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چکیده
 عليآباد و ساوه در،در این پژوهش صفات فیزیکوشیمیایي میوۀ رقمهای ملس ساوه و ملس یوسفخاني پرورشیافته در مناطق ساری
 رقم و منطقۀ، نتایج نشان داد. این آزمایش بهصورت فاكتوریل بر پایۀ طرح كامال تصادفي انجام شد. بررسي شد92-93 سال زراعي
 نسبت، امّا چگالي و طول میوه،رشد تأثیر معنيداری بر میزان فالونوئید كل و فعالیت پاداكسندگي (آنتياكسیداني) آبمیوه نداشتند
 قطر و نسبت طول به قطر، شمار و درصد وزني آریل، مواد جامد محلول،) و هدایت الکتریکي آبمیوهpH(  اسیدیته،طول به قطر میوه
 در رقم ملس یوسفخاني بذر كشیدهتر و آنتوسیانین آبمیوه بیشتر بود. قطر و درصد وزني بذر تحت تأثیر اثر متقابل قرار گرفتند،آریل
 ساری و، در بین مناطق. وزن آب صد آریل و طول آریل كمتری نسبت به رقم ملس ساوه داشت، وزن صد آریل،امّا درصد آبمیوه
 منطقۀ ساوه نیز با. آنتوسیانین و ویتامین ث را داشتند،عليآباد با شرایط آبوهوایي مرطوبتر میوههایي با بیشترین درصد آبمیوه
شرایط آبوهوایي نیمهخشک و كویری میوههایي با بیشترین وزن و حجم و كمترین نسبت طول به قطر بذر و درصد رطوبت بذر را
 طول آریل و بذر در میوههای پرورشیافته در منطقۀ ساری بهدست، وزن صد بذر، بیشترین وزن صد آریل، افزون بر این.تولید كرد
 شرایط اقلیمي، یافتههای این پژوهش نشان داد، بهطوركلي. منطقۀ عليآباد نیز میوههایي با بیشترین میزان فنل كل را تولید كرد.آمد
. آریل و بذر انار تأثیر چشمگیری داشته باشد و انتخاب رقمها باید با توجه به این اثرگذاریها باشد،متفاوت ميتواند بر كیفیت میوه
. ویتامین ث، منطقۀ رشد، فنل كل، شرایط آبوهوایي، آنتوسیانین:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In the present research, the physicochemical properties of cultivars Malas-e-Saveh and Malas-e-Yousef-Khani grown
in different climatic conditions including Sari, Ali-Abad and Saveh were evaluated in 2014. This experiment was
conducted based on factorial arrangement in completely randomized design. The results showed that cultivar and
growth region did not have any significant effect on the content of total flavonoids and antioxidant capacity;
however, these factors affected density and length of fruit, fruit length/diameter ratio, pH and EC of juice, total
soluble solids (TSS), number and percent of arils, diameter and length/diameter ratio of arils and diameter and the
percent of seed. Dispense Malas-e-Yousef-Khani cultivar had longer seed and higher anthocyanin content, but lower
juice percentage, 100 aril weight, 100 aril water weight and aril length compared to Malas-e-Saveh cultivar. Among
regions, Sari and Ali-Abad regions with more humid weather conditions had fruits with maximum juice percentage,
anthocyanin and vitamin C. Saveh region with semi-arid conditions also produced fruits with maximum weight and
volume and minimum length/diameter ratio of seed and seed moisture percentage. Furthermore, maximum amounts
of 100 aril weight, 100 seed weight, aril and seed length were found in fruits grown in Sari region. Ali-Abad region
produced fruits with maximum content of total polyphenol. Overall, the findings of this research showed that
different climatic conditions showed some significant effects on the quality of fruit, aril and seed and cultivars must
be selected regarding to this influences.
Keywords: Anthocyanin, climatic conditions, growth region, total polyphenol, vitamin C.
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مقدمه
انار ( )Punica granatum L.متعلق به کوچکترین
خانوادة گیاهی یعنی پونیکاسه 1است .امروزه انار در
سراسر جهان در مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری
در شرایط اقلیمی بسیار متغیری پرورش مییابد ،که
نشاندهندة انعطافپذیری ،سازگاری و محدودة
گستردة تنوع ژنتیکی آن است ( Teixeira da Silva et
 .)al., 2013کشور ایران از نظر تنوع رقمهای انار در
جهان ،رتبۀ اول را به خود اختصاص داده است
( ،)Mohammadi et al., 2011افزون بر این ،ایران
بیشترین سطح زیر کشت در بین کشورهای
تولیدکنندة انار را داشته و انار ایران به دلیل کیفیت
مرغوب ،زیبایی ظاهری و رنگ درخشان دانهها جایگاه
ویژهای دارد (.)Horticultural studies of Iran, 1995
این میوه در بسیاری از نقاط ایران و مناطق حاشیۀ
کویری که تابستانهای گرم و خشک ،آفتاب سوزان و
زمستانهای به نسبت سرد و خاک شور دارد پرورش
داده میشود .این دامنۀ گستردة سازگاری جزء
ویژگیهای مطلوب انار به شمار میآید ( Mohammadi
 .)et al., 2011رقمهای ملس ساوه و ملس یوسفخانی
(از این پس در این نوشتار به ترتیب و اختصار ملس و
یوسفخانی نام برده میشوند) ،جزء رقمهای تجاری و
برتر ،بومی شهرستان ساوه بوده و به مناطق دیگر
مانند شمال کشور منتقل شدهاند.
شرایط آبوهوایی تأثیر بسزایی بر ساخت
ترکیبهای شیمیایی در محصوالت باغی و دارویی
دارد ( .)Klein & Perry, 1982در بررسی یازده نمونۀ
انار پرورش یافته در شرایط مدیترانهای و خشک
فلسطین ،در بیشتر نمونهها میزان فعالیت
پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) و محتوای فنل کل،
آنتوسیانین کل ،مواد جامد محلول ،گلوکز ،فروکتوز و
اسیدیته در آبمیوة پرورشیافته در اقلیم مدیترانهای
در مقایسه با آنهایی که در اقلیم خشک پرورش یافته
بودند ،بیشتر بود .اگرچه ،پوست میوههای اقلیم خشک
فعالیت پاداکسندگی و محتوای فنل بیشتری را نشان
دادند ،امّا شدت رنگ پوست آنها در مقایسه با اقلیم
1. Punicaceae

