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 مقاله پژوهشی 

 Punica) رقم انار  دوازده وهیم ییایم یوش یو ب یکیمورفولوژ یها یژگیو ارزیابی برخی

granatum L.) زدی ییهوا و آب  طی شرا در 

 

 2و زهرا امیرمحمدی 2زاده ، آرزو محمدحسینی *1حسین میغانی

 
 ( 26/11/1399تاریخ پذیرش:  -15/6/1399)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

منظور ارزیابی و مقایسه دوازده رقم انار استان  شود. این پژوهش بههای زیادی از آن در ایران کشت میبومی ایران است و رقم  انار

  22ساله واقع در کلکسیون انار شهرستان یزد برداشت و با استفاده از    32ها در مرحله رسیدگی از درختان  یزد انجام شد. میوه

داری در  یایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمام صفات مورد بررسی اختالف معنیویژگی کمی، کیفی و بیوشیم

گرم )رقم ملس ساوه( متفاوت    55/315اشکذریزد( تا    گرم )رقم سوسکی  85/134میانگین وزن میوه از    های انار داشتند.بین رقم

  67/18تا    53/13های انار متغیر بود. مقدار مواد جامد محلول از  بین رقم  میوه و بذر به کل میوه بود. نسبت پوست، بذرپوشینه، آب

متغیر بود.   49/34تا    51/9لیتر و شاخص بلوغ از  میلی  100گرم در میلی 83/1تا    44/0تیتراسیون از  قابل بریکس، اسیدیتهدرجه 

گرم میلی  79/43-31/91و    81/158-78/332در دامنه    ترتیبهای انار بهچنین نتایج نشان داد که میزان فنل و فالونوئید رقمهم

در  57/36اکسیدانی از آنتیگرم در لیتر و ظرفیت میلی 41/165تا  78/13لیتر قرار دارند. میزان آنتوسیانین کل از میلی 100در 

نشان دادند که رقم  ها  درصد در رقم سوسکی اشکذریزد متفاوت بود. بطور کلی این یافته   45/89رقم پوست سفید دزفول تا  

 دهد. های کمی، کیفی و بیوشیمیایی میوه انار را تحت تأثیر قرار میترین عاملی است که ویژگیاصلی

 

 فنل کل، اکسیدانیآنتیآنتوسیانین، تنوع، ظرفیت،  انارکلمات کلیدی:  
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 مقدمه 

علمی    انار نام  تیره    .Punica granatum Lبا  به  متعلق 

  ی خوراک  یهاوهیم  نیتریمیقد   از  ی کی.  است  1انارسانان 

است    اختهشن ن  کهشده  مناطق   رشد  یریگرمسمه یدر 

همکاران،    2مارمول-آلکاراز)  کند یم  رانیا(.  2017و 

 کشت  رانیا  در  ربازید  از  و   است  انار  ی اصل  مبدأ  و   خاستگاه

همکاران،  )  است  شدهیم و  حو  انار  .(1390تاتاری  ه  زدر 

( و در  رهیو غ   ونان،ی  ه،یترک  ا، یتالیا  ا، ی)اسپان  ترانهیمد  یایدر

آس آمر  ا،یجنوب  و  جنوب  یشمال  یکایهند    کشت  زین  یو 

زیاد  هکییجا  شود،یم   ی خوببه  وهیم  دهدیم  اجازه  دمای 

حاضر    در  .(2014و همکاران،    3فرارا)  برسد با    رانیاحال 

تن    917  از  شیب  دیتول بزرگتر  ی ک یهزار   یکشورها  نیاز 

  ش یافزا  حال   در  ساله  آن هر  دیکه تول  استانار    دکنندهیتول

است   رانیانار در ا  دیتول  ی هااز قطب  ی کی  زدی  استان.  است

با    1397در سال    یکه بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورز

 کشور  دوم  مقام  فارس  استان  از  پس  تنهزار    113از    شیب

داشتن   با  رانیا  باال،  دیتول  بر  عالوه(.  1398نام،  بی)  دارد  را

 تنوع  و   یکیژنت  ریذخا  نیتر یغن  یداراانار    رقم   760از    شیب

هندوستان،    یکشورها  رانیپس از ا  و   است  جهان  در   ها رقم

اسپان  هیترک )  ا یو  دارند  همکاران،  قرار  و  ؛  1390تاتاری 

همکاران،    4نژادموسوی  انار    یخوراک  بخش (.  2009و 

صد وزن میوه  در  52( نام دارد که حدود  5ل یبذرپوشینه )آر

درصد بذر    22درصد آب و    78  لشام  و  دهدیرا تشکیل م

  د درص  85  یحاو  ،اران  بآ.  (1389زارعی و عزیزی،  )  است

و   کیآسکوربدیاس  ن،یدرصد پکت  5/1درصد قند و    10آب،  

  و   دهایفالونوئ  ،ک یاالجدیاس  ن،یانی)آنتوس  ی فنل  یهابیترک

 ؛ موسوی2017  ،مارمول و همکاران-آلکاراز)  است(  هاتانن

مقدار قابل   یآب انار دارا  نیچنهم(.  2009نژاد و همکاران  

  ی هاماده  و  عالفت سیز  یا ه بیترک  ،یآل  یهاد یاس  یتوجه

همکاران-آلکاراز)  است   ی معدن و   زانیم.  (2017  ،مارمول 

 ت یظرف  سبب شده که  انار  آب  در  یفنل  یهابیترک  یباال

سا  رشتیب  آن  اکسیدانیآنتی نوش  هاوهیمآب  ریاز    ها یدنیو 

غذا  داشتن  لیدلبه  انار  . باشد ظرف  ییارزش    ت یو 

  در  ،انسان  یسالمت  در  آن  مؤثر  نقش و    زیاد   اکسیدانیآنتی

  ی جهان   دیتول  و  کرده  دایپ   یادیز  تیمحبوب  ریاخ  یهاسال

 
1. Punicaceae 

2. Alcaraz-Mármol 

3. Ferrara 

4. Mousavinejad 

همکاران،  )  است  شیافزا  به  رو  زین  آن و  ؛ 2014فرارا 

   .(2010 ،و همکاران 6فرتهرانی

  نوع   ریتأث  تحت  یتوجهقابل  طوربه  انار  وهیم  یی ایمیش  بیترک

عمل  دنیرس  مرحله  م، یاقل  منطقه،  رقم، قرار    ی باغ   ات یو 

همکاران،  )  ردیگیم و  زائویی2014فرارا  همکاران   7؛  و 

و همکاران   8سرخوش (.  2010فر و همکاران،  ؛ تهرانی2012

رقم    21  وهیم  یکیمورفولوژ  یهایژگ یو  یبررس  با (  2011)

