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 انار ارقام شکر، شیرین و سنگک  اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه
  

  2خدایار همتیو  2مهدي شریفانی ،2اسماعیل سیفی*، 1کوثر نیکدل

  ،طبیعی گرگان، گرگان، ایران غبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابعارشد گروه علوم با التحصیل کارشناسی فارغ1
  ،طبیعی گرگان، گرگان، ایران گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع دانشیار2
  طبیعی گرگان، گرگان، ایران دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع3

 7/8/93 یخ پذیرش:؛ تار 6/5/93 تاریخ دریافت:

  1چکیده
 گرمسیري ایـران و کشـورهاي همجـوار اسـت.     ، بومی مناطق نیمهPunicaceae  انار، از خانواده :سابقه و هدف

را در سرتاسر جهان از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید مقام اول پالسم انار را دارد و ترین منبع ژرمایران غنی
ثیر زیادي بر ارزش أکند و ت نمو تغییر میارقام انار در مراحل مختلف  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی. داراست

این مطالعه بـا هـدف   اند.  بررسی نشدهتفصیل به  ی در طول بلوغاین صفات در ارقام انار ایرانغذایی میوه دارد. 
  بررسی تاثیر زمان برداشت بر کیفیت میوه در سه رقم انار انجام شده است. 

 
هـاي گلسـتان و    اسـتان فاصـل   کلباد، واقـع در حـد    همنطقسه رقم انار بومی ، پژوهشاین در  :هامواد و روش

مرحله از بلوغ میوه، شامل برداشت زودهنگام (روزهاي ابتدایی در دو شامل شکر، شیرین و سنگک، مازندران، 
) 20/8/91) و برداشت بهنگام (روزهاي پایانی فصـل برداشـت تجـاري در    20/6/91فصل برداشت تجاري در 

آزمایش در قالب طرح فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد. در هر تکرار، چهار میوه از نظر برخی  .مطالعه شدند
 1/9 نسـخه  SASافـزار   نـرم  واریانس به وسـیله  گیري قرار گرفتند. تجزیهاز صفات فیزیکوشیمیایی مورد اندازه

  دار مقایسه شدند.ها با آزمون حداقل اختالف معنیصورت گرفت و میانگین
 

دو زمان برداشت و بین سه  بینشیمیایی  -یفیزیکداري در خصوصیات  نتایج نشان داد که تفاوت معنی :هایافته
بهنگام ، در برداشت میوه جز ضخامت و درصد پوست به ،، اکثر صفات فیزیکیارقام  ه. در همرقم وجود داشت

                                                        
  esmaeilseifi@yahoo.com: مکاتبه مسئول*
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تـرین و   داراي سـنگین رقم شیرین ها را داشت. در مقابل،  ین میوهتر ترین و بزرگ سنگین رقم شکرباالتر بودند. 
رقم شکر باالترین درصد آب میوه را داشت، در حالی که بین شیرین و سـنگک اخـتالف   ترین آریل بود.  بزرگ
هاي برداشت و بین ارقام از نظر طول تاج میـوه و چگـالی   داري مشاهده نشد. نتایج نشان داد که بین زمانمعنی

، مواد جامد محلول، فنل کل، آنتوسـیانین کـل و   pHمقدار ارقام،   در همه .وجود نداردداري ه اختالف معنیمیو
 رقم شکر تر بود. الکتریکی، اسیدیته و ویتامین ث کم تر بود، در حالی که هدایت قند کل در برداشت بهنگام بیش

ظرفیـت  بـاالترین مقـدار گلـوکز و    م شـیرین  رقـ باالترین میزان فروکتوز و ویتامین ث را داشت، در حالی کـه  
  را نشان داد.  اکسیدانی آنتی

  

اغلب صـفات فیزیکـی و شـیمیایی در     ،نتایج نشان داد که از برداشت زودهنگام تا برداشت بهنگام :گیرينتیجه
بخشـد؛   هاي انار را تا حـد زیـادي بهبـود    تواند ارزش غذایی میوه ها دچار تغییر شدند. برداشت بهنگام میمیوه

  هاي انار باید در زمان مناسب برداشت شوند. بنابراین، در این بخش از کشور و سایر مناطق میوه
  

  Punica granatum، زمان برداشتشیمیایی،  -یخصوصیات فیزیکبلوغ،  :کلیدي هايواژه
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  مقدمه
علـق دارد.  پونیکاسـه ت   بـه خـانواده   که .Punica granatum L اي است با نام علمی انار درختچه

و در بسیاري از نقاط ایـران کـه    باشد ي طوالنی برخوردار می در ایران و خاورمیانه از سابقه انارکشت 
کشور ایران از نظر تنوع ارقام انار در جهـان،   گیرد. هستند صورت می خشک هاي گرم و داراي تابستان

انار در جهان متعلق به کشورهاي هند، تولید  سهم عمده). 14( اده استد اول را به خود اختصاص   رتبه
هـزار   89حـدود   1390سطح زیر کشت انار در ایران در سال  ).7ایران، اسپانیا، ترکیه و آمریکا است (

انار که از آن در   میوه). 16دست آمده است ( هزار تن محصول به 900هکتار بوده است و از این سطح 
هاي متنوع اسـت   با طعمو بخش  اد شده است، خوشمزه، نشاطبهشتی ی  عنوان یک میوه متون اسالمی به

و هم از آن در  شدهصورت تازه مصرف  باشد. این میوه هم به به لحاظ ارزش غذایی حائز اهمیت می و
است  ها فنول ). انار منبع غنی از پلی15شود ( ها استفاده می دهنده ها، ژله، مربا و طعم واع نوشیدنیان  تهیه

زیادي است و این خاصیت ناشی از وجود ترکیبـات  اکسیدانی  خاصیت آنتیداراي همچنین انار ). 18(
  ). 14( باشد میها  آنتوسیانین فنولی از جمله

کلبـاد، در غـرب اسـتان گلسـتان و شـرق اسـتان        هاي منطقه یکی از مشکالت موجود در انارستان
 ،مچـون سـایر محصـوالت کشـاورزي    است. در این میوه نیـز ه  محصولبرداشت زودهنگام  ،مازندران