مدیترانهای کمتر بود .نتایج بررسیها نشان داد ،شرایط
آبوهوایی کیفیت میوة انار و ترکیبهایی که از نظر
سالمتی سودمند هستند را تحت تأثیر قرار میدهد
( .)Schwartz et al., 2009بررسی ویژگیهای فیزیکی،
شیمیایی و حسی میوههای انار رقم گالواز 2در سال
 2010از نُه منطقۀ مختلف غرب هرزگوین نشان داد،
در بین مناطق «استوالک »33و «بیونا »43بهطور
معنیداری ویژگیهای فیزیکی متمایزی داشتند.
همچنین تفاوتهای گستردهای از نظر امتیاز حسی
برای طعم میوه بین مناطق بهدست آمد .به این
ترتیب ،نتایج نشان داد ،منطقه ،عملیات باغبانی و
شرایط خرداقلیمی (میکروکلیمایی) ،برخی صفات
رقمهای همسان را تحت تأثیر قرار میدهند ( Gadze
 .)et al., 2012بر پایۀ بررسی Amararatne et al.
( ،)2012محتوای فنل کل و ویتامین ث در میوههای
انار برداشتشده از منطقۀ خشک جنوب سریالنکا
نسبت به یک منطقۀ معمول کشت انار در شمال غربی
پایینتر بودند .اگرچه ،فعالیت پاداکسندگی آبمیوة
انار در این دو منطقه همسان بود.
با توجه به تنوع رقمهای انار و تنوع اقلیم در ایران
و باوجود اطالعات اندک در رابطه با تأثیر شرایط
آبوهوایی بر صفات فیزیکوشیمیایی میوة انار ،این
پژوهش باهدف بررسی تأثیر شرایط اقلیمی متفاوت
سه منطقۀ ساری ،علیآباد و ساوه بر مشخصههای
فیزیکی و شیمیایی دو رقم ملس ساوه و ملس
یوسفخانی صورت گرفت.
مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده تولید
گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بر پایۀ آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی
صورت گرفت .میوههای رقمهای ملس ساوه و ملس
یوسفخانی از سه باغ تجاری انار در شهرستانهای
ساری ،علیآباد و ساوه ،در مرحلۀ رسیدگی تجاری ،در
آبان ماه  1393بهطور تصادفی گردآوری و بیدرنگ به
2. Glavas
3. Stolac
4. Buna
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آزمایشگاه منتقل شدند ،از هر رقم ،سه درخت انتخاب
و از هر درخت نیز پنج میوه برداشت شد .همۀ درختان
مورد برداشت از نظر فیزیولوژیکی سالم بوده و باغهای
مورد آزمایش از نظر آبیاری ،کوددهی ،هرس و مبارزه
با علف های هرز تحت مدیریت مناسب و پایدار بودند.
مناطق نمونهبرداری ساری ،علیآباد و ساوه بهترتیب
اقلیمهای مرطوب ،نیمهمرطوب و نیمهخشک دارند که
میتوانند معرف مناطق انارخیز کل کشور نیز باشند.
جدول  1اطالعات هواشناسی این مناطق را نشان
میدهد.
وزن تر میوهها با استفاده از ترازوی دیجیتال با
دقت  0/01گرم ،طول و قطر میوه ،آریل (بخش
خوراکی میوه) و بذر با کولیس دیجیتال با دقت 0/01
میلیمتر و حجم میوه بهروش جابهجایی مستقیم
حجم آب ( )Shwartz et al., 2009اندازهگیری شدند.
پس از جداسازی و توزین آریلها ،درصد آریل میوه
نسبت به وزن کل میوه محاسبه شد .سپس صد عدد
آریل رسیده و بدون آسیب توزین و توسط
آبمیوهگیری دستی آبگیری شدند و درصد آبمیوه
بهطور تخمینی و نسبت به وزن کل میوه محاسبه شد.
بذرهای بهدستآمده نیز وزن شد و برای محاسبۀ
درصد رطوبت ،صد عدد بذر درون آون  70درجۀ
سلسیوس تا رسیدن به وزن ثابت قرار گرفت ( AOAC,
 .)2005شمار آریل میوه و درصد بذر نیز بر پایۀ وزن
صد آریل و بذر و نسبت به وزن کل میوه محاسبه شد.
اسیدیته ( )pHآبمیوة صافشده با استفاده از
دستگاه اسیدیته متر ( )pH-110 Labtronو هدایت
الکتریکی توسط هدایتسنج ( )Cond 315i/SETو
مواد جامد محلول با شکستسنج (رفراکتومتر)
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دیجیتال ( )ABBEاندازهگیری شد .اندازهگیری
ویتامین ث میوة انار بهروش عیارسنجی (تیتراسیون)
با محلول ید توسط واکنش اکسایش (اکسیداسیون) و
احیاء صورت گرفت (.)Kashyap & Gautam, 2012
محتوای فنل کل آبمیوه بهروش Singleton & Rossi
) (1965و فالونوئید کل بهروش Fawole & Opara
) (2013اندازهگیری شدند .سنجش فعالیت
پاداکسندگی با استفاده از معرف دیپی پی اچ 0/1
میلیموالر در متانول و بر پایۀ روش Sun & Ho
( )2005انجام شد .میزان آنتوسیانین کل بهروش
اسیدیتۀ افتراقی توصیفشده توسط & Giusti
 )2001( Wrolstadاندازهگیری شد .برای اندازهگیری
جذب محلولها از دستگاه طیفسنج نوری
(اسپکتروفتومتر )2800UV/VIS ،استفاده شد.
دادههای بهدستآمده از این پژوهش توسط نرمافزار
 JMP 8تجزیهوتحلیل شدند و مقایسۀ میانگینها بر
پایۀ آزمون حداقل تفاوت معنیداری ( )LSDانجام
شد .دادههایی که بهشکل شمار یا درصد بودند ،در
صورت نیاز به ترتیب به جذر و زاویه تبدیل شدند.
نتایج و بحث
تجزیۀ واریانس دادهها نشان داد ،اثر متقابل رقم و
منطقه بر چگالی میوه ،طول میوه ،نسبت طول به قطر
میوه ،شمار آریل ،درصد آریل ،درصد بذر ،قطر آریل،
نسبت طول به قطر آریل ،قطر بذر ،اسیدیته ،هدایت
الکتریکی و مواد جامد محلول معنیدار بود (جدول ،)2
بنابراین در این صفات اثر متقابل ارائه شده است .در
دیگر صفات ،اثر متقابل معنیدار نشد و در نتیجۀ اثر
سادة رقم و منطقه بیان شد.

