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 چکیده

، تحقیقی در پس از برداشت پرتقال یها یماریب گسترشبر  ها ( میوهینگسورت) بندی فرآیند درجهمختلف  مراحل یرتأث یبررس منظور به
 پایانها در هنگام ورود به کارگاه )شاهد( و پس از  گیری از میوه ت، نمونهدر آزمایش نخس قالب دو آزمایش مستقل صورت پذیرفت.
، همچنین با یبند درجه، یزن واکسکش،  آب گرم حاوی قارچ آبفشان وری در آب، شستشو با هر یک از مراحل شامل شستشو با غوطه

( انجام گرفت. میزان یبند درجه، یزن واکس) فرآیندپایانی  ةکش از دو مرحل شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچ ةحذف مرحل
پوسیدگی( ارزیابی  های عامل برای رشد مناسب یطبا شرا در اتاقک رشدنگهداری روز  21و  14، 7ها در سه مرحله ) پوسیدگی میوه

استفاده از  بدون در دو حالت استفاده و خورده واکس)پرتقال  بندی فرآیند درجههای شاهد و محصول نهایی  شد. در آزمایش دوم میوه
 پوسیدگی و آبی کپک سبز، کپک یها یماریب که داد نشان نتایج روز در سردخانه قرار گرفتند. 45کش( به مدت  گرم حاوی قارچ آب

 گرم آب از استفاده بدون و استفاده حالت دو در یبند درجه تیمار آماری بین دار یمعن اختالف. است پرتقال شایع های بیماری ترش
 حل ارزیابیاطی مربه ترتیب ها،  کل بیماری رخداددرصد  3/33و  3/33، 5/9تیمار شاهد با . (P≤05/0) مشاهده نشد کش ارچق حاوی

( در P≤05/0داری ) معنی طور بهبیماری  رخداددر بین تیمارها داشت. در آزمایش دوم نیز میزان  را میزانین کمتر روز، 21و  14، 7
های پس از  ، موجب افزایش بیماریکنونی، در وضعیت بندی فرآیند درجه یطورکل بهمار دیگر بود. از دو تی کمترهای شاهد  میوه

 را کاهش دهند. بندی فرآیند درجه در نتیجة جادشدهیااند که میزان پوسیدگی  کش و واکس نتوانسته و آب گرم حاوی قارچ هشدبرداشت 

 
 .یانگین شدت بیماریم ،، کپک سبزآبی کپک، یماریب رخداد :کلیدی های واژه
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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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 مقدمه

باغ بارور هکتار  2/149758 از 1393در سال  ایران

کرده که  یدتول پرتقالتن محصول  9/1932527 پرتقال،

های بارور و  باغسطح درصد از کل  6/2استان گلستان 

 ,.Ahmadi et alدرصد از کل تولید را داشته است ) 95/1

 در پرتقال رقم نیتر مهم ،. پرتقال تامسون ناول(2015

کشت پرتقال  یرسطح ز بیشترین که است لستانگ استان

. هدر رفت دهد میاستان را به خود اختصاص  یندر ا

 یکی ،پس از برداشت و برداشت مرحلة طیپرتقال  یباال

پرتقال و تجار فعال در  یدکنندگانتول یاز مشکالت اصل

 است. ینهزم ینا

 از پس قارچی های بیماری از شماری به مرکبات

توسط  ها بیماری این ترینمهم. ندتحساس هس برداشت

و  Penicillium digitatum) پنیسیلیوم های گونه

Penicillium italicumیبکه به ترت شوند یم یجاد( ا 

 ,Valero and Serrano) اند یسبز و آب یها مسئول کپک

را  یوهقدرت نفوذ به بافت سالم م ی(. کپک سبز و آب2010

هستند  یپوست نیازمند اری،یمب ایجادبرای  رو ینازا دارندن

 یگرد عبارت . بهباشد آسیب دیدهها  که توسط دیگر عامل

برداشت  طیکه  ییها زخم راهاز  زا بیماریهای  عامل ینا

 یجادا یبند نامناسب در خطوط بسته یها ونقل و حمل

 ,.Smilanick et al) یابند ینفوذ م یوهاند به درون م شده

 یکیمکان یها بیوسط آسمعمول تطور بهها  (. زخم2005

 یکیمکان های یباست که آس رو ین. ازاشوند یم یجادا

برداشت  یلتوسط خار درخت، وسا یوهوارده به پوست م

ها و ...( و  ونقل )جعبه حمل یلو ...(، وسا یچی)ق

...(  واکس و ی،بند پس از برداشت )درجه های یورز دست

 & Bakai- Golan) سازد یموجب فساد آن را فراهم م

Apelbaum, 1991; Smilanick et al., 1997; Zhang &. 

Swingle, 2003; Kampp & Pedersen, 1990.) 

که موجب بیماری  Geotrichum candidumقارچ 

 ,.Suprapta et alد )شو و گیاهان می ها ها، حیوان انسان

یک بیماری گیاهی سبب  عنوان به(. این قارچ 1996

 ,.Harshenhorn et alشود ) ایجاد پوسیدگی ترش می

( که دومین عامل پوسیدگی پس از برداشت 1992

 های عاملمرکبات پس از پنیسیلیوم است، یکی از 

مهم هدر رفت پس از برداشت محصول مرکبات است 

کشت مرکبات گزارش شده  زیرکه در خیلی از مناطق 

 ,.Brown & Eckert 1988; Harshenhorn et alاست )

های  ین قارچ در خاک و در میوههای ا (. جدایه1992

زا برای  مرکبات آلوده موجود بوده و یک عامل بیماری

، خیار و هویج یفرنگ گوجه، فروت پیگرپرتقال، لیمو، 

(. این قارچ به دو نژاد Suprapta et al., 1995است )

 ةکنند ( و غیر آلودهcitrus raceمرکبات ) ةکنند آلوده

شود که  بندی می ( دستهnon citrus raceمرکبات )

، Geotrichum citri-aurantiiمرکبات،  ةکنند آلودهنژاد 

 ,.Butler et alعامل بیماری پوسیدگی ترش است )

1965; Suprapta et al., 1995.) 

