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چکیده
بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه انار رقم رباب شیراز در زمان برداشت بررسی هاي مدیریت ارگانیک، تلفیقی و متداول در این پژوهش اثر سیستم

pHو ) TSS/TA(، شاخص طعـم  )TA(، اسید قابل تیتر )TSS(هاي کیفی میوه مانند مواد جامد محلول خصوصیات فیزیکی میوه و آریل، ویژگی. شد

اکسیدانی آب انار و مقدار عناصر غـذایی پوسـت میـوه و    ل، فالونوئید کل و ظرفیت آنتیآب انار، ترکیبات بیوشیمیایی مانند میزان آنتوسیانین کل، فنل ک
تـر از  داري بـیش در سیستم مدیریت مرسوم بـه طـور معنـی   TSSنتایج نشان داد که وزن میوه، وزن آریل، میزان آب پوست و . گیري شدندآریل اندازه

هـاي مـدیریتی بـاغ وجـود     داري بین سیسـتم آنتوسیانین کل و فالونوئید کل تفاوت معنی،pH ،TA ،TSS/TAاز نظر میزان . مدیریت ارگانیک است
هـاي سیسـتم مـدیریت    تر از میوهداري بیشهاي سیستم مدیریت ارگانیک به طور معنیاکسیدانی میوهکه میزان فنل کل و ظرفیت آنتینداشت، درحالی

آریـل منیـزیم وکلسیمپتاسیم،فسفر،نیتروژن،غلظتومیوهپوستمنیزیموکلسیمفسفر،لظتنتایج تجزیه عناصر غذایی نشان داد که غ. مرسوم بود
هاي ارگانیک به طور بود، اما نسبت کلسیم به دیگر عناصر در آریل میوهسیستم مدیریت مرسومازکمترهاي تولید شده در سیستم مدیریت ارگانیکمیوه
در مجمـوع،  . اکسیدانی آب انار وجود داشـت داري بین فنل کل و ظرفیت آنتیهمبستگی مثبت و معنی. سوم بودتر از سیستم مدیریت مرداري بیشمعنی

ند، همچنین آریل این میوه از ردابرخورارزش غذایی باالتري از اکسیدانی باالتر هاي ارگانیک با داشتن میزان فنل کل و ظرفیت آنتینتایج نشان داد میوه
.ها موثر باشدن، پتاسیم و منیزیم باالتري برخوردارند، که می تواند روي کیفیت پس از برداشت میوهژنسبت کلسیم به نیترو

اکسیدانیترکیبات آنتیارگانیک،انار،،آنتوسیانین:هاي کلیديواژه

1مقدمه

Punica(علمـی نـام باانار granatum L. ( خـانواده بـه متعلـق
Punicaceaeجهـان گرمسیرينیمهوريگرمسیمناطقدرکهاست

ایـران ،انـار کننـده تولیـد کشـورهاي بـین در. )23(شـود مـی کشت
اختصاصخودبهراتولیدمیزانباالترینوکشتزیرسطحترینبیش

بـوده  تـن 941804معـادل 1392سـال  ایران درانارتولید. داده است
زنودرصـد 52دارد که حـدود نامآریلانارخوراکیبخش). 2(است
بـذر درصـد 22ومیوهآبدرصد78و شاملدهدمیتشکیلرامیوه
) انـار آبانـار، رب(شـده فـرآوري یـا تـازه به صورتانارمیوه. است

، شـده احیاءقندهايتوجهیمقدار قابلداراي آب انار .شودمیمصرف
و) ویتـامین ث (آسـکوربیک اسیدفنلی،ترکیباتآنتوسیانین،کل،قند

، دانشـکده  گـروه علـوم باغبـانی   وي سابق کارشناسی ارشد و دانشـیار دانشج-2و 1
دانشگاه گیالن،کشاورزي

دانشگاه جیرفت، دانشکده کشاورزي،گروه علوم باغبانیاستادیارس-3
:Email:نویسنده مسئول-(* hmeighani@ujiroft.ac/ir(
دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور-4

اکسیدانی باالیی برخـوردار  ت که سبب شده از فعالیت آنتیاسپروتئین
ســرطان،بــروز ازانــاربــاالياکســیدانیآنتــیخاصــیت). 16(باشــد 
ضد باکتریایی نیـز اثراتعروقی جلوگیري کرده ووقلبیهايبیماري

).20(دارد 
با وجود ارزش غذایی باالي میوه انار، مصرف بیش از اندازه سموم 

یایی باعث کاهش کیفیـت میـوه و صـادرات آن شـده     و کودهاي شیم
همچنـین وکشـور داخـل درکننـدگان مصرفتقاضايافزایش.است

مراحـل طولدرکهارگانیکهايمیوهبهواردکنندهکشورهايتمایل
نشـده اسـتفاده شیمیاییموادوسمومگونههیچازهاآنتولیدمختلف
ــد ــهروباش ــزایشب ــتاف ــتهآناز. اس ــیبگذش ــورهايازعض کش

ــده ــوالتيواردکنن ــاورزيمحص ــهکش ــرطب ــالش ــاياعم تیماره
ورودياجـازه سـموم يباقیمانـده نداشـتن بهمشروطوغیرشیمیایی
راسـختی ايقرنطینـه قـوانین دهند وخود میکشوربهرامحصوالت

عـاري ).26(انـد  گذاشـته اجـرا بهکشاورزيمحصوالتوارداتبراي
ترینمهمعنوانبهشیمیاییسمومبقایايهرگونهازیغذایبودن مواد

مصـرف . گرفته اسـت قرارتوجهموردمیوهکیفیتارزیابیدرشاخص
کیفیـت وتولیـد کـارایی تنهـا نـه شـیمیایی کودهـاي اندازهازبیش

)علوم و صنایع کشاورزي(علوم باغبانینشریه
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ترکیبـات ومعـدنی مـواد بـا ورود بلکـه دهـد، میکاهشرامحصول
وآبمنـابع آلـودگی موجـب یزمینزیروسطحیهايآببهبارزیان
). 10(داردهمـراه بـه راحادهايبیماريانواعشیوعکهشودمیخاك

