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مطالعه اثرات محلولپاشی قبل از برداشت کلرور كلسيم روی صفات 

  انگور در انبار سرد
 

Study of pre harvest Calcium Chlorid Spray on Storage 
Characters of Grape 

 
  غنی شايسته  و فرخ یزمرد شهين , بانه  حامد دولتی

  جان غربيمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذرباي  اعضاي هيات علمي

  

  چكيده
بمنظور بهبود كيفيت ميوه انگور از جمله حفظ سفتي،كاهش ضايعات و از دست دادن آب و 

ها در طي برداشت، بازاررسانی و نگهداري در انبار طرحي بصورت آزمايش فاكتوريل در ريزش حبه

فاكتور اول  .قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تيمار  و در سه تكرار به مرحله اجرا درآمد

درصد، فاكتور دوم نوع رقم شامل ريش بابا و  ٥/١و  ١، ٥/٠، ٠غلظت كلرور كلسيم در چهار سطح 

. باشدروز قبل از برداشت مي ١٠و  ٢٠قزل اوزوم، فاكتور سوم زمان محلول پاشي در دو سطح 

روستايي  بندي و در انبارهاي چوبي بستهانگورها در زمان رسيدگي مناسب برداشت و در جعبه

روز يكبار بطور  ١٥قبل از انتقال به محل نگهداري ودر طول نگهداري در انبار هر . نگهداري شدند

، كاهش وزن، ميزان pH، اسيديته، )TSS(تصادفي از انگورها نمونه برداري و مواد جامد محلول 

نشان داد در حين نتايج . اي شدن، مقدار كلسيم و درصد آلودگي آنها تعيين شدها، قهوهريزش حبه

درصد و مقدار كلسيم و  ٥/٠ها با افزايش غلظت محلول كلروركلسيم تا برداشت مقداركلسيم ميوه

درصد افزايش يافته ولي افزايش  ١ها با افزايش غلظت محلول كلروركلسيم تا پتاسيم چوب خوشه

اسيديته، كلسيم حبه و  همچنين بيشترين مقدار بريكس،. داري برآن نداشته استبيشترآنها تاثيرمعني

در . مربوط به انگور رقم ريش بابا بود pHچوب خوشه و مقدار پتاسيم چوب خوشه و كمترين مقدار 

و درصد افت وزني افزايش ولي مقدار اسيديته كاهش يافته  pHطول نگهداري نيز مقدار بريكس، 

دار كاهش معني و pHدرصد كلروركلسيم موجب افزايش بريكس، ١محلولپاشي با غلظت . است

  .اسيديته شده است
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  مقدمه
گيرد كه بعضي از آنها در اثر شرايط انگور در مدت نگهداري در معرض عوارض متنوعي قرار مي

نامساعد موجود در سردخانه،  بعضي مربوط به شرايط قبل از انباركردن و برخي ديگر ناشي از تركيب عوامل 

 تركيدگي،  ها،عوارضي مانند خشك شدن چوب خوشه ر آلودگي قارچي،عالوه ب. باشدقبل و بعد از برداشت مي

افتد كه علت آنها ريشه در شرايط قبل ها نيز در طي نگهداري در سردخانه اتفاق ميريزش و قهوه اي شدن حبه

در سالهاي اخير تحقيقات زيادي در مورد روشهاي مختلف افزايش عمر انباري ميوه).٢(و بعد از برداشت دارد 

اتمسفر كنترل شده و عنصر كلسيم نقش  رطوبت باال، ها انجام گرفته است و مشخص شده كه حرارت پائين،

مهمترين نفش كلسيم در ميوه. ها در سردخانه دارندبسيار مؤثري در به تأخير انداختن پيري و حفظ كيفيت ميوه

باشد دو زنجيرة اسيد گاالكتورونيك ميكلسيم عامل اتصال دهندة بين . ها تحكيم استحكام ديواره سلولي است

بخشيده و باعث افزايش سفتي ديوارة سلولي و در نهايت سفتي كه به تركيبات پكتين در تيغة مياني استحكام 

بعضي از ارقام انگور در طي انبارداري و بازاريابي بافتشان نرم شده، آب از دست ). ١٨(گردد بافت ميوه مي

آيند كه در نتيجه از كيفيت و بازارپسندي آنها كاسته مياي درميچروكيده و قهوه داده و در نهايت به حالت