نرم )بانار  قابل  ،(بذریدانه  انار    یهارقم  نیب  یتوجه  تنوع 

مطالعه    با(  1390)  همکاران  و   یتاتار.  کردندمشاهده  

ظرف  ییایمی وشیب  ،یکیمورفولوژ  یهایژگیو   آنتی   تیو 

منطقه    یهارقماز    یتعداد  اکسیدانی در  شده  کشت  انار 

  اختالف   ی فیو ک  یگزارش کردند که از نظر صفات کم  ،ساوه

دا  مورد  های رقم  نیب  یداریمعن وجود    و   ردمطالعه 

معن  یهمبستگ و    و   کل   فنل  زانیم  نیب  یداریمثبت 

  ی گرید  پژوهش  در.  دکردن  مشاهده  اکسیدانیآنتیتیظرف

  اختالف   ، شد  انجام  ایاسپان  انار  هایرقم  تعدادی از  یرو  بر  که

گزارش   و  داشتوجود    مطالعه  مورد  هایرقم  نیب  یرداینمع

  مصرف   یو با قند باال برا  (دانهی)ب  دانهنرم  هایرقم  که  دیگرد

  ی برا  دانهسخت  و  رهیقرمزت  رنگ  با  هایرقم  و  یخورتازه

مارمول و -آلکاراز)  هستند  مناسب  وهیمآب   دیتول  و  یفرآور

از  در  (.2017  ،همکاران   ی رانیا  انار  هایرقم  تعدادی 

  و   ییایمیکوشیزیف  یهایژگیو  بر  مؤثر  عامل  نیتریاصل

فر  تهرانی)  ه استدیگرد  انیب  نوع رقم   اکسیدانیآنتیتیظرف

همکاران،   نشان  یهاگزارش  ج یتان(.  2010و    دهنده فوق 

 . است  مختلف  ییآب و هوا  طیشرا  در انار    یهارقم  ن یتفاوت ب

شناخت   ران،یا  درای انـار  همتوجه به تنوع بسیار باالی رق  با

  یی باال   تیاز اهم  هاآن  ییایمیکوشیزیو ف  یفیک  یهایژگیو

انار    یهااز رقم  ی برخ  در  یی هابرخوردار است. گرچه پژوهش

؛ زارعی و  1390تاتاری و همکاران، انجام شده است ) یرانیا

نژاد و  ؛ موسوی 2010فر و همکاران،  ؛ تهرانی1389عزیزی،  

 سهیشناخت و مقا   یبرا  رسدینظر م ( اما به2009همکاران،  

.  است  ازین  یترشیب  پژوهش  و  مطالعه   انار،   ی هارقمبهتر  

  و   ییایمیش  یهابیترک  ،یمورفولوژ  یهایژگیو  شناخت

  انتخاب   در  تواند یم  طرف  کی  از   انار  وه یم  فعال ست یز

  یی دارو  و  یفرآور  ،یخورتازه  مصرف  یبرا  مناسب   ی هارقم

( 2017  ،مارمول و همکاران-آلکاراز)  ردیگ  قرار  استفاده  مورد

5. Aril 

6. Tehranifar 

7. Zaouay 

8. Sarkhosh 
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  مصرف  اریدر اخت  یهمم  اطالعات  تواندیم  گریو از طرف د

 (.2010فر و همکاران، تهرانی)  دهدکننده قرار 

  ی هایژگ یو  سهیمقا  پژوهش  نیا  انجام   از  هدف   ن،یبنابرا

ظرف  ییایمیکوشیزیف انار    دوازده  اکسیدانیآنتی  تیو  رقم 

  ی هاداده  که  است  زد ی  ییو هوا  بآ  طیشده در شرا  دیتول

  ی هاانتخاب رقم  یبرا  یریگمیتصم  در  تواندیم دست آمده  به

 .ردیمورد استفاده قرار گ مختلفمصارف  جهتمناسب 

 

 هاو روش  ادوم 

سفید دزفول،  پوسترقم انار شامل  دوازده  در این پژوهش  

ملس ساوه،  گلوب  آلک  یزدساوه،  هرات  اردستانی  اریک   ،

  ، کله ینازک کرمانشاه، ملس یزدخراسان، بجستانی، پوست

و   قم  قجاق  کاشان،  نادری  یزد،  یزدسوسکیگاوی   اشکذر 

گ قرار  استفاده  منطقه    .رفتندمورد  بارندگی   106متوسط 

درجه   -12و    45متر و بیشینه و کمینه دما به ترتیب  میلی

سیستم آبیاری درختان به صورت .  ثبت شده استسلسیوس  

.  بودچاه    ،روز یکبار و منبع آب مورد استفاده  12کرتی هر  

ویژگی خاک  برخی  آزمایش  های  اجرای  جدول محل  در 

درختان از  ندر مرحلـه رسـیدها  میوه  آمده است. 1شماره 

انار مرکزساله واقع در    32 و آموزش  تحقیقات    کلکسیون 

طبیعی   کشاورزی منابع  آبان  یزدشهرستان    و  سال  در  ماه 

  .ندمنتقل شد علوم باغبانی  و به آزمایشگاه  برداشت    1398

به  15رقم  از هر   طور تصادفی از جهات مختلف  عدد میوه 

مورد استفاده قرار گیری صفات  اشت و برای اندازهدرخت برد

 . گرفتند

 
 های خاک محل اجرای آزمایشبرخی ویژگی -1جدول 

 مقدار  ویژگی خاک  مقدار  عنصر غذایی  مقدار  ویژگی خاک 

 52/9 ( mg/lآهن ) 94 (mg/l) فسفر لومی  -شنی بافت خاک 

 22/8 ( mg/lمنگنز ) 384 ( mg/lپتاسیم ) 21/4 *(ds/m)هدایت الکتریکی 

pH 13/7 (  رویmg/l) 06/8 کلسیم (meq/l ) 20 

 12 ( meq/l) منیزیم 94/1 (mg/lمس ) 35 نیتروژن کل )درصد( 
 *ds/m زیمنس بر متر؛ : دسیmg/lگرم بر لیتر؛ : میلیmeq/l : واالن بر لیتر.اکیمیلی 

 

 صفات کمی 

توسط  هـا  آزمایشگاه، وزن تازه میوهها به  پس از انتقال نمونه 

گیری شد. طـول و  گرم اندازه01/0با دقت    دیجیتال  ترازوی

و از  دیجیتالی تعیین با اسـتفاده از کـولیس  هـاقطـر میـوه

آن محاسبه  تقسیم  قطر  به  طول  نسبت  از  میوهشد.  ها  ها 

از یک چاقوی     بذر بریده و  تیز  قسمت استوایی با استفاده 

شدند.    هاپوشینه  جدا  پوست  از  دستی  روش  از   پسبه 

هر  نسبت ، بذرپوشینهو   جداسـازی و تـوزین پوسـت میـوه

. سپس  شـد  محاسبهبه وزن کل میوه به صورت درصد    یک

آب  بذرپوشینه از  استفاده  و میوهبا  آبگیری  دستی    گیر 

کل میوه بر حسب   به  هاآننسبت  و  توزین شد  میوه و بذر  آب 

شد.   محاسبه  از   بذرپوشینه  100تعداد  درصد  استفاده  با 

اندازه گیری وزن خشک به  ترازوی دیجیتال توزین و برای 

سلسیوس تا رسیدن به    درجه  75ساعت در دمای    48مدت  

 وزن ثابت قرار داده شد.  