برداشـت ازشـرایط قبـل  کهکردندگزارش) 4(همکارانوعشورنژاد
موجبشیمیاییکودهايوسمومرویهبیکاربردبه خصوصوهامیوه

برداشـت انزمدرکیويمیوهکیفیتواکسیدانیآنتیترکیباتکاهش
هـاي سیسـتم دربـاال نیتـروژن بهدسترسیراستا،همیندر.شودمی

کـاهش رااکسـیدانی آنتـی محتـواي ویتـامین و سـنتز مرسوم،کشت
ارگانیـک هـاي میوهکهکردندگزارش) 1(همکارانوآمودي. دهدمی
بـاالتري فسفروکلسیممنیزیم،آهن،ویتامین ث،داريمعنیطوربه

گزارش) 7(همکارانونیکبر.دارندمرسومکشت هايوهمیبهنسبت
درصد15سیستم مدیریت ارگانیکدرشدهتولیدهايسیبکهکردند

. دارنـد مرسـوم سیسـتم بـه نسـبت بـاالتري اکسـیدانی آنتیظرفیت
کـه کردنـد گـزارش ) 26(همکـاران وداماسنو-نونسراستاهمچنین
تـر بیشمرسومبهنسبتنیکارگاانگورهايدراکسیدانیآنتیظرفیت

نیتروژنغلظتکهکردندگزارش) 31(گوسپاراتوسوروسوس. است
است،باالتردر سیستم مدیریت مرسومشدهکشتسیبهايمیوهدر

ارگانیـک هـاي میـوه درمنیـزیم وکلسـیم پتاسیم،غلظتکهدرحالی
روغـن روي) 25(همکـاران ونینفلـی کهايمطالعهدر. استتربیش

داد معلـوم گردیـد   انجامو ارگانیکمرسومکشتسیستمدودرزیتون
در . وجـود دارد هـا آناکسـیدانی آنتیظرفیتدرداريمعنیکه تفاوت

کیفـی خصوصیات کمـی و ارزیابیپژوهشاینازهدفهمین راستا،
متفـاوت مـدیریتی سیستمسهدرشدهتولیدانار رقم رباب شیرازمیوه

. بوده استمرسومولفیقیتارگانیک،شامل

هاروشومواد
گیاهیموادوآزمایشمکان

نورآبـاد شهرسـتان واقـع در انـار تجاريیک باغدرپژوهشاین

شـیراز ربـاب رقـم سـاله 6اناردرختانرويبرفارساستانممسنی،
شـده کشـت متر3×3فاصلهبامطالعهمورداناردرختان. گرفتانجام
مـورد درختـان . گرفـت انجـام معمـول بـه طـور  نهسالیاهرس. بودند

وشده بودنددادهپرورشارگانیکصورتبهابتداي کشتازآزمایش
. دریافت نکرده بودندسال6طولدرسنتزيشیمیاییموادگونههیچ

اعمالازقبل. بودايجوي پشتهبه صورتباغدرختانآبیاريسیستم
ارزیـابی موردشیمیاییویکیفیزخصوصیاتلحاظازخاكنوعتیمار

ازخـاك شـیمیایی وفیزیکیخصوصیاتگیريهزاندابراي. قرارگرفت
ــه ــانتی60-90و30-60و0-30مختلـــف،عمـــقسـ ــريسـ متـ
).1جدول(گرفتانجامبردارينمونه

آزمـایش اجرايازقبلدرختان،اندازسایهبرداري از محدودهنمونه
درصـد  4/9داراياستفادهمورددامیدکو. شدانجامزمستاناواخردر

قابـل ام فسـفر پـی پـی 5/174کل،درصد نیتروژن93/0،آلیکربن
. بوداستفادهقابلپتاسیمامپیپی3/153واستفاده

تیماراعمال
شاملتیمارها
شیمیایی،کودباتغذیهروشایندر: مرسومسیستم مدیریت) الف

هـرز هـاي علفو) کونفیدورکشحشره(آفاتعلیهبرشیمیاییمبارزه
. شداعمال) رانداپعلفکش(

شـیمیایی، کودباتغذیهروشایندر: مدیریت تلفیقیسیستم) ب
بـا مکـانیکی مبـارزه (استفاده از مواد شیمایی بدونآفاتبااما مبارزه

.شداعمال)هرزهايعلفوگلوگاهکرم
دامـی، کـود بـا دیهتغروشایندر: ارگانیکسیستم مدیریت) ج
استفادهنیز به صورت مکانیکی و بدونهرزهايعلفوآفاتبامبارزه

. شداعمالشیمیاییموادگونههراز

انار مورد آزمایشباغخصوصیات فیزیکی و شیمایی خاك-1جدول
Table 1- Physical and chemical properties of soil tested the orchard of pomegranate

صفات
Traits

پتاسیم قابل 
استفاده

Avaiable K
(ppm)

فسفر قابل 
استفاده

Avaiable P
(ppm)

نیتروژن 
کل 

Total N
(%)

کربن آلی
Organic
carbon

بافت خاك
Soil texture

هکآ
Lime
(%)

pH

هدایت 
الکتریکی

EC
(dS.m-1)

برداريعمق نمونه
Depth of
sampling

(cm)
791.90.070.68Sandy-loam15.97.252.200-30

1011.20.040.37Sandy-loam15.87.352.1330-60
991.10.020.27Sandy-loam15.17.802.8060-90

تیمـار دردرخـت هـر ازايبـه شـده مصرفشیمیاییکودمقدار
نیتـروژن شـامل کاملشیمیاییکودگرم125شاملتلفیقیومرسوم

کلسـیم ،)درصـد 20(پتاسـیم ،)درصـد 20(فسـفات ،)درصد20(کل
بـور ،)درصـد 1(منیـزیم کـالت ،)درصـد 2/0(گوگرد،)درصد05/0(
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،)درصـد 01/0(آهن کالت،)درصد05/0(مسکالت،)درصد02/0(
) درصد0005/0(مولیبدن،)درصد05/0(منگنزکالت،%)05/0(روي 

درخـت هـر ازايبـه دامیکودکیلوگرم30-20همچنیناست،بوده
در اواخر زمستان کود دامی پوسیده در ناحیه فعالیت ریشه . استفاده شد

