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  چكيده

نصف يك ورقه در بـاالي جعبـه و نصـف     ،يك ورقه كامل در باالي جعبه(گرم بر كيلوگرم  1رد با غلظت اثرات سه سطح متفاوت دي اكسيد گوگ  
در ) روز 135(در طـول دوره نگهـداري   ) سوراخ دار و بـدون سـوراخ   ( همراه با دو نوع پوشش پالستيكي ) ديگر آن در پايين جعبه و بدون ورقه سولفورپد

 ،pH ،خشكيدگي و تغيير رنـگ چـوب خوشـه، چروكيـدگي حبـه هـا       ،درصد آلودگي قارچي ،يد شدگي حبه هاسف ،سردخانه بر صفات درصد كاهش وزن
TSS ،TAنتايج نشان داد كه تيمـار ورقـه هـاي سـولفور بـه طـور       . سولفيت داخل حبه هاي انگور رقم قزل اوزوم بررسي شدند ه، طعم و مزه و باقيماند
در حاليكه سفيد شدگي حبه ها و تغيير طعم و مـزه را نيـز   . وشه و حبه و آلودگي قارچي را كاهش دادندچروكيدگي چوب خ ،داري ميزان كاهش وزن معني

در بين تيمارهاي كاربرد سـولفور  . تيمار پوشش بدون سوراخ به طور معني داري ميزان كاهش وزن و خشكيدگي چوب خوشه را كاهش داد. افزايش دادند
نتـايج انـدازه   . وه به ترتيب در تيمار دو ورقه با پوشش بدون سوراخ و يك ورقه در پوشش سـوراخ دار ديـده شـد   پد، بيشترين و كمترين طعم گوگردي مي

ور در پوشـش  گيري باقيمانده سولفيت در ميوه ها در پايان دوره انبارداري نشان داد كه بيشترين مقدار سولفيت به ترتيب در تيمار يـك و دو ورقـه سـولف   
  .  پي پي ام پايين تر بود 10ر حاليكه در پوشش سوراخ دار مقدار سولفيت در هر دو تيمار كاربرد ورقه هاي سولفور از حد مجاز د. بدون سوراخ بدست آمد

    
  پوشش پالستيكي، باقيمانده سولفيت ،ورقه هاي آزاد كننده دي اكسيد گوگرد ،عمر انباري ،انگور :واژه هاي كليدي

  
     1مقدمه  

وسيدگي هاي قارچي، كاهش قهوه اي شدن امروزه براي كنترل پ
چوب خوشه و حبه و افزايش عمر انبـاري انگـور در سـردخانه و طـي     
حمل و نقل، ازورقه هاي آزاد كننده گـاز دي اكسـيد گـوگرد اسـتفاده     

طي مطالعه اي گزارش داد كه محـل قـرار   ) 9(موستونن . )8(شود  مي
عبه هـا بـه طـور    گيري ورقه هاي توليد كننده دي اكسيد گوگرد در ج
ميـزان  . دهـد  مـي  معني داري كنترل پوسـيدگي را تحـت تـأثير قـرار    

پوسيدگي در جعبه هاي  داراي ورقـه هـاي توليـد كننـده دي اكسـيد      
گوگرد در قسمت باال و پايين جعبه ها بـه طـور معنـي داري كمتـر از     
. جعبه هايي است كه فقط در قسمت باال داراي اين ورقـه هـا هسـتند   

ورقه هاي آزاد كننده گاز دي اكسيد گوگرد در باالي جعبـه   استفاده از
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كيلو گرمي باعث كنترل كپك خاكستري و قهـوه اي شـدن    10هاي 
اسـتفاده از پوشـش   . شـد ) Calmeria(چوب خوشه انگور رقم كالمريا 

بدون سوراخ همراه با اين ورقه هـا بطـور معنـي داري از پوسـيدگي و     
حبه و كاهش وزن رقم سـفيد   قهوه اي شدن چوب خوشه، چروكيدگي

چينـگ  ). 10(كنـد   مـي  بي دانه نسبت به پوشش سوراخ دار جلوگيري
گزارش داد كه استفاده از ورقه هاي آزاد كننده دي اكسيد گـوگرد  ) 6(

در جعبه هاي انگور از رشد قارچ ها، تغيير رنگ چوب خوشه و دم حبه 
گريپ گارد بـا  از ورقه هاي ) 4(شرايعي و همكاران . ها جلوگيري كرد

درصد متا بي سولفيت سـديم در دو رديـف تـه و     10و  7، 4غلظتهاي 
وسط جعبه ها براي نگهداري ارقام كالهداري و كج انگوري خراسـان  

نتايج آنها نشـان داد كـه درصـد آلـودگي     .  در سردخانه استفاده كردند
قارچي و پوسيدگي در اثر استفاده از ايـن ورقـه هـا كـاهش و ميـزان      

. يابد در اثر افزايش غلظت متابي سولفيت سديم افزايش مي Cين ويتام
گزارش دادند كه با افـزايش تعـداد ورقـه هـا     ) 20(زوفولي و همكاران 

و مـدت زمـان   ) يك ورقه در باالي جعبه و يك ورقه در پايين جعبـه (
 Thompson)تمـاس، تـرك خـوردگي در انگـور تامسـون سـيدلس       
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seedless)  افزايش يافت .   
ان به علت برخورداري از شرايط جغرافيـايي و اقليمـي مناسـب    اير

يكي از مهمترين مناطق كشت و پرورش  انگـور در جهـان بـه شـمار     
از توليد كل انگور ايران مقدار اندكي در سردخانه ها نگهـداري  . آيد مي
انگور قزل اوزوم يكي از مهمترين انگورهـاي تـازه خـوري    .  شوند مي

