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  و نوع پوشش  دي اکسید گوگردموقعیت قرار گیري ورقه هاي آزاد کننده گاز  تاثیر 

  دانه سفیدبر انبارمانی انگور بی بسته بندي

  حامد دولتی بانه

  آذربایجان غربیاستادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

  

  چکیده

. مـی شـود   که در سطح وسیع کشـت  استمهمترین ارقام تجاري ایران  انگور بیدانه سفید یکی از 

گـاز دي   اثراتبه منظور بررسی شوند. داري میهها نگبخشی از تولید میوه این رقم در سردخانههر ساله 

نصـف یـک ورقـه در     ،سولفور پد (یک ورقه کامل در باالي جعبـه  ورقه هاياکسید گوگرد آزاد شده از 

باالي جعبه و نصف دیگر آن در پایین جعبه و بدون ورقه سولفور) و دو نوع پوشش پالستیکی (سـوراخ  

کنترل پوسـیدگی هـاي قـارچی و باقیمانـده سـولفیت میـوه       کیفیت، عمر انباري،  بردار و بدون سوراخ ) 

گهداري شده در سردخانه این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با طـرح پایـه   نبیدانه سفید انگور رقم 

روز در سردخانه نگهـداري   135تیمار شده به مدت  هايمیوهکامال تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. 

خشـکیدگی و تغییـر رنـگ     ،درصد آلودگی قارچی ،روز یکبار صفات درصد کاهش وزن 45شدند و هر 

 هباقیمانـد  نگهـداري  خـر دوره آ، طعـم و مـزه و در   pH،  TSS ،TA ،وکیدگی حبه هـا چوب خوشه، چر

اندازه گیري شدند. نتایج نشان داد که تیمار ورقه هاي سولفور به طور معنی داري  سولفیت داخل حبه ها

چروکیدگی چوب خوشه و حبه و آلـودگی قـارچی را کـاهش دادنـد امـا       ،میوه میزان از دست دادن وزن

تغییر طعم و مزه را نیز افزایش دادند. تیمار پوشش بدون سوراخ به طور معنی داري میزان کـاهش وزن و  

خشکیدگی چوب خوشه را کاهش داد. در بین تیمارهاي کاربرد سولفور، کمترین طعم گوگردي میـوه در  

. نتایج اندازه گیري باقیمانده سولفیت در میوه هـا نشـان داد کـه    ثبت شد راخ داریک ورقه در پوشش سو

بیشترین مقدار سولفیت به ترتیب در تیمار یک و دو ورقه سولفور در پوشش بدون سوراخ بدسـت آمـد.   

   10سـولفور از حـد مجـاز     ورقـه یـک  در حالیکه در پوشش سوراخ دار مقدار سولفیت در تیمار کـاربرد  

  م پایین تر بود.پی پی ا

    

پوشش پالستیکی، باقیمانـده   ،ورقه هاي آزاد کننده دي اکسید گوگرد ،عمر انباري ،انگور کلمات کلیدي:

  سولفیت.
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  مقدمه

یکی از راه هاي افزایش دسترسی بیشتر مردم به فراورده هاي باغبانی، جلوگیري از ضـایعات بـین   

تـرین عوامـل تخریـب و    هاي قارچی و فیریولوژیک مهمبیماري باشد.  زمان برداشت تا هنگام مصرف می

ایـن   تواند بسیار باال باشـد.  باشند و تلفات ناشی از آنها می فساد محصوالت در مرحله پس از برداشت می

ضایعات در نتیجه عدم آگاهی تولید کنندگان به شیوه هاي صحیح جابجـایی پـس از برداشـت، حمـل و     

تلفات جهانی بیشتر محصـوالت کشـاورزي در طـول دوره     .شوندمیید تشد داري و بازاررسانینقل، نگه

باشد که بر اساس این تخمین ها میزان تلفات سـالیانه بعـد از برداشـت     درصد می 10-30بعد از برداشت 

زمـان  ). Romanazzi et al, 2007( درصد از تولید کـل انگـور تخمـین زده شـده اسـت      27انگور حدود 

کنترل پوسیدگی هاي قارچی، کاهش قهوه اي شدن ثرات مفید گاز دي اکسید گوگرد در ازیادي است که 

 به اثبـات رسـیده اسـت    چوب خوشه و حبه و افزایش عمر انباري انگور در سردخانه و طی حمل و نقل

)Winkler et al,1974( .  اما بواسطه اثرات زیان بار غلظت باالي این گاز بر خود میوه، وسایل سرد کننـده

تر بر سالمتی انسان و محیط زیست مطالعات زیادي براي بهینه کردن کاربرد ایـن  سردخانه و از همه مهم

هـاي  یکـی از مـوثرترین روش  گاز با حداقل اثرات مضر در انبارداري ارقـام انگـور انجـام گرفتـه اسـت.      

