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 چكیده 
-محدوديت گيرند،مي قرار استفاده مورد انبار در آنها پوسيدگي كنترل جهت ها، ميوه داشت بر از پس كه هاييكش قارچ 

 و ميكروبي ضد خواص علت به گياهان از بسياري اكنون هم .دارند همراه به بيولوژيكي و اقتصادي قانوني، نظر از را هايي

 از هدف. دارد ارجحيت غذايي مواد مصنوعي هاي نگهدارنده بر ،اين گياهان از استفاده كه اندشده شناخته شانقارچي ضد

 مورد ها ميوه پوسيدگي از جلوگيري در برداشت از پس در كه ها كش قارچ جايگزيني جهت راهي يافتن پژوهش اين

 51، 0غلظت  4در چاي سبز و پوست انارهاي در شرايط انباري، اثر عصاره ، منظوردين ب .باشد مي گيرندمي قرار استفاده

قارچ  دو پرتقال تامسون ناول آلوده به هاي ميوه كيفي خواص پوسيدگي و حفظ توقف رب، ليتر گرم بر ميليميلي 00و 50،

P. digitatum و  P. italicum  نتايج آزمايش حاكي از آن بود كه  ميوه هاي تيمار  روز مورد بررسي قرار گرفت. 41بمدت

به طور معني داري نسبت به شاهد داراي كمترين ميزان  mg/ml00 شده با عصاره چاي سبز و پوست انار باغلظت 

( و كاهش وزن بودند. در طول دوره ي انبارماني، مقادير اسيد آسكوربيک در ميوه هاي تيمار شده و شاهد، %0پوسيدگي )

 mg/ml00 كاهش و مواد جامد محلول افزايش يافت، كه  اين تغييرات در عصاره هاي چاي سبز و پوست اناردر غلظت 

نسبت به شاهد ناچيز بود و اين تيمارها سبب ثبات ميزان اين صفات و حفظ كيفيت ميوه پرتقال تامسون ناول در طول 

 انبارماني شد.

  

 كپک سبز و آبي ،درصد پوسيدگياسيد آسكوربيک، های کلیدی: واژه

 
 

  مقدمه -1
 همه اين محصولات .مي باشند بدن نياز مورد هاي ويتامين كننده تامين غذايي منابع مهمترين از ها سبزي و ها ميوه 

ميزان ضايعات  توسعه درحال كشورهاي در شود. مي درصد برآورد 00 تا 50 جهان در آن مقدار كه دارند زيادي ضايعات ساله
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محصولات  اين ضايعات كاهش آن راستاي در و توليد افزايش به نياز جمعيت، سير صعودي به توجه با باشد. بيشتر است ممكن

 .(5991اسكورا و اسكورا، 5) دشو مي احساس

 ميزان نظر از ايران كشور (2006) فائو گزارش مبناي رود. بر مي شمار به مركبات عمده توليدكننده كشور هفت جزء ايران

(. 5011بي نام، دارد ) قرار 01 رتبه در تن هزار 10با  مركبات صادرات نظر از و هفتم رتبه در تن هزار 4020 با مركبات دنيا توليد

 مي محصولاتي از پرتقال .است داده اختصاص خود به مركبات هاي گونه به ساير نسبت را توليد ميزان بيشترين پرتقال ميوه

دارد و در مقايسه با ساير ميوه هاي  غذايي و دارويي جنبه كه مختلف بوده هاي ويتامين از سرشار و املاح حاوي كه باشد

عمر پس از برداشت طولاني است. وقفه طولاني بين زمان برداشت و مصرف، ممكن است ضايعات زيادي را از گرمسيري داراي 

 مركبات برداشت از پس ضايعات مقدار. (5911واردوسكي، 0) طريق بيماري هاي قارچي، باكتريايي و فيزيولوژيكي سبب شود

