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  پرتقال کیفیصفات  یو برخ  یبر عمر انبار میپتاس  تی و فسف میکلس تراتین اتاثر یبررس

 تامسون ناول 

 3پور محمودرضا رمضان،  2، مهرداد شهابیان 1امیرعلی محمدی

 
، گروه باغباني، دانشکده  توليدات گياهي، دانشگااه لوگوک کشگاو زی و بعگابی یبي گي  فيزيولوژی توليد و پس از برداشت گياهان باغباني دانشجو دکتری    -1

 گرگان، ايران 

سگازبان تحقيقگات، آبگوزش و تگرويا کشگاو زی،  ،   زی و بعابی یبي ي بازنگد ان ز تحقيقات و آبوزش کشاو ک ر بخش تحقيقات خاك و آب، ب   ، استاديا    -2

 سا ی، ايران 

کشگاو زی،  سگازبان تحقيقگات، آبگوزش و تگرويا  ،  بخش تحقيقات خاك و آب، برکز تحقيقات و آبوزش کشاو زی و بعابی یبي ي بازنگد ان   ، استاديا    -3

 سا ی، ايران 

 

 چکیده 

الت مهم مرکبات است که احتمال فساد و پوسیدگی آن در تمامی مراحل برداشتت و پتا از  محصو   ز ا پرتقال  

  ت یتف ی ک افزایش  در    ی اثر مهم   تواند ی م به خصوص کلسیم و پتاسیم    ی معدن   صر ا عن برداشت وجود دارد. استفاده از  

شهر انجام شد کته در  ئم ا ق در شهرستان    1398نظور پژوهشی در سال  بدین م   داشته باشد.  عمر انباری آن و    وه ی م 

گرم بر لیتر(    3و    5/1)صفر،    گرم بر لیتر( و فسفیت پتاسیم   4و    2)صفر،    پاشی نیترات کلسیم این پژوهش محلول 

رها،  تیما   پایان صورت دستی انجام شد. سپا یک هفته پا از  صورت هفتگی و به در اواخر مهرماه در سه مرحله به 

ماه در دمای معمولی نگهداری  سه مدت  ها پا از شستشو، به ام گرفت. میوه ج ن عملیات برداشت با قیچی باغبانی ا 

هتا و  اکستیدانی، عناصتر، آنتزیم شدند. پارامترهای مختلفی از قبیل صفات مورفولتوییکی، بیوشتیمیایی، آنتتی 

فستفیت    های بتاالتر نیتترات کلستیم و اربرد غلظت بازارپسندی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ک 

در    مارها ی ت   ن ی آن نقش ا   ی احتمال   ل ی که دل   گیری شده در روز برداشت شده است صفات اندازه پتاسیم موجب بهبود  

های تیمتار شتده بتا نیتترات  . میوه باشد ی م   وه ی از جمله قند م   ی ف ی ک   ی و پارامترها   ی سلول   واره ی مقاومت د   ش ی افزا 

افتت وزن و    چنتین هم و    جامتد محلتول بیشتتر   د ا اکسیدانی، سفتی و متو پتاسیم خواص آنتی کلسیم و فسفیت  

گرم بر لیتر    4  پوسیدگی کمتری در انبار داشتند. ارزیابی بازارپسندی نیز حاکی از آن بود که استفاده از تیمارهای 

 بارداری شده است.ها در طول ان گرم بر لیتر فسفیت پتاسیم موجب حفظ کیفیت میوه   3نیترات کلسیم و  

 
 ی، عناصر، مرکبات، وزن سفت   ، آنزیم ها:  کلیدوایه 

 
  ابيرلوي بحمدی : نویسنده مسئول 

  رایانامه:      

 مقاله پژوهشی 

 

 

https://plantproduction.scu.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-5323-5458


 ...  تيو فسف  ميکوس  تراتين  اتاثر  يبر س :بحمدی و همکا ان                                                                    184

 