 صفات کیفی 

 
1. Titratable acidity 

2. Ayala-Zavala 

اندازه قابل  گیری  برای  اسیدیته  ،  ( TA)  1تیتراسیون میزان 

بـا  آب   لیترمیلی  5مقدار   مقطـر آب   لیترمیلی  35میـوه 

دهم  سدیم یک  با استفاده از هیدروکسیدشد. سپس  مخلوط  

و مقدار اسید کل بر   تیتر  2/8  برابر  pHنرمال تا رسیدن به  

شد بیان  و  محاسبه  اسیدسیتریک  درصد    - آیاال)  حسب 

  ( TSSجامد محلول )  وادم میزان  .  (2007و همکاران،    2زاواال 

 Euromex, RDبا استفاده از دستگاه رفراکتومتر دیجیتالی )

  ( Milwaukee Mi 150)متر  pHو اسیدیته با دستگاه    (5635

  3شاخص بلوغ   .گیری شداندازه  7و    4کالیبره شده با بافرهای  

(MIاز )    تقسیم مقدارTSS    برTA  زائویی و   ددست آمبه(  

 .(2012همکاران، 

 بیوشیمیایی صفات  

ابتدا آب انار به مدت    ،گیری صفات بیوشیمیاییبرای اندازه

دور در دقیقه سانتریفیوژ و از    10000دقیقه با سرعت    10

شد.   استفاده  روشناور  روش محلول  به  کل    آنتوسیانین 

و   510در دو طول موج    5/4و    1  های pHاختالف جذب در  

3. Mature index 
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از    700 استفاده  با  اسپکتروفتومتر نانومتر  دستگاه 

(PerkinElmer Lambda 25 UV/VIS 

Spectrophotometer)  میزان گیری  اندازه نهایت  در  شد. 

اساسآنتوسیانین   )سیانیدین    بر  غالب  - 3آنتوسیانین 

ازلوکوگ آمدبهزیر    هایرابطه   زید(  و  )  دست  گیوستی 

 (.2001، 1رولستد

(A) جذب  = (A510pH1 − A700pH1) −

(A510pH4.5 − A700pH4.5)  
   A×MW×DF×100/εآنتوسیانین =( کلmg/100ml ) 

ملکولی    :MW  ،جذبمیزان    :A  فوق   رابطهدر   وزن 

غالب ) آنتوسیانین خاموشی  ضریب  :ε  ، (2/449آنتوسیانین 

  .سازیرجه رقیق د : DFو  (26900)غالب 

  سیوکالچو معرف فولین  میوه با استفاده ازآب میزان فنل کل 

روش   شد. 1999)  همکاران  و  2نگلتون یسمطابق  انجام   )

 موج  طول  ها و استاندارد اسیدگالیک درنمونه   جذب  میزان

  در .  شد  اسپکتروفتومتر خوانده  دستگاه  توسط  نانومتر  760

 اسیدگالیکمعادل    گرممیلی  بر حسب  کل   فنل  میزان  نهایت

  . شد بیان (mg GAE 100 ml-1) میوهآب لیترمیلی 100در 

و    کل   فالونوئید   گیریاندازه کلریدآلومینیوم  از  استفاده  با 

شدسنجی  رنگ   روشبه  پتاسیماستات  و   3میغانی )   انجام 

و استاندارد کاتچین  ها  میزان جذب نمونه .  (2015همکاران،  

  نانومتر   506  موج  طول  در   اسپکتروفتومتر  دستگاه  توسط

و  شد  حسب  کل  فالونوئید   میزان  نهایت  در  خوانده   بر 

 mg)  میوهآب   لیترمیلی  100  در  معادل کاتچین  گرممیلی

1-CE 100 ml) شد بیان. 

- 2و  2از معرف    اکسیدانیآنتیبرای سنجش میزان ظرفیت 

هیدرازیل-1فنیل  ید شد  ( DPPH)   4پیکریل    . استفاده 

  نانومتر خوانده شد  517موج   طول ها درمیزان جذب نمونه 

میوه،  آبتوسط    DPPHرادیکال آزاد    حیاءاو بر مبنای میزان  

بازدارندگی   اکسیدانیآنتیظرفیت درصد    برحسب 

(%DPPHsc )  به زیر  رابطه  آمد  از    و   5امز یلیو -براند) دست 

 .  (1995 همکاران،

 ( %DPPHsc) اکسیدانیآنتیظرفیت

 جذب شاهد([ =   - × ]جذب شاهد/)جذب نمونه100

  تصادفی با سه تکرار )هر تکرار   در قالب طرح کامالً  آزمایش

  ها داده  آماری  تجزیه و تحلیلانجام شد.  عدد میوه(    5  شامل

میانگین  ه  برای مقایس  و  SAS (V.9.1)  افزارنرم  از  استفاده  با

(  P<0.05درصد )  5در سطح احتمال    LSDآزمون    از  ها داده

 .استفاده شد

 

 نتایج و بحث 

 صفات کمی 

داده میانگین  صفتهامقایسه  به  مربوط  کمی    هایی 

نتایج  نشان داده شده است.    2های انار در جدول شماره  رقم

دار در سطح احتمال  اختالف آماری معنیدهنده وجود  نشان

های انار از نظر صفات کمی بررسی شده  درصد بین رقم  5

رقماست وزن  متوسط  بین  .  انار  گرم    85/134های 

و  )سوسکی یزد(  قرار   55/315اشکذر  ساوه(  )ملس  گرم 

و   06/83ترین طول میوه با میانگین  ترین و کمبیش  داشت.

