پژوهشهای میوهکاری

جلد  ،4شماره  ،2پاییز وزمستان  ،8931صفحات  881تا 822

مقاله پژوهشی

ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه هشت رقم انار محلی در منطقه
نجفآباد اصفهان
رسول جاللی جاللآبادی و حسینعلی اسدیقارنه *
(تاریخ دریافت -8931/7/29 :تاریخ پذیرش)8931/81/29 :

چکیده
انار یکی از قدیمیترین میوههای کشت شده در ایران میباشد که تنوع باالیی برای آن گزارش شده است .این پژوهش بهمنظور
بررسی خصوصیات ریختشناسی و بیوشیمیایی میوه در هشت رقم انار محلی (علیاکبری ،گـر ،پوست قرمز ،گالبی ،سورهی،
میرزایی ،یزدانی و لپسرخی) در نجفآباد اصفهان انجام شد .میوههای انار در مرحله رسیدگی کامل برداشت و صفات مورد نظر
بر اساس روشهای استاندارد اندازهگیری شدند .در بین ارقام مورد بررسی رقم پوست قرمز دارای بیشترین وزن صد آریل
( 41/2گرم) بود .بیشترین ضخامت پوست میوه ( 4/78میلیمتر) در رقم گر اندازهگیری شد .رقم علیاکبری دارای بیشترین
مقادیر آنتوسیانین کل ( 8/48میلیگرم در  811گرم) ،ترکیبات فنولیک ( 11/12میلیگرم در  811گرم) و اسیدیته قابل
تیتراسیون ( 8/12میلیگرم در  811گرم) بود .بیشترین ضریب تغییرات فنوتیکی مربوط به صفت شاخص رسیدگی بود و ارقام
لپسرخی و علیاکبری ،بهترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر این صفت بودند .بهطور کلی میتوان ارقام علیاکبری و
سورهی را بهدلیل داشتن مقادیر باالتری از صفات مطلوب بهعنوان ارقام برتر معرفی نمود.
کلمات کلیدی :آنتوسیانین کل ،ترکیبات فنولیک ،شاخص رسیدگی ،ویتامین ث

 - 8دانشجوی سابق کارشناسیارشد علوم باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 -2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
٭ پست الکترونیکh.asadi@khusif.ac.ir :
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 39/3درصد واریانس کل را توجیه کردند (تاتاری و
همکاران.)8931 ،
ادبی فیروزجانی و همکاران ( )8932برخی از ژنوتیپها و
ارقام تجاری انار در شمال کشور را با استفاده از صفات
مورفولوژیکی مورد مطالعه و ارزیابی قرار دادند و
تفاوتهای معنیداری بین صفات کمی و کیفی گزارش
کردند .ایشان از روش تجزیه عاملها برای تعیین تعداد
عاملهای اصلی تأثیرگذار بین ارقام و ژنوتیپها و تفکیک
صفات تشکیلدهنده عاملها استفاده کردند.
در پژوهش انجام شده جهت ارزیابی ژنوتیپهای انار استان
لرستان با استفاده از صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی،
اختالف معنیداری در بیشتر صفات مورد بررسی نشان
داده شد که بیشترین تنوع برای میزان ویتامین ث ،وزن
میوه و میزان اسیدیته آب میوه بود (سپهوند و همکاران،
.)8932
در پژوهشی دیگر تنوع ژنتیکی برخی ارقام انار ایران با
استفاده از بیست صفت مورفولوژیک مربوط به گل ،برگ و
میوه ارزیابی شدند .نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ
ویژگیهای مورفولوژیک تفاوت معنیداری وجود دارد و
بیشترین ضریب تغییرات مربوط به صفات تعداد آریل در
میوه ،وزن میوه ،وزن آریل و پوست میوه گزارش شد.
تجزیه به عامل های اصلی نیز صفات مورفولوژیک را به
هشت گروه عاملی تقسیم کرد (زارعی و همکاران.)8932 ،
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام محلی انار در کشور تونس با
استفاده از ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی ،تنوع باالیی
را در بین ارقام نشان داد .این محققان در نتایج بررسیهای
خود عنوان کردند که ویژگیهای میوه نقش بیشتری در
جداسازی ارقام انار از یکدیگر دارند (مارس و ماراکچی،7
.)8333
تنوع ژ نتیکی انارهای موجود در کرمانشاه با استفاده از
صفات ریختشناسی و نشانگرهای مولکولی نشان داد که
ارقام همنام یک منطقه در گروههای مختلف جای گرفتند
و با هم گروهبندی نشدند (قربانی و همکاران.)8932 ،
در مطالعهای دیگر ،نعمتی 1و همکاران ( )2182ضمن
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انار کشتشده در ایران با
استفاده از ویژگیهای ریختشناسی و بیوشیمیایی میوه
دریافتند که در میان همه صفات کمی اندازهگیری شده،