 مقدمه 
ای بانعگد برکبات د  برگيرنده گروهي از بحصگوتت بيگوه

ی  وتاسگ  ( و بگ  بت وگخ خگانوادهپرتقگا   

باشعد، ک  ابروزه د  بيشتر کشو ها، بگ  دليگ  ( بي 

های یبي ي اسگتفاده اکسيدانا و آنتيهدا ا بودن انواع ويتابين

(. بر اساس آخرين يافت  است  ها افزايشآن زا

شده از سوی سگازبان خوا بگا  کشگاو زی نیگاني   آبا  بعتشر

برابگر بگا   2018( بقدا  توليد برکبگات نیگان د  سگا    

د صد آن بربوط ب    50تن بوده است ک  بيش از    15244800

ات بگگکلمگگر بفيگگد بر (.باشگگد  قگگا  بگگيبيگگوه پرت

ای یو  قاب  بالحظگ تواند ب  دتي  بختوف ب شده بيبرداشت

بگ    يافت  و بعجر بگ  خسگا ات اقتصگادی زيگادی شگودکاهش

همين دلي  د  چعد ده  گذشت ، تمرکز زيادی بگر بگ  تگرخير 

انداختن پيگری بيگوه پگس از برداشگت بحصگو  و د  نتيجگ  

از  هشگددن لمگر نایگدا ی بيگوه برکبگات برداشتیوتني شگ

هگگای یريگگخ اسگگتفاده از لوابگگ  قبگگ  از برداشگگت و فعاو ی

(. يکي از لواب  بؤثر بر نایدا ی، شده است  

باشد ک  کيفيگت و لمر پس از برداشت بيوه، لعاصر ب دني بي

و   دهگد.  شگد و نمگوقرا  بيترثير    بقدا  فرآو ده بيوه  ا تحت

ي ب  ويژه پتاسيم ب دن  لعاصرترثير    کيفيت بيوه برکبات تحت

گيرد. پتاسگيم نیگت حفگی کيفيگت بيگوه و و کوسيم قرا  بي

باشگد  سالبتي د خت بسيا  بیگم بگي

  .) 

هگا د   استفاده از کوسيم برای حفی کيفيت بسيا ی از بيگوه 

برداشت و پس از برداشگت بگو د تونگ    براح  بختوف داشت و 

(.  گرفتگ  اسگت       قگرا 

ازآنجايي ک  نذب کوسيم ب  کعدی صگو ت گرفتگ  و د  اواخگر  

صگو ت  يابگد، کگا برد آن ب  فص   شگد نيگز بسگيا  کگاهش بگي 

شود کگ   پاشي بستقيم  وی تاج د ختان ترنيح داده بي بحوو  

یو  بگؤثری    دهد تا بيزان کوسگيم د  بيگوه بگنازه بي اين ابر ا 

(. نتگگايا  افگگزايش يابگگد   

هگگای قبوگگي بيگگانار ايگگن بکوگگر اسگگت کگگ  د  نتيجگگ   پگگژوهش 

پاشي بستقيم کوسيم بر بيوه، استحکاک ديگوا ه سگوولي و  بحوو  

تگگراکم غشگگاز افگگزايش و اخگگتالتت فيزيولگگوژيکي کگگاهش يافگگت  

  پگيش از برداشگت   ي ش پا (. نتايا بحوو    

استفاده از  کوسيم  وی د ختان پرتقا   قم کا اکا ا نشان داد ک   

هگگای  آن، انسگگجاک غشگگاز  ا افگگزايش داده، سگگکح ف اليگگت آنگگزيم 

بتاگاتکتوزايگد  ا    و   گاتکترونگاز پوگي بانعد کععده ديوا ه سوولي نرک 

گرديد     نایدا ی آن کاهش و بونر افزايش زبان  

پاشي د ختگان نگا ناي  قگم فو چگون بگا  بحوو   چعين هم . ( 

هگای فيزيولگوژيکي د  بافگت پوسگت  کوسيم بونر کاهش لا ض  

   (. بيوه گرديد   

پتاسيم يکي از لعاصر بیگم د  برکبگات بگوده کگ  بقگدا  

هش داده و بونر افگزايش بیيع  آن  يزش بيوه د  پاييز  ا کا

يگوه های کيفي از نمو  ويتگابين   و قعگد برتلموکرد و پا اب

(. نتگايا پژوهشگي د  بگو د اثگر گگردد  بي

تيما های بختوف کودی بر کاهش  شد قگا   

لاب  پوسگيدگي  يشگ  و یوقگ  د ختگان ز دآلگو   

ود کگ  کگود حگاوی فسگفيت پرداختعد، نتگايا حگاکي از آن بگ

د    د  کاهش  شد اين قا   داشت  اسگت.  یپتاسيم نقش بؤثر

پژوهشي ديار کا برد قب  و پس از برداشگت فسگفيت پتاسگيم 

بونگگر کعتگگر  پوسگگيدگي فيتوفتگگو ا د  ليموهگگا شگگده اسگگت 

های پيشين، هگد  با تون  با پژوهش .( 

پاشگي قبگ  از برداشگت بحوو از انجاک اين پژوهش بر سي اثر  

هگگای يگوهو فسگفيت پتاسگگيم بگر بانگگدگا ی ب منيتگرات کوسگگي

   باشد.تابسون ناو  د  انبا  بي

 ها مواد و روش
د  يک باغ تجا ی پرتقا    1398باه اين پژوهش از آبان تا دی 

شگیر بگا بختصگات نفرافيگايي  تابسون ناو  و د  شیرسگتان قامم 

ا د  آبگد. ايگن برحوگ  شگاب   ب  انگر   °36٫3006 -52/ °5341 

گرک بر ليتگر( و فسگفيت   4و  2کوسيم  صفر، رات ت ي پاشي ن بحوو  

گرک بر ليتر( د  اواخر بیربگاه بگود کگ  د    3و  1/ 5پتاسيم  صفر،  

صو ت هفتاگي و دسگتي انجگاک شگد. قبگ  از انجگاک  س  برحو  ب  

  (. 1ندو   پاشي برگي، خاك باغ بو د آزبايش قرا  گرفت   بحوو  

شگده و  ت اش د ر هگا ب پاشگي، بيگوه فت  پس از آخگرين بحوگو  يک ه 

ها د  سگبدهای  آزبايشات  وز نخست انجاک گرفت. پس از آن بيوه 

انبا  ب مولي  بگا دبگای    باه د  تک  ديف قرا  گرفت  و ب  بدت س  

د  انتیگای هگر    چعگين هم شدند.    نایدا ی گراد( د ن  سانتي   ±2 7

ا نمگوده و بگرای انجگاک  باه، از تيما هگای بختوگف سگ  تکگرا  نگد 

 گرديد.  عتق  ااه ب ش ي ب  آزبا ها  بر سي 

 
 ᵡ 

    