 زا، بیماری های عامل میوه، خود با مرتبط های عامل

و  رخداد ةکنند تعیین برداشت از پس شرایط و هوا

 یان(. در مEckert & Eaks, 1989) اند یماریشدت ب

 یتها اهم قارچ ةزادمای یفیتو ک یت، کمها عامل ینا

موجود  ةزادمای میزانبه  یدارند. احتمال آلودگ ای یژهو

 یبرا یوابستگ یندارد. ا یبستگ یوهحساس م ةیدر ناح

( مستند شده و Wild and Eckert, 1982کپک سبز )

 یها کانها در م اسپور قارچ میزان ،نشان داده شده

 یرگذارتأث یدگیپوس یزانقطع روی مطور  به یبند بسته

 دیده یبآس یها که به مکان زایی یماریب یژهو است به

روی خطوط  یادیز های بررسی. شوند یوارد م

 ,.Garcia et al., 1994; Miller et al) یوهم یبند بسته

 یانب توان یم یطورکل است. به یرفته( صورت پذ1991

 که یهنگام ها یوهوارده به م های هضرب شمارداشت که 

 یشافزا ند،شو یعمل م یبند خط بسته های یندر ماش

که در  ینواح یکنل ،(Arnal et al., 2002) یابد یم

 تواند یم شود یضربه اعمال م میزان ینبیشتر ها آن

 متفاوت باشد.

 رقم پرتقال یها یماریب رخداد ةدوسال میانگین

 شستشو،)شاهد(،  ورود راحلم برای برزیل در والنسیا

، 8/1 ترتیببه جعبه، و یبند بسته میز زدایی، سبز

. گزارش شده است درصد 9/1 و 1/2، 6/2، 6/1

 Lasiodiplodiaشده شامل  مشاهده یها قارچ

theobromae، Penicillium digitatum، Alternaria 

citri، Phomopsis citri، Colletotrichum 

gloeosporioides  وFusarium spp. .درصد  بود

شستشو، سبز  ورودی،در سال نخست بیماری  رخداد

 به مراحل یانگینم و جعبه ی،بند بسته یزم یی،زدا
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 در و درصد 5/1 و 7/0، 0/1، 6/2، 1/1، 9/1 ترتیب

 هشد گزارش 6/2 و 2/3، 3/3، 6/2، 1/2، 7/1 دوم سال

 های بررسی پایة(. بر Fischer et al., 2009است )

زیربنایی،  های بررسیپذیرفته توسط دفتر صورت 

 5/18میانگین هدر رفت محصوالت کشاورزی در ایران 

 برآورددرصد  30و پرتقال  93/28درصد، مرکبات 

 (.Totiaee & Soleimani, 2010شده است )

مانند ترکمنستان و  یران،ا یشمال همسایة کشورهای

محصول استان  ینهدف ا یاز بازارها یکیقزاقستان 

 بندی درجه یدبا بنابه ضرورت ی. محصوالت صادراتستنده

ی الزم را داشته و بازارپسند شده و واکس زده شوند تا

و پاکستان  یهترک مانند ییتوان رقابت با محصول کشورها

بندی )سورتینگ(  لیکن فرآیند درجه ؛نیز داشته باشندرا 

موجب کاهش عمر انبارمانی و افزایش پوسیدگی محصول 

 ین،بنابرا نارضایتی تاجران شده است. جهیدرنتو پرتقال 

از مراحل فرآیند  یکهر  یرتأث یبا هدف بررس یقتحقاین 

در پرتقال تامسون ناول  یدگیپوس یزانبندی بر م درجه

 .شد اجرا گلستان استان

 

 ها روش و مواد

 یخراب یزانبر م بندی فرآیند درجه یرتأث یبررس برای

 ابزار با وارده بر اثر ضربه نیروی یریگ اندازه ها وهیم

 را ها ضربه نیروهای ناشی ازشدت و  شمار که کروی

با  یکنل ؛شده است روش شناخته یک ،دکن یم ثبت

از  یران،ابزار در ا ینبه ا یدسترس نداشتنتوجه به 

 .شداستفاده  یوهخود م یبررس یعنی یمروش مستق

بدین منظور دو آزمایش متفاوت صورت پذیرفت در 

و  (ژرمیناتوراتاقک رشد )ها درون  ش نخست میوهآزمای

 در آزمایش دوم درون سردخانه تجاری قرار گرفتند.

 

 تجهیزات و مواد

 در باغ یک یها وهیم از که ناول تامسون رقم: پرتقال. 1

فرآیند توسط کارگاه  که گلستان استان بندرگز ةمنطق

 یا حرفهبا استفاده از کارگران  بررسی مورد بندی درجه

 .شد ینبرداشت شده بود، تأم یچیبا ق

، مدل .Cleland International, Inc) رشد: اتاقک. 2

500T)ساخت آمریکا ، 

طور  موجود در استان گلستان به یها بندی درجه. 3

واکس و  ،شستشو، آبفشان ی،ورود یها قسمتمتعارف 

مقدماتی  های بررسیکه  آنجا ازند. دار یبند درجه

مشکالت  بندی درجهاحدهای و همة داد کهنشان 

، بندی درجه، این آزمایش در یک واحد نددار همسان

موجود در استان  بندی درجهین واحدهای بیشترکه با 

های مورد استفاده و مدیریت  گلستان، از نظر ماشین

بندی  داشت، صورت پذیرفت. دستگاه درجه همسانی

اندازه )حجم( و توسط واگرایی  پایةاین واحد بر 

. کرد ها را جدا می فلزی از یکدیگر میوه های هصفح

توسط کارگران درون  از آن  پس جداشدههای  میوه

 شد. ردیفه چیده می تک ویژةسبدهای 

 

 یش نخستو انجام آزما یریگ نمونه

 شستشو یها قسمت شامل بندی درجه واحدهای

 ،کن خشک و واکس ،کن خشک(، آبفشان و یور غوطه)

 بندی درجهواحد  درهستند.  یبند بسته و بندی درجه

 ةدرج 45-50در قسمت آبفشان از آب گرم ) مورد نظر

 که در حدود از آبفشان یوهبه مدت عبور م سلسیوس

 کش تیابندازول حاوی قارچ( که ثانیه بوده است 30

شده  یهتوص یزان، به م(60% 1)پودر وتابل 60 )تکتو

. ازآنجاکه ممکن است شد یم استفاده ،(در هزار 5/1

 کش حاوی قارچاز آب گرم   بندی درجه واحدهای دیگر

 ةمرحل حذف با یگرد یمارت دولذا  ندکناستفاده ن

 (.1 شکل) شد افزوده تحقیق این به ،آبفشان

عنوان شاهد(،  )به ورودی -1: از بودند عبارت تیمارها

حاوی آب فشان )آب گرم  -3(، یور شستشو )غوطه -2

با استفاده از کن  همراه با برس، سپس خشک کش قارچ

 کش قارچ حاویگرم  آببا آبفشان  -واکس -4(، بادبزن

با استفاده از کن  )واکس همراه با برس، سپس خشک

 حاویگرم  آببا آبفشان  -یبند درجه -5بادبزن(، 

 بدون -واکس -6(، یبند و بسته یبند )درجه کش قارچ

)واکس همراه با برس،  کش قارچ حاوی آب گرم آبفشان

 -یبند درجه -7بادبزن(، با استفاده از کن  کسپس خش

و  یبند )درجه کش قارچ حاوی گرم آب بدون آبفشان

 قابل مشاهده است. 1( که در شکل یبند بسته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
1. Thiabendazole (Tecto 60% Wettable powders) 
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 یشآزما یها نمونه دریافت و تیمارها محل پرتقال وبندی  درجه خط نمای کلی .1شکل 

