
 

  و اندازه بسته بندی،)یک الیه یا دو الیه(ثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه أت
 1زردآلو انباری  عمر بر      
 2کمحمد علی شاه ب و االسالمی زهرا شیخ

 
 : چکیده-1

 اِعمـال    و و به همـین جهـت نیازمنـد عملیـات پـس از برداشـت               دنو سبزی به شدت فساد پذیر       میوه
ایـن  .  و انبار داری مناسب برای به حداقل رسیدن ضایعات هسـتند           ،ه بندی  بست ،های حمل و نقل   روش

ـ   ۀو افزایش زمین) زردآلو(  تازهۀمیوضایعات تحقیق با هدف کاهش       اصـلی  ۀ صـادرات آن در سـه مرحل
 فرآینـدهای    و ،فرآیندهای مربوط به بسته بندی    ؛  فرآیندهای بعد از برداشت و قبل از بسته بندی        : شامل

 ضـدعفونی و    ؛   فرآیندهای قبل از بسته بندی شامل سرد کردن اولیه           .انجام پذیرفت ندی  بعد از بسته ب   
تیمارهـای  . برای تمام تیمارها یکسـان بـود   است که   از روی میوه    سطحی   آب   هایهخشک کردن قطر  

ترین انباشـتگی الیـه هـای        استفاده از ظروف غیر قابل انعطاف و تعیین مناسب         -1:  شامل بسته بندی 
تـرین تعـداد     تعیین مناسـب   -3 پایین   ۀ تعیین بهترین نوع پوشش از نوع پلی اتیلن با دانسیت          -2میوه  

بـرای تمـام تیمارهـا یکسـان و         نیز   فرآیندهای بعد از بسته بندی       .دوبمنفذ بسته جهت نگهداری میوه      
راد گ سانتی ۀ درج 40 گرمخانه   ؛ درصد 95-90گراد و رطوبت نسبی      سانتی ۀ درج -5/0سردخانه   :شامل

هـا  نمونـه  . بـود   درصـد  95 و رطوبت نسـبی      5/0 تا   -5/0ری  اگذسردخانه؛   درصد 70و رطوبت نسبی    
 و در مجموع پس از تجزیه آماری و بـا در نظـر              شدند زیابی حسی و شیمیایی و ار   ی  آزمون کیفی فیزیک  

  گرمـی اسـتفاده    500 تیماری که در آن از ظـرف         ،گرفتن مسایل اقتصادی و در دسترس بودن پوشش       
و هـر    100و تعداد منافذ      میکرومتر 25 ضخامت فیلم    ، الیه چیده شده بود    دوصورت  ه  میوه ب  ،شده بود   

 . انتخاب شدزردآلو   برایبندیعنوان تیمار بهینه بستهه متر بود ب میلیدوبه قطر یک 
   

 
 :های کلیدی واژه-2

 گرمخانه ، عملیات پس از برداشت،ضخامت فیلم، سردخانه، زردآلو، بسته بندی
 
 
 
 

 زردآلو جهت افزایش عمـر انبـاری و        برگرفته از طرح تحقیقاتی انتخاب بهترین شرایط بسته بندی گیالس سیاه مشهد و             -1
 توسعه صادرات

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان؛ مجتمع کشاورزی                  -2 
  و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج 91275-488 طرق صندوق پستی

 



 

 :مقدمه -3
 اقتصـادی کشـور و      ۀهای توسع بر اساس برنامه  

 صـادرات غیـر نفتـی از    ۀکمبود منـابع نفتـی، توسـع      
 مـواد در بـین    . است دولت   ۀهای اصلی برنام  اولویت

ـ      قابل صـدور،   خصـوص  ه  محصـوالت کشـاورزی ب
 ایـن   ۀانواع تاز . داردمحصوالت باغی اهمیت خاص     

 بـه    ولـی  هسـتند محصوالت دارای ارزآوری خـوبی      
نیـز دارنـد    ن ضایعات سنگین     سریع الفساد بود   علت
 صـادر کننـدگان     تولیـد کننـدگان و    موجب ضرر   که  
 محصـوالت بـاغی کـه مشـکالت         یکـی از  . شودمی

ــود دارد    ــادرات آن وجـ ــر راه صـ ــادی در سـ زیـ
ــتزردآلو ــه از    . س ــودی ک ــا وج ــول ب ــن محص ای

ـ      نظیربیحصوالت  م اسـتان  در  ویـژه   ه   کشور مـا و ب
ــا کیفیــت  ،اســت خراســان ــالی صــادرات آن ب  و ع

 و  2[ اسـت    اندک یا بسیار    ممکن نیست ضایعات کم   
3[.  

 در دنیا   FAOزردآلو طبق آمار    سطح زیر کشت    
ــد آن433966 ــزان تولی ــار و می ــن         2754256  هکت  ت
  در ســال زراعــی،بــر اســاس آمــار موجــود. اســت

 6/29024زردآلو در کشور     سطح زیر کشت     79-80
 که استان خراسان پس از آذربایجان بوده است هکتار  

 از نظــر ســطح زیــر کشــت بــارا شــرقی مقــام دوم 
کل تولید زردآلو در کشـور      . ست هکتار دارا  5/3457

  تـن  7 تن و بـرای اسـتان خراسـان حـدود      266050
 .]3[ باشدمی

  قــــــــــــــــادر کــــــــــــــــارلوس و
) (Carlos and Kader, 2000محدودۀ ضایعات میوه 

 50 تــا 5 پــس از برداشـت متغیــر و بـین   ۀدر مرحلـ 

 در کشـورهای    .انـد کردهبرآورد  درصد و حتی بیشتر     
ـ  ،در حال توسـعه     امکانـات و آگـاهی      نبـود علـت   ه ب

