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، خرم آباد، ایرانمرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي، دانشگاه علوم پزشکی لرستان-1
، خرم آباد، ایرانکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشعلوم تغذیهگروه-2

ویژه نامه گیاهان دارویی/ 91بهار/ 2شماره / دهم دوره چهار/ یافته 

22/1/91: ، پذیرش مقاله2/11/90: دریافت مقاله
 سـیب  برخی از ترکیبات مغذي     تعیین میزان    این مطالعه هدف از    . اي و درمانی است   اي است که داراي ارزش تغذیه     سیب میوه :مقدمه

.بودلرستانقرمز و زرد لبنانی تولید شده در 
   روز در   2نمونـه هـا بـه مـدت         .آوري شد جمع 1387استان در اواخر شهریورماه سال      هاي مورد نیاز از باغات      نمونه: هامواد و روش

بـا روش اسـپکتروفتومتري ،       فـسفر  .نمونه هاي خشک شده جهت آنالیز مواد مغذي آسیاب گردید         . درجه سانتیگراد خشک شد    80دماي  
شـامل  گیـري شـده   ي انـدازه سایر فاکتورها. گردیدگیري اندازهیم فتومترپتاسیم با فلوسدیمبا دستگاه جذب اتمی،رويوکلسیم، آهن

.بودها انرژي، آب، پروتئین، فیبر، خاکستر و کربوهیدرات
 درصـد و در سـیب زرد بـه          9/17، و   70/1،  78،  40/2میزان آب، مواد جامد محلول، خاکستر و فیبر در سیب قرمز به ترتیب              : هایافته

گـرم  100گرم  در  27/0و   18کالري،   73انرژي، قند و پروتئین سیب قرمز به ترتیب         مقدار  . رصد بود د 88/17، و   72/1،  98/77،  42/2ترتیب  
، 8/63پتاسیم، کلسیم، فسفر، سدیم، آهن و روي در سیب قرمز بـه ترتیـب      مقدار  .گرم بود  2/0و   6/20کالري،   83و در سیب زرد به ترتیب       

.گرم بود100گرم در میلی14/0و 23/0، 5/4،  3/66،7/27،8/8رد به ترتیب گرم و در سیب زمیلی14/0و 24/0، 8/4، 9، 6/27
  ارزش تغذیه اي سیب استان از نظر مقدار انرژي، کربوهیدرات و کلسیم بیـشتر از مقـادیر موجـود در جـدول     : گیريبحث و نتیجه

.جدول استترکیبات مواد غذایی ایران و از نظر مقدار آهن کمتراز آهن گزارش شده در این 
اي، عناصر معدنی، کربوهیدرات، لرستانسیب، ارزش تغذیه: هاي کلیديواژه.

هچکید
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مقدمه
ی اسـت کـه بـشر آن را       یهاترین میوه سیب یکی از قدیمی   

شناخته و براي تغذیه خود به پرورش و اهلـی کـردن آن اقـدام               
این میوه یکی از محـصوالت مهـم باغبـانی جهـان           . نموده است 

محسوب شده و باالترین میزان تولید آن بـه کـشورهاي چـین،             
در میان ده کشور عمده تولید کننده  . آمریکا و فرانسه تعلق دارد    

سیب، ایران مقام ششم را داشته و در سطح کشور مقام دوم بعد      
هــاي اســتان. )1(از مرکبــات را بــه خــود اختــصاص داده اســت

ن بـه ترتیـب داراي      آذربایجان غربی، آذربایجـان شـرقی و تهـرا        
ورود ). 1(باشـند باالترین سطح زیر کشت و تولید در ایـران مـی          

بــه 1340-1350در دهــه 2و قرمــز لبنــانی1ارقــام زرد لبنــانی
کشور و گسترش کشت این دو رقم در بـسیاري از نقـاط ایـران               

طبـق  . گیـري بـاال رود    باعث شده که میزان تولید به طور چشم       
بـا سـطح زیـر    1375سیب در سال  آمار وزارت کشاورزي تولید   

ارزش ). 1(میلیون تـن بـوده اسـت       9/1هزار هکتار    150کشت  
میانگین سـیب زرد    (گرم بافت تازه     100در  (غذایی میوه سیب    

