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 چكیده

اليه و سبز دواليه بر  نوع پاكت كاغذي سفید تك دو تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسي 

گل روي  روز پس از تمام 33ها  انار رقم رباب نیريز انجام شد. پاكت ۀسوختگي و كیفیت میو آفتاب

افزايش اندازه و وزن میوه و وزن  سببدادن پاكت سفید  داد كه قرارها قرار گرفتند. نتايج نشان  میوه

ها نسبت  كاهش اندازه و وزن میوه سببدادن پاكت سبز  د. در مقابل قرارششاهد  دانه نسبت به تیمار

آب پوست شد، بین تیمارها  محتوايكاهش  سببكه تیمار پاكت سبز  حالي د. درشبه تیمار شاهد 

 محتوايخیر انداخت. أآب هسته مشاهده نشد. پاكت سبز رسیدن را به ت محتوايداري در ااختالف معن

هاي پاكت سفید  اكسیدانتي میوه گذاري كاهش يافت. فعالیت آنتي آنتوسیانین كل و فنل كل با پاكت

سوختگي در تیمار  شده، باالترين آفتاب افزايش و پاكت سبز كاهش يافت. در بین تیمارهاي انجام

سوختگي نسبت به تیمار  كاهش شدت و درصد آفتاب سببهاي سفید و سبز  شد. پاكت شاهد مشاهده

سوختگي  دلیل افزايش كیفیت و همچنین كاهش آفتاب استفاده از پاكت سفید به ،شاهد شدند. بنابراين

ي ابزاري مفید برا منزلۀ تواند به اليه مي تواند مفید باشد. پاكت سفید تك در انار رقم رباب نیريز مي

 د.شوكنندگان انار استفاده  سوختگي براي تولید افزايش كیفیت میوه و كنترل آفتاب

 

 .هاي شیمیايي و فیزيكي گذاري، ويژگي سوختگي، انار، پاكت آفتاب :هاي کلیديواژه

 

  مقدمه

 ةمتعلق به خانواد (.Punica granatum L) انار

Punicaceae  بومي ايران است و ارقام و نژادهاي

. ايران از نظر سطح زير کشت داردزيادي  ۀيافت پرورش

انار و همچنين توليد، صادرات و تنوع ارقام آن مقام اول 

کوير و مناطق مرکزي و جنوبي  ۀ. حاشيرددنيا را دا

ترين مناطق  هاي گرم و خشک مهم کشور با تابستان

با وجود  .شوند توليد اقتصادي انار محسوب مي

ع آب و خاک و شرايط نامساعد پذيري انار به انوا انعطاف

توان  هاي ناشي از اين عوامل را نمي اقليمي، خسارت

 قرار ،کلي طور (. بهShakeri et al., 2006ناديده گرفت )

سوختگي و  آفتاب سببها در برابر نور شديد  گرفتن ميوه 

شود که  هاي سياه بزرگ روي پوست مي تشکيل لکه

 Melgarejo et) را در پي داردکاهش بازارپسندي آن 

al., 2003.) 

سوختگي از عوارض رايج در مناطق کشت انار  آفتاب

ويژه در بخش  باردهي به ۀهاي اولي است که در سال

کاهش  سببدهد. اين عارضه  جنوبي درخت رخ مي

از بين  سببپسندي و در موارد شديد  مرغوبيت و بازار

هايي  شود. پوست ميوه رفتن بخش زيادي از محصول مي

ر اثر بگيرند  در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار مي که

شود.  ها تبخير مي شدت تابش سوخته و سياه و آب دانه

قابل  انار غير ةدر صورت شدت عارضه ممکن است ميو

دچار  ها معموالً د. همچنين اين ميوهشواستفاده 
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 ,Shakeri & Sadat Akhavi) شوند ترکيدگي نيز مي

معمول در اواخر تابستان يا اوايل  طور انار به ةميو .(2005

هاي آن در سراسر  ميوه ،شود و بنابراين پاييز برداشت مي

گيرد و اين خود  مي تابستان در معرض دماهاي باال قرار

د که گاهي شوسوختگي  شيوع آفتاب سببتواند  مي

شده را  محصول برداشت درصد 13تواند تا بيش از  مي

 .(Melgarejo et al., 2003) شامل شود

دهنده  هاي مختلفي مانند استفاده از مواد سايه روش

 ,.Melgarejo et al ) نور مانند کائولين ةکنند و منعکس

2003; Ehteshami et al., 2012کردن با تبخير  (، خنک

( Parchomlochuk & Meheriuk,1996در دماهاي باال )

