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مقدمه
ــا  ــن ســیب در دنی ــون ت ــا 80 میلی ــن 78 ت ســاالنه بی
ــت  ــد نشــان دهنده رقاب ــن حجــم تولی ــد می شــود. ای تولی
شــدید بــرای کســب ســهم فــروش در بــازار ایــن محصــول 
اســت. دســتیابی بــه ســهم بیش تــر از بــازار فــروش 
ــه  ــه ب ــرایطی اســت ک ــده از ش ــی تولیدکنن ــد آگاه نیازمن
ــداری مناســب و  ــب، نگه ــالم و بی عی ــی س ــد محصول تولی
ارائــه بــه مصرف کننــده بــا بهتریــن کیفیــت در زمــان الزم 

ــود. ــم می ش خت
ــایی  ــول معجزه آس ــچ فرم ــه هی ــت ک ــت آن اس حقیق
ــود  ــار وج ــیب در انب ــدن س ــری از خراب ش ــرای جلوگی ب
ــن ســادگی،  ــه در عی ــادی هســت ک ــکات زی ــا ن ــدارد. ام ن
اثــر زیــادی در بهبــود شــرایط نگهــداری ســیب و افزایــش 
ــد  ــک می کن ــکات کم ــن ن ــرد ای ــدگاری آن دارد. کارب مان
ــد و  ــت کن ــر اف ــارداری کم  ت ــیب در دوران انب ــت س کیفی
به شــکل مناســب تری بــه بــازار عرضــه شــود. ایــن 
دســتنامه بــا هــدف معرفــی نــکات مهــم و تأثیرگــذار بــرای 
ــوزش چگونگــی  ــد ســیب و آم ــی مانن ــدگاری میوه های مان
اجــرای ایــن نــکات توســط باغــداران، انبــارداران و کارگــران 

نوشــته شــده اســت.
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انتخاب رقم مناسب
هــر باغــدار آگاهــی می دانــد کــه اقدامــات الزم و 
مراقبت هــای پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی 
ــن  ــوند و اولی ــاز ش ــت آغ ــل از برداش ــا قب ــد از مدت ه بای
ــاب  ــان انتخ ــا از زم ــن مراقبت ه ــرای ای ــرای اج ــا ب گام ه
ارقامــی  انتخــاب و کاشــت  رقــم برداشــته می شــود. 
کــه مانــدگاری خوبــی دارنــد و در برابــر صدمــات و 
ــل  ــت و حمل و نق ــی از برداش ــی ناش ــیب های مکانیک آس
ــد از  ــل و بع ــات قب ــایر اقدام ــدازه س ــند، به ان ــاوم باش مق
ــگام  ــود در هن ــه می ش ــس توصی ــم اســت. پ برداشــت مه
ــاره انتخــاب ارقــام مناســب تا حد امــکان  ــاغ، درب احــداث ب
ــر  ــوه کاری زمان ب ــاغ می ــداث ب ــرا اح ــد؛ زی ــی کنی بررس
اســت و ســال ها طــول می کشــد تــا بــاغ بــه ثمــر 
ــه  ــر ذائق ــکان تغیی ــه ام ــن ازآنجایی ک ــیند. همچنی بنش
ــام  ــد ارق ــداران بای ــواره وجــود دارد، باغ ــده هم مصرف کنن
جدیــد میــوه و ویژگی هــای آن هــا را مــدام بررســی کننــد. 
ــل 5  ــد شــرایط حداق ــد بتوانن ــداران بای ــن منظــور باغ بدی
تــا 10 ســال آینــده بــازار را پیش بینــی کننــد تــا بتواننــد 
ــام  ــا ارق ــاغ ب ــازی ب ــم و جوان س ــر رق ــرای تغیی ــع ب بموق
ــه  ــر ب ــال، درحال حاض ــرای مث ــد. ب ــدام کنن ــند اق بازارپس
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ــپ2 و  ــم گاال1، هانی کریس ــیب های رق ــد س ــر می رس نظ
ــازار مواجــه شــوند )شــکل  ــال ب ــا اقب ــده ب فوجــی3 در آین
1(. در جــدول 1 برخــی از مهم تریــن ارقــام ســیب پاییــزه 
ــا ویژگی هــای شــاخص آن هــا  ــران همــراه ب موجــود در ای

آورده شــده اســت.

شکل 1- سیب رقم هانی کریسپ

1. Gala
2. Honeycrips
3. Fuji
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ب پاییزه در ایران

جدول 1- برخی از مهم ترین ارقام سی

ف
ردی

نام رقم
ی مهم میوه

ویژگی ها
نمونه میوه

1
سیدعباسی

گ قرمز تند، گرد و کمی کشیده، کم عطر، دارای خاصیت انبارداری 
رن

خوب، بومی خراسان.

2
زنوز

س، قابلیت 
کمی بیضی، نسبتًا درشت، قرمز، طعم شیرین و معطر، میان ر

نگهداری متوسط، بومی آذربایجان.
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ف
ردی

نام رقم
ی مهم میوه

ویژگی ها
نمونه میوه

3
گلشاهی

ک، آبدار 
گرد و کمی ریز، سفید با لکه های قرمز در طرف نور، پوست ناز

و معطر، خاصیت انبارداری خوب.

4
شمیرانی

گرد و متوسط، قرمز حنایی با زمینه زرد، شیرین و معطر، قابلیت 
انبارداری خوب.

ب پاییزه در ایران
ادامه جدول 1- برخی از مهم ترین ارقام سی



12

ف
ردی

نام رقم
ی مهم میوه

ویژگی ها
نمونه میوه

5
دریان

گ، نسبتًا ریز، آبدار و کم شیرین، ماندگاری متوسط در سردخانه، 
سبزرن

بومی آذربایجان.

6
گلدن دلیشز
)لبنانی زرد(

گ سبز مایل به زرد، انبارداری خیلی خوب، 
میوه درشت کشیده و بلند، رن

مناسب کشت در نواحی کوهپایه ای.

ب پاییزه در ایران
ادامه جدول 1- برخی از مهم ترین ارقام سی
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ف
ردی

نام رقم
ی مهم میوه

ویژگی ها
نمونه میوه

7
رد دلیشز

)لبنانی قرمز(
گ قرمز، انبارداری خوب فقط در سردخانه، 

میوه درشت کشیده و بلند، رن
مناسب کشت در نواحی کوهپایه ای.

8
گ

استارکین
ک، 

ک تربودن میوه در قسمت نو
متوسط تا درشت، قرمز و کشیده، باری

پوست صاف و مومی میوه، گوشت میوه سفید مایل به زرد، ترد و آبدار، 
س، انبارداری بهتر نسبت به سیب قرمز 

شیرین و کمی معطر، تقریبًا دیرر
لبنانی، پرطرفدر.

ب پاییزه در ایران
ادامه جدول 1- برخی از مهم ترین ارقام سی
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ف
ردی

نام رقم
ی مهم میوه

ویژگی ها
نمونه میوه

9
جوناتان

اندازه میوه متوسط، قرمز بر روی بستر زرد، گوشت میوه سفید مایل 
ش و اندکی معطر، 

به زرد و خیلی آبدار و محکم )استخوانی(، کمی تر
قابلیت نگهداری متوسط تا بلند در سردخانه )تا 5 ماه(.

10
فوجی

میوه کمی بیضی شکل، نوار قرمز روی زمینه سبز میوه، انبارداری 
متوسط تا کوتاه، بافت زرد مایل به سفید و سفت، ترد و آبدار و شیرین، 

ماندگاری عالی.

ب پاییزه در ایران
ادامه جدول 1- برخی از مهم ترین ارقام سی
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ف
ردی

نام رقم
ی مهم میوه

ویژگی ها
نمونه میوه

11
ش

مکینتا
گ، 

گ قرمز کم رن
گرد و درشت، پوست محکم و سبز پوشیده با رن

س، ماندگاری 
گوشت میوه سبز مایل به سفید، لطیف، آبدار، معطر و مل

کوتاه )حداکثر تا 4 ماه(.

ب پاییزه در ایران
ادامه جدول 1- برخی از مهم ترین ارقام سی

ب تاحدامکان بررسی شود. 
ب ارقام مناس

ث باغ درباره انتخا
توصیه می شود در هنگام احدا
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مدیریت باغ
ــاِر  ــیب در انب ــدگاری س ــول دوره مان ــک ط ــدون ش ب
ــاغ و در دوره  ســرد تحــت تأثیــر اقداماتــی اســت کــه در ب
رشــد میــوه )ماه هــا قبــل از برداشــت( انجــام شــده اســت. 
ــدگاری  ــر باعــث بهبــود قابلیــت مان مجموعــه اقدامــات زی

ــود. ــار می ش ــیب در انب ــوه س می
روی  میوه هــای  تنک کــردن  و  درخــت  هــرس   -1
بهبــود کیفیــت محصــول  فراوانــی در  اثــر  شــاخه ها 
ــود:  ــر می ش ــوارد زی ــب م ــه موج ــدی دارد و از جمل تولی
ــدازه میــوه، ایجــاد تعــادل  بهبــود رنــگ میــوه، افزایــش ان
ــه  ــرگ و میــوه، افزایــش کیفیــت میــوه و کمــک ب بیــن ب
حفــظ قــدرت درخــت و باردهــی بهتــر در ســال های بعــد. 
2- دردســترس بودن آب کافــی در زمــان مناســب 
ــداد  ــش تع ــت دارد. افزای ــیار اهمی ــت بس ــرای درخ ــز ب نی
ســلول ها در میوه هــا تنهــا طــی 1 مــاه اول پــس از 
ــی  ــن دوره افزایش ــس از ای ــد و پ ــاق می افت ــی اتف گل ده
ــت در  ــر درخ ــس اگ ــد. پ ــلول ها رخ نمی ده ــداد س در تع
ــود،  ــه رو ش ــی روب ــا کم آب ــی ب ــس از گل ده ــاه اول پ 1 م
میوه هــای درشــت تولیــد نخواهــد کــرد. بــه همیــن 
ــاه  ــاز در 1/5 م ــر از نی ــا کم ت ــر ی ــاری بیش ت ــبت، آبی نس
ــت  ــر کیفی ــت دارد و ب ــز بســیار اهمی ــل از برداشــت نی قب
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میــوه اثــر مســتقیم دارد. توصیــه می شــود بــرای اطمینــان 
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــای تکمیل ــه آب و کوده از اینک
اختیــار درخــت قــرار می گیــرد، از روش آبیــاری قطــره ای 

