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چکیده

با توجه به این که خصوصیات حسی نقش بسیار مهمی در پذیرش میوه هاي سیب در بین مصرف کنندگان دارد، در این تحقیق 
ژنوتیپ امید بخش 15خصوصیات حسی میوه سیب شامل عطر میوه، طعم میوه، شیرینی، ترشی، بافت میوه و قابلیت پذیرش کلی، در 

ME5 ،KH-1 ،SSB ،DO-P-SH ،SBA ،SH-R ،H1-SH ،GO-N3 ،MD-N2 ،S-O-G ،M-N10 ،M-N8 ،B-K-KH ،T-R1 وT5 و
که اثر سال بر رقم گاال و گلدن دلیشز به مدت دو سال بعد از برداشت میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد 2

و بر روي صفت قابلیت پذیرش کلی در سطح احتمال )≥01/0P(روي صفت هاي طعم میوه و شیرینی آن در سطح احتمال یک درصد 
معنی )≥01/0P(معنی دار شد. اثر رقم بر روي تمامی صفت هاي مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد  )≥05/0P(پنج درصد 

به (قابلیت پذیرش کلی میوه مقدار طعم میوه، شیرینی میوه و1392دار به دست آمد. نتایج مقایسه میانگین اثر سال نشان داد که در سال 
دادنشانحسیختلف مصفت هاي اثر رقم/ژنوتیپ درمقایسه میانگینبوده است. 1391سالبیشتر از)23/73و 63، 05/69ترتیب با 

صفتبراي.%)5/67و 5/72به ترتیب با امتیاز هاي (را داشت ترشی میوه بیشترین T5ژنوتیپ و شیرینی مقدار رقم گلدن دلیشز بیشترین
، 81به ترتیب با امتیاز هاي (بیشترین مقدار را داشت M-N10هاي عطر میوه، طعم میوه، بافت میوه و قابلیت پذیرش کلی میوه ژنوتیپ 

.و به عنوان بهترین ژنوتیپ از نظر آزمونگران انتخاب شد%)84و 5/85، 84

بخش، سالسیب، خصوصیات حسی، پذیرش کلی، ژنوتیپ امید :کلیديکلمات 

بررسی منابع

درطـول زمـان هـم    ذائقه رقم تاثیر بسزایی داشته باشد.پذیرش کلی تواند درمیسیب هاي متفاوت مزهدر انتخاب اشخاص مختلف ذائقه 
مردم هاي اخیر بعضی اما در سال،داشتتمایلبه سیب قرمز شهر واشنگتن(امریکا)ذائقه مصرف کنندگان در ل امثبراي .استتغییر قابل 

ردي مثل فـوجی  هاي تُاین افراد به سیبآورند.سیب قرمز را به عنوان سیبی نامرغوب با طعمی بسیار مالیم و ساختاري نرم به حساب می
گیـري  انـدازه قابـل کیفیت خوراکی به سختی هاي خیلی شیرین با طعم کمی ترش در آسیا محبوبیت دارند.سیبو گاال تمایل یافته اند.

ارزیابی گیرند.شیرینی و ترشی با روش تشخیص مواد جامد محلول و مقدار کل اسیدیته قابل تیتراسیون بهتر مورد سنجش قرار می.است
Hampson).آیدهم روش دقیقی براي آزمایش و انتخاب میوه ها به حساب میحسی et al,.2000)

مواد و روش ها
در این تحقیق خصوصیات مختلف حسی میوه هاي سیب شامل عطر میوه، طعم میوه، شیرینی، ترشی، بافت میوه و قابلیت پذیرش کلی 

-ME5 ،KH-1 ،SSB ،DO-P-SH ،SBA ،SH-R ،H1-SH ،GO-N3 ،MD-N2 ،S-O-G ،Mژنوتیپ هاي (ژنوتیپ امید بخش 15در 

N10 ،M-N8 ،B-K-KH ،T-R1 وT5( گلدن دلیشز به مدت دو سال بعد از برداشت میوه مورد ارزیابی قرار گرفت.رقم گاال و2و
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کمالباغبانی، موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر واقع درتحقیقاتسیب ایستگاه کلکسیونازاستفاده در این آزمایشموردمواد گیاهی 
شهر کرج تهیه شدند. میوه ارقام و ژنوتیپ هاي مختلف مورد ارزیابی پس از رسیدن برداشت شده و به بخش تحقیقات باغبانی منتقل و 

حسی و تشخیص قابلیت از محققان و کارشناسان بخش باغبانی موسسه در آزمونآزمونگرنفر10جهت ارزیابی آزمون هاي حسی،
تواند متفاوت باشد. به این منظور از یک از آنجایی که درك افراد مختلف از طعم، بو، مزه میمودند. نشرکت ارقام میوه پذیرش کلی 

استفاده شد و هر یک از افراد شرکت کننده در آزمون نظر خود را راجع به صفات فوق در هر ژنوتیپ و رقم اعالم فرم نظرسنجی
نهایت از امتیاز هاي ارائه شده توسط دردر نظر گرفته شد و 100ها از صفر تا نمودند. براي هر یک از صفت هاي مورد ارزیابی امتیاز 

آزمونگر هاي مختلف جهت تجزیه واریانس و مقایسه میانگین استفاده شده و میوه هاي با کیفیت مطلوب انتخاب شدند. 

