای مختلف اوذازٌ گیری

 پس از ترداضت، کیىً واروگی، ياکس کیتیه سیل،: ياشٌ َای کلیذی

 

 قذمٍم

ٍ  Mandrin orange  ًاسًگی تا ًام اًگلیؼی . ّای گشهؼیشی ٍ ًیوِ گشهؼیشی جْاى تِ شواس هی آیذ هشکثات جضء هْوتشیي هیَُ

دسجِ ػاًتی گشاد تا سطَتت  8تا  5ًاسًگی دس دهای . دٍهیي هیَُ هْن خاًَادُ سٍتاػِ اػت  Citrus reticulata Blancoػلویًام 

طَل دٍسُ اًثاس . دسجِ ػاًتی گشاد اتفاق هی افتذ 5ػشهاصدگی دس دهاّای کوتش اص . خَتی اًثاس هی شَد ّفتِ تِ 4دسصذ تشای  35

کاستشد تیواس ػٌاصش غزایی تِ هٌظَس کٌتشل  (.2011تشًغ، )داسی تِ سلن، دسجِ سػیذگی ٍ کٌتشل ػَاهل تیواسی صا تؼتگی داسد 

شی اص پَػت ًمش هْوی یکاّش ًفَرپز لَگیشی اص دفغ آب اص ػطح هیَُ ٍٍاکغ ّا دس ج. ًاتؼاهاًی ّای فیضیَلَطیکی هی تاشذ

 -اص جولِ ٍاکغ ّای خَساکی تش پایِ لیپذ کیتیي ػیلاهشٍصُ ٍاکغ ّای خَساکی اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداسًذ کِ  .کٌٌذ ایفا هی

دس تاصاس هحصَالت کشاٍسصی، لزا  "کیٌَ "ًگی تا تَجِ تِ اّویت ًاس .کشتَّیذسات اػت کِ تشای اٍلیي تاس دس ایشاى تَلیذ شذُ اػت

ٍاکغ خَساکی کیتیي ػیل تش سٍی ٍیظگی ّای کوی ٍ کیفی پغ اص تشداشت ًاسًگی  ای اٍلیي تاس، جْت تشسػی تیواسایي پظٍّش تش

 .شَد ٍ افضایش ٍیظگی ّای کیفی هیَُ هی تَاًذ تاػج کاّش خؼاست دس اًثاسکِ ًتایج آى  اًجام شذ، "کیٌَ "

 

 د ي ريش َامًا

 آصهایشی تِ صَست فاکتَسیل دس لالة طشح کاهل "کیٌَ "تِ هٌظَس تشسػی احش ٍاکغ کیتیي ػیل تش ٍیظگی ّای کیفی ًاسًگی 

هحلَل تشاتش غلظت  15ٍ  10 ،5، 5/2، ل صفشیتیي ػیٍاکغ ک. اًجام شذ ٍاحذ جْشم اػالهی دس داًشگاُ آصاد تکشاس 3تا  صادفیت

ّش تیواس سا دسٍى جؼثِ پالػتیکی ّای ّش تکشاس دسٍى یک تَسی ٍ تکشاسّای  هیَُ .ّا تا آى اػپشی شذًذهیَُ  سلیك شذُ ٍ تجاسی

 45،  30، 15صهاى ّای صفش، دس . شذًذًگْذاسی  هاُ 2تِ هذت  دسجِ ػاًتی گشاد 10دهای  اًثاسی تا ٍ دس ٍ اتیکت خَسدًذ لشاس دادُ
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هَسد تشسػی لشاس هیَُ  آب پَػت کاّش، اػیذیتِ کل، هَاد جاهذ هحلَل ٍ دسصذ صفات ٍیتاهیي ثهذت اًثاسداسی سٍص اص   60ٍ  

دسصذ همایؼِ  5آًالیض شذ ٍ هیاًگیي تیواسّا تا آصهَى داًکي دس ػطح  SASدادُ ّای حاصل اص آصهایش تَػط ًشم افضاس  .ٌذگشفت

 .گشدیذًذ

 

 وتایج ي تحج

 45س هیضاى ٍیتاهیي ث دس صهاى تشداشت، داسی د تِ ٍ ّش چٌذ کِ اختالف هؼٌیتش هیضاى ٍیتاهیي ث تاحیش گزاش داسیاًثاس هذت صهاى

