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های آسيب ديده و کپک زده برداشت و خروج ميوه - ٣ 
  به طور متناوب در طول روز

هـای کپـک زده و انهدام و از بين بردن ميـوه - ۴ 
  آسيب ديده

و  شـوهای پذيرش، انبار موقت، شستترجيحا بخش - ۵ 
  .بندی جدا شوده بندی از بخش بستهدرج
  داشتن زهکش فاضالب و آب تحت فشار - ۶ 
ايجاد و تعبيه فضـايی در انبـار بـه منظـور  - ٧ 

هــا بــا اســتفاده از ضــدعفونی و گنــدزدايی ميــوه
  هاقارچکش

  
  گيری کلینتيجه - ١٣

آنچه در فوق بيان شد نگاهی بسيار اجمـالی بـه      
توليد مرکبـات در بـين  برخی از مشکالت موجود در امر

در اينجا سعی . توليد کنندگان خرد و کالن مرکبات است
اختصـار شد معضالت و عوامل موثر در ضايعات محصول به 

 دهنـدهراهکارها و مسـايل فنـی کـاهش معرفی گرديده،
. يح داده شـودضـضايعات پس از برداشت بـه اجمـال تو

ه بندی محصـول کـه ارزش افـزودهمچنين به اهميت بسته
هـای درسـت بااليی داشته و تنها بـا بکـارگيری شـيوه

توجـه بـه بنـدی و رعايـت اسـتانداردهای الزم و بسته
ميدوار به داشـتن توان اسليقه مصرف کننده است که می

جهت ارائه توليدات  )داخلی يا خارجی(سهمی از بازار 
شکی نيست که رسـيدن بـه ايـن هـدف . داخلی کشور بود

پـس از برداشـت، بر روی مسايل  بدون مطالعه و تحقيق
بنـدی و حمـل بنـدی، بسـتهجابجايی، نگهـداری، درجـه

محصوالت به بازارهای داخلی و خـارجی و سـپس انتقـال 
هــا بــه کارشناســان آمــوزش کشــاورزی و ايــن يافتــه

بنـابراين . توليدکنندگان خرد و کالن امکانپذير نيست
 تبرای رسيدن به مقام واقعی و شايسته توليـد مرکبـا

هـای در جهان، نياز به عزم، همت و همسويی بخش ايران
بديهی است کـه گـام . ط در اين زمينه استوربممختلف 

اول، اطالع رسانی علمی است که در اين نشريه سعی بـر 
  .انجام اين مهم به اختصار شد

  
  منابع

ای فيزيولوژی پس از برداشت، مقدمه. ١٣٧٣. راحمی، مجيد -١
. ترجمـه. هـاايی ميـوه و سـبزیبر فيزيولـوژی و جابجـ
 .صفحه ٢۵٩. انتشارات دانشگاه شيراز
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شود کـه در جاهايی استفاده می: بسته بندی درهم - ١
درجه بنـدی سـودی نداشـته و فقـط فـاکتور وزن 

  .ميوه مهم است
در اين حالـت ميـوه : ایبندی چنداليهالگوی بسته - ٢

مقـدار محصـول فروختـه درجه بندی شده بر اساس 
 .شودمی

در ايـن : بنـدی شـدهای درجـهبندی چند اليهبسته - ٣
هـا بوسـيله بندی مکانيکی بوده و اليهحالت بسته

 .شونديک صفحه از هم جدا می
های با کيفيت بـاال در ميوه: ایبندی تک اليهبسته - ۴

ممکن است يک برش از بافت ميـوه و استفاده شده 
-به صـورت تکـی بسـته و يا اينکه به تنهايی و

 .بندی شود
شرايط بسته بندی به طور خالصه شـامل مـوارد زيـر 

 :است
بســته هــا بايــد از اســتحکام مکــانيکی کــافی  - ١

  .برخوردار باشند
مواد بکار رفته در ساختمان آنها نبايد دارای  - ٢

مواد شيميايی بوده که به فرآورده منتقـل شـود و 
  .سمی باشد

شکل متناسب با امکانـات از نظر وزن، اندازه و - ٣
  .جابجايی باشد

بسته ها به گونه ای باشد که بتوان بـه سـرعت  - ۴
  .محتوای آنها را خنک کرد

  .ضمن ايمنی داشتن به آسانی باز و بسته شود - ۵
ممکن است الزم باشد نور به بسته وارد نشـود و  - ۶

  .يا شفاف باشد
بسته ممکن است بـه صـورت يکبـار مصـرف و يـا  - ٧

  .ار مصرف طراحی شودچندين ب
  
  بندیبهداشت اتاق بسته - ١٢

بندی تميز يکی از مهمتـرين داشتن اتاق بسته     
های جلوگيری از گسترش کپـک و توسـعه مقاومـت عامل

برای نيل بـه ايـن هـدف . اسپورها به قارچکش است
توجه به محورهای برنامـه بهداشـت کارگـاه بسـته 

  :بندی تشريح شده در ذيل الزامی است
  جارو و تميز نمودن کف اتاق به طور روزانه - ١
  ها به داخلجلوگيری از ورود آلودگی - ٢ 
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اما يکـی از . دست دهی توليدات تازه شود وجود ندارد
عواملی است کـه در مراحـل مختلـف بازاررسـانی نقـش 