ذربايجان غربي است كه به واسطه ديررسي، حبه توليد شده در استان آ
هاي درشت و سفت با پوست ضـخيم و قابليـت بـاالي نگهـداري در     

شـيوه هـاي مرسـوم    ). 3(باشد  مي سردخانه از اهميت بااليي برخوردار
نگهداري انگور در اين استان، سوزاندن پودر گوگرد در سردخانه هـا و  

از . باشـد  ننـده گـاز گـوگرد مـي    يا استفاده بي رويه از ورقه هاي آزادك
معايب اين روش هاي نگهداري مي توان به عدم كنتـرل دقيـق گـاز    
دي اكسيد گوگرد، صدمه به تجهيزات سردخانه، سفيد شدن ميوه هـا،  
 عوض شدن طعم و مزه و تجمع باالي سولفيت در ميوه ها اشاره كـرد 

از ورقه  به منظور معرفي روش مناسب نگهداري انگور با استفاده. )17(
هاي آزاد كننده گاز گوگرد در سردخانه كـه حـداكثر كنتـرل بيمـاري،     
حفظ صفات كيفي ميوه با حداقل مقدار سولفيت و مقـدار صـدمات بـه    

  .  ميوه و تجهيزات سردخانه را داشته باشد اين تحقيق به اجرا درآمد
  

  مواد و روش ها
 ًاين تحقيق به صورت آزمـايش فاكتوريـل بـا پايـه طـرح كـامال      

. بـه اجـرا در آمـد   ) 1386-1387(تصادفي در سه تكرار و در دو سـال  
فاكتور اول موقعيت قرارگيري ورقه هاي آزاد كننده دي اكسيد گوگرد 

گرم ماده متابي سـولفيت سـديم، در    7، با ) Sulfur pad(يا سولفورپد 
يك ورقه كامل در باالي جعبه، نصف يك ورقه در بـاال و  ( سه سطح 

، فـاكتور دوم پوشـش   )ن در پايين جعبـه و بـدون ورقـه    نصف ديگر آ
و فـاكتور  ) پوشش سـوراخ دار و بـدون سـوراخ    ( نايلوني در دو سطح 

 45قبـل از انبـارداري و هـر    ( سوم زمان نمونه برداري در چهار سطح 
  . بود) روز يك بار 

خوشه هاي انگور قزل اوزوم به صورت تصـادفي از بـاغ نمايشـي    
. تحقيقات باغباني دكتر نخجواني اروميه تهيه گرديد موجود در ايستگاه

برداشت در زمان رسيدن كامل حبه ها و در ساعات خنك صبح انجـام  
خوشه ها با چاقوي تيز با حداكثر دم خوشه از بوته جدا شده و بـه  . شد

آرامي در جعبه هاي چوبي قـرار گرفتنـد و در محـل سـايه نگهـداري      
ه هوا خنـك بـود، بـه محـل سـردخانه      جعبه ها در اواخر روز ك. شدند

ساعت نگهداري انگور در دمـاي صـفر درجـه     48بعد از . منتقل شدند
سانتي گراد و خنك شدن ميوه ها، قبل از هر گونه تيماري، خوشه هـا  
و حبه هاي صدمه ديده تفكيك و خوشه هـاي سـالم و عـاري از هـر     

وشه هـاي  بعد از سرد شدن، خ. گونه آلودگي و پوسيدگي انتخاب شدند
انگور به وزن هفت كيلوگرم در سردخانه در جعبه ها بـه صـورت يـك    

در تيمار اول يك ورقه كامل در باالي خوشـه هـا،   . رديفه چيده شدند

درون كاغذ مخصوص آبسور پد قـرار گرفـت و در تيمـار دوم، نصـف     
ورقه در قسمت پـايين جعبـه، زيـر خوشـه هـاي انگـور داخـل كاغـذ         

در . قسمت باالي خوشه ها قرار داده شدندمخصوص و نصف ديگر در 
در تيمار شاهد از ايـن  . پوشش هاي نايلوني با سيم محكم بسته شدند

تمام جعبه هاي انگور در سـردخانه بـا دمـاي    . ورقه ها استفاده نگرديد
درصد قـرار گرفتنـد    85-90درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  ١±0
دوره نگهـداري انگـور در   قبل از ورود بـه سـردخانه و در طـول    ). 16(

روز يكبار، صفات كمي و كيفي مختلفي اندازه گيري  45سردخانه، هر 
  : شدند
  ســفيد شــدگي حبــه هــا  -2درصــد كــاهش وزن خوشــه هــا  -1

) TSS(مواد جامد قابل حل كـل   -pH 5 -4رصد آلودگي قارچي د-3
خشـكيدگي و تغييـر رنـگ چـوب      -7اسيدهاي قابـل تيتراسـيون   -6

 -10وضعيت طعم و مزه حبه هـا   -9روكيدگي حبه ها چ -8ها  خوشه
  مقدار باقيمانده سولفيت 

براي محاسبه كاهش وزن خوشه ها، از هر واحد آزمايشـي يـك    
هشت سوراخ بـه قطـر   (خوشه انتخاب و داخل كيسه فريزر سوراخ دار 

در مراحل . قرار گرفت سپس داخل جعبه ها گذاشته شدند) پنج ميليمتر
  .ات، وزن اين خوشه توزين و ثبت شداندازه گيري صف

دي براي ارزيابي ميزان لكه هاي سفيد ايجاد شده ناشـي از گـاز    
عـدد حبـه غيـر     50روي ميوه ها، يك نمونه تصادفي با اكسيد گوگرد 

