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 چکیذُ

تذیي هٌظَر اًگَر . ّای گیاّی ػلف لیوَ ٍ زیرُ ظثس هَرد تررظی قرار گرفتتِ هٌظَر تْثَد ػور اًثاری اًگَر ػعکری، تاثیر اظاًط

ٍ  Cymbopogon spp (22ظخت در فصل ترداؼت تْیِ ٍ پط از تیوار تا اظاًط ػلف لیوَ ػعکری در یکی از تاکعتاى ّای هٌطقِ ظی

درجِ ظاًتی  4تِ ظردخاًِ تا دهای ( هیکرٍلیتر در لیتر 022  ٍ1222) L. Cuminum cyminumاظاًط زیرُ ظثس  ٍ( هیکرٍلیتر در لیتر 42

آزهایػ تِ صَرت فاکتَریل در قالة طرح کاهالً تصادفی در . رٍز ًگِ داری ؼذًذ 62هٌتقل ٍ تِ هذت دسصذ  80 -85 گراد ٍ رطَتت

هیساى ظفتی گَؼت هیَُ، درصذ ریسغ حثِ ّا، تازگی چَب هحَر  ّای گیاّی ترظاًطًتایج ًؽاى داد کِ تاثیر ا. ظِ تکرار اجرا ؼذ

ًتایج هقایعِ هیاًگیي ّا ًؽاى داد کِ تیوارّای اظاًط زیرُ ظثس . هؼٌی دار تَدُ اظت% 1خَؼِ ٍ هیساى کاّػ ٍزى هیَُ درظطح احتوال 

چٌیي توام ّن. ّا گردیذثت تِ ؼاّذ هَجة افسایػ ظفتی گَؼت حثِهیکرٍلیتر در لیتر ًع 42ٍ  22هیکرٍلیتر درلیتر ٍ ػلف لیوَ  1222

ای ؼذى چَب هحَر خَؼِ ٍ هیساى کاّػ ٍزى  تیوارّای اظاًط گیاّی ًعثت تِ ؼاّذ هَجة کاّػ درصذ ریسغ حثِ، تاخیر در قَُْ

 .َر ػعکری قاتل تَصیِ اظتتراظاض ًتایج ایي پصٍّػ کارترد اظاًط ّای گیاّی جْت تْثَد ػور اًثاری اًگ. هیَُ گردیذًذ

 .  اظاًط، اًگَر ػعکری، زیرُ ظثس، ػلف لیوَ، ػور اًثاری :ٍاشگاى کلیذی
 

 هقذهِ
ای تاال هَسد کـت ٍ  کـت ٍ ّن اسصؽ اقتصادی ٍ تغزیِ تشیي هحصَالت تاغی دس دًیاػت کِ ّن اص لحاظ ػطح صیش اًگَس اص هْن

لیت هصشف آى تِ طشق هختلف اص جولِ تاصُ خَسی ٍ تْیِ کـوؾ، کٌؼاًتشُ اسصؽ ایي هحصَل تِ لحاظ قات. کاس ٍاقؽ ؿذُ اػت

تا  25دّذ  آهاسّا ًـاى هی(. 1385غَْسی ٍ ّوکاساى، )ّای تخویشی، هشتا، ؿیشُ ٍ سٍغي تزس اًگَس تؼیاس تاالػت  آب هیَُ، فشآٍسی

هیذاًی ٍ ّاؿوی، )تاؿذ  هی% 27ًگَس ایي ضایؿات سًٍذ کِ دس هَسد ا ّای تاصُ پغ اص تشداؿت اص تیي هی ّا ٍ ػثضی دسصذ هیَُ 80

کیلَگشم دس ّکتاس ٍ  30635ّکتاس ٍ هیاًگیي ؾولکشد آى  5/666دس اػتاى کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ ػطح صیشکـت اًگَس آتی (. 1376

ّکتاس  2/2331اًگَس دین  چٌیي ػطح صیشکـتّن. تاؿذ کِ تاالتشیي ساًذهاى تَلیذ آتی کـَس سا داسد تي هی 31504هیضاى تَلیذ هؿادل 

تاؿذ کِ ػَهیي هحصَل تاغی دس ایي اػتاى هحؼَب  تي هی 13980کیلَگشم دس ّکتاس ٍ هیضاى تَلیذ هؿادل  6395ٍ هیاًگیي ؾولکشد 

 (. 1387آهاسًاهِ هحصَالت تاغی، )گشدد  هی

 هَاد اص ًکشدى ًیاصهٌذ اػتفادُ خَد ایي کِ اػت افضایؾ تِ سٍ اًؼاى دسػالهتی ّا آى ًقؾ دلیل تِ اسگاًیك هیَُ ٍ ػثضی تَلیذ