ــه  ــتفاده از ورق ــده اس ــزارش ش ــد ا   گ ــولفور پ ــا س ــوگرد ی ــید گ ــاز دي اکس ــده گ ــاي آزاد کنن ــته    س

)Wen et al, 2007( .میزان پوسیدگی در جعبه هاي داراي ورقه هـاي تولیـد    در تحقیقی مشخص شد که

به طور معنـی داري کمتـر    ي حاوي انگور کالمریاکننده دي اکسید گوگرد در قسمت باال و پایین جعبه ها

پوشش بدون سوراخ همراه . استفاده از بودندکه فقط در قسمت باال داراي این ورقه ها  بوداز جعبه هایی 

با این ورقه ها بطور معنی داري از پوسیدگی و قهوه اي شدن چوب خوشه، چروکیـدگی حبـه و کـاهش    

  ). چینـگ  Nelson, 2007وزن رقم سفید بی دانـه نسـبت بـه پوشـش سـوراخ دار جلـوگیري مـی کنـد (        

)Ching, 1994 گزارش داد که استفاده از ورقه هاي آزاد کننده دي اکسید گوگرد در جعبه هاي انگور از (

ــرد. شــرایعی و همکــاران     ــوگیري ک ــه هــا جل ــگ چــوب خوشــه و دم حب ــر رن ــا، تغیی ــارچ ه   رشــد ق

)Sharayei et al, 2004درصد متا بی سولفیت سدیم  10و  7، 4هاي ) از ورقه هاي گریپ گارد با غلظت

داري ارقام کالهـداري و کـج انگـوري خراسـان در سـردخانه      یف ته و وسط جعبه ها براي نگهدر دو رد

استفاده کردند.  نتایج آنها نشان داد که درصد آلودگی قارچی و پوسیدگی در اثر استفاده از این ورقـه هـا   

ورقه ها (یک  ) گزارش دادند که با افزایش تعدادZoffoli et al, 2007. زوفولی و همکاران (یافت کاهش

ورقه در باالي جعبه و یک ورقه در پایین جعبه) و مدت زمان تماس، ترك خوردگی در انگـور تامسـون   

   افزایش یافت.   سیدلس
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 بـی دانـه سـفید   شـوند.  انگـور    داري میاز تولید کل انگور ایران مقدار اندکی در سردخانه ها نگه 

  تولیـد شـده در اسـتان آذربایجـان غربـی اسـت        و کشمشـی  تـرین انگورهـاي تـازه خـوري    یکی از مهم

)Doulati et al, 2007داري انگـور در ایـن اسـتان، سـوزاندن پـودر گـوگرد در       ). شیوه هاي مرسوم نگه

باشد. از معایب این روش ها مـی   سردخانه ها و یا استفاده بی رویه از ورقه هاي آزادکننده گاز گوگرد می

کسید گوگرد، صدمه به تجهیزات سردخانه، سفید شدن میوه ها، عوض توان به عدم کنترل دقیق گاز دي ا

بـه منظـور   . )Smilanick et al, 1990شدن طعم و مزه و تجمع باالي سولفیت در میوه هـا اشـاره کـرد (   

داري انگور با اسـتفاده از ورقـه هـاي آزاد کننـده گـاز گـوگرد در       نگه بسته بندي و معرفی روش مناسب

کنترل بیماري، حفظ صفات کیفی میوه با حداقل مقدار سولفیت و مقدار صدمات بـه  سردخانه که حداکثر 

  میوه و تجهیزات سردخانه را داشته باشد این تحقیق به اجرا در آمد.

    

  هامواد و روش

تصـادفی در سـه تکـرار و در دو سـال      این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با پایه طرح کامالً

) به اجرا در آمد. فاکتور اول موقعیت قرار گیري ورقه هاي آزاد کننده دي اکسید گوگرد بـا  1386-1387(

گرم ماده متابی سولفیت سدیم، در سه سطح ( یک ورقه کامل در باالي جعبه، نصف یک ورقه در بـاال   7

ورقه )، فاکتور دوم پوشش نایلونی در دو سطح ( پوشش بدون شاهد و نصف دیگر آن در پایین جعبه و 

سوراخ دار و بدون سوراخ ) و فاکتور سوم زمان نمونه برداري در چهار سطح ( قبـل از انبـارداري و هـر    

  روز یک بار ) بود.  45

به صورت تصادفی از باغ نمایشی ایستگاه تحقیقات باغبانی دکتـر   بی دانه سفیدخوشه هاي انگور 

ارومیه تهیه گردید. برداشت در زمان رسیدن کامل حبه ها و در ساعات خنک صبح انجام شـد.   نخجوانی

داري سـاعت نگـه   48جعبه ها در اواخر روز که هوا خنک بود، به محل سردخانه منتقـل شـدند. بعـد از    

حبـه  انگور در دماي صفر درجه سانتی گراد و خنک شدن میوه ها، قبل از هر گونه تیماري، خوشه هـا و  

هاي صدمه دیده تفکیک و خوشه هاي سالم و عاري از هر گونه آلودگی و پوسیدگی انتخاب شدند. بعد 

به صورت یک ردیفه چیـده شـدند. در تیمـار اول یـک      انگور هفت کیلو گرمدر هر جعبه از سرد شدن، 

نصف ورقـه   ورقه کامل در باالي خوشه ها، درون کاغذ مخصوص آبسور پد قرار گرفت و در تیمار دوم،

