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 .باشد می مرکبات سبز کپک کنترل در سیر اسانس همچنین و نیکل و

 

 مرکبات سبز، کپک گیاهی، اسانس نانوذره،: کلیدی های واژه

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 أ

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                        عنوان

 مقدمه:اول فصل

 2 ...................................................................................................................................... مقدمه

 منابع یبررس:دوم فصل

 5 ............................................................................................................................ منابع یبررس

 7 .................................................................................................... یشناس اهیگ مشخصات-2-4

 8 .......................................................................................................... یزراع یها یژگیو-2-2

 3 ........................................................................................ مرکبات شیرو و کاشت مناطق-2-9

 3 ................................................................................................. رانیا زیخ مرکبات مناطق-2-1

 40 .......................................................................................................... یکشاورز تیاهم-2-5

 40 ......................................................... ییایمیش باتیترک و ییدارو خواص ،ییغذا ارزش-2-7

 44 .......................................................................................... برداشت از پس یها یماریب-2-8

 49 ........................................................................................ مرکبات یآب وکپک سبز کپک-2-7

 41 ............................................................................................................ یآب کپک -2-7-4

 45 ............................................................................................................. سبز کپک-2-7-2

 Penicillium ............................................................................. 47 قارچ اتیخصوص-2-7-9

 47 ............................................................................................................................ کنترل-2-3

 24 ........................................................... ییغذا عیصنا و یکشاورز علوم در نانو یفناور-2-44

 22 ......................................... خطر کم و موثر یها کود و سموم دیتول در نانو یکاربردها-2-42

 22 .................................................................................. یپزشک اهیگ در نانو یکاربردها -2-49

 29 ...................................................................................................... یاهیگ یها اسانس-2-41

 ها روش و مواد:سوم فصل

 90 .................................................................................................................. قارچ کشت ی4ی9

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ب

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                         عنوان

 90 .................................................................................................................. اسانس هیته ی2ی9

 94 ................................................................................................ ها اسانس یسنج ستیز-9-9

 94 .......................................................................................................... یکلن تعداد ی4ی9ی9

 94 ............................................................................................................ یکلن رشد ی2ی9ی9

 92 ............................................................................................ ها قارچکش یسنج ستیز-9-1

 92 ........................................................................................................... یکلن تعداد-9-1-4

 92 ............................................................................................................ یکلن رشد-9-1-2

 99 ................................................................................................ ذرات نانو یسنج ستیز-9-5

 99 ........................................................................................................... یکلن تعداد-9-5-4

 99 ............................................................................................................ یکلن رشد-9-5-2

 99 .................................................................................................. یآمار لیتحل و هیتجز- 9-7

 جینتا:چهارم فصل

 97 ................................................................................................... یاهیگ یها اسانس اثر-1-4

 97 ........................................................................................................... ریس اسانس-1-4-4

 93 ......................................................................................................... گردو اسانس-1-4-2

 14 ............................................................................................................ .ها قارچکش اثر-1-2

 14 ........................................................................................................ مانکوزب اثر-1-2-4

 17 .............................................................................................. نتیفل قارچکش اثر-1-2-2

 54 ................................................................................................................ ذرات نانو اثر-1-9

 54 .......................................................................... مس ذره نانو یکلن تعداد و رشد -1-9-4

 51 .......................................................................... آهن ذره نانو یکلن تعداد و رشد -1-9-2

 57 .......................................................................... کلین ذره نانو یکلن تعداد و رشد( 1-9-9

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ج

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                        عنوان

 72 .................................................................... کونیلیس ذره نانو یکلن تعداد و رشد( 1-9-1

 75 ......................................................................... یرو ذره نانو یکلن تعداد و رشد -1-9-5

 یریگ جهینت و بحث:پنجم فصل

 80 ................................................................................................................ یاهیگ اسانس-5-4

 84 ........................................................................................................... ریس اسانس-5-4-4

 84 ......................................................................................................... گردو اسانس-5-4-2

 82 .................................................................................................................ها قارچکش -5-2

