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  دانه در منطقه ارومیهزمان برداشت و مصرف جیبرلین بر کیفیت کشمش انگور رقم سفید بی تأثیر
 3موسی ارشدو  2کاوه تردست، 1حسن محمودزاده

 

 چكیده
شت و  سه زمان بردا صرفاثر  شمش تهیه تیفیو ک تیبر کم نیبرلیجهورمون  م سفشده از انگور رقم بیک  هیدر منطقه اروم دیدانه 

)در سه مرحله  نیبرلیپاشی شده با جمحلول یمهرماه، از انگورها 14تا  وریشهر 25روز از  10های برداشت بافاصله . زماندیگرد یبررس

کردن انگور خشکبودند.  نیبرلیو بدون جرم در لیتر( گمیلی 50ها با غلظت دهی کامل و مرحله عدسی شدن حبهرشد خوشه، مرحله گل

 نیبرلیتحت تأثیر زمان برداشت و مصرف ج ینشان داد که اکثر صفات کشمش استحصال جیبه روش آفتاب خشک در ورزن انجام شد. نتا

 نیبرلیمصرف ج بابرداشت  گریهای دنسبت به تاریخ (2185/0) نیبرلیعدم مصرف جو در زمان سوم برداشت  لیتبد بیقرار گرفت. ضر

سط  شمش  یدگیچروک زانیم نیشتریبباالتر بود.  (158/0)متو صرف ج( %598/44)ک شت و م در زمان  نیو کمتر نیبرلیدر زمان اول بردا

 نیبرلیبا ج شده ماریت یانگور به کشمش در انگورها لیتبد یبوده است. زمان الزم برا( %546/42) نیبرلیسوم برداشت و عدم مصرف ج

اساس برداشت چند روز با تأخیر انگور در صورت مناسب  نیا بوده است. بر روز( 25/18) نشده ماریت یاز انگورها شتریب (روز 75/27)

 .داشته است یکشمش در پ یفیو ک یرا ازنظر صفات کم یمناسب جیدانه نتابی دیدر انگور سف نیبرلیو عدم مصرف ج یمیاقل طیبودن شرا
 آفتاب خشک کشمش، ضریب تبدیل، کیفیت، چروکیدگی و كليدی: یهاواژه

 

 مقدمه

نظر به اهمیت کشمش در صادرات، تعیین بهترین 

مل ید این محصوووول و عوا یه و تول مؤثر در  روش ته

یت ویژه یت آن از اهم قای کیف یت و ارت ای مرغوب

 صادراتی اقالم جزو دیرباز از برخوردار است. کشمش

 ترینمهم جزو های اخیردر سوال و آمدهمی شومار به

اسووت.  بوده دنیا به کشوومش کنندهعرضووه کشووورهای

رتبه هشتم  کشت انگور، زیر سطح ازنظر ایران کشور

ید به و ازنظر تول  از. باشووودمی دارا را جهانی نهم رت

 کشووومش، پز از ترکیه و آمری ا، صوووادرات لحاظ

نام، اسوووت )بی ایران به متعلق جهانی سووووم جایگاه

1399). 

ناوری در ماندگیعقب متأسوووفانه  فراوری، و ف

یدی پایین کشووومش تیفیک یت عدم و تول عا  ر

 کمکم تا شوود سووبب کشووورمان جهانی اسووتاندارهای

                                                           
دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و  1

 .ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 ایران.ارومیه، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد،  2

 عضو هیات علمی گروه باغبانی دانش ده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد، ارومیه، ایران. 3

 شووود. سووه خارج ایران دسووت از جهانی بازارهای

با درصد، ترکیه  26آمری ا با  کشمش، مهم صادرکننده

صد و 4/23 صد  1/15 با چین در های اول، در رتبهدر

ید قرار دارند و ایران با   4/13دوم و سووووم ازنظر تول

عادل هارم  هزار 155 درصوووود )م به چ حائز رت تن( 

 واحد در عمل رد میزان . ازنظر(FAO, 2020)باشد می

 از ایپاره در تولیدشووده محصوووالت کیفیت و سووطح

صله مطلوب حد از مناطق شته فا  شدهتمام هزینه و دا

 که اسووت باالتر نیز محصووول کیلوگرم هر تولید برای

صادی صرفه کاهش موجب  سایر با رقابت توان و اقت

 .(1396)محمودزاده و نجاتیان،  شودمی کشورها

شرایط عادی از هر  کیلوگرم انگور یک  5تا  4در 

آید که با اتخاذ تدابیر و می به دسوووتکیلو کشووومش 

های می تا راه ار یب را  کیلو  3-7/2توان این ضووور

صحیح تاکستان ی ی از عوامل مؤثر  هیتغذکاهش داد. 
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ها در ارتقای کمی و کیفی انگور و کشمش در تاکستان