گـرم،   3/0گـرم، پـروتئین      4/84به ترتیب شـامل آب      )) و قرمز 
گرم، مواد فیبـري     2/0گرم، نشاسته    7/14گرم، قند    1/0چربی

گرم، پتاسـیم  میلی5گرم، بتاکارتنمیلی5ن ث   گرم، ویتامی  3/2
گـرم بافـت تـازه       100گـرم در    میلی 4و کلسیم    گرممیلی 100

میوه سیب در بین میوه هـا از نظـر تـأمین            . باشدمیمیوه سیب   
عناصر معدنی، فیبر و قنـدهاي موجـود در آن نقـش مهمـی در               

). 2(تغذیه انسان دارد
، کـود و کـالً   و هـوا  عوامل مختلفـی از قبیـل منطقـه، آب          

شرایط اقلیمی می توانـد بـر وضـعیت ترکیبـات مغـذي سـیب              
بر اساس اطالعات ما تا کنون مطالعـه اي در          ). 3(تاثیرگذار باشد 

.استان لرستان جهت تعیین ترکیبات سیب بعمل نیامده است

بنابراین این مطالعه با هدف تعیین میزان  عناصر معدنی و           
جود در سیب قرمـز و زرد لبنـانی         سایر ترکیبات مغذي مهم  مو     

1. هاي خرم آباد و بروجرد انجام گرفتتولید شده در شهرستان

هامواد و روش
مواد گیاهی

یب قرمــز و زرد لبنــانی ســه باغــات جامعــه مــورد مطالعــ
آباد و  بروجرد بودکـه در اواخـر شـهریور تـا         خرم هايشهرستان

هر منطقـه  نمونه گیري در. آوري شدجمع 1387مهر ماه سال   
تکـرار انجـام گردیـد بـه         3بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی بـا         

طوري که در هر بلوك از هر دو نوع رقم سیب وجود داشت و از               
از . درخت به طور تصادفی انتخـاب گردیـد        5-10هر رقم سیب    

.  نمونه سیب انتخاب شد5هر درخت 
روش تهیه  نمونه جهت انجام آزمایشات

که بدون عالئم بیماري و یا آفت باشـند   ده عدد میوه سالم   
سپس از این   . تشو داده شد  ساز هر تیمار انتخاب شده و کامال ش       

گردیدهایی از سطح خارجی میوه تا مرکز میوه جدا          میوه ها قاچ  
درجه سانتی گراد بـه      80میوه در آون و در دماي        قطعاتو این   

ز آون  بعد از خشک شدن نمونه هـا ا       . مدت دو روز نگهداري شد    
پـودر و بـه صـورت یـک          کنمخلوطبیرون آورده شده و توسط      

آزمایـشی درآورده   )آبخیز کوچـک  (کرتچهنمونه مرکب براي هر     
نمونه هاي میوه پودر شده جهت اندازه گیري عناصر غذایی         . شد

مـورد اسـتفاده قـرار      و سدیم    فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روي    
زن آنهـا بـا تـرازو       هـا بـا کـولیس و و       طول و قطـر میـوه     . گرفت
هـا در  هـا تـا شـروع آزمـایش     گیـري شـده  سـپس نمونـه        اندازه

. گــراد نگهــداري شــدندســردخانه بــا دمــاي صــفردرجه ســانتی
هاي کیفی شامل مواد جامد محلول به وسیله رفرکترومتر         آزمون

دستی، قند کل به روش فهلینگ و اسیدیته به روش تیتراسیون           

1.Golden Delicious

2.Red Delicious
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شامل انرژي از طریق محاسـبه،        سایر فاکتورها . اندازه گیري شد  
پروتئین با روش کجلدال، چربـی بـا روش سوکـسله و فیبـر بـا                

.گردیدگیري استفاده از دستگاه فایبر تک اندازه
اندازه گیري عناصر معدنی

براي معدنی کردن نمونه گیاهی از روش خاکستر خـشک           
براي این کار دو گرم نمونه پـودر شـده گیـاهی در             . استفاده شد 

