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  چکیده
 چهار با تصادفی بلوکهاي کامل طرح در قالب مرسوم و انار تولید شده در کشت ارگانیک، تلفیقیمیوه کیفیت پژوهش، دراین    

 داد نشان نتایج. گرفتند قرار مقایسه مورد هامیوه آکسیدانی آنتی آریل،وترکیبات و میوه فیزیکی خصوصیات. تکرار مطالعه گردید
دانه،  سفتی ازنظر تیمارها بین داري معنی اختالف هیچ اما بود، مرسوم کشت از کمتر آریل وزن و میوه وزن ارگانیک درکشت که

 دار معنی مثبت همبستگی.نشد دیده میوه به پوست وزن نسبت و آریل به پوست وزن نسبت میوه، به آریل وزن نسبت آریل، طول
 باالتر ارگانیک درکشت ها میوه اکسیدانی آنتی ظرفیت و کل فالونوئیدکل،  فنل مقدار. داشت وجود ها آریل وزن و میوه وزن بین

اکسیدانی میوه هاي انار تولید شده در کشت ارگانیک در مجموع، می توان گفت مقدار ترکیبات آنتی. بود مرسوم و تلفیقی کشت از
 . بیشتر از کشت مرسوم بوده است، هر چند میوه هاي کوچکتري داشته اند

 
 کشت ارگانیک انار، ترکیبات آنتی اکسیدانی،  :يکلمات کلید

 
  مقدمه

 گرمسیري نیمه و گرمسیري مناطق در که استPunicaceae   خانواده به متعلق)Punicagranatum(علمی نام با انار    
 خود به را انار تولید میزان باالترین  و زیرکشت سطح بیشترین جهان، ایران تولیدکننده کشورهاي بین در. شودمی کشت جهان

حدود  داردکه نام آریل انار میوه خوراکی بخش). 1(است  بوده تن هزار 832معادل  91درسال ایران انار تولید. است داده اختصاص
احیاء، قتدکل،  ي قندها توجهی قابل مقدار انار آبمیوه. باشد می بذر% 22  آبمیوه% 78شامل  و دهد می تشکیل را میوه وزن% 52

 ممانعت اثرات انار باالي اکسیدانی آنتی خاصیت. باشد می وپروتئین) ثویتامین(ترکیباتفنلی، اسیدآسکوربیک آنتوسیانین، 
 و ها میوه غذایی ارزش به زیادي توجه دارد بطورکلی، امروز باکتریایی ضد اثرات و عروقی و قلبی بیماریهاي ازسرطان، کنندگی

 پذیرفته صورت سبزي و میوه غذایی ارزش افزایش براي وسیعی تحقیقات گان کننده مصرف نظر جلب براي و شود می ها سبزي
 کردندکه گزارش همکاران و عشورنژاد. یافت افزایش اخی سالهاي طی در ارگانیک محصوالت براي تقاضا راستا همین در که است

 و کسیدانیاآنتی ترکیبات کاهش موجب شیمیایی کودهاي و سموم بیرویه کاربرد بخصوص و ها میوه داشت بر از فبل شرایط
 سنتز مرسوم کشت هاي سیستم در باال نیتروژن به راستا، دسترسی همین در و شود می برداشت زمان در کیوي میوه کیفیت

 انگورگزارش روي سیب روي) 5(وهمکاران  برینیک مطالعات). 10، 3(دهد می کاهش را اکسیدانی آنتی محتواي و ویتامین
 . است بیشتر سیستم مرسوم به نسبت ارگانیک سیستم در اکسیدانی آنتی ظرفیت که کردندکه
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  هامواد و روش
ساله رقم رباب شیراز  6این پژوهش در یک باغ تجاري انار واقع در شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس بر روي درختان انار    

پرورش داده شده بودند کود دامی مورد استفاده نیز از لحاظ درختان مورد آزمایش از ابتداي کشت به صورت ارگانیک . انجام گرفت
درصد، فسفر  93/0درصد، نیتروژن کل 4/9این خصوصیات شامل مقدار کربن آلی . برخی عناصر معدنی مورد نظر ارزیابی شدند

