جلد  ،6شماره  ،1بهار و تابستان  ،1400صفحات  121تا 128

پژوهشهای میوهکاری

مقاله پژوهشی

اثرات آب و خاک شور بر دانه سفیدی انار
سحر صداقت ، 1مجید راحمی*2و مسلم جعفری

3

(تاریخ دریافت -1399/6/7 :تاریخ پذیرش)1399/11/26 :

چکیده
در سالهای اخیر بروز پدیده دانه سففیدی در انفار رقف ربفا شهرسفتان نیریفک یافی از مسفا مهف مفیباشفد کفه تفاکنون
راهاار قطعی و روشنی بهمنظفور کفاهش آن ارا فه نشفدهاسفت .بنفابرای پفژوهش حاضفر بفهمنظفور بررسفی رابطفه شفوری و
دانه سفیدی در انار رق ربفا در قالف رفرک کفامص تیفافی رراحفی شفد .براسفا کیفیفت آ (شفیری  ،لف شفور و شفور)
14بففاب بففا سففنی تقریاففا یاسففان انتخففا و نمونففهبففرداری میففوه انجففاش شففد .بففر اسففا نتففای تجکیففه هماسففت ی ،میففکان
آنتوسیانی آری ها هماست ی منففی معنفیداری بفا درصفد دانفه سففیدی داشفت .نتفای مقایسفه میفان ی نشفان داد کفه بفا
افففکایش شففوری آ  ،درصففد دانففه سفففیدی در انففار رق ف ربففا افففکایش یافففت .بففابهففایی کففه بففا آ شففیری (بففدون نم ف )
آبیاری شده بودنفد ،درجفه (* )aآریف  ،میفکان آنتوسفیانی و میفکان درخشفند ی (* )Lبفاتتری را نسفات بفه بفابهفایی کفه
با آ لف شفور و شفور آبیفاری شفدند ،داشفتند .میفکان مفواد جامفد محلفول آریف هفا در بفابهفایی کفه بفا آ شفور آبیفاری
میشدند نسات به آبیاری بفا آ لف شفور و شفیری بفاتتر بفود .بفه رفور کلفی مفیتفوان نتیجفه رففت کفه آبیفاری بفا آ
شور و شورشدن خاک میتواند به رور مستقی در پدیده دانهسفیدی آری های انار دخی باشد.
کلمات کلیدی :آری  ،میکان آنتوسیانی  ،هدایت الاتریای