اســتفاده شــود. 
3- کلســیم نیــز نقــش مهمــی در کیفیــت میــوه و 
مانــدگاری آن دارد. بافــت چوب پنبــه ای، لکــه تلــخ و ســفتی 
ــیم رخ  ــود کلس ــت کمب ــی به عل ــیب همگ ــوه س ــت می باف
ــت  ــفتی باف ــک، س ــم و ژنتی ــار رق ــس در کن ــد. پ می ده
ــی  ــرار دارد. میوه های ــیم ق ــزان کلس ــر می ــت تأثی ــوه تح می
ــان  ــد و کیفیتش ــد، ماندگارترن ــری دارن ــیم بیش ت ــه کلس ک
ــی  ــد. میوه های ــظ می کنن ــری حف ــدت طوالنی ت ــرای م را ب
ــرم و  ــریع تر ن ــان س ــد، بافتش ــری دارن ــیم کم ت ــه کلس ک
چوب پنبــه ای می شــود. میوه هــای درشــت تر کلســیم 
ــت  ــرای اف ــری ب ــی بیش ت ــن، آمادگ ــد؛ بنابرای ــری دارن کم ت
کیفیــت در انبــار دارنــد و ماندگاریشــان کم تــر اســت. 
ــا  ــن راه ه ــی از مؤثرتری ــیم یک ــا کلریدکلس ــی ب محلول پاش
بــرای رفــع کمبــود کلســیم اســت. مقــدار توصیه شــده بیــن 
15 تــا 50 کیلوگــرم کلریدکلســیم در هکتــار در هــر فصــل 
تولیــد اســت کــه در 6 تــا 8 نوبــت محلول پاشــی می شــود. 
4- وضعیـت دریافـت نـور درخـت نیـز عامـل مهمـی 
اسـت. هرچـه گیـاه در 3 هفتـه آخـر دوره رشـد میـوه نـور 
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تولیـدی  میـوه  رنـگ  و  طعـم  کنـد،  دریافـت  بیش تـری 
بهتـر می شـود. بایـد در نظـر داشـت کـه هـرس درختان و 
تنک کـردن میوه هـا باعـث دریافـت نـور بیش تر می شـود.

مدیریت برداشـت محصـول و اقدامات پس 
برداشت از 

کیفیــت میــوه در بــاغ ایجــاد و در انبــار حفظ می شــود؛ 
ــوه را  ــت می ــوان کیفی ــا می ت ــن شــرایط تنه ــذا در بهتری ل
حفــظ کــرد یــا ســرعت افــت کیفیتــش در انبــار را کاهــش 
داد. مراقبــت و توجــه کافــی بــه محصــول در هنــگام 
برداشــت و مراحــل حمــل، بســته بندی و نگهــداری باعــث 

ــه: ــود ک می ش
مناســب  کیفیــت  بــا  میــوه  مانــدگاری  مــدت   ♦

یابــد. افزایــش  تاحدامــکان 
♦ میــوه به دلیــل کیفیــت بهتــر، آســان تر و بــا قیمــت 

باالتــری فروخته شــود.

سفتی بافت یکی از ویژگی های مهم در
 انتخاب میوه از نظر مصرف کننده است.



19 اقدامات مؤثر در نگهداری بلندمدت سیب

ــیب  ــداری س ــرای نگه ــه ب ــی ک ــن ویژگی های مهم تری
ــد از: ــرد عبارت ان ــد نظــر قرارگی ــد م بای

♦ عطر و طعم و رنگ میوه؛
♦ عاری بودن از بدشکلی؛

♦ مقاومت در برابر آفات و بیماری ها؛
♦ مقاومت در برابر صدمات مکانیکی؛

♦ قابلیت انبارداری طوالنی.

مرحله برداشت

برداشــت  در  گام  اولیــن  مناســب  زمــاِن  انتخــاب 
ــی کــه میــوه از نظــر  اصولــی محصــول اســت، یعنــی زمان
ــته های  ــت هس ــن حال ــد. در ای ــیده باش ــی رس فیزیولوژیک
ــش و  ــی روی ــیده اند و توانای ــل رس ــه تکام ــوه ب درون می
ــد  ــت کنی ــد. دق ــدا کرده ان ــد را پی ــی جدی ــاد گیاه ایج
کــه رســیدن میــوه و رســیدگی فیزیولوژیکــی دو موضــوع 
ــوه  ــکان دارد می ــی ام ــتند. گاه ــم هس ــدا از ه ــاًل ج کام
ــوز مناســب  ــا هن ــد، ام ــیده باش ــی رس ــر فیزیولوژیک از نظ
خــوردن نباشــد. مهم تریــن تغییــر فیزیولوژیکــی در ســیب 
ــیدن  ــت، رس ــی آن اس ــیدگی فیزیولوژیک ــانه رس ــه نش ک
 ppm 1 ــدار ــه مق ــوه ب ــن در داخــل می ــد اتیل ســطح تولی
)قســمت در میلیــون( اســت. بــر اســاس تعریــف دیگــری، 
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میــوه رســیده بایــد دارای باالتریــن کیفیــت خوراکــی مثــل 
آبداربــودن بافــت، داشــتن عطــر، طعــم و شــیرینی و رنــگ 
پوســت مناســب باشــد. افزایــش ســطح اتیلــن مهم تریــن 
عامــل ایجــاد چنیــن ویژگی هایــی در میــوه اســت. دمــای 
ــه رقــم، بیــن  مناســب نگهــداری ســیب در انبــار، بســته ب
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــراد اس ــانتی گ ــه س ــا 1 درج ــر ت صف
ــار  از  0/5  ــای انب ــکان دم ــد ام ــا ح ــود ت ــه می ش توصی

درجــه ســانتی گراد کم  تــر نشــود.
طول مدت نگهداری سیب به عوامل زیر بستگی دارد:

♦ نوع رقم؛
)هـر  برداشـت  زمـان  در  سـیب  رسـیدگی  مقـدار   ♦
چـه سـیب رسـیده تر باشـد، مانـدگاری اش کم تـر اسـت. 
بااین حـال توجـه کنید کـه سـیب در زمان برداشـت از نظر 

فیزیولوژیکـی رسـیده باشـد(؛
♦ سـردکردن سـریع میـوه پس از برداشـت )بـه ازای هر 
24 سـاعت تأخیـر در خنک کـردن میوه، مانـدگاری اش 20 

روز کم تـر می شـود(؛
♦ کنترل دما و رطوبت در انبار؛

♦ کنتـرل ترکیـب هـوا و تهویـه هـوا در انبـار نگهـداری 
سـیب )بویـژه مقادیـر اکسـیژن و دی اکسـید کربـن انبار(.

به ازای هر 10 درجه سانتی گراد کاهش دما، 
سرعت رسیدن میوه نصف می شود.
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ــت  ــس از برداش ــه پ ــول را بالفاصل ــم محص ــر بخواهی اگ
ــه روی  ــود ک ــت ش ــی برداش ــوه هنگام ــد می ــیم، بای بفروش
ــن  ــه باشــد. در ای ــه رســیدگی کامــل دســت یافت درخــت ب
حالــت بایــد بــه میــوه فرصــت داد کــه بــه انــدازه و رنــگ و 
عطــر مطلــوب برســد. البتــه مراقــب باشــید کــه میــوه روی 
ــه  ــوه ای ک ــرا می ــود؛ زی ــیده نش ــدازه رس ــت بیش ازان درخ
زیــادی رســیده باشــد، مانــدگاری خوبــی در مــدت فــروش در 
ــر و  ــش عط ــت و کاه ــدن باف ــدارد و نرم ش ــی ن خرده فروش
طعمــش به ســرعت اتفــاق می افتــد. دقــت کنیــد کــه میــوه 
ــری  ــدگاری کم ت ــار، مان ــف و کم ب ــوان و ضعی ــان ج درخت
ــان  ــود. درخت ــرف ش ــازار مص ــی ب ــریع راه ــد س دارد و بای
پربارتــر و چندســاله میوه هایــی ماندگارتــر تولیــد می کننــد.

آزمایش تکامل میوه و شروع رسیدگی

بســته بــه رقــم، شــرایط جغرافیایــی، آب و هــوا، فصــل 
برداشــت و شــرایط تغذیــه و مراقبــت، میــوه طــی 1 تــا 2 
هفتــه از حالــت رســیده بــه مرحلــه رســیدگی بیش ازحــد 
ســطح  تعییــن  بــرای  روش هایــی  می شــود.  وارد 
رســیدگی ســیب وجــود دارد کــه در آزمایشــگاه و مزرعــه 

قابل اجراســت. ایــن روش هــا عبارت انــد از:
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الف- سنجش مقدار نشاسته 
ســیب،  رســیدگی  تشــخیص  روش  آســان ترین 
ــته  ــل نشاس ــدار تبدی ــون مق ــن آزم ــت. ای ــد اس ــون ی آزم
ــوه اســت،  ــن داخــل می ــع ســطح اتیل ــه تاب ــد را ک ــه قن ب
نشــان می دهــد. ســیب هرچــه رســیده تر شــود، نشاســته 
بیش تــری از آن بــه قنــد تبدیــل می شــود. بــه ایــن 
ترتیــب بــا رسیده ترشــدن ســیب، درجــه نشاســته ای 
ــای  ــر به معن ــته ای بیش ت ــه نشاس ــی رود. درج ــاال م آن ب
ــر  ــته کم ت ــر و نشاس ــد بیش ت ــود قن ــیده تربودن و وج رس
ــته ای  ــه نشاس ــا درج ــیب های ب ــس س ــت. پ ــوه اس در می