 ، درجـه بنـدی    ،جاییه  ب  جا ، برداشت ۀ از نحو  ناقص
ضایعات پس از     میوه  و نگهداری  ،بسته بندی مناسب  

عمر انباری    و  بسیار باالست  ین محصوالت ابرداشت  
 مصـرف   ضـمن آنکـه   اسـت   کوتـاه    بسـیار     نیز   آنها
محصـول را بـا کیفیـت پـایین و ارزش           گان نیز   کنند
ـ  .کنندتهیه و مصرف می   ای کمتر    تغذیه عملیـات  ذا   ل

 برنامـه ریـزی شـده        و ، فنی ، مناسب پس از برداشت  
اگـر  ویـژه   ه  بشود  میکیفیت محصول   سبب افزایش   

ــهمیـــوه  ــافتبـ   بازارهـــای  بـــه ودورهـــای  مسـ
 .صادر شودلی لبین الم

 

ن همچنین عملیـات پـس از برداشـت         ااین محقق 
  عملیـات   درجـه بنـدی یکـی از       ۀمرحلرا در   زردآلو  
ــراصــلی ــا مصــرفۀ در زنجی ــدمــی  تولیــد ت   و دانن

 پـس از برداشـت       را  در کالیفرنیا محصـول    گویندمی
 ،بندیدرجه و   ، طبقه بندی  )است با دست    که عمدتاً (

   از نظر انـدازه یکنواخـت باشـند          تا کنندمیو کنترل   
باشد کـه درصـد     هایی  میوه نباید   در هر محموله  زیرا  

 .دیده شودمتر اختالف  میلی6از آنها بیش 
 

ــونینی و  ــیونیتـــــــــــــ  کاســـــــــــــ
(Tonini and Caccioni,1990) در تحقیقــات ســه 

 (Precooling) ثیر پیش سرد کردن   أساله خود روی ت   
 دو روش پـیش سـرد       ، وزنی و فساد زردآلـو     بر افت 

کردن با استفاده از هوای سرد و آب سرد را بررسـی            
کـه از   را   زردآلو   ۀهای برداشت شد  نمونهآنها  . کردند

 رسیدگی یکسان بودند در شرایط مناسـب        ۀنظر درج 
هـد   د       نشان مـی  آنها  نتایج تحقیقات   . کردندنگهداری  

 کاهش افت وزنـی     باعث   زردآلو که پیش سرد کردن   
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 روش پیش سرد کردن با       آنها .شود و کاهش فساد می   
میـازاکی   .داننـد میهوای سرد را مؤثرتر از آب سرد        

(Miyazaki, 1983)ثیر بســته بنــدی را بــر عمــر أ تــ
  در این تحقیق   وی. دکر زردآلو بررسی    ۀانبارمانی میو 

هـای پلـی اتـیلن      های ژاپنی زردآلو را در بسته     واریته
 عمـر انبـاری میـوه      د کـه    کـر گـزارش   ی و   بسته بند 

 روز  3 تـا    2حـدود   گـراد    سـانتی  ۀ درج 22 دمای   در
 .است

ثیر أ تـ (Zhangs, et al. 1991)زانک و همکاران 
متـر و   میلـی   02/0بسته بندی پلی اتیلن با ضخامت       

حــاوی مــواد جــاذب اتــیلن را بــر خــواص زردآلــو 
ی هـا و نتیجه گرفتند که فعالیت آنزیم     . ندکردبررسی  

 بسـیار کـم   اتـیلن   های پلی  اتیلن در بسته   ۀتولید کنند 
  مـواد جـاذب اتـیلن      هـا بسـته  در   اگـر به ویژه   است  

  .استفاده شده باشد
ــوع ســه(Geo Cot)سســه بســته بنــدی ؤم   ن

ده کـر  استاندارد بسته بندی را بـرای زردآلـو معرفـی         
      :است که شامل

 میـوه در هـر      38 تـا    28بسته بندی یک الیه و      
بسته بندی  ؛   کیلوگرم 3/3یانگین وزن خالص    جعبه م 

 میـوه در هـر کـارتن و         96 تـا    64  با )پنتاپک( الیه   2
 جعبـه هـایی کـه      ؛ کیلوگرم 8/6میانگین وزن خالص    

 کیلـوگرم  11حـدود   هریک  تمام حجم آن پر و وزن       
 که در صورت استفاده از ایـن ابعـاد اسـتاندارد            است

اری میوه کمترین آسیب را حین حمل ونقل و نگهـد         
 .]5[شود متحمل می
انجمـن مهندسـی گرمـایش و سـرمایش         (اشری  

  بـا    را هـای محتـوی زردآلـو     پوشاندن بسته  1)آمریکا
 
 

  این پوشش   زیرا. کندمیاتیلن توصیه   های پلی پوشش
همچنـین  . دکنرطوبت جلوگیری   اهش  تواند از ک  می

از در موقع بسته بنـدی      زردآلو  توصیه شده است که     
. دشـو  خصوص فروش بسته بنـدی    روف م ظ اول در 

 و اجـازه تبـادل      استجنس این ظروف از پلی اتیلن       
را نیـز    بخار آب   همچنین  و   CO2 اکسیژن و    گازهای

بـه  گازهـا   در صورتی که ایـن تبـادل        . ندک فراهم می 
  بیشـتر    موجب فسـاد   CO2اندازه کافی نباشد، تجمع     

 .]6[ شودمی میوه
 ایدمـ  زردآلـو در     ۀحساسیت بـه سـرما در میـو       

 ایـن  هـای  نشانهافتد و گراد اتفاق می   سانتی ۀ درج -3
، از دست    بافت ای شدن به صورت قهوه   2سرمازدگی
 هر اای بافـت ظـ     و شکستن حالـت ژلـه      ،3رفتن طعم 

 ۀ صفر درج   دمای درمیوه  نگهداری   بنابراین   .شودمی
 را به حداقل می      سرمازدگی رات مضر یثتأگراد  سانتی

