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Øها مورد کشت و کار قرار گرفت و بطور گسترده به صورت خشک و انجیر از جمله اولین گیاهانی است که بوسیله انسان:  مقدمه

در  مورد ارزش غذایی ارقام مختلف انجیر استان لرستان این تحقیق با توجه به عدم وجود اطالعات . گیردتازه مورد مصرف قرار می
  .  انجام گرفت1388در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 

Ø    مواد جامـد  (، پروتئین، چربی، قند، بریکس )پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن و روي   (در این تحقیق مقدار عناصر      :  مواد و روش ها
سـیاه، رشـه و   (ویتامین ث، نسبت بریکس به اسیدیته و سفتی در سه رقم انجیر متداول در استان لرسـتان  ،  pH، اسیدیته،   )محلول
 .، کالت زیودار، معموالن و زوران تل زیودار مورد سنجش قرار گرفت)گوشه(و در مناطق خرم آباد ) سفید

Øگوشه، کالت زیودار، (اري در استان لرستان نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مناطق مختلف انجیرک:  یافته ها
هاي کاشته شده در این مناطق هاي متفاوتی را دارند که در بین رقمهاي با کیفیتپتانسیل تولید میوه) معموالن و زوران تل زیودار

 .گرددرقم سیاه بعنوان یک رقم با کیفیت معرفی می
Ø    نشان می دهد که با سیب بعنوان یک میوه متداول در این تحقیق جیر مقایسه بین غلظت عناصر در ان   :  بحث و نتیجه گیري

 داده هـا در  اما تنوع. باشدمقدار عناصري مثل کلسیم ، آهن، فسفر، پتاسیم و روي به مراتب باالتر از غلظت آنها در میوه سیب می  
یدگی مناسب توانـایی دارا بـودن مقـادیر    سایر مقاالت در مورد انجیرو همچنین تحقق حاضر حاکی از آن است که این گیاه با رس                

  . بیشتري از این عناصر و فاکتورها را داراست
Øانجیر، استان لرستان، ارزش غذایی:  واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
 Moraceaeاز تیـره   Ficus caricaانجیر با نـام علمـی       

جـنس انجیـر بنـام    ). 2و1(باشد این گیاه بومی ناحیه مدیترانه است   می
Ficus   اسـتانهاي مهـم تولیـد کننـده       ). 3( زیرجنس اسـت   48 داراي

انجیر بـه تـرتیب عبارت از استان فـارس، لرسـتان، کرمـان، خراسـان،           
کـاري و   لرستان از لحاظ وسـعت انجیـر      . کرمانشاه و سمنان می باشند    

همچنین میزان تولید از جملـه مهمتـرین منـاطق انجیرکـاري کـشور          
ان باالترین توسـعه کاشـت در زمینـه انجیـر      از طرفی این است   دباشمی

 اسـتان لرسـتان بـه عنـوان     عالوه بر ایـن   . آبی در کشور را داشته است     
از  ).5و 4(اولین تولید کننده انجیر سیاه در ایـران مطـرح شـده اسـت          

انجیر می توان در رژیم هاي غذایی خاص مثل رژیم کـم چربـی ، کـم      
 همچنـین میـوه     اسـتفاده کـرد    دیابتی و کاهش وزن  ، سدیم ، پرفیبر  

انجیر حاوي مقادیر زیادي پلی فنل، فالوونوئیـد و آنتوسـیانین اسـت و       
ایـن  ). 6(باشدژیم بهبود دهنده سالمتی در مدیترانه می      یکی از اجزاء ر   

اي هم بعنوان یک منبع غذایی و هـم بعنـوان یـک            میوه بطور گسترده  
میوه انجیر خـشک و     ). 7(شودمنبع داروئی در سرتاسر دنیا مصرف می      

در ). 8(باشـد اکـسیدانت مـی  تازه منبـع غنـی از مـواد معـدنی و آنتـی       
ا، انجیـر و زیتـون انجـام شـد نتـایج       میوه خرمـ 3پژوهشی که بر روي   

 میوه در افزایش حافظه در مـوش سـوري     3حاکی از اثر معنی دار این       
از طرفی نشان داده شده است که شیرابه انجیـر داراي اثـرات      ). 9(است

-ضد سرطانی و ضدتوموري و کاهش دهنده ریسک حمالت قلبی می          

در، لینـت   بخاطر داشتن خصوصیات مـ    هم  برگهاي انجیر   ). 10(باشند  
در . )11(مورد استفاده قـرار مـی گیرنـد       و مسکن  مزاج، دفع کرم روده   

