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افت كيفيت در گلهاي رز بسته بندي شده به لحاظ آلودگي

 

  
Botrytis Cinerea كه به رژيم حرارتي و طرح بسته بندي ارتباط دارد.

 

  
چكيده

 

  
نوع جعبه، بسته بنداي شده بودند، بـا توجـه بـه آلـودگي      ۵اثر طرح بسته بندي و درمان دما بر كيفيت گلهاي رز كه در 

بـر روي گلهـايي    B.Cinerea افزايش قابـل مالحظـه لكـه   . مورد بررسي قرار گرفت.) Botrytis Cinerea(قارچ 
ميزان آلودگي گلهاي دوبـاره گرمـا دهيـي شـده از     . مشاهده شد كه سرما و دوباره گرما را در جعبه، تجربه كرده بودند

لهايي كـه مسـتقيماً بعـد    گ. درصد بود ۳۰درصد در نوسان بود در حاليكه ميزان آلودگي گلهاي درمان نشده،  ۹۵تا  ۴۲
از دوره سرمادهي از جعبه خارج شدند و فوراً در گلدان قـرار گرفتـه شـدند، در اكثـر مـوارد، سـطح يكسـاني از جعبـه         

تـأثير مهـم   . خارج شدند و فوراً در گلدان قرار گرفته شدند، در اكثر موارد، سطح يكسـاني از لكـه را نشـان داده بودنـد    
جعبه هايي با سوراخ هاي تهويه بـزرگ و تهويـه هـواي مـوثر در اطـذاف      . بالكه، پيدا شد طراحي بسته بر نسبت گلهايي

جوانه، پراكندگي آب تراكم بر روي گلهاي بسته بندي شده را توسعه داد و بنابراين شانس جوانه زني اسپورها را پـايين  
 ۶۲بازرگـاني اسـتفاده مـي شـوند، بـه      درصد گلهاي آلوده شد، در حاليكه جعبه هايي كه بـه طـور    ۴۲و منجر به . آورد

درصد گلهاي آلوده انجاميد كه به طور قابل مالحظه اي متفاوت از آلودگي بود كه توسط گلهاي درمـان نشـده، نشـان    
اين نتايج، نشان مي دهند كه طرح بسته بندي مي تواند به عنوان ابزاري عملي براي كنترل آلودگي قارچ . داده شده بود

.به كار رود

 

  
، گل رز، بسته بندي، كيفيت گلBotrytis Cinerea: ژگان كليديوا

 

  
۱

 

مقدمه -

 

  
سـواي جلـوگيري از صـدمات مكـانيكي، بسـته      . بسته بندي، ابزاري براي كنترل كيفيت گل در زنجير توزيـه مـي باشـد   

محافظت مـي  بندي به عنوان مانعي بين شرايط داخل و خارج بسته عمل مي كند و گلها را از شرايط نامطلوب خارجي، 
تاثير بسته بندي بر كيفيـت گـل، از   . كند و اين امكان را فراهم مي كند كه هواي كمي در داخل بسته وجود داشته باشد

مطالعات فيزيولوژيكي بر اثر دمـا، رطوبـت، غلظـت    . نقطه نظر مهندسي فيزيولوژيكي و اقليمي مورد مطالعه قرار گرفت
يكه مطالعات ديگر رفتار ترموديناميكي گـل هـاي بسـته بنـدي شـده را مـورد       اتيلن بر كيفيت گل، متمركز است در حال

تحقيقات كمي در مورد نقش بسته بندي در توسعه آلودگي قارچ ها بعمل آمده است، كـه يكـي   . بررسي قرار مي دهد
نجيـره  مشكالت قـارچي اغلـب از پراكنـدگي ز   . از بزرگترين تهديدها براي كيفيت گونه هاي مختلف گل ها مي باشد

و اين مـي تـوان باعـث    . مطرح مي شود كه در آن گلهاي بسته بندي شده غالباً با رژيم هاي دمايي متغيري مواجه هستند
 كوليتوالرهاي مختلـف گـل رز، بـراي مثـال    . متركم سازي بخار آب بر گلها و بدينوسيله باعث جوانه زني اسپورها شود

Sweet Promise ، Madelon وMelody به آلودگي با قارچ ،Botrytis Cinerea   بسيار حساس مـي باشـند .
مطالعــات فيزيولــوژيكي اخيــر نشــان داده اســت كــه طراحــي بســته بنــدي مــي توانــد ابــزاري بــراي كــاهش آلــودگي    

B.Cinerea در اين مقاله، آزمايشاتي را با گل هاي رز گزارش كرده ايـم  . با كنترل رطوبت آزاد بر روي گل ها باشد
رفتــار . بــا اســتفاده از طرحهــاي مختلــف جعبــه، در معــرض ســرمادهي و درمــان دوبــارخ گرمــادهي قــرار گرفتنــد كــه 

ترموديناميك طي درمان، مثبت گرديد و اثر بـر كيفيـت گـل، بـا آزمايشـات عمـر گلـداني، بـا توجـه، خـاص بـه لكـه             
B.Cinerea تعيين گرديد ،.

 

  