ــاند ــی  .رس ــق همچن ــن تحقی ــارچن ازدر ای ــای  ق ه
 و (Monilia fruticola) مونیلیـــــا بیمـــــاریزای
ــوس ــ(Rhizopus stolonifer)رایزوپـ ــوان ه  بـ  عنـ

 .]1[  شده استذکرهایی متداول این میوه بیماری
انجمــن ، بــرای نگهــداری زردآلــو در ســردخانه

گویـد ایـن     مـی  مهندسی گرمایش و سرمایش آمریکا    
فساد  ،اشدبباید سالم و عاری از آسیب دیدگی        میوه  
نداشته  یفیزیولوژیکناهنجاری   یا   ،ی، قارچ اییباکتری

هـا    میوهدر آن دیده نشود،ت ا آفۀر کپک یا حمل  او آث 
تـرین زمـان ممکـن بـه        پس از برداشت نیز در کوتاه     

ــال یا  ــردخانه انتق ــدس ــای ب ــ ±5/0 و در دم   ۀدرج
داری ــــ  نگه درصـد 95گراد و رطوبت نسبی   سانتی

 .]6[ دوش

 ری زردآلوثیر ضخامت فیلم، آرایش میوه یک الیه یا دو الیه و اندازه بسته بندی بر عمر انباأت

1- ASHREA   2- Chilling injury  3- Off- flavour 
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ــا  در تحقیقــی خــواص  (Exama, 1993)اگزم
های مـورد اسـتفاده در بسـته بنـدی میـوه و             پوشش

 :]8[ دکررسی و فرمول زیر را پیشنهاد بر سبزی را
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 :که در آن

R
xP =نفوذ پذیری مورد احتیاج گاز 
W =وزن محصول   

Rx =       شدت تنفسی محصوالت کشاورزی بر حسـب
 سیژناک
L =ضخامت فیلم 
A =سطح فیلم 
e
xy =قسمت حجمی گاز خارجی 
o
xy =غلظت بهینه گاز 

 
 :ها مواد و روش-4
  مواد-

 زردآلو  ۀسه سال درختان  میوۀ   از   ،در این پژوهش  
برای پیش سرد کـردن      .دشاستفاده    شاهرودی ۀواریت
برای . شدبه کار گرفته    خ  روش استفاده آب و ی     ،میوه

 4(ین  رپرکلـ  ۀ کننـد  ضـدعفونی  ۀمـاد ضد عفونی از    
ظـروف غیـر     ،بسته بنـدی  برای  . استفاده شد ) درصد

 7/0و با ضخامت    پلی استیرن   قابل انعطاف از جنس     
 1000 و   500،  250 بدون در با گنجـایش       ومتر  میلی

بـا دانسـیته    ) LDPE(گرم و همچنین فیلم پلی اتیلن       
ــه  91/0 ــخامت در س ــر 140و، 70، 25ض  میکرومت

پوشـش  . به کار بـرده شـد      هاسر بسته پوشش  جهت  
 دستگاه دوخـت حرارتـی      باو دوخت   با دست   دادن  

اق تـ  اها در سردخانه تـوس مشـهد و       میوه. انجام شد 

 5/0 تـا    -5/0مخصوص نگهداری زردآلو در دمـای       
 درصـد   95-90گـراد و رطوبـت نسـبی         سانتی ۀدرج

 .نگهداری شدند
 

 ها روش-
انتخاب بـاغ در اسـفند مـاه         پس از    ،در سال اول  

 20/3/78در تـاریخ    . درختان عالمت گـذاری شـدند     
های آسـیب    میوه وبرداشت   با دقت    زردآلوهای  میوه

سـرد  . هـای سـالم جـدا شـدند       ه از میوه  دیده و آلود  
ــا کمــک آب و یــخ میــوه  1کــردن اولیــه  ســپس وب

هـوادهی  ی  بادبزن برق  با ها میوه .ضدعفونی انجام شد  
 ظروف غیر   ، از بسته بندی در این مرحله      برای .دندش

 و  ،500،  250 گنجـایش     و بـا   ردقابل انعطاف بدون    
 بـا   ی حـاوی میـوه    هـا ظرف. ستفاده شد م ا  گر 1000

پیشـتر  کـه   (هـای متفـاوت     اتیلن با ضخامت  فیلم پلی 
هـای شـاهد    نمونـه . ندشدپوشیده   )توضیح داده شد  
ــیلم ــط در ف ــدند  فق ــدی ش ــته بن ــرای. بس ــین ب   تعی

ترین ارتفاع انباشته شدن محصـول در حجـم         مناسب
روی هـم چیـده      دوالیـه     و هـا یـک الیـه      میوه ،ثابت
هـا   بسته بندی بـا شـرایط فـوق، میـوه          پس از    .شدند

گراد با رطوبـت     سانتی ۀ درج -5/0ابتدا در سردخانه    
و سپس در    ساعت   12 درصد به مدت     95-90نسبی  
 70و رطوبـت نسـبی      گـراد    درجـه سـانتی    40دمای  

پـس از   .  ساعت نگهداری شـدند    12درصد به مدت    
 بـه   ها مجـدداً   ساعت نگهداری در گرمخانه بسته     12

درجــه + 5/0 تــا -5/0 دمــایدر  ســردخانه منتقــل و
 درصـد نگهـداری   95گـراد و رطوبـت نسـبی      سانتی
بـار از سـردخانه       هفتـه یـک    دونمونه ها هر    . شدند

هـای  و ارزیـابی  ا  ــــ هو آزمـایش  شـدند   مـی خارج  
  . مخصوص روی آنها صورت گرفت
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1- Precooling 



 

 تعیــین : شــاملدر ایــن مرحلــه هــا گیــریانــدازه
 میــزان افــت وزنــی بــا اســتفاده از محاســبه درصــد  
ــا تــاریخ خــروج    کــاهش وزن هــر بســته از ابتــدا ت

