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   دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند، ایران، ، فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، گروه باغبانیارشد آموخته کارشناسی دانش1
 ان، ایراستادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند3، ایران، دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند2

 04/10/96:  ؛ تاریخ پذیرش02/04/96: تاریخ دریافت

  1چکیده
 شدت تابش خورشیدي و دماي باال در فصول گرم ،رو  از این؛گرمسیري است انار بومی مناطق گرمسیري و نیمه :سابقه و هدف
پوشاندن  زمان تأثیر ، حاضرپژوهشاز  هدف ،بنابراین .شود هاي فیزیولوژیکی و افت کیفیت محصول می ناهنجاريموجب بروز 

 شیمیایی -یفیزیک خصوصیات بر) روشن اي قهوه و سفید (اي  پارچه هايکیسهمختلف  هايرنگ با) ماه مرداد و تیر اوایل (میوه
  .بود کب شیشه رقم انارمیوه 

  

 انجام تکرار ارچه  و تیمارپنجبا  تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در و فردوس شهرستان در آزمایش  این:ها مواد و روش
اي  کیسه قهوهبا پوشاندن ) 3، ماه تیرکیسه سفید در پوشاندن میوه با  )2 ،)بدون کیسهمیوه ( شاهد )1 ؛عبارت بودند ازتیمارها . شد

  .ماه مرداداي در  کیسه قهوهبا پوشاندن ) 5 و ماه مردادکیسه سفید در با  پوشاندن) 4 ،ماه تیرروشن در 
  

 در)  درصد2/56( ترکیدگی درصد ترین بیش که طوري به ،شد میوه ترکیدگی کاهش موجب پوشاندن میوه داد نشان نتایج :ها یافته
. شد مشاهده ) درصد03/7( شده بودند،  هاي سفید در مردادماه پوشانده که با کیسه ییها میوه درمیزان  ترین کم و شاهدهاي  میوه

 که طوري به داد، نشانهاي بدون کیسه میوه به نسبت داري معنی افزایش شده  هپوشاند هايمیوه در آریل شدن اي قهوه درصد
 هاي میوه در ترین کم و)  درصد13/20( شده بودند  هاي سفید در مردادماه پوشاندهکه با کیسه هایی میوه در آن میزان ترین بیش

 و پوست تازه وزن ،میوه آب چگالی و محج وزن، بر داري معنی اثر میوه پوشاندن. مشاهده گردید)  درصد66/1( کیسهبدون 
 و وزن بر پوشاندن میوه زمان اما نداشت) شاهد (نشده هپوشاند هاي میوه به نسبت شده   پوشانده هاي میوه در پوست ضخامت

 ،دندشده بو هپوشاند ماهتیرهایی که در  میوه در میوه آب حجم و وزن ترین بیش که طوري به .داشت داري معنی اثر میوه آب حجم
 میزان باالترین) شاهد (نشده   هپوشاند هايمیوه. شد میوه آب آنتوسیانین میزان کاهش موجب میوه پوشاندنهمچنین . دآم دست به

  همچنین نتایج.داشتند را آنتوسیانین میزان ترین کم ،شدنده پوشاند ماهمرداددر  روشن اي قهوه کیسه  که باییها میوه و آنتوسیانین
 ايقهوه کیسه هایی که با میوه در آن ترین کم و کیسه بدون هاي میوه به مربوط اکسیدانی آنتیفعالیت  درصد ترین بیش که داد نشان

 .باشد مربوط می ، شدندهپوشاندماه در مرداد روشن

  
                                                

  fmoradinezhad@birjand.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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زارپسندي  قیمت محصول و بایابد که این امر  بهبود میوسیله کاهش میزان ترکیدگی میوه کیفیت خوب محصول به :گیري نتیجه
بنابراین نتایج   و انبارمانی پایینی دارند هستندخورده براي بازار نامناسب هاي تركاز سوي دیگر میوه. دهدآن را افزایش می

اکسیدان که  چه در این پژوهش میزان آنتوسیانین و آنتی  اگر.را کاهش دهدتا حدودي این عارضه  توانست پوشاندن میوه آزمایش،
توان با   میاما.  دماي باال و تابش کم، کاهش یافتتأثیر  تحت،شوند اي و دارویی انار محسوب می هاي تغذیه صترین شاخ از مهم