 -1دانشآموخته دکتری بخش علوش باغاانی ،دانشاده کشاورزی ،دانش اه شیراز ،شیراز
 -2استاد بخش علوش باغاانی ،دانشاده کشاورزی ،دانش اه شیراز ،شیراز
 -3استادیار پژوهشی ایست اه تحقیقات انجیر ،مرکک تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع رایعی فار  ،سازمان تحقیقات ،آموزش و تروی کشاورزی ،استهاان
 پست الاترونی rahemi@shirazu.ac.ir :
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شففوری آ و خففاک یاففی از اساسففیتففری مشففاصت
کشففاورزی در منففار خشفف و نیمففهخشفف اسففت و
شور شفدن تفدریجی خفاک یافی از مسفا بسفیار مهف
در بسففیاری از منففار خشفف و نیمففهخشفف جهففان از
جملففه ایففران مففیباشففد (حیففدری شففری آبففاد.)1380 ،
موقعیففت جغرافیففایی ،کماففود نففکوتت آسففمانی ،زیففاد
بففودن میففکان تاخیففر از سففط خففاک از دتیفف اصففلی
پتانسففی بففاتی شففوری در ایف منففار از لحففا عوامف
رایعفففی مفففیباشفففد (جمفففاعتیاردکفففانی و همافففاران،
 .)1398در نتیجففه در منففار خشفف و نیمففهخشفف ،
شففوری خففاک و آ و کماففود آ بففه عنففوان عوامفف
اصففلی کففاهش رشفففد و عملاففرد یاهفففان بففه شفففمار
مففیرونففد ،بنففابرای اسففتفاده از آ هففای شففور بففه منظففور
تولیففد محیففوتت کشففاورزی ،غیرقابفف اجتنففا اسففت.
در کف بففا اففکایش شففوری آ آبیففاری بفر شففوری خففاک
نیففک اضففافه مففیشففود کففه آن نیففک عوام ف دی ففری را در
رابطفففه بفففا آ و یفففاه تحفففت تفففرثیر قفففرار مفففیدهفففد
(اسایکبرا 1و همااران.)2009 ،
بررا ف آمارنامففه کشففاورزی سففال  ،1397میففکان تولیففد
انففار در ایففران  714540/5تفف  ،معففادل  3/4درصففد از
ک تولیفد محیفولهفای بفاغی بفوده اسفت .شفایان رکفر
است استان ففار بفا در اختیفار داشفت  26/2درصفد از
ک میکان تولید انفار در کشفور حفا ک رتافه اول در تولیفد
ای ف فففرآورده ارزشففمند مففیباشففد (احمففدی و هماففاران،
 .)1397از ایففف میفففان شهرسفففتان نیریفففک یافففی از
بکر تففری منففار تولیففد انففار بففوده کففه دارای ارقففاش
متعفففددی از جملفففه ربفففا  ،ففففاروب ،اتفففابای ،شفففیری
شهوار ،عرو  ،ملف و خلیلفی-شفیری مفیباشفد .میفوه
انار رق ربفا بفا تمرکفک تولیفد بفات در شهرسفتان نیریفک
بففا ویژ ففیهففایی ماننففد پوسففت ضففخی و قرمففک رنفف ،
درصففد بففاتی م فواد جامففد محلففول ک ف  ،رع ف شففیری
مایفف بففه تففرش (ملفف ) ،دیررسففی و مقففاوش بففه تففرک
خفورد ی بفهعنففوان یاففی از انففوا مهف صففادراتی کشففور
دارای ارزش و جای فففاه خاصفففی مفففیباشفففد (محسفففنی،
.)1383

