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    چكيده

 فاكتوريل آزمايش صورت به پژوهشي والنسيا پرتقال هاي ميوه كميت و كيفيت بر نه و زمان نگهدارياسپرميدين، دماي سردخا اثر بررسي منظور به
 5/1 و 1 غلظت هاي صفر، با سطح سه در اسپرميدين تيمار .آمد در اجراء به 1388 سال و در سه تكرار در تصادفي بلوك هاي كامل طرح قالب در

. شدند گرفته نظر در ،برداشت از بعد هفته 5 و 3، 1سطح  سه با سردخانه در نگهداري زمان مدت و 4 و 2 سطح دو در سردخانه دماي موالر و ميلي
دما در . معني دار شد TSSكاهش وزن ميوه،  TA ،TSS/TA داد كه اثر اسپرميدين بر روي صفات شاخص سرمازدگي، وزن تك ميوه، نشان نتايج

، TSSزمان نگهداري بر روي صفات شاخص سرمازدگي، درصد كاهش وزن ميوه، ويتامين ث، . ، معني دار نبود)TAبه جز (هيچ كدام از صفات 
TA، آب ميوه و درصدTSS/TA  بررسي اثرات متقابل بيانگر اين نكته است كه تنها اثر متقابل اسپرميدين و دما بر روي صفت  .گرديد معني دار

  .شاخص سرمازدگي معني دار گرديده است

  .قال والنسيا، اسپرميدين، سرمازدگيپرت:  كليدي واژگان

  :مقدمه

استان كرمان سهم به سزايي در توليد مركبات در كشور دارد، كه بحران خشكسالي در دهه اخير خسارت جبران ناپذيري بر پيكره بخش 
من جلوگيري از توسعه به  گونه اي كه در بخش باغداري ض). 1385فتوحي قزويني، فتاحي مقدم، (كشاورزي در جنوب آن وارد كرده است 

باغات، به طور غير مستقيم باعث ضعف عمومي درختان شده و خسارت سرمازدگي نيز در سال هاي اخير هر دو تا سه سال يكبار محصول 
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ر نقش مهمي د ،بنابراين از آنجايي مركبات به عنوان محصول اول باغي منطقه .مركبات و حتي درختان را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد
از طرف ديگر عدم . اقتصاد باغداران دارد، شايسته است نسبت به ارائه راهكارهاي علمي و اجرائي در جهت خسارت سرمازدگي اقدام نمود

برداشت بر اساس نياز بازار بر روي درخت باعث در معرض سرما قرار گرفتن ميوه مركبات  توجه باغداران به برداشت به موقع و تنظيم زمان
قبل از  مي توان بنابراين. كاهش اثرات سرما بر روي ميوه هاي مركبات بكار مي رود به عنوان يك نوع پلي آمين براي اسپرميدين. تگرديده اس

جلوگيري فرارسيدن سرمازدگي محصول را برداشت كرد و با اعمال تيمار اسپرميدين آن ها را به سردخانه منتقل كرده و به اين طريق عالوه بر 
  ).1387اثني عشري، زكائي خسروشاهي، (ي ميوه ها، ماندگاري ميوه ها در انبار و خسارت هاي احتمالي انبار كاهش پيدا مي كنند از سرمازدگ

  روش ها مواد و

 :فاكتورهاي مورد بررسي عبارت بودند از. شد انجام تكرار سه در و تصادفي كامل هاي بلوك طرح قالب در فاكتوريل صورت اين پژوهش به
 3 ،1 سطح سه در زمان و سانتي گراد درجه  4 و 2 سطح  دو در موالر، دما ميلي  1.5و  1 ،)شاهد( 0 هاي غلظت با سطح  سه در  يديناسپرم

 Valencia oranges (Citrus sinensis L. Osbeck.  اوليندا والنسيا رقم پرتقال هاي ميوه بر روي كه برداشت بودند، از بعد هفته 5 و

var. Olinda ميلي موالر  5/1و  1 پس از آماده شدن در محلول ميوه ها .گرفت قرار بررسي ردمو)mM ( دقيقه غوطه  5اسپرميدين به مدت
درجه منتقل  4و  2در دو سردخانه  با دماي ) هفته5و  3، 1(ور شدند و بالفاصله ميوه هاي تيمار شده  به ترتيب با توجه به مدت انبار ماني 