هاي تجاري  آفتاب و ضد Eو مواد شيميايي مانند ويتامين 

(Glenn et al., 1999 و يا پوشانيدن ميوه با )

 ,.Yuri et al) هاي کاغذي هايي مانند پاکت پوشش

 مؤثرها  سوختگي ميوه توانند بر کاهش آفتاب مي 2002)

هاي کاغذي در برخي کشورهاي آسيايي در  باشند. پاکت

سطح تجاري براي محصوالتي مانند انبه، سيب، انگور، 

 .(Yonmori, 2009) وندش ميهلو و ازگيل استفاده 

ويژه  ها به ها براي کنترل حشرات و بيماري استفاده از آن

 Tyas؛ Hofman et al., 1997هاي گرمسيري ) براي ميوه

et al., 1998 براي افزايش کيفيت ميوه با حفظ ظاهري ،)

؛ Ritenour et al., 1997گيري مطلوب ) و رنگ

Arakawa, 1994 ؛Yonmori, 2009وليد ( و همچنين ت

مطلوب بوده است. ( Jia et al., 2004)ترکيبات معطر 

روشي مناسب  منزلۀ ميوه به ۀتوسع ةهمچنين در دور

براي توليد ميوه با کيفيت باال و بدون لک استفاده 

 Bently & Viveros(. Kitagawa et al., 1992) شوند مي

هاي سيب مشاهده  گذاري روي ميوه ( با پاکت1992)

سوختگي را در  گذاري ميزان آفتاب کردند که پاکت

با بررسي اثر  Jia et al. (2004)دهد.  ها کاهش مي ميوه

هاي  دادن پاکت گذاري روي هلو بيان کردند که قرار پاکت

شود. اما  تسريع در رسيدن ميوه مي سببکاغذي 

تواند اثرات نامطلوبي مانند کاهش  استفاده از پاکت مي

گيري  نهايت عدم رنگ توليد و تجمع آنتوسيانين و در

و  (Hynes & Goh, 1980; Jia et al., 2004مطلوب )

دليل کاهش محتواي  کاهش عمر پس از برداشت به

 د. سبب شو( را Cline & Hanson, 1992کلسيم بافت )

از  شده هاي استفاده طور معمول، جنس پاکت به

شده با پارافين هستند که  کاغذهاي مومي يا پوشش داده

هاي  هاي تکي يا چندتايي در رنگ ها و اليه در ضخامت

(. در مواردي Yonmori, 2009شوند ) متفاوت استفاده مي

پاکت  منزلۀ دهي ميوه به نيز از کاغذ روزنامه براي پوشش

 (. Yazici & Kaynak, 2009aاست ) شدهاستفاده 

در  شده انار کشت مهم رباب نيريز يکي از ارقام

 زياددليل شدت  اما بهمناطق گرم استان فارس است. 

دهي  هاي اول محصول آفتاب در اين مناطق، در سال

پژوهش  بنابراين،شود.  سوختگي مي شدت دچار آفتاب به

استفاده از دو نوع پاکت بر  تأثيرحاضر با هدف بررسي 

انار رقم رباب  ةسوختگي در ميو کنترل يا کاهش آفتاب

 تأثيرگي، سوخت نيريز انجام شده است که عالوه بر آفتاب

 .شدآن بر کيفيت محصول نيز بررسي 

 