کم تــر بــرای انبــارداری مناســب ترند.
ــنجش  ــش س ــام آزمای ــد و انج ــول ی ــه محل روش تهی

ــر اســت: ــرح زی ــه ش ــته ب نشاس
1- مقــدار 8/8 گــرم یدیــد پتاســیم را در 30 سی ســی 
ــاًل حــل  ــا کام ــد ت ــم بزنی ــی ه ــد و به آرام ــرم بریزی آب گ
ــد.  ــام دهی ــدار انج ــرف درب ــک ظ ــن کار را در ی ــود. ای ش
ســپس 2/2 گــرم یــد بلــوری را بــه آن اضافــه کنیــد و هــم 
بزنیــد تــا حــل شــود. محلــول حاصــل را بــه حجــم 1 لیتــر 

برســانید و دوبــاره هــم بزنیــد.
2- ایــن آزمایــش 2 هفتــه قبــل از زمــان تقریبــی 

ــود. ــام ش ــر انج ــل از ظه ــت و قب برداش
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3- میوه هایــی را بــرای آزمایــش انتخــاب کنیــد کــه از 
نظــر ظاهــری رســیده و آمــاده برداشــت باشــند و نماینــده 

ــاغ باشــند. وضعیــت میوه هــای کل ب
ــی از  ــی، یعن ــورت افق ــط و به ص ــا را از وس 4- میوه ه
محــل تقریبــی قرارگیــری دانه هــای میــوه، بــرش دهیــد. 
مقــداری از محلــول یــد را روی ســطح برش خــورده میــوه 
بپاشــید، طــوری کــه ســطحش کامــاًل خیس شــود. پــس از 
یــک دقیقــه تغییــر رنــگ ســطح میوه هــا آغــاز می شــود. 
هــر چــه نشاســته میــوه بیش تــر باشــد، رنــگ آبــی 
ــر  ــد بیش ت ــی دارای قن ــود. نواح ــر می ش ــری ظاه تیره ت
و رســیده تر، ســفید باقــی می ماننــد. پــس از حــدود 
ــد.  ــا شــکل 2 مقایســه کنی ــگ را ب ــر رن ــه، تغیی 1/5 دقیق
تیره شــدن قســمت مرکــزی میــوه )محــل قرارگیــری 
هســته ها و نواحــی اطرافــش( به معنــی آن اســت کــه 
ــرای  ــت و ب ــی اس ــته ای پایین ــه نشاس ــوه دارای درج می
ــدن  ــبی دارد. لکه دارش ــرایط مناس ــار ش ــداری در انب نگه
قســمت حاشــیه ای ســطح برش خــورده میــوه )بیــن 
ــوه  ــه می ــت ک ــان دهنده آن اس ــد( نش ــا 100 درص 60 ت
ــداری  ــار ســرد نگه ــه در انب ــا حــدود 8 هفت ــوان ت را می ت
کــرد و قبــل از اتمــام ایــن مــدت می بایســت میــوه را بــه 
بــازار عرضــه کــرد. بــرش میوه هایــی کــه حلقــه پیرامونــی 
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ــال  ــده اند، در ح ــه دار ش ــد لک ــر از 50 درص ــا کم ت آن ه
ــن میوه هــا  ــه رســیدگی کامــل هســتند. ای ــه مرحل ورود ب
بایــد بــرای عرضــه بــه بــازار آمــاده شــوند. توصیــه می شــود 
ــاب  ــدت انتخ ــداری بلندم ــرای نگه ــا ب ــه میوه ه ــن گون ای
نشــوند. ایــن آزمایــش را می تــوان هــر 5 روز یک بــار 
ــر  ــد تغیی ــر واح ــا ه ــوالً در باغ ه ــرا معم ــرد؛ زی ــرار ک تک
ــه  ــد. البت ــول می کش ــدود 5 روز ط ــته ح ــدار نشاس در مق
ــد.  ــر می کن ــان را کوتاه ت ــن زم آب وهــوای بســیار گــرم ای
ایــن مقایســه بــرای ارقــام ســیب مکینتــاش، گلدن دلیشــز، 

ــرد دارد. ــی کارب ــر، گاال و فوج ــز، امپای رد دلیش

شکل 2- رابطه درجه نشاسته ای بودن سیب با میزان تیره شدن 
آن در محلول ید
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ب- اندازه گیری مواد جامد محلول
ایــن کار از طریــق رفراکتومترهــای دســتی و بــر اســاس 
ــه  ــال 1383 مؤسس ــوب س ــماره 7994 مص ــتاندارد ش اس
ــر  ــرح زی ــه ش ــران و ب ــی ای ــات صنعت ــتاندارد و تحقیق اس

ــود: ــام می ش انج
1- قبــل از انجــام آزمایــش، دســتگاه را فقــط بــه کمــک 
آب مقطــر تمیــز کنیــد و روی عــدد صفــر تنظیــم کنیــد. 
ــش  ــد. پوش ــرش دهی ــودی ب ــورت عم ــوه را به ص ــک می ی
پالســتیکی روی منشــور رفراکتومتــر را برداریــد و پــس از 
اطمینــان از تمیــز و خشــک بودن ســطح آن، چنــد قطــره 
آب ســیب را روی منشــور بچکانیــد. ایــن کار را بــا فشــردن 
میــوه یــا فشــردن مقــداری میــوه رنده شــده انجــام دهیــد. 
ــوه  ــا پوســت می ــد گوشــت ی ــه ذرات جام ــد ک ــت کنی دق

روی منشــور شیشــه ای دســتگاه نیفتــد.
ــود  ــای خ ــه ج ــتیکی را ب ــوش پالس ــی درپ 2- به آرام

محلول ید بسیار سمی است. از برچسب های 
هشداردهنده سمی بودن برای نگهداری این ظروف 
استفاده کنید. میوه های مورد آزمایش نباید به مصرف 
انسان یا حیوانات برسند. در صورت تماس محلول ید 

با دهان و چشم، بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
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برگردانیــد؛ طــوری کــه حبــاب هــوا بیــن درپــوش و ســطح 
شیشــه ای دســتگاه قــرار نگیــرد. دســتگاه را به شــکل افقــی 
رو بــه روشــنایی نگــه داریــد و از دریچــه چشــمی بــه داخل 
دســتگاه نــگاه کنیــد )شــکل 3(. می توانیــد بــا چرخانــدن 
بخــش مشــکی دســتگاه، وضــوح بهتــری به دســت آوریــد. 
ــواد  ــد م ــدار درص ــت، مق ــه قابل رؤی ــت درج ــن حال در ای
ــه  ــا ب ــد. در انته ــان می ده ــوه را نش ــول می ــد محل جام
کمــک جــدول 2 درجــه رســیدگی ســیب تعییــن می شــود.

3- پــس از هــر بــار اســتفاده، ســطح منشــور دســتگاه را 
بخوبــی بــا آب مقطــر بشــویید و بــا پارچــه نــرم یــا کاغــذ 

خشــک کن تمیــز و خشــک کنیــد.
4- میوه هایــی کــه قــرار اســت پــس از برداشــت 
مســتقیماً بــه بــازار مصــرف ارســال شــوند بایــد رســیده تر 
ــدد  ــت ع ــر اس ــا بهت ــل میوه ه ــن قبی ــرای ای ــند. ب باش

ــد. ــا 17 باش ــن 16 ت ــر بی رفراکتومت
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شکل 3- رفراکتومتر دستی و روش استفاده از آن

جدول 2- رابطه درجه بریکس و رسیدگی در سیب

16-17 12/3-13 11/1-12/3 11 کم تر از 
11

مقدار 
بریکس

رسیدگی 
بیش ازاندازه عالی خوب نسبتًا 

خوب کم درجه 
رسیدگی

عرضه 
به بازار و 
تازه خوری

نگهداری 
کوتاه مدت

نگهداری

 میان مدت

نگهداری

 بلندمدت

در 
آستانه 
برداشت

مناسب 
برای
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ج- سفتی بافت
ویژگی هــا  مهم تریــن  از  یکــی  بافــت  ســفتی 
ــط  ــن کار توس ــت. ای ــیب اس ــیدگی س ــن رس ــرای تعیی ب
انجــام می شــود. ســیب هایی کــه قــرار  سفتی ســنج 
اســت بــرای مدتــی در انبــار نگهــداری شــوند بایــد ســفتی 
بافــت آن هــا 6800 گــرم یــا بیش تــر باشــد. بــرای انجــام 

ــد. ــام دهی ــر را انج ــل زی ــون مراح ــن آزم ای
1- دو ناحیــه مختلــف از ســطح ســیب را به شــکل صاف 
ــا را  ــپس میوه ه ــد. س ــت گیری کنی ــکل 4 پوس ــد ش مانن
روی یــک ســطح ســفت ثابــت کنیــد یــا آن را محکــم درون 
دســت بگیریــد. اســتوانه دســتگاه را به صــورت عمــودی در 

ــد. ــه پوست گیری شــده وارد کنی ــز ناحی مرک
2- کار فشــردن را تــا زمانــی کــه صفحــه نشــانگر روی 
میلــه دســتگاه بــا ســطح میــوه همراســتا شــود، به صــورت 
یکنواخــت ادامــه دهیــد. در ایــن زمــان، عــدد روی عقربــه 
سفتی ســنج را بخوانیــد. ایــن کار را بــرای 10 تــا 12 میــوه 

انجــام دهیــد و میانگیــن آن هــا را بــه دســت آوریــد.
ــر اســاس جــدول 3 در مــورد مدتــی کــه  3- ســپس ب

ــد. ــری کنی ــت تصمیم گی ــارداری اس ــوه قابل انب می
ــام  ــل از انج ــتگاه قب ــودن دس ــواره از تنظیم ب 4- هم

ــد. ــل کنی ــان حاص ــش اطمین آزمای
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شکل 4- روش انجام آزمون سفتی بافت با دستگاه   
سفتی سنج دستی

جدول 3- رابطه سفتی بافت )بر حسب پوند( ارقام مختلف 
سیب با زمان قابل نگهداری آن ها

قابلیت نگهداری سیب

رقم
بلند

بیش از 3 ماه
متوسط

بین 1 تا 3 
ماه

کوتاه
حداکثر 1 

ماه

18 17 16 فوجی

18 17 16 رد دلیشنر

17 16 15 گلدن دلیشنر

18 17 16 گاال

16 15 14 مکینتاش

16 15 14 امپایر

19 18 17 اسپارتان
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د- رنگدانه
بــا رســیدن کامــل میــوه، رنــگ ســطح دانــه به ســمت 

قهــوه ای متمایــل بــه تیــره تغییــر می کنــد )شــکل 5(.

