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  ٣٣٥  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  یاهش ضايعات در توت فرنگک یروشها یبررس
    

Study of procedures for reducing strawberry losses 
 

  یو  امين  رستم  یرمکفرهاد  

  ردستانکاستان  یو منابع طبيع یشاورزکز تحقيقات کمر

 
  يدهکچ

 یآنت ین مقادير قابل توجهعالوه بر عطر و طعم خوشمزه به لحاظ دارا بود یتوت فرنگ

از . برخوردار است یباالي یاز ارزش غذاي)  Ellagic acid( اسيد کو االجي Cسيدان، ويتامين کا

وضايعات قابل  ی، فسادپذيری، پايين بودن عمر انباریمهم توليد توت فرنگ یمحدوديت ها

ست كه شدت توت فرنگي از جمله ميوه هايي ا.باشد یتوجه پس از برداشت اين محصول م

تنفس آن در مقايسه با ساير ميوه ها بسيار باالتر بوده و درجه حرارت نقش اصلي را در كاهش 

مهمترين عامل آلودگي ميوه . فعاليت هاي تنفسي و افزايش مدت نگهداري ميوه ايفاء مي نمايد

ار باشد ودر تمام نقاط كشت وك یم)   Botrytis  cinereaقارچ(توت فرنگي، كپك خاكستري 

  .توت فرنگي بيشترين خسارات را وارد مي سازد

در اين مقاله راههاي جلوگيري از ضايعات و افزايش عمر انباري توت فرنگي در دو 

لريد کبا  یش ها و تغذيه برگکاستفاده از قارچ(كنترل ضايعات قبل از برداشت یبخش روشها

، بسته CA یسرد، انبارها یارهادادن پيش سرما، انب( نترل بعد از برداشت ک یو روشها) لسيمک

) يبات عصاره ميوهکتر یو محلولپاش کینترل بيولوژيک، ی، پرتوتابینترل شيميايک، MAPیها

  . آمده است 
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٣٦

  مقدمه

باشدو تا اوايل قرن اخير به ندرت انبار مي شد و  توت فرنگي از جمله ميوه هاي سريع فاسد شونده مي

بازاريابي و پيشرفتهاي قابل توجهي كه در زمينه حمل و نقل اين ميوه  بيشتر مصرف تازه خوري داشت اما مسايل

با هواپيما وكشتي به نقاط دور دست حاصل شده بسياري از محققان را به بررسي راههاي مناسب افزايش عمر 

  .انباري اين محصول لوكس حتي به مدت چند روز عالقه مند ساخته است

يوه،تنفس و تعرق ادامه دارد و چون ارتباط ميوه با گياه مادر همانطور كه مي دانيم پس از برداشت م

قطع شده،موادي راكه در اثرتنفس و تعرق از دست مي دهد ،به وسيلةشيره گياه جايگزين نمي شود،در اين 

حالت از آب و مواد اندوخته خود استفاده كرده كه در نتيجه باعث زوال و فساد ميوه مي شود و بديهي است كه 

آلودگي به , رطوبت پايين, مانند درجه حرارتهاي باال ( رايط محيطي از نظر نگهداري نامساعدتر باشد هرچه ش

در زمينه روش  یمنابع مختلف یاين مقاله حاصل بررس. فساد ميوه سريعتر صورت مي گيرد... ) انواع قارچها و

توان آنها را در دو  یم یلکه بطور کباشد  یدر نقاط مختلف دنيا م یاهش ضايعات توت فرنگکنترل و يا ک یها

  .  قرار داد یپس از برداشت مورد بررس یو تيمارها یقبل از برداشت توت فرنگ یگروه تيمارها

  

  یتيمار هاي پيش از برداشت توت فرنگ -الف

به . در بيشتر موارد كنترل ضايعات پس از برداشت بايد پيش از برداشت محصول از مزرعه آغاز شود

ممكن باشد بايد منابع آلودگي از ميان برده شوند و تيمارهاي تغذيه اي در جهت استحكام بافت  هر صورت كه