 تشکیثات ٍ سٍد هی کاس تِ ایي هحصَالت حفع جْت هختلفی ّایسٍؽ .تاؿذهی اص تشداؿت پغ ٍ تَلیذ خالل دس ؿیویایی
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 .گشدًذ هؿوَل ّای جایگضیي سٍؽ تَاًٌذهی اکؼیذاًی آًتی ٍ هیکشٍتی ضذ قاسچی، ضذ تِ خَاف تَجِ تا (اػاًغ ّا)طثیؿی

 اًذؿذُ ٍاقؽ تَجِ هَسد جْاًی دس ؾشصِ ّؼتٌذ تیَلَطیکی تجضیِ قاتل ٍ آیٌذ هی دػت تِ گیاّاى ؾالی اص کِ گیاّی ّایاًغاػ

(. 1997ّوکاساى، ٍ هاػیاع) تاؿٌذ هی ػثضی ٍ هیَُ هٌػَس اًثاسداسی تِ ػٌتضی ؿیویایی هَاد جایگضیٌی جْت تٌاتشایي اًتخاب خَتی

ّای کیفی ٍ ؾوش پغ اص تشداؿت اًگَس سقن ؾؼکشی تَد  ُ اص هَاد طثیؿی تی خطش جْت تْثَد ٍیظگیّذف اص پظٍّؾ حاضش، اػتفاد

 .خَسی دس هٌطقِ ػی ػخت اػتاى کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ هی تاؿذ کِ یکی اص اسقام اًگَس تاصُ
 

 ّا هَاد ٍ رٍغ

ػالن ٍ ؾاسی اص تیواسی ٍ آفات دس یکی اص  ّای اص دسختچِ( Vitis vinifera L. cv. Askari)ّای یکذػت اًگَس ؾؼکشی  خَؿِ

ایي پظٍّؾ تِ صَست آصهایؾ فاکتَسیل، . ػخت تا قیچی اػتشیل ؿذُ تشداؿت ٍ تِ آصهایـگاُ اًتقال دادُ ؿذّای هٌطقِ ػی تاکؼتاى

هیکشٍلیتش  1000ٍ  800)فاکتَس اٍل ؿاهل ػطَح هختلف تیواس اػاًغ صیشُ ػثض . دس قالة طشح کاهالً تصادفی دس ػِ تکشاس اًجام ؿذ

  ٍ فاکتَس دٍم هذت صهاى اًثاسی تَد کِ اتتذا هحلَل (آب هقطش)، ؿاّذ (هیکشٍلیتش دس لیتش 40ٍ  20) ، تیواس اػاًغ ؾلف لیوَ(دس لیتش

تیواس  (غَطِ ٍس) شٍف هحتَی هحلَل تِ صَست جذاگاًِغدقیقِ دس  20ّا دس هذت صهاى  ّای اػاًؼی سا آهادُ ًوَدُ ٍ ػپغ خَؿِ

ّای اص  ّا پغ اص تیواس، دس جشیاى َّا خـك ؿذُ ٍ ػپغ دس جؿثِ خَؿِ. ، اػتفادُ ؿذ20تِ هٌػَس جزب تْتش هحلَل اص تَیي. ؿذًذ

 60دسصذ هٌتقل ؿذًذ کِ دس دٍسُ اًثاسداسی  80 -85گشاد ٍ سطَتت  دسجِ ػاًتی 4ای قثل آهادُ ؿذُ قشاس گشفتِ ٍ تِ ػشدخاًِ تا ده

ّا  ّا ٍ هقایؼِ هیاًگیيکلیِ هحاػثات آهاسی هشتَط تِ تجضیِ ٍاسیاًغ دادُ. د ریل هَسد اسصیاتی قشاس گشفتسٍصُ، صفاتی ؿاهل هَاس

 .سػن گشدیذExcel  کلیِ ًوَداسّا تا ًشم افضاس. صَست گشفتِ اػت MSTAT-Cای داًکي تا ًشم افشاص  تا آصهَى چٌذداهٌِ

 ظفتی گَؼت هیَُ.1

 .ػاخت کـَس آهشیکا هیضاى ػفتی گَؿت هیَُ هحاػثِ گشدیذ  Texture Analyzerتا اػتفادُ اص دػتگاُ 

 ّا درصذ ریسغ حثِ.2

ػاًتی هتشی اص دػت قشاس دادُ ٍ تِ صَست  5کِ خَؿِ ّای اًگَس سا دس فاصلِ ( 1387)تا اػتفادُ اص سٍؽ حؼیٌی فشّی ٍ ّوکاساى 

