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  هاي مركبات بررسي تاثير تيمار گرمايي در كنترل ضايعات ميوه
  

STUDY ON THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON 
CONTROLING DECAY OF CITRUS FRUITS 

 
  عبدالحسين ابوطالبي

  استاديار بخش باغباني دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم

  

  چكيده
در انبار عوامل مولد كپك سبز با نام  هاي مركبات يكي از مهمترين عوامل فساد ميوه

به منظور به دست آوردن اسپور قارچ كپك سبز،  ميوه . باشدمي Penicilium italicumعلمي 

هاي كينو، فروت سفيد، ليموشيرين، ليموي خاركي، نارنگيارقام مختلف مركبات شامل گريپ

الندو، هاملين و سالوستيانا را بسته هاي محلي، واشنگتن ناول، والنسيا، اوركارا و محلي و پرتقال

به ميزان رسيده بودن از اوايل آذر ماه پس از زخمي كردن در سطح باغ قرار داده شد تا آلوده 

از . شده و دچار پوسيدگي شوند، سپس اسپور الزم جهت آزمايش از آنها جدا و خالص گرديد

براي هر رقم برداشت گرديد و پس از  عدد ميوه ٨٠هاي ارقام فوق را به تعداد اوايل دي ماه ميوه

در هر ميوه چهار زخم از باال تا دم ميوه ايجاد گرديد و % ٧٠شستشو و ضدعفوني با الكل اتيليك 

هاي هر ميوه. پاشي شدندلعدد اسپور در هر ميكروليتر محلو ٥٠٠با سوسپانسيون قارچ حاوي 

شاهد مستقيماً به . بندي گرديدبستههاي سوراخ دار تايي در پالستيك ٢٠رقم در چهار گروه 

درصد منتقل و سه بسته  ٨٠ ±±±± ١گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي ١٠ ±±±± ١سردخانه با دماي 

 ٧٢و  ٤٨، ٢٤هاي درصد براي مدت ٨٠ ±±±± ١گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي ٣٥ديگر در دماي 

نتايج به دست . ساعت نگهداري و سپس به سردخانه اي كه تيمار شاهد قرار داشت منتقل شدند

هفته نشان داد كه تيمار گرما درماني در كنترل پوسيدگي ميوه همه  ١٠و  ٤آمده پس از گذشت 

هفته  ١٠پس از گذشت بطوري كه . ارقام مورد آزمايش به جز نارنگي محلي مؤثر بوده است

ساعت  ٤٨درصد، ليموشيرين در تيمار دمايي  ٢٥/٩٦ساعت  ٧٢فروت در تيمار دمايي گريپ

درصد، پرتقال والنسيا در تيمار  ٥/٧٨ساعت  ٧٢درصد، ليموي خاركي در تيمار دمايي  ٧٥/٩٣

درصد،  ٧٥/٧٣ساعت  ٤٨درصد، پرتقال محلي در تيمار دمايي  ١٠٠ساعت  ٤٨دمايي 
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 ٤٨درصد، پرتقال هاملين در تيمار دمايي  ٥/٨٢ساعت  ٤٨دوتانجرين در تيمار دمايي اورالن

درصد، پرتقال  ٧٥/٦٨ساعت  ٤٨درصد، پرتقال واشنگتن ناول در تيمار دمايي  ٨٥ساعت 

 ٧٥/٧٨ساعت  ٧٢درصد، نارنگي كينو در تيمار دمايي  ٨٥ساعت  ٧٢سالوستيانا در تيمار دمايي 

هاي زخمي و آلوده شده به درصد از ميوه ٧٥ساعت  ٤٨ر تيمار دمايي درصد و نارنگي كارا د

  .اسپور قارچ التيام يافته و آلودگي نداشتند

اي به جاي استفاده از توان گرما درماني را به عنوان شيوهبراساس نتايج اين پژوهش مي

  .نمود سموم شيميايي در كنترل فساد ناشي از آلودگي قارچي ارقام مورد آزمايش توصيه
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  مقدمه
زا پس از برداشت محصول و در امروزه نابودي محصوالت كشاورزي در اثر حمله عوامل بيماري 