5کـود شـیمیایی طـی دو مرحلـه در تـاریخ      . با خاك مخلـوط گردیـد  
.فروردین و بیست روز بعد همراه با آب آبیاري به درختان داده شد

صفاتارزیابی
و برداشـت تجـاري غبلـو زمـان درهاي انار رقم رباب شیرازمیوه
وزنماننـد صـفاتی . شدندمنتقلعلوم باغبانیآزمایشگاهبهبالفاصله

بـه پوسـت وزننسـبت آریـل، طولآریل،وزنپوست،تروزنمیوه،
هسـته  سفتیمیوه،وزنبهآریلوزنمیوه،وزنبهپوستوزنآریل،

ي هـا سپس آریل. گیري شداندازه) مترسانتی1/1سفتی سنج با نوك (
pH،TSSگیر دستی آبگیري و صفاتمیوهمربوط به هر تکرار با آب

تیتراسیون بـا Euromex RD 635(،TA)مدل دیجیتالی رفرکتومتر(
.گیـري شـدند  اندازه)TSS/TA(و شاخص برداشت ،)نرمال1/0سود

. سایر صفات مورد مطالعه به صورت زیر ارزیابی شدند
ــراي ــدازهب ــريان ــیانینگی ــآنتوس ــتالفروشازلک ــذباخ ج

طـول در دومیزان جذب آنتوسـیانین . شداستفادهمتفاوتهايpHدر
ــوج ــانومتر700و520م ــان ــتفادهب ــتگاهازاس ــپکتروفتومتردس اس

UV/VISــدل ــتفاده+PG Instruments T80م ــداس ــزان. ش می
. )17(شد محاسبهزیرفرمولطبقنهایتدرکلآنتوسیانین

A510 pH1 – A700 pH1) – (A510 pH4.5 – A700 pH4.5)) = (A (جذب
A×MW×DF×1000/ε = آنتوسیانین کل)mg/L(

:که در فرمول فوق
A=جذب،MW=  و 3سـیانیدین  (وزن ملکولی آنتوسیانین غالـب

=ε،ضــریب تبــدیل بــه لیتــر=1000،)84/484(= گلوکوزیــد دي-5
جهدر=DF،)30200(گلوکوزید دي–5و3ضریب خاموشی سیانیدین 

.سازيرقیق
فـولین معـرف ازاسـتفاده بـا میوهآبکلفنلمیزانگیرياندازه
. گرفـت انجـام ) 33(همکـاران وسـینگلتون روشمطابق1سیوکالچو

دسـتگاه بـه وسـیله  نـانومتر 760مـوج طولها درنمونهجذبمیزان
میـزان رويازکـل فنـل میـزان نهایتدر. شدقرائتاسپکتروفتومتر

آب لیتـر دراسـید گالیـک گرممیلیبر حسباستانداردونمونهجذب
.شدبیانمیوه

)15(همکــاران ودوروشمطــابقکــلفالونوئیــدگیــريانــدازه
طـول دراسـپکتروفتومتر دسـتگاه توسـط جذبمیزان. گرفتصورت

رويازکلفالونوئیدمیزاننهایتدر. گردیدقرائتنانومتر506موج
آب لیتـر درکاتچینگرممیلیبر حسباندارداستونمونهجذبمیزان

1- Folin- Ciocalteau

.شدبیانمیوه
کننـدگی  اکسیدانی آب میوه از طریق خاصیت خنثـی ظرفیت آنتی

هـا بـا   میـزان جـذب نمونـه   ). 11(تعیین گردید 2DPPHرادیکال آزاد 
. نانومتر قرائت شد515استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

اکسـیدانی  ظرفیت آنتـی . شدتکراربارسههنمونهربرايآزمایشاین
ــدگی       ــد بازدارن ــورت درص ــه ص ــبه و ب ــر محاس ــول زی ــق فرم طب

)%DPPHsc(بیان شد .
%DPPHsc = (a-b)/b × 100

%DPPHsc = ،درصد بازدارندگیa = میزان جذبDPPH،b

DPPH)+ نمونه (میزان جذب =

آریـل وپوستدرنیزیمموکلسیمپتاسیم،فسفر،نیتروژن،مقدار
کـل بـا اسـتفاده از    ازت. شـدند گیرياندازهبرداشتزماندرانارمیوه

بـا  پتاسیم،)13(به روش اسپکتروفتومتري فسفر،)12(کجلدال روش
تیتراسـیون طریقازمنیزیموکلسیموفتومترفلیمدستگاهاستفاده از

. شدندگیرياندازه) 21(
تکـرار  4تصـادفی بـا  کاملهايبلوكطرحقالبدرآزمایشاین

بـا  هـا دادهآمـاري تجزیـه . بوددرخت2تکرار شاملهرانجام شد که
) LSD(دار از آزمون حداقل اختالف معنیوSASافزارنرماستفاده از

.شداستفادههادادهمیانگینبراي مقایسه
بحثونتایج

خصوصیات فیزیکی میوه و آریل 
دار نوع سیستم معنیتأثیرها نشان دهنده انس دادهنتایج آنالیز واری

مدیریت باغ بر برخی از خصوصیات فیزیکی میوه و آریل انار رقم رباب 
درکـه دادنشـان هـا دادهمیـانگین مقایسـه ). 2جـدول  (شیراز اسـت  

وزن آریـل و وزن پوسـت   میوه،وزنمیزانارگانیک،سیستم مدیریت
با سیسـتم البتهاست،سیستم مرسومزاترکمداريمعنیمیوه به طور

همچنـین  .)3جـدول  (نشـان نـداد   داريمعنیتفاوتتلفیقیمدیریت
داري طـور معنـی  درصد آب پوست میوه در سیستم مدیریت مرسوم به

اما اختالف ). 3جدول (تر از سیستم ارگانیک و تلفیقی بوده است بیش
زن آریل به میـوه،  داري در مورد سفتی دانه، طول آریل، نسبت ومعنی

هـاي مـدیریت مشـاهده نشـد     نسبت وزن پوست به میوه بین سیستم
).3جدول (

هـاي کیـوي   میوهکهکردندنیز گزارش) 4(همکارانوعشورنژاد
درصـد آب کمتـري  وتـر کوچـک انـدازه ارگانیکدر سیستم مدیریت

