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 فصل اول

 کلیات

 مقدمه

کاه بشار از دیار بااز شاناخته و در طاول قارون باه         هاایی اسات   انگور یکی از میاوه 

شناساای هااای مختلااف از آن اسااتفاده نمااوده اسااتو درخاات انگااور از ن اار گیاااه   روش

و از خااانوادۀ  2ویتایس از جانس   1وینیفارا هاا  تارین آن هاای مختلفای دارد کاه مهام    گوناه 

بهتاارین کیفیاات محرااول را دارنااد و در اک اار مناااطق    وینیفاارااسااتو ارقااام  1ویتاسااه

شاوندو اساتفاده از درخات انگاور محادود باه میاوۀ رسایدۀ آن         معتدل جهاان کشات مای   

یعنی انگور نیست، بار  درخات انگاور و نیاز میاوۀ نااره آن باه صاورت غاوره، آب اوره           

وه، از عراارۀ انگاور باه صاورت آب انگاور یاا       عاال شاودو باه  و غورۀ خشک مرار  مای  

شاایره و از خشااک شاادۀ آن بااه صااورت کشاامش، و محرااوقت تخمیااری یااا تقطیااری 

 شودو  نیز استفاده می

 

 سطح زیر کشت و میزان تولید

هکتااار و میلیااون  221/1حادود  سااطح زیاار کشات انگااور در جهااان   2412در ساال  

کشااور کشااورهای جهااان،  بااین درمیلیااون تاان بااوده اسااتو   10/11میاازان تولیااد آن 

در  ، ایااقت متحاده و اسايانیا   اول، ایتالیاا  مقاام  نگاور میلیاون تان ا   11/10چین باا تولیاد   

میلیاون تان انگاور در ساال در      21/1و ایاران نیاز باا تولیاد     درنا داقارار  هاای بعادی   مقام

سااطح زیاار کشاات، میاازان تولیااد و     1-1ردۀ یااازدهم جهااان قاارار داردو در جاادول   

                                                
1
.Vinifera  
2.Vitis  
3
.Vitaceae  
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شااود مشاااهده ماای 2412جهااان در سااال  ور در برخاای کشااورهای عماادهعملکاارد انگاا

 (و2412)فائو، 

 
 سطح زیر کشت، میزان تولید و عملكرد انگور در برخی کشورهای عمدۀ جهان -1-1 جدول

 نام کشور رتبه
میزان 

 تولید )تن(

سطح زیر کشت 

 )هكتار(

 عملكرد 

 درهكتار()کیلوگرم

 12214 100241 10112111 چین 1

 1/11112 121214 1244124 ایتالیا 2

 1/11011 114144 1211214 آمریکا 1

 0/1112 211424 0100004 اسيانیا 0

 0/1211 100014 0042104 فرانسه 0

 0/14112 040012 0144444 ترکیه 1

 0/21121 104444 1401444 هند 1

 11422 120101 2141044 شیلی 4

 2/11111 210112 2012441 آرژانتین 2

 11214 110111 1221404 آفریقای جنوبی 14

 12014 100241 1200214 ایران 11

 2412منبع: فائو، 

 

 14درصااد بااه صااورت تااازه خااوری،   14از مجمااوع انگااور تولیاادی جهااان حاادود  

 شودو  درصد در صنایع تبدیلی استفاده می 44درصد برای تولید کشمش و 

 

 ارقام تازه خوری

رقام مختلاف انگاور شناساایی شاده اساتو در ایاران نیاز در          14444در دنیا حادود  

هااای جراکنااده و مختلفاای صااورت گرفتااه اساات و مااورد شناسااایی ارقااام انگااور فعالیاات
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ارقااام مناساابی در مناااطق ورامااین، ارومیااه، سردشاات، مراغااه، کرمانشاااه، شاایراز،        

و غیااره شناسااایی شااده شاااهرود، مشااهد، بجنااورد، قوچااان، قاازوین، زنجااان، کاشاامر   

 استو 

 ره،زود باار اساااهانگااور ایااران خااوری تااازهدر زیاار مشخرااات تعاادادی از ارقااام 

 (:1140)زمردی،  آورده شده استبودن  ررهیره و دمیان

 

 ارقام زودرس

شاود، حباة آن نسابتا     مشااهده مای   1-1گوناه کاه در شاکل    هماان  -انگور شااهانی 

 شااودو در براباارمایاال بااه ساایاه دیااده ماای رنااق قرماازدرشاات و کااروی اساات کااه بااه 

 رسادو داناه مای  از انگاور بای   جایش و ونقل مقااوم اساتو جازو ارقاام زودره اسات      حمل

 خوری استوی آن به صورت تازهمرر  عمده

 

 
 انگور رقم شاهانی -1-1شكل
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شااکل و کوچااک، باادون دانااه، حبااه بی اای اناادازۀ حبااه نساابتا   -انگااور عسااکری

مایال باه زرد، جوسات حباه ناازك و گوشات آن لطیاف، جار آب و         کشیده، رنق آن سابز  

ونقال مقاومات کمتاری دارد و قابلیات نگهاداری      شیرین استو ایان رقام در برابار حمال    

صااورت آیااد و مراار  آن عماادتا  بااهشاامار ماایآن ضااعیف اساات  از ارقااام زودره بااه

 (و2-1خوری است )شکلتازه

 
 انگور رقم عسكری -2-1شكل

 

شااکل، هااای آن درشاات، بی اای از ارقااام زودره و اناادازۀ حبااه  -انگااور خلیلاای 

 هاا باه رناق   (و جوسات آن نسابتاض ضاخیم اسات و حباه     1-1دار است )شاکل کشیده و دانه

 خوری استو  رنق و گوشتی با طعم شیرین هستندو مرر  آن  تازهسبز کم
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 (1331بانه و همكاران، انگور رقم خلیلی )دولتی -3-1شكل

 

 رس  ارقام میان

هاای متوساط باه شاکل بی ای و گوشاتی کاه        رناق آن قرماز باا حباه     -انگور صااحبی 

-ره اسات و در برابار حمال   دار اسات  جازو ارقاام میاان    جوست نسبتا  ناازك دارد و داناه  

ونقل مقاوم و برای نگهاداری مناساب اساتو مرار  عمادۀ انگاور صااحبی باه صاورت          

 (و0-1خوری است )شکلتازه
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 (1331بانه و همكاران، صاحبی )دولتیانگور رقم  -0-1شكل

 

هااای آن درشاات و جوساات ره، دانااهایاان انگااور میااان -(دیزماااریانگااور فخااری )

تاوان آن را  ونقال مقااوم اسات و مای    آن ضخیم است  سافید و گوشاتی و در برابار حمال    

 (و0-1شود )شکلنگهداری کرد اما بیشتر در تهیة مویز استفاده می در سردخانه

تاار از فناادز )بزرگتاار از بیدانااه هااای ایاان انگااور گاارد و باازر حبااه -بیدانااهانگااور لعاال

ره اسات  و از ارقاام میاان   میضاخ کشامش( اسات، رناق آن قرماز و جوسات آن نسابتا        

(و مراار  تااازه خااوری دارد و یااک رقاام جاار بااار و یکاای از بهتاارین        1-1)شااکل

 .انگورهای رومیزی است
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 انگور رقم فخری -5-1شكل

 

 
 (1331بانه و همكاران، انگور لعل بیدانه )دولتی -1-1شكل

 

و  رناق سافید مایال بااه زرد   ایان رقام بااه دو    -(و قرماز  کشمشای )ساافید  ةانگاور بیدانا  

کااه اساات باادون دانااه و  گاارد آن شااکل ،آن کوچااک ةحباا ۀانااداز قرمااز وجااود داردو
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آن شایرین و شاکل    ۀماز  تارد، طعام و   گوشات حباه ساخت و    ودارد میضخ جوست نسبتا 

  و(1-1)شکل کشیده است خوشه متراکم و

 

 
 (1331بانه و همكاران، انگور بیدانه کشمشی سفید و قرمز )دولتی -7-1شكل

 

ونقاال مقاااوم اساات و   ره و در براباار حماال از ارقااام میااان کشمشاای  ةانگااور بیداناا 

بااه صااورت   شااتریرقاام انگااور، ب  نیااا سااردخانه نگهااداری کااردو  دررا ن تااوان آماای

 وشودیکشمش مرر  م

 

 رسارقام دیر

عااروه هاام معاارو  اسااتو حبااة بابااا و انگشااتبااه انگااور ریااش -انگااور حسااینی

دار دارد، باه رناق سافید مایال باه سابز و       درشت آبدار و شیرین با شاکل کشایده و داناه   

ونقاال مقاااوم اساات و جوساات آن نساابتا  ضااخیم اسااتو ایاان رقاام انگااوردر براباار حماال 

بااه صااورت  را در سااردخانه نگهااداری کاارد، امااا مراار  آن عماادتا       تااوان آنماای
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ه تا وبو مادت زیاادی روی    اسات ره نسابتا  دیار  ارقاام   ازایان انگاور    خاوری اساتو  تازه

 (و4-1)شکل ماندمی

 

 
 انگور رقم حسینی -8-1شكل

 

طاور کاه   باه انگاور قرماز شااهرودی نیاز معارو  اساتو هماان         -فخریانگور سرخ

هاای درشات باا جوسات ضاخیم دارد       شاود، ایان انگاور حباه    مای مشااهده   2-1در شکل

رناق سافید مایال باه صاورتی، دیارره و مناساب بارای نگهاداری          دار، گوشتی و بهدانه

 و(1122)ضیاءالحق،  در سردخانه است
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 (1332فخری )ضیاءالحق، انگور رقم سرخ -3-1شكل

 

شااکل و بی اایهااای درشات،  باه رنااق سابز بااا حباه    -انگاور جیکااانی )ریاش بابااا(  

دار اسااتو جوساات حبااة ایاان رقاام انگااور ضااخیم و شااکل خوشااة آن  کشاایده کااه دانااه

باباا از ارقاام   (و انگاور ریاش  14-1مخروطی بلناد وکام جشات و غیرمتاراکم اسات )شاکل      

سااردخانه نگهااداری  دررا ن تااوان آونقاال مقاااوم اساات و ماایدیاارره  و در براباار حماال

 خوری استو صورت تازهطور عمده بهمرر  آن به کردو
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 (1331بانه و همكاران، انگور پیكانی )دولتی -14-1شكل

 

هاای نسابتا  درشات، داناه دار، تخام مرغای باا جوسات         دارای حباه  -اوزومانگور قزل

(و ایان  11-1شاود )شاکل  مای  هاای سافید، قرماز و ابلاق دیاده     ضخیم است که به رناق 

مجلساای اساات و مراار  رقاام انگااور از ارقااام دیاارره و یکاای از بهتاارین انگورهااای  

 خوری داردو  تازه
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 (1331بانه و همكاران، اوزوم )دولتیانگور قزل -11-1شكل

 

 دهندۀ انگوراجزای تشكیل

 ،و جوسات تشاکیل شاده اسات   جوسات، گوشات و هساته     از ساه قسامت  انگاور   ةحب

دهاد، نقاش حفا ات از میاوه را باه      درصاد وزن حباه را تشاکیل مای     12تاا   1که حدود 

 آنهاا میازان   کاه  هاای انگاور ماواد رنگای مختلفای وجاود دارد      عهده داردو در جوست حبه

و عواماال اسااتدوران رشااد و میاازان محرااول متفاااوت  باار حسااب نااوع و رقاام انگااور،

هاا اثار   بار میازان رنگداناه   نیاز   محیطی مانناد ناور، دماا، رطوبات و ماواد غاذایی خااك       

و در انباارداری و حمال و    اسات جوسات حباه در ارقاام مختلاف متفااوت       ضاخامت و دارند

ویتاامین   ،در مقایساه باا گوشات آن    ،آیادو جوسات حباه   نقل عامل مهمای باه شامار مای    

عادد   0تواناد تاا   مای  ،بساته باه رقام    ،انگاور  ةموجاود در داخال حبا    ةبیشتری داردو هست
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درصاد از وزن کال خوشاه را     41تاا   42طاورکلی نزدیاک باه    نیز باشدو گوشت انگاور باه  

 وآیدشمار میبهترین قسمت انگور و بخش خوراکی آن شود و مهمشامل می

شارایط آب و هاوایی محال     ،رقام ،  انگاور بساته باه ناوع     ۀمیاو  ۀمواد تشکیل دهناد 

درصااد وزن حبااه را آب    بیشااترین  .رساایدگی آن متفاااوت اساات   ةو درجاا  ،کاشاات

درصاد مت یار اساتو     44تاا   14دهاد کاه میازان آن در ارقاام مختلاف باین       تشکیل مای 

انگااور اسااتو گلااوکز و    ۀتشااکیل دهنااد  ۀبیشااترین ماااد  ،جااس از آب ،کربوهیاادرات

درصاد ماواد قنادی     22تاا   24انگاور هساتند کاه حادود      یقنادها  نیترفروکتوز از عمده

شااودو درصااد از وزن حبااه را شااامل ماای 21تااا  12و  دهناادماایانگااور را تشااکیل  ةحباا

انگاور دارای اساید تارتاریاک و اساید مالیاک فراوانای اسات کاه حادود           ،عالوه بر قندها

موجاود در انگاور باه     نیتروژنای شاودو ماواد   درصد کل اسایدهای انگاور را شاامل مای     24

بااه صااورت  نیتااروژنهااا وجااود دارناادو در آب انگااور هااا، اساایدها و آمااینصااوت نیتاارات

نیترات آمونیاوم وجاود دارد کاه میازان آن بار حساب رقام انگاور متفااوت اساتو انگاور            

هاا تیاامین و اساید نیکوتینیاک بسایار بااقیی داردو ریباوفالوین        در مقایسه با ساایر میاوه  

گیاری میاوه   و مقادار زیاادی از آنهاا هنگاام آب    اناد  فولیک نسبت به ناور حسااه   اسیدو 

گاارم میلای  12/0تاا   1میازان اسااید آساکوربیک باین     ،ام مختلاف رودو در ارقا از باین مای  

بانااه و همکاااران، ، دولتاای1140متفاااوت اساات )زمااردی، تااازه  ۀگاارم ماااد 144در هاار 

 (و1121

 

 عوامل مؤثر بر کیفیت انگور

عواماال متعااددی در کیفیاات نگهااداری انگااور مؤثرنااد  ایاان عواماال ممکاان اساات   

