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 رقم سایر خرمای وهیمکیفی  اتیبر خصوص یبندبسته، دما و اتمسفر تغییر یافته تلفیقی تأثیر

 

 3و سارا احمدی زاده 1احمد مستعان ،*2مسعود لطیفیان ،3بهار راد

 

وهشههه خ میمهها و م:ههوخ ههها     ژموسسههت تیق:قههاو  بههوا با پههان ،     و شسههدادرار شهه:ار  دشنکارشههساا شرشهه    بههت تیت:هه     3و  2، 1

 ، شریشنکیج، گیمس:ی 

 13/11/88  تاررخ  ذریش  13/7/89تاررخ دررافت 

 

 دهکیچ

 ر ایا   . محادو یت  ار   يالمللا  يبا از  ظار واوا ي    ایا  کاار   کاه   شاو  يما  يضادفوو  باا اااز متيار برومایاد     خرما  وهيم

باا فااملي  ییاار   متيار برومایاد    يجاااییزین بارا    بناد بساته و حارارت   ،اتمساور تیييار یاهتااه  تلويقاي  اثرشاا   پاووش   

. شااد رصااد  يتااروجن اجاارا  17   اکساايد کاارب  و  رصااد  17و  17، 07تيمارشااا  اتمسااور  بااا ترکياا  . شاادبررسااي 

 رجااه  15و  17 ر  مااا    يتااروجن و تيمااار سلساايو  رجااه  15و  17، 95   اکساايدکرب   ر  مااا  تيمااار   شااابسااته

 رصاد ماوا  جاماد     ،، رطوبات  سا ي  وناد کار   ،pH. صاوات شاامر   شاد د  وارار  ا ه ساافت   11و  41به مادت   سلسيو 

باي  تيمارشاا از  ظار مياا یي  آلاو اي  ر       شاان  ا  کاه    شاا يبررسا  تاای   شاد.    ريا اا ادازه آلو اي مياوه   و ریپذا حالل

  اريمعنااتوااوت   ( رصاد  5   ر سااح  ریپاذ ا حاالل و  رصاد کار مااوا  جاماد     pHونااد کار،  و  ( رصاد  9احتماال   ساح   

و    اکسايد کارب      يتاروجن  رصاد   17اکسايون یعناي غلظات     حاداور . بيشاتری  مقادار وناد کار  ر شارای       وجو   ار 

 مااا ث اات شااد.  ر تيمارشااا     اکساايد کاارب  بااا   و ر بااارتری  غلظاات    اکساايد کاارب   pH. بيشااتری  مقاادار بااو 

 رجااه  15 رصااد و  مااا   17،    اکساايد کاارب  بااا غلظاات  سلساايو  رجااه  15و  17   ماشااا رصااد و  17غلظاات 

ایاا  پااووش   .بااو   رصااد 977 آهااتکنتاارل  سلساايو  رجااه  15 رصااد و  مااا   17بااا غلظاات   يتااروجنو  سلساايو 

 رصاد   2N17  و( صاد  ر 2O 5+ رصاد   2CO17  باا و تيمارشاا    ل ياتا يپلا  باا خرماا    شاا وهيا م  بناد بسته شان  ا  که 

+2O 5  )است. خرما مناس  کر ن يضدفوو سافت برا   41به مدت  سلسيو  رجه  15 ر  ما   رصد 

 

 یدیلک یهاواژه

  ار، ضدفوو ي کر ن خرما، کنترل آهات، متير برماید پس از بر اشت، شپشه   دا ه

 

 مقدمه

شز   هههر .L (Phoenix dactylifera)میمهها خهه  ن      

طق مشه  و  ادر مسه  بهیش  کشهت   درمدهان  نرتهی مساس 

میمهها  وخ:هه. م(Awad, 2007)جهههان شسههت  مشهه مههت:ن

  ، کشههورهاقههاردر شههماآ رفی ر مههوشد  ههذش  مسپهها ش ههب

نقهه    شرههن میلههوآ سههت. ا:رسو جسههو   انههت:ماورم

  نرههمههیدا ش  و شجدمهها   شقدلههاد  در زنهه گ  مهمهه

 

تول:ه    بها  یشنره . ش(Hasnaoui et al., 2010) رددش مسهاطق 

  کسسههه خ:تول ن:دومهههدر سهههاآ میمههها  تهههن 1214129

 شههود  مهه شههسامدت   در جهههان شرههن میلههوآ  بههگر  

(FAOSTAT, 2018). 

شز نظهی دششهدن توشنهار     بها مهوشد مساسه       بس بسدت

در مقابهه  نفههوا رفههاو،    تحفهها شرزش  ههذشر ، مقاومهه  

 رلهههودگ  میههه:  یه:هههگ شز و  کسسههه خملهههی سههه مت 
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مجهه د   ت شز رلههودگکههشسههت  ر هههاروششز  رههه زرسههت  

رش حفهها  هههاوخ:ههمت :ههفک:و   ی:جبههوگرفههاو ت بهه میمهها

  بسه  بسهدت   بهت نهوم مهوشد     بسه  بسهدت  کارشر  .کس  م

. (Behbahani,1997; Fasihian, 1996)وشبسههدت شسهههت  

ت :ههفک:  ن دشرش: ههیو ب  و  بهه بن:شتهه  بهه مانسهه   مههوشد

 ,Iranmanesh) میمهها هسههدس   بسهه بسههدتدر  ه مشههاب

2000; Latifian, 2004). 

  ضهه  فوندر مههر ی  رههه گ:ف  هههاروششز  رههه 

 & Denlinger)سههتدمهها  بااشسههدفادخ شز  میمهها کههیدن

Yocum, 1998).  رفهاو ن بهیدن  :شز به  یش به  دمها  بهاا  شز 

 مد:هه  بیومارهه  بههت جهها    ههادرشت  در میماههها  شنپههار

 ،ن روشرههششز درسههت بههیش  شسههدفادخ . شههود مههشسههدفادخ 

امهه  تمههاا کن زمههان، دمهها و مههی  :شطهه م شز شرتپهها  بهه

هههی  ههت   .موشههه  بههود حشههیشو ازا   میشحهه  رشهه  

 ،تهی مساسه    رت گیمها ر  هه ش :ه رطوبت بااتی باش  بهت دل 

شهههود  مهههمدهههی ک  دمههها رشفهههگش  زمهههان ازا بهههیش 

(Campolo et al., 2013) . گهههگشرش جههههان  نشهههان

بهازشر   توسههت نق  مهر ی شتمسهفی کسدهیآ شه خ در      دهس خ

 ,Naphade)جههههان  میلهههواو کشهههاورز  شسهههت   

2020). 

 1تغ::ههی رافدههتشتمسههفی  همههیشخ بهها  بسهه بسههدتروش 

و  یخ:ههام دورخطههوآ   رشفههگش  بههیش سههت:به شههیشر  

فهههیشهن کسههه  مهههوشد  هههذشر  شنپهههار   ت:هههف:کحفههها 

)2015 ,et al. Homayouni( . بهها  تبف:ههقشرههن روش در

  مانهه گار  رشفههگش  بههیش توشنهه  مهه  ردمههات:مارههها  

-Martínez)تههازخ شسههدفادخ شههود   ههها سههپگو  هههاوخ:ههم

Hernández et al., 2013; Oliveira et al., 2015) .