 ها مواد و روش

هاي کامل تصادفي روي  اين پژوهش در قالب طرح بلوک

 1بلوک و تعداد  1تيمار در  1انار رقم رباب نيريز شامل 

دريک باغ الگويي در  3133درخت در هر بلوک در سال 

شهرستان ممسني به اجرا درآمد. تيمارها شامل شاهد 

پاکت( و استفاده از دو نوع پاکت بود که پاکت  )بدون

شده از کاغذ پارافيني و پاکت  ساخته ۀالي اول سفيد تک

رنگ  شده از کاغذ پارافيني قرمز ساخته ۀدوم سبز دوالي

 منزلۀ رنگ به داخلي و کاغذ پارافيني سبز ۀالي منزلۀ به

. در شدبيروني بود که از شرکت ژاپني ساکاتا تهيه  ۀالي

تا  33گل )اواسط خرداد( بين  روز پس از تمام 14زمان 

ميوه از هر درخت در بخش جنوب غربي درخت  34

هاي دواليه،  قرار داده شدند. در تيمار پاکت  درون پاکت

ها يک ماه قبل از برداشت جدا شدند.  بيروني آن ۀالي

 ۀهاي دواليه تا مرحل دوم پاکت ۀاليه و الي هاي تک پاکت

ها در  باقي ماندند. تمامي ميوه برداشت روي درخت

بلوغ تجاري و در اواخر مهر برداشت و به  ۀمرحل

 آزمايشگاه منتقل شدند.

از  ميوه 3ي و کيفي، تعداد براي ارزيابي صفات کمّ

صورت تصادفي انتخاب شد. ابتدا با  محصول هر درخت به

ها  استفاده از پردازش تصوير وضعيت رنگ پوست ميوه

(. در اين روش Gonzalez & Woods, 2002) شدارزيابي 

، سوني، ژاپن( DSc.W30 با دوربين ديجيتال )مدل

پردازي مشابه  ها در فضايي با نور تصاويري از سطح نمونه
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مشخص  ۀها ناحي تهيه شد. سپس در تمامي نمونه

استفاده از منظور تحليل فضاي رنگ انتخاب شد. با  به

ميانگين از  ( مشخصاتR2010B ۀافزار متلب )نسخ نرم

 Rبراي هر نمونه محاسبه شد. در آن  RGBفضاي رنگ 

آبي است و هر  ۀلفؤم Bسبز و  ۀلفؤم Gقرمز،  ۀلفؤم

اي بين صفر )تيرگي  ها در محدوده لفهؤکدام از اين م

)روشنايي کامل( مشخص و وضعيت رنگ  444کامل( تا 

  .شدظاهري ارزيابي 

ن صفات وزن، طول، قطر و ضخامت پوست و همچني

گيري شدند. مواد جامد  هها انداز طول و عرض دانه

، آتاگو N1محلول با استفاده از رفرکتومتر دستي )مدل 

، AG متر )مدل pHآب ميوه با دستگاه  pHژاپن( و 

  گيري شدند. متروهم سوئيس( در دماي آزمايشگاه اندازه

ترتيب با استفاده از  محتواي آب پوست و آب دانه به

دانه و  333متر و  ميلي33ک به قطر ديس 4کردن  وزن

شدن،  ها در آون پس از ثابت سپس وزن خشک آن

د. سفتي هسته با استفاده از دستگاه تست شمحاسبه 

کردن  مواد )زويک، آلمان( براساس نيروي الزم براي خرد

 گيري شد. حسب نيوتن اندازه هسته بر

 ـ لينمحتواي فنل کل با استفاده از معرف فو

گيري شد.  ( اندازهSingleton & Rossi, 1965) 3سيکالتو

ليتر متانول  ميلي1گرم آب ميوه با  4/3طور خالصه،  به

 3433ميکروليتر از آن با  133مخلوط شده و  درصد84

د. پس از ششده ترکيب  ميکروليتر معرف فولين رقيق

به  درصد 7ميکروليتر کربنات سديم  3433پنج دقيقه 

قيقه، جذب آن با استفاده از د 33د و پس از شآن اضافه 

، واريان، آمريکا( در 333دستگاه اسپکتروفوتومتر )کري 

گيري شد و با مقايسه با  نانومتر اندازه 763طول موج 

منحني استاندارد اسيد گاليک، محتواي فنل کل 

گرم اسيد گاليک در گرم آب ميوه بيان  براساس ميلي

 د.ش

 -Brand روش اکسيدانتي با استفاده از فعاليت آنتي

Williams et al. (1995) ةگيري شد. از عصار اندازه 

 433گيري فنل کل،  شده براي اندازه متانولي تهيه

ميکروليتر  433ميکروليتر برداشته شد و به همراه 

دور در دقيقه هزار  33دقيقه با  4مقطر به مدت  آب

ميکروليتر از فاز رويي به  74سانتريفيوژ شد و سپس 

                                                                                  
1. Folin-ciocalteu 

گرم  ميلي DPPH (5/4ميکروليتر محلول  4344همراه 

DPPH  ورتکس درصد 84ليتر متانول  ميلي 333در )