 89 ............................................................................................. مانکوزب قارچکش -5-2-4

 89 .................................................................................................... نتیفل قارچکش-5-2-2

 81 ..................................................................................................................... ذرات نانو-5-9

 81 ......................................................................................................... مس ذره نانو-5-9-4

 85 ........................................................................................................ یرو ذره نانو-5-9-2

 87 .................................................................................................. کونیلیس ذره نانو-5-9-9

 88 .........................................................................................................آهن ذره نانو-5-9-1

 88 ....................................................................................................... کلین ذره نانو-5-9-5

 88 ................................. مختلف یمارهایت یبازدارندگ یها نیانگیم سهیمقا از حاصل جینتا-5-1

 74 ...................................................................................................................................... منابع

 
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 د

 ها جدولفهرست 

 صفحه                                                                                                        عنوان

 97 ............................................................................................................................ 4-1 جدول

 98 ............................................................................................................................. 2-1جدول

 93 ............................................................................................................................ 9-1 جدول

 93 ............................................................................................................................ 1-1 جدول

 19 ............................................................................................................................. 5-1جدول

 19 ............................................................................................................................ 7-1 جدول

 17 ............................................................................................................................. 8-1جدول

 17 ............................................................................................................................ 7-1 جدول

 55 ............................................................................................................................ 3-1 جدول

 57 ..........................................................................................................................40-1 جدول

 53 ........................................................................................................................... 44-1جدول

 70 ..........................................................................................................................42-1 جدول

 79 ........................................................................................................................... 49-1جدول

 79 ..........................................................................................................................41-1 جدول

 77 ........................................................................................................................... 45-1جدول

 78 ..........................................................................................................................47-1 جدول

 
 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ه

 ها شکل فهرست

 صفحه                                                                                                        عنوان

 98 ............................................. مختلف یها غلظت در ریس اسانس یبازدارندگ درصد 4-1شکل

 97 .......................................... ریس اسانس مختلف یها غلظت در یکلن تعداد نیانگیم 2-1 شکل

 10 ...........................................مختلف یها غلظت در گردو اسانس یبازدارندگ درصد 9-1شکل

 14 ............................................................ مختلف یها غلظت در یکلن تعداد نیانگیم 1-1 شکل

 یهیا  غلظیت  درPenicillium  digitatum  قیارچ  یهیا  یکلنی  رشید  بر مانکوزب اثر( 5-1شکل

 12 ................................................................................................................... قارچکش مختلف

 جهینت در Penicillium digitatum قارچ یکلن رشد یبازدارندگ درصد نیانگیم سهیمقا  7-1 شکل

 11 ................................ .مانکوزب قارچکش( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت

 میار یت جیه ینت در Penicillium digitatum قارچ یکلن تعداد بر مانکوزب قارچکش اثر( 8-1شکل

 15 ......................................... .مانکوزب قارچکش( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با

 طیمحی  یرو کیرده  رشید  Penicillium digitatum قارچ یکلن تعداد نیانگیم سهیمقا( 7-1 شکل

 15 ....... .مانکوزب قارچکش( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت جهینت در کشت،

 یهیا  غلظت درPenicillium digitatum  قارچ یها یکلن رشد بر نتیفل قارچکش اثر( 3-1شکل

 18 .................................................................................................................. .قارچکش مختلف

 در Penicillium digitatum قیارچ  یکلنی  رشید  یبازدارندگ درصد نیانگیم سهیمقا( 40-1 شکل

 13 ............................ .نتیفل قارچکش( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت جهینت

 بیا  میار یت جهینت در Penicillium digitatum قارچ یکلن رشد بر نتیفل قارچکش اثر( 44-1شکل

 50 ................................................. .نتیفل قارچکش( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت

 طیمحی  یرو کیرده  رشد Penicillium digitatum قارچ یکلن تعداد نیانگیم سهیمقا( 42-1 شکل

 54 ............ .نتیفل قارچکش( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت جهینت در کشت،

 یهیا  غلظیت  درPenicillium digitatum  قارچ یها یکلن رشد بر مس ذره نانو اثر( 49-1شکل

