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ون زاد پوترسين جهت كاهش  تاثيرات سرمازدگي بر روي كيفيت و كميت  ميوه هاي پرتقال والنسيا رقم فراست بمنظور بررسي اثر تيماربر
 5/1و  1، 0(هورمون پوترسين در سه سطح با غلظتهاي . آزمايشي در قالب طرح فاكتوريل با پايه بلوك هاي كامل تصادفي به اجراء در آمد

و مدت زمان نگهداري در سردخانه با سه ) درجه 4و  2( دماي سردخانه در دو سطح. ستفاده شدكه در تيمار شاهد از آب ا) ميلي موالر
نتايج نشان مي دهد اثر پوترسين برروي شاخص سرمازدگي، درصد . در نظر گرفته شدند)  يك ،سه و پنج هفته بعد از برداشت (سطح 

اثر دما بر . معني دار گرديد% 5بميوه و وزن تك ميوه در سطح و برروي درصد آ  %1كاهش وزن ميوه و درجه بريكس عصاره در سطح 
همچنين اثر مدت زمان نگهداري در سردخانه برروي شاخص سرمازدگي، درصد آبميوه، . هيچكدام از صفات مورد بررسي معني دار نشد

معني دار  %5سطح احتمالو روي ويتامين ث در %   1در سطح احتمال  TSS/TAدرصد كاهش وزن ميوه، درجه بريكس عصاره، و 
اثر متقابل هورمون پوترسين و مدت زمان . معني دار گرديد TSS/TAو TA اثر متقابل پوترسين و دما تنها بر شاخص سرمازدگي، . گرديد

ما اثر متقابل د.معني دار شد% 1نگهداري در سردخانه برروي شاخص سرمازدگي، درصد آبميوه و درصد كاهش وزن ميوه در سطح احتمال 
و اثر متقابل سه فاكتور مذكور بر روي درصد كاهش وزن % 1و مدت زمان نگهداري فقط روي درصد كاهش وزن ميوه در سطح احتمال 

 .ميوه و ويتامين ث معني دار شد

  پرتقال والنسيا، تيمار برون زاد پوترسين، خسارت سرمازدگي: كليديواژگان .
 :مقدمه

در توليد مركبات  كشور دارد، يكي از ارقام معروف و اقتصادي اين منطقه پرتقال والنسيا مي منطقه جيرفت و كهنوج سهم به سزايي 
باشد كه به علت ديررس بودن و مواجه شدن برداشت اين رقم با فصل سرما و وقوع سرمازدگي  باعث خسارت فراواني به باغداران 

ه سال يكبار محصول مركبات و حتي درختان را به شدت تحت خسارت سرمازدگي نيز در سال هاي اخير هر دو تا س. منطقه ميشود
به  گونه اي كه در بخش باغداري ضمن جلوگيري از توسعه باغات، به طور غير مستقيم باعث ضعف عمومي  ، تاثير قرار مي دهد

 ،محصول اول باغي منطقه بنابراين از آنجايي مركبات به عنوان. .باعث كاهش و از بين رفتن اين محصول مهم ميشود درختان شده و
نقش مهمي در اقتصاد باغداران دارد، شايسته است نسبت به ارائه راهكارهاي علمي و اجرائي در جهت خسارت سرمازدگي اقدام 

قبل از  مي توان بنابراين. كاهش اثرات سرما بر روي ميوه هاي مركبات بكار مي رود پوترسين  به عنوان يك نوع پلي آمين براي.. نمود

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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 عالوه بر جلوگيري از سرمازدگي ميوه ها، ماندگاري ميوه ها در انبار پوترسين، با اعمال تيمار مواجه شدن منطقه با وقوع سرمازدگي 
  ).1387اثني عشري، زكائي خسروشاهي، ( را كاهش دادو خسارت هاي احتمالي انبار  را افزايش 

