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چكيده
مختلف آسـپرژيلوس ويـژه گونه هـاي به بيمارگـر، قارچهـاي و (Spectrobates ceratoniae) گلـوگاه انـار کـرم حاضـر حـال در
کرم مي باشـند. انار ميوه صاد رات عمده مانع و مشـكل انبارداري مهمترين ،(Penicillium spp.) پنيسـيليوم Aspergillus) و spp.)
به منظور ميگرد د. محسوب انار ميوه پوسيدگي فرآيند عامل در مهمترين داده و انتقال انار ميوه درون به را بيمارگر مل گلوگاه عوا
سـال۱۳۷۸ از تحقيقي آن، انبـارداري عمر افزايش و انار در انبار ميوه پوسـيدگيهاي كاهش خسـارت روش مناسـب ترين تعيين
طرح قالب د ر اين بررسي شد. گذاشته مرحله اجرا يزد به طبيعي منابع و كشـاورزي تحقيقات مركز ايسـتگاه سـال،در مدت دو به
ِگل يزدي و انار (ملس رقم دو عامل اصلي، شـد. انجام و رطوبت دما كنترل شـرايط تحت و عامل دو و تكرار سـه با اسـپليت پالت
هيپوكلريت سـديم واكس، ،(Cacl۲) ۵٪ كلريدكلسـيم محلول شـامل، ضدعفوني مختلف مـاده نوع شـش فرعي، عامل تفتـي) و
(Copper oxychloride)اكسـيكلـرورمس هزار، در ۱ /۵ (Benomyl)بنوميل وايتكس، بنام تجارتي مايع از نسـبت ٪۱۰ به (ClONa)

و درجه سـانتيگراد  ۱۰±۱ ثابت د ماي با اطاق در آزمايش بود. شـاهد هزار و د ر ۱ /۵ تكتــو يـا ( Thiabendazole ) تيابنـدازول ،٪۱
برنامه استفاده از با و تعيين انبارد اري مدت طول در ميوه پوسيدگي درصد آزمايش اين در شـد. درصد انجام ۵۰-۶۰ نسـبي رطوبت
ضد مواد رقم، نظر سـال، از تيمارها بين اختالف نشـان داد كه نهايي نتايج قرارگرفت. آمـاري تحليل و مـورد تجزيـه MSTAT-C

متقابل اثر و ٪۱ احتمال سـطح ضد عفوني در رقم و مواد ضدعفوني، سـال و مواد رقم، و سـال متقابل اثر و همچنين كنند ه عفوني
ِگل انار مجموع در ۵٪ معنيدار است. احتمال سـطح د ر انباري ميوه انار روي پوسيدگيهاي عفوني ضد مواد رقم و سـال، سـه گانه
درصد، ۱۰ تجاري وايتكس هم، فرعي عوامل بين در كمتري بود . افت وزن داراي و مقاومتر انباري نسـبت به پوسـيدگيهاي تفتي
از انار قبل عفوني ميوه ضد براي را اين ماده بنابراين ميتوان داشـت. انار انباري پوسـيدگيهاي ميزان كاهش در تاثير بيشـترين

نمود. توصيه انباركردن

يزدي، يـزد ملس تفتي، گل انار، وايتكس، گلوگاه كرم انبارداري، پوسيد گي، انار، كليــدي: كلمات

منصور شاكـري •
يزد طبيعي منابع مركز تحقيقات كشاورزي و علمي هيأت عضو
ميرحسيني محمدرضا •

يزد  طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات مركز كارشناس
فـرهاد دهقاني •

طبيعي يزد  منابع و كشاورزي تحقيقات مركز علمي عضو هيأت
۱۳۸۵ ماه شهريور پذيرش: تاريخ  ۱۳۸۴ ماه فروردين دريافت: تاريخ
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مقدمه
بزرگترين ــا م ــور كش حاضر ــال در ح و ــوده ب ــران ــي اي بوم ــار، ان
وزارت ــار آم ــاس براس ــت. اس جهان در انار صادركنند ه ــده و توليدكنن
در كشور انار باغ هاي ــت ــطح زير كش س ــاورزي (۵)، مجموع كش جهاد
و تن ۶۶۵۲۹۹ توليد ميزان ــار، برابر ۵۹۵۸۶ هكت ۸۰-۸۱ زراعي ــال س
است(۵). ــده ش برآورد هكتار هر د ر كيلوگرم ۱۲۴۸۴ عملكرد ــط متوس
ــتانهاي اس مهمترين تهران و مركزي ــان، اصفه يزد، ــان، خراس فارس،
جهاني خوب ــيار بس بازار عليرغم ــد. ميد هن ــكيل تش ــور را كش انارخيز
درصد از ۲ ــر كمت و ناچيز ــيار انار بس صادرات ــران، ميزان اي انار ــراي ب