مقدمه
انار با نام علمی  Punica granatum L.از درختان میوهای
است که از دیرباز در ایران کشت و کار میشده است .ایران
دارای غنیترین ذخایر ژنتیکی انار در جهان میباشد ،به
طوریکه دارای تنوع بینظیری میباشد و ایران را
خاستگاه و موطن اصلی انار نام بردهاند (سرخوش 8و
همکاران .)2112 ،قسمتهای مختلف این گیاه شامل دانه،
پوست ،گل ،برگ و ریشههای آن دارای ترکیبات
بیوشیمیایی متعددی هستند که خواص دارویی متفاوتی
دارند (میرجلیلی .)8934 ،میوههای انار بهطور گسترده
بهصورت تازهخوری و یا فرآوریشده مورد استفاده قرار
میگیرند .بخش خوراکی میوه انار ،پوشش گوشتی شده
بذر است که آریل نام دارد و بیشترین درصد وزن میوه را
تشکیل میدهد (اسدیقارنه 2و همکاران .)2117 ،این
میوه به دلیل داشتن ترکیبات ارزشمند بیوشیمیایی و
نقش مؤثر آن در سالمتی انسان بهعنوان یکی از مهمترین
میوهها مورد توجه قرار گرفته است و روز به روز بر اهمیت
آن افزوده میشود.
میوههای انار به دلیل داشتن مقادیر باالی ترکیبات
بیوشیمیایی مانند ترکیبات فنولیک ،آنتوسیانین و ویتامین
ث از منابع غنی و طبیعی آنتیاکسیدانی معرفی شده است
(عباس 9و همکاران .)2181 ،مطالعات پیشین نشان
دادهاند که رقم تأثیر بهسزایی بر میزان فعالیت
آنتیاکسیدانی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مانند
ضخامت پوست میوه ،میزان ماده خشک ،اسیدیته ،مواد
جامد محلول ،اسیدیته قابل تیتراسیون ،محتوای ترکیبات
فنولیک و میزان آنتوسیانین دارد (ازکان 4و همکاران،
2111؛ موسوینژاد 1و همکاران .)2113 ،این ویژگیها در
مجموع کیفیت و بازارپسندی میوه را تعیین میکنند
(تهرانیفر 2و همکاران.)2181 ،
در مطالعهای ،یازده رقم تجاری انار در منطقه ساوه با
استفاده از  22صفات کمی و کیفی میوه مورد ارزیابی قرار
گرفتند که از تنوع باالیی در بین صفات مورد ارزیابی
برخوردار بودند .همچنین بر اساس تجزیه عاملها صفات
مؤثر در شش گروه عاملی قرار گرفتند که در مجموع
1. Sarkhosh
2. Asadi-Gharneh
3. Abbas
4. Ozgen
5. Mousavinejad
6. Tehranifar

7. Mars and Marrakchi
8. Nemati
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انارستانهای ایران میباشد و در فاصله  27کیلومتری
غرب شهر اصفهان با طول جغرافیایی  18درجه و 81
دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  92دقیقه و  92درجه
شمالی و در جنوب شهرستان نجفآباد واقع شده است و
ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  8211متر میباشد.
متوسط درجه حرارت سالیانه ،حداکثر مطلق درجه حرارت
در گرمترین ماه سال و حداقل مطلق درجه حرارت در
سردترین ماه سال بهترتیب  91/2 ،81/81و  -1/8درجه
سانتی گراد و میزان متوسط بارندگی سالیانه نیز 817/91
میلیمتر گزارش شده است .خاک مزرعه دارای بافت شنی
لومی و میزان هدایت الکتریکی آن نیز  1/11دسیزیمنس
بر متر با اسیدیته  7/12بود.
برای بررسی ویژگیهای میوه در هر تکرار پنج اصله درخت
انتخاب شد و میوهها از جهات مختلف بهطور تصادفی
برداشت شدند .درختان در زمان اجرای آزمایش  1ساله و
فاصله کشت درختان روی ردیف  4متر و بین ردیفها 1
متر بود .میوههای برداشت شده در همان روز برای
اندازهگیری صفات ریختشناسی و بیوشیمیایی به
آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اصفهان (خوراسگان) منتقل و در هر رقم میوههای
آفتابسوخته ،ترکیده و زخمی حذف شدند و بررسیها
فقط بر روی میوههای سالم انجام شد .برش عرضی میوه
در رقمهای انار مورد بررسی در این پژوهش در شکل 8
نشان داده شده است.

اسیدیته آب میوه ،محتوای ترکیبات فنولیک و میزان
آنتوسیانین دارای ضریب تغییرات باالتری بوده که این امر
نشان دهنده نقش بیشتر این صفات در تنوع ارقام مورد
بررسی است.
با توجه به این که ایران خاستگاه و موطن اصلی انار و مرکز
تنوع ژنتیکی انار بوده و ارقام مختلفی از آن در کشور
وجود دارند که از ذخایر غنی و منابع ژنتیکی ارزشمند این
میوه بهشمار میروند و همواره گردآوری و شناسایی ارقام
و ژنوتیپها از اولویتهای مهم هر کشور و از گامهای
اساسی در برنامههای پیشرفت آن محصول است ،در این
مطالعه برخی از مهمترین خصوصیات ریختشناسی و
بیوشیمیایی میوه هشت رقم از ارقام محلی انار موجود در
شهرستان نجف آباد استان اصفهان که بهعنوان بخش
کوچکی از خزانه ژنتیکی انار کشور به شمار میروند و
تاکنون مطالعه جامعی درخصوص آنها انجام نشده است،
مورد بررسی قرار گرفتند .بررسی ویژگیهای بیوشیمیایی
ارقام مختلف بر اساس ویژگیهای منحصر به فرد آنها،
امکان گزینش ارقام برتر برای اهداف خاص را میسر
میسازد.
مواد و روشها
میوههای رسیده و سالم هشت رقم مختلف انار مورد
بررسی در این پژوهش شامل ارقام محلی علیاکبری ،گـر،
پوست قرمز ،گالبی ،سورهی ،میرزایی ،یزدانی و لپسرخی،
از اواخر مهرماه تا اواسط آبان ماه سال  8931بر اساس
زمان بلوغ تجاری میوهها از انارستان روستای جاللآباد
واقع در شهرستان نجفآباد اصفهان برداشت گردید .این
انارستان با مساحت  921هکتار ،یکی از بزرگترین