 52 ..................................................................................................................... .نانوذره مختلف

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 و

 ها شکل فهرست

 صفحه                                                                                                        عنوان
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 52 ................................... .مس نانوذره( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت جهینت

 بیا  میار یت جیه ینت در Penicillium digitatum قیارچ  یکلن  تعداد بر مس نانوذره اثر( 45-1شکل

 59 ............................................................... .نانوذره( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت

 طیمحی  یرو کیرده  رشد Penicillium digitatum قارچ یکلن تعداد نیانگیم سهیمقا( 47-1 شکل

 51 ................... .مس نانوذره( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت جهینت در کشت،

 یهیا  غلظیت  درPenicillium digitatum  قارچ یها یکلن رشد بر آهن ذره نانو اثر( 48-1شکل

 55 ..................................................................................................................... .نانوذره مختلف

 در Penicillium digitatum قیارچ  یکلنی  رشید  یبازدارندگ درصد نیانگیم سهیمقا( 47-1 شکل

 57 .................................. .آهن نانوذره( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت جهینت

 بیا  میار یت جیه ینت در Penicillium digitatum قیارچ  یکلنی  تعداد بر آهن نانوذره اثر( 43-1شکل

 58 ............................................................... .نانوذره( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت

 طیمحی  یرو کیرده  رشد Penicillium digitatum قارچ یکلن تعداد نیانگیم سهیمقا( 20-1 شکل

 57 .................. .آهن نانوذره( تریل یلیم بر گرم یلیم) مختلف یها غلظت با ماریت جهینت در کشت،

 یهیا  غلظیت  درPenicillium digitatum  قارچ یها یکلن رشد بر کلین ذره نانو اثر( 24-1شکل
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 72 .............................................................................................................. .نانوذره مختلف یها
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 قدمهم
 زیر  فائو سطح آماربر اساس  مرکبات از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشند.

بر اساس این آمار ایران مقام هشتم از نظر سطح  است.  هزار هکتار 7877مرکبات در جهان  کشت

آخرین گزارش سازمان خوار بار زیر کشت مرکبات در جهان را داراست؛ همچنین بر اساس 

درصد تولید را به خود اختصاص  85کشور حدود  40کشاورزی جهانی در بین کشورهای جهان 

 (.2049فائو، )  هزار تن رتبه اول را دارا است 94800اند که در بین آنها چین با تولید  داده

جنوب هیمالیا تا برخی محققین منشاء مرکبات را جنوب شرقی آسیا و برخی دیگر نواحی 

مرکز اصلی  برمهمی دانند. هرچند شواهد تاریخی احتمال اینکه شمال شرقی هند و شمال  اندونزی

 (.4988 آن باشد را بیشتر تایید می کند) فتوحی،

که خواص دارویی داشته و در بعضی از گونه های خانواده مرکبات حاوی روغن هایی هستند 

دفع کرم معده انسان و ناراحتی های عصبی استفاده می شوند. برخی بیماری ها از جمله  درمان

های معطر مرکبات  بعالوه معرق و تحریک کننده اشتها بوده و در صنعت عطر سازی از گل

گونه ها خاصیت ضد میکروبی دارد و همچنین از آن در استفاده می شود. روغن مذکور در برخی 

اسید الکتیک، پکتین،  بر روغن ها، اسید نیتریک،تهیه مارگارین نیز استفاده می شود. عالوه 

 (. 4331دیویس و آلبرجیو ، سپترونید و الکل را نیز می توان از میوه مرکبات تهیه کرد) 

وهوای گرم و نیمه گرم رشد کرده و می توان گفت که  بدرختان مرکبات به خوبی در شرایط آ

زنده بماند. درختان مرکبات به  5/7تا  1بین  pHبه هرنوع خاکی سازگار است و قادر است در 

آب زیادی نیاز دارند. البته میزان آب به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخالف درختان دیگر، 

مرکبات حتی در صورت غیر پیوندی بودن نیز قادرند میوه فراوان و با کیفیت نسبتاً خوب تولید 