 قبل از برداشت، کیسه و همچنین تعیین زمان حذف پوشاندن میوه و زمان انجام کیسه، رنگ کیسهانتخاب مناسب و دقیق نوع 
  .دست یافت مناسباي و دارویی  یفیت تغذیه کلکهعالوه بر داشتن کیفیت ظاهري خوب و مطلوب، ب

  
  شدن آریل اي قهوه، اکسیدانی فعالیت آنتی ترکیدگی،، آنتوسیانین : کلیديهاي واژه

  
  مقدمه

و بوده  بومی ایران )Punica granatum (انار
 سراسر خشک مهین گسترده در مناطق خشک و طور به

 عمده براي طور بهانار ). 37(شود  جهان کشت می
گردد   کشت می آنمیوه آبري آریل یا خو ف تازهمصر

 ازهایی  اکسیدان، ویتامین منبع خوبی از آنتی و) 11(
این . فولیک استاسید و همچنین  A ،C ،E جمله
  دارداکسیدانی آنتیخواص  برابر چاي سبز سهمیوه، 

دلیل حضور اسید   بهآناکسیدانی  فعالیت آنتی). 46(
 پونیکاالژین، نندماآسکوربیک و ترکیبات فنلی 

ها   اسید االژیک و آنتوسیانینپونیکالین، اسید گالیک،
  ).28 (است

 اقتصادي جدي در لهأمسترکیدگی میوه یک 
است و شدت خسارت  باغبانی محصوالتاز بسیاري 

عوامل متعددي ). 34(بسته به نوع رقم متفاوت است 
خوردگی میوه هستند که شامل تغییرات  مسئول ترك

 است ارقام ، تغذیه گیاه ووهوا آبك، طوبتی خار
 استفاده از مواد شیمیایی با توجه به اثرات سوء. )24(

 ناشی از آن، یطیمح ستیزهاي و بروز خسارت
و  هاي جایگزین براي بهبود کیفیتتوسعه روش

 دیتأک، بنابراین .ها اهمیت داردمیوهکاهش ضایعات 
طمینان  اجهت ها کش آفتتر بر کاهش استفاده از  بیش

و حفاظت از  کننده مصرفاز ایمنی کارگر، سالمت 
  ).40 (است شده  داده قرار ستیز طیمح

یک روش حفاظت فیزیکی با کیسه  پوشاندن میوه
 ،ها کیفیت ظاهري میوهموجب بهبود تواند  است که می

 سموم ، برطرف کردن در برابر آفاتحفاظت
هاي فیزیکی و خسارت کاهش خسارت ،مانده باقی

بررسی منابع نشان ). 25 و 1 (شودشی از پرندگان نا
 بهبود خواص موجب  با کیسهپوشاندن میوه دهد می

 انار رقم رباب نیریز شده شیمیایی میوه وی فیزیک
شیوع با کیسه  پوشاندن میوه همچنین). 8(است 

  ) 42(انگور  مانندمحصوالتی خوردگی میوه در  ترك
هش را کاهش داده و موجب کا) 6( شلیل و

عالوه  ).47(شود  میدر ازگیل ژاپنی  یسوختگ آفتاب
 ریتأث بر کیفیت خارجی، کیفیت داخلی میوه نیز تحت

پوشاندن ، مثال  عنوان به. گیرد  قرار میپوشاندن میوه
 اسید آسکوربیک  میزانهاي کاغذ پوستکیسه با میوه

 میوه  ایندر اما میزان قند هدر میوه گواوا را افزایش داد
 با پوشاندن میوه که یحال در )5 (ش دادرا کاه

 درداري میزان قند کل  معنیطور بههاي کاغذي  کیسه
گزارش کردند  پژوهشگران ).35 (انار را افزایش داد

 رنگ قرمز پوست و میزان ، با کیسه میوهپوشاندنکه 
در مقایسه را  فوجیمواد جامد محلول میوه سیب رقم 

در مورد ). 9(دهد   کاهش میبدون کیسههاي  با میوه
 تایجن ،یفنلترکیبات میزان  برمیوه پوشاندن  اثر

