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  هاي کمی و کیفی شش رقم انگور در استان آذربایجان غربی در زمان برداشت برخی ویژگی یابیارز

  
  3، راحله طهماسبی2، علیرضا فرخزاد*1صحرا نوبخت

  .Sahranobakht@yahoo.comانشگاه ارومیه، دانشجوي کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، د - *و  1
  .استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ارومیه - 2
  .کاربردي جهاد دانشگاهی ارومیه - استادیار مرکز آموزش علمی - 3

  
پژوهش . ی قرار گرفتهاي شش رقم انگور بومی استان آذربایجان غربی در مرحله برداشت مورد بررس در این مطالعه برخی ویژگی

هاي وزن حبه و خوشه، طول و عرض حبه و خوشه،  در این مطالعه صفت. تکرار اجرا گردید 3حاضر قالب طرح آماري کامالً تصادفی با 
TSS ،TA ،pH ابر با بابا و لعل به ترتیب بر نتایج حاصل نشان داد که بیشترین مقدار وزن حبه در ارقام ریش. گیري شد و ویتامین ث اندازه

. باشد گرم می 64/1گرم و  81/1گرم و کمترین مقدار آن نیز متعلق به ارقام بیدانه سفید و بیدانه قرمز به ترتیب برابر با  36/4گرم و  68/4
ابا ب ترین مقدار طول حبه در رقم ریش بزرگ. بابا نیز از نظر صفت عرض حبه بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند ارقام لعل و ریش

هاي دو صفت عرض و وزن خوشه در بین ارقام مختلف مورد بررسی نشان داد مقایسه میانگین. متر به دست آمد سانتی 73/26و برابر با 
بیشترین مقدار طول خوشه نیز در ارقام بیدانه قرمز، تبرزه و . یکدیگر ندارند دار با که در دو سطح اطمینان پنج و یک درصد تفاوت معنی

بیشترین میزان مواد جامد محلول متعلق به رقم . مشاهده شده و کمترین مقدار آن نیز متعلق به ارقام بیدانه سفید و قره شیره بود بابا ریش
بابا و قره شیره از نظر اسیدیته قابل تیتراسیون  ارقام بیدانه سفید، بیدانه قرمز، ریش. باشد درجه بریکس می 31/27بیدانه سفید به مقدار 

. مشاهده گردید) 97/4برابر با (همچنین بیشترین مقدار اسیدیته آب میوه نیز در واریته تبرزه . مقادیر را به خود اختصاص دادند بیشترین
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر مشاهده شد که دو رقم بیدانه سفید و . رقم بیدانه سفید نیز بیشترین مقدار ویتامین ث را دارا بود

  .هاي مورد بررسی برتري داشت ه سایر ارقام موردمطالعه بر اساس ویژگیلعل نسبت ب
  هاي کمی و کیفی، مواد جامد محلول، ویتامین ث انگور، ویژگی: ها کلیدواژه
  مقدمه
صورت آن بهمیوه  ).2013پریانایاگام و همکاران، ( است Vitaceaeمتعلق به خانواده  هاي نافرازگرا وجز میوه (.Vitis vinifera L)انگور 

به علت میوه انگور همچنین . گیردصورت فرآوري شده در تولید آب میوه، سرکه و کشمش مورد استفاده قرار میخوري و یا بهتازه
ژیا و همکاران، (جایگاه خاصی در رژیم غذایی بشر و تجارت جهانی دارد هاي ثانویه و ترکیبات فیتوشیمیایی مفید داشتن متابولیت

 اول کشور در بین ده و تولید کشت زیر سطح نظر از کهطوريبه است در دنیا انگور تولیدکننده ترین کشورهايمهم از ن ایرا .)2010
 Vitis)ژنوتیپ انگور بومی در ایران شناخته شده است که اغلب متعلق به گروه اروپایی  800بیش از  .)2011فائو، (دارد  قرار دنیا

vinifera)  محصول تولیدات کیفی و کمی سطح افزایش منظوربه انگور تولیدکننده کشورهاي اکثر ).1393 ،ارانرسولی و همک(هستند 
-نموده ارقام خصوصیات ارزیابی و شناسایی به اقدام هاي اصالحی،استفاده از آنها در برنامه و ژنتیکی منابع از و همچنین حفاظت انگور