نتایج و بحث

نشان داد که اثر سال بر روي صفت هاي طعم میوه و شیرینی آن در سطح احتمال یک نتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمون حسی 
معنی دار شد ولی بر روي صفت هاي )≥051/0P(و بر روي صفت قابلیت پذیرش کلی در سطح احتمال پنج درصد )≥01/0P(درصد 

تمامی صفت هاي مورد ارزیابی در سطح احتمال یک عطر میوه، ترشی میوه و بافت میوه اثر معنی داري نشان نداد. اثر رقم بر روي 
مقدار طعم میوه، شیرینی میوه و 1392نتایج مقایسه میانگین اثر سال نیز نشان داد که در سال معنی دار به دست آمد. )≥01/0P(درصد 

. )1جدول (بوده است 1391سالبا اختالف معنی داري بیشتر از)23/73و 63، 05/69به ترتیب با (قابلیت پذیرش کلی میوه 

1392و 1391سال هاي درهاي مختلف حسی میوه تنتایج حاصل از مقایسه میانگین صف-1جدول
قابلیت پذیرش کلیبافت میوهترشی میوهشیرینی میوهطعم میوهعطر میوهسال

1391a70/62b70/65b23/53a35/27a11/72b94/69
1392a23/63a05/69a00/63a05/29a29/74a23/73

میانگین هاي با حروف مشابه از لحاظ آماري اختالف معنی داري ندارند.

، طعم میوه، بافت عطر میوهصفت هاياز نظر آزمون حسی انجام شده برايداد نشانختلف مورد ارزیابیمهاي ت مقایسه میانگین صف
. کمترین %)84و 5/85، 84، 81به ترتیب با امتیاز هاي (استبیشترین مقدار را داشتهM-N10ژنوتیپ میوه و قابلیت پذیرش کلی میوه

از نظر طعم میوه نیز ژنوتیپ بوده است. )%5/61و 5/46امتیاز هايبا به ترتیب (T5مربوط به ژنوتیپ و قابلیت پذیرش کلی میوه عطر 
و از نظر بافت میوه نیز %)50و 5/54، 5/57به ترتیب با امتیاز هاي (کمترین مقدار طعم میوه را کسب کردند MD_N2و SSB ،T5هاي 

کمترین مقدار را داشت T5گلدن دلیشز بیشترین و ژنوتیپ رقم. از نظر شیرینی میوه %)5/61(کمترین امتیاز را داشت SH-Rژنوتیپ 
به (کمترین مقدار را داشتند B-K-KHبیشترین و وژنوتیپ T5. از نظر ترشی میوه نیز ژنوتیپ %)5/36و 5/72به ترتیب با امتیاز هاي (

باتوجه به بررسی آزمون حسی دیده شد که آزمونگران بیشترین امتیاز را از لحاظ طعم، . )2جدول (%)4و 5/67ترتیب با امتیاز هاي 
کیفیت مطلوبتري دارد ژنوتیپ هااز سایر در نتیجه این ژنوتیپ ،انداختصاص دادهM-N10قابلیت پذیرش کلی به ژنوتیپعطر، بافت و 

است و بیشترین همبستگی بین این دو و این در حالیست که در این تحقیق نیز سفتی بافت در قابلیت پذیرش کلی نقش بسزایی داشته
یپ از لحاظ سفتی بافت نیز داراي سفتی متوسط بود. گرچه ارزیابی طعم مطابق با سلیقه افراد . این ژنوت)3جدول (صفت مشاهده شد

کند. به طور کلی طعم و مزه سیب بر اساس ترش( اسیدیته) و میهبوده و متغیر است، اما بازارپسندي میوه قابلیت پذیرش آن را توجی
میوه توازن بین دو مزه ترش و شیرین مالك اولیه بازار پسندي میوه قرار شیرین بودن تعریف می شود. به هر حال صرف نظر از عطر 
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طعم و دیگر خصوصیات داخلی از عواملی هستند که در گزینش و عادت خرید مصرف کنندگان داراي نقش تعیین کننده و گیرد.می
Miller)( مهمی هستند et al., 2005. اظهار شده است که سفتی بافت به عنوان عامل اصلی و اولویت کیفیت خوراکی در مورد قابلیت

Harker(رود پذیرش مصرف کننده در ایاالت متحده امریکا به شمار می et al., 2008.(

ارزیابینتایج حاصل از مقایسه میانگین صفت هاي مختلف حسی میوه در ارقام و ژنوتیپ هاي مختلف مورد-2جدول

