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  بارگاه هاي بهداشتی براي تهیه کشمش

و مهرنوش  4، ولی اله رسولی3، مجید گل محمدي2، محمدعلی نجاتیان1محمد فدایی اقدم

  5میرزایی

  محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -1

  پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین استادیار -2

  اعضاي هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین -5و  4، 3

  

  چکیده

نوع بارگاه  8به منظور تولید کشمش بهداشتی، دو رقم انگور (بیدانه سفید و عسگري ) در داخل 

کاهگلی) در ایستگاه تحقیقات فالح، کالیفرنی، خانه باغ، بتنی و  یونانی، آذربایجان، نورین،کشمش (

بلوکهاي کامل قالب آزمایش فاکتوریل با پایه در  طرحاین  انگور تاکستان تحت مطالعه قرار گرفتند.

در چهار تکرار در دو سال به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که بارگاه هاي بهداشتی بخوبی قادر  تصادفی

شمش بهداشتی و بازارپسند با حفظ صفات کیفی کشمش می باشند. بهترین نوع بارگاه از نظر به تولید ک

کیفیت کشمش تولیدي به ترتیب عبارتند از بارگاه هاي خانه باغ، کالیفرنی، نورین، یونانی، فالح، بتنی، 

 صرفه به مقرون) هاي هزینه به منافع نسبت از B / C( اقتصادي هاي ارزیابی در اما آذربایجان و کاهگلی

 ،)03/7( کالیفرنیا ،)1/7( بتنی ،)3474/7( آذربایجان بارگاه هاي: از عبارتند B / C بارگاه از نظر نوع ترین

   ).2/1( کاهگلی و) 699/2( باغ خانه ،)38/4( فالح ،)4/47( نورین ،)52/4( یونانی

.  

  ، بارگاه هاي کشور، کشمش، تاکستانارزیابی واژه هاي کلیدي:

  

  مقدمه

  ها بوده تا بدین وسیله امکان  خشک کردن محصوالت کشاورزي از دیر باز مورد توجه انسان

داري طوالنی مدت محصوالت کشاورزي، حمل ونقل و انبارداري راحت آنها را از طریق کاهش نگه

فصول توان در حجم مواد غذایی فراهم آورند. انگور از جمله  میوه هایی است که با تبدیل آن می

این  مختلف سال از فرآورده هاي آن نظیر آب انگور، آب غوره، سرکه، شیره، کشمش و... استفاده نمود.

هاي متعدد می باشند که نقش مهمی در فراورده ها داراي انواع مواد معدنی، قندها، اسید ها و ویتامین

. استان قزوین با سطح زیر )1370تغذیه و سالمت جامعه و نیز اقتصاد کشور دارد (تفضلی و همکاران،

تن انگور در مقام اول تولید انگور و کشمش قرار دارد.هر  327090هکتار و تولید حدود  32950کشت 
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)، یکی از 1389تن صادرات ساالنه (اداره کل آمار و اطالعات،  95000چند که کشمش، با بیش از 

، عملکرد و راندمان تبدیل انگور به باشد ولی کاهش کیفیتمهمترین اقالم صادرات خشکبار ایران می

هاي مناسب  و عوامل موثر در مرغوبیت کشمش کشمش به دالیل مختلفی از جمله عدم استفاده از روش

و عدم رعایت موازین بهداشتی در تهیه کشمش، موجب کاهش عملکرد و نیز کاهش صادرات آن در 

جه به عوامل و شرایطی که در افزایش عملکرد ). از اینرو تو1377سالهاي گذشته گردیده است (نجاتیان، 

باشد. عوامل متعددي از جمله رقم، تبدیل انگور به کشمش و بهبود کیفیت کشمش الزم و ضروري می

رنگ، اندازه، قند، طعم، پاکی و تمیزي پوست، لطافت و نحوه تبدیل انگور به کشمش (آفتابی یا تیزابی) 