اشاات باشااندو در ایاان قساامت تاااثیر ایاان  مربااوب بااه جاایش از برداشاات یااا جااس از برد 

 (و1121بانه و همکاران، شود )دولتیعوامل بر کیفیت انگور بررسی می
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   از برداشت پیشعوامل 

 رقم

 و در هااارساااتندیارقاااام انگاااور قابااال نگهاااداری در ساااردخانه ن    برخاای از

و  میبایاااد ارقاااام دیااارره باااا جوسااات ضااخ باارای نگهااداری در سااردخانه  منطقاااه

در ارقااااام انگاااور متفاااااوت  نیاز  تنفاااس   اااازانیشااوندو م  انتخااااببافاات ساافت   

باااا  یدر ارقاااام اوهیااتنفاااس م ازانیاامی در سااردخانه بااااه طااااور کلاااا  واساااات

، بیشااتر باااق ینگهااادارقابلیاات  باااا ارقااااممقایسااه بااا در  ،انییااجا ینگهااادار اتیااقابل

ی ماادت  نگهاادار   بااا ی، ساالطان  ةداناا یر بتنفااس انگااو   ازانیا مبارای م اال،   ساتو ا

و  اوزومقاازل یتنفاااس انگورهاااا  ازانیاامبیشااتر از  ،روز در ساااردخانه 144حداک ااار 

موسساه اساتاندارد و   ) اسات ماااه،   1تاا   1بااه ماادت   با قابلیات نگهاداری    ی،شااهرود

 و  (1114، تحقیقات صنعتی ایران

 

 وهواییشرایط آب

وهااوایی منطقااة کشاات انگااور باار کیفیاات انگااور تولیاادی مااؤثر اسااتو  شاارایط آب

انگاور داردو در منااطق    اسایدیتة میاوۀ  دماای محایط اثار مساتقیم بار میازان       برای م ال، 

 مناطق گرمو است تا درانگور بیشتر  اسیدیتة میوۀ قدارسرد م

 

 کاشت اتیعمل

از میاان آنهاا   هاای کاشات بار کیفیات میاوۀ انگاور تااثیر زیاادی دارناد کاه           سیستم

اثرهااای م بتاای باار کیفیاات انگااور دارد و   (12-1)شااکل سیسااتم ایسااتاده یااا کااوردن 

هااا و جوساایدگی آنهااا  ساابب افاازایش درصااد قنااد، جلااوگیری از تاارك خااوردن حبااه   

 (و1140)زمردی، شود می
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 (2424، 1دِی) سیستم کوردن در کاشت انگور -12-1شكل

 

 داشت اتیعمل

مراحاال مختلااف رشااد و نمااو انگااور ساابب تجمااع  ( در 11-1باارداری )شااکلحلقااه

اکساایدانی، افاازایش بیشااتر قنااد و کاااهش اساایدیته، افاازایش تولیااد مااواد فنلاای و آنتاای 

جاشاای بااا شاودو امااا هورماون  هاا ماای هااا و افازایش اناادازه و وزن حبااه گیااری حباه رناق 

 (و 1121بانه و همکاران، شود )دولتیجیبرلین سبب کاهش مقدار قند می

جاشای باا کلارور    باباا نشاان داده شاده اسات کاه محلاول      اوزوم و ریاش قزلدر ارقام 

 0روز قبال از برداشات موجاب کااهش افات وزنای میاوه )حادود          14درصاد   0/1کلسیم 

 0/4جاشای باا غل ات    شاود و محلاول  جاشای نشاده( مای   درصد نسبت باه نموناة محلاول   

درصاد   14حادود   درصد کلرورکلسایم میازان آلاودگی قاارچی ایان ارقاام را در ساردخانه       

                                                
1.Day 
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بانااه و همکاااران، دهااد )دولتاایجاشاای نشااده( کاااهش ماای )نساابت بااه نمونااة محلااول 

 (و 1141بانه و زمردی،   دولتی1140

 
 برداری انگورحلقه -13-1شكل

 

 قطااع دهاادو بااانااوع و میاازان آبیاااری نیااز کیفیاات انگااور را تحاات تاااثیر قاارار ماای 

جااذیر کاال بااه مااواد جامااد انحااالل گاال، نساابت تمااام مرحلااة از بعااد روز 24 در آبیاااری

ث( در انگااور اساایدیتة میااوۀ انگااور و همقنااین مقاادار اسااید آسااکوربیک )ویتااامین     

 ایجواناه  چهاار  هاره  در خوشاه  (و وزن1121جاور،  یاباد )کاووسای و حسان   افزایش مای 

کاال در آبیاااری  جااذیرانحااالل جامااد مااواد یابااد وافاازایش ماای کاماال آبیاااری شاارایط و

)ارجای و   ای بیشاترین مقادار را در انگاور یااقوتی نشاان دادناد      واناه کامل و هره ساه ج 

 و(1124همکاران، 
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 برداشت اتیعمل

انگااور را بایااد زمااانی برداشاات کاارد کااه  اااهر، طعاام و بافاات مناساابی داشااته و   

و  جررنااقساایاه در زمااان رساایدگی بساایار   انگورهااای قرمااز و آمااادۀ خااوردن باشاادو  

 شودو سفید بیشتر به زرد نزدیک می ارقامو رنق انددرخشان

رنااق، بافاات    ةتوسااع  ته،یدیقنااد، کاهااش اساا    اشیا انگااور بااا افزا   یدگیرسا

هااای انگااور   حبااه  تةهمااراه اساات و بایااد نساابت مقاادار قنااد و اساایدی        طعاام  و

  معینای برسادو میازان نیاز به

و ولاای بااودهااای قاادیم  معیااار رساایدگی انگااور   بااریکس از زمااان ةتعیااین درجاا

توانااد باارای تعیااین طعاام انگااور بااریکس بااه تنهااایی نماای ةتحقیقااات نشااان داد درجاا

 اسایدیته،  مانناد   میاوه  ۀاستفاده شودو زیارا طعام ترکیبای از چنادین ماواد تشاکیل دهناد       

pH تاارین معیااار اسااتاندارد رساایدگی تعیااین   مناساابرو از ایاانو اساات، تااانن و غیااره

تاوان از رفراکتاومتر دساتی    بارای تعیاین باریکس مای    و سات سبت بریکس به اسایدیته ا ن

و  شاود مای اساید تارتاریاک انادازه گیاری     درصاد   بار حساب  هام  اسایدیته  استفاده کردو 

وهاوایی در  دو ایان نسابت بساته باه رقام و شارایط آب      یا آمای دسات  هنسبت مورد ن ر با 

 و(1140است )زمردی،  1به  24انگورهای تازه خوری 

انگااور  ارایاابرداشااات کااارد، ز  یدگیحالااات رسااا  انیاادر بهتر ادیاارا با انگاااور

و از دساااات دادن آب  یماااااریناااااره بااااه ب  نااوعبااااا  سااااهیمقا در دهیرسااا

  شاودوینارم ما رتاریدارد و د یکمتار ، تنفااساست ترمقاااوم

، خناااک اسااات  میااوه بایااد صباااح زود یاااا عرااار، موقعااای کاااه هاااوا       

بایاد  خیلاای گاارم   روزهاای  و از برداشاات انگاور در روزهااای باراناای یااا      برداشت شود

چاقااااو یااااا قیقاااای تیااااز و بااااا   ازبرداشاااات بایااااد  باارایشااااودو  خاااودداری
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 وچاقااااو و قزم اساات (10-1)شااکل اسااتفاده شااودخوشااااه  حداک اااار طااااول دم

 سدیم ضدعفونی شودوهیيوکلریتمورد استفاده با قیقاای 

 تولیااد و کاااهش فرآینااد در راناادمان برداشاات انگااور در زمااان مناسااب موجااب افاازایش

محراول   از زیاادی  حجام  رفاتن  هادر  از شاود و مای  نگهاداری  و جاایی جاباه  هایهزینه

-انگاور سارخ   وشاود مای  محراوقت  بازارجساندی  افازایش  کناد و موجاب  مای  جلوگیری

در انتهاای زمااان برداشات قبال از انتقااال باه سااردخانه      فخاری شااهرود برداشاات شاده   

 دارای باقترین میزان شاخص طعم استو

 

 
 (1331 بانه،روش مناسب برداشت انگور )دولتی -10-1شكل

 

هااای کیفاای دادن بااه محرااول باارای رساایدن بااه حااد مطلااوب وی گاای  فرصاات

( عاالوه بار افازایش    1معاادل   pHو  1/21جاذیر کال در حاد    )کمینة مواد جاماد انحاالل  

آباادی و  هاای انگاور باه سارما نیاز ماؤثر اسات )حساین        کیفیت محرول، بر تحمل تاك

 (و1124همکاران، 
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 پس از برداشت عوامل

هااار باارای خاااودداری شاااود و بایااد هاااای انگاااور از تمااااه دسااات باااا حباااه

نگورهااااای و ااسااتفاده شااود انتهااااای دم خوشااااه   از دونقاااال بایاا گوناااه حمااال 

کاااه از   ،درجااه یاااک، درشااات و بااادون عیاااب باااا  اهاااری باااازار جساااند        

-بااارای نگهاااداری مناساااب    ،باشاااند نزیااااد فشااارده    حیااث حبااه جااار اماااا  

بایااد ابتاادا آن را    ،هاا زیاااد باشااد   هااا روی بع اای از خوشااه   حباه  تراکااام  اگار و اند

از یاااک طااار  باااه راحتااای باااه تماااام  هوا بتوانااد باااه نحاااوی تناااک کااارد کاااه

 شکلهاا لخااات و باااد   از طااار  دیگااار خوشاااه    هاای روی خوشااه برسااد و  حبه

هااای ناااره، خوشااه دارای حبااه صااورتی کااه و همقنااین در(10-1)شااکل دننشااااو

کاه باه ساایر    هاا را باا دقات و باه طاوری     یاد آن با لهیده، گندیده، ترکیده یا خشک باشاد 

داخال   و هاا ساطح حباه   ،و در زماان برداشات  کارد   ذو حا  قطاع  ،هاا صادمه نرساد   حبه

متاراکم و   اریبسا  یهاا خوشاه  یآب باشاد و از انبااردار   هاای هفاقاد قطار   دیا هاا با خوشاه 

 یحاااو یهاا جعبااهو شاود  یداردخاو بایااد شابنم   یاااباا آب بااران    شااده سیفشارده و خا  

 (و1144بانه و زمردی، شوند )دولتیبه سردخانه حمل  باید به سرعت انگور
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 های هرس شده )باال( و خوشه انگور متراکم )پایین( خوشه انگور با حبه -15-1شكل

 

 در مزرعه یبندبسته

انگااور در بناادی ( باارای بسااته11-1تاارین  اار  )شااکلجعبااة جالسااتیکی مناسااب

شاود و قابال اساتفادۀ مجادد و قابال بازیاابی       راحتای شساته مای   ، زیارا باه  مزرعه اسات 

تاوان بادون آسایب رسااندن باه محراول،       اناد و مای  ها سافت و محکام  استو این جعبه

هااای جالسااتیکی باارای تااوان از جعبااهچناادین جعبااه را روی هاام چیاادو همقنااین ماای 

هااای (و امااا جعبااه1121بانااه، سااال اسااتفاده کاارد )دولتاای 1تااا  0ماادت زمااان طااوقنی 

باید قبال از اساتفاده کاامال  باا ماواد شاوینده تمیاز  و باا کلار و مشاتقات آن            جالستیکی 
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)م اااهری و   کلساایم ضاادعفونی شااوند  ساادیم و هیيوکلریاات از جملااه هیيوکلریاات 

 (و 1140همکاران، 

بناادی بایااد در جااایی باشااد کااه از تااابش مسااتقیم آفتاااب و باااران بااه اناادازۀ بسااته

تمیااز نگااه داشااته شااودو از ورود و خاارو  کااافی محاف اات شااده باشااد و بایااد همیشااه 

بناادی بایااد جلااوگیری شااودو همااة کااارگران بایااد اصااول   حیوانااات بااه قساامت بسااته 

بهداشت فاردی بااقیی را رعایات کنناد و در صاورت لازوم از لبااه محاافو مناساب و          

 (و1121بانه، کاله استفاده کنند )دولتی

ای بااه گونااه   دهااا بایا  حساساایت انگااور بااه ضربااه، عمااق جعبااه       علات باه

 هااای بااه خوشااه  وگار ناه   یاک ردیااف خوشااه در آن قاارار گیاارد      فقاط باشاد کاه

 انگااور  بناادی شااودو  اار  بسااته   مکانیکاای زیااادی وارد ماای    هاای آسایب  زیریان

 (و11-1و  11-1های )شکل بایاد خشاک و تمیاز باشاد

 

 
 انگور در باغبندی سبدهای مناسب برای بسته -11-1شكل
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 های مورد استفاده برای انگوربندیانواع بسته -17-1شكل

 سردکردن()پیش مزرعه ی میوه دردما کاهش

 

در هنااااگام برداشاااات، نزدیااااک بااااه دمااااای محیااااط      دمااااای میااااوه 

درجااه سلسایوه نیااز برساادو ایاان دمااا باارای تعاارز          04تواناد بااه  مای اساات و

هااای عاماال جوساایدگی بساایار     هااا، توسااعه و رشااد قااار     میااوه  ساریع و تنفاس

دهنااد و  هااا آب زیااادی از دساات ماای    اساات و بااه همیاان علاات میااوه      مناساب

انگااور بعااد از برداشاات بایااد      ،یاباادو باار ایاان اساااه    کاهااش ماای   کیفیات آنهاا

بیااان  ةدر فاصلااا در دماااای بااااق قااارار گرفتااان میاااوه  .سااارد شاااود ساارعتبااه

 موجاابتریااان عاملااای اسااات کاااه  اولیاااه مهااام برداشااات و شاااروع سااارمادهی 

هااااا، ترکیدگاااای، شاااادن حبااااه ایخشااااک شاااادن ساااااقه، ریاااازش و قهااااوه

سلسایوه   درجاة  14بااه ازای   وشااود هااا ماای  چروکیدگای و آلاوده شادن بااه قااار   

نگهاااداری میاااوه دو   ۀدور نراااف وآن میاااوه، سااارعت تنفاااس    دمااایکاهاااش 

طاااور باااه درجااة سلساایوه 0/0تااار از هاااا جاییااانمیاااوه دمااایشاااودو برابااار مااای