 به مربوط آن تلفات %90 باشد خشک تابستان اگر مقدار اين از كه شده ، درصد برآورد 51 تا 50 آمريكا كاليفرنياي ايالت در

 ميوه كپک سبز روي اسپورهاي .(5991)اسكورا و اسكورا،  آبي است كپک سبز و عامل ،مركبات نابودكننده هاي قارچ شايعترين

 آسيب با تنها و يابند، مي انتقال هاي سالم ميوه سطح روي هوا جريان بوسيله بندي بسته محل و باغ در موجود پوسيده هاي

 ميوه فرار تركيبات غذايي، مواد فقدان در شود. مي ايجاد آلودگي است كه غذايي مواد و آب گرفتن قرار دسترس در و پوست به

 عامل كپک مورد در آلودگي .(5991)اسكورا و اسكورا،  شوند اسپورها زني جوانه تحريک سبب ممكن است نيز ديده آسيب هاي

 در شده انجام مطالعه اساس بر .مي شود منتقل سالم هاي ميوه به آلوده هاي ميوه از ميوه به ميوه مستقيم تماس بوسيله آبي

 كه است بوده درصد 00 حدود بازاررساني مراحل مختلف در پرتقال ضايعات ميزان استان مازندران در مركبات زمينه بازاريابي

 .(5014 )اسدي، باشد مي انبار در ضايعات به مربوط درصد 1ميزان  اين از

دوره  سرطان زائي، به علت برداشت، از پس بيماري هاي روش كنترل ابتدايي ترين به عنوان شيميايي مواد از استفاده 

سلامتي انسان  و بد( رايحه ايجاد و سميت نظير(غذايي مواد آنها روي سوء اثرات ساير و زيست محيط آلودگي طولاني، تجزيه

 منشأ با به ويژه(طبيعي  تركيبات به وسيله صنعتي قارچكش هاي جايگزيني (.0004تريپاتي و دوبي، 0) است شده محدود ها،

اندام  از شده طبيعي مشتق آنتي اكسيدانهاي سودمندي .است كرده معطوف به خود را زيادي توجه نيستند، سمي كه )گياهي

 تجربي به طور قرن هاست تركيبات كه اين ميكروبي ضد ويژگيهاي و سويي از مواد شيميايي جانشين به عنوان گياهي هاي

 زمينه در جديد منابع به تحقيق راجع ديگر، سوي ، از(0004برت، 4) گرفته قرار علمي مورد توجه اخيرا   و شده داده تشخيص

 .است كرده ترغيب برداشت را از پس ضايعات كاهش

مارتوس وهمكاران، 1) بومي ايران شناخته شده اسـتميوه  عنـوان بـه در جهـان L. Punicagrantumبا نام علمي انار 

پوست  .ميوه است بهاي توليد آ كارخانه جانبي و يكـي از محصـولات زائـدي بـودهه پوسـت انار در مصارف خانگي مـاد(. 0050

باكتريال  آنتي ضد ميكروبي و خواصداراي  ،آن در موجودتركيبـات فنولي و  اسـتآنتي اكسيدان ها از  منبعي عنوان انار به

 . ( 0001براگا و همكاران، 2؛ 0001آگولار و همكاران، 1) استبالايي 

داراي خواص آنتي اكسيدان قوي است،كه بدن را از آسيب ناشي از راديكال  Camellia sinensisچاي سبز با نام علمي 

؛ 5992يام و همكاران، 1) فلاونولها، تيانين و تركيبات معطر مي باشدچاي حاوي پلي فنلها، كافئين، آزاد محافظت مي كند. 

