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                                            nedamaftoonazad@gmail.com:  ٍ٘بس٘ذٜ ٔؼئَٛ*

 

 مدیریت پس از برداشت ضایعات انگور

 

 *آزادًذا هفتَى

 

طجیؿی اػتبٖ فبسع، ػبصٔبٖ تحمیمبت، ٔٙبثؽ ٚ  وـبٚسصی ٚ آٔٛصؽ دا٘ـیبس ثخؾ تحمیمبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی وـبٚسصی، ٔشوض تحمیمبت

 آٔٛصؽ ٚ تشٚیج وـبٚسصی، ؿیشاص، ایشاٖ

 

 

 ثیبى هسئلِ ٍ اّویت هَضَع

ٔیّیوٖٛ   2/3ثب ٔیضاٖ تِٛیذ  1396دْٚ تِٛیذ سا دس ػبَ  ۀاػت ٚ ستجایشاٖ ثبغی  تشیٗ ٔحلٛالتٟٔٓاٍ٘ٛس یىی اص 

دسكوذی،   2/18ٞبی فبسع ثب ػوٟٓ  اػتبٖ اختلبف دادٜ اػت. خٛد ثٝدسكذ اص وُ ٔحلٛالت ثبغی  2/15تٗ ٚ ػٟٓ 

ٞبی اَٚ تب دسكذی دس ستجٝ 7/10دسكذی ٚ خشاػبٖ سضٛی ثب ػٟٓ  11دسكذی، لضٚیٗ ثب ػٟٓ  1/12ٕٞذاٖ ثب ػٟٓ 

. وٙٙوذ تِٛیوذ ٔوی   دسكذ اص وُ اٍ٘ٛس وـوٛس سا  52حذٚد  جٕؿبً ٞبا٘ذ. ایٗ اػتبٖتِٛیذوٙٙذٌبٖ اٍ٘ٛس لشاس داؿتٝچٟبسْ 

 اٍ٘ٛس ایشاٖ دس ستجٝ ٞفتٓ جٟبٖ لشاس داسد. تِٛیذوٙٙذٜثیٗ وـٛسٞبی ؾٕذٜ 

ووٝ ثوش اػوبع    اػوت  دسكوذ   30 حوذٚد  اٍ٘ٛس ٔیضاٖ ضبیؿبت ،وـبٚسصی جٟبدآخشیٗ ثشآٚسدٞبی ٚصاست  اػبع ثش

 ،سیبَ(، ٔؿوبدَ سیوبِی ایوٗ ٔیوضاٖ ضوبیؿبت      56500) 1397اٍ٘ٛس دس ػبَ  فشٚؿی ؾٕذٜٔیبٍ٘یٗ لیٕت تِٛیذوٙٙذٜ ٚ 

ٔختّو   تالؽ دس جٟت ووبٞؾ ضوبیؿبت ایوٗ ٔحلوَٛ دس ٔشاحوُ       ،ثٙبثشایٗ .ثشآٚسد ؿذٜ اػتٔیّیبسد سیبَ  54240

بئُ ٞب، افضایؾ دسآٔذ ثبغوذاساٖ ٚ ووبٞؾ ٔؼو   جٛیی ٚ حفع ٔٙبثؽ آثی وـٛس ٚ ػبیش ٟ٘بدٜوٕه ؿبیب٘ی ثٝ كشفٝ ،تِٛیذ

 .وٙذٔیٔحیطی صیؼت

َ  پوبییٗ اػوت   ٘ؼوجتبً ػشؾت فؿبِیت فیضیِٛٛطیوه آٖ  ٚ اػت  ٘بفشاصٌشااٍ٘ٛس یه ٔحلَٛ  حویٗ   دس . ایوٗ ٔحلوٛ

ؿوذٖ ٚ  ٝ ٔٙجوش ثوٝ خـوه   ایٗ ٔؼوئّ  ٚدٞذ ٔمبدیش صیبدی اص سطٛثت خٛد سا اص دػت ٔی ،ثشداؿت، ٍٟ٘ذاسی ٚ تٛصیؽ

ثوٝ   ؿوذٜ  ٚاسدٞوبی ٔىوب٘یىی   ؿوٛد. آػویت  ٞب ٔیچشٚویذٌی دا٘ٝ ای ؿذٖ ػبلٝ، سیضؽ حجٝ ٚ حتی پظٔشدٌی ٚلٟٜٛ