ساارد و در اثاار جایش شااود زا ماایهاااای بیمااری مؤثااری ماناااع رشااد بع ااای از قااار    
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، 1باشاد )وو و دفارای  درصاد کمتار مای    21هاا در حادود   کردن اولیاه، کااهش وزن میاوه   

 (و2414

 فشااااردهی هاااوا کااارگیریبااهانگاااور،  ةایااسااارد کاااردن اول اهر انیااترمتاااداول

 یبااااا هااااوا کنواخااااتیطااااور هااااا بااااهااااوهیروش م اااانیاساااات کااااه در ا

عواماال متعااددی باار ساارعت ساارد   (و14-1)شااکل کننااادیمااا ادایااتمااااه ج ساااارد

دماای  نسابی هاوا، مقادار و    تاوان باه دماا و رطوبات    کردن اولیاة انگاور موثرناد کاه مای     

و همکاااران،  2بناادی اشااره کاارد )میرانادا  اولیاة میااوه، سارعت جریااان هاوا و نااوع بساته    

در ایاان روش از یااک فاان باارای هاادایت هااوای ساارد از بااین محرااوقت       .(2421

بنااابراین، ساارعت انتقااال  وشااودبناادی شااده در داخاال سااالن ساارد اسااتفاده ماای بسااته

 هااوای سااردو یاباادماای ساارعت ساارد کاردن افاازایش و حارارت از محرااول زیاااد اساات  

و یاباد و تمااه آن باا محراول افازایش مای      کناد ها بهتر نفاو  مای  دارای فشار، در جعبه

هااای تهویااه در بناادی شااده، بایااد سااوراخبایااد توجااه داشاات کااه در محرااوقت بسااته

هاا جریاان یاباد    راحتای در درون بساته  قادر کاافی بازر  باشاند تاا هاوا باه       هاا باه  جعبه

درجااه سلساایوه ساارد  0انگااور در ایاان روش معمااوق  تااا  .(2421)میراناادا و همکاااران، 

  شودومی

در صورت نبود امکاناات بارای سارد کاردن اولیاه در باا ، بایاد انگورهاا را در صابح          

تاار اساات برداشاات کاارد و در محاال مسااقف یااا سااایبان  زود یااا عراار کااه هااوا خنااک

دودی کااهش داد  ( قرار داد تاا بتاوان باه ایان طریاق دماای اولیاه را تاا حا         12-1)شکل

 (و 1121بانه، )دولتی

                                                
1
.Wu and Defraeye 

2.Miranda 
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 (TRJ ،2413سردکردن محصول با جریان هوای فشرده )شرکت پیش -18-1شكل

 

 
 نگهداری محصول برداشت شده زیر سایبان  -13-1شكل
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 فصل دوم

 های نگهداری انگور در سردخانهاصول و روش

 مقدمه

تخماین   میلیاون تان(   11)حادود   درصاد کال تولیاد    21تلفات جهانی انگاور حادود   

هااای آگاااهی تولیدکنناادگان بااه شاایوه  ناتو اغلااب ضااایعات در نتیجااه  اساازده شااده 

و در فرال  اسات ونقال، نگهاداری و بازاررساانی    ازبرداشات، حمال  جایی جاس هصحیح جاب

قیماات محرااول کاااهش و ضااایعات افاازایش    عرضااه، باااقبودندلیاال هبرداشاات باا 

تاا عااالوه باار   داشااتنگاه در سااردخانه را میاوه   دیاباادو بارای حاال ایان مشااکل بایاا  مای 

نیااز بااه انگااور در خاار  از فراال نیاز تااامین گاارددو     ،کااهش ضااایعات و تعاادل قیماات  

در هااا و امکانااات ویاا ه داردو  روش ای ازمجموعااهانبااارداری ایاان محرااول نیاااز بااه   

)زمااردی، شااود اینجااا مراحاال اصااولی نگهااداری انگااور در سااردخانه توضاایح داده ماای  

 و (1140

 

 مراحل نگهداری انگور در سردخانه

هااای مختلااف میکروباای، شاایمیایی و فیزیکاای  باارای بااه حااداقل رساااندن آساایب 

 انگااور در سااردخانه بایااد ایاان محرااول را بااه روش اصااولی نگهااداری کااردو در         

مراحاال اصااولی نگهااداری انگااور در سااردخانه نشااان داده شااده اساات و در   1-2شااکل

 شودوتوضیح داده میادامه، هر یک از مراحل 

 های سردخانه آماده سازی سالن

-( جاایش  از بااارگیری بایااد بااا مااواد ضاادعفونی 2-2هااای سااردخانه )شااکلسااالن

هاا شساته شاده و سايس باا گااز       کاش کننده مانناد محلاول هیيوکلریات سادیم و قاار      
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هاا بایاد   ساالن  دماای (و 1140تهرانای و همکااران،   آلدئیاد گاازدهی شاوند )م ااهری    فرم

هااایی کااه دارای  ین آورده شااودو باارای سااالن یروز جاایش از قااراردادن میااوه جااا   چنااد

هاایی  ساالن  در ماا ا  خوبی هساتند ساه روز خناک کاردن اولیاه کاافی اسات        بندیعایق

مادت  از خناک شادن کاف،     ناان یاطمکساب   یبنادی اسات بارا   فاقد عاایق  هاکه کف آن

هاا سابب   ساالن  ةخناک نکاردن اولیا    وشاود یما گرفتاه   در ن ار هفتاه   کیخنک کردن  

شاادید  چروکیاادگی وکناادی خنااک شاادن   نگهااداری،نرساایدن بااه دمااای مناسااب   

 و(1114، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) شودمی محرول

 

 
 مراحل نگهداری انگور در سردخانه -1-2شكل
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 سالن سردخانه -2-2شكل

 

 هاجداسازی و تنک کردن خوشه

هااا را بررساای  و نگهااداری در سااردخانه بایااد خوشااهجااس از دریافاات انگااور باارای 

هاا متاراکم باشاند و    زده، ترکیاده و آسایب دیاده را جادا کاردو اگار خوشاه       های قار حبه

هاا را تناک کارد تاا هاوای سارد باه راحتای         در محل برداشت تنک نشده باشند، بایاد آن 

 و(1-2)شکلها عبور کند بتواند از میان خوشه

 

 
 بندیهای انگور پیش  از بستهخوشهتنک کردن  -3-2شكل
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 بندیدرجه

تاوان از لحااش شاکل،  ااهر خوشاه و میازان بازارجساندی        های انگاور را مای  خوشه

 ای قرار دادوهای هر درجه را در  ر  جداگانهبندی کرد و خوشهاندازه

 

 بندیبسته

 دورۀانگاااور در  اتیاافیدر حفاااو ک یمهمااا ارینقاااش بسااا یبناااد ااار  بساااته

باااه صورتااای  بایااادبنااادی در ساااردخانه داردو مقاومااات  ااار  بساااته  ینگهااادار

 کااه  باشاد کاه تااا حاادودی بتوانااد ساانگینی چنااد بسااته دیگاار را تحماال کنااد         

تفاده سا و مقااوم ا  ناو هاای  بنادی بایاد از جعباه   بارای بساته  و دنگیاار روی آن قارار ماای 

  (و 1114، ایرانموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ) شود

تاوان مشخراات و شاکل میاوه را چاا       ی مای کاارتن  یهاا جعباه در قسمت بیرونی 

ی قشااارایط گرمسااایری و رطوباات نسااابی بااا   در هاااایاان نااوع جعبااه کاارد، ولاای 

بارای ایان   سااتیکی  هاای جال و جعبااه نیسااتند  هااای قاباال اعتماادی   ساردخانه، بسااته 

 دلیاال ایانکااه  بااه  و اسات تاار  آسااان  هاا و شستشااو و ضدعفوناای آن  اندمناسب من ور

 دلیاالباااه ،کنااادو در ضمااانرشاااد نمااای روی آن قااار جاااا ب رطوبااات نیساااتند 

 جریااان  اکسایدگوگاارد بهتار  هااا، هااوا و گااز دی   وجاود منفاذ کافای در ایاان جعبااه  

  شاوندوتار کنترل میهاا نیاز راحتو بیمااریدارند 

ی باااه طریقااای صاااورت گیااارد کاااه هاااوای       بناااد بهتاار اسااات بساااته  

آسااااانی بتوانااااد در داخاااال محرااااول نفااااو  کنااااد و گرمااااای    ساااارد بااااه

راحتاای از بسااته خااار  شااودو ابعاااد بسااته نیااز مهاام          تنفاااس باااه   زحاصاال ا

، مقزبایاااد اساااتفاده اقتراااادی از ماااواد، اساااتحکام  اساااتو انااادازه و شاااکل بساااته

جایااای، بارگیاااری و چیااادن روی هااام را تامیااان کنااادو هآساااانی و اطمیناااان در جاباا
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 یهااا اسااتو ابعاااد جعبااه    1بااه   0/1حاادود   نسابت مطلااوب طااول بااه جهنااا در    

ساااطح داخلااای آنهاااا صاااا  باشاااد و  و باااا یکدیگااار برابااار ادیااماااورد اساااتفاده با

زوایاااا و  ،فلااازی هااایبسااات هیااان ناااوع وسااایله و لوازمااای از قبیااال میاااخ یاااا  

در آنهاااا موجاااود  آورد هاااای تیاااز و غیاااره کاااه باااه میاااوه آسااایب وارد برجساااتگی

)زماردی،   دنباشاا  هاای دیگاار  بنبایااد آلااوده بااه قااار  و میکارو      هااا نباشادو جعباه

 و(1140

کااه انگااور باارای صااادرات یااا بازارهااای خاااب نگهااداری شااده باشااد،  در صااورتی

هاای زیباا   تار و باا طراحای   هاای کوچاک  تاوان آن را در بساته  جیش از عرضه به بازار مای 

 (و0-2بندی نمود )شکلو خاب دوباره بسته

 

 

 های مورد استفاده صادرات برای انگوربندیانواع بسته -0-2شكل
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 پیش سردکردن

کاار بایاد در   صورتی کاه دماای انگاور در مزرعاه کااهش داده نشاده باشاد، ایان         در

 سردخانه عملی شودو 

 

 های اصلی سردخانهانتقال به سالن

جااس از اجاارای مراحاال قبلاای، محرااول بااه محاال اصاالی نگهااداری یعناای         

هاا  شاودو در ایان ساالن   اناد، منتقال مای   ساازی شاده  های سردخانه، که از قبل آمادهسالن

نکات زیار را رعایات کارد تاا کیفیات انگاور در دورۀ نگهاداری کمتارین ت ییارات را          باید 

 داشته باشدو

 

  ها در سردخانههای چیدن جعبهشیوه

هااای دلیال نااممکن بااودن کنتارل دمااا در بخاش    بااه انباار  ۀبایش از انااداز  جرکاردن 

انبااار کااردن دو نااوع محرااول  بایااد ازنیسااتو در سااردخانه  درساات هااا،گوناااگون جعبااه

ای روی هام چیاده   گوناه  باه  هاا نیاز بایاد   جعباه جلاوگیری شاودو    خانهددر یک سالن سر

و هاوای   باشاد تا ف ای کاافی بارای گاردش هاوای یکنواخات باین آنهاا موجاود          شوند

آنکااه ضامن   ،برسااد هاا سارد در حاین گااردش باه راحتای بااه تماام جعبااه و محتاوای آن      

، موسساه اساتاندارد و تحقیقاات صانعتی ایاران     ) امکاان جاذیر باشاد    هاا جعبهبه  دسترسی

  و (1114

ثر بار قابلیات نگهاداری جاس از برداشات انگورهاا،       ؤیکی دیگار از عوامال بسایار ما    

بهتار و   گاازدهی ه من اور  اساتو با  حامال میاوه    هاای  ار   گنجایش نوع، طرز چیدن و

 14متار و از ساقف   انتیسا 14هاا از کاف و طارفین انباار     جعباه  دحفو بهتار کیفیات، بایا   

 دهاای دوتاایی بایا   هار جعباه باا جعباه دیگار در ساتون      و فاصاله داشاته باشاند    مترسانتی
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 0هااا یااک ردیااف هسااتند، بااین دو سااتون مجاااور بایااد   متاار و اگاار سااتون سااانتی14

هاا  جعباه کاه   نگهاداری بهتار انگاور توصایه شاده اسات       بارای و متر فاصاله باشاد  سانتی

اسااتفاده از شااودو هااا فاصااله ایجاااد کااه بااین جعبااهطااوریهبااباشااند، دار یکسااان و لبااه

هاا تنهاا در یاک قیاه قارار گیرناد، بارای        کاه خوشاه  طاوری هعمق بهای چوبی کمجعبه

هااا مشااکل اساات، ولاای در ایاان نااوع جعبااهتاار ونقاال انگااور مناساابنگهااداری و حماال

 و (1114، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)آلودگی قارچی بیشتر است 

ساطح   ةقزم اسات حاداقل فاصال    ،من ور تساریع در خناک کاردن و کنتارل دماا      به

 متاارسااانتی 14و  14هااا از سااقف و دیوارهااای سااردخانه بااه ترتیااب از   باااقیی جعبااه

 نبایاد ساالن ساردخانه    اواجراتورهاای و هاای چیاده شاده    جعباه باین  فاصالة  کمتر نباشدو 

هااای گااردش هااوا کولرهااای تکاای یااا سیسااتم  از اگاارمتاار باشاادو انتیساا 14 از کمتاار

 0تاا ساقف معماوق  نبایاد کمتار از      هاای چیاده شاده    جعباه باین   ةفاصل ،شودمی استفاده

را  هاااجعبااههااوای ساارد، تمااام   یکنااواختی ازة باشاادو بااا ایاان کااار قیاا   متاارسااانتی

متار در ن ار    2نیاز نبایاد کمتار از     هاا مجموعاة جعباه  و کولرهاا تاا   جلجوشاندو ف ای می

 جلاوگیری شاودو زیار    محراول زدگای  یاخ  از و کنناد  خاوبی کاار  هرفته شود تا کولرها با گ

ف ااای کااافی تااا کااف انبااار باارای جریااان هااوا وجااود داشااته باشاادو در  بایااد هااا جالاات

 4 ۀف ااایی بااه اناادازاساات، درن رگاارفتن بناادی نشااده عااایق آنهاااانبارهااایی کااه کااف 

موسساه اساتاندارد و تحقیقاات    ) اسات تاا کاف انباار ضاروری      هاا جعباه متار باین   سانتی