در قسمت پایین جعبه، زیر خوشه هاي انگور داخل کاغذ مخصـوص و نصـف دیگـر در قسـمت بـاالي      

  خوشه ها قرار داده شدند. در پوشش هاي نایلونی با سیم محکـم بسـته شـدند. در تیمـار شـاهد از ایـن       

گـراد و رطوبـت    درجه سـانتی  0±1ورقه ها استفاده نگردید. تمام جعبه هاي انگور در سردخانه با دماي 

داري انگور در سـردخانه،  درصد قرار گرفتند. قبل از ورود به سردخانه و در طول دوره نگه 85-90نسبی 
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 pH، درصد آلودگی قـارچی ،  درصد کاهش وزن خوشه ها شامل روز یکبار، صفات کمی و کیفی 45هر 

، تغییر رنگ چوب خوشه هـا خشکیدگی و ، اسیدهاي قابل تیتراسیون، ) TSSمواد جامد قابل حل کل (، 

گیـري  داخـل میـوه انـدازه    مانـده سـولفیت  مقدار باقیو وضعیت طعم و مزه حبه ها ، چروکیدگی حبه ها

   شدند.

براي محاسبه کاهش وزن خوشه ها، از هر واحد آزمایشی یک خوشـه انتخـاب و داخـل کیسـه       

داخل جعبه ها گذاشته شدند. در فریزر سوراخ دار (هشت سوراخ به قطر پنج میلیمتر) قرار گرفت سپس 

  مراحل اندازه گیري صفات، وزن این خوشه توزین و ثبت شد.

حبه انتخاب شد و با توجه به عالیـم قـارچی موجـود     100از هر واحد آزمایشی به طور تصادفی  

  روي آن و شمارش تعداد حبه هاي آلوده، درصد آلودگی محاسبه شد.

  pH عصاره صاف شده میوه با دستگاه pH    متـر مـدلCP-411       مقـدار مـواد جامـد محلـول بـا ،

  گیري شدند.  رفراکتومتر دستی و مقدار اسیدهاي آلی با روش تیتراسیون  اندازه

  چروکیدگی و قهوه اي شدن چوب خوشه ها 

  ) خیلی شدید5) شدید    4) متوسط    3) کم    2) ندارد    1

  چروکیدگی حبه ها

  ) کامالً صاف5) صاف 4) معمولی 3ده ) کمی چروکی2) خیلی چروکیده 1

  وضعیت طعم و مزه حبه ها

  ) عالی5) خیلی خوب   4) خوب   3) متوسط   2) نامناسب   1

  احیا -اندازه گیري باقی مانده سولفیت میوه ها به روش تیتراسیون اکسیداسیون

ا بـا روش غیـر   میوه ها در تمـامی تیمارهـ  داخل ) SO3-²( سولفیت مقداردر آخر دوره انبارداري   

  ). Smilanick et al, 1990اندازه گیري شد ( 1مستقیم یدومتري

  

  نتایج و بحث

  کاهش وزن - 

  اثر فاکتور سولفور بر کاهش وزن -

% اثر معنـی داري روي کـاهش وزن داشـت. بیشـترین     1سطوح مختلف سولفور در سطح احتمال 

در تیمار استفاده از به ترتیب و کمترین  )38/1( کاهش وزن خوشه هاي انگور بیدانه سفید در تیمار شاهد

کاهش وزن میوه انگور در طـی  بدست آمد.  )، بدون اختالف آماري،3/1و  05/1( سولفور هیک و دو ورق

داري در سردخانه بواسطه از دست دادن آب می باشد. عواملی از جمله آلودگی قارچی، میزان تنفس، نگه

                                                
1 - Iodometric 
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و رطوبت نسبی پایین سردخانه باعث تشدید از دست دادن آب میوه هـا   عدم سرد کردن اولیه، دماي باال

هاي قارچی از طریق کاهش میزان تـنفس باعـث   و گاز دي اکسید گوگرد عالوه بر کنترل بیماري می شود

  ). Doulati et al, 1999( شودکاهش از دست دادن آب میوه ها می

  اثرات متقابل پوشش و زمان روي کاهش وزن  -

% روي ایـن  1نشان داد که اثرات متقابل پوشـش و زمـان در سـطح احتمـال      تجزیه واریانس نتایج

در تیمار پوشـش سـوراخ دار    در زمان آخر انبارداري میانگین کاهش وزن کهبطوريصفت معنی دار بود. 

در کل روند کاهش وزن در پوشـش   ).1نمودار ( بود درصد)1( بیشتر از پوشش بدون سوراخدرصد)  4(

  سوراخ دار بیشتر و سریعتر از پوشش بدون سوراخ بود.   