هر كدام از اين حبـه  . آلوده به قارچ از هر واحد آزمايشي انتخاب گرديد
ه شـدت و تعـداد نقـاط    براي مشاهد X2ها در زير نور سفيد با عدسي 

و در يكي از درجه بندي هاي زير قـرار  ) 18(سفيد شده  ارزيابي شدند 
خيلـي  ) 5شـديد    ) 4متوسـط    ) 3كـم    ) 2بدون لكـه    ) 1. گرفتند
  شديد

حبه انتخـاب شـد و بـا     100از هر واحد آزمايشي به طور تصادفي 
 توجه به عاليم قارچي موجـود روي آن و شـمارش تعـداد حبـه هـاي     

  .آلوده، درصد آلودگي محاسبه شد
pH  عصاره صاف شده ميوه با دستگاه pH  متر مـدلCP-411 ،

مقدار مواد جامد محلول با رفراكتومتر دستي و مقدار اسيدهاي آلـي بـا   
  . )1(گيري شدند  روش تيتراسيون  اندازه

  چروكيدگي و قهوه اي شدن چوب خوشه ها 
  خيلي شديد) 5شديد    ) 4متوسط    ) 3كم    ) 2ندارد    ) 1

  چروكيدگي حبه ها
) 5صـاف  ) 4معمـولي  ) 3كمـي چروكيـده   ) 2خيلي چروكيـده  ) 1

  كامالً صاف
  وضعيت طعم و مزه حبه ها

  عالي) 5خيلي خوب   ) 4خوب   ) 3متوسط   ) 2نامناسب   ) 1
اندازه گيري باقي مانده سـولفيت ميـوه هـا بـه روش تيتراسـيون      

  احيا  -اكسيداسيون
ميوه ها ) SO3-²( ر دوره انبارداري ميزان باقيمانده سولفيتدر آخ 
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) Iodometeric(در تمامي تيمارها بـا روش غيـر مسـتقيم يـدومتري     
  ). 17(اندازه گيري شد 

با توجه به اينكه برخي از اعداد بر اساس درصد بيان شـده و يـا     
 بعضي از صفات داراي رقم صفر بودند لذا جهت برقراري توزيع نرمال،

از دو نوع فرمول 
2
1

+X arcsin  وX arcsin    بـراي تبـديل
بعد از تبديل داده ها و برقـراري شـرط توزيـع    . داده ها استفاده گرديد

نرمال، تجزيه واريانس مركب و مقايسات ميانگين با استفاده از برنامـه  
  .انجام گرفت MSTATCآماري 
  

  نتايج و بحث
  كاهش وزن

بر اساس نتايج تجزيه واريانس برهمكنش پوشـش و زمـان  روي   
. معنـي دار شـد  % 1كاهش وزن انگور قـزل اوزوم در سـطح احتمـال    

بطوريكه در زمان آخر انبارداري ميانگين كاهش وزن در تيمار پوشـش  
كـاهش  . درصد بود 81/0و  45/2سوراخ دار و بدون سوراخ به ترتيب  

درصد بيشتر از پوشش بـدون سـوراخ    64/1دار  وزن در پوشش سوراخ
  ). 3جدول ( بود 

كاهش وزن ميوه انگور در طي نگهداري در سـردخانه بواسـطه از   
عواملي از جمله آلودگي قارچي، ميزان تنفس، . باشد مي دست دادن آب

عدم سرد كردن اوليه، دماي باال و رطوبت نسبي پايين سردخانه باعث 
پوشش بدون سوراخ بـا  ). 1(شود  مي ميوه هاتشديد از دست دادن آب 

كاهش تبادل جريان هوا و كم كردن تعرق و افـزايش رطوبـت نسـبي    
مـانع كـاهش بيشـتر وزن خوشـه هـا       CO2داخل جعبه ها و افزايش 

) 7(نسبت به تيمار پوشش سوراخ دار شد كه با نتايج دنگ و همكاران 
كاهش وزن انگـور   آنها گزارش دادند كه. مطابقت دارد) 10(و نلسون 

رقم سلطاني در تيمار پوشش بدون سوراخ همراه با ورقه هـاي گريـپ   
هـر چـه   . گارد بطور معني داري كمتر از تيمار پوشش سـوراخ دار بـود  

مدت زمان انبار داري انگور بيشتر باشد با توجـه بـه اينكـه سـلولهاي     
ميوه داراي فعاليت تنفسي هسـتند مقـداري از آب ميـوه صـرف ايـن      

شود، در نتيجه ميانگين كاهش وزن يك رابطه مسـتقيم بـا    مي ليتفعا
در مورد ارقـام  ) 2(طول مدت انبارداري دارد كه با نتايج تحقيق دولتي 
  . كششمي بي دانه و فخري شاهرودي مطابقت دارد

  
  سفيد شدگي  

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تيمار سولفور پد، نوع پوشش و 
اثـر  % 1يزان سـفيد شـدگي در سـطح احتمـال     برهمكنش آنها روي م

بيشترين ميزان سفيد شدگي در تيمـار  دو ورقـه اي   . معني دار داشتند
سولفور با پوشش نايلوني بدون سوراخ ثبت شـد و كمتـرين مقـدار در    

در ). 1جـدول  (تيمار بدون سولفور با پوشش بدون سوراخ بدست آمـد  
ي سـولفور در مقايسـه   كل ميزان سفيد شدگي در تيمارهاي دو ورقه ا