آیند. این عوامل موثر در فرآوري کشمش مرغوب بشمار می و زمان برداشت محصول بعنوان مهمترین

تحقیق به یکی از مهمترین عوامل موثر در تولید کشمش مرغوب، یعنی نحوه تبدیل انگور به کشمش 

  .پردازد، تا بهترین نوع بارگاه تهیه کشمش در منطقه تاکستان تعیین گرددها میدربارگاه

  

  مواد و روش ها

  اوضاع اقلیمی شهرستان تاکستان  و جغرافیاییموقعیت  - الف

  و عرض جغرافیایی 30/49°شهرستان تاکستان در شمال غربی ایران و در طول جغرافیایی

از جنوب به  ،از غرب به ابهر ،از شمال غربی به رودبار ،قرار گرفته و از شمال شرقی به قزوین 03/36 °

متر و  1250. ارتفاع از سطح دریا بطور متوسط ستهم مرز ازهرا  بوئین اهمدان و از جنوب شرقی ب

شهرستان تاکستان از نظر آب و هوایی به دو منطقه کوهستانی . باشد کیلومتر مربع می 4540مساحت آن 

هاي هاي سرد و تابستانمنطقه کوهستانی با زمستانرا شود که بیشترین محدوده  و نیمه بیابانی تقسیم می

در  باشد.با بیشترین بارش در پاییز و زمستان می متر میلی 220ط بارندگی دهد. متوس معتدل تشکیل می

، بوده گراد درجه سانتی 42گراد و حداکثر آن  درجه سانتی -23حداقل دماي ثبت شده برآوردي سی ساله 

متر و تعداد روزهاي یخبندان،  میلی 1800متوسط تبخیر سالیانه  در سال،% 52میانگین رطوبت نسبی با 

  روز است. 65

  روش تحقیق –ب 

ها جهت تهیه و فرآوري کشمش از ارقام انگور بیدانه سفید بمنظور بررسی و ارزیابی انواع بارگاه

ایستگاه تحقیقات هاي مورد نیاز در و عسگري، این آزمایش در منطقه تاکستان اجرا شد. ابتدا انواع بارگاه

) بصورت آزمایش RCBDانگور تاکستان احداث شد. این تحقیق در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی (

بتونی، آذربایجان، یونانی، فالح، نورین ابهر، خانه باغ، نوع بارگاه ( Aتکرارکه فاکتور  4فاکتوریل با 

م بیدانه سفید و عسگري) در دو سطح رقنوع رقم انگور ( Bسطح و فاکتور 8کالیفرنی و روش سنتی) در 

کیلو گرم، براي  4الی  5/3طی دو سال اجرا گردید. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل انگور به کشمش بین 
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) TSSکیلوگرم  انگور در نظر گرفته شد و در زمان رسیدن میوه، میزان قند ( 4هر واحد آزمایشی مقدار 

(بهترین موقع  درصد 23شد و وقتی که میزان قند آنها به حدود  حبه ها با دستگاه رفرکتومتر اندازه گیري

هاي انگور برداشت شد و ) رسید، خوشه1382(نجاتیان،  براي چیدن خوشه ها انگور براي تهیه کشمش)

لیتر آب) به  50کیلو گرم کربنات پتاسیم، یک لیتر روغن استرالیایی و  3سپس در محلول تیزابی (مخلوط 

فرو برده و بعد در داخل بارگاه ها قرار گرفتند. ضمنأ براي بارگاه کالیفرنی، خوشه هاي ثانیه  30مدت 

کیلوگرم گوگرد براي یک تن  3ساعت در معرض دود گوگرد ( 4انگور بعداز عمل تیزاب به مدت 

 انگور) قرار داده شدند.