  :عبارتند از  یدو تيمار مهم قبل از برداشت توت فرنگ. ميوه و افزايش دوام ميوه صورت گيرد

  

  استفاده از قارچ كش ها- ۱

رعه توت فرنگي را با قارچ كش در اين آزمايش مز.تحقيقي در اين زمينه صورت گرفت  ۱۹۸۷در سال 

بصورت هفته اي يك بار در طول دوره گلدهي و تكامل  Captafolو يا  Metameclan , Iprodionهاي 

قارچ كش ها برداشت شدند و در ظروف  یميوه سمپاشي كردند و ميوه هاي رسيده يك هفته بعد از محلولپاش

درجه ۲روز در دماي  ۱۰ه بندي شده و به مدت ميوه را داشت ، بست گرم ۲۵۰مخصوص صادرت كه گنجايش 

درجه  ۲۰سپس توسط كشتي به بازارهاي دور فرستاده شدند كه در اين شرايط دما . سانتي گراد انبار شدند

  .روز به طول انجاميد ۲سانتي گراد و زمان حمل ونقل 

در مدت % ۱۰- ۴۰يزان نتايج آزمايش نشان داد هرسه قارچكش بطور معني داري ميزان فساد ميوه را به م

  ) . ۱جدول ( روز نگهداري كاهش دادند  ۱۲
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  ٣٣٧  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  :لسيم کتغذيه برگي با كلريد - ۲

از تيمارهاي ديگري كه در افزايش عمر انباري توت فرنگي مؤثر است، محلول پاشي با كلريد كلسيم  

مطالعه .ده است اهميت كلسيم در تنظيم بلوغ و رسيدگي ميوه جات و سبزيجات به خوبي مشخص ش. مي باشد

پيري برگها و رسيدگي ميوه ها نشان مي دهد ميزان كلسيم بافت بر خصوصيات مختلف پيري،ميزان كلروفيل و 

  .همچنين بر شدت تنفس اثر مي گذارد

محلول پاشي كلريد كلسيم قبل از برداشت و بعد از برداشت به منظور  جلو گيري از بيماريها ي 

در , بيشتر كلسيم  وارد شده به بافت . ميوه هاي مختلف به كار برده شده است فيزيولوژي و تأخير در رسيدگي

  .تجمع مي يابد, ساختمان ديواره سلولي و غشاء ها كه به نظر مي رسد ناحيه عمل ضد پيري كلسيم مي باشد

 ,) Botrytis  cinerea(تغذيه برگي با كلسيم مي تواند با تأخير در رسيدگي و رشد كپك خاكستري 

  .ثرات سودمندي در انبار داري توت فرنگي داشته باشدا

تحقيقي در دانشگاه كبك كانادا در اين زمينه انجام گرفت و نتايج نشان  ۱۹۹۰بر همين اساس در سال 

تار، ،رسيدگي بيش از حد و کيلوگرم در هک ۲۰لسيم چند روز قبل از برداشت با غلظت ک یداد محلولپاش

 یدار یبه تعويق انداخته و خسارات ناشي از حمله اين پاتوژن را بطور معن همچنين رشد كپك خاكستري را

  .كاهش مي دهد

نگهداري شدند % ۱۰۰درجه سانتي گراد و رطوبت  ۴روز در دماي  ۲۳در اين آزمايش ميوه ها به مدت 

پيدا  توانست توسعه Botrytis  cinereaدرجه سانتي گراد فقط قارچ  ۴و بر اساس همين گزارش در دماي 

  .تأخير در توسعه قارچ افزايش مي يابد, كيلو گرم در هكتار ۲۰لسيم تا حد کكند كه با افزايش غلظت 

  تيمارهاي بعد از برداشت -ب

تيمارهاي فيزيكي و شيميايي زيادي پس از برداشت توت فرنگي به منظوركنترل ضايعات مورد استفاده قرار مي 

  :وان به موارد زير اشاره نمودگيرد كه از مهمترين اين تيمارها مي ت

  

  )precooling(دادن پيش سرما  - ۱

تمام ميوه هاي ريز از جمله توت فرنگي پيش سرما داده مي شوند،براي اين منظور در اتاقهاي 