Figure 1. General view of orange sorting line and the types of treatments and samples receiving points 
 

 ها یوهدیگر م بااز تماس  یریبرای جلوگ یوهعدد م هر

برداشت شده،  فریزر پاکت یکطور جداگانه توسط  به

ساعت  24و به مدت  شد بسته پاکت محکمدر  آنگاه

 رجةد 25±3 ییدما یانگیندرون اتاقک رشد با م

. گرفت قرار درصد 85±10 رطوبت میانگین و سلسیوس

به  یوهو م پاکت باز شددر  ساعت، 24 گذشت از پس

برای  مناسب یطروز درون اتاقک رشد با شرا 21مدت 

 برای ارزیابی، از گرفت. قرار پوسیدگی های عامل رشد

 2و میانگین شدت بیماری 1درصد رخداد یها شاخص

، 7 های شده، به فاصله ی اعمالبرای تعیین نتایج تیمارها

در اتاقک رشد  ها وهیمپس از نگهداری  روز 21و  14

زا  نوع عامل بیماری (.Fischer et al., 2009شد ) استفاده

های میکروسکپی و با استفاده از  از راه کشت و مشاهده

 ( تعیین شد.1976) Ellisشناسی مانند  منابع معتبر قارچ

 

 یش دومو انجام آزما یریگ نمونه

های شاهد و محصول نهایی  در آزمایش دوم میوه

در دو حالت  خورده واکس)پرتقال  بندی فرآیند درجه

گرم حاوی  استفاده از آبفشان آب بدوناستفاده و 

ها  میوه اندازة سه تیمار اصلی و عنوان بهکش(  قارچ

عدد درون هر جعبه(،  دوازدهشامل سه گروه بزرگ )

 بیستن هر جعبه( و کوچک )عدد درو پانزدهمتوسط )

سه تیمار فرعی در نظر  عنوان بهعدد درون هر جعبه( 

روز در  45ها مدت  حاوی میوه ةگرفته شد. جعب

سردخانه تجاری مرکبات قرار گرفت. سپس درصد 

 .شدو میانگین شدت بیماری محاسبه  رخداد

                                                                               
1. Incidence (%) 

2. Mean Disease Severity (%) 

 های مورد بررسی شاخص
 پوسیدگی میوهدرصد رخداد 

به کل  پوسیده ةیوم شمار ةکنند یینشاخص تع ینا

 .(Campbell and Madden, 1990است ) ها وهیم
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 یدگی،پوس رخداد( درصد Incidence) Iآن  در که

N و شده در اتاقک رشد قرار داده های یوهکل م شمار n 

 یده است.پوس های یوهم شمار

 
 یماریشدت بمیانگین 

صورت  به یدگیپوس نیزام ةدهند شاخص نشان ینا

از کل  گیری یانگیناست و با م یوهاز سطح م یدرصد

 (:Campbell & Madden, 1990) دیآ یم دستبه ها وهیم
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شدت میانگین MS (Mean Severity )آن  در که

 ةیوه )درصد آلودهر م یدگیشدت پوس S یدگی وپوس

گیری شده  اندازه چشمی صورت بهکه  سطح میوه

 .استاست( 

 

 ها داده وتحلیل یهتجز

 تصادفی کامل طرح قالب در آزمایش نخست بررسی

عنوان  عدد پرتقال به ده .یرفتدر سه تکرار صورت پذ

 شماربرداشت شد.  یمارهر ت یتکرار برا سهمشاهده در 

. عدد بود( 10×7×3) 210 یقتحق ینا یها نمونهکل 

 متوالی ةتهف در سه یدگیپوس های شاخص بررسی

آزمایش دوم با استفاده  لیوتحل هیتجز .پذیرفت صورت

 طرح قالب در خردشدههای  از طرح آزمایشی کرت



 223 ... از پس های بیماری گسترش بر بندی درجه فرآیند تأثیررزاقی و همکاران:  

 

 یها داده .انجام شد تکرار سه در تصادفی کامل

 دةگستر افزار صفحه نرمبا استفاده از  آمده دست به

Excel افزار  و با نرم شد آمادهSAS شد وتحلیل یهتجز .

 یلتبد یها روشاز  ها توزیع داده یساز عادی برای

 شد استفاده 1ها داده لگاریتم یاجذر  ینوس،س آرک

(Yazdi Samadi et al., 2000). 

 

 نتایج
 بیماری رخداد

 ترش یدگیو پوس 2کپک سبز یمارینخست، ب ةهفت در

 تنهاترش  یدگیپوس بیماری .(1)جدول  شدمشاهده 

هده مشاظاهر  کش قارچآبفشان آب گرم و  یماردر ت

 رخداد ینی،ماش یاتعمل یشبا افزا یطورکل شد. به

                                                                               
های رخداد پوسیدگی  سازی توزیع داده در آزمایش نخست برای عادی .1

و در هفتة دوم از لگاریتم  ها دادهترش در هفتة نخست و سوم از جذر 

یتم آرک سینوس جذر ها استفاده شد. از لگار آرک سینوس جذر داده

های رخداد کپک آبی در هفتة دوم و سوم،  ی دادهساز ها برای عادی داده

های شاخص پوسیدگی  ها برای تبدیل داده و از آرک سینوس جذر داده

 کپک سبز و کل در هفتة نخست استفاده شد.

 Italicaو  Digitataهای مختلف از جمله  جنس پنیسیلیوم به سری. 2

 digitataتنها گونة موجود در سری  P. digitatumشود.  ی میبند میتقس

های منحصر به فردی نیز دارد. ساختمان کنیدیوفور آن  است که ویژگی

ای  ها نیز بزرگ، بیضوی تا استوانه نامنظم، منشعب و بسیار بزرگ و کنیدی

که سبب پوسیدگی کپک سبز  گونه نیاشکل و به رنگ سبز زیتونی هستند. 

(Green Mold )شود در محیط کشت  میCzapek agar  رشد ضعیفی

و عامل پوسیدگی  Italicaهای سری  که یکی از گونه P. Italicumدارد. 