دس ػطح پٌج دسصذ آصهَى داًکي سٍص پغ اص تشداشت ٍ  15ٍ  30هشاّذُ ًشذ ٍلی  سٍص پغ اص تشداشت 60سٍص پغ اص تشداشت ٍ 

دسصذ ٍاکغ ٍ کوتشیي  5اهیي ث دس غلظت ّای ٍاکغ، تیشتشیي همذاس ٍیت دس تیي غلظت (.1شکل ) داسی سا ًشاى داد اختالف هؼٌی

ّای ٍاکغ ًشاى داد تیشتشیي همذاس ٍیتاهیي ث  ًتایج احش هتماتل هذت اًثاسداسی ٍ غلظت .(1شکل ) همذاس دس غلظت صفش هشاّذُ شذ

َد سٍص پغ اص تشداشت تا غلظت صفش ٍاکغ ٍج 15دسصذ ٍاکغ ٍ کوتشیي همذاس آى دس  5سٍص پغ اص تشداشت تا غلظت  45دس 

هذیشیت دها دس پغ اص تشداشت هْوتشیي فاکتَس دس حفظ ٍیتاهیي ث اػت ٍ دهای تاال ٍ دٍسُ اًثاسداسی طَالًی هٌجش تِ  .داشت

هحصَالت حؼاع تِ ػشهاصدگی دس طَل دٍسُ اًثاسداسی، کاّش تیشتشی دس همذاس ٍیتاهیي ث دس . کاّش همذاس ٍیتاهیي ث هی گشدد

ػٌگَ ٍ کادس، )کاّش دس همذاس ٍیتاهیي ث هی تَاًذ لثل اص تشٍص ّش گًَِ ػالئن ظاّشی سخ دّذ دهاّای پائیي ًشاى هی دٌّذ ٍ 

احتوال دادُ هی شَد کِ ٍاکغ تِ دلیل هواًؼت اص . ّا هشاّذُ شذ تا کاستشد ٍاکغ کاّش کوتشی دس همذاس ٍیتاهیي ث هیَُ (.2000

ّوچٌیي تا تَجِ تِ . جلَگیشی کشدُ ٍ دس حفظ آى هَحش ٍالغ شذ آب اص دػت دّی، اص کاّش شذیذ ٍیتاهیي ث دس طَل اًثاسداسی

، احتوال دادُ هی شَد کِ  تیواس ٍاکغ تا کوک تِ حفظ ششایط اػیذی هیَُ ٍ ٍیتاهیي ث دس هحیط ّای اػیذی تش پایذاسی تیشتش

  .هَحش تَدُ اػتکوک تِ حفظ اػیذ کل ػصاسُ هیَُ، تش سٍی پایذاسی ٍ دٍام ٍیتاهیي ث دس طَل دٍسُ اًثاسداسی 

 

 
 

 تررسی تغییرات يیتامیه ث در مذت اوثارداری ي غلظت َای مختلف ياکس کیتیه سیل: 1ضکل 

دس هذت  .ًتایج ایي پظٍّش ًشاى داد کِ تیشتشیي اػیذ کل هشتَط تِ صهاى تشداشت اػت ٍ تا گزشت صهاى اػیذ کل کاّش یافت

دس تشسػی احش  .سٍص پغ اص تشداشت هشاّذُ شذ 60سٍص پغ اص تشداشت ٍ کوتشیي همذاس دس  30اًثاسداسی تیشتشیي اػیذ کل دس 

دس  .(2شکل ) دسصذ ٍاکغ دیذُ شذ 5/2دسصذ ٍاکغ ٍ کوتشیي دس غلظت  10ّای ٍاکغ، تیشتشیي اػیذ کل دس غلظت  غلظت
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دسصذ ٍاکغ ٍ  5سٍص پغ اص تشداشت تا غلظت  15ّای ٍاکغ، تیشتشیي اػیذ کل دس  غلظتاسصیاتی احش هتماتل هذت اًثاسداسی ٍ 

دسصذ  5/2دس پایاى دٍسُ اًثاسداسی دس غلظت آى  کوتشیي همذاسصذ ٍاکغ ٍ دس 15ٍ  10سٍص پغ اص تشداشت تا غلظت  30ّوچٌیي 

  .تِ تاخیش اًذاخت اػتفادُ اص ٍاکغ تِ دلیل کاّش تٌفغ، هصشف اػیذّای آلی سا .ٍاکغ دیذُ شذ

 

 
 