اندازهگیری خصوصیات ریختشناسی میوه
برای بررسی خصوصیات ریختشناسی میوه ،از هر رقم و
در هر تکرار  81عدد میوه بهطور تصادفی انتخاب شد و
ویژگیهای آنها اندازهگیری شدند .تعداد دانه در هر میوه

شکل  -برش عرضی ارقام انار محلی مورد مطالعه در پژوهش حاضر
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میزان آنتوسیانین کـل در آب انار ارقام مورد مطالعه نیز
با استفاده از روش اختالف  pHاندازهگیری شد .در این
روش میزان جذب نمونههای تهیه شده با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موجهای  191و 711
نانومتر همراه با بافرهای با  pHمتفاوت  8و  4اندازهگیری
و در نهایت میزان آنتوسیانین کل بر حسب میلیگرم در
 811گرم گزارش شد (گیستی و رولستاد.)2118 ،7

شمارش و برای اندازهگیری خصوصیات ظاهری میوه شامل
ضخامت پوست میوه ،طول و قطر تاج ،طول و قطر میوه از
کولیس دیجیتالی و صفات وزن میوه ،وزن پوست و وزن
آریل از ترازوی دیجیتالی با دقت  1/118استفاده شد .پس
از آبگیری از آریلها با یک دستگاه آبمیوهگیری دستی
درصد آب میوه بر اساس فرمول زیر اندازهگیری شد
(زارعی و عزیزی.)2188 ،8
( ×811وزن بذر +وزن پوست) -وزن میوه= درصد آب میوه

تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در
سه تکرار انجام شد .آنالیز دادهها به کمک نرمافزار آماری
 SASنسخه  3/2و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  1درصد انجام شد.
ضریب تغییرات 1از تقسیم انحراف معیار هر صفت بر
میانگین آن صفت محاسبه شد و میانگین صفات مورد
مطالعه در ارقام مختلف برای آنالیزهای چند متغیره مورد
استفاده قرار گرفت .تجزیه به مؤلفههای اصلی و
نمودارهای دو بعدی نیز بر اساس مؤلفههای اول و دوم و
با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 16انجام شد.

اندازهگیری خصوصیات بیوشیمیایی آب میوه
میزان مواد جامد محلول در آب میوه توسط دستگاه
رفراکتومتر دستی( 2مدل  (Atagoو در دمای  21درجه
سانتیگراد اندازهگیری و بر اساس درجه بریکس گزارش
شد .برای تعیین  pHعصاره میوه از دستگاه  pHمتر
 Elmteronمدل  CP– 501استفاده شد .میزان اسیدیته
قابل تیتراسیون از روش تیتراسیون با سود  1/8نرمال و تا
رسیدن به  pH =1/2اندازهگیری و بر اساس میلیگرم
اسید سیتریک (اسید غالب آب میوه انار) در  811گرم آب
میوه گزارش شد (اکسی و ترکمن .)2188 ،9برای بیان
شاخص طعم (شاخص رسیدگی میوه) نیز از رابطة
 TSS/TAاستفاده شد .اندازهگیری ویتامین ث به روش
تیتراسیون با استفاده از یدور پتاسیم و در حضور معرف
نشاسته  8درصد انجام شد و میزان آن بر حسب میلیگرم
در  811گرم آب میوه گزارش شد (برکات 4و همکاران،
.)8379
1
میزان ترکیبات فنولیک با روش فولین سیوکالچو
اندازهگیری شد .از آبمیوه سانتریفیوژ شده بهمدت 81
دقیقه با سرعت  81111دور در دقیقه برای این منظور
استفاده شد .برای اندازهگیری میزان فنل کل آب میوهها،
میزان جذب نمونه و استاندارد توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر (مدل  )2100 UV/Visibleساخت کشور
آمریکا در طول موج  721نانومتر قرائت گردید و در نهایت
میزان ترکیبات فنولیک کل نمونه بهصورت میلیگرم اسید