روش مناساااب چیااادن   0-2در شاااکل و(1140زماااردی، و  1114، صااانعتی ایاااران 

 های میوه در سردخانه نشان داده شده استوجعبه
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 های میوه در سردخانهروش مناسب چیدن جعبه -5-2شكل

 

 ی نگهداری انگور دما 

سلساایوه زیاار  ةدرجاا 2تااا  1در حاادود  ،قناادی کااه داردقاادار م ، بسااته بااهانگااور

ندو شاو هاای مترال باه حباه و سااقه زودتار منجماد مای        چوب اماشودو صفر منجمد می

درجاه سلسایوه بارای نگهاداری انگاور مناساب اساتو         1بنابراین دمای باین صافر تاا    

 سراسار دورۀ طاور ثابات و یکنواخات در    مهم در این ماورد حفاو دماهاای فاوز باه      ةنکت

سلسایوه   ةیاک درجا   بایش از  نبایاد در انباار   محراول ت ییارات دماای   نگهداری استو 

 هاای ایجااد آسایب  باه تار  تار از دماای طبیعای انباار باشادو دماهاای جاایین       ینییا جا ترباق

، موسسااه اسااتاندارد و تحقیقااات صاانعتی ایااران ) دانجامااهااا ماایفیزیولااوژیکی در میااوه

  و(1114
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 نگهداری انگور در دورۀنسبی هوارطوبت

 سراساار دورۀدرصااد در  20تااا  24نساابی هااوای سااردخانه بایااد بااین   رطوباات 

چاوب   ،درصاد کمتار شاود    24نگهداری حفاو شاودو در صاورتی کاه رطوبات نسابی از       

-هاای انگاور را باه   و جالسایدگی و خشاک شادن حباه     شاود مای خوشه و دم حبه خشک 

مااو تسااریع رشااد و ن موجاابدنبااال خواهااد داشااتو افاازایش رطوباات نساابی انبااار نیااز  

چروکیاده   آنکاه بای درصاد آب از دسات دهاد     2/1تواناد  انگاور مای   ۀشودو میوها میقار 

هاا دچاار   درصاد برساد، ساطح خاارجی میاوه      1 تاا  0اما اگر مقدار کااهش وزن باه    شود،

تاوان از  شدید خواهاد شادو باا تن ایم مناساب رطوبات نسابی ساردخانه مای          گیچروکید

، اسااتاندارد و تحقیقااات صاانعتی ایااران موسسااه ) هااا جلااوگیری کااردچروکیاادگی میااوه

 و (1114

 

 جریان هوا

و وجاود جریاانی از هاوا کاه بتواناد      اسات و مناساب در انباار ضاروری     درسات  ةتهوی

مااانع تجمااع آن در  هااا و غیااره را بااه حرکاات در آورد وحاارارت حاصاال از تاانفس میااوه

ز ا موجاب هاا  یک جهات ساردخانه شاود کاافی اساتو جریاان ساریع هاوا از روی میاوه         

و حجام مطلاوب گاردش هاوا بارای هار تان        شاود هاا مای  دست رفتن بیشتر آب از میاوه 

ای متار مکعاب در دقیقاه اساتوگردش هاوا در ساردخانه بایاد باه گوناه          10انگور حداقل 

باشاادکه حاارارت و رطوباات در تمااام نقاااب و زوایااای محاال نگهااداری انگورهااا یکسااان 

خاال ساردخانه فاراهم باشااد و   باشادو همقناین بایاد امکااان تعاوید و تجدیاد هاوای دا      

موسسااه اسااتاندارد و تحقیقااات )تجدیااد کاارد بااا وارد کااردن هااوای خااار  بتااوان آن را 

 و (1114، صنعتی ایران

 



 سیدحمیدرضا ضیاءالحق و شهین زمردی 
 

34 
 

 

 گوگرددهی

کاش اساتفاده   از ماواد شایمیایی قاار     معماوق   هاا برای جلاوگیری از خساارت قاار    

کشاای کااه در حااال حاضاار در سااردخانه انگااور اسااتفاده  تاارین قااار شااودو متااداولماای

ام باارای کنتاارل جاایجاای 1204غل اات اساات کااه  2SOشااود دود گااوگرد یااا گاااز  ماای

 هاااای گونااااگونرا از راه 2SOگااااز  جوسااایدگی انگاااور در ساااردخانه مناساااب اساااتو

 :کار بردتوان بهمی

 ،ا سوزاندن گوگرد خالص1

 (،1-2)شکلمتراکم شده  2SOهای حاوی کيسولاستفاده از  -2

 سولفیت جتاسیم و سدیمومتابیمانند بع ی ترکیبات شیمیایی کاربرد  -1

 

 
 های حاوی گاز گوگردکپسول -1-2شكل

 

 مقدار گاز گوگرد روش محاسبه

بایاد حجام ساالن نگهاداری انگاور بار حساب متار مکعاب           ،برای تعیین مقادار گااز  

گاارم( باارای  14گاارم )تقریبااا  1/24ازای هاار مترمکعااب بااه جااس از آنمحاساابه شااودو 

چهاارم درصاد محاسابه و معاادل آن     گارم بارای نسابت یاک     0/1نسبت یک درصاد یاا   
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کااه گاااز مااورد نیاااز از  از کيسااول خااار  و در سااالن رهااا گاارددو درصااورتی  2SOگاااز 

شاود عادد حاصال را در هار ماورد بایاد بار دو تقسایم         مین مای اطریق سوزاندن گوگرد ت

ورد نیااز باه دسات آیادو میازان گااز ماورد نیااز از فرماول زیار           تاا مقادار گاوگرد ما     کرد

 :(1114، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)شود تعیین می

 

𝐴 =
(𝐵 × 𝐶) + (𝐸 × 𝐹)

𝐷
 

 

غل اات  ،B، اکساایدگوگرد مااورد نیاااز )کیلااوگرم(   مقاادار گاااز دی  ،A کااه در آن

، حجام ساردخانه )متار مکعاب(     ،C، درصاد(  120/4گازی که بایاد وارد ساردخانه شاود )   

D،    متار مکعاب(   1/10اکسایدگوگرد ) حجم یاک کیلاوگرم گااز دی ،E،     مقادار گااز ماورد

مقاادار انگااور موجااود در  ،Fو  کیلااوگرم( 110/4) نیاااز باارای ضاادعفونی یااک تاان انگااور

 استو )تن( سردخانه

اول جاس از   ةمرحلا  گیاردو اکسایدگوگرد در چناد مرحلاه صاورت مای     دیباا  گازدهی 

ة دقیقاه و تهویا   14ام باه مادت   جای جای  0444هاا باه ساردخانه، باا غل ات      انتقال جعبه

روز  14تااا   1دقیقااه، مراحاال بعاادی گااازدهی بااه فاصااله هاار   24هااا بااه ماادت سااالن

هاا باه   ساالن  ةدقیقاه و تهویا   24ام باه مادت   جای جای  2444تاا   1204بار باا غل ات  یک

 24تاا   11هاای بادون جوشاش    بارای جعباه  سارعت گاردش گااز     واسات دقیقه  24مدت 

 24جاس از   و اسات متار در ثانیاه    10تاا   20 هاای باا جوشاش   متر در ثانیه و بارای جعباه  

-شاود )دولتای  از اتااز ساردخانه خاار  مای     طورکامال هقاوی با   هایبا مکندهگاز  ،دقیقه

 و (1121بانه و همکاران، 
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گااازدهی، گاااز ساااختمان سااردخانه بایااد طااوری طراحاای شااده باشااد کااه در حااین 

هرگااه چاوب مترال باه      باه خاار  نشات نکنادو     منفاذها در و ساایر   منفذهایگوگرد از 

هاا رناق سابز خاود را حفاو کارده و آلاودگی قاارچی         های انگور رناق زرد و سااقه  حبه

باناه و زمااردی،  )دولتای  نداشاته باشاند گاازدهی باه نحاو مطلاوب صاورت گرفتاه اسات         

 (و1144

 

ستولفیت پتاستتیم و  متتتابی ماننتد میایی بعضتی ترکیبتتات شتی  استتفاده از  

 سدیم

هاای گااوگرد معایاب زیااادی   روش ساوزاندن گااوگرد خاالص یااا اساتفاده از کيسااول   

شاود  طاور یکنواخات در تماام ف اای ساردخانه جخاش نمای       که گاز باه دارد، از جمله این

کننادو همقناین، لازوم خاار      و همة انگورها به یک انادازه گااز گاوگرد را دریافات نمای     

گاز گوگرد با استفاده از هاوای تاازه بعاد از هار باار گاوگرددهی، سابب ت ییار دماا           کردن

کشاد تاا ایان دو عامال باه مقادار       شاود و مادتی طاول مای    و رطوبت نسبی سردخانه می

باار اساتو از ترکیاب گااز گاوگرد بااا      اولیاه خاود برساند و ایان ت ییار بارای انگااور زیاان       

شااود کااه ساابب خااوردگی  ولیااد ماایرطوباات موجااود در سااردخانه اسااید سااولفوریک ت 

 (و1121بانه و همکاران، شود )دولتیتجهیزات سردخانه از جمله اواجراتورها می

تااوان ماای سااولفیت جتاساایم و ساادیممتااابی مانناادترکیبااات شاایمیایی  بااا برخاای از

ایان مااده در مجااورت رطوبات تجزیاه       معایب اساتفاده از گااز گاوگرد را برطار  کاردو     

تااوان هااای مختلااف ماایاز ایاان خاصاایت بااه روش کناادوآزاد ماای 2SOو گاااز  شااودماای

بایااد مقاادار مراار    ،اسااتفاده کااردو در ایاان روش  ماادتطااوقنی گااوگرددهیباارای 

 144تاا   44دکاه غل ات یاا تاراکم گااز باین       گردساولفیت جتاسایم طاوری تن ایم     متابی
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و  شاد بابارای جلاوگیری از خارو  گااز، جعباه بایاد دارای تخلخال کام          جی جی ام باشادو 

 و  (1-2)شکل آن کامال  بسته شود جوش در

تاار کااه روش ساااده در تااوان اسااتفاده کااردوسااولفیت را بااه چنااد طریااق ماایمتااابی

هااای غیاار متخلخاال مناسااب  جالسااتیکی یااا جعبااه ةمقاادار مشخراای انگااور در کیساا 

روی  جااس از آن، شااودوروی آن مقااداری جوشااال ریختااه ماای  اساات،دهشاابناادی بسااته

درصاد   04لیتار محلاول   میلای  0 ی هار کیلاوگرم انگاور موجاود در بساته     ها باه ازا جوشال

 شودو سولفیت جاشیده میمتابی
 

 بندی انگور با استفاده از پد حاوی گوگردنمونة بسته -7-2شكل

 

سااولفیت بااا حجاام مشخراای از خاااك اره یااا مقاادار معیناای متااابی ،در روش دیگاار

انگورهااا در  جااس از آن، شااودوماایبااه طااور یکنواخاات مخلااوب  خاارد شااده ةچااوب جنباا
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هاای  قی خوشاه و مقاداری از خااك اره در قباه    شاوند مای های مناساب قارار داده   جعبه

ساولفیت جتاسایم بااه ازای   گارم متااابی  0/1 طااوری کاه دارای هبا شاود  ماایانگاور ریختاه   

  (و1121بانه و همکاران، )دولتی هر کیلوگرم انگور باشد

گاارم خاااك اره مخلااوب شااده  244ساولفیت بااا  گاارم متااابی 144اگاار  ،بارای م ااال 

ساولفیت خواهاد باودو اگار هار یاک از       باشد  هر ده گرم مخلوب حاوی یاک گارم متاابی   

گارم از مخلاوب در هار بساته ریخات تاا        14کیلوگرم انگاور باشاد بایاد     0ها دارای بسته

ساولفیت برسادو باه ایان ترتیاب یاک کیلاوگرم        گارم متاابی   0/1 به هار کیلاوگرم انگاور   

 جعباه جانج کیلاوگرمی کاافی خواهاد باودو       10 کیلاوگرم انگاور یاا    14بارای  لوب فوزمخ

هاا  ساولفیت و محاافو میاوه   جنباه  عامال جخاش کنناده بارای جاودر بای       اره یا چو خاك

و باه تادریج    اسات ساریع   ابتادا در  2SOو خارو  گااز   اسات مکانیکی  هایآسیبدر برابر 

 (و1140)زمردی، د یرجذیابد و جس از چند هفته جایان میکاهش می

اساتو   گاارد گریا  ساولفیت باه ناام    هاای دارای متاابی  روش دیگر، استفاده از ورقاه 

-ساولفیت متاابی باه  ناوع، ورقاه    هاا وجاود دارنادو در یاک    دو نوع مختلاف از ایان ورقاه   

تعبیااه ورقااه جتاساایم در منفاذهای  ساولفیت متااابیدیگار  در نااوع  وآغشااته اسات  جتاسایم  

اول  شاودو ورقاة  هاای انگاور قارار داده مای    همزماان در جعباه  هار دو ورقاه    واسات شده 

مطلاوب   و غل ات گااز را در داخال جعباه باه حاد       محتوای گااز خاود را باه سارعت آزاد    

کنااد و غل اات رساااندو ورقااة دوم بااه تاادریج گاااز قزم را در دورۀ نگهااداری آزاد ماایمای 

باارداری انگاور باه    هاا بارای ان  از ایان ورقاه   هاا حفاو خواهاد کاردو    آن را در داخل جعباه 

  وشودهفته استفاده می 14مدت 
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های آزاد کنندۀ تدریجی گوگرد. به ترتیب از باال به پایین ای از کاربرد ورقهنمونه -8-2شكل

های ورق مقوایی، صفحة آزاد کنندۀ سریع گوگرد، ورق مقوایی، محصول و صفحة شامل الیه

 (2421aآزادکنندۀ کُند گوگرد )بیوپَک، 

 

هااای کااارتنی مشااخص اساات انگورهااا در جعبااه 4-2کااه در شااکل طااوریهمااان

گیرناد و  هاا قارار مای   هاا ایان ورقاه   شاوند و در قسامت جاایین و بااقی جعباه     چیده مای 

 (و1121بانه، شود )دولتیسيس کل جعبه با نایلون خاصی جوشانده می
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 بازرسی انگورها قبل از عرضه

زدگای، خشاک   هاا را از لحااش کياک   خوشاه جیش از عرضاة انگورهاا باه باازار بایاد      