که ممکن است در اثر اختالف در مختلفی وجود دارد 
ارقام، مدت زمان پوشاندن میوه، مرحله رشدي میوه 
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 شده، شرایط آب و هوایی و زمان حذف هکه پوشاند
 که غلظت  استکیسه باشد براي مثال، گزارش شده

 رقم سهاکسیدانی در هاي آنتیفعالیت ی وفنلترکیبات 
 پوشاندن میوهوسیله  به) 49(و ازگیل ژاپنی ) 48(پرتقال 

 1 گالبی رقم کانفرنسدر موردهمچنین . کاهش یافت
 کاتچین مانندی فنلکه برخی ترکیبات است گزارش شده 

در ) 16(است  کافئیک در پوست افزایش یافته اسید و 
 روز 60ده پس از  سافنلدلیشز، غلظت رقم سیب 

). 20( و سپس کاهش یافت افزایشپوشاندن 
 با پوشاندن میوهمختلفی در خصوص اثر  هاي گزارش

ي هاشیمیایی میوه وی  در بهبود خواص فیزیککیسه
  ، )8(، انار رقم رباب نیریز )1(مثل گواوا مختلف 

اما است  ارائه شده) 25(و هلو ) 9 (2سیب رقم فوجی
با  پوشاندن میوه اثر وص پژوهشی در خصتاکنون
در انار پوشاندن هاي مختلف زمانو همچنین کیسه 
هدف از  ؛رو نیا از . است ارائه نشدهکب شیشهرقم 

 قبل از پوشاندن میوهاین مطالعه بررسی اثرات 
هاي فیزیولوژیک مانند ناهنجاريبرداشت روي 
صفات برخی  اي شدن آریل وترکیدگی و قهوه

 .استکب ه انار رقم شیشهیمیایی میوش - یفیزیک

  
  ها مواد و روش

 الگویی یک باغ در 1394این آزمایش در سال 
استان غربی  که در شمالواقع در شهرستان فردوس 

در این آزمایش، . انجام شد  قرار دارد،خراسان جنوبی
متر و   میلی17/0 به ضخامت اي سوزنی کیسه پارچه

ک ساخت شرکت تیناپ (متر  سانتی25×20اندازه 
و در دو ) اي روشنسفید و قهوه(در دو رنگ ) تهران

 )ماه ماه و اوایل مرداد اوایل تیر ( میوهزمان پوشاندن
.  مورد بررسی قرار گرفت روي میوهثیر آنأانتخاب و ت

پنج هاي کامل تصادفی با   در قالب طرح بلوكآزمایش
  تکرار و در هر تکرار4براي هر تیمار . انجام شدتیمار 

واخت، وزن مشابه و موقعیت  اندازه یکنه با میوپنج
 ،که طوري به انتخاب شدند؛  تصادفیصورت به یکسان

شمال، جنوب، ( میوه در جهات اصلی جغرافیایی چهار
و یک میوه در تاج درخت در کیسه ) شرق و غرب

 میوه ز باال و طرفینتوسط منگنه ا  و کیسهقرار گرفتند
تا زمان برداشت ها در درختان شاهد  میوه. دوخت شد

زمان با برداشت  ها هم حذف کیسه . بودندکیسهبدون 
ماه انجام  اوایل آبان در و تجاري بلوغ مرحله در ها میوه
 علوم گروه آزمایشگاه  به پس از برداشتها میوه .شد

   .شدند منتقل بیرجند، کشاورزي دانشکده باغبانی
 *a ها از نظر کیسه رنگی يها مؤلفهمشخصات 

 )درجه رنگ (˚h، )روشنایی (*L، )زردي( *b ،)قرمزي(
 ,TES-A 135 (سنج رنگتوسط ) شدت رنگ (*Cو 

Taiwan (گردید  گیري  اندازه) 1جدول(.  

  
 12.شده استفادهي ها کیسهرنگی  هاي مؤلفه مشخصات -1جدول 

Table 1. Color properties of used bags. 