نتایج و بحث
خصوصیات ریختشناسی
نتایج تجزیه واریانس خصوصیات ریختشناسی میوه در
ارقام مختلف انار مورد مطالعه نشان داد که ارقام مورد
بررسی از نظر صفت قطر تاج میوه در سطح احتمال 1
درصد و از نظر صفات دیگر در سطح احتمال  8درصد با
یکدیگر اختالف معنیداری دارند (جدول  .)8در بین
صفات ریختشناسی مورد مطالعه ،بیشترین ضریب
تغییرات به مقدار  28/41 ،24/13و  21/92درصد بهترتیب
برای وزن کل آریل در هر میوه ،وزن پوست میوه و وزن
میوه به دست آمد .کمترین ضریب تغییرات نیز متعلق به
صفات قطر و طول میوه بهترتیب با  2/12و  7/41درصد
بود (جدول  .)2بر اساس نتایج به دستآمده کمترین طول
میوه در رقم سورهی اندازهگیری شد و ارقام گر ،پوست
قرمز ،میرزایی و یزدانی از نظر قطر میوه تفاوت معنیداری
با هم نداشتند .وزن میوه در ارقام علیاکبری ،گالبی،
سورهی و لپسرخی تفاوت معنیداری با هم نداشتند و
دارای کمترین مقدار بودند ،در حالیکه ارقام گـر ،پوست

گالیک در  811گرم وزن تر بیان شد (سینگلتون و
روسی.)8321 ،2
1. Zarei and Azizi
2. Hand Refractometer
3. Eksi and Turkmen
4. Barakat
5 .Folin-Ciocalteu
6 .Singelton and Rossi

7. Giusti and Wrolstad
8. Coefficient of Variation
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جدول  -تجزیه واریانس صفات ریختشناسی در رقمهای انار مورد مطالعه
منابع تغییرات

درجه

تعداد دانه

درصد اّب

ضخامت

وزن پوست

طول

قطر

طول

قطر

وزن

وزن کل

وزن صد

آزادی

در میوه

میوه

پوست

میوه

تاج

تاج

میوه

میوه

میوه

آریل در

آریل

2

244/ 41ns

9/ 23ns

7

**22322/88

79/29

84

22224/ 12

2/ 11

میوه

بلوک
رقم
خطای آزمایشی

**

میوه

1/149ns

*8273/41

**

**

8/88

1/ 81

1/ 99ns

1/119 ns

**

*

*22/11
**

87/ 84ns

*8142/94

**

**

8717/92

92/21

4/12

811/21

14/89

998/ 49

1/ 31

8/ 22

1/ 21

2/ 11

912/12 ns
**

3187/88

7212/91

281/ 13

111/ 12

8/ 21

جدول  -مقایسه میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات ریختشناسی میوه در برخی رقمهای انار محلی
رقم

تعداد دانه در میوه

آب میوه ()%

علیاکبری
گـر
پوست قرمز
گالبی
سورهی
میرزایی
یزدانی
لپسرخی

979/77 ± 1/14d
143/84 ± 97/11ab
473/7 ± 89/22bc
912/12 ± 1/927d
411/22 ± 82/12bc
129/94 ± 28/43a
181/14 ± 91/1a-c
413/92 ± 84/48c

22/47 ± 1/724bc
29/73 ± 1/811c
92/93 ± 1/248a
91/41 ± 1/291a
87/22 ± 1/282d
22/19 ± 8/139b
98/41 ± 1/413a
21/42 ± 8/437bc

9/422 ± 1/221cd
4/789 ± 1/871a
9/72 ± 1/818c
4/442 ± 1/292ab
9/222 ± 1/927c
2/17 ± 1/88d
9/12 ± 1/821bc
9/832± 1/824cd

ضریب تغییرات ()%

17/43
81/79

4/11
81/29

1/21
87/91

)(mm

انحراف معیار

قطر تاج )(mm

طول تاج )(mm

وزن پوست میوه
)(g
19/8 ± 4/23bc
891/7 ± 82/48a
823/8 ± 9/3a
883/2 ± 9/1a
12/24 ± 7/91c
12/12 ± 9/21bc
842/1 ± 81/17a
884/1± 21/47ab

22/24 ± 1/181bc
28/11 ± 1/222c
29/92 ± 1/832ab
24/22 ± 1/914a
82/94 ± 8/184e
81/17 ± 1/419e
22/22 ± 1/917bc
81/79 ± 1/212d

81/77 ± 8/221bc
82/12 ± 1/494ab
82/11 ± 1/123ab
81/27 ± 1/449a
82/88 ± 1/172b
89/12 ± 1/842c
82/21 ± 1/289ab
81/12 ± 1/127bc

29/11
28/41

9/41
82/19

8/22
7/71

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانکن میباشند.

ادامه جدول  -مقایسه میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات ریختشناسی میوه در برخی رقمهای انار محلی
طول میوه ()mm

قطر میوه ()mm

وزن میوه ()g

وزن کل آریل در میوه
()g

وزن صد آریل )(g

علیاکبری
گـر
پوست قرمز
گالبی
سورهی
میرزایی
یزدانی
لپسرخی

71/41 ± 8/372b
14/4 ± 2/13a
11/91 ± 1/11a
71/92 ± 1/382b
71/23 ± 8/717c
72/17 ± 1/393b
11/87 ± 8/211a
77/24 ± 8/123b

79/17 ± 1/912d
12/22± 9/913a
12/44 ± 8/127a
77/27 ± 1/721cd
71/12 ± 1/822cd
19/24 ± 8/271ab
17/27 ± 8/318a
71/31 ± 8/442bc

287/14± 9/198c
974/18± 82/72a
941/48± 3/181ab
214/24± 81/19c
241/12± 82/14c
911/23± 24/14b
921/12± 81/94a
217/91± 29/12c

894/44± 8/33b
244/12± 87/82a
282/21± 2/11a
891/94± 2/1b
829/22± 1/9b
228/41± 89/72a
222/28± 81/19a
842/47± 21/12b

36/29± 0/867c
41/95± 1/1b
45/2± 0/58a
41/86± 0/277b
33/93± 0/6d
36/96± 0/547c
42/85± 0/45b
37/98± 0/87c

انحراف معیار
ضریب تغییرات ()%

1/32
7/41

1/23
2/12

21/21
21/92

41/41
24/13

9/14
3/21

رقم

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانکن میباشند.