المللي،  هاي بينهاي اخير بسياري از سازماندر سال. خالل انبارداري بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است

اعتقاد براين است . كننديك هدف مهم دنبال ميكاهش ضايعات پس از برداشت محصوالت غذايي را به عنوان 

روي اين اصل،  تنها با ). ٢٤(باشدكه هزينه كاهش ضايعات محصول خيلي كمتر از باال بردن ميزان توليد مي

  .پذير استهاي اقتصادي، تالش به منظور كاهش دادن ضايعات محصوالت كشاورزي توجيهتوجه به جنبه

داري، ز جدا شدن از گياه مادري، در صورت مناسب نبودن شرايط نگه هاي گياهي پس اتمام فرآورده

ها مورد حمله قرار گرفته و قابليت مصرف خود را از زاي مختلف خصوصاً انواع قارچتوسط عوامل بيماري

زا به محصوالت گياهي در هر مرحله از رشد و نمو محصول تا آخرين حمله عوامل بيماري . دهنددست مي

هاي مركبات در طول انبارداري يكي از عوامل پوسيدگي ميوه). ١(تواند رخ دهد هداري آنها در انبار ميمرحله نگ

براساس گزارشي كه با همكاري وزارت كشاورزي و معاونت فني و . باشدمهم و محدودكننده در اين راه مي

در خالل  ١٣٦٥-٧٢هاي منتشر شده است، ميزان تلفات مركبات در طي سال ١تكنولوژي سازمان خواربار جهاني

طبق گزارشات موجود مهمترين عوامل فساد . تن برآورد شده است ٣٤٣٨٣انبارداري در استان فارس به ميزان 

ن قارچهاي تريشايع). ٣(باشندهاي ميكروسكوپي ميها خصوصاً قارچمحصوالت كشاورزي در انبار قارچ

در گذشته جهت مبارزه با ). ٢٦(گزارش شده است ٣و كپك سبز ٢نابودكننده مركبات عوامل مولد كپك آبي

ليكن ثابت شده است كه . ها، سموم شيميايي مختلف كاربرد داشته استزا در انبار خصوصاً قارچعوامل بيماري 

در حال . سالمت مصرف كننده خطرناك باشند تواند به طور مؤثري براياثرات باقيمانده سموم شيميايي مي

هاي حفاظت سال مورد استفاده بودند توسط سازمان ٢٠-٣٠حاضر مصرف بسياري از مواد شيميايي كه به مدت 

شوند ها هنوز مصرف ميكشدر اين رابطه اگر چه بعضي قارچ. محيط زيست در اغلب كشورها ممنوع شده است

كشزا نسبت به برخي سموم مقاوم شده و از اين طريق عمالً برخي از قارچي هاي بيمارليكن بسياري از قارچ

هاي هاي گذشته دستيابي و توسعه روشروي اين اصل از دهه. باشنداثر مياثر و يا كمهاي مجاز نيز بي

گسترش زا در سطح جهاني ها پس از برداشت در مقابل حمله عوامل بيماري غيرشيميايي به منظور حفاظت ميوه

  ).٨(يافته است 

ها، دهي زخم به وجود آمده بر روي پوست ميوهدهند كه التيامهاي اخير نشان ميبررسي پژوهش

انبارداري و كاهش فساد آنها در انبار، بدون استفاده از مواد شيميايي و سموم را ميسر ساخته و ارزش اقتصادي 

جات، استفاده دهي ميوههاي التياميكي از روش). ١٩و١٣،١٢،١٠(بااليي را براي محصول به همراه خواهد داشت 

از تيمار گرما درماني است كه مؤثر بودن آن در بهبود انبارداري خيلي از محصوالت از جمله مركبات به اثبات 

  ).١٩و١٢،٨(رسيده است

                                                 
١- F.A.O ٢- Penicillium italicum   ٣- P. digitatum 
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زا ري هاي بيماهاي روي پوست ميوه مركبات در دما و رطوبت مناسب از گسترش قارچدهي زخمالتيام

خطر است كه با در اين رابطه گرما درماني روشي كم هزينه و بي. اندازدممانعت به عمل آورده و يا به تأخير مي