  

  
  سفید ه. اثرات متقابل نوع پوشش و زمان انبارمانی بر درصد کاهش وزن انگور بیدان1نمودار 

  

پوشش بدون سوراخ با کاهش تبادل جریان هوا و کم کردن تعرق و افزایش رطوبت نسـبی داخـل   

مانع کاهش بیشتر وزن خوشه ها نسبت به تیمار پوشش سوراخ دار شـد کـه بـا     CO2جعبه ها و افزایش 

ند ) مطابقت دارد. آنها گزارش دادNelson, 2007) و نلسون (Deng et al, 2005( نتایج دنگ و همکاران

که کاهش وزن انگور رقم سلطانی در تیمار پوشش بدون سوراخ همراه با ورقه هاي گریـپ گـارد بطـور    

معنی داري کمتر از تیمار پوشش سوراخ دار بود. هر چه مدت زمان انبار داري انگور بیشتر باشد با توجه 

این فعالیت مـی شـود،   هاي میوه داراي فعالیت تنفسی هستند مقداري از آب میوه صرف که سلول به این

و  در نتیجه میانگین کاهش وزن یک رابطه مستقیم با طول مدت انبارداري دارد که با نتایج تحقیق دولتـی 

  ) در مورد ارقام کششمی بی دانه و فخري شاهرودي مطابقت دارد.Doulati et al, 1999( همکاران

  وضعیت ظاهري خوشه 

  اثرات متقابل سولفور و زمان روي وضعیت ظاهري  -

% معنـی دار شـد.   1اثرات متقابل سولفور و زمان روي وضعیت ظاهري خوشـه در سـطح احتمـال    

اي  هروز بعـد از انبـارداري در تیمـار دو ورقـ     90و  45بهترین وضعیت ظاهر پسندي خوشه ها در زمان 

ماري، قرار گرفتند. روند ضـایع شـدن میـوه هـا و از     یک گروه، بدون اختالف آ رمشاهده شد و هر دو د
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 تر از تیمارهاي سولفور پد بود بطوريظاهري در تیمار شاهد بسیار شدیدتر و سریع تدست رفتن وضعی

 رروز انبارداري انگورها در تیمار شاهد از وضعیت نامناسبی برخوردار بودند اما این روند د 45که بعد از 

روز هنوز انگورها از وضعیت ظاهري  135بسیارکند بود و پس از  تیمار دو ورقه، ، بویژه درسایر تیمارها

 Nelson) و نلسون و جنتري (Nelson, 2007گزارشات نلسون ( ).1قابل قبولی برخوردار بودند (جدول 

and Gentry, 1966.با نتایج تحقیق ما مطابقت دارد (  

  خشکیدگی و تغییر رنگ چوب خوشه -

  سولفور و پوشش تاثیر متقابل -

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر متقابل سولفور و پوشش بر این صـفت در سـطح احتمـال    

ترین میزان خشـکیدگی چـوب خوشـه در تیمـار یـک و دو ورقـه اي       % معنی دار بود. به طوري که کم1

دها به ثبـت رسـید   ترین میزان در شاهسولفور با پوشش بدون سوراخ، هردو در یک گروه آماري، و بیش

  دار در حد وسط قرار گرفتند.  اي سولفور در پوشش سوراخ). تیمارهاي یک و دو ورقه 2(جدول 

وضعیت سبز ماندن و شادابی چوب خوشه انگور یکی از فاکتورهاي اساسی بـراي تعیـین کیفیـت    

ین صفت بررسی بازارپسندي و جلب مشتري می باشد. در این تحقیق نیز اثرات تیمارهاي مختلف روي ا

  شد. انگور جزء معدود میوه هایی است که چوب خوشه ها یـک عامـل مهـم در کیفیـت آن بـه حسـاب       

می آید. چوب خوشه اولین قسمتی است که بر اثر عوامل نامساعد حالت و رنگ طبیعی خود را از دست 

تغییر رنگ چوب  می دهد. تیمارهاي ورقه سولفور به همراه پوشش بدون سوراخ  از میزان خشکیدگی و

  ) مطابقـت دارد. تغییـر رنـگ چـوب خوشـه هـا       Mustonen,1992خوشه کاستند که با نتایج موسـتونن ( 

  ها باشد که احتماال گاز دي اکسید گـوگرد از شـدت فعالیـت آنهـا     می تواند بر اثر فعالیت بعضی از آنزیم

دادن آب باشـد کـه در پوشـش    تواند ناشی از دست می کاهد و ازطرف دیگرتغییر رنگ چوب خوشه می

  ).Nelson and Gentry, 1966بدون سوراخ کمتر بود (
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  دانه سفیداثر متقابل سولفور و زمان بر صفات انگور بیمیانگین . 1جدول 

 %5 احتمال سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون اساس بر باشند می مشابه حرف داراي که ستون، هر در هایی، میانگین

  .ندارند دار معنی تفاوت

  

 زمان انباردارياثرات متقابل سولفور و  - 

اثرات متقابل سولفور و زمان انبارداري بر خشکیدگی و تغییر رنگ چوب خوشه در سـطح آمـاري   

% معنی دار بود. نتایج مقایسات میانگین نشان داد که روند خشک شدن چوب خوشـه در تیمـار شـاهد    1

در بـدو ورود بـه سـردخانه بـه      یبسیار سریع و شدید بوده بطوریکه چوب خوشه از حالت سبز و طبیعـ 

روز) تبدیل شدند اما این رونـد در تیمارهـاي سـولفور پـد      135انبارداري ( نچوب بسیار خشک در پایا

