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 خانی های ملس ساوه و ملس یوسف بررسی تأثیر شرایط اقلیمی بر صفات فیزیکوشیمیایی میوۀ انار رقم
 

 4و حسین فریدونی 2، خدایار همتی3، فریال وارسته*2، اسماعیل سیفی 1فهیمه فیضی

 ، گرگان، ایراني گرگاندانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیع ،، دانشیار و استادیاركارشناسي ارشد دانشجوی سابق .3و  2، 1

 ، گرگان، ایراناستان گلستان و منابع طبیعي مركز تحقیقات كشاورزیو بذر،  پژوهشگر بخش نهال. 4

 (24/6/1395تاریخ پذیرش:  - 5/4/1395)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
در  و ساوه آباد يعل ی،سار اطقمن دریافته  پرورش خاني یوسف ملس و ساوه ملس های رقم ۀیزیکوشیمیایي میوف پژوهش صفاتاین در 

 ۀرقم و منطق ،نشان داد یجنتا انجام شد. تصادفي طرح كامال ۀپای فاكتوریل برصورت  این آزمایش به. شد بررسي 92-93سال زراعي 

، نسبت یوهل مطو و ي، امّا چگالندنداشت یوهم آب (اكسیداني يآنتپاداكسندگي )فعالیت و  ید كلفالونوئ یزانبر م داری يمعن تأثیررشد 

قطر  به طولنسبت قطر و  یل،آر وزني و درصد شمارمحلول،  جامدمواد  ،یوهم آب یکيالکتر یتهدا( و pHاسیدیته )، یوهطول به قطر م

 بود بیشتر یوهم آب یانینو آنتوس تر كشیدهبذر  خاني ملس یوسفرقم در  .ندگرفتقرار یر اثر متقابل تأث  بذر تحت وزني درصد قطر و یل،آر

و  یساردر بین مناطق، داشت.  ساوه نسبت به رقم ملس یكمتر یلو طول آر یلآر صدوزن آب  یل،آر صدوزن  ،یوهم آبامّا درصد 

 ه نیز باساو ۀند. منطقرا داشتث  یتامینو و یانینآنتوس ،یوهم آب رصدد ینبیشتر هایي با میوه تر مرطوب یيهوا و آب یطبا شرا آباد يعل

قطر بذر و درصد رطوبت بذر را  به طول ین نسبتكمتروزن و حجم و  ینبیشترهایي با  میوه یریكو و خشک یمهنهوایي  و یط آبشرا

دست  به یسار ۀمنطقیافته در  پرورش های میوهو بذر در  آریلبذر، طول صد وزن  یل،آر صدوزن  ینبیشتر، ینبر اافزون . كردتولید 

شرایط اقلیمي  داد،های این پژوهش نشان  یافته ي،طوركل به .كردتولید را  كل فنل یزانم ینبیشتر هایي با میوهنیز آباد  يعل ۀمنطق آمد.

 د.باش ها اثرگذاریباید با توجه به این  ها رقمتأثیر چشمگیری داشته باشد و انتخاب  انار تواند بر كیفیت میوه، آریل و بذر متفاوت مي

 

 .ثیتامین رشد، و ۀ، منطقكل فنل یي،هوا و آب یطشرا یانین،آنتوس های کلیدی:واژه
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ABSTRACT 

In the present research, the physicochemical properties of cultivars Malas-e-Saveh and Malas-e-Yousef-Khani grown 
in different climatic conditions including Sari, Ali-Abad and Saveh were evaluated in 2014. This experiment was 
conducted based on factorial arrangement in completely randomized design. The results showed that cultivar and 
growth region did not have any significant effect on the content of total flavonoids and antioxidant capacity; 
however, these factors affected density and length of fruit, fruit length/diameter ratio, pH and EC of juice, total 
soluble solids (TSS), number and percent of arils, diameter and length/diameter ratio of arils and diameter and the 
percent of seed. Dispense Malas-e-Yousef-Khani cultivar had longer seed and higher anthocyanin content, but lower 
juice percentage, 100 aril weight, 100 aril water weight and aril length compared to Malas-e-Saveh cultivar. Among 
regions, Sari and Ali-Abad regions with more humid weather conditions had fruits with maximum juice percentage, 
anthocyanin and vitamin C. Saveh region with semi-arid conditions also produced fruits with maximum weight and 
volume and minimum length/diameter ratio of seed and seed moisture percentage. Furthermore, maximum amounts 
of 100 aril weight, 100 seed weight, aril and seed length were found in fruits grown in Sari region. Ali-Abad region 
produced fruits with maximum content of total polyphenol. Overall, the findings of this research showed that 
different climatic conditions showed some significant effects on the quality of fruit, aril and seed and cultivars must 
be selected regarding to this influences. 
 
Keywords: Anthocyanin, climatic conditions, growth region, total polyphenol, vitamin C. 
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 مقدمه

ترین  ( متعلق به کوچک.Punica granatum Lانار )

است. امروزه انار در  1گیاهی یعنی پونیکاسه ةخانواد

و گرمسیری  یریگرمس یمهنسراسر جهان در مناطق 

که  ،یابد در شرایط اقلیمی بسیار متغیری پرورش می

 ةپذیری، سازگاری و محدود انعطاف ةدهند نشان

 Teixeira da Silva et)وع ژنتیکی آن است تن گستردة

al., 2013) انار در  های رقم. کشور ایران از نظر تنوع

اول را به خود اختصاص داده است  ۀجهان، رتب

(Mohammadi et al., 2011) ،ایران  ین،بر ا  افزون

ین سطح زیر کشت در بین کشورهای بیشتر

کیفیت  یلبه دلو انار ایران  را داشتهانار  دةتولیدکنن

ها جایگاه  مرغوب، زیبایی ظاهری و رنگ درخشان دانه

. (Horticultural studies of Iran, 1995)ای دارد  ویژه

 ۀدر بسیاری از نقاط ایران و مناطق حاشی این میوه

های گرم و خشک، آفتاب سوزان و  کویری که تابستان

پرورش  داردنسبت سرد و خاک شور به های  زمستان

سازگاری جزء  گستردة ۀد. این دامنشو داده می

 Mohammadi) آید به شمار میمطلوب انار  های ویژگی

et al., 2011)خانی ملس یوسفهای ملس ساوه و  . رقم 

ملس و  اختصار و  به ترتیب نوشتار)از این پس در این 

های تجاری و  رقم جزء شوند(، می برده خانی نام یوسف

 به مناطق دیگر و برتر، بومی شهرستان ساوه بوده

 . اند منتقل شدهمانند شمال کشور 

هوایی تأثیر بسزایی بر ساخت  و شرایط آب

شیمیایی در محصوالت باغی و دارویی  های ترکیب

 ۀنمون یازده بررسیدر . (Klein & Perry, 1982)دارد 

و خشک  ای یترانهمد یطدر شرا یافته پرورشانار 

لیت میزان فعاها  نمونه بیشتردر  ین،فلسط

و محتوای فنل کل،  (اکسیدانی آنتیپاداکسندگی )