ای )که از این  های بیضوی تا استوانه ( است. کنیدیBlue Moldکپک آبی )

های  های صاف، که در زنجیره است(، دیواره P. Digittumنظر مانند به 

ها خاکستری تا سبز آبی است. تفاوت  اند و رنگ آن دهیکدیگر چسبی به  موازی

P.Italicum  باP. Digitatum  در وضعیت بندهای کنیدیوفورها، نحوة

است و در نهایت  دوشاخهیک به  p. Italicumانشعاب کنیدیوفورها که در 

(. در این تحقیق Frisvad & Samson, 2004رنگ پرگنه )کلونی( است )

 Geotrichumها استفاده شده است.  اسایی آناز تمایز رنگ برای شن

candidum ( قارچی است که عامل پوسیدگی ترشSour rot .است )

ها  ، بدون کنیدیوفور، کنیدیبندبندو  درنگیسفمسیلیوم این قارچ 

است،  شده قطعای کوتاه با انتهای  ، استوانهای یاخته تکرنگ،  )آرتروسپورها( بی

(. در Ellis, 1976شوند ) ها تشکیل می سهشدن ری قطعه قطعهکه از راه 

روی  دهید بیآسلسیوس، پس از گذشت دو روز ناحیة سدرجة  25-30دمای 

ی از راحت بهلهیدگی )نرم و آبدار شدن پوست( است که  صورت بهمیوه 

نیست، پس از گذشت سه روز حالت آبله مانند  صیتشخ قابلپنیسیلیوم 

بدار بودن آن از پنیسیلیوم قابل شناسایی که به دلیل بسیار نرم و آ جادشدهیا

 ای است. در حالت پیشرفتة این بیماری رنگ منطقه خراب شده زرد خامه

است  صیتشخ قابلها  است و به دلیل نبود مسیلیوم مشخص از دیگر بیماری

(Reuther et al., 1989.) 

 

کپک  (.3و  2، 1های  جدول) یافت یشافزا یزن یماریب

درصد  56/51 یانگینطور م به نخست ةسبز در هفت

 بیماری رخداد میزان نیکمتر. ساخت آلوده را ها وهیم

 تیمار در آن نیبیشتر و شاهد تیمار یها وهیم در

خط،  یاول در انتها ةهفت یانارخ داد. در پ یبند درجه

تیمار شده با  یها وهیم بین ی،بند قسمت درجه یعنی

آب گرم تیمار نشده با  یها وهیم و کش قارچگرم و  آب

 اختالف سبز، کپک رخداد میزان نظر از کش قارچو 

 .(1)جدول نداشت  ( وجودP≤05/0) یدار یمعن آماری

 این رد. یافت افزایش ها یماریب شماردوم  ةهفت در

 یزن یروی سبز و کپک آب آبی کپک یها یماریب هفته

 بیماری به آلودگی میزان (.2)جدول مشاهده شد 

 که بود درصد 65/72 ترتیب به دوم ةهفت سبز کپک

داشت.  یشدرصد افزا 9/40نخست  ةهفت به نسبت

شاهد  یمارت یها وهیم در تنها آبی کپک رخداد

روی کپک  یگسترش کپک آب وجود ینشد. باا مشاهده

فرآیند خط  یانتها یها وهیمدرصد در  90سبز تا 

 آبی کپک یانگینم رخدادمشاهده شد.  بندی درجه

 رخداد میزان نیکمتر. بود درصد 54/56 روی سبز

 نیبیشتر و شاهد تیمار به مربوط روی سبز آبی کپک

 رخدادبود.  یبند درجه یمارهایآن مربوط به ت

نخست  ةبرابر هفت 76/5هفته  ینترش در ا یدگیپوس

آن بود که  ةدهند نشانکل  یدگیبود. شاخص پوس

 یها وهیم یبند درجه یمارهایو ت نیکمترشاهد  یمارت

 یها وهیمو  کش قارچ حاوی گرم آبتیمارشده با 

 میزان نیبیشتر کش قارچ حاوی گرم تیمارنشده با آب

 .اند داشته را بیماری رخداد

 ییها وهیم درصد 96از  یشسوم ب ةهفت پایان در

 دچار بودند رسانده پایان به را بندی فرآیند درجه که

 درصد 92 واکس ةمرحل در میزان این. شدند بیماری

 ةمرحل با (P≤05/0آماری ) دار یمعن اختالف که بود

گرم  آباستفاده از  .(3نداشت )جدول  یبند درجه

 یرتأث یزاستفاده از آن ن بدونو کش  حاوی قارچ

 یانگینمنگذاشت.  زمینه یندر ا (P≤05/0) یدار یمعن

 کپک روی آبی، سبز کپک سبز، کپک افزایش میزان

ة هفت به نسبت هفته این در ترش پوسیدگی و آبی

 بوده درصد 25/17 و 9/69، 4/13، 4/5 ترتیب به پیش

 (.3و  2، 1های  )جدول است
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زمان  طول در بیماری رخداد کل شاخص یانگینم

 و 96/80، 83/78، 0/53 ترتیب به اتاقک رشددر 

 ةو هفت 7/48دوم نسبت به اول  ةهفت یشافزا یزانم

 .(2شکل ) درصد بود 7/2سوم نسبت به دوم 

 
نخست  هفتةپایان  شده در بندی درجه های پس از برداشت )درصد( میوة پرتقال بیماریرخداد  های یانگینم یسةمقا .1جدول 

 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 
First Week 

Treatment Green Mold Sour Rot Total 
S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean 
4.8 ± 9.5b 0.0 ± 0.0b 4.8 ± 9.5b Control 1 
10.7 ± 23.2b 0.0 ± 0.0b 10.7 ± 23.2b Soaking 2 
5.8 ± 20.0b 3.3 ± 13.3a 10.0 ± 30.0b Spraying 3 
10.8 ± 69.2a 0.0 ± 0.0b 10.8 ± 69.2a Wax 4 
9.2 ± 76.5a 0.0 ± 0.0b 9.2 ± 76.5a Sorting 5 
18.6 ± 76.7a 0.0 ± 0.0b 18.6 ± 76.7a Wax Without Spraying 6 
7.1 ± 85.9a 0.0 ± 0.0b 7.1 ± 85.9a Sorting Without Spraying 7 

 
دوم  هفتةپایان  شده در بندی درجه های پس از برداشت )درصد( میوة پرتقال بیماریرخداد  های یانگینم یسةمقا .2جدول 