انتخاب و مدت  نمونه 4پس از تبدیل شدن انگور به کشمش در هر بارگاه از هر واحد آزمایشی 

  الزم براي تبدیل انگور به کشمش و صفات کمی وکیفی کشمش به شرح زیر اندازه گیري شدند: زمان

قهوه اي  ، 4خرمایی= ،5سبز تیره= ،6سبز= ،7سبز روشن=( با تعیین رتبه براي رنگ هاي مختلف رنگ :

 ).1376) انجام شد (فسیحیان ،1قهوه اي تیره= ،2قهوه اي= ، 3روشن=

حبه از آنها  100درصد رسید، تعداد  16وقتی که رطوبت حبه هاي انگور به  دانه کشمش: 100وزن 

  شمارش و توزین گردید.

:  صفاتی مثل اندازه کشمش، یکنواختی اندازه دانه هاي کشمش ، رنگ ویکنواختی میزان بازار پسندي

  ). 1382رنگ ، بافت و طعم کشمش و ... تعیین گردید (نجاتیان، 

  و 3متوسط=   ،1ریز= ( با تعیین رتبه براي اندازه هاي مختلف کشمش :دانه هاي کشمش اندازه

 ) صورت گرفت.5درشت= 

 )1سفت= و 3کمی سفت=  ،5متوسط=  ،7نرم=هاي مختلف کشمش( با انتخاب رتبه براي بافت :بافت

 انجام شد.

) انجام 1متوسط= و 3خوب=  ،5خیلی خوب=هاي مختلف کشمش (با تعیین رتبه براي طعم طعم:

  گردید.

  

  

  

  

  

 

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 24                                                                                 1391شهریور  27    تاکستان -اولین جشنواره ملی انگور استان قزوین

 

  انواع بارگاه هاي کشمش

  

  

  

  

  

   

        

  

  بارگاه آذربایجان :2عکس شماره                     : بارگاه یونانی                   1عکس شماره         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  : بارگاه فالح 4عکس شماره                                            :   بارگاه نورین  3عکس شماره 
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  : بارگاه خانه باغ    6عکس شماره       : بارگاه کالیفرنی                     5عکس شماره         

  

  

           

  

  

  

  

          

  

  : بارگاه کاهگلی 8عکس شماره                        :بارگاه بتنی              7عکس شماره        

  

و  SPSSپس از پایان آزمایش در سال اول و دوم تجزیه و تحلیل مرکب با استفاده از نرم افزار 

  . مقایسه میانگین ها به روش دانکن براي صفات مذکور انجام شد
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   نتایج

نشان  1مختلف  کشمش در جدول هاي نتایج تجزیه واریانس صفات کشمش تولیدي در بارگاه

  داده شده است.

  

  

 کشمش  مختلف هاي بارگاه در تولیدي کشمش صفات واریانس تجزیه نتایج. 1 جدول

  

ns  ، 1معنی دار در سطح آماري  **%، 5معنی دار در سطح آماري  *عدم معنی داري%  

  

  دانه کشمش 100وزن 

  % 1دانه کشمش در سطح احتمال  100بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر نوع رقم روي وزن 

همچنین اثرات متقابل رقم و سال  دار بود.% معنی1هاي مختلف در سطح احتمال دار شد. اثر سالمعنی

دار بود به طوریکه در رقم بیدانه سفید در سال اول  دانه کشمش معنی 100% در وزن 1در سطح احتمال 

گرم بود و در رقم عسگري در سال اول  2/24گرم و در سال دوم  47/26دانه کشمش  100میانگین وزن

دانه کشمش در رقم عسگري در هر  100نگین وزن گرم بود. در کل میا 3/45گرم و در سال دوم  95/34

  ).1دو سال بیشتر از رقم بیدانه سفید بود (جدول شماره 

  

   

منبع 

  تغییرات

درجه 

  آزادي

 100وزن 

  دانه کشمش

اندازه 

  کشمش

یکنواختی 

اندازه 

  کشمش

رنگ 

  کشمش

یکنواختی 

رنگ 

  کشمش

بافت 

  کشمش

طعم 

  کشمش

نسبت انگور 

  به کشمش
  راندمان

  7  بارگاه
007/19  ns 

 