 تررسی تغییرات اسیذیتٍ میًٌ در مذت اوثارداری ي غلظت َای مختلف ياکس کیتیه سیل: 2ضکل 

 

ًتایج تِ  .سٍص پغ اص تشداشت هشاّذُ شذ 60سٍص پغ اص تشداشت ٍ کوتشیي همذاس دس 30دس  TSSدس هذت اًثاسداسی، تیشتشیي همذاس 

دسصذ ٍاکغ ٍ کوتشیي همذاس هشتَط تِ  15هشتَط تِ غلظت  TSSشاى داد کِ تیشتشیي ّای هختلف ٍاکغ ً دػت آهذُ اص غلظت

دسصذ ٍ کوتشیي همذاس  15تا ٍاکغ  30دس سٍص TSS  دس تشسػی احش هتماتل هذت اًثاسداسی ٍ ٍاکغ، تیشتشیي همذاس  .غلظت صفش تَد

تیشتشیي همذاس هَاد جاهذ  15غ تِ تٌْایی دس غلظت اص آًجا کِ اػتفادُ اص ٍاک .ٍ دس غلظت صفش ٍاکغ هشاّذُ شذ  60دس سٍص 

 دسصذ 10ّای  داسی ًذاشت تٌاتشایي تْتشیي تیواس کاستشد تَام ٍاکغ تِ غلظت ّای دیگش تفاٍت هؼٌی هحلَل سا ًشاى داد اها تا غلظت

 .سٍص اص ششٍع اًثاسداسی تَد 45صهاى  ٍ

دس همایؼِ . ى دٍسُ اًثاسداسی ٍ کوتشیي دس صهاى تشداشت اتفاق افتاددس طَل دٍسُ اًثاسداسی، تیشتشیي آب اص دػت دّی دس پایا

طثك ًتایج تیي احش  .دسصذ ٍاکغ هشاّذُ شذ 15ّای ٍاکغ، تیشتشیي آب اص دػت دّی دس غلظت صفش ٍ کوتشیي دس غلظت  غلظت

دس غلظت صفش ٍاکغ ٍ  سٍص  پغ اص تشداشت ٍ 60هتماتل هذت اًثاسداسی ٍ غلظت ّای ٍاکغ تیشتشیي آب اص دػت دّی دس 

ٍاکغ تِ تٌْایی ًیض احش لاتل تَجْی دس حفظ سطَتت پَػت داشت کِ تْتشیي   کاستشد .کوتشیي همذاس دس صهاى تشداشت اتفاق افتاد

ّای ػلَلی تَػط ػلَل ّای اپیذسهی  اص چشتی پَػت ًاسًگی داسای یک ٍاکغ طثیؼی اػت کِ. دسصذ تَد 15غلظت تشای آى 

آٍسد کِ هی تَاًذ اص دفغ آب اص ػطح پَػت جلَگیشی کٌذ اها اص آًجایی  ٍ یک ػذ غیش لاتل ًفَر سا تِ ٍجَد هیاػت   ػاختِ شذُ

کِ کویت ٍ کیفیت ایي ٍاکغ طثیؼی پغ اص تشداشت ٍ تِ خصَص دس طَل دٍسُ اًثاسداسی تغییش هی کٌذ، لزا افضٍدى ٍاکغ هصٌَػی 

دس ایي آصهایش ًیض تیشتشیي همذاس آب اص دػت دّی دس غلظت صفش . َحش تاشذهی تَاًذ دس حفظ سطَتت پَػت ٍ شاداتی هیَُ ه

 .تش سٍی هیَُ کشیوَیا هطاتمت داسد( 2002)ًتایج حاصل تا هطالؼات یًَوَتَ ٍ ّیگَچی . ٍاکغ هشاّذُ شذ
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Effect of different concentrations of chitin seal wax on postharvest life of Kinnow mandarin was performed 

through experimental factorial based on completely random design with 3 replications. Fruits were sprayed 

by chitin seal wax with the concentration of 0, 2.5, 5, and 10-fold higher than commercial 

concentration. Then fruits were packed in individual plastics and stored at 10 ° C for 2 months. 

Vitamin C, TA, TSS and water loss skin were measured after 0, 15, 30, 45 and 60 days post storage. 

Results showed that chitin seal wax may cause the increasing of TA, TSS and vitamin C but 

decreasing the water loss skin in different times of storage.  

Key words: Mandarin, Chitin seal wax, Kinnow, Postharvest. 