کل، مواد جامد محلول، گلوکز، فروکتوز و   آنتوسیانین

ای  یافته در اقلیم مدیترانه پرورش یوةم آباسیدیته در 

یافته  پرورش هایی که در اقلیم خشک  در مقایسه با آن

خشک  یماقل های یوهم  بود. اگرچه، پوست بیشتر ،بودند

نشان ی را بیشتر و محتوای فنل پاداکسندگی یتفعال

 یمبا اقل یسهها در مقا آن پوست رنگشدت دادند، امّا 

                                                                               
1. Punicaceae 

 یطشرا ،نشان دادها  بررسی یجبود. نتا کمتر ای یترانهمد

که از نظر  یهای ترکیبانار و  ةیوم یفیتک ییهوا و آب

دهد  یم ارقر یرتأث   هستند را تحت سودمند یسالمت

(Schwartz et al., 2009).  فیزیکی،  های ویژگیبررسی

در سال  2های انار رقم گالواز شیمیایی و حسی میوه

 ،مختلف غرب هرزگوین نشان داد نطقۀاز نُه م 2010

طور  به« 34بیونا»و « 33استوالک» ناطقدر بین م

فیزیکی متمایزی داشتند.  های ویژگیداری  معنی

ی امتیاز حسنظر از  ای گسترده های تفاوتهمچنین 

 این. به دست آمد به مناطقبرای طعم میوه بین 

، عملیات باغبانی و منطقه ،نتایج نشان داد ترتیب،

، برخی صفات (میکروکلیماییخرداقلیمی )شرایط 

 Gadze) دهند قرار می یرتحت تأثرا  همسان های رقم

et al., 2012) .بررسی یۀبر پا Amararatne et al. 

های  در میوه مین ثمحتوای فنل کل و ویتا ،(2012)

خشک جنوب سریالنکا  شده از منطقۀ انار برداشت

معمول کشت انار در شمال غربی  ۀنسبت به یک منطق

 یوةم آب پاداکسندگیتر بودند. اگرچه، فعالیت  پایین

 بود. همسان منطقهانار در این دو 

انار و تنوع اقلیم در ایران  های رقمبا توجه به تنوع 

تأثیر شرایط ندک در رابطه با اطالعات ا باوجودو 

این  ة انار،بر صفات فیزیکوشیمیایی میوهوایی  و آب

شرایط اقلیمی متفاوت  تأثیربررسی  باهدفپژوهش 

 های مشخصهآباد و ساوه بر  ساری، علی ۀسه منطق

ملس فیزیکی و شیمیایی دو رقم ملس ساوه و 

 صورت گرفت. خانی یوسف

 

 ها مواد و روش

یشگاه علوم باغبانی دانشکده تولید این پژوهش در آزما

گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

ی تصادف کامال طرح در قالب یلفاکتورآزمایش  یۀبر پا

ملس و  ساوه ملس های های رقم میوهصورت گرفت. 

های  از سه باغ تجاری انار در شهرستان خانی یوسف

 در ،تجاری گیرسید ۀآباد و ساوه، در مرحل ساری، علی

به  درنگ یآوری و ب گردطور تصادفی  به 1393 آبان ماه

                                                                               
2. Glavas 

3. Stolac 

4. Buna 
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آزمایشگاه منتقل شدند، از هر رقم، سه درخت انتخاب 

درختان  همۀ. شدو از هر درخت نیز پنج میوه برداشت 

های  و باغ همورد برداشت از نظر فیزیولوژیکی سالم بود

مورد آزمایش از نظر آبیاری، کوددهی، هرس و مبارزه 

 های هرز تحت مدیریت مناسب و پایدار بودند. با علف

ترتیب  به آباد و ساوه ساری، علی برداری مناطق نمونه

 دارند کهخشک  نیمهمرطوب و  های مرطوب، نیمه اقلیم

. نیز باشندمناطق انارخیز کل کشور معرف  توانند می

اطالعات هواشناسی این مناطق را نشان  1 جدول 

 دهد. می

با  دیجیتال یها با استفاده از ترازو وزن تر میوه

گرم، طول و قطر میوه، آریل )بخش  01/0دقت 

 01/0کولیس دیجیتال با دقت  اخوراکی میوه( و بذر ب

جایی مستقیم  هروش جاب متر و حجم میوه به میلی

گیری شدند.  اندازه (Shwartz et al., 2009) حجم آب

 یوهم یلدرصد آر ها، یلآری و توزین جداسازپس از 

عدد  صد سپس. شدمحاسبه  یوهمکل نسبت به وزن 

توسط  و نیوزیب تو بدون آس یدهرس یلآر

 یوهم آبیری شدند و درصد گ آب یدست گیری یوهم  آب

 طور تخمینی و نسبت به وزن کل میوه محاسبه شد. به

 ۀمحاسب یبرا و وزن شد یزن آمده دست به یها بذر

 ۀدرج 70عدد بذر درون آون  صددرصد رطوبت، 

 ,AOAC) به وزن ثابت قرار گرفت یدنتا رس سلسیوس

 وزن یۀبر پانیز درصد بذر یوه و م یلآر شمار (.2005

 .شدمحاسبه  یوهم کلنسبت به وزن آریل و بذر و  صد

شده با استفاده از  صاف یوةم آب (pHاسیدیته )

