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  چكيده

كنندگان، اين پژوهش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي م بر محيط زيست و مصرفبار باقيمانده سموبا توجه به اثرات زيان
كوبي شده بودند در دو شرايط انبار سرد و معمولي هاي سبز و آبي مايهروي ميوه نارنگي كينو كه پس از ايجاد زخم با مخلوط اسپور كپك

عصاره نعنا، رزماري، آويشن، زنيان، زيره سبز و رازيانه بعنوان تيمار استفاده  گرم در ليترميلي 750و  500هاي از غلظت. صورت گرفت
. ماه، اثر تيمارها و نوع انبار بر درصد پوسيدگي، كل مواد جامد محلول، اسيدكل و تغييرات ويتامين ث بررسي شد 4گرديد و پس از 

دار كمتر از انبار معمولي بود و فاكتورهاي كيفي اندازه ف معنيبراساس نتايج درصد كاهش وزن و درصد پوسيدگي در انبار سرد با اختال
هاي بكار رفته نسبت به شاهد همگي در كنترل درصد عصاره. دار باالتر از انبار معمولي قرار داشتگيري شده در انبار سرد با اختالف معني

گرم در ميلي 750دار مربوط به عصاره زنيان و نعنا در غلظت يضايعات و ثبات كيفيت ميوه مؤثر بودند ليكن بيشترين تاثير با اختالف معن
  .توان استفاده از عصاره نعنا و زنيان را جهت مديريت ضايعات پس ازبرداشت نارنگي كينو اميدبخش دانستاساس ميبراين. ليتر بود
   ازبرداشت، مديريت ضايعات، عصاره گياهان داروئينارنگي كينو، پس: كليدي واژگان

  مهمقد
ها براي جايگزين نمودن مواد طبيعي هاي مربوط به اثرات سوء سموم بر محيط زيست و مصرف كننده، تالشامروزه براي رفع نگراني

حسني و همكاران تاثير عصاره . و غير سمي به جاي سموم به منظور كنترل ضايعات انباري محصوالت كشاورزي فزوني گرفته است
روز  45هاي پس از برداشت انگور مورد بررسي قرار داده و گزارش نمودند كه هر دو عصاره طي بيماريآويشن و زنيان را در كنترل 

كشي عصاره هاي توللي و همكاران به بررسي خاصيت قارچ). 3(دار بر كنترل كپك خاكستري و سبز داشتند انبارداري تاثير معني
هاي مرزه، اسطوخدوس، رازيانه و مرزه همگي نسبت به شاهد باعث عصاره كش تيابندازول پرداخته و گزارش كردند كهگياهي و قارچ
دار در رشد كپك سياه شدند و در اين رابطه بيشترين اثر بازدارندگي در مقايسه با تيابندازول مربوط به عصاره مرزه بود كاهش معني

طلوب در كيفيت ظاهري، بافت، عطر و طعم محصول نيز از آنجايي كه ضايعات تنها اتالف فيزيكي نبوده بلكه هرگونه تغيير نام). 1(
ژي و تكنولوژي پس از برداشت در كاهش ضايعات و حفظ كيفيت  گردد، از اين رو نقش فيزيولوجزء ضايعات محسوب مي
ژوهش از بار باقيمانده سموم براي محيط زيست و مصرف كتتدگان، در اين پبا توجه به اثرات  زيان). 3(محصوالت بيشتر مي شود 

هاي قارچي استفاده شده است و اميد است كه بتوان فرهنگ جايگزيني اين مواد را به عصاره گياهان دارويي به منظور كنترل بيماري
  . ها ترويج نمودجاي استفاده از قارچ كش

  مواد و روش ها
بدين منظور ميوه . صورت گرفت) ميوه 25هر تكرار (اين پژوهش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي در چهار تكرار 

، زخم زني گرديد و با مخلوط اسپور كپك % 70هاي نارنگي در اواخر آذر ماه برداشت و پس از ضد عفوني سطحي با الكل اتيليك 
بز و رازيانه در هاي نعنا، رزماري، آويشن، زنيان، زيره سساعت پس از مايه كوبي ميوه ها با عصاره2. هاي سبز و آبي مايه كوبي شدند