  ). ١٤، ١٧.(شود

هاي انگور رقم كشمشي سفيد و شاهرودي قرمز در طي تحقيقي با فرو بردن خوشه) ١٣٧٦(دولتي 

ده و تعدادي از ها را افزايش دامقدار كلسيم حبه غلظتهاي مختلف كلرور كلسيم گزارش نمودكه اين تيمار 

اما اين روش را بدليل خشك شدن سريع چوب . دهدها را كاهش مياي شدن حبهناهنجاريها را مانند  قهوه

طي ) ١٩٨٠(كوپتا و همكاران . ها در فاصلة زماني بين اعمال تيمار و حمل به سردخانه مناسب نبودخوشه

 ٢٥/٠و  ٥/٠، ٧٥/٠، ١/٠نيترات كلسيم با غلظتهاي اي، موهاي رقم پرلت را ده روز قبل از برداشت با مطالعه

داري روي ميزان آلودگي قارچي و از تيمارهاي كلسيم اثرات معنينتايج نشان داد كه  . پاشي كرددرصد محلول

 ٢٠طي تحقيقي انگور رقم موسكات . ها داشت اما غلظت يك درصد بيشترين اثر را داشتدست دادن آب ميوه

روز نگهداري  ٨نتايج نشان داد پس از . با كلرور كلسيم و نيترات كلسيم محلولپاشي شد   ،روز قبل از برداشت

  و  ٢/٣٥، ١/٥١نيترات كلسيم و شاهد به ترتيب  ها در تيمارهاي كلرور كلسيم، در سردخانه درصد سفتي ميوه

ليو و ايويانگ ). ٢٠(باشد هاي انگور ميدرصد بود كه نشاندهنده اثرات كلسيم روي حفظ سفتي ميوه ٣/١٩

درصد  ٥/١، ١، ٥/٠با غلظتهاي  روز قبل از برداشت،  ٣٠و   ١٠هاي انگور را طي تحقيقاتي خوشه) ١٩٩٠(

درجه  ٣- ٥روز در دماي  ١٣٣الي  ١٢٢ها پس از برداشت به مدت ميوه. پاشي كردندنيترات كلسيم محلول

روز قبل از برداشت باعث  ١٠رصد  با زمان محلولپاشي د ٥/١نتايج نشان داد غلظت  .سانتيگراد نگهداري شدند 

ها به چوب خوشه شده، ميزان قهوهكاهش ضايعات در سردخانه، افزايش فشار تورژسانس و قدرت اتصال حبه

  . درصد افزايش پيدا كرد ٣٩ها تا حدود ها كاهش يافته و مقدار كلسيم حبهاي شدن حبه

در بين ارقام انگور موجود در . كشور استتوليد انگور در سطحممه مراكز از يكي آذربايجان استان

بابا از سطح زير كشت و مصرف خوبي برخوردار اوزوم و ريشهاي قزل، رقماستان بعد از كشمشي بيدانه

اين ارقام بدليل دير رسيدن و دارا بودن گوشت و پوست ميوه ضخيم قابليت نگهداري در سردخانه را . هستند

شدن ها، خشكاي شدن حبهدست رفتن آب، ريزش و قهوهر طي انبارداري معموال مشكالتي مانند ازد. دارند
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هدف . شوندافتند كه باعث كاهش عمر انباري و كيفيت ميوه ميهاي قارچي اتفاق ميها و آلودگيچوب خوشه

اشي قبل از برداشت روي پاز اجراي اين تحقيق مطالعه اثرات غلظتهاي مختلف كلرور كلسيم به صورت محلول

  . بابا در منطقه اروميه بوداوزوم و ريشصفات انباري دو رقم انگور قزل
  

  روش مطالعه
. در باغ انگور ايستگاه تحقيقات باغباني دكتر نخجواني اجرا در آمد ٧٩- ٨٠اين تحقيق در طي سالهاي   

رار در باغ و به صورت فاكتوريل با پايه اين طرح به صورت فاكتوريل با پايه بلوكهاي كامل تصادفي در سه تك

و  ١، ٥/٠، ٠در چهار غلظت ) C( فاكتور اول كلرور كلسيم . كامالً تصادفي در انبار معمولي  به اجرا در آمد

در دو سطح شامل رقم ريش بابا و قزل اوزوم و فاكتور سوم زمان  (V)درصد، فاكتور دوم نوع رقم  ٥/١