در مپههارزخ بهها   سههت روش شتمسههفیشرههن   بههکطههور بههت 

  سرگگرجهها  شههون  مهه کههار رفدههت  بههت  رفههاو شنپههار 

اه  فشههار کههیبن و ک :سههکش  د  سرگگر، جههان:دههیو ن

 ن:دهههیو ن  سرگگرجههها در. (Annis, 1987)  شتمسهههفی

و  رسههانس  مههن هههژن رش بههت حهه شق  مم:سههکمقهه شر گههاز ش

 & Bailey) رونه   مه شز به:ن    ق رفهاو شنپهار  ره ن طیربت ش

Banks, 1980) .در هه   32بهها  بظههت  کههیبن  :شکسهه د

 ی رار مهه:بسهه  ی رفههاو شنپههار:ههشههدی در مههی  و م:ا برهه

 01  سدههیآ رفههاو شنپههارک  بههیش  بظههت نرمههر یتیشسههت. 

 در هه  111تها   31  مارههها:شز ت  در مهوشرد   ولهه در ه  

. (Corintn & Rau, 1990) شسههت شهه خشسههدفادخ ن:ههگ 

  سهها ت بههیش  72 -81  زمههان دورخمدوسهه   طههوربههت

شسههت   خ شههشههسهاد :سدههیآ   کثی ک ن بههت حهه ش :رسهه

(Brigham, 1998) .رو   سهههت:زم نرهههدر ش قهههاو:تیق

بههت  نشههان دشدخ شسهت کهت شرهن روش   شرقهاا مخدبهخ میمها    

در رهه  مد:هه  بیوما  بههیش  سههم ی:هه  نرگگرجهها  سههوشن

قابههه    تجهههار اا:هههمیمههها در مق  مانههه گار حفههها

 .;Navarro, 2006) (Bell, 2000شست شجی

شتمسههههفی  تهههه  :ی   شنهههه   شز میققههههانتههههه شد

و ت:مارههها  حیشرتهه  رش بههت  ههورو همگمههان   افدههتری::تغ

 شنه  کهیدخ   میمها بیرسه  و کسدهیآ رفهاو    وخ:ه م ت:ف:بی ک

(Al- Redhaiman, 2005).  تهههه  :ی ،در  ژوهشهههه 

 ،افدههتری::)شتمسههفی تغ  بسهه بسههدتمخدبههخ   مارههها:ت

بن و شهاه    :جهاا  شته    هها بالشهد    اوحه   بسه  بسدت

  بههی وا:سبسههدرجههت  12و  2)  نگههه شر  گ دمهها:ههو ن

  مههار میحبههتدر   رقههن بیحهه  وخ میمهها:ههم  مانهه گار

 دههه  مههنشههان شرههن بیرسهه  ج ر. ندههاشهه خ شسههت بیرسهه 

بن شز :بالشههد  جههاا  شتهه    مههار حههاو :در ت هههاوخ:ههم

ن ر، کمدههی در هه  42/1کههاه  وزن ) م:ههگشنن رکمدههی

  ن سهفد رشهدی :و ب  در ه   32  بهت رطه  )  رتپه   م:گشن

گ :ه ن  فه :گهی  هفاو ک  ربافت بیمهوردشر بودنه  و شز نظهی د   

 2  دمهها ،ن:ن کههاه  رش نشههان دشدنهه . هم سهه  رکمدههی

در  سبسهه:وادرجههت  12نسههپت بههت   سبسهه:وادرجههت 

 دششهدت شسهت    وخ ش هی بهدهی  :ه م  فه :او ک:حفا ملو ه 

(Karamijamoor et al., 2012). درگههی  در  ژوهشهه 

در ه     حهاو  بها شتمسهفی ش ه د شه خ      بسه  بسهدت  ت  :ی

 یررقههن سهها  ت میمهها:ههف: کیبن بههی ک:شکسهه  د  بههاا

1- MAP

 

http://itresearchbrief.com/author/ashwin-naphade
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   بظهت د   رشفهگش  کهت  خ شه خ شسهت  نشهان دشد  وبیرس  

رش در هه  شهههی  زدن   دشر مهسهه کیبن، کههاه  :شکسهه

ن در هه  شهههی  رکههت کمدههی  بههت طههور دشردبههت دنپههاآ 

  در هه  د 92شهه خ بهها   بسهه بسههدت  هههانمونههتزدن بهها 

دههیو ن :در هه  ن 12ژن + :در هه  شکسهه 3 کیبن + :شکسهه

تیههت شتمسههفی ش هه د   بسه  بسههدت. خ شسههتمشهاه خ شهه  

در هه   3  کیبن +:شکسهه  در هه  د 92  شهه خ حههاو 

 سبسهه:وادرجههت  4دههیو ن در :در هه  ن 12ژن + :شکسهه

  و نگهههه شر رههه شز نظهههی حشهههیخ زدشرش ج رن ندهههاربهدهههی

-Dehghan) دشدخ شسههتی بههت دسههت  ررقههن سهها   میمهها

Shoar et al., 2009). 