قرمز و یزدانی دارای بیشترین مقادیر وزن میوه بودند .در
بین ارقام مورد بررسی رقم پوست قرمز دارای بیشترین
وزن صد آریل بود .از نظر تعداد دانه در میوه ،ارقام
علیاکبری و گالبی دارای کمترین مقادیر این صفات بودند.
بیشترین ضخامت پوست میوه نیز در ارقام گر و گالبی
اندازهگیری شد .کمترین طول تاج میوه نیز متعلق به ارقام

سورهی و میرزایی بود .همچنین ارقام پوست قرمز ،یزدانی
و گالبی دارای بیشترین و رقم سورهی دارای کمترین
درصد آب میوه بودند (جدول .)2
خصوصیات بیوشیمیایی آب میوه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی میوه در
رقمهای انار مورد مطالعه در جدول  9نشان داده شده

883

**

41/22

 * ،nsو ** بهترتیب بیانگر عدم معنیداری ،معنیدار بودن در سطح احتمال  1و  8درصد بر اساس آزمون دانکن میباشد.

ضخامت پوست میوه

1/294ns

جاللی و اسدی :ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه هشت رقم انار محلی در منطقه ...
رسیدگی و میزان مواد جامد محلول بودند .دامنه تغییرات
میزان آنتوسیانین کل در رقمهای مورد بررسی نیز بین
 1/28تا  8/48میلیلیتر آب میوه متفاوت بود (جدول .)4
کم ترین مقادیر آنتوسیانین کل ،ترکیبات فنولیک و اسید
قابل تیتراسیون در رقم لپسرخی و بیشترین مقادیر آنها
در رقم علیاکبری اندازهگیری شدند (جدول .)4

است .رقمهای مورد بررسی از نظر همه صفات بیوشیمیایی
مورد مطالعه به جز میزان ویتامین ث دارای اختالف بسیار
معنیداری با یکدیگر بودند .دامنه تغییرات ترکیبات
فنولیک بین  21/91-11/12میلیگرم در  811گرم و
اسید قابل تیتراسیون بین  1/42-8/128میلیگرم در 811
گرم بود (جدول  .)4رقمهای لپسرخی و علیاکبری
بهترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار صفات شاخص

جدول  -3تجزیه واریانس صفات بیوشیمیایی آب میوه در برخی رقمهای انار
منابع تعییرات

درجه
آزادی

اسیدیته

ترکیبات
فنولیک

ویتامین ث

مواد جامد
محلول

اسیدیته
قابلتیتراسیون

شاخص
رسیدگی

آنتوسیانین
کل

بلوک
رقم
خطای آزمایشی

2
7
84

1/111ns
**1/789
1/111

9/13ns
**921/19
9/91

1/11141ns
1/2942ns
1/1184

1/1114ns
**82/13
1/144

1/1193ns
**1/8828
1/1121

1/288ns
**1/918
1/131

1/11111ns
**1/81333
1/11112

 * nsو ** بهترتیب بیانگر عدم معنیداری ،معنیدار بودن در سطح احتمال  1و  8درصد میباشد.

جدول  -4مقایسه میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات بیوشیمیایی آب میوه در برخی رقمهای انار محلی
مواد جامد
محلول )(%

اسیدیته قابل
تیتراسیون )(mg/100 g
8/12± 1/18a
1/31± 1/191b
1/32± 1/143b
1/13± 1/121bc
1/77± 1/14d
1/22± 1/12 e
1/12± 1/123d
1/41± 1/187f

شاخص رسیدگی
)(TSS/TA
81/73± 1/881f
84/17± 1/224d
84/71± 1/814c
89/41± 1/292e
81/11± 1/891c
21/72± 1/197b
81/13± 1/122c
48/41± 1/941a

آنتوسیانینکل
)(mg/100 g
8/48±1/182a
1/11±1/141g
8/12±1/183e
8/84±1/188d
8/28±1/189b
8/1±1/113f
8/2±1/117c
1/289±/189h

1/831
24/29

3/34
12/18

1/21
29/11

ارقام

اسیدیته

علیاکبری
گـر
پوست قرمز
گالبی
سورهی
میرزایی
یزدانی
لپسرخی

2/1± 1/198f
9/79± 1/123c
9/99± 1/191e
2/14± 1/197f
9/77± 1/187c
9/13± 1/119b
9/41± 1/181d
4/81± 1/117a

ترکیبات فنولیک
)(mg/l00 g
11/12±1/1111a
93/37±1/1181c
92/92±1/1882de
92/98±1/1114de
42/71±1/1182b
91/99±1/1111d
23/22±1/112ef
21/91±1/119f

88/47± 1/14f
84/89± 1/122c
84/82± 1/123c
82/11± 1/22e
82/28± 1/87e
81/31± 1/122b
89/19± 1/12d
81/29± 1/817a

انحراف معیار
ضریب تغییرات

1/411
89/73

81/74
21/27

2/91
87/12

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف معنیدار در سطح احتمال  ٪1میباشند.

