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 خلاصه

 جایگزینو  مهم یهارهکارااز  یکی شیمیایی تترکیبااز  دهستفادر ا دموجو ییتهاودمحد به توجه با

همههههههههههین بههههههههههه .ستا تمحصوال ارینگهدو  تولیددر  ننساو ا طبیعت ه،گیا با رگازساو  طبیعی تترکیبا از دهستفاا

در  نیسههپوتر  یپوششهه یمارهههایبهها کههاربرد ت یکامههب تصههادف طههر  یفاکتوریههب بههر پایههه صههورتبه، پهههوه ایههن  منظههور

هههای هلههو میههوهروی  ( ۴۱٪ ٪۳ ،٪۱۱ ،٪۰  سهه   چهههار در وراآلوئههه ( و ژلمیلههی مولههار  ۶و  ۴، ۲، ۰چهههار سهه    

نگههداری مهاه  ۱بهه مهدت  ههای تیمهار شهده در سهرد انه صهورت گرفهت. میهوه رقم ردتها   در دانشهگاه محقهق اردبیلهی

مههاه پههس از برداشههت  ۱قابههب تیتراسههیون،  سیدیتها و همیوآب  pH ،کههب لمحلو جامد ادمو انمیزهای شههدند. شهها  

و  میلهی مولهار ۶ نیترسهوپ یمهاریت بیهاز ترک pH تهرین میهزانکهم هها نیانگیهم سههیبهر اسهام مقاگیهری شهدند. دازهان

از ترکیهب  تهرین مقهداردر صهفت اسهیدیته قابهب تیتراسهیون بهی  حاصهب شهد. ۳۱/۳ میهزان آن کهه درصهد ۳۰ی وراوئهلآ

 مههواد جامههد محلههول کههبدر صههفت  .(٪۶۶/۰  دسههت آمههددرصههد بههه ۱۱ورایمیلههی مولههار و آلوئههه ۶تیمههاری پتروسههین 

 .(٪۱۵/۱۱  دست آمدبه ٪۴۱ورای میلی مولار و آلوئه ۲از ترکیب تیماری پوترسین  ترین مقداربی 

 

 pH ،مواد جامد محلول کب ،از برداشت هلوپس ،: اسیدیته قابب تیتراسیونکلمات کلیدی 

 

 

 مقدمه  .۱
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 همین بهو  میباشد اگر ازفریهاهمیو وهگر ءجز تنفسی رفتار نظراز    (.Prunus persica L)هلو همیو

 و همیوآب  تهیه ری، وزهتا رتصو به همیو ین. ا[۵] دمیشو فاسدو  هسیدر بهسرعت معمولی یمادر د  اطر

و  لمحصوآب  فتالازا ناشیوزن  کاه   اطر به هلو ایقفسه عمر. [۳] دمیگیر ارقر دهستفاا ردمو تکمپو

 .[۷] میباشد ودمحد بافت تغییرو  نشد ایهقهو مانند یکیژفیزیولو یهاریناهنجا

 حبدر آب  حتیرا به که ستا  اصیتکشسانیو دارای  دهبو ییدرپلیساکا یپوش هاو جز ورالوئهژل آ

روی  حفاظتی الیه یک رتبه صوژل  ینو ا کنهههههههدپوشههههههه  مهههههههی دیجاا ازهندا یک به لمحصو افطرا متماو در  هشد

آب  فتالاز ا همچنینو  محافظت مکانیکیتصدما مقاببرا در  حفاظتی الیه یرز یهالسلوو دهکر عمب لمحصو

 .[۶] میکند یهاجلوگیرهمیو

هههای ازت دار   ههی هسههتند کههه ای از ترکیبههات طبیعههی بهها وزن مولکههولی کههم و دارای گههروهههها دسههتهآمههینپلههی

فیزیولهوژیکی در گیاههان، جهانوران و ههای شهوند و در طیهو وسهیعی از فرآینهدی موجهودات زنهده یافهت مهیتقریبا در همهه

برداشهت اززاد عمهر پهسهها ی بهرونآمهینهها حهاکی از آن اسهت کهه پلهیگهزار . [۶]کننهد ها نق  ایفا مهیمیکروارگانیسم

و کیفیههت میههوه را از طریههق حفهها سههفتی بافههت، کههاه  تولیههد اتههیلن و از دسههت دادن آب، بههه تهها یر انههدا تن تغییههرات 

ول و اسههیدیته قابههب تیتراسههیون و نیههز محافظههت در برابههر آسههیب سههرمازدگی و صههدمات مکههانیکی رنهه ، مههواد جامههد محلهه

 حفادر  بهههه صهههورت ترکیبهههیپوترسهههین  و ورالوئهژل آ تأثیر سیربر تحقیق یناز ا فهد .[۱۰]بخشهههند بهبهههود مهههی