کههیبن   :شکسهه  د گشن:ههو م ژن:دمهها، رطوبههت، شکسهه      

  سهه هارمههر ی بههی رونهه  فیر     وشمهه  ش ههب شز در شنپههار 

نههام بو  در  یشو::ههو بههیوز تغ هههاوخ:ههم  هرولههو رگ:ف

و شرتپهها  مساسهه  م:ههگشن هسههدس .   سههازیخ:ههامهسگههاا 

  هههاوخ:ههم  ههها ژگههرو  ی:ههگشههه  وشمهه  در  نرههش

 ,.Dziedzica et al) گههذشرد مهه تهه  :یشهه خ  یخ:ههام

شسهدفادخ  مانسه     سهاز یخ:ه اممه رن    هها  ورفسا (2020

 یشو::ههبهها تغتساسهه  بهها فههی    افدههتری::تغشتمسههفی شز 

رن  تههی طههوان یخ:ههو شمهههان ام میلههوآ ر ا:م:وشهه:ب

  ی:کههارگبههتقابهه    ههذشر بهه ون شز دسههت دشدن شرزش  

 .(Bodbodak & Moshfeghifar, 2016) هسدس 

  هها وخ:ه مشز ، مشه  مهت :نو  مشه    شگی ت میمها       

، سه  رر مه بهت حسها     نگهه شر   دورخمقاوا شز نظهی طهوآ   

 ه  شز    هها قهار  حشهیشو و رشه      رلهودگ   :ه شما بت دل

 Jokar)قهیشر دشرنه     ت:ه ف:ک کهاه  ، در مههی   بیدششت

et al., 2005)روش حفاظههت   رهه، شسههدفادخ شز نر. بسههابیش

بهیش   شهود،   وخ:ه م ت:ه ف:و حفها ک   ضه  فون کت با ه   

شرقهههاا مشههه  و  مههههن شسهههت. ار:بسهههشرهههن میلهههوآ 

میمها در حهاآ حاضهی بها گهاز مد:ه  بیوماره          مش مت:ن

تخیرپهه  ش یههها  . ولهه  بههت دل:هه  شههون  مهه  ضهه  فون

مپسهه  مههوندیرآ  مقاولههت نامههترو  ارههت شزن و بههی شسههاا 

جههارگگرس  رن  ،بههی مسسههون شهه ن کههاربید شرههن گههاز     

در شرهههن  هههژوه    .(UNEP, 1998) ضهههیور  شسهههت 

شتمسههفی تغ::ههی رافدههت در تبف:ههق بهها ت:مارههها  حیشرتهه    

شه خ بهت     بسه  بسهدت میماهها    کهیدن    فهون بیش  ض  

مد:ه  بیوماره     ملهی    جها بهت  سوشن رشهههار  مساسه    

شز رنجها کهت شط  هاو کهاربید  بهیش       . ش خ شسهت بیرس  

شرهههن روش در مههه ریرت  ههه  شز بیدششهههت  شز شسهههدفادخ 

شرههن  ههژوه  بهها ههه     ،میمهها ن:ههاز بههت تهم:هه  دششههت 

 ژوهشهه  مههورد ن:ههاز   هههاافدههتردسههد:اب  بههت بخشهه  شز 

شجهیش  مههن تجهار  سهاری     بیش  کهاربید شرهن روش در رقهن   

 ش .

 

 هاروشمواد و 

 مواد آزمایش

 میوه خرما یسازآمادهتهیه و 

نخبسههدان شرسههدگاخ شز  تمههار میحبههتدر  سههاری  میمهها      

جههادخ سههاحب   11تیق:قههاو شا شلدم:ههی وشقهها در ک:بههومدی 

شندقهاآ  بهه  شز   هها وخ:ه م. شه    جمها رور  میمشهی -شهوشز

بهها ر  قابهه  شسدشههو   شبدهه ش ج شسههاز  و شههگاخربههت رزما

 22±3) در دمههها  رزمارشههههگاخ  ههه  شز رن  و شسهههدت  

 مش  ش ن .سا ت  24  بت م و درجت سبس:وا

 داردندانه شپشهپرورش 

میشحهه  مخدبههخ رشهه   بهها   دشر در دن شنههت شپشههت      

بههیدشر  شز میماههها  رلههودخ شز شنپارههها  میمهها    نمونههت

رور  و بههههت رزمارشههههگاخ شسههههدان موزسههههدان جمهههها

ههها  گیمسهه:ی  کشههور شندقههاآ میمهها و م:ههوخ  ژوهشههه خ

درجهههت  27 ± 2رفهههت در دمههها   شرهههن دشدخ شههه ن . 

در هه  درون شتاقهه   01±2  نسههپ سبسهه:وا و رطوبههت

 2/9بههت شبهههاد  دردشر  سههد:ه    هههاظههی رشهه  و درون 

 رو  میمهها  سههاری  ههیورش دشدخ شهه . مدههیسههاند  2/7× 

تهورهت  بهیش   سهورشم    هها ظهی  شرهن  در هوش  در قسمت 

شه    وشه: خ   تهور    ار هت سهورشن بها    .ش  گیفدتدر نظی 
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شمههان  پهور حشهیخ شز رن وجهود ن ششهت.       ب رن تیت:ه   و

مس قههت بههت در   الهه مهههن و  گونههتشرههن رفههت بههت  سههوشن 

ت:مارههها بههی ش ههی بیرسه     ههها ررزمههامسظهور کههاربید در  

و  نرتهی فهیشوشن شرهن رفهت    شه .  دشدخ  هیورش کسدیآ رفهت  

  مشه  مهت :نرفهت شنپهار  میمها  مشه  و      نرتیمخی 

 

 .) ,Latifian;2004 2017(شست 

 آزمایش یهاروش

ت:مهار   12شرن  ژوه  در قاله  طهید کهام ص تلهادف  بها      

شهه . ت:مارههها  رزمههار  م ههابق    شجههیش و سههت تهههیشر  

 بودن . 1ج وآ 

ميوه خرما  روم سایر کر ن يضدفوو  ر  ما تيمارشا  تلويق اتمسور کنترل شده و  -9جدول   

 سلسیوس(دما ) درصد گاز نوع گاز تیمار

1 

 د  شکس:  کیبن

71 

32 

2 41 

3 42 

4 

91 

32 

2 41 

0 42 

7 

81 

32 

9 41 

8 42 

11 
 81 ن:دیو ن

41 

11 42 

 22±2 هوش  مهمول  شاه  12

شههام  هههوش   در هه   111گههاز تهها   گشن:ههتفههاوو م      

بخهه  گههاز  هههوش شتمسههفی مهمههول  رزمارشههگاخ بههود کههت 

 1، کسهه:ژنش در هه  21، ن:دههیو ن در هه  79شههام  

و ن:ههگ  د  شکسهه: کیبن در هه  13/1و  ررگههون در هه 

   .ش ینشز ساری گازهاست کت ب   ئجگمقادری 

میمهها بهها شسههدفادخ شز دمهها    وخ:ههم گههیا 211 مقهه شر      

 ره  رفهت زدش بهت مه و  هسج سها ت      سبس:وادرجت  -19

بههیش  شطم:سههان  . شههفیرههگر  قههیشر دشدخ   هههاسههت:کدر و 

کامهه  بههت  ههورو تلههادف  شز هههی بسههدت   رهه رفههت زدششز 

رفهت زنه خ بها     بهود رها نپهود   گیا میما بیدششت شه  و   21

 21بها   بسهدت ههی  . شه  ی بیرسه   دقت و بت کم  ب:سوکهول  

رلههودخ گیدرهه .  دشردن شنههت هه د شز حشههیشو کامهه  شپشههت 

ب:سههت و  هههار سهها ت فی ههت شسههدقیشر بههت رفههت دشدخ    

شتمسههفی   بسهه بسههدتدسههدگاخ بهها  هههاوخ:ههمشهه . سههپ  

در  110 ههه   مههه آ 1تهسهههوو  مهههار  تغ::هههی رافدهههت

  سهد:ه  مقهاوا     هها ظهی  )  هاو شز جهس    ر هها بسدت

 هه   و فهه:بن سههت ارههت شز جههس  2سههیما و گیمهها بیشبههی در 

  :ههدسههدگاخ شز تهس نرههشدر قههیشر دشدخ شهه ن .  3و  سهه 

  گههاز  :ههتیک  سرگگرو جهها بسههدتدشمهه    هههوش ت:ههتخب

 بههت ت:ههقپهه  شز تخب هههابسههدت. شهه مههوردنظی شسههدفادخ  

. رنگهاخ  شه ن   مه  قهیشر دشدخ دسهدگاخ  دشمه      ورو دسد

. شه   مه بهت دشمه  بسهدت تگررهق      د نظیمور  گاز  :تیک

 و بههت کو هه  یرمقههاددر   :ههتول  دسههدگاخ بههیشنههوم  نرههش

  بههیش. ید:ههگ مههموردشسههدفادخ قههیشر   شههگاهررزما ههورو 

  :شکسهه  و د ن:دههیو ن  گازههها ،سههتردر هگ ر جههو ههیفت

هسهی گهاز بها    :دسهدگاخ م  بها ت و :ه مالص ته  وروبتکیبن 

2- PAT 1- Tecnovac

 3- PVC 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86
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ن رهه. در ششهه ن مخبههو    1)جهه وآ  نسههپت مههورد نظههی 