 یتو هدا (pH-110 Labtron) متر اسیدیتهدستگاه 

و  (Cond 315i/SETنج )س یتتوسط هدا یکیالکتر

 (کتومترارفرسنج ) شکست اب مواد جامد محلول

 یریگ اندازه .شد یریگ اندازه( ABBEیجیتال )د

 (یتراسیونتعیارسنجی )روش  انار به ةیوث م یتامینو

و  (یداسیوناکس) اکسایش توسط واکنش با محلول ید

 .(Kashyap & Gautam, 2012) گرفت صورت یاءاح

 Singleton & Rossiروش  به یوهم آبکل  فنل محتوای

 Fawole & Oparaروش  به کل یدفالونوئو  (1965)

 یتفعالگیری شدند. سنجش  اندازه (2013)

 1/0پی اچ   پی یاز معرف د با استفاده پاداکسندگی

  Sun & Hoروش یۀبر پاو  در متانول موالر یلیم

روش  بهکل  یانینآنتوس. میزان شدانجام  (2005)

 & Giustiشده توسط  ی توصیففتراقا ۀاسیدیت

Wrolstad (2001) گیری  گیری شد. برای اندازه اندازه

 سنج نوری طیف ها از دستگاه جذب محلول

. شداستفاده  (2800UV/VIS، اسپکتروفتومتر)

 افزار نرمتوسط پژوهش  این از آمده دست به یها داده

JMP 8 بر  ها یانگینم ۀیسشدند و مقا وتحلیل تجزیه

 ( انجامLSD) داری یآزمون حداقل تفاوت معن یۀپا

در درصد بودند،  یا شمار شکل  هکه ب ییها داده .شد

 .شدند یلتبد به ترتیب به جذر و زاویه صورت نیاز
 

 نتایج و بحث

اثر متقابل رقم و  ،ها نشان داد یانس دادهوار ۀیجزت

نسبت طول به قطر  یوه،طول م یوه،م یچگال منطقه بر

ریل، درصد آریل، درصد بذر، قطر آریل، آ شماریوه، م

، هدایت اسیدیتهنسبت طول به قطر آریل، قطر بذر، 

(، 2دار بود )جدول  الکتریکی و مواد جامد محلول معنی

در این صفات اثر متقابل ارائه شده است. در بنابراین 

اثر  ۀدار نشد و در نتیج صفات، اثر متقابل معنی دیگر

 .شدرقم و منطقه بیان  ةساد

 
 )منبع: سازمان هواشناسی کل کشور( 1393تا آذر  1392های هواشناسی مناطق مورد بررسی از دی  . داده1جدول 

Table 1. Climatic data of studied regions during January and December 2014 (Source: Iran Meteorological 

organization) 

 Precipitation 

(mm) 

Average 

minimum 

temperature 

(°C) 

Average 

maximum 

temperature 

(°C) 

Average 

temperature 

 

(°C) 

Minimum of 

temperature 

minimum 

(°C) 

Maximum of 

temperature 

maximum 

(°C) 

Average 

minimum 

humidity 

(%) 

Average 

maximum 

humidity 

(%) 
Saveh 84.14 12.61 24.67 20.12 -4.4 44 9.50 79.75 
Sari 530.04 13.76 23.27 17.81 -5.40 38.20 33.17 99.25 
Ali-Abad 496.70 12.54 23.89 17.39 -8.60 42.20 24.25 97.08 
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 . اثر متقابل رقم و منطقۀ رشد بر برخی صفات فیزیکی و شیمیایی میوه، آریل و بذر انار2جدول 

Table 2. The interaction effects of cultivar and growing regions on some physical and chemical properties of 

pomegranate fruit, aril and seed 

 

Fruit 

density 

(g/cm3) 

Fruit 

length 

(mm) 

Fruit 

length/ 
diameter 

Number 

of arils 

per fruit 

Aril 

(%) 
Seed 

(%) 
Aril 

diameter 

(mm) 

Aril 

length/ 
diameter 

Seed 

diameter 

(mm) 
pH 

 

EC 

(mmohs/cm) 

Total 

soluble 

solids 

(oBrix) 
Cultivar  ×   Region     P =  

0.049 
P =  

0.049 
P = 

0.006 
P = 

0.014 
P = 

0.001 
P = 

0.002 
P < 

0.001 
P < 

0.001 
P = 

0.038 
P < 

0.001 P = 0.002 
P < 

0.001 
Malas Sari 0.97c 89.35bc 0.93bcd 533.32ab 61.93a 12.18bc 8.54b 1.43b 3.26ab 3.83ab 4.22ab 16.33c 
Malas Ali-Abad 1.02a 81.50d 0.92cd 499.12b 61.18a 12.97b 8.43b 1.36d 3.21b 3.47c 4.31a 17.23a 
Malas Saveh 0.95c 95.63a 0.95abc 595.55a 56.13b 10.57d 8.73a 1.37cd 3.31a 3.91a 4.17ab 16.73bc 

Yousef-Khani Sari 0.97c 88.42c 0.91d 502.68b 52.52c 11.45cd 8.77a 1.39c 3.32a 3.68b 4.29a 15.70d 

Yousef-Khani Ali-Abad 1.00ab 86.00c 0.97a 597.36a 60.46a 14.80a 7.66c 1.48a 3.11c 3.85a 3.66c 16.33c 

Yousef-Khani Saveh 0.98bc 92.77ab 0.96ab 521.79ab 50.62c 10.59d 8.76a 1.35d 3.27ab 3.80ab 3.97b 17.15ab 

              

Cultivar P = 

0.888 

P = 

0.849 

P = 

0.263 

P = 

0.933 

P < 

0.001 

P = 

0.178 

P = 

0.002 

P = 

0.037 

P = 

0.305 

P = 

0.364 
P = 0.002 

P = 

0.006 

Region P < 

0.001 

P < 

0.001 

P = 

0.016 

P = 

0.374 

P < 

0.001 

P < 

0.001 

P < 

0.001 

P < 

0.001 

P < 

0.001 

P = 

0.005 
P = 0.018 

P < 

0.001 

 .Means within each column followed by the same letter are not significantly different                  دار هستند. های همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنی حرف

 