هاا  هاا بررسای کاردو درصاورت وجاود شابنم روی حباه       شدگی و وجود شابنم روی حباه  

 جا کردوها نباید آنها را جابهتا قبل از خشک شدن حبه

 

  1های با اتمسفر اصالح شدهسردخانه

هاای باا اتمسافر    شاده باه دو صاورت اسات: ساردخانه     نگهداری در اتمسافر اصاالح  

 2O غل ات گااز   هاا شادهو در ایان سیساتم   اتمسافر اصاالح  باا  بنادی  شده و بستهاصالح

در  .(2414و همکاااران،  2شااود )اضدمااان افاازایش داده ماای  2CO کاااهش و غل اات 

شاده فعالیات متاابولیکی میاوه از جملاه سارعت تانفس و        اصاالح  نگهاداری در اتمسافر   

افتاادو تاااخیر ماای  یابااد و رساایدگی و جیااری محرااول بااه  تولیااد اتاایلن کاااهش ماای 

-شااود، از آساایبهمقنااین، کیفیاات فیزیکوشاایمیایی و عملکااردی محرااول حفااو ماای 

شااود و بااه کاااهش ضااایعات محرااوقت   هااای ناشاای از ساارمازدگی جلااوگیری ماای  

محیطاای نیاز کاااهش جیاادا  هااای اقترااادی و زیسات کنادو در نتیجااه، آسایب  کماک ماای 

فاقگاان و  ) هاداری نخواهاد باود   کند و نیازی باه اساتفاده از ماواد شایمیایی بارای نگ     می

 (و2414، 1تری

شااده بایااد نساابت بااه هااوا و سااایر  هااای بااا اتمساافر اصااالح ساااختمان سااردخانه

گازهای غیرقابل نفو  باشادو جاس از انباار کاردن محراول درن ساالن بساته خواهاد شاد          

بار تن اایم  هاا، عاالوه  شاوندو در ایاان ساردخانه  و گازهاای قزم وارد ساالن ساردخانه مای    

                                                
1.Modified Atmosphere Storage (MAS) 
2.Admane 
3.Falagán and Terry 
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-اکسایدکربن نیاز باا وساایل حسااه باه      و رطوبت، غل ات اکسای ن و غل ات  دی   دما 

(و در صاورت نیااز، باا افازودن     2424و همکااران،   1شاود )بیشاا   گیاری مای  دقت انادازه 

 شودو های قزم ترکیب مناسب اتمسفر تن یم و ثبت میگاز

هااا باارای تاانفس قزم اساات گفتااه شااودکه هااوای داخاال ایاان انبارهااا و سااردخانه 

کارگران مناسب نخواهاد باودو بارای خاار  کاردن محراول، ابتادا بایاد درن ساالن بااز و           

هوای آن کامال  تخلیه شاودو اگار کسای بخواهاد وارد ساالن شاود بایاد حتماا  از ماساک          

 اکسی ن استفاده کندو

طاور میاانگین   برای نگهداری انگاور در اتمسافر اصاالح شاده، غل ات اکسای ن باه       

درصاد   1تاا   1اکسایدکربن در حادود   درصاد و دی  0تاا   2حادود  )بسته به نوع رقام( در  

درصااد باشااد تاانفس   2تااا  1توصاایه شااده اسااتو چنانقااه مقاادار اکساای ن کمتاار از    

شاود و موجاب کربوکسیالسایون و تبادیل اساید جیروویاک باه اساتالدئید         هاوازی مای  بی

اکساایدکربن نیااز از حااداقل تحماال  و ساايس بااه اتااانول خواهااد شااد و اگاار مقاادار دی 

شاود و کیفیات محراول کااهش     هاای فیزیولاوژیکی وارد مای   انگور بیشاتر شاود آسایب   

 و(2424و همکاران،  2)کارگوال یابدمی

  

                                                
1.Bishop 
2.Kargwal 
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 فصل سوم

 های جلوگیری از آنهای انگور در سردخانه و راهدیدگیآسیب

 

 مقدمه

در سااااردخانه بااااه عااااوار    یو نگهاااادار یانگااااور در ماااادت بازاررسااااان 

موجاااود در  طیاز شااارا یاز آنهااا ناشااا یشاااود کاااه بع ااا مااای دچااااری متعاااادد

 گااارید یقبااال از انباااار کاااردن و برخااا  طیباااه شااارا مرباااوبی ساااردخانه و بع اا

و بااا ایجاااد شاارایط مناسااب   اسااتاز برداشااات  بعاااد از عوامااال قبااال و  یبااایترک

هاا را کاامال  کنتارل کارد و برخای دیگار را باه        تاوان برخای از ایان آسایب    می ینگهدار

مسااائل فناای و بهداشااتی  نشاادنتاااخیر انااداختو مت یرهااای متعااددی از جملااه رعایاات 

شاده ایجاااد   گهاداری قادرناد ت ییارات ناامطلوبی را در کیفیات و ساالمت ماواد غاذایی ن       

هااا نگهااداری و در در سااردخانهخااوری مقاادار زیااادی از انگااور تااازه  ،کنناادو در ایااران

حفااو کیفیاات انگااور در حااین   باااشااودو اواخاار جاااییز و زمسااتان بااه بااازار عرضااه ماای 

تاوان مقادار زیاادی از ایان محراول را باه کشاورهای دیگار صاادر کاردو           نگهداری مای 

هااا ساابب خااوری در سااردخانهاطااالع دقیااق از شاارایط نگهااداری انگااور تااازه  نداشااتن

هاای انگاور   دیادگی اناواع آسایب  شاودو  ین نگهاداری مای  کاهش کیفیت محراول در حا  

هااای هااای شاایمیایی و آساایب هااای قااارچی، آساایب در سااردخانه شااامل جوساایدگی 

  شوندوفیزیکی هستند که در ادامه توضیح داده می
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 های قارچیپوسیدگی

هااای مختلفاای قاارار   نگهااداری در سااردخانه در معاار  بیماااری   دورۀ در انگااور

یاا   کردناز انباار  جایش کاه ممکان اسات مرباوب باه شارایط ساردخانه، شارایط          گیردمی

هنگااام بااه فسااادباشاادو بیشااترین میاازان از برداشاات  جاایش و جااسترکیباای از عواماال 

 آیاد وجاود مای  ههاای مختلاف با   قاار   ةنگهاداری در ساردخانه در اثار حملا    ونقل و حمل

 شوندو  یح داده میدر ادامه توضترین آنها و عمده(2414)غفار و همکاران، 

 

عاماال مهاام فساااد  1هربااارومکالدساايوریوم  قااار  :ستتپوریومکالد پوستتیدگی

کااه  اسااتساافت  جوساایدگی ساایاه رنااق و عاماالو ایاان قااار  اسااتانگاور در سااردخانه  

هااای انگااور در و حبااه(1-1)شااکل افتاادماای اتفااازمعمااوق  در یااک طاار  حبااه انگااور 

 اسات جوسایدگی ساطحی    ناوع شاوندو ایان   دار و چاروك مای  ، چاین قسمت مبتال مسطح

و باه   چسابد مای رسادو بافات آلاوده محکام باه جوسات       انگاور نمای   هساتة و معموق  باه  

قاار  معماوق  روی ساطح حباه      هاای نشاانه  ساردخانه کاردن نیساتو در   آسانی قابل جدا

محاایط قاارار  معمااولیولاای وقتاای میااوه از سااردخانه خااار  و در دمااای  نیساات،آشااکار 

 میااوهصااورت جراکنااده روی هگیاارد رشااد قااار  بااه رنااق خاکسااتری مایاال بااه ساابز باا 

 گرددو  مشاهده می

 

                                                
1
.Cladosporium herbarum 
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 (2414)اسنودن،  سپوریومدکال پوسیدگی -1-3شكل

 

یاا کياک    1نراسای  باوتریتیس  قاار  عامال ایان فسااد    : کپتک خاکستتری   پوسیدگی

در ساردخانه اساتو در مراحال     انگاور فسااد   ۀیکای از عوامال عماد    کاه  است خاکستری

بااا فاااشار روی حبااه، جوساات از  و شااود معمااوق  جوساات ور آمااده ماای  ،بیماااری ةاولیاا

و  کناد مای گوشات میاوه رشاد     تماام  درقاار    سارانجام  خواهاد شادو  جادا   حباه گوشت 

 و (2-1)شکلشود سبب نرم و آبکی شدن بافت داخل حبه می

 

                                                
1
.Botrytis cinerea 
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 (2424 ،1سیموندیپوسیدگی کپک خاکستری ) -2-3شكل

 

چروکیااده و بااه  دهنااد وماایدساات  هااای آلااوده بااه تاادریج رطوباات خااود را ازحباه 

 هنگاام باه  گوینادو یما  د کاه باه ایان مرحلاه فسااد مومیاایی      نآیای تیره در میقهوه رنق

هاای  تمااه حباه   طریاق  ازممکان اسات    باوتریتیس  قاار   ،ر در ساردخانه گونانگهداری 

  مرت ااوی و 1121)مرت ااوی و ضاایاءالحق، هااای سااالم انتشااار یابااد آلااوده بااه حبااه 

 و(1121همکاران، 

بیشااتر در اوایاال فراال برداشاات در    جوساایدگی ایاان: آلترناریتتا پوستتیدگی

دم میاوه باه حباه     اتراال از محال   اغلاب شاودو ایان قاار     انگور دیده میارقام بع ی از 

حباه   ۀآلاود  منااطق  درای سایر  وارد و سبب تیرگی موضاعی باه رناق خرماایی تاا قهاوه      

   و(1-1)شکل شودمی

 

                                                
1.De Simone 
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 (2414)اسنودن،  آلترناریا پوسیدگی -3-3شكل

 

هاایی مانناد   مایکوتوکساین  اسات کاه   آلترناریاا آلترناات  عامل این جوسایدگی کياک   

کندکاه بارای انساان    تولیاد مای   2و آلترنااریول مونومتیال اتار آلترنااریول     1انوازونیک اسید

کنناادو ایاان هااای انگااور را فاسااد ماایخوشااهطااور فیزیکاای کاال زا هسااتند و بااهساارطان

کيااک همقنااین مسااهول کاااهش وزن، ت ییاار رنااق، ناارم شاادن انااواع انگااور اساات و   

 (و2424افزایش می دهد )سجاد و همکاران،  درصد 04ضررهای اقترادی را تا 

هااای از طریااق تاارك 1ساایلیوم اکسيانسااومیجنقااار  آبتتی:  کپتتک پوستتیدگی

لیوم میساا شااودوماای وارد میااوه هاااعدسااکروی میااوه و در شاارایط مناسااب از طریااق  

بلاو  باه رناق سابز      موقاع  واماا در مراحال بعادی     اسات حاصل از این قار  ابتدا سافید  

 و (0-1)شکل آیدمایل به آبی یا آبی کامل درمی

 

                                                
1
.Enuazonic acid (TA) 
2
.Alternariol Monomethyl Ether (AME) Alternariol (AOH) 
3.Penicillium expansum 
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 (2414پوسیدگی ناشی از کپک پنیسیلیوم )اسنودن،  -0-3شكل

 

 انگااورجوسایدگی در منااطق گرمسایری جارورش      ایاانکپتک ستیاه:    پوستیدگی 

هاای ایان بیمااری    نشاانه  .اسات  1رجا آسايرژیلوه نی  آن شاود و عامال   بیشتر دیده مای 

هاای انگاور   ای باا اسايورهای سایاه روی اناواع حباه     به صورت ضاایعات مایال باه قهاوه    

هاای ایجااد شاده    ایان قاار  از طریاق زخام    (و 2421)غفاار و همکااران،    شاود  اهر مای 

                                                
1
.Aspergillus niger 
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، جوسایدگی کياک سایاه ناشای از      0-1در شاکل  کنادو و ایجااد آلاودگی مای    واردبه حبه 

  نشان داده شده استو آسيرژیلیوه نیجر

 

 
 (2414پوسیدگی کپک سیاه ناشی از آسپرژیلیوس نیجر )اسنادن،  -5-3شكل

 

 های  شیمیاییآسیب

  (شدگیسفید) اکسیدگوگردناشی از دی هایآسیب

باری  خاصایت رناق   ،هاا کاردن فعالیات قاار    بار متوقاف  عالوهاکسیدگوگرد دیگاز 

هاا شااودو ایاان جدیااده  رنگاای حبااهنیاز دارد و ممکاان اساات موجاب ساافید شاادن یااا بای   

جوسات میاوه در محال اترااال دم     ۀهاای بریااده شاد  تارین عارضاه در قسامت   مشاخص 

خااورده باشااد، گاااز وارد گوشاات میااوه  اگاار جوساات تااركو (1-1)شااکل بااه حبااه اساات

هاا نیاز تحات تااثیر     شاود و عاالوه بار ایان، طعام حباه      خواهد شد و کل حبه سفید مای 

هار انادازه غل ات و مادت تمااه میاوه باا گااز         گارددو  گیارد و ناامطلوب مای   قرار مای 

هاا  و میازان سفیدشادگی حباه    کنناد مای هاا گااز بیشاتری جاذب     شاود میاوه   تار طوقنی

خاودداری   هاای بااقتر از مقادار توصایه شاده حتماا       و از مرار  غل ات  یاباد افزایش می
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هاای  رساانیدن باه تجهیازات ساردخانه باعاث ایجااد لکاه        آسایب شود، زیارا عاالوه بار    

و ددهااو کیفیاات  اااهری انگااور را کاااهش ماای شااودماایهااا رنااق در میااوهسافید و باای 

بااق باودن غل ات     ۀهاای انگاور در ساردخانه نشاان دهناد     سفید شدن و ساوختگی حباه  

 ۀگاز یا طوقنی باودن مادت گاازدهی اسات کاه بایاد غل ات گااز را جاایین آورد یاا دور          

نگهااداری انگااور در  هنگااامبااههااا بازرساای مرتااب میااوه کااردو تاار گااازدهی را کوتاااه

بانااه و همکاااران، اساات )دولتاایهااای آلااوده و خااراب الزاماای  سااردخانه و حااذ  میااوه

 و(2414  اسنودن، 1121
 (1331بانه، )دولتی اکسیدگوگردرنگی در اثر گاز دیشدگی یا بیسفید -1-3شكل
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 ی ناشی از گاز آمونیاكیشیمیا هایآسیب

مساتقیم توساط انبسااب گااز آمونیااك، ممکان        ییدر تاسیساتی باا سیساتم سارمازا   