هاي آلوده حبه. ها درساعات خنك صبح برداشت شدندميوه .بل از برداشت بودروز ق ٢٠و  ١٠ (T)محلولپاشي 

هاي چوبي به ابعاد هاي سالم به صورت يك رديف در داخل جعبهها به طور دستي جدا و خوشهاز خوشه

ز ا). درجه سانتي گراد ٢٠±٣(ها در انبار روستايي جعبه از نمونه ٤٨. سانتي متر بسته بندي شدند ٥٥×٣٣×١٠

برداري و روز يك بار بطور تصادفي نمونه ١٥انگورها قبل از حمل به محل و در طي نگهداري در انبار هر 

، كلسيم حبه و چوب خوشه، كاهش وزن TSS)(، مواد جامد محلول pHقابل تيتراسيون، آزمايشات اسيديته

نفر پانليست انجام  ٩دهي از انگور، درصدآلودگي و صفات كيفي با استفاده از تست پانل و از طريق نمره 

  :به شرح زير انجام گرفت) ١١و ٦،٩(هاي معمول نمره دهي صفات كيفي با استفاده از روش .گرفت

  وضعيت ظاهري و بازار پسندي 

  عالي - ٥خيلي خوب     - ٤خوب    - ٣متوسط     - ٢بد    - ١

  ها و تغيير رنگ چوب خوشهاي شدن حبهقهوه

  خيلي شديد - ٥شديد     - ٤متوسط    - ٣كم     - ٢ندارد     - ١

  هاچروكيدگي حبه

  كامالً صاف - ٥  صاف  - ٤  معمولي  - ٣كمي چروكيده   - ٢   خيلي چروكيده - ١

. با توجه به اينكه برخي از اعداد بر اساس درصد بوده و يا در محدودة اعداد رقم صفر وجود داشت

  arcsin√ X و   √ X arcsin+  ½ هاي تبديل فرموللذا جهت برقراري توزيع نرمال در بين ارقام حاصله از 

ها با روش تجزية آماري و مقايسه ميانگين Mstatcبعد از تبديل ارقام، با استفاده از نرم افزا ر. استفاده شد

  . آزمون دانكن انجام شد

  

  گيرينتيجه
رداشت نشان ميخالصه تجزيه واريانس عناصر معدني حبه و چوب خوشه انگورها را هنگام ب ١جدول 

همانطوريكه از جدول مشخص است در حين برداشت غلظت كلروركلسيم بر مقدار كلسيم حبه و خوشه . دهد

  .  داري استدرصد معني ١درصد و بر مقدار پتاسيم چوب خوشه در سطح  ٥در سطح 
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  خالصه تجزيه واريانس عناصر معدني چوب خوشه انگورها هنگام برداشت - ١جدول 
 پتاسيم چوب

  خوشه
كلسيم چوب 

  خوشه
كلسيم 
  حبه

درجه 
  آزادي

  منابع
  تغييرات

  )A(سال   ۱  ۰۴/۱۶  ۲۳/۵  ۱۹/۳
  خطا  ۴  ۹۵/۵  ۷۵/۱  ۸۳/۱

  )C(كلسيم   ۳  ۶۸/۰*  ۲۶/۲*  ۱۴/۳**
۰۸/۰  ۰۲/۰  ۰۴۷/۰  ۳  AC  
  )D(واريته   ۱  ۸۱/۸**  ۴۲/۲*  ۵۴**
۱۹/۰  ۰۱۵/۰  ۰۴۳/۰  ۱  AD  
۴۵/۰  ۳۷/۰  ۴۵۶/۰  ۳  CD  
۰۲/۰  ۰۲/۰  ۲۵۷/۰  ۳  ACD  
  )E(زمان محلولپاشي   ۱  ۳۱/۲**  ۶/۵**  ۴**
۷۴/۰  ۰۲/۰  ۰۱۸/۰  ۱  AE  

*۹۹/۱  **۴/۲  ۲/۰  ۳  CE  
۱۹/۰  ۰۲/۰  ۱۳۶/۰  ۳  ACE  
۳/۰  ۰.۰۰  ۶۱/۰  ۱  DE  
۵۳/۰  ۰۳/۰  ۰۹۲/۰  ۱  ADE  
۱۶/۰  ۱۶/۰  ۱۲۹/۰  ۳  CDE  
۱۷/۰  ۰۳/۰  ۰۷۲/۰  ۳  ACDE  
  خطا  ۶۰  ۲۸/۰  ۵۶/۰  ۶۲/۰
  ضريب تغييرات  -   ۹۱/۱۵  ۳۶/۱۰  ۰۳/۵