اثر متقابل رقم و منطقه بر  ،نتایج این پژوهشبنابر 

درصد و بر 5چگالی و طول میوه در سطح احتمال 

درصد 1نسبت طول به قطر میوه در سطح احتمال 

خانی  س و یوسفمل های رقم ةچگالی میودار بود.  معنی

متر  گرم بر سانتی 00/1و  02/1ترتیب  آباد )به علی

 دیگردر  ها رقممکعب( در مقایسه با چگالی این 

ین بیشتر(. همچنین 2)جدول  بودند بیشترمناطق 

خانی ساوه  ملس و یوسف های رقمطول میوه در 

ین طول کمترمتر( و  میلی 77/92و  63/95ترتیب  )به

متر(  میلی 50/81آباد ) علی میوه نیز در رقم ملس

رقم  ،مشاهده شد. از نظر نسبت طول به قطر میوه

آباد و ساوه و نیز رقم ملس ساوه  خانی علی یوسف

( را به 95/0و  96/0، 97/0ترتیب  ین میزان )بهبیشتر

رقم  پانزدهپژوهش روی  نتایج خود اختصاص دادند. در

گرم بر  97/0تا  87/0ها بین  چگالی میوه ،انار ایران

 60/81و  20/70متر مکعب و طول میوه بین  سانتی

پژوهش  این متر گزارش شد که نسبت به مقادیر میلی

. این (Tehranifar et al., 2010a)بودند  کمتر

 (اگروکلیماتیکاقلیمی کشاورزی )به شرایط  ها اختالف

. (Fawole & Opara, 2013)نسبت داده شده است 

تر  وه به یک نزدیکهرچقدر نسبت طول به قطر می

میوه گردتر بوده و از نظر شکل زیباتر و  ،باشد

های دیگر این نسبت بین  . در پژوهشاستتر  یکنواخت

 بررسی نتایج این گزارش شد که با 99/0تا  92/0

 ,.Zarei, 2010; Amiryousefi et al) همخوانی دارد

 1رقم رابی همسان، . در نتایج پژوهشی(2012

داری طول  طور معنی راکش بهیافته در م پرورش

 ةمتر( میو میلی 90/96متر( و قطر ) میلی 20/89)

ی نسبت به طول و قطر میوه این رقم در بیشتر

 .(Martinez et al., 2012)آفریقای جنوبی داشت 

هایی  شمار آریل در هر میوه بستگی به درصد تخمک

ج اند. بنا بر نتای آمیزی لقاح یافته طور موفقیت دارد که به

ها، اثر متقابل رقم و  از تجزیۀ واریانس داده آمده دست به

منطقه بر شمار آریل و درصد وزنی آریل و بذر به ترتیب 

دار  درصد معنی1درصد و 1/0درصد، 5در سطوح احتمال 

بود. بیشترین شمار آریل از رقم ملس ساری و ساوه و رقم 

، 32/533آباد و ساوه )به ترتیب  خانی علی یوسف

(. 2دست آمد )جدول  ( به79/521و  36/597، 55/595

خانی  آباد و رقم یوسف همچنین، رقم ملس ساری و علی

آباد بیشترین درصد آریل را داشتند. کمترین درصد  علی

خانی ساری و ساوه مشاهده شد.  آریل نیز در رقم یوسف

آباد بیشترین  خانی علی از نظر درصد بذر، رقم یوسف

( و رقم ملس ساوه و رقم درصد 80/14درصد بذر )

خانی ساری و ساوه کمترین میزان را داشتند. در  یوسف

های ملس  های میوه در بین رقم دیگر، شمار آریل  بررسی

 Saei et)داری نداشتند  خانی ساوه تفاوت معنی و یوسف

al., 2014)  .که با نتایج این پژوهش همخوانی داشت

مار آریل میوة های خود ش محققان دیگر در نتایج بررسی

 ,.Wetzstein et al)گزارش کردند  985تا  201انار را از 

2011; Wani et al., 2012; Fawole & Opara, 2014) .
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Tehranifar et al. (2010a) مورد بررسی های  رقم در بین

 90/61تا  30/26) یلای از درصد آر تنوع گستردهخود، 

. ست آوردندد بهرا  درصد( 60/20تا  90/9و بذر ) درصد(

ها تنوع کمتری از درصد آریل  در نتایج برخی بررسی

 ;Zarei, 2010)درصد( گزارش کردند  20/61تا  26/42)

Melgarejo-Sanchez et al., 2015) در نتایج پژوهش .

از نظر درصد بذر اختالف دیگری روی شش رقم انار، 

مشاهده نشد، به عبارت دیگر تأثیر رقم  داری یمعن

و  ینبیشتر هسته یب یرینرقم ش هرچندبود، دار ن معنی

 .(Zarei, 2010) ندشتدرصد بذر را دا ینکمتر ییرقم آقا

 Tehranifar et al. (2010 a,b)های  در نتایج پژوهش

 درصد متغیر بود. 60/20تا  40/9درصد بذر از 

، اثر متقابل رقم و تحقیق نشان داداین نتایج 

طر آریل در منطقه بر قطر آریل و نسبت طول به ق

درصد و بر قطر بذر در سطح 1/0سطح احتمال 

ملس و  های رقم دار بود. درصد معنی5احتمال 

خانی ساری قطورترین  خانی ساوه و رقم یوسف یوسف

ین قطر آریل نیز کمتر(. 2)جدول  ندرا داشتها  آریل

رقم  همچنین دست آمد. آباد به خانی علی در رقم یوسف

ین نسبت طول به قطر ربیشتآباد  خانی علی یوسف

را ترین آریل  متر( و به عبارت دیگر کشیده میلی 48/1)

خانی ساوه و رقم  ملس و یوسف های رقم. امّا داشت

از نظر  ند.شتین این نسبت را داکمترآباد  ملس علی

خانی ساوه و ساری  ملس و یوسف های رقمقطر بذر 

ین این میزان در کمترو  را داشتهین قطر بذر بیشتر

های  بررسینتایج . دست آمد آباد به خانی علی قم یوسفر

تا  78/5ترتیب از  قطر آریل و بذر به ،دیگر نشان داد

 Riyahi)متر متغیر بود  میلی 29/4تا  05/1و  53/10

et al., 2011; Fawole & Opara, 2014; Ferrara et. 
al., 2014; Khadivi-Khub et al., 2015). 