  ها بر این صفت یکسان بودند.). در آخر دوره انبارمانی اثرات موقعیت ورقه1بسیار کند بود (جدول 

  اثرات متقابل پوشش  و زمان   - 

% درصد اثر معنـی داري  5نشان داد که اثرات متقابل پوشش و زمان در سطح  نتایج تجزیه واریانس

روي این صفت داشتند. روند افزایش میزان خشکیدگی چـوب خوشـه در تیمـار پوشـش بـدون سـوراخ       

  ).3بود (جدول  رکمتر از پوشش سوراخ دا

  

  

   

  چروکیدگی حبه

Berry 
shrinkage 

خشکیدگی چوب 

  خوشه

Rachis shrinkage 

  تیمارها   ظاهر خوشه

Tretments 

5a 1 d 4.5 a  انبارداري(قبل از Before storage(  ) یک ورقهOne pad(  

4.5 b 2.08 c 3.42 bc ) 45زمان دوم days(    

4.16 c 2c 3.33 bc 90زمان سوم days) (    

4.16 c 2.25 c 2.83 d ) آخر انبارداري( End of storage    

5a 1d 4.5 a ) قبل از انبارداري( Before 

storage  

  )Two padدو ورقه (

4.5 b 1.83 bc 3.66 b ) 45زمان دوم days(    

4.16 c 1.83 bc 3.66 b ) 90زمان سوم days(    

4.17 c 2.16 c 3.08 bcd ) آخر انبارداري End of storage(    

5a 1d 4.5 a ) قبل از انبارداري Before 

storage(  

  )controlشاهد (

2.85d 3.92 ab 1.58 e ) 45زمان دوم days(    

2.83 d 3.58 b 1.5 e ) 90زمان سوم days (    

2.08 e 4.16 a 1.5 e ) آخر انبارداري End of storage(    

0.37 0.49 0.43   LSD  
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  بیدانه سفید. ثرات متقابل سولفور و نوع پوشش بر صفات اندازه گیري شده انگور 2جدول 

pH  
  چروکیدگی حبه

Berry shrinkage  

  خشکیدگی چوب خوشه

Rachis shrinkage 
  

  تیمارها

Treatments 

3.39 b 4.33 b 2.2 b 
 پوشش سوراخ دار

Perforated bag  
  )One padیک ورقه (

3.39 b 4.58 a 1.4 c 
 بدون سوراخ

Imperforated bag  
  

3.37 b 4.33 b 2.04 b 
 پوشش سوراخ دار

Perforated bag  
 )Two padدو ورقه (

3.39 b 4.58 a 1.37 c 
 بدون سوراخ

Imperforated bag  
  

3.4 b 3.29 c 3.04 a 
 پوشش سوراخ دار

Perforated bag  
 )controlشاهد (

3.58 a 3.04 d 3.3 a 
 بدون سوراخ

Imperforated bag  
  

0.09 0.19 0.35   LSD 

 %5 احتمال سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون اساس بر باشند می مشابه حرف داراي که ستون، هر در هایی، میانگین

  .ندارند دار معنی تفاوت

  

  چروکیدگی حبه -

از دست دادن آب عامل اصلی چروکیده شده حبه ها در سردخانه می باشد و میوه هاي چروکیـده  

  نیز از بازارپسندي پایین برخوردار می باشند.  

  سولفور و نوع پوششاثرات متقابل  -

% درصد اثر معنی داري روي این صفت داشتند. 1اثرات متقابل سولفور و پوشش در سطح احتمال 

در هر دو تیمار یک و دو ورقه سولفور، میزان چروکیدگی حبه ها در پوشـش سـوراخ دار بیشـتر از نـوع     

اهش چروکیدگی حبه بسـیار  پوشش بدون سوراخ بود. کارایی تیمارهاي سولفور در مقایسه با شاهد در ک

). از دست دادن آب عامل اصلی چروکیده شدن حبه هـاي انگـور در سـردخانه اسـت.     2باال بود (جدول 

مشخص شده که رابطه مستقیمی بین چروکیدگی حبه ها و از دست دادن آب وجـود دارد و بـراي اینکـه    

  درصـد آب از دسـت بدهنـد     6الـی   5چروکیدگی شدید را نشان دهند بایسـتی بـیش از    رحبه هاي انگو

 )Nelson, 1985  بر اساس نتایج این تحقیق کمترین چروکیدگی در انگورهاي تیمار شده با سولفور پـد .(

  ) مطابقت دارد.  Ching, 1994ترین حالت در شاهد بدست آمد که با نتایج چینگ (و بیش

  اثرات متقابل سولفور و زمان بر چروکیدگی حبه -

تـرین میـزان   دانه سفید معنی دار بود. بیشدو فاکتور بر چروکیدگی حبه انگور بیاثرات متقابل این 

چروکیدگی حبه ها در پایان دوره انبارداري در تیمار شاهد بـود و ایـن در حـالی بـود کـه در تیمارهـاي       

). در 1سولفور پد در پایان انبارداري میزان چروکیدگی پایین و پوسـت انگورهـا صـاف بودنـد (جـدول      
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ار شاهد انگورها در بدو انبارداري کامال پوست صاف داشـتند کـه در پایـان دوره پوسـت آنهـا کمـی       تیم

    چروکیده شده بودند.