های ملس یزدی و  وط به رقمترتیب مربمتر بهمیلی  35/58

سوسکی اشکذر  و  ملس ساوه  رقم  انار    .خراسان بوداردستانی

میانگین  ترتیب  به  یزد دارای متر  میلی  66/62و    13/86با 

ترین قطر میوه بودند. نسبت طول به قطر کمترین و  بیش

رقم بین  در  بیشمیوه  بود.  متفاوت  انار  مختلف  ترین  های 

یزدی  مربوط به رقم ملس  05/1گین  مقدار این نسبت با میان

دست به  86/0با میانگین    قجاق قمترین مقدار از رقم  و کم

 .  (2)جدول  آمد

ها نشان داد که انار رقم  چنین نتایج مقایسه میانگین دادههم

پوست )ملس ساوه دارای بیش   44/4ترین مقدار ضخامت 

)میلی پوست  وزن  به    90/168متر(،  پوست  نسبت  گرم(، 

 57/9بذرپوشینه )  100درصد( و وزن خشک    58/53میوه )

بود. بیشدرحالی گرم(  تر  که  وزن  بذرپوشینه    100ترین 

و گرم(    28/46) دزفول  سفید  پوست  رقم  وزن    برای 

 ( برای66/114میوه )گرم( و وزن آب   75/144بذرپوشینه )

بیش شد.  ثبت  بجستانی  و  رقم  بذرپوشینه  نسبت  ترین 

درصد    61/53و    13/64ترتیب با میانگین  میوه به میوه بهآب 

 (.  2دست آمد )جدول اشکذر یزد بهاز رقم سوسکی

متر(، وزن پوست میلی  41/1ترین مقدار ضخامت پوست )کم

درصد(، وزن   60/35گرم(، نسبت پوست به میوه )  01/48)

)  100تر   خشک    37/23بذرپوشینه  وزن  و   100گرم( 

( سوسکی27/4بذرپوشینه  رقم  از  وزن (  یزد،   اشکذر 

( آب   01/70بذرپوشینه  وزن  و  میوه گرم(  کل  از  میوه 

میوهگرم( از رقم قجاق قم، نسبت بذرپوشینه به  79/51)

 
1. Giusti and Wrolstad 

2. Singleton 

3. Meighani 

4. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

5. Brand-Williams 
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 رقم انار استان یزد دوازدهمقایسه میانگین برخی صفات کمی میوه  -2دول  ج

نسبت پوست  

  به میوه 

 )درصد( 

 وزن پوست 

 )گرم( 

 ضخامت پوست 

 متر( )میلی

نسبت طول  

 به قطر میوه 

قطر میوه  

 متر( )میلی

 طول میوه

 متر( )میلی

 وزن میوه 

 )گرم( 
 رقم

25/43  e 62/103  bc 36/2  cde 94/0  bcd 45/78  abc 02/74  abc 02/239  bc PSD 

11/47  cd 39/75  de 50/3  b 01/1  ab 89/66  de 64/67  b-e 21/160  efg AS 

85/53  a 90/168  a 44/4  a 96/0  bcd 13/86  a 35/82  a 55/315  a MS 

84/46  cd 22/118  b 54/3  b 91/0  cde 44/75  bcd 98/68  bcd 88/251  b GHY 

99/49  bc 52/91  cd 60/2  cde 87/0  e 21/67  de 35/58  e 59/181  def AKH 

36/51  ab 06/155  a 76/2  cde 93/0  cde 03/83  ab 39/77  ab 04/302  a BJ 

25/43  e 56/90  cd 13/2  ef 90/0  de 22/73  cd 92/65  cde 17/209  cd PNK 

17/45  de 69/65  ef 94/2  bc 05/1  a 70/78  abc 06/83  a 46/145  fg MY 

78/51  ab 38/98  bc 37/2  cde 98/0  abc 10/69  de 85/67  b-e 67/189  de KGY 

95/50  ab 12/88  cde 89/2  bcd 01/1  ab 13/68  de 01/69  bcd 52/172  d-g NK 

87/49  bc 52/70  def 19/2  de 86/0  e 05/68  de 70/58  de 56/141  fg GHQ 

60/35  f 01/48  f 41/1  f 93/0  cde 66/62  e 44/58  e 85/134  g SAY 

، ملس ساوه؛  MS، آلک ساوه؛ ASسفید دزفول؛  پوست، PSD. دنداری ندارتفاوت معنی LSDآزمون  5%های مشترک درسطح احتمال حرف  باهای میانگیندر هر ستون 

GHY گلوباریک هرات یزد؛ ،AKH اردستانی خراسان؛ ،BAG بجستانی؛ ،PNK پوست نازک کرمانشاه؛ ،MY ملس یزدی؛ ،KGYگاوی یزد؛ ، کلهNK نادری کاشان؛ ،

GHQ قجاق قم؛ ،SAYسوسکی اشکذر یزد ، 

 
 مقایسه میانگین برخی صفات کمی میوه دوازده رقم انار استان یزد -2ادامه جدول 

وزن خشک  

بذر   100

 م( ر پوشینه )گ

  100وزن تر 

 بذرپوشینه 

 )گرم( 

نسبت بذر به  

 میوه

 )درصد( 

میوه  نسبت آب

به میوه  

 )درصد( 

میوه  وزن آب

 )گرم( 

نسبت بذر  

پوشینه به  

 )درصد(  میوه

 وزن بذرپوشینه 

 )گرم( 
 رقم

03/9  ab 28/46  a 04/10  b-e 81/45  b 15/109  a 03/56  b 66/133  ab PSD 

12/8  cd 47/37  c 42/9  de 31/40  cd 46/64  bc 87/51  cd 08/83  c AS 

57/9  a 71/36  c 20/9  de 43/35  de 12/112  a 74/45  f 56/144  a MS 

97/7  cd 06/29  d 86/11  ab 51/39  cde 59/99  a 74/51  cd 20/130  ab GHY 

16/8  cd 97/36  c 87/10  a-d 21/38  cde 79/68  bc 39/49  de 89/88  c AKH 

03/7  e 16/38  bc 41/6  f 06/38  cde 66/114  a 89/47  ef 75/144  a BJ 

64/7  de 17/30  d 69/11  abc 04/35  e 04/73  b 55/56  b 18/118  b PNK 

32/8  bcd 66/43  ab 03/12  a 63/42  bc 98/61  bc 90/54  bc 86/79  c MY 

77/7  cde 33/34  cd 53/8  e 75/38  cde 63/37  b 53/47  ef 08/90  c KGY 

31/8  bcd 60/33  cd 90/9  cde 04/38  cde 06/65  bc 68/48  def 78/83  c NK 

50/8  bc 12/37  c 43/9  de 64/36  de 79/51  c 42/49  de 01/70  c GHQ 

27/4  f 37/23  e 47/10  a-e 61/53  a 07/72  b 13/64  a 46/86  c SAY 

، ملس ساوه؛  MS، آلک ساوه؛ ASسفید دزفول؛  پوست، PSD .دنندارداری تفاوت معنی LSDآزمون  5%های مشترک درسطح احتمال حرف  باهای میانگیندر هر ستون 

GHY گلوباریک هرات یزد؛ ،AKH اردستانی خراسان؛ ،BAG بجستانی؛ ،PNK پوست نازک کرمانشاه؛ ،MY ملس یزدی؛ ،KGYگاوی یزد؛ ، کلهNK نادری کاشان؛ ،

GHQ قجاق قم؛ ،SAYسوسکی اشکذر یزد ، 

 

میوه به میوه  درصد( از رقم ملس ساوه، نسبت آب  74/45)

درصد( از رقم پوست نازک کرمانشاه و نسبت بذر    04/35)

دست آمد )جدول  درصد( از رقم بجستانی به  41/6به میوه )

2  .) 

