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 شرایط الزم برای نگهداری پس از برداشت میوه های گرمسیری و

 نیمه گرمسیری 

 1و مائده عبداللهی 1الناز باقری آذر

ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشجوی کارشناسی -1

 (اصفهان)خوراسگان 

 

هیَُ ّای گزهغیزی ٍ ًیوِ گزهغیزی تیؾتز در ًَاحی گزم ٍ هزطَب رؽذ هی 

ایي گزٍُ اس هیَُ ّا تیؾتزیي فعالیت . وٌٌذ ٍ تِ عزها حغاعیت ًؾاى هی دٌّذ

فیشیَلَصیىی را در ٌّگام تزداؽت دارًذ ٍ تِ آعاًی در هعزض خطز حؾزات ٍ تیواریْا 

تا  02حذٍد. اُ، ٍ فغاد پذیزی سیادی دارًذتٌاتزایي عوز اًثار داری وَت. لزار هی گیزًذ

درصذ ضایعات هیَُ ّا، ًاؽی اس فغاد پظ اس تزداؽت اعت، تٌاتزایي اًثارداری پظ  02

تىٌَلَصی . اس داؽت اّویت سیادی در حفع ویفیت ٍ واّؼ هیشاى خغارتْا دارد

تیوارّای ؽیویایی ٍ . گزٍُ دعتِ تٌذی هی ؽًَذ 0تیوارّای پظ اس تزداؽت در 

تیوارّای فیشیىی . فیشیىی، ایي دٍ رٍػ هعوَالً تِ صَرت تَأم لاتل اعتفادُ ّغتٌذ

ؽاهل تیوار گزهایی ٍ پَؽؼ پزتَ افىٌی اعت در حالیىِ تیوار ؽیویایی تاهَادی هثل 

 .اًدام هی ؽَد... رسیي ّای طثیعی، ٍاوظ، صالتیي، ًؾاعتِ ٍ 

ا ّغتٌذ ٍ ًیوِ گزهغیزی ّا هیَُ ّای گزهغیزی ؽاهل هَس ، آًاًاط، اًثِ، پاپای

تعذادی اس هیَُ ّای ًیوِ . ؽاهل هزوثات، خزها ، خزهالَ، اًار ٍ اًدیز هی ؽًَذ

ایي هیَُ ّا اس لحاظ ٍیضگی ّای . گزهغیزی در هٌاطك گزهغیزی ّن رؽذ هی وٌٌذ 

هیَُ ّای گزهغیزی ٍ . هَرفَلَصی ٍ عاختاری ٍ ًیاسّای پظ اس تْذاؽت هتفاٍتٌذ 

ی هی تَاًٌذ تا آب گزم، تخار ٍ یا هحلَل ّای ؽیویایی تیوار ؽًَذ ٍ ًیوِ گزهغیز
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عپظ اًثار گزدًذ ٍ ّوچٌیي لزار دادى هحصَل در دهای هٌاعة ٍ یا در اتوغفز 