 ردتا  بود.قم ر هلو  همیو شتدابراز  پس عمر ی افزو ا کیفی ت صوصیا

 

 
 هامواد و روش. ۲

 

 رهههب  حیهههس ونیهههعف ضداز  پسو  یدنددگر تهیهزاربا از وراهههههلوئآ هاههههگی داباههههشو  الغههههب یاهههههگرههههب

 ینههههبژل در  رتوههههص هههههب هههههک رههههنظ ردمو گوشتی تههههبافو  هشد فحذ هاگبر باالیی رمپیدا ،نظر ردمو یها ههههایگ

 تیههههسد رتوههههبص دههههمانن هههههلژ شکب به الیه الیه رتوههههص هههههبو  یههههمآرا بهدارد  دجوو گبر ییرو ز ییرو رمدههههپیا

رقههم ردتهها   از باغههات شههرکت کشههت و صههنعت مغههان   (.Prunus persica L)هههای هلههو میههوه .[۱] یددگر اجتخرهههسا

 هارتیما لعماا ایبرو شدند  شتدابرن تجهههاری سیدر مرحلهدر  ازهندا هم یهاهمیوآبهههاد تهیهههه شهههد. شهرسهههتان پهههارم

  یپوششه یمارههایبها کهاربرد ت یکامهب تصهادف طهر  یفاکتوریهب بهر پایهه صهورتبهبررسهی،  گرفتند. ایهن ارقر دهستفاا ردمو

 سههه بهها( ٪۴۱ ٪۳ ،٪۱۱ ،٪۰  سهه   چهههار در ورا( و ژل آلوئهههمیلههی مولههار  ۶و  ۴، ۲، ۰در چهههار سهه     نیسههیپوتر

م شهد بهه صهورتی کهه ابتهدا وری انجهاهها بهه صهورت غوطهه. تیمهار میهوهاجهرا شهد  یشهآزمای واحهد  ۷۲بها  مجموعاً و تکرار

 وراهههههلوئآدقیقههه در ژل  ۱بههه مههدت سهه حی از  شههک شههدن  دقیقههه در محلههول پوترسههین قههرار گرفتههه و پههس ۱ههها میههو

ها گیری شها  نگههداری شهدند. انهدازه ٪۵۰و رطوبهت  -۱ههای تیمهار شهده در سهرد انه بها دمهای غوطه ور شهدند. میهوه

 یگیرازهندا ۷ و ۴ یبافرها با هشد هیجیتالی کالیبردمتهههر    pH هستگاد اب همیوآب  pHصهههورت گرفهههت.  مهههاه ۱از پهههس

 .شد ئتاقر رجمد نستواز روی ستی د کتومترافرر یو بههههههه وسههههههیله قتاا یمادر د لمحلو جامد ادمو یگیر ازهنداشههههههد. 

و  تیتراسهههیون گیری اسهههیدیته قابهههب تیتراسهههیون از ر. بهههرای انهههدازه[۴] یددگر شتددایا بریکس صددر حسب بر هاداده

بهها  ههها. داده[۴]گههرم بیههان شههد  ۱۰۰اسههتفاده و نتههای  بههر حسههب گههرم اسههید مالیههک در  NaOHنرمههال  ۱/۰بهها محلههول 
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در سهه    LSDشههده و مقایسههه میههانگین تیمارههها نیههز بهها آزمههون تجزیه SAS 3.1.9افههزار آمههاری  اسههتفاده از نههرم

 رسم شد. Microsoft Excelافزار نرمها نیز با استفاده از صورت گرفت. نمودار ٪۱احتمال 
 درصد،  ۵ی معنی داری در سطح درصد )* به منزله ۵ها در سطح تجزیه واریانس داده :۱جدول

 باشد(                 به معنی عدم معنی داری می nsدرصد و  ۱ی معنی داری در س   ** به منزله

 

 

 بحث و . نتایج۳

 

درصههد بههین تیمارهههای مختلههو  ۱تیمارهههای اعمههال شههده در سهه   احتمههال  سههی نتههای  نشههان داد کههه در بههینربر

 (.۱ی تروسین  تفاوت معنی داری وجود دارد  جدول شمارهوورا و پآلوئه

ی وراوئههلو آ میلهی مولهار ۶ نیترسهوپ یمهاریت بیهاز ترک pH تهرین میهزانکهم( ۱هها   نمهودار نیانگیهم سههیبر اسهام مقا

 ۱۱ی وراه همههراه آلوئهههبهه نیتروسههوشههاهد پ مههاریاز ت pHمقههدار  نیتههر یو بههحاصههب شههد  ۳۱/۳ میههزان آن کههه درصههد ۳۰

 .بود ۵۶/۳که  بدست آمددرصد  ۳۰و درصد 

 

 بااه ترتیااا بیااان  P0،P2 ،P3،P4 تیمارهااای) ورا پوتروسااین و آلوئااه ملتلاا  در تیمارهااای ملتلاا  pHمقااادیر  - ۱ نمووار  

باشاند(. ورا مایی درصاد آلوئاهبیاان کنناده  A45و A0، A15 ، A30 میلای مولاار پوترساین و  ۶و  ۴، ۲، ۰ی غلظتهاای کنناده

 LSDن باا اساتفاده از آزماو  درصاد ۵ احتماال هاا  درساطحدار باودن  میااننینبیاان کنناده  معنایدر هر ساتون  متفاوت حروف

 است.