ميلي ليتر در ليتر تيمار و سپس هر ميوه در پالستيك پلي اتيليني بسته بندي و پس از تفكيك به دو گروه، به  750و  500غلظت هاي 
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در پايان آزمايش اثر تيمارها و نوع انبار بر درصد پوسيدگي، درصد كاهش . ماه نگهداري شدند 4انبار سرد و معمولي منتقل و به مدت 

اسيد كل و ويتامين ث به روش تيتراسيون و مواد جامد . وزن، كل مواد جامد محلول، اسيد كل و تغييرات ويتامين ث بررسي شد
تجزيه و تحليل و  MSTAT-Cاطالعات بدست آمده به وسيله نرم افزار رايانه اي . گيري گرديدمحلول به وسيله رفراكتومتر اندازه

  . د دامنه اي دانكن مقايسه شدندها به وسيله آزمون چنميانگين
  نتايج و بحث

. دار كمتر از انبار معمولي بودهاي پوسيده داشت و ميزان پوسيدگي در انبار سرد با اختالف معنيدار بر درصد ميوهنوع انبار تاثير معني
پوسيدگي در انبار معمولي بيشتر از  كه گزارش كردند ميزان )1(و توللي و همكارانو ردو  )4(اين نتيجه با نتايج شريفي). 1جدول (

هاي در رابطه با تيمارها كمترين مقدار ميوه. اين مسئله به خاطر اثر دما روي رشد كپك ها مي باشد  .انبار سرد است مطابقت دارد
د زخمي و اسپور پاشي ميلي گرم در ليتر مشاهده گرديد و باالترين تعداد ميوه پوسيده مربوط به تيمار شاه 750پوسيده در تيمار نعنا 
  ). 2جدول (ها وجود زخم روي ميوه است دهد الزمه فعاليت كپكشده بود كه نشان مي

در رابطه با ). 1جدول (هاي انبار معمولي داشتند دار اسيد كل باالتري نسبت به ميوههاي انبار شده در سرد خانه با اختالف معنيميوه
 750هاي تيمار نعنا ميلي گرم در ليتر و كمترين آن مربوط به ميوه500هاي تيمار رازيانه ه ميوهاثر تيمارها بيشترين اسيد كل مربوط ب

  ).2جدول (ميلي گرم در ليتر بود 
تواند به خاطر تنفس بيشتر اين مسئله مي). 1جدول(دار باالتر از انبار معمولي بود كل مواد جامد محلول در انبار سرد با اختالف معني

در رابطه با تيمارها، بيشترين درصد كل مواد جامد محلول در . بار معمولي باشد كه علت آن باالتر بودن دما در اين انبار استميوه در ان
بين تيمار شاهد . تواند به علت عدم افزايش تنفس در اين ميوه در پاسخ به اثر زخم باشداين مسئه مي. تيمار شاهد بدون زخم بود

دار وجود نداشت ولي ساير تيمار ها ميلي گرم در ليتر از نظر درصد كل مواد جامد محلول اختالف معني 750 بدون زخم با تيمار نعنا
ميلي گرم در ليتر به دست آمد  500كمترين درصد كل مواد جامد محلول از تيمار زنيان . دار داشتندبا اين دو تيمار اختالف معني

  ).2جدول (
در مورد اثر تيمار ها بيشترين مقدار ويتامين ث در تيمار آويشن ). 1جدول (ر مقدار ويتامين ث داشت نوع انبار تاثير معني دار ب

هاي آويشن، رازيانه، رز ماري، نعنا در عصاره. ميلي گرم در ليتر بود500ميلي گرم در ليتر و كمترين آن مربوط به تيمار زيره سبز 750
ميلي گرم در ليتر نسبت به شاهد بدون زخم  750زنيان و رز ماري تنها در غلظت  ميلي گرم در ليتر و 750و  500هر دو غلظت 
 . )2جدول (دار داشتند اختالف معني
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  مقايسه نوع انبار در رابطه با صفات مورد بررسي: جدول يك
 نوع انبار                                