  *Bag(  L*  a*  b*  h˚  C (کیسه

  Light brown  57.03  15.15  16.3  46.61  22.6  اي روشن قهوه

  White  4.62  2.41  4.62  297.5  5.21 سفید
  

                                                
1- Conference 
2- Fuji 
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 Extech( گرتوسط دیتا ال متوسط دماي روزانه
Instruments, RHT20, Humidity and 

Temperature Data logger, USA( گیري  اندازه
  همچنین تغییرات ماهانه حداکثر . )2جدول  (شد

ماه از ایستگاه  اي تیر تا آبانه دماي هوا طی ماه
  ها  کیسهدماي سطح . تهیه گردیدهواشناسی فردوس 

 Extech( يسطح میوه توسط دماسنج لیزرو دماي 
Instruments, 42500, Mini IR Thermometer, 

USA( گیري شد اندازه)  2جدول( .  
با استفاده از ترازوي  تر پوست وزن: صفات فیزیکی

 گرم 01/0با دقت ) Sartorius GE412(دیجیتال 
 با استفاده از استوانه میوه آبحجم . گیري گردید اندازه

 از نسبت وزن به حجم میوه آبمدرج و چگالی 
ضخامت پوست در چند نقطه .  محاسبه گردیدمیوه آب
 هاي مختلف پوست میوه با کولیس دیجیتال قسمتاز 

 01/0با دقت  )1478جنرال تولز آمریکا مدل (
درصد . گیري و میانگین آن محاسبه شد دازه انمتر میلی

خورده  هاي ترك میوه تعداد شمارشبا ترکیدگی میوه 
 هاي یلآراي شدن آریل از نسبت درصد قهوهو 

  .اي سالم محاسبه گردیده شده به آریل اي قهوه
طریق  ازمیوه  آبمیزان اسیدیته کل : صفات شیمیایی
 تعیین و ) نرمال1/0(کسید سدیم روتیتراسیون با هید
  بیان گردیدیدسیتریکاسحسب درصد  میزان اسیدیته بر

 رفرکتومترمواد جامد محلول با استفاده از دستگاه ). 10(
 )RF 10, 0-32 °Brix, Extech Co., USA (دستی
 20در دماي  درجه بریکس حسب برگیري و  اندازه

 میوه آبآنتوسیانین کل .  شدمحاسبه گراد سانتیدرجه 
 محیط بین دو pHستفاده از روش اختالف با ایا پوست 

جذب در این روش ). 12(گیري شد بافري اندازه
 توسط  نانومتر700 و 510هاي ها در طول موج نمونه

 )Model Unico2100, China(وفتومتر ردستگاه اسپکت
 سیانیدین بر اساس و آنتوسیانین کل قرائت گردیده

نار با استفاده  آنتوسیانین غالب اعنوان به گلوکوزاید -3
  .شد محاسبه 1رابطه از 

)1(       
MA

100DFMWA  = کل آنتوسیانین  
  

  وزن مولکولی آنتوسیانین غالب=MWکه در آن، 
 . است10درجه رقت که برابر با = DF .)مول / گرم445(

MA=که گلوکوزاید-3-  ضریب جذب مولی سیانیدین 
ها   نمونه اختالف جذب=∆A.  است900/26برابر با 

   .بین دو سیستم بافري
 با آزاد هاي یکالراد میزان مهار :اکسیدانی آنتیفعالیت 
 ).44(گیري شد   اندازهDPPH روش از استفاده

 15/0اتانولی  محلول از لیتر منظور دو میلی بدین
 یک حاوي آزمایش لوله  بهDPPHموالر  میلی
 سپس .شد اضافه میوه گیاهی آب یا عصاره لیتر میلی

ورتکس،  دستگاه با ثانیه 30 مدت به حاصل مخلوط
 در دقیقه 25 مدت به محلول سپس .مخلوط شد

 ها نمونه جذب. گردید تثبیت اتاق دماي در و تاریکی
 517 موج طول درتوسط دستگاه اسپکتوفتومتر 

نسبت مواد جامد محلول به  .شد قرائت نانومتر
د از نسبت مواد جام ،)شاخص رسیدگی(اسیدیته کل 

 . حاصل شد)TSS/TA( محلول تقسیم بر اسیدیته کل
 گالیک اسید روش از استفاده بامیوه آب کل فنل میزان

میزان جذب ). 4 (شد محاسبه سیکالتو فولین معرف و
 725 اسپکتروفتومتر در طول موجنمونه با دستگاه 

گرم   میلیحسب برو نتایج در نهایت قرائت  نانومتر
  .وزن خشک محاسبه شد گرم 100لیک در اسید گا

