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 اي معتدله و سردسيريه اشر: مؤسسه تحقيقات علوم باغبانی، پژوهشکده ميوهن
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به ثبت رسيده  مركز فناوري اطالعات و اطالع رسانی كشاورزي از   6/89/ 4 مورخ         16069  اين نشريه با شماره

 .است نويسنده/ نويسندگان با مطالب درستی مسئوليت است.
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 مقدمه

شمالی و درجه  11-90هاي مناطق معتدله بوده كه در دامنه عرض هاي جغرافيايی ترين ميوهسيب يکی از مهم       

 و مرغوبيت موجب كه است صفاتی كليه شامل و اي بودههپيچيد ميوه ويژگی كيفيتجنوبی قابل كشت می باشد.

محصول  و وضع ظاهري طعم و اندازه، رنگ، بافت، عطر نظير متعددي عوامل گردد وتابعمی صولمح بازارپسندي

قابل توجهی  كيفيت ميوه تاثيرعوارض فيزيولوژيکی سيب درقبل و بعد از برداشت ميوه، روي  .(5999 )منيعی، است

هرساله خسارت سنگينی را به و  شدهضايعات ميوه  افزايش و منجر به كاهش عملکرد و بازار پسندي ميوه وداشته 

 داد كاهش را رت خساميزان  و هدر آورد كنترل تحت صحيح مديريت با را آنها توان می كه نمايدباغداران وارد می

 .زير كشت سيب در كشور دو رقم گلدن دليشس و رد دليشس می باشدسطح درصد  80بيش از  .(5992)عليزاده، 

)آمارنامه  باشددر كشور، استان آذربايجان غربی داراي مقام اول میو توليد  سيب ازلحاظ سطح زير كشت

بنابراين باشد. . بيشتر عوارض فيزيولوژيکی مورد بررسی در اين نشريه روي دورقم مذكور می(5984كشاورزي، 

ها داراي اهميت زيادي بوده و در به كارگيري راهکار هاي مناسب براي كنترل آن اين عوارضشناسائی و تشخيص 

هاي فيزيولوژيکی سيب درباغات سيب كشور به دليل بذري بودن پايه هاي مک قابل توجهی خواهد نمود. عارضهك

مورد استفاده به مراتب بيشتر از كشورهاي پيشرو در زمينه توليد سيب می باشد و بنابراين بايد اهتمام بيشتري نسبت به 

در باغاتی كه روي  پايه هاي رويشی هستند به دليل ايجاد . صورت گيردرفع عارضه هاي فيزيولوژيکی ميوه سيب 

 . (5986)حسنی و هناره،  يکنواختی در باغ و بويژه زمان رسيدن ميوه، عوارض بسيار كمتري ديده می شود

 

 کلید واژه:

 ، زنگار، ترک ميوه، ريزش ميوه، لکه تلخی، اسکالد، آب گزيدگی، چوب پنبه ايفيزيولوژيکی عوارض
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 عوارض قبل از برداشت میوه -1

 (Russeting)زنگار  -1-1

 تعریف 

لکه   ،و نور كم تهويه ضعيف، ازجمله رطوبت باال شرايط نامساعد محيطی بعضی از در اثردر سطح باغات سيب       

. گفته می شودزنگار آن به  اصطالحاً كه گرددروي پوست ميوه ايجاد می قهوه ايچوب پنبه اي به رنگ  هاي 

  . (Bell, 2011) را كاهش خواهد دادكيفيت و بازار پسندي محصول و تاثير منفی گذاشتهظاهر ميوه روي  زنگار

 اهمیت و خسارت

، پسندي بازار، انبارمانی كاهش عمر زنگار يکی از عوارض فيزيولوژيکی سيب است كه باعث افت كيفيت،   

 سيب درجه يک را به سيب باال، هايشدت ين عارضه درا .خواهد شد قيمت سيبو  مقاومت به آفات و بيماريها

 .(5992)عليزاده،  نمايدكند و خسارت هنگفتی را به محصول توليدي وارد می می تبديل صنعتی

 علل 

  شرايط محيطی: از ميان اين عوامل می توان به سرما، هواي مرطوب و تهويه ضعيف باغ اشاره نمود. وقوع

 هفته پس از ريزش گلبرگ، در پيدايش زنگار موثر هستند.  پنجه ظهور تاسرما و هواي مرطوب از مرحل

 ها از جمله باكتري هاي ها و قارچها، باكتريعوامل زنده:  ويروسErwinia herbicola  و. 

Pseudomonas sp دليل توليد بهIAA) ،) هايو قارچ عامل سفيدک سطحی و قارچAureobasidium 

pullulas  وRhodotorula  glutinis در ايجاد زنگار سيب نقش دارند . 

   باشاند. ارقاامی كاه    نوع رقم: بعضی از ارقام سيب به اين عارضه حساس بوده وبعضی ديگر نسبتا مقااوم مای

از بين است.  Haralsonتر هستند. حساسترين رقم به زنگار رقم پوست نازكتري دارند به اين عارضه حساس

جازو ارقاام حسااس وارقاامی مانناد رد دليشاز، هاانی         Regent جاناتاان و  تجاري مطرح گلدن دليشز،ارقام 

 لدن اسموتی مقاوم هستند.كريسپ وگ
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 سموم امولسيونی و سمومی كه داراي تركيباتی مانند مس، روي و كلسيم  :هاي شيميايی سموم و كود

. ار موثر هستندهستند در صورتيکه به صورت يکنواخت پخش نشده و سمپاش تنظيم نباشد، در ايجاد زنگ

با  مصرف بی رويه كودهاي نيتروزن و پتاسيم موجب افزايش عارضه زنگار خواهد شد. محلول پاشی

نامناسب محيطی از جمله شرايط در مجاز ويا حد از  تربا دز مصرفی بيش تركيبات كلسيم، روي و آهن 

 درجه سانتی گراد، موجب افزايش اين عارضه خواهند شد. 90دماي بيشتر از 
 عالئم

باشد، بزرگ آيد. در اين دوره كه با استرس گرما نيز همراع میها بوجود میي رشد سريع سلولزنگار در مرحله     

گيرد. در نتيجه  در وتيکول پيشی میكهاي هيپودرم )درست زير اپيدرم(، به قابليت كش آمدن اپيدرم و شدن سلول

ها براي محافظت خود شروع به توليد مانند. سلولبدون پوشش می هاهاي ريزي ايجاد شده و سلولسطح ميوه ترک

هاي هاي سلولی و توليد سلولكنند. ميزان زنگار ميوه بستگی به شدت آسيباي میاي و چوب پنبههاي قهوهسلول

 دسته تقسيم كرد: 1توان به ازنظر مورفولوژيکی زنگار را می (. 5999)ناصري، اي محافظ داردچوب پنبه

  (.5زنگار محدود به حفره دمگل )شکل 

  (.0زنگار سرميوه يا محدود به انتهاي كاليکس )شکل 

  (.9)شکل زنگار مشبک 

 زنگار عدسکی 

 (.4)شکل  زنگار شديد 

 
 https://www.farminguk.com)) زنگار محدود به حفره دمگل -5شکل 
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 https://www.farminguk.com)) زنگار محدود به سر ميوه يا انتهاي كاليکس -0شکل 

 

 y W. Pscheidt(JA )عکس از کزنگار مشب -9شکل 

 

 يگارچی ()عکس از خانم س در رقم گلدن دليشسشديد  زنگار سيب -4شکل 

 روشهای کنترل 

 كشت ارقام با حساسيت كمتر نظير گلدن اسموتی.  

 .مبارزه با سفيدک سطحی با سموم توصيه شده در زمان مناسب وبا دز توصيه شده 
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  استفاده از سموم پودري به جاي سموم امولسيونی وكنترل سمپاش و نازل ها براي توزيع يکنواخت محلول

 سم.

 .كشت نهال هاي عاري از ويروس 

 .اصالح روش آبياري از غرقابی به سيستم هاي تحت فشار نظير قطره اي 

  ه سانتی گراد باشد. درج 90عدم سمپاشی در شرايطی كه رطوبت هوا باال  و زمانی كه  دمابيش از 

 .هرس مناسب به منظور افزايش نفوذ نور به تاج درخت و تهويه مناسب 

  كشت سيب در مناطق كوهپايه و عدم توسعه باغات سيب در مناطق دشت و مناطقی كه داراي تهويه

 ضعيفی هستند .

 .مبارزه با علفهاي هرز 

 می باشند. عدم كشت درختان بادشکن در مناطق دشت كه داراي تهويه ضعيف 

  ميوه نگهداري شود. 5 -0هفته پس از گلدهی كامل و در هرخوشه گل  9-4تنک كردن ميوه 

  سانتی متر باشد كود ازته  00در باغات بارور فقط در صورتيکه رشد سرشاخه هاي سال جاري كمتر از

 (.5992)عليزاده، مصرف شود و نياز به مصرف كود بر اساس آزمون خاک و برگ صورت گيرد

 ًمحلولپاشی با جيبرلين مخصوصا GA( 4+7)  به نسبت ppm 50- 1/0  بار  9-4با توجه به نوع رقم به تعداد

  (. 5998)طاليی و همکاران، روز از زمان ظهور اولين گل تا ريزش گلبرگها 50به فاصله 

 (frosting)یخ زدگی   -2-1

 تعریف 

) يخبندان زمستانه و بهاره( كه بر اثر آن آب درون عبارت است از كاهش دما تا چند درجه زير صفريخ زدگی

سلولی و برون سلولی منجمد شده و به دليل متالشی شدن آوندهاي چوبی و آبکش و قطع جريان مواد غذايی، 
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درجه سانتيگراد از بين می  -9و  -0به طور كلی جوانه هاي گل در دماي  مرگ سلول را باعث ميگردد.