در . مخصوص تحت خالء روي محصول آب پاشيده مي شود و در اثرتبخير آب ،گرماي محصول گرفته مي شود

در مورد توت .رض هواي سرد و پر فشار سيستم هاي خنك كننده قرار مي دهندروش ديگر محصول را در مع

پيش سرما با آب  coolerمرسوم نيست و اگرچه به عقيدة ) Hydrocooling(فرنگي پيش سرما با آب سرد

و كاهش از دست رفتن رطوبت و )freshness(درجه سانتي گراد به دليل افزايش تازگي ۴/۴خنك تا دماي 

بب افزايش بازار پسندي توت فرنگي مي شود اما ساير محققان آنرا به عنوان يك روش اقتصادي وزن ميوه س

  .پيشنهاد نكرده اند
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٣٨

  استفاده از انبارهاي سرد - ۲

به طور كلي جابجايي و انبار كردن در دماي پايين ، هنوز هم مهمترين روش كنترل ضايعات پس از 

  .اشد و بيشتر روشهاي ديگر به عنوان مكمل عمل مي كنندبرداشت بسياري از محصوالت باغباني مي ب

كاهش دما داراي اثرات سودمندي از قبيل كاهش فعاليتهاي آنزيمي كه منجر به كاهش تنفس مي گردد، 

چنانچه دما به اندازه كافي پايين باشد،بسياري از . همچنين سبب كاهش شديد رشد ميكروبها مي گردد. مي باشد

  . نه نخواهند زداسپورهاي قارچ جوا

بطور كلي ميان ميزان تنفس و عمر انباري رابطه اي معكوس وجود دارد يعني محصولي كه داراي 

با توجه به اينكه توت فرنگي از ميوه هاي .سرعت تنفسي كمتري مي باشد را مي توان بمدت بيشتري انبار نمود

داشت شود و از آنجا كه درحالت رسيده مي باشد بايد به صورت رسيده بر) Non-climacteric( نافرازگرا 

  .، عمر انباري كوتاهي دارد) ml Co2/kg/h۷۵ (نسبت به ساير ميوه ها از شدت تنفسي بااليي برخوردار است

 ۴الي  ۱روز در دماي  ۵آزمايشات نشان داده است ، محصول توت فرنگي را مي توان به مدت حداكثر 

فقط كپك خاكستري كه عامل اصلي فساد توت فرنگي مي  C ۴؛ گراد نگهداري كرد ودر دماي -درجه سانتي

هم قادر به رشد مي  - C ۴؛بنا به گزارش بعضي محققين اين قارچ حتي در دماي . باشد، مي تواند رشد كند

  . ساير قارچها نيز خسارات شديدي مي زنند C۵/۴؛ در درجه حرارتهاي باالي. باشد

را دارند بطوريكه )  freezing(فرنگي به  خوبي قابليت انجماد  عالوه بر انبار سرد بعضي  ارقام  توت

ساالنه حدود صد هزار تن توت فرنگي به منظور فرآورده هاي تبديلي يا دسر به صورت بسته هاي يخزده 

  .نگهداري مي شوند

  

  : pvcبسته بندي با پوشش نازك  - ۳

استفاده از اليه . ي به حداقل مي رساندبسته بندي ،كاهش وزن و چروكيدگي ميوه را در جريان بازارياب

هاي نازك پالستيكي براي بسته بندي توت فرنگي روش مناسبي است كه عالوه بر داشتن نيروي كششي مناسب 

  .،داراي نفوذ پذيري قابل كنترل بوده و قيمت آن اقتصادي  مي باشد

مي دهد پوشاندن توت فرنگي آزمايشاتي كه در زمينة بسته بندي توت فرنگي انجام گرفته است، نشان 

هاي تازه برداشت شده كه درون ظروف پالستيكي  يا فيبري قرار دارند به وسيلة پوشش هاي پلي اتيلني سبب 

ايجاد ) ناشي از تنفس ميوه ها ( Co2تجمع ذرات ريز آب در داخل بسته ها شده و همچنين يك محيط غني از 