گذشته از جوشانده برگ انجیر در بیماري دیابت و سـنگهاي کبـدي و          
ویژگهـاي فارمـاکولوژیکی بـرگ انجیـر        . نمودنـد کلیوي اسـتفاده مـی    

احتماال بعلـت ترکیبـات فنلـی فـراوان موجـود در آن مـی باشـد کـه             
فورانوکومارین ها، فالنوئیدها، اسیدهاي فنلـی  : بارتند ازمهمترین آنها ع 
مطالعات اخیر نشان می دهد جوشانده و عـصاره الکلـی       . و فیتواسترول 

و سطح گلـوکز   برگ درخت انجیر داراي اثرات ضد دیابتیک می باشند       

مطالعـات امـروزي نیـز حـاکی از ایـن           . )12( دهندخون را کاهش می   
، 13،14 (عناصـر معـدنی غنـی بـوده     قند واز نظر  است که میوه انجیر   

 و K, Ca, Mg, Naو عناصر معدنی مهم آن عبارتنـد از  ) 16 و 15
Zn )17  ،18   بطوریکه این میوه را بـراي تولیـد صـنعتی مـاده            ) 19 و

 مقایسه عناصر معدنی انجیر با سـایر       ).20 (غذایی مغذي گردانده است   
ي نـسبت بـه سـیب،      دهد انجیر داراي کلسیم بیشتر    میوه ها نشان می   

خرما، توت فرنگی است و غلظت پتاسـیمش بیـشتر از سـیب و خرمـا             
بـا انـدازه گیـري      2003ملگارجو و همکاران در سـال     ).  16(باشد  می

قند در میوه هاي تـازه ارقـام انجیـر اسـپانیایی بـا اسـتفاده ازتکنیـک                
HPLC     گـرم   100 گرم در    89/15 تا   66/10 دریافتند غلظت گلوکز 

گـرم مـاده تـازه مـی     100 گـرم در  28/6 تا   33/4ه و فروکتوز    ماده تاز 
  بـه HPLC با اسـتفاده از 2007الجان و همکاران در سال      . )21(باشد

 ,K, Caاندازه گیري غلظت گلـوکز و فروکتـوز پرداختـه و غلظـت     

Mg, Na و Zn  در ارقام انجیر تونس با استفاده ازروش جذب اتمـی 
ند غلظت گلوکز و فروکتوز به ترتیب       بررسی نمودند و نهایتا اعالم نمود     

 گرم ماده تـازه مـی   100 گرم در 685/4 تا 916/1 و   133/6 تا   216/1
 و  Caتمام ارقام انجیر تونس غنی از عناصـر معـدنی بخـصوص             . باشد

Mg   1  علیـرغم اهمیـت انجیـر و دارا بـودن رتبـه      .)22(باشـند مـی 
رزش غـذایی  کشوري در تولید انجیر سـیاه هـیچ اطالعـاتی در مـورد ا     

  . انجیر استان لرستان در دست نیست

  مواد و روشها
این تحقیق به منظور بررسی ارزش غـذایی ارقـام مختلـف         
انجیر استان لرستان در دانشگاه علوم پزشکی استان لرسـتان در       

هـاي مـورد نظـر     انجام گرفت در این تحقیـق میـوه       1388سال  
سـیاه،  (لرستان براي آزمایش از سه رقم انجیر متداول در استان        

کـالت  : گوشـه و پلـدختر    : در منـاطق خـرم ابـاد      ) رشه و سفید  
زیودار، معمـوالن و زوران تـل زیـودار در هـر منطقـه در زمـان                

 3از هـر رقـم در هـر منطقـه           . آوري گردید برداشت میوه  جمع   
 بــرگ جهــت 10 میــوه و 10درخــت انتخــاب و از هــر درخــت 
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ایی و کیفـی جمـع   شناساي مورفولوژي و اندازه گیري ارزش غذ      
هاي جداگانه به به آزمایشگاه منتقل      ها در بسته  میوه.  آوري شد 

پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهـن     (گیري مقدار عناصر    و جهت اندازه  
، )مـواد جامـد محلـول   (، پروتئین، چربی، قنـد، بـریکس      )و روي 

، ویتامین ث، نسبت بریکس به اسیدیته و سـفتی          pHاسیدیته،  
 و 23(ه مــورد بررســی قــرار گرفتنــدو صــفات مرفولــوژي میــو