نانومتر با  437ها در طول موج  شد. سپس جذب نمونه

، واريان، 333استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر )کري 

دقيقه،  13پس از گذشتن  .گيري شد آمريکا( اندازه

 3 ۀو با استفاده از رابط گيري ها اندازه دوباره جذب نمونه

درصد بازداندگي آب ميوه تيمارهاي مختلف محاسبه 

 د.ش

(3) 333× 
13At - 3 At 

 = درصد بازدارندگي
3At 

 

جذب  At30جذب نمونه در زمان صفر و  At0که در آن 

 دقيقه است. 13نمونه پس از گذشت 

بين  pHآنتوسيانين کل با استفاده از روش اختالف 

 Giusti & Wrolstadاساس روش  افري بردو سيستم ب

سازي  گيري شد. در اين روش پس از آماده اندازه (2001)

 موالر 44/3 شامل) 3آب ميوه در دو بافر  ةعصار

 روي اسيديته اسيدکلريدريک از استفاده با که کلريدپتاسيم

که با  سديم استات موالر 5/3 شامل) 4/5( و شده تنظيم 3

، (شده تنظيم 4/5 روياسيديته  اسيداستيکاستفاده از 

نانومتر  733و  433 هاي ها در طول موج جذب نمونه

 -1گيري شده و آنتوسيانين کل براساس سيانيدين  اندازه

گرم  آنتوسيانين غالب برحسب ميلي منزلۀ گلوکوزايد به

محاسبه  1و  4هاي  در کيلوگرم انار با استفاده از رابطه

  د.ش

(4    )MA/3333 × df × MW × ∆A آنتوسيانين کل = 

(1      )4/5pH (733A-43A )– 3pH (733pH-43A = )∆A 
 

 dfوزن مولکولي آنتوسيانين غالب،  MWکه در آن، 

-ضريب جذب مولي سيانيدين MA( و 33رقت )= ۀدرج

 ( است.333/46گلوکوزايد ) -1

اي روشن تا سياه در سطح  هاي قهوه وجود لکه

سوختگي در نظر گرفته  تابآسيب آف منزلۀ پوست ميوه به

هاي داراي  شد که ميزان آن به سه صورت درصد ميوه

سوختگي  و مساحت آفتاب سوختگي، شدت آفتاب

هاي داراي  گيري شد. براي درصد ميوه اندازه

سوخته با  هاي آفتاب سوختگي، نسبت تعداد ميوه آفتاب

هاي کل آن تيمار  هر شدت و سطحي به تعداد ميوه

بدون آسيب  -3ت در چهار گروه )د. شدشمحاسبه 
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هاي  سوختگي ماليم شامل لکه آفتاب .3سوختگي،  آفتاب

هاي  سوختگي متوسط شامل لکه آفتاب .4رنگ،  زرد

سوختگي زياد شامل  آفتاب .1رنگ و  اي برنزي و قهوه

سوختگي  بندي شدند. سطح آفتاب هاي سياه( طبقه لکه

ار گروه سوخته در چه آفتاب ةبراساس مساحت سطح ميو

داراي  .4سوختگي،  بدون آفتاب .3 :جداگانه شامل

داراي  .1سطح ميوه،  درصد 44سوختگي تا حدود  آفتاب

 43سطح ميوه تا  درصد 44سوختگي بيش از  آفتاب

سوختگي  داراي آفتاب .5)نيمي( از سطح ميوه و  درصد

 بندي شد. درصد )نيمي( از سطح ميوه طبقه  43بيش از 

ها به روش مدل خطي عمومي  هآماري داد ۀتجزي

(GLM و بررسي همبستگي بين برخي از صفات به کمک )

ميانگين با استفاده از  ۀ( و مقايس3/3)نسخه  SASافزار  نرم

 درصد انجام شد.  4اي دانکن در سطح  دامنه آزمون چند

 