  .کليدی دارد
  
  دی بناتاق بسته - ١٠

معموال محصوالت باغبانی توسط بازار و يا بوسيله      
ها به طور مستقيم به دست مصرف کننده رسـيده فروشنده

 بنـدی وها ابتدا درجـهو يا اينکه توسط برخی زيربخش
سازی ها، آمادهدر بيشتر کارگاه. شودبندی میبسته سپس

بنـدی های بسـتهتوليدات جهت ارائه به بازار در اتاق
ها ممکن است به شکل سـاده در اين اتاق. شودنجام میا

رفيـت ظبندی بـا مزرعه تا يک خط تمام اتوماتيک بسته
به شکل سـاده و چه بندی کارگاه بسته. باشد) تن(باال 

بايد متشـکل از فضـايی باشـد کـه در آن  ،يا پيچيده
ها، درجه بندی، انتخاب و بسـته آوری ميوهعمليات جمع

تـرين ر اساس نظر سفارش دهنده با کـمبندی توليدات ب
انـدازه و طـرح کارگـاه  .فساد و ضايعات انجام شـود

گی به وسايل و تجهيزات مورد نياز آن، بست ،بندیبسته
ــا ــدات، تقاض ــم تولي ــوع و حج ــات ن ــازار، تاسيس ی ب

  .زيربنايی منطقه و ارزش پروژه دارد
  
  بندیبسته - ١١

و ماشـينی  بندی مرکبات به دو صـورت دسـتیبسته     
اول در ايران اغلب روش دستی دروش مت. پذير استامکان

طه خاصـی بـرای بگونه استاندارد و يـا ضـااست و هيچ
از طرفی . شودبندی مرکبات اعمال نمیبندی و بستهدرجه

بندی نيز منحصر به جعبه و به ندرت کارتن وسايل بسته
را اجبارا بـه صـورت ميوه است و مصرف کننده مرکبات 

-ای بيشتر به دسـت مـیرهم و عمدتا با پرداخت هزينهد
ظـروف قابـل  ،های کوچک بسـته بنـدیدر کارگاه. آورد

از وسـايل . کنندپر میبوسيله دست عرضه به بازار را 
هـای بـزرگ بندی در کارگـاههای بستهمکانيکی و ماشين

اما اين وسايل گران بوده . شودبسته بندی استفاده می
بسته بندی محصوالت مختلف در مقـادير و از طرفی برای 
بنـدی های متفـاوتی جهـت بسـتهروش. کم مناسب نيستند

  :وجود دارد

 
  
  
  
  
  
  
 

  مقدمه
در و باغبانی های گرمسيری ترين ميوهمرکبات از مهم

نـواحی توليـد مرکبـات در . دنـروجهان به شـمار مـی
امتداد کمربند وسيعی بوده که از خط استوا شروع شده 

درجه شـمالی و جنـوبی  ٣۵و در هر دو طرف آن تا عرض 
   .گسترش يافته است

وردهای انجام شده، ميزان ضـايعات مرکبـات آطبق بر
بـا توجـه بـه . شوددرصد تخمين زده می ٣١تا  ٢٨بين 

تن در  ١٩٠٠٠٠٠پرتقال ميوه اينکه ميزان توليد تنها 
درصـد ضـايعات،  ٣٠است لذا با فـرض  ٢٠٠۴سال ميالدی 

تـن ميـوه پرتقـال پـس از توليـد بـا   ۵٧٠٠٠٠حدود 
برای هـر  .روندو از بين می های زياد ضايع شدههزينه

توان نسـبت بـه توليدشـان يک از مرکبات ديگر نيز می
مطالعه و آگاهی  بنابراين. اين مقدار را محاسبه کرد

ش ميـزان ضـايعات های مختلفی که منتج به کـاهاز روش
جـا دارد در . شود از اهميت بسـياری برخـوردار اسـت

ده و با ايران به مسائل پس از برداشت توجه بيشتری ش
ــايعات  ــاد ض ــی، از ايج ــات فن ــات نک ــول  درمراع محص

. جلوگيری نموده و يا آنرا بـه حـداقل ممکـن رسـاند
عالوه بر ضايعات فيزيکـی محصـول، هرگونـه اخـتالل در 
کيفيت ظاهری، بافت و عطـر و طعـم محصـول نيـز جـزء 

بنابراين اهميـت و نقـش . شودعات محصول محسوب میيضا
س از برداشت در کاهش ضايعات فيزيولوژی و تکنولوژی پ

  .شودو حفظ کيفيت محصوالت بيشتر می
  

  علل ضايعات مرکبات - ١
  صدمات مکانيکی  - ١- ١

صدمات مکانيکی ناشی از مراحل مختلـف برداشـت تـا 
احتياتی در عمليات برداشـت، عرضه به بازار مصرف، بی

-ها خسـارتبندی، بارگيری و تخليه ميوهجابجايی، بسته
تـرين آنهـا خـراش، ها وارد نموده که مهمهايی به آن
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بريدگی، ترک، سايش و لهيدگی، خراشيدگی بـا نـاخن و 
صـدمات ناشـی از . )٢و١هـای شکل( فشار با انگشت است

بنـدی هـای بسـتهها در کارگاهعمليات مختلف روی ميوه
در افـزايش  ،مانند لرزش و تکان در موقع حمل و نقـل

