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هاي حاوي سولفور بر سرمادهي و ورقهبررسي اثر محلول كلروركلسيم، تيمار پيش

  دانهكيفيت و انبارماني انگور قرمز بي
 3و مجید گلمحمدی 2علی سبزعلیزاده فرهود، 1حسن محمودزاده

 

 چكيده

در انگور رقم قرمز  در انبار یدگیو پوس یکیو صدمات مکان تیفیاز کاهش ک یریجلوگ ،یانبارمان تیخاص شیبا هدف افزا

 سهیآن در مقا یو انبارمان تیفیسولفور بر ک یحاو یهاو استفاده از ورقه یسرمادهشیپ م،یکلرور کلس ماریاثر ت یشیآزما یدانه، طیب

نشان داد که مصرف  %85گراد و رطوبت یدرجه سانت کی یدر دما یدارروز نگه 90پس از  شیآزما جیشد. نتا یبا شاهد بررس

کاهش وزن  نیحبه در خوشه، کمتر زشیو ر یکیمکان بیآس نیداشته و کمتر وهیبافت م یاثر را در سفت نیشتریب %2 میکلرور کلس

بوده  شتریب یسرمادهشیپ ماریشاهد نسبت به ت ماریدر ت وهیدست آمد. کاهش وزن مهب ماریت نیاز ا زیخوشه ن یشاداب نیشتریخوشه و ب

  ماریخوشه در ت یدگیپوس نی. کمتردیکاهش وزن را در خوشه سبب گرد نیکمتر %2 میبا کلس ماریو ت یسرمادهشیاست. پ

 هیال سولفورپد دو ماریها در تحبه یدشدگیبوده است. سف %2 میکلس دیکلر ماریو اثر ت هیاستفاده از سولفورپد دوال ،یسرمادهشیپ

 نیطرفه باالتر سولفورپد دو یهاورقه ماریو ت %2میدکلسیسرما، کلرشیپ ماریدر ت یبود. شاخص بازارپسند شتریب هیال کینسبت به 

 نیشتریب هیال سولفورپد دو ماریت ریتحت تاث وهیم یمقدار بوده است. شاخص بد طعم نیکمتر زیرنگ چوب خوشه ن رییمقدار و تغ

 .مقدار بود

 سولفورپد، ریزش حبه، سفتی میوه ،پوسیدگی کلیدی: یهاواژه
 

 مقدمه

مهمترین  ،( بعد از سیب.Vitis vinifera Lانگور )

محصول باغی استان آذربایجان غربی است و ارومیه یکی 

باشد. در استان آذربایجان از مناطق انگورخیز کشور می

هکتار و سطح  18000غربی سطح زیر کشت انگور آبی 

(. 1398نام، هکتار است )بی 5000زیر کشت انگور دیم 

 در انگور متاسفانه جمله از باغی محصوالت انبارداری

 به توجه با وست.رزیادی روب با مشکالت بسیار ایران

 دارینگه از پس محصول افزوده ارزش و موضوع اهمیت

 فصل از خارج در انگور قیمت رفتن باال و سردخانه در

  ارزش زایشــاف ایــارهراهک از یــیک تواندمی ولیدــت

                                                           
آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  ،بخش تحقیقات زراعی و باغی ،پژوهشی دانشیار 1

 .ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 علوم و تحقیقات، ایران.دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  2

ژوهشی، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پاستادیار   3

 ایران. ،کشاورزی، قزوین

 

و  باشدمی آن تولید سودآوری نتیجه در و محصول

 دارینگه علمی راهکار ایران در که است این واقعیت

میوه  انگور .است نشده ارائه انگور مختلف ارقام

کم، بعد از  فیزیولوژیکی فعالیت غیرکلیماکتریک با

 طول در و برداشت از بعددوره  در باشد وبرداشت می

حساس  قارچی آلودگی مقابل در و نقل، حمل مدت

 آب رفتن دست از خاطر چروکیدگی حبه، به و بوده

داری نامناسب در آن پس از برداشت  و نگه هاحبه

شود که این امر سبب کاهش شدید کیفیت مشاهده می

 روش ترینرایج گوگرد گازاستفاده از  گردد.انگور می
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 اما ،است های ایرانسردخانه در انگور کنترل پوسیدگی

