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  طی نگهداري در سردخانه بررسی و مقایسه تغییرات کیفی میوه دو رقم انگور حسینی و شاهانی قرمز

  
  2، موسی ارشد*1زاده رعنا قادر

  .اسالمی، مهاباد، ایران آزاد آموخته گروه مهندسی تولیدات گیاهی و علوم باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه دانشنویسنده مسئول و  - *و  1
  .گروه مهندسی تولیدات گیاهی و علوم باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایران استادیار- 2

  
صورت  منظور بررسی و مقایسه تغییرات کیفی دو رقم انگور حسینی و شاهانی قرمز طی انبارداري در سردخانه، آزمایشی به به

قبل از (شاهد (عامل اصلی مدت زمان انبارمانی . اکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شداسپلیت پالت ف
نتایج نشان داد . بود) حسینی و شاهانی قرمز(و عامل فرعی رقم ) ، یک ماه، دو ماه و سه ماه پس از نگهداري در سردخانه)نگهداري

و کل مواد جامد قابل حل میوه  pHشک و اسیدیته قابل تیتراسیون میوه کاهش و طی نگهداري انگور در سردخانه، درصد ماده خ
و مواد جامد محلول و کمترین درصد ماده  pHرقم حسینی نسبت به رقم شاهانی بیشترین مقدار . داشتند (P<0.05)داري افزایش معنی

کیفیت میوه هر دو رقم انگور کاهش یافت ولی  اري،طی زمان نگهد. خشک و اسیدیته قابل تیتراسیون میوه را به خود اختصاص داد
 .رقم شاهانی با بیشترین درصد ماده خشک از مقاومت بیشتري نسبت به پوسیدگی و نرم شدن بافت میوه برخوردار بود

 .انبارداري، انگور، اسیدیته قابل تیتراسیون، رقم: ها کلیدواژه

  
  مقدمه 

سازمان خواروبار جهانی سطح  2012اساس آمار سال بر .رودباغی در دنیا به شمار میکشور ایران از مناطق عمده تولید محصوالت 
کیلوگرم در هکتار بوده  9632میلیون هکتار و  7ترتیب میالدي به 2012زیرکشت و متوسط تولید انگور در واحد سطح دنیا در سال 

رسد که از نظر سطح کیلوگرم در هکتار می 10000 هزار هکتار و 215که در همین سال این مقادیر در ایران حالیدر. است
مهمترین  از یکی (.Vitis vinifera L) انگور). 2012فائو، (زیرکشت در رتبه هفتم و از نظر تولید در رتبه نهم دنیا جاي دارد 

با . است قرارگرفته هاستفاد مورد مختلف هايشکل به تاکنون گذشته از کهباشد، می Vitaceae خانوادهمتعلق به  باغی محصوالت
تواند از لحاظ اقتصادي توجه به سطح زیر کشت و میزان تولید انگور در کشور نسبت به سایر محصوالت باغی این محصول می

  ). 1391حکمتی و تفضلی، (یکی از اقالم صادراتی کشور را تشکیل دهد 
تواند در هر نقطه از زنجیره تولید و بازار رسانی از برداشت میتلفات پس ، بوده کم فیزیولوژیکی فعالیت با نافرازگرا ايهمیو انگور

درصد برآورد  40تا  24درصد و در کشورهاي در حال توسعه بین  20تا  2رخ دهد و میزان این تلفات در کشورهاي توسعه یافته 
توان به نوع رند از جمله آنها میعوامل و شرایط متعددي در عمر انبارمانی محصوالت دخالت دا ).2006سیریواتاناپا، (شده است 

کاهش . قبل و بعد از برداشت اشاره نمود هاي مصرفی و تیمارهاي مختلفرقم، زمان و نحوه برداشت، حمل و نقل، دما، حجم جعبه
 میوه، اسیدیته میزان کاهش محلول، جامد مواد کاهش وزن، کاهش قبیل از تغییراتی به عمدتاًمیوه پس از برداشت  کیفیت

