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 چکیده

تبدیل آب انگور به شیره )دوشاب( روشی است که  .انگور یکی از محصوالت مهم باغی در دنیا محسوب می شود

قیق ویژگی های عالوه بر تنوع بخشی، باعث مهار فساد محصول و افزایش ماندگاری آن می شود. در این تح

نتایج با استفاده از نرم  فیزیکوشیمیایی شیره اولیه اندازه گیری شد. آزمایشات در مرکز تحقیقاتی طرق انجام گرفت.

 P) درصد 1 ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال نگینتجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میا SPSS افزار

زه گیری شده شامل میزان رطوبت، خاکستر، بریکس، میزان قند، اسیدیته، پارامترهای  اندا شد.انجام   (0/05>

PH بدست آمد.  001/1و  33/1، 20/2، %33/37، 03/30، %0/1، %31/31، میزان پروتئین بود که به ترتیب برابر با 

 ، اسیدیته، رطوبتPHکلید واژه: شیره انگور، 
 

 

 مقدمه

رزش افزوده انگور تولیدی و کاهش ضایعات تولید، موضوع انگور و با توجه به این جایگاه به منظور افزایش ا

فراروده های جانبی آن و بررسی مشکالت مربوطه از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به حجم تولید و 

ضرورت حفظ کیفیت محصوالت فراروی شده در زمان رسیدن محصول به دست مصرف کننده، بهینه سازی فرایند 

، شیره، سرکه، آب میوه و کنسانتره توجه بیشتری را می طلبد. رفع مشکالت مربوط به صنعت تولید کشمش

فرآوری انگور باعث افزایش ارزش افزوده و حفظ سرمایه های بخش کشاورزی و افزایش توان تولید در بخش 

 (.1390کیاو همکاران،حاتمیکشاورزی خواهد شد)

)شیره انگور(   انگور کنسانتره به توسط تبدیل آن آبی فعالیت کاهش انگور نگهداری و فرآوری های روش از یکی

 یا ای بدنه تک در اواپراتورهای تبخیر سپس و معکوس اسمز با مقدماتی یا تغلیظ ها کننده تبخیر بوسیله که است

های ، تحت شرایط خأل یا بدون آن، بدون افزودن شکر یا افزودنی ٪02-72تا درجه بریکس باالی ای بدنه چند

رشد  کردن کند و آبی فعالیت برکاهش عالوه میوه آب ( . تغلیظ1390کیاو همکاران،حاتمیگیرد ) می انجامدیگر 

 افزایش را فراورده ماندگاری مدت و شود می نیز و انبارمانی نقل و حمل های هزینه کاهش باعث میکروارگانیزم ها

 تولید ایران در دیرباز از گیرد می انجام و پیوسته صنعتی امالک شیوه به که انگور کنسانتره تولید کنار در .می دهد

روش های نقل شده از   بر تکیه با و بوم مرز این مردم . است بوده متداول سنتی شیوه به انگور )دوشاب( شیره

 ورفصلی انگ و پذیر فساد اولیه ماده از منطقه، همان خاک از نسلی به نسل دیگر و به صورت تجربی با استفاده

 شاید . آوردند می پدید طوالنی ندگاری ما مدت با مختلف و دارویی خواص با ،توام بخش انرژی ای فراورده

 و تولید حین در بهداشتی های گرفت نارسایی انگور شیره تولید سنتی شیوه به توان می که مهمترین ایرادهایی

 نیمه به سنتی شیوه بنابراین تغییر . است تولید بهر هر در محصول کیفیت توجه تغییرات قابل و بندی بسته
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 مورد خاک آنالیز شیمیایی و منطقه هر اسیدیته انگورهای ویژه به و شیمیایی فیزیکی خواص به توجه با صنعتی

  .(1390پور و کلباسی، توکلیامری ضروری و در دست اقدام است ) استفاده

اسیدهای آلی و عو A B1،, C , B2دنی ویتامین های ,شیره ی انگور حاوی مقادیر باالیی قند طبیعی، مواد مع 

امل آنتی اکسیدانی است، به همین جهت نقش تغذیه مهمی در گروه های سنی مختلف مخصوصاً کودکان و 

ورزشکاران دارد. شیره ی انگور به دلیل داشتن مقدار باالی مونوساکاریدهای قابل هضم سریع در بدن جذب می 

کسانی که بر اثر یک بیماری طوالنی یا عمل جراحی ضعیف شده اند بسیار مفید است. شود. به همین جهت برای 

این فرآورده منبع خوبی از عناصر ضروری بدن از جمله مس، روی و آهن می باشد به گونه ای که آهن موجود در 

 arselan etal, 2005  ،Üstun andشیره ی انگور می تواند در درمان افراد مبتال به آنمی مناسب باشد)

Tosun, 1997.) 

