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 دهچکی

از دسته میوه هاي نافرازگرا می باشد که به طور معمول از انبارمانی خوبی  یک محصول داراي تاریخ کشت زیاد و  میوه پرتقال
از دسته محصوالت آسیب پذیر با پرتقال محلی دزفول به دلیل شیرینی بسیار زیاد و پوست نازك برخوردار است گرچه رقم 

به  ،قبل از ورود به بازار عرضهمحصول از درصد  20- 25در حدود  ،ر حمل و نقل نامناسببر اث ماندگاري اندك محسوب شده که
به منظور  .بسته بندي مطلوب به همراه پوششی مناسب می تواند از ضایعات این میوه منحصر بفرد بکاهد .تبدیل می شودضایعات 

میوه . رفع این مشکل عمده، از ترکیب صمغ عربی به عنوان یک پوشش خوارکی در برهمکنش با اتمسفر تعدیل یافته استفاده شد
بسته میوه ها  پسس .در دماي اتاق خشک شدند تیمار شده و%) 5/0و  25/0، 0/0(تشو و ضدعفونی سطحی با صمغ سها پس از ش

. در طی این مدت صفات ظاهري و کیفی میوه مورد بررسی قرار گرفت. نگهداري شدندروز  80دت به مدر انبار سرد شده و بندي 
گرچه در طی انبارمانی طوالنی از کیفیت برخی . پوشش صمغ در حد مطلوبی توانست صفات ظاهري میوه را حفظ نماید

که مشاهده شد، پوشش دار نمودن میوه پرتقال  همانگونه. میزان مواد جامد محلول و اسیدیته کاسته شدانند فاکتورهاي کیفی هم
 .دزفولی توانست بر ماندگاري و حفظ کیفیت مطلوب این میوه معطر و خوش طعم تاثیر بسزایی داشته باشد
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