 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 
Second Week 

Treatment Green Mold Blue Mold on Green Mold Blue Mold Sour Rot Total 
S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean 
17.2 ± 33.3c 9.5 ± 19.1c 4.8 ± 9.5a 0.0 ± 0.0b 17.2 ± 33.3d Control 1 
5.0 ± 59.7b 8.5 ± 51.4b 0.0 ± 0.0b 0.0 ± 0.0b 5.0 ± 59.7c Soaking 2 
10.0 ± 30.0c 3.3 ± 3.3c 0.0 ± 0.0b 13.3 ± 66.7a 6.7 ± 73.3bc Spraying 3 
5.8 ± 89.2a 5.8 ± 75.8a 0.0 ± 0.0b 3.3 ± 3.3b 5.8 ± 89.2ab Wax 4 
3.7 ± 96.3a 3.7 ± 96.3a 0.0 ± 0.0b 0.0 ± 0.0b 3.7 ± 96.3ab Sorting 5 
0.0 ± 100.0a 3.3 ± 93.3a 0.0 ± 0.0b 3.3 ± 3.3b 0.0 ± 100.0a Wax without spraying 6 
0.0 ± 100.0a 10.0 ± 90.0a 0.0 ± 0.0b 3.3 ± 3.3b 0.0 ± 100.0a Sorting without sprayin 7 

 
سوم  هفتةپایان  شده در بندی درجه های پس از برداشت )درصد( میوة پرتقال بیماریرخداد  های یانگینم یسةمقا .3جدول 

 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 
Third Week 

Treatment Green Mold Blue Mold on Green Mold Blue Mold Sour Rot Total 
S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean 
17.2 ± 33.3c 12.6 ± 23.8c 4.8 ± 9.5a 4.8 ± 9.5b 17.2 ± 33.3d Control 1 
5.1 ± 67.6b 1.4 ± 63.9b 0.0 ± 0.0b 4.2 ± 4.2b 5.1 ± 67.6c Soaking 2 
3.3 ± 43.3c 8.8 ± 16.7c 3.3 ± 3.3ab 13.3 ± 66.7a 6.7 ± 73.3bc Spraying 3 
3.8 ± 92.5a 5.8 ± 89.2a 0.0 ± 0.0b 5.8 ± 10.0a 3.8 ± 92.5ab Wax 4 
0.0 ± 100.0a 0.0 ± 100.0a 0.0 ± 0.0b 7.4 ± 7.4b 0.0 ± 100.0a Sorting 5 
0.0 ± 100.0a 3.3 ± 96.7a 3.3 ± 3.3ab 12.0 ± 26.7ab 0.0 ± 100.0a Wax without spraying 6 
0.0 ± 100.0a 3.3 ± 96.7a 0.0 ± 0.0b 3.3 ± 3.3b 0.0 ± 100.0a Sorting without spraying 7 

 صد ندارند.در5ی در سطح احتمال دار یمعنتفاوت  )به روش دانکن (های همسان در هر ستون از نظر آماری ی با حرفها نیانگیم
Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability (by using Duncan). 

 

 بیماری میانگین شدت

نخست،  هفتة پایان در سبز کپک بیماری میانگین شدت

بود  80/68و  61/63، 48/32 یبدوم و سوم به ترت

 کپک بیماری میانگین شدت مقادیر نگینمیا (.4)جدول 

بوده  24/16 و 49/12، 0 مختلف تیمارهای سبز روی آبی

آن  ةدهند نشان یشدت گسترش کپک آبمیانگین است. 

 و نشده شداول موفق به ر ةکپک در هفت یناست که ا

از  یدوم آن هم در شمار معدود هفتة از آن رشد آغاز

سوم  هفتة در ماریبی این اصلی پیشرفت وبوده  یمارهات

شدت میانگین  یترش دارا یدگیرخ داده است. پوس

نخست، دوم و  ةدر هفت یبترتبه 58/6و  87/2، 43/0

 .(6و  5، 4های  )جدول بود یشسوم آزما
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نخست  هفتةپایان  سورت شده در های پس از برداشت )درصد( میوة پرتقال بیماریشدت متوسط  های یانگینم یسةمقا. 4جدول 

 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 
First Week 

Treatment Green Mold Sour Rot Total 
S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean 
3.7 ± 6.7c 0.0 ± 0.0b 3.7 ± 6.7c Control 1 
6.7 ± 13.3c 0.0 ± 0.0b 6.7 ± 13.3c Soaking 2 
0.5 ± 4.2c 1.2 ± 3.0a 0.9 ± 7.2c Spraying 3 
6.7 ± 37.2b 0.0 ± 0.0b 6.9 ± 36.9b Wax 4 
13.5 ± 55.7ab 0.0 ± 0.0b 13.5 ± 55.7ab Sorting 5 
11.8 ± 40.8ab 0.0 ± 0.0b 11.8 ± 40.8ab Wax without spraying 6 
3.3 ± 69.4a 0.0 ± 0.0b 3.3 ± 69.4a Sorting without spraying 7 

 
 دوم هفتةپایان  سورت شده در های پس از برداشت )درصد( میوة پرتقال بیماریشدت متوسط  های یانگینم یسةمقا. 5جدول 

 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 
Second Week 

Treatment Green Mold Blue Mold on Green Mold Blue Mold Sour Rot Total 
S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean 
12.6 ± 21.7c 1.3 ± 2.6d 2.7 ± 5.2a 0.0 ± 0.0b 15.1 ± 27.0c Control 1 
8.9 ± 50.9b 3.4 ± 8.9c 0.0 ± 0.0b 0.0 ± 0.0b 8.9 ± 50.9b Soaking 2 
2.2 ± 6.9c 0.3 ± 0.3d 0.0 ± 0.0b 3.0 ± 19.2a 2.1 ± 26.1c Spraying 3 
6.0 ± 82.5a 0.4 ± 11.3bc 0.0 ± 0.0b 0.2 ± 0.2b 6.1 ± 82.6ab Wax 4 
4.5 ± 95.6a 0.9 ± 26.6a 0.0 ± 0.0b 0.0 ± 0.0b 4.3 ± 95.7a Sorting 5 
1.2 ± 91.0a 4.1 ± 18.4ab 0.0 ± 0.0b 0.1 ± 0.1b 1.3 ± 91.4a Wax without spraying 6 
2.0 ± 96.7a 4.0 ± 19.2ab 0.0 ± 0.0b 0.7 ± 0.7b 2.2 ± 97.4a Sorting without spraying 7 

 
سوم  هفتة پایان ده درسورت ش های پس از برداشت )درصد( میوة پرتقال بیماریشدت متوسط  های یانگینم یسةمقا. 6جدول 

 در اتاقک رشد نگهداری
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 
Third Week 