ــاهد  ــردخانه، مش ــم ظــاهری   ۀاز س   مســتقیم عالئ
ــی  ــاا وفســاد میکروب ــابی آنه ــین ، رزی  ،اســیدیتهتعی

pH ــو ــد   می ــواد جام ــذیر زان م ــالل پ   (TSS) انح
  بــود)  تــایی5 (زیــابی حســیهمچنــین آزمــون ارو 

که خصوصیاتی از قبیل ظاهر عمـومی میـوه، عطـر،           
ــی   ــامل م ــت را ش ــگ و باف ــزه، رن ــدم ــس از  .ش  پ

  و تجزیـه    ،های فوق، جمـع آوری اطالعـات      بررسی
ـ    2و تحلیل آماری آنهـا،        عنـوان تیمارهـای    ه تیمـار ب

ــاب  ــه انتخـ ــه بهینـ ــدند کـ ــیشـ ــا  یکـ ــار بـ  تیمـ
 و   گـرم 250بـا وزن    میکرومتـر    25 ضخامت پوشش 

 تیمـــار بـــا دیگـــری  و ارتفـــاع چیـــدن دو الیـــه
و ارتفـاع  گـرم   500بـا وزن    میکرومتـر    25ضخامت  

  .چیدن دو الیه
ــین     ــار تعی ــرح، تیم ــرای ط ــال دوم اج  در س

ــوراخ ــداد س ــای تع ــاز ه ــورد نی ــتهم ــطح بس ــاس   ه
  ،بهینـه   تیمـار  دو روی    به ایـن منظـور     .انجام گرفت 

  شـد کـه بـرای هـر نـوع           نجـام عامل تعداد سوراخ ا   
  400 و ،300، 200، 100شــــامل ســــطح 4فــــیلم 

 متـر   میلـی  2عدد سوراخ در واحـد سـطح بـه قطـر            
 ایـن تیمارهـا هـم مشـابه تیمارهـای          . وجود داشـت  

ــال قبـــل مراحـــل ســـردخانه، گرمخانـــه و       سـ
ــی   ــایی را ط ــذاری نه ــردخانه گ ــرس ــس از ک  د و پ

 هــای کیفــی و کمــی و جمــع آوری انجــام آزمــایش
 تیمارهـــای  هـــا و تجزیـــه و تحلیـــل آمـــاری،داده
 . شدند  بسته بندی انتخاب و معرفیۀبهین

 
 

  طرح آماری-
 از ،ها در سـال اول منظور تجزیه و تحلیل داده    ه  ب

طرح کامل تصادفی در قالـب طـرح فاکتوریـل سـه            
ل بـه روش  هـای حاصـ  عاملی استفاده شد و میانگین    
 .آزمون دانکن مقایسه شدند

54 R×A×B×C= =      جامعه آماری زردآلو 
   ردآلو   زتعداد نمونه های = 3×3×3 ×2= 54
R =تکرار 
A = میکرومتر140 و،70، 25(ضخامت فیلم ( 
B =ــدی  وزن ــته بن ــرف بس  1000 و ،500، 250( ظ

 )گرم
C =الیهدوتک الیه، (ها نحوه چیدن و ارتفاع میوه ( 
ها در سـال     و تحلیل داده   ۀهمچنین جهت تجزی        

 تصادفی جهت مقایسـه تیمارهـا        از طرح کامالً   ،دوم
های حاصل بـه روش آزمـون       استفاده شد و میانگین   

 بـرای   dدر این بخـش حـرف       . دانکن مقایسه شدند  
 ،  d1= 100 این تیمار انتخاب شـد کـه چهـار تیمـار          

200 =d2 ، 300 =d3
ــدت، d4= 400و   خ در د ســورااع

 .نامگذاری شدند) متر مربع(واحد سطح 
 

 : و بحث نتایج-5
 اولیـه و    یاه این طرح شامل نتایج آزمایش     نتایج

 یاهـ  دوم و همچنین نتایج آزمایش     سال اول و  نتایج  
 5 تـا  1شـمارۀ   هـای  که در جدول زردآلوستحسی  

  .آمده است
 

  خصوصیات نمونه ها پس از برداشت-
ـ   یاهمایش نتایج آز  1 ۀ شمار جدول در  س اولیه پ

 .رائه شده است زردآلو اۀاز برداشت میو
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                         پس از برداشت   خصوصیات کیفی میوه زردآلو-1 شمارۀجدول      

 میوه تاریخ برداشت اولیهبریکس   اولیهpH )درصد ( قابل تیتراسید

 زردآلو 20/3/78 9/16 46/4 874/0
 .ار هستنداعداد میانگین سه تکر 

 

 

  اصلی طرح در سال اولیاه حاصل از آزمایشنتایج  -
 و ارتفاع چیدن میـوه  بـر         ،ثیر متقابل سه عامل ضخامت الیه، وزن بسته       أ ت شاملا  هنتایج سال اول آزمایش   

 . است شدهداده 2 ۀ شمارجدول در  زردآلوۀخصوصیات میو
 

  وزن بسته بر خصوصیات  زردآلو و،، ارتفاع تأثیر متقابل ضخامت الیه-2 ۀ شمارجدول
 قابل اسید

 تیتر
 )درصد(

  بریکس

pH وزن آفت زده 
 )درصد(

 وزنکاهش 
 )درصد(

 ارتفاع
 بسته

 )تعدادالیه(

 وزن 
 بسته

 )گرم(

ضخامت 
 الیه

 )میکرومتر(
l803/0 r 00/15 c 867/4 fg 077/6 f* 203/1 تک الیه 
c 872/0 o 81/16 o 633/4 fg 077/3 fgb493/0 دو الیه 