  دار در سطح پنج درصدمعني **دار در سطح پنج درصد                            معني *

   

ها افزايش يافته ولي افزايش بيشتر درصد، كلسيم ميوه ٠.٥با افزايش غلظت محلول كلروركلسيم تا 

كلسيم و پتاسيم  درصد مقدار ١با افزايش غلظت محلول كلروركلسيم تا . داري نداشته استغلظت آن تاثير معني

 ).٢جدول (ها نيز افزايش يافته است ولي افزايش بيشترتاثيري بر مقدار آنها نداشته است چوب خوشه

روز قبل از برداشت موجب افزابش مقدار كلسيم حبه و موجب كاهش كلسيم و پتاسيم چوب  ٢٠محلولپاشي

  .ها شده استخوشه

  

  )درصد(عناصر معدني انگورها در هنگام برداشت  مقايسه ميانگين تاثير غلظت كلسيم بر - ٢جدول 
  غلظت كلسيم  كلسيم حبه  خوشهكلسيم  پتاسيم خوشه

B١٩/١٥  B٨٣/٦  B٠  ٠٩/٣  
AB٥١/١٥  AB١٧/٧  A٠.٥  ٤٨/٣  
A٩٨/١٥  A٥٥/٧  A١  ٤٢/٣  
A٩٨/١٥  A٣٧/٧  AB١.٥  ٣٢/٣  

  

داري درصد معني ١درصد و بر ساير فاكتورها در سطح  ٥نوع واريته بر مقدار كلسيم خوشه در سطح 

بيشترين مقداركلسيم حبه و چوب خوشه و مقدار پتاسيم چوب خوشه مربوط به انگور رقم ). ١جدول(باشد مي

  . ريش بابا بود
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. دهدخالصه تجزيه واريانس صفات كيفي انگورها را در طول نگهداري در  انبار نشان مي ٣جدول 

لظت كلسيم در محل نگهداري  بر مقدار بريكس، همانطوريكه از جداول تجزيه واريانس مشخص است غ

  . باشدداري نميداري است ولي بر مقدار افت وزني معنيدرصد معني ١در سطح  pHاسيديته و 

  خالصه تجزيه واريانس صفات كيفي انگورها در انبار سرد - ٣جدول 
  منابع تغييرات  درجه آزادي  بريكس  اسيديته  pH  افت وزني

  )A(سال   ۱  ۱.۳۶۱  ۰.۱۸۵  ۰.۳۲۲  ۳۸۲.۶۰**
  خطا  ۴  ۱۰۹.۴۹۵  ۰.۰۵۱  ۰.۲۷۰  ۲.۷۴۶
  )C(كلسيم   ۳  ۳۹.۲۱۶**  ۰.۰۵۹**  ۰.۲۳۳**  ۱.۱۱۳
۳.۶۷۹  ۰.۱۱۷  ۰.۰۲۲  ۰.۹۵۶  ۳  AC  

  )D(واريته   ۱  ۵۸۸.۸۲**  ۰.۱۱۷**  ۲.۴۹۲**  ۳۵.۴۴۴**
**۲۲.۷۲۲  ۰.۰۰۵  ۰.۰۰۱  ۷.۰۳۱  ۱  AD  

۰.۹۳۷  ۰.۱۵۰  ۰.۰۱۰  ۲۴.۷۰۱  ۳  CD  
۱.۰۰۳  ۰.۰۳۵  ۰.۰۰۶  ۰.۱۰۴  ۳  ACD  

  )E(زمان محلولپاشي   ۱  ۹.۳۸۹  ۰.۰۱۷  ۰.۰۵۱  ۱۵.۷۱۸**
۳.۴۱۰  ۰.۰۸۰  ۰.۰۰۶  ۲.۸۸۰  ۱  AE  
۳.۹۳۳  ۰.۰۷۰  ۰.۰۲۷  **۴۹.۱۸۵  ۳  CE  
۰.۰۵۰  ۰.۲۱۱  ۰.۰۴۴  ۱.۵۹۰  ۳  ACE  
۱.۴۸۳  ۰.۱۲۳  ۰.۰۰۷۰  ۹.۹۷۶  ۱  DE  
۳.۸۵۳  ۰.۱۰۲  ۰.۰۴۶  ۰.۰۵۶  ۱  ADE  
۴.۳۸۷  ۰.۰۳۳  ۰.۰۰۸  **۶۹.۹۹۳  ۳  CDE  
۱.۵۵۴  ۰.۰۹۷  ۰.۰۰۵  ۰.۵۰۳  ۳  ACDE  