غافـل  گیرد.  صورت می تر بیشتر محصول و رسیدن به سود  برداشت زودتر از موعد براي فروش گران
 ،یابـد  میها در زمان مناسب و بهنگام برداشت شوند، نه تنها کمیت محصول افزایش  از آن که اگر میوه

در طـول بلـوغ   ري را به ارمغان خواهد آورد. بلکه کیفیت آن نیز بهتر شده و ارزش غذایی و سود باالت
). ایـن  13، 11دهـد ( هاي آلی، قندها و ترکیبـات فنـولی رخ مـی    داري در اسید انار، تغییرات معنی  میوه

رو، توجـه و   گذارد. از ایـن  ثیر میأثر در سالمتی انسان تؤارزش غذایی انار و خصوصیات م برتغییرات 
تا بهترین و باالترین پتانسیل  اي از نمو و بلوغ برداشت شوند چه مرحلهاین مسئله که انارها در  دقت به

را با توجه به ترکیبات مفید و دارویی داشته باشند، بسیار مهم است و باید توجه داشـت کـه برداشـت    
   ).20ها و طعم و عطر انار شود ( دانهرنگ  زودهنگام، ممکن است مانع از توسعه

تغییرات فصلی را در انار رقم ملس یزدي بررسی کردنـد و مالحظـه   )، 2007میردهقان و راحمی (
افـزایش   مصـرف   کـم و  پرمصرفکاهش و غلظت عناصر فنل کل نمودند که در طول بلوغ میوه سطح 

) تغییرات فیزیکوشیمیایی میوه انار رقم ملس تـرش سـاوه را   2008. وارسته و همکاران ()13( یابد می
اکثـر خصوصـیات فیزیکـی و     ها گزارش کردند کـه  . آن)24( ر دادندطی رشد و نمو مورد بررسی قرا
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شیمیایی آب  -یصفات فیزیک )2002( من و احمدالمیطی بلوغ افزایش یافت،  جز اسیدیته به شیمیایی
. نتایج نشـان  )1( کردند نارس، نیمه رسیده و تمام رسیده بررسی انار رقم طایفی را در سه مرحله میوه

کـه   افـزایش یافـت، در حـالی    ، گلـوکز و فروکتـوز  pHمقدار میوه با پیشرفت در بلوغ زمان  همداد که 
تغییرات خصوصـیات فیزیکـی و    )،2013اوالنی و همکاران ( .دچار کاهش شدندها  فنل پلیاسیدیته و 

 مجزا و متمایز  انار رقم روبی را در پنج مرحله  اکسیدانی میوه ترکیبات شیمیایی و همچنین خواص آنتی
زمـان بـا بلـوغ     هـم  کـه . نتایج نشـان داد  )17( گل بررسی کردند روز پس از تمام 139تا  54بین بلوغ 

 هها وجود داشت افزایش قابل توجهی در مقدار مواد جامد محلول، قند (گلوکز و فروکتوز) و آنتوسیانین
  ، اسیدهاي آلی و فنل کل همراه بود. با کاهش قابل توجه در اسیدیته که

) تغییرات ترکیبات شیمیایی اصلی در آریل و پوست دو رقم انار متعلق 2009و همکاران ( شوآرتز
. نتـایج  )20( ها مورد مطالعـه قـرار دادنـد    بلوغ میوه طیهاپرد) را به فلسطین اشغالی (واندرفول و رش

افـت، در  ها کاهش ی تانن در پوست میوه اکسیدانی و بیانگر این مطلب بود که سطوح فنل، فعالیت آنتی
 لـی و ،حالی که میزان آنتوسیانین افزایش کامالً محسوسی را نشان داد. میزان قند در هر دو رقم افزایش

ایـن تغییـرات در هـر دو رقـم     همچنین مشخص شد که  سطوح اسیدیته و اسیدسیتریک کاهش یافت.
نمـو   طی) 2011جاز توسط گزلکی و همکاران (ح. تغییرات فیزیکی و شیمیایی در رقم یستیکسان ن

رسیدگی شامل نارس، نابـالغ و رسـیده برداشـت شـدند و       ها در سه مرحله . میوه)7( میوه بررسی شد
گیري شد. نتایج نشان داد که بین تغییرات فیزیکی و شـیمیایی  اندازهها  وشیمیایی آنخصوصیات فیزیک

   د دارد.داري وجو در طول نمو میوه و تعیین زمان مطلوب براي برداشت همبستگی معنی
فصل برداشت تجاري در منطقه) و بهنگام (ابتداي زودهنگام ، اثر دو زمان برداشت پژوهشدر این 

شـیمیایی سـه رقـم انـار بـومی       بر خصوصـیات فیزیکـی و   )در منطقه (انتهایی فصل برداشت تجاري
ارقـام از  ایـن  . گرفـت مورد مطالعه قرار  ،و سنگک شکر، شیرینمازندران، شامل هاي گلستان و  استان

مورد توجه پژوهشگران  تر کمخوراك و پرطرفدار در بازارهاي دو استان هستند و  انارهاي بسیار خوش
   اند. کشور قرار گرفته

  
  ها مواد و روش

گلستان و  هاي استان حد فاصلدر  ،کلباد  منطقهسه رقم انار بومی روي  1391در سال  پژوهشاین 
هاي کامل  صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك به پژوهش انجام شد. ،مازندران در شمال ایران
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ترتیب در ابتدا  به برداشت زودهنگام و بهنگاماول زمان برداشت در دو سطح ( عاملتصادفی انجام شد. 
و در سه  دوم رقم در سه سطح (ارقام شکر، شیرین و سنگک) بودند عاملو انتهاي فصل برداشت) و 

درختان مورد مطالعه تحت عملیات باغبانی مناسب و مشابه قرار  .تکرار (درخت) اعمال گردیدند
زمان با روزهاي ابتدایی  هم 1391شهریور  مبیستتاریخ در  برداشت زودهنگامسن بودند.  داشتند و هم

در تاریخ بیستم آبان همان سال از همان درختان تجاري در منطقه و برداشت بهنگام برداشت فصل 
در واقع، برداشت زودهنگام زودتر از زمان  انجام شد.برداشت تجاري  فصلی یتهاانزمان با روزهاي  هم