 نتايج و بحث

حاصل از پردازش تصوير نشان  RGBبررسي فضاي رنگ 

هاي رنگ قرمز،  لفهؤداري بر ماثير معنگذاري تأ داد که پاکت

 سبب(. پاکت سفيد 3 سبز و آبي انار داشته است )جدول

د. در شهاي آبي و سبز نسبت به تيمار شاهد  لفهؤافزايش م

داري بين شاهد و پاکت سبز اها، اختالف معن لفهؤاين م

 سببمشاهده نشد. در مقابل هر دو پاکت سبز و سفيد 

طوري که پاکت  د. بهشقرمز  ۀلفؤمشدن(  تر افزايش )روشن

قرمز را نشان داد و پاکت  ۀلفؤاليه بيشترين مقدار م سبز دو

 بعدي قرار گرفت. ۀسفيد در مرحل

 
هاي رنگ ظاهري پوست  لفهؤگذاري بر م تأثير پاکت. 3  جدول

 انار رقم رباب نيريز ةميو

 تيمارها قرمز ۀلفؤم سبز ۀلفؤم آبي ۀلفؤم
b18/37 b45/44 c75/54 شاهد 

a33/11 a87/13 b66/44 پاکت سفيد 
b43/37 b33/44 a54/71 پاکت سبز 

ها در  دار بين آنااختالف معن نبود ةدهند حروف همسان در هر ستون نشان

 .استبا استفاده از آزمون دانکن  درصد 4سطح احتمال 
 

که در  داردانار رقم رباب نيريز رنگ سطحي قرمز 

قرمز که  ۀلفؤت زيادي دارد. مپسندي اين رقم اهمي بازار

 شده هاي انار استفاده وابستگي زيادي به رنگ اصلي نمونه

هاي شاهد کمترين و  در پژوهش حاضر را دارد، در نمونه

هاي تيمار پاکت سبز بيشترين مقدار بود. اين  در نمونه

کاهش شدت رنگ قرمز در تيمار  ةدهند موضوع نشان

رنگ  ۀلفؤبودن م يينرسد پا پاکت سبز است. به نظر مي

دليل شدت تيرگي حاصل از  قرمز در تيمار شاهد به

سوختگي است که در اين تيمار بيشتر مشاهده  آفتاب

گيري کامل  د. در مقابل در تيمار پاکت سبز، عدم رنگش

د شها )آنچه در ظاهر مشاهده  ماندن ميوه ها و نارس ميوه

و براساس شاخص مواد جامد محلول و پي اچ قابل 

د. در شروشني بيشتر در رنگ قرمز  سببارزيابي است( 

گذاري با استفاده از  رسد که پاکت کل چنين به نظر مي

کاهش تجمع  سبباليه يا ضخيم  هاي چند پاکت

(. Ju, 1998; Jia et al., 2004)د شو آنتوسيانين مي

رنگ سبز و آبي روشن در پاکت سفيد  ۀلفؤهمچنين م

يل است که در اين تيمار دليل کاهش محتواي کلروف به

 (. Arakawa et al., 1994) شدمشاهده 

داري بر وزن، طول و قطر امعن تأثيرگذاري  پاکت

آب ميوه نشان داد.  محتوايميوه، ضخامت پوست و 

د شها  افزايش وزن ميوه سببکاربرد پاکت سفيد 

ها در  کاهش وزن ميوه سببکه پاکت سبز  حالي در

 موجب. تيمار پاکت سبز دشمقايسه با تيمار شاهد 

که بين تيمار  د درحاليشکاهش در طول و قطر ميوه 

داري اپاکت سفيد و شاهد از نظر طول ميوه اختالف معن

کاهش  موجبکاربرد پاکت سفيد و سبز  .وجود نداشت

کاهش در تيمار  بيشتريند و شضخامت پوست ميوه 

 پاکت سبز ديده شد. بين تيمارها از نظر درصد وزني دانه

داري ديده نشد. بين تيمارهاي پاکت سفيد ااختالف معن

داري اآب پوست اختالف معن محتوايو شاهد از نظر 

 (.4کاهش آن شد )جدول سبباما پاکت سبز  ،نبود

Yang et al. (2009)  مشاهده کردند که نوع و جنس

بگذارد.  تأثيرالنگان  ةميو ةوزن و انداز برتواند  پاکت مي

 شده هاي مختلف استفاده پاکتکه د ها مشاهده کردن آن