 کپک ناشی از انگور هايدانه وآلودگی انگور خوشه هايساقه شدن ايقهوه همچنین و میوه ترسریع شدن نرم ییررنگ،تغ
بر کیفیت انگور طی نگهداري در  براساس گزارشات بسیاري از پژوهشگران). 1383مرندي، جلیلی ( شودمی داده نسبت خاکستري
). 1392قدس ولی و همکاران،  ؛1371عی، ربی(و مقدار اسیدیته کل کاهش یافت آب میوه در طی نگهداري افزایش  pH سردخانه،

نیز نشان داد افزایش انبارمانی منجر به افزایش مقدار ماده جامد محلول کل میوه ) 1384(هاي دولتی بانه و همکاران یافته
  . گردیدانگور

صولی با کیفیت توان محستفاده از ارقام نامناسب نمیگردد و در صورت اصورت ژنتیکی در گیاه کنترل میخصوصیات کیفی به
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 نظر از بتوانند که جدیدي هاينمونه و ارقام انتخاب ،)روز سه تا دو( کوتاه انگور انباري با توجه به عمر. باال انتظار داشت

شیخ االسالمی و ( رسدباشند ضروري به نظر می داشته باالتري عمر انباري و کند رقابت موجود هاينمونه با کیفی خصوصیات
هدف از آزمایش حاظر مقایسه دو رقم مختلف انگور حسینی و شاهانی از نظر بنابراین با توجه به این مسئله ). 1392مختاریان، 

  .خصوصیات کیفی میوه طی انبارداري بود
 

  ها مواد و روش
- به 1394در طول انبارمانی، در سال  شاهانی قرمزو  حسینیدو رقم انگور میوه کیفی  تغییراتبررسی و مقایسه این آزمایش جهت 

فاکتور اصلی مدت زمان . شد رار در دانشگاه آزاد مهاباد اجراطرح کامالً تصادفی با سه تک در قالبصورت اسپلیت پالت فاکتوریل 
و  نگهداري در سردخانه، ماه اول، ماه دوم و ماه سوم )قبل از نگهداري در سردخانه(شاهد : زمان مختلف شامل انبارمانی در سه

  . بودحسینی و شاهانی قرمز عامل فرعی دو رقم انگور 
 دراز، و اي،کشیدهاستوانه هاحبه شکل شکننده، و شل بسیار خوشه چوب کم، و منظم بارآوري متوسط، رشد با است رقمی حسینی
 و وسیاه قرمز رنگ سه در شاهانی رقم .دارد خوريتازه ًمصرف صرفا و رس،میان شیرین، طعم با لطیف آبدار، میوه گوشتی قسمت
 قابلیت لذا زیاداست آن پوست ضخامت .دارند مصرف مویز تهیه براي همچنین و مجلسی و خوريتازه براي .دارد وجود سفید

 دارند فمصر شیره تهیه و انگور آب براي و بوده زودرس ارقام جزو .هستند داردانه و متوسط،گرد هاحبه .دارد باالیی نگهداري
  ).1391 تفضلی، و حکمتی(

طور تصادفی انتخاب و در پتري دیشی که قبالً عدد حبه به 25گیري درصد ماده خشک حبه، از هر تکرار آزمایشی، جهت اندازه
 بعد از رسیدن وزن. گراد قرار گرفتنددرجه سانتی 70وزن شده بود قرار داده شدند و به مدت یک هفته در داخل آون با دماي 

درصد ماده خشک حبه ) 1(سپس توسط رابطه . ها از آون بیرون آورده شد و مجدداً توزین گردیدندها به مقدار ثابت، نمونهنمونه
  . براي هر واحد آزمایشی محاسبه گردید