 .(Snyder and Melo-Abero, 2005)روند
 اهمیت و خسارت

كثر درختان ميوه منطقه معتدله در معرض يخبندان زمستان يا سرما زدگی بهاره قرار می گيرند كه اين امر موجب ا      

خسارتهاي شديد اقتصادي می گردد. حتی آن دسته از مناطق توليد ميوه كه در موقعيتهاي جغرافيايی خاص احداث 

-می اشی از سرما در آنها به حداقل كاهش داده شده نيز بعضا با اين حوادث مواجهمی شوند كه خسارت وارده ن

يج زيانبار عدم محافظت درختان در برابر سرماي زمستان مطلع هستند. لذا اعتقاد به نتا از كامالً باغداران. گردند

رت ناشی از سرما از نظر مقاومت در برابر سرما به عنوان يک پديده و ابزار كمکی براي جلوگيري از بروز خسا

 .باغداران از اهميت اساسی برخوردار است. گياهان درحال رشد غير مقاوم بوده و قادر به مقاوم شدن نيستند

 علل 

درجه سانتيگراد آسيب می بينند. در  -1/0تر هستند و در منفی ازه تشکيل شده نسبت به گلها حساسهاي تهميو      

وا در منطقه پرورش درختان ميوه و در شبهاي بدون ابر موجب خسارت ديدن جوانه اوايل بهار جبهه هاي سرد ه

آبياري بی رويه، دادن كود ازته بيش از حد، محصول زياد ، ريزش زود هنگام برگها، توليد . درختان ميوه می گردد

 ,Snyder and Melo-Abero)محصول بيشتر، هرس زود هنگام موجب كاهش مقاومت درختان ميوه می شود

2005). 
 عالئم

قرار گيرند پس از مدتی درجه سانتی گراد زمانيکه درختان سيب در هنگام گلدهی در معرض دماي زير صفر      

گلهاي آسيب ديده شروع به ريزش می نمايند. گلهايی كه سالم مانده اند و بخشی از سلولهاي آنها در معرض 

 ,Gohil)ب ديده شبيه يک حلقه زنگاري دور ميوه را فرا  می گيردانجماد بوده، به رشد خود ادامه داده و بخش آسي

 .(0)شکل  .(2018

 
 (Fspmarket.com/tutorials) خسارت يخ زدگی سيب -0كل ش
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 روشهای کنترل 

 رس دير هاي سرما وجود احتمال صورت در ماهور هاي تپه كنار و دار شيب مناطق در: باغ محل و موقعيت 

 در تاخير موجب و شده م گرتردير بهار اوايل در تا كنند می انتخاب شمالی هاي بشي در را باغ محل بهاره

 داراي كه سواحل كنار و ها بركه ها، رودخانه ها، جنگل كنار در ميوه باغ ايجاد. گردد ها جوانه شدن بيدار

 .دهد می كاهش را بهاره سرماي هاي آسيب هستند باال شبنم نقطه و مرطوب هواي

 هاي كه بافت متوسطی داشته و ميزان مواد خاکاحداث باغ در : ناسب جهت احداث باغانتخاب خاک م

 زدگیيخبه  درختان موجب افزايش مقاومت ،آلی آنها مناسب بوده و رنگ آنها متمايل به تيره است

زدگی كاهش در برابر يخ هاي كه رنگشان سفيد و روشن است در خاک مقاومت درختانخواهند شد. 

 فت.خواهد يا

 هاي رويشی در مناطقی كه خطر : در زمان توسعه باغات سيب با استفاده از پايهانتخاب پايه هاي مقاوم

ارقام پيوندي روي آنها را  هاي استفاده گردد كه مقاومتسرمازدگی وجود دارد، دقت گردد كه از پايه

 د.و .. اشاره نمو  Pسري توان به پايه هاي اوتاوا،افزايش دهند ازجمله می

 كود دهی درختان بايستی براساس آزمون خاک و آناليز برگ صورت گيرد. مديريت كوددهی گياه :

مصرف بی رويه كودهاي شيميائی خصوصاً موجب برهم خوردن تعادل عناصر غذايی شده و مقاومت 

ه به زدگی كاهش خواهند داد. مصرف نيتروژن زياد به دليل تحريک گيادرختان ميوه را در برابر تنش يخ

 دهد.زدگی افزايش میرشد رويشی بيشتر، حساسيت گياه را به يخ

 سانتيگراد درجه صفر دماي در ميوه درختان  هاي شاخه روي بر آب پاشيدن: درختان روي بر آب پاشيدن 

 گرماي.شود می آزاد گرما كالري كيلو 90 شود می يخ كه آب ليتر هر ازاي به. شود می يخ تشکيل موجب

 نسبتا اليه يک تشکيل ضمن در شودمی هستند آب با تماس در كه اجسامی شدن گرم جبمو شده آزاد

 منظور اين براي نيايد پايين سانتيگراد درجه صفر از جوانه دماي تا شودمی موجب جوانه اطراف در يخ عايق

. پاشيد بآ ميوه درختان روي هاپاش محلول توسط يا و كرد استفاده بارانی آبياري سيستم از توانمی

 .(Gohil, 2018) گيرد انجام گرادسانتی درجه صفر دماي در بايد آب پاشيدن

 سانتی درجه 2/5 حدود دماي اختالف و دارد تاثير هوا دماي محافظت در خاک سطح نوع: زراعی تدابير 

 و مرطوب بايد خاک تشعشع، از ناشی هاي يخبندان و سرما برابر در محافظت براي. كندمی ايجاد گراد

 گرماي و بوده بيشتر هواي داراي خورده شخم زمين زيرا.  باشد نخورده شخم و هرز هاي علف از عاري

 شده ديرگرم مرطوب هاي خاک اما شودمی ترسرد سريع خورده شخم خاک رو اين از دارد كمتري ويژه
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 هوا به خاکزا اگرم كننده هدايت نوعی نيز خاک سطح هايعلف. دهندمی دست از را خود دماي ديرتر و

 .دازدانمی تاخير به خاک سطح متر سانتی51 اليه در را گی زده يخ شده ذكر زارعی تدابير .باشندمی

اين روش بهترين كارايی  يکی از رايج ترين روش هاي حفاظت در برابر يخبندان است. باغ غرقاب كردن

گرمتر باشد، پس از سرد شدن هوا،  را براي درختان كم رشد در زمان يخبندان تشعشعی دارد. هر چه آب

گرماي بيشتري را آزاد می كند. بيشترين حفاظت در شب اول پس از جاري كردن آب تأمين می شود و به 

 مرورزمان كه خاک از آب اشباع می شود، كارايی اين روش كاهش می يابد.

 باغ مختلف هاي قسمت در باغی پالرهاي يا بخاري گذاشتن كار: باغی هاي بخاري توسط باغ كردن گرم 

 مناطق در روش اين. گردد می باغ شدن گرم موجب گازوييل يا نفت چوب همچون موادي سوزاندن و

 انار، مركبات، باغات در مثال گرمسيري نيمه مناطق در اما باشد نداشته زيادي تاثير است ممکن سردسيري

 .شود واقع موثر تواند می غيره و زيتون انجير

 مواد و وكلش كاه سوزاندن با باشد می سرما بروز احتمال كه هاي شب در: تشعشع كاهش براي دود ايجاد 

 به حرارت انعکاس باشد بيشتر چقدر هر هوا در معلق ذرات گرديد باز هواي در دود ايجاد موجب ديگر

 می منعکس آسمان طرف به بلند هاي موج طول با كه حرارت تشعشع زيرا يابد می تقليل آسمان سقف

 . كنند می حفظ را باغ دماي و شده جذب هوا ذرات توسط دشو

 جهت در غيره و افرا گنجشک، زبان چنار همچون شکن باد درختان كشت: باغ اطراف در بادشکن ايجاد 

 .شود می سرما از ميوه درختان محافظت موجب وزدیم سرد هاي باد كه شمالی

 روز گلدهی براي  2تا  4لوبوترازول با به تأخير انداختن استفاده از تنظيم كننده هاي رشد گياهی: اتفن و پاك

 .(Snyder and Melo-Abero, 2005) ه شده اندتكنترل سرماي بهاره مؤثر شناخ

  (Sun scald )آفتاب سوختگی -3-1

 تعریف 

گردد. اين عارضه معموال روي عارضه آفتاب سوختگی  در اثر گرماي شديد نور خورشيد روي ميوه ايجاد مي   

 .(Lolicato et al., 2011) هاي كه در ضلع جنوب غربی واقع هستند ايجاد ميگرددميوه
 اهمیت و خسارت

 توليد هاي استان ديگر با مقايسه در آن، خاص اقليمی شرايط و جغرافيايی موقعيت دليل به آذربايجان غربی استان     

 .است خشکسالی همچنين و دمايی نوسانات خطر رضمع در بيشتر و بوده برخوردار بيشتري نور شدت از سيب، كنندة

 كه است تابستان فصل در زياد بسيار دماي و نور شدت استان كاري ميوه مناطق از بسياري در مهم مشکالت از يکی
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 محصول سوختگی آفتاب صورت بهارقام گلدن دليشس، رد دليشس و  سيب هاي باغ در آن از ناشی هاي ت خسار

 آفتاب صورت به سيب هاي باغ در تابستان زياد دماي و شديد نوري تشعشعات مخرب آثار. شود می مشاهده

 آثار اين. است درختان عمومی ضعف و همچنين آن كيفی و كمّی كاهش و محصول از زيادي بخش سوختگی

 يدترشد بسيار كاشت از پس اول سال چند در ويژه كننده به پاكوتاه هاي پايه روي سيب متراكم هاي در باغ سوء

 است.