 دیگ . شود می انجام مسی دیگ درچهار که انگور است آب تغلیظ و جوشاندن ، شیره تولید ی مرحله آخرین

 دیگ درون به خاک نشین شدن ته از حوضچه پس در تولیدی خام انگور آب و میشود نامیده "گل جوش" اول

 و جوشیدن از پس فسیلی می جوشد.  سوخت های یا چوب سوختن از حاصل حرارت اثر و در هدایت "گل جوش"

 . آید جوش به می شود تا داده حرارت دوباره و شده منتقل " شیره دیگ" یا دیگ دوم به انگور آب ، شدن سرد

 آب مواد نامناسب جداسازی و بیشتر شدن صاف موجب جداگانه در دودیگ انگور آب مجدد باجوشاندن واقع در

 محصول سرد تا کنند می صبر شیره دیگ در انگور آب از جوشیدن بعد و کند می فراهم را خاک با همراه انگور

 نیم دو به را شیره دیگ در تولیدی انگور آب دراثر جوشاندن، محصول شدن آلود کف دلیل به مرحله این در . شود

 شدن سرریز از یریجلوگ برای . هدایت می نمایند چهارم دیگ درون به نیمی و سوم دیگ درون به کرده، نیمی

 شدن سرریز و کردن کف از تا اضافه می کنند کف ضد ماده چربی( به عنوان داشتن )بدلیل کمی گردو مقدار شیره

 و باعث رفته پایین در دیگ شیره سطح باشد زیاد گردو مقدار کند. اگر جلوگیری حرارت دادن نتیجه در شیره

 فصل پایان تا و ی متعدد بهرها در فرایند این  .شود می یتولید شیره و سوخته شدن حد از بیش دیدن حرارت

 پر خاک نرم با را مسی و دیگهای ها حوضچه معموالً  شیره تولید خاتمه فصل در . شود می تکرار انگور برداشت

 (.1390امیدبخش و همکاران،نشود ) فرسودگی و آسیب دچار آینده سال تا که میکنند

 

 هامواد و روش

 ه انگور مایعتهیه محلول شیر

شیره انگور به صورت آماده از بازار خریداری شد. برای تعیین شاخص های اولیه به صورت دقیق، درصد رطوبت ، 

 و پروتئین آن اندازه گیری و ثبت شد.  pHخاکستر، بریکس ، قند، اسیدیته،  

 شیمیایی شیره انگور تعیین ویژگی های فیزیکی

 گیری میزان رطوبتاندازه

و پس از خنک شدن در دسیکاتور  در آون خشک قبالً ظرف بوته چینی )که یک در انگور  شیره گرم 2 حدود

 در ساعت 0-3شده بود( وزن شد. سپس این پتری حاوی شیره انگور بمدت  توسط ترازوی دیجیتالی دقیق وزن

و سپس وزن گردید، ( قرار داده شد، در نهایت از آون خارج و در دسیکاتور خنک c±˚ 121دمای ) در آون یک

 یافت. مقدار رطوبت از طریق معادله زیر محاسبه گردید. فرآیند خشک کردن تا رسیدن به وزن ثابت ادامه 
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 3Wمجموع وزن شیره و ظرف قبل از خشک کردن و  2Wوزن ظرف خالی،   1Wدرصد رطوبت،  Mکه در آن 

بار  3جهت گرفتن نتایج هماهنگ تر آزمایش  .باشندمی گذاری آون از بعد ظرف شیره خشک شده و وزن مجموع

 (.1373خسروشاهی، تکرار شد )

 اندازه گیری میزان خاکستر

و پس از خنک شدن در دسیکاتور  در آون خشک قبالً  کهگرم از نمونه غذا به دقت درون بوته چینی  3- 2مقدار 

شعله چراغ گاز تا تبدیل نمونه به زغال ، وزن شد. بوته ابتدا بر روی شده بود توسط ترازوی دیجیتالی دقیق وزن

 C° 112حرارت داده شده و سپس به کوره الکتریکی انتقال یافته و یا از همان ابتدای کار درون کوره الکتریکی 

قرار داده شد و تا حصول خاکستر سفید رنگ درون کوره باقی ماند. سپس بوته به همراه خاکستر آن در دسیکاتور 

 وزین گشت.خنک شده و دوباره ت

 مقدار خاکستر کل را بر حسب درصد نمونه اولیه بیان نموده و به روش زیر محاسبه می کنند.