                                                           
1 Scora and Scora 
2 Wardowski 
3 Tripathi and Dubay 
4 Burt 
5 Martos et al 
6 Aguilar et al 
7 Bragaa et al 
8 Yam et al 
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تيافلاوين  .پلي فنول ها به خصوص كاتچين و فنوليک اسيد بيشترين نقش را در سلامت انسان دارند (.0050جنابيان و همكاران، 9

علاوه بر اين، گزارش هاي بسياري بر ، استخاصيت ضد قارچي در برابر چندين قارچ نشان داده  ،چاي در غلظت هاي مختلف

لوزاج 55؛ 0004هيراساوا و تاكادا، 50) زا ارائه شده استروي فعاليت ضد ميكروبي چاي سبز بر روي ميكروارگانيسم هاي بيماري

 (.0001و سرزيدلوسكا، 

 بيماري عوامل ساير برابر در بدهد و نشان خود از ها قارچ از تعدادي برابر در را قوي قارچي ضد رفتار است ممكن ماده يک

 بيماري از زيادي تعداد ضد بر را آن ها كه آيد مي زماني بدست آن ها قارچكشي رفتار از روشن نماي بنابراين باشد. بي تاثير زا

 نظير عصاره طبيعي هاي فرآورده و مواد از استفاده در است تلاشي حاضر پژوهش رو اين از .بدهند قرار آزمايش مورد قارچي هاي

 كرد، توليد فراواني به كشور در داخل توان مي را مواد اين باشد. مي زيست محيط و انسان بر مضر تاثير فاقد كه هاي طبيعي

 هاي كش قارچ و سموم مصرف كاهش موجبات ميتواند مواد طبيعي اين از استفاده .باشند مي استحصال قابل سادگي به چون

 پوسيدگي كنترل چاي سبز در هاي پوست انار و اثر عصاره تحقيق، اين در منظور بدين .فراهم آورد را وارداتي شيميايي مضر

 خواهد شد. بررسي آن انباري عمر افزايش همچنين و تامسون ناول پرتقال ميوه
 

 هامواد و روش -2

عامل كپک سبز و آبي مركبات از كلكسيون  italicum Penicillium  و Penicillium digitatum جدايه قارچ هاي

 اسپورهاي  سوسپانسيوندريافت شد.  IRAN1050 Cو   IRAN1037Cموسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور بترتيب با كد هاي 

P. digitatumو  P. italicum  كشت محيط روي روزه ي قارچ ها بر ده تا هفت كشت زا (50PDA )با غلظت آن و برداشت 

 .شد تنظيم  spores mL−1 610 حدود در تومتريهموس لام از استفاده

آسيب هاي  وجود عدم اساس بر ميوه پرتقال تامسون ناول از موسسه تحقيقات و مركبات كشور واقع در رامسر برداشت و

  .شدند اندازه، رنگ و شاخص رسيدگي انتخاب نظر از يكنواختي وجود و قارچي عفونت هاي فيزيكي،

 و دو بار توسط آب مقطر كاملا   يضدعفوندقيقه  0به مدت  %50 ميسد تيپوكلرتوسط هي آزمايشگاه در سپس ميوه ها

 ميكروارگانيسم ها وجود از عدم اطمينان حصول جهت آن از پس .شدند خشک تا داده قرار هوا در مجاورت مدتي و شسته شده

زخم به طول سه پرتقال توسط اسكالپل سترون  ي هويدر پوست هر مشدند.  سطح ضدعفوني درصد 20 اتيليک الكل با محلول

 (spores mL−1 610اسپور) سوسپانسيون از ميكروليتر 50. سپس (0050كواسي و همكاران، 50) شد جاديمتر ايليم 0و عمق  1

دقيقه در  0ميوه ها به مدت   ساعت پس از تلقيح قارچ ها، 1زني شدند و  مايه شده ايجاد هاي زخم داخل در توسط ميكروپيپت

غوطه ور شدند وشاهد توسط آب مقطر  ليترگرم بر ميليميلي 00و 51، 50عصاره هاي چاي سبز و پوست انار با غلظت هاي 

روز  41مدت شد و ب ي بسته بنديپلي اتيلن پلاستيک هاي سپس ميوه هاي تيمار شده در (.0004پلازا و همكاران، 54) تيمار شد

