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چکیده
 تحقیقی در،بهمنظور بررسی تأثیر مراحل مختلف فرآیند درجهبندی (سورتینگ) میوهها بر گسترش بیماریهای پس از برداشت پرتقال
 نمونهگیری از میوهها در هنگام ورود به کارگاه (شاهد) و پس از پایان، در آزمایش نخست.قالب دو آزمایش مستقل صورت پذیرفت
 همچنین با، درجهبندی، واکسزنی، شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچکش،هر یک از مراحل شامل شستشو با غوطهوری در آب
 میزان. درجهبندی) انجام گرفت،حذف مرحلة شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچکش از دو مرحلة پایانی فرآیند (واکسزنی
 روز نگهداری در اتاقک رشد با شرایط مناسب برای رشد عاملهای پوسیدگی) ارزیابی21  و14 ،7( پوسیدگی میوهها در سه مرحله
 در آزمایش دوم میوههای شاهد و محصول نهایی فرآیند درجهبندی (پرتقال واکسخورده در دو حالت استفاده و بدون استفاده از.شد
 کپک آبی و پوسیدگی، نتایج نشان داد که بیماریهای کپک سبز. روز در سردخانه قرار گرفتند45 آبگرم حاوی قارچکش) به مدت
 اختالف معنیدار آماری بین تیمار درجهبندی در دو حالت استفاده و بدون استفاده از آبگرم.ترش بیماریهای شایع پرتقال است
 به ترتیب طی مراحل ارزیابی، درصد رخداد کل بیماریها33/3  و33/3 ،9/5  تیمار شاهد با.)P≥0/05( حاوی قارچکش مشاهده نشد
) درP≥0/05(  در آزمایش دوم نیز میزان رخداد بیماری بهطور معنیداری. کمترین میزان را در بین تیمارها داشت، روز21  و14 ،7
 موجب افزایش بیماریهای پس از، در وضعیت کنونی، بهطورکلی فرآیند درجهبندی.میوههای شاهد کمتر از دو تیمار دیگر بود
.برداشت شده و آب گرم حاوی قارچکش و واکس نتوانستهاند که میزان پوسیدگی ایجادشده در نتیجة فرآیند درجهبندی را کاهش دهند
. میانگین شدت بیماری، کپک سبز، کپک آبی، رخداد بیماری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

In order to investigate the effect of different stages of sorting line on the development of orange post-harvest disease,
two independent experiments were conducted. In the first experiment, fruit sampling was done upon arrival at the
workshop (control) and after imposing each sorting line stage included washing with water immersion, washing with
fungicide-containing hot water, waxing, sorting, as well as the elimination washing with hot water containing
fungicides from the last two levels of the sorting stage (waxing, sorting). The fruit decay was assessed in three phases
(7, 14 and 21 days after keeping the fruits at germinator). In the second experiment, the control fruit and final product
of sorting (waxed oranges washed and unwashed with fungicide-containig hot water) were kept for 45 days in cold
storage. The results showed that green mold, blue mold, and sour rot are the common diseases in the oranges. No
significant difference was observed between the sorting treatments in the two modes of washed and unwashed with
fungicide containing hot water. Furthermore the percent of disease incidence and mean disease severity increased
over the time. Control treatments had 5.9, 33.3 and 33.3 percent of disease incidence in 7, 14 and 21 days evaluation
steps, respectively. In the second experiment, the disease incidence was significantly lower in control compared to the
other two treatments. In conclusion, it can be stated that sorting, as it is, increases post-harvest diseases and the rate
of fruits decay cannot be reduced by using hot water containing fungicide and wax.
Keywords: green mold, blue mold, incidence, mean disease severity index.
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است ( Brown & Eckert 1988; Harshenhorn et al.,

ایران در سال  1393از  149758/2هکتار باغ بارور
پرتقال 1932527/9 ،تن محصول پرتقال تولید کرده که
استان گلستان  2/6درصد از کل سطح باغهای بارور و
 1/95درصد از کل تولید را داشته است ( Ahmadi et al.,
 .)2015پرتقال تامسون ناول ،مهمترین رقم پرتقال در
استان گلستان است که بیشترین سطح زیر کشت پرتقال
در این استان را به خود اختصاص میدهد .هدر رفت
باالی پرتقال طی مرحلة برداشت و پس از برداشت ،یکی
از مشکالت اصلی تولیدکنندگان پرتقال و تجار فعال در
این زمینه است.
مرکبات به شماری از بیماریهای قارچی پس از
برداشت حساس هستند .مهمترین این بیماریها توسط
گونههای پنیسیلیوم ( Penicillium digitatumو
 )Penicillium italicumایجاد میشوند که به ترتیب
مسئول کپکهای سبز و آبیاند ( Valero and Serrano,
 .)2010کپک سبز و آبی قدرت نفوذ به بافت سالم میوه را
ندارند ازاینرو برای ایجاد بیماری ،نیازمند پوستی هستند
که توسط دیگر عاملها آسیب دیده باشد .بهعبارتدیگر
این عاملهای بیماریزا از راه زخمهایی که طی برداشت
و حملونقلهای نامناسب در خطوط بستهبندی ایجاد
شدهاند به درون میوه نفوذ مییابند ( Smilanick et al.,
 .)2005زخمها بهطورمعمول توسط آسیبهای مکانیکی
ایجاد میشوند .ازاینرو است که آسیبهای مکانیکی
وارده به پوست میوه توسط خار درخت ،وسایل برداشت
(قیچی و  ،)...وسایل حملونقل (جعبهها و  )...و
دستورزیهای پس از برداشت (درجهبندی ،واکس و )...
موجب فساد آن را فراهم میسازد ( & Bakai- Golan
& .Apelbaum, 1991; Smilanick et al., 1997; Zhang
.)Swingle, 2003; Kampp & Pedersen, 1990
قارچ  Geotrichum candidumکه موجب بیماری
انسانها ،حیوانها و گیاهان میشود ( Suprapta et al.,
 .)1996این قارچ بهعنوان یک بیماری گیاهی سبب
ایجاد پوسیدگی ترش میشود ( Harshenhorn et al.,
 )1992که دومین عامل پوسیدگی پس از برداشت
مرکبات پس از پنیسیلیوم است ،یکی از عاملهای
مهم هدر رفت پس از برداشت محصول مرکبات است
که در خیلی از مناطق زیر کشت مرکبات گزارش شده