 (.4973کنند) عظیمی تبریزی، 

 را جهت توسعه آفات و بیماری های نواحی مرکبات خیز شرایط مساعدی شرایط آب و هوایی

گیاهی ایجاد می کند و لذا درختان مرکبات در معرض حمله آفات و بیماری های فراوانی قرار 

دارند. پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکبات بسیار مهم است. بیماری های پس از برداشت 

ارت شدید جهانی که وارد می کنند، همیشه پر اهمیت بوده و میوه ها و سبزیجات به سبب خس
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  3   آن عامل قارچ روی کنترلی عامل چند اثر و( Penicillium digitatum) مرکبات سبز کپک بررسی

 

توسط محققین بررسی می شوند. میوه مرکبات خسارت عمده ای از پوسیدگی های پس از 

برداشت متحمل می شود که این امر خصوصاً در مسیر انتقال به مصرف کننده و در فاصله زمانی 

ها در اثر زخم شدن پوست میوه هنگام برداشت و مصرف ایجاد می شود. این پوسیدگی  بین

برداشت و حمل و نقل و نفوذ قارچ های بیماری زا رخ می دهد. در برخی از منابع خسارت ناشی 

اقتصادی به تولید کنندگان، مصرف  % محصول ذکر کرده اند . این خسارات20از این امر را تا 

ی الت تجارروند صادرات و مباد کنندگان و فروشندگان محصوالت وارد آمده و از سوی دیگر در

توکسین در بین عوامل بیماری زای پس د. وجود عوامل قارچی تولید کننده اخالل ایجاد می نماین

از قارچ  از برداشت، اهمیت این موضوع را دوچندان می کند. بیماری کپک سبز ناشی

Penicillium digitatum   مرکبات در ایران و دنیااز جمله مهمترین بیماری های پس از برداشت 

 (.4988)فتوحی، زیادی به این محصول وارد می کند و همه ساله خسارت می باشد

 توسط پتراک از مازندران جمع آوری و 4947کپک سبز  مرکبات در ایران اولین بار در سال 

گزارش شد. رعایت مواردی از جمله دقت در هنگام برداشت، و انتقال در جهت زخمی نشدن 

ها و ایجاد صدمات مکانیکی، زمان مناسب برداشت،  شرایط مناسب انبارداری و تهویه، جدا  میوه

کردن میوه های آلوده و مشکوک قبل از انبار کردن و نظافت و ضد عفونی محیط انبار و جعبه 

 (.4987 ) بهداد،محدود کننده این بیماری ها دانست مل های مورد مصرف را می توان از عوا

کوچک آب سوخته بخصوص در  ناشی از فعالیت این کپک به صورت لکه هایعالیم 

صدمات مکانیکی شروع شده و پوسیدگی به تدریج گسترش می یابد و حالت لهیدگی  محل

قسمت اعظم یا تمامی میوه را در بر می گیرد و در شرایط مناسب میسلیوم قارچ به رنگ سفید در 

ر و وده قارچ که شامل کنیدیوفنه های مختلف اندام باربسته به گوسطح آلودگی ظاهر می شود. 

 (. 4339واردسکی و براون ،آبی رنگ ظاهر می شود) اکنیدی می باشد به صورت کپک های سبز ی

یین و تهویه مناسب در انبار، پا ریق ایجاد شرایط با حرارت و رطوبتکنترل این کپک ها از ط

میوه های مشکوک به آلودگی قبل از انبار کردن پیچیدن میوه ها در کاغذ های آغشته به  حذف

نیز ضد  و غیره و قارچ کش هایی مثل تیابندازول ، بنومیل قارچکش، یا غوطه ور کردن میوه در 

ازت صورت می گیرد که از این بین  عفونی انبار و جعبه ها با تدخین موادی مثل آمونیاک، کلر و
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سموم شیمیایی رایج تر و گسترده تر از سایر موارد می باشد.ولی باتوجه به اثرات سوء  مصرف