  .با يك ورقه سولفور در هر دو نوع پوشش بيشتر بود
گاز دي اكسيد گوگرد متصاعد شده از ورقه هاي سولفور عليرغم  

كنترل پوسيدگي انگور در سردخانه، زيادي غلظت آن باعث بروز اثرات 
 نامطلوبي مثل ايجاد لكه هاي سفيد روي پوست و تركيـدن حبـه هـا   

حالت از بازار پسندي انگور بويژه ارقام بـا ميـوه هـاي    شود كه اين  مي
نصف ورقه (تيمارهاي دو ورقه اي سولفور ). 20(كاهد  مي سياه وقرمز 

بـه دليـل در مجـاورت قـرار     ) در پايين و نصف ديگر درباالي ميوه ها
دادن سطح بيشتر ميوه ها سفيد شدگي بيشتري در مقايسـه بـا تيمـار    

وه ها ايجاد كردند كه با نتايج نلسـون و  يك ورقه در قسمت باالي مي
سفيد شدگي حبـه هـا در تيمـار پوشـش     . مطابقت دارد) 11(همكاران 

عدم تهويه و ارتباط . بدون سوراخ بيشتر از تيمار پوشش سوراخ دار بود
گاز در پوشش بدون سوراخ و مانـدگاري بيشـتر گـاز در ايـن شـرايط      

    .امكان بروز اين عارضه را فراهم كرده است
. معنـي دار شـد  % 1برهمكنش سولفور و زمان در سـطح احتمـال   

نتايج مقايسات ميانگين نشان داد كه بيشترين شدت سفيد شـدگي در  
تيمار شـاهد  .  روز انبارداري در تيمار دو ورقه سولفور وجود داشت 135

در زمان آخر انبـارداري كمتـرين ميـانگين سـفيد     ) سولفور ورقه بدون(
رونـد پيشـرفت صـدمات در تيمـار دو     . ختصاص دادشدگي را به خود ا

مدت آزاد سازي ). 2جدول (ورقه اي سريعتر از تيمار يك ورقه اي بود 
روز  60–90گـاز دي اكسـيد گــوگرد از ورقـه هــاي سـولفور حــداكثر     

باشد و تا رسيدن به مرحله آخر انبارداري به تدريج بـر ميـزان ايـن     مي
انـه ايـن فاكتورهـا در سـطح     اثرات سـه گ .  صدمات افزوده شده است

بيشترين صدمات سفيدشـدگي در تيمـار دو   . معني دار بود% 1احتمال 
بدسـت  ) روز 135(ورقه با پوشش بدون سوراخ در آخر دوره انبارمـاني  

سولفور، روند افزايش عارضه در طـي   ورقه در هر دو تيمار كاربرد. آمد
اخ بيشتر بـود  زمان نگهداري در سردخانه در پوشش نايلوني بدون سور

روز افـزايش داشـت و    45در حاليكه صدمات در پوشش سوراخ دار تـا  
  ).  4جدول (بعد از آن شدت صدمات ثابت باقي ماندند 

  
  خشكيدگي و تغيير رنگ چوب خوشه

مقادير متفاوت سولفور، نوع پوشش و بـرهمكنش آنهـا در سـطح    
ـ . روي خشكيدگي چوب خوشـه اثـر معنـي دار داشـتند    % 1احتمال  ه ب

طوري كه كمترين ميزان خشكيدگي و تغييـر رنـگ چـوب خوشـه در     
تيمار دو و يك ورقه اي سولفور با پوشـش بـدون سـوراخ و بيشـترين     

سـولفور بـا   ورقـه  خشكيدگي و تغيير رنگ چوب خوشه در تيمار بدون 
ميانگين ساير تيمارها در ). 1جدول (پوشش بدون سوراخ به ثبت رسيد 

  . نديك گروه آماري قرار گرفت
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  برهمكنش سولفور و نوع پوشش بر صفات اندازه گيري شده انگور قزل اوزوم    -1جدول 

سفيد شدگي    تيمارها
  طعم و مزه pH  TA  درصد پوسيدگي  خشكيدگي چوب خوشه  حبه

04/2 پوشش سوراخ دار  يك ورقه c* 79/1 b 39/0 c 53/3 ab 8/0 a 16/3 c 
79/2  بدون سوراخ  b 45/1 c 18/0 c 48/3 b 7/0 c 58/2 d 

208/2 پوشش سوراخ دار  دو ورقه c 83/1 b 1/0 c 48/3 b 8/0 a 04/3 c 
04/3  بدون سوراخ a 33/1 c 1/0 c 48/3 b 72/0 bc 33/2 d 

37/1 پوشش سوراخ دار  شاهد d 00/2 b 6/10 b 49/3 b 79/0 ab 6/3 b 
08/1  بدون سوراخ e 33/2 a 3/16 a 57/3 a 83/0 a 3/4 a 

LSD   199/024/04/1  06/0  07/0  29/0  
  آزمون دانكن اختالف معني دار ندارند % 1ميانگين هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در سطح  - *

  
انگور جزء معدود ميوه هايي است كه چوب خوشه ها يـك عامـل   

چوب خوشه اولين قسمتي اسـت  . آيد مي مهم در كيفيت آن به حساب
 كه بر اثر عوامـل نامسـاعد حالـت و رنـگ طبيعـي خـود را از دسـت       

سـولفور از ميـزان خشـكيدگي و تغييـر رنـگ      ورقه تيمارهاي . دهد مي
تغيير رنگ . مطابقت دارد) 9(چوب خوشه كاستند كه با نتايج موستونن 