 پی پی ام بوده است 3/153پی پی ام و پتاسیم قابل جذب  5/174قابل جذب 
  اتاعمال تیمار و  ارزیابی صف

حشره کش (که در این روش تغذیه با کود شیمیایی، مبارزه شیمیایی بر علیه آفات : روش مرسوم) تیمارهاي مدیریتی شامل الف
که در این روش تغذیه با کود شیمیایی،اما مبارزه با : مدیریت تلفیقی) ب. اعمال شد) علفکش رانداب(و علف هاي هرز ) کونفیدور

که در این روش : روش ارگانیک)اعمال شد و ج) مبارزه مکانیکی با کرم گلوگاه و علف هاي هرز(شیمایی آفات بدون استفاده از مواد 
 .تغدیه با کود دامی، مبارزه با آفات و علف هاي هرز نیز به صورت مکانیکی و بدون استفاده از هر گونه مواد شیمیایی اعمال شد

کل  نیتروژن شامل کامل شیمیایی کود گرم 125شامل تلفیقی و ار مرسومدرتیم هردرخت ازاي به شده مصرف شیمیایی مقدارکود
 ،%)05/0(مس ، کالت%)02/0(، بور %)1(منیزیم  ، کالت%)2/0(، گوگرد %)05/0(، کلسیم %)20(، پتاسیم %)20(، فسفات %)20(

 به دامی کود کیلوگرم 30-20همچنین ،است بوده )%0005/0(مولیبدن ،%)05/0(منگنز کالت ،%)05/0(روي ،%)01/0(آهن کالت
  .است بوده هردرخت ازاي

هاي وزن پوست به آریل، وزن پوست صفات مورد ارزیابی شامل وزن میوه، وزن تر پوست وزن میوه، وزن آریل، طول آریل، نسیت
اندازه گیري میزان ،)متر سانتی 1/1سفتی سنج با نوك (به وزن میوه، میزان آب پوست میوه، وزن آریل به وزن میوه، سفتی آریل 

اندازه گیري فالونوئید کل .فنل کل آب میوه ها با استفاده از معرف فولین سیکالچو مطابق روش سینگلتون و همکاران انجام گرفت
کنندگی رادیکال اکسیدان کل میوه ارقام مختلف از طریق خاصیت خنثیظرفیت آنتی.مطابق روش دو و همکاران صورت گرفت

  .تعیین شد) DPPH(آزاد
تجزیه واریانس داده ها بوسیله . درخت انجام می شود 2تکرار و از هر تکرار  4این آزمایش در قالب طرح بلوك کامل تصادفی،در 

 .انجام شدLSDها توسط آزمون و مقایسه میانگین داده SASنرم افزار 
  

 نتایج و بحث
  خصوصیات فیزیکی میوه و آریل 

ها نشان داد که در روش ارگانیک، میزان وزن میوه،وزن آریل و وزن پوست میوه به طور معنی داري کمتر مقایسه میانگین داده     
همچنین درصد آب پوست ). 1جدول (داري نداشته است از روش مرسوم بوده است، البته با روش مدیریت تلفیقی تفاوت معنی

در مقابل نتایج مقایسه میانگین ). 1جدول (تلفیقی بوده است  داري بیشتر از کشت ارگانیک ومیوه هاي کشت مرسوم بطور معنی
ها اختالف معنی داري را بین سفتی دانه، طول آریل، نسبت وزن آریل به میوه، نسبت وزن پوست به آریل، نسبت وزن پوست به 

  ). 1جدول (میوه نشان ندادند 
ا و فضاي کمتر بین سلولی ذکر کردند که سبب افزایش عمر پایین تر بودن وزن میوه هاي سیب ارگانیک را کوچکتر بودن سلول ه

زارعی و عزیزي . بطورکلی، افزایش وزن و قطر میوه با افزایش میزان آب و کاهش ماده خشک میوه همراه است. انبار داري میوه شد
هرچه میزان پوست به آریل  گزارش کردند خصوصیات مورفولوژیکی ارتباط مستقیمی با نحوه رشد و نمو میوه دارند، از طرفی) 2(