شود. این برداشت بر اساس رفتار باغداران در منطقه صورت گرفت. اما در  بلوغ کامل انجام می
در  1صداي بم میوهرنگ پوست و آریل و رایج در برداشت انار یعنی  هاي برداشت بهنگام از شاخص

ها بالفاصله به آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزي  میوه ) استفاده شد.19( دست  اثر ضربه
گراد نگهداري  ي سانتی درجه چهارگیري صفات در دماي  و منابع طبیعی گرگان منتقل و تا زمان اندازه

  شدند.
عبارت بودند  . صفات فیزیکیها در چهار میوه از هر تکرار انجام شد گیري در تمامی صفات، اندازه

 درصد ،حجم میوه ،طول و قطر آریلوزن،  ،میوه طول و قطر تاج ،میوه ضخامتطول، قطر و وزن، از: 
تر  عرض بیشدرصد رطوبت پوست و بذر.  ،پوستوزنی ضخامت و درصد  ،چگالی میوه ،آب میوه

گیري وزن  زهبراي اندا در نظر گرفته شد.ضخامت میوه تر به عنوان  میوه به عنوان قطر و عرض کم
حجم میوه، ها مشخص شد.  عدد آریل رسیده و بدون آسیب شمارش و سپس وزن آن 100آریل، ابتدا 

این صورت که اختالف بین حجم اولیه و  دست آمد، به سازي مستقیم حجم آب به جابه روش جابه
میوه از  رصد آبدگیري  . براي اندازهعنوان حجم میوه در نظر گرفته شد ظرف محتوي آب به ثانویه

 د.گردیمحاسبه  درصد از وزن میوهها بر حسب  گیري دستی استفاده شد و میزان آب میوه میوهیک آب
گرم از  10 ،تعیین رطوبت پوستبراي  .شدها محاسبه  عنوان چگالی میوه نسبت وزن به حجم میوه به

 .شد تا به وزن ثابت برسدگراد قرار داده  سانتی  درجه 105ها توزین و سپس در دماي  پوست میوه
). براي تعیین 3اختالف بین وزن ثانویه و وزن اولیه، براي تعیین درصد رطوبت پوست محاسبه شد (

  د. گردیرطوبت بذر نیز به همین روش عمل 

                                                        
1. Metallic sound 
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اسـیدیته،  مـواد جامـد محلـول،     ، هـدایت الکتریکـی،  pHمقدار صفات شیمیایی عبارت بودند از: 
، فنـل کـل  آب میـوه و پوسـت، ویتـامین ث،    آنتوسیانین کـل  فروکتوز، شاخص طعم، قند کل، گلوکز، 

و   pH سـنجش  بـا اسـتفاده از دسـتگاه    هـا  آب میوه pHمقدار . ظرفیت آنتی اکسیدانیو فالونوئید کل 
بـراي تعیـین مـواد جامـد      گیري شد.اندازه سنجش هدایت الکتریکی هدایت الکتریکی توسط دستگاه

 از یتهمیـزان اسـید  استفاده شـد.  در دماي اتاق ) Ceit-060279(دیجیتال محلول از دستگاه رفرکتومتر 
نسبت مواد جامد . )1( دش تعییناسید  بر اساس درصد سیتریک سدیم هیدورکسید با تیتراسیون طریق

 کریـدي و  روش مک  گیري قند کل به اندازه .)24( ي به عنوان شاخص طعم بیان شد محلول به اسیدیته
 شد) انجام 1957فروکتوز با استفاده از روش اشول (و  )1959میلر ( گلوکز به روش ،)1950همکاران (

) 1979از روش وانگـر (  در آب میـوه و پوسـت  آنتوسیانین کـل   مقدارگیري براي اندازه. )12، 10، 2(
) اسـتفاده  2012میـوه از روش کشـیاپ و گوتـام (   آب گیري ویتامین ث  براي اندازه. )23( استفاده شد

بـر  فالونوئیـد کـل    ،)1965سینگلتون و روسی (روش بر اساس آب انار فنل کل محتواي . )8( گردید
) 2005( سان و هـو روش بر اساس  ظرفیت آنتی اکسیدانیو  )2013( اوالنی و همکارانروش  اساس
  .)22 و 21، 17( گیري شدند اندازه

میـانگین    رت گرفـت. مقایسـه  صـو  1/9  نسـخه  SASافزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده
  .شدانجام ) LSD( دار حداقل اختالف معنی ها از طریق آزمون داده

  

  نتایج و بحث
زمان برداشت و رقـم روي صـفات وزن و طـول     عاملاثر متقابل دو  نشان داد کهتجزیه واریانس   

، از طرف دیگـر . )1(جدول  دار نبود طول تاج و چگالی میوه معنی، درصد آبقطر و وزن آریل، میوه، 
، طول آریـل میوه، حجم میوه، قطر تاج میوه، ضخامت  و صفات قطراثر متقابل زمان برداشت و رقم بر 

بود، در نتیجه در مورد این صفات اثر متقابل  دار معنیو رطوبت بذر ضخامت، درصد و رطوبت پوست 
  . )2(جدول  دهی ارائه خواهد شد زمان برداشت و رقم بعد از برش

 45/197تـرین وزن (  ها در برداشت بهنگـام داراي بـیش   ) نشان داد که میوه1ج حاصل (جدول نتای  
آب  درصـد گـرم) و   649/0متـر)، وزن آریـل (   میلـی  46/7متر) و قطر میوه ( میلی 30/71گرم)، طول (

افزایش وزن محصول در برداشت بهنگام نسبت بـه برداشـت زودهنگـام قابـل     ) بودند. درصد 19/53(
و  درصـد  85/48، وزن آریـل  درصد 10/27. نتایج نشان داد که در برداشت بهنگام وزن میوه دبوتوجه 
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افزایش داشته است. با توجه به افزایش آشکار وزن آریل و درصـد آب   درصد 51/57درصد آب میوه 
 ایـن موضـوع در   باشـد.  هـا  تر ناشی از آبدار شدن آریل افزایش وزن میوه بیشرسد که  نظر می میوه، به