  .داردضايعات سهم بسزايی 
  

   
صدمه در اثر  -١شکل 

 ميوه خراش پوستی -٢شکل    فشردگی

  
  های پاتولوژيکیبيماری - ٢- ١

هــای زا در ميــوهخســارات ناشــی از عوامــل بيمــاری
مرکبات در طی مراحل برداشت، جابجايی و حمـل و نقـل 

-سـرعت انجـام مـی تا رسيدن آنها به بازار مصرف بـه
ها و زا بيشتر از انواع قارچیاين عوامل بيمار. گيرد

ها هستند که محصول را قبل از بلوغ يا بعد از باکتری
بلوغ و رسيدن و برداشت و يا در حـين حمـل و نقـل و 

  . نمايندتوزيع آلوده می
  

  کپک سبز  - ١- ٢- ١
های پس از برداشت است که توسط از بيماری ١کپک سبز

هـا در و از طريق منافـذ و زخـم Penicillium digitatumقارچ 
هـايی بـه زخـم. شـودانواع مختلف مرکبات ايجـاد مـی

اندازه چند غده روغنی پوست، برای ايجاد اين آلودگی 
ها در خاک باقيمانـده و در دمـای قارچ. کندکفايت می

مناسب پاييز و يا زمستان جوانه زده و توليد اسـپور 
پورها با باد به راحتی منتقل شـده و اين اس. کنندمی

بندی و ساير تجهيزات را آلـوده های انبار، بستهاتاق

                                                 
1 Green mold 
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  بندیدرجه - ٨
بنـدی ميـوه، مختلف درجهاولين مرحله از مراحل      

بقايـای (های غير بازارپسند و مواد خـارجی حذف ميوه
کليه مواد جدا شـده، بايـد . است) گياهی، خاک و سنگ

بندی خارج شده تا فضا جهت قـرار سريعا از اتاق بسته
چنـين تجمـع هـم. دادن مواد جدا شده بعدی ايجاد شود

اعـث بنـدی، باين ضايعات و فساد آنها در اتاق بسـته
سرايت آلودگی به توليـدات در نظـر گرفتـه شـده يـا 

  .شودآماده جهت عرضه به بازار می
  
  بندیبستهمرحله  - ٩

بندی محصـوالت، باغـدار قبل از هرگونه عمل بسته     
دار بايستی به نکاتی چند که باعـث کـاهش يا سردخانه

. شـود توجـه نمايـددر هزينه و افـزايش سـوددهی مـی
اين جهت بهتر است با مشاورت عوامل  هرگونه تصميم در

بندی، عوامل حمل و های وسايل بستهبازار، تهيه کننده
نقــل و کارشناســان متخصــص در زمينــه مســايل پــس از 

-از مهمترين نکات مورد مشورت مـی. برداشت انجام شود
  : توان به موارد زير اشاره کرد

  نوع محصول - ١
در طول و ضايعات محصول که در حال حاضر  ميزان - ٢

پــس از برداشــت تــا عرضــه در  ،انتقــال محصــول
  .شودبازار ايجاد می

ندی شده در بمقايسه ارزش افزوده فرآورده بسته - ٣
  شده بندیمقايسه با غير بسته

  بسته بندی استاندارد قابل دسترس چيست؟ - ۴
هايی با طرح جديد در آينده بـه آيا تهيه بسته - ۵

  پذير است؟طور منظم امکان
آيا فضـا و مکـان کـافی و قابـل دسـترس جهـت  - ۶

بندی تا زمـان اسـتفاده وجـود نگهداری مواد بسته
  ؟دارد

امکان تغيير در شکل و ظاهر بسته با توجه بـه  - ٧
  سليقه بازار چقدر است؟

-تجربه نشان داده است که سود يک محصول خوب با بسـته
بنـدی ضـعيف بندی عالی به مراتب بيشتر از يـک بسـته

ته از اينکـه در ارزش بـازاری محصـول نيـز گذش. است
بندی جديـد تضمينی در اينکه بسته. تاثير زيادی دارد

به تنهايی قادر به کاهش ضايعات محصول و کاهش آب از 



  14    فتاحي مقدم
 

بــه طــور کلــی شــرايط بهينــه . وارد ســردخانه نمــود
انبارداری بسته به نوع رقم و واريته متفاوت بوده و 

های پايين، بستگی به ميزان مقاومت آن به درجه حرارت
اکسـيد کـربن بـاال، رطوبت باال، اکسـيژن پـايين و دی

ميزان اتيلن و در نهايت ميزان صدمات مکانيکی وارده 
خير بيش از حد در ارسال ميـوه بـه تا. به ميوه دارد

هـم چنـين . سردخانه افزايش ضـايعات را در پـی دارد
نگهداری بيش از حد در سردخانه نيز باعث بروز عوارض 

معمـوالً . شودسرمازدگی در پوست و کاهش کيفيت ميوه می
درجه و رطوبـت بـيش از  ١٠ها در دمای باالتر از قارچ
ايـن نکتـه ضـروری  شوند که توجه بهدرصد فعال می ٩٠
هـای انجـام شـده در موسسـه بـر اسـاس آزمـايش. است

تحقيقات مرکبات کشور و در شرايط آب و هـوايی شـمال 
کشور، حد بهينـه دمـا و رطوبـت نگهـداری پرتقـال و 

  .نارنگی در سردخانه به شرح جدول ذيل است
  
  
  
  