که بین میزان وزن پوست به ) R=- 47/0(همبستگی منفی . بیشتر باشد درصد رطوبت پوست باالتر و از لحاظ کیفی مناسب نیست
وزن پوست به آریل هست حاکی از آن است که هر چه میزان پوست بیشتر باشد از میزان آریل کاسته می شود که این ویژکی از 
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، همچنین بین وزن )R=89/0(نتایج همبستگی بین صفات نشان داد که بین وزن میوه و وزن آریل). 2(اسب نیست لحاظ کیفی من
این بدان معنا است که میوه ها درشت تر . درصد دیده شد 1و معنی دار در سطح ) R=80/0(میوه با وزن پوست همبستگی مثبت

% 5اختالف آماري معنی داري در سطح ) R=43/0(پوست با وزن آریل همینطور، بین وزن. وزن آریل و وزن پوست بیشتري دارند
گزارش ) 7(حسنی و همکاران . مطابقت دارد) 2(نتایج حاصل از این پژوهش با یافته هاي زارعی و عزیزي ). 1جدول(وجود دارد 

ن وزن و اندازه میوه با وزن آریل یابد و همبستگی مثبت و معنی داري بیکردند که با بزرگ شدن میوه وزن دانه ها هم افزایش می
نتایج این پژوهش هیچ همبستگی معنی داري را بین طول آریل، سفتی دانه با خصوصیاتی مثل وزن میوه، وزن پوشت . وجود دارد

م همچنین گزارش کردند که اعمال تیمار هاي کود نیتروژن و همچنین نسبت باالي کود نیتروژن و پتاسی. و وزن آریل نشان ندادند
باعث افزایش ابعاد حبه در انگور بی دانه سفید شد که در تطابق با این پژوهش که طول آریل در مدیریت  مرسوم بیشتر از مدیریت 

  .شودارگانیک است و با مصرف کود شیمیایی باعث افزایش طول آریل می
  فنل کل

به صورت مرسوم مقدار فنل کل کمتري در مقایسه بـا کشـت   نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که میوه هاي انار تولید شده 
ها پلی فنلبیان کردندکه ) 9(پیک و همکاران ).1جدول (بیشترین فنل کل در کشت ارگانیک انار دیده شد . تلفیقی و ارگانیک دارد

نقـش دارنـد، و بسـیار متنـوع     اکسیدانی هستند که در جلوگیري از بسیاري از بیماریها از جمله سرطان بخش مهمی از ظرفیت آنتی
کـش  همچنین بیان کرد که عدم استفاده از آفت. هستند استفاده از کود آلی میتواند باعث افزایش ترکیبات فنلی میوه و سبزي شود

علت باال بـودن میـزان فنـل    ) 5(در همین راستا برنایک و همکاران . در سیستم ارگانیک سبب افزایش ترکیبات فنلی میوه می شود
نشان دادند که در میوه کیوي میزان فنل کـل در  ) 3(عشورنژاد و همکاران . وه ها و سبزي ها را محدودیت نیتروژن گزارش کردندمی

نتایج همبستگی بین صفات نشان داد که بین فنـل کـل، بـا وزن    . داري با روش مدیریت  مرسوم داردمدیریت ارگانیک تفاوت معنی
همبسـتگی معنـی داري   ) R=41/0(و ظرفیـت آنتـی اکسـیدانی   ) R=45/0(، فالونوئید کل)54/-0=R(TSS، میزان )R=45/0(میوه

نیز وجود همبستگی مثبـت بـین فنـل کـل و فالونوئیـد و      ) 3(روي سیب و بر روي کیوي) 5(مطالعاتبرنایک و همکاران . وجود دارد
  . ترکیبات آنتی اکسیدانی را نشان دادند

  فالونوئید کل 
داده ها نشان داد که اگرچه میوه هاي تولید شده در کشت ارگانیک فالونوئیـد کـل بـاالتري داشـتند، امـا از       نتایج مقایسه میانگین

فالونوئید از ترکیبات مهمی هستند که رنگ، عطر، طعم و طـول  ).1جدول(لحاظ اماري اختالف معنی داري با دو تیمار دیگر نداشتد 
بررسی هـاي قبلـی   ). 5(اکسیدانی نقش مهمی در رژیم غذایی انسان دارد یت آنتیاین ترکیبات به دلیل خاص. عمر میوه نقش دارند