مي باشد. توليد
بازار رساني، مراحل در يا انبار در انار ميوه ــيدگي پوس حاضر حال در
ــوب محس انار ميوه ــاد رات ص عمده مانع و ــارداري ــكل انب مش مهمترين
عامل عنوان به يا باكتري قارچ و جنس گونه ۲۵ بيش از تاكنون ميگردد.
در .(۷) است شده سراسر جهان گزارش ميوه انار از ترشيدگي و پوسيدگي
و Aspergillus جنس از قارچ  گونه (۱) هشت همكاران و اخياني ايران
Alternaria، Rhizopus، Penicillium، Nematospora از جنس گونههايي
Hanseniospora vineae Van به نام هاي مخمر گونه دو و ،Fusarium
كنه نماتود، از ــي انواع و Sacaromyces sp. و der Wale et Tscheuschner
انار ميوه ــي ــاد و گنديدگ فس عوامل عنوان به را ــاپروفيت س باكتريهاي و

نمودهاند. ذكر
قارچهاي (۹) همكاران و ــاكري ش

Aspergillus niger Van Tieghem, Aspergillus flavus Link. 
Penicillium glabrum  (Wehmer) Westling، Penicillium 
minoluteum Link. و Gliocladium roseum Corda

Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 165-171

Assessment Several Fungicides to Control Pomegranate Fruitrots
By: M. Shakeri, S.M.R.Mirhosseini & F. Dehghani Agricultural & Natural Resourses Research Center of Yazd 
Spectrobates ceratoniae and pathogenic fungi, especially Aspergillus spp. and Penicillium spp. are the most 
important problems for storage and export of pomegranate. Spectrobates ceratoniae carries pathogenic agents 
into the pomegranate fruits and it is the most important agent in rotting process. To determin the best methods for 
decreasing the fruit rot losses in storage period and increasing of pomegranate storage life, a research was carried out 
in Yazd since 1999 for two years. The experiment was done under controlled condition(10±1°C and 55-60% R.H.). 
In this experiment 2 factors with 3 replicates at a split plot design were studied. The main factor was two variety 
of pomegranate(Malas-Yazdi and Gell-e-Tafti). The second factor were different treatments consist of CaCl2, Wax, 
Waitex(NaOCl) , Benomil, Cupravite, Tecto and Control. Analysis of variances for results indicated that there were 
significant differences between treatments and interactions of them. The results showed that Gell-e-Tafti was more 
resistance to the Spectrobates ceratoniae and fungus diseases. Also, Waitex was the best material for controlling 
of pomegranate fruit storage rots. Therefore, this material was recommend for disinfection of pomegranate before 
storage.

Keywords: Pomegranate, Storage, Rot, Spectrobates ceratoniae, Waitex, NaOCl, Yazd