 .)1992جدایههای این قارچ در خاک و در میوههای
مرکبات آلوده موجود بوده و یک عامل بیماریزا برای
پرتقال ،لیمو ،گریپفروت ،گوجهفرنگی ،خیار و هویج
است ( .)Suprapta et al., 1995این قارچ به دو نژاد
آلودهکنندة مرکبات ( )citrus raceو غیر آلودهکنندة
مرکبات ( )non citrus raceدستهبندی میشود که
نژاد آلودهکنندة مرکبات،Geotrichum citri-aurantii ،
عامل بیماری پوسیدگی ترش است ( Butler et al.,
.)1965; Suprapta et al., 1995
عاملهای مرتبط با خود میوه ،عاملهای بیماریزا،
هوا و شرایط پس از برداشت تعیینکنندة رخداد و
شدت بیماریاند ( .)Eckert & Eaks, 1989در میان
این عاملها ،کمیت و کیفیت زادمایة قارچها اهمیت
ویژهای دارند .احتمال آلودگی به میزان زادمایة موجود
در ناحیة حساس میوه بستگی دارد .این وابستگی برای
کپک سبز ( )Wild and Eckert, 1982مستند شده و
نشان داده شده ،میزان اسپور قارچها در مکانهای
بستهبندی بهطور قطع روی میزان پوسیدگی تأثیرگذار
است بهویژه بیماریزایی که به مکانهای آسیبدیده
وارد میشوند .بررسیهای زیادی روی خطوط
بستهبندی میوه ( Garcia et al., 1994; Miller et al.,
 )1991صورت پذیرفته است .بهطورکلی میتوان بیان
داشت که شمار ضربههای وارده به میوهها هنگامیکه
در ماشینهای خط بستهبندی عمل میشوند ،افزایش
مییابد ( ،)Arnal et al., 2002لیکن نواحی که در
آنها بیشترین میزان ضربه اعمال میشود میتواند
متفاوت باشد.
میانگین دوسالة رخداد بیماریهای پرتقال رقم
والنسیا در برزیل برای مراحل ورود (شاهد) ،شستشو،
سبز زدایی ،میز بستهبندی و جعبه ،بهترتیب ،1/8
 2/1 ،2/6 ،1/6و  1/9درصد گزارش شده است.
Lasiodiplodia
قارچهای مشاهدهشده شامل
Alternaria ،Penicillium digitatum ،theobromae
Colletotrichum
،Phomopsis citri ،citri
 gloeosporioidesو  Fusarium spp.بود .درصد
رخداد بیماری در سال نخست ورودی ،شستشو ،سبز
زدایی ،میز بستهبندی ،جعبه و میانگین مراحل به
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ترتیب  0/7 ،1/0 ،2/6 ،1/1 ،1/9و  1/5درصد و در
سال دوم  3/2 ،3/3 ،2/6 ،2/1 ،1/7و  2/6گزارش شده
است ( .)Fischer et al., 2009بر پایة بررسیهای
صورت پذیرفته توسط دفتر بررسیهای زیربنایی،
میانگین هدر رفت محصوالت کشاورزی در ایران 18/5
درصد ،مرکبات  28/93و پرتقال  30درصد برآورد
شده است (.)Totiaee & Soleimani, 2010
کشورهای همسایة شمالی ایران ،مانند ترکمنستان و
قزاقستان یکی از بازارهای هدف این محصول استان
هستند .محصوالت صادراتی بنابه ضرورت باید درجهبندی
شده و واکس زده شوند تا بازارپسندی الزم را داشته و
توان رقابت با محصول کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان
را نیز داشته باشند؛ لیکن فرآیند درجهبندی (سورتینگ)
موجب کاهش عمر انبارمانی و افزایش پوسیدگی محصول
پرتقال و درنتیجه نارضایتی تاجران شده است .بنابراین،
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هر یک از مراحل فرآیند
درجهبندی بر میزان پوسیدگی پرتقال تامسون ناول در
استان گلستان اجرا شد.
مواد و روشها
برای بررسی تأثیر فرآیند درجهبندی بر میزان خرابی
میوهها اندازهگیری نیروی وارده بر اثر ضربه با ابزار
کروی که شمار و شدت نیروهای ناشی از ضربهها را
ثبت میکند ،یک روش شناختهشده است؛ لیکن با
توجه به نداشتن دسترسی به این ابزار در ایران ،از
روش مستقیم یعنی بررسی خود میوه استفاده شد.
بدین منظور دو آزمایش متفاوت صورت پذیرفت در
آزمایش نخست میوهها درون اتاقک رشد (ژرمیناتور) و
در آزمایش دوم درون سردخانه تجاری قرار گرفتند.
مواد و تجهیزات

 .1پرتقال :رقم تامسون ناول که از میوههای یک باغ در
منطقة بندرگز استان گلستان که توسط کارگاه فرآیند
درجهبندی مورد بررسی با استفاده از کارگران حرفهای
با قیچی برداشت شده بود ،تأمین شد.
 .2اتاقک رشد ،Cleland International, Inc.( :مدل
 ،500Tساخت آمریکا)
 .3درجهبندیهای موجود در استان گلستان بهطور
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متعارف قسمتهای ورودی ،شستشو ،آبفشان ،واکس و
درجهبندی دارند .از آنجا که بررسیهای مقدماتی
نشان داد که همة واحدهای درجهبندی مشکالت
همسان دارند ،این آزمایش در یک واحد درجهبندی،
که با بیشترین واحدهای درجهبندی موجود در استان
گلستان ،از نظر ماشینهای مورد استفاده و مدیریت
همسانی داشت ،صورت پذیرفت .دستگاه درجهبندی
این واحد بر پایة اندازه (حجم) و توسط واگرایی
صفحههای فلزی از یکدیگر میوهها را جدا میکرد.
میوههای جداشده پس از آن توسط کارگران درون
سبدهای ویژة تکردیفه چیده میشد.
نمونهگیری و انجام آزمایش نخست

واحدهای درجهبندی شامل قسمتهای شستشو
(غوطهوری) ،آبفشان و خشککن ،واکس و خشککن،
درجهبندی و بستهبندی هستند .در واحد درجهبندی
مورد نظر در قسمت آبفشان از آب گرم ( 45-50درجة
سلسیوس به مدت عبور میوه از آبفشان که در حدود
 30ثانیه بوده است) که حاوی قارچکش تیابندازول
(تکتو ( 60پودر وتابل ،)60% 1به میزان توصیهشده
 1/5در هزار) ،استفاده میشد .ازآنجاکه ممکن است
دیگر واحدهای درجهبندی از آب گرم حاوی قارچکش
استفاده نکنند لذا دو تیمار دیگر با حذف مرحلة
آبفشان ،به این تحقیق افزوده شد (شکل .)1
تیمارها عبارت بودند از -1 :ورودی (بهعنوان شاهد)،
 -2شستشو (غوطهوری) -3 ،آب فشان (آب گرم حاوی
قارچکش همراه با برس ،سپس خشککن با استفاده از
بادبزن) -4 ،واکس -با آبفشان آبگرم حاوی قارچکش
(واکس همراه با برس ،سپس خشککن با استفاده از
بادبزن) -5 ،درجهبندی -با آبفشان آبگرم حاوی
قارچکش (درجهبندی و بستهبندی) -6 ،واکس -بدون
آبفشان آب گرم حاوی قارچکش (واکس همراه با برس،
سپس خشککن با استفاده از بادبزن) -7 ،درجهبندی-
بدون آبفشان آب گرم حاوی قارچکش (درجهبندی و
بستهبندی) که در شکل  1قابل مشاهده است.