گیرنادو  هاا در معار  آن قارار    و میاوه  کناد هاای نگهاداری نفاو     است این گاز به ساالن 

رناق  آبای و انگورهاای سابز باه آبای کام       باه  رنق انگورهاای قرماز   ،گاز آمونیاك در اثر

 ۀایان ت ییار رناق ناشای از واکانش آمونیااك باا شایر        کنادو  ت ییار مای  یا متمایل به آبی 

هاای نزدیاک باه ساطح میاوه اساتو در اثار تمااه ایان گااز باا            سلولی موجود در سلول

هااای حساااه بااه اسااید نگدانااهو ر شااودماایگیاااه کاام  ۀعرااار ةاساایدیت ،ساالولی ۀشایر 

دهنادو بیشاترین مقادار گااز از محال چاوب خوشاه باه         مانند آنتوسیانین ت ییر رناق مای  

کننادو  هاای مجااور آن بیشاترین ت ییار رناق را جیادا مای       و بافات شاود  مای هاا وارد  حبه

هاا در  این ت ییر ممکان اسات در نقااب زخمای جوسات نیاز ایجااد گارددو رناق دم حباه          

ی از سااقه )چاوب خوشاه(    یهاا و قسامت  شاود مای برخورد با آمونیاك آبی تیاره یاا سایاه    

 و(1121بانه و همکاران، )دولتی شوندآبی رنق می

ردخانه هااای سااازتاااز ارا تاار آن هرچااه سااریع دبایاا ،در صااورت انتشااار آمونیاااك

هاا در اثار گااز آمونیااك باا خاار        زیارا ت ییار رناق جزئای میاوه      کارد، خار  یاا حاذ    

ایان گااز از    ةو بهتارین روش تخلیا  شاود کردن این گاز از محیط ساردخانه بار طار  مای    

سااازی آمونیاااك بااا دود   خن اای سااالن سااردخانه اسااتفاده از آب اسااتو روش دیگاار   

 سااولفیتباای ،دگوگرد و آمونیاااكاکساایاز واکاانش بااین دی  واسااتاکساایدگوگرد دی

کاه مااده کریساتالی متمایال باه سافید اساتو بارای خن ای           شاود آمونیاك تشاکیل مای  

اکساایدگوگرد کااافی اسااتو از گاااز   گاارم دی 044گاارم آمونیاااك حاادود   144کااردن 

اکسیدگوگرد با غل ات بیشاتر از یاک درصاد نبایاد اساتفاده کارد زیارا ممکان اسات           دی

ی کاه باه مادت طاوقنی در تمااه باا       یهاا میاوه  دیادگی ببه میوه آسایب برسااندو آسای   

 و(1121بانه و همکاران، )دولتی ناجذیر استاند جبرانگاز آمونیاك بوده
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 های فیزیكیآسیب

 زدگییخ

و بافات آنهاا نارم و     کنناد مای زدگای  ااهر تیاره جیادا     مختلف انگور بر اثر یاخ  ارقام

و  شاود مای جاذیر  هاا نارم و انعطاا    چاوب خوشاه   ،شاودو در ابتادای سارمازدگی   شل مای 

هاا خشاک و   کنادو بعاد از مادتی چاوب خوشاه      اهری خیس با رنق سبز تیره جیادا مای  

هااا آساایب جااذیرتر انگورهااا در براباار هجااوم کيااک  ،، در ایاان حالااتخواهااد شاادتیااره 

دار و چسابناك  نام  آنهاا  بافات  و ایهاا قهاوه  زدگی شدید، رناق حباه  شوندو در اثر یخمی

   (و1-1)شکل شودیم

 

 
 زدگی انگورآسیب ناشی از یخ -7-3شكل

 

 وشااوند درجااه سلساایوه منجمااد نماای    -2/2 انگااور در دمااای  ارقااام بیشااتر

حااال چااوب بااا ایاان زنناادودرجااة سلساایوه نیااز یااخ نماای  -1انگورهااای شاایرین تااا 

کاه سابب ج مردگای آنهاا و ریازش       بیناد هاا در ایان دماا صادمه مای     دم میوه ها وخوشه

هاا ممکان اسات    اگار انگاور بعاد از گاازدهی منجماد شاود رناق خوشاه        شودو ها میحبه
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دیااده از ساارما،  آساایبهااای باااقی بماناادو در حبااه یهمااان ساابز اولیااه یااا ساابز کهربااا

معمااوق   از  ،قسامت فیباری کااوچکی کاه از محال دم میااوه باه داخال حبااه امتاداد دارد       

  اساانودن، 1112بانااه، )دولتاای ای اسااتتاار و رنااق آن نیااز قهااوهطبیعاای  کوتاااه ۀانااداز

 (و2414

 

 خشک شدن

نگهااداری در سااردخانه بااه صااورت خشااک شاادن    دورۀخشااک شاادن انگااور در  

و (4-1)شااکل دشااوهااا و کاااهش وزن آشااکار ماای هااا، چروکیاادگی حبااهچااوب خوشااه

کاه مهمتارین آنهاا     شاوند عوامل متعددی موجب خشاک شادن انگاور در ساردخانه مای     

آن منتهاای بااه  ةکااردن اولیاانام برداشاات انگااور و ساارد باااق در هنگاا دماسااتو دماهااای

هاا  شاودو افات وزنای حباه    هاا مای  ها و چروکیادگی حباه  خشک شدن سریع چوب خوشه

انگورهاا بارای جلاوگیری از     ییجاا اهمیات دقات در جاباه    رواز ایان شاودو  مای  برابر 1نیز 

گارددو برداشات انگاور در سااعات خناک روز یاا       در دماهای بااق آشاکار مای    قرار گرفتن

خیر در اکاهادو هرگوناه تاا  هاا مای  رطوبات نسابی بااق از خشاک شادن چااوب خوشاه      در 

و حفاو رطوبات   شاود هاا مای  ازدسات رفاتن رطوبات بیشاتر از میاوه      موجاب سرد کاردن  

 یجلااوگیرهااا نساابی در سااردخانه تااا حاادود زیااادی از خشااک شاادن چااوب خوشااه    

ی کاه رطوبات نسابی یاا سارعت جریاان هاوا قابال کنتارل نباشاد           یهاا سالندو در کنمی

هااا در جلااوگیری از  هااای مختلااف اسااتفاده کااردو ایاان جوشااش   تااوان از جوشااش ماای

 و  (1112بانه، )دولتی ها مفید هستندخشکیدگی میوه
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 (1332ها حین نگهداری )ضیاءالحق، خشک شدن چوب و چروکیدگی حبه -8-3شكل

 

 هاو حبه هاای شدن ساقههقهو

هااا اولااین رنااق چااوب خوشااه عاماال مهاام در کیفیاات انگااور اسااتو چااوب خوشااه

هاا ممکان اسات ناشای از جیاری      ای شادن حباه  قهاوه شاودو  قسمتی است که خراب مای 

ای شادن درونای   زدگای باشادو برخای ارقاام نسابت باه قهاوه       انگور، ضربه دیدن یاا یاخ  

ری در ساردخانه حسااه هساتندو ارقاام حسااه بایاد       هاا بعاد از چناد هفتاه نگهادا     حبه

در زمااان رساایدگی مناسااب برداشاات شااوند و وضااعیت آنهااا در سااردخانه مرتااب جااایش 

ای شادن  باه هماین دلیال قهاوه     دارد،ی یاکسایداز بااق  فنال فعالیت جلای شودو میوۀ انگور 

افتادو  دیاده یاا انگورهاای فشارده شاده اتفااز مای       آسایب هاای  آنزیمی به سرعت در حبه

شااود و در نهایاات ت ییاارات زیااادی در رنااق، طعاام و ماازه ماای   موجاابایاان واکاانش 

 و(2414  اسنودن، 1140)زمردی،  کندکیفیت محرول کاهش جیدا می
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 دیدگیضرب

هاای  کاه در تمااه باا لباه    شاود  مشااهده مای  دیدگی معماوق  در انگورهاایی   ضرب

و باه رناق    شاوند مای ی جهان  ادیاده تاا انادازه   های ضارب بندی هستندو حبه رو  بسته

هاا باه آساانی باه     حباه  ۀدیاد  اکسایدگوگرد در نقااب ضارب   گااز دی  آینادو ای در میقهوه

 هاای کوچاک   حباه  شاودو رناق شادن انگاور مای    و موجاب بای   کناد میداخل میوه نفو  

دیادگی جوسات   ضارب  هاا موجاب ساوراخ شادن و    موجود در ته جعباه  ۀجدا و خشک شد

هاا مسااعد   هاا را بارای حملاة قاار     ضرب دیادگی شادید، میاوه    دونشومیهای دیگر حبه

هاا و جوشاال،   هاای محاافو مانناد کاغاذهای ماومی در تاه جعباه       کندو استفاده از قیهمی

-کنااد و موجااب کاااهش ضااربمای  هااا جلااوگیریهاای جعبااه از تمااه میااوه بااا کناااره 

 (و1140شود )زمردی، ها میدیدگی میوه

 

 هاخوردن حبهترك

هااا در ناحیااة اطاارا  انتهااای ساااقه اساات و شکسااتگی جوساات حبااه خااوردنتاارك

هاا کاه معماوق  منجار باه آلاودگی قاارچی        تار حباه  شکافته شدن جارگی شدیدتر و عمیق

هاا ممکان اسات جایش یاا جاس از برداشات نیاز رخ دهادو          خوردن حباه شودو تركنیز می

شاادن تهخااوردن هساتند ولای شاکاف   طاور ژنتیکاای حسااه باه تارك    برخای از ارقاام باه   

هاا ممکان اساات باه دلیال مرطااوب باودن هاوا بالفاصااله جایش از برداشات باشااد         حباه 

 (و2414)اسنودن، 

 

 ها  ریزش حبه

و اسااتهااا از خوشااه در انگااور، ریاازش حبااه هااادیاادگیآساایبتاارین یکاای از عمااده

هااا ژنتیکاای اساات، امااا تاانش آباای در فراال رشااد، دمااای باااق در زمااان   ریاازش حبااه
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هاا  شاده از عوامال افازایش ریازش حباه     ساردکردن انگاورن برداشات   برداشت و تااخیر در  

ای کاه باا تیماار درختاان انگاور باا اسایدجیبرلیک تولیاد         داناه و انگورهاای بای  نیز هستند

انااد بساایار مسااتعد ریاازش هسااتندو قاارار گاارفتن در معاار  اتاایلن و جوساایدگی    شااده

ونقاال حماال(و 2414)اساانودن،  هااا هسااتندآلترناریااا نیااز از دیگاار عواماال ریاازش حبااه 

ای در باروز ایان   هاا ساهم عماده   نادی و انتقاال میاوه   ببرداشت، بساته  ۀنامناسب طی دور

 ونقال را فشارده شادن انگورهاا هنگاام حمال     ۀ ناشای از  و ریزش ایجااد شاد  ندعارضه دار

دار تاا حاد زیاادی کاااهش دادو    لهاا در ماشاین یخقاا   حاذ  لارزش جعباه    باا تاوان  مای 

هاا  کاردن باار درخات باه اساتحکام چاوب خوشاه       هاره و کام   مانناد عملیات باغاداری  

خشاک و  و  وهاوای گارم  دهادو آب هاا را کااهش مای   و جادا شادن حباه    کناد مای کمک 

شااودو رساایدگی میااوه موجااب ایاان عارضااه ماای      ۀکمبااود رطوباات خاااك در دور  

هاا  افازایش اتراال حباه    موجاب هاا  حباه  ۀبرداری درختان باه من اور افازایش اناداز    حلقه

هاا محکام باه    گارددو در انگورهاایی کاه حباه    ر نتیجاه کااهش ریازش مای    به سااقه و د 

ممکاان اساات  ،در سااردخانه مادت اغلاب بعااد از نگهااداری طااوقنی  ،اناادخوشاه چساابیده 

بیشااتر هااا حبااهریاازش  ،در انگورهااای باایش از حااد رساایده ریاازش بااروز کناادو ةعارضاا

هاساات باارای اسااتو شاارایط جااس از برداشاات کااه مناسااب باارای خشااک شاادن میااوه 

تاوان  و باا سارد کاردن ساریع انگاور جاس از برداشات مای        استها نیز مناسب ریزش حبه

 و(1112بانه، )دولتی ها را تا حد زیادی کاهش دادریزش حبه
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 فصل چهارم

های نوین نگهداری انگورروش  

 

 مقدمه

هاا و  واردشاده باه حباه    هاای آسایب دلیال مساایل بهداشاتی و ساالمتی و     امروزه به

هسااتند اکساایدگوگرد، محققاان در تاالش  تجهیازات ساردخانه در اثاار اساتفاده از گااز دی    

اکساایدگوگرد و مااواد شاایمیایی تااا باارای کنتاارل جوساایدگی باادون اسااتفاده از گاااز دی  

بنادی اتمسافر اصاالح شاده و اساتفاده      ، بساته 1هاای خاوراکی  هایی جیدا کنندو جوششراه

هااای نو هااور هااا هسااتندو در ایاان فراال بااه روشز جملااه ایاان روشاز اسااید اسااتیک ا

 شودو برای نگهداری انگور اشاره می

 

 های خوراکیپوشش

طاور مساتقیم   ناازك از ماواد خاوراکی هساتند کاه باه       ایهای خوراکی قیاه جوشش

یاک ساد انتخاابی بارای      عناوان باه هاا  شاوندو ایان جوشاش   روی سطح میوه تشکیل مای 

 و بهبااود خااواب مکااانیکی و بااافتی  و نیااز باارای کساایدکربن و اکساای نارطوباات، دی

هاای  عناوان یاک حامال بارای افزودنای     جلوگیری از کاهش عطار و طعام محراول باه    

لیيیاادها،  شاااملتوانااد هااای خااوراکی ماای  فاایلم ةجایااو کنناادمختلااف عماال ماای  

افازایش عمار انبااری     موجاب هاای خاوراکی   هاا باشادو جوشاش   جروتهین یا دهایساکاریجل

تاازه از طریاق کااهش فرآینادهای متاابولیکی و رشاد میکروبای         هاای هاا و سابزی  میوه

و  ،آورناد مای  جاود وهحفاا تی بارای کااهش سارعت تانفس و تعارز با        یسد  شود،می