  مواد وروش ها
فاكتورهاي مورد بررسي . شد انجام تكرار سه در و تصادفي كامل هاي بلوك طرح قالب در فاكتوريل آزمايش صورت اين پژوهش به
سانتي  درجه  4 و 2 سطح  دو در موالر، دما ميلي  1.5و  1 ،)شاهد( صفر هاي غلظت با سطح  سه در  پوترسين :عبارت بودند از

 بررسي مورد فراست والنسيا رقم پرتقال هاي ميوه روي بر كه برداشت بودند، از بعد هفته پنج  و سه ،يك سطح سه در زمان و گراد
دقيقه غوطه ور شدند و بالفاصله  5به مدت  پوترسين) mM(ميلي موالر  5/1و  1 پس از آماده شدن در محلول ميوه ها .گرفت قرار

پس از . درجه منتقل شدند 4و  2ي در دو سردخانه  با دما) هفته5و  3، 1(ميوه هاي تيمار شده  به ترتيب با توجه به مدت انبار ماني 
 90- 85درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  20پايان زمان هاي مورد نظر  نمونه ها از انبار خارج شده  و به مدت يك هفته در دماي 

ستفاده از داده هاي به دست آمده با ا .نگهداري شده و فاكتورهاي كمي و كيفي و ميزان خسارت سرما  مورد ارزيابي قرار گرفتند% 
 .ندتجزيه واريانس شده و ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن با هم مقايسه شدSAS   آماري نرم افزار

  نتايج و بحث
 هاي ميوه  كميت و كيفيت روي بر سرمازدگي   تاثيرات  كاهش جهت پوترسين زاد تيماربرون اثر خالصه نتايج تجزيه واريانس  بررسي:1جدول  شماره 

  جيرفت منطقه در فراست رقم والنسيا پرتقال

   و  :و ا درصد 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معني،n.s   معني دار نيست  
  

نتايج نشان مي دهد اثر پوترسين برروي شاخص سرمازدگي،درصد كاهش وزن ميوه و  )1شماره ( واريانسبا توجه به جدول تجزيه 
معني دار گرديدو اثري برروي ويتامين ث، %5و برروي درصد آبميوه و وزن تك ميوه در سطح % 1درجه بريكس عصاره در سطح 

TA وTSS/TA استنباط ميگردد كه با افزايش غلظت هورمون درصد  چنين )2جدول شماره (و  با توجه به نتايج فوق نداشت
و همكاران كه آزمايشي برروي چند رقم مركبات انجام  Pekmezci, Mاين نتايج با نتيجه .خسارت سرمازدگي نيز كمترشده است

معني % 1ر سطح از لحاظ آماري د TSSاثر فاكتورغلظت هاي مختلف تيماربرون زاد پوترسين بر روي .داده بودند نيز مطابقت داشت

 ميانگين مربعات 

 
  اتمنابع تغيير

درجه 
  آزادي

شاخص
  سرمازدگي

درصد كاهش درصد آبميوه
  وزن ميوه

 TSS/TA  ويتامين ث TSS TA وزن تك ميوه

 n.s  055/0  n.s  948/1  2 تكرار
n.s  0186/0  n.s  646/53  n.s  360/0  n.s  0012/0 

n.s  109/0  n.s   467/0  
 n.s  0054/0  n.s  412/58  n.s   044/0  0216/1** 9/3163 *  529/5**  869/12*  166/2 **  2  )غلظت هورمون(Aفاكتور

  n.s 018/0  n.s  073/0  n.s  017/0  n.s  23/709  n.s  098/0  n.s  002/0  n.s  416/9  n.s   211/0  1 )دماي سردخانه(Bفاكتور
  n.s 46/1712 ** 122/1 n.s  0068/0  *842/135    **509/2 809/12**  354/24**  055/4**  2 )زمان نگهداري(Cفاكتور