)1. Thiabendazole (Tecto 60% Wettable powders
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شکل  .1نمای کلی خط درجهبندی پرتقال و محل تیمارها و دریافت نمونههای آزمایش
Figure 1. General view of orange sorting line and the types of treatments and samples receiving points

هر عدد میوه برای جلوگیری از تماس با دیگر میوهها
بهطور جداگانه توسط یک پاکت فریزر برداشت شده،
آنگاه در پاکت محکم بسته شد و به مدت  24ساعت
درون اتاقک رشد با میانگین دمایی  25±3درجة
سلسیوس و میانگین رطوبت  85±10درصد قرار گرفت.
پس از گذشت  24ساعت ،در پاکت باز شد و میوه به
مدت  21روز درون اتاقک رشد با شرایط مناسب برای
رشد عاملهای پوسیدگی قرار گرفت .برای ارزیابی ،از
2
شاخصهای درصد رخداد 1و میانگین شدت بیماری
برای تعیین نتایج تیمارهای اعمالشده ،به فاصلههای ،7
 14و  21روز پس از نگهداری میوهها در اتاقک رشد
استفاده شد ( .)Fischer et al., 2009نوع عامل بیماریزا
از راه کشت و مشاهدههای میکروسکپی و با استفاده از
منابع معتبر قارچشناسی مانند  )1976( Ellisتعیین شد.

شاخصهای مورد بررسی
درصد رخداد پوسیدگی میوه

این شاخص تعیینکنندة شمار میوة پوسیده به کل
میوهها است (.)Campbell and Madden, 1990
n
100
N

که در آن  )Incidence( Iدرصد رخداد پوسیدگی،
 Nشمار کل میوههای قرار دادهشده در اتاقک رشد و n
شمار میوههای پوسیده است.
میانگین شدت بیماری

این شاخص نشاندهندة میزان پوسیدگی بهصورت
درصدی از سطح میوه است و با میانگینگیری از کل
میوهها بهدست میآید (:)Campbell & Madden, 1990
100

نمونهگیری و انجام آزمایش دوم

در آزمایش دوم میوههای شاهد و محصول نهایی
فرآیند درجهبندی (پرتقال واکسخورده در دو حالت
استفاده و بدون استفاده از آبفشان آبگرم حاوی
قارچکش) بهعنوان سه تیمار اصلی و اندازة میوهها
شامل سه گروه بزرگ (دوازده عدد درون هر جعبه)،
متوسط (پانزده عدد درون هر جعبه) و کوچک (بیست
عدد درون هر جعبه) بهعنوان سه تیمار فرعی در نظر
گرفته شد .جعبة حاوی میوهها مدت  45روز در
سردخانه تجاری مرکبات قرار گرفت .سپس درصد
رخداد و میانگین شدت بیماری محاسبه شد.

)1. Incidence (%
)2. Mean Disease Severity (%

I 

)  si

n

i

 (n
1

)(N 100

MS 

که در آن  )Mean Severity( MSمیانگین شدت
پوسیدگی و  Sشدت پوسیدگی هر میوه (درصد آلودة
سطح میوه که بهصورت چشمی اندازهگیری شده
است) است.
تجزیهوتحلیل دادهها

بررسی آزمایش نخست در قالب طرح کامل تصادفی
در سه تکرار صورت پذیرفت .ده عدد پرتقال بهعنوان
مشاهده در سه تکرار برای هر تیمار برداشت شد .شمار
کل نمونههای این تحقیق  )10×7×3( 210عدد بود.
بررسی شاخصهای پوسیدگی در سه هفتة متوالی
صورت پذیرفت .تجزیهوتحلیل آزمایش دوم با استفاده
از طرح آزمایشی کرتهای خردشده در قالب طرح

رزاقی و همکاران :تأثیر فرآیند درجهبندی بر گسترش بیماریهای پس از ...

کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .دادههای
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار صفحه گستردة
 Excelآماده شد و با نرمافزار  SASتجزیهوتحلیل شد.
برای عادیسازی توزیع دادهها از روشهای تبدیل
آرکسینوس ،جذر یا لگاریتم دادهها 1استفاده شد
(.)Yazdi Samadi et al., 2000
نتایج
رخداد بیماری
2