 آماري با و تحلیل یه تجز: ها  دادهو تحلیل یه تجز
 ,SAS) version 8 آماري افزار نرماستفاده از 

Institute Inc., Cary, USA, 1996 ( و مقایسه
 پنج در سطح LSDمیانگین با استفاده از آزمون 

 گروهی نیز براي هاي مقایس. درصد صورت گرفت
ها صورت گرفت و همبستگی هاي مختلف تیمار گروه

محاسبه ) SPSS )version 16 افزار نرمبین صفات با 
  .گردید
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  نتایج و بحث
گیري متوسط دماي روزانه در این پژوهش، اندازه

، کیسه، دماي سطح گراد یسانت درجه حسب برهر ماه 
 در بدون کیسه  شده وپوشاندههاي  دماي سطح میوه

وي صفات فیزیکی داري بر رهر دو زمان، اثرات معنی
با توجه ). 2 جدول(هاي انار نشان داد  و شیمیایی میوه

ي بین سطح گیري و مشاهده تفاوت دما به این اندازه
 و دماي بدون کیسههاي  شده با میوه پوشاندههاي  میوه

ها  کیسهمحیط تغییرات دمایی بسیاري در دماي سطح 
عالوه بر این، . هاي مختلف مشاهده شد با رنگ

 باالترین دما ماهتیردهد  هاي هواشناسی نشان می داده
 کیسهرا طی فصل رشد میوه داشته است و وجود 

توانسته دماي اطراف میوه را دچار تغییراتی نماید 
 دماي اطراف  روشناي  قهوهکیسه که صورت نیبد

نسبت به دماي  گراد سانتی درجه دهمیوه را حدود 
ه درجدو  سفید حدود کیسهافزایش و محیط 

هاي   دماي سطح میوهحال نیا با ، کاهش دادگراد سانتی
 و گراد سانتیدرجه ، دو پوشانده شده با کیسه سفید

 شش اي روشن هاي پوشانده شده با کیسه قهوه میوه
  .بود ها کیسهتر از دماي   کمگراد سانتیدرجه 

اثر با کیسه پوشاندن میوه : میوه آبحجم و چگالی 
نداشت  میوه آبو چگالی داري بر میزان حجم  معنی

   میوه آباما زمان پوشاندن بر حجم ) 3جدول (
 هاي در میوهمیوه آبحجم  که يطور به بود مؤثر

تر از  بیش) لیتر میلی71/130 (ماه تیرشده در  پوشانده
پوشاندن ). 7جدول (بود ) لیتر  میلی68/113 (ماهمرداد

فروت با کیسه کاغذي سیاه موجب افزایش  میوه گریپ
 ناشی از افزایش دما در تواند میکه ) 17( شد میوه آب

 دماي باال در  زیاداحتمالبه بنابراین ؛ کیسه سیاه باشد
ها شده و در نتیجه  کشیدگی سلول  موجب آبماه تیر

  ).21( را موجب شود میوه آبافزایش 

  
   و شده  پوشانده  انارهاي ، دماي سطح میوه، دماي سطح کیسهگراد سانتی درجه حسب بر انهدماي ماهحداکثر  میانگین -2جدول 
  .1394هاي تیر تا آبان  در طی ماه) شاهد (نشده  پوشانده

Table 2. Average of maximum monthly air temperature (ºC) for cover surface temperature and fruit surface 
temperature of covered and non-bagged pomegranate fruits (control) during the months of July to November 
in 2015.  

 دماي سطح کیسه
Bag surface temperature 

 دماي سطح میوه
Fruit surface temperature ماه  

Month 

 متوسط حداکثر دماي هوا
Average maximum air 

temperature کیسه سفید  
White bag 

 اي روشن کیسه قهوه
Light brown bag 

  
  کیسه سفید
White bag  

  اي روشن کیسه قهوه
Light brown bag 

  شاهد
Control  

  تیر
July  

36.8  34.2  46.8    32  40.8  35  

  مرداد
August  

34.7  32.8  44.5    30.6  38.5  34  

  شهریور
September  

31.4  29.2  41.3    27.4  35.3  30  

  مهر
October  

28.2  26.2  38.2    24  32.2  27  

  آبان
November  

19.1  17.2  30.1    16  24  18  

  