كرده اند.  گزارش ــازي و جداس باغ و انبار داخل انار آلوده ــاي ميوهه از را
ــد رش و نفوذ د ر باالتري توانايي از A. niger قارچ ــزارش اين گ ــاس براس
ــتثناء، اس ــوده، بدون آل نمونههاي ــه در هم و ــود ه ــوردار ب برخ ــر تكثي و
Aspergillus ــه ــوده ب آل ــه ميوه انار نمون ــت. از ۱۴۸ اس ــته وجود د اش
ــدند نيز ــع آوري ش جم يـزد و ــان اصفه ــتانهاي اس انار ــاي باغه از ــه ك
A. niger، A. flavus، A. parasiticus، A. fumigatus ــاي  گونـهه
.(۳) است شناسايي گرديده ــازي و .A جداس ochraceus و  A. tamarii
ــبپره ش ــود و ــروع ميش باغ ش از ــور عمده ط ــه ب ــيدگي پوس
ــوگاه انار، گل ــرم ك ــه ب ــوم موس ،Zeller Spectrobates ceratoniae
ارد و د ــل نس آفت ۳-۴ . اين ارد ــروع آلودگي د ش در كليدي ــش نق
نسل ــيله ــت بوس اش برد زمان د ر كه هايي ميوه د ر آلودگي ــخيص تش
هنوز ــرا زي ــت. اس ــكل مش ميگيرند، قرار حمله مورد ــبپره ش ــر آخ
فرصت ــك آفت ي ــن س ريز ــيار بس و يا الروهاي ــده نش تفريخ ــم تخ
از تعدادي ــد . نماين ــاد آلودگي ايج و ــده ش ميوه وارد تا ــد ان نيافته
ــتههاي در بس يا ــده و ش انبار وارد ــالم س ميوه عنوان به ها ميوه اين
اين ر ــيدگي د پوس آثار كوتاهي مد ت بعد از و ــه ــي قرارگرفت رات صاد
و د اده ــكيل تش آلودگي را اوليه و كانونهاي ــده ــكار ش آش ها ميوه

ميگردند (۶). نيز خود مجاور ميوههاي آلودگي باعث
ــت، ــود در پوس موج ــز ري ــاي تركه ــوگاه، گل ــرم ك ــر ب ــالوه ع
مكانيكي آسيبهاي مكنده، ــرات تغذيه حش محلهاي ــوختگي، آفتابس
مختلف مراحل در ــا ي ــت برداش حين د ر ــده ش ايجاد لهيدگي و باالخره
ــيدگي ميوه ميتوانند پوس كه ــتند هس عواملي جمله از نقل نيز و حمل
پوسيدگي ايجاد براي عوامل اين وجود اما ــند. باش ــته داش بدنبال انار را
دارا به علت ميوه ها، ــاير س همانند انار ميوه نيست. الزامي ــيدگي ترش و

... كنتـرل روشهاي تعيين و بررسي
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آسپرژيلوس قارچهاي در معرض فساد قرار دارد. آب زيادي مقد ار بودن
در ــد، (.Penicillium spp) ميتوانن ــيليوم پنيس و (Aspergillus spp.)
انار ــالم س ميوه هاي رطوبت، نظر دما و از ــاعد مس ــرايط ش وجود صورت

.(۷) بپوسانند را
و ــاكري ش انار، ميوه ــيد گي ترش و ــيدگي پوس ــرل كنت ــه زمين در
در و ــته دانس راه اصوليترين را ــاوم مق ــام ارق از ــتفاده اس ــار(۱۰) آبي
(اصفهاني دانه سياه) را ــياه س دانه رقم ملس ــي، بررس مورد ارقام بين
نمودهاند. ــوه معرفي مي ــيدگي پوس ــبت به نس مقاومترين رقم عنوان به
گلوگاه ــرم ك ــتن كش در اثرات پرتو گاما را (۱۴) ــكاران هم ــي و موالي
ــپرژيلوس وآس ــيليوم پنيس انباري قارچهاي ــد از رش و جلوگيري ــار ان
دانستهاند. مؤثر پرتودهي با ۱۰۰كيلوكالريرا و داده قرار ــي بررس مورد
كرم روي را ــد برومي متيل گاز ــر ــم تأثي ه (۱۲) ــكاران هم و ــري طاه
متر د ر گرم ۴۰ و ــاي۳۵ ــي و غلظته بررس ــاد ميوه فس و ــوگاه انار گل
همچنين، كرد هاند . ارزيابي مؤثر ــان، يكس بيش و كم با تأثير را ــب مكع
هزار در ــول۲ با محل را ــد ه ش ــت برداش انارهاي ضد عفوني ــي(۲) امان
منظور به را كش همين قارچ با برداشت از ــي قبل سمپاش تيابندازول و