ٞب ٚ ؿشایط ٘بٔٙبػت ٍٟ٘ذاسی اص ؾٛأُ ٟٔٓ دس فؼوبد  ثٙذی، تٟبجٓ وپهجبیی ٚ ثؼتٝٔحلَٛ دس حیٗ ثشداؿت، جبثٝ

 ؿذٜ  دادٜچٛثی یب پالػتیىی ثضسي لشاس ٞبی جؿجٝدس پغ اص چیذٜ ؿذٖ، دس ایشاٖ، ٔیٜٛ اٍ٘ٛس سٚ٘ذ. اٍ٘ٛس ثٝ ؿٕبس ٔی

ٌٛ٘وٝ  سٚص ثوذٖٚ ٞوی    2-5ایٗ ٔحلَٛ ثوٝ ٔوذت    ٔؿٕٛالً. دس حیٗ ا٘تمبَ ثٝ ثبصاس، ؿٛدٔیٚ ػپغ ٚاسد چشخٝ تٛصیؽ 

دس دٔوبی ٔؿٕوِٛی    داسیخچبَٞبی ثب وبٔیٖٛ ٘مُ ٚ  حُٕثٙذی ٚ یب ، ثؼتٝدٞیػِٛفٛسوشدٖ، پیؾ تیٕبسی ٘ػیش خٙه

دس ٔؿشم فؼوبدٞبی   ؿذت ثٝای ؿذٖ یب پظٔشدٌی ؿذٜ ٚ ٔیٜٛ ٟٜٛٔٙجش ثٝ وبٞؾ ٚصٖ، ل ٔؼئٌّٝیشد وٝ ایٗ لشاس ٔی

ٞوبی فیضیىوی   ؿذٜ تٛػط پش٘ذٌبٖ ٚ حـشات ٚ ٘یوض آػویت  ایجبد ٞبی آػیت ثٕٝٞچٙیٗ ثبیؼتی  ٌیشد.لبسچی لشاس ٔی

َ  داؿوت.  دلوت  ،ٔختّو   ٞبی ثیٕبسی ثٝاٍ٘ٛس  آِٛدٌی ٘یضٚ  ٘ػیش ثبد، تشدد افشاد ٞوبی پوغ اص   توشیٗ ثیٕوبسی  اص ٔتوذاٚ

ْ پٙیٞبی (، فؼبد آثی )ػٛیٝآػپشطیّٛع ٘یجشثٛتشیتیغ، فؼبد ػیبٜ ) لؼبد ثٝتٛاٖ ثشداؿت ٔحلَٛ اٍ٘ٛس ٔی ( ػویّیٛ

ٝ دلتوی دس ثشداؿوت،   ٞشٌٛ٘وٝ ثوی  . وشد( اؿبسٜ سایضٚپٛع اٚسیضایب  سایضٚپٛع اػتِٛٛ٘یفش)ٚ فؼبد سایضٚپٛع  جوبیی،  جبثو

20-25/ ص 1398 زمستانپاییس و / 1 / شماره1 / جلدمدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی  

mailto:nedamaftoonazad@gmail.com


02 

 

 .ؿوٛد توش اٍ٘وٛس ٔوی   ػبصی ایٗ ٔحلَٛ، ػجت فؼبد ػوشیؽ ثٙذی ٚ ؾذْ سؾبیت ٘ىبت ضشٚسی دس ثشداؿت ٚ آٔبدٜثؼتٝ

دس  ،ٔٙبػوت  سٕوب تی پویؾ یوض اػوتفبدٜ اص   ػوبصی ٚ ٘ جبیی ٚ آٔوبدٜ ٔٙبػت ثشداؿت، جبثٝ ٞبیسٚؽ وبسٌیشی ثٝ ،ثٙبثشایٗ

 ؿٛد.ٔی پشداختٝ وبٞؾ ضبیؿبت ٚ افضایؾ صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی ایٗ ٔحلَٛ تأثیش ثؼضایی داسد وٝ دس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ آٖ
 