فالونوئید باالتري نسبت به روش  مرسوم نشان دادنـد، لـذا نتـایج    ) 8(، توت فرنگی )5، 8،4(نشان داد که میوه هاي ارگانیک سیب 
ودن میزان فالونوئید سیب هـاي ارگانیـک را جـذب فسـفر     باال ب) 6(برنایک و همکاران . این پژوهش با یافته هاي انها همخوانی دارد

کـش در روش مـدیریت    کـش و آفـت  بیان کردند که اسـتفاده از علـف  ) 9(پیک و همکاران . باالتر و محدودیت نیتروژن نسبت دادند
دارند، جلـوگیري   فسفات سنتاز که در مسیر سنتز فالوونوئید نقش -3-اینو پیروییل شیکمات  -5مرسوم و از ساخت آنزیم ضروري 

  .کند
  ظرفیت آنتی اکسیدانی 

اکسیدانی در روش مـدیریت ارگانیـک بیشـتر از روش مـدیریت تلفیقـی و      ها نشان داد که ظرفیت آنتینتایج مقایسه میانگین داده 
تر گـزارش  و در روش ارگانیـک بـاال  ) 8(قرنگـی ، تـوت )3(کیوي ،)5(هاي سیب ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه). 1جدول (مرسوماست 

گزارش نمودند که افزایش میزان کود نیتروژن در کشت  مرسوم باعـث کـاهش ظرفیـت آنتـی     ) 4(همچنین آواد و جاگر. شده است
بیان کردند که با در دسترس بودن مواد مغذي بیشتر و رشد بهتر گیاه بـا اسـتفاده   )8(ارنولوس و همکاران . اکسیدانی میوه می شود
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د متابولیت هاي ثانویه سیستم دفاعی گیاه ممکن است کاهش یابد و این کاهش ممکن است به دلیل پـایین  از تغذیه شیمیایی، تولی
یک رابطه قوي بین فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنولی درمیوه .بودن فعالیت آنتی اکسیدانی در این سیستم تغذیه باشد

روي کیـوي  ) 3(بر روي سیب، عشور نـژاد و همکـاران   ) 4(گور، برناك و همکاران در هشت رقم ان) 6(بین و همکاران . ها وجود دارد
در ایـن  . همبستگی مثبت و معنی داري بین مقدار کل فالونوئید ها ،محتواي فنل کـل و فعالیـت آنتـی اکسـیدانی گـزارش کردنـد      

 .داشت وجود )R=41/0(پژوهش نیز همبستگی معنی داري بین میزان فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی
  

  نتیجه گیري
ارگانیـک، وزن میـوه و   کشـت  در نتایج نشان داد که برخی از خصوصیات میوه و آریل انار تحت تاثیر مدیریت تولید قرار گرفته انـد  

اختالف معنی داري بین سفتی دانه، طـول آریـل، نسـبت وزن آریـل بـه میـوه، نسـبت وزن        اما مرسوم بود،کشت وزن آریل کمتر از 
مبسـتگی  انار ه نتایج همبستگی نشان داد که بین وزن میوه و وزن آریل. مشاهده نشدنسبت وزن پوست به میوه و پوست به آریل، 

نتـایج نشـان داد کـه    . هـاي بزرگتـري داشـته انـد    ل آریـ ، این بدان معنا است که میوه ها درشت تر. وجود داردمثبت و معنی داري 
باالتر بودن ظرفیت آنتی اکسیدانی . بود تلفیقی و مرسومکشت ارگانیک بیشتر از کشت در کل میوه هاي انار اکسیدانی ظرفیت آنتی

شـود کـه خصوصـیات    یگیري مـ نتیجه. میوه ها در کشت ارگانیک می تواند به خاطر باال بودن میزان فنل کل و فالونوئید کل باشد
 .هاي کشت تلفیقی و مرسوم استهایی که سیستم کشت ارگانیک دریافت کردن باالتر از سیستمکیفی میوه
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