گیري چربی توسط دستگاه تمام اتوماتیک سوکسله و        انداره).24
. هگـزان صـورت پـذیرفت    -Nبر مبناي استخراج چربی بوسـیله       

هـا توسـط دسـتگاه     نمونـه Brixمواد جامد محلـول در آب یـا       
گیري پروتئین نمونـه از    جهت اندازه . شدگیري  رفراکتومتر اندازه 

ــتگاه ک ــد دس ــتفاده گردی ــدال اس ــا دي . جل ــیون ب روش تیتراس
کلروفنل اینـدوفنل بـراي انـدازه گیـري ویتـامین ث میـوه هـا                

گیري عناصـر بـا اسـتفاده از دسـتگاه          اندازه. استفاده خواهد شد  
حجم سـود مـصرفی بـراي محاسـبه         . جذب اتمی صورت گرفت   

ها توسط دسـتگاه     نمونه pH. اسیدیته مورد استفاده قرار گرفت    
pH تر دیجیتالی و سفتی گوشت میوه با اسـتفاده از دسـتگاه           م

هـا نـه تنهـا     آوري داده پـس از جمـع   .پنترومتر اندازه گیري شـد    
 بلکه همبـستگی  UPGMAتجزیه کالستر با استفاده از روش      

 در  Pearsonفاکتورهاي اندازه گیري شده بر حـسب ضـریب          
  .  انجام شد13 نسخه SPSSافزار  نرم

  هایافته
ي حاصل از تجزیه شیمیایی عناصر و فاکتورهاي        داده ها   

 قابـل مـشاهده مـی    1 ذایی مهم نمونه هاي انجیـر در جـدول       غ
 13 نمونه ها بر اساس تجزیه کالستردندروگرام  حاصل از     . باشد

ــذایی مب ــاکتور غ ــر روش تف ــی ب ــکل  UPGMAن و   1 در ش
همبستگی فاکتورهـاي انـدازه گیـري شـده بـر حـسب ضـریب            

Pearsonارائه گردیده است 2ل  در جدو.  

 
  UPGMA روش باعناصر غذایی تفکیک ارقام بر اساس دندروگرام  -1 شماره شکل

Kh) = گوشه(خرم آباد( ،P = ،پلدخترm1 = ،معموالنm2 = ،کالت زیودارm3 =زورانتل- Sfid = ،رقم سفیدSia  = ،رقم سیاهRash = ،رقم رشه
Rupestris =خودرو( 
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  عناصر و فاکتورهاي غذایی اندازه گیري شده در نمونه هاي انجیر بنگمیان -1جدول شماره 

 
 

  )Pearson Correlation Coefficients (  ضریب همبستگی عناصر غذایی در ارقام انجیر استان لرستان2جدول 

 
 
 

  گیريبحث و نتیجه
ترین غلظت به ترتیب متعلق به ارقـام  سـفید            باال :پتاسیم
و رشـه کـالت     ) 67/217(، رشه خـرم آبـاد       )221(کالت زیودار   

 بـاالترین غلظـت بـه ترتیـب     :کلـسیم .  اسـت  )33/217(زیودار 
) 1/31(و سـیاه خـرم آبـاد        ) 7/31(متعلق به ارقام سیاه کـالت       

 باالترین غلظت به ترتیـب متعلـق بـه ارقـام سـفید              :آهن. است
 بـاالترین   :روي. اسـت ) 33/0(و سیاه زورانتـل     ) 34/0(والن  معم

هر دو بـا  (غلظت به ترتیب متعلق به ارقام سیاه و رشه معموالن    
با توجه به اینکـه بـاالترین غلظـت روي در           . است) 21/0غلظت  

منطقه معموالن مشاهده گردید احتمال تاثیر خاك و کـوددهی          
 باالترین غلظت بـه     :فرفس .در این منطقه باید مد نظر قرار گیرد       

و رشـه زورانتـل     ) 5/14(ترتیب متعلق به ارقـام سـیاه زورانتـل          
بـا توجـه بـه اینکـه بـاالترین غلظـت فـسفر در             .است) 85/13(

منطقه زورانتل مشاهده گردید احتمال تاثیر خـاك و کـوددهی           
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 باالترین غلظت بـه   :چربی. در این منطقه باید مد نظر قرار گیرد       
و رشـه معمـوالن   ) 35/0(رقام سیاه معمـوالن    ترتیب متعلق به ا   