6درجه سانتی گراد و بـه مـدت        550ه الکتریکی و با دماي      کور
) بدون مواد آلـی   (ساعت قرار داده شد تا به خاکستر سفید رنگ          

میلی لیتـر اسـید      10به این خاکستر سفید شده      . تبدیل گردید 
نرمال اضافه شد  و به مدت نیم ساعت بر روي بن             2کلریدریک  

50طـر بـه حجـم     سپس این عصاره با آب مق     .  ماري قرار گرفت  
سپس با استفاده از کاغذ صافی محلـول        . میلی لیتر رسانیده شد   

فوق الذکر صاف گردید و از این عصاره صاف شده و شفاف براي             
. اندازه گیري روي و آهن توسط دستگاه فتومتر استفاده گردید

(ppm) غلظت آهن وروي=

کلـسیم   وي و سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتـومتري، آهـن، ر          
. گیري شدبه روش جذب اتمی، فسفر به روش اسپکتوفتومتري اندازه

آزمونهاي آماري
ــیب بــ      ــوع س ــهر و ن ــوع ش ــرح ن ــن ط ــورت ه در ای ص

هاي سه گانه، درون    از طرفی مکان  .می باشند ) فاکتوریل(تقاطعی
بنـابراین نـوع طـرح      .شهرها آشیانه یا تودرتـو قـرار گرفتـه انـد          

جهـت مقایـسه منـاطق مختلـف از          .اشدآشیانه می ب  -فاکتوریل
SPSSاز نرم افـزار آمـاري   . تجزیه مرکب در مکان استفاده شد    

.براي آنالیز آماري دادهاي حاصل استفاده گردید15شماره 

هایافته
مشخصات فیزیکی نمونه هاي سیب بـه        1در جدول شماره    

همـانطور کـه    . تفکیک شهرستان و رقـم نـشان داده شـده اسـت           

آبـاد  خرم سیب بروجرد بیشتر از وزن سیب     شود، وزن   مشاهده می 
داري بیـشتر   معنـی طور  هوزن سیب قرمز نیز ب    . (p<0.001)بود  

طول و قطـر سـیب بروجـرد نیـز          . (p=0.005)از سیب زرد بود     
ولی بین ارقام سـیب قرمـز و    (p=0.007)بیشتر از خرم آباد بود      

.زرد در هر شهر تفاوت معنی داري وجود  نداشت
زرد  -گرم سیب قرمز   100دیر خاکستر، آب و فیبر هر       مقا

درصـد  . ارائـه شـده اسـت      2به تفکیک شهر در جـدول شـماره         
خاکستر، آب و فیبر در سیب بروجرد بیشتر از سیب خـرم آبـاد              

بین نـوع   ) بریکس(در مورد مواد جامد محلول      . (p=0.04)بود
و مواد جامد محلول در سـیب قرمـز         بودسیب تفاوت معنی دار     

ولی بین شهر خرم آباد و بروجرد       . (p<0.03)بودبیشتر از زرد    
.وجود نداشتتفاوت معنی دار 

عمده انرژي حاصل از سیب از طریـق کربوهیـدرات آن تـامین             
شده است، چربی آن در حد صفر است و مقـدار کمـی هـم پـروتئین            

در ). 3جدول شـماره    ) ( گرم 100گرم در    96/1بطور متوسط   ( دارد  
گـرم سـیب قرمـز بیـشتر از          100پروتئین موجود در هر      دارمقمورد

ي شـهر خـرم آبـاد بـا     هـا سیبولی بین (p=0.029)سیب زرد بود
.بروجرد تفاوت معنی داري وجود نداشت

، سـدیم   مهم مانند آهن، روي، کلسیم، فسفر     مقادیر مواد معدنی    
مقـدار آهـن    .  نـشان داده شـده اسـت       4و پتاسیم در جدول شـماره       

در سیب قرمز و زرد و بـین شـهرخرم آبـاد و بروجـرد تفـاوت            موجود  
هاي شـهر خـرم     در مورد روي مقدار آن در سیب      . معنی داري نداشت  

ولـی رقـم سـیب تـاثیري در          (p=0.04)آباد بیشتر از بروجـرد بـود        
مقـدار سـدیم بطـور معنـی داري در     . )p=0.78(میزان روي نداشـت   