-تغذیهروي ارزش  رـب ماـقار ینـب ياـهوتتفاو  محیط تاثیرو  در رژیم غذایی بشرر انگو فمصراهمیت  با توجه به ).1388، کرمی( اند

و اصالح  جهتدر ایران دلیل به همین  بوده و وريضرانگور  همیو شیمیاییو  یـفیزیک تیاـخصوص ردمودر  بیشتر تمطالعا ه،میو اي
هاي گذشته انجام شده است سالمناطق مختلف کشور، در در  شناسایی و معرفی ارقام مهم منظوربههاي زیادي توسعه موکاري پژوهش
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غربی ارزیابی و با توجه به تنوع موجود در ارقام انگور استان آذربایجان .)1383علیزاده،  ؛1384کرمی،  ؛1393رسولی و همکاران، (
ها امري یریت و افزایش راندمان باغها، بهبود مدصنایع تبدیلی، اصالح باغمختلف جهت استفاده در  ارقامخصوصیات میوه مقایسه 

- بومی استان آذربایجانانگور  هوـمی قمر شش یفیو ک یکم يهایژگیو مهمترین سیربر هشوژـپ نـیاز ا فدـهبنابراین . ضروري است

  .باشدمی تخصوصیا ینا بین همبستگیو غربی 
  

  هامواد و روش
باغی واقع در روستاي محلی بود که از ، تبرزه، ریش بابا، لعل، قره شیره دانه قرمزبی، بیدانه سفیدشـامل  پژوهشارقام مورد مطالعه در این 

  . مرحلـه رسـیدگی چیده و به آزمایشگاه منتقل شدقره حسنلو از توابع شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی در 
خوشه و حبه تازه  نوز یشگاهها به آزماانتقال نمونهپس از . تکرار اجرا گردید 3تصادفی با  در قالب طرح آماري کامالًپژوهش حاضر 

 یینتع یسبا استفاده از دستگاه کول ها و حبه،خوشهطول و قطر . یدگرد یريگگرم اندازه 001/0با دقت  ي دیجیتالیترازو یلهوسبه انگور
بر حسب درجه  جگیري شد و نتایاندازه ATAGO کتومتر دستی مدلابا دستگاه رفرآب میوه انگور  (TSS) مواد جامد محلولمیزان  .شد

گیري نرمال اندازه 1/0 (NaOH) به روش تیتراسیون توسط هیدروکسید سدیم  (TA) اسیدهاي قابل تیتراسیونمیزان . بریکس بیان گردید
گیري راي اندازهب ).2007 ،نو همکارا االزاو -الآیا(لیتر عصاره بیان شد میلی 100گرم اسید تارتاریک در  صورت میلیشده و به 

درجه اسیدي آب میوه با استفاده از  ).2007 ،سیوروي(نرمال استفاده شد  01/0 (KI) ث از روش تیتراسیون با یدید پتاسیم ویتامین
رفت ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گ SAS )1/9(افزار آماري هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمداده .گیري شدمتر اندازه pHدستگاه 

 .اي دانکن استفاده گردیدها از روش آزمون چنددامنهو براي مقایسه میانگین

  
 نتایج و بحث

با توجه . ارائه شده است 2و  1ول اشش رقم مختلف انگور در جد کمی و کیفیهاي خصوصیات مختلف نتایج حاصل از مقایسه میانگین
براساس خصوصیات . مورد بررسی را مشاهده نمودکمی و کیفی ت دار در خصوصیاتوان وجود اختالف معنیبه جداول مذکور می

) gr 36/4و  gr 68/4به ترتیب برابر با (شود که بیشترین مقدار وزن حبه در ارقام ریش بابا و لعل مشاهده می 1ارائه شده در جدول  کمی
ارقام لعل و ریش بابا نیز . باشدمی) gr 64/1و  gr 81/1بر با به ترتیب برا(قرمز بیدانه سفید و بیدانه و کمترین مقدار آن نیز متعلق به ارقام 

. داري مشاهده نگردیداز نظر صفت عرض حبه بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده و در بین سایر ارقام مورد مطالعه اختالف معنی
. هاي بعدي قرار گرفتندو ارقام تبرزه و لعل در رتبه دست آمدهبه) مترسانتی 73/26برابر با (بزرگترین مقدار طول حبه در رقم ریش بابا 