  .مي نمايد

   در مورد مقايسه فيلم هاي نازك پلي وينيل كلرايد) ۱۹۸۷( و همكاران Aharoniآزمايشي توسط 

)pvc  (در اين آزمايش فيلم هاي نازك .و تأثير آن بر روي جلوگيري از فساد توت فرنگي انجام گرفتpvc  را

با ضخامت هاي مختلف كه داراي نفوذ پذيري متفاوتي نسبت به گازها بودند، بر روي ظروف حاوي توت 

ظرف را  ۸پس اين ظروف پوشش يافته را در كارتن هاي بزرگتري كه هر كدام گنجايش فرنگي كشيده و س

  .قرار دادند C ۲۰؛روز در دماي ۲و سپس  C ۲؛ روز در انبار با دماي  ۱۰داشتند، قرار داده و به مدت 
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  ٣٣٩  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

،غلظت  礛礛礛礛۱۸ به ضخامت  pvcنتايج آزمايش نشان مي دهد در بسته هاي پوشش يافته با فيلم هاي

Co2 تنزل % ۲/۱۱اكسيژن تا حد  رسيده است و غلظت% ۵/۱۰روز انبارداري در داخل بسته ها به  ۱۲س از پ

پيدا كرده است و اين اتمسفر تغيير يافته سبب پايداري بهتر كيفيت و سفتي ميوه ، تأخير در خشك شدن 

  ).۴و ۲،۳جداول (كاسبرگ ها وكاهش قابل توجهي در بروز فساد ميوه شد

  

  ): CA(از انبارهاي كنترل اتمسفراستفاده  - ۴

گلوكز مي باشد، + اكسيژن             Co2  +آب :       با توجه به اينكه معادلة كلي تنفس به صورت 

  .اهش دادکتوان شدت تنفس را  یم Co2اكسيژن و يا افزايش غلظت  بنا براين با محدود كردن

اما اگر .اهش تنفس خواهد داشت کدر  یه اتأثير تعيين كنند کربنيکافزايش تنها چند درصد گاز 

بر خالف  یتوت فرنگ. پيش خواهد آمد) سيژنکمبود اک( یبسيار باال باشد شرايط غير هواز Co2 غلظت

  .را تحمل مي نمايدCo2 یباال یغلظت ها یاز ميوه ها به راحت یبسيار

بويژه   یتوت فرنگ  یمر ا نباردر زمينه اثرات سودمند اتمسفر  تغيير يافته در افزايش ع یمقاالت زياد

اهش غلظت کبوده است نه Co2 يد بر افزايش غلظتکاخير نوشته شده است ودر بيشتر آنها تأ یدر دهه ها

متر کيا % ۲سيژن و رساندن غلظت آن به حد کاهش اکآزمايشات نشان داده است  یه نتايج بعضکسيژن، چرا کا

مانند گيالس و آلبالو در  یه توت فرنگکي گردد در حالي بد طعم شدن ميوه م یو در موارد یطعم یسبب ب

  ). ۵جدول (نمايد  یيفيت خود را حفظ مکطعم و  Co2 یباال یغلظتها

اهش فعاليت قارچها دارد و از کرا در  یاهش تنفس نقش عمده اکعالوه بر  Co2 یغلظت باال

  . شده است استفاده یش در حمل و نقل توت فرنگکبعنوان قارچ کاز يخ خش ۱۹۵۰سال

 یتوت فرنگ یانجام گرفت نشان داد ميوه ها) ۱۹۹۵(اران کوهم Larsen كه توسط  یآزمايش ديگر

با   یشده بودند و متعاقباً به انبار معمول  ینگهدار Co2% ۲۰صفر درجه و غلظت  یروز در دما ۲كه بمدت 

يبات معطر ميوه که ترکدند بدون آنروز حفظ كر۱۲يفيت خود را تا کو  یصفردرجه منتقل شده بودند، سفت یدما

مي گردد  یبيشتر توت فرنگ ینه تنها سبب نگهدارCo2 بنابراين افزايش.كاهش يابد و يا طعم ميوه تغيير نمايد