) است که بیان کردند در اوایل فصـل وزن پوسـت غالـب    2007راستاي گزارش میردهقان و راحمی (
هـا   میوه. )13( دهد تر وزن میوه را تشکیل می شود و بیش ها غالب می است، ولی طی رسیدن وزن آریل

 ادنـد. داري را نشـان ند  از نظر چگالی میوه و طول تاج اخـتالف معنـی   بهنگامدر برداشت زودهنگام و 
 درصـد آب متـر) و   میلی 42/75(طول میوه  ،گرم) 08/228(ین وزن تر بیشنشان داد که  همچنیننتایج 

ین مقدار قطر آریل را (به ترتیـب  تر بیشارقام شیرین و شکر . بود مربوط به رقم شکر) درصد 29/55(
داشـت. از لحـاظ    ین قطر آریل راتر کممتر) به خود اختصاص دادند و رقم سنگک  میلی 17/7و  19/7

گـرم) را داشـت و ارقـام شـکر و سـنگک بـا هـم         506/0وزن آریل، رقم شیرین باالترین وزن آریل (
  ي دیده نشد.دار معنیو چگالی میوه بین ارقام اختالف از نظر طول تاج  داري نداشتند. اختالف معنی

قطـر، ضـخامت و    ینتر بیشکه رقم شکر در برداشت بهنگام  ) نشان داد که2(جدول  پژوهشاین 
متر مکعب) را دارا بود، البته از  سانتی 66/214متر و  میلی 59/77متر،  میلی 54/80ترتیب  حجم میوه (به

ـ اداري وجود نداشت.  نظر حجم میوه بین برداشت زودهنگام و بهنگام در رقم شکر اختالف معنی م ارق
داشتند. همچنین رقـم شـیرین در    ین قطر و حجم میوه راتر کمشیرین و سنگک در برداشت زودهنگام 

ین میزان ضخامت میوه را دارا بود. رقم شکر در برداشت زودهنگام و بهنگـام  تر کمبرداشت زودهنگام، 
متر)  میلی 24/15و  45/15، 49/16ترتیب  و رقم شیرین در برداشت بهنگام داراي باالترین قطر تاج (به

ین قطـر تـاج را داشـتند.    تـر  کـم شـت زودهنگـام   و رقم سنگگ در برداشت بهنگام و شـیرین در بردا 
متر)  میلی 72/10متر) و شکر ( میلی 05/11ین مقدار طول آریل در برداشت بهنگام ارقام شیرین (تر بیش

ین آن در برداشت زودهنگام و بهنگام رقم سنگگ و همچنین در برداشت زودهنگام رقم شیرین تر کمو 
  مشاهده شد. 
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 .م شکر، شیرین و سنگکارقا انار بر صفات فیزیکی میوهو رقم ت اثر زمان برداش -1جدول 
Table 1. The effects of harvesting time and cultivar on physical properties of pomegranate fruits 
cultivars Shekar, Shirin and Sangak. 

 تیمار
Treatment  

 وزن میوه
Fruit 

weight 
(g) 

 طول میوه
Fruit 

length 
(mm) 

 قطر آریل
Aril 

diameter 
(mm) 

 وزن آریل
Aril 

weight 
(g) 

 آب میوه
Fruit 
juice 
(%) 

 طول تاج میوه
Fruit crown 

length 
(mm) 

 چگالی میوه
Fruit 

density 
(g/cm3) 

 زمان برداشت
Harvesting time  P<0.001  P=0.020 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P=0.07 P=0.15 
 برداشت زودهنگام
Early harvesting  

155.34  66.52 6.49 0.436 33.77 8.49 1.22 
 برداشت بهنگام
Opportune 
harvesting  

197.45  71.30 7.46 0.649 53.19 8.45 1.10 

 رقم
Cultivar  P<0.001  P<0.001 P=0.004 P=0.029 P<0.001 P=0.32 P=0.58 

 شکر
Shekar  228.08 a 5.42 a 7.18 a 0.35 b 55.29 a 8.96 1.22 

 شیرین
Shirin  

153.07 b 62.71 c 7.20 a 0.51 a 39.33 b 8.30 1.19 

 سنگک
Sangak  

148.05 b 68.63 b 6.50 b 0.33 b 35.83 b 8.10 1.09 

 دهند. را نشان می) =05/0Pیا  =01/0Pدار ( در هر ستون، حروف متفاوت اختالف معنی
In each column, different letters represent statistical differences (P=0.01 or P=0.05). 

 

 
 34/4و  90/4ترتیـب   تـرین ضـخامت پوسـت (بـه     رقم شکر در برداشت زودهنگام و بهنگام بیش

تـرین مقـدار    متر) و رقم سنگگ در برداشت بهنگام و شیرین در برداشت زودهنگام و بهنگام کـم  میلی
در برداشت زودهنگام و بهنگام و شیرین ). همچنین ارقام شکر 2ضخامت پوست را دارا بودند (جدول 

) را داشـتند.  درصـد  14/41و  56/44 ،87/40ترتیب  ترین درصد پوست (به در برداشت زودهنگام بیش
ترین درصد پوست را بـه   ارقام شیرین در برداشت بهنگام و سنگک در برداشت زودهنگام و بهنگام کم

 26/56ترتیب  داشت بهنگام رقم شیرین (بهترین رطوبت پوست و بذر در بر خود اختصاص دادند. بیش
) مشاهده شد. البته از نظر رطوبت بـذر بـین برداشـت بهنگـام ارقـام شـیرین و شـکر        درصد 28/64و 

  داري مشاهده نشد. اختالف معنی
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 .زمان برداشت بر صفات فیزیکی میوه انار در ارقام شکر، شیرین و سنگکرقم و متقابل اثر  -2جدول 
Table 2. The interaction effect of cultivar and harvesting time on physical properties of pomegranate 
fruits cultivars Shekar, Shirin and Sangak. 