دارای بزرگ ترین ضرایب عاملی مثبت بودند و به دلیل
اینکه این صفات در نوع کاربرد ارقام برای مصارف مختلف
اهمیت دارند ،لذا این عامل بهعنوان عوامل غیرخوراکی
میوه نامگذاری شد .این عامل توانست  94/42درصد از
تغییرات کل را توجیه نماید .در عامل سوم صفاتی مانند
تعداد آریل در میوه و وزن آریل دارای ضرایب عاملی
مثبت و باالیی بودند؛ بنابراین این عامل به نام عامل صفات
مرتبط با آریل میوه نامگذاری گردید .این عامل 81/42
درصد از کل تغییرات را توجیه کرد .با توجه به اینکه دو
مؤلفه اول بیشترین درصد تغییرات را توجیه نمودند و به
صورت مستقل از هم هستند ،نمودار مختصات بر اساس
این دو عامل رسم گردید .زمانیکه این دو عامل بهطور

تجزیه به مؤلفههای اصلی
پس از انجام تجزیه به مؤلفههای اصلی تعداد  9عامل
مشخص شد که درمجموع توانستند  17/79درصد از
تغییرات کل را توجیه نمایند (جدول  .)1عامل اول
بهتنهایی  97/11درصد از کل واریانس دادهها را توجیه
کرد .در این عامل بزرگترین ضرایب عاملی مثبت متعلق
به صفات قطر میوه ،مواد جامد محلول و وزن میوه بود و
همچنین بزرگ ترین ضرایب عاملی منفی متعلق به صفات
محتوای ترکیبات فنولیک ،ویتامین ث و آنتوسیانین کل
بود .بنابراین این عامل تحت عنوان عوامل مرتبط با اندازه
و کیفیت میوه نامیده شد .در عامل دوم صفات قطر تاج،
وزن صد آریل ،ضخامت پوست میوه ،قطر تاج و طول میوه
821
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دارند .این صفات دارای همبستگی باالیی با یکدیگر
هستند و بنابراین در یک گروه قرار گرفتند .در گروه سوم
صفات میزان اسید قابل تیتراسیون ،طول تاج ،قطر تاج و
ضخامت پوست میوه دارای مقادیر عاملی نزدیک به
یکدیگر بودند و درنهایت صفات درصد آب میوه ،ویتامین
ث ،میزان آنتوسیانین و محتوای ترکیبات فنولیک در گروه
چهارم قرار گرفتند.
بر اساس نمودار دو بعدی پراکنش ارقام و صفات مورد

همزمان با یکدیگر در یک نمودار در نظر گرفته شدند و
پراکنش صفات در آن مورد بررسی قرار گرفت ،چهار گروه
قابل تفکیک بودند (شکل  .)8در گروه اول صفات شاخص
رسیدگی ،میزان مواد جامد محلول ،اسیدیته آب میوه و
تعداد آریل قرار گرفتند که قادرند ارقامی که دارای مقادیر
باالی این صفات میباشند را مشخص نمایند .در گروه دوم
وزن پوست میوه ،وزن میوه ،قطرمیوه ،وزن کل آریل در
میوه ،حجم آب میوه ،وزن صد آریل و طول میوه قرار

جدول  -5ضرایب عاملی ،سهم واریانس نسبی و واریانس تجمعی صفات مورد مطالعه
8

2

9

مؤلفه
سهم واریانس نسبی
سهم واریانس تجمعی

97/11
48/21

94/42
72/27

81/42
17/79

تعداد آریل در میوه
درصد آب میوه
ضخامت پوست میوه
طول تاج میوه
طول میوه
قطر تاج میوه
قطر میوه
وزن پوست میوه
وزن صد آریل
میزان ویتامین ث
اسیدیته
مواد جامد محلول
اسیدیته قابل تیتراسیون
شاخص رسیدگی
وزن میوه
وزن کل آریل در میوه
آنتوسیانین کل
ترکیبات فنولیک

0/695

-0/231

0/674

0/349

0/277

-0/736

-0/094

0/781

0/044

-0/202

0/877

-0/389

0/595

0/762

0/045

-0/247

0/776

-0/311

0/824

0/447

0/318

0/606

0/731

-0/196

0/468

0/842

-0/178

-0/792

0/087

0/100

0/683

-0/612

0/200

0/751

-0/515

-0/324

-0/532

0/735

0/313

0/564

-0/673

-0/454

0/748

0/515

0/417

0/673

0/300

0/655

-0/747

0/235

0/300

-0/805

-0/100

0/460

قرار گرفتند که دارای میزان آنتوسیانین ،محتوای ترکیبات
فنولیک ،و درصد آب میوه باالتری نسبت به سایر ارقام
بودند.
بر اساس نتایج به دست آمده رقمهای انار محلی مورد
مطالعه از نظر بیشتر صفات مورد بررسی دارای تفاوت
معنیدار با یکدیگر بودند که نشاندهنده تنوع باال در بین
رقمهای مورد مطالعه میباشد .با توجه به کاربردهای
متفاوت قسمت های مختلف انار در تغذیه و سالمت انسان
صفا ت فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار مورد بررسی قرار
گرفت تا رقم مناسب جهت هر کاربرد بهصورت ویژه