781/1 ** 

 

888/9 ** 

 
031/8  ** **638/5  **103/7  567/17 ** ns185/0  261/248 ns 

474/7002  1  رقم ** 781/357 ** **031/9  18 ** 128/11 * 531/19 ** 031/7 * 822/3 ** 338/495  ns 

148/16  7  رقم× بارگاه    ns 853/1 ** 
ns 460/2  

  

536/3  

**  
ns 424/2  ns  690/1  ns460/2  097/0 ns 103/216  ns 

666/523  1  سال ** 281/0  ns 281/0  ns 2 ns ns  531/1  031/7 * 031/0  ns ** 3/6  03/1075 * 

411/15  7  سال× بارگاه   ns 0,067 ns ns 567/1  036/10 ** *817/3 603/4 ** 888/1  ns 336/0 ns 051/118  ns 

494/1274  1  سال× رقم  ** 781/0 * 031/0   ns 781/13 ** ns 781/3 531/2  ns *281/5  **  056/3  ns 859/334  

رقم × بارگاه 

  سال× 
7  085/5  ns 519/0   ns 

031/ 1  

ns  
174/3 * 924/1 ns 

674/1  

ns 
567/0  ns 686/0 ** 379/229  ns 

  015/167  166/0  284/1  431/1  817/1  234/1  745/2  420/0  136/10  90  اشتباه

cv   73/9  17/24  51,23  66/25  71/36  62/24  92/41  13/11  51/44  
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  .اثر متقابل بارگاه و رقم روي صفات مختلف کشمش2جدول 

  رنگ کشمش  اندازه کشمش  تیمار ها

  بیدانه سفید

  d1  ab75/5  یونانی

  ab25/4  bcdef12/4  آذربایجان

  d1  acde62/4  نورین

  ab75/4  abcde5/4  فالح

  d1  abcdef25/4  کالیفرنی

  a5  a87/5  خانه باغ

  d25/1  abcd0/5  بتنی

  ab25/4  def50/3  کاهگلی

  عسگري

  d1  cdef75/3  یونانی

  ab75/4  abcde50/4  آذربایجان

  d1  def37/3  نورین

  b4  abcdef25/4  فالح

  d1  abcde75/4  کالیفرنی

 c3  abc25/5  خانه باغ

  d1  ef12/3  بتنی

  a5  f62/2  کاهگلی

LSD  76/0  46/1 

  

  سال روي صفات مختلف کشمش× اثر رقم . 3جدول 

  تیمارها
دانه  100وزن 

  کشمش
  طعم کشمش  رنگ کشمش  اندازه کشمش  وزن کشمش

نسبت انگور به 

  کشمش

  سال اول
  c47/26  a1293  b1  b25/4  ab68/2  b108/3  بیدانه سفید

  b95/34  b1079  a5/4  b156/4  ab75/2  a762/3  عسگري

  سال دوم
  d20/24  b1059  b06/1  a156/5  b25/2  a860/3  بیدانه سفید

  a30/45  b1033  a25/4  b750/3 a12/3  a897/3  عسگري

LSD  095/2 30/71  382/0  09/1  74/0  268/0  
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  سال روي صفات مختلف کشمش× اثر بارگاه .  4جدول  