Treatment Green Mold Blue Mold on Green Mold Blue Mold Sour Rot Total 
S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean S.E. ± mean 
14.1 ± 27.0c 1.8 ± 14.1cd 2.9 ± 5.7a 0.1 ± 0.3b 17.0 ± 32.9d Control 1 
6.0 ± 66.1b 3.3 ± 9.5bc 0.0 ± 0.0b 0.83 ± 0.8b 5.4 ± 67.0bc Soaking 2 
1.8 ± 9.1c 0.6 ± 0.8d 1.0 ± 1.0ab 10.8 ± 37.0a 9.4 ± 47.1cd Spraying 3 
4.7 ± 86.4a 2.3 ± 14.1b 0.0 ± 0.0b 1.6 ± 2.3b 6.0 ± 88.8ab Wax 4 
0.7 ± 99.3a 1.3 ± 28.7a 0.0 ± 0.0b 0.7 ± 0.7b 0.0 ± 100a Sorting 5 
1.9 ± 94.5a 2.9 ± 24.4a 1.3 ± 1.3ab 2.4 ± 4.2ab 0.0 ± 100a Wax without spraying 6 
0.8 ± 99.3a 2.5 ± 22.2a 0.0 ± 0.0b 0.7 ± 0.7b 0.1 ± 99.9a Sorting without spraying 7 

 درصد ندارند.5ی در سطح احتمال دار یمعنتفاوت  )به روش دانکن (های همسان در هر ستون از نظر آماری ی با حرفها نیانگیم
Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability (by using Duncan). 

 

 دار یمعن یرتحت تأث یصفات مورد بررس همة

 ها نیانگیم ةمقایس. اند داشته ( قرارP ≤ 05/0) تیمارها

 یزا یماریب عامل میانگین شدت ،آن است ةدهندنشان

و  71/21، 67/6) نیکمتر ورودی تیمار در سبز کپک

و در  نخست، دوم و سوم( ةترتیب برای هفت به 95/26

کش  بدون آب گرم حاوی قارچ یبند درجه یمارت

به ترتیب  3/99و  73/96، 43/69) میزان نیبیشتر

های  )جدولاست  نخست، دوم و سوم( بوده ةبرای هفت

 یزا یماریبعامل  ،دوم و سوم ةهفتدر  .(6و  5، 4

کپک  روی یافته گسترش یاصورت منفرد  به یکپک آب

 های عامل همةشدت میانگین  ؛شدسبز مشاهده 

شامل کپک ی، کپک آب یجز گسترش تنها بهزا  بیماری

میانگین ترش و  یدگی، پوس1روی سبز یسبز، کپک آب

 کمینه ورودی تیمار در زا، بیماری های عامل کلشدت 

                                                                               
هایی که  را آلوده ساخته، آنگاه در قسمت وهیسبز مدر آغاز کپک  .1

شتر توسط کپک سبز آلوده شده بود کپک آبی گسترش یافته، که این پی

 عنوان کپک آبی روی سبز ارائه شده است. جداگانه و به صورت بهموضوع 
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 که ییها وهیمبدون آبفشان ) یبند درجه یمارهایت در و

 بیشینه ،(اند نشده شسته کش آب گرم حاوی قارچ با

 برای یبند درجه تیمارهای موارد، بیشتر در گرچه بود،

کش و  شسته شده با آب گرم حاوی قارچ یها وهیم

آب گرم حاوی  با که ییها وهیم برای ینهمچن

 آماری دار یمعن اختالف ،اند نشده تیمار کش قارچ

 عامل شدت یها نیانگیم ةمقایس. اند نداشته

نخست مشخص  ةهفت در ترش سیدگیپو زای بیماری

 یرتأث یماریب ینابر آبفشان  یمارت تنهاکه  سازد یم

 تیمارهای باشستشو و آبفشان  یمارهای. تاستداشته 

 اختالف یبند درجه و آبفشانواکس بدون  واکس،

با توجه به نتایج، . دارند (P≤05/0ی )آمار دار یمعن

ند فرآی یاتعمل یشبا افزا کردتوان استنباط  می

 یشافزا یزن ها یماریشدت بمیانگین  ،بندی درجه

میانگین  نیکمتربدین ترتیب . (2یافت )شکل خواهد 

 تیمار ین آن دربیشترشاهد و  تیمار در بیماری شدت

 بیماری میانگین شدت روند. مشاهده شد ،یبند درجه

 (.2است )شکل  یشیروند افزا یک یززمان ن طول در
 

 
گیری  بندی بر پایة متغیرهای مختلف اندازه درجه خطمراحل مختلف  های پرتقال در طول زمان در ریکل بیما پیشرفت .2شکل 

 .(B) بیماری میانگین شدت و (A) بیماری: میزان رخداد
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). 
 

های  شدت بیماری در میوه نو میانگی رخداد

 شده در سردخانه )آزمایش دوم( نگهداری

روزه، اختالف میان  45انبارمانی  ةدر پایان دور

فرآیند تیمارهای اصلی )شاهد و محصول نهایی 

استفاده از  دونبدر دو حالت استفاده و  بندی درجه

و شدت  رخداد پایةکش( بر  گرم و قارچ آبفشان آب

. میزان (7)جدول ( بود P≤01/0دار ) پوسیدگی، معنی

های تیمار  و شدت متوسط پوسیدگی در میوه رخداد

؛ به این (8)جدول از دو تیمار دیگر بود  کمترشاهد 

 0/52و  6/58های شاهد، به ترتیب  ترتیب که میوه

فرآیند ی نسبت به محصول نهایی مترک رخداددرصد 

استفاده و استفاده از  بدون در دو حالت بندی درجه

 یانگینکش داشتند. شدت م گرم و قارچ آبفشان آب

درصد  8/76و  2/68پوسیدگی تیمار شاهد به ترتیب 

 بندی فرآیند درجهاز تیمارهای محصول نهایی  کمتر

گرم  ن آباستفاده و استفاده از آبفشا بدوندر دو حالت 

داری روی  معنی ریتأثمیوه  ةکش بود. انداز و قارچ

 (.7نداشت )جدول پوسیدگی  و شدت رخداد
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 . تجزیة واریانس )میانگین مربعات( درصد رخداد و شدت بیماری پرتقال پس از انبارمانی در سردخانه7جدول 
Table 7. Variance analysis (mean square) incidence and mean disease severity of orange after cold storage 

Mean Disease Severity (%) Incidence (%) df S.O.V 
819.82 * 5279.22 ** 2 Sorting 

92.41 ns 26.95 ns 6 Error Sorting 

60.07 ns 121.84 ns 2 Size 
176.57 ns 61.19 ns 4 Sorting × Size 

117.10 65.04 12 Error 
55.29 13.45 - Cv 

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

 
 شده پس از انبارمانی در سردخانه سورت میوة پرتقال های پس از برداشت بیماری های شاخص یها یانگینم یسةمقا .8جدول 

Table 8. Mean comparison of the post- harvest disease indices of sorted orange fruit after cold storage 
Mean Disease  

Severity (%) 
Incidence Factor B  

Mean Disease  

Severity (%) 

Incidence 

(%) Factor A 

22.68 a 56.36 a Small  6.42 b 32.71 c Control 
18.55 a 59.84 a Medume  20.19 a 79.01 a Sorted fruit without hot water and fungicide spraying 

17.49 a 63.71 a Large  27.72 a 68.19 b Sorted fruit with hot water and fungicide spaying 

 درصد ندارند.5ی در سطح احتمال دار یمعنتفاوت  )به روش دانکن (های همسان در هر ستون از نظر آماری ی با حرفها نیانگیم
Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability (by using Duncan). 