شتمسههفی ش هه د شهه خ در   کههیدن یخ:ههاماز بههت :ههن ،روش

 رمه خ دسهت   بهت سهت و شز گهاز مخبهو     :مخگن ج شگانت ن

 میمها  تیهت ت:مهار     بسه ها بسهدت ن در :بت طهور مسهدق  

توسهه  دسههدگاخ م:سهههی  ش هه د شتمسههفی بهها .شهه ق رههتگر

مههورد  ر و بهها گازههها شهه ، هههوش شز درون بسههدت مههارج گههاز

 هها بسهدت دومهت   .دومدهت شه   رن رش  مجه دشص  هی و در    نظی

 ان:ههت بهها  21مهه و در دسههدگاخ بههت  ههورو مودکههار و  بهها

 وشو  ورو گیفت. 121 و توشن 221ولدا  

شز هههوش  هههابسههدتشبدهه ش  ،بههیش  ت:مارههها  شتمسههفی        

بهها  هههار ت:مههار مدفههاوو تیک:هه     هه  شز رن تخب:ههت و 

جههارگگرن  1م ههابق جهه وآ د  شکسهه:  کههیبن گازههها  

تیههت   هههابسههدتبههیش  ش مههاآ ت:مارههها  حیشرتهه   شهه .

و  41، 32ت:مههار شتمسههفی  د  شکسهه:  کههیبن در دمهها   

تیهههت ت:مهههار    ههههابسهههدتو  سبسههه:وادرجهههت  42

درجههههت  42و  41در دمهههها   ن:دههههیو نشتمسههههفی  

. کب:ههت ت:مارههها  دشدخ شهه ن قههیشر  درون رون سبسهه:وا

سهها ت در دماههها  مگبههور نگههه شر    49و  24بههت مهه و 

بیرسهه  بههیش   هههابسههدتدرون   هههاوخ:ههمسههپ  شهه ن . 

. بهیش   قهیشر گیفدسه    فاو ک:فه  مخدبهخ مهورد شرزرهاب      

گهیا میمها بهت  هورو تلهادف        01 شز ههی بسهدت   شرن کار

 بیدشر  ش .نمونت

وه و میااکیتاای صااتا  اثاار تیمارهااا  اار ارزیااا ی 

 آلودگی آفت

  ی:ه گشنه شزخ  هفاو ک:فه  شهام       ی:ه گشن شزخبیش        

pH،   و در هه  مههوشد جامهه   م:ههوخرطوبههت  ،قسهه  کهه 

م:ههوخ شز هههی تهههیشر   لههارخشوآ  میحبههتدر  ،یر ههذشنیهه آ

گهیا میمها     01 شرهن کهار،   . بهیش   شه  ته:تدر هی ت:مار 

 درل:دههی ر  مق ههی م:بهه  111 بههابهه ون هسههدت هههی رقههن 

شز  رمه خ دسهت   بهت . مخبهو   شه  بیقه  مهید    کهن مخبو 

  یر ههذشنیهه آدر هه  مههوشد  کا ههذ  ههاف   پههور دشدخ شهه .

 

-Model) دسهههدگاخ رفیکدهههومدیجامههه  بههها شسهههدفادخ شز 

ATA60    شهه ، قسهه  کهه  بههت روش فهب:سهه  میاسههپت .

pH    لههارخ بهها شسههدفادخ شز pH مهه آ ) مدههیHM60   و

گهیا   31هها بها شسهدفادخ شز    نمونهت  رطوبهت م:هوخ در   م:گشن

 Gallen Kamp-Model Sanyo)م:هههوخ توسههه  رون

OMT)   ی:ههگشنهه شزخ سبسهه:وادرجههت  71و در دمهها  

 .(Behbahani, 1997)ش  

شز نهو   ق:هخ    شرزراب  رلهودگ  م:هوخ بهت رفهت    بیش  

ق:ههخ مشهه  نههو    ج شکسسهه خ مشهه  شسههدفادخ شهه .  

کهت درون ره  جهپهت ت:هیخ     شسهت  ش  مانهت  گ نُهت ق:خ بیل:

. در شرههن روش شز نههور بههیش  ج شسههاز    ید:ههگ مهه قههیشر

 د. وششسدفادخ م 

 نُههت مسپهها نههور نههو   امههت فبورسههست بهها قهه رو   

ههها لههوک  بههود. نمونههت  111وشو و توشنههار  تول:هه  نههور  

 قههیشر دشدخسهها ت درون ق:ههخ مشهه   24شبدهه ش بههت مهه و 

حههاو  ر  و   هههاظههی و میشحهه  مدیههی  درون شهه ن  

هها  ق:هخ   مهوشد شهورس خ کهت در زرهی سهورشن     مق شر کمه  

ی . بهههت کمههه  ب:سوکهههول  شههه ن رور  جمهههادشرد قهههیشر 

 دشردن شنههت شپشههتجمه:ههت حشههیشو کامهه  سوسهه     

  هههابسهدت در شرهن رزمههار    .شهه شهمارش و رمهاربیدشر    

شول:هههت و رلهههودخ   ضههه  فون ، روششهههاه  شز نظهههی وزن

درگههی بههود ولهه   ت:مارههها مشههابت سههاریسههاز  ملههسو   

ت:مههار حیشرتهه  و تغ::ههی شتمسههفی  رو  رنههها  ههورو     

 نگیفت.

 تجزیه و تحلیل آماری

، ور رهههو:، نSPSS (IBM شفهههگشرنهههیا بههها ههههادشدخ

مهه آ  ان رههوشر ترههتجگ  بهها شسههدفادخ شز  مدیهه خااورههش

    ههیدشزش شهه ن . شمههد  ANOVA امبههت ) تهه   م هه

 تره تجگ ه  شز   .شه  بیرسه    P ≤0.05سه     درت:مارهها  

  شدشمسهت  سه   هها بها شسهدفادخ شز روش    وشرران ، م:هانگ:ن 

 .ن ش دشنهن مقارست 
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 و بحث  نتایج

م:ههانگ:ن میبهههاو  یرمقههاد) وشررههان  ترههتجگندههارج 

ش ههی ت:مارههها     هههاتفههاووبههودن  دشر مهسههو سهه   

 و رلههودگ  بههت رفههت  مخدبههخ بههی ملو هه:او ک:فهه     

در   دشردن شنههت شپشههت)جمه:ههت حشههیشو کامهه  سوسهه  

تبف:قهه  و  شههاه  ت:مارههها در  رقههن سههاری م:ههوخ میمهها 

درج  2در جهه وآ   ، تغ::ههی شتمسههفی و دمهها  بسهه بسههدت

.شست  خرگید
 

 تيمارشا  تلويقي اتمسور  و حرارت تأثيرخرما  روم سایر تحت  وهيمت کيوي اميا یي  صو واریا س هیتجز -4جدول 

منبع 

 تغییرا 

 

درجه 

 آزادی

 

 میانگین مر عا 

 pH قند کلدرصد  رطو تدرصد 
مواد جامد درصد 

 وهیکل م

 آفت تعداد

 