  )F(زمان نگهداري   ۲  ۸۲۰.۳۰**  ۰.۲۱۰**  ۱.۸۶۰**  ۶۳۲۳.۱**
۱۶.۵۷۹  ۰.۰۶۵  ۰.۰۲۱  ۲۱.۴۲۹  ۲  AF  
۰.۶۹۹  ۰.۰۵۷  ۰.۰۰۴  ۲.۴۳۸  ۶  CF  
۱.۰۹۵  ۰.۰۱۹  ۰.۰۰۲  ۲.۷۹۹  ۶  ACF  
۱۰.۱۵۴  ۰.۰۲۶  ۰.۰۰۷  ۲۶.۰۴۳  ۲  DF  
۲.۷۰۵  ۰.۰۲۷  ۰.۰۰۵  ۲.۲۳۲  ۲  ADF  
۰.۳۳۶  ۰.۰۰۷  ۰.۰۰۴  ۹.۹۳۷  ۶  CDF  
۰.۳۳۲  ۰.۰۰۴  ۰.۰۰۳  ۰.۹۰۴  ۶  ACDF  
۴.۱۱۸  ۰.۰۰۳  ۰.۰۰۱  ۱.۵۴۷  ۲  EF  
۱.۳۶۸  ۰.۰۲۳  ۰.۰۰۱  ۰.۳۴۱  ۲  AEF  
۱.۳۲۰  ۰.۰۴۹  ۰.۰۰۶  ۱۶.۲۵۶  ۶  CEF  
۰.۱۳۶  ۰.۰۴۴  ۰.۰۰۲  ۱.۸۷۳  ۶  ACEF  
۰.۶۵۵  ۰.۰۲۵  ۰.۰۰۴  ۰.۰۴۲  ۲  DEF  
۱.۵۱۹  ۰.۰۴۱  ۰.۰۰۲  ۰.۹۶۸  ۲  ADEF  
۱.۲۰۱  ۰.۰۴۳  ۰.۰۰۲  ۸.۲۵۹  ۶  CDEF  
۰.۷۲۶  ۰.۰۱۲  ۰.۰۰۵  ۳.۸۶۵  ۶  ACDEF  
  خطا  ۱۸۸  ۱۰.۸۳۲  ۰.۰۰۶  ۰.۰۴۱  ۱.۷۹۱
  ضريب تغييرات  -   ۱۲.۵۸  ۱۴.۳۶  ۵.۴۷  ۱.۴۷

  دار در سطح پنج درصدمعني **دار در سطح پنج درصد                      معني *
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درصد كلروركلسيم موجب افزايش بريكس و  ١ها حاكي است محلولپاشي با غلظت مقايسه ميانگين

pH زمان محلولپاشي . ز در يك گروه آماري قرار داشتندساير تيمارها ني. داري اسيديته شده استو كاهش معني

ها حاكي است درصد افت مقايسه ميانگين.  درصد معني دار گرديد ١فقط بر افت وزني در انبار سرد در سطح 

بنابراين زمان . باشددرصد مي ٧/٨و  ٢/٩روز قبل از برداشت به ترتيب  ١٠و  ٢٠وزني درزمان محلولپاشي 

در زمان . دار افت وزني انگورها در انبار سرد شده استل از برداشت موجب كاهش معنيروز قب ١٠محلولپاشي

و افت وزني نداشته و ميانگين  pHروز قبل از برداشت غلظت كلسيم تاثيري بر مقدار اسيديته، ٢٠محلولپاشي

ن مقدار اسيديته و روز قبل از برداشت بيشتري ١٠ولي در زمان محلولپاشي. آنها در يك گروه آماري قرار دارند

بنابر اين محلولپاشي با . درصد كلرور كلسيم حاصل گرديد ٥/١و افت وزني در غلظت  pHكمترين مقدار 

نوع واريته بر تمام  .دار افت وزني شده استروز قبل از برداشت موجب كاهش معني ١٠درصد ٥/١غلظت 