باشـد كـه    مـي  تواند بر اثر فعاليت بعضي از آنزيمها مي چوب خوشه ها
). 14(كاهـد   مـي  احتماال گاز دي اكسيد گوگرد از شدت فعاليـت آنهـا  

صدمات به چوب خوشه در انگورهاي نگهداري شده در  كمترين ميزان
رسـد   مي به نظر.  پوشش هاي بدون سوراخ با تيمار سولفور بدست آمد

كه در تغيير رنگ چوب خوشه ها گاز دي اكسيد گوگرد تأثير بسـزايي  
دارد بطوريكه، ميانگين اين صفت در تيمار تك ورقه سولفور با پوشش 

شاهد بدون سولفور در پوشش سـوراخ دار  سوراخ دار به مراتب كمتر از 
همچنين از مقايسه ميانگين اين صفت در تيمـار يـك   ). 1جدول (بود 

توان  مي پوشش عورقه با دو نوع پوشش و يا تيمار دو ورقه با هر دو نو
بطوريكه در هر . به نقش نوع پوشش نيز در تغييرات اين صفت پي برد

ي و تغيير رنگ چـوب خوشـه   دو تيمار كاربرد سولفور، ميزان خشكيدگ
در ميوه هاي بسته بندي شده با پوشش نـايلوني سـوراخ دار بيشـتر از    

بر اين اساس در مطالعه اين صفت در انگور دو . نوع بدون سوراخ است
عامل شامل خشكيدگي ناشي از دست دادن آب، كه تحت تـأثير نـوع   

از  پوشش نايلوني قرار دارد و عامل تغيير رنـگ چـوب خوشـه، ناشـي    
باشد، دخالـت   مي فعاليت آنزيمي، كه تحت تأثير گاز دي اكسيد گوگرد

روند خشكيدگي و تغيير رنـگ چـوب خوشـه هـا در تيمارهـاي      . دارند
سولفور با افـزايش دوره انبـارداري كمتـر از تيمـار شـاهد      ورقه كاربرد 

روز اول نگهـداري ميـوه    45ظاهرا در ). 2جدول (بدون سولفور پد بود 
دادن آب، چروكيده شدن حبه ها، خشكيدگي چوب خوشـه   ها از دست

سريعتر بوده و اين احتماال بواسطه اثرات سرد كـردن اوليـه ميـوه هـا     
است كه معموال بعد از برداشت سريع و بـه خـوبي انجـام نمـي گيـرد      

  . مطابقت دارد) 10(اين نتايج با  گزارشات نلسون ) 2جدول (
. معنـي دار بـود  % 1ح احتمال اثرات سه گانه اين فاكتورها در سط 

بيشترين خشكيدگي و تغيير رنگ چوب خوشـه هـا متعلـق بـه تيمـار      
كمتـرين  . شاهد در هر دو نـوع پوشـش، در آخـر دوره انبـارداري بـود     

تغييرات در آخر دوره نيز به ترتيب در تيمارهـاي دو ورقـه بـا پوشـش     
رونـد  . بدون سوراخ و يك ورقه بـا همـان نـوع پوشـش بدسـت آمـد      

تـا   45يرات اين صفت در تيمار دو ورقه با پوشش بدون سـوراخ از  تغي
روز انبارماني ثابت بود در حاليكه در تيمـار دو ورقـه بـا پوشـش      135

سـولفور،  ورقـه  در هر دو تيمار كاربرد  .بود سوراخ دار تغييرات شديدتر
ميزان خشكيدگي و تغيير رنگ چوب خوشه در پوشش هاي سوراخ دار 

  ).  4جدول (نوع بدون سوراخ بود  در طي زمان بيشتر از
  

  چروكيدگي حبه
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كـه بـرهمكنش سـولفور و زمـان     

كمتـرين  . معنـي دار بـود  % 1روي چروكيدگي حبه در سـطح احتمـال   
ر قزل اوزوم در تيمار دو ورقه سولفور پـد در طـي   چروكيدگي حبه انگو

و بيشترين مـورد در آخـر دوره    دزمان نگهداري در سردخانه اتفاق افتا
روند اين تغييرات در تيمار شاهد .  ثبت گرديد دانبارداري در تيمار شاه

در طي زمان انبارداري بسيار سـريعتر و شـديدتر از تيمارهـاي كـاربرد     
  ).2 جدول(سولفور پد بود 

همچنين سرعت چروكيدگي حبه ها در تيمار دو ورقه نيز كندتر از 
از دست دادن آب عامل اصـلي چروكيـده   . تيمار يك ورقه سولفور بود

مشـخص شـده كـه رابطـه     . در سـردخانه اسـت   شدن حبه هاي انگور
مستقيمي بين چروكيدگي حبه هـا و از دسـت دادن آب وجـود دارد و    

چروكيدگي شديد را نشـان دهنـد بايسـتي     ربراي اينكه حبه هاي انگو
بر اساس نتـايج ايـن   ). 11(درصد آب از دست بدهند  6الي  5بيش از 

تحقيق كمترين چروكيدگي در انگورهاي تيمار شده بـا سـولفور پـد و    
مطابقـت  ) 6(بيشترين حالت در شاهد بدست آمد كه با نتـايج چينـگ   

ت دادن آب انگورهـا  با افزايش زمان انبارداري بـر ميـزان از دسـ   . دارد
    .افزوده شده و بر اين اساس نيز چروكيدگي افزايش يافت

  



  25      ...ورقه هاي حاوي بي سولفيتتأثير 

  درصد پوسيدگي قارچي
. معنـي دار بـود  % 1برهمكنش سولفور و پوشش در سطح احتمال 

نتايج مقايسات ميانگين نشان داد كه در تيمار يك و دو ورقه سـولفور،  
ي وجـود  تفاوتي معني دار بين نوع پوشـش از لحـاظ درصـد پوسـيدگ    