در هفتة نخست ،بیماری کپک سبز و پوسیدگی ترش
مشاهده شد (جدول  .)1بیماری پوسیدگی ترش تنها
در تیمار آبفشان آب گرم و قارچکش ظاهر مشاهده
شد .بهطورکلی با افزایش عملیات ماشینی ،رخداد
 .1در آزمایش نخست برای عادیسازی توزیع دادههای رخداد پوسیدگی
ترش در هفتة نخست و سوم از جذر دادهها و در هفتة دوم از لگاریتم
آرک سینوس جذر دادهها استفاده شد .از لگاریتم آرک سینوس جذر
دادهها برای عادیسازی داده های رخداد کپک آبی در هفتة دوم و سوم،
و از آرک سینوس جذر دادهها برای تبدیل دادههای شاخص پوسیدگی
کپک سبز و کل در هفتة نخست استفاده شد.
 .2جنس پنیسیلیوم به سریهای مختلف از جمله  Digitataو Italica
تقسیمبندی میشود P. digitatum .تنها گونة موجود در سری digitata
است که ویژگیهای منحصر به فردی نیز دارد .ساختمان کنیدیوفور آن
نامنظم ،منشعب و بسیار بزرگ و کنیدیها نیز بزرگ ،بیضوی تا استوانهای
شکل و به رنگ سبز زیتونی هستند .اینگونه که سبب پوسیدگی کپک سبز
( )Green Moldمیشود در محیط کشت  Czapek agarرشد ضعیفی
دارد P. Italicum .که یکی از گونههای سری  Italicaو عامل پوسیدگی
کپک آبی ( )Blue Moldاست .کنیدیهای بیضوی تا استوانهای (که از این
نظر مانند به  P. Digittumاست) ،دیوارههای صاف ،که در زنجیرههای
موازی به یکدیگر چسبیدهاند و رنگ آنها خاکستری تا سبز آبی است .تفاوت
 P.Italicumبا  P. Digitatumدر وضعیت بندهای کنیدیوفورها ،نحوة
انشعاب کنیدیوفورها که در  p. Italicumیک به دوشاخه است و در نهایت
رنگ پرگنه (کلونی) است ( .)Frisvad & Samson, 2004در این تحقیق
از تمایز رنگ برای شناسایی آنها استفاده شده استGeotrichum .
 candidumقارچی است که عامل پوسیدگی ترش ( )Sour rotاست.
مسیلیوم این قارچ سفیدرنگ و بندبند ،بدون کنیدیوفور ،کنیدیها
(آرتروسپورها) بیرنگ ،تکیاختهای ،استوانهای کوتاه با انتهای قطعشده است،
که از راه قطعهقطعه شدن ریسهها تشکیل میشوند ( .)Ellis, 1976در
دمای  25-30درجة سلسیوس ،پس از گذشت دو روز ناحیة آسیبدیده روی
میوه بهصورت لهیدگی (نرم و آبدار شدن پوست) است که بهراحتی از
پنیسیلیوم قابلتشخیص نیست ،پس از گذشت سه روز حالت آبله مانند
ایجادشده که به دلیل بسیار نرم و آبدار بودن آن از پنیسیلیوم قابل شناسایی
است .در حالت پیشرفتة این بیماری رنگ منطقه خراب شده زرد خامهای
است و به دلیل نبود مسیلیوم مشخص از دیگر بیماریها قابلتشخیص است
(.)Reuther et al., 1989
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بیماری نیز افزایش یافت (جدولهای  2 ،1و  .)3کپک
سبز در هفتة نخست بهطور میانگین  51/56درصد
میوهها را آلوده ساخت .کمترین میزان رخداد بیماری
در میوههای تیمار شاهد و بیشترین آن در تیمار
درجهبندی رخ داد .در پایان هفتة اول در انتهای خط،
یعنی قسمت درجهبندی ،بین میوههای تیمار شده با
آب گرم و قارچکش و میوههای تیمار نشده با آب گرم
و قارچکش از نظر میزان رخداد کپک سبز ،اختالف
آماری معنیداری ( )P≥0/05وجود نداشت (جدول .)1
در هفتة دوم شمار بیماریها افزایش یافت .در این
هفته بیماریهای کپک آبی روی سبز و کپک آبی نیز
مشاهده شد (جدول  .)2میزان آلودگی به بیماری
کپک سبز هفتة دوم به ترتیب  72/65درصد بود که
نسبت به هفتة نخست  40/9درصد افزایش داشت.
رخداد کپک آبی تنها در میوههای تیمار شاهد
مشاهده شد .بااینوجود گسترش کپک آبی روی کپک
سبز تا  90درصد در میوههای انتهای خط فرآیند
درجهبندی مشاهده شد .رخداد میانگین کپک آبی
روی سبز  56/54درصد بود .کمترین میزان رخداد
کپک آبی روی سبز مربوط به تیمار شاهد و بیشترین
آن مربوط به تیمارهای درجهبندی بود .رخداد
پوسیدگی ترش در این هفته  5/76برابر هفتة نخست
بود .شاخص پوسیدگی کل نشاندهندة آن بود که
تیمار شاهد کمترین و تیمارهای درجهبندی میوههای
تیمارشده با آب گرم حاوی قارچکش و میوههای
تیمارنشده با آب گرم حاوی قارچکش بیشترین میزان
رخداد بیماری را داشتهاند.
در پایان هفتة سوم بیش از  96درصد میوههایی
که فرآیند درجهبندی را به پایان رسانده بودند دچار
بیماری شدند .این میزان در مرحلة واکس  92درصد
بود که اختالف معنیدار آماری ( )P≥0/05با مرحلة
درجهبندی نداشت (جدول  .)3استفاده از آب گرم
حاوی قارچکش و بدون استفاده از آن نیز تأثیر
معنیداری ( )P≥0/05در این زمینه نگذاشت .میانگین
میزان افزایش کپک سبز ،کپک سبز روی آبی ،کپک
آبی و پوسیدگی ترش در این هفته نسبت به هفتة
پیش به ترتیب  69/9 ،13/4 ،5/4و  17/25درصد بوده
است (جدولهای  2 ،1و .)3

1395  پاییز و زمستان،2  شمارة،47  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران

 و هفتة48/7 میزان افزایش هفتة دوم نسبت به اول
.)2  درصد بود (شکل2/7 سوم نسبت به دوم
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میانگین شاخص کل رخداد بیماری در طول زمان
 و80/96 ،78/83 ،53/0 در اتاقک رشد به ترتیب

 مقایسة میانگینهای رخداد بیماریهای پس از برداشت (درصد) میوة پرتقال درجهبندیشده در پایان هفتة نخست.1 جدول
نگهداری در اتاقک رشد
Table 1. Mean comparison of the post- harvest disease incidence (percent) of sorted orange fruit in the end of first
week keeping in germinator
Treatment
1
2
3
4
5
6
7

Control
Soaking
Spraying
Wax
Sorting
Wax Without Spraying
Sorting Without Spraying

mean
9.5b
23.2b
30.0b
69.2a
76.5a
76.7a
85.9a

Total
±
±
±
±
±
±
±
±

S.E.
4.8
10.7
10.0
10.8
9.2
18.6
7.1

First Week
Sour Rot
mean ± S.E.
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
13.3a ± 3.3
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0

Green Mold
mean ± S.E.
9.5b ± 4.8
23.2b ± 10.7
20.0b ± 5.8
69.2a ± 10.8
76.5a ± 9.2
76.7a ± 18.6
85.9a ± 7.1

 مقایسة میانگینهای رخداد بیماریهای پس از برداشت (درصد) میوة پرتقال درجهبندیشده در پایان هفتة دوم.2 جدول
نگهداری در اتاقک رشد
Table 2. Mean comparison of the post- harvest disease incidence (percent) of sorted orange fruit in the end of second
week keeping in germinator
Treatment