 هاحبه دیدن آسیب موجب گوگرد، از حد بیش مصرف

( طی 1376دولتی )شود. می انگور خوشه چوب و

سفید  های انگور رقم کشمشیتحقیقی با فرو بردن خوشه

 های مختلف کلرور کلسیمو شاهرودی قرمز در غلظت

ها را افزایش تیمار مقدار کلسیم حبه گزارش نمود که این

ها را ای شدن حبهها مانند قهوهو تعدادی از ناهنجاری

خشک شدن  دلیلهکاهش داده است اما این روش را ب

ها در فاصله زمانی بین اعمال تیمار و خوشه سریع چوب

 محققان درندادند.  حمل به سردخانه مناسب تشخیص

برداشت با  رقم پرلت را ده روز قبل ازانگور ای، مطالعه

درصد نیترات کلسیم  1و  5/0 ،25/0، 1/0های غلظت

 نشان داد که تیمارهای. نتایج ندکرد پاشیمحلول

 داری روی میزان آلودگیمعنی کلسیم اثرپاشی محلول

داشت اما انگور پرلت قارچی و از دست دادن آب میوه 

همچنین  .داشت غلظت یک درصد بیشترین اثر را

برداشت، با  روز قبل از 30و  10های انگور را خوشه

 درصد نیترات کلسیم  5/1و  1، 5/0های غلظت

 10پاشی کردند. نتایج نشان داد که محلول پاشیمحلول

از برداشت باعث کاهش ضایعات در سردخانه،  روز قبل

ها به چوب حبه افزایش فشار تورژسانس و قدرت اتصال

ها کاهش یافته و ای شدن حبهخشک شده، میزان قهوه

درصد افزایش  39ها تا حدود کلسیم حبه مقدار

 نتایج.  (Nelson and Ahmadullah, 1976)پیداکرد

 گوگردگاز  درصد %25 غلظت که نشان داد تحقیقی

 در قارچی هایریبیما باعث کاهش داریمعنی طورب

داری و امروزه برای نگه(. 1376سردخانه شد )دولتی، 

 های تولیدکنندهورقه حمل و نقل انگورها، از

2SO  که شامل دو نوع هستند،  گرددمیاستفاده 

های و تولیدکننده 2SOهای یک مرحله ای تولیدکننده

ساعت حداکثر غلظت  24ای. نوع اول در مدت دو مرحله

2SO کنند که در طول یک یا دو هفته این را تولید می

در طول دوره  هاورقهرسد. از این نوع غلظت به صفر می

های ورقه . ازشودمیانتقال از مزرعه تا سردخانه استفاده 

ای برای انبارداری انگور به و مرحلهد 2SOتولیدکننده 

 2ها به مدت ود این نوع ورقهشهفته استفاده می 10مدت 

  (. ,.1999Sims et al) کنندرا آزاد می 2SOهفته  8تا 

 سرمادهیبا هدف بررسی اثر تیمارهای پیش

(Pre-cooling)های مختلف محلوللظت، غ 

سولفور بر های حاوی کلرورکلسیم و استفاده از ورقه

انبارمانی، کیفیت و جلوگیری از بروز بیماری پوسیدگی 

 تحقیق این نتایج این تحقیق انجام شد. خوشه در انگور

 طول افزایش و دارینگه برای مناسبی راهکار تواندمی

 محصول کمی و کیفی کاهش بدون انبارداری دوره

 عنوان به بنابراین .نماید ارائه رادانه قرمز بی رقم انگور

 در دانهقرمز بی انگور دارینگه زمینه در تحقیق اولین

 قیمت و کیفیت افزایش در مستقیماً آن نتایج ،سردخانه

 انگور خالء که زمانی در و باشد موثر تواندمی محصول

 .نماید جبران را خالء این دارد وجود ایران بازار در
 

 معرفی، ضرورت و روش اجرا
، یکی از راهکارهای ســـردخانهداری انگور در نگه

باشد. در زمان رسیدن وری اقتصادی آن میافزایش بهره

کاهش  به شــــدت  مت آن  یه قی قه اروم انگور در منط