امففروزه میففر کننففد ان انففار ،میففوههففایی بففا درصففد آ
بففات ،رع ف مل ف و آری ف هففایی بففا رن ف قرمففک تیففره را
ترجی میدهنفد .شفدت رنف در میفوه انفار بفه مقفدار و
نسففات مشففتقات تشففای دهنففده رن یففکه آنتوسففیانی
وابسته است ،هر چفه مقفدار آنهفا در آریف بیشفتر باشفد،
میففوههففا از کیفیففت و بازارپسففندی بیشففتری برخففوردار
مفففیباشفففند (بفففارکو-نیفففری 2و همافففاران .)2013 ،در
سففالهففای اخیففر عارضففه سفیدشففد ی آریف یففا قهففوهای
شدن درونفی میفوه انفار در برخفی نقفاا ایفران سفترش
یافته کفه بفهشفدت از محاوبیفت آن کاسفته شفده اسفت.
در میفوههفای دارای عارضفه بفهعلفت تخریف و تغییفر در
ترکیفف آنتوسففیانی رنفف آریفف هففا از قرمففک تیففره بففه
سفففید کرمففی تففا قهففوهای سففوخته تغییففر یافتففه و بففا
شففاا و حفففرههففایی کففه در غشففاف و بافففت آریف ایجففاد
مفیشفود ،سفا نفرش شفدن باففت آریف  ،دفرمفهشففدن و
نففامطلو شففدن رعفف میففوه مففیشففود (جففالیاو  3و
همااران.)2010 ،
در رابطفه بفا دانفه سففففیفدی انفار بفه انواعی از عفارضفففههفا کفه
موج سففید شفدن یا قهوهای شفدن آری های انار میشفود
اشفففاره شفففده اسفففت کفه برخی از آنهفا عافارتنفد از آفتفا
سففوخت ی ،کاهش اسففیدیته ،میکان آسففاوربی اسففید و
میکان آنتوسففیانی (کلارانی و آرادیا ،)2005 ،4رسففید ی
بیش از حد (ون و فرنسفی  ،)1975 ،5سفرمای شفدید و
تغییر اقلی (محسفنی )2011 ،6میباشفد .کارش شفده اسفت
که در انارهای دانه قهوهای میکان مواد جامد محلول ،میکان
اسفیدیته ک  ،میکان اسفید آسفاوربی و قندهای احیا پایی
بوده ولی مقفدار قنفدهفای غیر احیفا بفات بوده اسفففت (پرابو
دسفای .)1989 ،7بهکادیشفهربابای )2014( 8کارش کرد
که انارهای دارای عارضففه دانهسفففیدی ،میوههایی ک آ ،
سففا و بیوزن هسففتند ا رچه تفاوتی با میوههای سففال
ندارند.
عناصففر غذایی و مواد فنلی در واقع موادی رایعی هسففتند
کفه در اکرر میوههفا نقش مهمی در حفظ کیفیفت میوه و
تعیی ارزش غفذایی میوه دارد .فعفالیفت آنتیاکسفففیفدانی
عیفففاره میوه انار تابعی از مواد فنلی اسفففت و ای فعفالیفت
تابعی از شرایط محیطی ،مدیریت باب ،میکان رسید ی انار
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واقع در شهرسفتان نفیریفک انجفاش شفد کفه میفکان آن در
جدول  1آورده شفده اسفت .بفه ایف ترتیف ایف منفار
بر اسا هفدایت الاتریافی آ بفه کیفیفت آ شفیری ،
ل ف شففور و شففور تقسففی شففدند .از هففر بففاب نمونففه آ و
خففاک (عمفف  30سففانتیمتففری) و تعففداد  30میففوه در
مرحله رسید ی تجفاری بفا ویژ فی پوسفت قرمفک روشف
و از فف هففای مرحلففه اول برداشففت و بففه آزمایشفف اه
بخففش علفففوش باغافففانی دانشفففاده کشفففاورزی دانشفف اه
شفیراز انتقففال داده شففد .سفت فاکتورهففای رنف آریف ،
میففکان آنتوسففیانی  ،میففکان مففواد جامففد محلففول ،درصففد
دانه سفیدی آریف هفا مفورد بررسفی قفرار رففت .میفکان
هفففدایت الاتریافففی ( )Ecآ و خفففاک  14منطقفففه در
جدول ( )1آورده شده است.
رنف آریف هففای انففار بففا اسففتفاده از دسففت اه رنف سففن
( )CR400, Minolta, Japanانففدازه یففری شففد .در ای ف
ردیفد .مقففدار*L
دسفت اه میفکان * L*, a*, bمشفخ
میففکان روشففنایی کففه دامنففه بففی صفففر (سففیاه) تففا
(100سففففید) اسفففت ،مقفففدار* aاز ( -100سفففاکی) تفففا
( +100قرمففکی) و مقففدار * bاز ( -100آبففی) تففا +100
(زردی) را نشفففان مفففیدهفففد (رومفففانو 3و همافففاران،
.)2008
میففکان مففواد جامففد محلففول ( )TSSمیففوههففا بففا دسففت اه
اناسارسن ( )RF10, USAاندازه یری شد.
بفرای انفدازه یفری مقفدار آنتوسفیانی هفا در تیمارهفای
مختلف از روش اخفتص  pHاسفتفاده شفد (کیرکفا 4و
هماففاران .)2007 ،ابتففدا دو نمونففه بففافر بففا اسففتفاده از
محلفففولهفففای کلریفففد پتاسفففی ( 0/25Mو  )pH=1و
اسفففتات سفففدی ( )0/4M ،pH=4/5بفففا ففففاکتور رقیف ف
سفازی ( )1/15تهیفه ردیفد .سفت میفکان جفذ هفر
دو نمونففه تهیففه شففده در رففول مففو هففای 700و510
نفانومتر و بفا اسفتفاده از دسفت اه اسفتاتروفتومتر (UV-
 )160A Shimadzu, Japan,انففدازه یففری شففد و میففکان
آنتوسیانی توسط فرمول زیر محاساه ردید:

و نو رق اسفففت (توکلی و همافاران .)1388 ،کفاهش در
ترکیاات فنلی همراه با افکایش رسفید ی میوه کارش شفده
اسفت .پرابو دسفای ( )1989معتقد اسفت که قهوهای شفدن
آری ها بیشففتر مربوا به اکسففید شففدن مواد فنلی اسففت.
همچنی کارش شفده اسفت که محلولپاشفی سفولفات آه
و روی بر کاهش عارضففه دانه سفففیدی انار نقش بسففکایی
داشفته که سفا بهاود رن آری های انار میشفود (ربیحی
و رضا یان2019 ،1؛ اسدی 2و همااران)2019 ،
بففا توجففه بففه ایفف کففه تولیففد و صففادرات انففار در صففدر
توجهفات کشفاورزان و صففادرکنند ان کشفور قفرار رفتففه
اسففت ،رایعففی اسففت کففه بففروز هففر نففو مشففالی در
کیفیت انار مفیتوانفد بفه کفاهش میفکان درآمفد باغفداران
و صففادرکنند ان انففار منجففر شففود و بخففش مهمففی از
بازار صفادرات ایف محیفول از دسفت بفرود .متاسففانه در
سالهای اخیفر بفروز پدیفده دانفه سففیدی در انفار ربفا
شهرسففتان نیریففک یاففی از مسففا مهفف مففیباشففد کففه
تففاکنون پاسففخ قطعففی و روشففنی بففه منظورکففاهش آن
ارا ففه نشففده اسففت .از ررفففی ،بففا توجففه بففه بررسففیهففا و
مشففاهدات پیشففی و نیففک شففور شففدن تففدریجی آ و
خففاک در منففار مختلفف نیریففک ایفف احتمففال وجففود
دارد کففه افففکایش شففوری آ و خففاک و کماففود مففواد
حاصفف از فتوسففنتک سففا بففروز دانففهسفففیدی در انففار
شففود .بنففابرای  ،هففد از انجففاش ایفف پففژوهش بررسففی
هففدایت الاتریاففی آ و خففاک در  14بففاب از منففار
مختلف شهرسففتان نففیریففک فففار و ارتاففاا آن بففا دانففه
سفیدی در انار ربا میباشد.
مواد و روشها
ایفف پففژوهش بففا نمونففهبففرداری از  14بففاب بففا سففنی
تقریافا یاسففان کفه از نظففر کیفیفت آ متفففاوت بودنففد و
بررسففی هففدایت الاتریاففی آ و خففاکهففای مختل ف در
منففار تیحنففا ،قطرویففه ،صففی آبففاد ،رودخففور ،وزیففره

جدول  -1هدایت الکتریکی آب و خاک ( )ds/mباغهای مختلف در شهرستان نیریز استان فارس
باب مورد بررسی
آ
خاک
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/49
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4
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4/7

5
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1/39
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7/5
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5/3
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3
3/9
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× 𝑇𝐴𝑛 = (𝐴𝑏𝑆𝑝𝐻 1 − 𝐴𝑏𝑆𝑝𝐻4.5) × 484.82
𝐹𝐷 × 1000/24825