  اثر متقابل نوع پوشش و زمان انبارمانی بر صفات انگورمیانگین . 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 %5 احتمال سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون اساس بر باشند می مشابه حرف داراي که ستون، هر در هایی، میانگین

  .ندارند دار معنی تفاوت

  

  اثرات متقابل پوشش  و زمان  -

% درصد اثر معنـی داري  1نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل پوشش و زمان در سطح 

روي این صفت داشتند. روند افزایش میزان چروکیدگی حبـه در تیمـار پوشـش بـدون سـوراخ کمتـر از       

نبارداري انگورهاي بسته بندي شـده بـا پوشـش بـدون     که در پایان دوره ا بطوري بود. رپوشش سوراخ دا

) و انگورهاي تیمار پوشش سوراخ دار از پوسـت معمـولی   66/3سوراخ از پوست تقریبا صاف (میانگین 

  ).3) برخوردار بودند (جدول 27/3(میانگین 

  درصد پوسیدگی قارچی-

 يعمـر انبـار  ترین عوامل فساد و ضایع شدن و کاهش هاي مختلف از مهمناشی از قارچ پوسیدگی

   د.نانگور می باش و بازار پسندي

  اثرات متقابل سولفور، پوشش و زمان-

% معنـی دار شـد. در پایـان دوره    1اثرات متقابل سه فاکتور روي درصد پوسیدگی در سطح آماري 

سولفور پد) به ترتیب در پوشش بـدون  ترین شدت پوسیدگی در تیمار شاهد (بدون کاربرد انبارمانی بیش

دار بود. در تیمار یک ورقه سولفور، روند افزایش پوسیدگی در طی انبارداري در هـر دو  سوراخ و سوراخ

نوع پوشش مشابه هم بودند اما در تیمار دو ورقه سولفور، این روند در پوشش بدون سوراخ کمتر از نوع 

  چروکیدگی حبه

Berry 
shrinkage  

خشکیدگی چوب 

  خوشه

Rachis shrinkage 

  
  تیمارها

Treatments  

5a 1e )قبل از انبارداري Before storage(  سوراخ دار  

Perforated bag  
4b 2.94 ab ) 45زمان دوم days(    

3.66 c 2.66 bc ) 90زمان سوم days(    

3.37d 3.16 a ) آخر انبارداري End of storage(    

5a 1e )قبل از انبارداري Before storage(   بدون سوراخ  

Imperforated bag  
3.8 bc 2.37d ) 45زمان دوم days(    

3.8 bc 2.37d ) 90زمان سوم days(    

3.66 c 2.55 cd ) آخر انبارداري End of storage(    

0.22 0.3   LSD  
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. داشت یري ورقه هاي سولفور روي میزان کنترل آلودگی تأثیرموقعیت قرار گ ).4سوراخ دار بود (جدول 

) مطابقـت دارد. ایشـان بیـان داشـتند کـه      Nelson and Ahmedullah, 1976این یافته با گزارش نلسون (

محل قرار گیري ورقه هاي تولیـد کننـده دي اکسـید گـوگرد در جعبـه هـا بـه طـور معنـی داري کنتـرل           

) مطابقت دارد کـه گـزارش داد   Palou, 2002دهد. اما با یافته هاي پالو ( پوسیدگی را تحت تأثیر قرار می

که استفاده از ورقه هاي گریپ گارد قادر به کنترل قارچ ها و آلودگی هاي روي سطح حبه ها هستند. اما 

حتی استفاده از تعداد بیشتر این ورقه ها و ایجاد غلظت بـاالي دي اکسـید گـوگرد نیـز قـادر بـه کنتـرل        

هاي پایین این گـاز مـی تـوان    ري هاي قارچی داخل حبه ها نیستند. براین اساس با استفاده از غلظتبیما

بـا  قارچ هاي عامل پوسیدگی را کنترل کرد بدون اینکه عوارض جانبی گوگرد روي انگـور ایجـاد شـود.    

آزاد شـده از   پیشرفت دوره انباري ضمن تکثیر قارچ ها و پایین آمدن میزان غلظت گاز دي اکسید گوگرد

هاي میوه نیز تضعیف شده و میانگین پوسیدگی افزایش می یابـد.  ورقه هاي سولفور، دیواره سلولی بافت

گرچه درصد آلودگی تا آخر دوره انباداري در تیمارهاي استفاده از ورقه هاي سولفور بسیار کـم بـود امـا    

ز دي اکسید گـوگرد را دارنـد و بـا افـزایش     روز انبارداري قابلیت آزاد سازي گا 90ظاهرا این ورقه ها تا 

  دوره انبارداري بر میزان آلودگی افزوده شد.