شکل مواجه می داری سازد. نگهپیداکرده و تولید را با م

ضه  شی برای افزایش قیمت و عر سردخانه، رو انگور در

ر به تواند منجمحصــول در خارج از فصــل اســت که می

افزایش درآمد انگورکاران شود. تمهیداتی برای افزایش 

ست که یکی از  سردخانه الزم ا عمر انبارمانی انگور در 

سارت بیماری سردخانه موارد کاهش خ های قارچی در 

از جمله پوســیدگی قارب بوتریتیس اســت که به شــدت 

های سنتی برداشت، انتقال کند. روشانگور را آلوده می

گه باالیی در داری و ن عات  جاد ضــــای بب ای ـــ انگور س

ساس آمار موجود بیش سردخانه می شود بطوری که برا
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سیدگی قارچی آلوده  20از  صول به انواع پو صد مح در

ـــی می ـــایعات و بررس ـــتای کاهش ض ـــوند. در راس ش

داری های جدید خنک کردن بعد ازبرداشت و نگهروش

صــحیح در ســردخانه بر خاصــیت انبارمانی انگور رقم 

  دانه تحقیقی به شرح زیر انجام شد.   رمز بیق

شه شاداب خو سالم، عاری از بیماری و کامالً  های 

سیدن از رقم مذکور  شت در زمان ر شدند. بردا انتخاب 

ها و در سـاعات گرم روز با هدف بررسـی اثر کامل حبه

ـــهپیش ـــد. خوش ـــرمادهی انجام ش ها با چاقوی تیز با س

به آرامی در  حداکثر دم خوشـــه از بوته جدا شـــده و 

های پالســتیکی قرار گرفتند. قبل از هرگونه تیمار، جعبه

های کوچک غیر استاندارد، ضربه دیده، ها و حبهخوشه

شهلهیده و آفت سالم و عاری از زده تفکیک و خو های 

شی از  شدند. بخ سیدگی انتخاب  هر گونه آلودگی و پو

فاده از کامیون یخچال ـــت با اس تا انگورها   15دمای دار 

ها تا انتقال خنک گردیدند. سایر جعبهگراد سانتیدرجه 

 داری شدند. به سردخانه در محل سایه نگه

ـــی اثر محلول ـــی کودبرای بررس مایع حاوی  پاش

کلســـیم روی درصـــد  3و  2، 1 محلولتیمار با  کلســـیم

شه شت 48ها خو صورت جداگانه به ساعت قبل از بردا

ـــد. ـــر انجام ش درجه  15انگور تا دمای کردن اولیه دس

در بخشی از انگور برداشت گراد پس از برداشت سانتی

ستفاده از ورقهشده  سولفور ) هایو ا  (سولفورپدحاوی 

صورت یک  گرم برای هر کیلوگرم انگور به 1به میزان 

و یک الیه در باالی  ته یک الیه درو ، الیه در ته جعبه

شدانگور در داخل جعبه  ستیکی . از جعبهانجام  های پال

ــته 6با ظرفیت  ــتفاده گردید و کیلوگرم برای بس بندی اس

داخل پوششی،  نایلون کیسه ابتدا ،هامیوه بندیبسته برای

ستیکی جعبه ساس  شد قرارداده پال روش نوع دو و بر ا

ستفاده سولفور ا زیر سولفورپد  گروه اول ورقهدر پد،از 

زیر نصف شده و نصف در  سولفورپدمیوه و گروه دوم 

ها قرار داده شده و سپس کیسه و نصف در باالی خوشه

و روی آن قرار داده پالســتیکی را بســته و درب جعبه را 

شدند. سریعاً حاوی انگور هایهجعب سردخانه منتقل   به 

گه مای ن نه براســــاس د خا ـــرد جه  0-1داری در س در

ــــانتی ـــبی س تنظیم  %85-90گراد تنظیم و رطوبــت نس

 گردید. 