سـبب از خاصـیت  همینبهودارندسیستم مدیریت مرسومبهنسبت
) 14(همکـاران ودوامارنـات .باشندتري برخوردار میطوالنییانبارمان
کمتـر رشـد سـرعت راارگانیـک سـیب هايمیوهبودنکوچکتردلیل

.نمودبیاندرختان

2- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
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اثر نوع سیستم کشت بر خصوصیات فیزیکی پوست و آریل انار رقم رباب شیراز تجزیه واریانس-2جدول 
Table 2- ANOVA for th e effect of management systems on the physical properties of peel and aril pomegranate cv ‘Rabbab-

e- Shiraz’

منابع 
تغییرات

Source of
variation

درجه آزادي
Degrees of
Freedom

میانگین مربعات
Means of Squares

میوهوزن 
Fruit

weight

آریلن زو
Aril

weight

هوزن آریل به میو
Aril

weight/Fruit
weight

وزن پوست
Peel

weight

پوست به وزن 
میوه

Peel weight/
Fruit weight

طول آریل
Aril

length

سفتی دانه
Seed

firmness

تیمار
Treatment

2 18669** 5140.3* 1.19ns 41.75* 1.01ns 0.53ns 0.13ns

بلوك
Block

3 1921.9ns 1216.9ns 16.18ns 258.2ns 16.33ns 0.24ns 0.44ns

خطا
Error

17 1974.2 1135.1 29.49 689.9 29.64 0.35 0.65

ضریب تغییرات
Coeficient of variation

(%)
11.9 16 10.1 15.1 11.6 5.76 5.04

.باشدمیدار و غیر معنیدرصد 5و 1داري در سطح احتمال معنیيدهندهبه ترتیب نشانnsو *،**
**, * and ns show significant different at the 1%, 5% and non significant, respectively

تـر کوچکراارگانیکسیبهايمیوهوزنبودنترهمچنین پایین
سـبب شـد   کـه کردنـد ذکـر سلولی کمتربینفضايوهاسلولبودن
.بـاالتري برخـوردار باشـند   انبـارداري عمرتر وها از بافت محکممیوه

بـا افـزایش میـزان   میوهقطرووزنورکلی در این آزمایش افزایشبط
فیزیکـی و  خصوصـیات . آب و کاهش ماده خشـک میـوه همـراه بـود    

و رسـیدگی  نمـو رشـد، نحوهبامستقیمیارتباطشیمیایی در میوه انار
در پژوهشی که بر روي تعدادي از ارقام انـار ایرانـی انجـام    .داردمیوه

تـر و  داري بیشبه طور معنیربابرقمیوه انارمپوستآبشد، میزان
بـه پوسـت نسبتهرچهطرفیاز. تر از سایر ارقام بوددرصد آریل کم

بـاالتر رطوبتتر و درصدنشاندهنده ضخامت بیشباشدتربیشآریل
اقتصادي براي مصرف کننـدگان مناسـب  لحاظباشد که ازمیپوست
پوسـت  وزنمیزانبیندارو معنیمنفیوجود همبستگی).39(نیست 

میـزان چههرکهاستآنازحاکیآریلبهپوستوزنمیوه و نسبت
ویژگـی ایـن کـه شـود مـی کاستهآریلمیزانازباشدتربیشپوست

لحـاظ ازباشد ولیمیوه انار مفیدانبارمانیعمرافزایشتواند برايمی
نامطلوب سختی یا سفتی دانه انار که یک صفت. نیستمناسبکیفی

سیسـتم مـدیریت بـاغ    تأثیرداري تحت آید به طور معنیبه حساب می
.قرار نگرفت

متداولوتلفیقیسیستم مدیریت ارگانیک،شیراز درربابرقمانارآریلوپوستفیزیکیخصوصیاتمقایسه- 3جدول
Table 3- Comparing of the physical properties of peel and aril pomegranate cv. ‘Rabbab-e- Shiraz’ in the conventional,

integrated and organic management systems

تیمار
Treatment

میوهوزن 
Fruit

weight
(g)

آریلکلنزو
Total aril

weight
(g)

وزن آریل به میوه
Aril Weight/
Fruit weight

(%)

وزن پوست
Peel

weight
(g)

پوست به میوهوزن 
Peel weight/
Fruit weight

(%)

طول آریل
Aril

length
(mm)

سفتی دانه
Seed

firmness
(kg.cm-2)

مرسوم
Conventional

423.03a 225.1a 52.90a 196.74a 47.043a 11.678a 15.96a

تلفیقی
Integrated

372.50b 199.3ab 53.57a 173.25ab 46.423a 11.198a 16.10a

ارگانیک
Organic

325.44b 174.4b 53.57a 151.05b 46.429a 11.064a 16.22a

باشندنمیLSDبا استفاده از آزمون ) درصد5در سطح اطمینان (دار معنیاختالفدارايستونهردرمشتركحرفباهايمیانگین
Means followed by the same letter in each column are not significantly differentns (P<0.05) according by LSD test

آریل، همچنین بـین وزن میـوه بـا وزن پوسـت همبسـتگی مثبـت و       نتایج همبستگی بین صفات نشان داد کـه بـین وزن میـوه و وزن    
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درصد و بین وزن پوست بـا وزن آریـل   1داري در سطح احتمال معنی
جدول (وجود دارد درصد5داري در سطح احتمال اختالف آماري معنی

تر از وزن آریـل و پوسـت   هاي درشتاین بدان معنا است که میوه).7
هاي زارعـی حاصل از این پژوهش با یافتهنتایج. تري برخوردارندبیش

کردنـد گـزارش ) 19(همکارانحسنی و. داردمطابقت) 39(عزیزيو

ویابـد مـی ها افـزایش دانهوزناندازه میوه،شدنبزرگهمگام باکه
وزن آریـل بـا میـوه انـدازه ووزنبینداريمعنیومثبتهمبستگی
داري بـین طـول آریـل و    در این پژوهش همبستگی معنی. وجود دارد

سفتی دانه با خصوصیاتی مثـل وزن میـوه، وزن پوسـت و وزن آریـل     
). 5جدول (وجود نداشت 