  .باشد یآزاد نيز م یانتقال يافته به هوا  یتوت فرنگي ها یدر نگهدار یاثرات پايدار یه داراکبل

  

  :ضايعات ینترل شيميايک - ۵

استفاده  یتوت فرنگ یاز توسعه قارچها وافزايش عمر انبار یبه منظور جلوگير یمختلف یيمياياز مواد ش

  :ه به اختصار مي توان موارد زير را نام بردکشده است 

ه در زمينه استفاده از استالدئيد در حفظ وافزايش عمر کآزمايشاتي : تدخين بوسيله بخار استالدئيد -

مي  RhizopusوBotrytis  یاز قارچها یدهد فساد ميوه ناش یاست نشان م انجام گرفته یتوت فرنگ یانبار

  .نترل شود کتواند با تدفين بخار استالدئيد 
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٤٠

برگرفته از   یماده ضد تنفس که يکنام دارد  Folicotه استفاده مي شود ک یديگر یماده شيمياي

 یقرار داده واين محلول پوسيدگ  Folicotدرصد ۵در محلول  یميوه ها را قبل از بسته بند. باشد یپارافين م

  .دهد یاهش مک%   ۵۵-۶۰ميوه راتاحد 

 یشيوع پوسيدگي ها یاربامات نيز بطور قابل توجهکاتيل پيرو یودcaptfol، So2عالوه براين مواد ،

متردر کازمصرف اين مواد،  یناش یو عوارض جانب یدهند،اما به دليل خطرات احتمال یاهش مکرا  یقارچ

  .گيرند یمورد استفاده قرارم یاري توت فرنگنگهد

  

  : یفساد قارچ کینترل بيولوژيک - ۶

 یومحدوديت استفاده ازاين مواد ما را نيازمند روشها یان افزايش مقاومت قارچ ها به مواد شيميايکام

از ، به معناي استفاده کینترل بيولوژيک. ندک یبعد از برداشت م یقارچ ینترل بيماري هاکجهت  یديگر

  .از اين راهها باشد کیتواند ي یشود، م یه درطبيعت يافت مکروارگانسيم هايا مواد مترشحه ازآنها کمي

Takeda ه قارچکگزارش داده اند ) ۱۹۹۰(اران کوهم  pseudomonas cepacia   فعاليت

راج شده يب استخکتر کي. دارد  Penicilliumو  Mucar, Botrytis یبر عليه قارچها یباالي یآنتاگونيست

ماده ضد قارچ در افزايش  کدر حال حاضر بعنوان ي) pyrrolnitrin(بنام پيرول نيترين  p. cepaciaاز قارچ 

  .شود یاستفاده م یتوت فرنگ یعمر انبار

 C؛ یرا در دما ی، ظهور پوسيدگ mg/liter۲۵۰ فرو بردن ميوه ها در محلول پيرول نيترين با غلظت 

  .دازدان یروز به تعويق م۴تا  ۱۸

گزارش شده  Botrytisنيز به عنوان آنتاگوسيت قارچ Trichodermaاز قارچ ساپروفيت  یگونه هاي

  . نمايد یحفظ م Botrytisازقارچ  یناش یه آلوده نمودن ميوه ها به اين قارچ، آنها را دربرابر پوسيدگکاند 

  

  :یپرتوتاب - ۷

رسيده بدليل توسعه عطر وطعم  یيوه هابا شند همچنين م یم یسفت تر یميوه ها یه داراک یارقام

 یجلوگير) Botrytis Cinerea( یسترکخا کپکاگر چه از شيوع  یپرتوتاب. مناسب ترند یانجام پرتوتاب یبرا

  .سان استکشود سود و ضررآن ي یند اما گفته مک یم

انجام گرفته  یتوت فرنگ یيبات ديواره سلولکتر یآزمايشي درزمينه تأثير اشعه گاما بر رو ۱۹۹۳درسال

سبب نرم شدن قابل تو جه بافت ها و از بين رفتن  KGY  ۴ميوه ها با دوز  یدهد پرتوتاب یه نشان مکاست 