مطالعه 4 ،گروه مشخص شدند (شکل  .)2گروه اول شامل
ارقام لپسرخی و میرزایی بودند که دارای شاخص
رسیدگی ،میزان مواد جامد محلول و  pHباالتری نسبت به
سایر ارقام میباشند .گروه دوم شامل ارقامی هستند که
دارای وزن میوه و آریل ،طول و قطر میوه ،تعداد آریل در
میوه و وزن آریل باالتری بودند و شامل ارقام پوست قرمز،
گر و یزدانی شدند .در گروه سوم رقم گالبی قرار گرفت که
دارای بخش غیرخوراکی بیشتری نسبت به سایر ارقام بود،
ضمن این که دارای میزان اسید قابل تیتراسیون باالیی نیز
بود .درنهایت ارقام علیاکبری و سورهی در گروه چهارم
828

جاللی و اسدی :ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه هشت رقم انار محلی در منطقه ...
مقدار تغییرات ،به جز مقادیر مربوط به مؤلفه اول را نشان
میدهد و این وضعیت بهترتیب برای سایر مؤلفهها برقرار
است (فرشادفر .)8911 ،با توجه به اهمیت و کاربرد این
روش در تعیین و تفکیک ارقام مناسب برای هدف مورد
نظر ،تجزیه به مؤلفههای اصلی در مطالعه حاضر سه عامل
اصلی را نشان داد و اکثر متغیرهایی که در این تجزیه بار
عاملی باالیی داشتند ،از ویژگیهای مهم برای تفکیک
ارقام انار برای کاربردهای مختلف بودند .سپس بر اساس
دو مؤلفه اول بای پالت رسم گردید .با توجه به اینکه
صفات وزن میوه و آریل ،طول و قطر میوه ،ضخامت
پوست ،میزان مواد جامد محلول ،اسیدیته قابل تیتراسیون
(دروگودی 81و همکاران 2111؛ زوآی و مارس،)2188 ،88
شاخص رسیدگی (دورگاک 82و همکاران2111 ،؛
سرخوش 89و همکاران ،)2113 ،طول و قطر تاج میوه
(سرخوش و همکاران )2113 ،مهمترین صفات در
طبقهبندی انار میباشند و با توجه به اهمیت ترکیبات
بیوشیمیایی در تغذیه و سالمت انسان در بایپالت حاصل
میتوان با بررسی ترکیبی از صفات ،ارقام را برای
کاربردهای مختلف معرفی نمود .در گروه اول رقمهای
لپسرخی و میرزایی با شاخص رسیدگی ،مواد جامد
محلول ،تعداد آریل و  pHباالتر قرار داشتند ،بنابراین این
گروه جهت مصارف تازهخوری و یا فرآوری کاربرد دارند.
گروه دوم شامل رقمهای یزدانی و پوست قرمز با میوههای
درشتتر و تعداد دانههای بیشتر و بزرگتر بودند ،بنابراین
این رقمها نیز میتوانند بهطور عمده بهصورت تازهخوری
مصرف شوند .رقم گالبی بهتنهایی در گروه سوم قرار
گرفت و به دلیل دارا بودن پوست ضخیمتر نسبت به سایر
رقمها و اسید قابل تیتراسیون باالتر جهت تازهخوری
مناسب بهنظر نمیرسد و میتوان در صنعت فرآوری از آن
استفاده نمود.
با توجه به اینکه امروزه تمام بخشهای مختلف میوه انار
از جمله پوست آن به دلیل داشتن ترکیباتی مانند
پلیفنولها ،آالژیک اسید و ایندول آمینها برای مصارف
دارویی و آنتی اکسیدانی در پیشگیری و یا حتی درمان
بیماریهایی مانند سرطان مورد استفاده قرار میگیرند