 
1. Organic carbon -Organic matter- Total Neutralizing Value 
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 گیری شده اندازهصفات  

 درصد کاهش وزن 
 ها  ا قبگ  و پگس ازبقدا  کاهش وزن، بيوهبرای بحاسب   

گرک( وزن کرده و با   01/0زوی ديجيتالي  دقت  انبا دا ی با ترا
 .ها بحاسب  شداستفاده از فربو  زير د صد کاهش وزن بيوه

 د صد کاهش وزن   =  وزن اولي (  -× وزن اولي  /  وزن ثانوي   100

 درصد پوسیدگی 
صو ت باهان  از  ها ببرای بحاسب  د صد پوسيدگي بيوه

 . فربو  زير استفاده شد
 = پوسيدگي   های پوسيدهها / ت داد بيوهت داد ک  بيوه   ×  100

 سفتی
ها بگا دسگتااه سگفتي سگعا ديجيتگا   سفتي بيوه

( بو د ا زيابي قرا  گرفت. بدين بعظو  بيزان سفتي  ا 
 گيگری نمگوده و بيگاناين آن  اد  چیا  قسگمت بيگوه انگدازه

   يادداشت نموديم.

 مواد جامد محلول کل 
اد نابد بحوو  ک  با  فرکتوبتر چشگمي  بگد  وب

يگک قکگره از  گيری شد. برای ت يگين ( اندازه
 ا  وی لعز  فرکتوبتر  يخت  و لدد نمايش داده شگده بيوه  آب

 بر ببعای د ن  بريکس يادداشت گرديد.

 میوه اسیدیته
 تااهسدپرتقا  تابسون ناو  با استفاده از  بيوه  آباسيديت   

گيری شد. پگس از تیيگ  اندازه  بتر ديجيتا  بد   
 بتر قرامت شدبا دستااه بيوه، بيزان آب

 اسیدیته قابل تیتراسیون 
 سيديت  قاب  تيتراسيون بگا اسگتفاده از  وش  ا 

بيگوه بگا ليتر آببيوي  5 وش  گيری شد. د  اين  اندازه  

 سانده و لم  تيتراسگيون   50بقکر ب  حجم  بآ  رليتبيوي  45
کگ  د  ايگن برحوگ  یو یاداب  يافت، ب   2/8  تا  سيدن ب   

ب   نگ تيره تفيير يافت. سپس سگود بصگرفي  ا بيوه  آب نگ  
 بر اساس اسيدسيتريک بيان گرديد.   يادداشت نموده و د صد 

  ت پاداکسایندگی به روشبرآورد فعالی
 هگای آزاد بگا اسگتفاده  اديکگا  پايگدا  ديکا ا د صد بیا   

بحاسگگب  گرديگگد  دی فعيگگ  پيکريگگ  هيگگد ازي  
(. بقدا  نذب بالنک و نمون  د   

نگگو ی سگگعانگگانوبتر توسگگت دسگگتااه یيف 517یگگو  بگگوج 

گيری شد. ين( اندازهساخت چ  بد     
صگو ت يگر ب شده با استفاده از فربگو  ز  تد نیايت الداد قرام

 گزا ش شد.بيوه آبد صد بیا   
ᵡ    د صد بیا 

 ویتامین ث
کوروفعگگ   دی   –  2،6بگگرای انگگدازه ويتگگابين   از ترکيگگر  

(. غوظت آسکو بيک اسگيد  ايعدوفع  استفاده شد   
ی بختوگف  ا هگبعگدی تیيگ  شگده از غوظت فاده از خت د ن  با است 

گگرک  بيوي   200و    100،  50،  25،  12/ 5،  6/ 25د   آسگکو بيک اسگي 
 بحاسب  گرديد د  ليتر( د  حضو  

 آنزیمی عصاره استخراج 
شده د  هاون چيعي د  حضگو   گرک از بافت آسياب   0/ 5بقدا   

(  پتاسگيم    ليتر حال  بافر فسفات نيتروژن بايی با يک بيوي 
دقيقگ     15ها ب  بدت  يز کردن، نمون  ا ن ترکير گرديد. پس از هموژ 

د  دقيقگگ  سگگانتريفيوژ    14000گراد و بگگا دو   د نگگ  سگگانتي   4د   
شدند. بحوو   ويي ب  آ ابي برداشت  شگد و بگا انتقگا  بگ  تيگوب  

گيگری  گراد تگا زبگان انگدازه د نگ  سگانتي  -80بالفاصو  ب  دبای 
بعتق  شد. 