 1397) 2(، شماره )25(جلد هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

 144

ها نشان داد  دادهتحلیل: وزن تازه و ضخامت پوست
داري بر وزن تازه پوست و پوشاندن میوه اثر معنی

گزارش ). 3جدول (ضخامت پوست میوه انار نداشت 
فروت رقم  یپگرهاي شده که ضخامت قطر در میوه

هاي کاغذي سیاه کیسه شدند  که با کیسه1روبی
 .)17 (داري با سایر تیمارها نشان داداختالف معنی

همچنین پوشاندن میوه انار رقم رباب نیریز با کیسه 
کاغذي سبز و سفید موجب کاهش ضخامت پوست 

 پوشاندن میوه، تبخیر و تعرق  زیاداحتمالبه ). 8(شد 
تواند در دهد که میسطح پوست میوه را کاهش می

   .افزایش ضخامت پوست دخیل باشد
دهد که مقایسه میانگین تیمارها نشان می: ترکیدگی

داري بر درصد ترکیدگی  عمل پوشاندن میوه اثر معنی
که درصد ترکیدگی در طوريها داشت، به میوه
رنگ کیسه اثر . شده کاهش یافت هاي پوشانده میوه

شده  هاي پوشانده ر درصد ترکیدگی میوهداري ب معنی
هاي   میوهنداشت اما زمان پوشاندن بر درصد ترکیدگی

که پوشاندن  يطور به) 7جدول (شده مؤثر بود  پوشانده
 63/38(تري  ماه درصد ترکیدگی بیشمیوه در تیر

ماه هاي پوشانده شده در مردادرا نسبت به میوه) درصد
پوشاندن میوه . به خود اختصاص داد)  درصد72/7(

که  يطور بهموجب کاهش درصد ترکیدگی شد، 
هاي  در میوه)  درصد2/56(ترین درصد ترکیدگی  بیش

 هاي در میوه)  درصد03/7(ترین میزان  شاهد و کم
ماه مشاهده شد شده با کیسه سفید در مرداد شاندهپو
دهد که پوشاندن بررسی منابع نشان می). 4جدول (

میوه شیوع ترکیدگی را در شلیل و لیچی کاهش داده 
وهش ژها با نتایج این پ که این یافته) 30 و 6(است 

 دما و خصوص شرایط محیطی به. طابقت داشتم
در القاي ترکیدگی میوه مؤثر هستند رطوبت نسبی 

تابش شدید در طی یک روز عامل که  طوري  به)35(
 ).27(خصوص در ترکیدگی میوه انار است  مهمی به

  ترکیدگی میوه در انار ناشی از شدت فشار حاصل 
                                                
1- Ruby 

 ).49( است   شدهدهیکشها در پوست  از توسعه آریل
 پوشاندن میوه با حفظ رطوبت در  زیاداحتمالبه 

اطراف میوه کیسه شده و جلوگیري از برخورد مستقیم 
تواند در کاهش  بادهاي شدید و داغ به پوست میوه می

در پژوهش حاضر، افزایش . این عارضه مؤثر باشد
شده در تیرماه  هاي پوشاندهمیزان ترکیدگی در میوه

اند ناشی از دماي باالي روزانه تو ماه مینسبت به مرداد
همچنین با توجه به درصد . و تنش ناشی از آن باشد

 گونه نیاماه تر تیرماه نسبت به مرداد ترکیدگی بیش
 این عارضه  زیاداحتمالبه شود که  استنباط می

بت خاك و رطوبت دلیل نوسانات رطو تواند به می
خصوص در زمان رشد سریع میوه  به) 23(نسبی هوا 

ها در این دوره به  ها که حساسیت میوهآریلو 
  ). 45(تر است، رخ داده باشد  هاي محیطی بیش تنش
ها نشان داد که  مقایسه میانگین:آریل شدن اي قهوه

شدن  اي داري بر درصد قهوه پوشاندن میوه اثر معنی
 که طوري به) 4جدول (شده داشت   هاي پوشانده آریل میوه

هاي پوشانده شده افزایش  وهشدن در می اي درصد قهوه
داري بر درصد  رنگ کیسه، اثر معنی). 4جدول (یافت 

ها نداشت اما زمان پوشاندن  شدن آریل میوه اي قهوه
شدن آریل داشت  اي داري بر درصد قهوه میوه اثر معنی