  درصد ماده خشک =    × 100)                                 1(رابطه 

pH دستگاه از هاستفاد میوه با عصاره pH گردید گیري و قرائتگراد اندازهدرجه سانتی 20دماي  در دیجیتالی متر.  
 ساخت ATAGO( مدل رفراکتومتر دستی شیشه روي ، بر)سانتریفیوژ از آمده دستهب میوه ي عصاره( چند قطره از سوپرناتانت

 ضریب اعمال از پس و گراد قرائتدرجه سانتی 20 دماي در بریکس، حسب بر آن محلول جامد مواد غلظت و ریخته) ژاپن کشور
  ).1977 رنگانا،( گردید ثبت رقت

  . شدمحاسبه نرمال  1/0تیتر کردن با سود و از طریق ) 2010(گیري مقدار اسیدیته کل میوه از روش ندیم و همکاران جهت اندازه
 5اي دانکن در سطح احتمال  ها تیمارها توسط آزمون چند دامنهمیانگین. انجام گرفت SAS  9.2افزارها با استفاده از نرمتجزیه داده

 .  درصد با هم مقایسه شدند و اشکال مربوطه نیز در برنامه اکسل ترسیم شد

  
  نتایج و بحث 

 درصد ماده خشک حبه 
 درصد بر صفت درصد مادهدر سطح احتمال یک و زمان انبارمانی دار عامل رقم دهنده تأثیر معنیها نشاننتایج تجزیه واریانس داده

  ). 1جدول (داري بر درصد ماده خشک حبه نداشت ولی اثر متقابل زمان انبارمانی در رقم تأثیر معنیخشک حبه بود، 
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  نتایج تجزیه واریانس زمان انبارمانی و رقم بر درصد ماده خشک و برخی صفات کیفی حبه انگور :1جدول 
  میانگین مربعات    

  زاديآدرجه   منابع تغییرات
درصد ماده خشک 

  حبه
pH  مواد جامد محلول کل  اسیدیته کل  میوه  

45/73** 3  زمان انبارمانی  *036/0  **72/5  *57/7  
02/4 8  خطاي زمان  078/0  07/0  80/1  

01/150** 1  رقم  **94/0  **18/12  **90/54  
23/4 3  رقم ×زمان انبارمانی  ns 054/0 ns **71/1  38/2 ns 

39/5 8  خطاي کل  033/0  15/0  67/0  
39/8   (cv)ضریب تغییرات   27/4  81/10  28/3  

ns ،* ، **درصد 1 و 5 احتمال سطوح در دارمعنی دار وغیرمعنی ترتیب به.  
 

که ماه سوم با طوريهب یافتها، درصد ماده خشک حبه انگور طی نگهداري در سردخانه کاهش براساس نتایج مقایسه میانگین
همچنین  ).الف1شکل(درصد وزن خشک کمتري داشت  81/25نسبت به تیمار شاهد ) درصد 7/22(خشک کمترین درصد ماده 

درصد ماده خشک باالتري داشت  56/16نتایج نشان داد رقم شاهانی بیشترین درصد ماده خشک را داشت که نسبت به رقم حسینی 
  ). ب 1شکل(

  

   
  بر درصد ماده خشک حبه انگور) ب(و رقم ) الف(مقایسه میانگین اثر زمان انبارمانی  :1شکل

  
که با .دهنده کاهش وزن میوه طی نگهداري در سردخانه بودبر ارقام مختلف انگور نشان) 1384(هاي دولتی بانه و همکاران یافته

 نتیجه تبخیر در نگهداري دوره طول در هامیوه وزن کاهش. مطابقت داردنتایج این بررسی مبنی بر کاهش وزن میوه طی نگهداري 

در این آزمایش، رقم شاهانی به دلیل ). 2002رومرو،  –مارتینز (باشد می تنفس در نتیجه میوه ذخایر مصرف و هامیوه سطح از آب
ي گردد و از این طریق باعث کاهش کمتر تواند تا حدودي مانع از کاهش تنفس و آب میوه طی انباردارتر میپوست حبه ضخیم