(. ی ی دیگر از 2013 خواهد بود )آلمیدا و هم اران،

شت انگور برای  این راه ارها تعیین بهترین زمان بردا

به این ه در اکثر  یت  نا با ع یه کشووومش اسوووت.  ته

دانه در منطقه ارومیه از های رقم سوووفید بیتاکسوووتان

جیبرلین برای افزایش اندازه حبه و خوشوووه اسوووتفاده 

گردد، این تحقیق باهدف مقایسووه صووفات کمی و می

حاصل از انگورهای با مصرف جیبرلین  کیفی کشمش

و انگورهای بدون مصووورف جیبرلین از رقم سوووفید 

صرف و عدم بی سعی گردید تأثیر م شد و  دانه انجام 

مصورف جیبرلین و تأخیر در برداشوت روی کشومش 

دانه تعیین شووود. سووایر اهداف اسووتحصووالی انگور بی

های متفاوت اساسی این پژوهش شامل تعیین اثر زمان

سفید برد شمش انگور رقم  شت بر کیفیت و کمیت ک ا

ستای تعیین بهترین زمان بی دانه در منطقه ارومیه در را

نه، تعیین تفاوت زمان برداشوووت انگور سوووفید بی دا

دانه خشووک شوودن و کیفیت و کمیت انگور سووفید بی

شده با هورمون جیبرلین در تهیه  شده و تیمار ن تیمار 

کشووومش  کشووومش و اثر آن بر کمیوت و کیفیوت

 استحصالی بوده است.

 

 روش اجرا

ساله از رقم سفید  15آزمایش در یک تاکستان 

. بخشی از انجام شددانه در منطقه گزنق ارومیه بی

ها، طبق عرف ها جهت افزایش اندازه خوشه و حبهتاک

)مرحله رشد محل در سه مرحله با هورمون جیبرلین 

 دهی کامل و مرحله عدسی شدنخوشه، مرحله گل

تیمار شدند و  گرم در لیتر(میلی 50ها با غلظت حبه

تعدادی دیگر بدون مصرف جیبرلین مورداستفاده قرار 

گرفتند. سایر عملیات داشت در هر دو بخش باغ از 

طور ی سان انجام شد. هرس خشک تا رسیدگی میوه به

روز جهت تعیین بهترین  10سه زمان برداشت بافاصله 

 25دانه در منطقه از د بیزمان برداشت انگور سفی

شهریورماه )عرف محل در برداشت انگور برای تبدیل 

از هر دو بخش  مهرماه 14مهرماه و  4به کشمش(، 

 .اعمال گردید

پز از برداشت انگور در هر نوبت بر اساس تاریخ 

موردنظر برای هر کرت آزمایشی ده کیلوگرم انگور در 

ر مرحله از سه ت رار مورداستفاده قرار گرفت. در ه

برداشت از انگورهای موردنظر نمونه تهیه و در 

آزمایشگاه نسبت به تعیین خصوصیات کمی و کیفی 

ها شامل میزان قند )به روش رفرکتومتری(، میزان آن

اسیدیته کل )به روش تیتراسیون(، ضریب تبدیل انگور 

به کشمش )با توزین کشمش در هر کرت آزمایشی و 

بل از خشک شدن بر وزن تقسیم بر وزن نمونه ق

کشمش( اقدام شد. برای تبدیل به کشمش، انگورهای 

طور مجزا و در شده روی گونی در ورزن بهبرداشت

شرایط ی سان پخش شدند تا به روش آفتاب خشک 

تبدیل به کشمش شوند. پز از خشک شدن کامل 

ها به استاندارد موردنظر انگور و رسیدن رطوبت آن

مان الزم برای خشک شدن هر زرطوبت(، مدت 16%)