 

شکل 5- تغییرات رنگ دانه در میوه نارس )راست( و رسیده 
)چپ( سیب

ه- رنگ حفره سر و ته سیب
ــل  ــای مح ــراف حفره ه ــیب در اط ــت س ــگ پوس رن
اتصــال دم بــه میــوه و تــه میــوه، معیــاری مناســب بــرای 
ــز  ــواع قرم ــر از ان ــه غی ــیب ها ب ــیدگی س ــخیص رس تش
لبنانــی یــا رد دلیشــز و ارقــام شــبیه بــه آن اســت )شــکل 
ــان  ــبز درخش ــه س ــن ناحی ــگ ای ــارس، رن ــوه ن 6(. در می
اســت؛ امــا پــس از رســیدن، رنــگ ایــن بخــش بــه زرد یــا 

ــد. ــر می کن ــه زرد تغیی ــل ب ــبز مای س
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شکل 6- تغییر رنگ پوست سیب رسیده در اطراف حفره های 
انتهایی و فوقانی از سبز )تصویر سمت راست( به زرد مایل به 

نارنجی )تصویر سمت چپ(

توصیه های مؤثر در کاهش خسارت محصول در انبار

الف- روش های مراقبت از سیب در مزرعه
ــل از برداشــت  ــی قب ــه پایان ــد هفت ــا در چن 1- میوه ه
بــه اســپور بیماری هــا و قارچ هــا حســاس می شــوند. 
اگــر میوه هــا بــه ایــن عامــل آلــوده شــوند، برطرف کــردن 
ــی و  ــات مناســب باغبان ــا عملی ــدارد. ام ــکان ن ــی ام آلودگ
ــر  ــوه، خط ــد می ــل رش ــی در مراح ــی و سمپاش ضدعفون

ــد. ــش می ده ــی را کاه آلودگ
ــه  ــکان تهوی ــاخه ها، ام ــکل دهی ش ــرس و ش ــا ه 2- ب
مناســب هــوا در البــه الی شــاخه ها و دریافــت نــور کافــی 
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برخــورد  و  شــاخه ها  خم شــدن  از  کنیــد.  فراهــم  را 
ــد. ــری کنی ــن جلوگی ــا زمی ــا ب میوه ه

3- ازبین بــردن فضــای البــه الی علف هــای هــرز و 
ــت  ــش رطوب ــری از افزای ــان در جلوگی ــای درخت ــن پ چم
فضــای اطــراف درختــان و ازبین بــردن مــکان تجمــع 

ــت. ــد اس ــی مفی ــات باغ ــی و آف ــای قارچ آلودگی ه
ــان را  ــای درخت ــن ردیف ه ــای بی ــن و علف ه 4- چم

مرتــب کوتــاه کنیــد؛ امــا آن هــا را از بیــن نبریــد.
5- شــاخه ها و میوه هــای بیمــار را خصوصــاً در زمســتان 

و اواخــر تابســتان از ســطح مزرعــه جمــع آوری کنید.
6- بیش ازحــد آبیــاری نکنیــد و برنامــه منظمــی بــرای 

مبــارزه بــا قارچ هــا و آفــات داشــته باشــید.
7- میوه هــا را تنــک کنیــد؛ خصوصــاً آن هایــی را 
این هــا  شــده اند.  تشــکیل  خوشــه ای  به شــکل  کــه 
ــات  ــب و جــذب برخــی آف ــرای جل ــده آل ب ــی ای مکان های
هســتند )شــکل 7(. مالچ پاشــی در ســطح بــاغ را بــه حداقل 
برســانید؛ زیــرا بخــش زیریــن ســطح مالــچ می توانــد محــل 
ــه  ــچ ب ــد. مال ــات باش ــر آف ــد و تکثی ــرای رش ــبی ب مناس
ــود  ــه می ش ــی گفت ــا مصنوع ــی ی ــش طبیع ــه پوش هرگون
ــه حفاظــت از خــاك و... روی  ــی از جمل ــر دلیل ــه ه ــه ب ک
ــرگ  ــال، ب ــرای مث ــود. ب ــترده می ش ــاك گس ــطح خ س
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ــی  ــچ طبیع ــی مال ــاغ نوع ــان ریخته شــده در کــف ب درخت
ــنگریزه و  ــاك اره، س ــتراندن خ ــود. گس ــوب می ش محس
حتــی پوشــش های پالســتیکی در ســطح زمین هــای 
زراعــی یــا باغــی از دیگــر روش هــای مالچ پاشــی بــه 

ــد. ــژه ای دارن ــرد وی ــک کارب ــه هری ــد ک ــاب می آی حس
8- بــه تغذیــه گیــاه توجــه کنیــد؛ وجــود مقادیــر بــاالی 

کلســیم میــوه را در برابــر قارچ هــا مقــاوم می کنــد.
ــت،  ــر اس ــیب مدنظ ــدت س ــداری بلندم ــر نگه 9- اگ
میوه هــا را کمــی قبــل از رســیدگی کامــل برداشــت 
ــرای  ــوه ب ــه ممکــن اســت می ــن مرحل ــه در ای ــد. البت کنی
تازه خــوری مناســب نباشــد، زیــرا میوه هــای مناســب 
تازه خــوری عمــاًل وارد مرحلــه رســیدگی بیش ازحــد 
ــیار  ــی بس ــیب های فیزیک ــاری و آس ــه بیم ــده اند و ب ش

ــتند. ــاس هس حس

شکل 7- میوه های متراکم روی یک شاخه، محل مناسبی برای 
تجمع آفات
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ب- روش های کنترل فساد میوه در انبار
ــد  ــی( می توان ــک آب ــیلیوم )کپ ــک پنی س ــی کپ 1- نوع
از طریــق دم میــوه وارد ســیب شــود و باعــث فســاد قســمت 
انتهایــی آن شــود. اســپور ایــن کپــک قــادر اســت تــا ســال 
بعــد روی ســقف و دیــوار انبــار دوام بیــاورد و در ســال آینــده 
میوه هــا را آلــوده کنــد. یــک جعبــه چوبــی آلــوده می توانــد 
تــا 2 میلیــارد اســپور را همــراه خــودش وارد انبــار کنــد. پــس 
قبــل از اســتفاده از ایــن جعبه هــا، آن هــا را ضدعفونــی 
کنیــد. ســبدهای پالســتیکی وضــع بهتــری دارنــد و آلودگــی 

ــد. ــل می کنن ــار منتق ــه داخــل انب ــری را ب کم ت
2- اســپورهای کپک هــا از راه هــای زیــر در انبــار 

می شــوند: منتشــر 
انبــار و تمــاس   ♦ طــی عملیــات جابه جایــی در 

میوه هــا بــا هــم؛
 ♦  از طریق گردش هوا و حشرات؛

 ♦  توسط کارگران انبار.
3- ضدعفونــی یکــی از راه هــای کاهــش آلودگی اســت، 
ــایر  ــا س ــراه ب ــد هم ــرد و بای ــا ک ــه آن اکتف ــد ب ــا نبای ام
اقدامــات پــس از برداشــت بــه کار گرفتــه شــود. باغــداران و 
انبــارداران قبــل از ورود میــوه بــه انبــار بایــد اقدامــات زیــر 

را انجــام دهنــد:
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 ♦  در اواخر تابستان در و دیوار انبار را ضدعفونی کنید.
 ♦  میوه هــای پوســیده، خشک شــده و ســایر بقایــا یــا 

ظــروف باقی مانــده از ســال قبــل را از انبــار خــارج کنیــد.
ــردن در  ــا غوطه ورک ــار ی ــا بخ ــبدها را ب ــه س  ♦  هم
یــک محلــول ضدعفونی کننــده مناســب ضدعفونــی کنیــد. 
در صــورت اســتفاده چندبــاره از یــک محلــول ضدعفونــی، 
غلظتــش به طــور مرتــب کنتــرل شــود تــا از حفــظ غلظــت 

اثربخــش محلــول مطمئــن باشــید.
ــه انبــار  ــوان قبــل از انتقــال ب  ♦  میوه هــا را هــم می ت
ضدعفونــی کــرد. البتــه ایــن کار بایــد توســط محلول هــای 
ــتن  ــرای شس ــتفاده ب ــورد اس ــود. آب م ــام ش ــب انج مناس
میوه هــا بایــد تمیــز باشــد و ضوابــط آب شــرب را دارا باشــد.
ــا  ــاندن ی ــه از خیس ــت ک ــده آل آن اس ــت ای  ♦  حال
ــود. ــری ش ــت جلوگی ــس از برداش ــوه پ ــردن می مرطوب ک
 ♦  ســبدهای جمــع آوری میــوه در مزرعــه را بــه داخــل 
ــن ســبدها احتمــاالً حــاوی  ــرا ای ــد؛ زی ــار منتقــل نکنی انب
خــاك هســتند و از ایــن طریــق، آلودگــی بــه داخــل انبــار 
راه پیــدا می کنــد. ســایر ادوات انتقــال نیــز بایــد عــاری از 

خــاك باشــند.
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ضرب دیدگی و لکه دارشدن