 

   (MS)میانگین مربعات  

وناسیدیته قابب تیتراسی مواد جامد محلول کب   pH یدرجات آزاد  منابع تغییر 

نپوترسی ۳ **۰/۲۰۶۱ **۰/۰۴۱۴ **۱/۵۱۷۵ (A) 

ورا آلویه  ۳ **۰/۰۶۶۶ **۰/۰۰۱۲ **۰/۵۶۰۳ (B) 

 (AB)اثرمتقابب ۵ **۰/۰۳۷۴ **۰/۰۰۴۱ **۲/۱۶۱۶

   ا ۳۰ ۰/۰۰۱۶ ۰/۰۰۰۲ ۰/۱۵۴۰

۰۶۴۱/۰  ۰۶۳۴/۰  ۰۴۴۶/۰ (٪ ضریب تغییرات    
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-درصد به ۱۱ورایمیلی مولار و آلوئه ۶از ترکیب تیماری پتروسین  ترین مقداردر صفت اسیدیته قابب تیتراسیون بی 

 (.۲داشتند  نمودار ٪۶۱/۰با  ترین مقدار را. در این صفت تیمارهای شاهد کم(٪۶۶/۰  دست آمد

 

 وراپوتروسین و آلوئه ملتل  در تیمارهای ملتل اسیدیته قابل تیتراسیون مقادیر  -۲ نمار  

 

 دست آمدبه ٪۴۱ورای میلی مولار و آلوئه ۲از ترکیب تیماری پوترسین  ترین مقداربی  د جامد محلول کبموادر صفت 

 (.۳بود  نمودار ٪۳۵/۱۲با   ٪۴۱ورای میلی مولار و آلوئه  ۶هم مربوط به تیمار پوترسین  ترین مقدارکم. (٪۱۱/۱۵ 

 

 وراپوتروسین و آلوئه ملتل  ل در تیمارهای ملتمواد جامد محلول کل مقادیر  -۳نمار   

 

مشهخ  شهد  ،دانههاز برداشهت انگهور رقهم سهفید بهیدر تحقیقی در راب هه بها اثهر پوترسهین و نیتریهک اکسهید بهر پهس     

. همچنههین در پهههوه  دیگههری [۲]ی میههوه اثههر معنههی داری دارد کههه تیمارهههای پوترسههین و نیتریههک اکسههید در اسههیدیته

مشههخ  شهد کههه تیمارهههای پوترسههین بههر  نبها رمههانی میههوهنباا کیفههی و ههایگههییهو بر دسرآب  و رسههینپوت رتاثیبها عنههوان 

ههای پوترسهین و ژل . بها توجهه بهه ایهن نتهای  تیمهار[۱]دار دارد اثهر معنهی pHمهواد جامهد محلهول کهب و  ،میزان اسیدیته

ههای گذشهته و د. بها توجهه بهه پههوه گیهری شهده هسهتنههای انهدازهآلوئه ورا دارای اثرات مثبت و معنی داری در شها  

ورا و پوترسههین دارای اثههرات مثبههت تههوان نتیجههه گرفههت کههه ترکیههب تیمههاری ژل آلوئهههنتههای  حاصههب از ایههن آزمایشههات مههی

 باشد.در پس از برداشت می pHداری در بهبود صفات مواد جامد محلول، اسیدیته قابب تیتراسیون و معنی
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ABSTRACT 
Due to restrictions the use of chemicals, one of the main strategies and good replacement is to use 

natural ingredients and compatible with plants, nature, and humans in the production and storage of 

products. For this purpose, This study accomplished as factorial based on completely randomized 

design with coating treatments in four levels (0, 2, 4, and 6 MM) an Aloe-vera gel treatments in four 

levels (0%, 15%, 30%, and 45%) at Mohaghegh ardabili university. Treated fruits were stored in cold 

storage for 1 month. Indices of total soluble solids, pH and titratable acidity of fruit juice, were 

measured 1 month after harvest. Analysis of variance showed the lowest pH at combined treatment of 

6 MM putrescine and 30% Aloe-vera gel (3.35). Also, the most titratable acidity was observed at 

combined treatment of 6 MM putrescine and 15% Aloe-vera gel (0.86%) and the most total soluble 

solids was observed at combined treatment of 2MM and 45% Aloe-vera gel (15.59%). 

 

Keywords: peach post-harvest, pH, titratable acidity, total soluble solids 
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