   A*B 2  * 352/0  n.s  178/2  n.s  006/0  n.s  65/695  n.s  133/0  ** 0343/0  n.s  853/106  ** 608/2اثرمتقابل 
  A*C 4  **555/0  **858/16  ** 027/3  n.s  66/354  n.s  009/0  n.s  0036/0  n.s  775/22  n.s   337/0اثرمتقابل 
  B*C 2  n.s 129/0  n.s  060/5  **  094/2  n.s  28/851  n.s  142/0  n.s  0035/0  n.s  699/1  n.s   488/0اثرمتقابل
  A*B*C 4  n.s 1296/0  n.s  136/7  ** 655/1  n.s  384/1308  n.s  073/0  n.s  0074/0  ** 603/137  n.s    095/1اثرمتقابل

  4681/0  982/35  0057/0  214/0  92/907  0143/0  958/3  095/0  34 ايشخطاي آزم
C.v   523/20  867/3  3.782  036/11  166/5  065/8  27/7  142/7  
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اين نتايج .)2جدول شماره (و با افزايش ميزان غلظت هورمون پوترسين درصد مواد جامد محلول نيز افزايش داشت.دار گرديد است

  ).(Serkrano, 2003حاكي از آن است كه هورمون پوترسين باعث افزايش كيفيت و ميزان مواد جامد محلول ميشود
  ات مورد آزمايش مقايسه ميانگين صف: 2جدول شماره 

TSS/TA  Ta  ويتامين 
 ث

TSS   تكوزن
 ميوه

درصد
كاهش 

 ميوه وزن

درصد آب
 ميوه

شاخص
 سرمازدگي

                              
 متغيرهاي مورد بررسي              

a 6/9  a 93/0  a 35/82  b 2/8  a 08/281  a 76/3  ab63/51  a 78/1   شاهد

ون 
ورم

ه
ين
رس

پوت
 

a 52/9  a 93/0  a 81/80  b 75/8  a 27/280  b 04/3  a18/52  a 61/1   ميلي موالر 1تيمار 

a 61/9  a 96/0  a 39/84  a 21/9  b 72/257  c 68/2  b52/50  b11/1   ميلي موالر 1.5تيمار 

a 64/9   a 94/0  a 93/82  a 1/8  a 4/269  a 18/3  a 48/51  a48/1   سانتيگراد درجه 2دماي 

دما
 a 52/9  a94/0  a 1/82  a 91/8  a 65/276  a 14/3  a 41/51  a52/1   سانتيگراد درجه 4دماي 

b 17/9  a95/0  a 06/84  b67/8  a 13/284  c 54/2  b31/52  c1   رداشتبيك هفته بعداز 

مان
ز

 

a 9/9  a 92/0  b 35/79 a 04/9  a 84/265  b 82/2  a64/51  b56/1   دو هفته بعد از برداشت

a67/9  a95/0  a 15/84  a 15/9  a 11/269  a 12/4  ab39/50  a 94/1   سه هفته بعد از برداشت

 
همچنين اثر مدت زمان نگهداري در سردخانه برروي  .)2جدول شماره (اثر دما برهيچكدام از صفات مورد بررسي معني دار نشد

ن و روي ويتامي%  1در سطح احتمال  TSS/TAشاخص سرمازدگي، درصد آبميوه،درصد كاهش وزن ميوه،درجه بريكس عصاره،و 
از نظر آماري % 5اثر متقابل هورمون و دما  برروي صفت ميزان شاخص سرمازدگي در سطح  .معني دار گرديد% 5ث در سطح احتمال

با توجه به نتايج اثر متقابل هورمون پوترسين و دما به نظر مي رسد ميوه هاي تيمار شده مقاومت بيشتري در مقابل . معني دار گرديد
نيز در آزمايش   1386امين و همكاران در سال  .اند ، و با افزايش غلظت خسارت سرمازدگي نيز كمتر شدخسارت سرمازدگي داشته 