  بافت کشمش  یکنواختی رنگ کشمش  رنگ کشمش  وزن کشمش  تیمار ها

  سال اول

  ab1210 abc5/4  bcd250/3  abcde5  یونانی

  abcd1135  bc125/4  ab5/4  abc5/5  آذربایجان

  ab1209  bc250/4  abcd5/3  bcde5/4  نورین

  abcd1143  abc375/4  cd750/2  bcde5/4  فالح

  abc1163  ab5/5  abc250/4  def4  کالیفرنی

  a1252  a6  a5  ab750/5  خانه باغ

  ab1211  c5/3  bcd250/3  abcde5  بتنی

  abc1165  d375/1  d2  f750/2  کاهگلی

  سال دوم

  d9/989  abc5  abcd5/3 abcd250/5  یونانی

  bcd1047  abc5/4  ab750/4  a6  آذربایجان

  cd1019  c750/3  abc750/3  abcde5  نورین

  bcd1060  abc375/4  abcd5/3  cde250/4  فالح

  d3/992  c5/3 abc4  ef750/3  کالیفرنی

  d995 abc125/5  abcd5/3  abc5/5  خانه باغ

  abcd109114  abc625/4  bcd250/3  abcd250/5  بتنی

  abc1168  abc750/4  abc4  ab750/5  کاهگلی

LSD 6/142  462/1  339/1  188/1  
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  رقم روي صفات مختلف کشمش× سال × اثر متقابل بارگاه  . 5جدول 

  

   

  نسبت انگور به کشمش  کشمشرنگ   تیمارها

  سال اول

  بارگاه یونانی
  abcde250/5  ef013/3  بیدانه سفید

  efgh750/3  abcdef678/3  عسگري

  بارگاه آذربایجان
  defgh4  cdef215/3  بیدانه سفید

  cdefgh250/4  abcde918/3  عسگري

  بارگاه نورین
  bcdef5  ef027/3  بیدانه سفید

  efgh5/3  abcdef660/3  عسگري

  بارگاه فالح
  bcdefg5/4  f933/2  بیدانه سفید

  cdefgh250/4  a383/4  عسگري

  بارگاه کالیفرنی
  defgh4  def122/3  بیدانه سفید

  a7  abcde925/3  عسگري

  بارگاه خانه باغ
  abc6  cdef173/3  بیدانه سفید

  abc6  cdef215/3  عسگري

  بارگاه بتنی
  defgh4  bcdef368/3  بیدانه سفید

  ghi3  bcdef310/3  عسگري

  بارگاه کاهگلی
  j250/1  ef010/3  بیدانه سفید

  ij5/1  abcd010/4  عسگري

  سال دوم

  بارگاه یونانی
  ab250/6  ab205/4  بیدانه سفید

  efgh750/3  abcde905/3  عسگري

  بارگاه آذربایجان
  cdefgh250/4  abc075/4  بیدانه سفید

  bcdefgh750/4  abcde880/3  عسگري

  بارگاه نورین
  cdefgh250/4  abcd033/4  بیدانه سفید

  fgh250/3  abcdef832/3  عسگري

  بارگاه فالح
  bcdefg5/4  abcd977/3  بیدانه سفید

  cdefgh250/4  abcdef622/3  عسگري

  بارگاه کالیفرنی
  bcdefg5/4  abcd997/3  بیدانه سفید

  hij5/2  abc073/4  عسگري

  خانه باغبارگاه 
  abcd750/5  abcde860/3  بیدانه سفید

  bcdefg5/4  ab200/4  عسگري

  بارگاه بتنی
  abc6  bcdef330/3  بیدانه سفید

  fgh250/3  ab148/4  عسگري

  بارگاه کاهگلی
  abcd750/5  bcdef405/3  بیدانه سفید

  efgh750/3  abcdef515/3  عسگري

LSD 561/1  758/0  
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  اندازه کشمش

% 1) اثر نوع رقم روي اندازه کشمش در سطح احتمال 1اساس نتایج تجزیه واریانس (جدولبر 

) و در رقم عسگري 03/1معنی دار شد. به طوري که میانگین رتبه اندازه کشمش در رقم بیدانه سفید (

) بود. بر این اساس اندازه کشمش انگور رقم عسگري درشت تر از اندازه کشمش انگور رقم 37/4(

دار داشت به طوري که % اختالف معنی1انه سفید بود و اثرات متقابل بارگاه و رقم در سطح احتمال بید