انگين تاثير نوع ارقام روي صفات ميوه انگور مقايسه مي). ٤و  ٣جدول (باشد داري ميصفات كيفي انگور معني

  .آورده شده است ٥در جدول 

با توجه به جدول مقايسه . با افزايش طول نگهداري انگورها مقدار مواد جامد محلول افزايش پيدا كرد

وره در انتهاي د ٥٨/٢٢شود كه مقدار بريكس ميوه در انبار سرد در ابتداي نگهداري از ها، مشاهده ميميانگين

رسيد كه اين افزايش مقدار بريكس ميوه ارتباط معكوسي با افت وزني انگورها در درصد  ٤٦/٢٨نگهداري به 

روز نگهداري انگور در انبار سرد بتدريج مقدار اسيديته كاهش و مقدار  ١٥بعد از . دهدطي انبارداري نشان مي

pH در مدت يك ماه نگهداري . ها كاسته شدوزن ميوهبا افزايش مدت زمان نگهداري نيز از . ميوه افزايش يافت

  . ها كاهش پيدا كرددرصد از وزن ميوه ٨/١٥
 

  تاثير غلظت كلسيم بر فاكتورهاي كيفي انگور در  انبار سرد - ٤جدول 

 pH  اسيديته  بريكس  غلظت كلرور كلسيم

  ٧١/٣ A  ٥٧/٠ A  ٩٧/٢٥ B  )شاهد( ٠

٥/٠  B ٨٠/٢٥  A ٥٦/٠  B ٦١/٣  

١  A ٢٦/٢٧  B ٥١/٠  A ٧٤/٣  

٥/١  B ٦٥/٢٥  A ٥٥/٠  A ٦٨/٣  

  

  مقايسه ميانگين تاثير نوع رقم روي صفات ميوه انگور انبار سرد - ٥جدول 

  افت وزني  pH  اسيديته  بريكس  نوع رقم

  ٢/٩ A  ٥٩/٣ B  ٥٧/٠ a  ٦/٢٧ A  ريش بابا

  ٨/٨ B  ٧٨/٣ A  ٥٣/٠ b  ٧/٢٤ B  قزل اوزوم

  

. دار بودآلودگيهاي قارچي  در سطح يك درصد معني اثرات غلظتهاي مختلف كلرور كلسيم بر شدت

درصد بود كه نشاندهنده مقاومت بهتر  ١٠.٨٩درصد و در رقم قزل اوزوم  ٩.٩٣شدت آلودگي در ريش بابا  
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ها حاكي است كه ميزان ريزش در انبار سرد در رقم همچنين مقايسه ميانگين. باشدبابا نسبت به رقم قزل ميريش

اي شدن و آلودگي قارچي در سطح زمان محلولپاشي بر قهوه× تاثير متقابل نوع واريته . باشدمي قزل اوزوم كمتر

روز قبل از برداشت تاثيري  ٢٠هاي مختلف كلرور كلسيم در زمان محلولپاشي غلظت .درصد معني دار گرديد ٥

درصد كلرور كلسيم موجب  ٥/٠روز قبل از برداشت غلظت  ١٠بر ميزان چروكيدگي نداشته در حاليكه در زمان 

روز قبل از  ٢٠همچنين كمترين ميزان آلودگي قارچي در زمان . ها گرديده استحفظ بهتر چروكيدگي ميوه

ميزان آلودگي ). ٦جدول (درصد بود  ٥/٠قبل از برداشت مربوط به  ١٠درصد و در زمان  ١برداشت مربوط به 

ز قبل از برداشت كمترين ميزان بود ولي زمان محلولپاشي رو ٢٠قارچي در رقم ريش بابا  در زمان محلوپاشي 

  .دار نداشتبر آلودگي قارچي قزل اوزوم تاثير معني

  

  خالصه تجزيه واريانس صفات كيفي انگورها در انبار سرد - ٦جدول 

  ريزش
  آلودگي
  قارچي

خشكيدگي 
  سطحي

وضيعت 
  ظاهري

  درجه آزادي  اي شدنقهوه
  منابع

  تغييرات
  )A(سال   ۱  ۸.۷۶  ۳.۷۶  ۱۶.۶۶۷*  ۹۹۷.۲۳۵**  ۲.۳۴۴*

  خطا  ۴  ۰.۶۱  ۰.۸۰۲  ۱.۲۶۰  ۱۲.۴۷۹  ۰.۰۵۲
  )C(كلسيم   ۳  ۰.۵۴  ۱.۳۱۶  ۰.۸۱۹  ۳۴.۷۴۹**  ۰.۰۹۴
۰.۰۳۸  ۶.۱۲۵  ۰.۲۲۲  ۰.۰۶۶  ۰.۱۴۹  ۳  AC  