1
2
3
4
5
6
7

Total
mean ±
Control
33.3d ±
Soaking
59.7c ±
Spraying
73.3bc ±
Wax
89.2ab ±
Sorting
96.3ab ±
Wax without spraying 100.0a ±
Sorting without sprayin 100.0a ±

Second Week
Sour Rot
Blue Mold Blue Mold on Green Mold Green Mold
S.E. mean ± S.E. mean ± S.E.
mean ± S.E.
mean ± S.E.
17.2 0.0b ± 0.0
9.5a ± 4.8
19.1c ± 9.5
33.3c ± 17.2
5.0
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
51.4b ± 8.5
59.7b ± 5.0
6.7 66.7a ± 13.3 0.0b ± 0.0
3.3c ± 3.3
30.0c ± 10.0
5.8
3.3b ± 3.3
0.0b ± 0.0
75.8a ± 5.8
89.2a ± 5.8
3.7
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
96.3a ± 3.7
96.3a ± 3.7
b
b
a
0.0
3.3 ± 3.3
0.0 ± 0.0
93.3
± 3.3
100.0a ± 0.0
0.0
3.3b ± 3.3
0.0b ± 0.0
90.0a ± 10.0
100.0a ± 0.0

 مقایسة میانگینهای رخداد بیماریهای پس از برداشت (درصد) میوة پرتقال درجهبندیشده در پایان هفتة سوم.3 جدول
نگهداری در اتاقک رشد
Table 3. Mean comparison of the post- harvest disease incidence (percent) of sorted orange fruit in the end of third
week keeping in germinator
Treatment

1
2
3
4
5
6
7

Total
mean ±
Control
33.3d ±
Soaking
67.6c ±
Spraying
73.3bc ±
Wax
92.5ab ±
Sorting
100.0a ±
Wax without spraying
100.0a ±
Sorting without spraying 100.0a ±

Third Week
Sour Rot
Blue Mold
Blue Mold on Green Mold
Green Mold
S.E. mean ± S.E. mean ± S.E.
mean ± S.E.
mean ± S.E.
17.2 9.5b ± 4.8
9.5a ± 4.8
23.8c ± 12.6
33.3c ± 17.2
5.1
4.2b ± 4.2
0.0b ± 0.0
63.9b ± 1.4
67.6b ± 5.1
6.7 66.7a ± 13.3 3.3ab ± 3.3
16.7c ± 8.8
43.3c ± 3.3
3.8 10.0a ± 5.8
0.0b ± 0.0
89.2a ± 5.8
92.5a ± 3.8
b
b
a
0.0
7.4 ± 7.4
0.0 ± 0.0
100.0
± 0.0
100.0a ± 0.0
0.0 26.7ab ± 12.0 3.3ab ± 3.3
96.7a ± 3.3
100.0a ± 0.0
0.0
3.3b ± 3.3
0.0b ± 0.0
96.7a ± 3.3
100.0a ± 0.0

.درصد ندارند5 میانگینهای با حرفهای همسان در هر ستون از نظر آماری )به روش دانکن( تفاوت معنیداری در سطح احتمال
Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability (by using Duncan).

است که این کپک در هفتة اول موفق به رشد نشده و
آغاز رشد آن از هفتة دوم آن هم در شمار معدودی از
تیمارها بوده و پیشرفت اصلی این بیماری در هفتة سوم
 پوسیدگی ترش دارای میانگین شدت.رخ داده است
 دوم و، بهترتیب در هفتة نخست6/58  و2/87 ،0/43
.)6  و5 ،4 سوم آزمایش بود (جدولهای

میانگین شدت بیماری

،میانگین شدت بیماری کپک سبز در پایان هفتة نخست
 بود68/80  و63/61 ،32/48 دوم و سوم به ترتیب
 میانگین مقادیر میانگین شدت بیماری کپک.)4 (جدول
 بوده16/24  و12/49 ،0 آبی روی سبز تیمارهای مختلف
 میانگین شدت گسترش کپک آبی نشاندهندة آن.است
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...  تأثیر فرآیند درجهبندی بر گسترش بیماریهای پس از:رزاقی و همکاران

 مقایسة میانگینهای شدت متوسط بیماریهای پس از برداشت (درصد) میوة پرتقال سورت شده در پایان هفتة نخست.4 جدول
نگهداری در اتاقک رشد
Table 4. Mean comparison of the post- harvest mean disease severity (percent) of sorted orange fruit in the end of
first week keeping in germinator
Treatment
1
2
3
4
5
6
7

Control
Soaking
Spraying
Wax
Sorting
Wax without spraying
Sorting without spraying

Total
mean ±
6.7c ±
13.3c ±
7.2c ±
36.9b ±
55.7ab ±
40.8ab ±
69.4a ±

S.E.
3.7
6.7
0.9
6.9
13.5
11.8
3.3

First Week
Sour Rot
mean ± S.E.
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
3.0a ± 1.2
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0

Green Mold
mean ± S.E.
6.7c ± 3.7
13.3c ± 6.7
4.2c ± 0.5
37.2b ± 6.7
55.7ab ± 13.5
40.8ab ± 11.8
69.4a ± 3.3

 مقایسة میانگینهای شدت متوسط بیماریهای پس از برداشت (درصد) میوة پرتقال سورت شده در پایان هفتة دوم.5 جدول
نگهداری در اتاقک رشد
Table 5. Mean comparison of the post- harvest mean disease severity (percent) of sorted orange fruit in the end of
second week keeping in germinator
Treatment
1
2
3
4
5
6
7

Control
Soaking
Spraying
Wax
Sorting
Wax without spraying
Sorting without spraying

Total
mean ±
c
27.0 ±
50.9b ±
26.1c ±
82.6ab ±
95.7a ±
91.4a ±
97.4a ±

Second Week
Sour Rot
Blue Mold
Blue Mold on Green Mold
S.E. mean ± S.E. mean ± S.E.
mean
±
S.E.
b
a
15.1
0.0 ± 0.0
5.2 ± 2.7
2.6d
±
1.3
8.9
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
8.9c
±
3.4
2.1
19.2a ± 3.0
0.0b ± 0.0
0.3d
±
0.3
b
b
bc
6.1
0.2 ± 0.2
0.0 ± 0.0
11.3
±
0.4
4.3
0.0b ± 0.0
0.0b ± 0.0
26.6a
±
0.9
1.3
0.1b ± 0.1
0.0b ± 0.0
18.4ab
±
4.1
2.2
0.7b ± 0.7
0.0b ± 0.0
19.2ab
±
4.0