است. نمود ه توصيه زدگي كپك از جلوگيري
بررسي مورد انار ميوه نگهد اري روي را ــيم اثر كلريدكلس Traglazova
مدت برداشته از بعد روز پنج را انار رقم شش ميوه وي .(۱۵) است داده قرار
برده و فرو ( CaCl۲) كلريدكلسيم درصد ۸ و ۴ محلول۲، ۳، در ــه دقيقه س
براي درصد ۸۰ نسبي۹۰- رطوبت و سانتيگراد درجه دماي۲-۴ د ر سپس
خسارت سبب غلظت باالترين در كلريدكلسيم كرد. نگهداري روز مدت۱۱۰
پايينتر در غلظت هاي العمل عكس كه صورتي در شده است. ميوه در جدي
كاراك چشني، گيولوشار، زورايا يا ارقام است. رقم متفاوت بوده نوع به بسته

داشتهاند . در غلظت۴ درصد نتايج رضايت بخشي باالميورسال و
زاغ تفتي و گل انار ارقام روي اصفهان صنعتي دانشگاه د ر تحقيقي هم
زير روش و معمولي (روش ــنتي س روش ــامل دو ش نگهد اري، روش ــه س با
گرفته است. در صورت ــردخانه) از س ــتفاده روش صنعتي (اس يك خاك) و
بيشترين ترتيب معمولي به انبار و خانه ــرد س خاك، زير روش تحقيق اين
ــردخانه س به مربوط ــيدگي پوس ــد درص كمترين و ــته داش را ــت مطلوبي
گرفتهاند. ــرار ق بعدي ردههاي د ر ــرد ن خاكك زير و معمولي انبار و ــوده ب
پوسيدگي بوده و اثر تبخير ميوه بر داراي كمترين افت همچنين سردخانه،
بعدي رديف هاي د ر به ترتيب معمولي و انبار كردن خاك زير ــاي تيماره و

.(۱۱) قرارگرفتهاند
در را تفت زاغ و گل ماه انارهاي رقم مدت پنج به (۴) زماني ــن همچني
داده مورد ارزيابي قرار ميوه را كيفيت وزن و افت و ــته د اش نگه ــردخانه س
۲۰درصد حدود ــرد خانه س در وزن افت بررسي، اين ــاس نتايج ــت. براس اس
به ــرد خانه د رس ــده ش نگهد اري انار كيفيت و بود ه كمتر ــي معمول ــار از انب
درجه دماي ۴-۵ هم (۱۳) عسكري است. بود ه ــندتر و بازار پس بهتر مراتب
توصيه ــار ان نگهداري براي را ــد درص ــبي۸۰-۹۰ نس و رطوبت ــانتيگراد س

ميكند.
مطمئن روش يك به ــتيابي دس و ــاره اش تكميل نتايج مورد به منظور
ــي «بررس طرح انبار، در انار ــيدگيهاي ميوه پوس براي كنترل ــردي كارب و
گل و يـزد ي ملس انبـارد اري انارهاي افزايش عمر جهت مناسب روش هاي
مركز تحقيقات كشاورزي ايستگاه در سال دو مدت از سال۱۳۷۸ به تفتي»

شد . اجرا يزد طبيعي منابع و
روشها و مواد

شرايط و تحت عامل دو تكرار، سه با پالت اسپليت صورت به طرح اين
عوامل شد. ــته گذاش اجرا مرحله ب ۱۳۷۸ ماه آبان از رطوبت و دما كنترل

عبارتند از: آزمايش فرعي و اصلي

اصلـي عوامل الف)
انار رقم  تفتي. گل و يزدي ملس ــام بن يـزد ــتان  دو رقم انارتجارتي اس
ــته هس قرمز، رنگ، دانه قرمز ــوش، طعم ميخ با ــت اس اناري يزدي ــس مل
انار باغهاي غالب رقم كه خوب ــيار بس ــندي بازارپس صادراتي، با ــط، متوس
رنگ زرد به ترش، است اناري رقم گل تفتي، ميدهد . تشكيل استان يزد را
تشكيل را يزد ، ۲۰ كيلومتري د ر واقع شهرستان تفت، غالب رقم كه روشن