  )D(واريته   ۱  ۰.۰۹۴  ۰.۲۶۰  ۰.۱۶۷  ۲۲.۳۷۸*  ۲.۳۴۴*
۰.۵۱۰  ۴.۳۱۴  ۲.۰۴۲  *۳.۷۶۰  ۰.۸۴۴  ۱  AD  
۰.۳۱۶  ۸.۸۵۴  *۱.۶۱۱  ۱.۲۳۳  ۰.۳۷۲  ۳  CD  
۰.۱۴۹  ۴.۲۶۲  ۰.۱۵۳  ۰.۱۷۷  ۰.۱۷۷  ۳  ACD  
  )E(زمان محلولپاشي   ۱  ۱.۲۶۰  ۰.۸۴۴  ۰.۳۷۵  ۰.۴۵۸  ۰.۲۶۰
۰.۰۹۴  ۱.۳۴۷  ۰.۰۰۰  ۰.۲۶۰  ۱.۷۶۰  ۱  AE  
۰.۰۶۶  ۱۴.۱۵۷  ۰.۷۰۸  ۱.۱۴۹  ۰.۴۸۳  ۳  CE  
۰.۰۱۰  ۱۰.۵۰۵  ۰.۷۷۸  ۰.۳۴۴  ۰.۰۳۸  ۳  ACE  
۰.۰۱۰  *۴۶.۱۹۰  ۱.۵۰۰  ۰.۸۴۴  *۲.۳۴۴  ۱  DE  
۰.۵۱۰  ۱۳.۹۴۶  ۰.۳۷۵  ۰.۸۴۴  ۱.۷۶۰  ۱  ADE  
۰.۲۰۵  ۳.۲۸۳  ۰.۲۷۸  ۰.۱۴۹  ۰.۶۲۲  ۳  CDE  
۰.۰۳۸  ۴.۶۶۹  ۰.۰۴۲  ۰.۰۳۸  ۰.۴۲۷  ۳  ACDE  
  خطا  ۲۵۲  ۰.۵۰۳  ۰.۶۵۸  ۰.۵۴۹  ۷.۷۸۸  ۰.۱۴۱
  ضريب تغييرات  -   ۴۶.۳۴  ۲۸.۵۲  ۲۵.۵۹  ۲۶.۸۱  ۳۰.۲۹

  دار در سطح پنج درصدنيمع **دار در سطح پنج درصد                               معني*

  

  ها و بحثيافته
ها وضعيت چوب خوشه نيز در تعيين كيفيت نهايي هايي است كه عالوه بر حبهانگور جزء معدود ميوه

اسكالر و . داري وجود داشتبين ارقام از لحاظ مقدار كلسيم و پتاسيم چوب خوشه اختالف معني. آن موثر است

اي روي چند رقم انگور نشان دادند كه الگوي جذب كلسيم طي مطالعه) Schaller et al., 1991(همكاران 

در مراحل مختلف رشد ميوه در ارقام مختلف، متفاوت است بطوريكه مقدار كلسيم در انتهاي دوره رسيدگي 

در هر . افزايش در حاليكه در سه رقم ديگر در همين زمان كاهش يافته بود مولر تورگو ميوه رقم رايزلينگ
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درصد كلروركلسيم و بيشترين مقدار كلسيم  ١بيشترين مقدار كلسيم  و پتاسيم چوب خوشه در تيمار  صورت

روند تغييرات كلسيم و پتاسيم در چوب خوشه در تيمارهاي كلرور كلسيم . درصد ثبت شد ٥/٠حبه در تيمار 

ظاهراً با . هد مشاهده گرديدكمترين مقدار پتاسيم و كلسيم چوب خوشه و كلسيم حبه درتيمار شا.شبيه هم بودند

هاي ليو و ايويانگ اين نتيجه با يافته. يابدافزايش يا كاهش كلسيم در چوب خوشه مقدار پتاسيم نيز تغيير مي

روز قبل از  ١٠درصد  ٥/١غلظت  پاشي نيترات كلسيم با آنها گزارش دادند كه با محلول. مطابقت دارد) ١٩٩٠(