دمای سردخانه   نوع محصول
  )گرادسانتی(

رطوبت نسبی 
سردخانه 

  )درصد(
  ٨۵- ٩٠  ۵- ٧  پرتقال تامسون

نـــــــــــارنگی
کلمانتين، پيج و(

  )انشو

۵ -٨  ٣۵ -٨٠  

  ٨۵- ٩٠  ١١- ۴/١۴  ليموها
  ٨۵- ٩٠  ٩- ١٠  هااليم

  
  استانداردهای انبار معمولی - ٢- ٧

. ساختمان انبار بايد به خوبی عايق بندی شده باشـند
هـای کـافی جهت گردش کافی هوای سرد در انبار، پنجره

ها باال باشـد و دمـای مای ميوهچنانچه د. تعبيه گردد
هـای هوای خارج از انبار پايين باشـد، بـا نصـب فـن

-بـا روش. تهويه اقدام به گردش و جايگزينی هوا نمود
های سنتی مانند ايجاد مجاری عبور هـوا در پـايين و 

  .توان هوا را به گردش درآوردباالی انبار نيز می
  

  3    اهميت پس از برداشت در مركبات
 

محل آلودگی در ابتدا به صورت يک لکـه آبکـی . کندمی
های سفيد رنگ به سـرعت در بالفاصله ميسليوم. نرم است

 ۵/٢سطح لکه شروع به رشد نموده و وقتی به قطر حدود 
ن اسـپورهای سـبز زيتـونی متری رسيد در مرکز آسانتی

جهت کنترل اين عارضه بايد . )٣شکل( شودرنگ توليد می
کليه تجهيزات به . ها با دقت برداشت و حمل شوندميوه

هـا توسـط ميوه. طور روزانه توسط کلرين ضدعفونی شود
پاشـی قبل از برداشت محلـول) ٢بنليت( ١قارچکش بنوميل

خيسـانده  ٣شوند و قبل از سـبززدايی بـا تيابنـدازول
ــديم  ــول س ــط محل ــدی توس ــته بن ــاق بس ــده و در ات ش

همـراه  ٥يا تيابندازول يا ايمازاليـل ٤فناتارتوفنيل
در نهايت اينکه بالفاصـله . با واکس شستشو داده شوند

هـای ميـوه را در دمـای و بسته ٦ها را سرد نمودهميوه
   ].٣[گراد قرار داد درجه سانتی ١٠کمتر از 

  

 

 
سبز کپک  -٣شکل 

 کپک آبی مرکبات  -۴شکل  مرکبات

  
  کپک آبی  - ٢- ٢- ١

ها بعد از برداشت و توسط قـارچ روی ميوه ٧کپک آبی
P. italicum اين عارضه به دليـل اينکـه در . شودايجاد می

گراد نيز به سرعت رشد درجه سانتی ١٠دماهای کمتر از 

                                                 
1 Benomyl 
2 Benlate 
3 Thiabendazole 
4 Sodium orthophenylphenate (SOPP) 
5 Imazalil 
6 Precooling 
7 Blue mold 
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اسـپورها از . يابد مهمتر از کپک سبز استو گسترش می
شود و بـا مهيـا های روی پوست وارد ميوه میزخمطريق 

. کنـدزنی میبودن رطوبت و مواد غذايی شروع به جوانه
اين قارچ نيز به دليل قدرت توليد اسپور زياد، توان 

عاليـم بيمـاری . هـا را داردمقاومت در برابر قارچکش
هـا شبيه کپک سبز است با اين تفاوت که وقتی قطر لکه

هـا در مرکـز آن تـر رسـيد ميسـليوممسانتی ۵/٢- ۵به 
شـکل (کننـد اسپورهای آبی رنگ میتشکيل شده و توليد 

  ].٣[های کنترل آن همانند کپک سبز است روش). ۴
-به مـوارد زيـر مـیمنابع آلودگی قارچی ترين از مهم

  :توان اشاره کرد
ريزش يافته بـر روی زمـين و  های کپک زدهميوه - ١ 

  .اندآلوده شدههای پوستی زخم راهکه از 
هـا که باعث زخمی شدن ميـوهها هرس نکردن شاخه - ٢ 
  .شودمی

  .هاافتادن و جراحت ميوه - ٣ 
بـه ايـن منابع آلودگی قارچی  های کنترلراهاز عمده 
  :توان اشاره کردموارد می

  .های نرکهرس شاخه - ١ 
 یها با هدف نفـوذ نـور و جريـان هـواهرس شاخه - ٢

  .رختبه داخل تاج دبيشتر 
هايی که حسـاس بـه برداشت زودتر از موعد ميوه - ٣ 

  .ترکيدگی هستند
  ها وبرداشت قبل از ريزش ميوه - ۴ 
-های زيردرختی بـا ميـوهعدم مخلوط نمودن ميوه - ۵ 

  .های تازه برداشت شده از درخت
 

  های فيزيولوژيکیناهنجاری - ٣- ١
تخريب بافت و يا اختالل در متابوليسم ميوه در اثر 

. ها و صدمات مکانيکی را گويندملی غير از بيماریعوا
توان به دو دسته عوامل درونـی عوامل ناهنجاری را می

 (Chilling injury)مثل پيری و عوامل محيطی مثـل سـرمازدگی 
تـر کنترل اختالالت بيرونی از درونی سـاده. تقسيم کرد

با دقت در ميزان درجه حـرارت، رطوبـت نسـبی و . است
-فر داخل انبار به خصوص ميزان اتـيلن مـیترکيب اتمس