 85درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  20ان هاي مورد نظر  نمونه ها از انبار خارج شده  و به مدت يك هفته در دماي پس از پايان زم. شدند
داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم  .نگهداري شده و فاكتورهاي كمي و كيفي و ميزان خسارت سرما  مورد ارزيابي قرار گرفتند%  90-

  .ده و ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن با هم مقايسه شدتجزيه واريانس شSAS افزار 
  بحث نتايج و

به گونه اي كه بيشترين . دار بود ياز لحاظ آماري معن يشاخص سرمازدگ يبر رو يديننشان داد كه اثر اسپرم ين آزمايشحاصل از ا يجنتا
 10ميلي موالر با ميانگين  5/1و كمترين آن از تيمار اسپرميدين   72/1نمره  يانگينمربوط به تيمار شاهد  با م يدرصد خسارت سرمازدگ

كمتر شده است، و  يزن يدرصد خسارت سرمازدگ  يدينغلظت اسپرم يشگردد كه با افزا ياستنباط م ينفوق چن يجبا توجه به نتا. حاصل شد
 ينآم يرابطه پل) 2008(و همكاران  Ggo يشدر آزما. اشدب يم  mM 5/1 يدينغلظت اسپرم يكاهش خسارت سرمازدگ يغلظت برا ينبهتر

ها به  يشهدر ر ييسرما يها يبنشان داد كه كه آس يبررس ينحاصل از ا يجنتا. نمودند يذرت بررس يپژنوت ييسرما يتها در كنترل حساس
 مختلف هاي غلظت اثر .مكاران مطابقت داردو ه Ggo يجبا نتا يشآزما ينبدست آمده در ا يجنتا. ارتباط دارد يدينبا غلظت اسپرم يطور كل
 با  شاهد تيمار از ميوه تك وزن بيشترين كه اي گونه به. است دار معني آماري لحاظ از ميوه تك وزن روي بر اسپرميدين زاد برون تيمار

 نتايج اين. شد حاصل گرم 79/236 هميو تك وزن ميانگين با موالر ميلي 1 اسپرميدين تيمار از آن كمترين و گرم 38/287 ميوه وزن ميانگين
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 نداشته صفت اين روي بر تاثيري اسپرميدين هورمون و است داشته كاهش نيز ميوه تك وزن نگهداري زمان مدت افزايش با كه دهد مي نشان
 بيشتر آب مقدار و كمتر رفته دست از وزن شده آزمايش هاي ميوه در اسپرميدين اثر) 1388(همكارانش و رمضانيان درآزمايش اما. است
  .بود شاهد هاي ميوه به نسبت
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Abstract  

This study was conducted in order to evaluate effects of Spermidine, temperatures and incubation storage 
period on the quality and quantity of oranges fruits. The experiment was carried out on 'Valencia' oranges 
fruits (Citrus sinensis [L.] Osbeck) var  . Olinda during 2010. This experiment was performed in factorial 
base on a completely randomized blocks design (CRBD) with three replications. Treatment included three 
levels of Spermidine (0, 1 and 1 / 5 mM) with control that use pure water and temperatures at two levels 
(2 and 4 ° C) and incubation storage period at three levels (one, three and five weeks after harvest). The 
results indicated that the effect of Spermidine on chilling-injury index, weight of single fruit, TSS, TA 
and TSS/TA and percentage of fruit weight loss was significant. Effect of temperature on the mentioned 
characters (exceptional TA) was not significant. The effect of storage period on the index of chilling-
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injury, percentage of fruit weight loss, vitamin C, TSS and TA, percentage of fruit juice and TSS/TA was 
significant. There was no significant effect on fruit weight. Interactions between Spermidine and 
temperature were significant on the chilling-injury index.  
 
Keywords: Valencia oranges, Spermidine, chilling-injury. 