جدول  .1دادههای هواشناسی مناطق مورد بررسی از دی  1392تا آذر ( 1393منبع :سازمان هواشناسی کل کشور)
Table 1. Climatic data of studied regions during January and December 2014 (Source: Iran Meteorological
)organization
Average
maximum
humidity
)(%
79.75
99.25
97.08

Average
minimum
humidity
)(%
9.50
33.17
24.25

Maximum of
temperature
maximum
)(°C
44
38.20
42.20

Minimum of
temperature
minimum
)(°C
-4.4
-5.40
-8.60

Average
temperature
)(°C
20.12
17.81
17.39

Average
maximum
temperature
)(°C
24.67
23.27
23.89

Average
minimum
temperature
)(°C
12.61
13.76
12.54

Precipitation
)(mm
84.14
530.04
496.70

Saveh
Sari
Ali-Abad
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جدول  .2اثر متقابل رقم و منطقۀ رشد بر برخی صفات فیزیکی و شیمیایی میوه ،آریل و بذر انار
Table 2. The interaction effects of cultivar and growing regions on some physical and chemical properties of
pomegranate fruit, aril and seed
Total
EC
soluble
(mmohs/cm) solids
)(oBrix
<P
P = 0.002
0.001
ab
4.22
16.33c
4.31a
17.23a
4.17ab
16.73bc
4.29a
15.70d
3.66c
16.33c
3.97b
17.15ab
=P
0.006
<P
0.001

P = 0.002
P = 0.018

pH

Aril
Aril
Seed
diameter length/ diameter
)(mm
diameter
)(mm

Fruit
Number
length/
of arils
diameter per fruit

Seed
)(%

Aril
)(%

<P
0.001
3.83ab
3.47c
3.91a
3.68b
3.85a
3.80ab

=P
0.038
3.26ab
3.21b
3.31a
3.32a
3.11c
3.27ab

<P
0.001
1.43b
1.36d
1.37cd
1.39c
1.48a
1.35d

<P
0.001
8.54b
8.43b
8.73a
8.77a
7.66c
8.76a

=P
0.002
12.18bc
12.97b
10.57d
11.45cd
14.80a
10.59d

=P
0.001
61.93a
61.18a
56.13b
52.52c
60.46a
50.62c

=P
0.014
533.32ab
499.12b
595.55a
502.68b
597.36a
521.79ab

=P
0.364
=P
0.005

=P
0.305
<P
0.001

=P
0.037
<P
0.001

=P
0.002
<P
0.001

=P
0.178
<P
0.001

<P
0.001
<P
0.001

=P
0.933
=P
0.374

حرفهای همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار هستند.

بنابر نتایج این پژوهش ،اثر متقابل رقم و منطقه بر
چگالی و طول میوه در سطح احتمال 5درصد و بر
نسبت طول به قطر میوه در سطح احتمال 1درصد
معنیدار بود .چگالی میوة رقمهای ملس و یوسفخانی
علیآباد (بهترتیب  1/02و  1/00گرم بر سانتیمتر
مکعب) در مقایسه با چگالی این رقمها در دیگر
مناطق بیشتر بودند (جدول  .)2همچنین بیشترین
طول میوه در رقمهای ملس و یوسفخانی ساوه
(بهترتیب  95/63و  92/77میلیمتر) و کمترین طول
میوه نیز در رقم ملس علیآباد ( 81/50میلیمتر)
مشاهده شد .از نظر نسبت طول به قطر میوه ،رقم
یوسفخانی علیآباد و ساوه و نیز رقم ملس ساوه
بیشترین میزان (بهترتیب  0/96 ،0/97و  )0/95را به
خود اختصاص دادند .در نتایج پژوهش روی پانزده رقم
انار ایران ،چگالی میوهها بین  0/87تا  0/97گرم بر
سانتیمتر مکعب و طول میوه بین  70/20و 81/60
میلیمتر گزارش شد که نسبت به مقادیر این پژوهش
کمتر بودند ( .)Tehranifar et al., 2010aاین
اختالفها به شرایط اقلیمی کشاورزی (اگروکلیماتیک)
نسبت داده شده است (.)Fawole & Opara, 2013
هرچقدر نسبت طول به قطر میوه به یک نزدیکتر
باشد ،میوه گردتر بوده و از نظر شکل زیباتر و
یکنواختتر است .در پژوهشهای دیگر این نسبت بین
 0/92تا  0/99گزارش شد که با نتایج این بررسی
همخوانی دارد ( Zarei, 2010; Amiryousefi et al.,

Fruit
length
)(mm

Fruit
density
)(g/cm3

=P
0.006
0.93bcd
0.92cd
0.95abc
0.91d
0.97a
0.96ab

=P
0.049
89.35bc
81.50d
95.63a
88.42c
86.00c
92.77ab

=P
0.049
0.97c
1.02a
0.95c
0.97c
1.00ab
0.98bc

=P
0.263
=P
0.016

=P
0.849
<P
0.001

=P
0.888
<P
0.001

Cultivar × Region
Sari
Ali-Abad
Saveh
Sari
Ali-Abad
Saveh

Malas
Malas
Malas
Yousef-Khani
Yousef-Khani
Yousef-Khani
Cultivar
Region

Means within each column followed by the same letter are not significantly different.