 عالئم

يوه كه در معرض نور از ايجاد بخشهاي سفيد و يا زرد روي بخشی از م :عبارتند آفتاب سوختگیعاليم اوليه      

ممکن است  ،آيد. اين منطقه ميوهرنگ قهوه اي تيره در میبا تشديد عارضه منطقه آسيب ديده به خورشيد است. 

ود. عالئم آفتاب سوختگی در ميوه هايی كه پس از برداشت در حالت اسفنجی پيدا نموده و دچار فرورفتگی ش

شديدتر است. همچنين هرچه ارتفاع  ،درختانی كه رشد رويشی كمتري دارندنور خورشيد قرار می گيرند ودرمقابل 

منطقه بيشتر باشد و زمانيکه در ابتدا هوا ابري بوده و خنک است و سپس آفتابی شده و شدت دما به طور ناگهانی 

 .(9)شکل . (Lal and Sahu, 2017)  افزايش می يابد، شديدتر است

 

 

 (Schrader E Lawrence)سيب  در ارقامآفتاب سوختگی  -9شکل 

 روشهای کنترل 

https://www.researchgate.net/profile/Lawrence_Schrader
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 آبياري هاي سيستم از ميوه، استفاده هاي باغ در تابستان زياد دماي سوء آثار با براي مقابله راهکارها از يکی    

 بان سايه منزلة به رنگی توري هاي ازشبکه استفاده ديگر روش. است درختان كردن براي خنک درختي باال بارانی

 روش اين در. است داشته همراه به نيز بخشی بسياراميد نتايج و شده مطرح جديدي راهکار اخير هاي در سال .است

بازتابش  با كه شودمی پاشی محلول درختان تاج يرو (particle films) نور بازتابندة ريز مواد برخی از ية نازكیال

 دهدمی گرادكاهش سانتی درجة0-4 توجهی قابل ميزان به درخت را تاج دماي درختان، تاج به رسيده نور از بخشی

(Glenn, 2009). معدنی مادة از رنگ سفيد مادة يک كه است كائولين نام به طبيعی رس نوعی ديگر مواد از يکی 

 بر مستقيم صورت به بنابراين، و است خنثیها،  pH از وسيعی  دامنة برابر در ماده ايناست.  آلومينيوم کاتيسيل

 شده توليد منظور اين براي مختلف تجاري هاي نام با كائولين ريز بسيار و خالص انواع . ندارد مضر اثر موجودات

 و است هدف اين براي آن زياد مؤيدكارايی مختلف محصوالت روي جهان سراسر در مختلف مطالعات و است

 ,Felicetti and Schrade). است استفاده حال در خشک و گرم مناطق هاي باغ در وسيع نسبت به مقياس در اكنون

2008) 
حساسيت بيشتري به آفتاب سوختگی ارقامی از سيب كه داراي پوست نازک هستند از جمله رقم گرانی اسميت  

 دارند. همچنين شدت عارضه در زمانی كه ميوه ها دچاركمبود كلسيم باشند بيشتر می باشد.

بهترين روش براي كنترل عارضه جلوگيري از قرارگيري ميوه ها در معرض نور مستقيم می باشد كه براي اينکار     

خواهد داشت. هرس سبز نيز بايد با دقت صورت گيرد تا  انجام هرس و تربيت صحيح درخت نقش مهمی برعهده

ميوه ها در معرض آفتاب مستقيم قرار نگيرند. درختانی كه هرس شده اند بايد به صورت منظم آبياري شوند تا باعث 

 Lal) كاهش گرما شود. در هنگام بسته بندي، ميوه هايی كه داراي عالئم آفتاب سوختگی هستند بايد جدا شوند

and Sahu, 2017) . 

  (Craking)ترک خوردگی  -1-4

 تعریف 

 تشکيل ترک هاي به شکل حلقه در قسمتروي ميوه يا هاي ترک خوردگی ميوه عبارت است از ايجاد شکاف      

عالوه  و رخنه كردهميوه  به درونها به راحتی شکافعوامل بيماريزا از اين  كهمحل اتصال دمگل به ميوه بوده 

 (Marini, 2012). شودانبارمانی ميوه می موجب افت كيفيتكاهش بر

 همیت و خسارتا
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يی كه ترک خورده گردد. ميوه هاميوه خسارت زيادي به محصول وارد میپوست و گوشت در اثر ترک خوردن 

پنسيليوم،  يهاجمله قارچاز قدرت نگهداري كمی داشته و در سردخانه به دليل ورود عوامل بيماريزا هستند

 يابد.، عمر انباري آنها شديداً كاهش میاين ترک ها محلاز يلوس و بوتريتيسآسپرژ

  علل

هاي درهنگام بارندگی، جذب همزمان آب از طريق پوست ميوه و از طريق ريشه، موجب تورم سريع سلول     

ديد گردد. ترک خوردگی شو در اثر فشار ايجاد شده، پوست ميوه دچار ترک خوردگی می گوشت ميوه شده

) رضوانی و گردد كه به دنبال يک دوره خشکی، بارندگی شديدي وجود داشته ياشدمعموالً زمانی ايجاد می

  .(5985همکاران، 

 عالئم

ميوه هايی كه در محيط بيرونی تاج ترک خوردگی معموالً در نيمه دوم فصل رشد ميوه ايجاد می گردد.       

ترک  ، بيشتر دچار ترک خوردگی می شوند.يا دچار زنگار هستند قند بااليی دارند و درخت قرار گرفته اند

ترک خوردگی در محل  يا در كل سطح ميوه ايجاد گردد. خوردگی ممکن است محدود به قسمت انتهاي دمگل

هاي طولی مشاهده به صورت شکاف اتصال دمگل به ميوه به صورت دواير متحد المركز و در محيط بيرونی ميوه

ارقام  ترک خوردگی درباشد. ترک ها بسته به شدت فشار وارده به پوست ميوه متغيير می و عمق طولگردد. می

واينسپ در محيط  گردد و در رقم استيمنفوجی و گاال معموالً در قسمت محل اتصال دمگل به ميوه ايجاد می

 (.4)شکل  (Marini, 2012) گرددبيرونی ميوه ايجاد می

 

           
 (http://www.omafra.gov) خوردگی ميوه سيبترک  -4شکل 

  
 
 

http://www.omafra.gov/
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 روشهای کنترل 

آبياري  با جلوگيري از تنش آبی ،جلوگيري از برداشت دير هنگام ميوه كه مصادف با بارندگی هاي پاييزه باشد

 و ع خاک و ايجاد تنش آبی در گياهاستفاده از مالچ روي سطح خاک براي جلوگيري از خشک شدن سري، منظم

 .(Marini, 2012)د توانند دركاهش عارضه موثر باشنپاشی با كلسيم  میمحلول

 

  (Fruit drop)ریزش  -1-5

 تعریف 

-ريزش می بلکه بسياري ،شدههمه آنها به ميوه تبديل نهستند، شکوفه ازكه درختان سيب پر هايدر سالاً عموم      

صورت شود. طبق تحقيقات ميوه امري طبيعی محسوب می تشکيلميزان گل وتوليدبين ميزان  اين اختالف و كنند

 آن سال درمحصول خوبی در ،دنبه ميوه تبديل گرد آور محصول ها در سيب در سالدرصد گل 6تا  4چناچه گرفته 

 انتظار باغداران خواهد بود. 

 اهمیت و خسارت

(. 5994درصد هم تخمين زده شده است )عليزاده،  00سيب تا باغات در طبق گزارشات موجود ميزان ريزش ميوه    

ميزان ريزش ميوه شديدتر شده و  ،شدن هوا تردر سالهاي اخير نيز به دليل تغييرات شرايط آب و هوايی و گرم

اي هخصوصاً آذربايجان غربی كه از قطب هرساله خسارت اقتصادي هنگفتی در اثر ريزش ميوه به باغداران كشور

، استدر باغات رد و گلدن دليشس  سيب استان كه رقم غالب ايندر گردد.وارد می اصلی توليد سيب است،

 ميزان خسارت در رقم رد بيشتر است.طبق خسارت هر دو رقم در اثر ريزش ميوه باال بوده و 

 علل 

 را باغ در ميوه به موقع وفور لقاح. است افشانی گرده زمان در تلقيح عدم ،ريزش ميوه يکی از داليل اصلی      

 ريزش موجب لقاح عدم .كنند می ارزيابی مناسب لقاح عدم اثر در نيز بعدي را هايريزش كند و حتیتضمين می

 ميوه داخل در دانه عدد ده بايستمی كه سيب گلبا توجه به ساختار  ،لقاح ناقصدر ود و شمی ميوه صدي در صد

 عوامل ساير. (5920، )رسول زادگان بود خواهد حتمی تابستان در ميوه ريزش دانه، 1 از كمتر وجود با شود، تشکيل

  باشند:به شرح ذيل می ريزش در موثر

 ( ،پايين رطوبتميزان زياد،  يا و كم دماي ، شديد هايباد) محيطی عوامل... 
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  ( ريزش به مقاوم يا حساس ارقام) ژنتيکیعوامل... 

 (...  جيبرلين، سيتوكنين، ن،اكسي هايهورمون اثرات) هورمونی 

 ( ميوه، مغز پوسيدگی و سيب كرم مانند) ها بيماري و آفات برخی... 

 ( بور، روي، ،نيتروژن چون عناصريكمبود نوع تغذيه ) ...  