 رقم
Cultivar  

 قطر میوه
Fruit diameter 

(mm) 

 ضخامت میوه
Fruit width 

(mm) 

 قطر تاج میوه
Fruit crown 

diameter 
(mm) 

 حجم میوه
Fruit 

volume 
(cm3) 

 طول آریل
Aril length  

(mm)  
  P=0.048 P=0.041 P=0.043 P=0.048 P=0.049 

 شکر (برداشت زودهنگام)
Shekar (early harvest) 

74.24 b 72.09 b 15.45 ab 209.91 a 9.93 b 
 شکر (برداشت بهنگام)

Shekar (opportune harvest) 
80.54 a 77.59 a 16.49 a 214.66 a 10.72 a 

 رین (برداشت زودهنگام)شی
Shirin (early harvest) 

61.37 e 58.94 e 13.59 cd 100.66 d 9.63 bc 
 شیرین (برداشت بهنگام)

Shirin (opportune harvest) 
71.36 b 68.83 bc 15.24 ab 159.95 b 11.05 a 

 سنگک (برداشت زودهنگام)
Sangak (early harvest) 

65.34 de 63.82 d 14.20 bc 123.08 cd 9.16 c 
 سنگک (برداشت بهنگام)

Sangak (opportune harvest) 
67.70 cd 66.02 cd 13.52 d 157.87 bc 9.55 bc 

 رقم
Cultivar  

 ضخامت پوست
Peel thickness  

(mm) 

 درصد پوست
Peel percent  

(%) 

 رطوبت پوست
Peel moisture  

(%) 

 رطوبت بذر
Seed moisture 

(%) 
  P=0.013 P=0.007 P<0.001 P=0.021 

 شکر (برداشت زودهنگام)
Shekar (early harvest) 

4.90 a 40.87 a 50.10 e 56.16 c 
 شکر (برداشت بهنگام)

Shekar (opportune harvest) 
4.34 ab 44.56 a 53.76 bc 61.16 ab 

 شیرین (برداشت زودهنگام)
Shirin (early harvest) 

2.74 c 41.14 a 50.76 de 59.91 b 
 شیرین (برداشت بهنگام)

Shirin (opportune harvest) 
2.90 c 32.30 b 56.26 a 64.28 a 

 سنگک (برداشت زودهنگام)
Sangak (early harvest) 

3.92 b 33.04 b 54.25 b 57.40 bc 
 سنگک (برداشت بهنگام)

Sangak (opportune harvest) 
2.66 c 33.10 b 52.30 cd 60.22 b 

 دهند. را نشان می) =05/0Pیا  =01/0Pدار ( ستون، حروف متفاوت اختالف معنیدر هر 
In each column, different letters represent statistical differences (P=0.01 or P=0.05). 

 
داري بین دو زمان برداشـت از نظـر خصوصـیات فیزیکـی      دهد که تفاوت معنیاین نتایج نشان می

ـ میوه وجود دارد.  ثیر أاندازه میوه یکی از خصوصیات مهمی است که روي مقدار بازاریابی و مصرف، ت
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) در 2013گیـرد. اوالنـی و همکـاران (   ثیر وزن، طول و قطـر میـوه قـرار مـی    أسزایی دارد و تحت تبه
دست  هداري بین مراحل مختلف بلوغ بپژوهشی روي انار رقم رابی از نظر این سه صفت اختالف معنی

ترین میزان و در  ها گزارش کردند که وزن، قطر و طول میوه در ابتداي مراحل بلوغ کم . آن)17( آوردند
) پـس از  2009نـوري و همکـاران (   -بروچـو  .ترین مقـدار را داشـتند   ي آخر رشد و بلوغ بیش مرحله
 طـور  شـوند بـه   هایی کـه در ابتـداي تابسـتان برداشـت مـی      ي چهار رقم انار بیان کردند که میوه مطالعه
تواند به میوه طی بلوغ می  . افزایش در اندازه)4( تر هستند هاي انتهاي تابستان کوچک داري از میوه معنی

) بیان کردند 2007). میردهقان و راحمی (13آریل و محتواي آب میوه مربوط باشد ( افزایش در اندازه
تواند مربوط بـه تغییـرات متابولیـک     یابد که این می که وزن کل و حجم میوه در طول بلوغ افزایش می

  .)13( طی رسیدن باشد
رشـدي افـزایش خیلـی      ) بیان داشتند کـه حجـم میـوه در اواخـر دوره    2008وارسته و همکاران (  

میـوه    دلیل افزایش در اندازه تواند به دهد که این هم می رشد میوه نشان می  تري را از ابتداي دوره سریع
) بیان کردنـد کـه درصـد    2007. میردهقان و راحمی ()24( باشد که با نتایج این آزمایش مطابقت دارد

تر وزن میوه  . در اوایل فصل، وزن پوست غالب است و بیش)13( یابد پوست در طول بلوغ کاهش می
گـردد   شود و باعث کاهش درصد پوست می ها غالب می دهد، ولی طی رسیدن وزن آریل یل میرا تشک

) در پـژوهش خـود   2002میمن و احمد (الشود.  و این یک نوع الگوي رشدي براي میوه محسوب می
هاي این پژوهش  دار مشاهده کردند که بر خالف یافته رشد از نظر چگالی اختالف معنی  بین سه مرحله

  .)1( است
اثر متقابل زمان برداشت و رقم بر هدایت الکتریکی آب میوه نشان داد که همچنین تجزیه واریانس 

 ).2و  1گردد (اشکال  میدار نبود و بنابراین اثرات مستقل زمان برداشت و رقم بر این صفت ارائه  معنی
مورد این صفات اثر متقابـل  در نتیجه، در دار بود.  صفات معنیسایر اثر متقابل رقم و زمان برداشت در 

  ). 3دهی ارائه خواهد شد (جدول  بعد از برش عاملدو 
از نظر هـدایت الکتریکـی بـین دو زمـان برداشـت زودهنگـام و بهنگـام         نتایج این پژوهش نشان داد که

 برداشـت زودهنگـام  ین میزان هدایت الکتریکـی در  تر بیش). >001/0Pدار مشاهده شد ( اختالف بسیار معنی
بین ارقام مـورد آزمـایش نیـز از نظـر     از طرف دیگر،  .)1مشاهده شد (شکل  )متر سانتی بر  موس  میلی 75/4(

رقـم شـکر بـاالترین هـدایت     . )2(شـکل   ) وجـود داشـت  =002/0Pدار ( هدایت الکتریکی اختالف معنـی 
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 19/4و  23/4تیـب  تر بـه متر) را در مقایسه با ارقام شـیرین و سـنگک (   بر سانتی موس  میلی 66/4الکتریکی (
 داري نداشتند. متر) داشت و ارقام شیرین و سنگک با هم تفاوت معنی بر سانتی  موس میلی

  
  اثر زمان برداشت بر هدایت الکتریکی آب میوه انار. -1شکل 

Figure 1. The effect of harvesting time on electrical conductivity of pomegranate fruit juice. 
  