است. تفتي معروف به گل همين علت و به ميد هد

فرعي عوامل ب)
 CaCl۲)، -۲ ــيم كلريد كلس محلول ٪۵ -۱ ــامل: ش ــل فــرعي عوام
۳- هيپوكلريت تعرق)، تنفس و كننده كنترل محافظ و واكس(ماده پوششي
بنوميل وايتكس،۴- ــام بن مايع تجارتي از ــبت ۱۰٪ نس ClONa به ــديم س
Copper oxychloride) ــس كلرورم ــي اكس هزار، ۵- د ر ۱/۵ (Benomyl)
-۷ و  ــزار ه در ۱ /۵ ــو تكتــ ــا ) ي Thiabendazole ) ــدازول ۶-تيابن ،(٪۱

شاهد
از هر رقم ــالم س و اندازه ــم ه عدد انار ــي ۵۰ واحد آزمايش ــر ه ــراي ب
جعبه هر (د ر ــتيكي پالس پنج جعبه د ر انتخاب و تفتي) گل و يزدي (ملس
محلولهاي ضدعفوني از در يكي ــه دقيق يك به مد ت و ــته گذاش عدد) ۱۰
درجه ۱۰±۱ د ماي با ثابت حرارت اطاق به شدن ــك خش از پس و غوطهور
فاصله به نوبت، در پنج و منتقل درصد ۵۰-۶۰ رطوبت نسبي و سانتيگراد
داده قرار ــي مورد بررس جعبهها اين از يكي نوبت در هر يك ماه، و تقريبي
بررسي اين در گرديد. ــمارش ش جعبه هر پوسيده و ــالم س انارهاي تعداد و
طرح واريانس تجزيه براساس حاصله، نتايج و تعيين ميوه پوسيد گي درصد
مورد تجزيه MSTAT-C و با استفاده از برنامه د انكن روش با پالت اسپليت

قرارگرفت. آماري تحليل و
استفاده ارزياب۱  از گروه پسندي ميوههاي تيمار شده، تعيين بازار براي
يزد آب و خاك ــگاه تحقيقات آزمايش در TA۳نيز و pH, TSS۲ مقدار ــد . ش
دليل به سال اول، كه در استفاده مورد واكس ــتثناء اس به ــد. ش اندازهگيري
شد، بقيه ــتفاده اس جديد ي نوع د وم از ــال س ميوه، در روي نامطلوب اثرات

گرديد. عينًا تكرار دوم سال براي آزمايشها

نتـايج
نظر از تيمارها آماري انجام شده، اختالف بين وتحليل ــاس تجزيه براس
مواد و سال رقم، و ــال س متقابل اثر همچنين و مواد ضدعفوني رقم، ــال، س
گانه سه اثر متقابل ۱٪ و احتمال سطح در و مواد ضد عفوني رقم ضدعفوني،
انار در سطح ميوه ــيدگي هاي انباري پوس روي و مواد ضدعفوني رقم ــال، س
به ــده ش اعمال تيمارهاي تجزيه واريانس كامل ــد. ش معنيدار ٪۵ احتمال

۱ ميباشد. جدول شماره شرح
ــبت به نس يزدي ملس رقم با ــه مقايس تفتي در رقم گل انار مجموع در
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كمتري آلودگي و بوده و پوسيدگي مقاومتر انباري قارچي بيماريزاي عوامل
اجراي طرح دوم سال با اول سال پوسيدگي در درصد همچنين ــان داد. نش
به سال و رقم متقابل اثر ميانگينهاي بندي گروه داد . ــان نش تفاوت فاحش

۲ ميباشد. جدول شماره شرح
روي ضدعفوني)، فرعي(مواد مختلف تيمارهاي اثر ميانگين گروه بندي
چنانكه ــد. ميباش ۳ ــماره ش ــرح جدول به ش انبار در ميوه انار ــيدگي پوس
ــاهده مش ۱ ــماره ش نمود ار و همچنين جدول اين در ــده درج ش نتايج در
انار انباري پوسيدگيهاي ميزان در كاهش تاثير باالترين وايتكس ميگردد،
انباركردن قابل توصيه انار قبل از ميوه براي ضد عفوني داشته است. بنابراين
براي مصارف پاك كنندگي، ــد و ميباش كلر د اراي ٪۷ ماده اين ــد. ميباش
شوييها خشك در استخرها و ضدعفوني و ــي دارويي، قارچكش آب، تصفيه
مواد كنترل آزمايشگاه از آمده به عمل ــتعالم اس براساس ميشود. استفاده
پزشكي شهيد دانشگاه ــته به وابس يزد، استان بهداشتي و ــي آرايش غذايي،