ؿذُ ٍ تؿذاد حثِ ّای کل سا ؿواسؽ ًوَدُ ٍ دسصذ سیضؽ  یکٌَاخت ػِ تاس تِ ّش خَؿِ ضشتِ ٍاسد کشدُ ٍ تؿذاد حثِ ّای سیضؽ

 (. 1387حؼیٌی فشّی ٍ گَدسصی، )حثِ ّا هحاػثِ گشدیذ 

 تازگی چَب خَؼِ. 3

ای ؿشٍؼ قَُْ -1هحَس خَؿِ ػثض،  -0)، دسجِ قَُْ ای ؿذى چَب خَؿِ ّا ( 2010) ّوکاساى تا اػتفادُ اص سٍؽ هاّاجاى ٍ 

 .ثثت گشدیذ( ایکاهالً قَُْ هحَس خَؿِ -2ؿذى هحَس خَؿِ، 

 درصذ کاّػ ٍزى هیَُ.4

ٍ پغ اص پایاى هذت صهاى اًثاسی، ًوًَِ ّای ( ٍصى اٍلیِ ) ًوًَِ ّای ّش تیواس قثل اص قشاس گشفتي دس ػشدخاًِ تَصیي ٍ ثثت گشدیذًذ 

 .َُ هحاػثِ ؿذٍ دسصذ کاّؾ ٍصى هی( ٍصى ثاًَیِ ) ّشتیواس اص ػشدخاًِ خاسج ٍ هجذداً تَصیي ٍ ثثت گشدیذ 
 

 ٍ تحث ًتایج

 ظفتی گَؼت هیَُ.1

جذٍل )داس تَد  هؿٌی% 1ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد کِ تأثیش اػاًغ صیشُ ػثض ٍ ؾلف لیوَ تش ػفتی گَؿت هیَُ دس ػطح احتوال 

       هیکشٍلیتش دس لیتش  40 ّا ًـاى داد کِ تیـتشیي ػفتی گَؿت هیَُ هشتَط تِ تیواس اػاًغ ؾلف لیوَ ًتایج هقایؼِ هیاًگیي(. 1
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کِ تا ًتایج پظٍّؾ ّای ٍصال طلة ( 1ًوَداس)تَد  (هگاطٍل 9/1) هشتَط تِ تیواس ؿاّذػفتی گَؿت هیَُ ٍ کوتشیي  (هگاطٍل 2/3)

 .قت داؿتاتهط( 1387)ٍ اصغشی هشجاًلَ ٍ ّوکاساى ( 1388)ٍ ّوکاساى 

 

 

 
 

 
 

اثر تیوار ّای اظاًط زیرُ ظثس ٍ ػلف لیوَ تر ظفتی گَؼت هیَُ .1ًوَدار   

.ظتَى ّای دارای حرٍف هؽترک در ظطح یک درصذ آزهَى داًکي اختالف هؼٌی داری ًذارًذ  

 درصذ کاّػ ٍزى هیَُ.2

ؾلف لیوَ تش هیضاى اص ًػش تأثیش اػاًغ صیشُ ػثض ٍ % 1داسی دس ػطح احتوال  تش اػاع ًتایج جذٍل تجضیِ ٍاسیاًغ، اختالف هؿٌی

ّا، ًـاى داد کِ تیـتشیي دسصذ کاّؾ ٍصى هیَُ  ًتایج جذٍل هقایؼِ هیاًگیي. ّا ًؼثت تِ ؿاّذ ٍجَد داؿت دسصذ کاّؾ ٍصى هیَُ

 %(7/3) هیکشٍلیتش دس لیتش 40ٍ کوتشیي دسصذ کاّؾ ٍصى هشتَط تِ تیواس اػاًغ ؾلف لیوَ  %(1/7) هشتَط تِ تیواس ؿاّذ

 .هطاتقت داؿت( 1387)ٍ اصغشی هشجاًلَ ٍ ّوکاساى ( 1388)تا ًتایج پظٍّؾ ّای ٍصال طلة ٍ ّوکاساى  کِ( 2ًوَداس)تَد

 
اثر تیوار ّای اظاًط زیرُ ظثس ٍ ػلف لیوَ تر درصذ کاّػ ٍزى هیَُ .2ًوَدار   

.ظتَى ّای دارای حرٍف هؽترک در ظطح یک درصذ آزهَى داًکي اختالف هؼٌی داری ًذارًذ  

 خَؼِتازگی چَب .3

داس تَد  هؿٌی% 1ًتایج تجضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد کِ تأثیش اػاًغ صیشُ ػثض ٍ ؾلف لیوَ تش تاصگی چَب خَؿِ دس ػطح احتوال 