 بيک  و ک گيری بيگگزان غوظگگت کمگگي آنگگزيم آسگگای انگگدازه بگگر 
اسگتفاده      ( از  وش  پراکسيداز   

ب گد از بگدت يگک    290بوج    شد. سپس نذب آن  ا د  یو  
  بگد     سعا نو ی  دقيق  با دستااه یيف 

 ساخت چين( خوانده شد. 
بگر اسگاس  وش ف اليت آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز 

گيری شد. د  یگو  بگوج  اندازه   
بگد     سعا نو ی  نانوبتر با کمک دستااه یيف   560

ها قرامگت و بگا اسگتفاده از  ساخت چين( نذب نمون    
فربو  زير بيزان د صد ف اليت آنزيم سوپراکسيدديسگموتاز بگرای  

 د.  هر نمون  بحاسب  ش 

 
 بازا پسعدی 

-25ه سگعي  زش ديده بز گسا    د و ب برای ا زيابي شش فرد آ 

سا ( برای اين بعظو  انتخاب گرديدند. نمونگ  بگر اسگاس هگر    50

های ی م، لکر،  نگ و نيز بازا پسعدی ابتيازی بگين  يک از ويژگي 

 داده شد.   10تا   5

سگ   و بقاي   افگزا   ها با اسگتفاده از نگرک تجزي  و تحوي  داده 

فت.  سگم نمگودا  بگا  گر   ت صو    بياناين با استفاده از آزبون  

 ( انجاک شد. 2016و ژن  افزا  اکس    استفاده از نرک 

 نتایج و بحث 
 صفات مورفولویی   -1

تجزي  وا يانس حاکي از آن بگود کگ     ( 2ندو    نتايا بر سي  

اثر بتقاب  نيترات کوسيم و فسفيت پتاسيم و زبگان انبگا دا ی بگر  

بگر   و و د صد پوسيدگي د  سکح يگک د صگد   اهش وزن د صد ک 

 . دا ی داشت  است بيزان سفتي بيوه د  سکح پعا د صد اثر ب عي 
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 درصد کاهش وزن 
کگ  بگا افگزايش    نشگان داد (  3 نگدو   نتايا بقايس  بياناين  

بدت زبان انبا دا ی، وزن بيوه کاهش يافت. اگرچ  د  تيما هگای  
کگ  بيشگترين  یو ی دا ی ونگود داشگت. ب  بختوف تفاوت ب عگي 

کاهش وزن د  تيما  شاهد و کمترين کاهش وزن د  تيما  حگاوی  
آبد.  دسگت   د هگزا  ب   3سفيت پتاسيم  د هزا  و ف   4نيترات کوسيم 

هگا د   د  زبان پس از برداشت بحصوتت باغبگاني از نموگ  بيگوه 
دو ه نایدا ی پس از برداشت ب  ف اليت حياتي خود ادابگ  داده و  
یي آن ب  دلي  فرايعدهای بختوف از قبي  ت رق، تگعفس و سگاير  

(. نتگايا      شوند ها دچا  افت وزن بي ف اليت 
نشان داد ک  کا برد کوريگد    (  پژوهش   

  75هگای تيمگا  شگده یگي  کوسيم د  گالبي بونر شده ک  بيوه 
 وز انبا دا ی بيزان افت وزن کمتری  ا نسگبت بگ  شگاهد نشگان  
دهعد، ک  با نتايا پژوهش حاضر بکابقت دا د. کا برد کوسگيم بگ   

و کم کردن تراوشگات يگوني، بونگر  دلي  افزايش استحکاک بيوه  
های تيما  شگده بشگاهده شگود.  شده کاهش وزن کمتری د  بيوه 

   .) 

 سفتی
های تابسون ناو  د  هم  تيما هگا  د  اين پژوهش سفتي بيوه 

 د  بگاه او  بگگا افگگزايش همگگراه بگود و سگگپس تگگا پايگگان انبگگا دا ی  
 قايسگگ  بيگگاناين نشگگان داد  از سگگفتي بيگگوه کاسگگت  شگگد. نتگگايا ب 
 د هگزا  و فسگفيت پتاسگيم    2ک  کا برد نيترات کوسيم د  سگکح  

  چعگين هم ها گرديد.  د هزا  بونر افزايش سفتي بيوه   3د  سکح 
کمترين بيزان سفتي د  تيمگا  شگاهد و د  بگاه سگوک انبگا دا ی  

 هگای بختوگف بگ  اثگر کوسگيم  (. د  بر سگي 3حاص  شد  ندو   
کععده  هگای شگ  بيگوه و کگاهش ف اليگت آنگزيم د  افزايش سفتي  

  ديگگوا ه سگگوولي اشگگا ه شگگده اسگگت   
   پکتگات   صگو ت ب    کوسگيم   (. بانگدهای 

گيگاهي   بافگت  و  سگوولي   هگای ديوا ه   استحکاک   برای   بياني   تيف    د  
های  ی سوو  کوسيم د  ساخت ديوا ه   چعين هم باشعد.  ضرو ی بي 