 عالئم

 (.5999)ناصري،  گيردصورت میبه شرح ذيل  چهار مرحلهريزش ميوه در 

هفته  9تا  0به مدت  شده و بالفاصله بعد از ريختن گلبرگها شروع رحله اول ريزش: م(Petal Fall)مرحله اول ريزش 

بطور ناقص انجام آنان تلقيح هاي كه گل)عدم گرده افشانی( يا  نشده تلقيحدر اين مرحله، ميوه هاي  يابد. ادامه می

 كنند. می  ريزشبوده است، بسيار كم  در درون آنها ميوه هايی كه تعداد دانه هاي تشکيل شده و بخصوصگرفته 

 دچار اوليه بذرهاي. شودمی مربوط اند رشدكرده وكمی اند شده افشانی گرده كه گلهائی به ريزش: دوم مرحله 

  شود.می زرد ها ميوه دم و متوقف ها ميوه شده، رشد(Abortion) جنين  سقط

              بيشتر مورد توجه قرار  ،در خرداد ماه استكه ريزش اين  :(June drop)  ماه ميوه در خرداد ريزش سوم مرحله 

حدود چند هفته بعد از ريزش دراست. اين ريزش زيرا در اين زمان ميوه تقربياً به اندازه يک فندق شده  ،گيردمی

كند. شدت ريزش در اين مرحله بسيار زياد بوده مخصوصاً  بعضی  هفته ادامه پيدا می 4تا 0به مدت و  هاول شروع شد

هند. دراين مرحله ريزش عالوه بر اثر كمبود دت میه هاي تشکيل شده خود را از دسزيادي از ميو دادتعواريته ها 

 كنند.آب و پايه نيز رل مهمی باز می ،مانند مواد غذايی يعوامل ديگر ،مقدار هورمون هاي الزم

ند روز قبل از رسيدن كامل هفته و گاهی چ 9تا  0اين ريزش  :(Preharvest drop) ريزش قبل از رسيدن كامل ميوه 

،  قدرت باردهی بيش از و مواد غذايی گردد. عاله بر فاكتور هاي خارجی مانند كم و يا زيادي آبمشاهده می ميوه 

 .(5990، محمودزاده) در آن دخالت دارندعوامل ارثی نيز  ،و خشکی بيش از حددما حد درخت، افزايش ناگهانی 

 درخت به ميوه دم كهشوندو باعث می ترشح بذر و جنين نوک در رشد هاينندهك وتنظيم هاهورمون از سري يک

 ترشح عللی هر به اگر مواد اين دهند؛ ادامه خود نمو و رشد به نموده تغذيه مادري درخت از وجنين ميوه و چسبيده
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 به شروع و يافته تکامل جنين كه كندمی حس درخت  كاهش يابد، درخت نسج داخل در آنها غلظت نشده يا

 .(1)شکل  (.5920)آرويی و طاليی،  كندميوه ريزش می اًنهايت و نمايده در دمگل ميوه میجداكنند اليه تشکيل

 

    
  )http://emdadkeshavarz.com( تريزش ميوه سيب در مراحل فندقه و قبل از برداش -1شکل 

 روشهای کنترل

تمامی ارقام سيب براي گرده افشانی بايستی از رقم گرده زاي مناسب تجاري و يا از ارقام سيب وحشی گرده زا    

استفاده نمايند. دوره گلدهی رقم گرده زا بايد با گلدهی شاه گل سيب )بزرگترين گل هر سيخک و اولين گلی كه 

پوشانی دارند هاي آنها با هم هميه نيمه پاكوتاه كه گلپوشانی داشته باشد. فاصله دو رقم بر روي پاشود( همباز می

متر باشد. در طبقه بندي ارقام ، بعضی از ارقام مانند  6متر و براي پايه نيمه پاكوتاه  51بايد براي پايه پاكوتاه حداكثر 

، ولی براي گلدن دليشس، گاال، جوناگلد، گرانی اسميت و جاناتان احتماالً به عنوان خود بارور معرفی گردند

 .(Abrol, 2012) زاي مناسب نمودافزايش عملکرد همه آنها بايستی از ارقام گرده

به دليل توليد دانه گرده عقيم نمی توان به را بعضی از ارقام سيب  مانند جوناگلد، واينسپ، ستايمن، وموتسو     

هاي سفيد براي گرده افشانی ارقام ا گلعنوان گرده زا براي باروري ارقام ديگر معرفی نمود. سيب وحشی منچوري ب

سيبی كه تاريخ گلدهی ميانه ي دارند مناسب می باشد. در شرايطی كه در محلی فقط يک درخت كشت گرديده، 

براي گرده افشانی آن می توان چند شاخه گل از رقم گرده زا و يا سيب هاي وحشی را داخل يک دبه آب قرار داده 

د. روش ديگر حذف يک شاخه اصلی درخت و پيوند رقم مناسب گرده زا روي آن و در وسط درخت آويزان نمو

رديف از رقم اصلی يک رديف رقم  4هاي تجاري سيب به ازاي هر در باغ .(Elzebroek and Wind, 2008) است

كه رقم گرده زا داخل رديف ها كشت گردند بايد در هر رديف درخت پنجم گرده زا كشت می گردد درصورتی

رقم گرده زا انتخاب گردد. در رديف هاي بعدي جاي رقم گرده زا را طوري جابجا می كنيم كه درختان گرده زا  از

پوشانی كامل را با درختان رقم اصلی داشته باشند. در باغهاي متراكم پاكوتاه، به ازاي هر هشت تا ده درخت رقم هم

 اصلی يک درخت رقم گرده زا كشت می گردد.

http://emdadkeshavarz.com/
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افشانی و تلقيع هاي زنبور عسل در زمان گلدهی درختان سيب يک ديگر از راهکارهاي افزايش گردهاستقرار كندو

باشد. در باغهاي تجاري زمانی كه شاه گل درختان سيب باز شدند، كندوهاي گل جهت كاهش ريزش گل می

شوند، آنها به جاي گرده افشانی زنبور عسل را در باغ مستقر می نمائيم. اگر كندوها زودتر از اين زمان در باغ مستقر 

شوند و تاثير چندانی روي گرده افشانی باغ سيب نخواهند داشت. درختان سيب به گياهان پهن برگ ديگر جذب می

در داخل باغ بايد گل قاصد به طور مکانيکی و يا بااستفاده از علف كش قبل از استقرار كندوها حذف شوند. در 

هزار زنبور در هر كندو( كافی  51-00كندو با جمعيت متوسط )  9الی  0اي هر هکتار باغهاي سيب نيمه پاكوتاه، بر

 Waser and) كندو در سطح باغ مستقر می گردد 4می باشد. در باغات با پايه هاي پاكوتاه به ازاي هر هکتار 

Ollerton, 2006) .  

ی موثر خواهد شد. سه عنصر روي، بر و نيتروژن افشانتغذيه متعادل درختان ميوه نيز موجب بهبود زمان گرده        

پاشی با اين نقش خوبی را در بهبود فعاليت دانه گرده و سرعت رشد لوله گرده و افزايش عمر تخمک دارند. محلول

ها در اسفندماه تاثير خوبی در ها درپاييز و قبل از تورم جوانهسه عنصر پس از برداشت ميوه و قبل از زرد شدن برگ

ها دارد. درصورت مصرف متعادل عناصر غذايی و مصرف كودهاي شيميايی بر اساس آزمون خاک د تلقيح گلبهبو

 ,Brown et al) كاهش خواهد يافتها براي تغذيه است،چهو برگ، ريزش خرداد ماه كه بيشتر ناشی از رقابت ميوه

2011)  . 

 تحقيقات ثابت كرده استتر است، براي كنترل ريزش قبل از برداشت كه از لحاظ اقتصادي براي باغداران مهم     

 نفتالين استيک اسيد هورمون شبه .تواند اين نوع ريزش را كنترل كندهورمون هاي مصنوعی می با محلولپاشی كه

 خطرات ماده اين. گيردمی قرار استفاده مورد پاشیمحلول بصورت برداشت از قبل ميوه ريزش از جلوگيري براي

 روز سه اً. نفتالين استيک اسيد حدودمورد استفاده قرار گيرد سيب ارقام همه در تواندمی و ندارد ميوه روي سويی

 دكنمی جلوگيري ميوه ريزش از ملموس و موثر بطور هفته سه تا دو و دهدمی بروز را خود اثر سمپاشی از بعد

, 2017)et al Wasim(. سی سی الکل سفيد  500گرم نفتالين استيک  در  01محلول  نحوه مصرف آن بصورت

ريخته و ( سمپاش تانکر يک) آب ليتر درهزار سپسرا آماده اين محلول همه. شوددر آب حل نمی زيرا  ،است

 استفاده از هورمون شامل موارد زير است. شرايط .كنيممی پاشی محلول

 .باشدمی ميوه برداشت به مانده روز 51  تا 50 محلولپاشی زمان بهترين( 5 

 شود.پاشی در صبح يا عصر توصيه میمحلولو باشد  گراد سانتی درجه 01 حداكثر هوا دماي( 0  

 .شود خودداري مايع كودهاي حتی يا و كش قارچ يا كش حشره سموم ساير با محلول اختالط از( 9 

https://www.canr.msu.edu/people/amy_irish_brown
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 .كندمی بيشتر را هورمون اثر بارندگی حتی شبنم و هوا، رطوبت پاشی،محلول از بعد( 4

 در ميوه ريزش زمان، اين از بعد ميباشد و هفته 9 تا 0 يعنی  آن اثربخشی كم زمان مدت محلول اين عيوب از   

 از ريديگ شده شناخته تركيبات .داشت نخواهد چندانی اثر محلولپاشی تکرار و شده شروع نکردن برداشت صورت

 توصيه كمتر دراستفاده محدوديت جهته ب كه دارد نيز وجود اتفنتجاري  ماده و  ( D-4-2)  مانند فنوكسی گروه

با استفاده  باشد.هاي ديگر در كاهش ريزش قبل از برداشت میبرداشت به موقع محصول نيز يکی از راهکار .شودمی

روز بعد از گلدهی كامل درختان، استفاده از دستگاه  هاي كاربردي از جمله تغييررنگ دانه، تعداداز روش

بايد مشخص  خوري و يا نگهداري در سردخانههر رقم براي مصرف تازهبرداشت رفراكتومتر و...... زمان مناسب 

ريزي الزم جهت برداشت ميوه صورت گيرد. باتاخير در برداشت، ميزان هورمون اتيلن در ميوه افزايش شود و برنامه

 ها، ميزان ريزش ميوه افزايش خواهد يافتو به دليل تشکيل اليه ريزش در محل اتصال دم ميوه به سيخکيافته 

, 2017)et al Wasim(. 