 باالترین غلظت به ترتیب متعلق به ارقام        :پروتئین. است) 34/0(
. اسـت ) 87/0هر دوبـا غلظـت   (سیاه خرم آباد و سفید معموالن     

 باالترین غلظت به ترتیب متعلق به ارقـام سـیاه زوران تـل              :قند
ن دو غلظـت قنـد ایـ    . است) 35/13(و سفید معموالن    ) 95/13(

. رقم بطور چـشمگیري از سـایر ارقـام و منـاطق متفـاوت اسـت        
باالترین غلظت متعلـق بـه رقـم سـقید خـرم آبـاد              : Cویتامین  

باالترین میزان به ترتیب متعلق به ارقام : بریکس. است)  07/3(
هـر دو بـا میـزان یکـسان     (سفید معمـوالن و سـفید زوران تـل     

تیب متعلـق بـه ارقـام      باالترین میزان به تر :سفتی. است) 5/19(
 :اسـیدیته . اسـت ) 82/0(و سـیاه معمـوالن      ) 98/0(سیاه زیودار   

 :pH. اسـت ) 16/0(باالترین میزان متعلق به رقم سفید کـالت         
و کمتـرین   ) 72/5( متعلـق بـه سـیاه زروران تـل           pHباالترین  

می باشد که نشانگر اسیدي بودن      ) 45/4(میزان سفید معموالن    
 -72/5وه هـاي انجیـر در رنجـی حـدود      میpHاین میوه و کال   

 باالترین نـسبت بـریکس   :نسبت بریکس به اسیدیته  . است 45/4
به اسیدیته مربوط به رقم سیاه در منـاطق معمـوالن و گوشـه و     
همچنین رقم رشه در مناطق کالت زیـودار و زوران تـل زیـودار        
می باشد، از طرفی کمترین نسبت بریکس به اسیدیته متعلق به          

   .د در منطقه کالت زیودار می باشدرقم سفی
  :بررسی میزان همبستگی فاکتورهاي مورد ارزیابی

ــستگی    - ــریب همب ــابق ض ــین  Pearsonمط  و PH ب
بـا  ( و سـفتی میـوه    PH، )اطمینان% 95با  ( Cویتامین 

) اطمینـان % 99بـا  (  و چربـی  PHو بـین    ) اطمینان% 95
 . ارتباط معنی دار مستقیم وجود دارد

، بـریکس و قنـد      ) اطمینـان % 99( اسیدیته   بین بریکس و   -
ارتباط معنی دار مستقیم مـشاهده مـی    ) اطمینان% 95با  (

 . گردد

%) 95(و سـفتی    %) 99( ، چربی    PHرقم با متغییرهایی شامل     
 . ارتباط مستقیم دارد

بـا  (منطقه با دو متغییر قند و بـریکس ارتبـاط معنـی دار               -
  .نشان می دهد) اطمینان% 99
قایسه بین غلظت عناصر در انجیر با سـیب بعنـوان یـک             م

میوه متداول نشان می دهد که غلظت عنصر پتاسـیم در سـیب             
 میلی  107) بعنوان یک میوه رایج براي مقایسه     (همراه با پوست    

 11 گرم، فـسفر  100 میلی گرم در  6 گرم، کلسیم    100گرم در   
م و   گـر  100 میلی گـرم در      12/0 گرم، آهن    100میلی گرم در    

کـه اگـر بـا    ) 25(باشـد   گرم مـی  100 میلی گرم در     04/0روي  
غلظت عناصر غذایی انجیر در این تحقیق مقایسه شوند مالحظه     

 میلـی گـرم   7/31(شود که مقدار عناصر معدنی مثل کلسیم    می
، فـسفر   ) گـرم  100 میلـی گـرم در       34/0(، آهـن    ) گرم 100در  

لـی گـرم در    می221(، پتاسـیم  ) گـرم 100 میلی گرم در  5/14(
بـه مراتـب    )  گـرم  100 میلی گـرم در      21/0(و روي   )  گرم 100

باشـد کـه نـشان دهنـده     باالتر از غلظت آنها در میوه سیب مـی       
مقایسه عناصر معـدنی انجیـر بـا    . ارزش باالي غذایی انجیر است 

سایر میوه ها نشان می دهد انجیر داراي کلسیم بیشتري نسبت           
غلظت پتاسـیمش بیـشتر از    به سیب، خرما، توت فرنگی است و        