Total ash % =  

مجموع وزن شیره و بوته پیش از تبدیل به  2Wوزن بوته خالی،   W1مقدار خاکستر کل،  total ashکه در آن 

جهت گرفتن نتایج  .باشندمی گذاری و خاکستر سازی آون از بعده خاکستر شیره و بوت وزن مجموع 3Wخاکستر و 

 (.1373خسروشاهی، بار تکرار شد ) 3هماهنگ تر آزمایش 

 اندازه گیری بریکس یا کل مواد جامد قابل انحالل

ضریب شکست نور شیره به عنوان شاخصی از کل مواد محلول آن توسط رفراکتومتر اندازه گیری شد. جهت گرفتن 

 بار تکرار شد. 3هماهنگ تر آزمایش  نتایج

 آینون( -اندازه گیری قند به روش احیا مس )لین 

برای اندازه گیری محتوای قند شیره انگور از روش حجمی و احیای محلول سولفات مس قلیایی به اکسید مس 

حیای حجم قرمز رنگ استفاده شد. روش آزمایش عبارت است از اندازه گیری حجم محلول قندی الزم برای ا

معینی از مخلوط محلول فهلینگ در مجاورت متیلن بلو به عنوان شناساگر. به منظور جلوگیری از تاثیر اکسیژن، 

 آزمایش در حالت جوش کامل انجام می گیرد.

 122گرم از شیره انگور را درون یک بشر وزن کرده و به آن حدود  1الی  2به منظور تهیه محلول نمونه، ابتدا مقدار 

لی لیتر آب گرم افزوده شد. بشر به خوبی هم زده شد تا مواد قندی به خوبی محلول گردند.  سپس این محلول می

میلی لیتری صاف شده و به حجم رسانیده شد. در صورت استفاده از این محلول برای  012به درون یک بالن ژوژه 

 تیتر سنجی، مقدار قند احیا به دست می آید.

 ند کل از رابطه زیر استفاده می شود:برای محاسبه مقدار ق

 
 

وزن شیره استفاده شده بر حسب گرم است  Wحجم محلول قندی مصرفی پس از هیدرولیز و  Tکه در آن 

 (.1373خسروشاهی، )

 اندازه گیری اسیدیته قابل تیتراسیون بر حسب اسید تارتاریک

ید سیتریک و مالیک و تارتاریک با خنثی سازی و مقدار اسیدهای آلی نسبتاً ساده موجود در شیره انگور نظیر اس

میلی لیتر از شیره داخل یک  01تیتراسیون توسط بازهای قوی مثل هیدروکسید سدیم اندازه گیری شد. حدود 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

                                                                                 

                                                                                  

   
 

212 

 

 

 

های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیداشت و پس از برداشت محصوالت کشاوربر  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

میلی لیتری منتقل  122میلی لیتر از این عصاره صاف شده درون بالن ژوژه  12بشر خشک و تمیز صاف گردید. 

 12در نهایت  انی با آب مقطر به خوبی هم زده شد تا شیره در آن یکنواخت حل شود.شده و پس از به حجم رس

میلی لیتر رسانیده  02میلی لیتر از عصاره صاف رقیق به ارلن مایر منتقل شده و حجم آن با آب مقطر به حدود 

موالر تا  1/2سدیم میلی لیتر فنول فتالئین با کمک پیپت به آن افزوده شده و با محلول هیدروکسید  3/2شد. 

 بار تکرار شد. 3نقطه پایانی صورتی کمرنگ تیتراسیون انجام شد. جهت گرفتن نتایج هماهنگ تر آزمایش 

 موالر مصرفی برابر است با: 1/2اسیدیته بر حسب اسید تارتاریک و مقدار هیدروکسید سدیم 

 
 

وزن مولکولی تقریبی اسید  112ی، موالر مصرف 1/2میانگین مقدار محلول هیدروکسید سدیم  Tکه در آن 

 (.1373خسروشاهی، تارتاریک است )

  pHاندازه گیری 

 متر دیجیتالی استفاده شد.pHبرای این کار از 

 اندازه گیری ازت و پروتئین به روش کلدال

ضرب در روش کلدال کل ازت موجود در ماده غذایی اعم از ازت پروتئینی، آمینی و ... اندازه گیری شده سپس با 

گرم از شیره انگور را به دقت وزن  3-1آن در ضریب تبدیل مناسب، مقدار پروتئین غذا به دست می آید. حدود 

 کرده و به لوله هضم افزودیم.