شیراز اثر نوع سیستم کشت بر خصوصیات کیفی میوه انار رقم ربابتجزیه واریانس-4جدول 
Table 4- ANOVA for the effect of management systems on the qualitative characteristics of pomegranate fruit cv. ‘Rabbab-e-

Shiraz’

منابع 
تغییرات

Source of
variation

درجه آزادي
Degrees

of
Freedom

میانگین مربعات
Means of Squares

pH TSS TA TSS/TA
آنتوسیانین

Anthocyanin

فنل کل
Total

Phenolics

فالونوئید
Flavonoids

اکسیدانآنتی
Antioxidant

تیمار
Treatment

2 0.002ns 2.32** 0.007ns 0.65ns 0.009ns 162.6** 1862.8ns 181.1**

بلوك
Block

3 0.012ns 0.05ns 0.201ns 2.43ns 0.015ns 69.8ns 1136.1ns 31.81ns

خطا
Error

17 0.008 0.16 0.073 0.84 0.041 24.71 655.4 13.73

ضریب تغییرات
Coeficient of Variation

(%)
2.76 3.24 13.06 12.8 10.28 15.6 15.39 13.5

باشدمیدار و غیر معنیدرصد 5و 1داري در سطح احتمال معنیيدهندهبه ترتیب نشانnsو *،**
**, * and ns show significant different at the 1%, 5% and non significant, respectively

کــودتیمارهـاي اعمـال کـه کردنـد گـزارش ) 32(همکـاران وسـالم 
افزایشباعثپتاسیمونیتروژنکودباالينسبتهمچنینونیتروژن

نتایج به دست آمده در ایـن باکهشدسفیددانهبیانگوردرحبهابعاد
در سیسـتم مـدیریت   شیمیاییکودمصرفبابر این کهمبنیپژوهش
.یافت، مطابقت داردآریل افزایشطولمرسوم

)pHوTSS،TA،TSS/TA(خصوصیات طعم میوه 
ها نشان داد که برخی از صفات کیفـی مـورد   تجزیه و تحلیل داده

نـوع  تـأثیر داري تحـت  مطالعه در انار رقم رباب شیراز به طـور معنـی  
TSSمیـزان میـانگین ). 4جـدول  (ریت باغ قـرار گرفـت   سیستم مدی

طـور بـه تلفیقـی وتولید شده در سیستم مـدیریت مرسـوم  هايمیوه
بـود، در حـالی کـه    مـدیریت ارگانیـک  سیسـتم ازتربیشداريمعنی

pH،TAهاي مدیریت در مورد صفات داري بین سیستماختالف معنی

هاي مهم از شاخصTSSمیزان ).5جدول (مشاهده نشد TSS/TAو
در پژوهشی کـه بـر   ). 30(دهنده طعم میوه است کیفی است که نشان

روي انگور رقم پرلت انجام شد، گزارش گردید که خصوصیات کیفـی  
سـطوح مختلـف کودهـاي    تأثیرتحت ) TSS/TAو TSS ،TA(میوه 

گـزارش کردنـد کـه    )6(همکـاران وبنگ.)3(گیرد شیمیایی قرار می
داري طور معنیمدیریت مرسوم به در سیستمکیويهمیوTSSمیزان 

تر بـودن  رسیدهراآنعلتمدیریت ارگانیک است وتر از سیستمبیش
نتـایج مشـابهی در مـورد    . کردنـد بیـان نیتروژنـی کودهايو مصرف
و تـوت  ) 28(در اثر کاربرد نیتروژن باال در میـوه سـیب   TSSافزایش 
اظهـار ) 30(همکـاران وروگیرس.شده استنیز گزارش) 35(فرنگی 
مثبتیهمبستگیTSSمانندانگورکیفیخصوصیاتبرخیکهداشتند

مدیریت در سیستمTSSدر این پژوهش میزان .داردپتاسیمعنصربا
ها بود که بـا نتـایج بـه دسـت آمـده در      ارگانیک کمتر از سایر سیستم

.مطابقت دارد) 7(و سیب ) 26و6، 4(کیوي 
درصـد 2/2تـا 2/1برداشـت زمـان درربـاب انار رقـم TAمیزان 

گـزارش ) 34(همکـاران ورسـتمی صـبحی . )39(گزارش شده است 
باعـث نیتـروژن خصـوص بـه شیمیاییکودهايازاستفادهکهکردند

داري اما در این پژوهش تفاوت معنـی .شودمیانارTAمیزانافزایش
ه با نتایج گزارش هاي مختلف مدیریت باغ وجود نداشت کبین سیستم

امـا در گوجـه فرنگـی    . مطابقـت دارد ) 4(و کیوي ) 28(شده در سیب 
بـه میوهطعموعطر).29(تر بود ارگانیک بیشدر سیستمTAمیزان 
نسـبت رفتنباالاست،وابستهآلیاسیدهايومحلولقندهاينسبت

TSS/TAاسـت اسیدمقدارکاهشوقندمیزانافزایشدهندهنشان.
12تا8بایستی بین خوريتازهمصرفدر انار جهتTSS/TAتنسب

).39(باشد 
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هاي کیفی میوه انار رقم رباب شیراز سیستم مدیریت ارگانیک،تلفیقی و مرسوممقایسه ویژگی-5جدول 
Table 5- Compareing of qualitative characteristics of pomegranate fruit cv. ‘Rabbab-e- Shiraz’ in the conventional,

integrated and organic management systems

تیمار
Treatment

pH TSS
(%)

TA
(%)

TSS/
TA

آنتوسیانین
Anthocyanin

(mg.L-1)

فنل کل
Total phenolics

(mg.L-1)

فالونوئید
Flavonoids
(mg.L-1)

اکسیداننتیآ
Antioxidant
(DPPHsc%)

مرسوم
Conventional

3.30a 13.5a 1.83a 7.48a 100.46a 69a 283.02b 69b

تلفیقی
Integrated

3.27a 12.8a 1.82a 7.06a 117.04a 71a 281.79b 70.5b

ارگانیک
Organic

3.26a 12.1b 1.77a 7.92a 97.41a 71.4a 307a 73a

باشندنمیLSDبا استفاده از آزمون ) ددرص5در سطح اطمینان (دار معنیاختالفدارايستونهردرمشتركحرفباهايمیانگین
Means followed by the same letter in each column are not significantly differentns (P<0.05) according by LSD test