ندارد. باقيمانده اي و زايي سرطان آثار هيچگونه ماده اين صدوقي،
باالترين در واكس تيمار د ر ــيدگي درصد پوس نتايج، همين ــاس براس
سوختگي هاي د ليل به اين نتيجه است. شاهد قرار گرفته از قبل حتي سطح،
روي ميوهها ايجاد طرح، در سال اول اجراي مصرفي كه واكس شديدي بود
نامطلوب اثرات كه شد ــتفاده واكس جديدي اس از ــال دوم س در البته كرد.

ند اشت. را قبلي واكس

ميوه انباري ــيدگي هاي پوس روي هم رقم و عفوني ضد مواد متقابل اثر
بود. معنيد ار يك درصد احتمال سطح در انار

نمودار ۴) و ــماره (جدول ش ميانگينها گروه بندي در جدول ــه چنانك
تفتي گل رقم و وايتكس ماده ضدعفوني كننده ميشود، مالحظه ــماره۲ ش

است. داشته در انبار انار پوسيدگي ميوه در كاهش تأثير بيشترين
انباري قارچي بيماريـزاي عوامل روي ــال س و مواد ضدعفوني متقابل اثر
بهترين و معني دار يك درصد احتمال سطح انار در انباري ــيد گيهاي پوس و
اثرات ــت. اس بوده دوم ــال س در وايتكس ضدعفوني كننده ماد ه آن از گزينه
و معنيدار د رصد ۵ احتمال در سطح ضدعفوني هم ماد ه و رقم سال، متقابل
است. داشته بقيه برتري به سال دوم) نسبت × × وايتكس گل (رقم گزينــه

بحث و نتيجه گيري
نظر از تيمارها آماري انجام شده، اختالف بين وتحليل ــاس تجزيه براس
مواد و سال رقم، سال و متقابل اثرات همچنين و ضد عفوني مواد رقم، سال،
ــه س متقابل اثر و احتمال ٪۱ ــطح مواد ضدعفوني در س و رقم ــي، ضدعفون
ميوه انار در ــيدگيهاي انباري پوس روي ضدعفوني مواد و رقم ــال، گانه س
رقم با مقايسه در گل تفتي انار مجموع در معني دار شد . ٪۵ احتمال ــطح س
انار انباري پوسيدگيهاي و بيماريزاي قارچي عوامل به ــبت نس يزد ي ملس
رقم اين در نيز وزن افت ميد هد. ــان نش را كمتري آلودگي و بوده مقاومتر

تغييرات منابع آزادي درجه مربعات مجموع مربعات ميانگين F

سـال ۱ ۱۲۰۳/۸۵۷ ۱۲۰۳/۸۵۷ ۱۲۲/۷۲۳۳��
اصلي(رقم) تيمارهاي ۱ ۱۵۲۰۱/۱۹۰ ۱۵۲۰۱/۱۹۰ ۱۵۴۹/۶۳۵۹��

سال × رقم ۱ ۳۱۲/۴۲۹ ۳۱۲/۴۲۹ ۳۱/۸۴۹۵��
ضدعفوني) فرعي(مواد تيمارهاي ف۶ ۳۸۴۳/۳۳۳ ۶۴۰/۵۵۶ ۵۵/۸۵۴۷��

فرعي تيمارهاي × سال ۶ ۲۳۳۱/۱۴۳ ۳۸۸/۵۲۴ ۳۳/۸۷۸۲��
فرعي تيمارهاي × رقم ۶ ۴۱۷/۸۱۰ ۶۹/۶۳۵ ۶/۰۷۲۰��

فرعي تيمارهاي رقم× × سال ۶ ۹۷/۲۳۸ ۱۶/۲۰۶ ۱/۴۱۳۱�

ميانگين گروهبندي

Mean  ۱=  ۴۰/۴۸  Mean ۱ =۴۰/ ۴۸ a ملس× سال اول

Mean  ۲ =  ۱۷/۴۳  Mean  ۳ =۳۶/۷۶ a دوم  ملس× سال

Mean  ۳ =  ۳۶/۷۶   Mean ۲ =۱۷/ ۴۳ b  گل× سال اول

Mean  ۴ =  ۶/۰۰۰  Mean ۴ =۶/۰۰۰   c دوم  گل× سال

انار ميوه پوسيدگي آنها روي متقابل اثرات و فرعي و اصلي واريانس تيمارهاي تجزيه :۱ جدول