نیز مقدار کاهش وزن در رقم ریش بابا بیشتر از قزل اوزوم ) 1384(هاي دولتی بانه و همکاران در پژوهش. وزن خشک میوه شود
 . بود که دلیل آن را اختالف در ضخامت پوست حبه دانستند
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pH آب میوه 
قرار  (P<0.01)رقم  عوو ن (P<0.05)زمان انبارمانی داري تحت تأثیر طور معنیهآب میوه ب pHها براساس نتایج واریانس داده

نتایج مقایسات میانگین ). 1 جدول( میوه نداشت pHداري بر گرفت، در صورتی که اثر متقابل زمان انبارمانی در رقم تأثیر معنی
بیشترین  pH 58/4و ماه سوم نگهداري با  اري داشتدافزایشی و معنی روندمیوه  pHنشان داد، طی نگهداري انگور در سردخانه 

نتایج مقایسه ارقام نشان داد ). الف 2 شکل(داشت درصدي  51/12مقدار را به خود اختصاص داد که نسبت به تیمار شاهد افزایش 
pH  ب 2 شکل(درصد بیشتر بود  94/8میوه رقم حسینی نسبت به رقم شاهانی .(  

افزایش  pHبر ارقام مختلف انگور نشان داد که با افزایش انبارمانی میوه مقدار  )1392(شیخ االسالمی و مختاریان گزارشات تحقیق 
تبدیل آنها به قند و طی نگهداري به دلیل مصرف اسیدهاي آلی  pHاین افزایش . خوانی داردیابد که با نتایج این پژوهش هممی
میوه بیشتري نسبت به رقم  pHدر این آزمایش رقم حسینی  ).1383، مرندي جلیلی(ارد میوه را در پی د pHافزایش که باشد می

تواند به نوع رقم و نسبت داد که طی این می) 3شکل (توان به مقدار بیشتر اسیدیته کل رقم حسینی شاهانی داشت که این را می
  . آنها مربوط باشدترکیب آب میوه مقدار اسیدهاي آلی موجود در 

  

  
  میوه انگور pHبر ) ب(و رقم ) الف(مقایسه میانگین اثر زمان انبارمانی  :2شکل

  
 (TA)اسیدیته کل 

سطح احتمال داري در ها نشان داد، عامل رقم و زمان انبارمانی و همچنین اثر متقابل این دو عامل تأثیر معنینتایج تجزیه واریانس داه
مقایسه میانگین اثر متقابل زمان انبارمانی در رقم نشان داد، در هر دو رقم با ). 1 جدول(یک درصد بر مقدار اسیدیته کل میوه داشت 

کمترین مقدار اسیدیته کل در ماه سوم نگهداري  کهطوريهبداري داشت افزایش انبارمانی مقدار اسیدیته کل کاهش معنی
گرم عصاره  100گرم بر میلی 9/5(قبل از نگهداري در سردخانه رقم شاهانی بیشترین اسیدیته کل  .رقم داشت اختصاص به هر دو

  ). 3 شکل(تر بود درصد اسیدي 98/38میوه را داشت که در همین زمان نسبت به رقم حسینی ) میوه
باعث کاهش مقدار  میوه اد افزایش نگهداريبر عمر انبارمانی توت فرنگی نشان د) 1393(هاي مدرس و همکاران نتایج بررسی

ا افزایش ب نیز مقدار اسیدیته کلموسکادین بر انگور رقم  )2001(والکر و همکاران هاي در بررسی .ها گردیداسیدیته کل میوه
 دلیلتواند به کاهش مقدار اسیدهاي آلی میوه طی نگهداري می. نگهداري بیشتر شد که با نتایج حاصل از این بررسی مطابقت دارد

  ). 2009روله و همکاران، (طی فرایند تنفس در طول نگهداري بوده باشد  مصرف این اسیدها
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  رقم بر مقدار اسیدیته کل میوه انگور ×مقایسه میانگین اثر متقابل زمان انبارمانی  :3شکل