1

 .)2012در نتایج پژوهشی همسان ،رقم رابی
پرورشیافته در مراکش بهطور معنیداری طول
( 89/20میلیمتر) و قطر ( 96/90میلیمتر) میوة
بیشتری نسبت به طول و قطر میوه این رقم در
آفریقای جنوبی داشت (.)Martinez et al., 2012
شمار آریل در هر میوه بستگی به درصد تخمکهایی
دارد که بهطور موفقیتآمیزی لقاح یافتهاند .بنا بر نتایج
بهدستآمده از تجزیۀ واریانس دادهها ،اثر متقابل رقم و
منطقه بر شمار آریل و درصد وزنی آریل و بذر به ترتیب
در سطوح احتمال 5درصد0/1 ،درصد و 1درصد معنیدار
بود .بیشترین شمار آریل از رقم ملس ساری و ساوه و رقم
یوسفخانی علیآباد و ساوه (به ترتیب ،533/32
 597/36 ،595/55و  )521/79بهدست آمد (جدول .)2
همچنین ،رقم ملس ساری و علیآباد و رقم یوسفخانی
علیآباد بیشترین درصد آریل را داشتند .کمترین درصد
آریل نیز در رقم یوسفخانی ساری و ساوه مشاهده شد.
از نظر درصد بذر ،رقم یوسفخانی علیآباد بیشترین
درصد بذر ( 14/80درصد) و رقم ملس ساوه و رقم
یوسفخانی ساری و ساوه کمترین میزان را داشتند .در
بررسی دیگر ،شمار آریلهای میوه در بین رقمهای ملس
و یوسفخانی ساوه تفاوت معنیداری نداشتند ( Saei et
 )al., 2014که با نتایج این پژوهش همخوانی داشت.
محققان دیگر در نتایج بررسیهای خود شمار آریل میوة
انار را از  201تا  985گزارش کردند ( Wetzstein et al.,
.)2011; Wani et al., 2012; Fawole & Opara, 2014
1. Ruby
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 (2010a) Tehranifar et al.در بین رقمهای مورد بررسی
خود ،تنوع گستردهای از درصد آریل ( 26/30تا 61/90
درصد) و بذر ( 9/90تا  20/60درصد) را بهدست آوردند.
در نتایج برخی بررسیها تنوع کمتری از درصد آریل
( 42/26تا  61/20درصد) گزارش کردند ( ;Zarei, 2010
 .)Melgarejo-Sanchez et al., 2015در نتایج پژوهش
دیگری روی شش رقم انار ،از نظر درصد بذر اختالف
معنیداری مشاهده نشد ،به عبارت دیگر تأثیر رقم
معنیدار نبود ،هرچند رقم شیرین بیهسته بیشترین و
رقم آقایی کمترین درصد بذر را داشتند (.)Zarei, 2010
در نتایج پژوهشهای (2010 a,b) Tehranifar et al.
درصد بذر از  9/40تا  20/60درصد متغیر بود.
نتایج این تحقیق نشان داد ،اثر متقابل رقم و
منطقه بر قطر آریل و نسبت طول به قطر آریل در
سطح احتمال 0/1درصد و بر قطر بذر در سطح
احتمال 5درصد معنیدار بود .رقمهای ملس و
یوسفخانی ساوه و رقم یوسفخانی ساری قطورترین
آریلها را داشتند (جدول  .)2کمترین قطر آریل نیز
در رقم یوسفخانی علیآباد بهدست آمد .همچنین رقم
یوسفخانی علیآباد بیشترین نسبت طول به قطر
( 1/48میلیمتر) و به عبارت دیگر کشیدهترین آریل را
داشت .امّا رقمهای ملس و یوسفخانی ساوه و رقم
ملس علیآباد کمترین این نسبت را داشتند .از نظر
قطر بذر رقمهای ملس و یوسفخانی ساوه و ساری
بیشترین قطر بذر را داشته و کمترین این میزان در
رقم یوسفخانی علیآباد بهدست آمد .نتایج بررسیهای
دیگر نشان داد ،قطر آریل و بذر بهترتیب از  5/78تا
 10/53و  1/05تا  4/29میلیمتر متغیر بود ( Riyahi
.et al., 2011; Fawole & Opara, 2014; Ferrara et
.)al., 2014; Khadivi-Khub et al., 2015
بنابر نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،تأثیر
متقابل رقم و منطقه بر میزان اسیدیته و هدایت
الکتریکی به ترتیب در سطوح احتمال 0/1درصد و
1درصد معنیدار بود .بیشترین میزان اسیدیتۀ آبمیوه
در رقم ملس ساری ( )3/83و ساوه ( )3/91و رقم
یوسفخانی علیآباد ( )3/85و ساوه ( )3/80و کمترین
آن در رقم ملس علیآباد ( )3/47بهدست آمد
(جدول .)2تفاوت دو رقم همواره در سه منطقه از یک
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الگوی ثابت پیروی نمیکند و ممکن است یک رقم
تأثیر بیشتری از اقلیم بگیرد .همانطور که در این
تحقیق ،رقم ملس در هر سه منطقه میزان هدایت
الکتریکی آبمیوة همسانی داشت و بیشترین میزان را
داشته ،امّا رقم یوسفخانی از نظر هدایت الکتریکی
تحت تأثیر شرایط مناطق قرار گرفت و در هر یک از
این مناطق میزان هدایت الکتریکی متفاوتی داشت .در
بررسی تأثیر منطقه بر انار رقم گالواز ،میزان اسیدیته
از ( 2/65منطقۀ استوالک) تا ( 3/26بیونا  )4متغیر بود
( )Gadze et al., 2012که نسبت به مقادیر این تحقیق
اندکی پایینتر است .در بررسی گروهی از نژادگان
(ژنوتیپ)های انار گردآوریشده از منطقۀ پولیا 1در
جنوب ایتالیا ،بین دو سال آزمایش ،شاخص اسیدیته
اختالف معنیداری نشان داد ،بهگونهای که در سال
 2013نسبت به سال  2012باالتر بود .این اختالفها
ممکن است به شرایط اقلیمی نسبت داده شود ،چراکه
تابستان  2013نسبت به  2012گرمتر بود و بهاحتمال
دما میزان تجمع قند و اسیدهای آلی را در آریلها
تحت تأثیر قرار داده است (.)Ferrara et al., 2014
قسمت عمدة مواد جامد محلول آبمیوه را قند
تشکیل میدهد ،بهطوریکه ارتباطی مستقیم و قوی
بین میزان مواد جامد محلول و میزان گلوکز و فروکتوز
در انار وجود دارد ( .)Shwartz et al., 2009نتایج
بهدستآمده نشان داد ،اثر متقابل رقم و منطقه بر مواد
جامد محلول در سطح 0/1درصد معنیدار بود .رقم
ملس علیآباد و رقم یوسفخانی ساوه بیشترین میزان
مواد جامد محلول را داشتند (بهترتیب  17/23و
 17/15درجۀ بریکس) ،امّا کمترین این میزان در رقم
یوسفخانی ساری مشاهده شد (جدول  .)2در پژوهش
انجامشده در فلسطین ،میزان مواد جامد محلول در
میوههای انار بهدستآمده از منطقه نیویاآر( 2دارای
اقلیم مدیترانهای تا نیمهگرمسیری) در مقایسه با
میوههای آراوای جنوبی( 3دارای اقلیم خشک) در هر
دو فصل بررسی بیشتر بود .دماهای محیط بهاحتمال
زیاد به نسبت کمتری در نیویاآر باعث افزایش گلوکز و
1. Puglia
2. Newe Ya'ar
3. Southern Arava