دقیقه در دستگاه هضم  32عدد قرص کاتالیزور کلدال و اسید سولفوریک غلیظ به آن افزوده شده و لوله به مدت  0

سانتی گراد گرم شده بود، قرار گرفت تا رنگ محلول شفاف گردد. پس از هضم لوله از  درجه 202که قبالً تا دمای 

اجاق هضم خارج شده، سرد گردیده و با آب رقیق شد. لوله به همراه نمونه هضم شده و رقیق شده در دستگاه 

خروجی مبرد قرار  میلی لیتر اسید بوریک )حاوی شناساگر( در قسمت 01تقطیر قرار گرفته و یک ارلن مایر حاوی 

دقیقه تقطیر گشت. محلول بورات آمونیوم تشکیل شده با اسید  2گرفت. مواد قلیایی وارد لوله هضم شده و به مدت 

 موالر تا تشکیل رنگ خاکستری متمایل به ارغوانی تیتر شد. 1/2سولفوریک یا اسید کلریدریک 

 ت:میزان ازت و در نتیجه پروتئین غذا به روش زیر محاسبه گش

 وزن غذا بر حسب گرم / A × 0.14 = %ازت موجود 

 ازت در پروتئین / % ازت = % پروتئین× % 122

موالر مصرفی در تیتراسیون بر حسب میلی لیتر و درصد  1/2عبارت است از حجم اسید کلریدریک  Aکه در آن 

 (.1373خسروشاهی، است ) 13ازت در پروتئین مفروض برای شیره انگور نیز 

 

 و بحث نتایج

 نتایج حاصل از اندازه گیری درصد رطوبت

آمده است. به دلیل متغییر بودن وزن بوته های  1نتایج حاصل از تکرارهای آزمون اندازه گیری رطوبت در جدول 

خالی از میانگین گیری کلی اجتناب شده )ایجاد خطا در اندازه گیری( و فقط میانگین درصد رطوبت محاسبه شده 

 .تبیان گشته اس
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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

 تکرار آن 3: درصد رطوبت اندازه گیری شده از نمونه شیره انگور اولیه به همراه 1جدول

 تکرارهای 

 آزمون

وزن بوته و  وزن بوته خالی وزن نمونه

نمونه قبل از 

 آون گذاری

وزن بوته و 

نمونه بعد از 

 آون گذاری

درصد رطوبت 

 محاسبه شده

 % 01/31 گرم 13/17 گرم 31/19 گرم 32/12 گرم 97/2 تکرار اول

 % 10/31 گرم 23/10 گرم 01/02 گرم 02/11 گرم 21/1 تکرار دوم

 % 00/31 گرم 12/13 گرم 00/17 گرم 92/10 گرم 92/2 تکرار سوم

 % 31/31 - - - - میانگین کل

 

 نتایج حاصل از اندازه گیری خاکستر کل

آمده است. به دلیل متغییر بودن وزن بوته های  0دازه گیری خاکستر در جدول نتایج حاصل از تکرارهای آزمون ان

خالی از میانگین گیری کلی اجتناب شده )ایجاد خطا در اندازه گیری( و فقط میانگین درصد خاکستر محاسبه شده 

 بیان گشته است.
 تکرار آن 3شیره انگور اولیه به همراه  : درصد خاکستر اندازه گیری شده از نمونه2جدول

تکرار های 

 آزمون

وزن بوته و  وزن بوته خالی وزن نمونه

نمونه قبل از 

 آون گذاری

وزن بوته و 

نمونه بعد از 

 آون گذاری

درصد 

خاکسترمحاسبه 

 شده

 %023/1 گرم 93/31 گرم 03/33 گرم 02/31 گرم 99/2 تکرار اول

 % 790/1 گرم 03/32 گرم 73/31 گرم 72/32 گرم 20/1 تکرار دوم

 % 023/1 گرم 03/31 گرم 73/33 گرم 72/31 گرم 99/2 تکرار سوم

 %022/1 - - - - میانگین کل

 

 ( همخوانی دارد.1309نتیجه این قسمت با پژوهش های پیشین توکلی پور و همکارش )

 ور، قند و پروتئین شیره انگpHنتایج حاصل از اندازه گیری اسیدیته، بریکس، 

مقدار قند کل و  pHنتایج حاصل از آزمون ها و محاسبات انجام شده برای مشخص کردن بریکس، اسیدیته، 

 آمده است. 3پروتئین شیره انگور اولیه در جدول 

 
 : برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی اندازه گیری شده برای شیره انگور اولیه3جدول 

 میانگینمقدار  ویژگی

 03/30 بریکس

 % 33/37 (g/ 100gقند کل )

 20/2 اسیدیته )% اسید تارتاریک(

pH 33/1 

 001/1 پروتئین
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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

( 0222ک و همکاران )سیمس( و 0221(، باتو  )1309نتایج این قسمت با کارهای پیشین توکلی پور و کلباسی )

 همخوانی دارد.

 

 منابع
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