٪۵ ٪  ��۱۳/۴۶معنيدار در سطح احتمال تغييرات: ۱٪ ضريب احتمال سطح در �معنيدار

سال رقم و متقابل اثرات ميانگين بندي گروه جدول ۲-

... كنتـرل روشهاي تعيين و بررسي
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ميانگين گروهبندي

Mean  ۱ =  ۲۵/۳۳    Mean ۲ =۳۸ / ۰۰  aواكس 

Mean  ۲ =  ۳۸/۰۰    Mean ۷ =۳۰ / ۶۷   b شاهد 

Mean  ۳ =  ۱۶/۱۷  Mean ۱ =۲۵ / ۳۳ cكلرايد كلسيم 

Mean  ۴ =  ۱۹/۳۳ Meanا ۵ =۲۴ / ۶۷ c كسيكلرور مس

Mean  ۵ =  ۲۴/۶۷   Mean ۶ =۲۲ / ۰۰    cdتكتو

Mean  ۶ =  ۲۲/۰۰ Mean ۴ =۱۹/ ۳۳   deبنوميل

Mean  ۷ =  ۳۰/۶۷  Mean ۳ =۱۶/ ۱۷    e وايتكس

ميانگين گروهبندي

Mean  ۱ =  ۳۸/۳۳   Mean ۲=۵۵,۶۷   a  ملس يزد ي× واكس

Mean  ۲ =  ۵۵/۶۷   Mean ۷=۴۵,۰۰ b  ملس يزد ي× شاهد 

Mean  ۳ =  ۲۷/۶۷   Mean ۱=۳۸,۳۳  c كلرايد كلسيم  ملس يزد ي×

Mean  ۴ =  ۲۹/۳۳   Mean ۵=۳۸,۳۳ cاكسي كلرورمس  ملس يزد ي×

Mean  ۵ =  ۳۸/۳۳   Mean ۶=۳۶,۰۰  cملس يزد ي× تكتو

Mean  ۶ =  ۳۶/۰۰   Mean ۴=۲۹,۳۳ d ملس يزد ي× بنوميل

Mean  ۷ =  ۴۵/۰۰   Mean ۳=۲۷,۶۷  d  ملس يزد ي× وايتكس

Mean  ۸ =  ۱۲/۳۳  Mean ۹=۲۰,۳۳     e گل تفتي× واكس

Mean  ۹ =  ۲۰/۳۳    Mean ۱۴=۱۶,۳۳  ef  گل تفتي × شاهد

Mean ۱۰ =  ۴/۶۶۷   Mean ۸=۱۲,۳۳  fg كلرايدكلسيم گل تفتي ×

Mean ۱۱ =  ۹/۳۳۳  Mean ۱۲=۱۱,۰۰  fg مس كلرور × اكسي گل تفتي

Mean ۱۲ =  ۱۱/۰۰    Mean ۱۱=۹,۳۳۳  gh گل تفتي × بنوميل

Mean ۱۳ =  ۸/۰۰۰     Mean ۱۳=۸,۰۰۰ gh گل تفتي × تكتو

Mean ۱۴ =  ۱۶/۳۳    Mean ۱۰=۴,۶۶۷  h گل تفتي × وايتكس

اسيديته زمان گذشت ــت. بعالوه با اس كمتر يزدي ملس انار ــه با در مقايس
اين ويژگيهاي عليرغم آن بهبود مي يابد. مزه و طعم و كاهش يافته هم آن
و ترش بودن ــفيد س دليل رنگ به تفتي ــار گل ان در حال حاضر ــوب، مطل
خوري تازه و براي صادرات مطلوبي ــندي بازارپس از ــت، برداش زمان د ر آن
جمله از انار ــاي تهيه فراوردهه الي براي رقم ايده اما ــد، ــوردار نميباش برخ
انبارداري بسيارخوب خاصيت به توجه با عالوه به و اناردان است. كنسانتره
مدت طول افزايش با ــب آن، متناس مزه طعم و بهبود و ــيد يته اس كاهش و