 هعرفی دستَرالعول

 ثرداشت اًگَرهٌبست ثرای زهبى 

وٙتشَ ٔیوضاٖ لٙوذ   . ٚ آٔبدٜ خٛسدٖ ثبؿذ ٔٙبػجی داؿتٝثشداؿت ؿٛد وٝ غبٞش، طؿٓ ٚ ثبفت  صٔب٘ی دسثبیذ اٍ٘ٛس 

ؿبخق سػویذٌی ٚ طؿوٓ ٚ    وٙٙذٜتؿییٗ ،ای ثشخٛسداس اػت؛ صیشا ایٗ ٔیضاٖ لٙذاٍ٘ٛس پیؾ اص ثشداؿت اص إٞیت ٚیظٜ

ٖ (. 1تٛاٖ اص یه سفشاوتوٛٔتش دػوتی اػوتفبدٜ ووشد )ؿوىُ      . ثذیٗ ٔٙػٛس ٔیاػتٔضٜ اٍ٘ٛس  ٝ چٙوب سفشاوتوٛٔتش دس   چو

ٝ   ؿذٜ چیذٜٞبی اٍ٘ٛس تٛاٖ طؿٓ حجٝدػتشع ٘جبؿذ ٔی ٞوب آخوشیٗ   اص لؼٕت پبییٙی خٛؿٝ سا أتحبٖ وشد. ایوٗ حجو

توشیٗ  ٔٙبػوت وُ خٛؿٝ ؿیشیٗ اػوت.   ،وبفی ؿیشیٗ ثبؿٙذ ا٘ذاصٜ ثٝسػٙذ ٚ اٌش طٛس وبُٔ ٔیٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ثٝدا٘ٝ

 .اػت دسكذ 12-17 ، ثؼتٝ ثٝ سلٓ ٚ ٔحُ تِٛیذ،دس صٔبٖ ثشداؿتاٍ٘ٛس ٔیٜٛ دسكذ لٙذ 
 

 گیری قٌذ اًگَررفراکتَهتر دستی ثرای اًذازُاستفبدُ از  -2شکل 

 

اص وِٛیغ یب دس ایٗ سٚؽ . ػتا ایٗ ٔیٜٛ دیٍش ثشای تـخیق سػیذٌی سٚؽ ،ی اٍ٘ٛسٞبحجٝا٘ذاصٜ ٌیشی ا٘ذاصٜ

)ؿىُ  ؿٛدكٛست تجشثی ا٘جبْ ٔیثٝ ٔؿٕٛالًٚ  ثٛدٜسلٓ ٔتفبٚت  ٘ٛؼ ثٝٚ ثؼتٝ  ؿٛدٔی اػتفبدٌٜیشی ٞبی ا٘ذاصٜحّمٝ

ٞبی دسؿت، لطش حجٝ ثشای اسلبْ كبدساتی اٍ٘ٛس ثب حجٝ ٔؿٕٛالً ثبؿٙذ. ا٘ذاصٜ یىٙٛاخت ِحبظ اصٞب ثبیذ حجٝ( ِٚی 2

. ٞب اػتٔیٜٛیىٙٛاختی سً٘  ،ٞبی اٍ٘ٛسسٚؽ ػْٛ ثشای اطٕیٙبٖ اص سػیذٌی خٛؿٝٔتش وٕتش ثبؿذ. ٔیّی 16٘جبیذ اص 

سػیذٖ  (. ثشای اسلبْ لشٔض یب ػیب3ٜثبؿٙذ )ؿىُ  یىٙٛاخت داؿتٝسً٘ وبُٔ ٚ سلٓ، حؼت ٞبی اٍ٘ٛس ثبیؼتی ثشخٛؿٝ

 .اػتثٝ یه حذالُ سً٘ الصْ 

 

 

 

 

 

 

 ّبگیری ثرای تعییي یکٌَاختی حجِّبی اًذازُاستفبدُ از حلقِ -0شکل 
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 ّبعذم یکٌَاختی رًگ حجِ -3شکل 

 اًگَر ثرداشت

ٞب ثبیذ ثب خٛؿٝثّٛـ وبفی ثشػذ.  ٞب ثٝلٙذ، سً٘ ٚ ا٘ذاصٜ حجٝ ِحبظ اصوٝ تٛاٖ ثشداؿت وشد صٔب٘ی ٔیاٍ٘ٛس سا 

. ثٟتش ؿٛ٘ذثشداؿت ٔی ٞٓ ثبٞبی داسای سً٘ یىٙٛاخت وٝ ثیـتشیٗ سػیذٌی سا داس٘ذ خٛؿٝ دلت ثشداؿت ؿٛ٘ذ.