42 

 ساعت

24 

 ساعت

42 

 ساعت

24 

 ساعت

42 

 ساعت

24 

 ساعت

42 

 ساعت

24 

 ساعت

42 

 ساعت

24 

 ساعت

 **4/27Ns 0/12Ns 129/41* 78/22* 1/13* 1/12* 11/19* 10/12* 4/44** 1/39 11 ش ی ت:مار

 22/1 07/1 08/1 13/1 11/1 11/1 22/27 21/41 89/1 22/1 24 م ا
 دشر مهستفاوو  نپود  Ns، در   2در س   شحدماآ  دشر مهسوجود تفاوو   *، در   1در س   شحدماآ  دشر مهسوجود تفاوو  **

 

بهه:ن  شههود مههدرهه خ  2کههت در جهه وآ  طههورهمههان      

 شپشههتت:مارههها  مخدبههخ شز نظههی م:ههانگ:ن رلههودگ  بههت 

 1در سههه   شحدمهههاآ   دشر مهسهههشمهههد    دشردن شنهههت

و  pHشز نظههی قسهه  کهه ،   ،هم سهه:ن .در هه  وجههود دشرد 

در سهه    دشر مهسههدر هه  کهه  مههوشد جامهه  ن:ههگ تفههاوو 

رطوبهت  . شمها شز نظهی   شهود  مه در ه  مشهاه خ    2شحدماآ 

م:هههوخ بههه:ن ت:مارهههها  مخدبهههخ و شهههاه  تفهههاوو     

در ههه  وجهههود  2و  1در سههه   شحدمهههاآ   دشر مهسههه

 .ن شرد

 ب:شههدیرن تفههاوو در مسههارو رفههت مههورد بیرسهه         

  دشر مهسه  بهت طهور  ت:مهار     هها در گهیوخ  پت ش  کهت  

(0.01> p  بههت طههور کبهه  بههود. شههاه   کمدههی شز گههیوخ  

ن رهه  روش بههت  سههوشن جههارگگرن مد:هه    شهه  یفدههتر ذ

،  هه رگ:مهوش  ف  تبه  میمها  کهیدن   ضه  فون بیومار  در 

میمها    هها وخ:ه دشرد. م بسهدگ   م:هوخ  زرسهد  و  ر ا:م:ش

در بیشبههی  مساسههپ مقاومههت رقههن سههاری در شرههن رزمههار   

:مارههها  ش مههاآ شهه خ مههورد تغ::ههی ملو هه:او در ش ههی ت

کهت   دهه   مه نشهان   هها  بیرسه ندارج نشان دشدن .  بیرس 

 مب:هاو تبف:قه  تغ::هی شتمسهفی و دمها نسهپت بهت شههاه         

شگهی  هت در شکثهی    ) و دمها  مهمهوآ شنپهار     مهمهول   هوش)

م:ههوخ نشههان   او:ملو ههدر  دشر مهسههمههوشرد تفههاوو  

در م الههاو  . شه خ شسهت   انهه ر شمها با ه  بهپهود    شنه  ن شدخ

بهی ش هی     سهاز یخ:ه زمهان ام  طه    جرت ر  رشفگشمشابت، 

شهه خ گههگشرش ت:مارههها  شتمسههفی  در تبف:ههق بهها دمهها   

هم سههه:ن ش هههی روش . (Baloch et al., 2006)شسهههت 

بههی مقهه شر   بسهه بسههدتتبف:قهه  شتمسههفی تغ::ههی رافدههت بهها 

 ههه  شز  میمهههامهههوشد جامههه  و رطوبهههت نسهههپ  م:هههوخ 

 .مساس  شست ار:بسبیدششت 

 میوهرطو ت 

بههیش  م:ههوخ میمهها شهم:ههت زرههاد    رطوبههت مقهه شر       

میمها بهت ته ررج     وخ:ه مرشه   و مق شر رن در میشحه    دشرد

ب:ههانگی  بههت م:ههوخ کسهه . کههاه  رطو کههاه   :هه ش مهه  

میمههها   وخ:هههمکهههاه  ر  رزشد بافهههت شسهههت. بهههیش   

بیدششدت شه خ هی هت مقه شر رن کمدهی شهود تهید  م:هوخ        

رود، کههاه  کههت شز  ههفاو ک:فهه  رن بههت شههمار مهه      

 جه وآ ندهارج   بهی شسهاا  . (Iranmanesh, 2000)رابه   مه  

ت:مارهههها شز نظهههی رطوبهههت بافهههت میمههها تفهههاوو      ،2

 . ندهارج رزمهون دشنههن در سه       دنه دشر  نشهان ن ش مهس 

نشههان دشدخ  1شههه  ت:مارههها در ش یههها  در هه  بههیش   2

 .ش خ شست
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 شاشد با ما و  خرما  روم سایر  ر تيمارشا  تلويقي اتمسور تیيير یاهته وهيم رطوبتميا یي   سهیمقا -9شکر 

 

 ت:ه کبدر  ،شهود  مه دره خ   1 کهت در شهه    طورهمان      

 نمونهههتدشر  بههه:ن شهههاه  و ت:مارهههها تفهههاوو مهسههه  

در مههوشرد   .نهه شردشز نظههی رطوبههت وجههود   رزمارشهه  

و ر   م:ههوخ ت:مههار با هه  گیدرهه خ کههت کههاه  رطوبههت  

  و در ند:جههت دشرش  ش ههی مثپههت در رابههرزشد کمدههی کههاه  

شسهت  در حه     هها نوسهان شمها   .بهودخ شسهت  ک:ف:ت م:هوخ  

 .شههود نمههدرهه خ   دشر مهسههی رمههار  تفههاوو ظههکههت شز ن

مسفههه  ناشههه  شز ش مهههاآ ت:مارهههها  ش یهههها  بسهههابیشرن 

شتمسههفی  و حیشرتهه  در شههیشر  رزمههار  بههی رطوبههت     

به:ن ت:مهار د  شکسه:  کهیبن و      .شهود  نمه مشاه خ م:وخ 

  42و  41، 32 دمههها و هم سههه:ن بههه:ن سهههت  ن:دهههیو ن

 ن:هگ در تبف:هق بها تغ::هی شتمسهفی تفهاوت        سبس:وادرجت 

رهه    .شهود  نمه مشهاه خ   م:هوخ شز نظی م:هانگ:ن رطوبهت   

 م:ههوخ ز دسههت دشدن وزن ش ،کههاه  رطوبههت ش یههها  شز 

 

مهههوا مدساسه     رشب هت   ره  میمها  ٔ وخ:ه مشست کت در 

و   بسهه بسههدت  ردر شههیش د  شکسهه:  کههیبن بظههت  ن:بهه

 نرشههدی:ب .دشردوجههود  م:ههوخرطوبههت در هه  کههاه   

هههی  سهه  شز نظههی رمههار    م:ههوخرطوبههت در هه  کههاه  

نشههان نهه شد در کمدههیرن  بظههت د     دشر مهسههتفههاوو 

ن:ههگ  ن:دههیو ن مههورددر  .درهه خ شهه خ شسههتشکسهه:  کههیبن 

 ندارج مشابه  مشاه خ ش .