  
) =01/0Pدار ( حروف متفاوت اختالف معنـی الکتریکی آب میوه انار در ارقام شکر، شیرین و سنگک.  هدایت -2ل شک

  دهند. را نشان می
Figure 2. The electrical conductivity of pomegranate fruit juice in cultivars Shekar, Shirin and 
Sangak. Different letters represent significant differences (P=0.01). 

a 

b 
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در ارقام شکر و شیرین در برداشت  pH مقدارین تر بیش) نشان داد که 3ها (جدول مقایسه میانگین
) 39/3ین میزان این صفت در رقم شکر برداشت زودهنگام (تر کم) و 33/4و  42/4ترتیب  بهبهنگام (

ي  اسید عمده مقدارتر باشد  پایین د و هر چهکن مشخص می را طعم اسیدي آب انار pH مشاهده شد.
آب انار  pH) اظهار داشتند که 2002و احمد ( المیمن). 1گردد (می تر بیش) اسید سیتریک آب انار (

ین مواد جامد تر بیش .)1( حاضر تطابق دارد پژوهشکه با نتایج یابد  همراه با بلوغ میوه افزایش می
ین تر کمبریکس) و   درجه 79/15و  74/15ترتیب  (بهمحلول در برداشت بهنگام ارقام شکر و سنگک 

افزایش در مواد جامد محلول  شکر و سنگک مشاهده گردید. برداشت زودهنگام ارقاممیزان آن در 
همراه با بلوغ به علت هیدرولیز نشاسته به قند است که به عنوان شاخصی در بلوغ میوه در نظر گرفته 

شود، به خصوص اگر تر منتج می ي شیرین محلول باال باشد به میوه ). اگر میزان مواد جامد9شود (می
) گزارش کردند 2013). اوالنی و همکاران (25 ،20ي آب همراه باشد ( این افزایش با کاهش اسیدیته

ییدي بر أاست که ت درصد 87/14و در انتها  درصد 11مواد جامد محلول در ابتداي بلوغ  مقدارکه 
عنوان  تواند به . آگاهی از الگوي مواد جامد محلول می)17( باشد می پژوهشز این دست آمده ا نتایج به

تیتراسیون در  اسیدیته قابلمفید واقع شود.  پژوهشیک شاخص بلوغ قابل اعتماد براي رقم مورد 
و در برداشت بهنگام  )لیتر میلی 100گرم در   31/0(ین مقدار تر بیشبرداشت زودهنگام رقم سنگک 

 دهد مشابه نتایج قبلی است که نشان می ها یافتهاین  .ین مقدار را نشان دادتر کمکر و شیرین ارقام ش
 مقدارکاهش روند ). 1یابد ( ها کاهش میي قابل تیتراسیون همراه با پیشرفت در بلوغ میوه اسیدیته

  ).17رشد بستگی دارد (  اسیدیته در انار متفاوت است و به رقم و منطقه
شود یک عنوان شاخص طعم یا بلوغ در نظر گرفته می مد محلول به اسیدیته که بهنسبت مواد جا

) اظهار کردند که در رقم رابی 2013). اوالنی و همکاران (24ي انار است ( عامل مهم براي تعیین مزه
). البته مقدار این شاخص تا 17افزایش یافت ( 49/48به  22/28شاخص طعم طی بلوغ میوه از 

). در این پژوهش، باالترین میزان شاخص 9، 1قم و شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد (حدودي به ر
ترین میزان این شاخص هم در  ) بود و کم57/106طعم مربوط به رقم شیرین در برداشت بهنگام (

برداشت زودهنگام ارقام شیرین و سنگک و برداشت بهنگام رقم سنگک مشاهده شد. ملگارجو و 
): 11صورت زیر انجام داد ( بندي ارقام مختلف را با توجه به شاخص بلوغ به ) طبقه2000همکاران (

. با توجه به 98تا  31و در ارقام شیرین  24تا  17 ، در ارقام ملس7تا  5شاخص بلوغ در ارقام ترش 
  شوند.بندي می نتایج حاصل از این پژوهش، سه رقم مورد مطالعه جزو ارقام شیرین طبقه
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 .بر صفات شیمیایی میوه انار در ارقام شکر، شیرین و سنگکاثر متقابل رقم و زمان برداشت  - 3جدول 
Table 3. The interaction effect of cultivar and harvesting time on chemical properties of pomegranate 
fruits cultivars Shekar, Shirin and Sangak. 

 فروکتوز
Fructose 

(g/100 ml) 

لوکزگ  
Glucose 

(g/100 ml) 

 قند کل
Total sugar 
(g/100 ml) 

شاخص 
 طعم

Taste 
index 

 اسیدیته
Titratable 

acidity 
(g/100 ml) 

مواد جامد 
 محلول

Total soluble 
solids (ºBrix) 

pH 
 رقم

Cultivar  

P=0.043 P<0.001 P<0.001 P=0.011 P=0.002 P<0.001 P<0.001   

0.64 c 0.98 c 3.17 c 58.59 c 0.22 c 12.89 d 3.39 d (برداشت زودهنگام) شکر 
Shekar (early harvest) 

3.19 a 1.84 b 4.52 b 82.84 b 0.19 d 15.74 a 4.42 a 
 شکر (برداشت بهنگام)
Shekar (opportune 

harvest) 
0.15 c 1.92 b 1.51 d 46.80 d 0.30 b 14.04 c 3.82 c (برداشت زودهنگام) شیرین 

Shirin (early harvest) 

1.76 b 2.77 a 6.78 a 106.57 a 0.14 d 14.92 b 4.33 ab 
 شیرین (برداشت بهنگام)