                                                
1.Edible coating 
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طااور صااحیح بااه یخااوراک یهااااگاار جوشااشو اندازناادیتاااخیر مااجیااری محرااول را بااه

اکساایدکربن و ایجاااد ز تبااادقت اکساای ن و دیدلیاال جلااوگیری اد، بااهناسااتفاده نشااو

سابب  هاا باه  جوشاش  نیا او هاا خواهاد شاد   ههوازی باعث طعم نامطلوب در میاو تنفس بی

 سااتیز طیمحاا یساانتزی باعااث آلااودگ  یهااابااودن، باارخال  جوشااش  ریجااذبیااتخر

 لیتشاک  دهایا يیل ایا  هاا نیجاروته  هاا، دراتیا از آنجاا کاه از کربوه   نیو همقنا  شاوند ینم

 دارندو زین ایهیاند، ارزش ت ذشده

 ةزولاای( و ا2TiO) ومیتانیتداکساایینااانو رات د یحاااو یاسااتفاده از جوشااش خااوراک

 موجاب بهباود طعام و مازه     دهاد و را کااهش مای  انگاور   هاای حباه  زشیر ایسو نیجروته

در  ی،انباااردار ۀدور انیاادر جا محرااول ی اااهر تیاافیو ک یبازارجسااند و بهتاار شاادن

(و 1122شاود )حساینیان و همکااران،    مای ، 2TiOناانو رات   فاقاد  هاای باا نموناه   سهیمقا

همااراه اسااانس بااه یتااوزانک یجوشااش خااوراک همقنااین نشااان داده شااده اساات کااه 

شااود ماایقرمااز  دانااهیجااس از برداشاات انگااور رقاام ب یماناادگار شیافاازا ساابب شاانیآو

کی خااورا درصااد کااارواکرول در جوشااش یااک اسااتفاده از (و 1124اردکااانی، )دهسااتانی

 ،ییایمیکوشاایزیف هااایوی گاایمن ااور بهبااود بااه ،یرازیقدومااه شاا ةصاامد داناا حاااوی

فشای  شاده اسات )مرآتای    شانهاد یج ینگهادار  ۀدور یانگاور طا   یکروبا یو م یبافت ،یحس

اثاار جوشااش خااوراکی ژقتااین حاااوی سااوربیتول باار  1-0(و در شااکل1121و همکاااران، 

 (و 2410و همکاران،  1شود )فخوریانگور مشاهده می

 

                                                
1.Fakhouri 
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انگور پوشش داده شده با ژالتین )سمت راست( و انگور بدون پوشش )سمت چپ(  -1-0شكل

 (2415)فخوری و همكاران، 

 

 1شدهبندی در اتمسفر اصالحبسته

کااارگیری مخلااوب گازهااا بااا ترکیباای  بناادی عبااارت اساات از بااه ایاان نااوع بسااته

-مفیاادی بار آن ماای کنااد، آثاار  متفااوت از هااوای معماولی کااه محراول را احاطااه مای    

عنااوان یااک روش کناادو ایاان عماال معمااوق  بااهگااذارد و عماار فااراورده را طااوقنی ماای

شاده  بنادی انگورهاای تاازه باا اتمسافر اصاالح      رودو بساته کار مای تکمیلی در سردخانه به

ای اساات کااه درون آن بااا مخلااوطی از گازهااا بااا  شااامل قاارار دادن محرااول در بسااته

شاود و  ت ییار یافتاه، باه عناوان اتمسافر اولیاه بساته، جار مای         ای از اتمسافر  ترکیب وی ه

دوزنادو گاازدهی باه ایان ترتیاب اسات کاه جایش از دوخات          جس از آن دهانة بسته را می

از مخلااوب گازهااای مااورد ن اار جانشااین هااوای داخاال بسااته   بسااته، جریااان مااداومی 

شاده از ساه   بنادی باا اتمسافر اصاالح    هاا باه روش بساته   بندی میاوه گرددو برای بستهمی

هاای تولیاد شاده    شاودو فایلم  نوع فیلم باا نفو جاذیری کام، متوساط و بااق اساتفاده مای       

، ناایلون و  (EVOH)الکال  ونینیال قابل انعطاا  باا نفو جاذیری خیلای کام شاامل اتایلن       

                                                
1
.Modified Atmosphere Packaging (MAP)   
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اتاایلن (، انااواع فاایلم بااا نفو جااذیری متوسااط شااامل جلاای  PVDCوینیلاادن )کلریاادجلی

اتاایلن بااا چگااالی باااق م اال جلاای نفو جااذیری زیاااد هااای بااا( و فاایلمPETترفتاااقت )

(HDPEو جلاای ) ( اتاایلن بااا چگااالی کاامLDPEجلاای ،)( جااروجیلنPPو اسااتات اتاایلن ) 

 ( هستندوPVCوینیل )وینیل و کلرید جلی

دلیال  شاده باا تخلخال میکارو باه     بنادی در اتمسافر اصاالح   های اخیر، بستهدر سال

ا و هزیناة جاایین فاراوری ماورد توجاه زیاادی       قابل تن یم باودن آن باه نفو جاذیری هاو    

بنادی بساتگی   میزان انتقاال گااز تاا حادودی باه ضاخامت ماواد بساته        قرار گرفته استو 

توانااد نفو جااذیری فاایلم را بهبااود بخشااد، امااا اسااتحکام آن  داردو کاااهش ضااخامت ماای

کناد کاه ممکان اسات طای نگهاداری و حمال و نقال  ایجااد مشاکل           کاهش جیدا مای 

بناادی اتمساافر من ااور حاال ایاان مشااکل، از بسااته(و بااه2412و همکاااران  1کنااد )وانااق

شاود کاه   هاای تاازه اساتفاده مای    بنادی میاوه  اصالح شده با تخلخل میکرو بارای بساته  

هااای میکاارو نقااش کلیاادی در تن اایم میاازان نفو جااذیری گاااز دارناادو در  در آن سااوراخ

 1آن نزدیااک بااه  بساایار کمتاار و نساابت O2CO/2 هااا، میاازان نفو جااذیریایاان فاایلم

هااا، میکرومنافااذی بااا قطاار، مقاادار و چگااالی مشااخص روی اسااتو در تهیااة ایاان فاایلم

بنادی نسابت باه هاوا     شاود تاا نفو جاذیری کلای بساته     بنادی ایجااد مای   های بستهفیلم

هاا باا تن ایم قطار منفاذ، تعاداد، طاول، مسااحت و         افزایش یابدو نفو جاذیری ایان فایلم   

شاودو دو روش بارای ایجااد ساوراخ روی فایلم      نتارل مای  توزیع منافاذ )تاراکم منافاذ( ک   

وجود داردو یک روش، ساوراخ کاردن فایلم معماولی اسات کاه میکرومنافاذی باه انادازۀ          

(و روش دیگاار 2411و همکاااران،  2شااود )داوانگااهمیکرومتاار ایجاااد ماای 244کمتاار از 

                                                
1.Wang 
2.Dawange 
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تاا   41/4باا قطار   باا تخلخال میکارو     استفاده از فرایندی خاب است کاه مساتقیما  فایلم   

 (و2414و همکاران،  1شود )کیم و سهومیکرومتر تولید می 14

درصااد  14تااا  1شاارایط مناسااب باارای نگهااداری انگااور بااا ایاان روش، اسااتفاده از  

اکسااایدکربن و نگهاااداری در دماااای صااافر درجاااة  درصاااد دی 14تاااا  0اکسااای ن، 

هااایی از نمونااه 2-0در شااکل درصااد اسااتو 24تااا  40گااراد و رطوباات نساابی سااانتی

 بندی شده در شرایط اتمسفر کنترل شده نشان داده شده استوانگورهای بسته

 

 

بندی شده در شرایط اتمسفر کنترل شده )بیوپَک، نمونة انگورهای بسته -2-0شكل

b2421) 

 

 استفاده از نانوفناوری

                                                
1.Kim and Seo 
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مختلااف باااز هااایی اساات کااه راه خااود را در صاانایع  نانوفناااوری یکاای از فناااوری

هاای  کرده استو دانشامندان جتانسایل اساتفاده از فنااوری ناانو را در تقریباا  هماة بخاش        

بنادی  انادو نانوفنااوری بیشاترین کااربرد را در صانایع بساته      غذایی شناساایی کارده  صنایع

شااوند و ساااختار طااور مسااتقیم بااه مااواد غااذایی اضااافه نماای موادغااذایی دارد، زیاارا بااه

بناادی موادغااذایی شااودو اسااتفاده از نانوفناااوری در بسااتهو ماایطبیعاای موادغااذایی حفاا

آور خواهااد زا و گازهااای زیااانساابب محاف اات از موادغااذایی در براباار عواماال بیماااری 

 بودو

 از آنهاا  سااختمان  در کاه  شاود مای  گفتاه  هاایی کیساه  باه  واقاع  در ناانو  هاای کیسه

 جالسااتیکی هااایکیسااه بااا مقایسااه در هاااکیسااه ایاانو اساات شااده اسااتفاده  رات نااانو

 مقاباال در و کنناادماای تحماال را زیااادی وزن دارنااد، بیشااتری اسااتحکام و دوام معمااول،

 عواماال توانناادماای و دارنااد ضاادباکتریایی خااواب هاااکیسااه ایاانو اناادمقاااوم جااارگی

 اسااتفادهو دهناد  افازایش  را محرااوقت مانادگاری  و کیفیات  و ببرنااد باین  از را زابیمااری 

 و خااارجی کشااورهای بااه محرااوقت ارسااال زمینااة در جدیااد هااایکیسااه ایاان از

و کنااد ایجاااد صاانعت ایاان در را شااگرفی بساایار معجاازۀ اساات توانسااته آنهااا صااادرات

 ضاادباکتریایی و نااانو هااایکیسااه از صااادرات نیااز و انگااور نگهااداری باارای امااروزه

 و(1-0شود )شکلمی استفاده
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 بندی و صادرات انگوربستههای نانو مورد استفاده برای کیسه -3-0شكل

 

اکسااایدتیتانیوم از ناااانو رات نقاااره، نیتریااادتیتانیوم، اکسااایدروی، ناااانور ه و دی 

بنادی موادغاذایی از   صاورت کااربردی در صانایع بساته    جمله ناانوموادی هساتند کاه باه    

باارای  اکساایدتیتانیومدی هااای حاااوی نااانو  رات از فاایلمآنهااا اسااتفاده شااده اسااتو   

اسااتفاده و نیااز نشااان داده نگهااداری  ۀافاازایش بااار میکروباای انگااور در دور جلااوگیری از

هاای خاوراکی حااوی ناانو رات اکسایدروی عاالوه بار        شده است که اساتفاده از جوشاش  

هااا، موجااب حفااو بیشااتر اسااید آسااکوربیک،    ایجاااد تاااخیر در رشااد میکروارگانیساام  
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  1121فار و همکااران،  امیشاود )اما  هاا و سافتی انگاور مای    اکسایدان ترکیبات فنلی، آنتی

 (و1121صدر و همکاران، حسین

 

 های مختلفاستفاده از نمک

از  هاا نماک برخای  تاوان باه اساتفاده از    ها بارای نگهاداری انگاور مای    از سایر روش

سادیم،  فورماات  جتاسایم، کلریدکلسایم،  کربناات  سادیم، کربناات  سادیم، کربناات بای  جمله

-آمونیاوم، ساولفات  جتاسایم، ساولفات  کلریاد  سادیم، سادیم، کلریادآمونیوم، اساتات   فسفات

باا هاد  کااهش یاا حاذ  مرار         ،و غیاره  سادیم آمونیوم، سایلیکات کربناتبی سدیم،

-وری انگاور سارخ  نشاان داده شاده اسات کاه غوطاه     اشااره کاردو    ،اکسایدگوگرد گاز دی

کلسایم دو درصاد اثار قابال تاوجهی در      فخاری باه مادت دو دقیقاه در محلاول کربناات      

 (و 1122آن در سردخانه دارد )ضیاءالحق،  زایش ماندگاریاف

 هااای مختلااف، کلریدکلساایم،  تحقیقااات نشااان داده اساات کااه در بااین نمااک    

 باار کاااهش  را تاااثیر بیشااترین ساادیمکربنااات و ساادیمکربناااتباای جتاساایم،کربنااات

کلریدکلساایم ساابب کاااهش همقنااین و (1122)ضاایاءالحق، داشااتند  انگااور زدگاایکيااک

هااای انگااور عسااگری جااس از یااک ماااه نگهااداری در سااردخانه جوساایدگی حبااهدرصااد 

هااای نگهااداری هااا در مقایسااه بااا سااایر روششااده اسااتو تاااثیر اسااتفاده از ایاان نمااک

 (و1141فرهی و گودرزی، کمتر است )حسینی

 

 گازدهی با ازن

اسااتفاده از  ۀاجاااز 2441در سااال  (FDAغااذا و داروی ایاااقت متحااده ) سااازمان 

و  یمحرااوقت کشاااورز  ،ییموادغااذا میمسااتق ۀکننااد یعنااوان ضاادعفون هبااا رازن 

از ازن  ییغااذا عیدر تماام صاانا  بااا یتااوان گفات تقر یاساتو ماا  کااردههااا صاادر  ساردخانه 
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هااا، یازن بااکتر  وشااودیاسااتفاده ما  یو بااق بااردن زماان مانادگار   کااردن ی ساترون بارا 

بااردو مای  نیاسايورها را از با   یمخمرهاا و حتا   هااا وایاختاه یهاا، تاک  هاا، قاار   روهیا و

باه من اور    ایا روز دن یعناوان تکنولاوژ  هخاار  از کشاور با    یاها امروزه در اک ر ساردخانه 

از ازن  یو کشاااورز ییمحرااوقت غااذا شااتریب یهااوا و ماناادگار یکروباایکاااهش بااار م

 طیمحا  یکاه دارد )باا توجاه باه دماا      یعمار کوتااه   ماه ین لیا شودو ازن به دلیاستفاده م

 ایا باو، طعام    نیخاال  کلار ها    شاود و بار  یما   نیباه اکسا   لی( تباد قاه یدق 24تا  12از 

اساتفاده از گااز    و(2424)ساالم و همکااران،    گاذارد ینما  یجاا هبر محراوقت با   یامزه

هااای انگااور نگهااداری شااده در سااردخانه را تااا حااد زیااادی ازن جوساایدگی قااارچی حبااه

توانااد جانشااین دهاادو ایاان گاااز ماای کاااهش و زمااان ماناادگاری انگااور را افاازایش ماای 