  . توان کيفيت ميوه را حفظ نمود
 

  ترکيدگی ميوه  - ١- ٣- ١
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ــت،  ــذ پوس ــوذ آب در مناف ــل نف ــه دلي ــته و ب نداش
های موجود در منافذ را به طور مـوثری مميکروارگانيس

  .برداز بين می
  
  های فيزيکیپوشش - ۴- ۶

با قرار دادن پوشش فيزيکی در اطـراف محصـول،       
گذرد کاهش يافته و سـبب سرعت هوايی که از سطح آن می

بدين . گرددبه وجود آمدن اتمسفری اشباع از رطوبت می
ا بـه طـور تـوان از دسـت دادن آب محصـول روسيله می

در اين حالت، فعاليت تنفسـی بـدون . موثری کاهش داد
تحت تاثير قرار گرفتن دمـای انبـار معمـولی ادامـه 
يافته و با جلوگيری از کاهش از دست دادن آب، ميـوه 

ماند و به دليـل کـاهش تعـرق، تر و شفاف باقی میسفت
پيری ميوه نيز به تاخير افتـاده و در نتيجـه طعـم، 

اين . شودتری حفظ میميوه به مدت طوالنیشکل و شفافيت 
هـای نوع بسته بنـدی بـا جلـوگيری از تـنش آب ميـوه

شود، ولـی برداشت شده، مانع از آسيب فيزيولوژيکی می
اين تکنيک ممکن است سـبب افـزايش پوسـيدگی در اثـر 
. اتمســفر اشــباع از آب ميــوه در داخــل بســته گــردد

جهت اجتنـاب  بنابراين تهويه کافی برای کنترل رطوبت
  . از پوسيدگی بيش از حد ضرورت دارد

گاهی همزمان با پوشش پالستيکی، اقدام به اسپری      
محلول جيبرلين به  فضای درونی آن نمـوده کـه باعـث 

فـروت کـه های گريـپميوه. شودتاخير در پيری پوست می
اتيلن پيچيده شده بودند در يک انبـار داخل پوشش پلی

ها به طور موفقيت آميزی به د در شببا تهويه هوای سر
عـالوه بـر آن از . مدت بيش از چهار مـاه انبـار شـد

هـای فيبـری، - هـای کاغـذی و بسـتهموادی نظير کيسـه
بنـدی اسـتفاده کاغذهای آغشته به واکس نيز جهت بسته

ميزان اتالف کاهش آب محصول بستگی بـه ميـزان . شودمی
  .داردبندی به بخار آب نفوذپذيری مواد بسته

  
  نگهداری مرکبات در انبار يا سردخانه - ٧
  استانداردهای سردخانه - ١- ٧

های برداشت شده قبـل از ورود بـه سـردخانه بـه ميوه
دليل جلوگيری از شوک سرمايی ترجيحًا بايسـتی اقـدام 

بـدين صـورت کـه دمـای . به خنک کردن اوليه آن نمود
پس گراد کاهش داده سـدرجه سانتی ١٠ميوه را به حدود 
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  واکس زدن - ٢- ۶

های مشابه به منظور افـزايش تهيه واکس يا پوشش     
-براقيت ميوه و کاهش آب از دست دهی ميـوه بکـار مـی

. شـودتهيـه مـیواکـس  درصـد ١٠معموال مقـدار . روند
شـوند، واکـس ها برس خورده و تميز میهمزمان که ميوه

 شـودها اسپری مـیبه وسيله دو عدد نازل بر روی ميوه
شـوند تـا از ها به طور روزانه تميز میبرس. )١١شکل(

. اجتماع و خشک شدن واکس بر روی آنها خـودداری شـود
ها همچنين به صورت محلول پاشی، مه و يا کـف در واکس

شوند و يا اينکه فـرآورده سطح فرآورده بکار برده می
-هــای محتــوی امولســيون واکــس مــیرا از درون تانــک

در حالت اسپری واکس زيادی هدر رفتـه ولـی . گذرانند
رطوبـت . مصـرف اسـتای دقت بيشـتر و کـمدر روش قطره

موجود در واکس سطح ميوه، با استفاده از جريان سريع 
واکـس نبايـد  .شوديج خشک میهوا و يا هوای گرم بتدر

بنابرين . شودزياد غليظ باشد چون مانع تنفس ميوه می
 تابايد دقت نمود  .با آب مقطر رقيق نمودحتمًا بايد 

فرموالسيون قارچکش و واکس با هم همخوانی داشته باشد 
مـثالً (در غير اينصورت ممکن است واکـس اثـر قـارچکش 

بهتر اسـت ايـن  در اينصورت. را خنثی نمايد) بنوميل
  .مراحل جدا از هم انجام شود

  
  گرمادرمانی - ٣- ۶

روشی است کـه پـس از برداشـت در مرکبـات جهـت      
افزايش مقاومت ميوه به صدمات وارده در طول انتقال، 

هـدف از ايـن کـار . شـودانبارداری و فروش انجام می
ــم ــام زخ ــوهالتي ــيت مي ــاهش حساس ــا، ک ــه ه ــا ب ه

هـای انبـاری و حفـظ ز بيماریسرمازدگی،کنترل بعضی ا
در طول گرمادرمانی، اليه سطحی بافت . کيفيت ميوه است

تيمـار . شودهای زخم، چوبی میبويژه در محل) پريدرم(
اسـتفاده از  - ١جملـه سـه روش حرارتی به چند روش من