نتایج مقایسه . ول حبه کوچکتر از سه رقم مذکور بودنداز نظر بزرگی ط) سفید و قرمز بیدانه و قره شیره(همچنین سایر ارقام مورد مطالعه 
در دو سطح اطمینان پنج و یک ست که دهنده آن انشاندو صفت عرض و وزن خوشه در بین ارقام مختلف مورد بررسی هاي میانگین

شود که بیشترین مقدار طول خوشه در ارقام مشاهده می 1با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  .دار بایکدیگر ندارنددرصد تفاوت معنی
سفید و قره بیدانه علق به ارقام و کمترین مقدار آن نیز مت) 61/24و  cm70/23 ،cm 27/23به ترتیب برابر با (، تبرزه و ریش بابا بیدانه قرمز

  . باشدمی) cm 11/12و  cm 63/18به ترتیب برابر با (شیره 
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  در استان آذربایجان غربی در زمان برداشتارقام مختلف انگور  کمیهاي خصوصیات نتایج حاصل از مقایسه میانگین :1جدول 

  صفات
  ارقام

  شیرهقره   لعل  باباریش  تبرزه  قرمز بیدانه  سفید بیدانه
  c81/1  c64/1 b73/2  a68/4  a63/4  cb19/2 (gr) وزن حبه
  c09/13  c54/12  c81/13  b82/15  a40/18  c68/13  (cm) هبعرض ح
  c35/15  c90/14  b64/20  a73/26  b59/18  c54/15  (cm) هبطول ح

  ns53/201  ns280  ns44/299  ns78/317  ns33/288  ns11/201  (gr)  وزن خوشه
  ns24/9  ns52/9  ns1/10  ns76/11  ns71/9  ns54/11  (cm) عرض خوشه
  b63/18  a70/23  a27/23  a61/24  ab27/22  c11/12  (cm) طول خوشه

-هایی که در هر ردیف داراي یک حرف مشترك هستند طبق آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد اختالف معنیمیانگین**: 

  .داري ندارند
  

با توجه . شش رقم انگور بومی استان آذربایجان غربی ارائه شده است کیفیهاي خصوصیات انگیننتایج حاصل از مقایسه می 2در جدول 
- و لعل میبیدانه سفید به ترتیب متعلق به ارقام ) TSS(شود که بیشترین و کمترین میزان مواد جامد محلول به نتایج حاصل مشاهده می

ریش بابا و قره شیره از نظر خصوصیت اسیدیته قابل تیتراسیون بیشترین مقادیر را به خود اختصاص  ،بیدانه قرمز، بیدانه سفیدارقام . باشد
بررسی شاخص طعم ارقام مورد مطالعه نیز نشان داد که رقم لعل بیشترین مقدار و . گرفتندداده و ارقام تبرزه و لعل در رتبه بعدي قرار 

شود که مشاهده می 2ارائه شده در جدول  کیفیبراساس خصوصیات . داده است رقم ریش بابا کمترین مقدار را به خود اختصاص
) 34/2برابر با (قرمز بیدانه  رقمو کمترین مقدار آن نیز متعلق به ) 97/4برابر با (در واریته تبرزه ) PH(بیشترین مقدار اسیدیته آب میوه 

گیري شده ارقام مختلف مورد بررسی حاکی از آن است که ارقام اندازه هاي ویتامین ثدست آمده از مقایسه میانگیننتایج به .باشدمی
  . باشندسفید بیدانه و لعل به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ویتامین ث را دارا می

  

  در استان آذربایجان غربی در زمان برداشتارقام مختلف انگور  کیفیهاي خصوصیات نتایج حاصل از مقایسه میانگین :2جدول 

  فاتص
  ارقام

  شیرهقره   لعل  باباریش  تبرزه  قرمز بیدانه  سفید بیدانه
  a31/27  b04/23 ab16/25  cd8/17  d16/15  c33/19 (TSS)مواد جامد محلول

  اسیدیته قابل تیتراسیون
  )گرم وزن تر 100گرم در میلی(

a6/0  a6/0  b5/0  a6/0  c1/0  a6/0  

  bc01/43  bc50/33  b26/47  c57/28  a97/137  bc51/30  (TSS/TA) شاخص طعم
  b26/3  d34/2  a97/4  dc9/2  c33/2  c87/2  (PH) اسیدیته آب میوه