مرحله اندازه  4طي روز  51در ابتدا و در فواصل ها نمونه  ند.انتقال يافت درصد 91–90 و رطوبت نسبي C 1°با دمايسردخانه به 

 عدد ميوه بود.  01تكرار و  0گيري شدند. هر تيمار آزمايش شامل 

هاي سالم در نسبت به ميوه  قارچي پوسيدگي علامت داراي هاي ميوه شمارش در هر مرحله با  ها ميوه پوسيدگي درصد

 گرديد وزن گزارش كاهش درصد صورت به ها ميوه از هريک در انبارداري اول روز به نسبت وزن گرفت. تلفات صورت هر تيمار

                                                           

9 Jenabian et al 
10 Hirasawa and Takada 
11 Luczaj and  Skrzydlewska 
12 potato dextrose agar 
13 Kouassi et al 
14 Plaza et al 
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 به  indophenol-dichlorophenol-2,6با تيتراسيون روش از اسيد آسكوربيک مقدار گيري اندازه  (.0004هن و همكاران، 51)

 505Kruss) با دستگاه فراكتومتر  (TSS)محلول جامد و مواد ميلي ليتر آب ميوه 500در  اسيد آسكوربيک ميلي گرمصورت 

dr)  بصورتBrix◦ (.0050زنگ و همكاران، 51) گرديد بيان 

افزار  نرم آماري صفات با تجزيه .آمد در اجرا به تصادفي كامل قالب طرح در فاكتوريل بصورت ي اين آزمايشآمار ليتحل 

jmp 9  آزمون از استفاده با مقايسه ميانگين ها و LSD انجام شد.  درصد 1در سطح 

 

 بحث و نتایج -3
 خواص پوسيدگي و حفظ توقف ربليتر گرم بر ميليميلي 00و 51،50، 0غلظت  4اثر عصاره چاي سبز و پوست انار، در

روز در طول دوره ي انبارداري بررسي  41به مدت   P. italicum و P. digitatumقارچ  دو پرتقال آلوده به هاي ميوه كيفي

روز، درصد پوسيدگي ميوه هاي شاهد بطور چشمگيري افزايش يافت. بدين  41شد. نتايج نشان داد كه با گذشت زمان در طول 

(. در حاليكه 5)شكل بود %500صورت كه در پايان اين دوره درصد پوسيدگي در ميوه هاي تلقيح شده به هر دو قارچ به ميزان 

باعث كاهش درصد پوسيدگي و در بالاترين ( p≤0.01عصاره هاي چاي سبز و پوست انار در تمامي غلظت ها بطور معني داري)

اين يافته ها با نتايج تحقيقات پژوهشگران  .(5ند)شكلشد سبز و آبي كپک بيماري %500( موجب كنترل mg/ml 20غلظت خود )

؛ 0050؛ زنگ و همكاران، 0050زينگ و همكاران، 52) دگي توسط عصاره هاي گياهي همخواني داشتديگر در كاهش درصد پوسي
  (.0051نيكوزا و همكاران، 51

                                                           
15 Han et al 
16 Zeng et al 
17 Xing et al 
18 Nicosia et al 
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 P. digitatum یشده با قارچ ها حیپرتقال تامسون ناول تلق درصد پوسیدگیسبز و پوست انار بر  یچا یاثر عصاره ها -1شكل 

 %04–09 یو رطوبت نسب C 5°یبا دما یروز انبار مان 54 یدر ط P. italicum (2)و  (1)

 

بررسي ها نشان داد كه وزن ميوه ها در همه تيمارها باگذشت زمان در طول دوره ي نگهداري، كاهش يافت. همانطور كه 

مشهود است، بيشترين ميزان كاهش وزن مربوط به تيمار شاهد بود و ميوه هاي تيمارشده با عصاره چاي سبز و پوست  0در شكل