 1/4اساتفاده از  اناد  هاا نشاان داده  مناسبی بارای گاازدهی باا گااز گاوگرد باشادو بررسای       

میکرولیتاار در لیتاار گااازدهی بااا ازن در سااردخانة انگااور موجااب کاااهش جوساایدگی      

نگهاداری انگاور در مجااورت گااز ازن همقناین      کيکی انگاور در ساردخانه شاده اساتو     

 0-0شاکل   شاودو هاای انگاور مای   هاای روی حباه  کاش مانادۀ قاار   سبب کاهش بااقی 

دهااد )فلیزیااانی و  یااک نمونااه سیسااتم تولیااد گاااز ازن در سااردخانه را نشااان ماای     

 (2414و همکاران،  1  وقسی2410همکاران، 

 

                                                
1.Vlassi 
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 دستگاه تولید کنندۀ گاز ازن در سردخانه -0-0شكل

 اسید استیک

شااودو بخااار   موادغااذایی مراار  ماای  عنااوان نگهدارنااده در  اسیداسااتیک بااه 

هااا را کاااهش کااش اساات و رشااد میکروارگانیساام کااش و قااار اسیداسااتیک باااکتری

آساانی در دساتره قارار دارد،    دهادو ایان اساید ماادۀ بیولاوژیکی طبیعای اسات و باه        می

هاا نیاز آسایب    آور نادارد و باه ساطح میاوه    مانادۀ زیاان  در غل ت کم ماؤثر اسات، بااقی   

اسااتفاده اساات و ی سااردخانه نگهااداری میااوه )دمااای جااایین( قاباالرساااند، در دمااانماای

نساابت بااه سااایر ترکیبااات ارزان قیماات نیااز هسااتو اسااید اسااتیک غیاار قاباال اشااتعال  

هااا هتااوان از آن در جلااوگیری از فساااد میااواساات و بااا توجااه بااه مزایااایی کااه دارد ماای

گاارم در لیتاار میلاای 0/0اسااتفاده کااردو جیشاانهاد  شااده اساات کااه اسااتفاده از غل اات    

-اسیداستیک برای کنترل فسااد انگاور مناساب اساتو تادخین باا بخاار اسیداساتیک باه         

هاا در حاد وسایعی    هاا و بع ای سابزی   کاردن ساطحی میاوه   عنوان روشی برای ساترون 

تواناد  اکسایدگوگرد، بخاار اسیداساتیک مای    قابل استفاده اساتو باا توجاه باه معایاب دی     

 (و 1140انگورهای رومیزی باشد )زمردی،جانشین مناسبی برای آن در نگهداری 
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 فصل پنجم

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 

 گیری  نتیجه

 شااودو ایااران،  انگااور یکاای از محرااوقت مهاام باغبااانی در دنیااا محسااوب ماای    

یکاای از مناااطق مهاام   ،علاات برخااورداری از شاارایط ج رافیااایی و اقلیماای مناسااب  بااه

در ایااران بیشااتر باارای تهیااة   شااودو انگااور  جاارورش انگااور در جهااان محسااوب ماای  

خااوری شااود و مقاادار کمتااری از آن بااه مراار  تااازهانگااور اسااتفاده ماایکشاامش و آب

شاودو یکای از دقیال نگهاداری کمتار انگاور در       رسد یاا در ساردخانه نگهاداری مای    می

هااا، نبااود اطالعااات کااافی و امکانااات مناسااب باارای  سااردخانه نساابت بااه سااایر میااوه

 هااای نگهااداری انگااور و رعایاات   شااناخت بهتاار روش  نگهااداری انگااور اسااتو بااا   

تاوان عمار انبااری ارقاام مناساب را باه       سری از اصول قبال و بعاد از برداشات مای    یک 

هاای مناسابن نگهاداری انگاور و     مااه افازایش دادو همقناین، باا ایجااد ساردخانه       1تا  0

 جااان داران، کارشناسااان باغبااانی و مرو  باااق بااردن اطالعااات باغااداران، سااردخانه    

 توان انگور بیشتری را با کیفیت باقتر نگهداری کردومی

 

 پیشنهادها

تااوان کیفیاات انگااور در ایان راهنمااا اطالعاااتی ارائااه شااد کااه باا رعایاات آنهااا ماای  

 نگهااداری شااده در سااردخانه را بهتاار حفااو کااردو بااا توجااه بااه مطالااب ارائااه شااده،    

 طور خالصه مطرح کرد:توان جیشنهادهای زیر را بهمی
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مراحاال جاایش از برداشاات از جملااه شاارایط کاشاات، داشاات )ت ذیااه، آبیاااری و    -1

 غیره( و برداشت انگور در کیفیت ماندگاری میوه مؤثرندو

ای بااا توجااه بااه ارقااام موجااود، بایااد ارقااام دیاارره بااا جوساات    در هاار منطقااه-2

 ضخیم و بافت سفت برای نگهداری انتخاب شوندو

 یار رسیده باید خودداری کردواز نگهداری انگورهای ناره یا بس-1

میوه باید صبح زود یا عرار کاه هاوا خناک اسات و باا چااقو یاا قیقای تیاز باا             -0

 شودو  حداک ر طول د من خوشه برداشت

ای باشاد کاه فقاط یاک ردیاف خوشاه در آن       گوناه هاا بهتار اسات باه    عمق جعبه-0

 های جالستیکی استفاده شودوقرار گیردو همقنین بهتر است از جعبه

هاای مکاانیکی باه    ونقل انگاور بایاد دقات کارد تاا از وارد شادن آسایب       در حمل-1

 انگور جلوگیری شودو

هااای اصالی ساردخانه، بایااد   انگاور، جاس از برداشات و جاایش از انتقاال باه ساالن      -1

درجااة سلساایوه  2ساااعت باه حاادود   20تااا  1ساارعت ساارد  و دماای آن در ماادت  باه 

 رسانده شودو

درجااة سلساایوه و بهتاارین  1نگااور دمااای صاافر تااا بهتاارین دمااای نگهااداری ا-4

 درصد استو 20تا  24رطوبت نسبی 

در سااردخانه، تهویااة صااحیح و مناسااب ضااروری اسااتو حجاام مطلااوب هااوا     -2

 مترمکعب در دقیقه استو 10برای هر تن انگور حداقل 

باارای کنتاارل و جلااوگیری از گسااترش فساااد قااارچی انگااور در سااردخانه بهتاار  -14

اکساایدگوگرد، از صاافحات آزادکنناادۀ تاادریجی  رددهی بااا گاااز دیجااای گااوگاساات بااه

کااار هاای ناوین ماورد اشااره در فرال چهاارم باه       گاوگرد اساتفاده شاود یاا اینکاه روش     

 برده شوندو
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هااای انگااور در دورۀ نگهااداری در سااردخانه بایااد مرتااب بازرساای شااود و میااوه -11

 دیده حذ  شوندوآلوده و آسیب
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    منابع

 هااره شاادت و یافتااه کاااهش آبیاااری تاااثیرو 1124او  مهنااام، هو، هااادوی، عو، ارجاای،

 هاااوایی و آب شااارایط در یااااقوتی رقااام انگاااور میاااوه کیفیااات و کمیااات بااار

 :(1)11گیاااهیو  تولیاادات فناااوری دو فراالنامهو کرمانشاااه اسااتان  هااابساارجل

 و42-142

  بااار روی اکساااید ناااانو رات خاااوراکی جوشاااش تااااثیر ارزیاااابیو 1121فااار، آو امااامی 

و انبااارداری طاای ساایاه انگااور حساای و فیزیکوشاایمیایی میکروباای، هااایوی گاای

 و144-111 :(0)0, غذا صنعت در جدید هایفناوری

و اثاار زمااان 1124و و، نجاتیااان، ماارشااادی،  ی، عو،عباااد و،م ی،رسااول و،ح ی،آبااادنیحساا

 داناه یانگاور ب  یو تحمال باه سارمازدگ    وهیا م تیا فیو برداشات بار ک   یاریا آب نیآخر

 و144-111:(2)24, رانیا یو مجله علوم و فنون باغباندیسف

و اثاار کلریااد کلساایم باار اسااتحکام و ماناادگاری  1141فرهاای، مو، گااودرزی، كو حسااینی

جس از برداشات حباه روی خوشاه در انگاور عساکریو علاوم و فناون کشااورزی و         

 و124-141الف(: 00)12منابع طبیعیو 

 زولااهیا یجوشااش خااوراک ریو تاااث1122و می، رضااازاد بااار و،ب ی،ریااامبو،  ،انینیحساا

ارقااام انگااور   یو عماار انبااار  تیاافیباار ک دیاکسااید ومیتااانیو ت ایسااو نیجااروته

 و01-22 :(144)11و رانیا ییغذا عیو قزل اوزومو علوم و صنا ینیحس

و کاااربرد نااانوتکنولوژی در  1121زاده، رو ونااد، بو، ولاای صاادر، بو، ساابالن حسااین

 و02-01(:1)1بندی مواد غذاییو بسته

 داناه یانگاور رقام ب   یفا یک اتیحفاو خروصا   و1124یو  ی،مساتوف  ،وم ی،اردکاان یدهستان

آنهاااو  بیااو ترک شاانیاسااانس آو توسااان،یکا یبااا اسااتفاده از جوشااش خااوراک قرمااز

 111-110 (:1) 2و یو باغ یمحروقت زراع یمجله تولید و فرآور



 سیدحمیدرضا ضیاءالحق و شهین زمردی 
 

71 
 

 

هااای انگااور در سااردخانهو  قااارچی و ناهنجاااری  هااایو بیماااری1112بانااه، حو دولتاای

نشااریه فنیوانتشااارات ناای ماادیریت آمااوزش و تاارویج کشاااورزی آ ربایجااان       

 و101/12غربیو شماره 

بناادی و نگهاااداری انگااورو نشاار آماااوزش    و برداشااات، بسااته 1121 وح بانااه، دولتاای 

 و02112کشاورزیو شماره ثبت 

 بارداری  حلقاه  و اتفان  تااثیر  بررسای و 1121و م اسامعیلی،  و ،ور زارعای،  و ،وح باناه، دولتی

 علااوم مجلاه و قرماز  بابااا ریاش  رقام  انگااور میاوه  کیفای  و کماای هاای  وی گای  بار 

 و 122-121 :( 0)04(, ایران کشاوری علوم) ایران باغبانی

هااای قزم باارای افاازایش عماار نگهااداری  و توصاایه1144بانااه، حو، زمااردی، شودولتاای

هااو نشاریه فنایو ساازمان تحقیقاات، آماوزش       ساردخانه انگور در انبارهاای فنای و   

 و111/44و ترویج کشاورزی تهرانو شماره نشریه 

و بررساای اثاارات محلااول جاشاای کلرورکلساایم باار   1141بانااه، حو، زمااردی، شو دولتاای

روی کیفیاات و صاافات انباااری دو رقاام انگااور ریااش بابااا و قاازل اوزومو علااوم     

 و12-11(:1) 4کشاورزی ایرانو 

و مطالعااه اثاارات محلااول جاشاای قباال 1140انااه، حو، زمااردی، شو و مجیاادی، عو بدولتاای

از برداشت کلارور کلسایم روی صافات انبااری انگاورو نهماین کنگاره علاوم خااك          

 .شهریورو تهران 2تا  1ایرانو موسسه آب و خاكو 

و بررساای اثاارات محلااول جاشای کلاارور کلساایم باار  1141  .بانااه، حو، زمااردی، شدولتای 

گاازارش  بابااا و قاازل اوزوموو صاافات انباااری دو رقاام انگااور ریااش  روی کیفیاات

سااازمان تحقیقااات و آماااوزش کشاااورزیو شاااماره    نهااایی طاارح تحقیقااااتیو   

 بو14و  421/41
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و انگااور، ماادیریت جااامع کشاات، جاارورش، تولیااد و  1121حو و همکااارانو  بانااه،دولتاای

 و000-21فراوریو دانشگاه کردستانو  ب: 

اناگاااورو انتشااارات سااازمان  نگهااداری، فااراوری و کنتاارل کیفیااتو 1140زمااردی، شو 

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیو تهرانو

قباال از  یاریااشاااخه و قطااع آب یو اثاار زمااان ساارزن1121 بو ،جااورحساان و،ب ی،سااوکاو

 داتیااو تولیانگااور عسااکر یفاایو ک یکماا یهااای گاایاز و یبرداشاات باار برخاا 

 و21-41(: 1)01و یاهیگ

 انگااور نگهااداری در گااوگرد حااذ  یااا کاااهش امکااان و مطالعااه1122هوحو ضاایاءالحق، 

فخااریو گاازارش نهااایی طاارح تحقیقاااتیو موسسااه تحقیقااات فناای و        ساارخ

 بو00و 01424مهندسیو شماره 

زمااان نگهااداری انگااور   شیهااا در افاازااز نمااک یثاار برخااا و1122ضاایاءالحق، هوحو 

صانایع غاذایی ایاارانو   هاای علااوم و  و جا وهش سارخ فخاری شااهرود در سااردخانه   

 و141-114(: 1)11

و بررساای امکااان اسااتفاده از اسااانس   1121فشاای، بو، ناااطقی، لو، زنااد، نو   مرآتاای

هاااای کاااارواکرول در جوشاااش صااامد داناااة قدوماااه شااایرازی بااار وی گااای   

فیزیکوشاایمیایی، میکروباای و حساای انگااور در طااول ماادت ماناادگاریو علااوم و     

 و110-121(:10)11صنایع غذایی ایران، 

و اصااول رعایاات بهداشاات در  1140 اااهری تهراناای، مو، حبیباای، مو و ضاایاءالحق، حو  م

 .واحدهای صنایع غذاییو انتشارات مرز دانشو تهران

و میکروبیولااوژی مااواد غااذاییو  1121حو  اءالحق،یناا اد، مو و ضاا یعو، کاشااان ،یمرت ااو

 و244و 240 مشهدو بو یچا  دهمو انتشارات دانشگاه فردوس
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و میکروبیولااوژی غااذایی ماادرن جلااد اولو چااا    1121حو  اءالحق،یعو و ضاا ،یمرت ااو

 و212و 222 ومشهدو ب یجنجمو انتشارات دانشگاه فردوس

و آیااین کااار نگهااداری انگااور در  1114موسسااه اسااتاندارد و تحقیقااات صاانعتی ایاارانو  
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