بعد از  یروبکنترل عوامل ميکاين تأثير، استفاده از اشعه گاما را در .شود  یم یديواره سلول یاريدهاکسا یپل

ننده نيز ازديگر داليل ناموفق بودن استفاده ازاشعه کعدم پذيرش ميوه توسط مصرف . برداشت محدود مي سازد

  .باشد یگاما م

  

  : یيبات فرار عصاره توت فرنگکاستفاده از تر - ۸
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مورد تحقيق قرار گرفته است، استفاده از  یتوت فرنگ یه در زمينه افزايش عمر انبارک یجديد ینيك هاکاز جمله ت

در سال . باشد یبعد ازبرداشت م یبه عنوان بازدارنده فساد قارچ کا تمشي یتركيبات معطر استخراج شده از عصاره توت فرنگ

را بر  یها و توت فرنگ کيب فرار استخراج شده از تمشکنوع تر ۱۵تأثير ) USDA(ا کآمري یشاورزک، محققين وزارت ۱۹۹۳

يب آزمايش شده، کپانزده تر بنا به گزارش اين پژوهشگران از. مورد آزمايش قرار دادند یتوت فرنگ ینترل فساد قارچک یرو

آلوده متوقف  یميوه ها یرا رو یامال رشد قارچکنونانون - ۲هگزنول و  - ۲هگزانال، - e -۲هگزانول،  - ۱يبات بنزآلدئيد،کتر

  .نمودند

يب ضد قارچ کتر کبه عنوان ي) بصورت گرانول با پوشش نشاسته(ند رها شونده کنونانون  - ۲يبات،کاز ميان اين تر

 یخطر بودن آن برا ینونانون، ب - ۲ یاز ديگر مزايا. شود یاستفاده م یانبار یاز فساد ميوه ها یجهت جلوگير یدر سطح تجار

  ).۶جدول (باشد یخوش ، مقاومت در برابرتجزيه سريع وقابليت تبخير خوب آن م یموجودات زنده ، طعم و بو

  

  نتيجه
درحد  یتوت فرنگ یدوره نگهدار یط CO2و O2ه ميزان کتحقيقات اخير نشان داده است درصورتي یلکبطور

يا اشعه گاما بدليل  یاستفاده ازمواد شيمياي یاز طرف. خواهيم داشت یيفيت را پس از انبار دارکنرمال باقي بماند، بيشترين 

 ضد قارچ همراه یيبات طبيعکبنابراين استفاده ازتر.باشد ینم یننده روش مناسبکوعدم پذيرش توسط مصرف  یعوارض جانب

    .باشد یم یتوت فرنگ یافزايش دوره نگهدار یمناسب برا یپايين ازشيوه ها یدردما یمناسب و نگهدار یبا بسته بند

  
   C۲۰؛در روز۲و C۲؛ در یروز نگهدار ۱۰ یط یش ها بركنترل فساد توت فرنگکقارچ یاثرمحلولپاش - ۱جدول 

  درصد فاسد شدن ميوه                                                                                    
   یتعداد هفته بعد از اولين محلول پاش                                                                                   

   ۱۵               ۱۳              ۱۱                ۹ش                                غلظت                 کقارچ 
  Iprodione               (۲/۰                %a۷/۰          a  ۹/۷          a۰/۸a            ۰/۱۳(ايپروديون 

  Metameclan             (۲/۰                %a۵/۱            a۳/۱۲          a۸/۷          a ۸/۱۲(النکمتام
  Captafol      (             ۱/۰                %a۳/۲            a۹/۸            a۱/۹           a۲/۱۲(اپتافولک
     b۴/۱۱           b۴/۲۵          b۵/۳۱         b۷/۳۱)              آب(شاهد                                      
  
  .انجام گرفت یمحلولپاش یهفته پس ازپايان تمارها کبرداشت ي *   
  

  C ۲۰؛دو روزپس از آن در  C۲؛ در یروز نگهدار ۱۰یط   pvcپوشش يافته با انواع  یدرون بسته هاO2 وCO2  یغلظت ها  - ۲جدول 
  C۲۰؛ روزدر۲پس از                         C ۲؛ روزدر۱۰پس از)           �(و ضخامت آن کنوع پالستي