 م الهههاو سههاری  ژوهشههگیشن نشههان دشدخ شسههت کههت        

 ت:ههبههی فهال  دشر مخدبههخ گههاز تهه  :ی مهسهه  ههها بظههت 

شمهها در بیمهه  شز . (Hashim, 2006)نهه شرد  هههاوخ:ههم  ربهه

  :ه بهت دل   ربه  ت:ه ، فهال سهاز یخ:ه در طهوآ ام م الهاو 

نشههان دشدخ  افدههتربههت بخههار ر  کههاه   بن:فهه  یرنفوا ههذ

  مهورد شسهدفادخ   هها بسهدت در شرهن  هژوه  جهس      .شست

 در ش ههی ت:مارههها    هههاوخ:ههممههانا شز کههاه  رطوبههت   
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 تبف:ق  شتمسفی  و دما ش خ شست.

 میوهقند کل 

میمها  ه وخ بهی سهاکارز دشرش  شنهوشم درگهی  شز        وخ:م      

کههت حفهها هسههت و فیوکدههوز ن:ههگ  گبههوکگمانسهه  قسهه ها 

شهم:ههت شسههت بهها مقههادری رنههها در ک:ف:ههت م:ههوخ شنپههار   

(Iranmanesh, 2000)     ندههارج رزمههون دشنهههن در سهه .

شه خ  نشهان دشدخ   2شهه   در   بهیش  ش هی ت:مارهها در     2

.شست
 

 
 شاشد با ما خرما  روم سایر  ر تيمارشا  تلويقي اتمسور تیيير یاهته و  وهيمميا یي   رصد وند کر  سهیمقا -4شکر 

 

تفههاوو  شههود مههدرهه خ  2کههت در شههه   طههورهمههان      

شز نظههی  هههانمونههتشههاه  و سههاری  نمونههتدشر  بهه:ن مهسهه 

. ندههارج تیق:قههاو مشههابت نهه شردم:ههگشن قسهه  کهه  وجههود  

بههت موضههوم کههت در شکثههی مههوشرد شرههن   دشدخ شسههتنشههان 

ت:مههار   هههانمونههتدل:هه  کههاه  فهال:ههت م:هیوبهه  در  

  هههانمونههتدر م:ههان  .(Iranmanesh, 2000) شهه خ شسههت

  دمههادر هه  د  شکسهه:  کههیبن بهها  81تبف:ههق  ،مخدبههخ

 دشر مهسه بها سهاری ت:مارهها شمهد        سبسه:وا ت درج 41

. سهاری  دهه   مه که  رش نشهان     و ب:شدیرن مق شر قسه دشرد 

د  شکسهههه:  کههههیبن و شتمسههههفی )ت:مارههههها  تغ::ههههی 

درجههت  42و  41، 32  دماههها  در تبف:ههق بهها  ن:دههیو ن

نشهان    دشر مهسه بها ههن و بها شهاه  شمهد         سبس:وا

ب:شهدیرن مقه شر قسه  که  در شهیشر  حه شق         .دهس  نم

و د   ن:دههیو ندر هه   81مقهه شر شکسهه:ژن رهسهه   بظههت 

 رشب ههتن:ههگ دشرش   دمهها .شههود مههشکسهه:  کههیبن مشههاه خ 

بههت  دمههابهها شفههگشر   .شسههت ههه  بهها در هه  قسهه  کهه   

 قسهه  کهه مقهه شر  سبسهه:وادرجههت  41ملههو  بهه:  شز 

 .ده  مکاه  نشان 

pH  خرمامیوه 

ت:مههار میمهها تفههاوو  ، 2آ جهه وندههارج  بههی شسههاا       

. ندهارج رزمهون   دهه   مه نشهان   pHدشر  در م:هگشن  مهس 

  شتمسههفی در هه  بههیش  ش ههی ت:مارههها 2دشنهههن در سهه   

 شههه خ نشهههان دشدخ  3در شهههه  دمههها تغ::هههی رافدهههت و 

 .شست
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 شاشد با ما خرما  روم سایر  ر تيمارشا  تلويقي اتمسور تیيير یاهته و  وهيم pHميا یي   سهیمقا -9شکر 

 

تفههاوو  شههود مههدرهه خ  3 شههه کههت در  طههورهمههان      

شز نظهی  شه خ   ت:مهار   هها نمونهت دشر  به:ن شهاه  و   مهس 

 لهههارخ فقههه  ب:هههانگی  pHوجهههود نههه شرد.  pHم:هههگشن 

و مدهه  ی شز مجمو هت شسهه: ها  قههو   شسهت   H+ ههها رهون 

کسهه . شسهه: ها  رلهه   مهه تاص و ضههه:خ م:ههوخ تغ::ههی مهه 

 pHزرههاد  بههی  تهه  :یو هسههدس  جههگو شسهه: ها  ضههه:خ 

 pHن شرنهه . شسهه: ها  قههو  کههت سههپ  تغ::ههی سههیرا     

شسهه: ها   لههارخ در هه   1شههون ، مهمههواص کمدههی شز مهه 

نهه شرد و شهم:ههت  تهه  :یبههی مههگخ  pHشههون . رش شههام  مهه 

و   مههررنگههها  بههی وشکههس  تهه  :یدل:هه  رن ب:شههدی بههت 

هاسههت. بسههابیشرن در مقارسههت بهها  فهال:ههت م:هیوشرگان:سههن

، بههت  سههوشن رهه  فههاکدور ک:فهه  مههر ی بههی مههگخ  ،شسهه: ردت

ب:شهههدیرن   .Iranmanesh, 2000) شرزش کمدهههی  دشرد

مشهههاه خ شههه خ در بهههااتیرن  بظهههت د    pHمقههه شر 

شهه خ شکسهه:  کههیبن در تبف:ههق بهها بههااتیرن دمهها  پههت    

 .شست

در م الهههاو مشههابت شرههن  ههژوه  رو  میمهها، نشههان     

در ش ههی ت:مارههها  تغ::ههی    pHکههت کههاه   دشدخ شهه خ 

د  شکسهه:    یر ههذمیبههو  بههت شنیهه آ  شههدی:ب شتمسههفی

 ت:ههفهال توشنهه  و مهه هاسههتوخ:ههدر گوشههت م کههیبن

 رش تیههت تهه  :ی قههیشر دههه  و حشههیشو هههاسههن:هیوشرگان:م

(Sivertsvic et al., 2002). 