 (.1396نمونه یادداشت گردید )محمودزاده و نجاتیان، 

شامل میزان  ستحصالی  صفات کمی و کیفی کشمش ا

بل قا مد  جا کل کل مواد  حل عصووواره میوه، میزان 

ضریب تبدیل انگور به  سیون،  سیدهای آلی قابل تیترا ا

عدد کشووومش، وزن کشووومش  50کشووومش، وزن 

و میزان چروکیدگی کشمش استحصالی، رنگ کشمش 

گیری اختالف طول و عرض برحسب درصد )با اندازه

شووودن به کشووومش با های تازه و پز از تبدیلحبه

فاده از کولیز( تعیین گردید. برای تعیین میزان  اسوووت

تدا  ته کل در کشووومش اب ند و اسووویدی گرم از  100ق

ی آب مقطر به حجم یک لیتر سیس 900کشمش را با 

سوواعت با اسووتفاده از دسووتگاه  6رسووانده و پز از 

ند عصووواره چرخ کامالً آن راکن مخلوط کرده و همان
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صاف نمودن میزان  صاره گیری و  انگور تازه پز از ع

به روش رفرکتومتری تعیین و برای سووونجش  ند را  ق

ستفاده کرده و در هر دو  سیون ا سیدیته از روش تیترا ا

میزان قند و  10در  آمدهدسووتبهبا ضوورب عدد  مورد

 .(1379 رامهرمزیان،آمد ) به دستاسیدیته کل 

 

 معرفی دستاورد یا راهكار

زمان برداشت انگور بر ضریب  داد کهنتایج نشان 

 الی تأثیر دارد. در این وتبدیل و میزان کشمش استحص
 

 10آزمایش تفاوت وزن کشوومش اسووتحصووالی از هر 

مهر  10شووده در تاریخ تازه، برداشووت کیلوگرم انگور

شت در  سبت به بردا گرم  750تا  500شهریور،  25ن

که ازنظر ضووریب تبدیل انگور به طوریبوده اسووت به

شته  شت بهترین نتیجه را دا سوم بردا شمش، زمان  ک

اول ( و کمترین آن در زمووان برداشووووت 85/21%)

شت 8/15%) ست این مقدار در تاریخ دوم بردا ( بوده ا

 (.1( )نمودار 2/18%)

 

 

 
 

عدد  50افزایش وزن مصرف جیبرلین سبب 

کشمش و وزن کشمش استحصالی نسبت به عدم 

دانه گردید )جدول مصرف جیبرلین در انگور سفید بی

مصرف  براثرها ( که به دلیل افزایش اندازه حبه1

حال در مقایسه با شاهد جیبرلین بوده است. بااین

 زمان الزم برای تهیه کشمش حدود نه روز بیشتر مدت

بوده است که نشان از آب بیشتر و چرمی شدن پوست 

ضخیم شدن پوست دارد. به همین دلیل میزان  براثرحبه 

ها پز از تبدیل به کشمش در چروکیدگی حبه

های انگورهای تیمار شده با جیبرلین بیشتر از نمونه

بدون جیبرلین بوده که کیفیت کشمش و بازارپسندی 

 .(1و ش ل  1دول آن را بشدت پایین آورده است )ج
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ی دانهاثر زمان برداشت بر ضریب تبدیل انگور به کشمش در انگور سفید ب-1نمودار 
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 های مربوط به صفات کمی و کیفی انگور و کشمش به دنبال تیمار جیبرلینمقایسه میانگین داده -1جدول 

 

 تیمار

 کشمش انگور وصفات کمی و کیفی 

اسیدیته کل 

 کشمش )%(

عدد  50وزن 

 کشمش )گرم(

 زمان تبدیل بهمدت

 کشمش )روز(

 جامد مواد

حل انگور قابل

 )درجه بریکس(

میزان 

 چروکیدگی )%(

 b321/1 901/21a 25/18a 20/25a 546/32a شاهد )عدم مصرف جیبرلین(

 026/2a 848/29a 75/27b 352/22b 198/44b پی پی ام( 30مصرف جیبرلین )

 

 
 

مصرف جیبرلین )سمت راست( و دانه بدون مقایسه اندازه و میزان چروکیدگی کشمش حاصل از انگور سفید بی -1ش ل 

 تیمار شده با جیبرلین )سمت چپ(

 