نداشت اما در شاهد ميزان پوسيدگي در پوشش بدون سوراخ بيشـتر از  
  ). 1جدول (پوشش سوراخ دار بود 

موقعيت قرار گيري ورقه هاي سولفور روي ميزان كنترل آلـودگي  
ايشـان  . مطابقـت نـدارد  ) 13(اين يافته با گزارش نلسون . بي تأثير بود

وليـد كننـده دي اكسـيد    محل قرار گيري ورقه هاي ت بيان داشتند كه
گوگرد در جعبه ها به طور معني داري كنترل پوسيدگي را تحت تـأثير  

 مطابقت دارد كـه گـزارش داد  ) 15(اما با يافته هاي پالو  .دهد مي قرار

كه استفاده از ورقـه هـاي گريـپ گـارد قـادر بـه كنتـرل قـارچ هـا و          
عداد بيشتر اما حتي استفاده از ت. هاي روي سطح حبه ها هستند آلودگي

اين ورقه ها و ايجاد غلظت باالي دي اكسيد گوگرد نيز قادر به كنترل 
براين اساس بـا اسـتفاده از   . بيماري هاي قارچي داخل حبه ها نيستند

توان قارچ هاي عامل پوسيدگي را كنتـرل   مي غلظتهاي پايين اين گاز
  . كرد بدون اينكه عوارض جانبي گوگرد روي انگور ايجاد شود

% 1مكنش سه فاكتور روي درصد پوسيدگي در سطح آمـاري  بره
در پايان دوره انبارمـاني بيشـترين شـدت پوسـيدگي در     . معني دار شد
بـه ترتيـب در پوشـش بـدون     ) بدون كاربرد ورقه سولفور(تيمار شاهد 

  .دار بود سوراخ و سوراخ
  

  
  برهمكنش سولفور و زمان بر صفات مختلف انگور قزل اوزوم -2جدول 

چروكيدگيخشكيدگي چوب   سفيد شدگي    مارهاتي
  طعم و مزه شدت پوسيدگي  درصد پوسيدگي  حبه

  يك ورقه
  

0/1  قبل از انبارداري e* 0/1 d 0/5 a 0d 0/1 d 0/5 a 
83/2  زمان دوم bc 66/1  c16/4 b 0d 0/1 d 5/2 c 
75/2  زمان سوم c 92/1 bc 0/4 bc 1/0 d 08/1 d 25/2 cd 

08/3  آخر انبارداري b 92/1 bc 66/3 bc 48/0 d 25/1 d 75/1 ef 

  دو ورقه
0/1  قبل از انبارداري e 0/1 d 0/5 a .d 0/1 d 0/5 a 

08/3  زمان دوم b 83/1 bc 25/4 b 0d 0/1 d 33/2 cd 
0/3  زمان سوم bc 75/1 bc 16/4 b 0d 0/1 d 0/2 de 

42/3  آخر انبارداري a 75/1 bc 08/4 b 0d 0/1 d 41/1 f 

  شاهد
  

0/1  قبل از انبارداري e 0/1 d 0/1 a 0d 0/1 d 0/5 a 
42/1  زمان دوم d 0/2 bc 83/3 bc 9/5 c 08/2 c 25/4 b 
33/1  زمان سوم d 08/2 b 5/3 c 7/11 b 58/2 b 9/3 b 

17/1  آخر انبارداري de 58/3 a 5/2 d 8/39 a 33/3 a 66/2 c 
LSD    28/034/052/09/1  26/0  4/0  

  اختالف معني دار ندارندآزمون دانكن % 1ميانگين هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در سطح - *
  

  اوزوم اثر متقابل نوع پوشش و زمان انبارماني بر صفات مختلف انگور قزل -3جدول 
  TA درصد پوسيدگي  سفيد شدگي كاهش وزن  تيمارها

  سوراخ دار
  

0e* 1c 0e 05/1 قبل از انبارداري a 
3/1 زمان دوم b11/2 b 57/1 d 55/0 e 
2a16/2 زمان سوم ab 4/2 d 68/0 d 

45/2 آخر انبارداري a 22/2 ab 6/7 b 92/0 b

 بدون سوراخ 
0e1c 0e 05/1 قبل از انبارداري a

39/0 زمان دوم d77/2 ab 6/1 d 58/0 e
65/0 زمان سوم cd5/2 ab 5/3 c 56/0 e

81/0 آخر انبارداري c 89/2 a 05/11 a 82/0 c

LSD  95/023/06/1  08/0  
  آزمون دانكن اختالف معني دار ندارند% 1هر ستون در سطح ميانگين هاي داراي حروف مشترك در  - * 

  
  



  1389نيمسال اول ، 1، شماره24، جلد )علوم و صنايع كشاورزي(باغبانينشريه علوم      26

  
هر دو سطح تيمارهاي سولفور در هر دو نوع پوشـش نـايلوني بـه    
خوبي پوسيدگي هاي قارچي را كنترل نمودند و ميانگين آنهـا همگـي   

با پيشـرفت  ). 4جدول (بدون اختالف در يك گروه آماري قرار گرفتند 
گـاز دي   رچ ها و پايين آمدن ميزان غلظتدوره انباري ضمن تكثير قا
ورقه هاي سولفور، ديـواره سـلولي بافتهـاي     اكسيد گوگرد آزاد شده از