  :، شسهههشرگوبوت:یرههه   :، شسههه :س:سوکسههه  :شسههه      

م:ههوخ در   :ههفیم  :شسهه و  :ههشگگشل  :، شسهه ردی:سهه
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. (Hamad et al., 2015)شهه خ شسههت  ر میمهها شساسهها

 pH ن:بهه  دشر تفههاوو مهسهه  ندههارج تیق:قههاو مشههابت  

 بن: هیو   شه خ در بسهدت  به    یخ:ه ام میمها   وخ:ه شرقاا م

شمهها  .(Morgan & Benkeblia, 2017) شنهه نشههان نهه شدخ

درجهت سبسه:وا بهت ملهو       11شفگشر  دمها ب:شهدی شز   

 شههود مهه pHکههاه  همههیشخ بهها کههاه  شکسهه:ژن با هه  

م:ههوخ میمهها    ی:ههتخمش ههی در   رلهه  :شسهه زرههیش م:ههگشن 

)رقههن سههاری مههورد    مشهه مههت:ن ٔ شهه خ  بسهه بسههدت

ندههارج شرههن  ههژوه  بهها   . ابهه ر مههرزمههار   شفههگشر   

 دششت. تم ابق   ژوه  حاضی هاافدتر

 خرما وهیممواد جامد کل 

شز درگی  هفاو ک:فه  مههن و مهر ی در ته:ه:ن طههن             

مههوشد جامهه  کهه  شسههت کههت بههت  ههورو   هههاوخ:ههم مههگخو 

در ههه  تههه  شا شا رههها درجهههت بهههیره  نشهههان دشدخ  

ندهههارج  بهههی شسهههاا. (Iranmanesh, 2000)شهههود مههه 

دشر  در م:ههگشن مههوشد  ت:مارههها تفههاوو مهسهه   2جهه وآ 

 . دهس  نمجام  ک  نشان 

در هه  بههیش    2ندههارج رزمههون دشنهههن در سهه            

شهه خ نشههان دشدخ  4در شههه  دمهها ت:مارههها  شتمسههفی و 

.شست

 

 
 شاشد با ما خرما  روم سایر  ر تيمارشا  تلويقي اتمسور تیيير یاهته و  وهيمميا یي   رصد موا  جامد  سهیمقا -1شکر 

 

شز نظههی  ،شههود مههدرهه خ  4 شههه کههت در  طههورهمههان      

دشر  به:ن شهاه  و   تفهاوو مهسه   م:گشن مهوشد جامه  که     

 کمدههیرن مقهه شر. نهه شردوجههود  شهه خ مههار:ت  هههانمونههت

در ههه  مهههوشد جامههه  در ت:مهههار تبف:قههه  کمدهههیرن د  

 71)د  شکسهه:  کههیبن  شکسهه:  کههیبن بهها کمدههیرن دمهها 

 شهه خ شسههت پههت   سبسهه:وادرجههت  32در هه  و دمهها  
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بهها ت:مههار ب:شههدیرن د      دشر مهسههکههت دشرش  تفههاوو  

 81)د  شکسهه:  کههیبن  شکسهه: کیبن و ب:شههدیرن دمهها   

 .شست  سبس:وادرجت  42در   و دما  

زمههان شز  شههتبهها گذ در هه  مههوشد جامهه    رشفههگش      

 ترههمیمهها و تجگ  سههبول وشرخرههدر سههامدار د ی::ههتغ قرههطی

 ن:سههادخ در حهه  بههت قسهه ها  خ:هه :   ههها رشو:ههکیبوه

شرههن رونهه  تغ::ههیشو در  .  رههر مهه بههت وجههود  شنپههاردشر 

  هههوشت:مههار  شتمسههفی تغ::ههی رافدههت نسههپت بههت  مارههها:ت

 & Kays)نهه شرد   دشر مهسهه ی::ههتغ   )شههاه  مهمههول

Paull, 2004; Kittur et al., 2001).  م:ههوخ شسههدیهاا

کههت با هه  مقاومههت رن در  شسههت  هههرگ:ف  فهه:ک  ژگههرو

در رفهههاو . گهههیدد مهههبیشبهههی مسهههارو رفهههاو شنپهههار  

فهیو   تهی ق:ه  م، نهیا   هها وخ:ه بت منسپت  ،سخت  هاوخ:م

 شهدی :ب  نشهانگی سهخد   نر: ها  رلهودگ   یر. مقهاد رونه   م

 .(Aleid et al., 2011) گوشت میماست

 آلودگی میوه  ه آفت

 شپشههتم:ههانگ:ن تههیشکن جمه:ههت    سههترمقاندههارج       

 فا ههههبت در ت:مارههههها  مخدبههههخ در دو   دشردن شنههههت

درج گیدرههه خ   2سههها ت در شهههه    49و  24زمهههان  

شست.

 

 
 شاشد باما   ر ميوه خرما  روم سایر  ر تيمارشا  تلويقي اتمسور تیيير یاهته و   ار  دا ه شپشهمقایسه ميا یي  آلو اي به  -5شکر 

 

تمههاا  شههود مههدرهه خ  2 شههه کههت در  طههورهمههان      

مساسهه   تهه  :یت:مارههها در رهه  گههیوخ و دشرش  درجههت    

. دهسه   مه نشهان   دشر مهسه بها شهاه  شمهد        وهسدس  

تبف:قهه  د  شکسهه:  کههیبن بهها   در ت:مارههها تسههها شلپدههت 

جههههت در 42و  41در هههه  و دماههههها    81 بظههههت 

در هه  و  91، د  شکسهه:  کههیبن بهها  بظههت   سبسهه:وا

 81بهها  بظههت   ن:دههیو نو  سبسهه:وادرجههت  42دمهها  

کسدههیآ کامهه    سبسهه:وادرجههت  42در هه  و دمهها   
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 بههی شسههاا دشر مهسههو بهها وجههود ن ششههدن شمههد   شسههت 

مههوشد  ههذشر    بسهه بسههدتن شردها  بقهها  رفههت در شسههدا

 .گیدن  متو :ت 

  بهیش کاه  رلودگ  بهت رفهت شنپهار  مهورد م الههت            

مشهاه خ  در شرهن رزمهار  نسهپت بهت شهاه        مارها:ت ت:کب

حساسهه:ت میمهها   کههاه در  مثپدهه  ههها ش ی دمهها شهه .

کههت در   طههور بههت دشرد،مههورد رزمههار  تیههت ت:مارههها  

رفههت مههی  و م:ههی  شفههگشر تمههاا مههوشرد بهها شفههگشر  دمهها 

ندههارج تیق:قههاو مشههابت نشههان   شهه خ شسههت.  مشههاه خ 

کههت دمهها  بههاا با هه  شفههگشر  تههسف  و شهه و  دههه  مهه

. در  سهه:ن شههود مههبهه ن رفههاو شنپههار     سههن:مدابول

 ابه  ر مه شیشر   ن:از رفهاو شنپهار  بهت شکسه:ژن شفهگشر       

ش یههها  ناشهه  شز  کههت  شههود مههو شرههن موضههوم با هه   

کمپهههود شکسههه:ژن در ت:مارهههها  بههها کهههاه  فشهههار    

شتمسههفی  بهها سههی ت بههااتی  نمههود  :هه ش کسهه  و زمههان  

 41تهها  37  بهه:ن دماهههاشجههیش  ت:مارههها کههاه  رابهه .  

درجههت سبسهه:وا بههت  سههوشن دماههها  شههو  بههیش        

   شرههن دماهههای:کههارگبههتبسهه:ار  شز رفههاو شنپههار  شسههت. 