پیشنهاد گردد.
وزن یکی از خصوصیات مهم میوه است که به رقم و
شرایط زیست محیطی بستگی دارد (کالیسکان و
بایاضیت .)2189 ،8وزن پوست میوه در ارقام مورد مطالعه
کمتر از مقادیر گزارش شده توسط مارتینز 2و همکاران
( )2182بود .میردهقان و راحمی )2117( 9بیان کردند که
که درصد پوست در طول بلوغ کاهش مییابد .در اوایل
فصل ،وزن پوست غالب است و بیشتر وزن میوه را
تشکیل میدهد ،ولی طی رسیدن ،وزن آریلها غالب
میشود و باعث کاهش درصد پوست میگردد و این یک
نوع الگوی رشدی برای میوه محسوب میشود .همچنین
بررسی صفات طول و قطر تاج ،بهطور ویژه جهت طراحی و
انتخاب بستهبندی مناسب میوه جهت حمل و نقل و
انبارمانی مناسب بهنظر میرسند (والرو و رویز-آلتیسنت،4
 .)2111مقادیر طول و قطر تاج ارقام مطالعه حاضر بیشتر
از دامنه مشاهده شده در مطالعه منصور 1و همکاران
( )2184و کمتر از مقادیر گزارش شده در مطالعه تهرانیفر
و همکاران ( )8939میباشند .در بین خصوصیات
بیوشیمیایی اندازهگیری شده ،شاخص رسیدگی از
مهمترین پارامترهای تعیینکننده کیفیت مطلوب در
بسیاری از میوهها میباشد که برخی از محققان آنرا برای
طبقهبندی ارقام انار نیز بهکار بردهاند (مارتینز 2و همکاران،
همکاران2182 ،؛ کام 7و همکاران .)2182 ،این صفت در
میان ارقام بسیار متفاوت است و بهعنوان شاخصی جهت
رسیدگی میوه بهکار برده میشود (مزیان 1و همکاران،
 .)2182شاخص رسیدگی در ارقام انار مورد مطالعه در این
پژوهش از مقادیر گزارششده در مطالعه بارون 3و همکاران
همکاران ( )2118در ارقام انار ایتالیایی بیشتر بود.
از اهداف اصلی تجزیه به مؤلفههای اصلی ،خالصهکردن
صفات کمی مورد بررسی در قالب چند مؤلفه اصلی و
تعیین نقش این صفات در تبیین تنوع کل میباشد .اولین
مؤلفه اصلی نشاندهنده بیشترین مقدار تغییرات دادههای
اولیه ،نسبت به سایر مؤلفهها است .مؤلفه دوم بیشترین
1. Caliskan and Bayazit
2. Martinez
3. Mirdehghan and Rahemi
4. Valero and Ruiz-Altisent
5. Mansour
6. Martínez
7 .Cam
8. Meziane
9. Barone

10. Drogoudi
11. Zaouay and Mars
12. Durgaç
13. Sarkhosh
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(وو 8و همکاران )2111 ،و همچنین به دلیل اینکه پوست
پوست ضخیم تر در انار باعث جلوگیری از ایجاد ضربه و
خراش در حین برداشت ،بستهبندی و حمل و نقل میوه
میشود ،ضخیم بودن پوست میوه از این نظر میتواند
بهعنوان یک خصوصیت مناسب در نظر گرفته شود .گروه
چهارم شامل رقمهای علیاکبری و سورهی بود که دارای
بیشترین مقادیر آنتوسیانین کل ،محتوای ترکیبات
فنولیک و ویتامین ث بودند .قرارگرفتن این صفات
بهصورت توأم در یک گروه از نقطه نظر تفکیک ارقام و
داشتن ترکیبات بیوشیمیایی مفید برای سالمت انسان،
حائز اهمیت میباشد .بنابراین این رقمها میتوانند بهدلیل
ظرفیت آنتیاکسیدانی باالتر بهعنوان یک میوه با ارزش
کیفی باال مورد توجه قرار گیرند .میزان ترکیبات فنولیک
با ظرفیت آنتیاکسیدانی همبستگی مثبتی دارد (نگی 2و
همکاران2119 ،؛ زاهین 9و همکاران ،)2181 ،با این وجود
وجود بهدلیل فعالیتهای آنزیمی فنلها که منجر به
قهوهای شدن میوه میشود ،ارقامی که دارای ترکیبات
فنولیک بیشتری هستند ،به قهوهای شدن مستعدتر
میباشند (اسدیقارنه 4و همکاران .)2117 ،همچنین
گزارش شده است که نوع رقم ،شرایط محیطی ،عوامل
پس از برداشت ،انبارداری و فاکتورهای فرآوری ممکن

است بر میزان آنتوسیانین در عصاره انار تأثیر داشته باشند
(گیل 1و همکاران.)2111 ،
نتیجهگیری کلی
بهطور کلی بر اساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش،
رقمهای محلی انار مورد مطالعه از نظر خصوصیات
ریختشناسی و ترکیبات بیوشیمیایی میوه اختالف قابل
توجهی دارند .وجود این تنوع امکان گزینش رقمهای برتر
جهت مصارف خاص را میسر میسازد .با وجودی که
نمیتوان رقمی را به عنوان رقم برتر از نظر کلیه صفات
کمی و کیفی معرفی کرد ،اما بر اساس نتایج این مطالعه
رقمهای لپسرخی و میرزایی بهدلیل داشتن مواد جامد
محلول بیشتر که باعث طعم شیرینتر میوه میگردد ،برای
مصارف تازهخوری و رقم گالبی بهدلیل داشتن پوست
ضخیم و میزان اسید قابل تیتراسیون باالتر ،برای مصارف
فرآوری پیشنهاد میشوند .همچنین رقمهای علیاکبری و
سورهی به دلیل داشتن مقادیر باالی آنتوسیانین کل و
ترکیبات فنولیک از رقمهای برتر از نظر داشتن ترکیبات
بیوشیمیایی معرفی میشوند .این رقمها با داشتن ترکیبات
طبیعی آنتیاکسیدانی باالتر ،نقش مهمی در پیشگیری و
درمان بیماریها دارند و بنابراین میتواند از دیدگاه
تغذیهای و دارویی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

1. Wu
2. Negi
3. Zahin
4. Asadi-Gharneh

5. Gil
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