گرم اسید میلی( ث نویتامی
  )گرم وزن تر 100آسکوربیک در 

a49/3  b50/2  ab49/2  ab05/3  c52/1  bc29/2  
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-مال یک درصد اختالف معنیهایی که در هر ردیف داراي یک حرف مشترك هستند طبق آزمون دانکن در سطح احتمیانگین**: 

  .داري ندارند
هاي حاضر با تحقیقات پیشین یافته. مطالعه تنوع قابل توجهی وجود داردبین ارقام مورد دست آمده حاکی از آن است که بهنتایج 

و اعالم  هدخصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم انگور را ارزیابی کر) 1390(زاده و همکاران موسیکه طوريبهشته مطابقت دا
دار در خصوصیات مکانیکی انگور در طی رسیدن همچنین تغییرات معنی .که صفات مطالعه شده از لحاظ آماري متفاوت هستند نمودند

در خصوصیات فیزیکوشیمیایی برخی ارقام گیالس توسط ورساوش و  دارجود تغییرات معنیو و )1390(پور و همکاران توسط حسن
با بررسی خصوصیات ارقام مختلف انار گزارش کردند که بین صفات  )1389( زارعی و عزیزي. شده است گزارش) 2005(همکاران 

وجود تفاوت مطالعه  .داري وجود داشته و همچنین رقم فاروق بر سایر ارقام برتري قابل توجهی داشته استمورد مطالعه تفاوت معنی
  .مورد تایید واقع شده است )2008( خیرعلی پور و همکاراندلبراستیوال توسط دار در خصوصیات فیزیکی دو رقم سیب رد اسپار و معنی

 
  منابع
. تغییرات خواص مکانیکی انگور سفید بیدانه در طی رسیدن. 1390 ،رحمانی دیدار. اسمعیلی و ع. مدرس مطلق، م. ، الف.پور عحسن

  .354-344): 3( 21هاي صنایع غذایی، نشریه پژوهش
با استفاده از )  Linifera vVitis.(هاي انگور  ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ. 1393 ،عینی .و م پرستمحمد .، ب.رسولی م

  .260-241: )2( 2، نژادي گیاهان زراعی و باغیبه .نشانگرهاي مورفولوژیکی
 22نشریه علوم باغبانی، . مرحله رسیدن شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در .ارزیابی خصوصیات فیزیکی. 1389 ،عزیزي. ، م.زارعی م

)2:( 175-183. 

  .21-1): 1( 20مجله نهال و بذر، . آوري و شناسایی مقدماتی ارقام محلی انگور استان آذربایجان غربیجمع. 1383. علیزاده ا
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 رقم میوه انگور در مرحله رسیدن، 6ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی .1390 ،داوري نژاد. فر و غتهرانی .ع ،شور .م ،.زاده رموسی
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ERANR01_083.html  
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Abstract 
In this study quantitative and qualitative properties of six grape cultivars in West Azerbaijan province at harvest time 
was investigated. The study was conducted based on completely randomized design with three replicates. In this 

study berry and cluster weight, length and width of berries and clusters, firmness, total soluble solids content, 
titratable acidity and vitamin C were evaluated. A cording to the results, the highest amount of berry weight with 
4/68 gr) and 4/36 gr was observed in Rishbaba and Laal respectively and lowest value 1/81 gr and 1/64 gr was also 
belong to Bidane Sefid and Bidane Germeze respectively. Laal and Rishbaba varieties also in terms of width berry 
had the highest values. Rishbaba cultivar had the largest amount of berry length (26/73 cm). Comparison of width 
and weight of cluster among evaluated cultivars showed no statsticaly significant difference at 5 or 1% level. The 
highest length of clusters observed in Bidane Germez, Tabarze and Rishbaba cultivars, and lowest value was also 
belong to Bidane Sefid and Gare Shire. The highest amount of soluble solids was observed in Bidane Sefid (27/31 
Brix). Bidane Sefid, Bidane Germez, Rish Baba and Gare Shire cultivars had the highest values of titratable acidity. 
The highest amount of juice acidity was observed in Tabarze cultivar (4.97). Bidane Sefid cultivar had the highest 
content of vitamin C. According to the studied characteristics, Bidane Sefid and Laal cultivars had superior 
properties than other cultivars. 
Keywords: Grape, Physiological properties, Soluble Solids, Vitamin C 
  

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Sahranobakht@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