Shirin (opportune 
harvest) 

0.21 c 2.02 b 2.41 c 43.42 d 0.31 a 13.46 cd 3.84 c (برداشت زودهنگام) سنگک 
Sangak (early harvest) 

1.12 b 2.18 b 6.00 a 52.63 cd 0.30 b 15.79 a 4.20 b 
 سنگک (برداشت بهنگام)
Sangak (opportune 

harvest) 
ظرفیت 

 اکسیدانی آنتی
Antioxidant 

activity 
(%) 

  فالونوئید کل
 Total 

Flavonoid 
(mg 

GAE/100 
ml) 

  فنل کل
 Total phenol 

(mg 
GAE/100 

ml) 

ویتامین ث 
Vitamin C 

(mg/100 ml) 

آنتوسیانین 
  پوست
Skin 

anthocyanin 
(mg/100 g) 

 آنتوسیانین آب

  میوه
Juice 

anthocyanin 
(mg/100 ml) 

 رقم
Cultivar  

P=0.003 P<0.001 P=0.018 P<0.001 P=0.002 P<0.001   

81.73 ab 318.21 c 316.05 cd 30.61 a 0.45 bc 0.62 c (برداشت زودهنگام) شکر 
Shekar (early harvest) 

77.97 bc 209.03 d 241.40 d 24.82 b 0.59 bc 2.90 b 
 شکر (برداشت بهنگام)
Shekar (opportune 

harvest) 

85.31 a 450.19 b 501.02 b 25.54 b 0.58 bc 0.55 c (برداشت زودهنگام) شیرین 
Shirin (early harvest) 

75.43 c 300.89 c 363.14 c 21.04 cb 0.77 ab 2.37 b 
 شیرین (برداشت بهنگام)

Shirin (opportune 
harvest) 

77.49 bc 568.10 a 723.20 a 25.87 b 0.35 c 0.70 c (برداشت زودهنگام) سنگک 
Sangak (early harvest) 

77.57 bc 495.02 b 464.61 b 19.30 c 1.05 a 5.55 a 
 سنگک (برداشت بهنگام)
Sangak (opportune 

harvest) 
 دهند. را نشان می )=05/0Pیا  =01/0Pدار ( در هر ستون، حروف متفاوت اختالف معنی

In each column, different letters represent statistical differences (P=0.01 or P=0.05). 
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گرم در  00/6و  78/6ترتیب  باالترین مقدار قند کل در برداشت بهنگام ارقام شیرین و سنگک (به
ترین مقدار  مشاهده شد. بیشترین مقدار آن در برداشت زودهنگام رقم شیرین  لیتر) و کم میلی 100

ترین مقدار گلوکز در رقم  لیتر) و کم میلی 100گرم در  77/2گلوکز در رقم شیرین برداشت بهنگام (
 19/3ترین مقدار فروکتوز ( شکر برداشت زودهنگام به دست آمد. رقم شکر در برداشت بهنگام بیش

ترین مقدار فروکتوز را  اشت زودهنگام کملیتر) و ارقام شکر، شیرین و سنگگ در برد میلی 100گرم در 
داري  به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج ذکر شده، مقدار قند کل، گلوکز و فروکتوز تفاوت معنی

تر بود. المیمن و احمد  در بین ارقام نشان داد و در برداشت بهنگام نسبت به برداشت زودهنگام بیش
هاي نارس و رسیده از نظر میزان قند کل و گلوکز  بین میوه ) در پژوهش خود گزارش کردند که2002(

داري در میزان فروکتوز در مراحل  داري وجود دارد، این در حالی بود که تفاوت معنی اختالف معنی
) بیان کردند که غلظت قند به میزان قابل 2013). اوالنی و همکاران (1مختلف رشد مشاهده نشد (

  ).17هاي این تحقیق همخوانی دارد (افزایش یافت که با یافتهتوجهی در طول رسیدگی میوه 
برداشت بهنگام  درآب میوه آنتوسیانین کل  مقدارین تر بیش ،)3(جدول دست آمده  طبق نتایج به

ارقام شیرین،  برداشت زودهنگام ین مقدار آن درتر کمو  )لیتر میلی 100گرم در  میلی 55/5(سنگک رقم 
رقم سنگگ و شیرین برداشت بهنگام . باالترین مقدار آنتوسیانین پوست در شکر و سنگک مشاهده شد

ارقام سنگک  برداشت زودهنگام در آن ین مقدارتر کمو  )گرم 100گرم در  میلی 77/0و  05/1 ترتیب (به
همان طور که از نتایج مشخص  گیري شد. رقم شکر اندازهدر هر دو برداشت و شیرین و همچنین 

اي  ارقام در برداشت بهنگام افزایش قابل مالحظه  در همهپوست و آب میوه کل  آنتوسیانیناست 
هاي آب میوه افزایش  بلوغ، رنگدانه  ) اعالم کردند که در طول مرحله2013داشت. اوالنی و همکاران (

رنی . کولکا)17( یابند و این افزایش را به مقدار زیادي به تجمع ترکیبات آنتوسیانینی مرتبط دانست می
هاي انار طی بلوغ  هاي آنتوسیانینی آریل) گزارش کردند که افزایش سریعی در رنگدانه2005و آرادهیا (

شود و  ها می . کاهش در اسیدیته و افزایش قند باعث تغییر رنگ و آنتوسیانین)9( میوه وجود دارد
). 9 ،5اسیدیته هستند (ثیر تحول ساختاري قابل برگشت با تغییرات أهاي آنتوسیانینی تحت ت رنگدانه

ین تر کملیتر) و  میلی 100گرم در  میلی 61/30رقم شکر (برداشت زودهنگام ین ویتامین ث در تر بیش
هاي  این نتایج در تشابه با یافته .مشاهده شدارقام سنگک و شیرین  برداشت بهنگام درآن مقدار 

هاي انار کاهش سریعی را در  آریلگزارش کردند که  ها آن. )9( است) 2005کالکارنی و آرادهیا (
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  آخرین مرحله داري تا طور تدریجی و معنی که به دبلوغ نشان دادن  محتواي ویتامین ث در مراحل اولیه
   ها باشد. ها به سمت بیوسنتز آنتوسیانینتواند ناشی از تغییر فعالیت متابولیکی میوه می بلوغ ادامه یافت و