در طول نگهداري نيز مقدار بريكس، . درصد افزايش پيدا كرده است ٣٩حدود  ها تابرداشت مقدار كلسيم حبه

pH  و درصد افت وزني افزايش ولي مقدار اسيديته كاهش يافته است  اين نتايج با  نتايج ساير تحقيقات

نبار آب انگور در طي نگهداري در ا pHآنها نشان دادند كه ). ربيعي، دولتي و همكاران و مويلس(مطابقت دارد 

با افزايش طول نگهداري انگورها  مقدار مواد جامد محلول افزايش پيدا . كندافزايش  و اسيديته كاهش پيدا مي

با توجه به غير كليماكتريك بودن انگور و عدم وجود نشاسته در آن افزايش مقدار مواد جامد محلول . كرد

دمايي و رطوبتي محل نگهداري و يا عدم پيش درطول نگهداري احتماالً ناشي از دست دادن آب بدليل شرايط 

. اوزوم بودبابا بيشتر از رقم قزلدر طول نگهداري  مقدار كاهش وزن در رقم ريش. استسرد كردن اوليه بوده 

. باشدهاي انگور ميعلت آن بدليل تفاوت در بافت، ضخامت پوست و واكس كوتيكولي روي ميوه در واريته

داري در حفظ كاهش وزن وجود نداشت، لذا ي با كلرور كلسيم و شاهد اختالف معنيبين تيمارهاي محلول پاش

در حاليكه در تحقيقي . اين تيمارها تاثير مثبتي در حفظ مقدار آب ميوه انگور در طول نگهداري نداشته است

داري معنيتوسط گوپتا و همكاران مشخص شده كه محلول پاشي قبل از برداشت انگور با نيترات كلسيم بطور 

بيشترين ميزان آلودگي قارچی در تيمار شاهد بود در حاليكه . ميزان از دست دادن آب را كاهش داده است

ليو و . درصد در يك سطح آماري قرار داشته و كمترين مقدار بود ١.٥و  ١هاي ميزان آلودگي قارچي در غلظت

از برداشت كلسيم باعث كاهش ضايعات در طي تحقيقاتي نشان دادند كه محلولپاشي قبل ) ١٩٩٠(ايويانگ 

تيمارهاي كلسيم بويژه غلظت يك اي نشان دادند كه طي مطالعه) ١٩٨٠(كوپتا و همكاران . سردخانه شده است

هاي ساير محققان نتايج اين بررسي با يافته. داري روي ميزان آلودگي قارچي داشته استدرصد اثرات معني

م ريش بابا بهتر و شدت آلودگي آن كمتر از رقم قزل اوزوم بودكه نشاندهنده وضعيت ظاهري رق. مطابقت دارد

بابا داراي در نتيجه در انتهاي زمان نگهداري در سردخانه ريش. باشدبابا نسبت به رقم قزل ميمقاومت بهتر ريش

مقدار آب ميوه ، است كه ارقام بدليل تفاوتشان در ضخامت پوست ميوه، مطالعات نشان داده. ظاهر بهتري بود

نتايج بدست آمده ). ٥(شوند درصد قند ميوه و بعضي تركيبات ديگر با شدتهاي متفاوتي توسط قارچها آلوده مي

پاشي قبل از برداشت انگور با كلرور كلسيم اثرات چشمگيري روي بهبود از اين تحقيق نشان داد كه محلول

ر حاليكه در تعدادي از مطالعات انجام گرفته ظاهرا كلسيم د. طول عمر انباري و ساير صفات كيفي انگور ندارد

برزو و . ها موثر باشدتوانسته روي بعضي از صفات مانند كاهش وزن، شدت آلودگي قارچي و ريزش حبه

اي پاشي كلسيم از شدت قهوهطي تحقيقي نشان دادند كه محلول  (Burzo & Craciun, 1990) كراسين 

بررسي نتايج حاصله از تغييرات صفات كمي و كيفي دو رقم انگور مويد . كاهدميشدن حبه انگور افيض علي 

اوزوم از لحاظ مقاومت به آلودگی قارچی و حفظ ظاهر پسندی داشت از بابا بر رقم قزلبرتري نسبی رقم ريش
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ت نگهداری در هر صورت هر دو  رقم انگور قابلي. طرف ديگر ميزان افت وزنی رقم قزل کمتر از ريش بابا بود

  .خارج فصل در انبار را دارند
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