اسـتفاده  - ٣استفاده از هوای داغ و  - ٢گرم  بخار آب
ل و دوم مـدت هـای اودر روش.شـوداز آبگرم انجام مـی

تـر تر و دمای مورد استفاده پـايينزمان تيمار طوالنی
. شـوداست و سطح محصول به طور يکنواخـت تيمـار نمـی

بعالوه، هوای داغ نيـز باعـث تبخيـر آب و کـاهش وزن 
گردد، در حاليکه تيمار آبگرم اين معايب را محصول می
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در مرکبات بـه ويـژه در برخـی  ١ترکيدگی ميوه
 های نافدار و نارنگی ارقام نظير پرتقال

ايـن . شـودپيج در طی دوران نمو ميوه مشاهده می
حساسيت در برخی ارقـام بيشـتر از بعضـی ارقـام 

عامل اصلی اين پديده به طـور قطـع . ر هستندديگ
مشخص نيست اما عواملی در ايجاد اين مسأله نقـش 

عوامل محيطی که مؤثر روی درجه حـرارت و . دارند
رطوبت باشد و يا نوسان شديد رطوبت خاک را موجب 

. گـذاردشود تأثير جـدی روی ترکيـدگی ميـوه مـی
تی کمبود شديد مس از عوامل ديگری است که سبب سخ

پوست ميوه شده وبه موازات نمو ميوه، پوست ميوه 
از طرف . شودتوسعه نيافته و باعث پارگی پوست می

هايی مثل پوسيدگی سياه و آلترناريا ديگر بيماری
ــــش ــــه نق ــــن عارض ــــاد اي ــــب در ايج   اغل

 ].٣[دارند  
  

   ٢سرمازدگی - ٢- ٣- ١
درجه حرارت يکی از مهمترين عوامل تاثيرگـذار 

تحريـک . وه پس از برداشـت اسـتدر حفظ کيفيت مي
فرايندهای مرتبط با زوال ميوه، تنفس، تغيير در 
بافت، کاهش ويتامين ث و در نهايت کيفيت باال در 
شرايط دمايی باالتر از حد آسيب رسانی سرما بدست 

در مرکبات آسيب سرمايی در دماهای پايين . آيدمی
نگهـداری . دهـدو نزديک به نقطه يخزدگـی رخ مـی

هفته ايـن  ٢-٣درجه به مدت  ١٢ها در دمای  ميوه
هـا و هـا، لمـوندر اليم. عارضه را توسعه می دهد

گـراد، درجه سانتی ١٠گريپ فروت در دماهای حدود 
و  ٤، فرورفتگی٣عاليم آسيب سرمايی چون لکه پوستی

هـای اين لکـه. دهددر سطح ميوه رخ می ٥آبگز شدن

                                                 
1 Fruit cracking 
2 Chilling injury 
3 Pitting 
4 Sunken 
5 Water-socked 
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شـکل (شـود باعث کاهش بازارپسندی ميوه می ١سطحی
برداشـت خيلـی زود و يـا خيلـی عواملی چون ). ۵

رطوبت نسبی پايين اين نارسايی را افـزايش ، دير
هفتـه در  ٢-٣ای به صـورت نگهداری مرحله. دهدمی
گـراد در درجه سـانتی ۵هفته در  ٣درجه، سپس  ١٠

عمل واکس زدن اين . کنترل آسيب سرمايی موثر است
 ].٣[ کندمیپديده را کاهش داده ولی حذف ن

 
  (Oleocellosis)روغنی پوست مرکبات  لکه -٣-٣-١

چيدن ميوه سرد، انباشته کردن و فشـرده شـدن سـطح 
-تواند باعث پاره شـدن غـدهها در طول برداشت میميوه

ها دارای سطح ترد و های روغنی به ويژه زمانيکه ميوه
. آماس شده هستند و يا روی هم انباشته هسـتند، شـود

سيب ديده از خود مـايع روغـن ماننـد ترشـح های آغده
نموده که نه تنها باعث ايجاد سوختگی بـر روی پوسـت 

بلکـه محـل مناسـبی جهـت رشـد  )۶شکل ( شوندميوه می
های سبز و آبی بوده که فساد ميـوه را اسپورهای قارچ

  .در پی خواهد داشت
هـا اجتنـاب شـود چـون در هوای گرم از چيدن ميـوه

ده و خطر پوسيدگی انتهـايی سـاقه درختان تحت تنش بو
بالفاصله بعد از برداشت اقدام به . را به همراه دارد

بـا يـک ها نموده و سپس تا حد امکـان خنک کردن ميوه
هايی که همراه با ميوه. قارچکش مناسب ضدعفونی گردند

شوند باعث آسـيب پوسـتی بـه بخشی از ساقه برداشت می
جعبـه قـرار داده ر داخل يـک دها زمانيکه ساير ميوه

های نـرم يـا برداشت سريع و خشن ميوه. شوداند میشده
شود که مسـتعد پژمرده باعث جدا شدن بخشی از پوست می

   .ها استنفوذ اسپور قارچ
-توان به يـخهای پس از برداشت میاز ديگر ناهنجاری

، ، چروک شـدن (Heat injury)، گرما زدگی (Freezing injury)زدگی 
، پف کردن پوست (Deformation)، بدشکلی ميوه (Creasing)پوست 

(Puffiness)  و پيری(Aging) اشاره نمود.  
 