Green Mold
mean ± S.E.
21.7c ± 12.6
50.9b ± 8.9
6.9c ± 2.2
82.5a ± 6.0
95.6a ± 4.5
91.0a ± 1.2
96.7a ± 2.0

 مقایسة میانگینهای شدت متوسط بیماریهای پس از برداشت (درصد) میوة پرتقال سورت شده در پایان هفتة سوم.6 جدول
نگهداری در اتاقک رشد
Table 6. Mean comparison of the post- harvest mean disease severity (percent) of sorted orange fruit in the end of
third week keeping in germinator
Treatment
1
2
3
4
5
6
7

Control
Soaking
Spraying
Wax
Sorting
Wax without spraying
Sorting without spraying

Total
mean ±
32.9d ±
67.0bc ±
47.1cd ±
88.8ab ±
100a ±
100a ±
99.9a ±

Third Week
Sour Rot
Blue Mold
Blue Mold on Green Mold
S.E. mean ± S.E. mean ± S.E.
mean ± S.E.
17.0
0.3b ± 0.1
5.7a ± 2.9
14.1cd ± 1.8
5.4
0.8b ± 0.83
0.0b ± 0.0
9.5bc ± 3.3
9.4
37.0a ± 10.8 1.0ab ± 1.0
0.8d ± 0.6
6.0
2.3b ± 1.6
0.0b ± 0.0
14.1b ± 2.3
0.0
0.7b ± 0.7
0.0b ± 0.0
28.7a ± 1.3
0.0
4.2ab ± 2.4
1.3ab ± 1.3
24.4a ± 2.9
0.1
0.7b ± 0.7
0.0b ± 0.0
22.2a ± 2.5

Green Mold
mean ± S.E.
27.0c ± 14.1
66.1b ± 6.0
9.1c ± 1.8
86.4a ± 4.7
99.3a ± 0.7
94.5a ± 1.9
99.3a ± 0.8

.درصد ندارند5 میانگینهای با حرفهای همسان در هر ستون از نظر آماری )به روش دانکن( تفاوت معنیداری در سطح احتمال
Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability (by using Duncan).

کپک آبی بهصورت منفرد یا گسترشیافته روی کپک
سبز مشاهده شد؛ میانگین شدت همة عاملهای
 شامل کپک،بیماریزا بهجز گسترش تنهای کپک آبی
 پوسیدگی ترش و میانگین،1 کپک آبی روی سبز،سبز
 در تیمار ورودی کمینه،شدت کل عاملهای بیماریزا

 آنگاه در قسمتهایی که، در آغاز کپک سبز میوه را آلوده ساخته.1
 که این،پیشتر توسط کپک سبز آلوده شده بود کپک آبی گسترش یافته
.موضوع بهصورت جداگانه و بهعنوان کپک آبی روی سبز ارائه شده است

همة صفات مورد بررسی تحت تأثیر معنیدار
 مقایسة میانگینها.) قرار داشتهاندP ≥ 0/05( تیمارها
 میانگین شدت عامل بیماریزای،نشاندهندة آن است
 و21/71 ،6/67( کپک سبز در تیمار ورودی کمترین
 دوم و سوم) و در، به ترتیب برای هفتة نخست26/95
تیمار درجهبندی بدون آب گرم حاوی قارچکش
 به ترتیب99/3  و96/73 ،69/43( بیشترین میزان
 دوم و سوم) بوده است (جدولهای،برای هفتة نخست
 عامل بیماریزای، در هفتة دوم و سوم.)6  و5 ،4
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و در تیمارهای درجهبندی بدون آبفشان (میوههایی که
با آب گرم حاوی قارچکش شسته نشدهاند) ،بیشینه
بود ،گرچه در بیشتر موارد ،تیمارهای درجهبندی برای
میوههای شسته شده با آب گرم حاوی قارچکش و
همچنین برای میوههایی که با آب گرم حاوی
قارچکش تیمار نشدهاند ،اختالف معنیدار آماری
نداشتهاند .مقایسة میانگینهای شدت عامل
بیماریزای پوسیدگی ترش در هفتة نخست مشخص
میسازد که تنها تیمار آبفشان بر این بیماری تأثیر

داشته است .تیمارهای شستشو و آبفشان با تیمارهای
واکس ،واکس بدون آبفشان و درجهبندی اختالف
معنیدار آماری ( )P≥0/05دارند .با توجه به نتایج،
میتوان استنباط کرد با افزایش عملیات فرآیند
درجهبندی ،میانگین شدت بیماریها نیز افزایش
خواهد یافت (شکل  .)2بدین ترتیب کمترین میانگین
شدت بیماری در تیمار شاهد و بیشترین آن در تیمار
درجهبندی ،مشاهده شد .روند میانگین شدت بیماری
در طول زمان نیز یک روند افزایشی است (شکل .)2

شکل  .2پیشرفت کل بیماریهای پرتقال در طول زمان در مراحل مختلف خط درجهبندی بر پایة متغیرهای مختلف اندازهگیری
بیماری :میزان رخداد ( )Aو میانگین شدت بیماری (.)B
Figure 2. The progress of orange diseases over time in different stages of sorting line based on different disease
measured indices: incidence (A) and mean disease severity (B).

رخداد و میانگین شدت بیماری در میوههای
نگهداریشده در سردخانه (آزمایش دوم)

در پایان دورة انبارمانی  45روزه ،اختالف میان
تیمارهای اصلی (شاهد و محصول نهایی فرآیند
درجهبندی در دو حالت استفاده و بدون استفاده از
آبفشان آبگرم و قارچکش) بر پایة رخداد و شدت
پوسیدگی ،معنیدار ( )P≥0/01بود (جدول  .)7میزان
رخداد و شدت متوسط پوسیدگی در میوههای تیمار
شاهد کمتر از دو تیمار دیگر بود (جدول )8؛ به این

ترتیب که میوههای شاهد ،به ترتیب  58/6و 52/0
درصد رخداد کمتری نسبت به محصول نهایی فرآیند
درجهبندی در دو حالت بدون استفاده و استفاده از
آبفشان آبگرم و قارچکش داشتند .شدت میانگین
پوسیدگی تیمار شاهد به ترتیب  68/2و  76/8درصد
کمتر از تیمارهای محصول نهایی فرآیند درجهبندی
در دو حالت بدون استفاده و استفاده از آبفشان آبگرم
و قارچکش بود .اندازة میوه تأثیر معنیداری روی
رخداد و شدت پوسیدگی نداشت (جدول .)7
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جدول  . 7تجزیة واریانس (میانگین مربعات) درصد رخداد و شدت بیماری پرتقال پس از انبارمانی در سردخانه
Table 7. Variance analysis (mean square) incidence and mean disease severity of orange after cold storage
)Mean Disease Severity (%
* 819.82
92.41 ns
60.07 ns
176.57 ns
117.10
55.29

)Incidence (%
** 5279.22
26.95 ns
121.84 ns
61.19 ns
65.04
13.45

df
2
6
2
4
12
-

S.O.V
Sorting
Error Sorting
Size
Sorting × Size
Error
Cv

* ** ،و  nsبه ترتیب نشاندهندة اختالف معنیدار آماری در سطح  5درصد 1 ،درصد و نداشتن اختالف است.
*, ** and ns: indicate significant differences at the level of five percent, one percent and nondifferent, respectively.