ارگانیـک هـاي در میـوه کـه کردنـد بیـان ) 10(پرسکاتوبورن
افتد، در میاتفاقخیرأتدر حین رسیدن باTAکاهشوTSSافزایش
در ایـن پـژوهش   . برخوردارندتريکمTSS/TAها از این میوهنتیجه

داري بین تیمارهاي مدیریتی مشاهده نشد که بـا نتـایج   اختالف معنی
نشـان pHطـورکلی،  هب). 4(گزارش شده بر روي کیوي مطابقت دارد 

دهنـده طعـم  نشـان وبـوده انـار آبدر+Hیونغلظتمیزاندهنده
ایرانی انجـام  اناررقم20پژوهشی که بر رويدر.باشدمینآاسیدي

ایـن پـژوهش   در). 36(گردید گزارش1/4تا2/3بین pHشد میزان 
مشـابه گزارشـی در. بود8/3در انار رقم رباب شیراز حدود pHمیزان 

سیسـتم دو داري بـین مشخص گردیـد کـه اخـتالف معنـی    سیبدر
.)31(میـوه وجـود نـدارد    pHمیزاناز نظرمرسومومدیریت ارگانیک

بـا وزن میـوه و وزن   TSSنتایج همبستگی صفات نشان داد که بـین  
هـاي  داري وجـود دارد، یعنـی میـوه   پوست همبستگی مثبـت و معنـی  

). 7جدول (تر هستند تر، شیریندرشت

اکسیدانی آب انار ترکیبات آنتی
آنتوسیانین کل

داد گرچه آب انار در سیسـتم ننشاتیمارهامیانگینمقایسهنتایج
تـري اسـت، امـا   کـل بـیش  داراي میزان آنتوسـیانین مدیریت مرسوم

میـزان ).5جـدول (دیگـر نداشـت   بـا دو سیسـتم  داريمعنیاختالف
لیتـر درگرممیلی70-280کل در تعدادي از ارقام انار بینآنتوسیانین

هـاي  مقدار آنتوسـیانین در سیسـتم  پژوهشایندر.)39(گزارش شد 
هـا در  نتوسـیانین آ. بـود لیتـر درگـرم میلی97-117مدیریتی مختلف 

هاي گیاهان وجود دارند و عامل رنگ قرمز پوست و هاي بافتواکوئل
، pHباشـند، شـدت رنـگ و پایـداري ایـن ترکیبـات بـه        آریل انار می

) 19(مکاران هوحسنی.هاي فلزي و ترکیبات قندي بستگی داردیون
آب میـزان دارافزایش معنیباعثمنگنزکودکاربردکهکردندگزارش

تـأثیر رويشود، در حالی که کاربرد سولفاتمیانارآنتوسیانینومیوه

داري در در این پژوهش اختالف معنی. داردآنتوسیانینمیزانبرمنفی
یریت بـاغ  هاي مختلـف مـد  میزان آنتوسیانین آریل انار در بین سیستم

نتایج همبسـتگی صـفات مختلـف نشـان داد کـه بـین       . مشاهده نشد
گیري شـده در میـوه و آریـل    آنتوسیانین کل با سایر خصوصیات اندازه

همکـاران واگرچـه پیـک  ). 7جـدول  (داري وجود ندارد اختالف معنی
میـزان بـین داريمعنـی ومثبـت که همبسـتگی کردندگزارش) 28(

.داردوجودنوئید کلفالووآنتوسیانین کل

کلفنل
هـاي انـار تولیـد    میـوه کهدادنشانهادادهمیانگینمقایسهنتایج

مدیریت مرسوم مقدار فنل کل کمتري در مقایسـه بـا   شده در سیستم
با کلمیزان فنلترینبیش. مدیریت تلفیقی و ارگانیک داشتسیستم

ـ میلی351/51میانگین  هـاي  ار از میـوه گرم گالیک اسید در لیتر آب ان
داري با سیسـتم به دست آمد، اما تفاوت معنیمدیریت تلفیقیسیستم

)18(همکـاران وگورینسـتاین ).5جـدول (مدیریت ارگانیک نداشـت  
اکسـیدانی  ترکیبـات آنتـی  ازمهمـی بخـش هافنلپلیبیان کردند که 

نقـش سرطانجملهازهابیماريازبسیاريازجلوگیريدرکههستند
هامیوهفنلیترکیباتافزایشباعثتواندمیآلیکودازاستفاده.نددار
عـدم کـه کردنـد بیـان ) 22(همکـاران ولیما).38( شود هاسبزيو

افـزایش سـبب ارگانیـک مـدیریت سیسـتم درکـش آفـت ازاستفاده
) 7(همکـاران وبرنایـک راسـتا همیندر. شودمیوه میفنلیترکیبات

و نیتـروژن محدودیتراهاسبزيوهامیوهفنلنمیزابودنباالعلت
درکـل فنـل میزانکیويمیوهدر. کردندتر فسفر گزارشجذب بیش

مدیریتتر از سیستمداري بیشارگانیک به طور معنیمدیریتسیستم
که با نتایج به دست آمـده در ایـن پـژوهش مطابقـت     )4(بود مرسوم

داد که بین فنـل کـل بـا وزن    نتایج همبستگی بین صفات نشان . دارد
اکسیدانی همبسـتگی  ، فالونوئید کل و ظرفیت آنتیTSSمیوه، میزان 

کیـوي  و)7(سـیب در میوه). 7جدول (داري وجود دارد مثبت و معنی
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نیز وجود همبستگی مثبـت بـین فنـل و فالونوئیـد کـل بـا       ) 18، 15(
. اکسیدانی گزارش شده استظرفیت آنتی

کلفالونوئید
هاي تولیـد  اگرچه میوهکهدادنشانهادادهمیانگینمقایسهیجنتا

مدیریت ارگانیک فالونوئید کل باالتري داشتند، اما از شده در سیستم
جـدول (داري با دو تیمار دیگر نشـان نـداد   لحاظ آماري اختالف معنی

وطعـم عطـر، رنـگ، کـه در هسـتند مهمیترکیباتازفالونوئید). 5
داشتن خاصیتدلیلبهترکیباتاین). 25(دارندقشنمیوهعمرطول