838

فیضی و همکاران :بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر صفات فیزیکوشیمیایی میوة انار ...

فروکتوز شده ،درحالیکه دماهای باالتر از  40درجۀ
سلسیوس (در آراوای جنوبی) میتواند میزان قند را
کاهش دهد (.)Schwartz et al., 2009
اندازة میوه در بازارهای بینالمللی ،یکی از
مهمترین ویژگیها برای مصرف تازهخوری به شمار
میآید ( )Caliskan & Bayazit, 2013و از مهمترین
ویژگیهایی است که در ترجیح مصرفکنندة انار
تأثیرگذار است ( .)Holland et al., 2009نتایج این
پژوهش نشان داد ،اگرچه بین رقمهای ملس و
یوسفخانی از نظر وزن ،حجم و قطر میوه تفاوت
معنیداری وجود نداشت ،امّا بین مناطق مورد بررسی
از این نظر اختالف معنیداری در سطح احتمال
0/1درصد وجود داشت (جدول  .)3بیشترین وزن
( 475/53گرم) و حجم میوه ( 493/33سانتیمتر
مکعب) در منطقۀ ساوه بهدست آمد ،منطقۀ علیآباد
نیز کمترین وزن ( 340/50گرم) و حجم میوه
( 338/90سانتیمتر مکعب) را به خود اختصاص داد.
همچنین بیشترین قطر میوه در مناطق ساری و ساوه
(بهترتیب  96/68و  98/83میلیمتر) و کمترین قطر
میوه در منطقۀ علیآباد ( 88/41میلیمتر) بهدست
آمد )2010( Zarei .بیشترین ( 75/43میلیمتر) و
کمترین قطر میوه ( 61/83میلیمتر) را بهترتیب در
رقمهای شهوار و شیرین بیهسته گزارش کرد .در
نتایج پژوهش روی شش رقم انار متعلق به استان
مازندران ،بیشترین و کمترین مقادیر قطر میوه
بهترتیب در رقم ملس ( 90/02میلیمتر) و وحشی
( 50/91میلیمتر) گزارش شد ( )Nikdel, 2013که کمی
پایینتر از نتایج این تحقیق بودند .در نتایج پژوهش
صورت گرفته توسط  ،)2014( Fawole & Oparaوزن
میوهی هشت رقم انار از  274/04تا  509/82گرم و
حجم میوه از  222/52تا  509/82سانتیمتر مکعب
متغیر بود که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .نتایج
ویژگیهای فیزیکی اندازهگیریشدة رقمهای انار،
نشاندهندة تنوع در ساختمان ریختشناختی آنها بوده
است و این دادهها برای گزینش رقمها و بازاریابی بر پایۀ
اندازه و وزن کل میوه سودمند است .افزون بر این
میوههای انار که با روشهای باغداری مختلف تولید
میشوند میتوانند محدودة گستردهای از اندازهها را ایجاد