  ).٣و٢(باشد استفاده از وسايل نسبتاً ساده در بسياري از نقاط قابل اجرا مي

وارده به محصول گفته هاي جويي در زمينه بهبود يا معالجه آسيبدهي به طرح عملياتي جهت چارهالتيام

هايش در برابر نفوذ عوامل بيماري طي اين عمليات محصول را به منظور باال بردن مقاومت ديواره سلول. شودمي

سال و همكاران در  ١بن يهوشوا). ٦(دارند زا، در دما و رطوبت نسبي مناسب براي مدت زمان مشخص نگه مي

ها را تسريع كرده و مقاومت ميوه مركبات در يابي زخماند كه دماي باال به مدت سه روز التيامگزارش كرده ١٩٨٩

  ).٧(گراد گزارش شده است درجه سانتي ٣٢-٣٦در اين گزارش دماي بهينه . يابدبرابر پوسيدگي افزايش مي

نفيكاسيون سريع ديواره ياخته در زير اند كه ليگيگزارش كرده) ١٩٨٢(در سال  ٤كك و هامرسميدت

اپرسوريوم قارچ، به داخل كوتيكول نفوذ كرده و سدي مكانيكي در برابر نفوذ قارچ به داخل بافت را به وجود 

  هاي نزديك به زخم در اند كه ليگنين در دو يا سه اليه اپيدرم زنده يا ياختههمچنين گزارش كرده. آوردمي

گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي ٣٠لنسيا پس از دو الي سه روز سبز زدايي در دماي برون بر ميوه پرتقال وا

عمل ليگنيفيكاسيون صورت % ٥٥-٧٥در اين گزارش در رطوبت نسبي . درصد قابل تشخيص بوده است ٩٠-٩٦

  ).٩(اند هاي عمقي مورد تهاجم قارچ قرار گرفتهنگرفته و زخم

اند كه افزايش غلظت تركيبات فنولي آزاد در بافت ش كردهگزار) ١٩٧٨(براون و همكاران در سال

در . بستگي دارد%) ٩٦- ٩٨(و رطوبت نسبي باال ) گراددرجه سانتي ٣٠(برونبر زخم شده پرتقال والنسيا به دما 

اين دما مناسب رشد قارچ . گراد بيشترين آلودگي را به دنبال داشته استدرجه سانتي ٢٥اين گزارش دماي حدود 

  ).١٧(باشد مي

زا هاي بيماري هاي گياه از جمله ميوه به دليل وجود اسپور بسياري از قارچبه طور كلي تمام قسمت

پس در هنگام برداشت معموالً . شوندها به وسيله باد و باران به همه جا منتقل مياسپور اين قارچ. باشندآلوده مي

زا قادر نيستند كه از پوست ميوه به داخل هاي بيماري رچاسپور اغلب قا. پوست ميوه به اين عامل آلوده است

هاي ايجاد شده بر روي پوست چه در اثر برخورد ميوه به شاخه و خارهاي موجود روي ليكن زخم. نفوذ كنند

بندي و غيره، محل مناسبي براي درخت و چه در اثر خسارات مكانيكي در هنگام برداشت، حمل و نقل، بسته

بافت پوست ميوه اين قدرت را دارد كه اگر در شرايط مناسب قرار ). ٢٦(باشند به داخل ميوه ميها نفوذ قارچ

گيرد التيام يافته، زخم بهبود يافته و راه نفوذ قارچ به داخل ميوه بسته شود و در حقيقت اين يك سيستم دفاعي 

م دفاعي نياز به شرايط محيطي ليكن ايجاد اين سيست. شودخود ميوه است كه از اين طريق مانع فسادش مي

  ).٢٠(خاص دارد 

. از ديرباز مطالعات زيادي برروي كنترل فساد ميوه با استفاده از مواد شيميايي انجام شده است

زا با مصرف سموم شيميايي كاهش دهند كه ميزان فساد ناشي از حمله عوامل بيماري گزارشات موجود نشان مي

                                                 
٤ - Ben-Yehoshua ٥- KUC and, Hammersehmidt  
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شوند كه به سم مقاوم شده و فساد را افزايش ميها يافت ميرو ارگانيسميابد ليكن نژادهايي از ميكمي