ثشای جذاػبصی، خٛؿٝ اٍ٘ٛس ثبیؼتی ثب دػت ؿٛد.  تشیٗ ػبؾبت سٚص )اٚایُ كجح( ا٘جبْاػت ؾُٕ ثشداؿت دس خٙه

دس ٍٞٙبْ  (.4ؿٛد )ؿىُ  لشاسدادٜآسأی دس ػجذ ثٝ ٚ ؿذٜ جذااص ػبلٝ ٔخلٛف تٕیضی  ٚ ثب لیچیؿٛد  داؿتٝ  ٍ٘ٝ

ؿذٖ لیچی ٔخلٛف ثشداؿت اٍ٘ٛس ػجت ػٛساخ چٝچٙبٖٔیٜٛ آػیت ٘شػذ.  وٝ ثٝوشد ثبیؼتی دلت  ،وبس ثب لیچی

ثشای سؿذ  اٍ٘ٛس ثٝ ٔحُ ٔٙبػجی دیذٜحجٝ آػیت ،كٛست ایٗدس غیش وشد. اص خٛؿٝ جذا ثبیذ آٖ سا  ،ؿٛدحجٝ اٍ٘ٛس 

ٔٛسد ثیتٕبع ٚ اص جب ؿٛ٘ذ ٞبی اٍ٘ٛس اص طشیك دْ خٛؿٝ جبثٝخٛؿٝ االٔىبٖ حتی. ؿٛدٔیثٛتشیتیغ تجذیُ لبسچ 

 ؿٛد.الیٝ طجیؿی وٛتیٗ ٔی سفتٗ ثیٗٞب خٛدداسی ؿٛد صیشا ػجت اص حجٝ

 

 ًحَُ جذاسبزی خَشِ اًگَر -4شکل 

 

 ٌیشد ٚ یه سدی  ٔیٜٛ دس ػجذ لشاس تشجیحبً. ؿٛد ؿذٜ اص ػجذٞبی تٕیض اػتفبدٜآٚسی ٔحلَٛ ثشداؿتثشای جٕؽ

        ٞب ؿذٖ ٚ ػؼت ؿذٖ اتلبَ حجٝ لطؿٝ  لطؿٝصیشا ٔٙجش ثٝ آػیت،  ؿٛدٞب دس ػجذ خٛدداسی اص ا٘جبؿتٗ ٔیٜٛ

ٔتش ثبالی ػب٘تی 5/2طٛس وبُٔ پش ٘ـٛ٘ذ ٚ حذٚد ٞب ٞشٌض ثٝجٝؿداؿت وٝ ج ثبیذ دلت .(5)ؿىُ  ؿٛدخٛؿٝ ٔی ثٝ

 وٝ ٍٞٙبٔیوٙذ. ٕٔب٘ؿت ٔی ٞٓ سٚیٞب ٍٞٙبْ چیذٖ جؿجٝ ٞبی اٍ٘ٛسٔیٜٛ دیذٖ آػیتاص وبس، ایٗ  .اٍ٘ٛسٞب خبِی ثٕب٘ذ

ؿٛ٘ذ. ثبیؼتی تب لشاس دادٜ ثٙذی دس ػبیٝ ٞب ثبیؼتی تب صٔبٖ ا٘تمبَ ثٝ ٔحُ ثؼتٌٝیشد، خٛؿٝٔی ؾُٕ ثشداؿت كٛست

 . ٌشدد حفعآٖ تب سطٛثت ؿٛد پٛؿب٘ذٜ  ،یب ثشص٘ت پبسچٝ یهؿٛد ٚ ثب  داؿتٝ ٍ٘ٝؿذٜ خٙه ٔیٜٛ ثشداؿت ،حذ ٕٔىٗ

 

 دیریت پس از برداشت ضایعات انگورم
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-سفیذک پَدری ٍ حجِ، آلَدُ ثِهگس هیَُسَختِ، آلَدُ ثِّبی آفتبةترتیت؛ حجِچپ ثِاز راست ثِ -6شکل 

خَردُّبی ترک  

  آٍری اًگَر از ثبغًحَُ جوع -5شکل 

 

ثشػذ، ؾُٕ ثشداؿت ثبیذ  یب ثیـتش ٌشادػب٘تیدسجٝ  28دٔبی ٌٛؿت ٔیٜٛ ثٝ  ،دس اثش ٌشٔبی ٞٛا وٝ ٍٞٙبٔی

  ٔتٛل  ؿٛد.