  ). 8(باشد سیب و خرما می 
نهایتاً نتایج حاصـل از ایـن تحقیـق نـشان مـی دهـد کـه            

گوشـه، کـالت    (مناطق مختلف انجیرکـاري در اسـتان لرسـتان          
هاي بـا   پتانسیل تولید میوه  ) زیودار، معموالن و زوران تل زیودار     

شده در هاي کاشته هاي متفاوتی را دارند که در بین رقم    کیفیت
. گردداین مناطق رقم سیاه بعنوان یک رقم با کیفیت معرفی می    

مانطور که در دندروگرام مشهود است ارقام بـدون ارتبـاط بـه             ه
محل جمع آوري تنها بر اساس شـباهت ارزش هـاي غذاییـشان      

بعبارت دیگر ریزاقلیم ها تاثیرمعنی     . کنار یکدیگر قرار گرفته اند    
ارزش غـذایی تکـرار     . نداشته اسـت  داري در ارزش غذایی انجیر      
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هاي انجیر سفید بیشترین انسجام را در مقایسه بـا سـایر ارقـام             
تکرار هاي ارقام سیاه و رشه بدون هیچ ارتباطی         . نشان می دهد  

تکرارهـاي  . با منطقه جغرافیایی در کنار هم پراکنـده شـده انـد           
 نیز از نظر ارزش غذایی شـباهت       )Rupestris(درختان خودرو 

اگـر بـین یافتـه هـاي        . ي به سفید و رشه نشان داده انـد        بیشتر
) 11رفرنس(پژوهش حاضر با مطالعات انجام شده بر روي انجیر          

 و پتاسـیم نمونـه   Cمقایسه اي داشته باشـیم، میـزان ویتـامین      
هاي اندازه گیري شده در تحقیق حاضـر بیـشتر مـی باشـد، در           

ایـن  . تحالیکه غلظت کلسیم، فسفر، آهن و پروتئین کمتـر اسـ    
مسئله نیاز به بررسی خـاك و کـوددهی مناسـب را نـشان مـی             
دهد، زیرا غالباً نتایج متغییري در مورد ارزش غذایی ایـن میـوه            

تفاوت غلظت ها گـزارش شـده در سراسـر دنیـا     .  یابدانتشار می 
و حتی اندازه گیریهاي انجام شده در این تحقیق نشان می           )26(

ه دارا بودن مقادیر بیشتري از این       دهد که این گیاه توانایی بالقو     
عناصر و فاکتورها را داراست که بـا کـوددهی مناسـب بایـد بـه             

  .فعلیت رسانده شود

  پیشنهادات
 با توجه به نتایج ایـن تحقیـق و قابلیـت افـزایش عناصـر               
  ریزمغذي و فاکتورهاي غـذایی در میـوه هـاي منطقـه نیـاز بـه              

  
  

 و راهنمـایی انجیـر     مطالعه کاربردي خاك مناطق انجیـر کـاري       
. کاران در جهت کوددهی مناسب کـامال ً محـسوس مـی باشـد             

همچنین از آنجایکه استان لرستان مقام اول را در تولیـد انجیـر             
سیاه دارد و با توجه به باال بودن ارزش غذایی انجیر در مقایـسه            
  با سایر میوه ها مانند مقایسه انجام گرفته در متن فوق با سـیب       

، از ) مراجعه گـردد 11 با سایر میوه ها به رفرنس     جهت مقایسه (
مسئولین اجرایی خواهشمندیم در جهـت ایجـاد صـنایع بـسته            

در جهـت   ..) تولیـد مارمـاالد، کیـک مغـزدار و        (بندي و جـانبی     
استفاده بهتر از این میوه ارزشمند اقدامات الزم را بعمـل آورنـد             

  . می باشدکه این امر به نوبه خود گامی در جهت اشتغال زایی 

 تشکر و قدردانی

از مرکز تحقیقـات داروهـاي گیـاهی رازي بـه خـاطر              
. گـردد تأمین مالی بخشی از هرینه هاي این تحقیق قدردانی می  

از کلیه انجیرکاران محترم منجمله آقایـان خـادمی، جمـشیدي،      
علــی محمــدي، اســد زارع، امیــر زارع، امــین رحمتــی، محمــد  

ــن تحقیــق   ــزي، جــودکی کــه در ای ــد،  عزی ــاري نمودن ــا را ی م
  . سپاسگزاریم
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