زا بطور كلي صرف نظر از همه جوانب، استفاده از يك ماده شيميايي در كنترل يك عامل بيماري ). ٢٠و١٤(دهند

ده شيميايي مياثر شدن مازا، باعث بيهاي مقاوم عامل بيماريتواند دائمي باشد و پس از مدتي پيدايش گونهنمي

  ).٢٠(شود

هاي بعد از امروزه جايگزين كردن تكنولوژي سالم به جاي مصرف مواد شيميايي جهت كنترل بيماري

سازي محيط زيست مورد زا، به خطر افتادن سالمت انسان و آلودهبرداشت به دليل مقاوم شدن عوامل بيماري 

وبت به عنوان عامل اصلي و مؤثر در كنترل فسادهاي ها قبل اثرات دما و رطاز مدت. توجه قرار گرفته است

زميني شيرين، غده سيببا استفاده از اين دو فاكتور محصوالتي نظير سيب). ٢٣(ميكروبي مورد توجه بوده است

زميني، پياز، سير و محصوالت مشابه را قبل از انبار كردن مدتي تيمار كرده و طي اين مدت سطوح آسيب ديده 

زميني كه در هنگام هاي سيبدهي زخمخصوصاً اين روش در التيام). ٢٢(يابند رده ترميم ميو يا ضربه خو

زميني هاي زخمي سيبدهي در قسمتدر خالل دوره التيام. آيند كاربرد تجاري داردبرداشت به وجود مي

). ١١(يابد كاهش ميشود و طي آن پوسيدگي در انبار به مقدار زيادي سوبرين توليد شده و راه زخم بسته مي

هاي مركبات به وسيله اند كه عمل سبز زدايي ميوهگزارش كرده ١٩٤٨در سال  ١براي اولين بار هوكنيس و لوكس

ساعت تا حدود زيادي فساد ناشي از  ٦٠-٧٣به مدت % ٩٠گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي ٣٠اتيلن در دماي 

  ).١٦(كند ميكپك سبز را نيز كنترل 

درجه سانتي ٥/٣٤هاي گريپ فروت در دماي دهي ميوهگزارش كرده است كه التيام ١٩٨٨چان در سال 

هاي نسبي باال و پايين كاهش داده است هاي سبز و آبي را در رطوبتروز فساد ناشي از كپك ٣گراد به مدت 

)١١.(  

برروي تأثير تيمار گرما درماني با استفاده سال  ٥شواهد به دست آمده از مطالعات انجام شده به مدت 

هاي روي پوست التيام يافته و طي آن پوسيدگي ميوه در دهد كه در خالل دوره تيمار زخماز هواي گرم نشان مي

  ).٦(انبار به مقدار قابل توجهي كاهش خواهد يافت 

هاي در كاهش فعاليت قارچبا توجه به مطالب ياد شده، هدف از اين پژوهش بررسي تاثير تيمار گرمائي 

  .زا برروي چندين رقم مركبات و در نهايت كاهش ضايعات ميوه هاي مركبات در انبار بوده استبيماري 

  

  روش مطالعه
هاي زخمي مركبات بوده و اسپور سيليوم مهمترين عامل فساد ميوههاي مختلف پنياز آنجايي كه گونه

شود، با استفاده از ميوه هاي پوسيده شده هر رقم  سوسپانسيون قارچ آنها در باغ به مقدار فراواني يافت مي

هاي ارقام موردنظر براساس ميزان از اوائل دي ماه، ميوه. عدد اسپور در هر ميكروليتر تهيه گرديد ٥٠٠محتوي 

كينو و  هايبر اين اساس طي دو ماه به تدريج نارنگي. تغيير رنگ به تعداد الزم براي هر نمونه برداشت شدند

پرتقالهاي محلي، هاملين، اورالندو، سالوستيانا و . فروت سفيد، ليمو خاركيكارا و محلي، ليموشيرين، گريپ

                                                 
1- Hokins and Louks   
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. ميوه هاي برداشت شده به آزمايشگاه منتقل شدند. نهايتاً در اواخر اسفند ماه با برداشت پرتقال والنسيا پايان يافت