تغییرات وزن میوه، میزان سه ماه پس از انبارداری، 

ها، میزان ها براساس میزان تحمل فشار حبهسفتی حبه

ها، وضعیت طعم و مزه حبه، چروکیدگی ریزش حبه

ها به دنبال انبارداری انگور، خشکیدگی و تغییر رنگ حبه

ها، درصد ها و میزان ترکیدگی حبهچوب خوشه

و مقادیر ها حبهیدشدگی آلودگی قارچی، میزان سف

مانده در عصاره میوه به روش تیتراسیون سولفور باقی

 . گیری شداحیا اندازه -اکسیداسیون
 

 نتایج کاربردی
شان داد که  و آلودگی کمترین کاهش وزن نتایج ن

نهقارچی انگور قرمز بی ـــردخا نه در س در انگورهای  دا
شده با سرمادهی پیش شی  سیم و  %2شده و محلولپا کل

بوده طرفه در جعبه  صــورت دوبه ســولفورپداســتفاده از 
استفاده از سولفورپد  در تیمارها سفیدشدگی حبه .است

ـــتر بود.به ـــرایر بیش ـــورت دوالیه در همه ش بهترین  ص
ماری برای افزایش  عدم ترکیب تی تغییرات شـــادابی و 

رنگ چوب خوشـــه و خشـــکیدگی آن ترکیب تیماری 
ــتفاده از محلول  ــیم و پیش %2اس ــرمادهی کلرید کلس س

و استفاده از سولفورپد به صورت یک های انگور خوشه
 اســتفاده ازهمچنین نتایج نشــان داد که  .الیه بوده اســت

ـــولفورپد ـــتری از طعم  س ـــورت دوالیه میزان بیش به ص
ای انگور القا کرده و درمواردی گوگردی را در نمونه ه

ــه ــار هــانمون ـــی ــــده  بس ــدمزه ش کمترین میزان بود. ب
ـــیم چروکیدگی حبه  2ها از ترکیب تیماری کلرید کلس

(. تیمار با 1 نمودار) سرمادهی بدست آمدو پیش درصد
ــه ــد نیز در کــاهش میزان ورق ـــولفورپ هــای حــاوی س

از  ها زمانی بیشــترین تاثیر را داشــته کهچروکیدگی حبه
 .صورت یک طرفه استفاده شده استآن به



 دانهبر كیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی هاي حاوي سولفوربررسی اثر محلول كلروركلسیم، تیمار پیش سرمادهی و ورقه

23 

 
 مانده سولفيت سدیم بر مقدار سولفور باقيهاي حاوي بيسرمایي و ورقهاثر تيمار پيش -1 نمودار