                                                 CO2            O2                              CO2               O2  
   

 PVC ،۱۳                                    ۷/۰           ۲/۱۹                            ۱/۲              ۵/۱۹  
PVC ،۱۵                                     ۹/۰           ۰/۱۹                            ۵/۵              ۰/۱۴  
PVC ،۱۸                                    ۹/۱             ۲۰                            ۵/۱۰              ۲/۱۱  
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٤٢

          ---                 ---                           ---             ---                    ) هوا(= سلوفان منفذ دار
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  ٣٤٣  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  c ۲۰؛ روزدر ۲و  c ۲؛روز در  ۱۰بركيفيت توت فرنگي هاي انبار شده به مدت   PVCاثر پوششهاي - ۳جدول 

ميوه وضعبت كاسبرگ    رنگ ميوه      ظاهر    **استفاده از     درصد ضايعات    سفتي ميوه    نوع پالستيك  

  )  ۱-۵)          (۱- ۵)           (۱- ۵)                 (۱-۵(                            *قارچكش     )�(و ضخامت

     , PVC۱۳                           _c ۷/۱۵               ۲                   ۸/۲                ۴                ۵/۱     

   ,PVC۱۵                           _c ۶/۱۱               ۲                   ۶/۲                ۴                  ۲         

   ,PVC۱۸                            _b ۹                  ۲                     ۲                 ۴                ۷/۲  

     ,PVC۱۸                             +a ۲/۲               ۲                     ۲                 ۴                 ۴          

  d ۵/۱۹              ۳                     ۴                 ۴                ۱/۱            - )    شاهد(سلوفان منفذ دار
  %۱/۰بصورت هفته اي با غلظت   Iprodioneمحلولپاشي با قارچكش *

  قرمز پررنگ=  ۵سرخ،    -سبز=  ۱:خيلي نرم                     رنگ ميوه =  ۵سفت ، = ۱: سفتي ميوه ** 

  بسيار عالي =  ۵خيلي نا مناسب، = ۱:خشك و فهوه اي            ظاهر مبوه =  ۵سبز وتازه،   = ۱: كاسبرگ 

  

  برميزان كاهش وزن توت فرنگي در جريان انبارداري و پس از آن  pvcش هاي تأثير انواع پوش  - ۴جدول 

  ( % )كاهش وزن ميوه                                                                                        

  C۲۰؛ روزدر۲پس از                      C۲؛ روزدر۱۰پس از)                       �(نوع پالستيك و ضخامت

      ,PVC۱۳                    ۸/۰                                             ۱/۱    

         ,PVC۱۵                                                  ۴/۰                                             ۷/۰    

      ,PVC۱۸                                                  ۳/۰                                              ۳/۰  

   ۴                                                 ۴)                                 هوا(=سلوفان سوراخ شده   

  

  فاسد شدن ميوه طي شرابط مختلف نگهداري  بر جلوگيري از Co2تأثير غلظتهاي مختلف  - ۵جدول 

  درصد توت فرنگيهاي فاسد شده                                                                                                           

   co2 %0              co2%۱۰           co2%۲۰          co2%۳۰)هوا( شرايط نگهداري                          

  

  ۳/۱                   ۷/۱                 ۵/۴                      ۴/۱۱در شرايط               c۵ ؛روز دردماي  ۳

  كنترل اتمسفر  

  c۱۵            ۴/۳۵                      ۵/۸                 ۷/۴                    ۴؛روزدرهواي معمولي در۱+ 

  c۱۵          ۴/۶۴                      ۲/۲۶                ۸/۱۰                  ۳/۸؛روزدرهواي معمولي در۲+ 
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٤٤

  بمدت يك هفته          C۱۰؛نگهداري شده در  ینترل ضايعات توت فرنگکنونانون پوشش دار بر  -۲اثر  - ۶جدول 