 اًگَر هحصَل کردى خٌک

وشدٖ ٚ حزف ٌشٔبی حبكُ اص تٙفغ ٚ ثبـ، ٔیضاٖ افت ٚصٖ ٔحلَٛ سا وبٞؾ ػشدپیؾٞبی اػتفبدٜ اص تىٙیه

-پیؾؿٛ٘ذ. دس ٞٛای ٌشْ ثشداؿت ٔیاسلبْ تٛػط ٞٛا ٘یبص داسد صیشا اغّت وشدٖ ػشدپیؾدٞذ. ٔحلَٛ اٍ٘ٛس ثٝ ٔی

 ا٘جبْ فـبس  تحتوشدٖ وشدٖ تّٛ٘ی یب خٙهٞبی ػٙتی ٔتذاَٚ، خٙهتٛا٘ذ اص طشیك اتبق ػشد یب ػیؼتٓٔی وشدٖػشد

          ثشای اػت. وٙٙذٜ ٞبی خٙهتشیٗ ػیؼتٓٞبی ٍٟ٘ذاسی ػشد ٔٛجٛد یىی اص ٔؿَٕٛؿٛد. اػتفبدٜ اص اتبق

 .لشاس دادٜ ؿٛدػبؾت  6 ٔذت ٚ ثشای ٌشادػب٘تیدسجٝ  1-2اٍ٘ٛس دس دٔبی  ، ثبیذػشدوشدٖپیؾ

 اًگَر ثٌذیثستِ

تٛاٖ اص ػجذٞبی پالػتیىی یب وبستٗ ثب اثؿبد ٔختّ  اػتفبدٜ وشد. ثٙذی اٍ٘ٛس ثؼتٝ ثٝ ٘یبص ثبصاس ٔیثشای ثؼتٝ

سا ثبیذ ثب دلت ٚ  ؿٛد. ٔحلَٛ ٞب جٌّٛیشیدیذٌی ٔیٜٛثبؿٙذ تب اص آػیتؾٕك ثبیذ وٓ اػتفبدٜ ٔٛسدٞبی جؿجٝ

سً٘ ٚ ا٘ذاصٜ خٛؿٝ  ِحبظ اصثبیؼتی یىٙٛاختی  ،ٔٙػٛس افضایؾ ثبصاسپؼٙذی. ثٝلشاس داد ٞبدسٖٚ ثؼتٝ ٔالیٕت دس

   ؿذٜ خٛسدٜ ، فبػذ ٚ پٛػیذٜ،ػٛختٝ آفتبةٞبی . حجٝؿٛد ٔحلَٛ آِٛدٜ یب ٔؿیٛة حزف ٌٛ٘ٝ ٞشٌشدد ٚ  سؾبیت

ٚػیّٝ داْ دیذٜ ثٝٚػیّٝ حـشات، آِٛدٜ ثٝ ػفیذن پٛدسی، ٍٔغ ٔیٜٛ یب آػیتدیذٜ ثٝٚػیّٝ پش٘ذٌبٖ، آػیتثٝ

 (.6ؿٛ٘ذ )ؿىُ  ػبِٓ جذا ٞبیثبیؼتی اص ٔیٜٛ
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ٚ یوه ٚسلوٝ   ؿذٜ  ٌزاؿتٝ ٞبی سیضخثب ػٛسا ٞبی پالػتیىیٔحلَٛ اٍ٘ٛس دس ویؼٝ ثٙذی ثٟتش اػت وٝثشای ثؼتٝ

ٝ  ٚسلٝ ػِٛفٛسپذ یه  ٟ٘بیتبًوبغز جبرة سطٛثت سٚی ػش ٔحلَٛ لشاس ٌیشد ٚ  ػوپغ   ؿوٛد.  سٚی وبغز جوبرة ٌزاؿوت