قابلیت پذیرش کلیبافت میوهترشی میوهشیرینی میوهطعم میوهعطر میوهژنوتیپ/رقم
M-N10a00/81a00/84ab00/74cd00/38a50/85a00/84
GO-N3ab00/78abc50/76bc50/66ghi00/13bc50/74ab00/80

DO-P-SHabc50/73cdef50/70ab50/73hi50/7ab50/77bcd00/74
-SHH1abc00/73bcde00/73ab50/72fg50/22bcde50/69bcd00/72

M-N8abc00/72bcd50/74de00/58gh00/15bcd00/72bc50/75
Galabcd00/69abc00/78ab00/71ef00/28ab50/78ab00/80
T-R1cde50/66ab00/79ab00/71hi00/6ab50/78ab50/79
SBAcdef50/64efgh00/66cd50/62b50/49bcde0/68cde50/70

Goldendefg50/59hi00/50a50/72hi00/7ab00/78bc50/75
S-O-Gefg00/59ghi50/60de00/57de50/36bcde0/71def00/66

B-K-KHefg50/58ghi00/62abc50/68i00/4bcd00/74bcd50/72
ME5efgh50/56fghi50/62abc00/68bc00/47abc50/75cdef00/69

MD_N2fgh00/56i00/50cd50/62fg00/21de00/64f00/62
SH-Rgh00/54fghi00/63e00/52cd50/39e50/61ef50/63
SSBgh00/52i50/57ab50/72b50/55cde00/66f00/62

KH-1gh00/51defg00/68de00/57fg00/22ab50/76cdef50/69
T5h50/46i50/54f50/36a50/67bcd00/74f50/61

میانگین هاي با حروف مشابه از لحاظ آماري اختالف معنی داري ندارند.

مبستگی صفت هاي مختلف حسی نشان داد که بین اغلب صفت هاي مورد ارزیابی همبستگی معنی داري وجود دارد مخصوصاً نتایج ه
صفت قابلیت پذبرش کلی میوه که ضریب همبستگی بسیار باالیی با تمامی صفت هاي مورد ارزیابی داشت به طوري که با صفت هاي 

وه همبستگی مثبت معنی داري با ضریب همبستگی باالیی نشان داد ولی با صفت ترشی میوه عطر میوه، طعم میوه، شیرینی میوه و بافت می
. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص )3جدول ()R=-546/0(همبستگی منفی معنی داري در سطح احتمال پنج درصد نشان داد 

البته باید توجه داشت که ذائقه است که برایند صفت هاي حسی مختلف مورد ارزیابی در نهایت باعث پذیرش کلی یک رقم می گردد. 
تمایل به انتخاب افراد آزمون گر نیز در این زمینه تاثیر گذار می باشد به طوري که در این تحقیق افرادي که در آزمون شرکت داشتند
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با همه این احوال به نظر می رسد که در نهایت پذیرش کلی ولیمیوه هاي شیرینتر داشتند و صفت ترشی از نظر آنها خیلی مطلوب نبود.
حاصل برایند تمامی صفت هاي حسی می باشد. 

صفت هاي مورد استفاده در آزمون حسیضرایب همبستگی بین -3جدول

بافت میوه ترشی شیرینی طعم عطر صفت
**852/0 طعم

ns433/0 *557/0 شیرینی
*502/0- ns386/0- ns466/0- ترشی

ns284/0- ns362/0 *573/0 ns457/0 بافت
**766/0 *546/0- *583/0 **876/0 **831/0 قابلیت پذیرش کلی

به ترتیب معنی داري در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و عدم معنی داريns، * و **
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Two years sensory analyze of some promising genotypes and commercial cultivars of apple

M. Dodangeh*1, D. Hassani2, S. Kalantari3

*Corresponding author: maryamdodangh@yahoo.com

Abstract

Due to the important effect of sensory characters in acceptance of apple fruits by consumers, at this study
sensory characters of apple fruits (perfume, flavour, sweetness, sourness, texture and general acceptance)
in 15 promising genotypes (ME5, KH-1, SSB, DO-P-SH, SBA, SH-R, H1-SH, GO-N3, MD-N2, S-O-G,
M-N10, M-N8, B-K-KH, T-R1 and T5) and two commercial cultivars (Golden delicious and Gala) were

evaluated for two years after harvest. Results showed that effect of year were significant in probability
level of one percent for fruit flavour and sweetness and in probability level of five percent for general
acceptance. Effects of cultivar/genotype also were significant in probability level of one percent for all
sensory characters. Results of mean comparison showed in year 2013, flavour, sweetness and general
acceptance (with 66.05, 63 and 73.23 %, respectively) were higher than year 2012. Among cultivars and
genotypes, Golden delicious had highest sweetness and Genotype T5 showed highest sourness (75.5 and
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67.5 %, respectively). Genotype M-N10 had highest fruit perfume, fruit flavour, fruit texture and general
acceptance between evaluated cultivars and genotypes (with scores 81, 84, 85.5 and 84 %, respectively)
and selected as a best genotype by sensory characters.

Key words: Apple, sensory characters, general acceptance, promising genotype, year
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