                                                 
1 Blemishes 
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استفاده ممکن است قارچکش ته نشين شود که بايـد بـه 
هـا از در حـالتی کـه ميـوه. طور مداوم همـزده شـود

شـوند ارتفاع مشخصی به داخل محلول قارچکش پرتاب مـی
   .نياز به همزدن مداوم نيست

   توضدعفونی با قارچکش تک - ١- ١- ۶
متداول ترين قارچکش مورد استفاده تکتـو اسـت و بـه 

-دقيقه اسـتفاده مـی ٣- ۵ميزان يک در هزار و به مدت 
های قارچکش به صورت دسـتی آمـاده شـده و محلول. شود

هـا در سـبدهای سـيمی سـوراخدار ميوه. شوندهمزده می
 شـوندقرار داده و سپس در محلول قارچکش فرو برده می

سپس آبکش شده و در شرايط فضای باز  هاميوه. )١٠شکل(
پـس از اطمينـان از خشـک بـودن . شوندو سايه خشک می

 .شـودها به انبار يا ترجيحًا سردخانه منتقل مـیميوه
در اين رابطه بهتر است عمل قارچکشـی ابتـدا بـا آب 
انجام شود و سپس قارچ را از طريق کاربرد واکس حـبس 

  .نماييم
  

    
 شستشو به روش دوشی -٩شکل  مرکبات ی ميوهشستشو -٨شکل

   

 

 

 
کاربرد قارچکش به  -١٠شکل

واکس زنی به روش  -١١شکل  وریروش غوطه
 ایقطره
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تواند خـود منشـاء آلـودگی باشـد که می) زخم(پوستی 
ن استفاده گاهی از حرارت برای خشک کرد .شودانجام می

. شـودشود ولی در اينحالت برس خيس به سختی خشک میمی
شـود و روی يـک های جديد ميوه وارد حوض نمیدر سيستم

ميوه با آب سـرد شستشـو و بـا . شودنقاله آبپاشی می
خشک . شوداسفنج خشک شده و آب اسفنج از پايين جذب می

شدن تکميلی توسط باد هدايت شده و در يک تونل انجام 
  .شودیم

در مرکبات در صورت استفاده از آب جهت شستشوی ميوه، 
سعی شود از . شودبالفاصله از مواد قارچکش استفاده می

آب جاری و تميز استفاده شده و از آب در حـال گـردش 
زيرا اين آب به شدت . ها خودداری شودجهت شستشو ميوه

ها آلـوده های عامل پوسيدگی ميوهتوسط ميکروارگانيسم
هـای ه و باعث آلوده شدن و در نهايـت فسـاد ميـوهشد

  .شودشسته شده می
به طور کلی مواد آنتی باکتريال مـوثر و قابـل      

قبول بـرای ضـدعفونی آب مـورد اسـتفاده در شستشـوی 
و يا گاز ) وايتکس(ها هيپوکلريت. ها وجود نداردميوه

کلرين ممکن است بـه آب مـورد اسـتفاده در برخـی از 
از اين روش در آب مـورد . تجاری افزوده شودتوليدات 

بـه . شـودهای کوچک اسـتفاده نمـیاستفاده در کارگاه
دليل اينکه مواد موثره آب، به سرعت توسط مواد آلـی 

. شـودو بقايای گيـاهی موجـود در آب غيـر فعـال مـی
لـرين موجـود در گيری ميزان ترکيبات کمشاهده اندازه

آب و سپس جايگزين نمودن معادل ميزان مصرف آن، عملی 
هايی که تحت تيمار با مواد در نهايت ميوه. مشکل است

انـد مجـددا بـا آبپاشـی ضدعفونی کننده قرار گرفتـه
شستشو داده شده تا خطر بقايای آنها به حداقل ممکـن 

  .)٩و ٨های شکل( برسد
  
  ر يا سردخانهتيمارهای ميوه قبل از انبا - ۶
  تيمار با قارچکش - ١- ۶

) سيب، موز و مرکبات(هايی ها در ميوهاز قارچکش     
که به مدت زيادی در انبار قابليـت نگهـداری دارنـد 

ها معموال بعـداز در اين حالت قارچکش. شوداستفاده می
-ها شستشو شده و آبکش شدند اسـتفاده مـی- اينکه ميوه

پـودر وتابـل و يـا  شکل مورد اسـتفاده بيشـتر. شود
در حالـت سوسپانسـيون در طـول . ترکيب امولسيون است
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 سرما زدگیآسيب  -۵شکل 
 در مرکبات

لکه روغنی پوست  -۶شکل 
  مرکبات 

 زمان برداشت - ٢
-ها و بيمـاریکيفيت، انبارمانی، ابتال به ناهنجاری

اگون در مرکبات تابع عوامل گوناگون از جمله های گون
- ١٢ميوه مرکبات . برداشت در زمان مناسب رسيدگی است

در نواحی گرمسير حتـی ايـن . ماندماه روی درخت می ۶
. شـودتـر نيـز مـیطـوالنینگهداری بر روی درخـت مدت 

های مختلفی جهت برداشت به موقع ميـوه بنابراين شاخص
آنهـا طور اجمـال بـه اهـم وجود دارد که در ذيل به 

  :شودمی اشاره
، درصـد (TSS)چون درصد کل مواد جامد محلول  عواملی

، مقـدار آب ميـوه و  TSS/TA، نسبت(TA)اسيد قابل تيتر 
. شـودشکست رنگ به عنوان شاخص بلوغ ميوه استفاده می