فشــردن میــوه هنــگام چیــدن از شــاخه، ســقوط 
ــی  ــا روی هــم و حت ــا پرتاب شــدن آن ه ــاع ی ــوه از ارتف می
فشرده شــدن آن هــا روی یکدیگــر می توانــد بــه لکه شــدن 
میــوه و ضرب دیدگــی آن هــا منجــر شــود. میوه هــای 
و  نمی یابنــد  بهبــود  دیگــر  لکــه دار  و  ضرب خــورده 
بازارپســندی و حتــی ارزش غذایــی کم تــری دارنــد؛ فــروش 
ــه  ــیب ب ــام س ــی از ارق ــت. برخ ــوارتر اس ــز دش ــا نی آن ه
ضرب دیدگــی حســاس ترند؛ امــا هیــچ نــوع ســیبی از ایــن 
عارضــه در امــان نیســت. ســیب زرد و قرمــز لبنانــی )گلــدن 
و رد دلیشــز( تــا حــدی بــه مقاومــت در برابــر ضربه شــهرت 
دارنــد. حساســیت نــوع قرمــز آن بــه ضربــه بیش تــر از نــوع 
زرد اســت. هرچنــد، لکــه و جــای ضرب خوردگــی روی 
پوســت ســیب زرد مشــهودتر اســت. میوه هــای درشــت تر 
در  ســیب  ضرب دیدگــی  بیش تریــن  آســیب پذیرترند. 
ــد.  ــل رخ می ده ــی و حمل ونق ــت، جابه جای ــگام برداش هن
بی دقتــی در ریختــن ســیب ها درون ســبد می توانــد 
ــا  ــی را در میوه ه ــی و ضرب خوردگ ــد کوفتگ ــا 80 درص ت
ــیب  ــی س ــن ضرب دیدگ ــد. بیش تری ــته باش ــال داش به دنب
ــه 5 دقیقــه پــس از زمــان برداشــت رخ می دهــد،  در فاصل
ــت.  ــی اس ــال جابه جای ــاغ در ح ــیب در ب ــی س ــی وقت یعن
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ــه 5  ــیب ها را ب ــزان آس ــد می ــی می توان ــته بندی اصول بس
ــگام  ــه هن ــیب ک ــدد س ــر 3 ع ــد. از ه ــش ده ــد کاه درص
برداشــت بــه داخــل زنبیــل برداشــت انداختــه می شــود، 2 

ــوند. ــی می ش ــار کوفتگ ــا دچ ــای آن ه ت

طراحی سیستم برداشت مدیریت شده

در برنامــه اصولــی بــرای برداشــت ســیب بایــد اقدامــات 
زیــر رعایــت شــود:

1- برداشــت هنگامــی انجــام شــود کــه میوه هــا از نظــر 
رســیدگی در وضعیــت مطلوبــی باشــند. هنــگام جداکــردن 
ــد. ایــن کار باعــث  میــوه از شــاخه، میــوه را محکــم نگیری

ــکل 8(. ــود )ش ــا می ش ــدن آن ه لکه دارش
ــتان  ــان انگش ــر اســت میــوه را به آرامــی می 2- بهت

ــد. ــدا کنی ــاخه ج ــدن از ش ــا چرخان ــد و ب بگیری
ــی ســرد هســتند  ــا خیل ــس ی ــی خی 3- ســیب ها وقت
ــل از  ــیب ها قب ــا س ــازه داد ت ــد اج ــوند. بای ــت نش برداش
ــی و  ــش کوفتگ ــه کاه ــن کار ب ــوند. ای ــرم ش ــت گ برداش

ضرب دیدگــی میــوه کمــک می کنــد.
باشــد کــه میوه هــا  برنامــه برداشــت طــوری   -4
ــا  ــد میوه ه ــند؛ نبای ــته باش ــی را داش ــن جابه جای کم تری
به دفعــات از ســبدی بــه ســبد دیگــر جابه جــا شــوند و در 
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ــاد  ــی زی ــاع جابه جای ــا، ارتف ــی میوه ه ــورت جابه جای ص
ــکل 9(. ــد )ش نباش

شکل 8- لکه های به جامانده روی سیب ناشی از فشردن آن در 
هنگام برداشت

شکل 9- روش نادرست جابه جایی میوه
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ــواره و  ــا ســاك هایی جمــع آوری شــود کــه دی ــوه ب 5- می
کــف آن از جنــس پارچــه نــرم باشــد. ســاك طــوری طراحــی 
شــود کــه بــه گــردن آویزان باشــد تــا هــر دو دســت کارگــر آزاد 
باشــند و بتوانــد میــوه را به مالیمت درون ســبد قرار دهــد. بهتر 
ــا تخلیــه  اســت انتهــای ســاك نیــز قابل بازشــدن باشــد ت
میوه هــای درون ســبد بــا کم تریــن آســیب فیزیکــی 
ــت  ــاك برداش ــر س ــکل 10(. اگ ــود )ش ــام ش ــه انج و ضرب
ــتفاده  ــتیکی اس ــای پالس ــت، از جعبه ه ــترس نیس در دس
کنیــد. بهتــر اســت ســطح داخــل ایــن جعبه هــا را بــا فــوم 
یــا کاغذهــای نــرم تمیــز و عــاری از گردوخــاك بپوشــانید 

ــد. ــری برس ــیب کم ت ــا آس ــه میوه ه ــا ب ت
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6- اســتفاده از نردبــان مناســب بــه برداشــت بهتر میوه 
ــد  ــک می کن ــت کم ــاالی درخ ــاخه های ب ــژه در ش بوی
و آســیب کم تــری بــه درخــت و میوه هــا می رســد 
اتفاقــی  به شــکل  کــه  را  میوه هایــی   .)11 )شــکل 
روی زمیــن ســقوط می کننــد و دچــار ضرب دیدگــی 
ــا  ــن میوه ه ــد. ای ــدا کنی ــا ج ــایر میوه ه ــوند از س می ش
ــداری  ــرا طــی دوره نگه ــارداری نیســتند؛ زی مناســب انب
ــم  ــالم را ه ــای س ــد میوه ه ــوند و می توانن ــراب می ش خ

خــراب کننــد.
7- ســبدهای برداشــت و نگهــداری میــوه بایــد طــوری 
باشــد کــه هنــگام چیــدن آن هــا روی یکدیگــر، فشــار وزن 
آن هــا روی بدنــه جعبــه زیریــن باشــد و نــه روی میوه هــا. 
ــواد  ــط م ــد توس ــبدها نبای ــن س ــه در ای ــوراخ های تهوی س
ــه  ــا جعب ــر تعبیه شــده در ســطح داخــل ســبد ی ضربه گی

مســدود شــود.
تریلــی  یــا  پالــت  پرشــده داخــل  8- جعبه هــای 
ــد  ــرار نگیرن ــاك ق ــتقیماً روی خ ــوند و مس ــداری ش نگه
ــا  ــت ب ــر برداش ــه کارگ ــی فاصل ــه نزدیک ــکل 12(. )ب )ش
روی  آن هــا  نحــوه چیــدن  و  جعبه هــای جمــع آوری 

ــود(. ــت ش ــل دق ــیله حم وس
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شکل 10- سبد مناسب برای برداشت سیب
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شکل 11- استفاده از نردبان برای برداشت میوه از
 شاخه های مرتفع

شکل 12- جعبه پرشده دارای فاصله با زمین
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ادامه شکل 12- جعبه پرشده دارای فاصله با زمین

9- ســبدهای پرشــده تــا قبــل از انتقــال از بــاغ بــه انبار 
در ســایه نگهــداری شــوند تــا میوه هــا آفتاب ســوخته 
نشــوند. میوه هــا، پــس از برداشــت، سیســتم خنک کننــده 
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طبیعــی خــود را از دســت می دهنــد و نیازمنــد ایــن 
هســتند کــه به ســرعت خنــک شــوند و حــرارت ناشــی از 
ــب در  ــا ش ــود. میوه ه ــه ش ــان تخلی ــاز درونش سوخت و س
بــاغ نماننــد تــا از ایجــاد شــبنم روی آن ها جلوگیری شــود. 
بهتــر اســت محــل نگهــداری موقــت میوه هــا بــا پوششــی 
ــاب  ــش آفت ــا میوه هــا از تاب ســفید مســقف شــده باشــد ت
ــر  ــل 2 مت ــد. ســقف حداق ــان باشــند و خنــک بمانن در ام
بــاالی جعبه هــا باشــد تــا اجــازه تهویــه را بــه ســیب های 
ــا  ــدی آن ه ــن تولی ــرارت و اتیل ــه ح ــه و تخلی درون جعب
بدهــد. محوطــه محــل نگهــداری ســبدهای پرشــده دور از 

گردوخــاك باشــد )شــکل 13(.
10-  کار انتقــال میوه هــا در مســیرهای ناهمــوار و خاکی 
بایــد بــا احتیــاط و به آرامــی انجام شــود تــا احتمــال کوفتگی 
ــرای  ــم شــود. ماشــین هایی را ب ــا ک ــی میوه ه و ضرب دیدگ
ــادی داشــته  حمل و نقــل انتخــاب کنیــد کــه چرخ هــای زی
باشــد. در مســیرهای ناهمــوار، کم کــردن بــاد الســتیک بــه 
کاهــش تــکان جعبه هــای میــوه کمــک می کنــد. سیســتم 
تعلیــق خــودروی مورداســتفاده بــرای جابه جایــی محصــول 
ــا  ــار ب ــل ب ــمت حم ــد. قس ــادی باش ــوع ب ــت از ن ــر اس بهت
برزنــت ســفید و ضــدآب پوشــیده شــود تــا میوه هــا از آفتــاب 

و بارندگــی در امــان باشــند.
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شکل 13- محل نگهداری موقت سیب در مزرعه با یک سقف 
موقت از تابش نور خورشید محافظت شود.

و  وظایفشــان  دربــاره  را  برداشــت  کارگــراِن   -11  
ــف  ــن آســیب های ناشــی از انجــام نادرســت وظای همچنی

ــد. ــاًل آگاه کنی ــه کام محول
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12-  در هنــگام برداشــت، وظایــف محولــه بــه کارگــران 
را متناســب بــا تــوان جســمی آن هــا تعییــن کنیــد. 
در فاصله هــای زمانــی معیــن بــه کارگــراِن برداشــت 
ــران برداشــت ســرحال تر  ــد. هرچــه کارگ اســتراحت بدهی
باشــند، آســیب دیدگی میوه هــا کم تــر خواهــد بــود.