هشتَط تِ تیواسّای اػاًغ صیشُ ػثض ٍ ؾلف لیوَ  ّا ًـاى داد کِ تیـتشیي دسجِ تاصگی چَب خَؿِ ًتایج هقایؼِ هیاًگیي(. 1جذٍل )

 ٍ کوتشیي دسجِ تاصگی چَب خَؿِ هشتَط تِ تیواس ؿاّذ (دسجِ 2/1) هیکشٍلیتش دس لیتش 20ٍ  800تِ تشتیة تا غلػت ّای 

 .هطاتقت داؿت( 1386)ی ٍ ّوکاساى کِ تا ًتایج پظٍّؾ  حؼٌ( 3ًوَداس )تَد  (دسج7/1ِ)
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 اثر تیوار ّای اظاًط زیرُ ظثس ٍ ػلف لیوَ تر تازگی چَب خَؼِ .3ًوَدار 

 .هؽترک در ظطح یک درصذ آزهَى داًکي اختالف هؼٌی داری ًذارًذظتَى ّای دارای حرٍف 

 

 ًتایج تجسیِ ٍاریاًط ٍ هیاًگیي هرتؼات هرتَط تِ تیوارّای آزهایػ تر صفات هَرد اًذازُ گیری. 1جذٍل 
 

هٌاتغ       تغییرات      

        

 

 تیوارّا

ر صذ کاّػ ٍزى هیَُد تازگی چَب خَؼِ درصذ ریسغ حثِ ّا ظفتی گَؼت هیَُ درجِ آزادی  

 اػاًغ
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4 
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 659/2  

267/0 40 خطا  910/0  075/0  682/1  

CV( 94/18(%دسصذ تغییشات ضشیة   45/21  16/20  74/25  

 ًوایاًگرػذم هؼٌی دار تَدى: ns  ، درصذ 5ًوایاًگر هؼٌی دار تَدى در ظطح احتوال * :  ، ًوایاًگر هؼٌی دار تَدى در ظطح احتوال یک درصذ** : 

 درصذ ریسغ حثِ ّا.4

هیضاى  اص ًػش تأثیش اػاًغ صیشُ ػثض ٍ ؾلف لیوَ تش% 1داسی دس ػطح احتوال  اختالف هؿٌی اػاع ًتایج جذٍل تجضیِ ٍاسیاًغ، تش

ّا، ًـاى داد کِ تیـتشیي دسصذ سیضؽ حثِ ّا هشتَط تِ  ًتایج جذٍل هقایؼِ هیاًگیي(. 1جذٍل ) ّا ٍجَد داؿت دسصذ سیضؽ هیَُ

 (. 4ًوَداس)تَد  %(4/3) هیکشٍ لیتش دس لیتش 20ٍ کوتشیي دسصذ سیضؽ حثِ ّا هشتَط تِ تیواس اػاًغ ؾلف لیوَ %( 3/7)تیواس ؿاّذ 

 
 تیوار ّای اظاًط زیرُ ظثس ٍ ػلف لیوَ تر درصذ ریسغ حثِ ّااثر  .4ًوَدار 

 .ظتَى ّای دارای حرٍف هؽترک در ظطح یک درصذ آزهَى داًکي اختالف هؼٌی داری ًذارًذ
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 ًتیجِ گیری کلی
 یا طثیؿی ؾصاسُ تحت ؾٌَاى طثیؿی تشکیثات اص اػتفادُ تشداؿت، اص پغ ّای کٌتشل تیواسی تشای خطش تی ٍ ػالن سٍؽ ّای جولِ اص

ٍ تا تَجِ تِ ًتایج تِ دػت آهذُ اص پظٍّؾ حاضش کاستشد اػاًغ ( 1387اصغشی هشجاًلَ ٍ ّوکاساى، )  اػت گیاّی ّای اػاًغ
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Abstract  
In order to improve the shelf life of table grape cultivar Askari, a factorial experiment was conducted in the 

randomized completely design with three replications. Treatments included the dipping of grape clusters 

with essential oils of Cuminm cyminum L. (800 and 1000 µl/lit) and Cymbopogon spp (20 and 40 µl/lit). All 

bunches were packed in plastic box of two kilograms capacity and were stored for 60 days at 4°C and 80- 85 

% RH. Results showed that influence of plant essential oils on fruit firmness berries shattering percentage, 

browning of cluster wood and percent of weight loss were significant.Compare means showed that treatment 

of 1000 µl/lit of Cuminm cyminum and 20 and 40 µl/lit Cymbopogon spp increased the fruit firmness 

compare to control. Also, all of plant essential oils treatments reduced the abscission berries percentage, 

delay in the browning of cluster wood and percent of weight loss. According on the results of this study, 

application of plane essential oils for shelf life improvement of table grape cultivar Askari is recommended.   
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