 عوارض فیزیولوژیکی بعد از برداشت -2

دليل باال بودن درصد رطوبت و ماهيت  ها و گل و گياهان زينتی( به ها، سبزي محصوالت باغی)شامل كليه ميوه  

نوع محصول  باشند كه گاهی بسته به می زيادي ژيکی خاصی كه دارند طبيعتاً داراي ضايعات پس از برداشتفيزيولو

اين طريق از دايره مصرف خارج شود. عوامل متفاوتی هم در دوره قبل  درصد محصول توليدي به 60ممکن است تا 

برخی از اين عوامل تحت كنترل بوده و  از برداشت و هم در دوره پس از برداشت در شدت اين پديده مؤثر هستند.

تفتی،  )گلشنحداقل برساند وسيله ضايعات را به نحو صحيح تحت تاثير قرار داده و بدين ها را به انسان قادر است آن

هاي قابل توجهی در زمينه تکنولوژي پس از  اي دارند، پيشرفت . در كشورهايی كه سيستم كشاورزي پيشرفته(5986

رساند بلکه  حداقل می فته است. چنين عملياتی نه تنها ضايعات اين گروه از محصوالت را بهبرداشت صورت گر

اي از اين  كيفيت آنها را نيز در طی حمل و نقل، جابجايی، انبارداري و توزيع حفظ خواهد كرد. بخش عمده

. مديريت تغذيه، آفات و توان با اجراي عمليات صحيح در دوره قبل از برداشت)در باغ( حذف نمود ضايعات را می

هاي گياهی در دوره قبل از برداشت، تکنولوژي صحيح برداشت، تيمارهاي غيرشيميايی و استفاده از  بيماري

بندي جديد، انبارداري صحيح)شامل  هاي بسته سرمادهی، سيستم تركيبات طبيعی براي كنترل ضايعات، عمليات پيش

حمل و نقل صحيح از مهمترين راهکارهاي موجود هستند كه تا حد قابل كليه عمليات در طی انبارداري( و باالخره 

تركيب ماواد معادنی موجاود در مياوه . .(Masoudi et al, 2005)رسانند حداقل می توجهی ميزان اين ضايعات را به

كاهش ميزان  مثال، عنوان به د.و سابزي در هنگاام برداشاات در قابلياات نگهااداري اياان محصااوالت نقااش دار
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-هااي انبااري حساس میدهاد و محصاول را باه ناهنجااريكلسيم در محصول، زماان نگهاداري آن را كاهش می

نيازمند اصالح ساختار توليد از باغ تا انبار و سپس حمل و نقل و  باغیبنابراين كاهش ضايعات محصوالت  .كند

گامی موثر در دارانو سردخانه  بردن دانش فنی توليدكنندگانكننده خواهد بود. باال بازاررسانی و در نهايت مصرف

 .(5996، بهبهانی ومرادي) باشد اين راستا می

  
 عوارض مرتبط با پوست میوه: -1-2

 (Bitter pit)لکه تلخی  -1-1-2

 تعریف 

فرورفتگی شده  اي در سطح ميوه كه به مرور دچاراي چوب پنبههاي قهوهلکهعبارت است از ايجاد  لکه تلخی    

گردد و به ندرت در و به رنگ سياه درميآيند. اين عارضه بيشتر در موقع نگهداري در سردخانه روي ميوه ظاهر می

  (.5981)حاج نجاري،  گرددهاي كه روي درخت هستند، ظاهر میروي ميوه

 اهمیت و خسارت

است كه در ارتباط مستقيم با كمبود كلسيم يکی از اختالالت فيزيولوژيکی درختان سيب   Bitter pitلکه تلخ يا

 .ناپذيري را متوجه باغداران كند تواند هر ساله خسارت اقتصادي جبران بوده و در صورتی كه كنترل نشود، می

 (.5999)ناصري، 

 علل 

يجاد ، در داخل ميوه اكلسيم و منيزيوم و پتاسيمسيب در اثر عدم تعادل عناصر معدنی مانند  تلخیعارضه لکه     

ميگردد. سطوح پائين كلسيم و سطوح باالي پتاسيم و منيزيم در بافت ميوه، از علل اصلی اين عارضه است. يکی از 

حركت كلسيم در درون گياهان بسيار كند بوده و به دليل است.  كمبود عنصر كلسيمعوامل اصلی اين عدم تعادل، 

پذير می باشد. كلسيم از طريق آوندهاي چوبی امکان محصور شدن آن در واكوئل ها حركت آن در درون گياه فقط

جذب شده به اين طريق در برگ ها تجمع يافته و به هنگام تجزيه برگی نيز، غلظت كلسيم در برگ ها در حد 

شود و ميوه نيز درشت تر و نياز بيشتري به كلسيم دارد، تبخير از ولی در تابستان كه هوا گرمتر می ،كفايت باشد

ه مراتب بيشتر از سطح ميوه ها بوده و به همين دليل آن مقدار كمی از كلسيم كه توسط آوندهاي چوبی سطح برگ ب

 يا و بحرانی غلظت از باالتر حتی) ها برگ در كلسيم غلظت بودن باال عليرغم و  به ميوه می رسيد نيز كاهش يافته
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عارضه  ،سيم بسيار فراوان در خاكهاي ايرانوجود كل بااز اين رو  .شود می كلسيم كمبود دچار ميوه( كفايت حد

 از ديگر علل اين عارضه .تلخی به وفور در باغات ميوه ديده می شود

 گردد.می در آوندها كلسيمكاهش تحرک كه موجب  وجود نوسانات آبياري 

 موجب افزايش عارضه  به دليل عدم جذب كلسيم كافی چيدن ميوه ها به صورت نابالغ و قبل از رسيدن

 هد شد.خوا

  و كاهش ميزان سبب بزرگ شدن غير نرمال ميوه ها  زيادو آبياري بيش از اندازه با نيتروژن  كوددهی

 .(5981)حاج نجاري،  كلسيم خواهد شد

  تعداد كم ميوه بر روي درخت و اگر تحت اين شرايط، كود ازته نيز به مقدار زياد مصرف شود، درخت به

 )et alc Jemri ,نمايد هاي در حال رشد جلوگيري می سمت رشد رويشی رفته و از انتقال كلسيم به ميوه

2016) . 
 عالئم

به مرور زمان اين لکه ها حالت فرو رفته در ابتدا به صورت ظهور نقاط قهوه اي كوچک  روي سطح ميوه است كه    

. شيوع آن در قسمت انتهاي كاليکس ) فرورفتگی كاسه مانند ميوه( شديدتر است. در شوندكرده و تيره می پيدا 

گردد. اين عارضه اي، خشک و چوب پنبه اي مشاهده میگ قهوهها، گوشت ميوه به رنمحل لکهاز پوست برداري 

باشد، در بعضی از ارقام در  كه عارضه شديدگردد اما زمانیمعموالً پس از برداشت ميوه روي ميوه ها مشاهده می

هاي روي درختان نيز قابل مشاهده است. شدت شيوع عارضه در بعضی از باغات بيشتر  است و نحوه مديريت ميوه

 تواند دخيل باشد. ارقام سيب گلدن دليشس )زرد لبنانی( و گرانی اسميت در مقايسهباغ در كاهش شدت عارضه می

 . (6)شکل  .(Dart, 2004)به اين عارضه حساسيت بيشتري دارندبا رقم رد دليشس )قزمز لبنانی( 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Tomislav_Jemric2
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 (مولف ) عکس از لکه تلخی در رقم رد دليشس -6شکل 

 های کنترلروش

افزايش  ،  موجبزودتر يا ديرتر از زمان رسيدنبرداشت  صورت گيرد. ستی برداشت آنبايبعد از رسيدن ميوه       

 در چون ،شودخودداري  ،شود خاک  pHكاهش  هرگونه كودي كه سببمصرف از  خواهد شد.لکه تلخی عارضه 

د در درختان سيب رقيب هاي نقاط رويشی يا شاخه هاي سبز در حال رش .كرد خواهد ايجاد اختالل كلسيم جذب

با انجام  شوند. بنابراين،كلسيم به داخل ميوه میسرسختی براي جذب كلسيم در مقابل ميوه هستند و مانع از جذب 

رده و همچنين در زمان هرس زمستانه از هرس هاي تابستانه متعادل از رشد بيش از حد رويشی درخت جلوگيري ك

شدي آتی خواهند شد، اجتناب كه منجر به نقاط رشد رويشی زياد در فصل ر ايجاد برش هاي متعدد و غير ضروري

 درشتی و از انجام تنک ها وهرس هاي شديد درختان در زمستان كه در نهايت اين دو سبب كاهش محصول گردد.