كاهش دادند و نسبتا باعث ثبات وزن ميوه ها تا پايان آزمايش  (p≤0.01) انار ميزان از دست رفتن وزن ميوه را بطور معني داري

 .Pنسبت به شاهد در پرتقال هاي آلوده به قارچ هاي   ليترگرم بر ميليميلي 00شدند. بطوركلي عصاره چاي سبز در غلظت 

digitatum و  P. italicum  كاهش وزن از كاهش وزن ميوه ها جلوگيري كرد.  درصد 40/01و  درصد 92/41بترتيب به ميزان

 كاهش وزن واز باعث جلوگيري  هاي گياهيعصارهميوه در طي دوره انبارداري در نتيجه ي تبخير آب از سطح ميوه ميباشد كه 

 .در توافق است تحقيق نيا جينتا كه با (0054كراسنيوسكا و همكاران، 59) شوندمي هاميوهافزايش زمان انبارماني 

 

                                                           
19 Kraśniewska et al 
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 P. digitatum یشده با قارچ ها حیپرتقال تامسون ناول تلق درصد کاهش وزن سبز و پوست انار بر  یچا یاثر عصاره ها -2شكل 

 %04–09 یو رطوبت نسب C 5°یبا دما یروز انبار مان 54 یدر ط P. italicum (2)و  (1)

يافت  بطور معني داري كاهش روز انبارماني 41بعد از  مختلف ويتامين ث در بين تيمارهاي ميزان 5براساس نتايج جدول 

(p≤0.01.)  غلظت اسيد آسكوربيک در نمونه شاهد در پرتقال هاي آلوده به قارچ هايP. digitatum و  P. italicum  در طي

ها، عصاره ليتر گرم بر ميليميلي 00 در صورتيكه تيمار غلظت .داد نشان درصد 09/01و  درصد 05/05 انبارماني بترتيب كاهشي

 يبع غنمركبات منميزان ويتامين ث آب ميوه پرتقال را نسبت به تيمار شاهد، كمتر كاهش داد و از ثبات بيشتري برخوردار بود. 

 دما، گهداري مانندن طيانبار بسته به شرا ياست كه در ط داريناپا يبيترك کياسكورب دي( هستند. اسث نيتامي)و کياسكورب دياس

 (. نتايج0001پلازا و همكاران، يابد)مي كاهش اكسيداز اسكوربات و مانند پراكسيداز هايي آنزيم فعاليت چنين هم و نور اكسيژن،

؛ 0050)زنگ و همكاران،  سازگار است مركبات انبارماني طي ثويتامين  كاهش بر قبلي مبني مطالعات نتايج با مطالعه اين
 (.0051الريان،  -ال00

اختلاف  تيمارها بين و يافته افزايش ويژگي اين زمان با گذشت داد نشان تيمارها محلول جامد مواد درصد ميانگين مقايسه

 افزايش ها ميوه در محلول مواد ميوه، غلظت آب دادن دست از و نگهداري زمان افزايش با وجود نداشت. معني داري

 با قند مقدار نتايج نشان داد .دهد مي قندها تشكيل را مركبات ميوه آب محلول جامد مواد مقدار بيشترين .(5يافت)جدول

 به انبارماني فرآيند طي در مركبات در قند افزايش مقدار كه دارد افزايشي روند ها نمونه تمامي براي دوره انبارماني گذشت

 كاهش انبارماني، دوره طي . همچنين در(5919اچوريا و همكاران، 05) باشد مي مختلف هاي آنزيم با سلولي آبكافت ديواره خاطر
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در  TSSمقدار  پايين بودن به توجه با (.5921چانداوات، 00) شود مي محلول جامد مواد غلظت، موجب افزايش ميوه رطوبت

تيمار عصاره چاي  كه گرفت نتيجه توان ديگر تيمارها، مينسبت به ليتر گرم بر ميليميلي 00تيمار عصاره چاي سبز با غلظت 