ضدعفونی وسایل و ادوات

رعایـت بهداشـت فـردی و عمومـی در فضـای کار و باغ، 
اثـر مسـتقیمی بر کیفیت محصول انبارشـده دارد. پوشـیدن 
دسـتکش تمیـز، ضدعفونی کـردن دسـت ها و کوتاه بـودن 

ناخن هـا از انتشـار آلودگـی جلوگیـری می کند.

انبار موقت سیب

ــش  ــه افزای ــک ب ــرای کم ــدام ب ــن اق ــن و مهم تری اولی
مانــدگاری و حفــظ کیفیــت ســیب، ســردکردن ســریع آن 

کارگر برداشت میوه باید بداند که سیب
 به اندازه تخم مرغ آسیب پذیر و حساس است. سیب 
نباید حتی از ارتفاع کم سقوط کند. این قانون برای 
میوه هایی که به مصرف آبگیری می رسند هم صادق 

است. میوه های لک دار و ضرب دیده آبمیوه مرغوبی 
تولید نمی کنند.
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اســت. ســرعت تنفــس و سوخت و ســاز میــوه به وســیله دمــا 
تنظیــم می شــود. هــر ســاعت تأخیــر در ســردکردن میــوه 
ــد.  ــم می کن ــدگاری آن را 1 روز ک ــده، مان تازه برداشت ش
تــا 2 ســاعت  پــس ضــرورت دارد میوه هــا حداکثــر 
ــر 4 درجــه خنــک شــوند.  ــا دمــای زی پــس از برداشــت ت
گرمــای ســیب می توانــد باعــث افزایــش ناخواســته دمــای 
ــه پیش ســردکردن  ــدا ب ــر اســت ابت ــار شــود. پــس بهت انب
میوه هــا اقــدام شــود و ســپس میوه هــای خنک شــده 
وارد انبــار شــوند. ســردکردن میــوه ســیب بــا هــوای ســرد 
ــا آب ســرد  ــرا روش ســردکردن ب ــر از آب اســت، زی مفیدت
ــه  ــد باعــث انتشــار آلودگــی از میوه هــای خــراب ب می توان

ــود. ــالم ش ــای س میوه ه
ــوای  ــا ه ــیب ب ــردکردن س ــات س ــرای عملی ــرای اج ب

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــرد روش زی س
♦  سـبدهای میـوه در اتـاق قـرار داده شـوند تـا گردش 
هـوای سـرد باعـث خنک شـدن میوه ها شـود. برای تسـریع 
ایـن کار می تـوان از پنکـه اسـتفاده کـرد. در ایـن شـیوه 
جعبه هـای میـوه درون یـک فضـای تونلی قـرار می گیرند و 

هـوای سـرد از داخـل تونـل عبـور می کند )شـکل 14(.
♦  در شیوه دیگر، سبدهای میوه به صورت دو یا چندردیفی 
چیـده می شـود. روی جعبه هـا و فضای خالی بیـن دو ردیف با 
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یک الیه برزنت یا پالسـتیک فشـرده مسـدود می شـود. سمت 
دیگـر جعبه ها به یک مکنده متصل می شـود و با شـروع به کار 
آن، هـوا با سـرعت از البـه الی میوه ها مکیده می شـود و باعث 
خنک شـدن سـریع آن هـا می شـود. نکتـه کلیـدی در اجـرای 
مؤثـر این شـیوه آن اسـت که مسـیرهای فرعی بـرای عبور هوا 
مسـدود باشـند تا هوا تنهـا از راه فضـای البـه الی میوه ها قادر 

به عبور باشـد )شـکل 15 و 16(.

شکل 14- سیستم سردکننده تونلی میوه ها و جعبه های آماده 
ورود به تونل های سردکننده

گرمای تولیدشده ناشی از تنفس 1 تن سیب در
 دمای 10 درجه سانتی گراد 4 برابر گرمای تولیدی در 

صفر درجه سانتی گراد است.
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شکل 15- روش سردکردن اولیه میوه تازه برداشت شده با
 هوای سرد

شکل 16- نمایی از سیستم سردکردن جعبه های سیب )به 
مسدودشدن انتهای جعبه های میوه و کانال مکش هوا در باالی 

جعبه ها توجه کنید(

ال به الی
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ــه  ــه ب ــردخانه توج ــا در س ــراردادن میوه ه ــگام ق هن
ــرورت دارد: ــر ض ــکات زی ن

ــاری  ــه ع ــت را ک ــالم و باکیفی ــای س ــط میوه ه 1- فق
ــارداری  ــد. انب ــار کنی ــی هســتند انب ــت و ضرب دیدگ از آف

ــت. ــادی نیس ــت اقتص ــوب و بی کیفی ــوه معی می
2- قابلیـت مانـدگاری سـیب را در باغ و هنگام برداشـت 
ارزیابـی کنیـد. عـالوه بـر نـوع رقم، مقدار کلسـیم و سـفتی 

بافـت و... می تواننـد راهنمـای خوبی باشـند.
را  بیش تــر  مانــدگاری  قابلیــت  بــا  میوه هــای   -3
ــدگاری  ــا مان ــای ب ــد. میوه ه ــرار دهی ــار ق ــای انب در انته
ــکان  ــا ام ــد ت ــداری کنی ــار نگه ــک در انب ــر را نزدی کم ت

خارج کــردن ســریع تر آن هــا از انبــار میســر باشــد.
4- ســعی کنیــد ســبدهای میــوه دارای برچســبی 
ــوع و رقــم میــوه و تاریــخ برداشــت و محــل  باشــند کــه ن

ــد. ــده باش ــته ش ــه روی آن نوش مزرع
5- حداکثــر تــا 3 روز پــس از برداشــت، میوه هــا بایــد 
عملیــات خنک شــدن مقدماتــی و انتقــال بــه انبــار ســرد را 
ســپری کننــد. سیســتم تنظیــم میــزان اختــالط اکســیژن و 
دی اکســید کربــن در هــوای انبــار )کنتــرل اتمســفر( بایــد 
تــا 10 روز از زمــان انتقــال بــه ســردخانه راه انــدازی شــود.
6- دمــای ســردخانه در نقــاط مختلــف بررســی و 
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یادداشــت شــود. هــر خطایــی حتــی در حــد چنــد درجــه 
می توانــد کیفیــت میوه هــا را پاییــن بیــاورد.

7- ازآنجایی کــه دمــای نگهــداری ارقــام مختلــف میــوه 
بــا هــم متفــاوت اســت، ســعی کنیــد میوه هــای بــا آســتانه 

تحمــل دمــای کــم را نزدیــک هــم قــرار دهیــد.
8- در کنــار بازرســی دمــا، کنتــرل رطوبــت هــم بســیار 
مهــم اســت. دمــای مناســب بــرای انبــار ســیب بیــن صفــر 
تــا 1 درجــه ســانتی گــراد و رطوبــت نســبی مناســب بــرای 

آن بیــن 94 تــا 96 درصــد توصیــه می شــود.

شست و شو و درجه بندی میوه ها

ــازار  ــه ب ــال ب ــته بندی و ارس ــل از بس ــوه قب ــی می گاه
مصــرف شســته و واکــس زده می شــود. ایــن کار بــه 
پاك شــدن آلودگــی و بقایــای ســموم از ســطح میــوه 
کمــک می کنــد. امــا دقــت کنیــد کــه آب مصرفــی بــرای 
ایــن کار بایــد حــاوی مــواد ضدعفونــی مناســب باشــد تــا 
از گســترش آلودگی هــا و بویــژه قارچ هــا و کپک هــا 

ــود. ــری ش جلوگی
تفکیــک میوه هــا بــر اســاس انــدازه و کیفیــت ظاهــری 
ــی  ــب و نقــص، اقدام ــوه از بیمــاری و عی ــودن می و عاری ب
دیگــر اســت کــه انجامــش در برخــی بازارهــا الزم اســت؛ 
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زیــرا خریــداران مختلــف انتظــارات متفاوتــی دارند و بهتر اســت 
متناســب بــا ایــن توقعــات، میوه هــا درجه بنــدی شــوند.

عوامل ایجاد ضرب دیدگی در میوه در محل بسـته بندی 
نهایی و کنترل آن ها

 ♦  جابه جایـی میـوه هنـگام انجام عملیات آماده سـازی 
بـرای بسـته بندی می تواند آسـیب هایی به میـوه وارد کند. 
بـرای کاهـش ایـن صدمـات بهتـر اسـت همه سیسـتم های 
تخلیـه و بارگیری در محل بسـته بندی نهایی میوه بازرسـی 
شـوند و محل هایـی کـه در آن هـا احتمـال ضرب دیدگـی 
میـوه زیـاد اسـت اصالح شـوند. سـطوح حمـل و جابه جایی 
میـوه )نقاله هـا( به صـورت مسـطح طراحی شـوند تـا نیازی 
بـه سـقوط میوه برای تغییر مسـیر وجود نداشـته باشـد. در 
ایـن مواقـع می توان از سـطوح شـیب دار با شـیب مالیم در 
طراحـی مسـیر اسـتفاده کـرد. سـطوح سـفت حتماً بـا فوم 
یـا پالسـتیک های نـرم پوشـانده شـوند تـا از ضرب دیدگـی 
میـوه جلوگیـری شـود. الزم اسـت سـطوحی که بـا میوه در 

تماس هسـتند قابل شست و شـو باشـند.