 دانهدر انگورهاي رقم قرمز بي
 

ـــفتی حبه  ـــترین س ـــرمادهیپیش دربیش کلرید  ،س

ــیم  ــد 3کلس ــو  درص ــت آمد یک الیه ولفورپدس . بدس

کلریدکلســیم تیمار  درصــد 3ی که با محلول یهاخوشــه

سایر سبت به  شه شده بودند نیز ن سایر تیمارهاهاخو  ی 

که بیشترین ریزش صورتی در داشتندریزش حبه کمتری 

ــاهد در ــد تیمار ش ــولفورکمترین میز .دیده ش باقی  ان س

ــتفاده از ورقه ــولفور مانده در تیمارهای اس های حاوی س

تر از که پایین بودیک الیه در باالی میوه صـــورت بهپد 

ماده در میوه جاز وجود این  مار  ها اســــتحد م و تی

مانده ســـرمادهی و مصـــرف کلســـیم بر میزان باقیپیش

 است.تاثیر بودهسولفور در میوه بی

سرمادهی نشان داد که تیمار پیش نتایج این تحقیق

برای اکثر صفات کمی و کیفی مورد مطالعه دارای اثر 

مثبت بوده است بنابراین در مقیاس کلی انجام این تیمار 

به محض برداشت محصول قابل توصیه است. در بین 

پاشی با غلظت تیمارهای مصرف کلرید کلسیم، محلول

ول دوره سبب بهبود عمده صفات کیفی در ط درصد 2

و بنابراین این سطح تیمار نیز قابل توصیه  انبارداری شد

با توجه به اینکه کاربرد  سولفورپدباشد. در استفاده از می

های قارچی ها به خوبی قادر به کنترل پوسیدگیاین ورقه

داری در انگور و حفظ برخی از صفات کیفی در طی نگه

این تیمار گردد که پیشنهاد می (1بود )شکل سردخانه 

داری در سردخانه روز نگه 90صورت یک الیه برای به

و  ورقه کامل سولفورپداستفاده شود. در کل استفاده از 

نصف ورقه سولفورپد تفاوت چندانی را از نظر شدت  

های آلودگی قارچی نداشته و هر دو به خوبی بیماری

روز برخی از صفات  90قارچی را کنترل نموده ولی طی 

ها نظیر تغییر رنگ و موثر در بازارپسندی میوهظاهری 

مانده در ها و میزان سولفور باقیطعم میوه، ترکیدگی حبه

عصاره میوه تحت تاثیر مصرف دوالیه سولفورپد 

وضعیت نامناسبی پیدا کرده و از کیفیت میوه کاسته شده 

داری طوالنی مدت شود که در نگهبنابراین پیشنهاد می
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ت یک الیه مصرف گردد. ارزیابی صورسولفورپد به

قرمز صفات در این تحقیق طی سه ماه نشان داد که رقم 

داری در سردخانه از قابلیت باالیی برای نگه دانهبی

برخوردار بود و تا این مدت به شرط رعایت برخی از 

نکات فنی میوه از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده 

به صورت بسیار  است. استفاده از ورقه های سولفورپد

موثری پوسیدگی قارچی را کنترل کرده، اما غلظت 

های که از شاخص (1)نمودارمانده سولفور در میوه باقی

 کیفی محصول و مهمترین فاکتور در نتایج به شمار 

آید تحت تاثیر نحوه مصرف آن قرار گرفته که می

و  به طور صحیح انجام شودشود مصرف آن پیشنهاد می

ر داخل جعبه ها قرار گیرد که از تماس مستقیم به نحوی د

خوردگی و طعم داری شود تا ایجاد ترکدها خوبا میوه

 .بد را در انگور ننمایند

 

 

 
 

 خوشه آلوده در تيمارهاي شاهد بدون استفاده از سولفورپد )سمت چپ( -1شکل 

 سولفورپد )سمت راست(خوشه سالم در تيمار استفاده از 

 

 توصيه ترویجی

شده  می ستناد به نتایج ذکر  شنهاد با ا توان چنین پی

 کرد که :

سردکردن اولیه در مزرعه بعد از برداشت و  -1 تیمار 

 قبل از انتقال به سردخانه انجام شود.

سیم  -2 صول  %2تیمار کلرید کل شت مح قبل از بردا

ــهدرباغ با محلول ــی روی خوش ــود پاش ها انجام ش

 و افزایش کیفیت ها زیرا در بقای سفتی حبه

 

 

 در طی دوره انبارداری بسیار موثر بوده است.محصول 

در زیر انگور طرفه  صورت یکاستفاده از سولفورپد به

به میزان هر کیلوگرم یک بسته حاوی یک گرم سولفور 

 گردد زیراپوسیدگی توصیه می ازبرای جلوگیری 

طرفه آن سبب افزایش آسیب به میوه با تغییر  استعمال دو

ها مانده سولفور در میوهرنگ و طعم و افزایش باقی

 (.2)شکل  خواهد بود
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