  

  اثر متقابل سولفور، نوع پوشش و زمان بر صفات مختلف انگور بیدانه سفید میانگین .4جدول 

 طعم و مزه

Taste 

 درصد پوسیدگی

Decay % 
    تیمارها  

5a 0h )قبل از انبارداري Before storage(      

2.5 defg 1.8 efgh ) 45زمان دوم days(   سوراخ دارPerforated bag  
  یک ورقه

)One pad(  

2.33 
efgh 

1.89 efgh ) 90زمان سوم days(     

1.8 efghi 3.5 efg ) آخر انبارداري( End of storage      

5a 0h ) قبل از انبارداري Before storage(      

2 ghi 1.97 efgh ) 45)زمان دوم days    بدون سوراخ Imperforated bag    

1.66 hij 1.55 efgh ) 90زمان سوم days(      

1.5 ij 3.68 efg ) آخر انبارداري End of storage(      

5 a 0h ) قبل از انبارداري( Before storage      

2.16 fghi 3.87 ef ) 45زمان دوم days(    سوراخ دار Perforated bag  
  دو ورقه

)Two pad(  

2.16 fghi 3.9 ef ) 90زمان سوم days(      

2 ghi 5.5 e ) آخر انبارداري End of storage(      

5a 0h ) قبل از انبارداري Before storage(      

2 ghi 0.39 gh ) 45زمان دوم days(  بدون سوراخ Imperforated bag    

1.53 ij 0.7 fgh ) 90زمان سوم days(      
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1 j 1.75 efgh  انبارداري (آخر End of storage(      

5a 0h ) قبل از انبارداري Before storage(      

3.16 cde 37.1d ) 45زمان دوم days(      سوراخ دار Perforated bag  
  شاهد

)control(  

2.8 def 43cd ) 90زمان سوم days(     

3.1cd 61.25 b ) آخر انبارداري End of storage(      

5a 0h  انبارداري (قبل از Before storage(      

3.7 bc 48 c ) 45زمان دوم days(    بدون سوراخ Imperforated bag    

4b 52 bc ) 90زمان سوم days(      

3.66 bc 82.17a ) آخر انبارداري End of storage(      

0.64 5.6     LSD  

 %5احتمال سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون اساس بر باشند می مشابه حرف داراي که ستون، هر در هایی، میانگین

  .ندارند دار معنی تفاوت

  

pH  آب انگور و مقدار اسید  

  pHاثر سولفور و پوشش روي  - 

مربـوط بـه    pHتـرین مقـدار   % معنی دار شد. بـیش 1اثرات متقابل این دو فاکتور در سطح احتمال 

ترین آن در سایرتیمارها، بدون اختالف معنی دار در یـک گـروه   شاهد با پوشش بدون سوراخ و کم تیمار

به  ذظاهرا گاز دي اکسید گوگرد آزاد شده از سولفور پد ها از طریق نفو). 3آماري، وجود داشت (جدول 

  شده است. pHبافت پوست و گوشت میوه انگور باعث اسیدي شدن آب میوه و کاهش 

  بر مقدار اسید و اثر زمان انبارداري اثر سطوح سولفور-

مقـدار  دار شـد.  درصد معنـی 1اثرات این فاکتور بر مقدار اسید قابل تیتراسیون میوه انگور در سطح 

میلـی گـرم در    07/1و  04/1(بـه ترتیـب    هاي سولفور مقدار اسید میوهاسید در هر دو تیمار کاربرد ورقه

  بودند.  )914/0تر از شاهد (بیش میلی لیتر آب میوه) 100

هـا  روز انبـارداري از مقداراسـید میـوه    45مقدار اسید میوه در طی انبارداري نشان داد که تا  بررسی

  ).2روز روندي افزایشی و نهایتا باز مقدار اسید میوه کاهش یافت (نمودار  90کاسته شد سپس تا 
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  . تغییرات مقدار اسید میوه در طی انبارداري2نمودار 

  طعم و مزه-

تیمار دي اکسید گوگرد روي وضعیت طعم و مزه انگور تاثیر گذاشـت. ترکیبـات گـوگردي از راه    

و یا از طریق دم حبه وارد آن شده و باعث بدمزه شـدن و ایجـاد طعـم    و منافذ طبیعی روي پوست زخم 

  .)Smilanick et al, 1990(  شوندمیگوگردي در انگورها 

  اثرات متقابل سولفور، نوع پوشش و زمان انبارمانی - 

کـه در   % معنی دار بود. مقایسات میانگین نشـان داد 5اثرات متقابل این سه فاکتور در سطح احتمال

-بدون سوراخ وجود داشت و نامناسـب  ششاهد با پوش ربهترین طعم انگور در تیما پایان دوره انبارداري

بدون سوراخ ثبت گردید. طعم و مزه در تیمار یک ورقـه   شبا پوش هرقدو و رترین طعم گوگردي در تیما

). 4تر از پوشش بدون سوراخ بـود (جـدول   سولفور با پوشش سوراخ دار در پایان دوره انبارداري مناسب

 ااز انگورهـ بهتر  در آخر دوره دار همچنین طعم و مزه میو ها در تیمار دو ورقه سولفور با پوشش سوراخ

 يروز انبـاردار  45سوراخ بودند. در تیمار یک ورقه سولفور گوگردي شدن میوه هـا تـا   بدون در پوشش 