اد پاك كننده از نوع مايع ظرفشويي كامالً شسته شده و مدتي در ها در آب حاوي مودر آزمايشگاه ابتدا ميوه

ها با پس از آن جهت حصول اطمينان از عدم وجود ميكروارگانيسم. مجاورت هوا قرار داده تا خشك شدند

هاي ارقام موردنظر به وسيله چاقو چهار در پوست تمام ميوه. ضدعفوني سطح شدند% ٧٠محلول الكل اتيليك

ها از نوك تا دم ميوه ادامه داشت و پوست را كامالً عميق ايجاد گرديد بطوري كه هر يك از اين زخمزخم نسبتاً 

ها روي تور سيمي سترون قرار داده شد و پس از آن سوسپانسيون حاوي قارچ گرفته ميوه. كرداز هم جدا مي

روي تور سيمي به حال خود رها ساعت  ٥هاي همان رقم اسپري گرديد و براي مدت شده از هر رقم برروي ميوه

ميوه در نظر گرفته شده بود كه به  ٨٠براي هر رقم . شدند تا نفوذ اسپور قارچ به داخل زخم به راحتي انجام شود

تيمارها عبارت . بندي و برچسب زني شدندهاي بزرگ سوراخ دار بستهتايي تقسيم و در پالستيك ٢٠گروه  ٤

 ±±±± ١گراد و رطوبت درجه سانتي ٣٥ ±±±± ١ساعت نگهداري در دماي  ٧٢ت و ساع ٤٨ساعت،  ٢٤بودند از شاهد، 

گراد و رطوبت درجه سانتي ١٠ ±±±± ١از هر رقم يك بسته به عنوان شاهد مستقيماً به سردخانه با دماي . درصد ٨٠

درجه سانتي ٣٥ ±±±± ١دار منتقل و در دماي سه بسته ديگر به دستگاه انكوباتور رطوبت. درصد منتقل شد ٨٠ ±±±± ١

شت زمان هر تيمار، بسته ساعت نگهداري و پس از گذ ٧٢و  ٤٨، ٢٤درصد براي مدت  ٨٠ ±±±±  ١گراد و رطوبت 

  .موردنظر به سردخانه منتقل و كنار شاهد قرار گرفت

هفته تعداد  ٤بدين صورت كه يك بار پس از گذشت . برداشت اطالعات در دو مرحله، انجام گرفت

بار دوم پس از . ها مجدداً به سردخانه منتقل شدندهاي آلوده هر رقم براي هر تيمار شمارش شده و بستهميوه

ها در قالب طرح كامالً تصادفي تجزيه و تحليل آماري داده. هفته برداشت اطالعات صورت گرفت ١٠ذشت گ

هاي هر رقم در هر ها با آزمون دانكن مقايسه شدند و در نهايت ميزان پوسيدگي ميوهصورت گرفت و ميانگين

  .تيمار بصورت درصد مشخص گرديد

  

  يافته ها
هفته پوسيده بودند ليكن  ٤ها در تيمار شاهد پس از گذشت ه ميوهبراساس نتايج به دست آمده كلي

بطوري كه ليموشيرين بيشترين پيشرفت پوسيدگي و در . درجات پيشرفت پوسيدگي اندكي با هم تفاوت داشت

براين اساس در بررسي نتايج از تيمار . پرتقال والن سيا پيشرفت پوسيدگي با سرعت كمتري در حال انجام بود

هاي نارنگي رقم محلي نيز در كليه تيمارها پس از گذشت سه هفته كامالً همچنين ميوه. حث نخواهد شدشاهد ب

براساس نتايج به دست آمده تيمار گرما درماني تأثير زيادي در كنترل پوسيدگي پرتقال والنسيا . پوسيده شدند

تيمارهاي دمايي در اين ميوه. ون ماندندها از آلودگي مصساعت تمامي ميوه ٤٨بطوري كه در تيمار دمايي . داشت

براساس نتايج به . هاي پوسيده افزوده شدساعت تأثير كمتري داشت و با گذشت زمان بر ميزان ميوه ٧٢و  ٢٤

هاي زخمي و آلوده شده ليموي خاركي دست آمده تيمار گرما درماني تأثير زيادي در كنترل پوسيدگي ميوه