کنند و بهطورمعمول تحت تأثیر عاملهایی مانند سن
درخت ،بلوغ میوه و شرایط خرداقلیمی هستند ( Fawole
 .)& Opara, 2014در بررسی نمونههای انار فلسطین،
وزن و حجم میوه در میوههایی که در آراوای جنوبی
پرورش یافته بودند نسبت به نیویاآر در سال 2006
بیشتر بودند ( .)Schwartz et al., 2009در این بررسی نیز
میوههای اقلیم کویری ساوه نسبت به مناطق علیآباد و
ساری که اقلیمی مرطوبتر دارند وزن و حجم بیشتری
داشتند.
بنابر نتایج بهدستآمده در این پژوهش (جدول ،)3
اثر مستقل رقم بر وزن صد آریل و میزان آب صد آریل
بهترتیب در سطوح احتمال 1درصد و 5درصد معنیدار
بود امّا بر وزن تر صد بذر معنیدار نبود .همچنین اثر
مستقل منطقه بر این صفات در سطح احتمال
0/1درصد معنیدار بود .رقم ملس وزن تر صد آریل
بیشتری ( 45/94گرم) نسبت به رقم یوسفخانی
( 42/78گرم) داشت ،در بین مناطق مورد بررسی نیز
مناطق ساری ( 48/51درصد) و علیآباد (38/63
درصد) بهترتیب باالترین و پایینترین وزن صد آریل را
داشته و با منطقۀ ساوه اختالف معنیداری نشان
دادند .همچنین باالترین وزن تر صد بذر ( 10/05گرم)
در میوههای انار منطقۀ ساری بهدست آمد ،درحالیکه
کمترین این میزان مربوط به میوههای دو منطقۀ
علیآباد و ساوه بود .افزون بر این رقم ملس وزن آب
صد آریل بیشتری نسبت به رقم یوسفخانی داشت .در
بین مناطق نیز میوههای انار مناطق ساری و ساوه
بیشترین و میوههای انار منطقۀ علیآباد کمترین وزن
آب صد آریل را داشتند .این میزان در دیگر تحقیقات
از  66/70تا  14/44گرم متغیر بود ( & Caliskan
.Bayazit, 2013; Ferrara et al., 2014; Khadivi .)Khub et al., 2015در نتایج پژوهش روی دوازده
رقم پرورشیافته در هند ،وزن صد آریل بین  16/67و
 27/82گرم و وزن آبمیوة صد آریل از  7/51تا
 15/25گرم در رقمهای مختلف متغیر بود که نسبت
به نتایج این بررسی پایینتر بود ( Chandra et al.,
 .)2013وزن تر صد بذر در بررسی  87نمونۀ انار بومی
ایران بین  2/26و  7/63گرم گزارش شد (Khadivi-
.)Khub et al., 2015
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نتایج این بررسی نشان داد ،اثر مستقل رقم بر
طول آریل ،طول بذر و نسبت طول به قطر بذر در
سطح 5درصد معنیدار بود امّا بر درصد رطوبت بذر
تأثیر معنیداری نداشت .اثر مستقل منطقه نیز بر طول
آریل ،طول بذر و نسبت طول به قطر بذر در سطح
احتمال 0/1درصد و بر درصد رطوبت بذر در سطح
احتمال 1درصد معنیدار بود .رقم ملس طول آریل و
بذر بیشتری (بهترتیب  11/79و  7/46میلیمتر)
نسبت به رقم یوسفخانی (بهترتیب  11/68و 7/54
میلیمتر) داشت (جدول  .)3در بین مناطق نیز ساری
بیشترین طول آریل و بذر میوه (بهترتیب  12/10و
 7/63میلیمتر) را به خود اختصاص داد .کمترین طول
آریل در منطقۀ علیآباد ( 11/27میلیمتر) و کمترین
طول بذر نیز در مناطق علیآباد و ساوه (بهترتیب
 7/47و  7/4میلیمتر) بهدست آمد .همچنین رقم
یوسفخانی نسبت طول به قطر بذر بیشتری در
مقایسه با رقم ملس داشت .میوههای انار مناطق ساری
و علیآباد نیز بیشترین و منطقۀ ساوه کمترین نسبت
طول به قطر بذر را به خود اختصاص دادند .افزون بر
این ،بیشترین درصد رطوبت بذر مربوط به میوههای
انار مناطق ساری و علیآباد بود و کمترین این میزان
در میوههای انار منطقۀ ساوه مشاهده شد .در بررسی
دوازده رقم انار پرورشیافته در اقلیمی نیمهخشک در
هند ،طول آریل از  0/94تا  1/09سانتیمتر متغیر بود
و رقمهای گانش 1و ' 'G-137بهطور معنیداری آریل
بزرگتری داشتند ( .)Chandra et al., 2013محدودة
طول بذر نیز در تحقیقات مختلف از  5/54تا 8/80
میلیمتر است ( & Riyahi et al., 2011; Fawole
Opara, 2014; Ferrara et al., 2014; Khadivi-Khub
.)et al., 2015