تأثیر تحقیق، این در  دهآم دست بهبر نتایج بنا

متقابل رقم و منطقه بر میزان اسیدیته و هدایت 

درصد و 1/0الکتریکی به ترتیب در سطوح احتمال 

 یوهم آب اسیدیتۀ میزان یندار بود. بیشتر درصد معنی1

( و رقم 91/3( و ساوه )83/3در رقم ملس ساری )

ین کمتر( و 80/3( و ساوه )85/3آباد ) خانی علی یوسف

دست آمد  ( به47/3آباد ) ر رقم ملس علیآن د

دو رقم همواره در سه منطقه از یک فاوت ت(. 2)جدول

یک رقم  و ممکن استکند  مین پیرویالگوی ثابت 

طور که در این  همان گیرد.بی از اقلیم بیشترثیر أت

تحقیق، رقم ملس در هر سه منطقه میزان هدایت 

را  میزانین بیشتری داشت و همسان یوةم آبالکتریکی 

خانی از نظر هدایت الکتریکی  ، امّا رقم یوسفداشته

شرایط مناطق قرار گرفت و در هر یک از  یرتحت تأث

در  این مناطق میزان هدایت الکتریکی متفاوتی داشت.

 اسیدیتهمنطقه بر انار رقم گالواز، میزان  تأثیربررسی 

( متغیر بود 4)بیونا  26/3استوالک( تا  ۀ)منطق 65/2از 

(Gadze et al., 2012)  تحقیق این که نسبت به مقادیر

نژادگان . در بررسی گروهی از استتر  اندکی پایین

در  1یالپو ۀشده از منطق آوری گردهای انار ( ژنوتیپ)

 اسیدیتهشاخص ، بین دو سال آزمایش جنوب ایتالیا،

که در سال  ای  گونه به ،داری نشان داد اختالف معنی

 ها باالتر بود. این اختالف 2012نسبت به سال  2013

 چراکهممکن است به شرایط اقلیمی نسبت داده شود، 

احتمال  بهتر بود و  گرم 2012نسبت به  2013تابستان 

ها  دما میزان تجمع قند و اسیدهای آلی را در آریل

 .(Ferrara et al., 2014) قرار داده است یرتحت تأث

ا قند ر یوهم آبمواد جامد محلول  ةقسمت عمد

که ارتباطی مستقیم و قوی  طوری  دهد، به تشکیل می

بین میزان مواد جامد محلول و میزان گلوکز و فروکتوز 

. نتایج (Shwartz et al., 2009)در انار وجود دارد 

، اثر متقابل رقم و منطقه بر مواد نشان داد آمده دست به

رقم  دار بود. درصد معنی1/0جامد محلول در سطح 

ین میزان بیشترخانی ساوه  آباد و رقم یوسف ملس علی

و  23/17ترتیب  ند )بهرا داشتمواد جامد محلول 

ین این میزان در رقم کمتربریکس(، امّا  ۀدرج 15/17

(. در پژوهش 2خانی ساری مشاهده شد )جدول  یوسف

در  مواد جامد محلولشده در فلسطین، میزان  انجام

)دارای  2نیویاآر از منطقه آمده دست بههای انار  میوه

گرمسیری( در مقایسه با  ای تا نیمه اقلیم مدیترانه

)دارای اقلیم خشک( در هر  3آراوای جنوبیهای  میوه

 احتمال به محیط بود. دماهای بیشتردو فصل بررسی 

در نیویاآر باعث افزایش گلوکز و  کمترینسبت به زیاد 

                                                                               
1. Puglia 

2. Newe Ya'ar 

3. Southern Arava 
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 ۀدرج 40که دماهای باالتر از  فروکتوز شده، درحالی

تواند میزان قند را  ( میآراوای جنوبی)در  سلسیوس

 .(Schwartz et al., 2009)کاهش دهد 

المللی، یکی از  میوه در بازارهای بین ةانداز

به شمار خوری  برای مصرف تازه ها ویژگیترین  مهم

ترین  و از مهم (Caliskan & Bayazit, 2013) آید می

انار  ةکنند هایی است که در ترجیح مصرف ویژگی

. نتایج این (Holland et al., 2009) استتأثیرگذار 

ملس و  های رقماگرچه بین  ،پژوهش نشان داد

میوه تفاوت و قطر  حجم ،خانی از نظر وزن یوسف

داری وجود نداشت، امّا بین مناطق مورد بررسی  معنی

در سطح احتمال داری  از این نظر اختالف معنی

ین وزن شتربی .(3جدول ) وجود داشتدرصد 1/0

متر  سانتی 33/493گرم( و حجم میوه ) 53/475)

آباد  علی ۀدست آمد، منطق ساوه به ۀمکعب( در منطق

گرم( و حجم میوه  50/340ین وزن )کمترنیز 

متر مکعب( را به خود اختصاص داد.  سانتی 90/338)

ین قطر میوه در مناطق ساری و ساوه بیشتر همچنین

ین قطر کمترمتر( و  یمیل 83/98و  68/96ترتیب  )به

دست  متر( به میلی 41/88آباد ) علی ۀمیوه در منطق

متر( و   میلی 43/75ین )بیشتر Zarei (2010)آمد. 

ترتیب در  متر( را به میلی 83/61ین قطر میوه )کمتر

 . درکردهسته گزارش  شهوار و شیرین بی های رقم

پژوهش روی شش رقم انار متعلق به استان  نتایج

ین مقادیر قطر میوه کمترین و بیشتر، مازندران

متر( و وحشی  میلی 02/90ترتیب در رقم ملس ) به

که کمی  (Nikdel, 2013)متر( گزارش شد  میلی 91/50)

تر از نتایج این تحقیق بودند. در نتایج پژوهش  پایین

، وزن Fawole & Opara (2014)صورت گرفته توسط 

گرم و  82/509تا  04/274ی هشت رقم انار از  میوه

متر مکعب  سانتی 82/509تا  52/222حجم میوه از 

متغیر بود که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. نتایج 

های انار،  شدة رقم گیری های فیزیکی اندازه ویژگی

ها بوده  شناختی آن دهندة تنوع در ساختمان ریخت نشان

یۀ بر پاها و بازاریابی  ها برای گزینش رقم است و این داده

ین بر ا. افزون استاندازه و وزن کل میوه سودمند 

های باغداری مختلف تولید  های انار که با روش میوه

ها را ایجاد  ای از اندازه توانند محدودة گسترده شوند می می

هایی مانند سن  تأثیر عامل  طورمعمول تحت کنند و به

 Fawole)درخت، بلوغ میوه و شرایط خرداقلیمی هستند 

& Opara, 2014)های انار فلسطین،  . در بررسی نمونه

هایی که در آراوای جنوبی  وزن و حجم میوه در میوه

 2006یاآر در سال  یافته بودند نسبت به نیو  پرورش

. در این بررسی نیز (Schwartz et al., 2009)بیشتر بودند 

آباد و  های اقلیم کویری ساوه نسبت به مناطق علی میوه

تر دارند وزن و حجم بیشتری  ی مرطوبساری که اقلیم

 داشتند.