ــد،  ــار بمانن ــری در انب ــان بیش ت ــا زم ــه میوه ه  ♦  هرچ
حساسیتشــان بــه ضرب دیدگــی بیش تــر می شــود. میوه هــای 
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ــه حســاس ترند. ــه ضرب ســرد ب

 ♦  البتــه نگهــداری میــوه در ســردخانه بــا رطوبــت کــم 
باعــث افــت رطوبــت میــوه می شــود و چنیــن میوه هایــی 

ــد. ــر ضرب دیدگــی کمــی مقاوم ترن در براب

ــا حــدود  ــازه داده می شــود ت ــوه اج ــه می ــی ب  ♦  گاه
1 تــا 3 درصــد از رطوبتــش را به شــکل کنترل شــده 
ــوه  ــی می ــار داخل ــت از فش ــن حال ــد. در ای ــت بده از دس
مقاوم تــر  برابــر ضرب دیدگــی  و در  کاســته می شــود 
می شــوند. افزایــش دمــای انبــار، بازکــردن در و پنجره هــا، 
ــی  ــتم های یخ زدای ــری از سیس ــداد بیش ت ــردن تع فعال ک
داخــل ســردخانه و قــراردادن میــوه در انبــار گــرم قبــل از 
بســته بندی نهایــی از جملــه روش هــای پیشــنهادی بــرای 
کاهــش کنترل شــده رطوبــت میــوه اســت. جبــران رطوبــت 
ــت  ــس دق ــدارد. پ ــکان ن ــاً ام ــوه تقریب ــت رفته می ازدس
ــت و  ــاً یکنواخ ــکل تقریب ــا به ش ــه میوه ه ــه هم ــد ک کنی

ــد.  ــت بدهن ــت از دس ــدازه رطوب یک ان

 ♦  ســفتی بافــت معیــار مناســبی بــرای قضــاوت دربــاره 
حساســیت میــوه بــه ضرب دیدگــی نیســت. از دســت کاری 
میــوه و فشــردنش بــا نیــروی انگشــتان به منظــور قضــاوت 
مقــدار ســفتی بافــت ســیب پرهیــز کنیــد. ایــن کار باعــث 



54

لکه دارشــدن میــوه و ایجــاد آســیب در آن می شــود. 
فشــار وارده بــه میــوه اثــر بیش تــری در لکه دارشــدن 

میــوه دارد.

ــاال  ــای ب ــیب دیده در دم ــای آس ــداری میوه ه  ♦  نگه
ــکل 17(.  ــود )ش ــوه می ش ــه روی می ــترش لک ــث گس باع
پــس ســردکردن میــوه پــس از بســته بندی بــاز هــم مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــد ق تأکی

شکل 17- گسترش لکه و ایجاد آسیب کلی در میوه ضرب 
دیده که در دمای باال نگهداری شده است.
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و  آســیب دیدگی  کاهــش  بــرای  خالصــه  به طــور 
لکه دارشــدن میوه هــا کارهــای زیــر را انجــام دهیــد:

 ♦  کارگران و نیروهای کار را آموزش دهید.
ــل  ــت حم ــوه بدق ــاوی می ــبدهای ح ــا و س  ♦  جعبه ه
شــوند و بــا الیــه ای از مــواد نــرم و ضربه گیر پوشــانده شــوند.
 ♦  میــوه در محلــی نگهــداری شــود کــه از چروکیدگــی 
یــا آمــاس میــوه در اثــر کــم یــا زیادبــودن رطوبــت 

ــود. ــری ش جلوگی
ــی اندکــی از   ♦  بهتــر اســت قبــل از بســته بندی نهای

ــود. ــته ش ــده( کاس ــکل کنترل ش ــوه )به ش ــت می رطوب
ــود و  ــی ش ــت بازرس ــد بدق ــته بندی بای ــط بس  ♦  خ

ــوند. ــالح ش ــوند، اص ــقوط می ش ــث س ــه باع ــی ک نقاط
 ♦  حرکــت ســریع یــا تجمــع میــوه در خط بســته بندی 

و حمل و نقــل باعــث آســیب دیدگی آن می شــود.

رعایــت نــکات زیر بــه جلوگیــری از گســترش آلودگی های 
قارچــی در میوه هــا کمــک می کنــد:

ــاغ و  ــا از ب  ♦  هــرس شــاخه های بیمــار، خــروج آن ه
ــع انجــام شــود. سمپاشــی به موق

ــاغ   ♦  میوه هــای پوســیده ســال های قبــل از ســطح ب
ــوند. جمع آوری ش
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ــگام برداشــت محصــول  ــران هن ــرد کارگ ــر عملک  ♦  ب
ــا اعمــال دقــت کافــی، از آســیب دیدگی  نظــارت شــود و ب

ــود. ــری ش ــل جلوگی ــگام برداشــت و حمل و نق ــوه هن می
ــده  ــای برداشت ش ــت میوه ه ــتقرار موق ــل اس  ♦  مح
ــا  ــدن جعبه ه ــا از آلوده ش ــد ت ــی کنی ــاغ را مالچ پاش در ب

بــا خــاك جلوگیــری شــود.
ــد  ــن را قطــع کنی ــک ســطح زمی  ♦  شــاخه های نزدی

ــد. ــت کنی ــاال هدای ــا به ســمت ب ی
ــوه  ــراه می ــیده را هم ــای پوس ــاخه ها و برگ ه  ♦  ش

ــد. ــه نکنی وارد جعب
ــده  ــز و ضدعفونی ش ــبدهای تمی ــا و س  ♦  از جعبه ه

بــرای برداشــت اســتفاده کنیــد.
 ♦  میوه هــای ضرب دیــده یــا افتــاده را جداگانــه 
جمــع آوری کنیــد؛ ایــن میوه هــا مناســب انبــارداری 

نیســتند. طوالنی مــدت 

نکات مهم در آموزش و انتخاب نیروهای میوه چین

 ♦  کارگــران میوه چیــن بایــد بهداشــت فــردی را 
رعایــت کننــد؛ شســتن و ضدعفونــی دســت ها قبــل 
ــه  ــان ک ــر زم ــا ه ــویی ی ــس از دست ش ــروع کار و پ از ش
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ــت.  ــی اس ــد الزام ــف ش ــی و کثی ــت ها خاک دس
 ♦  ناخن هـا بایـد کوتـاه و تمیـز باشـند؛ کارگـران بایـد 
مراقـب باشـند کـه میوه هـا بـا ناخن آن هـا زخمی نشـوند.
بایــد به آهســتگی جابه جــا شــوند و   ♦  میوه هــا 
از زخمی شــدن میوه هــا جلوگیــری شــود. قارچ هــا و 
بیماری هــا معمــوالً از ناحیــه زخمــی وارد میــوه می شــوند 

و آن را خــراب می کننــد.
 ♦  کارگــران بایــد بتواننــد میــوه رســیده و آمــاده 
برداشــت را از میوه هــای کال یــا بیش ازحــد رســیده 
تشــخیص دهنــد و جــدا کننــد. ســپس هــر گــروه را درون 

ــد. ــع آوری کنن ــه جم ــبدی جداگان س
 ♦  فقــط میوه هــای ســالم و بی نقــص بــرای انبــارداری 

بلندمــدت انتخاب شــوند.
ــال،  ــدگان، پوش ــوك پرن ــط ن ــه توس ــی ک  ♦  میوه های
علف هــا و... ســوراخ شــده اند، مناســب انبــارداری نیســتند. 
ایــن میوه هــا به ســرعت خــراب می شــوند و باعــث فســاد 
ــای  ــرا میوه ه ــه می شــوند؛ زی ــای درون جعب همــه میوه ه
ــری  ــن بیش ت ــود گاز اتیل ــم خ ــرای ترمی ــیب دیده ب آس
ــیدن  ــدن و رس ــث نرم ش ــن گاز باع ــد و ای ــد می کنن تولی
ســریع تر میوه هــای اطــراف می شــود و آن هــا زودتــر 

ــوند. ــراب می ش خ
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ــر  ــه ه ــه ب ــی ک ــا میوه های ــود ی ــای خاك آل  ♦  میوه ه
دلیــل ســقوط کرده انــد و ضــرب دیده انــد، زودتــر خــراب 

می شــوند و مناســب انبــارداری نیســتند.
ــوند  ــت ش ــت برداش ــن درخ ــای پایی ــدا میوه ه  ♦  ابت
ــی  ــاخه های باالی ــای ش ــدن میوه ه ــرای چی ــپس ب و س

ــدام شــود. اق
 ♦  هنــگام برداشــت، میــوه را بــا تمــام دســت بگیریــد 
ــوه در  ــا می ــه کــف دســت ب ــه سرانگشــتان؛ طــوری ک و ن
تمــاس باشــد. برداشــت بــا نــوك انگشــتان باعــث می شــود 
ــوه  ــت می ــود و باف ــوه وارد ش ــه می ــادی ب ــار زی ــه فش ک

ــود. ــه دار ش ــده و لک ضرب دی
 ♦  میوه هــا یکی یکــی برداشــت شــوند و بــا یــک 

ــد. ــوه را نچینن ــت دو می دس
 ♦  بــرای جداکــردن ســیب از شــاخه، میــوه را به طــور 
کامــل بگیریــد و بچرخانیــد تــا از شــاخه جــدا شــود. ســعی 
نکنیــد میــوه را بــا کشــیدن از شــاخه جــدا کنیــد. چیــدن 
ــد طــوری انجــام شــود کــه میــوه همــراه دم از شــاخه  بای

جــدا شــود و دم روی میــوه باقــی بمانــد.
 ♦  بـرای برداشـت میوه هـای قسـمت باالیـی درخت از 
نردبان یا چهارپایه مناسـب و ایمن اسـتفاده شـود. باالرفتن 
از شـاخه ها، ضمـن افزایـش خطـر آسـیب دیدگی میـوه و 
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کارگـر، بـه جوانه هـای درخـت آسـیب می زنـد و محصـول 
سـال بعـد درخـت کم می شـود.

 ♦  میوه هـای برداشت شـده به آرامـی داخـل سـبد و 
جعبـه چیـده شـوند. ریختـن آن هـا درون جعبـه حتـی از 
ایـن کار باعـث  فاصلـه 10 سـانتی متری نادرسـت اسـت. 