روز انبارداري روند گوگردي شدن در تیمـار دو   135تا  45شبیه تیمار دو ورقه با همان پوشش بود اما از 

  ).4(جدول  ورقه بیشتربود

ن سوراخ در طی زمان انبارداري روند گوگردي شدن طعم انگورها در تیمار دو ورقه با پوشش بدو

). یحیـا و  3تر و شدیدتر از تیمار یک ورقه سولفور با پوشش بدون سوراخ بـود (جـدول   به مراتب سریع

) گزارش دادند که تیمار گوگرد باعث ایجاد طعم نامناسب در انگـور مـی   Yahia et al, 1983(  همکاران

رش داد که طعم و مزه انگور در اثر پوسیدگی قـارچی  ) گزاBallinger and Nesbitt, 1984شود. بالینگر (

و نفوذ دي اکسید گوگرد به داخل آن تغییر می کند که با نتایج تحقیق ما موافقت دارد. هدف نهایی از بـه  

ارائـه میـوه اي بـا     ،داري انگور در سردخانهکارگیري تمامی روش هاي شیمیایی و غیر شیمیایی براي نگه

بـر اثـر تیمـار انگـور بـا گـاز دي اکسـید گـوگرد         ظاهري مشتري پسند، سالم با طعمی مناسب می باشد. 

 ندر پوست و اندکی نیز در گوشت تجمع می یابد که باعث داد تمقداري ترکیبات گوگردي مانند سولفی

  طعم گوگردي به میوه ها می شود.

  مانده سولفیتمیزان باقی -

تـرین مقـدار   سولفیت در میوه ها در پایان دوره انبارداري نشان داد که بیشمقداراندازه گیري نتایج 

ورقـه   و دو یـک هـاي  در تیماربـه ترتیـب    (ppm)قسمت در میلیـون   03/13و  23/14ر اسولفیت به مقد

در پـی پـی ام)    93/8ترین مقدار سولفیت  (کم که بدست آمد. در حالی سولفور در پوشش بدون سوراخ

پی پی ام پـایین   10که از حد مجاز گیري شد  با پوشش سوراخ دار اندازه ورقه سولفور یکتیمار کاربرد 

 مقـدار سـولفیت   دار ورقه کامل سولفور با پوشش سوراخ دودر تیمار ). Smilanick et al, 1990تر بود (
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هاي انگور بـراي مصـرف کننـدگان    حد مجاز سولفیت داخل حبهاز حد مجاز باالتر بود.  اندکی) 57/10(

10ppm باشد. مقدار بیش از حد مجاز آن باعث ایجاد مشکالتی در دستگاه گوارش مصـرف کننـدگان   می

هـاي آزاد کننـده گـاز دي اکسـید     ي اسـتفاده از ورقـه  در تیمارهـا ). Smilanick et al, 1991شـود ( مـی 

کـه   بـود  دار پـائین ندي شده با پوشش سوراخجعبه هاي بسته ب در میوه  سولفیت باقی مانده میزانگوگرد

از طرف دیگر پوست میوه انگـور  . این حالت بیانگر تخلیه گاز اضافی از فضاي جعبه از طریق منافذ است

زیـادي را   است و ازایـن طریـق گـاز    در سطح پوستزیاد منافذ داراي یا ی داشته کمضخامت  بیدانهرقم 

بر این اساس استفاده از غلظت هـاي   یابد)پوست انگور تجمع میجذب می کند (زیرا سولفیت بیشتر در 

   پایین گاز دي اکسید گوگرد براي انبارمانی این رقم پیشنهاد می گردد.  

شود. در صـورت متناسـب نبـودن     سولفیت باعث بد مزه شدن و ایجاد طعم گوگردي در انگور می

ه بندي شده در هر جعبه بر میـزان ایـن مـواد و    غلظت گاز متصاعد شده از این ورقه ها با مقدار میوه بست

ترین طعم گوگردي میـوه در  طعم گوگردي افزوده می شود.  در بین تیمارهاي کاربرد ورقه سولفور، بیش

دو ورقه با پوشش بدون سوراخ و کمترین در تیمار یـک ورقـه در پوشـش سـوراخ دار     یک و  هايتیمار

اهمیت طعم و مزه طبیعی انگور براي مصرف کنندگان و با علـم بـه   دیده شد. بر این اساس و با توجه به 

داري انگـور  اینکه میوه هاي با طعم شدید گوگردي خواهانی در بازار ندارند، بـر ایـن اسـاس بـراي نگـه     

امـا انگورهـا در ایـن نـوع      شـود مـی توصـیه  بیدانه سفید استفاده از یک ورقه کامل با پوشش سوراخ دار 

دچـار انـدکی خشـکیدگی     هاي با رطوبـت نسـبی کـم   دار و بویژه در سردخانهراخسو پوشش بسته بندي

 استفاده از پوشش بدون سوراخ بـه همـراه   بررسی شوند براین اساسچوب خوشه و چروکیدگی حبه می

  گردد.ها در تحقیقات بعدي پیشنهاد میغلظت کمتر گاز دي اکسیدگوگرد آزاد شده از ورقه
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