 (،3جدول پژوهش )این در  آمده دست بهبر نتایج بنا

اثر مستقل رقم بر وزن صد آریل و میزان آب صد آریل 

دار  درصد معنی5درصد و 1ترتیب در سطوح احتمال   به

دار نبود. همچنین اثر  بود امّا بر وزن تر صد بذر معنی

صفات در سطح احتمال مستقل منطقه بر این 

آریل  صدرقم ملس وزن تر  دار بود. درصد معنی1/0

خانی  گرم( نسبت به رقم یوسف 94/45ی )بیشتر

نیز  بررسیگرم( داشت، در بین مناطق مورد  78/42)

 63/38آباد ) درصد( و علی 51/48مناطق ساری )

را آریل  صدترین وزن  ترتیب باالترین و پایین درصد( به

داری نشان  ساوه اختالف معنی ۀمنطقو با  داشته

گرم(  05/10بذر ) صدباالترین وزن تر  همچنیندادند. 

که  دست آمد، درحالی ساری به ۀهای انار منطق در میوه

 ۀهای دو منطق ین این میزان مربوط به میوهکمتر

رقم ملس وزن آب  ینبر اافزون آباد و ساوه بود.  علی

خانی داشت. در  ی نسبت به رقم یوسفبیشترآریل  صد

های انار مناطق ساری و ساوه  بین مناطق نیز میوه

ین وزن کمترآباد  علی ۀهای انار منطق ین و میوهبیشتر

تحقیقات  دیگرند. این میزان در شتآریل را دا صدآب 

 & Caliskan)گرم متغیر بود  44/14تا  70/66از 

Bayazit, 2013; Ferrara et al., 2014; Khadivi- .

Khub et al., 2015)دوازدهپژوهش روی  نتایج . در 

و  67/16آریل بین  صدوزن  ،یافته در هند پرورشرقم 

تا  51/7آریل از  صد یوةم آبگرم و وزن  82/27

مختلف متغیر بود که نسبت  های رقمگرم در  25/15

 ,.Chandra et al)تر بود  بررسی پایین این به نتایج

انار بومی  ۀنمون 87بذر در بررسی  صد. وزن تر (2013

-Khadivi)گرم گزارش شد  63/7و  26/2ایران بین 

Khub et al., 2015). 
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اثر مستقل رقم بر  ،نشان داد بررسی این نتایج

طول آریل، طول بذر و نسبت طول به قطر بذر در 

دار بود امّا بر درصد رطوبت بذر  درصد معنی5سطح 

داری نداشت. اثر مستقل منطقه نیز بر طول  یر معنیتأث

آریل، طول بذر و نسبت طول به قطر بذر در سطح 

درصد و بر درصد رطوبت بذر در سطح 1/0احتمال 

رقم ملس طول آریل و دار بود.  درصد معنی1احتمال 

متر(  میلی 46/7و  79/11ترتیب  ی )بهبیشتربذر 

 54/7و  68/11ترتیب  خانی )به نسبت به رقم یوسف

در بین مناطق نیز ساری  .(3جدول متر( داشت ) میلی

و  10/12ترتیب  ین طول آریل و بذر میوه )بهبیشتر

ین طول کمترمتر( را به خود اختصاص داد.  میلی 63/7

ین کمترمتر( و  میلی 27/11آباد ) علی ۀآریل در منطق

ترتیب  آباد و ساوه )به طول بذر نیز در مناطق علی

رقم  همچنین دست آمد. متر( به میلی 4/7و  47/7

ی در بیشترخانی نسبت طول به قطر بذر  یوسف

های انار مناطق ساری  مقایسه با رقم ملس داشت. میوه

ین نسبت کمترساوه  ۀین و منطقبیشترآباد نیز  و علی

بر  افزون طول به قطر بذر را به خود اختصاص دادند. 

های  به میوهین درصد رطوبت بذر مربوط بیشتر ین،ا

ین این میزان کمترآباد بود و  انار مناطق ساری و علی

در بررسی  ساوه مشاهده شد. ۀهای انار منطق در میوه

خشک در  یافته در اقلیمی نیمه پرورشرقم انار  دوازده

متر متغیر بود  سانتی 09/1تا  94/0هند، طول آریل از 

ل داری آری طور معنی به 'G-137'و  1گانش های رقمو 

 ة. محدود(Chandra et al., 2013)تری داشتند  بزرگ

 80/8تا  54/5طول بذر نیز در تحقیقات مختلف از 

 & Riyahi et al., 2011; Fawole) استمتر  میلی

Opara, 2014; Ferrara et al., 2014; Khadivi-Khub 

et al., 2015). 

صنعتی، یک صفت  دیدگاهاز  یوهم آبمیزان باالی 

 .(Wetzstein et al., 2011) آید ار میبه شممطلوب 

اثر مستقل رقم و منطقه بر  ،آمده دست بهبر نتایج بنا

درصد و 1/0ترتیب در سطوح احتمال  یوه بهم آبدرصد 

 یوةم آبرقم ملس درصد  دار بود. درصد معنی5

 همچنینخانی داشت.  ی نسبت به رقم یوسفبیشتر

 66/46)آباد  علیمناطق های انار  در میوه یوهم آبدرصد 

                                                                               
1. Ganesh 

درصد( بیشتر از منطقۀ ساوه بود  75/43درصد( و ساری )

 Schwartz et al. (2009)های  (. نتایج بررسی4 جدول )