ای در حالی بود که میفکان دانفه سففیدی در ایف بفابهفا
بففه شففدت کففاهش یافتففه بففود و در بففابهففایی کففه بففا آ
شور آبیاری شفده بودنفد ،بیشفتری درصفد دانفه سففیدی
مشاهده شد (نمودار .)2
نتفففای هماسفففت ی نشفففان داد کفففه  Ecآ و میفففکان
آنتوسففیانی رابطففه معنففیداری بففا درصففد دانففه سفففیدی
دارد ( Ecآ  ،ds/m0/7میفففکان آنتوسفففیانی )R2= 0/4
(نمودار  ،)4 ،3در صفورتی کفه بفا سفایر فاکتورهفا میفکان
هماسففت ی کمتففری مشففاهده شففد (نتففای نشففان داده
نشده).
همچنففی ضففری هماسففت ی پیرسففون آنتوسففیانی و
درصففد دانففه سفففیدی در سففط  1درصففد معنففیدار و
حفاکی از یف رابطفه منفففی بففود کفه در آن نسففات دانففه
سفففیدی بففه آنتوسففیانی عففدد  -.0/681را نشففان داد
(جففدول  .)3میففکان دانففهسفففیدی ارتاففاا مسففتقی و
معنیداری با هدایت الاتریای آ و خاک داشت.
در مطالعه حاضفر دانفه سففیدی انفار در  14بفاب مختلف
واقع در شهرستان نیریفک بررسفی ردیفد و بفا توجفه بفه
ایفف کففه برداشففت میففوه انففار از فف هففای اول و پففیش
ر تففر انجففاش شففد ،احتمففال مففیرود کففه درصففد دانففه
سفففیدی بیشففتر مففرتاط بففا برداشففت زودتففر باشففد .زیففرا
بازار فروش و انافار نیفاز بفه محیفول نفوبر دارد .پفژوهش
حاضففر نشففان داد کففه بففا شففور شففدن آ  ،درصففد دانففه
سفیدی افکایش مییابد (جدول.)3
نتففای ایف پففژوهش بففا مطالعففات سففایر پژوهشف ران کففه
بیففان داشفففتند مقففدار و کیفیفففت آ آبیففاری ارتافففاا
معنیداری با دانه سففیدی انفار در ارقفاش مختلف اسفتان
خراسففففففان دارد (تففففففوکلی و هماففففففاران )1388 ،و
خشاسففالی و کفف آبیففاری مففیتوانففد دانففه سفففیدی در
میففوه انففار را تشففدید نمایففد همخففوانی دارد (السففید 1و
هماففاران .)2009 ،بففابهففایی بففا خففاک شففور کففه بففدلی
آبیففاری بففا آ شففور مففیباشففند ،درصففد دانففه سفففیدی را
افکایش میدهد کفه احتمفات بفهدلیف نسفات بفاتی کلفر
و سففدی بففوده کففه سففا عففدش تعففادل سففایر عناصففر
غففذایی از جملففه آه ف  ،روی شففده کففه در نتیجففه پدیففده
دانففه سفففیدی را تشففدید مففینمایففد (اسففدی و هماففاران،
 .)2019رسففولی و ملاففوتی ( )2000بیففان کردنففد کففه بففا
حاکمیت شرایط آهای و باتبودن اسیدیته خاکهای

در ایفف فومففول = 482/82جففرش مولاففولی سففیانیدی -
 -3لوکوزیفففد= 24825 ،جفففذ مفففولی آن در  pH=1و
 DFفاکتور رقی سازی است.
ای ف پففژوهش در قالفف رففرک کففامص تیففادفی بففا سففه
تاففرار انجففاش شففد کففه از هففر بففاب  30میففوه بففه صففورت
تیففادفی برداشففت و بففه سففه تاففرار تقسففی ردیففد .بففه
منظففور تعیففی اخففتص بففی میففان ی اعففداد پفف از
تجکیفففه واریفففان از آزمفففون  LSDدر سفففط p>0/05
اسففتفاده شففد .تمففاش مراحفف تجکیففه و تحلیفف آمففاری
دادههففا بففا اسففتفاده از نففرش افففکار  SASصففورت رفففت.
برای یفافت ضفری هماسفت ی بفی تیمارهفای کیفیفت
آ و پارامترهففای مففورد آزمففایش ،دادههففا پف از ثاففت و
مرت سازی به روش پیرسون آنالیک شدند.
نتایج و بحث
بابهفایی کفه بفا آ شفیری آبیفاری شفده بودنفد ،درجفه
* bباتتری را نسات بفه بفابهفایی کفه بفا آ لف شفور و
شففور آبیففاری مففیشففدند ،داشففتند ( جففدول  .)2میففکان
درخشففند ی (* )Lنشففان داد بففابهففایی کففه بففا کیفیففت
آ شففیری آبیففاری شففدند ،آریفف هففا کمتففری میففکان
درخشففند ی را داشففتند در حففالی کففه بففابهففایی کففه بففا
آ شفففور آبیفففاری مفففیشفففدند ،در آریف ف هفففا میفففکان
درخشففند ی بففاتتری مشففاهده شففد (جففدول  .)2درجففه
* aدر بابهایی که بفا آ شفور آبیفاری مفیشفدند تففاوت
معنففیداری را بففا آبیففاری بففا آ شففیری نداشففتند در
صففورتی کففه آبیففاری بففا آ لفف شففور ایفف فففاکتور
معنیدار بود (جدول .)2
نتای مقایسه میفان ی نشفان داد کفه میفکان مفواد جامفد
محلففول آری ف هففا در بففابهففایی کففه بففا آ شففور آبیففاری
مففیشففدند نسففات بففه آبیففاری بففا آ لف شففور و شففیری
بففاتتر بففود رچففه تفففاوت معنففیداری بففا آ ل ف شففور
نداشفففت (بفففه ترتیففف  %18/97 ،%19 /97و )%18/61
(جفدول  .)2همچنفی نتفای نشفان داد بفابهفایی کفه بفا
آ شفففیری آبیفففاری شفففده بودنفففد ،بیشفففتری میفففکان
آنتوسیانی را به خود اختیاص دادند (نمودار .)1