 
250 

a 903/0 d 00/20 p 310/4 d 31/19 fgb 443/0 تک الیه 
c872/0 c 81/20 h 600/4 fg 76/7 fgb 420/0 دو الیه 

 
500 

cd 87/0 m 80/17 e 703/4 ef10/11 e590/2 تک الیه 
n 786/0 n 30/17 b 910/4 g 77/1 f 223/1 دو الیه 

 
1000 

 
 
 
25 
 
 

b 876/0 g 74/19 n 467/4 fg 60/9 fgb 630/0 تک الیه 
j833/0 e 21/21 i 597/4 ab28/32 fgb 526/0 دو الیه 

 
250 

f 853/0 e 94/19 m500/4 cd66/20 fg117/1 تک الیه 
m80/0 a 40/21 d 807/4 fg 30/5 gh280/0 دو الیه 

 
500 

i 836/0 f 84/19 l 503/4 fg 95/9 d580/3 تک الیه 
k 826/0 h 70/19 g 603/4 a 30/37 fgb 386/0 دو الیه 

 
1000 

 
 
 
70 
 
 

d 866/0 j 20/19 k510/4 fg 65/8 b 65/10 تک الیه 
h843/0 i 30/19 f 637/4 ef 72/10 a90/12 دو الیه 

 
250 

e 860/0 q 36/16 j587/4 cd 39/22 c57/4 تک الیه 
i 836/0 p 41/16 i 597/4 fg 68/6 h253/0 دو الیه 

 
500 

d866/0 k 00/19 a 493/4 de 14/18 gh 340/0 تک الیه 
g 8500/0 l00/18 i597/4 bc 54/28 fgb 486/0 دو الیه 

 
1000 

 
 
140 

g 8500/0 m 83/17 n 47/4 ab 40/35 a 00/12            شاهد  
 .است  درصد5درهر ستون در سطح تیمارها اختالف معنی دار نبود  ۀنشان حروف مشترک *
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الزم  .دهـد    نشان مـی    مورد آزمایش   با عوامل  ارتباط را در    ها میانگین رنگ نمونه   ۀمقایس 3 ۀ شمار جدول
 .شده استذکر ن دلیل معنی دار نبودنه  میانگین سایر خواص حسی بیاههکه مقایساست گفته شود 

 
 ه بر رنگ وزن بسته و تعدادالییانگین تأثیر برهمکنش ضخامت الیه، مقایسه م-3 ۀ شمارجدول

 رنگ  
 )درصد(

 بسته ارتفاع
 )تعداد الیه(

  بستهوزن
 )گرم(

 ضخامت الیه
 )میکرومتر(

ab*250/4 تک الیه 

a 50/4 دو الیه 

 
250 

ab 25/4 تک الیه 

a 75/4 دو الیه 

 
500 

ab 25/4 تک الیه 

fgh25/2 و الیهد 

 
1000 

 
 
25 

def00/3 تک الیه 

cde25/3 یهدو ال 

 
250 

bcd50/3 تک الیه 

gh75/1 دو الیه 

 
500 

abc00/4 تک الیه 

b50/1 دو الیه 

 
1000 

 
 
 
70 

cde25/3 تک الیه 

efg50/2 دو الیه 

 
250 

efg 50/2 تک الیه 

efg 50/2 دو الیه 

 
500 

def75/2 تک الیه 

efg 50/2 دو الیه 

 
1000 

 
 
 
140 
 

def75/2                                 شاهد 
 .است  درصد5در سطح تیمارها  اختالف معنی دار نبودنشانه حروف مشترک هر ستون  *
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  زردآلو در سال دومۀ میویاه نتایج آزمایش-
  زردآلــو عامــل   ۀ بــرای میــو  ،در ســال دوم 

 تعـداد ســوراخ در واحــد سـطح فــیلم بســته بنــدی   
ــ   انتخــاب شــده از ســال اول ۀروی تیمارهــای بهین

ــرا  ــداجـ ــایش.شـ ــ آزمـ ــرح  هـ ــب طـ  ا در قالـ

 نتـایج آمـاری نشـان داد        . تصادفی انجـام شـد     کامالً
ــه  ــیات در  کـ ــام خصوصـ ــار در تمـ ــال تیمـ  اعمـ
  دارنـد و    یدارثیر معنـی  أتـ  درصـد    1احتمـال   سطح  
  مشـاهده  5 ۀشـمار  میـانگین در جـدول       هایهمقایس

  

  عامــل تعــداد ســوراخ ،در ایــن قســمت. شــودمــی
 در نظـر گرفتـه شـد و در چهـار      (d)عنوان تیمار   ه  ب

منظـور از   ،  4 ۀ شـمار  در جدول . سطح اعمال گردید  
 انتخاب شده از نتایج سال      ۀتیمارهای بهین ) 2(و  ) 1(

هـا   که در بخش روش    ست زردآلو ۀقبل در مورد میو   
ـ             .معرفی شدند  ه  این دو تیمار بـا توجـه بـه نتـایج ب

 دســت آمــده و بررســی شــرایط اقتصــادی تفــاوت 
تـوان هـر دو آنهـا را در نظـر           دارند و مـی   دار ن معنی
 .گرفت

  اثر تیمارهای مختلف بر خصوصیات  کیفی  زردآلوۀ مقایس-4 شمارۀجدول 
 قابل تیتر اسید
 )درصد(

 بریکس 
 )درصد(

pH وزن افت زده          
 )درصد(

 زنو کاهش
 تیمار )درصد(

ab80/0 
c766/0 
c766/0 
c753/0 

ab80/0 
d733/0 
c766/0 
b790/0 
ab793/0 
a806/0 

bc00/16 
cde86/15 
bc10/16 
bc20/16 
cd83/15 
e83/14 
bc00/16 
c93/15 
a16/17 
b50/16 

b95/3 
b91/3 
b96/3 
b96/3 
b84/3 
a20/4 
b93/3 
b85/3 
b91/3 

b96/3 

c23/2 
c10/2 
bc60/2 
bc66/2 
c06/2 
d633/0 

cd63/1 
c83/1 
b4/3 
a1/6 

c*623/0 
dc466/0 
b943/0 
b026/1 
dc556/0 
dc230/0 
a38/1 
ab26/1 
dc496/0 
dc31/0 