 ٥/٧٨هفته،  ١٠ساعت بيشترين تأثير را در كنترل پوسيدگي و پس از گذشت  ٧٢ي در اين رقم تيمار دماي. داشت

هاي زخمي و آلوده شده ليموشيرين در عليرغم سرعت باالي پوسيدگي در ميوه. درصد از ميوه ها سالم بودند
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ي ليموشيرين ساعت تأثير زيادي در كنترل پوسيدگ ٤٨تيمار شاهد، نتايج به دست آمده نشان داد كه تيمار دمايي 

فروت هاي زخمي و آلوده به اسپور قارچ گريپميوه. درصد از ميوه ها سالم بودند ٢/٧٦دارد و در پايان آزمايش 

 ٧٢براساس نتايج به دست آمده در اين رقم تيمار دمايي . العمل خوبي در برابر تيمار گرما درماني داشتندعكس

تيمار گرما درماني برروي . درصد از ميوه ها سالم بودند ٢/٩٦مايش ساعت، بيشترين تأثير را داشت و در پايان آز

 ٤٨پرتقال محلي جهرم نيز تا حدود زيادي كنترل آلودگي را به دنبال داشت و بهترين نتيجه از تيمار دمايي 

گرما هاي رقم پرتقال نافي نيز مانند ساير ارقام نسبت به ميوه. درصد ميوه سالم بدست آمد ٧٤ساعت به مقدار 

در اين رقم در تيمار . العمل خوبي نشان داده و درصد بااليي از آنها از آلودگي در امان مانده بودنددرماني عكس

پرتقال هاملين يكي از انواع . درصد از ميوه هاي تيمار شده سالم بودند ٦٩ساعت در پايان آزمايش،  ٤٨دمايي 

تيمار گرما . گرددرسيدن باعث كاهش كيفيت آن ميمركبات زودرس است و نگهداري آن روي درخت بعد از 

 ٨٥ساعت با  ٤٨درماني در اين رقم نيز تأثير خوبي بر كنترل پوسيدگي داشت و بهترين نتيجه از تيمار دمايي 

هاي زخمي و آلوده به اسپور قارچ پرتقال رقم سالوستيانا نيز عكسميوه. درصد كنترل پوسيدگي به دست آمد

ساعت به دست  ٧٢رابر تيمار گرما درماني داشتند با اين تفاوت كه بهترين نتيجه از تيمار دمايي العمل خوبي در ب

هاي زخمي و آلوده به ميوه. درصد از ميوه ها از آلودگي و فساد مصون ماندند ٨٥در اين تيمار دمائي، . آمد

در برابر تيمار گرما درماني از العمل خوبي اسپور قارچ رقم اورالندو تانجرين برخالف نازكي پوستشان عكس

هفته سالم  ١٠درصد از ميوه ها بعد از گذشت  ٥/٨٢ساعت،  ٤٨بطوري كه در تيمار دمائي . خود نشان دادند

ها از بين رفتند، نارنگي كينو عليرغم پوست نازكش عكسبرخالف نارنگي محلي كه در كليه تيمارها ميوه. بودند

هاي درصد از ميوه ٧٥/٧٨هفته  ١٠بطوري كه بعد از گذشت . درماني داشت العمل خوبي در مقابل تيمار گرما

نارنگي كارا نيز عليرغم نازكي پوستش، . ساعت سالم بودند ٧٢زخمي و آلوده به اسپور قارچ در تيمار دمايي 

ز گذشت بطوري كه بعد ا. العمل خوبي در برابر تيمار گرما درماني از خود نشان دادهمانند نارنگي كينو عكس

  . ساعت سالم بودند ٤٨هاي تيمار شه به مدت درصد از ميوه ٧٥هفته  ١٠

  

  بحث و نتيجه گيري
زني شده به وسيله اسپور قارچ هاي مايهرفت بيشتر زخمدر پژوهش انجام شده همانطور كه انتظار مي

مشاهدات ساير محققين كه گزارش  اين نتيجه با. ها نسبت به شاهد سالم ماندندالتيام يافته و درصد زيادي از ميوه