  
  (TSS)مواد جامد محلول کل 

 (P<0.05)داري تحت تأثیر زمان انبارمانی طور معنیهمقدار مواد جامد محلول ب، )1 جدول(ها ه واریانس دادهبا توجه به نتایج تجزی
با ها، براساس نتایج مقایسه میانگین .داري بر این صفت نداشتقرار گرفت، اما اثر متقابل این دو عامل تأثیر معنی (P<0.01)و رقم 

که در ماه سوم نگهداري مقدار ماده جامد محلول روندي افزایشی داشت طوريجامد محلول کل افزایش زمان انبارمانی مقدار مواد 
در ). الف 4 شکل(درصدي داشت  45/8بریکس رسید که نسبت به انگورهاي قبل از نگهداري در سردخانه افزایش  27/26کل به 

درصد  40/11محلول را داشت که نسبت به رقم حسینی  مقایسه ارقام بر مواد جامد محلول، رقم شاهانی کمترین مقدار مواد جامد
بیشتر بودن مقدار ماده جامد محلول ممکن است به عوامل رشدي و تاج پوششی گیاه قبل از برداشت . )ب 4 شکل( کمتر بود

ها قال یافته به حبهبستگی داشته باشد که در این شرایط هرچه سطح برگ بیشتر باشد فتوسنتز بیشتري تولید و در نتیجه مواد قندي انت
  .گرددبیشتر می

  

   
 بر مقدار ماده جامد محلول کل میوه انگور ) ب(و رقم ) الف(مقایسه میانگین اثر زمان انبارمانی  :4شکل

 
شیخ االسالمی و مختاریان، (افزایش انبارداري بود  آزمایشات دیگر پژوهشگران نیز گواه از افزایش مقدار جامد محلول کل با

 میوه آب کاهش يدر نتیجه نگهداري مدت طول در محلول جامد مواد افزایش. که با نتایج این بررسی مطابقت دارد) 1392

  ).1384راحمی، (افتد می ساده اتفاق قندهاي به مرکب قندهاي يوتجزیه
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و مقدار ماده  pHآنها با افزایش کیفیت میوه بارداري دو رقم شاهانی و حسینی در سردخانه انطی براساس نتایج کلی از این بررسی، 
رقم شاهانی با بیشترین درصد ماده خشک از مقاومت بیشتري  جامد محلول کل و همچنین کاهش اسیدیته روندي کاهش یافت و

رین اسیدیته کل و کمترین مقدار مواد جامد محلول نسبت به پوسیدگی و نرم شدن بافت میوه برخوردار بوده و همچنین با بیشت
- توان رقمی با ماندگاري بیشتر و با کیفیتبنابراین رقم شاهانی در این بررسی را می .کیفیت میوه بهتري نسبت به رقم حسینی داشت

  . خوري معرفی کردتر براي نگهداري جهت مصرف تازه
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Study and compare the two grapes varieties “Hosseini” and “Red Shahani” fruit quality to during in the 
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Abstract  
In order to study and compare the quality of two grape varieties “Hosseini” and “Red Shahani” during storage, 
experiment based the Split plot factorial on completely randomized design with three replications. The main 
factors storage respectively (control (before maintenance), one month, two months, three months of storage) and 
sub varieties (Red Shahani and Hosseini). Results showed respectively that during cold storage of grapes dry 
matter and total acidity decreased significantly (P<0.01) and fruit pH and total dissolved solids increased 
significantly (P<0.05). Hosseini cultivar higher than the red shahani highest themselves value and lowest dry 
matter and pH and soluble solids to total acidity of fruit. During the storage period, the quality of the fruit of both 
cultivars decreased but the red shahani with the highest percentage of dry matter, more resistant to decay and had 
flesh firmness. 
Keywords: Grapes, Storage, Total acidity, Varieties 

  

Archive of SID

www.SID.ir

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