اثر .همبستگي مثبت داشت  تاثير سه نوع پلي آمين برروي ليمو شيرين  متوجه شدند كه كاهش سرمازدگي با افزايش مقدار پلي آمينها
اثر متقابل هورمون برون زاد پوترسين و مدت .معني دار گرديد TSS/TAو TAمتقابل پوترسين و دما تنها بر شاخص سرمازدگي،

اثر .معني دار شد% 1احتمال  زمان نگهداري در سردخانه برروي شاخص سرمازدگي،درصد آبميوه و درصد كاهش وزن ميوه در سطح
تقابل سه فاكتور مذكور برروي درصد و اثر م% 1متقابل دما و مدت زمان نگهداري فقط روي درصد كاهش وزن ميوه در سطح احتمال 

  .كاهش وزن ميوه و ويتامين ث معني دار شد

   كلي گيري نتيجه
با توجه به نتايج طرح انجام شده فوق پلي آمين پوترسين را مي توان به عنوان يكي از تيمارهاي حفظ كميت و كيفيت ميوه 

يز اثر اين پلي آمين برشاخص سرمازدگي، كاهش وزن ميوه ،درصد همانطور كه در اين طرح ن.بكار برددر سردخانه ها هاي پرتقال 
و در مورد نتيجه فاكتور مدت زمان نگهداري نيز طبق نتايج بدست آمده استفاده از پوترسين جهت ..معني دار شده بود TSSآبميوه و 

تايج طرح پيشنهاد مي گردد كه نتايج اين با توجه به ن.ماه توصيه ميگردد 3بيش از  ماندگاري و حفظ كيفيت ميوه ها در طوالني مدت
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طرح در فضاي باز بوسيله محلولپاشي برروي درختان پرتقال تطبيق داده شده و با همكاري و مشاوره يك كارشناس اقتصاد در 
ن در به نظر مي رسد غلظتهاي باالتر اين هورمو.شود صورت داشتن توجيه اقتصادي به باغداران مركبات و سردخانه داران توصيه

  .دارددماي يخ زدگي و زير صفر درجه نيز موثر باشند، كه اين موضوع نياز به بررسي و پژوهش بيشتر 
 منابع 

 .293ص . انتشارات دانشگاه بوعلي سينا .پلي آمين ها و علوم باغباني .1387. ، زكايي خسرو شاهي، م.اثني عشري، م .1

خالصه مقاالت پنجمين كنگره .بر كنترل سرمازدگي در ميوه ليموشيرين بررسي تاثير پلي آمينها.1386.امين ،حسين و راحمي،م .2
 .58صفحه .علوم باغباني ايران
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Abstract: 
This study was conducted in order to evaluate effects of Putrescine, temperatures and incubation 
storage period on to reduce chilling-injury on quality and quantity of  oranges fruits. The 
experiment was carried out on 'Valencia' oranges fruits. This experiment was performed in factorial 
base on a completely randomized blocks design (CRBD). Treatment included three levels of  
Putrescine (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 (1, 3, 5 weak after harvest). The results indicated 
that the effect of Putrescine exogenous hormones on chilling-injury index, percentage weight loss 
and fruit juice Brix of 1% and on percentage of fruit juice and weight of single fruit  at 5% were 
significant. Effect of temperature on the mentioned characters not significant. The effect of storage 
period on the index of chilling-injury, the percentage of juice, the percentage of fruit weight loss, 
Brix extract , and Tss/TA at the level of 1% and on vitamin C  at levels of 5% has been significant. 
Interactions between Putrescine exogenous hormones and temperature alone on the chilling-injury 
index, TA and TSS/TA has been significant. Interactions between Putrescine exogenous hormone 
and storage period on the chilling-injury index, percentegae of fruit juice and the percentage weight 
loss at level of 1% is significant. The interaction of temperature and cold storage period on percent 
weight loss fruit only at 1% level and The interaction of Putrescine exogenous hormone and 
temperature and cold storage period on the percentage weight loss of fruit and vitamin c were 
significant. 
 
Keywords: Valencia oranges, exogenous treatment Putrescine, chilling-injury. 
 