 هگگای کوسگگيم نيگگز د  سگگاخت  گيگگاهي نقگگش داشگگت  و يگگون 
  دهگگد شگگبک  پويمگگری بگگؤثر بگگوده و سگگفتي بيگگوه  ا افگگزايش بگگي 

      

 (. پتاسگگيم نيگگز بگگر سگگفتي بيگگوه بگگؤثر  
م فگوني(  ک  یي يگک بکال گ  بگر  وی سگير   قگیو ی بوده، ب  

 نتگگايا نشگگان داد کگگ  بگگا افگگزايش غوظگگت پتاسگگيم سگگفتي بافگگت  
(.  دا ی افگگزايش يافگگت   یو  ب عگگي بيگگوه بگگ  

پاشگي  نيز گزا ش کردند ک  بحوگو    (    
کوسيم و پتاسيم د  آلو، بيزان سفتي بيوه  ا افگزايش داد. اگرچگ   

ي بيگوه کگاهش يافگت، کگ  بگا نتگايا  د  پايان دو ه انبگا ی سگفت 
 پژوهش حاضر همخواني دا د. 

 درصد پوسیدگی 
نتايا نشان داد ک  تيما های نيترات کوسيم و فسفيت پتاسيم  

اثگر بتقابگ    چعگين هم یو  نداگانگ  و و زبان نایدا ی هر يک ب  

دا   ها د  سگکح پگعا د صگد بگر بيگزان پوسگيدگي اثگر ب عگي آن 

يافتگ   نبا دا ی د صگد پوسگيدگي افزايش داشتعد. با افزايش زبان ا 

ک  د  تيما  شاهد بگا افگزايش زبگان انبگا دا ی بگر  یو ی است، ب  

بيزان پوسيدگي افزوده شده اسگت. اگرچگ  د  تيما هگای نيتگرات  

کوسگگيم و فسگگفيت پتاسگگيم پوسگگيدگي کمتگگری بشگگاهده شگگد.  

  19/ 02بيشترين پوسيدگي د  تيما  شاهد و د  باه سوک ب  بيزان 

گرک بر ليتر   4و کمترين پوسيدگي د  تيما  نيترات کوسيم    د صد 

د صگد بشگاهده   1/ 44گرک بر ليتر ب  بيگزان   3و فسفيت پتاسيم  

نتايا نشگان    (      (. د  پژوهش 3گرديد  ندو   

برابگر افگزايش يابگد، بيگزان   2-4داد هعاابي کگ  بقگدا  کوسگيم 

گگزا ش    چعين هم فت.  د صد کاهش يا   40-60پوسيدگي ب  بيزان  

گرديد ک  استفاده از کوريد کوسيم و نيترات کوسيم، قب  و پگس از  

برداشت کيفيت و باندگا ی بيوه  ا د  یگي دو ه انبگا ی افگزايش  

(. اسگتفاده از فسگفيت پتاسگيم نيگز بگر  دهگد   بي 

کگ   یو ی کاهش پوسگيدگي بيگوه بگؤثر گگزا ش شگده اسگت، ب  

گزا ش نمودند ک  تيما  گياهگان بگا    (    

های دفالي بونر کگاهش  بر ف اليت آنزيم ترثير  فسفيت پتاسيم با 

آسير بيما ی ب  گياه شده، د  نتيج  بافت بيوه کيفيت بيشگتری  

گزا ش شگد    چعين هم دهد.  داشت  و پوسيدگي کمتری  ا نشان بي 

بگوده  بگؤثر    اشت ليمو استفاده از فسفيت پتاسيم بر لمر پس از برد 

 (.     دهد و آسير بيما ی بر بيوه  ا کاهش بي 
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 صفات بیوشیمیایی  -2
( حگاکي از آن بگود کگ   2نتايا ندو  تجزي  وا يانس  ندو   

اثر بتقاب  نيترات کوسيم و فسفيت پتاسيم و زبان بر بگواد نابگد  

چعگين اثگر  بحوو ، اسيديت  قابگ  تيتراسگيون و کا وتعوميگد و هم 
   دا  شده است. ب عي  ساده زبان و فسفيت پتاسيم بر بيزان  

 ول مواد جامد محل
نتايا نشان داد ک  با افزايش زبان انبا  بر بيگزان بگواد نابگد  

شگود. بيشگترين  بحوو  د  هم  تيما ها بو د بر سي افگزوده بگي 
  3د هگزا  نيتگرات کوسگيم و    4بقدا  بواد نابد بحوو  د  تيمگا   
د ن  بگريکس د  بگاه دوک    10/ 2د هزا  فسفيت پتاسيم ب  بيزان  

کوسيم بونر افگزايش بيگزان     برد (. کا 4 ندو   انبا  حاص  شد. 