د بیـشتر از بروجـرد بـود    سیب قرمز بیشتر از زرد و در سیب خرم آبـا         
(p=0.03) .   مقدار آن در سـیب زرد بیـشتر   که در مورد پتاسیم با این

از قرمز و در شهر خرم آباد بیشتر از بروجرد بـود ولـی ایـن تفـاوت از                   
در مورد کلسیم و فسفر تفـاوت       . )p=0.12(نظر آماري معنی دار نبود    

.)p=0.48(معنی داري بین نوع سیب و همچنین شهر دیده نشد
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هاي سیب به تفکیک شهرستان و رقممشخصات فیزیکی نمونه-1جدول 
)گرم(وزن)مشخصات(رقمشهر

)انحراف معیار±میانگین(
)میلیمتر(طول

)انحراف معیار±میانگین(
)میلیمتر(قطر

)انحراف معیار±میانگین(
نسبت  طول به قطر 

(L/D)

98/0±648/0±635/2±1552±3قرمز
95/0±6567/0±627/2±3/1208/1±6/3زرد

خرم آباد

98/0±6473/0±636/2±7/1379/1±3/3جمع کل
97/0±8179/0±793/4±5/1924/3±1/4قرمز
96/0±818/0±784±1732/3±9/3زرد

بروجرد

97/0±818/0±7915/4±8/1823/3±4جمع کل
97/0±7379/0±714/3±7/1737/2±5/3قرمز
95/0±7375/0±7035/3±7/1465/2±7/3زرد

کل

97/0±7377/0±7137/3±2/1606/2±6/3جمع کل
.منظور مجموع سیب قرمز و زرد است: جمع کل: *توضیحات

هاي سیب به تفکیک شهر و رقممیزان خاکستر، آب، و فیبر نمونهمقایسه-2جدول 
) درصد(خاکستر)اتمشخص(رقم شهر

)انحراف معیار±میانگین(
)درصد(آب 

)انحراف معیار±میانگین(
) درصد(فیبر 

)انحراف معیار±میانگین(
) گرم(مواد جامد محلول 

)انحراف معیار±میانگین(
7/17±69/09/0±7703/0±24/15/2±2/0قرمز
6/16±7/085/0±7402/0±27/13/2±16/0زرد

خرم آباد

2/17±7/087/0±75025/0±25/14/2±18/0جمع کل
1/18±74/079/0±82019/0±65/15/2±24/0قرمز
3/15±74/083/0±80017/0±57/14/2±23/0زرد

بروجرد

7/16±75/081/0±81018/0±61/145/2±23/0جمع کل
9/17±72/084/0±78024/0±44/15/2±22/0قرمز
16±72/084/0±77024/0±42/135/2±20/0زرد

9/16±72/084/0±78024/0±43/142/2±21/0جمع کل

کل

-23/0838/0جدول ترکیبات
هاي سیب به تفکیک شهر و رقمگرم از نمونه100مقایسه میزان انرژي، پروتئین، قند و چربی در -3جدول 

رقم شهر      
)مشخصات(

) کیلوکالري(انرژي
)انحراف معیار±میانگین(

)گرم(قند
)انحراف معیار±میانگین(

±میانگین) (گرم(پروتئین
)انحراف معیار

)گرم(چربی

19/00±8/23009/0±9698/0±96/3زرد
26/00±8/20011/0±8496/0±88/3قرمز

خرم آباد

22/00±3/22010/0±9097/0±92/3جمع کل
22/00±5/17008/0±7083/0±35/3زرد
28/00±3/15010/0±6291/0±68/3قرمز

بروجرد

25/00±4/16009/0±6687/0±52/3جمع کل
2/00±6/20006/0±8374/0±98/2زرد کل
27/00±18006/0±7382/0±30/3قرمز

23/00±3/19006/0±7878/0±14/3جمع کل
-652/1528/0جدول ترکیبات 
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*ونه هاي سیب به تفکیک شهر و رقمگرم از نم100مقایسه میزان مواد معدنی در -4جدول 
رقم     شهر      