1d )1( 
2d )1( 
3d) 1( 
4d) 1( 

1d )2( 
2d )2( 
3d) 2( 
4d) 2( 

**)1( 
**)2( 

 .است  درصد5درهر ستون در سطح تیمارها  اختالف معنی دار نبودنشانه حروف مشترک  *
 ) سال قبلۀتیمارهای بهین( شاهد **
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 عمـال تیمـار تعـداد سـوراخ را نشـان            زردآلـو در اثـر اِ      ۀ میـو  حسـی هـای   ویژگـی  ۀ مقایسـ  ،5 ۀ شمار ولجد
 .می دهد
 

 میوه زردآلو های حسیویژگی اثر تیمارهای مختلف بر ۀ مقایس– 5 ۀشمارجدول 

 تیمار بافت عطر رنگ مزه مقبولیت کلی میوه

a75/4 

bc75/3 
cd25/3 
d50/2 
ab50/4 
c50/3 

cd25/3 
d50/2 
cd25/3 

cd25/3 

a50/4 

abc75/3 
bcd25/3 
cd75/2 
ab25/4 

abcd50/3 
cd75/2 
d50/2 

bcd25/3 
bcd25/3 

a00/4 
a50/3 

ab25/3 
b50/2 
a00/4 
a75/3 

a50/3 
b50/2 
ab25/3 
ab25/3 

ab00/4 
bcd25/3 
cd00/3 
cd75/2 
a50/4 

bc5/3 
bcd25/3 

d50/2 
cd00/3 
cd75/2 

ab*75/3 
bc25/3 
bc00/3 
c25/2 
a50/4 

ab50/3 
bc00/3 
bc00/3 
bc00/3 
bc25/3 

1d )1( 
2d )1( 
3d) 1( 
4d) 1( 

1d )2( 
2d )2( 
3d) 2( 
4d) 2( 

**)1( 
**)2( 

 .است  درصد5سطح درهر ستون در تیمارها دار  اختالف معنینبودنشانه حروف مشترک *
 )تیمارهای بهینه سال قبل( شاهد **

 
 و وزن   ،ثیر متقابل سه عامل ضخامت، ارتفاع     أت       

 2شـمارۀ    در جـدول      زردآلو ۀبسته بر افت وزنی میو    
شـود  طور که مشاهده می    همان .داده شده است  نشان  

مربوط به تیمار شاهد و     درصد کاهش وزن    بیشترین  
 ارتفـاع دو   ؛ میکرومتـر  140تیمار با ضخامت پوشش     

توانـد مربـوط بـه       که می   گرم است  250 وزنالیه و   
ارتباط مستقیم نفوذ پذیری الیه با ضخامت پوشـش         

توان اسـتدالل کـرد      رد وزن بسته نیز می    در مو  .باشد
 مسـتقیم دارد و     ۀکه وزن بسته با نفوذ پـذیری رابطـ        

هرچه نفوذپذیری نسبت به گاز بیشتر شـود کـاهش          
   ایــن نتــایج بــا تحقیقــات اگزمــا.وزن بیشــتر اســت

 

 . مطابقت دارد )1993(
  نفــوذ پــذیری الیــه ،بــر اســاس فرمــول اگزمــا

ــخامت  ــا ض ــهب ــدار و وزن م و الی ــاط   مق ــوه ارتب  ی
ــتقیم دارد ــزایش ضـــخامت  .مسـ ــا افـ ــابراین بـ   بنـ

  نفــوذ پــذیری آن نســبت بــه گازهــا افــزایش  ،الیــه
ــی ــدمـ ــتر  یابـ ــاهش وزن آن بیشـ ــه کـ   و در نتیجـ
 . است
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شـود کـه هرچـه ارتفـاع           همچنین مشاهده می  
 البته  .چیدن میوه بیشتر شود کاهش وزن بیشتر است        
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تیمار در ارتفاع تک الیه هم افت وزنی باالیی         همین  
ـ       را نشان می   دلیـل شـرایط    ه  دهد که ایـن تغییـرات ب
 بخـار  هایهنمونه در سردخانه و ایجاد قطر    نگهداری  

 کــه نفوذپــذیری را تغییــر و اســتســته بآب داخــل 
بعضـی از   . دهدسرعت تنفس محصول را افزایش می     

بازمانـدن    و گـاهی   بسته شدن  و زدلیل با ه  ب ها نمونه
در سردخانه دچـار تغییـرات دمـا شـده بودنـد و در              

ــ ــر ۀنتیج ــاد قط ــرق و ایج ــایه تع ــته ه   آب در بس
 .نماید می

از شـده   نتایج این بخش نیز با اطالعات منتشره        
 مطابقت دارد کـه اسـتاندارد   Geo Cot ۀسوی موسس
زردآلـو را یـک الیـه و دو الیـه معرفـی              بسته بندی 

 .کند می
پوشـش  آفت زده مربـوط بـه       ۀ  میوبیشترین وزن   

آن اســت و کمتــرین میکرومتــر  70ضــخامتدارای 
همچنـین در مـورد حجـم       .  میکرومتـر  25 مربوط به 

 1000آفت زده مربـوط بـه       میوۀ   بیشترین وزن    ،بسته
بـا   .است گرم   250گرم و کمترین آن مربوط به وزن        

  میــوه وزن آفــت زده افــزایش ۀافــزایش وزن و تــود
زایش وزن و توده میوه امکان آفـت         با اف  زیرا ،یابدمی