فتوسعتز و تجمی بيشتر قعدها شده و ب  همين دليگ  بگواد نابگد  
تواند ب  دليگ  کعگد  يابد. اگرچ  اين افزايش بي بحوو  افزايش بي 

شدن شدت تعفس بر اثر استفاده از کوسيم باشد. زيگرا بگا کگاهش  
سگبر  يافت  و تعفس استفاده از قعدها د  ف اليت بتابوليکي کاهش 

  گگردد بگي   بحوگو    نابگد   بگواد   بيگزان افزايش 
یو  بگؤثری  (. گزا ش شده کا برد پتاسيم د  نا ناي نيز، بگ  

بونر افزايش صفات کيفگي از نموگ  بگواد نابگد بحوگو  شگد  
(. د  بيوه ز دآلو نيز کگود پتاسگيم بگواد    

(، کگ  بگا پگژوهش      نابد بحوو   ا افزايش داده است 
 دا د.   حاضر بکابقت 

  اسیدیته
(  3/ 44بيگوه   آب   نتايا نشان داد ک  کمترين بقگدا   

آبد کگ  بگا افگزايش زبگان انبگا دا ی  دست   د   وز برداشت ب 
های بختوگف بگا يکگديار  بقدا  آن  وند افزايشي داشت  و باه 

  دا  آن کگگ  بيشگگترين بقگگی یو  دا  داشگگت  ب  اخگگتال  ب عگگي 

چعين نتگايا حگاکي از  ( د  باه سوک حاص  گرديد. هم 3/ 79  
آن بود ک  افزايش غوظت فسفيت پتاسيم بونر افگزايش آن  

  بيگان     د  پژوهشگي    (. 1  شک  شود   بي 
  افگزوده     بقگدا    بگر   نایگدا ی   زبگان   افزايش   نمودند ک  با 

هي پرتقا   د چعين ايشان بيان داشتعد ک  پوشش شود. هم بي 
کمتگر    چگ     کوي هگر یو  گگردد. بگ  بي   بالث افزايش  

حمالت قا   بيشتر خواهد بود، د  نتيجگ  بگا افگزايش    باشد، 
د  بدت زبان انبا ی بقاوبت بيوه بگ  لوابگ  قگا چي و    

(. بعگابراين      زا بيشتر خواهد شگد بيما ی 
رابگگر لوابگگ   فسگگفيت پتاسگگيم چگگون بقاوبگگت بيگگوه  ا د  ب 

 شده است.   زا افزايش داده است، بالث افزايش  بيما ی 

 (اسیدیته قابل تیتراسیون )
بقگگدا  اسگگيديت  قابگگ  تيتراسگگيون د  تيما هگگای بختوگگف بگگا  

کوي  یو  دا ی داشگت. بگ  يکديار د  سکح يک د صد تفاوت ب عي 

  هگای تابسگون نگاو  از بيگزان با افزايش زبان نایدا ی بيگوه 

د هگزا  و    4شد. بيشترين بقدا  د  تيمگا  نيتگرات کوسگيم    کاست  

د صگد    2/ 24د هزا  د   وز نخست بگ  بيگزان    3فسفيت پتاسيم  

آبد ک  با گذشت زبان با کاهش همراه شد. کمترين بقدا   دست   ب 

د صد( حاص  گرديد   0/ 8د  تيما  شاهد و د  باه سوک انبا دا ی   

کگ  د  نتيجگ  کگا برد  (. نتگايا يگک بر سگي نشگان داد  4 ندو   

نيترات پتاسيم و نيتگرات کوسگيم د  بيگوه آلگو، بيشگترين بقگدا   

چعگين  اسيديت  قاب  تيتراسيون یي دو ه انبا  حاصگ  گرديگد. هم 

هفت  پس   4نتايا نشان داد ک  د صد اسيديت  قاب  تيتراسيون، تا 

از انبا دا ی کاهش و سپس د  کوي  تيما ها تا پايگان دو ه انبگا ی  

(. نتگايا ايگن پگژوهش  ايش يافگت   افز 

   اشا ه دا د.   نيز ب  نقش بؤثر کوسيم و پتاسيم د  افزايش 
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 اکسیدانیصفات آنتی  -3
اکسيداني نشگان داد نتايا ندو  تجزي  وا يانس صفات آنتي

کگگ  اثگگر بتقابگگ  نيتگگرات کوسگگيم و فسگگفيت پتاسگگيم و زبگگان 
هگای آزاد  اديکگا نایدا ی بر بقدا  ويتابين   و د صد بیا   

  (.5 ندو   دا  شده است د  سکح يک د صد ب عي
 ویتامین ث

تگرات کوسگيم و فسگفيت پتاسگيم  نتايا شان داد کگ  کگا برد ني 
بونر افزايش بيزان ويتابين   د  بيوه تابسون ناو  شگده اسگت.  

( د  تيمگا   50/ 6  ک  بيشترين بقدا  ويتگابين     یو ی ب  
د هگزا  فسگفيت پتاسگيم د  بگاه دوک    3د هزا  نيترات کوسگيم و    4

مگا   ( نيز د  تي 32/ 3  آبد. کمترين بقدا    دست   نایدا ی ب 
نتگايا حگاکي از آن    چعگين هم شاهد و د  زبان برداشت حاص  شد.  