توانند  شود. عوامل متعددي مي افزايش رطوبت مي سبب

 ميوه ةافزايش وزن و انداز برنهايت  بر افزايش رشد و در

داشته باشند. دما و رطوبت اطراف ميوه از عوامل  تأثير 

. مشخص شده است که استگذار بر رشد ميوه  تأثير

افزايش رطوبت و مقدار  بموجتواند  دادن پاکت مي قرار

 سبباندکي دما در اطراف ميوه شود و از اين طريق 

(. همچنين Hofman et al., 1997د )شوافزايش رشد ميوه 
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رسد، پاکت سفيد با کاهش شدت نور، تبخير آب  به نظر مي

 سبباز سطح ميوه را کاهش داده و با حفظ آماس الزم، 

دليل  افزايش رشد شده است. در مقابل در پاکت سبز به

و است کامل نور، فتوسنتز سطح ميوه متوقف شده حذف 

به همين دليل منبع کربوهيدراتي نزديک ميوه، که نقش 

شدت  ميوه به عهده دارد، را به ۀتري در رشد اولي مهم

همچنين پاکت . (Taiz & Zeiger, 2006) کاهش داده است

جمله تأثير بر محتواي  هاي ديگر از روشممکن است به 

ميوه  ةبر انداز و( Yakushiji & Hase, 1991هورموني ميوه )

  هاي بيشتري دارد. مؤثر باشد که اين موضوع نياز به بررسي

 
 انار رقم رباب نيريز ةهاي فيزيکي ميو گذاري بر برخي ويژگي تأثير پاکت .4  جدول

 تيمار
 وزن ميوه

 )گرم(

 طول ميوه

 متر( ميلي)

 قطر ميوه

 متر( )ميلي

 ضخامت پوست

 متر( )ميلي
 درصد دانه

3/476 شاهد b 38/33 a 44/83 b 63/5  a 3/53 a 

1/117 پاکت سفيد a 67/334 a 33/84 a 31/5  ab 3/51 a 

6/378 پاکت سبز c 64/35 b 18/63 c 83/1 b 3/53 a 

 .استبا استفاده از آزمون دانکن  درصد4در سطح احتمال ها  دار بين آنااختالف معن نبود ةدهند حروف يکسان در هر ستون نشان
 

تأثير  دانه، ابعاد دانه و سفتي هسته تحت 333وزن تر 

افزايش و پاکت  سببگذاري قرار گرفت. پاکت سفيد  پاکت

د. اگرچه از نظر طول شدانه  333کاهش وزن  موجبسبز 

داري ادانه بين تيمار شاهد و پاکت سبز اختالف معن

شد، اما طول دانه در تيمار پاکت سفيد افزايش مشاهده ن

يافت. در مقابل از نظر قطر دانه بين تيمار شاهد و پاکت 

 موجبداري وجود نداشت و پاکت سبز اسفيد اختالف معن

تأثير  د. محتواي آب هسته تحتشدار قطر دانه اکاهش معن

سفتي  بيشترينشده قرار نگرفت.  کار برده هتيمارهاي ب

ار شاهد ديده شد که از اين نظر اختالف هسته در تيم

داري با پاکت سفيد نداشت و حداقل سفتي در تيمار امعن

 (.1)جدول شدپاکت سبز مشاهده 

 
 انار رقم رباب نيريز ۀهاي فيزيکي دانه و سفتي هست گذاري بر برخي ويژگي تأثير پاکت .1  جدول

 تيمار
 دانه وزن تر صد

 )گرم(

 طول دانه

 متر( )ميلي

 دانهقطر 

 متر( )ميلي

 محتواي آب هسته

)%( 

 سفتي هسته

 مترمربع( )نيوتن/

43/73 شاهد b 77/33 b 76/6 a 83/78 a 57/76  a 

33/83 پاکت سفيد a 44/33  a 33/7 a 17/83 a 34/73  a 

14/41  پاکت سبز c 43/33 b 46/6 b 84/83 a 35/53  b 

 .استبا استفاده از آزمون دانکن  درصد 4ا در سطح احتمال ه دار بين آنااختالف معن نبود ةدهند حروف يکسان در هر ستون نشان
 