مشخصات
آهن

)گرممیلی(
روي

)گرممیلی(
کلسیم

)گرممیلی(
فسفر

)گرممیلی(
سدیم

)گرممیلی(
پتاسیم

)گرممیلی(
1/67±6/43/2±8/81/0±4/277/0±15/03/1±24/0006/0±010/0زرد
2/64±59/1±9/83/0±285/0±15/01/1±24/0006/0±010/0قرمز

خرم آباد

7/65±8/41/2±9/82/0±7/276/0±15/02/1±24/0006/0±010/0جمع کل
4/65±4/45/2±9/85/0±283/0±14/01±24/0004/0±015/0زرد
4/63±5/41/2±93/0±3/275/0±14/04/1±23/0008/0±013/0قرمز

بروجرد

4/64±4/43/2±9/84/0±7/274/0±14/02/1±24/0006/0±014/0جمع کل
3/66±5/44/2±8/83/0±7/275/0±14/015/1±23/0005/0±012/0زرد
8/63±8/42±93/0±6/275/0±14/025/1±24/0007/0±011/0قرمز

65±6/42/2±9/83/0±7/275/0±14/02/1±24/0006/0±012/0جمع کل

کل

جدول 
ترکیبات

45/0-1474145

.باشدمی) انحراف معیار±میانگین(اعداد ارائه شده در جدول *

گیريجهبحث و نتی
ارقام مختلف میوه سیب  شـکل خـاص خـود را دارنـد کـه                

یکی از عوامل   . باشدمربوط به خواص ژنتیکی و شرایط اقلیمی می       
ـ          سبت طـول بـه     کیفی در مورد خصوصیات ظاهري میوه سـیب ن

طبق استانداردهاي تعریف شـده اگـر ایـن         . باشدمی (L/D)قطر  
1تـا    9/0باشد گروه قابل قبـول، اگـر بـین        9/0تا85/0نسبت بین   

آل قـرار  باشد در گروه خوب و اگر بیشتر از یک باشد در گروه ایده      
با توجه به نتایج حاصل شده از این تحقیق از لحاظ           ). 4(گیریدمی

ي قرمز لبنانی و زرد لبنانی استان لرسـتان         اهسیب(L/D)شکل  
هاي خوب طبقه بندي می شود و میانگین اندازه سیب          جزو سیب 

با توجه به خصوصیات ژنتیکـی  .رمز از سیب زرد بیشتر می باشد  ق
باشد رقم قرمز لبنانی اندازه آن بزرگتر از رقم سیب زرد لبنانی می           

شـرایط  . داردو با یافتـه هـاي حاصـل از ایـن تحقیـق همخـوانی               
اقلیمی مانند ارتفاع از سطح دریا، اختالف دماي شب و روز وجود             

ذار شب هاي خنک و مناسب بودن هوا از مهمترین عوامل تاثیر گ           
). 5(باشنددر افزایش کیفیت میوه سیب می

به چهار گروه تقسیم بنـدي    سیب از نظر مقبولیت در بازار     
ند و میـانگین    هاي درجه یک که صـادراتی هـست       سیب. شودمی

ي درجـه دو    هاسیب. گرم می باشند   350تا   250وزن آنها بین    
ي درجه سـه کـه      هاسیب. گرم است    300تا   150که وزن آنها    

گـرم وزن دارنـد  و بـراي مـصرف در صـنایع               150تا   100بین  
ي درجه چهار که وزن آنهـا       هاسیب. تبدیلی بکار برده می شوند    

). 6(عات سیب تلقی می شوند    گرم است و به عنوان ضای       50زیر  
هاي تولید شده در شهرستان     با توجه به نتایج این تحقیق سیب      

ه دو قرار دارنـد و مناسـب بـراي          هاي درج بروجرد در رده سیب   
هــاي تولیــد شــده در ســیب. هــستندبــه صــورت تــازهرف مــص

هـاي درجـه سـه هـستند کـه          شهرستان خرم آباد در رده سیب     
از لحـاظ  باشـند و لی مـی تبـدی مناسب براي صـنایع تکمیلـی و     

در . تـري هـستند   در درجه اهمیت پـایین    به صورت تازه  رف  مص
خصوص فاکتور وزن سیب نتایج حاصل شده از ایـن تحقیـق بـا       