بود ک  از زبان برداشت تا باه دوک انبا باني بر بيگزان ويتگابين   د   

يابگد  هم  تيما ها افزوده شده، ابا از باه سوک بقگدا  آن کگاهش بگي 
(. افزايش بيگزان ويتگابين   د  ايگن پگژوهش بگ  دليگ   6 ندو  

فرناي  با نتايا ديار بحققين بگر بيگوه انگا  و تگوت   استفاده از کوسيم 
  دا د  بکابقگگت  

گزا ش شگده ويتگابين    چعينهم(. 
توانگد بگ  يابد، ک  اين  ونگد بگيیي دو ه انبا باني کاهش بي

بگرای   (لوت آن باشد ک  آنگزيم آسگکو بات پروکسگيداز  
لعوان کوفگاکتو  واکعش کاتاليزی خود از اسيد آسگکو بيک بگ 

دهعگده   لعوانکعد. اين آنزيم از آسکو بيک اسيد ب استفاده بي
های اکسيداسگيوني  ا کگاهش الکترون استفاده کرده و واکعش

 (.دهد  بي

درصد مهار 
افگزايش زبگان انبگا   های تابسگون نگاو  بگا  د صد بیا  بيوه 
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  د    4بیا  د  تيما  نيترات کوسيم  کاهش يافت. بيشترين د صد  
  75/ 6د هزا  د  باه او  انبا ، ب  بيزان    3هزا  و فسفيت پتاسيم  

چعين کمترين بقدا  آن د  تيمگا  شگاهد  آبد. هم دست   د هزا  ب 
د صگگد بشگگاهده گرديگگد.    33و د  زبگگان برداشگگت بگگ  بيگگزان  

های پيش از برداشت نيترات کوسگيم و فسگفيت  یو کوي تيما  ب  
  نگدو  دا  و بثبتي داشت  است   پتاسيم بر د صد بیا  اثر ب عي 

د  يک بر سي د  ا قاک بختوگف برکبگات از قبيگ  پرتقگا  و   (. 6
اکسگيداني بيگوه  نا ناي نتايا حاکي از آن بود کگ  خگواآ آنتي 

يابگد   برکبات یي دو ه نایگدا ی کگاهش بگي 
(، ک  د  پژوهش حاضگر نيگز ايگن  ونگد کاهشگي بشگاهده  
گرديد. گزا ش شده فسفيت پتاسيم سبر افزايش کيفيت بيگوه  

(. د  پژوهشگي دياگر اسگتفاده از  گگردد   بگي 
فرناي، بونر افزايش آنتوسگيانين  فسفيت پتاسيم د  بيوه توت 

(،  هگا گرديگد   اکسگيدان و ساير آنتي 
هگگای ايگگن پگگژوهش و اثگگر فسگگفيت پتاسگگيم بگگر  کگگ  بگگا يافتگگ  

چعين د  اين پژوهش کگا برد  ها همخواني دا د. هم اکسيدان آنتي 
اکسيداني شگد، کگ  بگا  نيترات کوسيم بالث افزايش خواآ آنتي 

های آووکگادو یگي  های قبوي، و اثر کوسيم بر بيوه نتايا پژوهش 
  (. دا د     دو ه انبا باني بکابقت 

 ها آنزیم  -4
 اکسگيداني نشگان داد کگ  اثگرهای آنتينتايا بر سي آنزيم

 بتقاب  نيترات کوسيم و فسفيت پتاسيم و زبگان نایگدا ی بگر

آنزيم آسکو بات پراکسيداز و سوپر اکسيد ديسموتاز د  سگکح 
ف اليگت آنگزيم   (.7نگدو   دا  شگده اسگت  د صگد ب عگييک  

ات پراکسيداز با افزايش زبان انبگا ی د  همگ  تيما هگا آسکو ب
( 2/3 افزايش يافت. بيشترين بقدا  ف اليت اين آنزيم  

د هگزا  و فسگفيت   4د  باه سوک و د  تيمگا  نيتگرات کوسگيم  
د هزا  بشگاهده شگد. کمتگرين ف اليگت ايگن آنگزيم   3پتاسيم  

شگد ( د  تيما  شاهد و د   وز برداشگت حاصگ  7/0   
(. گزا ش حگاکي از ايگن اسگت کگ  کوسگيم بونگر 7 ندو   

شود و نقش بیمگي اکسيدان بيهای آنتيآنزيمافزايش ف اليت  
کعد  های آزاد د  گياهان ايفا بيد  ت اد   اديکا 

بيگان کردنگد کگ   ( چعگين  (. هم
زايش ف اليگت استفاده از فسفيت پتاسگيم د  خيگا  بونگر افگ

اکسيدان نظير کاتاتز، سوپراکسيد ديسگموتاز، و های آنتيآنزيم
چعين ايشان اظیا  داشتعد . همآسکو بات پراکسيداز شده است
هگا بقاوبگت گيگاه د  برابگر آثگا  ک  افزايش ف اليت اين آنگزيم
 دهد.  نابکووب بيما ی  ا افزايش بي

 بازارپسندی  -5
رنگگده اقبگگا  کوگگي نسگگبت بگگ   بازا پسگگعدی د  واقگگی د  برگي 

باشد. برای بر سي اين پا ابتر  های تيما  شده بي هرکداک از بيوه 
صگو ت   ادا ی استفاده شد ک  د  آن ابتياز هر تيما  ب    شک    از 