دانه، کاهش طول و  333رسد کاهش وزن  به نظر مي

بودن سفتي هسته در تيمار  قطر دانه و همچنين پايين

ها در اين تيمار مرتبط  پاکت سبز به رشد ناکافي دانه

خير در رسيدن، أدليل ت است. در تيمار پاکت سبز به

کافي رشد نکردند و ميوه ريز و نامرغوب  ةاندازها به  دانه

 موجبگذاري در سيب  د. گزارش شده است که پاکتش

 ,Proctor & Lougheed) شود در رسيدن مي خيرأت

هاي پاکت،  تواند با تعداد اليه ( که اين موضوع مي1976

شود  ضخامت و همچنين مقدار نوري که محدود مي

  ارتباط داشته باشد.

در تيمار پاکت سفيد  pHد جامد محلول و موا بيشترين

 داري نداشت. اماامشاهده شد که با تيمار شاهد اختالف معن

کاهش محتواي مواد جامد محلول  موجبکاربرد پاکت سبز 

هاي سفيد و سبز  د. کاربرد پاکتشو همچنين پي اچ 

اکسيدانتي در  محتواي فنل کل را کاهش داد. فعاليت آنتي

هاي پاکت سبز  افزايش و در ميوه هاي پاکت سفيد ميوه

کاهش يافت. محتواي آنتوسيانين نيز در تيمارهاي 

  (.5 گذاري کاهش يافت )جدول پاکت

بودن محتواي مواد جامد محلول و همچنين  پايين

خير در رسيدن أدليل ت پي اچ در تيمار پاکت سبز به

 .Chen et alاست که در پژوهش حاضر مشاهده شد. 

دادن پاکت روي سيب  کردند که قرارمشاهده  (2012)
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ها همچنين  د. آنشو کاهش محتواي فنلي مي موجب

دريافتند که در بين ترکيبات فنلي مختلف، 

ها و پس از آن، فالونوئيدها بيشتر به نور  آنتوسيانين

کنندگي  تواند به نقش تنظيم ند. اين موضوع ميا حساس

 ةکنند هاي متابوليسم نور در بيان بسياري از آنزيم

 ,.Takos et alترکيبات فنلي ارتباط داشته باشد )

2006 .)Ju (1998 )اليه و  هاي تک دار پاکتامعن تأثير

د. با کاهش کراليه در تجمع آنتوسيانين را گزارش  دو

ميزان نور عبوري از پاکت، ميزان تجمع آنتوسيانين 

يابد. در پژوهش حاضر نيز کاهش محتواي  کاهش مي

هر دو تيمار پاکت سفيد و سبز مشاهده آنتوسيانين در 

آخر  ۀد. ساخت و تجمع آنتوسيانين در چند هفتش

بودن نور  دهد که در اين زمان در دسترس رسيدن رخ مي

بيروني پاکت  ۀاهميت زيادي دارد. در پژوهش حاضر، الي

سبز در زمان يک ماه قبل از برداشت، برداشته  ۀدوالي

رسيدن  سببنوعي  د بهرنگ بو زيرين که قرمز ۀشد و الي

 ,.Arakawa et alد )شنور الزم براي تجمع آنتوسيانين 

 ةها به انداز (. اما با توجه به اينکه در اين تيمار ميوه1994

کافي رشد نکرده بودند و تجمع قند کافي نداشتند 

(Taiz & Zeiger, 2006رنگ )  گيري و تجمع آنتوسيانين

ن در مقايسه با درستي رخ نداد و کاهش آنتوسياني به

 شاهد مشاهده شد.

 
 انار رقم رباب نيريز ةهاي شيميايي ميو گذاري بر ويژگي تأثير پاکت. 5  جدول

آنتوسيانين کل 

 گرم/گرم( )ميلي

اکسيداني  ظرفيت آنتي

 )درصد بازدارنگي(

 فنل کل

 ليتر( گرم/ )ميلي
pH 

 مواد جامد محلول

 بريکس( ۀدرج )
 تيمار

87/4 a 3/73  b 3533 a 14/1  a 16/34  a شاهد 

73/4  b 3/86  a 3185 b 16/1  a 73/34  a پاکت سفيد 

73/4 b 3/61  c 3177 b 36/1  b 15/33  b پاکت سبز 

 .استبا استفاده از آزمون دانکن  درصد 4ها در سطح احتمال  دار بين آنااختالف معن نبود ةدهند حروف همسان در هر ستون نشان
 