میزان باالی آبمیوه از دیدگاه صنعتی ،یک صفت
مطلوب به شمار میآید (.)Wetzstein et al., 2011
بنابر نتایج بهدستآمده ،اثر مستقل رقم و منطقه بر
درصد آبمیوه بهترتیب در سطوح احتمال 0/1درصد و
5درصد معنیدار بود .رقم ملس درصد آبمیوة
بیشتری نسبت به رقم یوسفخانی داشت .همچنین
درصد آبمیوه در میوههای انار مناطق علیآباد (46/66
1. Ganesh
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درصد) و ساری ( 43/75درصد) بیشتر از منطقۀ ساوه بود
(جدول  .)4نتایج بررسیهای )2009( Schwartz et al.
در فلسطین نشان داد ،حجم آبمیوة آریلها طی دو سال
در نیویاآر (اقلیم مدیترانهای تا نیمهگرمسیری) نسبت به
آراوای جنوبی (اقلیم خشک) بیشتر بود ،بهاحتمال در
میوههای نیویاآر آریلهای بیشتری تشکیل شدند یا
آریلها آبدارتر بودند .در این بررسی نیز درصد آبمیوة
بهدستآمده از منطقۀ ساوه که اقلیم نیمهخشک و
کویری دارد نسبت به اقلیمهای مرطوبتر ساری و
علیآباد کمتر بود که با نتایج این محققان همخوانی دارد.
بنابر نتایج بهدستآمده در این بررسی ،اثر مستقل
رقم بر میزان فنل معنیدار نبود امّا منطقۀ رشد بر این
میزان تأثیر معنیداری در سطح احتمال 0/1درصد
داشت .بهطوریکه میوههای انار منطقۀ علیآباد بیشترین
میزان فنل کل ( 9/58میلیگرم گالیک اسید بر 100
میلیلیتر آبمیوه) را داشتند و کمترین این میزان در
مناطق ساری و ساوه بهدست آمد .افزون بر این از نظر
میزان فالونوئید بین رقمها و مناطق تفاوت معنیداری
وجود نداشت .در پژوهشی که ویژگیهای فعال زیستی
میوههای انار در مرحلۀ خوراکیشان در منطقۀ خشک
جنوبی (از سه منطقه) با یک منطقۀ رشد معمول انار در
شمال غربی کشور سریالنکا مقایسه شد ( Amararatne et
 ،)al., 2012محتوای فنل کل آبمیوة انار بهطور
معنیداری در منطقۀ خشک جنوبی در مقایسه با شمال
غربی کشور کمتر بود ،که با نتایج این تحقیق همخوانی
دارد .امّا محتوای فنل کل میوه در بین سه منطقۀ
نمونهگیری واقع در منطقۀ خشک جنوبی سریالنکا
تفاوت معنیداری نداشتند.
آنتوسیانینها رنگدانههای پلیفنلی محلول در آب و
منشأ اولیۀ رنگهای قرمز و بنفش -آبی جذاب بسیاری از
میوهها ،از جمله آریلها و پوست انار هستند و فعالیت
پاداکسندگی قابل توجهی نشان میدهند ( Shwartz et
 .)al., 2009نتایج نشان داد ،اثر مستقل رقم و منطقه بر
میزان آنتوسیانین ،بهترتیب در سطوح احتمال 0/1درصد
و 5درصد معنیدار بود .رقم یوسفخانی آنتوسیانین کل
بیشتری نسبت به رقم ملس داشت .همچنین میوههای
انار مناطق ساری و علیآباد بیشترین میزان آنتوسیانین
کل را به خود اختصاص دادند (جدول .)4
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جدول  .3اثر مستقیم رقم و منطقۀ رشد بر برخی صفات فیزیکی میوه ،آریل و بذر انار
Table 3. The effects of cultivars and growing regions on some physical properties of pomegranate fruit, aril and seed
Seed
moisture
)(%
P = 0.096
55.53
58.39

Seed
length/
)diameter (mm
P = 0.027
2.32
2.37

Seed
length
)(mm
P = 0.044
7.46
7.54

Aril
length
)(mm
P = 0.018
11.79
11.68

Juice
amount of
)100 aril (g
P = 0.023
35.59
32.97

Fresh
weight of
)100 seed (g
P = 0.144
9.10
9.42

Fresh
weight of
)100 aril (g
P = 0.002
45.94
42.78

Fruit
diameter
)(mm
P = 0.690
94.89
94.38

Fruit
volume
)(cm3
P = 0.938
428.27
426.95

Fruit
weight
)(g
P = 0.998
417.29
417.24

Cultivar
Malas
Yousef-Khani

P = 0.007
58.92a
58.89a
53.07b

P < 0.001
2.35a
2.40a
2.27b

P < 0.001
7.63a
7.47b
7.40b

P < 0.001
12.10a
11.27c
11.80b

P < 0.001
37.08a
29.51b
36.26a

P < 0.001
10.05a
8.65b
9.09b

P < 0.001
48.51a
38.63c
45.94b

P < 0.001
96.68a
88.41b
98.83a

P < 0.001
450.60b
338.90c
493.33a

P < 0.001
435.77b
340.50c
475.53a

Region
Sari
Ali-Abad
Saveh

P = 0.094

P = 0.298

P = 0.072

P = 0.549

P = 0.094

P = 0.054

P = 0.067

P = 0.216

P = 0.114

P = 0.213

حرفهای همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار هستند.

Cultivar × Region

Means within each column followed by the same letter are not significantly different.

جدول  .4اثر مستقیم رقم و منطقۀ رشد بر برخی صفات فیزیکی و شیمیایی آبمیوة انار
Table 4. The effects of cultivars and growing regions on some physical and chemical properties of pomegranate juice
Total polyphenol
)(mg GAE/100 ml
P = 0.334
7.53
7.99

Vitamin C
)(mg/100ml
P = 0.825
2.019
2.039

Antioxidant
)activity (%
P = 0.557
90.01
87.68

Total anthocyanin
)(mg C3gE/100 ml
P < 0.001
27.21
42.19

Total flavonoid
)(mg GAE/100 ml
P = 0.100
1.96
2.36

P = 0.001
46.33
42.05

Cultivar
Malas
Yousef-Khani

P = 0.150
1.83
2.32
2.34

P < 0.001
7.10b
9.58a
6.60b

P = 0.016
43.75a
46.66a
42.16b

Region
Sari
Ali-Abad
Saveh

P < 0.001
2.18a
2.12a
1.79b

P = 0.235
85.88
93.62
87.05

P = 0.045
33.49ab
40.07a
30.54b

P = 0.663

P = 0.457

P = 0.278

P = 0.467

P = 0.134

P = 0.122

حرفهای همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنیدار هستند.