  *)۰-۳( یدرجه بند(ضايعات ميوهنونان                        -۲غلظت                                               

  کتمش                   یتوت فرنگ)                    ليتر یرو گرم بر ميلکمي(تيمار                                  

  a۵/۲                     a۳/۲                    ۰                             )روز  ۷( شاهد

  b    ۰                        b ۰                                ۰۴/۰)                    ساعت۲۴( یتدريج یرهاي

    b  ۰                        b۲ /۰                                 ۱۱/۰)                       ساعت ۲۴(سريع  یرهاي

  b  ۰                        b۴/۰                                 ۱۳/۰)                         روز۷(یتدريج یرهاي

  b  ۰                        b۴/۰                                 ۱۳/۰        )                     روز۷(سريع یرهاي

   کیروزه و آبکامالً نک یميوه ها=  ۳سالم و بدون ضايعات ،   یهاميوه =  0:  متوسط ضايعات ميوه *  

  

  :منابع مورد استفاده

  .صفحه ۲۶۰.شيراز. انتشارات دانشگاه شيراز. پس ازبرداشت  یفيزيولوژ. ۱۳۷۳.، میراحم - ۱

  .صفحه۱۲۱).رجک(یچاپ احمد.  یپرورش توت فرنگ. ۱۳۷۰. یمتکح. و ج. ، عیاشک - ۲
3. Aharoni,Y. and R.Barkai-Golam.1987. Pre-harvest fungicide sprays and 
polyvinyl  Wraps to control Botrytis rot and prolong the postharvest storage life of 
strawberries. J.Hort. Sci. 62:177-181   
 
4.Cheour, F.;C. Willemot ; J.Arul ;Y.Desjardins; J.Makhlouf ; P.M. Charest and 
A. Gosselin. 1990.Foliar application of calcium choride delays postharrvest 
ripening of strawberry.J.Amer.Soc.Hort.Sci.115:789-792. 
 
5. Damour, T.J. ; C.Gosselin ;J. Arul ; F.Castaigne and C. Willemot.1993.Gamma 
– radiation  effects cell wall composition of strawberries.j. Food Sci. 58:182-185. 
 
6. Larsen, M. and C. B. Watkins.1995.Firmness and aroma  composition of 
strawberries following short-term High Carbon-dioxide treatment.Hortscience. 
30: 303-305. 
 
7. Li, C. and A.Kader.1989. Residual effects of controlled atmospheres on 
postharvest physiology and quality of strawberries. J.Amer.Soc.Hort.Sci.114:629-
634. 
 
8. Melvin,H. and J. M.Wells.1969. Low oxygen or high-carbon-dioxide 
atmospheres to control postharvest decay of strawberries.J.phytopatology. 60: 47-
48. 
 
9. Melvin couey, H. et al.1967. Low-oxygen atmosphery for control of postharvest 
of fresh strawberries.J. Phytopatology. 56:1339-1341.  
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٣٤٥  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

10.Morris, J.R. et al. 1985.Effect of cultivar , postharvest storage, preprocessing 
dip treatments and style of pack   on the processing quality of strawberries. J. 
Amer. Soc.Hort.Sci. 110:172-177. 
 
11.Prasad, K. and G. J. Stadelbacher. 1975. Effect of acetaldehyde vapor on 
postharvest decay and market quality of fresh strawberries. J. Phyopatology. 64: 
948-951. 
 
12.Shewfelt , R.L. 1986. Postharvest treatment for extending the shelf life of fruits 
and vegetables. J. Food Technology. 3: 70-77.  
 
13.Takeda, F. et al.1990. Pyrrolnitrin delays postharvest fruit rot in strawberries. 
Hortscience. 25: 320-322. 
 
14.Vaughn, S. F. et al. 1993. Volatile compounds from raspberry and strawberry 
fruit inhibit postharvest decay  fungi. J. Food Science. 58 :793-796. 
 
15.Woodward, J. R. and A. J. Topping. 1972.the influence of controlled 
atmospheres on the  respiration rates and storage behaviour of strawberry fruits. 
J. Hort. Sci. 47: 547-553. 

 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