ترتیـب   مربوط به برداشـت زودهنگـام رقـم سـنگگ (بـه     ونوئید کل فالو فنل کل ین مقدار تر بیش
ین میـزان ترکیبـات   تر کمکه  لیتر) بود، در حالی میلی 100گرم گالیک اسید در  میلی 10/568و  20/723

ین میزان ترکیبات فالونوئیـدي در رقـم شـکر    تر کمفنلی، در رقم شکر برداشت زودهنگام و بهنگام و 
در فالونوئیـد کـل   و فنل کـل   مقدارشود که  با بررسی نتایج، مشاهده میمد. دست آ برداشت بهنگام به

فالونوئیـد  و فنل کـل   مقدارکه  ند) بیان داشت2013یابد. اوالنی و همکاران ( کاهش می برداشت بهنگام
 طـی کـل   درصدي در ترکیبات فنـولی  55کاهش  یکو  یابد میداري  بلوغ میوه تغییرات معنی طیکل 

ها به  فنل . کاهش در محتواي ترکیبات فنولیک به اکسیداسیون پلی)17( میوه وجود دارد بلوغ و رسیدن
 ). مشخص شده اسـت کـه کـاهش در   17، 9شود ( میبلوغ میوه ربط داده  طیاکسیداز  فنل ي پلی وسیله
 دلیـل تغییـر فعالیـت    قند در مراحل انتهاي بلـوغ بـه   مقدارو افزایش  آسکوربیک و ترکیبات فنولی اسید

مرایزسیون فنـل   روند و باعث پلی ها می گیرد که به سمت بیوسنتز آنتوسیانین ها انجام می متابولیکی میوه
مربوط به برداشت  اکسیدانی ظرفیت آنتیباالترین مقدار  ).9شود (به سمت تشکیل رنگ آنتوسیانینی می

کـاهش در  اد) بـود.  هـاي آز  رادیکـال  درصد 73/81و  31/85ترتیب  زودهنگام ارقام شیرین و شکر (به
). 6ها در آب میوه همراه اسـت ( فنل بلوغ میوه با کاهش آشکار در مقدار پلی طیاکسیدانی  فعالیت آنتی

با شـروع بلـوغ میـوه کـاهش      اکسیدانی ظرفیت آنتی مقدار) بیان داشتند که 2005کالکارنی و آرادهیا (
اگرچـه  . )9( باشـد هـا مـی   ریـل در آآسـکوربیک   علت کـاهش غلظـت فنـل کـل و اسـید      یابد که به می

بلـوغ میـوه تنهـا     طـی  هـا  آنشوند، اما افزایش  اکسیدانی شناخته می عنوان ترکیبات آنتی ها به آنتوسیانین
دهنـد، از ایـن رو تغییـر در فنـل و      بخش کوچکی از ترکیبـات فنـولیکی در آب میـوه را تشـکیل مـی     

  ).17انی آب میوه دارد (اکسید تري بر ظرفیت آنتی ثیر بسیار مهمأفالونوئیدها ت
  

  گیري کلینتیجه
) تا 20/6/1391برداشت زودهنگام (  مرحلهاز نشان داد که  از این پژوهش نتایج حاصلدر مجموع، 

انـار ارقـام شـکر،    اي در صفات فیزیکی و شیمیایی میوه  تغییرات عمده )20/8/1391برداشت بهنگام (
 برداشت بهنگـام جز ضخامت و درصد پوست، در  هب ،ایجاد شد. اکثر صفات فیزیکیشیرین و سنگک 

ایـن صـفات را بـه خـود      قادیربودند و رقم شکر و پس از آن شیرین باالترین م حد خوددر باالترین 
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صـفات  این . بودند تر بیش برداشت زودهنگامضخامت و درصد پوست در . در مقابل، اختصاص دادند
 .رسـد  ر مـی ظـ ن بـه کامآل منطقی  ها آنو کاهش د نشو انار محسوب میمیوه هاي نارس بودن  ز شاخصا

، مشخص است که حاصل با توجه به نتایجافزایش وزن میوه و آریل و درصد آب میوه قابل توجه بود. 
هـاي  رنگدانـه  ،کتـوز کـل، گلـوکز، فرو   با افزایش در محتواي مواد جامد محلول، قنـد  هنگامببرداشت 

و فنـل کـل   ، اسـیدیته محتـواي  دار در  کـاهش معنـی  بـا  نیز  و طعم و شاخص pHمقدار آنتوسیانینی، 
مواد جامد محلول  ،pHرقم شکر داراي باالترین میزان همراه است. اکسیدان  و ترکیبات آنتی فالونوئید

رقـم شـیرین بـاالترین میـزان      ،بود برداشت زودهنگامو ویتامین ث در  برداشت بهنگامو فروکتوز در 
و فالونوئیـد و  فنل کل باالترین میزان  نیزرقم سنگک  و دارا بودگام در برداشت بهنقندکل و گلوکز را 

 برداشـت بهنگـام  ین مقدار آنتوسـیانین آب و پوسـت را در   تر بیشو  برداشت زودهنگاماسیدیته را در 
صـورت  دلیل بهاي باالتر  بهکه  ،برداشت زودهنگام محصول در این مناطق و سایر مناطق کشور داشت.

اي بر کمیت محصول  تواند تا اندازه کاهد. در مقابل، برداشت بهنگام می ت محصول میاز کیفیگیرد،  می
براي هـر دو گـروه   اي و دارویی آن بیافزاید و  و تا حد قابل توجهی بر کیفیت خوراکی و ارزش تغذیه

  .کننده مفید باشد تولیدکننده و مصرف
  

  سپاسگزاري
زي شهرستان گلوگاه و آقاي محمد خلیلی از آقاي مهندس فرجی کارشناس اداره جهاد کشاور

گردد. هزینه این  تشکر می انار عضو محترم شوراي روستاي مهدیرجه جهت در اختیار قرار دادن باغ
  مین شده است.أت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانپژوهش توسط 
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