جدول  .8مقایسة میانگینهای شاخصهای بیماریهای پس از برداشت میوة پرتقال سورتشده پس از انبارمانی در سردخانه
Table 8. Mean comparison of the post- harvest disease indices of sorted orange fruit after cold storage
Mean Disease
)Severity (%
22.68 a
18.55 a
17.49 a

Incidence

Factor B

56.36 a
59.84 a
63.71 a

Small
Medume
Large

Mean Disease
)Severity (%
6.42 b
20.19 a
27.72 a

Incidence
)(%
32.71 c
79.01 a
68.19 b

Factor A
Control
Sorted fruit without hot water and fungicide spraying
Sorted fruit with hot water and fungicide spaying

میانگینهای با حرفهای همسان در هر ستون از نظر آماری )به روش دانکن( تفاوت معنیداری در سطح احتمال 5درصد ندارند.
Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability (by using Duncan).

بحث
به دلیل فراهم بودن شرایط ،رشد بسیار سریع کپک
سبز رخ داده است .گسترش کپک آبی نیازمند شرایط
متفاوتی با کپک سبز است این قارچ در دمای پایینتر،
نسبت به کپک سبز رخداد بیشتری دارد؛ دلیل این امر
کاهش رشد کپک سبز و امکان رشد کپک آبی در
دمای پایین است ( .)Brown, 2011به همین دلیل در
دمای باال کپک آبی مغلوب رشد سریع کپک سبز شده
و درنهایت بهعنوان یک عامل بیماری روی
قسمتهایی از میوه که به کپک سبز آلوده شده،
گسترش مییابد .در پیشاور پاکستان برای پرتقال
خونی که پس از اعمال تیمار دمایی (دماهای  10 ،5و
 20درجة سلسیوس به مدت  45روز) به مدت  25روز
در محیط نگهداری شده ،بیشترین و میانگین شیوع
کپک سبز  70و  27/22درصد و بیشترین و میانگین
شیوع کپک آبی روی پرتقال خونی به ترتیب  76/37و
 33/06درصد گزارش شده است (.)Rab et al., 2012
علت اختالف این تحقیق با نتایج (2012) Rab et al.
میتواند به منطقه مربوط باشد بهگونهای که در
کالیفرنیای آمریکا نیز پوسیدگی ناشی از کپک آبی
بسیار کمتر از کپک سبز بیان شده است ( Brown,
.)2011
روند رخداد بیماری در طول زمان برای همة
تیمارها افزایشی بود (شکل  .)2بهرغم اختالف در

درصد رخداد همچنین افزایش آن در هفتههای
مختلف ،مشخص است که شتاب رخداد بیماری با
گذشت زمان کاهشی است (شکل  .)2این بدان معنی
است که گرچه رخداد بیماری روندی افزایشی دارد،
لیکن میزان افزایش در بازة زمانی مشخص روندی
کاهشی دارد .متوسط رخداد بیماری (کپک سبز و
آبی) برای پرتقالهای خونی که پس اعمال تیمار
دمایی (دماهای  10 ،5و  20درجة سلسیوس به مدت
 45روز) به مدت  25روز در دمای محیط نگهداری
شدند ،به ترتیب  43/9 ،30/6 ،20/6 ،13/3 ،8/3و
 65/0برای روزهای  20 ،15 ،10 ،5 ،0و  25نگهداری
گزارش شده است ( )Rab et al., 2012که یک روند
افزایش همخوان با یافتههای این تحقیق دارد.
تغییرات شدت متوسط بیماری نیز بهطورکلی
افزایشی است لیکن شیب آن با گذشت زمان کاهش
مییابد .اختالف بین درصد رخداد و شدت متوسط در
زمینة این بیماری نشاندهندة آن است که کپکها
میوهها را آلوده ساختهاند ،لیکن شدت آلودگیها از
درصد رخداد کمتر بوده است.
بررسی رخداد و شدت کل عاملهای بیماریزا
نشاندهندة آن است که میوه پس از مرحلة شستشو
مبتال به بیماری میشود .گرچه با افزایش شمار
عملیات درصد میوههای آلوده افزایش مییابد؛ لیکن
در بیشتر موارد اختالف معنیدار آماری بین آنها
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وجود ندارد .گرچه برس زدن ،حذف ریسه و اسپور را
افزایش میدهد ،بااینوجود باز هم ممکن است شماری
اسپور و ریسه بر سطح میوه مشاهده شود ( Montero,
 .)2010همچنین آبگرم نیز باعث نفوذ بهتر قارچکش
از راه پوستک (کوتیکول) میشود ( & Riederer
 ،)Schreiber, 1995لیکن زخمهایی که شامل تنها
چند غدة چربی باشد برای ایجاد یک عفونت کافی
است ( .)Brown, 1994ازاینرو به نظر میرسد که
ریسهها و اسپورهای باقیمانده امکان دسترسی مناسب
به مکان زخم را یافتهاند .نتایج این تحقیق با بسیاری
از تحقیقها ( ;Palou, 2001; Smilanick et al., 1997
 )Shekari et al., 2012مغایرت دارد که دلیل آن بنا
بر تحقیق ) Smilanick et al. (1997میتواند کاربرد
نادرست از نظر میزان سم مصرفی ،مقاومت جدایههای
کپک به سم ،دمای آب گرم و مدتزمان اعمال آن
بوده باشد .میزان باقیماندة ایمازالیل پس از تیمار 30
تا  60ثانیهای در آب گرم برای کنترل هاگزایی کپک
سبز کافی است ولی باقیماندة این سم پس از تیمار
 15ثانیهای در آب گرم برای کنترل مؤثر هاگزایی
کپک سبز نیازمند اضافه کردن سم به واکس نیز است.
کنترل جدایههای مقاوم نیازمند باقی ماندن 7/9
میلیگرم ایمازلیل بر میلیلیتر میوه گزارش شده است
( .)Smilanick et al., 1997گرچه شماری از
مشاهدهها نشاندهندة آن است که ممکن است واکس
بهتنهایی ،بهعنوان یک بازدارندة راه جلوگیری از جوانه
زدن اسپورها و آلوده شدن میوهها ،پوسیدگی ناشی از
کپک سبز و آبی را کاهش دهد ()Waks et al., 1985؛
لیکن بررسیهایی نیز در دسترس است که نشان
میدهد ،واکس کارنوبا ( )Carnaubaبهطور
شایانتوجهی شمار میوههای تانگارین فاسد شده را
افزایش داده است ( .)Montero, 2010در بررسی
پوسیدگی انار نیز عنوان شده که میزان پوسیدگی
میوههای واکسخورده نسبت به میوههایی که
هیچگونه عملیاتی ندیده بودند بهطور چشمگیری
بیشتر بود ((2010) Montero .)Shakeri et al., 2007
دلیل این امر را ناشی از تأثیر حفاظتی واکس بر عامل
بیماریزا ،همچنین افزایش تثبیت عامل بیماریزا روی
سطح میوه دانسته است .تصاویری که با میکروسکوپ