) مربوط به بارگاه خانه باغ و میانگین پائین 5در رقم بیدانه سفید میانگین باالترین رتبه اندازه کشمش (

د و در رقم عسگري میانگین ) به بارگاه هاي یونانی، نورین و کالیفرنی بو1ترین رتبه اندازه  کشمش (

) 1ترین رتبه اندازه کشمش  () مربوط به بارگاه کاهگلی و میانگین پائین5باالترین رتبه اندازه  کشمش (

) و همچنین اثرات متقابل رقم و سال 2مربوط به بارگاه هاي یونانی، نورین، کالیفرنی و بتنی بود (جدول 

که در رقم بیدانه سفید در سال اول  میانگین رتبه اندازه % معنی دار شد. به طوري 5در سطح احتمال 

) بود و در رقم عسگري در سال اول میانگین رتبه اندازه کشمش 06/1) و در سال دوم (1کشمش (

) بود. در کل میانگین اندازه کشمش در رقم عسگري در هر دو سال بیشتر از 25/4) و در سال دوم (5/4(

  رقم بیدانه سفید بود.

  کشمشرنگ  

دار شد % معنی1بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر نوع بارگاه روي رنگ کشمش در سطح احتمال 

% معنی دار شد و اثرات متقابل بارگاه و سال در سطح 1و اثرات متقابل بارگاه و رقم در سطح احتمال 

% 1در سطح احتمال ). همچنین اثرات متقابل رقم و سال 1%  اختالف معنی دار نشان داد(جدول1احتمال 

معنی دار شد به طوري که  میانگین رتبه رنگ کشمش در رقم بیدانه سفید در سال اول و دوم اختالف 

هاي رتبه رنگ کشمش در سال هاي اول و دوم معنی داري داشتند ولی در رقم عسگري بین میانگین

  ).2اختالفی دیده نشد.(جدول 

  بافت  کشمش

اثر سطوح متفاوت بارگاه روي بافت کشمش در در سطح احتمال  بر اساس نتایج تجزیه واریانس

دار % اختالف معنی1% معنی دار شد و اثر سطوح متفاوت رقم روي بافت کشمش در سطح احتمال 1

% معنی دار شد. و همچنین اثرات متقابل بارگاه 5نشان داد و نیز اثر سطوح متفاوت رقم در سطح احتمال 

  ).1(جدول روي بافت کشمش معنی دار شد% 1و سال در سطح احتمال 

  طعم  کشمش

% 1بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح متفاوت بارگاه روي طعم کشمش در سطح احتمال 

) 1% معنی دار شد (جدول5معنی دار شد و اثر سطوح متفاوت رقم روي طعم کشمش در سطح احتمال 

% روي طعم کشمش معنی دار بود به طوري که  5و همچنین اثرات متقابل رقم و سال در سطح احتمال 
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میانگین طعم کشمش در رقم بیدانه سفید در سال اول و دوم اختالف معنی داري نداشتند ولی در رقم 

هاي  طعم کشمش در سال هاي اول و دوم اختالف دیده شد و کشمش عسگري عسگري بین میانگین

  .) 4در سال دوم از طعم خوبی برخوردار بود (جدول 

  نسبت انگور به کشمش

بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح متفاوت رقم روي نسبت انگور به کشمش در سطح 

) و در 48/3دار شد. به طوریکه در رقم بیدانه سفید میانگین نسبت انگور به کشمش (% معنی1احتمال 

باالتر از انگور عسگري بود ) بدست آمد. بنابراین ضریب بازدهی انگور بیدانه سفید 83/3رقم عسگري (

% اختالف معنی دار نشان داد 1و اثر سطوح متفاوت سال روي نسبت انگور به کشمش در سطح احتمال 

% روي نسبت انگور به کشمش معنی 1) و همچنین اثرات متقابل رقم و سال در سطح احتمال 1(جدول

% روي نسبت انگور به 1طح احتمال ) و نیز اثرات متقابل بارگاه ، رقم و سال در س4دار بود (جدول