اسیدیته کل کشمش با مصرف جیبرلین نسبت به 

حل شاهد باالتر بوده است، ولی میزان مواد جامد قابل

کل در انگورهای با مصرف جیبرلین در مقایسه با شاهد 

 (.1)جدول )بدون مصرف جیبرلین( کمتر بوده است 

دانه دیرتر نتایج ما نشان داد که هر چه انگور سفید بی

محلول در حبه افزایش  مواد جامدبرداشت شود میزان 

زمان اسیدهای آلی بیشتر تبدیل به  باگذشتیابد و می

تر قند شده و از میزان ترشی کاسته و انگور شیرین

خواهد شد. برای ارقام کشمشی برداشت دیرهنگام 

آید حساب میعاملی برای افزایش کیفیت کشمش به

زیرا هم ضریب تبدیل به کشمش را باال خواهد برد که 

تر است و هم از طرف دیگر ازنظر اقتصادی مناسب

کیفیت بیوشیمیایی کشمش بهتر خواهد شد. این در 

بارندگی زودهنگام شرایطی است که در منطقه احتمال 

در پایان فصل رشد کم باشد، در غیر این صورت 

شدت به محصول آسیب خواهد رسید. نتایج به

آمده در این تحقیق مشابه نتایج مختاریان دستبه

 باشد.( می2013( و کریستنسن و پیاکوک )1374)

همانند انگور تازه تغییرات در میزان اسیدیته و کل 

حل در کشمش نیز همبستگی مثبتی را مواد جامد قابل
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بازمان برداشت نشان داده است. هرچه زمان برداشت 

دیرتر باشد میزان قند در کشمش بیشتر بوده و میزان 

اسیدیته کم شده است. این امر در افزایش مقاومت در 

کشمش و کیفیت باالتر مؤثر است. ها در برابر آلودگی

بدیهی است با افزایش قند انگور قند کشمش نیز باالتر 

و میزان اسیدیته کمتر خواهد شد که در نتایج تحقیقات 

شده ( نیز گزارش1374( و مختاریان )1383نجاتیان )

 است.

حل در انگور کمتر بودن میزان مواد جامد قابل

با انگورهای شاهد تیمار شده با جیبرلین در مقایسه 

ها در اثر دور از انتظار نیست زیرا با افزایش حجم حبه

های مصرف جیبرلین، میزان آب ورودی به سلول

ها نیز بیشتر شده و درنتیجه غلظت شیره سلولی حبه

های های حبهپایین آمده و میزان قند در مقایسه با سلول

های فته. این نتایج با یاخواهد بود ترنییپاانگور شاهد 

( مطابقت دارد. میزان قند کشمش 1379جلیلی مرندی )

در انگورهای تیمار شده با جیبرلین و شاهد اختالف 

نداشت. شاید دلیل این امر از دست رفتن آب بیشتر در 

انگورهای تیمار شده در مقایسه با شاهد است کما 

این ه میزان چروکیدگی کشمش در تیمار شاهد کمتر 

دهنده از یبرلین بوده است که نشاناز تیمار مصرف ج

دست رفتن کمتر آب در شاهد بوده است. این نتایج با 

های ( که نشان داد حبه1374های مختاریان )یافته

تر انگور پی امی در زمان تبدیل به کشمش درشت

 چروکیدگی بیشتری دارد، مطابقت دارد.

های به مقدار بیشتر آب موجود در حبه با توجه

زمان الزم برای تبدیل به ه با جیبرلین مدتتیمار شد

کشمش نیز نسبت به شاهد بیشتر بوده و این مم ن 

است مش التی را نظیر برخورد با شرایط جوی 

پی  را درنامناسب )بارندگی( و کاهش کیفیت کشمش 

استاندارد تهیه کشمش به  نامهنییآداشته باشد. در 

انگور ی مختلف زمان خاصی را برای تبدیل هاروش

که در صورت افزایش این  اندکردهی نیبشیپبه کشمش 

دوره از کمیت و کیفیت کشمش کاسته خواهد شد 

(. نتایج این بخش از تحقیق در 1379)رامهرمزیان، 

خصوص افزایش زمان الزم برای تهیه کشمش از 

انگورهای تیمار شده با جیبرلین با نتایج اسماعیلی و 

 ( منطبق است.2007هم اران )