  صفت مورد بررسي
  سردخانه معمولي

  7/32a  b 9/20  درصد پوسيدگي
 a203/1  053/1b )ليترميلي 100ميليگرم در (اسيد كل

  b89/10 a 35/12 (%)كل مواد جامد محلول
  b8/28 a 16/33 )ليترميلي 100ميليگرم در (ويتامين ث

  .دار ندارندهاي داراي حروف مشترك در سطح يك درصد آزمون دانكن اختالف معنيدر هر رديف، ميانگين
  
  

  مقايسه تيمارها در رابطه با صفات مورد بررسي: دو جدول
  صفت                       

  تيمار
100ميليگرم در(اسيد كل (%)پوسيدگي

  )ليترميلي
 100ميليگرم در (ويتامين ث  (%)كل مواد جامد محلول

  )ليترميلي
  mg/l 750  g 6/14  fg 09/1  b1/12   a 27/37 آويشن 
  mg/l 500    g 43/17  e 16/1  bc 95/11  e 4/32 آويشن 
  mg/l 750   de 2/23  d 20/1  bc 12  g 22/29رازيانه 
  mg/l 500  b 42/29  a 36/1  f 6/10   h 42/28رازيانه 
  mg/l 750  ef 3/19  c 26/1  d 45/11  e 21/32زنيان 
  mg/l 500  c 5/27  fg 09/1  g 15/10  ij 41/27زنيان 

  mg/l 750   fg 8/16  h 92/0  c 85/11     c 3/34رزماري 
  mg/l 500  fg 8/16  g 07/1  cd 75/11   d 26/33رزماري 
  mg/l 750  f 1/19  b 32/1  b 2/12  f 57/31زيره سبز 
  mg/l 500  d 9/24  d 2/1  e 25/11  j 89/26زيره سبز 

  mg/l 750  h 32/7  h 91/0  a 65/12  b 9/35نعناع 
  mg/l 500  e 20  f 1/1  c 7/11  c 54/34نعناع 

  cd 2/27  g 07/1  a 75/12  i 76/27  زخم شاهد بدون
  -  - - a100  شاهد زخمي
  .دار ندارندهاي داراي حروف مشترك در سطح يك درصد آزمون دانكن اختالف معنيدر هرستون، ميانگين

  گيري كلينتيجه
پوسيدگي و ثبات كيفيت ميوه نارنگي هاي گياهي به كار رفته بر كنترل توان به تاثير به سزاي عصارهبه طور كلي با توجه به نتايج مي

ميلي گرم در ليتر  750هاي بكار رفته باالترين تاثير مربوط به عصاره نعنا و زنيان در غلظت از آنجايي كه بين عصاره. كنيو پي برد
. ن را توصيه نموداست، مي توان استفاده از اين دو تيمار را براي مديريت ضايعات پس از برداشت نارنگي كنيو اميدبخش دانست و آ

  ). 3(عصاره زنيان توسط حسني و همكاران براي كنترل پوسيدگي انگور نيز توصيه گرديده است 
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Abstract 
We must care about the damage effect of the poison rest for the environment and consumers, this 
research was conducted in completely randomized design with factorial arrangement on Kinnow 
mandarin fruits that wounded and inoculated with mixture of green and blue mold spurs in cold and 
ambient storages. Inoculated fruits were treated with Mentha, Fennel, Caraway, Thymus, Rosemary 
and Bishop Weed extract at 500 and 750 mil/lit concentrations and after 4 months, the effect of 
treatments and storage types on decay percentage, total soluble solids, total acid and vitamin C were 
studied. Results showed that decay percentage and weight loss in cold storage was significantly 
lower than ambient storage and measured qualitative factors in fruits that stored in cold storage was 
significantly higher than other storage. Compared with control, all medicinal extract were effective 
to controlled fruit decay and quality perseverance, but Mentha and Bishop Weed extract at 750 
mil/lit concentration significantly effective than other treatments. 
Key words: Kinnow mandarin, postharvest, decay management, medicinal plant extract  

 