شههار نقهه  مهمهه  در حهه:ن شجههیش  ت:مارههها  کههاه  ف

 & Denlinger)درشفهههگشر  شههه و تههه  :ی رنهههها دشرد 

Yocum, 1998) . ندههارج تیق:قههاو مشههابت،   بههی شسههاا 

شز ب:شههدی  ، ر  شههود مهه تههی خ:رسهه میمهها وخ:هههی ههت م

  . در دماهههارود مههرن   یونهه:بههت مسههاطق ب وخ:ههدرون م

بههت حیکههت  ن:قسهه  رش در حهه  ههها، ر  مولهههوآتههینر: هها

ر ، قسه  بهت    ی:ه . بها تپخ کسه   مه م  ح سمت س   م:وخ

، رن. بسههابیشمانهه  مهه  بههاقدر سهه   م:ههوخ  شههه  ببههور 

، تپبههور دههه رش کههاه   ی:ههکههت تپخ ت:مههار  ونههتهیگ

و بهت حفها    دهه   مه قس ها  م:وخ میمها رش ههن کهاه     

شرهن حالهت در ت:مارهها     . کسه   مه ک:ف:ت م:هوخ کمه    

شهه خ بهها  بظههت بههااتی د  شکسهه:  کههیبن مشههاه خ      

 .(Dehghan-Shoar et al., 2009)شست

ر  بههیش  تسهههابههتدر شرههن  ههژوه   سان ههت شز دمهها        

و مههههار رفهههاو شنپهههار  شسهههدفادخ  کهههیدن   فهههونضهه   

درجههت سبسهه:وا ن:ههاز  21بههت دمههار  حهه ود   رههگید مهه

  شه خ  بسه  بسهدت بود کت در  س:ن شهیشر   بهت میمها     

. ولهه  بهها تبف:ههق روش شهه  مهه  جهه   وشرد ههها :رسهه

درجههت  42تهها  32کههاه  فشههار شتمسههفی  بهها دماههها    

رسه:پ  بهت میلهوآ     هیگونهت به ون   تهوشن  مه سبس:وا، 

  شه خ حشهیشو رفهت شنپهار  رش مههار      بسه  بسهدت میما  

 کید.

شفهههگشر   بظهههت د  شکسههه:  کهههیبن ن:هههگ با ههه         

کهاه    ،. شز طیفه  کاه  بقا  رفهت شنپهار  شه خ شسهت    

شز دسهت دشدن ر  بهه ن ن:هگ با هه  مهی  رفههاو     بههافشهار  

میماهها   در شفهگشر  رطوبهت    ،. بسهابیشرن شهود  شنپار  مه 

نقهه  مسفهه  در ش ههی روش شتمسههفی      شهه خبسهه بسههدت

 Lassiodernaسوسههه   در م الههههاو مشهههابت،  دشرد.

 White serriconae  ج:ههوخ  مدههی بهه:م 49کههاه  فشههار

ت هفدهه 12بههت مهه و رش  سبسهه:وادرجههت  27 دمهها و در 

وسهه  س در م:ههان رفههاو شنپههار  میمهها، .کسهه  تیمهه  مهه

Rhyzopertha dominica (F.) شسههتگونههت  نرتههیمقههاوا 

(Aulicky et al., 2016; Jian et al., 2016).  مقهه شر

رش   :هههبیوفک  رهههنسهههپت تهههسف  و تخی ژن:کهههن شکسههه

 شنه شزد  مه  ی:م رش بهت ته   وخ:ه م  ن:و رسه  دهه   کاه  م

(Liamnimitr et al., 2018) . کههاه  ، نرهه هه وخ بههی ش

 سهه رو فیر شههود مهه بن:شتههشکسهه:ژن با هه  کههاه  تول:هه  

 ترهههدر تجگ ی:هههدرگ  ههههانررنهههگ قرهههشز طی  ن:رسههه

و  کسهه  مههمدوقههخ و نشاسههدت رش  ن: هدهه  هههامولهههوآ

میمها  ت:مهار شه خ     وخ:ه مبسابیشرن با ه  حفها ک:ف:هت    

 .(Almeida et al., 2018) شود م

 

 یریگجهینت

   بسه  بسهدت کهت   دهه   مه نشهان  شرن  هژوه    جرندا      
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تمهههار در  میحبهههتدر رقهههن سهههاری   میمههها  ههههاوخ:هههم

 MAPa ) 2CO81 شز ادخبهها شسههدف بن:شتهه  بهه  بسهه بسههدت

 2O+در هه    MAPb (2N81و  در هه    2O 2+در هه  

بههت  سبسهه:وادرجههت  42  در دمههات:مههار و   در هه  2

میمهها مساسهه   کهیدن   ضهه  فونسهها ت بهیش    24مه و  

ندوشنسهههت در  MAP  ههههاروششز   رههه چ:ههههو شسهههت 

در  ،میمهها  رقههن سههاری  وخ:ههمملو هه:او ف:گرولههو ره  

تغ::ههی مسفهه   ، ههه:طپ  هههوشبهها   بسهه بسههدتبهها  سههترمقا

ت:مارههها در کههاه  مسههارو  ت:ههکب ههت . شگیشرجههاد کسهه 

رفت شنپار  مهورد م الههت مهر ی بودنه  شمها شرهن دو ت:مهار        

و بههها شهههیشر  شسهههدان شرد دششهههدس  رش  تههه  :یب:شهههدیرن 

مههورد   ههها :ههتهس تهه  :ی .همگههاا بودنهه    شلمببههن:بهه

  هههاوخ:ههم ت:ههف:کحفهها بههی حههذ  حشههیشو و  بیرسهه 

میمهها  مههورد    هههاوخ:ههمکههت  دههه  مههمیمهها نشههان 

بههت گازههها  مههورد شسههدفادخ   بیشبههی  بظههت  در  بیرسهه 

تههسف  کههن رنههها مقههاوا  گشن:ههم  :ههبههت دل ادرههشحدمههاآ ز

، کههاه  رفههتمههانا شز رشهه   MAP روش هسههدس . هههی دو

  بههیش نرو بسههابیش شههون  مهه pHتجمهها قسهه  و کههاه   

شهه خ رقههن سههاری    بسهه بسههدت  میمههاک:ف:ههت حفهها 
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Abstract: 

Disinfection of dry and semi-dry date palm cultivars are carried out with methyl bromide gas, 

but applying of this gas is restricted by international protocols. In this study, the combined 

effects of modified atmosphere, heat and packaging as a substitute for methyl bromide were 

investigated. The fruits were packed by vacuum packing machine. Atmospheric treatments 

were replaced with four combinations: 70%, 80% and 90% carbon dioxide and 90% nitrogen. 

The carbon dioxide treated packages were incubated at 35°C, 40°C and 45°C and the Nitrogen 

treated packages at 40°C and 45 °C for 24 and 48 hours, respectively. Traits including sugar 

content, relative humidity, soluble solids content and fruit pest infestation were measured. The 

results showed that there were significant differences between samples in terms of mean 

infestation by saw- toothed beetle at 1% probability level and for total sugar and total solids 

content at 5% probability level. The highest pH values were observed at the highest CO2 

concentration in combination with the highest temperature. The pest control was completely 

done in samples treated with 90% carbon dioxide at temperature of 40°C and 45°C, 80% carbon 

dioxide at temperature of 45°C, and 90% nitrogen at temperature of 45°C. The results revealed 

that the placing of date fruits in polyethylene packages using (5%O2+90%CO2) and 

(5%O2+90%N2) treating at 45°C for 24 hours were suitable for disinfection of dates fruits. 

 

Keywords: Disinfection of date palm, Methyl bromide, Pest control, Postharvest, Saw- toothed 

beetle 
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