های رقم است که بسته به شرایط اندازه میوه یکی از ویژگی

زائویی  )  کند تغییر می  مقدار آن    عملیات باغیآب و هوایی و  

دست آمده  بههای  دادهدر این پژوهش  (.  2012و همکاران،  

  برایشده  گزارش مقدارهای  برای صفات کمی در محدوده  

تاتاری و  ) داشتهای انار ایرانی و خارجی قرار رقم سایر
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مارمول و -آلکاراز؛  1389؛ زارعی و عزیزی، 1390همکاران،  

همکاران  1هرناندز ؛  2017  ،همکاران و 2014،  و  زائویی  ؛ 

  (. در پژوهشی 2010فر و همکاران،  ؛ تهرانی2012همکاران،  

روی   بر  انار    یازده که  شد ساوه  رقم  وزن    ،انجام  میانگین 

تاتاری و  گرم گزارش شد )  93/406  تا  89/66بین  ها  میوه

در پژوهش حاضر  دست آمده  که با نتایج به  (1390همکاران،  

رقم انار مراکشی    شش  میوه  اما میانگین وزن  .همخوانی دارد

مقا  535-430) از  بهدیگرم(  پژوهش  ر  این  در  آمده  دست 

  .(2012، همکاران و 2نزیمارت) بودتر بیش

های انار ایرانی  نسبت طول به قطر میوه در تعدادی از رقم 

  . (2010فر و همکاران،  تهرانی)  متغیر بود  61/1تا    88/0از  

بهداده آمده  های  محدوده    دردست  در  نیز  حاضر  پژوهش 

هرچه مقدار این عدد باالتر باشد    .قرار داشتفوق    هایداده

اندازه و شکل میوه  . تر بودن میوه استی کشیدهنشاندهنده

می که  هستند  عواملی  دراز  بسته   توانند  بندی  طراحی 

قرا  مناسب جهت حمل  استفاده  انبارداری مورد  و  نقل  ر و 

یکی از    بذرپوشینهمقدار  (.  2012زائویی و همکاران،  د )نگیر

برای  هایویژگی مواد  مطلوب  فرآوری  غذایی،    صنعت 

و   تازه  چنینهمنوشیدنی  )مصرف  است  و  خوری  زارعی 

رقم    بیست  پژوهش انجام شده بر روی  در   (.1389عزیزی،  

میوه و  ، آببذرپوشینهدرصد پوست،  های  شاخص  ، انار ایرانی

به محدوده  بذر  در          و   30-46،  41-65،  32- 59ترتیب 

20-9  ( قرار داشت  و همکاران،  تهرانیدرصد  و    (2010فر 

تا    38رقم انار کشور تونس از    سیزدهدر    بذرپوشینهدرصد  

که با نتایج  (  2012زائویی و همکاران،  درصد متغیر بود )  72

هشی  دارد. اما در پژو  همخوانیدست آمده در این پژوهش  به

درصد   ،ریز انجام شدرقم انار شهرستان نی شش که بر روی

دست آمده  تر از مقدارهای به( بیش9/57-5/75)  بذرپوشینه

وزن تر  .  (1389زارعی و عزیزی،  )  باشدمیدر این پژوهش  

خشک   تا  100و  نشان  بذرپوشینه  اندازه    دهندهحدودی 

  100بذرپوشینه و بذر است. در این پژوهش وزن تر و خشک  

بود و در دامنهبذرپوشینه رقم انار با یکدیگر متفاوت    های 

های انار ساوه قرار های گزارش شده برای تعدادی از رقمداده

دست  به نتایج به  توجه  با(.  1390تاتاری و همکاران،  دارد )

سوسکیآم رقم  پژوهش  این  در  داشتن ده  با  یزد  اشکذر 

آب  بذرپوشینه  نسبتترین  بیش کمو  و    نسبت ترین  میوه 

 
1. Hernández 

2. Martínez 

غذایی و  مواد  برای صنایع فرآوری    رقمترینمناسبپوست  

 نوشیدنی است.  

رقمزارش گ پوست  ضخامت  که  داد  نشان  قبلی  های  های 

ویژگی بر  عالوه  و  است  متفاوت  انار  ژنتیکی مختلف    ، های 

های محیطی مثل دما،  ضخامت پوست میوه تحت تأثیر عامل

قرار می آبیاری  و  نسبی  )رطوبت  و همکاران،  گیرد  تاتاری 

؛  2014هرناندز و همکاران،  ؛  1389؛ زارعی و عزیزی،  1390

همکاران،  تهرانی و  رقم2010فر  پوست  (.  با ضخامت  های 

ارسال به مناطق   ،ملس ساوه برای صادراترقم  تر مثل  بیش

 (. 1389زارعی و عزیزی، ترند )دور و انبارداری مناسب

 کیفی   صفات

  pH  ،TSS  ،TAهای انار )های کیفی رقمنتایج بررسی ویژگی

هر چهار    نشان داده شده است.  3( در جدول شماره  MIو  

به معنیصفت  گرفتطور  قرار  رقم  نوع  تأثیر  تحت    ند داری 

(P˂0.05.)    میزانpH   ها  میوه در صنعت تولید نوشیدنیآب

(.  1389و عزیزی،    از اهمیت باالیی برخوردار است )زارعی

(  پوست نازک کرمانشاه)رقم    46/3های انار از  رقم  pHمیزان  

کاشان  39/4تا   نادری  برعکس)رقم  اما  بود.  متغیر   ) ،  

 83/1میانگین    با  اسیدیته قابل تیتراسیونترین میزان  بیش

در  میلی رقم  میلی  100گرم  به  مربوط  نازک  لیتر  پوست 

گرم در  میلی  44/0ترین آن با میانگین  بود و کمکرمانشاه  

اما از نظر آماری   دست آمدبه  بجستانی از رقم    لیترمیلی  100

  .( نداشت49/0داری با رقم اردستانی خراسان )تفاوت معنی

رقم غالب  آلی  اناراسید  و    ،های  مالیک اسیداسیدسیتریک 

اسید غالب در رقم  بوده اسیدسیتریک و در که  های ترش 

)رقم است  شده  گزارش  اسیدمالیک  شیرین  - آلکارازهای 

(. نتایج این پژوهش در محدوده  2017  ،مارمول و همکاران

( و  6/6-13/3)  pHهای های گزارش شده برای شاخصداده

( در بیست رقم انار 15/0-92/1اسیدیته قابل تیتراسیون )