ميباشد. فصل از در خارج مصرف براي بسيار مناسبي رقم انبارداري،
كاهش د ر تاثير باالترين درصد، تجارتي۱۰ وايتكس فرعي، عوامل بين در
از قبل انار ــوه مي ضد عفوني براي و ــته انار داش انباري ــيد گيهاي پوس ميزان

است. جديد د نيا و ايران براي اخير يافته ميباشد. توصيه قابل انباركردن

سپاسگزاري
كمك خادميان، حسين ــيد س و آبيار ــم قاس آقايان زحمات بيدريغ از

در انبار انار پوسيدگي ميوه روي فرعي تيمارهاي اثر بندي ميانگين گروه جدول ۳-

در انبار انار پوسيدگي ميوه روي رقم ضد عفوني و متقابل مواد اثر بندي ميانگين گروه جدول ۴-
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انبار انار در پوسيدگي ميوه روي ضدعفونيكننده) (مواد عوامل اصلي ۱- اثر نمودار

انبار انار در ميوه پوسيدگي روي (مواد ضدعفونيكننده) فرعي عوامل و (رقم) اصلي عوامل متقابل ۲- اثر نمودار

... كنتـرل روشهاي تعيين و بررسي
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ساير همياري يزد، و طبيعي و منابع كشاورزي مركز تحقيقات ــان كارشناس
و قدرد اني ميگردد. تشكر صميمانه تحقيق انجام اين همكارانمان در

پاورقيها
1- Panel test
2- Total soluble solids
3- Titrable acidity

استفاده مورد منـابع
علل ــي بررس طرح گزارش ــاكري، ۱۳۶۸؛ م. ش ع. و نعيم، بهداد، ا.، ا.، اخياني، - ۱
و آفات تحقيقات بخش و يزد. در استانهاي اصفهان د رختان انار زوال و ميوه فساد

صفحه۱۰۰–۵۹. يزد. كشاورزي تحقيقات مركز گياهي بيماريهاي
آن. با بيماريهاي مبارزه مورد بهزراعي انار و نكاتي چند در ب.، ۱۳۶۶؛ ــي، امان - ۲
كشاورزي جهاد دانشگاهي دانشكده ايران، در انار ــائل مس بررسي ــمينار س گزارش

صفحه ۱۱۹-۱۲۰. دانشگاه تهران.
شده از جدا ــپرژيلوس آس قارچ ــاكري، ۱۳۶۸؛ گونههاي م. ش ا. و اخياني، بهد اد، ا.، - ۳
گردهمايي در شده ارائه علمي خالصه مقاالت يزد. و اصفهان در استان هاي ميوههاي انار
.۳۵ صفحه يزد، كشاورزي استان كل اد اره يزد، استان در منطقهاي انار مسائل بررسي

ــاوه س انارهاي ــخصات مش ــي مهمترين خصوصيات و بررس ،۱۳۶۹ ذ.، زماني، - ۴
کرج)، ــاورزي کش ــکده دانش باغباني گروه ــانس، ليس نامه فوق (پايان ــزي. مرك و

صفحه۲۹-۳۴.
و آمار كل ــي۸۱-۸۰. اداره زراع ــال س - ــاورزي كش ــه آمارنام ۱۳۸۲؛ ــام، بين - ۵

وزارت جهادكشاورزي. اطالعات
ايران. در انار ــوگاه گل كرم تحقيقات بر ــي تحليل ــروري م ۱۳۸۳؛ م.، ــاكري، ش - ۶
گلوگاه انار. مركز كرم ــكالت مديريتي مش و ــتاوردها دس ــي بررس گزارش همايش

صفحه. ۹۴ يزد، طبيعي منابع و كشاورزي تحقيقات
۱۳۶ قم، ــبيح- تس ــارات انتش انار. بيماري هاي و ــات آف ــاكري، م.، ۱۳۸۲؛ ش - ۷

صفحه.
چهاردهمين مقاالت خالصه انار. انباري قارچهاي ۱۳۷۹؛ ج.ارشاد، و م. شاكري، - ۸

صفحه۳۳۵. گياهپزشكي ايران، كنگره
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