اند الزمه آلودگي به وسيله قارچ كپك سبز وجود زخم با عمق بيش از يك ميليمتر در پوست است مطابقت كرده

هاي هاي شاهد و ميوه هاي تيمار دمايي شده در مدت زمانمقايسه درصد پوسيدگي ميوه). ٢٥و٢١،١٧،٩،٤(دارد

هاي درصد به مدت ٨٠ ±±±± ١گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي ٣٥در دماي  دهد كه گرما درمانيمختلف نشان مي

بنابر . زني شده با اسپور قارچ شده استهاي عميق مايهساعت بسته به نوع ميوه موجب التيام يافتن زخم ٧٢و  ٤٨

ن و فنولي به عنوان سدي در برابر نفوذ قارچ رسد كه تشكيل مواد ليگنياظهار بسياري از پژوهشگران به نظر مي

  ).١٨و١٥،٩،٥(كنند عمل مي
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دهي مكانيزم پيچيده ايست كه از طريق اثر گذاشتن بر فعاليت فيزيولوژيكي و بطور كلي التيام

هاي آسيب ديده، با ايجاد مقاومت از فعاليت و نفوذ قارچ به داخل بافت آسيب ديده جلوگيري بيوشيميايي سلول

عالوه بر اين گزارش شده است كه تجمع مواد فنولي و ليگنين كه ). ٩و٨(كاهده و از خطر پوسيدگي ميوه ميكرد

بنابراين با ). ١٧و٩(عامل اصلي مقاومت در برابر نفوذ كپك سبز شناخته شده است به دماي باال بستگي دارد

ه دليل جلوگيري از فعاليت قارچ، هاي متعدد، ممكن است گرما درماني باستناد به نتايج حاصل از پژوهش

بر كاهش پوسيدگي ميوه در طول دوره نگهداري در انبار . افزايش مقاومت در پوست ميوه و توليد مواد ضد قارچ

دهي در بازدارندگي از توسعه آلودگي به اند كه نقش التيامهاي انجام شده احتمال دادهدر پژوهش. مؤثر باشد

زا و رت، سنتز مواد شبه ليگنين و ايجاد سد مكانيكي در برابر نفوذ عامل بيماري داليل اثرات بازدارنده حرا

بطور كلي درصد پوسيدگي در تمام تيمارها به جز تيمار  ).٢٠و١٧(افزايش فعاليت مواد ضد قارچ در ميوه باشد 

ي شدند در مقايسه با هفته در سردخانه نگهدار ١٠هايي كه به مدت ساعت مربوط به پرتقال والنسيا، در ميوه ٤٨

در اين رابطه گفته شده است كه تماس مداوم ميوه سالم با ميوه آلوده در . هفته نگهداري، اندكي افزايش يافت ٤

گاالكتروناز ميوه در حال فساد يك بسته موجب بروز زخم در پوست ميوه سالم در اثر ترشحات اسيدي آنزيم پلي

رود، روي اين اصل براي اجتناب از اين امر روش تك ده و از بين ميشود و طي آن ميوه سالم هم آلوده شمي

  ).٥(تواند بطور مؤثري از سرايت آلودگي بكاهد پوششي ميوه مي

تواند در جلوگيري از پوسيدگي ميوهشود كه گرما درماني مياز نتايج به دست آمده چنين استنباط مي

شايان توجه است كه نفوذ قارچ مذكور به داخل ميوه تنها از . هاي مركبات در اثر قارچ پني سيليوم مؤثر باشد

هاي مركبات با توجه به خاردار بودن نظر به اين كه برداشت ميوه .پذير استهاي روي پوست امكانراه زخم

هاي دهي زخمبرخي از آنها بدون آسيب مكانيكي امكان پذير نيست، لذا با اتخاذ روش گرما درماني و التيام

هاي مركبات توان پوسيدگي پس از برداشت ميوهد در سطح پوست ميوه و جلوگيري از پيشرفت قارچ ميموجو

اين روش ساده و كم هزينه بوده و بدون مصرف مواد شيميايي و زيان ناشي از . را در انبار به حداقل رسانيد

  .ودشهاي مركبات در خالل انبارداري مياثرات باقيمانده سموم مانع فساد ميوه
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