است   هماسپانیا  دادهو  با  برای  چنین  شده  گزارش  های 

رقم از  مطابقت  تعدادی  جنوبی  آفریقای  و  ایرانی  انار  های 

)تاتاری و همکاران،   زارعی و عزیزی،  1390دارد  ؛  1389؛ 

(.  2010فر و همکاران،  ؛ تهرانی2012و همکاران،    3فاوولی 

داده با  رقماما  از  تعدادی  برای  شده  گزارش  انار  های  های 

متفاوت  TA=21/0- 47/0و    pH=4-5/5)مراکش     بود ( 

همکاران،   و  میزان  2012)مارتینز   .)pH    قابل اسیدیته  و 

  های ژنتیکی رقم تحت تأثیرتیتراسیون عالوه بر ویژگی

3. Fawole 
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شرایط آب و هوایی منطقه و مرحله بلوغ و رسیدگی میوه 

 تواند قرار گیرد.نیز می

دهند و  ها را قندها تشکیل میمیوه  آب  TSS  بخش عمده

و قندهای گلوکز و    TSSداری بین  همبستگی مثبت و معنی

 ،مارمول و همکاران-آلکارازاست )  گردیدهفروکتوز گزارش  

بیش2017 میزان  (.  میانگین    TSSترین  درجه   67/18با 

رقمبریکس   سوسکیاز  بههای  یزد  آمد  اشکذر  و  دست 

بریکس مربوط به رقم   درجه 53/13ترین آن با میانگین کم

رقمیزدی  ملس با  که  کلهبود  )های  یزد  و 33/14گاوی   )

دزفول   سفید  آماری  27/14)پوست  تفاوت  حیث  این  از   )

( تعیین کننده طعم  MIداری نشان نداد. شاخص بلوغ )معنی

های تعیین  ترین شاخصاست و یکی از مناسب  و مزه میوه

باشد اما تحت تأثیر نوع  زمان بلوغ و برداشت میوه انار می

مارمول و  -آلکارازگیرد )رقم و شرایط آب و هوایی قرار می

داده2017  ،همکاران به(.  پژوهش  های  این  در  آمده  دست 

ترین شاخص بلوغ با میانگین  ترین و کمنشان داد که بیش

رقمبه   51/9و    49/34 به  مربوط  و  ترتیب  بجستانی  های 

 (. 3نازک کرمانشاه است )جدول پوست

های انار این پژوهش  رقم  دست آمده در همهبه  TSSمیزان  

برایبیش الزم  آستانه  حداقل  از  )  تر  تجاری   12استفاده 

های  چنین داده(. هم2012درصد( است )زائویی و همکاران،  

دست آمده در محدوده مقدارهای گزارش شده برای سایر به

و  رقم )زائویی  تونس  هوایی  و  آب  شرایط  در  انار  های 

)2012همکاران،   اسپانیا  همکاران-آلکاراز(،  و   ،مارمول 

( و ایران 2012،  ارانهمک  و   ی فاوول (، آفریقای جنوبی ) 2017

و همکاران،   تهرانی1390)تاتاری  هم؛  و  (  2010کاران،  فر 

بندی  ران از شاخص بلوغ برای طبقه است. برخی از پژوهشگ

(،  =5MI-7ها را به سه گروه ترش )های انار استفاده و آنرقم

)=17MI-24) شیرین-ترش شیرین  و   )98-31MI=  )

اساس این    ( که بر2012،  همکاران  و  نزیمارتتقسیم کردند )

( بجستانی  رقم49/34رقم  و  شیرین  پوست(  سفید های 

( ملس47/18دزفول   ،)( نادری35/18یزدی  و  کاشان  ( 

های قبلی  شوند. گزارش شیرین محسوب می-( ترش80/22)

های مختلف انار بسیار نشان داد که میزان شاخص بلوغ رقم

عزیزی،   و  )زارعی  است   و  مارمول-آلکاراز؛  1389متغیر 

فاوول 2017،  همکاران همکاران،    ی؛  مارت2012و  و    نزی؛ 

(. تفاوت زیاد  2010فر و همکاران  تهرانی  ؛2012،  همکاران

های کیفی فوق نه تنها ناشی از تغییرات در مقدار شاخص

شاخص انتخاب  به  بلکه  است  برای  ژنتیکی  متفاوت  های 

نیز می برداشت  زمان  )تواند  تعیین  باشد    و   هرناندزمربوط 

 (.2014، همکاران

 صفات بیوشیمیایی 

داده به میزان فنل و فالونوئید کل و  میانگین  مربوط  های 

نشان   3های انار در جدول شماره  رقم  اکسیدانیآنتی  ظرفیت

ها نشان داد که بین  داده شده است. مقایسه میانگین داده

های انار مورد مطالعه از نظر میزان فنل و فالونوئید کل  رقم

 ترین میزان فنلداری وجود دارد. بیشاختالف آماری معنی

میوه لیتر آبمیلی  100گرم در  میلی  78/332کل با میانگین  

  های دست آمد و پس آن رقماشکذر یزد بهرقم سوسکی  از

( کرمانشاه  نازک  )02/292پوست  بجستانی   ،)16/287  )

( قرار 05/278( و گلوباریک هرات یزد )27/286قجاق قم )

ترین میزان فنل کل در رقم پوست سفید دزفول داشتند. کم

میانگین   در  میلی  81/158با  آب میلی  100گرم  میوه لیتر 

دا هموجود  بیششت.  با  چنین  کل  فالونوئید  میزان  ترین 

در  میلی  31/91میانگین   رقم  میلی  100گرم  از  لیتر 

دست آمد که بیش از دو برابر میزان فالونوئید بجستانی به

به پوستکل  رقم  از  آمده  )دست  دزفول   79/43سفید 

 (. 3باشد )جدول گرم( میمیلی

متابولیتفنلپلی از  گروهی  در  ها  که  هستند  ثانویه  های 

بسیاری از گیاهان وجود دارند و نقش اساسی در رنگ، طعم  

میوهویژگیو   )حسی(  ارگانولپتیک  )های  دارند  - آلکارازها 

ند  دهای قبلی نشان دا(. گزارش2017  ، مارمول و همکاران

رقم کل  فنل  میزان  است.  که  متفاوت  یکدیگر  با  انار  های 

رقم از  تعدادی  در  کل  فنل  اسپانیا میزان  انار            های 

گرم ماده خشک گزارش   100گرم در  میلی  1791-1283

که مقدار   حالی  ( در2017 ، مارمول و همکاران-آلکارازشد )