در . های سالم بیشتر اسـت    زدگی و انتقال آن به میوه     
 نشان داد کـه     t نتایج آزمون    ،مورد ارتفاع چیدن میوه   

 الیـه در مـورد      دودار بین تک الیـه و       اختالف معنی 
وزن آفت زده میوه زردآلو وجود ندارد ولی به طـور           

میـوۀ  وزن  ،  کلی هرچه ارتفاع چیدن میوه بیشتر باشد      
هـای سـالم و     دلیـل تمـاس بیشـتر میـوه        هزده ب آفت

آفـت زده  میوۀ بیشترین وزن  . یابد معیوب افزایش می  
بـا وزن     میکرومتـر  70مربوط به تیمار بـا ضـخامت        

 الیـه و سـپس شـاهد بـود و       دوو ارتفاع   گرم   1000

 25کمترین مقـدار مربـوط بـه تیمـار بـه ضـخامت              
 . الیه بوددوتفاع  گرم و ار1000و وزن میکرومتر 

مربـوط  ) 46/4( میوه   ۀ اولی pH به   pH نزدیکترین
 مربوط به   آن است و دورترین      میکرومتر 25به تیمار   

دلیل کاهش  ه   ب pH اصوال میزان .  است میکرومتر140
یابد که این   اسیدهای آلی پس از برداشت افزایش می      

تـر و در مـورد   های کالیمکتریک سریعدر مورد میوه  
که در مورد  . شودها کندتر انجام می   تریکغیر کالیمک 

. تـر اسـت   تـر و سـریع    لو این افزایش محسوس   آزرد
علت شرکت اسـید    ه   ب pHکاهش اسیدیته و افزایش     

ایـن کـاهش    . در تنفس یا تبـدیل آن بـه قنـد اسـت           
ها به غیر از موز و آنانـاس وجـود          درمورد تمام میوه  

  به pHترین  نزدیکهای میوه،   از لحاظ بسته  . ]4[ دارد
pH     اسـت و در     ی گرم 250های  بسته اولیه مربوط به 

ــوه   ــدن می ــاع چی ــورد ارتف ــام ــه  ،ه ــاع دو الی   ارتف
ــرین نزدیــک  2 شــمارۀ در جــدول.  را داشــتpHت

  به مقدار اولیـه      pHترین  که نزدیک  شودمشاهده می 
 وزن  ، بسـتۀ دارای    میکرومتـر  25مربوط به ضـخامت   

 .  الیه استدو و ارتفاع ، گرم250
تـرین اسـیدیته بـه مقـدار اسـیدیته اولیـه            یکنزد

 ،اسـیدیته نیـز   .  است  میکرومتر 25مربوط به ضخامت  
 بـا   ، توضـیح داده شـد     pH  در مـورد   طـور کـه   همان

 هـای بسـته . یابـد افزایش زمان نگهداری کاهش مـی     
ـ     ۀترین اسـیدیت   نزدیک ی گرم 500  اولیـه   ۀ را بـه نمون

فـاع دو   و در مورد ارتفاع بسته نیز ارت      . دندهنشان می 
ثیر متقابـل   أت 2  شمارۀ جدول. الیه این حالت را دارد    

طـور کـه    همـان . دهـد بر اسیدیته نشان می   را  عوامل  
 250 با وزن     میکرومتر 25شود تیمارهای   مشاهده می 

  الیه نزدیکتـرین اسـیدیته را       دو گرم و ارتفاع     500و  
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 . دهند اولیه نشان میۀبه نمون
 یـه بـر    تـأثیر ضـخامت ال     2 شـمارۀ در جدول   

 شـود کـه     مشـاهده مـی    . مشخص شده است   بریکس
  میـوه زردآلـو  ۀ اولیـ بـریکس  به   بریکسترین  نزدیک

اسـت همچنـین در     میکرومتر   25مربوط به ضخامت  
 مشـاهده   2 ۀ شـمار  مورد وزن بسـته کـه در جـدول        

 هـای بسـته مربـوط بـه     بریکس  ترین  شود نزدیک  می
و در مورد ارتفاع چیدن میـوه نیـز          است  گرمی 250

 .دهدمی  را نشانبریکسترین یمار دو الیه نزدیکت
 در مورد زردآلو    ،طور که قبالً نیز اشاره شد     همان
دلیل تبدیل نشاسته   ه  کالیمکتریک است ب  ای  که میوه 

 در  بـریکس شـاخص اصـلی     (به قند و افزایش قنـد       
 نتایج این تحقیق    ]4[یابد   افزایش می  بریکس )هامیوه

 .هم داللت بر این مسئله دارد
نتـایج   ،های حسی میـوه زردآلـو     در مورد ویژگی  

 تنها عامل رنـگ اسـت        واریانس نشان داد که    ۀتجزی
بیشـترین امتیـاز    . دار دارد معنیی  که در تیمارها تأثیر   

 پوشــش بــا ضــخامتاز نظــر رنــگ بــه تیمارهــای 
 گرم و نحوه چیـدن  500 و250با وزن   میکرومتر25
ز تیمـار   در مـورد بافـت نیـ      . اسـت  5/4 الیه برابر  دو

و گـرم    250با وزن میکرومتر   25 پوشش با ضخامت  
در  .رد را دا 5/4ارتفاع یک الیه بیشترین امتیـاز یعنـی       

بـا    میکرومتـر  25پوشش با ضـخامت     هم  مورد عطر   
ــاز   250وزن  ــترین امتی ــه بیش ــاع دوالی ــرم و ارتف  گ

 نیـز در مورد مـزه و ظـاهر عمـومی           .ردرا دا ) 25/4(
را به خـود    ) 75/4  و 5/4( همین تیمار بیشترین امتیاز   