الکترونی گرفته شده نیز نشاندهندة پوشیده شدن
ریسهها توسط واکس است ( .)Montero, 2010به
همین دالیل نتیجة این تحقیق عکس تصور مرسوم که
استفاده از آب گرم ،سم و واکس را مؤثر در کاهش
درصد میوههای پوسیده در میوهها و بهویژه مرکبات
میدانند را بیان میدارد.
متوسط رخداد پوسیدگی کل در مراحل ورودی،
شستشو ،آبفشان ،واکس و درجهبندی ،67/59 ،33/33
 92/5 ،73/33و  100/00بوده است که خیلی بیشتر
از اعداد گزارششده برای میانگین دوسالة رخداد
بیماریهای پرتقال رقم والنسیا در برزیل برای مراحل
ورود (شاهد) ،شستشوی ،سبز زدایی ،میز بستهبندی و
جعبه ،به ترتیب  2/1 ،2/6 ،1/6 ،1/8و  1/9درصد
( )Fischer et al., 2009است .در هر دو تحقیق
کمترین میزان رخداد بیماری در میوههای شاهد رخ
داده است که نشاندهندة تأثیر مثبت فرآیند
درجهبندی بر افزایش رخداد بیماری است .تفاوت
مرحلة ورودی (شاهد) در این تحقیق با دیگر منابع
( )Fischer et al., 2009; Rab et al., 2012نیز بیانگر
مشکل تولید مرکبات در ایران است .باغداران ایرانی
اهمیتی به آسیبها و هدررفت پس از برداشت نداده و
هیچ اقدامی در دوران رشد میوه بهمنظور افزایش
قابلیت انبارمانی آن انجام نمیدهند .نتیجة این امر
هدر رفت باالی این محصول در فرآیند انبارمانی است.
از سوی دیگر درصد باالی رخداد بیماری در این
تحقیق و اختالف زیاد آن با میزان گزارش شده برای
برزیل ،بیانگر مشکالت و کاستیهای این صنعت در
ایران است .تجهیزات نامناسب مانند نوع برسها
( ،)Njombolwana et al., 2013استفادة نامناسب و
ناکافی از سموم و واکس ( Njombolwana et al.,
 )2013و مقاومت جدایههای قارچی مواردی هستند
که میتوانند میزان باالی هدر رفت میوههای
درجهبندیشده و اختالف شدید آنها با یافتههای
دیگر تحقیقات ( )Fischer et al., 2009را بیان دارند،
لیکن اثبات آن نیازمند تحقیقات بیشتری است.
اسکن میکروسکوپی پرتقالهای ارگانیک که با آب
گرم برسزنی شده بودند ،نشان داد که واکس طبیعی
میوه پخششده و ترکها و روزنهها با آن پوشانده
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 پوسیدگی ترش و در نهایت کپک،کپک آبی روی سبز
 با گذشت زمان شاخصهای رخداد بیماری و.آبی بود
 لیکن میزان،شدت متوسط بیماری افزایش داشته
.افزایش در فاصلههای زمانی یکسانی کاهنده بود
میزان بیماریها با افزایش عملیات ماشینی افزایش
 بررسی شاخص کل پوسیدگی نشاندهندة آن.داشت
 میوه پس از مرحلة شستشو مبتال به بیماری،است
 گرچه با افزایش شمار عملیات درصد.میشود
میوههای آلوده افزایش مییابد؛ لیکن در بیشتر موارد
.اختالف معنیدار آماری بین آنها وجود نداشت
 در، مرحلة درجهبندی،بنا بر نتایج این پژوهش
 عامل گسترش بیماریهای پس از،وضعیت کنونی
 این وضعیت بهاحتمالقوی در اثر آسیب.برداشت است
 ممکن، با ایجاد محل نفوذ قارچها،به پوست میوه
 ازآنجاکه میزان پوسیدگی در پایان قسمت.میشود
درجهبندی برای کارگاههای بستهبندی اهمیت دارد و
 پوسیدگی در مقایسه با،در صورت ورود میوه به خط
میوة دستنخورده (شاهد) افزایش مییابد بهتر آن
.است که میوهها بدون عملیات دستورزی انبار شوند

 در نتیجه ورود بیمارگرها کاهش یافته است،شدهاند
( نیز1994) Williams et al. .)Porat et al., 2000(
بیان کردند که آب گرم سبب حذف آلودگی و حفظ
کیفیت پرتقال والنسیا شده است؛ لیکن باید توجه کرد
.که این موضوع با دمای آب مورد استفاده رابطه دارد
نتایج قرار دادن میوههای نارنگی به مدت سه دقیقه در
، درجة سلسیوس50-54 آب گرم نشان داد که دمای
 درجة56  دمای،واکس سطحی را صاف کرده
سلسیوس تا حدی موجب حذف واکس شده و دمای
 درجة سلسیوس بهطورکلی آن را حذف کرده است58
 با توجه به اینکه.)Schirra & D'hallewin, 1997(
-50 ،دمای آب گرم به کار گرفتهشده در این آزمایش
 درجة سلسیوس بوده است و به نظر میرسد این45
دما برای صاف کردن واکس سطحی و حذف عاملهای
 لذا تأثیری در کاهش پوسیدگی،بیماریزا کافی نبوده
.نداشته است
نتیجهگیری

،بیشترین میزان رخداد به ترتیب مربوط به کپک سبز
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