از رقم ایرانی  آن در تعدادی  انار  گرم  میلی  296-985های 

)تهرانی  100در     238-930( و  2010فر و همکاران،  گرم 

در  میلی )موسوی میلی  100گرم  بود  همکارانلیتر  و  ، نژاد 

بیش2009 که  داده(  از  بهتر  پژوهش های  در  آمده    دست 

در  شده  گزارش  کل  فنل  میزان  در  تفاوت  است.  حاضر 

روش رقم به  ژنتیکی  تغییرات  بر  عالوه  انار  مختلف  های 

استفاده عصاره مورد  استاندارد  و  میوه  بلوغ  مرحله  گیری، 

  ، زیرا بخش اعظم برای محاسبه میزان فنل نیز بستگی دارد

کل   میزان فنلدر بذر وجود دارد و با بلوغ میوه نیز    هاتانن

پیدا می )کاهش  و 2012،  همکاران  و  ی فاوولکند  زائویی    ؛ 

  های (. میزان فالونوئید کل نیز در بین رقم2012همکاران،  

روی سه رقم انار  مختلف انار متفاوت بود. در پژوهشی که بر
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تا    38/46جنوبی انجام شد میزان فالونوئید کل از  آفریقای

  و   یفاوولمیوه بود )لیتر آب میلی  100گرم در  میلی  28/72

دست آمده در این  ( که در دامنه نتایج به2012،  همکاران

 باشد. پژوهش می

طور که همانبر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر  

های انار از بین رقم  است،  نشان داده شده   1در شکل شماره  

معنی اختالف  کل  آنتوسیانین  میزان  سطح  نظر  در  داری 

آنتوسیانین داشتدرصد وجود    5احتمال   باالترین میزان   .

با میانگین    برای لیتر میلی  41/165رقم بجستانی  گرم در 

معنیبه آماری  تفاوت  که  آمد  سوسکیدست  رقم  با   داری 

رم در لیتر نداشت و  گمیلی  93/156اشکذر یزد با میانگین  

گرم در لیتر در رقم  میلی  78/13ترین میزان با میانگین  کم

 سفید دزفول مشاهده شد.  پوست

های فنلی هستند که رنگ  گروهی از ترکیب  هاآنتوسیانین 

آبی  -نارنجی تا  میوه  -قرمز  و   هاصورتی  پوست  جمله  از 

است.  به  ،انار  بذرپوشینه  رنگیزه  این  وجود  دلیل 

انار شامل مشتقات مونو و دینین آنتوسیا گلوکوزیدی های 

است )موسوی  دلفینیدین  و  پالرگونیدین  و سیانیدین،  نژاد 

از  2009همکاران،   یکی  بذرپوشینه  و  پوست  رنگ   .)

کننده را تحت تأثیر قرار فاکتورهایی است که انتخاب مصرف

از محبوبیت بیشمی انارهای دارای رنگ قرمز  و  تری دهد 

ه آببرخوردار  تولید  صنعت  برای  و  نیز  ستند  رُب  و  میوه 

 (.  1389ترند )زارعی و عزیزی، مناسب

های  های قبلی نشان دادند که مقدار آنتوسیانین رقمگزارش 

قابل   اختالف  یکدیگر  با  از  انار  تعدادی  در  دارند.  توجهی 

 42/490و    52/50آنتوسیانین بین  های انار تونس مقدار  رقم

رقم دامنه  آفریقایهای  و  در    3/165-3/269جنوبی 

؛  2012گرم در لیتر گزارش شد )فاوولی و همکاران،  میلی

تهرانی2012،  همکاران  و  ییزائو  .)( و همکاران  ( 2010فر 

گزارش کردند که میزان آنتوسیانین در بیست رقم انار ایرانی  

گرم قرار دارد که   100گرم در  میلی  56/5-11/30در دامنه  

های انار پژوهش حاضر در دست آمده برای رقمبههای  داده

داده شدهمحدوده  گزارش  داده  های  اما  است.  های  فوق 

توسط موسوی  )گزارش شده  و همکاران  برای 2009نژاد   )

گرم  میلی 654830و    815های انار ایرانی بین  برخی از رقم

به  که  بود  لیتر  قابل  در  بیشمیزان  دادهتوجهی  از  های  تر 

پژوهشگزارش   سایر  توسط  در شده  تفاوت  است.  گران 

های مختلف انار عالوه بر  میزان آنتوسیانین موجود در رقم

نوع رقم به درجه بلوغ، منطقه تولید، شرایط اقلیمی )زائویی  

  HPLCگیری )چنین روش اندازه( و هم2012و همکاران،  

های مختلف( و نوع آنتوسیانین غالب  pHو اختالف جذب در  

 شده برای محاسبه آنتوسیانین بستگی دارد. استفاده

داده میانگین  رقممقایسه  بین  که  داد  نشان  انار  ها  های 

میزان ظرفیت   نظر  از  اختالف  آنتیبررسی شده  اکسیدانی 

بیشمعنی دارد.  وجود  ظرفیتداری  میزان    ترین 

میانگین  آنتی با  سوسکی    45/89اکسیدانی  رقم  از  درصد 

(، قجاق قم  4/85های بجستانی )اشکذر یزد و پس از آن رقم

(56/81( کرمانشاه  نازک  پوست  و  اما  20/81(  شد  ثبت   )

  57/36میانگین  سفید دزفول با  ترین میزان از رقم پوستکم

به )جدول  درصد  آمد  و    (.3دست  مثبت  همبستگی 

بین ظرفیتمعنی رقمآنتیداری  کل  فنل  و  های  اکسیدانی 

، زائویی و 1390انار گزارش شده است )تاتاری و همکاران،  

با این    (. مطابق2010فر و همکاران  ؛ تهرانی2012همکاران،  

رقمموضوع نیز  حاضر  پژوهش  در  ظرفیت  های  ،  با 

تری برخوردار کل بیش  اکسیدانی باالتر از محتوی فنلآنتی

گزارش  نتایج  میبودند.  نشان  قبلی  نظر  های  از  که  دهند 

( تفاوت  DPPHاکسیدانی )فعالیت بازدارندگی  آنتی  ظرفیت

های انار وجود دارد. تاتاری و همکاران بسیار زیادی بین رقم

های انار را  اکسیدانی تعدادی از رقمآنتی(، ظرفیت  2010)