لبثوُ ٘فوٛر ٌوشدد.     أىبٖ ٘ؼجت ثٝ ٞٛا غیش ؿٛد تب ثؼتٝ دس حذ تب ٞٓ سٚیٞبی ٔمبثُ ویؼٝ پالػتیىی حبٚی اٍ٘ٛس ِجٝ

ووٝ اٍ٘وٛس پوغ اص     اػوت  آٖدِیوُ اػوتفبدٜ اص ػوِٛفٛسپذ     ؿٛ٘ذ.دس جبی خٛد ٔحىٓ ٔی ٘ٛاسچؼتٞبی تبخٛسدٜ ثب ِجٝ

 حؼبعلبسچی  ٞبی آِٛدٌی ثٝؿٛد، ٘ؼجت ذاسی ٔیٍٟ٘ ٌشادػب٘تیدسجٝ  5/0ثشداؿت حتی صٔب٘ی وٝ دس دٔبی ثٟیٙٝ 

فؼبد خبوؼتشی تٛػط لبسچ وٙذ. اػت وٝ پغ اص ثشداؿت سٚی اٍ٘ٛس سؿذ ٔیثیٕبسٌشی تشیٗ . ثٛتشیتیغ ٔتذاَٚاػت

ٚ        ثبیؼوتی  ( ٚ 7ؿٛد )ؿوىُ  ایجبد ٔی ثٛتشیتیغ ػیٙشا      ٘ؼوجت ثوٝ وٙتوشَ فؿبِیوت ایوٗ ثیٕوبسٌش دس حویٗ ٍٟ٘وذاسی 

 .داؿت تٛجٝػبصی آٔبدٜ

 

   

  ٚ تِٛیذ ٌبص  دادٜ ٚاوٙؾ. ایٗ ٔبدٜ ؿیٕیبیی ثب آة ػذیٓ اػت ػِٛفیتثی ٌٌٛشد، ٔتبیىی اص ٔـتمبت فؿبَ 

ٞبیی ٘ػیش ٚ ػشؾت سؿذ لبسچوشدٜ وٙذ. ایٗ ٌبص اٍ٘ٛسٞب سا ضذؾفٛ٘ی ٚ آة ٔی ػذیٓ ػِٛفیتٌٌٛشد،  اوؼیذدی

خلٛف دس كٛست اػتفبدٜ اص ثٙذی ٚ ثٝػبصی ٚ ثؼتٝوٝ پغ اص آٔبدٜ داؿت دلتثبیذ  دٞذ.ٔیثٛتشیتیغ سا وبٞؾ

یه ٚاوٙؾ اص طشیك ٌبص ٌٌٛشد  وٝ آ٘جبیی اصؿٛد.  ٍٟ٘ذاسی خٙهدٔبی ػِٛفٛسپذ، ٔحلَٛ اٍ٘ٛس ثبیؼتی دس 

افضایؾ دس دٔبی اتبق  ٌشادػب٘تیدسجٝ  5ٞش  دٔب ثؼیبس حؼبع ثٛد. تأثیشؿٛد؛ ثبیؼتی ٘ؼجت ثٝ ؿیٕیبیی تِٛیذ ٔی

 غیشػجت تِٛیذ ػطٛح  وشدٖػشددس  تأخیشوٙذ ٚ ٌٌٛشد سا دٚ ثشاثش ٔی اوؼیذػشؾت تِٛیذ ٌبص دی ،ثٙذیثؼتٝ

ؿٛد پٛػت ٔی ؿذٖ سً٘ ثیاٍ٘ٛس ٚ  ٌٌٛشد ػجت آػیت ثٝ اوؼیذٞبی ثبالی دیؿٛد. غّػتٌبص ٔی پزیشؽ لبثُ

ٞب ٚجٛد تؿذاد صیبدی ٔٙفز وٝ اص طشیك آٖ دِیُ ثٝاثتذا دس اطشاف ٔحُ اتلبَ حجٝ ثٝ خٛؿٝ )آػیت (. ایٗ 8)ؿىُ 

ایجبد  ٔٙجش ثٝ ،چٙیٗؿٛد. ٕٞٞب ٚ ػبیش ٘مبط ضؿی  پٛػت دیذٜ ٔیٞب ٚ صخٓٞب، ػٛساخوٙذ(، ثشیذٌیٌبص ٘فٛر ٔی