 اندازه به ها ميوه كه خرداد اواخر نوبت از 1الی  9در  پاشی درختان با كلسيم محلول .شود خودداري، دشدنخواه آن

 0-9در محلول كلسيم  بالفاصله بعد از برداشتغوطه ور نمودن ميوه ها  انجام شود. هستند تا قبل از برداشت فندق

 .(Dart, 2004) نيز درافزايش جذب كلسيم و كاهش اين عارضه موثر است درصد

 Cork spot) (لکه چوب پنبه ای  -2-1-2

دراين  شود.موجب كاهش كيفيت و بازارپسندي ميوه می وژيکی است كهاي سيب عارضه فيزيوللکه چوب پبنه      

و درنهايت اين لکه ها بزرگ شده و به حالت  شدههاي فرورفته سبز رنگی در بخش بيرونی ميوه ظاهر  عارضه  لکه

شته مراحل رشد و توسعه ميوه ادامه دا طیممکن است از خردادماه شروع و در عارضه  آيند.اي درمیچوب پنبه

 .)(Roper, 2004 باشد

 اهمیت و خسارت

 گيرند.ها و خصوصاً تگرگ اشتباهی می اوقات اين عارضه را با خسارت ناشی از آفات و بيماري یباغداران گاه     

شوند قابل خوردن هستند، ولی به دليل ظاهر غير جذاب ميوه، مشتري اگرچه سيب هاي كه دچار اين عارضه می
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اين عارضه بيشتر روي بعضی از ارقام سيب ازجمله يورک ايمپريال و ها را ندارند.اين نوع سيبتمايلی براي مصرف 

  شود.گلدن دليشس ديده می

 علل 

پائينی هستند و در باغاتی كه رشد رويشی شديدي دارند، بيشتر  pHهاي كه داراي شيوع اين عارضه در خاک      

كلسيم باشد. . ميزان كلسيم در ميوه هاي مبتال پايين میخوردبه هم میه اين عارضه تعادل عناصر غذايی ميودر  است.

در تقسيم سلولی نقش دارد و در شرايط كمبود كلسيم، يک ماه پس از اتمام تقسيم سلولی طبيعی، هسته سلول ها 

شود و توده  سته ها ديواره سلولی پاره میبدون تقسيم سيتوپالسم سلولی شروع به تقسيم نموده و در اثر فشار ه

 .)(Roper, 2004گردداي تشکيل میچوب پنبه

 عالئم

عالئم اين عارضه . ممکن است در هر بخشی از ميوه ظاهر گرددلی و ،شودعارضه در بخش بيرونی ميوه ديده می      

 هب بود خواهد متفاوت رقم نوع و  در ابتدا يک سري نقاط قهوه اي رنگ كوچکی هستند كه بسته به نوع محصول

 شد، خواهد پنبه چوب شکل به ميوه داخل در ها لکه اين زير ، كنند می پيدا رفته فرو حالت ها لکه اين زمان مرور

اين عارضه ممکن است از خرداد ماه شروع  (Lotez, 2005).شوند يره پيدا كرده و سياه رنگ میت حالت نهايت در

   .(2)شکل   در طول مراحل رشد اوليه ميوه ادامه پيدا نمايدوشده 

 

 

  (http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/fact) اي در سيبعارضه چوب پنبه -2شکل 

 

file:///C:/Users/Hossein/Desktop/(http:/www.omafra.gov.on.ca/english/crops/fact)
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 های کنترلروش

شی با كودهاي كلسيم از اين عارضه جلوگيري می نمايد. مديريت صحيح تغذيه خصوصاً  كلسيم و بر. محلولپا    

ها )بيشتر كلسيم به طرف جلوگيري از رشد رويشی شديد شاخه ها با كاهش مصرف كودهاي نيتروژنه، حذف نرک

در افزايش كلسيم ميوه و كاهش اين عارضه گردد(  با هرس سبز در اواخر تير ماه و اوايل مردادماه آنها منتقل می

 .(Lotez, 2005)باشدموثر می

 (Superfical scald)اسکالد) سوختگی( سطحی میوه  -2-1-3

ميزان حساسيت به اين  .و به عنوان سوختگی سردخانه مشهور است گرددسردخانه ايجاد میاين عارضه در     

 عارضه  به رقم، محيط رشد درخت و نحوه مديريت باغ است بستگی دارد. 

 علل

 Rudell)استو اكسيد شدن آن تركيب بنام آلفا فارنسن در اليه كوتيکولی روي پوست ميوه ناشی از تجمع يک     

et al., 2008) . هايی كه هوا قبل از برداشت گرم و خشک باشد، ميوه ها نارس برداشت شدت شيوع آن در سال

تهويه سردخانه ضعيف شوند و در  ميوه هايی كه غلظت كلسيم ميوه پايين است، بيشتر است. همچنين اگر وضعيت 

 .(Zanella, 2003) باشد، عارضه تشديد می شود

 عالئم

عالئم تنها روي پوست ميوه و بصورت لکه هايی سطحی و به رنگ قهواي روشن تا تيره كه يکنواخت بوده و    

شود. از ميوه كه در سايه است ايجاد میاغلب روي بخشی  ئمشود. اين عالرزي با مناطق سالم ندارد ديده میم

 9در عرض  يابد  به گونه اي كه معموالً ه فزايش میهمچنين شدت اين عارضه پس از  انتقال ميوه به بيرون سردخان

  .(9)شکل  شودهاي مبتال ظاهر میاي  بزرگی در سطح پوست ميوههاي قهوهروز پس از انتقال، بخش 2تا 
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  fruits)-tree-of-storage-and-(https://extension.umaine.edu/fruit/harvest اسکالد سطحی سيب -9شکل 

 

 روشهای کنترل

مواد آنتی اكسيدانی مانند دي فنيل پاشی يا غوطه ور نمودن ميوه ها در محلولاين عارضه ترين راه كنترل مهم      

از برداشت ميوه مصرف  بايد حداكثر تا يک هفته بعد هابراي تاثير مناسب آنتی اكسيدان باشد.می (DPA)آمين 

ولی ممکن است  ،تركيب اتوگزيکوين نيز روي برخی ارقام موثر بوده  .(KyuJung and Watkins, 2008)گردند

سنس جلوگيري از توليد آلفا فارن AVGاستفاده از تركيبات ضد اتيلن از جمله  به تعدادي از ارقام آسيب وارد نمايد.

در كنترل اين عارضه موثر  برداشت ميوه در زمان مناسب )مرحله بلوغ( و تهويه مناسب داخل سردخانه نيز نمايد. می

هستند. حساسيت رقم گرانی اسميت  به اين عارضه باال بوده و ارقام فوجی و رد دليشس داراي حساسيت متوسطی 

 Lurie and)اسيت كمی نسبت به اين عارضه برخوردار هستندبوده و گاال، گلدن دليشس و پينک ليدي از حس

Watkins, 2012). 

  (Senecent scald) اسکالد )سوختگی( پیری -4-1-2

به مدت طوالنی در  حصولكه از نامش مشخص است، در بعضی از ارقام سيب زمانی كه ماين عارضه همچنان

 . گرددروي پوست ميوه ظاهر می، شوندسردخانه نگهداري می

 علل 

 برداشت ديرهنگام ميوه، شرايط غير استاندارد نگهداري سردخانه، نگهداري طوالنی مدت محصول در سردخانه   

(Whitaker, 2004). 

file:///C:/Users/Hossein/Desktop/(https:/extension.umaine.edu/fruit/harvest-and-storage-of-tree-fruits)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521408001427#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521408001427#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521408001427#!
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 عالئم

كه  بعداً  حالت فرورفتگی و ناهمواري با حاشيه  شدهدر اين عارضه قسمتهاي بزرگی از پوست ميوه قهوه اي      

چنين قسمت هاي عمقی گوشت ميوه نيز قهوه اي شده و دچار فساد ميگردد. برخالف و هم مشخصی پيدا می كنند

دير انجام شده و اند و برداشت آنها هدر معرض آفتاب بودكه اسکالد سطحی، اسکالد پيري در قسمتهايی از ميوه 

، گاال  لدن دليشسم گارقا،  ظاهر می شود. شوندنگهداري میكه مدت زمان زيادي در سردخانه همچنين ميوه هاي 

 .(8)شکل  (Whitaker et al., 2009) هستندبه اين عارضه حساس  و جوناگلد

   

  export)-(http://tfrec.cahnrs.wsu.edu/postharvestاسکالد پيري در سيب رقم گلدن ورد دليشس -8شکل 

 

 روشهای کنترل

پاشی يا غوطه ور نمودن محلولركيبات كلسيم، پاشی با تمحلول رعايت زمان مناسب برداشت با توجه به نوع رقم،

رعايت شرايط استاندارد نگهداري ميوه در سردخانه،  (DPA)ميوه ها در مواد آنتی اكسيدانی مانند دي فنيل آمين 

 . AVG (Lurie and Watkins 2012)و  MCP استفاده از تركيبات ضد اتيلن  از جمله

 Ca scald)) سوختگی میوه بر اثر کاربرد کلسیم -5-1-2

روز قبل از برداشت و غوطه ور  00پاشی از زمان فندقه شدن ميوه تا محلولتوان با را می غلظت كلسيم در سيب 

. افزايش كلسيم موجب هاي سردخانه افزايش دادنمودن نمودن ميوه در محلول كلرور كلسيم قبل از انتقال به سالن

، اسکالد پيري، لکه قهوه اي شدن گوشت ميوه ،جمله لکه تلخیكاهش عوارض فيزيولوژيکی مرتبط با كلسيم از 
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می گردد. گرچه مصرف دزهاي باالي كلسيم موجب جذب بيشتر كلسيم می شود، اما احتمال  اي و.... چوب پنبه

 (Rosenberger, 2014). آسيب به پوست ميوه را افزايش داده و موجب سوختگی پوست می شود

 علل

به دليل داشتن خاصيت قليائی  شود اين تركيبات پاشی استفاده میبات كلسيم براي محلولزمانی كه از تركي     

 بيشتر خواهد بود. استفاده شود، ،قليائی چاه اززمانی كه  محلول تشدت قليايي گردند.موجب ايجاد محلول قليائی می

با تركيبات كلسيم موثر خواهد بود.  پاشیدماي هوا نيز يکی از عواملی است كه در افزايش سوختگی ناشی از محلول

 هاي اليه اپيدرم ميوه خواهد شد.گراد موجب افزايش تنش به سلولدرجه سانتی 01دماي باالي 

 عالئم

عالئم خسارت كلسيم اغلب روي عدسک هاي ميوه قايل مشاهده است و  در حالت شديد به كل پوست ميوه        

مجاور عدسک ها به  بخش هاي پوست ميوه به رنگ سبز باشد.ممکن است در بعضی نواحی آسيب وارد می نمايد. 