-تر از سـاير روشدقيق  TSS/TAدر اين ميان شاخص نسبت 
يط آب و هوايی، مقـدار آن ها بوده و با توجه به شرا

. گـردددر هنگام رسيدن ميوه در همان منطقه تعيين می
های مختلف و در شرايط بر اساس تجربيات موجود در سال

آب و هــوايی شــمال کشــور، ايــن نســبت در پرتقــال و 
  :نارنگی به شرح ذيل است

در  TSS/TAپرتقال تامسون در شمال کشور معموالً نسبت 
هــای تجــاری نــارنگی .اســت ۶- ٧زمــان برداشــت بــين 

 ٧- ٨بـين  TSS/TAمعموالً وقتی نسـبت ) کلمانتين و پيج(
  .شوداست برداشت می

  
  ميوهزخم در پوست عوامل ايجاد کننده  - ٣

  قيچی  نوک های ناشی ازبرش - ١
  )دم ميوه(های بلند وجود ساقه - ٢
  دقتی کشيدن ميوه با بی - ٣
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ای نرک خشـک هايجاد زخم در سطح ميوه توسط شاخه - ۴
  هاو تيغشده 

های روی درخـت توسـط کوبيده و ساييده شدن ميوه - ۵
  نردبان

  های انگشتزخم شدن پوست ميوه توسط ناخن - ۶ 
هـای داخـل کيسـه برداشـت در فشرده شدن ميـوه - ٧ 

  نردبانو زير مقابل 
  های برداشت ميوهوجود سنگريزه در داخل سطل - ٨ 
ر فشـار ناشـی از شکافته شدن پوست ميوه در اث - ٩ 

  های بزرگها در جعبهتجمع ميوه
  هاها از سطح جعبهبيرون زدگی ميخ - ١٠ 
های هنگام انتقال در جادهها تکان خوردن جعبه - ١١ 

  و بی دقتی در جابجايی جعبه ناصاف
  

  نکات فنی قابل توجه در زمان برداشت ميوه - ۴
زمان برداشت ميوه بايد طوری تعيين و شروع شود  - ١

 .نباشد ٨کمتر از  TSS/TAبت که نس
تا حد امکان سعی شود برداشت محصـول در سـاعات  - ٢

خنک روز انجام شده و امکان نگهـداری آنهـا در 
سايه تا زمان انتقـال از بـاغ بـه انبـار يـا 

  .بازار فراهم شود
های مرکبات ترجيحا به وسيله قيچی باغبانی ميوه - ٣

در صورت برداشـت . برداشت شود) نوک گرد(مخصوص 
کـج کـردن و  - ا دسـت، از روش صـحيح پيچانـدنب

کشيدن به منظور جلـوگيری از آسـيب ديـدن محـل 
 .اتصال ميوه به ساقه استفاده شود

سـيليومی رايـج که پوسيدگی پنی مرطوبدر نواحی  - ۴
 . شودنارنگی با قيچی برداشت سعی شود است 

بارندگی در طول برداشت و يـا بعـد از برداشـت  - ۵
ه، بنـابراين تـا شد دهز سبب توليد ضايعات کپک

 .ها در شرايط خشک برداشت شودمکن ميوهمحد 
های مخصـوص برداشـت - برای برداشت ميوه از کيسه - ۶

های مخصوص الستيکی استفاده شده و يا سطل) ٧شکل(
تخليه ميوه به آرامی و بدون آسـيب رسـيدن بـه 

 .ميوه به روش غلطيدن صورت گيرد
يری از ها به منظـور جلـوگدر موقع برداشت ميوه - ٧

يـد دارای ايجاد زخم در سطح پوست، کـارگران با
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از دســتکش اســتفاده  هــای کوتــاه بــوده ونــاخن
 .نمايند

هايی که قبل از برداشت روی از مخلوط کردن ميوه - ٨
هـای تـازه چيـده شـده اند با ميـوهخاک افتاده
ها بايد به طور جداگانه اين ميوه. خودداری شود

آنها به انبـار  آوری و مصرف شود و از ورودجمع
 .جلوگيری شود

ابعاد جعبه، استحکام جعبه، صافی و زبر نبـودن  - ٩
چنين پاکيزگی جعبـه از مشخصـات داخل جعبه و هم

 .يک جعبه خوب ميوه است
مقـداری مرطـوب را های پر شده در تايستان جعبه - ١٠

نمــوده تــا عــالوه بــر کــاهش دمــای محصــول، از 
 .ها جلوگيری شودچروکيده شدن پوست ميوه

هـای مرکبـات بالفاصـله پـس از هتر اسـت ميـوهب - ١١
خانه حمـل شـود و از برداشت به انبار يـا سـرد

قرار دادن محصول برداشـتی در محوطـه بـاغ بـه 
دليل نوسانات آب و هـوايی و احتمـال بارنـدگی 

 . جلوگيری شود
 

  
استفاده از ساک  -٧شکل

 مخصوص برداشت
  

  تميز و شستشو نمودن - ۵
ها ممکن است بـه ها و سنگريزههدر ابتدا خاکريز     

سـپس توليـدات . صورت دستی و يا الک کردن حذف شـوند
شسته شده، برس خورده و يا اينکه با استفاده از يـک 

اين عمـل بـدون هيچگونـه آسـيب . شوندپارچه تميز می