کشمش معنی دار بود به طوري که  میانگین کمترین  نسبت انگور به کشمش  در رقم بیدانه سفید در 

بدست آمد و  22/3و در رقم عسگري  در سال اول در بارگاه  خانه باغ  92/2سال اول و در بارگاه فالح 

در رقم  33/3ش در رقم بیدانه سفید  در بارگاه بتنی در سال دوم میانگین کمترین  نسبت انگور به کشم

  ). 5در بارگاه کاهگلی  بود (جدول  52/3عسگري  در سال دوم 

 SPSSپس از پایان آزمایش در سال اول و دوم تجزیه و تحلیل سالیانه مرکب با استفاده ازنرم افزار 

  .و مقایسه میانگین ها به روش دانکن براي صفات مذکور انجام شد

  

  بحث 

دانه کشمش در ارقام مختلف انگور متغیر است و عواملی چون نوع رقم، میزان رطوبت  100وزن 

در انگور رقم عسگري با  تواند بر آن تاثیر داشته باشد.کشمش، میزان قند انگور و شرایط محیطی می

 بیدانه سفیددانه کشمش آن نسبت به رقم  100گرم)، وزن  12/40( توجه به اندازه درشت حبه هاي آن

هاي مهم در شود بیشتر است. اندازه کشمش از شاخصگرم) که جزء ارقام ریز محسوب می 33/25(

)، کشمش 1(رتبه  رود بطوري که اندازه کشمش بصورت: کشمش ریزدرجه بندي کشمش بشمار می

و درشتی ). نوع رقم انگور در ریزي 4) درجه بندي می شوند(5(رتبه  ) و کشمش درشت3(رتبه  متوسط

) یا کشمش پلویی می 03/1(رتبه  کشمش حاصله تاثیر می گذارد. انگور بیدانه سفید تولید کشمش ریز

کند. رنگ کشمش یکی از ) می37/4نماید در حالیکه انگور عسگري تولید کشمش درشت (رتبه 

زدیک باشد. هر چه رنگ کشمش تولیدي به سمت رنگ سبز نمعیارهاي مهم کیفی در تولید کشمش می

شود و عواملی چون نوع رقم، نور خورشید، نوع بارگاه و نیز شود بهترین رنگ کشمش محسوب می

تواند تاثیر داشته تغذیه بوته هاي انگور و همچنین شرایط آب و هوایی روي رنگ کشمش  تولیدي می
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نگ کشمش (سبز) ). بارگاه خانه باغ با ایجاد سایه باعث تولید بهترین ر1370باشد (تفضلی و همکاران،

) گردید و باعث افزایش 56/5(میانگن رتبه در هر دو رقم انگور هاي بیدانه سفید میانگین رتبه و عسگري

ترین کیفی کشمش حاصله شد و بارگا کالیفرنی نیز با کمک سایه و نیز دود گوگرد باعث تولید گران

از عوامل مهم بازارپسندي ). یکنواختی رنگ کشمش یکی 2کشمش یعنی کشمش طالیی گردید (جدول 

تواند تاثیر بسزایی آن محسوب می شود. و زمان برداشت محصول براي تهیه کشمش در این امر می

داشته باشد. اگر در زمان برداشت انگور در داخل خوشه هاي انگور حبه هایی باشند که نارس باشند 

بارگاه هاي متفاوتی تولید گردد و باعث تولید رنگ کشمش غیریکنواخت می نماید یا اگر کشمش در 

بعد با هم مخلوط شوند باعث کاهش یکنواختی رنگ کشمش و در نتیجه کاهش کیفیت و بازار پسندي 

آن می گردد. وجود شرایط جوي نامناسب (بارندگی و گردوخاك ...) تاثیر منفی روي یکنواختی رنگ 

ولید کشمش سبب تولید کشمش با کیفیت و گذارد. پس استفاده از بارگاه هاي بهداشتی در تکشمش می