مصرف جیبرلین در یک مرحله خاص سبب 

ها شده و همین افزایش اندازه طولی و عرضی حبه

افزایش پز از تبدیل به کشمش نیز باقی خواهد بود 

(. در این تحقیق متوسط 1396)محمودزاده و نجاتیان، 

عدد کشمش در انگور تیمار شده با جیبرلین  50وزن 

امر به دلیل در مقایسه با شاهد بیشتر بوده است. این 

ها در انگورهای تیمار شده بودن اندازه حبه تربزرگ

 (.1است )جدول 

در بررسی اثر متقابل زمان برداشت و تیمار مصرف 

جیبرلین بیشترین مقدار اسیدیته کل در کشمش 

استحصالی در زمان اول برداشت و در تیمار جیبرلین 

آمده است که دلیل آن عدم رسیدگی کامل دستبه

ها و قند کمتر ا در زمان اول و درشت بودن حبههحبه

( و 1383(. در تحقیقات نجاتیان )2نمودار است )

( نیز مشاهده شد که زمانی که انگور 1379مختاریان )

خواهد زودتر برداشت شود میزان اسیدیته آن باالتر 

. دیررس شدن انگور به دنبال مصرف جیبرلین امری بود

گیری توان چنین نتیجهطبیعی است و بر این اساس می

دانه به دنبال مصرف جیبرلین، کرد که در انگور سفید بی

بهتر بهتر است انگور دیرتر برداشت شود تا کیفیت آن 

 .(1374)مختاریان،  شود
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 دانه در منطقه ارومیهتبدیل انگور به کشمش در رقم سفید بی بیبر ضراثر متقابل زمان برداشت و مصرف جیبرلین  -2نمودار 

 

شده در بیشترین میزان قند در انگورهای برداشت

زمان سوم و عدم مصرف جیبرلین به دست آمد که 

ان قند انگور دهنده اثر مثبت زمان برداشت بر میزنشان

است. این ویژگی در تهیه کشمش با صفات مطلوب 

 است. باارزشو کیفیت باال بسیار 

های مهم در تهیه ضریب تبدیل ی ی از شاخص

و فرآوری کشمش است بیشترین این شاخص در 

ترکیب تیماری برداشت در زمان سوم و عدم مصرف 

جیبرلین است و این نتیجه همانند اثر ت ی فاکتورها 

بر این صفت است که با نتایج کریستنسین و هم اران 

 ( نیز مطابقت دارد.2005)

 

 توصیه ترویجی

برتر در منطقه  تیفیباکبرای داشووتن کشوومش   -1

ارومیه، در صورت عدم بارندگی در آخر فصل، 

برداشووت را به تأخیر انداخته و زمانی که میزان 

 ه ودرج 26حل باالتر از ابلوول مواد جامد قووک

شود. این درصد  شت انجام  ست بردا شده ا بری ز 

سته به سال مم ن است در  ی مختلف هاخیتارقند ب

دانه به دسووت آید که در تحقیق در انگور سووفید بی

مان سووووم یعنی  ماه  10 حدوداًحاضووور در ز مهر

 است. شدهحاصل

با توجه به این ه اسووتفاده از هورمون جیبرلین با  -2

ظت  افزایش  منظوربهدر لیتر  گرمیلیم 50غل

سبب تولید حبه شتاندازه حبه  شده های در تر 

 کهیدرصورتباالتر است، ها نیز که میزان آب آن

صرف آن  شد م شمش با هدف افزایش کمیت ک

زیرا عمل رد کل انگور در واحد  شودیمتوصیه 

به  با توجه  یافت ولی  هد  سوووطح افزایش خوا

 انی مبنی ی اخیر بهداشت جههاسالی هاهیتوص
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بر کاهش استفاده از سموم، هورمون و کودهای 

 شوویمیایی در تولید محصوووالت زراعی و باغی،

هدف افزایش  کهیدرصووورت شووودیمتوصوویه 

بت در  قا یدی و توان ر یت کشووومش تول کیف

جهانی باشد، از مصرف جیبرلین روی  بازارهای

ها به کشوومش تبدیل ی که محصووول آنهاتاک

باید خودداری کرد. همننین  بر خواهد شووود، 

ساس صرف  ا شت بدون م سوم بردا نتایج زمان 

بدیل انگور  به جیبرلین بیشوووترین ضوووریب ت

ست بنابراین  شده ا سبب  شمش را   عنوانبهک

 توان معرفی کرد.تیمار برتر می

هاد  -3 جه بهتر از این تحقیق پیشووون خذ نتی برای ا

سایر  شودیم ی هاستمیستیمارهای اعمالی در 

یه کشووومش )انوای دیگری از  گاهته نیز  ها(بار

 آمده مقایسه شوند.دستانجام و نتایج به
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