 به نسبت بيشتري ميوه آب نمونه هاي تيمار شده با عصاره چاي سبز داراي نتيجه در باشد. مي دارا را آب تلفات ترين كم سبز

 .باشد مي ها نمونه بقيه

و   P. digitatumاثر عصاره های چای سبز و پوست انار بر میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با قارچ های  -1جدول 

P. italicum  روز انبار مانی با دمای 54در طی°C 4 04–09 و رطوبت نسبی% 
 

  دوره انبارداری )روز(

 (mg.g-1FW) ویتامین ث  (Brix◦) مواد جامد محلول

 تیمارها
54 39 14 9 54 39 14 9 

         
 کپک سبز

a 2/55 a 40/55 a 90/50 a11/9  c04/41 d 04/15 d 01/11 a52/12 شاهد 

ab 01/55 ab55 a 21/50 a11/9 b 01/10 bc 0/12 bcd 20/10 a52/12  لیترگرم بر میلیمیلی  19چای سبز 

b 01/55 b 10/50 a11/50 a11/9 ab 00/11 abc 19/14 abc 1/10 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  14چای سبز 

b 10/50 b 11/50 a 00/50 a11/9 a 0/15 a 41/10 a 29/14 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  29چای سبز 

ab 0/55 ab55 a 20/50 a11/9 b 1/10 cd 54/11 cd 40/10 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  19پوست انار 

b 5/55 b 10/50 a 11/50 a11/9 b 54/11 abc 01/11 bc 0/15 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  14پوست انار 

b 11/50 b 11/50 a 40/50 a11/9 a 0/10 ab 12/15 ab 11/10 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  29پوست انار 

 کپک آبی        

a 20/55 a 11/55 a 00/55 a11/9 c5/41 d 01/10 c14/19 a52/12 شاهد 

ab 01/50 ab 1/50 ab 00/50 a11/9 b 01/14 c49/12 c20/10 a52/12  لیترگرم بر میلیمیلی  19چای سبز 

b 5/55 ab 11/50 ab 00/50 a11/9 b 00/11 ab 40/10 abc 22/10 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  14چای سبز 

b 9/50 b 00/50 b50 a11/9 a 10/15 a 29/10 a 50/11 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  29چای سبز 

ab 40/55 ab 1/50 ab 00/50 a11/9 b 11/10 c9/11 c40/10 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  19پوست انار 

ab 00/55 ab 11/50 ab 00/50 a11/9 b 00/11 bc 14/19 bc 1/15 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  14پوست انار 

b55 ab 11/50 b  50 a11/9 a 41/10 ab 19/15 ab 49/10 a52/12  رلیتگرم بر میلیمیلی  29پوست انار 

 دار ندارد.درصد تفاوت معني 1درسطح  LSDباشند، از نظر آزمون هر ستون داراي حروف مشترک مي هايي كه درميانگين
 

 گیرینتیجه -5
 مثبت اثرات پژوهش اين ها، نتايج كش قارچ از استفاده حذف و مركبات برداشت از پس كنترل ضايعات اهميت به توجه با

 طبيعت در گياهي عصاره هايتجزيه پذيري  نمايد. قابليت مي تاييد را قارچي هاي آلودگي در كنترل گياهي هاي كاربرد عصاره

 سموم مكمل يا و به جايگزين را تركيبات اين اثرات ضد ميكروبي بر ميكروارگانيسم ها، و انسانها براي آنها پايين و سميت

 ينشان داد كه عصاره ها قيتحق نيحاصل از ا جينتااست.  كرده تبديل انباري و كشاورزي حفاظت محصولات جهت شيميايي

 طيمركبات( را در شرا ي) عامل كپک سبز و آب P. italicumو   P. digitatum يكنترل قارچ ها تيسبز و پوست انار قابل يچا

 .داستفاده نمو ييايميش يقارچ كش ها نيگزيماده جا کيتوان به عنوان  يباشد و از آن ها م يدارا م انباري
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