مبارزه شیمیایی از جمله فقدان خاصیت انتخابی کافی، تاثیر سوء روی موجودات غیر هدف، 

دشمنان طبیعی و ایجاد نژاد های مقاوم  یتهدید سالمتی انسان و جانوران و محیط زیست، نابود

مشخص می شود ) جانیسیویز و باید رزه شیمیایی یک روش جایگزین مبا زا، عامل بیماری

 ( 2004همکاران،

 آمد ترین شیوه مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی به کارگیری اصول مبارزهامروزه بهترین و کار

بیولوژیک که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از متخصصان  لکنتر است همچنین تلفیقی

کشاورزی و طرفداران محیط زیست قرار گرفته است از مهمترین این اصول می باشد. کنترل 

مطمئنی  زیستی که با الهام از طبیعت توسط انسان به کار گرفته شده است در مواردی توانسته مسیر

را برای محیط زیست و بشر ایجاد کند و مصرف سموم شیمیایی را تا اندازه چشمگیری کاهش 

 (. 2000، چستر)دهد

 برخی باکتری های سطح شاخ و برگ و میوه با توانایی آنتاگونیستی قارچ های بیماریزای گیاهی و

جلوگیری از وقوع بیماری، جایگزین مناسب برای قارچ کش های شیمیایی بوده و از مهمترین 

اکتری عوامل موثر در برقراری و ایجاد پایداری در سیستم های کشاورزی و زراعی می باشند. ب

های آنتاگونیست توانایی تولید موادی از جمله سیدروفور ها، آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها، هورمون 

رچی، ظرفیت باالی تسخیر، کلونیزاسیون سریع سطوح گیاهی و حتی اها، ترکیبات فرار ضد ق

آنها  گاهی ایجاد مقاومت به بیماری در محصوالت مختلف را داشته و این موارد اهمیت و توانایی

 ( 2002کننده گیاهان بیشتر نشان می دهد) آرکر ، فرآورده های محافظترا به عنوان 

عالوه بر مطالب فوق الذکر با در نظر گرفتن خسارت ناشی از بیماری های پس از برداشت 

در مرکبات و بویژه در پرتقال و مشکالت موجود برای کنترل آنها، موضوع کپک سبز  بخصوص

و اثر چند عامل  (Penicillium digitatum)بررسی کپک سبز مرکبات  »عنوانحقیق تحت این ت

 انتخاب گردید.« کنترلی روی قارچ عامل آن 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

 دوم فصل

 بررسی منابع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ها روش و مواد/فصل سوم                                                                                                                                       6

 

 گیاه شناسی مشخصات-2-4
گیاهانی بوته ای،  مرکبات .شندمی با  Aurantioideaeخانواده و زیر  Rutaceaeمرکبات از خانواده

درختچه ای با شاخ و برگ متراکم و یا درختی با گل های سفید مایل به ارغوانی می باشند. گل ها 

پرچم  92تا  47کاسبرگ  و 5تا  1گلبرگ سفید و نسبتاً کلفت و یا قرمز و ارغوانی و  7تا  1دارای 

 بوده و بوی عطر و شهد فراوانی دارند.

 گل های مرکبات بر حسب گونه ممکن است به سه نوع کامل، نر و ماده وجود داشته باشد. تعداد

گل های نر به شرایط محیطی و رقم گیاه بستگی دارد. کم برگی، دمای پایین در زمان تشکیل گل، 

نر می شود. تخمدان دارای خر فصل سبب افزایش تعداد گل های آ کمبود مواد غذایی و گل های

کالله کروی  برچه بیضوی و متصل به خامه خیلی باریک و گاهی متورم و پهن بوده و به 41تا  7

های ضخیمی پوشانده و در زمان لقاح مواد چسبنده ای ترشح ود. سطح کالله را مومنتهی می ش

می کند که به اتصال دانه گرده در سطح کالله کمک کرده و جوانه زدن آن را تسهیل می کند. گل 

در مناطق نیمه گرمسیری) مثل مناطق مرکبات خیز ایران( به دلیل وجود سرمای زمستان، یک بار 

تمام طول سال و چندین نوبت تشکیل ناطق گرمسیری در در طول سال تشکیل می شود ولی در م

گیرد، گرچه عواملی از  . در مناطق نیمه گرمسیری، گلدهی در اواخر دی ماه صورت میمی شود

جمله بیماری، بارندگی و آبیاری سنگین بعد از خشکی سبب گلدهی بی موقع درخت می گردد. 