 . وٌتزل ؽذُ هی تَاًذ در حفع ویفیت آًْا هَثز تاؽذ

 : تیمارهای مورد استفاده 

دلیمِ تزای اس تیي رفتي  1تا  5/2هیَُ ّای هَس تزداؽت ؽذُ هعوَالًٌ تِ هذت  :موز

 ؽیزُ گیاّی در هحلَل ّای ؽیویایی لزار هی گیزًذ وِ ایي هحلَلْا ؽاهل

Carbendazol Thiophantemetyl   اس ٍTBZ, Benlate , Imazal   هی

اس ایي رٍ تزای اًثار . را تحول هی وٌذ درخِ عاًتیگزاد11ایي هیَُ دهای سیز . تاؽٌذ

در رطَتت  درخِ عاًتیگزاد 10ّفتِ در دهای 0داری آًْا تَصیِ هی ؽَد وِ تزای 

ّفتِ  0تا  1تزای  درخِ عاًتیگزاد  11-01ًگْذاری ٍ عپظ در% 42تا  35ًغثی 

 .ًگْذاری ؽًَذ تا تزعذ

َلیذ اتیلي ون ، هیَُ ّای هزوثات تِ دلیل غیز ولواوتزیه تَدى ٍ ت :مرکبات 

تیواریْای پظ اس تزداؽت . تغییزات ووی را پظ اس تزداؽت در عاختار خَد دارًذ 

. هزوثات هی تَاًٌذ تِ ٍعیلِ تیوارّایی هاًٌذ اعتفادُ اس ولزدرآب ؽَیی وٌتزل ؽًَذ 

، % 12تا  5در  0Co)در طی حول ٍ ًمل هزوثات تا اعتفادُ اس اتوغفز وٌتزل ؽذُ 

0O  َاًین ؽزایط هٌاعثی را فزاّن وٌین تا تذیي ٍعیلِ اس غَْر تیواریْای هی ت% ( 5تا

تغتِ تٌذی ّای تىی هزوثات در پَؽؼ ّای ًاسن پالعتیىی . لارچی خلَگیزی ؽَد

. ضوي واّؼ آب هیَُ اس ؽیَؼ عَاهل فغاد یه هیَُ تِ هیَُ دیگز خلَگیزی هی وٌذ

 .خیز در پیزی هیَُ ؽَدخزٍج اتیلي اس هحیط اًثار هزوثات هی تَاًذ تاعث تأ

 02تزای هذت . هیَُ تزداؽت ؽذُ اًثِ تایذ تا حذ هوىي تالفاصلِ عزد ؽَد  :انبه 

هیَُ . ًگْذاری وٌٌذ  درخِ عاًتیگزاد 0 ± درخِ عاًتیگزاد 0عاعت آى را در دهای 

درخِ  50تا  درخِ عاًتیگزاد 50دلیمِ در آب گزم  15تا  12اًثِ را تزای هذت 

دلیمِ تزای وٌتزل تیواریْا لزار  12در داخل هَاد ؽیویایی گزم تِ هذت یا  عاًتیگزاد

ٍاوظ تِ عٌَاى پَؽؼ ، . هی دٌّذ ٍ عپظ آى را تا آب هی ؽَیٌذ ٍ عزد هی وٌٌذ

تیوارّا تزای ارلام . تزای واّؼ هیشاى خغارت ّا ٍ تْثَد غاّز هیَُ اعتفادُ هی ؽَد 

درخِ  10ًثار تِ هذت سیاد دهای تزای ًگْذاری اًثِ در ا. هختلف هتفاٍت اعت
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حغاط اعت  درخِ عاًتیگزاد 12اًثِ تِ دهاّای ووتز اس . پیؾٌْاد هی ؽَد عاًتیگزاد

 . ٍ دچار  آعیة عزهاسدگی هی ؽَد 

هَخَد در اتوغفز در سًذگی  0O  ٍ0Coتاثیز دهای اًثار ٍ تغییز غلػت: آناناس 

دها هْوتزیي عاهل . ؽذُ اعتتعذ اس تزداؽت ٍ ویفیت آًاًاط تزداؽت ؽذُ تزرعی 

درخِ  12رٍس در   2هَثز در سًذگی  تعذ اس تزداؽت تِ حغاب هی آیذ ٍ حذٍد آى اس 

افشایؼ سیاد . گشارػ ؽذُ اعت درخِ عاًتیگزاد 0.0رٍس در  12تا تاالی  عاًتیگزاد 

0Co  5اتوغفز اصالح ؽذُ ٍ دهای . تاعث ایداد رًگ لَُْ ای درٍى هیَُ هی ؽَد 

ّفتِ در هی ؽَد ٍ ووتزیي  0تاعث حفع ویفیت تافت هیَُ تا تیؼ اس ًتیگزاد درخِ عا

 . تغییزات ًاهطلَب را در ویفیت آًاًاط عثة هی ؽَد 

در هزاحل هختلف تاسار رعاًی هیَُ ّای خزها احتوال آلَدگی تا هیىزٍتْا  :خرما

تیة وِ خزها را ًوًَِ خزها هَرد هطالعِ لزار گزفت تذیي تز 1در آسهایؾی . ٍخَد دارد 

تار تِ طَر هتَالی  0یه لغوت را تا هحلَل ؽغتؾَ ٍ تزای .لغوت تمغین وزدًذ  0تِ 

 درخِ عاًتیگزاد  12ٍ  درخِ عاًتیگزاد  2لغوت  دٍم ٍ عَم را در . ضذعفًَی وزدًذ 

هؾخص ؽذ وِ تعذاد سیادی اس تاوتزی ّای َّاسی در ًتیدِ . در اًثار عزد  لزار دادًذ 

 . تزاتز واّؼ یافت 1ؽغتي اٍل اس تیي رفتٌذ ٍ تمزیثاً تعذاد تاوتزی ّا حذٍد 

تزای واّؼ هتاتَلیغن هیَُ خزهالَ در حیي حول تِ ًماط دٍردعت ٍ : خرمالو

واّؼ هیشاى گغی آى، هَاردی تزرعی لزار گزفت اس خولِ تغییز در اتوغفز اتاق وِ 

هعوَالً تا دهای ون ّوزاُ هی ؽَد ٍ ّوچٌیي اعتفادُ اس پَؽؼ ّای پالعتیىی ًاسن 

ییز در هحیط اطزاف هیَُ ّا هی وِ تاعث ایداد تغ( پلی ٍیٌیل ولزایذ) PVCهاًٌذ 

در ایي . ؽَد ٍ ضوي واّؼ اتالف آب، تاعث افشایؼ طَل عوز هحصَل هی گزدد

تحمیك تعذادی هیَُ خزهالَ تَعط الیِ ّای ًاسن پلی ٍ یٌیل ولزایذ پَؽاًذُ ؽذًذ ٍ 

تعذادی هیَُ تذٍى پَؽؼ در ؽزایطی تا دهای صفز درخِ عاًتیگزاد ٍ رطَتت ًغثی 

در پایاى دٍرُ اًثار داری هؾاّذُ ؽذ تخزیة . رٍس اًثار وزدًذ 20تزای %  35تا  32

ولزٍفیل در ًوًَِ ّای پَؽؼ دار تِ تأخیز هی افتذ ٍ هیشاى اتالف آب واّؼ هی یاتذ 

در پایاى دٍرُ اًثارداری پَؽؼ ّای آًْا را تزداؽتٌذ . اها عفتی هیَُ تغییزی ًوی وٌذ
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درخِ عاًتیگزاد ٍ رطَتت  02ی وزدُ ٍ در دهای پی پی ام هحلَل پاؽ 1222ٍ تا اتفي 

در ایي حالت تا رعیذى هیَُ تغییزات سیادی در ویفیت . درصذ لزار دادًذ 42ًغثی 

تا تَخِ تِ ایي ًتایح پیؾٌْاد ؽذُ اعت وِ هیَُ ّای . هحصَل اًثار ؽذُ ایداد ًؾذ

تا اتفي تیوار خزهالَ تزای اًثارداری طَالًی هذت تزای تْثَد ویفیت ٍ ّوشهاى رعی 

 . ؽًَذ
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