ها طی دو سال  یوة آریلم آبدر فلسطین نشان داد، حجم 

گرمسیری( نسبت به  ای تا نیمه در نیویاآر )اقلیم مدیترانه

احتمال در  آراوای جنوبی )اقلیم خشک( بیشتر بود، به

های بیشتری تشکیل شدند یا  های نیویاآر آریل میوه

یوة م آبنیز درصد   ها آبدارتر بودند. در این بررسی آریل

خشک و  از منطقۀ ساوه که اقلیم نیمه آمده دست به

تر ساری و  های مرطوب کویری دارد نسبت به اقلیم

 آباد کمتر بود که با نتایج این محققان همخوانی دارد. علی

در این بررسی، اثر مستقل  آمده دست بهبر نتایج بنا

دار نبود امّا منطقۀ رشد بر این  رقم بر میزان فنل معنی

درصد 1/0داری در سطح احتمال  میزان تأثیر معنی

آباد بیشترین  های انار منطقۀ علی که میوه طوری داشت. به

 100گرم گالیک اسید بر  میلی 58/9میزان فنل کل )

یوه( را داشتند و کمترین این میزان در م آبلیتر  میلی

ین از نظر بر ادست آمد. افزون  مناطق ساری و ساوه به

داری  ها و مناطق تفاوت معنی میزان فالونوئید بین رقم

های فعال زیستی  وجود نداشت. در پژوهشی که ویژگی

شان در منطقۀ خشک  های انار در مرحلۀ خوراکی میوه

ا یک منطقۀ رشد معمول انار در جنوبی )از سه منطقه( ب

 Amararatne et)شمال غربی کشور سریالنکا مقایسه شد 

al., 2012) طور  یوة انار بهم آب، محتوای فنل کل

داری در منطقۀ خشک جنوبی در مقایسه با شمال  معنی

غربی کشور کمتر بود، که با نتایج این تحقیق همخوانی 

ین سه منطقۀ در ب  دارد. امّا محتوای فنل کل میوه

گیری واقع در منطقۀ خشک جنوبی سریالنکا  نمونه

 داری نداشتند. تفاوت معنی

فنلی محلول در آب و  ی پلیها دانه رنگها  آنتوسیانین

آبی جذاب بسیاری از  -های قرمز و بنفش منشأ اولیۀ رنگ

ها و پوست انار هستند و فعالیت  ها، از جمله آریل میوه

 Shwartz et)دهند  نشان میپاداکسندگی قابل توجهی 

al., 2009) نتایج نشان داد، اثر مستقل رقم و منطقه بر .

درصد 1/0ترتیب در سطوح احتمال  میزان آنتوسیانین، به

خانی آنتوسیانین کل  دار بود. رقم یوسف درصد معنی5و 

های  بیشتری نسبت به رقم ملس داشت. همچنین میوه

ن میزان آنتوسیانین آباد بیشتری انار مناطق ساری و علی

 (.4 جدول کل را به خود اختصاص دادند )
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 انار. اثر مستقیم رقم و منطقۀ رشد بر برخی صفات فیزیکی میوه، آریل و بذر 3 جدول
Table 3. The effects of cultivars and growing regions on some physical properties of pomegranate fruit, aril and seed 

 

Fruit  

weight 

(g) 

Fruit  

volume  

(cm3) 

Fruit  

diameter  

(mm) 

Fresh  

weight of  

100 aril (g) 

Fresh  

weight of  

100 seed (g) 

Juice  

amount of  

100 aril (g) 

Aril  

length  

(mm) 

Seed  

length  

(mm) 

Seed  

length/ 

diameter (mm) 

Seed  

moisture  

(%) 

Cultivar P = 0.998 P = 0.938 P = 0.690 P = 0.002 P = 0.144 P = 0.023 P = 0.018 P = 0.044 P = 0.027 P = 0.096 
Malas 417.29 428.27 94.89 45.94 9.10 35.59 11.79 7.46 2.32 55.53 
Yousef-Khani 417.24 426.95 94.38 42.78 9.42 32.97 11.68 7.54 2.37 58.39 
           

Region P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P = 0.007 

Sari 435.77b 450.60b 96.68a 48.51a 10.05a 37.08a 12.10a 7.63a 2.35a 58.92a 

Ali-Abad 340.50c 338.90c 88.41b 38.63c 8.65b 29.51b 11.27c 7.47b 2.40a 58.89a 

Saveh 475.53a 493.33a 98.83a 45.94b 9.09b 36.26a 11.80b 7.40b 2.27b 53.07b 

           

Cultivar × Region P = 0.213 P = 0.114 P = 0.216 P = 0.067 P = 0.054 P = 0.094 P = 0.549 P = 0.072 P = 0.298 P = 0.094 

 .Means within each column followed by the same letter are not significantly different                  ار هستند.د های همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنی حرف

 
 یوة انارم آب. اثر مستقیم رقم و منطقۀ رشد بر برخی صفات فیزیکی و شیمیایی 4 جدول

Table 4. The effects of cultivars and growing regions on some physical and chemical properties of pomegranate juice 
 

Juice (%) 
Total polyphenol  

(mg GAE/100 ml) 

Total flavonoid  

(mg GAE/100 ml) 

Total anthocyanin  

(mg C3gE/100 ml) 

Antioxidant 

activity (%) 
Vitamin C 

(mg/100ml) 
Cultivar P = 0.001 P = 0.334 P = 0.100 P < 0.001 P = 0.557 P = 0.825 
Malas 46.33 7.53 1.96 27.21 90.01 2.019 
Yousef-Khani 42.05 7.99 2.36 42.19 87.68 2.039 
       

Region P = 0.016 P < 0.001 P = 0.150 P = 0.045 P = 0.235 P < 0.001 

Sari 43.75a 7.10b 1.83 33.49ab 85.88 2.18a 

Ali-Abad 46.66a 9.58a 2.32 40.07a 93.62 2.12a 

Saveh 42.16b 6.60b 2.34 30.54b 87.05 1.79b 

       

Cultivar × Region P = 0.278 P = 0.457 P = 0.663 P = 0.122 P = 0.134 P = 0.467 

 .Means within each column followed by the same letter are not significantly different                  دار هستند. های همسان در هر ستون بیانگر نبود اختالف معنی حرف

 