به خودگشن، خودگشن ی دگرگشن و  متفاوت است و نوع گرده افشانی مرکبات برحسب گونه

برحسب رقم دگرگشن و پارتنوکارپ است، لیمو عموماً  کارپ تقسیم می شود. پرتقالنوپارت

شن می باشد) فتوحی، خودگشن، لیمو شیرین خودگشن و پارتنوکارپ و نارنگی اکثراً دگر 

4988.) 

 شوند که بر حسبگروه تقسیم می  5در یک تقسیم بندی کلی و در سطح جهانی مرکبات به 

 ارزش و اهمیت اقتصادی عبارتند از :

ریپ گC. reticulata) )  (C. unshiu. MAR )(، نارنگی.C. sinensis [L] osbocپرتقال شیرین )

( .C. aurantifolia Lن ) ( و لیمو شیری.C. limon burm. F، لمون) (.C. paradise MACFفروت )

( نیز به مقدار کمتری در برخی مناطق می روید و .Fortunella SPشوند. کامکوات)  تقسیم می
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خوردار است. پرتقال ب آسیا و چین از اهمیت اقتصادی بردر سطح جهانی ولی در جنو دارابی

حسب شکل ظاهری میوه و ر مصرف در جهان است و ممکن است برپس از سیب دومین میوه پ

ل نافدار یا ناول، پرتقال های رنگدانه اروه پرتقال گرد یا معمولی، پرتقگ 1ترکیبات شیمیایی به 

دار)خونی( و پرتقال های غیر اسیدی تقسیم شوند که پرتقال های گرد به لحاظ تجاری مهمترند و 

سطح زیر کشت زیادی در جهان دارند. پرتقال نافدار مرتبه دوم اهمیت را داراست و پرتقال خونی 

شود. پرتقال های غیر اسیدی اهمیت اقتصادی یترانه ای کشت می دآب و هوای م فقط در شرایط

د که شامل زودرس، ه تقسیم  می شوبرحسب زمان رسیدن نیز به سه گرو ندارند. پرتقال شیرین

رس از شش تا نه ماه متغیر است. د. دوره بلوغ و رسیدن  ارقام زودرس می باشمیان رس، و دیر

ماه پس از زمان گلدهی  42رس بیشتر از ماه و ارقام دیر 42تا  3دوره بلوغ ارقام میان رس از 

 (. 4331است)دیویس و آلبرجیو ،

 پرتقال ،ارقام پرتقالی که در ایران کشت می شود شامل پرتقال واشنگتن ناول و  تامسون ناول

پرتقال  پرتقال پارسون بران، پرتقال سالوستیانا، پرتقال لبنانی)یافا(، پرتقال مارس ارلی،  ،هاملین

مورو، پرتقال گراس سانگویی، پرتقال سانگونال، پرتقال تاراکو و پرتقال والنسیا می  خونی، پرتقال

 (.4988باشد)فتوحی، 

 ویژگی های زراعی-2-2
 سیریولی در مناطق معتدل یا نیمه گرم اغلب جنس های خانواده مرکبات گیاهانی همیشه سبزند،

گیاه به طور کامل قطع نمی شود و یک دوره خواب نیمه کامل در زمستان دارند. یعنی فعالیت 

و جذب آب و عناصر غذایی بسیار کم می  رشد شاخه و ریشه به صورت جزئی ادامه می یابد

شود . مهمترین عوامل کنترل کننده گلدهی شامل کربوهیدرات ها ، درجه حرارت و ارتباط آب و 

تا  7یطی از و شرایط محمی باشد. دوره بلوغ و رسیدگی میوه مرکبات بسته به رقم  یمواد غذای