و همکاران   فرتهرانیچنین  درصد گزارش کردند. هم  85-42

را  آنتی( ظرفیت2010) انار  رقم  بیست  - 72/40اکسیدانی 

به  59/15 دست آمده در  درصد گزارش کردند که با نتایج 

دارد.  مطابقت  پژوهش  حالی  این  ظرفیت در  میزان  که 

رقمآنتی از  تعدادی  در  تونس اکسیدانی  انار  - 5/22  های 

  39/6-74/7مول بر لیتر و یا در پژوهشی دیگر  میلی  91/11

- آلکارازتر میوه گزارش گردید )مول بر کیلوگرم وزنمیلی

همکاران و  همکاران،  2017  ،مارمول  و  زائویی    (. 2012؛ 

های انار عالوه  رقم  اکسیدانیآنتی  تفاوت در میزان ظرفیت

( میوه  بلوغ  زمان  در  محیطی  شرایط  به  رقم  و  بر  تاتاری 

)1390همکاران،   استخراج  روش  و -آلکاراز(،  مارمول 

( و سینتیک  2010فر و همکاران،  ؛ تهرانی2017  ،همکاران

 ( بستگی دارد.  2012فاوولی و همکاران، واکنش )

 

 کلی   گیرینتیجه

های مورد مطالعه در  دست آمده نشان داد که رقمنتایج به

پژوهش ازاین  ارزیابی  مورد  لحاظ صفات  از  باالیی    ،  تنوع 

ویژگی  بودندبرخوردار   از  بسیاری  در  مطالعه و  مورد    های 

که نشان  داشتوجود  بین آنها  داریآماری معنیاختالف 



 1400بهار و تابستان ، 1، شماره  6جلد                                                                                                 کاریهای میوهپژوهش

 

156 

 

 رقم انار استان یزد دوازدهمقایسه میانگین صفات کیفی و بیوشیمیایی میوه  -3جدول 

ظرفیت  

 اکسیدانی آنتی
 (DPPH Sc%) 

 فالونوئید کل 
 (mg CE 100 ml-1) 

 فنل کل
 (mg GAE 100 ml-1) 

شاخص  

 بلوغ 

اسیدیته قابل  

  عیارسنجی

 )%( 

pH 

های جامد  ماده

 محلول 
 (°Brix) 

 رقم

57/36  h 79/43  g 81/158  f 47/18  d 78/0  ef 98/3  c 27/14  ef PSD 

23/69  de 76/68  c 55/258  c 71/14  ef 07/1  cd 73/3  d 47/15  c AS 

44/61  fg 81/55  f 33/217  d 63/13  ef 15/1  c 61/3  de 70/15  c MS 

02/76  cd 93/59  def 05/278  b 28/12  f 39/1  b 47/3  e 90/16  b GHY 

38/38  h 15/55  f 01/172  f 75/29  b 49/0  gh 26/4  ab 53/14  de AKH 

04/85  ab 31/91  a 16/287  b 49/34  a 44/0  h 37/4  a 20/15  cd BJ 

20/81  bc 85/58  ef 02/292  b 51/9  g 83/1  a 46/3  e 40/17  b PNK 

27/54  g 15/60  def 41/191  e 35/18  d 74/0  f 06/4  bc 53/13  f MY 

23/79  bc 26/67  cd 51/280  b 01/15  e 96/0  de 77/3  d 33/14  ef KGY 

61/64  ef 34/64  cde 94/224  d 80/22  c 76/0  fg 39/4  a 17/15  cd NK 

56/81  bc 85/67  cd 82/286  b 22/25  c 70/0  f 03/4  bc 53/17  b GHQ 

45/89  a 64/81  b 78/233  a 72/12  ef 51/1  b 47/3  e 67/18  a SAY 

، ملس  MS، آلک ساوه؛ ASسفید دزفول؛ پوست، PSDPSD. دنداری ندارتفاوت معنی LSDآزمون  5%های مشترک درسطح احتمال حرف  باهای میانگیندر هر ستون 

، نادری NKگاوی یزد؛ ، کلهKGY، ملس یزدی؛ MY، پوست نازک کرمانشاه؛ PNK، بجستانی؛ BAG، اردستانی خراسان؛ AKH، گلوباریک هرات یزد؛ GHYساوه؛ 

 ، سوسکی اشکذر یزد.SAY، قجاق قم؛ GHQکاشان؛ 

 

    

 
 LSDزمون درصد آ 5های مشترک درسطح احتمال حرف با( SD±های )میانگینداده  رقم انار استان یزد.  دوازدهمیوه مقدار آنتوسیانین کل آب -1شکل 

،  PNK، بجستانی؛ BAG، اردستانی خراسان؛ AKH، گلوباریک هرات یزد؛ GHY، ملس ساوه؛ MS، آلک ساوه؛ ASسفید دزفول؛ پوست، PSD. دنداری ندارتفاوت معنی

 ، سوسکی اشکذر یزد.SAY، قجاق قم؛ GHQ، نادری کاشان؛ NKگاوی یزد؛ ، کلهKGY، ملس یزدی؛ MYپوست نازک کرمانشاه؛ 

 

رقم در تعیین خصوصیات کمی، کیفی  برجسته  دهنده نقش  

دست ای بهبر اساس یافته  .باشد میو بیوشیمیایی میوه انار  

،  TSSقجاق قم دارای    و   اشکذر یزد های سوسکیرقم  ، آمده

ودند  االتری بب  اکسیدانیآنتی  فنل و فالونوئید کل و ظرفیت

ویژگی مصکه  برای  مفیدی  و سالمتیتازهف  رهای   خوری 

 بزرگتر و ملس ساوه با داشتن اندازه رقم چنینهم. باشدمی

  اشکذر رقم سوسکیداری و  کلفت برای انبار  نسبت  بهپوست  

  باال و   میوهدرصد بذرپوشینه و آب  آنتوسیانین،یزد با داشتن  

 رقم برای صنایع فرآوری مواد  ترینمناسبکم  درصد پوست  

دلیل تنوع بسیار زیاد  بهطورکلی بهغذایی و نوشیدنی است. 

ایران  رقم در  انار  ویژگیهای  شناخت   فیزیکو  هایبرای 

 .  استتری بیش هایپژوهشها نیاز به شیمیایی آن
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 سپاسگزاری

وظیفه  جناب  همکاریاز   محمدرضا  دکتر   سشناآقای 

تحقیقات و آموزش کشاورزی پژوهشی مرکز    ت محترممعاون

های انار صمیمانه  کردن نمونهو منابع طبیعی یزد در فراهم

 شود. قدردانی و تشکر می

 

   منابع 

 ایران.، تهران ، دفتر فناوری و اطالعات  ،وزارت جهاد کشاورزی. 1398 ، جلد سوم.آمارنامه کشاورزینام. بی

های مورفولوژیکی و بیوشیمیائی ویژگی.  1390، س.ض.  طباطبائی، س.ا. و  موسوی، م.،  نژادقاسم،  ر. ،  قزوینیفتوحی، م.،  تاتاری
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