گرچـه  . يابـد  مـي  ميوه نيز تضعيف شده و ميانگين پوسـيدگي افـزايش  
ورقه هـاي  درصد آلودگي تا آخر دوره انباداري در تيمارهاي استفاده از 

روز انبارداري قابليت  90ورقه ها تا سولفور بسيار كم بود اما ظاهرا اين 
آزاد سازي گاز دي اكسيد گوگرد را دارند و با افـزايش دوره انبـارداري   

با توجه به اينكه در تيمار بدون سولفور با . بر ميزان آلودگي افزوده شد
پوشش سوراخ دار بيماريهاي قارچي به نحو قابل قبولي كنترل گرديـد  

از غلظتهاي پايين ورقه هـاي سـولفورپد    رسد كه با استفاده مي به نظر
، ضمن كنترل پوسيدگي قـارچي، از عوارضـي مثـل    1gr/kg)كمتر از (
گـاز   كه در اثر غلظـت بـاالي  ) سفيد شدگي و ترك خوردگي حبه ها(

با سـطح خـارجي ميـوه     ورقه ها و يا تماس مستقيم دي اكسيد گوگرد
  .آيد، جلوگيري كرد مي بوجود
  
 pH  و مقدار اسيد  
و  pHبـر  %  5همكنش سولفور و نوع پوشش در سطح احتمـال  بر

به ترتيب  pH بطوريكه بيشترين ميزان. مقدار اسيد اثر معني دار داشت
دار و يـك ورقـه سـولفور در پوشـش      در تيمار شاهد با پوشش سوراخ

ميزان اين صفت در هر دو تيمار سولفور بـا هـر   . سوراخ دار بدست آمد
). 1جـدول  (يك گروه آمـاري قـرار گرفتنـد    دو نوع پوشش نايلوني در 

مقدار اسيد در هر دو تيمار سولفور پد در پوشـش سـوراخ دار بيشـتر از    
  . نوع بدون سوراخ بود

  طعم و مزه
برهمكنش سولفور و پوشش بر وضـعيت طعـم و مـزه در سـطح      

نتايج مقايسه ميانگين نشان داد كه بهترين . معني دار شد%  1احتمال 
ور متعلق به تيمار شاهد با پوشش نايلوني بدون سـوراخ  طعم و مزه انگ

بيشترين طعم گوگردي در انگورهاي نگهداري شده با يـك و دو  .  بود
تيمارهـاي   ندر بـي . ورقه سولفور در پوشش بدون سوراخ ثبت گرديـد 

تيمار يك و دو ورقه سـولفور   هسولفور كمترين طعم گوگردي متعلق ب
در كل ميزان طعم گوگرد در ميوه ). 1جدول (با پوشش سوراخ دار بود 

هاي نگهداري شده با ورقه هـاي سـولفور در پوشـش سـوراخ دار بـه      
اثرات متقابل اين سه فـاكتور  .  مراتب كمتر از پوشش بدون سوراخ بود

مقايسـات ميـانگين نشـان داد كـه     . معني دار بود% 1در سطح احتمال
اخ دار در پايـان  طعم و مزه در تيمار يك ورقه سولفور با پوشـش سـور  

همچنـين طعـم و   . دوره انبارداري مناسبتر از پوشش بدون سوراخ بـود 
مزه ميو ها در تيمار دو ورقه سولفور با پوشـش بـدون سـوراخ در آخـر     

  .در پوشش سوراخ دار بودند ادوره نامناسب و گوگردي تر از انگوره
روند گوگردي شدن طعم انگورهـا در تيمـار دو ورقـه بـا پوشـش      

دار در طي زمان انبارداري به مراتـب سـريعتر و    سوراخ و سوراخبدون 
جـدول  (شديدتر از تيمار يك ورقه سولفور با پوشش بدون سوراخ بـود  

گزارش دادند كه تيمار گوگرد باعث ايجـاد  ) 19(و همكاران  ييحي). 4
گزارش داد كه طعم و مزه ) 5(بالينگر . شود مي طعم نامناسب در انگور

بـه داخـل آن   دي اكسيد گـوگرد  پوسيدگي قارچي و نفوذ انگور در اثر 
هـدف نهـايي از بـه    . كند كه با نتايج تحقيق ما موافقـت دارد  مي تغيير

كارگيري تمامي روش هاي شيميايي و غير شيميايي بـراي نگهـداري   
ه ميوه اي با ظاهري مشـتري پسـند، سـالم بـا     ئارا ،انگور در سردخانه

  . باشد مي طعمي مناسب
گوگردي متصاعد شده از ورقه هاي سولفور از راه روزنـه   تركيبات

هـاي   ها، دم حبه ها و زخم هاي موجود در سطح  خوشه ها وارد حبـه 
  . انگور شده و به شكل ماده سولفيت در خواهد آمد

سولفيت باعث بد مزه شـدن و ايجـاد طعـم گـوگردي در انگـور       
از ايـن   در صورت متناسب نبودن غلظت گـاز متصـاعد شـده   . شود مي

ورقه ها با مقدار ميوه بسته بندي شده در هر جعبه بر ميزان اين مـواد  
ورقـه  در بـين تيمارهـاي كـاربرد    .  شـود  مـي  و طعم گوگردي افـزوده 

سولفور، بيشترين طعم گوگردي ميوه در تيمار دو ورقه با پوشش بدون 
بر . سوراخ و كمترين در تيمار يك ورقه در پوشش سوراخ دار ديده شد

ن اساس و با توجه به اهميت طعم و مزه طبيعي انگور براي مصـرف  اي
كنندگان و با علم به اينكه ميوه هاي با طعم شديد گوگردي خواهـاني  
در بازار ندارند، بر اين اساس براي نگهداري انگور قزل اوزوم اسـتفاده  
از نصف ورقه سولفور با پوشش بدون سوراخ و يا يك ورقـه كامـل بـا    