ــی ــمدرمهمــینقــشاکســیدانیآنت ــدانســانغــذاییرژی ). 5(دارن
و ) 28و7، 5(سیب) 37(بلوبريمیوهکهدادهاي قبلی نشانبررسی

ارگانیک از فالونوئیـد  تولید شده در سیستم مدیریت) 27(توت فرنگی 
برخوردارند، که با نتایج ت مرسوممدیریسیستمبهنسبتباالتريکل

) 7(همکـاران وبرنایک. خوانی داردبه دست آمده در این پژوهش هم
تر فسفربیشبه جذبراارگانیکهايسیبفالونوئیدباال بودن میزان

وکـش علفاز آن جایی که کاربرد. دادندنسبتنیتروژنمحدودیتو
-3-شـیکمات یروییـل پاینو-5ضروريآنزیمساختازهاکشآفت

جلـوگیري دارنـد، نقـش فالوونوئیـد سـنتز مسیردرکهسنتازفسفات
مـدیریت سیستملذا سنتز کمتر ترکیبات فالونوئیدي در. )28(کند می

تواند به کاهش فعالیت آنـزیم فـوق نسـبت داده    مرسوم تا حدودي می
نتایج همبستگی بین صفات نشان داد که بین فالونوئید کـل بـا  . شود

). 7جـدول  (داري وجـود دارد  آنتوسیانین کل همبستگی مثبت و معنی
بـین مثبتهاي گزارش شده در انگور مبنی بر رابطهاین نتایج با یافته

. )9(دارد مطابقتآنتوسیانینباکلفالونوئیدوفنلمیزان

اکسیدانیآنتیظرفیت
اکسیدانیآنتیظرفیتکهدادنشانهادادهمیانگینمقایسهنتایج
سیسـتم ازتـر داري بـیش ارگانیک بـه طـور معنـی   سیستمآب انار در

هلـو و ،)37(بلـوبري در). 5جـدول (اسـت  مرسوموتلفیقیمدیریت
نیز ظرفیت )27(فرنگی توتو)26و4(، کیوي)7(سیب،)24(انگور
هاي تر از سایر سیستمبیشارگانیکمدیریتاکسیدانی در سیستمآنتی

اکسیدانی آب انـار بـه وجـود    ظرفیت آنتی. تی گزارش شده استمدیری
ها نسـبت  فنولیک داراي قند و آنتوسیانینهاي پلیترکیبات فنلی، تانن

افزایش میزان کهکردندگزارش) 5(جاگر وآواد). 16(داده شده است 
ــروژن ــود نیت ــتمک ــت  در سیس ــاهش ظرفی ــا ک ــوم ب ــدیریت مرس م

اکسـیدانی بـاالتر   ظرفیـت آنتـی  . اه بـود سیب همرمیوهاکسیدانیآنتی
هاي ارگانیک به افزایش ماده آلی خاك، تولید کمتـر محصـول و   میوه

در سیسـتم ). 28(نفوذ بهتر نور به داخل تاج درخـت نسـبت داده شـد    

مدیریت مرسوم و تلفیقی به دلیل استفاده از کودهاي شـیمیایی رشـد   
بدین طریق بـر میـزان   شود و احتماالًاندازي بیشتر میرویشی و سایه

پـژوهش  ایـن در. گذاشـته اسـت  تـأثیر اکسـیدانی  تولید ترکیبات آنتی
آب انـار  اکسیدانیآنتیفعالیتوفنلمیزانبینداريمعنیهمبستگی

و کیـوي  ) 9(انگور که با نتایج گزارش شده در) 7جدول (داشت وجود
الونوئیـد و  فمقـدار بیندارمعنیومثبتمبنی بر وجود همبستگی) 4(

. مطابقت دارداکسیدانیآنتیظرفیتباکلفنل

آریل وپوست میوهدرغذاییعناصرنسبتومقدار
نوع تأثیرداري تحت انار به طور معنیآریلوپوستعناصرمقدار

هـا نشـان   نتایج مقایسه میانگین داده. سیستم مدیریت باغ قرار گرفت
هاي ارگانیـک بطـور   هم پوست میوداد که مقدار فسفر، کلسیم و منیزی

مدیریت مرسوم و تلفیقی بـوده اسـت، امـا    داري کمتر از سیستممعنی
مقدار نیتروزن و نسبت بین این عناصر در پوست میوه اختالف آمـاري  

هـاي  گرچه مقـدار نیتـروژن میـوه   ). 6جدول(داري مشاهده نشد معنی
ا از لحـاظ آمـاري   تر بود، اممدیریت مرسوم بیشتولید شده در سیستم

نحـوه مـدیریت بـاغ    . ها نشان نـداد داري با سایر سیستماختالف معنی
. قـرار داد تـأثیر داري میزان عناصر غـذایی آریـل را تحـت    بطور معنی

هاي انار تولید شده بـه روش ارگانیـک مقـدار نیتـروِژن، فسـفر،      آریل
ت، پتاسیم، کلسیم و منیزیم کمتري در مقایسه با تیمـار مرسـوم داشـ   

بعالوه باالترین نسبت عناصـر غـذایی از جملـه نسـبت نیتـروژن بـه       
کلسیم، پتاسیم به کلسیم، مجموع پتاسیم و منیزیم به کلسیم، مجموع 

هاي تولید شـده در سیسـتم   پتاسیم و نیتروژن به کلسیم در آریل میوه
).6جدول (مدیریت مرسوم وجود داشت 

نقـش مهمـی در   پایین بودن نسبت بین عناصر فوق بـه کلسـیم   
هر چقدر این نسبت کمتر باشـد  . ها داردحفظ کیفیت و ماندگاري میوه

. تـري دارنـد  ها بـه نسـبت محتـوي کلسـیم بـیش     دهد میوهنشان می
نیتـروژن کاربردافزایشکهکردندگزارش) 8(همکارانوبیلیراکبیک

نتایج به کهدهدمیافزایشرامیوهوبرگنیتروژنمحتوايخاك،در
نیـز  ) 32(همکاران وسالم. کندت آمده در این پژوهش را تایید میدس