 آمده دست بههای انار  میوه  در فلسطین، آنتوسیانین

طور  به آراوای جنوبیهای  از نیویاآر در مقایسه با میوه

. میزان (Schwartz et al., 2009)بود  بیشترداری  معنی

تواند در  می های نیویاآر در میوه بیشترآنتوسیانین 

در این زیستگاه در  کمترنسبت به ارتباط با دماهای 

طی دوران نمو و رسیدن میوه  آراوای جنوبیمقایسه با 

باشد. دما عامل مهمی است که تجمع آنتوسیانین را 

میزان  همچنیندهد.  قرار می یرتحت تأث یاهاندر گ

یافته در  پرورشهای انارهای  آنتوسیانین در آریل کمتر

اثر دماهای باال در  یلبه دل هعمدطور  به وای جنوبیآرا

و  (بیوسنتز) ساخت ۀ زیستاین زیستگاه بر چرخ

به یا ممکن است  بودهتخریب آنتوسیانین  همچنین

باال باشد که  (اکسیداتیواکسایشی )تنش  یلدل

 بنا بر .های پرکسیداز را تحریک کند تواند فعالیت می

، (Akerstrom et al., 2010)محققان  دیگرهای  یافته

عرض جغرافیایی بر میزان آنتوسیانین ناشی از  تأثیر

محیطی مانند دما و نور است. در این  های عاملترکیب 

ن عرض شتآباد با دا تحقیق نیز مناطق ساری و علی

جغرافیایی باالتر نسبت به ساوه میزان آنتوسیانین 

 ی داشتند.بیشتر

 یلبه دل همدعطور  بهگیاهان  پاداکسندگیفعالیت 

معمول اسید طور بهها ) ، ویتامینها دانه رنگوجود 

 پاداکسندگی. حفظ فعالیت استها  آسکوربیک( و تانن

ها، اسید  کل ممکن است با کاهش تخریب آنتوسیانین

 ,.Barman et al)ها توجیه شود  آسکوربیک و تانن

ها  ها، اسید آسکوربیک و فنل . آنتوسیانین(2014

ر ترکیب با هم مسئول فعالیت تنهایی یا د به

 .(Kulkarni et al., 2004)هستند  ها رقم پاداکسندگی

اثر مستقل بررسی، این در  آمده دست بهبر نتایج بنا 

دار نبود.  رقم و منطقه بر فعالیت پاداکسندگی معنی

 ها رقمبین  پاداکسندگیاز نظر درصد فعالیت بنابراین، 

(. 4 جدول شت )داری وجود ندا و مناطق تفاوت معنی

بین  پاداکسندگیداری از نظر فعالیت  ا تفاوت معنیامّ

درصد( مشاهده شد  4/54تا  16رقم انار ایران )بین  15

(Tehranifar et al., 2010a)  که در مقایسه با این

تر بود. در کشور سریالنکا ظرفیت  پژوهش پایین

پاداکسندگی میوة انار در بین مناطق جنوب و شمال 

 (Amararatne et al., 2012)داری نداشت  معنیتفاوت 

های  که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. تفاوت یافته

های  هایی همچون رقم محققان ممکن است ناشی از عامل
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در  کاررفته بهمختلف انار و روش استخراج نمونۀ 

 .(Tehranifar et al., 2010b)ها باشد  آزمایش

عملکردهای اسید آسکوربیک )ویتامین ث( 

های  ها دارد و نقش شناختی بسیاری در میوه زیست

های مهار اکسایش و احیاء  مهمی نیز در بسیاری از جنبه

ای  ویژه در جلوگیری از قهوه و فعالیت پاداکسندگی به

 ,Kulkarni & Aradhya)کند  ها ایفا می شدن بافت

، اثر مستقل رقم بر میزان آمده دست به. بنابر نتایج (2005

دار نبود، امّا اثر مستقل منطقۀ رشد بر  ویتامین ث معنی

دار بود.  درصد معنی1/0این میزان، در سطح احتمال 

های انار مناطق  بیشترین ویتامین ث مربوط به میوه

آباد و کمترین آن مربوط به منطقۀ ساوه بود  ساری و علی

(. در نتایج پژوهشی همسان، ویتامین ث 4 جدول )

 3/6-4/8منطقۀ خشک جنوبی سریالنکا )یوة انار م آب

های  داری نسبت به نمونه طور معنی ( بهگرم بر لیتر میلی

منطقۀ رشد معمول انار در شمال غربی کمتر بودند 

(Amararatne et al., 2012)  از  آمده دست بهکه با نتایج

این بررسی همخوانی دارد، به این ترتیب که میزان 

ناطق شمالی کشور بیشتر از های انار م ویتامین ث میوه

 خشک ساوه بود. منطقۀ نیمه

 

 گیری کلی نتیجه

یل فعالیت پاداکسندگی و محتوای به دلانار 

ترین و  های ضدسرطانی باال یکی از محبوب ترکیب

آید. صفات  های خوراکی به شمار می ترین میوه سالم

تواند تحت تأثیر ژنتیک و  می  کیفی مهم این میوه

های این  رار گیرد. بر پایۀ یافتهشرایط منطقه ق

پژوهش، رقم و منطقۀ رشد بر بیشتر صفات کیفی 

ساوه با  ۀمنطقهای مورد بررسی تأثیرگذار بودند.  رقم

تر و  های انار سنگین خشک و کویری میوه نیمهشرایط 

نسبت به  کمترو بذرهای با طول و رطوبت  تر بزرگ

 ،شتندتر قرار دا مناطق دیگر که در شرایط مرطوب

ین میزان فنل بیشترآباد  علی ۀ، منطقدر مقابل. دارد

ساری نیز آنتوسیانین و  ۀمنطق را داشت و یوهم آب

 ۀی نسبت به منطقبیشتر  یوةم آبویتامین ث 

بدین ترتیب، شرایط  .داشتخشک ساوه  نیمه

تر شمال کشور، قابلیت تولید  وهوایی مرطوب آب

های دارویی  ویژگی یوة بام آبهای انار آبدارتر و  میوه

باالیی دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین 

های  بنا بر نتایج این تحقیق، رقم ملس با داشتن آریل

یوه م آبمنظور تولید  و آبدار به  درشت، سنگین

انار به  به توانایی سازگاری با توجه. استتر  مناسب

 ها و شرایط رقم باوجودوهوایی مختلف و  شرایط آب

های دقیق از چگونگی  اقلیمی متنوع در ایران، داده

وهوایی بر صفات کیفی این میوه  تأثیر شرایط آب

ناکافی است. بنابراین، برای درک بهتر سازوکار دقیق 

 شود. ها، تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می آن
 

 سپاسگزاری

 دل، خاکزاد و طباطبایی به میرزنده مهندس آقایان از

 ، تشکر وهای گیاهی نمونه دادن قرار اختیار دردلیل 

 .گرددمی قدردانی
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