به رشد و فعالیت می  ماه متغیر است. این گیاهان در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری قادر 42

باشند. نهال تمام مرکبات در خزانه و نهالستان تولید شده و سپس به زمین اصلی منتقل می شود. 
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شت بذر تهیه شده و سپس البته در سطوح تجاری برای ازدیاد مرکبات، پایه مناسب  از طریق کا

 (.4988خاص روی آنها پیوند زده می شود)فتوحی، ارقام تجاری

 درختان مرکبات در محدوده وسیعی از عرض های جغرافیایی رشد می کنند، لیکن جهت احداث

باغ مرکبات باید به مسأله دماهای پایین و باال دقت کرد چون شرایط آب و هوایی سرد و یخبندان 

را در حد چشمگیری کاهش می دهد و درجه حرارت های باال نیز برای گیاه مضر مقدار محصول 

است. از نظر نوع خاک می توان گفت که خاک مناسب این گیاهان باید نرم، دارای خلل و فرج 

کافی جهت نفوذ هوا، دارای عمق کافی و از نظر مواد هوموسی غنی باشد، چون مرکبات فاقد 

و لذا هوموس جهت اصالح خاک ضروری است. خاک های خیلی ریشه های مویین می باشند 

مطلوبی دارند. خاک شنی تا لومی کافی به ریشه شده و تأثیر نا سنگین نیز مانع رسیدن اکسیژن

متوسط برای مرکبات مناسب می باشد و در واقع ساختمان فیزیکی خاک اهمیت بیشتری از 

و فرج زیاد نیز مناسب نیست. اسیدیته  خصوصیات شیمیایی آن دارد. گرچه خاک های با خلل

کافی در دسترس گیاه قرار  آهن و منیزیم 5/5از کمتر  PHاست. در  5/5ی7مناسب برای مرکبات 

هم دسترسی به عناصر میکرو مشکل می شود. ولی در هر حال  7باالتر از   PHنمی گیرد و در 

ات به آب زیادی نیاز دارند چون در زنده بمانند. درختان مرکب 1ی5/7بین  PHمرکبات قادرند در 

واقع جریان شیره نباتی هیچ گاه کامالً متوقف نمی شود و بعالوه عمل تعرق نیز تقریباً در تمام 

صل، آب و هوا، سن درخت، ف، میزان آب به عواملی از جمله خاک البتهطول سال انجام می شود. 

 (.4973بستگی دارد)عظیمی تبریزی،منطقه و جریانات باد نوع پایه، موقعیت جغرافیایی 

 تن هکتار است. در ایران با شرایط 90مقدار محصول در هکتار در سطوح تجاری به طور متوسط 

 (.4988،یتن در هکتار متغیر است)فتوح 5ی48فعلی بسته به شرایط مختلف از 
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 مناطق کاشت و رویش مرکبات-2-9
 راین بین پرتقالرفی کرده اند. دی آسیا معبسیاری از پژوهشگران منشا، مرکبات را جنوب شرق

زیادی از  بومی شمال شرقی هند و نواحی مرکزی چین است و با داشتن ارقام متعدد، در مناطق

مناطق عمده تولید مرکبات در سطح تجاری  (. 4331دنیا پراکنده شده است )دیویس و آلبرجیو ، 

کشور  50ا جنوبی قرار دارد و بیش از ی یدرجه شمال 20ری باالتر از عرض در نواحی نیمه گرمسی

به کاشت و پرورش مرکبات مشغولند. ایران نیز یکی از کشورهای تولید کننده مرکبات است و در 

هزار هکتار مقام هفتم تولید مرکبات را در   222میلیون تن و سطح زیر کشت 9/8سطحی حدود

مرکبات را در مناطق مختلف شمال و کشوره عمده مرکبات خیز دنیا داراست و انواع  40بین 

 (.4972 جنوب کشور تولید می نماید)آمار نامه موسسه تحقیقات مرکبات کشور،

 مناطق مرکبات خیز ایران-2-1
 2/42% و  41%،  3/20%،  7/97مناطق مازندران، فارس، جیرفت، کهنوج و هرمزگان به ترتیب با 