سـقوط میـوه و آسـیب میوه هـای زیریـن می شـود.
 ♦  شـنیدن صـدای افتـادن یـا غلتیـدن میـوه به معنـی 
مدیریتـی  وضعیـت  در  بنابرایـن  آن هاسـت؛  آسـیب دیدن 
ایـده آل نبایـد صـدای ریختـن یـا غلتیـدن میـوه در هنگام 
برداشـت شـنیده شـود. کار جابه جایـی باید در سـکوت و با 

دقـت انجام شـود.
 ♦  میوه از داخل سـاك یا زنبیِل برداشـت باید به آرامی 

و دانه دانـه به داخل جعبه انتقـال پیدا کند.

بسته بندی
کارتنــی  جعبه هــای  از  اســتفاده  اصلــی  هــدف 
فشــردگی،  از  میوه هــا، جلوگیــری  بســته بندی  بــرای 
ضرب دیدگــی و ارتعــاش میــوه اســت تــا کم تریــن صدمــه 
و لکــه در آن هــا ایجــاد شــود. شــکل و انــدازه جعبه هــا را 
ــازار و مــدت زمــان مــورد نظــر بــرای نگهــداری  ماهیــت ب
میوه هــا تعییــن می کنــد. جعبــه، میــوه را خنــک و تمیــز 
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و بــدون خــراش و ســاییدگی نگــه مــی دارد و بــرای انتقــال 
بــه بــازار مصــرف نیــز مناســب اســت. بــا درج نــام و محــل 
تولیــد میــوه روی جعبــه، هویــت میــوه نیــز بــرای خریــدار 
معلــوم می شــود. مشــاهده نامــی معــروف و مطمئــن 
روی جعبــه، فــروش آن را تســهیل می کنــد. داشــتن 
نــام تجــاری مطمئــن و معــروف بــه کیفیــت، خیلــی مهــم 
اســت و نبایــد آن را دســت کم گرفــت. ســعی کنیــد بیــش 
ــود  ــد. وج ــرار ندهی ــه ق ــک جعب ــیب را در ی ــه س از 3 الی
ــه  ــه تهوی ــته بندی ب ــی بس ــواره جانب ــوراخ هایی در دی س
ــه  ــد. جعب ــک می کن ــوه کم ــه الی می ــوا در الب ــر ه بهت
ــود؛  ــر نش ــواره اش پ ــاع دی ــر از ارتف ــز بیش ت ــوه هرگ می
زیــرا هنــگام چیــدن جعبه هــا روی هــم، میوه هــا در 
ــی فشــرده می شــوند و آســیب  ــای فوقان ــر وزن جعبه ه اث
ــوه  ــاع می ــر اســت ارتف ــد )شــکل 18(. بهت جــدی می بینن
ــه  ــواره جعب ــه دی ــل 5 ســانتی متر از لب ــه حداق درون جعب

ــد. ــر باش پایین ت
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شکل 18- نمونه های مختلف بسته بندی سیب که به خوبی از 
میوه در برابر ضربه و آسیب دیدگی حفاظت می کند.
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کنترل های درون انبار
روش های کنترل اتیلن سیب

نوعــی  اتیلــن  اشــاره شــد،  قبــاًل  همانگونــه کــه 
هورمــون گیاهــی اســت کــه مســئول انجــام مجموعــه ای 
ــدن  ــث نرم ش ــه باع ــت ک ــره ای اس ــای زنجی از واکنش ه
ــود.  ــا می ش ــت آن ه ــش کیفی ــا و کاه ــیدن میوه ه و رس
ــن در دســترس  ــد ســطح اتیل ــه بتوان ــر روشــی ک ــس ه پ
گیــاه را کاهــش دهــد، باعــث افزایــش مانــدگاری آن 
ــاه،  ــن در گی ــرل اتیل ــرای کنت ــدام ب ــن اق ــود. اولی می ش
ــوز  ــه هن ــی ک ــی زمان ــت؛ یعن ــوه اس ــع می ــت بموق برداش
تولیــد اتیلــن در میــوه آغــاز نشــده اســت. ســایر روش هــای 

کنتــرل اتیلــن عبارت انــد از:
الف( اسـتفاده از ماده آمینو اتوکسی وینیل گلیسین 

با نام تجـاری ریِتین 

ــل از برداشــت  ــه قب ــا 4 هفت ــن اســپری حــدود 3 ت ای
روی درخــت اســپری می شــود. ریِتیــن1 از تولیــد طبیعــی 
ایــن عملیــات  اتیلــن در میــوه جلوگیــری می کنــد. 
باعــث بهبــود قابلیــت مانــدگاری میــوه در مزرعــه و انبــار 
می شــود. اســتفاده از ایــن ترکیــب در مزرعــه و انبــار دارای 

ــر اســت: مزایــای زی
1. Retain
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1. از افتادن میوه از درخت جلوگیری می کند.
2. رســیدن میــوه را بــه تأخیــر می انــدازد و میــوه 
ــد  ــود و قن ــر ش ــد و بزرگ ت ــد کن ــاکان رش ــد کم می توان

ــد. ــره کن ــود ذخی ــری در خ بیش ت
3. نرم شــدن بافــت و چوب پنبه ای شــدن میــوه در 

ــدازد. ــر می ان ــه تأخی ــار را ب انب
ــوب  ــت مطل ــری کیفی ــدت طوالنی ت ــرای م ــوه ب 4. می

ــد. ــظ می کن ــار حف ــود را در انب خ

ب( استفاده از ماده 1-متیل سیلکوپروپن 

مــاده 1-متیــل ســیکلوپروپن1 نوعــی ترکیب شــیمیایی 
ــن  ــد. از ای ــکل گاز درمی آی ــه ش ــانی ب ــه به آس ــت ک اس
مــاده در زمــان کوتاهــی پــس از برداشــت میــوه اســتفاده 
ــای  ــدودکردن گیرنده ه ــق مس ــن گاز از طری ــود. ای می ش
اتیلــن داخــل میــوه، مانــع اثــر گاز اتیلــن در میوه می شــود 
ــد.  ــری می کن ــریع آن جلوگی ــدن س ــیدن و نرم ش و از رس
ــد،  ــرار گرفته ان ــن گاز ق ــا ای ــاس ب ــه در تم ــی ک میوه های
پــس از خــروج از انبــار هــم مانــدگاری بهتــری دارنــد؛ زیــرا 
ــای کــم نگهــداری می شــود،  ــوه در دم ــه می ــی ک ــا زمان ت
ــیلکوپروپن در  ــل س ــا 1-متی ــن ب ــی اتیل ــکان جایگزین ام
ــای  ــد در دم ــن گاز بای ــدارد. ای ــا وجــود ن محــل گیرنده ه

1. 1-MCP
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بیــن 15 تــا 18 درجــه ســانتی گراد بــرای مــدت 8 تــا 12 
ســاعت در هــوای انبــار میــوه قــرار گیــرد. در ایــن مــدت 
ــار تعویــض  ــازه بیــرون انب ــا هــوای ت ــد ب ــار نبای هــوای انب
ــراد  ــه اف ــن گاز ب ــتفاده از ای ــود اس ــه می ش ــود. توصی ش
ــت از آن  ــتفاده نادرس ــرا اس ــود؛ زی ــذار ش ــص واگ متخص

نتیجــه معکــوس دارد.

کنترل ترکیب گازهای موجود در هوای انبار

در انبارهــای مجهــز، عــالوه بــر کنتــرل دمــا و رطوبــت، 
ترکیــب گازهــای موجــود در هوای انبــار و بویژه دی اکســید 
ــام  ــوند. ارق ــرل می ش ــیژن )CO2 و O2( کنت ــن و اکس کرب
ــتند.  ــف CO2 و O2 هس ــر مختل ــد مقادی ــف نیازمن مختل
پاییــن آوردن ســطح اکســیژن انبــار باعــث می شــود 
شــدت تنفــس میــوه کاهــش یابــد و اتیلــن کم تــری 
تولیــد کنــد و در نتیجــه مانــدگاری باالتــری داشــته باشــد. 
ایــن روش انبــارداری گران تــر از ســایر روش هــای معمــول 
ــوا در  ــروج ه ــادی ورود و خ ــدام از مب ــرا هیچک ــت، زی اس

انبــار نبایــد نشــتی داشــته باشــند.

میوه های اسپری شده با ریِتین )Retain( به
 مقادیر کم  تر اتیلن هم حساس می شوند و نباید در

 کنار سایر میوه ها نگهداری شوند.
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ارزیابی میوه ها در دوران انبارداری

میوه هــای نگهداری شــده در انبــار ســرد از هــر رقــم و 
منبــع، نیازمنــد بازرســی و ارزیابــی هســتند. ســفتی بافــت 
و کنتــرل قهوه ای شــدن داخلــی میــوه از جملــه ایــن 
آزمون هاســت. بــرای انجــام ایــن آزمون هــا از هــر مخــزن 
حداقــل 20 تــا 30 میــوه انتخــاب می شــوند و بــه 2 گــروه 
ــروه اول در  ــت گ ــفتی باف ــوند. س ــیم می ش ــاوی تقس مس
ــه  ــروه دوم را ب ــود. گ ــت می ش ــنجیده و ثب ــان روز س هم
ــانتی گراد  ــه س ــا 21 درج ــای 18 ت ــه در دم ــدت 1 هفت م
ــش  ــس از آن آزمای ــد و پ ــداری کنی ــاق( نگه ــای ات )دم
کنیــد. میانگیــن هــر دو گــروه را به دســت آوریــد و 
مقایســه کنیــد. کم تریــن نیــروی فشــاری )معــرف ســفتی 
بافــت( قابل قبــول بــرای ســیب قرمــز حــدود 5/7 تــا 6/5 
کیلوگــرم و بــرای ســیب زرد حــدود 5 کیلوگــرم اســت. در 
ــفتی  ــا س ــد میوه ه ــش از 10 درص ــد بی ــون نبای ــن آزم ای
ــدار داشــته باشــند. اگــر ســفتی  ــن مق ــر از ای بافتــی کم ت
بیــش از 15 درصــد میوه هــا کم تــر از آســتانه مجــاز 
ــت و  ــش کیفی ــد کاه ــه رون ــت ک ــن معناس ــه ای ــد، ب باش
ــت. ــده اس ــدید ش ــیب ها ش ــت س ــدن باف چوب پنبه ای ش
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