 . (50)شکل  نمايندرنگ قهوه اي و يا سياه درآمده و ممکن است حالت فرورفتگی پيدا 

 

  

 (https://apples.ahdb.org.uk/disorders-skin.asp)پاشی كلسيمسوختگی ناشی از محلول -50شکل 

 

 های کنترلروش

پاشی براي  در محلولكلسيم پاشی كلسيم متغيير است و لذا دزحساسيت ارقام ميوه به خسارت ناشی از محلول     

دازه گيري گردد و در صورت آن ان pHدر هنگام تهيه محلول كلسيم، بايد  باشد. تفاوتمبايستی ارقام متفاوت 

از آب هاي كه داراي كيفيت مناسبی  استفاده شود. pHقليائی بودن بايد از سركه يا اسيد سيتريک براي پائين آوردن 

  پاشی در هواي خنک صبح و يا عصر صورت گيرد.پاشی استفاده شود و محلولهستند براي محلول

file:///C:/Users/Hossein/Desktop/(https:/apples.ahdb.org.uk/disorders-skin.asp
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 (High Storage huimidity)سردخانه  رطوبت زیاد -2-1-6

كه گردش هوا يکنواخت نباشد روي سطح ميوه و ديوارها به درصد در صورتی 81هاي نسبی باالتر از  رطوبت  

سلولهاي پوست ميوه آب زياد جذب نموده و متورم می شوند و در اثر فشار وارده، در  صورت شبنم درآمده و

هاي قارچی موجب رشد و نمو بيماري د می شود.نهايت بافت ميوه دچار تركيدگی شده و روي ميوه تركهائی ايجا

 . (5986رضائيان، خادم ) گرددمی در بخش هاي آسيب ديده

 عالئم

هايی در محل  رشد در صورت ادامه اين وضعيت، تركها عميق تر شده وقارچهاي ريز در پوست ميوه و ظهور ترک

دامنه تغييرات دما هم زياد و باال   سردخانه  اگر رطوبت نسبی شوند.كرده و موجب پوسيدگی ميوه میها رشدترک

ها و در نهايت افزايش پوسيدگی ها به ميوه و جعبهموجب حمله كپک ،و در نتيجهايجاد شبنم روي محصول  ،باشد

  .(55)شکل  (. 5986تفتی،  گلشن) خواهد شد

 
 ترک خوردگی رقم گلدن دليشس ناشی از -55شکل 

 (http://tfrec.cahnrs.wsu.edu/postharvest-export)  رطوبت باالي سردخانه 
 روشهای کنترل

درصد باشد . سيستم گردش هوا بايد به صورت يکنواخت باشد تا مانع  81ميزان رطوبت داخل سالن ها نبايد بيشتر از 

ها به صورت  هاي سيب بايد طوري باشد كه توزيع هوا بين بسته طرز چيدن بسته کيل شبنم روي ميوه شود.تش

ود. و از ايجاد زواياي مرده ) جايی كه هواي سرد به اندازه كافی به آن نرسد ( جلوگيري ش يکنواخت انجام گيرد

  .(5996، بهبهانی و مرادي : 5986تفتی،  گلشن)

 

 

 

file:///C:/Users/Hossein/Desktop/(http:/tfrec.cahnrs.wsu.edu/postharvest-export)
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 (Low Storage huimidity) م سردخانهرطوبت ک -2-1-7

با كاهش . اختالف بين فشار بخار محصول و هوا در سردخانه معموال تابعی از رطوبت نسبی و سرعت هواست

و ميوه ها به دليل از دست دادن آب، دچار  افزايش می يابدشدت دفع رطوبت هوا، رطوبت نسبی و افزايش سرعت 

 (.5986 رضائيان،خادم )گردندچروكيدگی می

 عالئم

كه ميزان رطوبت نسبی هوا كمتر از در ارقامی كه داراي پوست نازكی هستند از جمله رقم گلدن دليشس، زمانی    

درصد باشد و سرعت چرخش هوا هم زياد باشد، پوست ميوه به تدريج رطوبت خود را از دست داده و محتوي  80

.  (Beaudry, 2011)گردندار پالسموليز و چروكيدگی میهاي پوست دچآب نسبی آن كاهش پيدا نموده و سلول

كاهش آب خود را ازدست داده و وزن ميوه به تدريجهاي گوشت ميوه نيزسلول اين وضعيت،در صورت تداوم 

    .(50)شکل  (. 5986رضائيان، خادم )يابدگيري میمچش

  
 چروكيدگی ارقام گلدن و گرانی اسميت ناشی از  -50شکل 

  (از مولفعکس ) ائين سردخانهرطوبت پ

 روشهای کنترل

زيرا كم شدن رطوبت نسبی باعث  .درصد كمتر باشد 80رطوبت نسبی در سالن اصلی نگهداري سيب نبايد از     

هاي رطوبت ساز مناسب استفاده توان از دستگاهها می گردد. براي افزايش رطوبت داخل سالنمیافزايش تبخير 

نظيم ميزان رطوبت نسبی هوا به صورت اتوماتيک صورت گيرد تا در صورت كاهش ميزان نمودو بهتر است كه ت

هاي توليد رطوبت قبل از پژمردگی پوست ميوه، رطوبت مناسب را توليد نمايند. كنترل دما نيز در رطوبت، دستگاه

وبت ميوه خواهد دوده استاندارد هر رقم مهم است، زيرا افزايش دما هم موجب افزايش تبخير و كاهش رطمح

 .,Krishnakumar) (2002 شد

 

https://www.researchgate.net/profile/Krishnakumar_T
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 عوارض مرتبط با گوشت میوه -2-2

 (Water core)آب گزیدگی -1-2-2

ش سيب در هنگام برشود. كه به آن عسلک گوشت هم گفته می  سيب استژكی دريکی از عوارض مهم فيزيولو   

عارضه، كل گوشت ميوه به صورت  شدتشود. در صورت هاي خيس در داخل ميوه ديده میبه صورت بخش

توان در گردند، عمر انباري كمی داشته و نمیهاي كه به اين عارضه مبتال میميوه گردد.یعسلک مشاهده م

  .(Roper, 1999)سردخانه نگهداري نمود

 علل 

ميوه، باال بودن ميزان نيتروژن و بور و پايين بودن كلسيم ميوه از جمله عوامل ايجاد كننده باال بودن نسبت برگ به     

آب گزيدگی هستند. تنک كردن شديد ميوه و در معرض قرار گرفتن آنها به دماي باال، موجب تشديد آن می شود. 

بيشتر به اين  ،ز حد رسيده باشندو يا بيش ا درشت بودهسيب هايی كه در معرض نور مستقيم خورشيد قرار دارند يا 

رد دليشس و جاناتان از جمله ارقامی هستند كه بيشترين حساسيت را به واتركور نشان ارقام  .بيماري حساس هستند

 .(Beaudry, 2014)می دهند

 عالئم

دستجات  بيشتر در محلشفاف، هاي گوشت ميوه ايجاد شده و اين لکه در اي شيشه و پراكنده خيس هاي لکه

، قسمت بزرگی از گوشت ميوه ممکن است شفاف در موارد پيشرفته شود.ديده میآوندي نزديک تخمدان سيب 

 ترين رايج باشدكهمی سوربيتول باالي محتواي شيره از سلولی بين فضاهاي شدن پر دليل به وضعيت اينشوند. 

ص نبوده مگر اينکه سيب قاچ شود. در اين بيماري معموال در ظاهر ميوه قابل تشخي.است درگلسرخيان انتقال قند

حالت پيشرفته بيماري، پره هاي تخمدان سيب دليشس ممکن است سياه شده و در پوست ساير ارقام ممکن است 

در صورت وجود عارضه شديد در ميوه، نگهداري در سردخانه وضع را بدتر خواهد . لکه هاي شفاف آشکار شود

ت ها مبتال شده باشند عالمت ناشی از واتركور احتماال در سردخانه از بين كرد ولی تنها اگر قسمت كوچکی از باف

ميوه هاي درشت بيشتر دچار اين عارضه می گردند. شيوع عارضه در مرحله قبل از برداشت، موجب  .می روند

خمير شده ، ، داراي بو و مزه تهستند توسعه مناطق آب گزيده در گوشت ميوه می شود و ميوه هاي كه شديداً مبتال

 .   (59)شکل  (Tancred, 2011)هستند
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 (از مولفعکس آب گزيدگی سيب رقم رد دليشس ) -59شکل 

 

 روشهای کنترل

جلوگيري از برداشت دير هنگام محصول است. با رسيدن ميوه به مرحله بلوغ، بايد نمونه  ،موثرترين روش كنترل

ميزان آب  هاي باكه داراي ميوه هايی، برداشت شود. جعبهبرداري صورت گرفته و ميوه قبل از توسعه آب گزيدگی

عرضه ايستی سريعاً براي مصرف به بازارو ب نمودنبايد در سردخانه نگهداري  هستند،متوسط و يا شديدگزيدگی 

 روز قيل از برداشت ميوه در 00پاشی با كلسيم در مراحل رشد فنولوژيکی ميوه از مرحله فندقه شدن تا محلول شوند.