افـزایش بـه خـاك منجـر  نیتـروژن میزانافزایشکهکردندگزارش
وروسـوس . شـد سـفید دانـه بـی انگوربرگسطحدرنیتروژنآشکار

ارگانیـک ومرسـوم کشـت هايسیستممقایسهدر) 31(گوسپاراتوس
هاي میوه تمام قسمتدرنیتروژنغلظتکهکردندگزارشسیبمیوه

پتاسـیم، غلظـت کـه حالیدراستباالترمرسوممدیریتدر سیستم
در ایـن  . اسـت تـر بیشارگانیکهايگوشت میوهدرمنیزیموکلسیم

تر از پوست میوه بود که بـا  پژوهش مقدار عناصر غذایی در آریل بیش
.)23(رد نتایج گزارش شده در مورد انار ملس یزدي مطابقت دا
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مرسوموارگانیک، تلفیقیمدیریتسیستمشیراز درربابرقممیوه انارپوستآریل ومعدنی درمقدار عناصرمقایسه-6جدول
Table 6- Compare the amount of mineral elements in aril and peel of the pomegranate cv. ‘Rabbab-e- Shiraz’ in the

conventional, integrated and organic management systems

تیمار
Treatment

آریل
Aril

(mg.100g-1)

N P K Ca Mg N/Ca K/Ca K+Mg/Ca N+K/Ca

مرسوم
Conventional

1.70a 0.27a 0.77a 0.177a 0.292a 9.17b 4.15b 5.71b 13.32b

تلفیقی
Integrated

1.65a 0.255a 0.74a 0.175a 0.267a 10.17ab 4.53b 6.12ab 17.14ab

ارگانیک
Organic

1.58b 0.185b 0.71b 0.132b 0.230b 11.95a 5.47a 7.21a 17.43a

پوست
Peel

(mg.100g-1)
مرسوم

Conventional
0.65a 0.09a 1.485a 0.335a 0.16a 1.943a 4.436a 4.915a 6.380a

تلفیقی
Integrated

0.58a 0.065ab 1.445a 0.330a 0.14a 1.783a 4.453a 4.899a 6.237a

ارگانیک
Organic

0.58a 0.052a 1.440a 0.285b 0.095b 1.983a 4.920a 5.249a 6.903a

.باشندنمیLSDبا استفاده از آزمون ) درصد5در سطح اطمینان (دار معنیاختالفدارايستونهردرمشتركحرفباهايمیانگین
Means followed by the same letter in each column are not significantly differentns (P<0.05) according by LSD test.

مرسوموتلفیقیارگانیک،سیستم مدیریتشیراز درربابرقمانارآریلومیوهخصوصیات فیزیکوشیمیاییبینهمبستگی-7جدول 
Table 7- The correlation between physicochemical properties of fruit and aril pomegranate cv. ‘Rabbab-e- Shiraz’ in the

conventional, integrated and organic management systems
تاصف

Traits
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1
2 0.45* 1
3 0.41* 0.24 1
4 0.09 0.54* 0.06 1
5 0.05 -0.10 0.06 -0.05 1
6 0.22 0.12 -0.29 -0.07 -0.31 1
7 -0.54 -0.16 -0.52* -0.27 -0.05 -0.07 1
8 0.38 -0.08 -0.37 -0.12 0.21 0.07 0.36 1
9 -0.29 -0.31 -0.56* -0.42* -0.12 0.15 0.33 0.25 1

10 0.49* 0.21 -0.19 -0.02 -0.01 -0.07 0.44* 0.24 0.43* 1
11 0.45 0.31 0.47* -0.01 -0.09 0.06 0.45* 0.10 0.89** 0.80** 1

باشددرصد می5و 1داري در سطح احتمال معنیيدهندهبه ترتیب نشان* و**
**, * and ns show significant different at the 1%, 5% and non significant, respectively

وزن پوست ) 9(وزن آریل ) 8(درصد رطوبت ) 7(مواد جامد محلول ) 6(سفتی دانه ) 5(اسیدیته کل ) 4(آنتوسیانین کل ) 3(اکسیدانی ظرفیت آنتی)2(فالونوئید کل ) 1(فنل کل 
)11(وزن میوه ) 10(

Total phenolics (1) Total flavonoids (2) Antioxidant capacity (3) Total anthocyanins (4) Total acidity (5) Seed firmness (6) Total
soluble solids (7) Moisture percentage (8) Aril weight (9) Peel weight (10) Fruit weight (11)

ترقويسینکهمچنینومیوهقويسینکتواندمیامرایندلیل
کلیـدي معیاري غذاییعناصرنسبت.باشدمیوهپوستبهنسبتآریل

طـی دروبرداشـت زمـان درهـا میـوه کیفیتبینیپیشجهتمهمو
بافـت شدننرمسرعتوضایعاتدرصدکهبه نحوي. استانبارمانی

وکلسـیم بـه پتاسـیم بـاالي نسـبت بـا انبارمـانی دورهطیدرمیوه
در .داردمسـتقیم ارتبـاط برداشـت زماندرهامیوهکلسیمبهنیتروژن

نسـبت عناصـر   مدیریت ارگانیک باعـث کـاهش  این پژوهش سیستم
.معدنی مورد مطالعه به کلسیم شد
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بررسی نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه کیفیـت و      در مجموع 
سیسـتم تـأثیر اکسیدانی میـوه انـار ربـاب شـیراز تحـت      ظرفیت آنتی

هـاي تولیـد شـده در سیسـتم مـدیریت      میوه. مدیریت باغ قرار گرفت
کـود شـیمایی   ارگانیک اندازه کوچکتري در مقایسه بـا زمـانی کـه از    

اکسیدانی استفاده شد، نشان دادند اما از میزان فنل کل و ظرفیت آنتی

مرسوم برخوردار بودنـد کـه ایـن نشـان     سیستمباالتري در مقایسه با 
مـدیریت  سیسـتم هـا نسـبت بـه    دهنده ارزش غذایی باالتر این میـوه 

هاي ارگانیک از نسبت کلسیم به نیتروزن، همچنین میوه. مرسوم است
توانـد روي  اسیم و منیزیم باالتري برخوردارند، کـه ایـن عامـل مـی    پت

.ها موثر باشدماندگاري و کیفیت پس از برداشت میوه
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