 

 بحث

 بسیار سریع کپکرشد  شرایط، بودن فراهم دلیل به

 شرایط نیازمند آبی کپک گسترش. است رخ دادهسبز 

 ،تر نییپا دمای در قارچ این است سبز کپک با متفاوتی

امر  ینا یلدل دارد؛ یبیشتر رخداد سبز کپک به نسبت

در  یکاهش رشد کپک سبز و امکان رشد کپک آب

در  لیدل ینبه هم(. Brown, 2011) است یینپا یدما

کپک سبز شده  یعمغلوب رشد سر یباال کپک آب یدما

 یرو یماریعامل ب یکعنوان  به یتو درنها

 شده، آلوده سبز کپک به که میوه از هایی قسمت

در پیشاور پاکستان برای پرتقال  .ابدی یم گسترش

و  10، 5خونی که پس از اعمال تیمار دمایی )دماهای 

روز  25مدت  روز( به 45به مدت  سلسیوس جةدر 20

و میانگین شیوع  بیشتریندر محیط نگهداری شده، 

و میانگین  بیشترینو  درصد 22/27و  70کپک سبز 

و  37/76شیوع کپک آبی روی پرتقال خونی به ترتیب 

(. Rab et al., 2012درصد گزارش شده است ) 06/33

 Rab et al. (2012)تحقیق با نتایج این علت اختالف 

که در  یا گونه بهمربوط باشد  تواند به منطقه می

کالیفرنیای آمریکا نیز پوسیدگی ناشی از کپک آبی 

 ,Brownاز کپک سبز بیان شده است ) کمتربسیار 

2011.) 

 همة برای زمان طول در بیماری رخداد روند

اختالف در  رغم به (.2)شکل  بود افزایشی تیمارها

 یها هفته درآن  یشافزا ینهمچن رخداددرصد 

با  یماریب رخدادکه شتاب  استمشخص  مختلف،

 معنی بدان این. (2است )شکل  یگذشت زمان کاهش

 ،دارد افزایشی روندی بیماری رخداد گرچه که است

 یمشخص روند یزمان ةدر باز یشافزا یزانم یکنل

بیماری )کپک سبز و  رخدادمتوسط  دارد. یکاهش

های خونی که پس اعمال تیمار  آبی( برای پرتقال

به مدت  سلسیوس ةدرج 20و  10، 5)دماهای  دمایی

روز در دمای محیط نگهداری  25روز( به مدت  45

و  9/43، 6/30، 6/20، 3/13، 3/8شدند، به ترتیب 

نگهداری  25و  20، 15، 10، 5، 0 یروزهابرای  0/65

( که یک روند Rab et al., 2012گزارش شده است )

 .ارددتحقیق این های  با یافته همخوانافزایش 

 یطورکل به یزن شدت متوسط بیماری ییراتتغ

آن با گذشت زمان کاهش  یبش یکناست ل یشیافزا

و شدت متوسط در  رخداددرصد  ین. اختالف بابدی یم

 ها کپکآن است که  ةدهند نشان یماریب ینا زمینة

ها از  یشدت آلودگ یکنل اند، را آلوده ساخته ها وهیم

 بوده است. کمتر رخداددرصد 

 زا بیماری های عاملکل  و شدت رخداد سیبرر

شستشو  ةپس از مرحل یوهآن است که م ةدهندنشان

 شمار یشگرچه با افزا .شود یم یماریمبتال به ب

 یکنل ؛ابدی یم افزایش آلوده یها وهیمدرصد  یاتعمل

 ها آن بین آماری دار یمعنموارد اختالف  بیشتردر 
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اسپور را  و یسهوجود ندارد. گرچه برس زدن، حذف ر

 یشمارباز هم ممکن است  وجود ینباا ،دهد یم یشافزا

 ,Montero) شودمشاهده  یوهبر سطح م یسهاسپور و ر

 کش قارچ بهتر نفوذ باعث نیز گرم آب همچنین(. 2010

 & Riederer) شود یم (کوتیکول) راه پوستک از

Schreiber, 1995 ،)که شامل تنها  ییها زخم لیکن

 یعفونت کاف یک یجادا یبرا باشد چربی ةغدچند 

که  رسد یمبه نظر  رو ین(. ازاBrown, 1994است )

 مناسب دسترسی امکان مانده یباق یو اسپورها ها یسهر

 بسیاری با تحقیقاین  نتایج. اند افتهی را زخم مکان به

 ;Palou, 2001; Smilanick et al., 1997) ها قیتحق از

Shekari et al., 2012 )بنا  آن دلیل که دارد مغایرت

 کاربرد تواند یم Smilanick et al. (1997) تحقیق بر

 یها هیجدامقاومت  ی،سم مصرف میزاننظر  از نادرست

زمان اعمال آن  آب گرم و مدت یکپک به سم، دما

 30 یمارپس از ت یمازالیلا ةماند باقی میزانبوده باشد. 