به خود اختصاص داده اند. به طور کلی می توان سطح درختان بارور رتبه های اول تا چهارم را %

 مناطق مرکبات خیز ایران را به سه دسته تقسیم کرد:

الف ی نوار ساحلی  دریای خزر: این ناحیه از شرق استان گلستان امتداد یافته و دارای اقلیمی 

جود ن ول برف و وقوع سرمای شدید در آنیمه مدیترانه ای است. زیرا هنگام زمستان احتمال نزو

تن می باشد)آمار  4989000د سالیانه آن هکتار و تولی 71000کشت این ناحیه دارد. سطح زیر 

 (.4972نامه موسسه تحقیقات مرکبات کشور،

یالم، کرمانشاه، کهکیلویه و ب ی نوار مرکزی: شامل استان های فارس، کرمان، خوزستان، ا

هکتار و تولید آن  87000ین ناحیه احمد و سیستان و بلوچستان است. سطح زیر کشت ابویر

 تن است. 4279000

ج ی نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان: حاشیه باریکی است که از استان های هرمزگان و 

مناطق گرمسیری طبقه بندی  ءبوشهر تا چابهار کشیده شده و به لحاظ اوضاع اقلیمی که عمدتاً جز
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مرکبات آن از انواع الیم، لیمو و گریپ فروت تشکیل شده است) آمار نامه  30می شود، بیش از%

 (.4972موسسه تحقیقات مرکبات کشور، 

 اهمیت کشاورزی-2-5
 ن میزان تولید و کیفیتران می باشد که در صورت باال بودمرکبات از محصوالت عمده و اصلی ای

 زایی و کسب درآمد ارزی برای کشورمان باشد.  یکی از منابع مهم اشتغالمی تواند 

 ارزش غذایی، خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی-2-7
 بوده و جنبه دارویی و غذایی دارند. A. B. Cمرکبات حاوی امالح و سرشار از ویتامین های 

دارد. حدود یکصد صنعت از  Cمیلی گرم ویتامین  80گرم میوه پرتقال پاین اپلی حدود  400مثالً

سمت خوراکی و بذر مرکبات ولید فرآورده های خود استفاده می کنند. از پوست، قدر تمرکبات 

د یک تن علوفه خشک به دست می به عنوان علوفه استفاده می شود و از ده تن ماده اولیه حدو

 ی%( م7چربی خام) %( و70بدون ازت) %(، عصاره41)%(، ایاف خام7ل پروتئین خام)آید که شام

باشد. پس از استخراج روغن های معطر می توان قسمت های باقی مانده از بخش خوراکی و 

غذیه حیوانات اهلی استفاده کرد. اسید سیتریک از الیم یا لیمو استخراج می در ت پوست میوه ها را

زودن الکتو باسیل کیلو گرم اسید سیتریک به دست می آید. با اف 8ی3شود و از یک تن لیمو مقدار 

ها به پوست مرکبات می توان اسید الکتیک بدست آورد. پکتین نیز از پوست میوه بالنگ ساخته 

می شود. باقیمانده پوست مرکبات پس از عمل آبگیری، منبع مهمی از مواد پکتینی است و حدود 

جود آن ضروری % پکتین دارد که در تهیه ژله و مربا و ذخیره سازی میوه های یخ زده و 20ی10

است. الکل را نیز می توان از پوست و عصاره میوه مرکبات به دست آورد. پوست پرتقال دارای 

ماده ای رنگی است که دارای خواص حشره کشی بوده و در مبارزه با موریانه قابل استفاده است. 

گرم روغن لو کی 282روغن استخراج کرد و از یک تن بذر مقدار  توان از بذر مرکبات نیز می

بدست می آید که این روغن در تهیه مارگارین تجاری قابل استفاده است. عالوه بر بذر، شاخه 

ی روغن های معطر است که ها، برگ ها و گل و میوه خصوصاً پوست میوه نیز حاوی درصد زیاد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