سوختگي  سبز آفتاب هاي سفيد و کار بردن پاکتبه

هاي  داري کاهش داد. درصد ميوهاطور معن ها را به ميوه

سوخته با استفاده از هر دو پاکت  هاي آفتاب داراي لکه

سفيد و سبز کاهش يافت. همچنين کمترين شدت و 

سوختگي در تيمارهاي پاکت سفيد  مساحت سطح آفتاب

داري با هم او پاکت سبز مشاهده شد که اختالف معن

  (.4 شتند )جدولندا

هاي  هاي کوچک تا لکه وهش حاضر وجود لکه در پژ

هاي داراي  درصد ميوه ۀسوخته در محاسب بزرگ آفتاب

سوخته در نظر گرفته شد. به همين دليل در  هاي آفتاب لکه

 درصد 43گذاري شده نيز نسبت باالتر از  هاي پاکت ميوه

دت و سوختگي مشاهده شد. اما با در نظر گرفتن ش آفتاب

سوخته، تأثير بسيار مثبت استفاده از  مساحت سطح آفتاب

 Yaziciد. شييد أسوختگي ت ها براي کاهش آفتاب اين پاکت

& Kaynak (2009aآفتاب )  سوختگي در انار را براساس

شدن با نکروز  اي شدن، قهوه اي شدت آن به سه حالت قهوه

ه بندي کردند که دماي سطح ميو شدن تقسيم سياه و سياه

هاي مضر تشعشع  حاصل از تشعشع و همچنين اشعه

 Schraderتوانند روي ايجاد آن مؤثر باشند ) خورشيدي مي

et al., 2009; Yazici & Kaynak, 2009a,b). 

اگرچه در پژوهش حاضر تأثير پاکت بر دماي سطح 

گذاري  ، اما مشخص شده است که پاکتنشدميوه بررسي 

و همچنين دماي سطح تواند روي ميزان نور عبوري  مي

 (.Hofman et al., 1997ميوه مؤثر باشد )

 
 سوختگي سوختگي، شدت و مساحت سطح آفتاب هاي داراي آفتاب گذاري بر نسبت ميوه تأثير پاکت .4  جدول

 انار رقم رباب نيريز

 تيمار سوختگي )درصد( هاي داراي آفتاب نسبت ميوه سوختگي شدت آفتاب سوختگي سطح آفتاب

37/4  a 44/4  a a4/84 شاهد 

3/3  b 13/3  b b1/43 پاکت سفيد 

4/3  b 55/3  b b6/44 پاکت سبز 

 .استبا استفاده از آزمون دانکن  درصد 4ها در سطح احتمال  دار بين آنااختالف معن نبود ةدهند حروف همسان در هر ستون نشان     
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تواند به نوع، جنس و همچنين تعداد  اين موضوع مي

 ,.Jia et alمرتبط باشد ) شده استفادههاي پاکت  هالي

 سبب شده . در پژوهش حاضر هر دو پاکت استفاده(2004

هاي  د. البته در مواردي لکهشسوختگي  کاهش آفتاب

سوختگي در پاکت سفيد نيز مشاهده  آفتاب ماليم  بسيار

داده راحتي تشخيص  کم بود و به شانتعدادالبته د که ش

  .شد نمي

هايي با اندازه و وزن  ار پاکت سفيد ميوهدر تيم

سوختگي کمتر  تر و آفتاب درشت ۀدان ةبيشتر، انداز

گيري کرد  توان چنين نتيجه مشاهده شدند. در کل مي

افزايش کيفيت و کاهش  سبباليه  که پاکت سفيد يک

 ۀاولي زياد ۀشود. اگرچه هزين سوختگي در انار مي آفتاب

يروي کار براي بستن ن ۀپاکت و همچنين هزين ۀتهي

با  است،استفاده از پاکت  ةکنند ها از عوامل محدود پاکت

گذاري شده  هاي پاکت توجه به کيفيت بسيار باالي ميوه

سوختگي در اين  با پاکت سفيد و همچنين کاهش آفتاب

ويژه در بخش جنوبي درخت در  تيمار، استفاده از آن به

  .تاس پذير دهي توجيه محصول ۀهاي اولي سال
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