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 انباری اثر تیوار ازى روی کیفیت توت فرنگی

 
  

 : فارسی  چکیده

 

نگه  روز ٥بعد از . انبار شدند  0/٥٣  ppmدرجه سلسیوس و در غلظت  ٢در درجه حرارت   Fragaria ananassaهیوه های توت فرنگی رقن 

دوره  تغییراتی در کیفیت هیوه ها از قبیل پوسیدگی قارچی در طول. هنتقل گردیدند درجه سلسیوس  ٢0با دهای هحیط  به  داری در شرایط ذکر شده

درجه سلسیوس در جلوگیری از  ٢0روز در دهای  ٤بعد از نتیجه بررسی ها حاکی از عدم کارایی تیوار ازى  .تیوار ازنه هورد ارزیابی قرار گرفت

 .بود پوسیدگی توت فرنگی

 گاز ازى ، توت فرنگی ، پوسیدگی قارچی، تیوار ازى: ى کلیدیواژگا

 

 

 : هقدهه

 

 .هیثاضذ ایي تزکیة تا تَلیذ رادیکال آساد ّیذرٍکسیل تاعث اکسیذ ًوَدى سطَح هیطَد  3O یاسى یک تزکیة ًاپایذار تِ ضکل هلکَل

اس کارتزدّای اسى استفادُ اس آى تِ عٌَاى تیوار پس اس . هیگزدد ایي گاس کارتزدّای هختلفی دارد تِ عٌَاى ضذ عفًَی کٌٌذُ آب ٍ َّا استفادُ 

 .جْت جلَگیزی اس پَسیذگی هیَُ ّای اًثاری هیثاضذ ( اًثاری ) تزداضت 

Ogawa  قارچ کِ اسپَرّای گشارش ًوَدًذ  1٩٩0ٍ ّوکاراًص در سالBotrytis Cinerea    اس اسًِ ًوَدى  تعذرٍی هیَُ گَجِ فزًگی

 . گزدیذًذعال هیَُ ّا غیز ف

پَسیذگی ٍ اس دست دادى  ،ایي هیَُ فَق العادُ ظزیف ٍ حساس تِ آسیثْای هکاًیکی . تَت فزًگی یک هیَُ هْن در صادرات اسپاًیا هی تاضذ 

 . هی تاضذ B.Cinerea اس تیواریْای هْن ایي هیَُ . آب هی تاضذ 

تیوار اسى رٍی پاراهتزّای هختلف در هیَُ تَت فزًگی تاثیز هی . ی هی کٌین کیفیت تَت فزًگی تزرس را رٍیدر ایي هطالعِ اثزات تیوار اسى 

 .گذارد کِ در ایي هقالِ تِ تحث تاثیز آى رٍی پَسیذگی هیَُ هی پزداسین

 

 

 

 : روش کار 
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پیلي تستِ تٌذی گزدیذ کیلَیی پلی پزٍ 5/0تا تٌَع رًگ ٍ اًذاسُ در تستِ ّای   Fragaria ananassaهیَُ تَت فزًگی رقن  ،پزٍصُ در ایي 

 . ًگْذاری ضذًذ سزد خاًِدر دٍ اتاق  ٪ ٩0درجِ سلسیَس ٍ تا رطَتت  2ٍ در ضزایط دهایی 

 . تَد   ppm  35/0تیوار اسى تا غلظت دارای  سزد خاًِ اٍل تذٍى تیوار اسى ٍ سزد خاًِ دٍم 

 3تعذ اس .تا دستگاُ اسى سٌج هخصَظ اًذاسُ گیزی گزدیذ غلظت اسى .در ًظز گزفتِ ضذ   Ozodiex , ODM100دستگاُ صًزاتَر اسى هذل 

 . رٍس تا ضزایط تقزیثا هطاتْی هٌتقل گزدیذ  4درجِ سلسیَس تِ هذت  20رٍس هیَُ تِ سزد خاًِ ای تا درجِ حزارت 

 : تخویي پَسیذگی قارچی 

 . ی رٍی سطح هیَُ تَت فزًگی ًطاى اس پَسیذگی ایي هیَُ هیذّذ َهسیلیهی ٍجَد پَضص 

 .در ًظز گزفتِ ضذ ٍجَد ّویي هیسیلیَم ّا هالک درصذ هیَُ ّای پَسیذُ 

 
 :نتایج و بحث 

 : تِ دًثال دارد پَسیذگی  هیَُ  رٍس ًتایج سیز را رٍی  3تزای هذت  درجِ سلسیَس 2در دهای   ppm 35/0تیوار اسى تا غلظت 

 درجِ سلسیَس  20ٍ در دهای  پٌجندر هیَُ ّا در رٍس  قارچیپَسیذگی  ٪ 15کاّص  -الف

 درجِ سلسیَس  20در دهای  ّفتنکاّص تیطتز پَسیذگی قارچی در هیَُ در رٍس  -ب 

 .چْارم تِ تعذ دستگاُ تَلیذ اسى خاهَش گزدیذُ است رٍس تَدُ ٍ رٍس  3تِ هذت ضوٌا تیوار اسى فقط 

 .ایذضایذ غلظت تاالتز اسى تتَاًذ کاّص تیطتزی در پَسیذگی هیَُ ایجاد ًو

 ًظز کارایی تز قارچ ّای پاتَصًی غلظت اسى اًتخاتی در ایي آسهایص ّن اس دٍ جٌثِ حائش اّویت است یکی اس لحاظ اهٌیت غذایی ٍ دٍم اس 

 ًطاى هیذّذ اسًِ ًوَدى هیَُ ّا قثل اس اًثار داری ًقطی در جلَگیزی اس پَسیذگی هیَُ ایفا ًوی کٌذ ّا تزرسی

  (Spott and Cervantes , 1992 ). 

در تواس طَالًی   B.Cinereaحفاظت هَثز هیَُ در تزاتز قارچ  1٩٩5ٍ ّوکاراًص در سال  Barthتا تَجِ تِ اطالعات گشارش ضذُ اس  

 .هذت تا تیوار اسى هی تَاًذ اتفاق تیفتذ
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Effect of Ozone Treatment on Postharvest Strawberry Quality 

 
 

Abstract: 

 

The effect of ozone treatment on the postharvest quality of strawberry was evaluated. Strawberry fruits 

(Fragaria × ananassa Duch. cv. Camarosa) were stored at 2 °C in an atmosphere containing ozone (0.35 

ppm). After 3 days at 2 °C, fruits were moved to 20 °C to mimic retail conditions . 

The changes in Postharvest Strawberry quality such as fungal decay was evaluated during the strawberries’ 

shelf life. Ozone treatment was ineffective in preventing fungal decay in strawberries after 4 days at 20 °C. 
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