  .گردد مي دار پيشنهادپوشش سوراخ 
  

  باقيمانده سولفيت در ميوه ها 
مقدار بـيش  . باشد مي ppm 10حد مجاز سولفيت حبه هاي انگور 

از حد مجاز آن در داخل حبه هاي انگـور و مصـرف آن، باعـث ايجـاد     
نتـايج   ).17(شـود   مـي  مشكالتي در دستگاه گوارش مصرف كنندگان

هـا در پايـان دوره انبـارداري    اندازه گيري باقيمانده سـولفيت در حبـه   
و  57/10نشان داد كه بيشترين مقدار سولفيت بـه ترتيـب بـا مقـادير     

در تيمار يك و دو ورقه سـولفور در   (ppm)قسمت در ميليون  13/10
در حاليكه در پوشش سوراخ دار مقدار . پوشش بدون سوراخ بدست آمد

پـي   93/8و  72/6سولفيت در تيمار يك و دو ورقه سولفور به ترتيـب  
  .  ام پايين تر بود پي پي 10پي ام بود كه از حد مجاز 

  
  

  



  27      ...ورقه هاي حاوي بي سولفيتتأثير 

  اوزوم برهمكنش سولفور، نوع پوشش و زمان بر صفات مختلف انگور قزل -4جدول 
 طعم و مزه  درصد پوسيدگي   خشكيدگي خوشه سفيد شدگي   تيمارها

  
  

  يك ورقه
  

  
 سوراخ دار

 
  
  

0/1 قبل از انبارداري h* 0/1 f 0f 0/1 a 
3/2 زمان دوم f 0/2 bcd 0f 8/2 ef 
3/2 زمان سوم f0/2 bcd4/0 f 6/2 fg 

5/2  آخر انبارداري ef 2/2 bc 08/1 f 1/2 ghi 

  
  بدون سوراخ

0/1 قبل از انبارداري h 0/1 f0f 0/1 a 
33/3 زمان دوم bc33/1 ef0f 1/2 ghi 
16/3 زمان سوم cd 83/1 bcde0f 8/1 ijk 

66/3 آخر انبارداري     ab7/1 cde4/0 f 33/1 kl 

  دو ورقه

  
  سوراخ دار

0/1 قبل از انبارداري h 0/1 f0f 0/1 a 
5/2 زمان دوم ef 2/2 bc0f 8/2 ef 

5/2 زمان سوم   ef2/2 bc0f 5/2 fgh 
8/2 آخر انبارداري   de2bcd0f 8/1 ijk 

  
  بدون سوراخ

0/1 قبل از انبارداري h 0/1 f 0f 0/1 a 
67/3 زمان دوم ab5/1 def0f 8/1 ijk 
5/3 زمان سوم bc 33/1 ef0f 5/1 jkl 

0/4 آخر انبارداري     a5/1 def0f 0/1 l 

  
  شاهد
  

  
 سوراخ دار

 
 
  

0/1 قبل از انبارداري e 0/1 f 0f 0/1 a 
5/1 زمان دوم g7/1 cde 9/6 e 0/4 bc 
66/1 زمان سوم g 8/1 bcde7/10 d 5/3 cd 

33/1  آخر انبارداري gh 5/3 a 3/37 b 0/1 hij 

  
  دون سوراخب

0/1 قبل از انبارداري h 0/1 f0f 0/5 a 
33/1 زمان دوم gh 33/2 b 8/7 e 5/4 ab 
0/1 زمان سوم h 33/2 b48/18 c 33/4 b 

0/1 آخر انبارداري h 7/3 a6/57 a 33/3 de 

LSD   29/0 48/0 79/2 79/2  
  معني دار ندارند آزمون دانكن اختالف% 1ميانگين هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در سطح  - * 

  
نتايج كلي اين تحقيق نشان داد كه ورقه هاي سولفور بـه خـوبي   
قادر به كنترل پوسيدگي هاي قارچي انگور و حفظ ساير صفات كيفـي  

نحـوه قرارگيـري ورقـه هـاي     . باشد مي در طي نگهداري در سردخانه
سولفور در جعبه هاي حاوي انگور گرچه اثـر معنـي داري بـر صـفات     

نصف در بـاال و  (يري نداشتند اما در صورت استفاده از دو ورقه اندازه گ
 طعـم نامناسـب گـوگردي در ميـوه هـا بيشـتر      ) نصف در پايين جعبـه 

نوع پوشش بسته بندي در تركيب با تيمار سولفور تأثير زيادي . شود مي
استفاده از بسته بنـدي بـا   . روي تعدادي از صفات كيفي انگور گذاشت

همراه يك ورقه سولفور هفت گرمي براي هفـت  پوشش سوراخ دار به 
كيلوگرم انگور و يا بسته بندي با پوشش بدون سوراخ بـا نصـف ورقـه    

سولفور به منظور عدم ايجاد سفيد شدگي، طعم نامناسـب گـوگردي و   
  . شود مي كمتر شدن تجمع سولفيت در ميوه ها توصيه

  
  تشكر و قدرداني

اورزي استان آذربايجـان  بدينوسيله از مسئولين مركز تحقيقات كش
غربي براي تامين هزينه هاي اجراي طرح و آقاي نـادر آقـايي باغـدار    
 نمونـه اسـتاني بواســطه در اختيـار قـرار دادن ســردخانه طـرح تشــكر     

  .گردد مي
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