در فلسطین ،آنتوسیانین میوههای انار بهدستآمده
از نیویاآر در مقایسه با میوههای آراوای جنوبی بهطور
معنیداری بیشتر بود ( .)Schwartz et al., 2009میزان
آنتوسیانین بیشتر در میوههای نیویاآر میتواند در
ارتباط با دماهای به نسبت کمتر در این زیستگاه در
مقایسه با آراوای جنوبی طی دوران نمو و رسیدن میوه
باشد .دما عامل مهمی است که تجمع آنتوسیانین را
در گیاهان تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین میزان
کمتر آنتوسیانین در آریلهای انارهای پرورشیافته در
آراوای جنوبی بهطور عمده به دلیل اثر دماهای باال در
این زیستگاه بر چرخۀ زیستساخت (بیوسنتز) و
همچنین تخریب آنتوسیانین بوده یا ممکن است به
دلیل تنش اکسایشی (اکسیداتیو) باال باشد که
میتواند فعالیتهای پرکسیداز را تحریک کند .بنا بر
یافتههای دیگر محققان (،)Akerstrom et al., 2010
تأثیر عرض جغرافیایی بر میزان آنتوسیانین ناشی از
ترکیب عاملهای محیطی مانند دما و نور است .در این
تحقیق نیز مناطق ساری و علیآباد با داشتن عرض
جغرافیایی باالتر نسبت به ساوه میزان آنتوسیانین
بیشتری داشتند.

)Juice (%

Cultivar × Region

Means within each column followed by the same letter are not significantly different.

فعالیت پاداکسندگی گیاهان بهطور عمده به دلیل
وجود رنگدانهها ،ویتامینها (بهطورمعمول اسید
آسکوربیک) و تاننها است .حفظ فعالیت پاداکسندگی
کل ممکن است با کاهش تخریب آنتوسیانینها ،اسید
آسکوربیک و تاننها توجیه شود ( Barman et al.,
 .)2014آنتوسیانینها ،اسید آسکوربیک و فنلها
بهتنهایی یا د ر ترکیب با هم مسئول فعالیت
پاداکسندگی رقمها هستند (.)Kulkarni et al., 2004
بنا بر نتایج بهدستآمده در این بررسی ،اثر مستقل
رقم و منطقه بر فعالیت پاداکسندگی معنیدار نبود.
بنابراین ،از نظر درصد فعالیت پاداکسندگی بین رقمها
و مناطق تفاوت معنیداری وجود نداشت (جدول .)4
امّا تفاوت معنیداری از نظر فعالیت پاداکسندگی بین
 15رقم انار ایران (بین  16تا  54/4درصد) مشاهده شد
( )Tehranifar et al., 2010aکه در مقایسه با این
پژوهش پایینتر بود .در کشور سریالنکا ظرفیت
پاداکسندگی میوة انار در بین مناطق جنوب و شمال
تفاوت معنیداری نداشت ()Amararatne et al., 2012
که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد .تفاوت یافتههای
محققان ممکن است ناشی از عاملهایی همچون رقمهای
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مختلف انار و روش استخراج نمونۀ بهکاررفته در
آزمایشها باشد (.)Tehranifar et al., 2010b
اسید آسکوربیک (ویتامین ث) عملکردهای
زیستشناختی بسیاری در میوهها دارد و نقشهای
مهمی نیز در بسیاری از جنبههای مهار اکسایش و احیاء
و فعالیت پاداکسندگی بهویژه در جلوگیری از قهوهای
شدن بافتها ایفا میکند ( Kulkarni & Aradhya,
 .)2005بنابر نتایج بهدستآمده ،اثر مستقل رقم بر میزان
ویتامین ث معنیدار نبود ،امّا اثر مستقل منطقۀ رشد بر
این میزان ،در سطح احتمال 0/1درصد معنیدار بود.
بیشترین ویتامین ث مربوط به میوههای انار مناطق
ساری و علیآباد و کمترین آن مربوط به منطقۀ ساوه بود
(جدول  .)4در نتایج پژوهشی همسان ،ویتامین ث
آبمیوة انار منطقۀ خشک جنوبی سریالنکا (6/3-8/4
میلیگرم بر لیتر) بهطور معنیداری نسبت به نمونههای
منطقۀ رشد معمول انار در شمال غربی کمتر بودند
( )Amararatne et al., 2012که با نتایج بهدستآمده از
این بررسی همخوانی دارد ،به این ترتیب که میزان
ویتامین ث میوههای انار مناطق شمالی کشور بیشتر از
منطقۀ نیمهخشک ساوه بود.
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شرایط منطقه قرار گیرد .بر پایۀ یافتههای این
پژوهش ،رقم و منطقۀ رشد بر بیشتر صفات کیفی
رقمهای مورد بررسی تأثیرگذار بودند .منطقۀ ساوه با
شرایط نیمهخشک و کویری میوههای انار سنگینتر و
بزرگتر و بذرهای با طول و رطوبت کمتر نسبت به
مناطق دیگر که در شرایط مرطوبتر قرار داشتند،
دارد .در مقابل ،منطقۀ علیآباد بیشترین میزان فنل
آبمیوه را داشت و منطقۀ ساری نیز آنتوسیانین و
ویتامین ث آبمیوة بیشتری نسبت به منطقۀ
نیمهخشک ساوه داشت .بدین ترتیب ،شرایط
آبوهوایی مرطوبتر شمال کشور ،قابلیت تولید
میوههای انار آبدارتر و آبمیوة با ویژگیهای دارویی
باالیی دارند که باید مورد توجه قرار گیرند .همچنین
بنا بر نتایج این تحقیق ،رقم ملس با داشتن آریلهای
درشت ،سنگین و آبدار بهمنظور تولید آبمیوه
مناسبتر است .با توجه به توانایی سازگاری انار به
شرایط آبوهوایی مختلف و باوجود رقمها و شرایط
اقلیمی متنوع در ایران ،دادههای دقیق از چگونگی
تأثیر شرایط آبوهوایی بر صفات کیفی این میوه
ناکافی است .بنابراین ،برای درک بهتر سازوکار دقیق
آنها ،تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه میشود.
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انار به دلیل فعالیت پاداکسندگی و محتوای
ترکیبهای ضدسرطانی باال یکی از محبوبترین و
سالمترین میوههای خوراکی به شمار میآید .صفات
کیفی مهم این میوه میتواند تحت تأثیر ژنتیک و

سپاسگزاری
از آقایان مهندس میرزندهدل ،خاکزاد و طباطبایی به
دلیل در اختیار قرار دادن نمونههای گیاهی ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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