باشد. مديريت آبياري و جلوگيري از خشک و خيس شدن شديد خاک بوسيله آبياري منظم كاهش عارضه موثر می

   (Tancred, 2011).باشداي در كنترل عارضه دخيل میو اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار قطره

  (Brown Heart) گوشت قهوه ای شدن داخلی  -2-2-2

داخل  ت دير هنگام، ميوه هاي درشت و زياد رسيده و غلظت باالي دي اكسيد كربناين عارضه در اثر برداش     

 .(Vanoli et al., 2011)و جاناتان ايجاد می گردد نامی مانند كوكس ارنج پيپين، برابردر ارق سردخانه سالن

 علل 

در در داخل سردخانه  در ميوه هاي درشت و زياد رسيده ديده می شود. زمانيکه اي شدن داخلی گوشتقهوه     

هرچه غلظت دي  .(Saquet, 2003) درصد باشد نيز ايجاد می گردد 5بيشتر از  (co2)غلظت گاز دي اكسيد كرين 

اكسيد كربن بيشتر باشد شدت عارضه بيشتر خواهد شد. شدت اين عارضه از فصلی به فصل ديگر و از باغی به باغ 

نيست ولی تعدادي آن  را به هواي خنک، رطوبت و نيتروژن باال ديگر متغيير است. داليل اين تغييرات مشخص 

 .(Vanoli et al., 2011)نسبت می دهند
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 عالئم

 می باشد. (core)عاليم آن عبارت از تغيير رنگ گوشت ميوه به رنگ قهوه اي خصوصاً در نزديک هسته     

از نقاط كوچک قهوه اي تا قهوه اي شدن مناطق قهوه اي شده داراي حاشيه كامالً واضح هستند. عاليم ممکن است 

زير پوست ميوه ظاهر گردد. در اين عارضه ميوه هاي مبتال سفت هستند و اين مسئله  تمام گوشت ميوه درست

موجب تشخيص اين عارضه از ساير عوارض توام با قهوه اي شدن گوشت می شود. عاليم در اوايل نگهداري ميوه 

زمانيکه كل گوشت دچار اين عارضه شد، يک اليه سالم ت زمان افزايش می يابد. در سردخانه ايجاد شده و با گذش

و سفيدرنگ از گوشت  زير پوست ميوه باقی می ماند. عالئم عارضه در داخل سردخانه توسعه يافته و با افزايش 

اين عارضه  از آن جاييکه .(Schotmans et al., 2005) مدت نگهداري در سردخانه شدت عارضه افزايش می يابد

عمدتاً در درون گوشت ايجاد می شود و بخش بيرونی را تحت تاثير قرار نمی دهد، معموالً خريداران متوجه آن 

 . (54)شکل  نشده و در نتيجه، روي اعتماد آتی آنان تاثير منفی خواهد گذاشت

 

 (www.omafra.gov.on.ca) اي شدن گوشت سيبقهوه -54شکل 

 کنترلهای روش

ميوه بايد در زمان مناسب برداشت شود تا از رسيدن زياد آن  بايستی خودداري گردد.از تاخير در برداشت ميوه      

ي اتمسفري بايد دما هادرسردخانه شود.ه در سردخانه اتمسفري نگهداري میكخصوصاً زمانی ،جلوگيري شود

درصد بماند و از تجمع و خسارت آن جلوگيري می 5كمتر از  co2يريت شود تا غلظت گاز تهويه به خوبی مدو

، جريان مناسب هوا داخل اتاق هاي سردخانه وجود داشته باشد. co2براي جلوگيري از تجمع گاز  همچنين  شود.

-د، ميزان گاز كربنيک میمناسب باشگراد و يا بيشتر برسد و وضعيت تهويه نادرجه سانتی 9كه دماي ميوه به زمانی

http://(www.omafra.gov.on.ca)/
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بعد از واكس زنی و كنيد و در صورت انجام، . از واكس زدن شديد ميوه خودداريتواند به آستانه خسارت برسد

 .(Saquet et al., 2003)، از خنک كردن سريع ميوه خودداري شودبسته بندي

 (Frosting)یخ زدگی در سردخانه -2-2-3

دمايی كه موجب عارضه يخ  .سانتيگراد تنش يخ زدگی گفته می شودصدمات ناشی از دماي زير صفر درجه 

تا  -0/0زدگی در سيب ها می شود بستگی به رقم، فصل و ميزان محصول درخت دارد. بيشتر ارقام سيب در دماي 

آسيب ناشی از يخ زدگی متغير است. گوشت ميوه ممکن است بر اثر رفع انجماد درجه سانتيگراد يخ می زنند. -9/0

  (Watkins and Jackie Nock, 2004). هوه اي و آبکی شودق

 

 اهمیت و خسارت

بايد هرچه سريعتر  گردند وهاي سردخانه دچار فساد میيج در سالنربه تد سيب هاي يخ زده سريعاً رسيده و      

زدگی شديد باشد،  در صورتی كه خسارت يخ روانه بازار مصرف نمود.و نموده نسبت به تخليه آنها از سالن ها اقدام

دور  ستیباي هاي آسيب ديدهميوه نخواهند داشت وقابليت فروش در بازار را ها نامطبوع شده و طعم و بوي سيب

 ريخته شوند. 

 علل

در داخل بافت ها و نسوج گياهان كريستال هاي يخ تشکيل می شود و باعث انجماد آب در  يخ زدگیدر اثر      

يخ زدگی آب بين سلولی باعث منفی تر شدن پتانسيل آب بين سلولی نسبت به درون  .فضاي بين سلولی می گردد

سلول می شود. با توجه به اينکه آب از مکان داراي پتانسيل بيشتر به طرف مکان داراي پتانسيل كمتر حركت می 

با گرم شدن  .ندمی باشد حركت می ك كمتر كند، بنابراين آب درون سلول به فضاي بين سلولی كه داراي پتانسيل

با توجه به اينکه سلول ها جهت تنظيم فشار بايد آب جذب كنند و اين جذب  ذوب شدن يخ سلول ها، سالن ها و

 فشار وارده، درنتيجه باعث باال رفتن فشار تورگر)فشاري كه در اثر ورود آب به واكوئل ايجاد می شود( می شود،

 دناز بين می رو ءبر اثر پارگی غشا هاو سلول دنشونقطه پاره میاز چند و  شدهآسيب دچار غشا هاي سيتوپالسمی 
.(Watkins and Jackie Nock, 2004). 

 عالئم

زدگی به صورت قهوه اي و شفاف شدن پوست ميوه تا قهوه اي شدن گوشت ميوه به صورت عمقی م يخئعال     

سعه يابند، طعم ميوه تلخ شده و در هنگام متغيير هستند. ممکن است حفره هاي خشک و قهوه اي در داخل ميوه تو
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عالئم با توجه به رقم و مدت زمان نگهداري در دماي  (Moran et al., 2009). برش بوي تخمير به مشام می رسد

 .(51)شکل  پايين آستانه تحمل متفاوت است

 

  

 (http://tfrec.cahnrs.wsu.edu/postharvest-export) زدگی سيب رقم رد دليشس در سردخانهيخ -51شکل 

 روشهای کنترل

 صفر تا يکدماي  و معموالً كرددرجه سلسيوس نگهداري  -5كمتر از  نگهداري ارقام مختلف سيب نبايد دماي      

ميوه بسياري از ارقام سيب اگر براي مدت طوالنی در دماي صفر  (.5982، آقاخانی) شود لسيوس توصيه میدرجه س

ا درجه 5ارقام رد دليشس و گلدن دليشس در دماي ميوه  و يا زير صفر نگهداشته شود، دچار يخ زدگی خواهند شد.

اگر  است.امر مستلزم گردش يکنواخت هوا  ماه قابل نگهداري هستند ولی اين 6ا  9مدتهاي طوالنی  راي سلسيوس ب

در بعضی موارد بهتر است اينگونه سيب ها را جابجا نکرده و بهترين  .دماي مركز سيب در دماي نقطه انجماد باشد

رفع انجماد . كار اين است تا دماي ميوه از نقطه انجماد باالتر نرفته و تا كامالً رفع انجماد نشده اند به آنها دست نزد

ته زمانی موثر است كه يخ زدگی سيب ها كم باشد به هر حال اگر ميوه ها كامال يخ زده باشند فرقی نمی كند آهس

 (.5982)آقاخانی،  چگونه رفع انجماد شوند زيرا آنها خراب و فاسد خواهند شد
 

 نتیجه گیری

بايد ب در باغات احداث شده شت ميوه سيبراي پيشگيري و يا كاهش عارضه هاي فيزيولوژيکی قبل و بعد از بردا   

از  و اقدام نمودهاي هرز ها و كنترل علف، بيمارياري، تغذيه، هرس، مبارزه با آفاتمديريت صحيح آبينسبت به 

مد نظر قرار دادن كليه  و مکان يابی صحيح مطالعه و سيب ضمن جديد باغاتو احداث براي توسعه  طرفی

بايستی باغ را با روش علمی و همچنين ، خودداري نمود ر مناطق نامساعدباغ سيب د احداثاز فاكتورهاي فنی الزم،

file:///C:/Users/Hossein/Desktop/(http:/tfrec.cahnrs.wsu.edu/postharvest-export/physiological-disorder
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از مواجه شدن باغ با تنش هاي زنده و غير زنده  و كردهبرداشت  در زمان صحيح را ميوه سيبه و نمود صحيح اداره
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 رم:باغدار محت

مدیریت صحیح آبیاری، تغذیه، هرس، مبارزه با آفات ، 

ضمن افزایش   ،های هرز در باغها و کنترل علفبیماری

 وری، عوارض فیزیولوژیکی قبل و بعد از برداشت میوهبهره

 .بخشدبهبود می کیفیت انبارمانی میوهو دادهکاهش را سیب