.همخوانی دارد)4(بررسی مسعودي و همکاراننتایج 
با بررسی صفات کیفی میـوه سـیب مـشاهده گردیـد کـه              

از خــرم آبــاد میــزان آب ســیب در شهرســتان بروجــرد بیــشتر 
باشد همچنین مشخص گردید که فاکتور رقم بـر میـزان آب          می
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میوه تاثیرگذار است و مقدار آن در سیب قرمز بیـشتر از سـیب              
الزم به ذکر اسـت ایـن نتـایج بـا نتیجـه تحقیـق               . باشدزرد می 

بر اسـاس مطالعـات     . همخوانی دارد  )7(گنجی مقدم و همکاران   
رکیبـات  توان به تانسان را میها در سالمتی قبلی نقش آب میوه 

بـا توجـه بـه    ). 8(ی آنها نـسبت داد  فنلی و خواص آنتی اکسیدان    
نتایج این تحقیق میـزان آب میـوه سـیب در لرسـتان کمتـر از                
. مقدار گزارش شده آن در جدول ترکیبات غـذایی کـشور اسـت     

الزم به ذکر است نتایج آزمایشات مختلف نشان داده اسـت کـه             
درصـد در    84(میوه سیب از حد طبیعـی        هر چه درصد آب در    

فراتر رود، کیفیت و خاصیت انبارداري آن به مقدار قابـل           ) سیب
).9(توجهی کاهش خواهد یافت 

ســیب کــه از جملــه فیبرهــاي محلــول فیبــر موجــود در 
هـاي مختلـف از جملـه       باشد در پیشگیري و درمان بیمـاري      می

در . داردهیپرلیپیدمی و دیابت و کاهش کلسترول خـون نقـش           
حدود دو تا سه درصد سیب از فیبر تشکیل شده است و حـدود              

ن فیبرهاي محلول در آب مانند پکتـی     درصد این فیبر شامل    50
با توجه به نتایج ایـن تحقیـق مـشاهده         .)10(تشکیل شده است  

هاي هاي شهرستان بروجرد بیشتر از سیب     شد میزان فیبر سیب   
شخص گردید که فاکتور  همچنین م . باشدآباد می شهرستان خرم 

مقدار آن در سیب قرمز      ر میزان فیبر میوه تاثیرگذار است،     رقم ب 
.باشدبیشتر از سیب زرد می

سیب ارزش غذایی بسیار باالیی دارد و حـاوي ویتـامین و            
مواد معدنی است و ارزش غذایی عمده آن بـه خـاطر محتویـات      

قنـد  مقـدار .درصد در نوسان اسـت     51تا  9قند آن است که از    
میوه قسمت اعظم مواد جامد محلـول عـصاره میـوه را تـشکیل              

هـاي مهـم کیفیـت      مقدار قنـد میـوه یکـی از شـاخص         . دهدمی
تـوان از مقـدار   براي زمان برداشت محـصول مـی      . محصول است 

سـاکارز،  (یـوه   هـاي م  مقادیر نسبی قنـد   . قند میوه استفاده کرد   
ود قنـد   وجـ . بـستگی بـه نـوع محـصول دارد        ) گلوکز و فروکتوز  

فروکتوز موجود در سیب با توجه بـه سـرعت جـذب پـایین آن               
.باشدبراي تنظیم قند خون موثر می

تحقیقات زیادي بر روي ترکیب عناصر غذایی و نـسبت          
آنها در میوه و ارتباط آن با خصوصیات کیفی صورت گرفتـه            

در تحقیقی که بر روي رابطه بین غلظت عناصر غذایی          . است
زان لهیـدگی آن در انبـار انجـام شـده،          در میوه سـیب و میـ      

آب، بـا درصـد  ) لهیـدگی (گزارش شده است که این بیمـاري  
ــوس     ــه معک ــن رابط ــیم و آه ــزیم، پتاس ــسیم، منی ازت، کل

). 11(دارد
گیري شده در تحقیق حاضر کمتر از مقدار       میزان آهن اندازه  

باشـد کـه احتمـاال ایـن        آن در جدول ترکیبات غذایی کشور مـی       
و در pHعلت متفاوت بودن شرایط اقلیمی بـاال بـودن   تفاوت به 