 .دهدمیاختصاص 
بــا جمــع بنــدی نتــایج خصوصــیات کیفــی و 

 تیمار  دو ، زردآلو در سال اول    ۀهای حسی میو  ویژگی
حـائز تمـام    عنوان تیمار بهینه انتخـاب شـدند کـه          هب

 25تیمار با ضخامت     :شرایط هستند که عبارت اند از     
 و  ه گرم و ارتفاع چیدن دو الی      250 با وزن    میکرومتر

 500بـا وزن      میکرومتـر  25پوششتیمار با ضخامت    
  . و ارتفاع چیدن دو الیهگرم

) 3d) 2 بـه تیمـار      ط مربـو  ،بیشترین افـت وزنـی    
 .اختصـاص دارد  ) 2d) 2 به تیمار    آنترین  است و کم  

2d) 2 (   ــه ــخامت الی ــه در آن ض ــت ک ــاری اس  تیم
 الیـه   دو گرم با ارتفاع     250وزن بسته    ، میکرومتر 25 

 4dو  ) 3d) 1 تیمارهـای    .اسـت  200سوراخ  و تعداد   
 سوراخ در واحد سطح     400 و   300که به ترتیب    ) 1(
تـرین  کم. دار با این تیمار ندارند     معنی یند اختالف ردا

) 2 (1d .اسـت  )1d) 2 افت وزنی مربـوط بـه تیمـار       
ــخامت    ــه در آن ض ــت ک ــاری اس  70 پوشــشتیم

 الیـه و تعـداد      دو گرم و ارتفاع     500، وزن   میکرومتر
شـود  مشاهده می . است 100وراخ در واحد سطح     س

که هر چه تعداد سوراخ بیشتر شود افت وزنی بیشتر          
با محیط خارج   گازی  دلیل تبادالت   ه  شود و این ب   می

وقتـی  ا  منتهـ ،و افزایش نفوذ پـذیری پوشـش اسـت       
ـ  اسـت  100تعداد سوراخ    دلیـل اینکـه  تعـادل و        ه  ب

  تبــادالت بــه حــد مناســب و بهینــه رســیده اســت و
 از نـوع انفعـالی را ایجـاد         MAP1بنـدی حالـت     بسته
 بیشترین وزن آفـت  .استترین  ند افت وزنی کم   کمی

 شاهد و کمترین آن مربوط بـه        2زده مربوط به تیمار     
 ۀ اولیـ  pH بـه    pHتـرین   نزدیـک . است) 2d) 2تیمار  

 2dشـاهد و    ) 1(، تیمـار    )89/3(سـال دوم     زردآلو در 
، )1 (2d) 1(  ،3d) 1 (1dاست البته بـین تیمارهـا       ) 1(
4d) 1( ،1d) 2 ( 3وd) 1 (ــ  وجــود دار معنــییاختالف

ـ  ۀ اولیـ  ۀترین اسیدیته به اسـیدیت    نزدیک .ندارد  ۀ نمون
 1dمربوط به تیمارهای    ) 874/0(زردآلو در سال دوم     

 3dشاهد و دورترین اسـیدیته مربـوط بـه          ) 2(و  ) 2(
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دهد کـه    نشان می   بریکس  میانگین ۀمقایس .است) 2(
مربوط به  ) 8/15(  به نمونه اولیه   بریکس تریندیکنز

شــاهد ) 1(و دورتــرین مقــدار تیمــار  )1d )2تیمــار 
 .است

ــار   ــه تیم ــار ب ــترین امتی ــت بیش ــورد باف  در م
1d) 2) (5/4 (  در مورد عطر نیز بیشـترین      . داردتعلق

 در مـورد ویژگـی      .)5/4(رد  امتیاز را همین تیمـار دا     
داده ) 1 (1dو  ) 1d) 2رنگ بیشترین امتیاز بـه تیمـار        

 . ندردا) 1 (4dو ) 4d) 2شد و کمترین امتیاز را تیمار 
 بیشترین امتیاز به تیمار، در مورد مزه و ظاهر عمومی

1d) 1 (داده شد. 
 
 :گیرینتیجه -6

پــس از بررســی نتــایج خصوصــیات فیزیکــی و 
 بهتـرین تیمـار جهـت    ،های حسیشیمیایی و ویژگی 

انتخـاب   دی به شرح زیر   بسته بندی زردآلوی شاهرو   
 25تیماری کـه در آن از پوششـی بـا ضـخامت             : دش

 ارتفـاع   ،گـرم 500 وزن بسـته   ،دواستفاده ش میکرومتر  
 100سوراخ در واحد سـطح       مقدار    و ،چیدن دو الیه  

 .باشد
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Effects of Film Thickness, Fruit Arrangement (One or Two Layer) and 

Packaging Size on Apricot Shelf Life 

Z. Sheikhol eslami and M. A. Shahbake 

 

Fruits and vegetables are highly perishable and require proper post harvest 

management, using appropriate techniques for handling, packaging and storage to 

minimize loss. This study was ran to minimize loss and export development of fresh 

fruit (apricot), and carried out in three steps; 1. Post harvest process for all 

treatments was precooling, disinfection and removing water drop 2. Packaging 

treatments were also: different thicknesses of films, size and heights of packages 3. 

Storage after packaging. Condition of storage after packaging for all treatments was: 

cold storage with 90-95% relative humidity and -0.5ºC, curing room with 70% 

relative humidity and 40ºC and cold storage with 90-95% relative humidity and  

-0.5 to +0.5ºC. Treatments were evaluated by chemical, physical and organoleptic 

tests. Data compared with statical analysis. Results showed that the best treatment 

for apricot packaging was: pack size 500gr, fruit high in pack 2 layer, film thickness 

25 mµ  and 100 holes on area unit. 

 

Key words: Apricot, Cold Storage, Film Thickness, Packaging, Post harvest 

Practices  
 