1. Al-Said
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جدول  -2بررسی کیفیت آب  14باغ مختلف بر خصوصیات کمی آریل انار ریاب
کیفیت آ
آ شیری
آ ل شور
آ شور

درخشند ی (*)L

زردی (*)b

قرمکی (*)a

مواد جامد محلول ()%

*21/02c
24/62b
27/90a

21/44a
17/39b
15/38c

10/79ab
10/54b
11/93a

18/61b
18/97ab
19/71a

*ستونهای با حرو مشترک از لحا آماری در سط  5درصد آزمون  LSDتفاوت معنیداری ندارند

a

25
20

c

10

میکان آنتوسیانی

b

)(mg/100ml

15

5
0

آ شور

آ شیری

آ ل شور
کیفیت آ

نمودار  -1بررسی کیفیت آب  14باغ مختلف بر میزان آنتوسیانین انار رباب .حرو مشترک نشاندهنده عدش معنیداری در سط  5درصد بر
اسا

آزمون  LSDمیباشد.

میشفوند .بنفابرای جفذ دیاکسفیدکرب کفاهش یافتفه
و بففه مففوازات آن میففکان فتوسففنتک و تولیففد کربوهیففدرات
کففه پففیشنیففاز سففنتک آنتوسففیانی هففا مففیباش فد ،کففاهش
مففییابففد .همچنففی محمففودیتاففار و هماففاران ()2009
ففکارش کردنففد کففه همکمففان بففا عارضففه دانففهسفففیدی،
میکان آنتوسفیانی انفار کفاهش یاففت کفه بفا نتفای ایف
پففژوهش همخففوانی دارد .نتففای پففژوهش حاضففر نشففان
داد کففه میففکان آنتوسففیانی بففا شففوری خففاک کففاهش
مففییابففد کففه بففا نتففای سففایر پففژوهشهففا روی انففار
همخفففوانی دارد (اسففففدی و همافففاران .)2019 ،ایففف
پژوهشف ران بیففان کردنففد کفه در تففنش شففوری بیففان ن
 PgUFGTکففاهش مففییابففد .ایفف ن عامفف یرنففده
مولافول لفوکک بففه آنتوسفیانیدی و تشفای آنتوسففیانی
میباشد کفه مسفئول رنف قرمفک در آریف و پوسفت انفار
اسففت .میففکان مففواد جامففد محلففول ،درجففه سففاکی و
درخشففند ی آریفف انففار بففا افففکایش شففور شففدن آ
افکایش یافت (جفدول )2کفه بفا نتفای کاونفد و همافاران
( )1396مطابقت داشفت .بفات بفودن مفواد جامفد محلفول
شفففرایط را بفففرای فعالیفففت آنفففکی هفففای اکسفففیدکننده
ترکیاففات فنلففی و تغییففر رنفف بافففت آری ف هففا از قرمففک