میزان توصـیه  .باشدنتیجه کاهش جذب آهن در درخت سیب می       
آهن براي مردان بزرگسال، پـسران و       ) RDA(شده دریافت روزانه  

). 12(اسـت  mg/d8سـال    50ساله و زنان باالي     13تا   9دختران
آهـن ایـن     نیاز روزانه % 3گرم سیب تولیدي لرستان     100بنابراین  

اي مقدار آهن گـزارش شـده در مطالعـه        . کندها را تأمین می   گروه
انجـام  2خـارجی و 1سـنتی هاي سـیب  که در پرتغال بر روي گونه  

و در مطالعــــه گورینــــستاین و ) mg/100g15/0)13شــــد 
بود کـه هـر دو مـورد از مقـدار            mg/100g09/0)14(همکاران

. اشدبمیآهن بدست آمده در این مطالعه کمتر 
نتایج بدست آمده از این بررسی حاکی از آن اسـت کـه             

برابر بیشتر از   2میزان کلسیم سیب تولیدي لرستان در حدود        
باشد که نشان دهنده افزیش خاصیت انبارداري متوسط آن می  

. و  یا به عبارتی ماندگاري باالي آن در زمـان انبـارداري اسـت    
ــر   ــات دیگ ــسیم در مطالع ــزان کل و ) mg/100g3/4)14می

mg/100g2/3) ــه ــه (mg/100gو) خــارجیدر گون در گون

1.traditional

2.exotic
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دریافت کـافی کلـسیم بـراي       . گزارش شده است  ) 13) (سنتی
بنـابراین  ). 12(باشـد میmg/d1000مردان و زنان بزرگسال    

کلـسیم مـورد نیـاز      % 8/2گرم سـیب تولیـدي لرسـتان         100
.کندبزرگساالن را تأمین می

به نتایج حاصـل شـده از        در خصوص عنصر روي با توجه     
ایـن بررســی میــوه ســیب از لحــاظ میــزان روي بــسیار فقیــر  

هـاي شهرسـتان   احتماال تفاوت میزان روي در سـیب      . باشدمی
خرم آباد به علت باالتر بودن غلظت روي و یا پایین تـر بـودن               

PH              در خاك باغات مورد آزمـایش شهرسـتان خـرم آبـاد کـه
ین عنصر براي گیاه مـی گـردد      باعث افزایش قابلیت دسترس ا    

اي گـزارش شـده اسـت کـه غلظـت روي در       در مطالعـه  . باشد
برخی از گیاهان با افزایش غلظت و قابـل دسـترس بـودن آن              

میزان روي در سـیب لرسـتان بیـشتر از          ). 15(یابدافزایش می 
).14،13(مقدار گزارش در مطالعات دیگر بود

و براي زنان بـالغ  mg/d11دان بالغروي براي مرRDAمقدار 
mg/d8گرم سیب تولیدي لرستان 100بنابراین . )12(باشدمی

نیــاز روزانــه مــردان و زنــان بــالغ را % 75/1و 27/1بــه ترتیــب 
تـوان گفـت کـه      گیري کلی می  عنوان نتیجه ه  ب.کندبرآورده می 

سیب لرستان از ارزش غـذایی نـسبتا خـوبی برخـوردار و قابـل               
سیب تولیدي لرستان نـسبت     .ا سیب مناطق دیگر است    رقابت ب 

به جدول ترکیبات مواد غذایی ایران داراي انرژي، کربوهیـدرات          
.و کلسیم بیشتر و مقدار آهن کمتري است

تشکر و قدردانی
از معاونت محتـرم پژوهـشی و مرکـز تحقیقـات داروهـاي             
گیاهی رازي دانشگاه علـوم پزشـکی لرسـتان بـه دلیـل تـامین               

هاي مورد نیاز، همچنـین از کارکنـان آزمایـشگاه کنتـرل            هزینه
مواد غذایی معاونت غذا و داروي لرستان به خـاطر همکـاري در             

. گردداجراي طرح صمیمانه قدردانی و تشکر می
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