شگک   باهان  و نداگان  ب  يکديار بتصگ  شگده اسگت. د  ايگن  
 چ  خکوط از برکز دو  باشعد،  بتفير بوده و هر  10تا  5الداد از  
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يما  شاهد  باشعد. نتايا نشان داد ک  ت ي عي ابتياز بيشتری دا ا بي 

کگ   یو ی د  هر چیا  زبان بيشترين نزديکي  ا ب  برکز داشت، ب  
آبد.  دسگت   کمترين اقبا  د  باه سوک نایدا ی و د  تيما  شاهد ب 

چعين بيشترين بيزان بازا پسعدی د  تيما های نيترات کوسيم  هم 
د هگزا  د  بگاه دوک    3د هگزا  و    1/ 5د هزا  با فسفيت پتاسگيم    4

  گرديد. د  باه سوک انبا دا ی نيگز تيمگا  فسگفيت  نایدا ی حاص 
د هگزا  ابتيگاز    4د هزا  بگ  همگراه نيتگرات کوسگيم    1/ 5پتاسيم  

بيشتری د يافت نمودند. د  واقی اين تيما هگا د  هگر چیگا  زبگان  
افگزايش پگذيرش  (.  2شک     بر سي پذيرش کوي بيشتری داشتعد  

تواند ب  دلي  حفگی  ها د  اثر کا برد کوسيم و پتاسيم بي کوي بيوه 
های کيفي بيوه د  زبان پس از برداشت بحصو  از نموگ   ويژگي 

بمان ت از فرآيعد  سيدن بيوه و ب  تبی آن حفی سگفتي بيگوه د   
هگايي از  باشد. از یر  ديار ويژگگي یي س  باه نایدا ی بيوه بي 

هگای حاصگ  از  نمو   نگ، شک  ظاهری و ی گم بيگوه د  بيگوه 
  یر  ا زيابگان   يت پتاسيم ابتياز باتتری  ا از کوسيم و فسف   تيما  

 د يافت کردند و نیايتاٌ سبر پذيرش کوگي بيگوه د  اثگر کگا برد 
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کوسيم و فسفيت پتاسيم شده اسگت. د  همگين  اسگتا گگزا ش  
گرديگگد بگگواد نابگگد بحوگگو  فگگاکتو  بیمگگي د  ت يگگين بيگگزان  
بقبوليت بحصو  توست بصر  کععده بوده و کگا برد کوسگيم و  
پتاسيم با افزايش بواد نابد بحوو  بونگر بیبگود ی گم بيگوه  

(. پگس بگديیي اسگت    گردد   بي 
ک  با افزايش پتاسيم و کوسگيم د  بحوگو  غگذايي بيگزان بگواد  

هگا  يافت  و بونر افگزايش بقبوليگت بيگوه نابد بحوو  افزايش 
 توست ا زيابان شده است. 

 گیری نتیجه 
کوي نتايا اين پژوهش نشگان داد کگ  کيفيگت و زبگان  یو  ب  

ا های اسگتفاده شگده  نایدا ی پرتقا  تابسون ناو  تحت ترثير تيم 
های تيما  شده بگا فسگفيت پتاسگيم و  ک  بيوه یو ی قرا  گرفت. ب  

  اکسيداني و ويتابين   بيشگتری نيترات کوسيم سفتي، خواآ آنتي 
د   وز برداشت از خود نشگان دادنگد. اگرچگ  بگا گذشگت زبگان از  

باه از  چعين پس از گذشت سگ  بقدا  اين پا ابترها کاست  شد. هم 
  های تيما  شده بيزان کگاهش وزن و پوسگيدگي ا باني، بيوه زبان انب 

اين تيما هگا بقگدا  قعگد بيگوه  ا نيگز    کمتری از خود نشان دادند. 
کگ  د   وز برداشگت بيشگترين  یو ی تحت ترثير خود قرا  داده، ب  

د  هگزا  فسگفيت    3د  هگزا  نيتگرات کوسگيم و   4بقدا  د  تيما  
بدت زبان نایدا ی د  همگ   پتاسيم بشاهده شد، اگرچ  د  یو   
کوي نتگايا ايگن پگژوهش  یو  تيما ها بقدا  آن افگزايش يافگت. بگ  

های تيما  شده ب  خصوآ بگا تيما هگای  حاکي از آن بود ک  بيوه 
گگرک بگر ليتگر فسگفيت پتاسگيم    3گرک بر ليتر نيترات کوسيم و    4

 تری  ا از خود نشان دادند. بازا پسعدی بيشتر و کيفيت بکووب 

 زاریگسپاس
ونگد  مگيس  بدين وسيو  از زحمات دکتر شکرال  حاني 

  ن ي با  ا د  انجاک ا ، ک   سس  تحقيقات لووک باغباني ؤ ب اسبخ  

 . نماييم بي تشکر    مان  ي ، صم نمودند   ی ا  ي   یرح پژوهشي 
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