تواند در بافت کشمش تاثیر بازار پسند می شود. نوع انگور و نوع بارگاه و همچنین شرایط محیطی می

درجه باشد معموال کشمش  20زیادي داشته باشد. انگور هایی که میزان قند آنها در موقع برداشت باالي 

است بافت کشمش  23ه سفید که موقع برداشت، قند آن حدود خوبی تولید می نمایند. در انگور بیدان

مناسب است و در انگور عسگري که قند آن پایین است (آب زیادي دارد) بافت کشمش نسبتا خشک 

بنظر می رسد. کشمش هایی که در بارگاه هاي بهداشتی تولید می گردند معموال بافت گوشتی دارند و 

باشند. در شرایط بارندگی و وجود گرد و خاك، کشمش هاي  توانند داشتهبازار پسندي خوبی می

تولیدي در بارگاه هاي بهداشتی داراي بافت مناسب و بازارپسندي دارند در صورتیکه در بارگاه هاي 

سنتی این امر سبب کاهش کیفیت کشمش و کاهش بازاز پسندي آن می گردد. طعم کشمش هاي 

شرایط محیطی تغییر می کند. طعم کشمش انگور عسگري در مختلف با توجه به نوع رقم انگور و نیز 

مقایسه با کشمش نگور بیدانه سفید خیلی بهتر است و از بازارپسندي باالیی برخوردار است. انگور هایی 

که میوه هاي آنها داراي طعم خاصی باشند کشمش تولیدي از آنها نیز همان طعم را خواهند داشت 

سنتی تولید می شوند در اثر نور خورشید طعم خود را از دست می دهند  کشمش هایی که در بارگاه هاي

در صورتیکه در بارگاه هاي بهداشتی ازجمله بارگاه خانه باغ که هم دیوار هاي مشبک دارد و داراي 

سقف براي سایه اندازي (سایبان)، کشمش تولیدي در آن داري عطر و طعم خاص انگور مربوطه را 

زایش کیفیت و بازار پسندي آن می گردد. نسبت انگور به کشمش مهمترین عامل حفظ کرده و باعث اف

افزایش یا کاهش عملکرد کشمش تولیدي از ارقام انگور محسوب می شود. هرچقدر این نسبت کمتر 

باشد میزان محصول کشمش افزایش می یابد و برعکس هر چقدر این نسبت باالتر باشد میزان عملکرد 

تواند باعث د. عواملی مثل نوع رقم انگور، نوع بارگاه و همچنین شرایط محیطی میکشمش کاهش می یاب
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باال یا پائین آمدن این نسبت باشد. در انگور رقم بیدانه سفید مقدار این نسبت در مقایسه با رقم انگور 

د تواننعسگري پائین است و عملکرد آن باالتر است. همچنین بارگاه ها در شرایط مختلف جوي می

باعث تغییر در این نسبت گردند بطوري که کمترین نسبت در سال اول در رقم بیدانه سفید در بارگاه 

فالح و در سال دوم در بارگاه بتنی و نیز در سال اول کمترین این نسبت در رقم عسگري در بارگاه خانه 

  باغ و در سال دوم در بارگاه کاهگلی بدست آمد.  

  نتیجه گیري 

قیق نشان داد که بارگاه هاي بهداشتی بخوبی قادر به تولید کشمش بهداشتی و نتایج این تح

بازارپسند با حفظ صفات کیفی کشمش می باشند. هزینه احداث بارگاه هاي بهداشتی هر چند در ابتدا 

سنگین است ولی به خاطر عمر باالي آنها، استفاده از آنها مقرون به صرفه خواهد بود. بهترین نوع بارگاه 

ها  از نظر کیفیت کشمش تولیدي به ترتیب عبارت بودند از بارگاه هاي خانه باغ، کالیفرنی، نورین 

  ،یونانی، فالح ، بتنی، آذربایجان و کاهگلی. 
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