 کپک ییزا هاگ کنترل برای گرم آب در یا هیثان 60تا 

 یمارسم پس از ت ینا ةماند باقی ولی است کافی سبز

 ییزا هاگکنترل مؤثر  یدر آب گرم برا یا هیثان 15

. است نیز واکس به سم نکرد اضافه نیازمند سبز کپک

 9/7ماندن  یباق یازمندمقاوم ن یها هیجداکنترل 

 گزارش شده است یوهم تریل یلیم بر ایمازلیل گرم یلیم

(Smilanick et al., 1997) از  یشمار. گرچه

آن است که ممکن است واکس  ةدهند نشان ها همشاهد

از جوانه  بازدارندة راه جلوگیری یکعنوان  به یی،تنها به

 از ناشی پوسیدگی ،ها وهیمزدن اسپورها و آلوده شدن 

 ؛(Waks et al., 1985را کاهش دهد ) یسبز و آب کپک

 نشاندر دسترس است که  یزن یهای بررسی یکنل

طور  به (Carnaubaواکس کارنوبا ) ،دهد یم

فاسد شده را  ینتانگار های یوهم شمار یتوجه  شایان

 ی(. در بررسMontero, 2010داده است ) یشافزا

 یدگیپوس یزانکه م شدهعنوان  نیز انار یدگیپوس

که  هایی یوهخورده نسبت به م واکس یها وهیم

 ریگی چشمطور  بودند به یدهند یاتیعمل گونه یچه

 Montero (2010). (Shakeri et al., 2007) بود بیشتر

واکس بر عامل  یحفاظتتأثیر از  یامر را ناش ینا یلدل

روی  زا یماریب عامل تثبیت افزایش همچنین ،زا یماریب

 یکروسکوپکه با م یری. تصاودانسته است میوه سطح

شدن  یدهپوش ةدهند نشان یزگرفته شده ن یالکترون

(. به Montero, 2010اکس است )توسط و ها یسهر

عکس تصور مرسوم که  یقتحق ینا ةیجنت یلدال ینهم

استفاده از آب گرم، سم و واکس را مؤثر در کاهش 

مرکبات  یژهو و به ها وهیم در پوسیده یها وهیمدرصد 

 .دارد یم بیان را دانند یم

 ورودی، مراحل در کل پوسیدگی رخداد متوسط

 ،59/67 ،33/33 یبند جهدر و واکس آبفشان، شستشو،

 بیشتر یلیبوده است که خ 00/100و  5/92 ،33/73

 رخداد ةدوسال میانگین برای شده اعداد گزارش از

مراحل  یبرا یلدر برز یاپرتقال رقم والنس یها یماریب

 و یبند بسته میز زدایی، سبز شستشوی،)شاهد(،  ورود

درصد  9/1 و 1/2، 6/2، 6/1، 8/1 یببه ترت جعبه،

(Fischer et al., 2009) در هر دو تحقیق . است

شاهد رخ  یها وهیم در بیماری رخداد میزان نیکمتر

فرآیند مثبت  ریتأث ةدهند نشانه است که داد

 تفاوتبیماری است.  رخدادبر افزایش  بندی درجه

منابع  دیگربا  یقتحق این )شاهد( در یورود ةمرحل

(Fischer et al., 2009; Rab et al., 2012 ) یانگربنیز 

 یرانیاست. باغداران ا یرانمرکبات در ا یدمشکل تول

پس از برداشت نداده و  ها و هدررفت آسیببه  یتیاهم

 یشمنظور افزا به یوهدر دوران رشد م یاقدام یچه

امر  ینا ةنتیج. دهند ینمآن انجام  یانبارمان یتقابل

 .است انبارمانی در فرآیندمحصول  ینا یهدر رفت باال

 این بیماری در رخدادسوی دیگر درصد باالی  از

اختالف زیاد آن با میزان گزارش شده برای تحقیق و 

این صنعت در  های کاستیبیانگر مشکالت و  برزیل،

 ها برسنوع  مانندنامناسب  تجهیزات .ایران است

(Njombolwana et al., 2013)، و نامناسب ةاستفاد 

 ,.Njombolwana et alو واکس ) سموم از ناکافی

 مواردی هستند قارچی یها هیجدامقاومت  و (2013

 یها وهیم رفت هدر باالی میزان توانند یم که

های  یافته با ها آن یدو اختالف شد شده بندی درجه

، دارند یان( را بFischer et al., 2009) دیگر تحقیقات

 .ی استبیشترلیکن اثبات آن نیازمند تحقیقات 

های ارگانیک که با آب  الاسکن میکروسکوپی پرتق

زنی شده بودند، نشان داد که واکس طبیعی  گرم برس

ها با آن پوشانده  ها و روزنه و ترک شده پخشمیوه 
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کاهش یافته است  مارگرهایباند، در نتیجه ورود  شده

(Porat et al., 2000 .)Williams et al. (1994)  نیز

ند که آب گرم سبب حذف آلودگی و حفظ کردبیان 

 کردکیفیت پرتقال والنسیا شده است؛ لیکن باید توجه 

که این موضوع با دمای آب مورد استفاده رابطه دارد. 

دقیقه در  سههای نارنگی به مدت  نتایج قرار دادن میوه

، سلسیوس ةدرج 50-54آب گرم نشان داد که دمای 

 ةدرج 56ه، دمای کردواکس سطحی را صاف 

شده و دمای تا حدی موجب حذف واکس  سلسیوس

ه است کردآن را حذف  یطورکل به سلسیوس ةدرج 58

(Schirra & D'hallewin, 1997 با توجه به اینکه .)

-50شده در این آزمایش،  گرفته به کاردمای آب گرم 

رسد این  بوده است و به نظر می سلسیوس ةدرج 45

 های عاملن واکس سطحی و حذف کرددما برای صاف 

در کاهش پوسیدگی  یریتأث، لذا زا کافی نبوده بیماری

 نداشته است.

 

 گیری نتیجه

 مربوط به کپک سبز، یببه ترت رخداد یزانم نیبیشتر

 

کپک  یتنها ترش و در یدگیروی سبز، پوس یکپک آب

بیماری و  رخداد یها شاخصبا گذشت زمان  .بود یآب

 یزانم یکنل داشته، افزایش بیماری متوسط شدت

 بود. کاهنده یکسانی یزمان های هدر فاصل یشافزا

 افزایش ماشینی عملیات افزایش با ها بیماری میزان

آن  ةدهندنشان پوسیدگی کل شاخص داشت. بررسی

 یماریشستشو مبتال به ب ةپس از مرحل یوهم ،است

درصد  یاتعمل شمار یشگرچه با افزا .شود یم

موارد  بیشتردر  یکنل ؛ابدی یم افزایش آلوده یها وهیم

 .شتوجود ندا ها آن بین آماری دار یمعناختالف 

، در بندی درجه ةنتایج این پژوهش، مرحل بنا بر

پس از  یها یماریب، عامل گسترش کنونیوضعیت 

 آسیبدر اثر  یقو احتمال بهبرداشت است. این وضعیت 

، ممکن ها قارچبه پوست میوه، با ایجاد محل نفوذ 

 قسمت یاندر پا یدگیپوس یزانازآنجاکه مشود.  می

 و اهمیت دارد بندی بسته یها کارگاه یبرا یبند درجه

با  یسهدر مقا یدگیپوس خط، به میوه ورود صورت در

 آن بهتر ابدی یم یشنخورده )شاهد( افزا دست ةیوم

 شوند. انبار یورز دست عملیات بدون ها وهیم که است
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