 ؿٛد.طؿٓ ثؼیبس ٘بٔطّٛة دس اٍ٘ٛس ٔی

 

 فسبد کپک خبکستری در اًگَر -7شکل 

گَگرد اکسیذدیذگی ثب گبز دیآسیتعالین -8شکل   

 دیریت پس از برداشت ضایعات انگورم
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  ًگْذاری در سردخبًِ

 ٍٟ٘ذاسیدسكذ  90-95ٚ سطٛثت ٘ؼجی  ٌشادػب٘تیدسجٝ  0-1اٍ٘ٛس ثبیؼتی دس دٔبی ثبثت ثیٗ  ،آَایذٜكٛست ثٝ

-پیؾوشدٖ ٚ حزف ٌشٔبی ٔحیط ثبـ دس ٔشحّٝ تش اص خٙهٟٔٓ ،ٔشاحُ پغ اص ثشداؿت اٍ٘ٛس ای دسٞی  ٔشحّٝ ؿٛد.

 وبٞؾػشؾت تٙفغ ٔیٜٛ سا  ،وشدٖ. خٙه٘یؼتثبصاس  اص اسػبَ ثٝلجُ وشدٖ ٚ ٘یض ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی ٔٙبػت ػشد

اٌش  ؿذٜ  ثشداؿتسػب٘ذ. اٍ٘ٛس ذالُ ٔیح افت آة ٔحلَٛ سا ثٝ ،تشتؿٛیك ا٘ذاختٝ ٚ اص ٕٞٝ ٟٔٓ ، ؿیٛؼ فؼبد سا ثٝدادٜ

وٝ یه سٚص دس دٔبی  ؿٛدفبػذ ٔی تش اص صٔب٘یثؼیبس ػشیؽ ،ٌیشد لشاس ٌشادػب٘تیدسجٝ  32ػبؾت دس  1 ٔذت ثٝفمط 

ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی ٔٙبػت اص خـىیذٌی  ،ؾالٜٚثٝ ؿٛد. ٍٟ٘ذاسی ٌشادػب٘تی دسجٝ یب یه ٞفتٝ دس دٔبی كفش دسجٝ 4

 وٙذ.ٔی جٌّٛیشی ،اػت ٔحلَٛٓ ویفیت ثبالی ئٚ پظٔشدٌی ػبلٝ ػجض خٛؿٝ وٝ یىی اص ؾال

 

 / ًجَُ اجرائی شذىکبرگیری ثِفرآیٌذ 

ایٗ  وبسٌیشی ثٝدأٙٝ وبسثشد ایٗ دػتٛساِؿُٕ ثشای تِٛیذوٙٙذٌبٖ ٚ كبدسوٙٙذٌبٖ ٔحلَٛ اٍ٘ٛس اػت. ثشای 

دػتٛساِؿُٕ ضشٚسی اػت تب آٔٛصؽ الصْ ثٝ تِٛیذوٙٙذٌبٖ ٚ كبدسوٙٙذٌبٖ ایٗ ٔحلَٛ دادٜ ؿٛد تب ٔحلِٛی ػبِٓ 

    جبیی ٚٝجبث صٔیٙۀ دس ٘یبص ٔٛسدٞبی الصْ اػت صیشػبخت ،ؾالٜٚثٝ .ؿٛد ٔطّٛة ثٝ ثبصاس ؾشضٝ ویفیت ثبٚ 

 .لشاسٌیشدٔحلَٛ دس دػتشع تِٛیذوٙٙذٌبٖ  ٌزاسیػشدخب٘ٝ

 

 اثرثخشی ٍ هسایب 

تٛاٖ ٔیٜٛ ثٙذی ٚ ٍٟ٘ذاسی دس دٔبی ٔٙبػت ٔیوشدٖ، ثؼتٝجبیی، ػشدثب سؾبیت اكَٛ كحیح ثشداؿت ٚ جبثٝ 

 .وشدٞبی ٔختّ  ٕٔب٘ؿت ٟ٘بدٜ سفتٞذستشی ٍٟ٘ذاسی ٚ اص افضایؾ ضبیؿبت ٚ طٛال٘ی ٔذت ثٝاٍ٘ٛس سا 
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