کشففور ،جففذ عناصففر غففذایی از جملففه آهفف و روی
دچار مشا میشفود .ازآنجفایی کفه عناصفر غفذایی آهف
و روی بففهرففور مسففتقی میففکان آنتوسففیانی را در آ
میوه از رریف اففکایش فتوسفنتک و تولیفد قنفد دخیف در
تشفففای آنتوسفففیانی اففففکایش مفففیدهنفففد (اسفففدی و
هماففاران ،)2019 ،بففا شففور شففدن خففاک و آ میففکان
ایفف عناصففر کففاهش یافتففه کففه بففه مففوازات آن میففکان
آنتوسیانی ه کاهش مییابد.
میففکان آنتوسففیانی بففه مففوازات شورشففدن آ کففاهش
یافففت کففه بففه دناففال آن میففکان دانففه سفففیدی رونففد
افکایشففی را در پففی داشففت (نمففودار  1و  .)4نتففای ایفف
پفففژوهش بفففا بروچفففو -نئفففوری و همافففاران ()2009
مطابقفت داشفت .آنهفا فکارش کردنفد کفه شفدت رنف
قرمففک در آری ف هففا بففه رففور معاوسففی بففا مجمففو واحففد
حرارتففی تجمعففی رففی مرحلففه رسففید ی میففوه ارتاففاا
دارد .به عافارت دی فر دمفای بفات در دوره رشفد میفوه در
تیرمفففاه تفففا مفففرداد مفففاه مفففیتوانفففد موجف ف کفففاهش
آنتوسیانی در انار شود کفه خفود مماف اسفت بفه دلیف
کاهش سفنتک آنهفا و اففکایش تخریف آنتوسفیانی باشفد.
همچنففی بففه دلیف شففوری خففاک و آ روزنففههففا بسففته
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پدیففده دانففه سفففیدی آریفف هففای انففار دخیفف باشففد.
بنابرای تزش است بفا تغذیفه مناسف یفاه و یفا اسفتفاده
از مففوادی هماننففد محلففولهففای ضدشففوری خففاک و آ
کففه شففوری خففاک و آ را کنتففرل کنففد ،درصففد ایفف
پدیده به حداق رسانده شود.

تیففره بففه سفففید کرمففی تففا قهففوهای مسففاعد مففینمایففد
(جالیاو و همااران.)2010،
نتیجهگیری کلی
بهرفور کلفی مفیتفوان نتیجفه رففت کفه آبیفاری بفا آ
شففور و شورشففدن خففاک مففیتوانففد بففهرففور مسففتقی در
a

80
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b
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40
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c

دانه سفیدی ()%

60
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0

آ شور

آ شیری

آ ل شور
کیفیت آ

نمودار  -2بررسی کیفیت آب  14باغ مختلف بر درصد دانه سفیدی انار رباب .حرو مشترک نشاندهنده عدش معنیداری در سط  5درصد بر
اسا

آزمون  LSDمیباشد.

8
y = 0.0578x + 1.2639
R² = 0.7732

7

5
4
3
2

هدایت الاتریای آ )(ds/m

6

1
0
120

100

80

40

60

20

0

درصد دانه سفیدی
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نمودار  -4رابطه خطی بین آنتوسیانین و درصد دانه سفیدی در انار رقم رباب
جدول  -3ضریب همبستگی پیرسون بین صفات اندازهگیری شده در انار رباب
 Ecآ

1

مواد جامد محلول

1
0/230 ns

آنتوسیانی

1
*-0/329
**-0/683

*b

*a

*L

1
-0/142 ns
0/098 ns
0/106 ns

1
**0/600
0/217 ns
-0/066 ns
-0/273 ns

1
0/050 ns
**0/538
-0/183 ns
-0/092 ns
0/156 ns

 Ecخاک

دانه سفیدی

1
0/039 ns
-0/197 ns
0/051 ns
-0/248 ns
0/302 ns
**0/757

1
**0/607
0/006 ns
-0/236 ns
0/040 ns
**-0/681
0/252 ns
**0/879

دانه سفیدی
 Ecخاک
*L
*a
*b

آنتوسیانی
مواد جامد محلول
 Ecآ

**, nsو * :به ترتی عدش اختص معنیدار،اختص معنی دار در سط احتمال 1و %5
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