)  درصد11/16(شدن  ايماه درصد قهوهمردادو 
نشان داد )  درصد9(ماه تیرتري را نسبت به  بیش

دهد پوشاندن اثرات بین تیمارها نشان می). 7جدول (
شود  شدن آریل می اي میوه موجب افزایش درصد قهوه

هاي کیسه سفید ترین میزان در میوه که بیش طوري به
هاي  ترین میزان در میوه و کم)  درصد13/20(ماه  مرداد

). 4جدول (دست آمد  به)  درصد66/1(بدون کیسه 
ها در مرداد  داد حساسیت میوه نشان نتایج این پژوهش

که بعد از  طوري تر بوده است به به پوشاندن میوه بیش
هاي  شدن در میوه اي ترین میزان قهوه تیمار شاهد کم

. ماه مشاهده شدتیرشده با کیسه سفید در  پوشانده
شدن آریل  اي نتایج نشان داد همبستگی منفی بین قهوه
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مطالعات . رد وجود دا)=R2 -52/0**(و آنتوسیانین 
دهد  شدن آریل نشان می اي گسترده در خصوص قهوه

 پایه مانندتأثیر عوامل مختلفی  که این عارضه تحت
ژنتیکی، هرس، فصل رشد، اندازه میوه، زمان برداشت 

توانند عامل  نمیها آناما ) 18(گیرد و رقم قرار می
شدن آریل در انار به  ايقهوه. شمار آیند  بهجادکنندهیا

رت اکسیداتیو باالي غشاها که منجر به افزایش خسا
اکسیداز و فنلهاي خاصی مثل پلیفعالیت آنزیم
 مشابه، طور به. شودگردد، نسبت داده میپراکسیداز می

شدن آنزیمی در لیچی، گالبی و سیب به  اي قهوه
اکسیداز و پراکسیداز نسبت داده شده است  فنل پلی

کند  افزایش پیدا می تقاضا براي قند زمانی که). 29(
هاي میوه ها در بین آریلعلت رقابت داخلی آریل به

ها  آید، تعداد کمی از آریل توزیع نامناسبی به وجود می

سمت تخریب  ممکن است با تمایل به چروك شدن به
در . غشاي سلول و نشت محتویات سلولی پیش روند

ز اکسیداز و پراکسیدافنل یپلهایی مثل این زمان آنزیم
اي  هاي قهوه و تولید کوئینونکنندها عمل می روي فنل
شود  شدن آریل مشاهده می ايکند و قهوهرنگ می

آنتوسیانین یکی از ترکیبات فنلی است که ). 18(
 میزان آنتوسیانین. شودها پلیمریزه میوسیله این آنزیم به
دهد  شدن آریل را کاهش می اي داري قهوه  معنیطور به

 ).41(شود  جه منجر به کاهش شدت رنگ میکه در نتی
 شدن اي در این بررسی، همبستگی منفی که بین قهوه

دهد  میوه وجود داشت نشان می آریل و آنتوسیانین آب
افزایش میزان آنتوسیانین موجب کاهش عارضه 

  . شود شدن آریل می اي قهوه

  
 .کب انار رقم شیشهیزیکی صفات ف  اثر پوشاندن میوه با کیسه برمیانگین مربعات -3 جدول

Table 3. Mean squares effect of covering fruit with bag on physical properties of pomegranate fruit cv. Shishe-kab. 

  منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 
 آزادي 

(df) 

  حجم
 میوه آب

Juice 
volume 

چگالی 
  همیو آب

Juice 
density 

وزن تازه 
  پوست

Peel fresh 
weight 

ضخامت 
  پوست
Peel  

thickness 

ترکیدگی 
Cracking 

 شدن اي قهوه
Browning 

  بلوك
Block 

3 529.80ns 0.0001ns 265.92ns 0.4302ns 128.44ns 28.98ns 

  تیمار
Treatment 4 165.05ns 0.0001ns 491.56ns 0.829ns 1908** 182.48* 

  خطا
Error 

12 383.37 0.0003 276.95 0.4859 248.2 9.27 

  )درصد (ضریب تغییرات
CV 

 16.90 1.65 12.29 20.21 42.89 29.36 

  مقایسات گروهی
Orthogonal functions 

   در مقابل شاهدپوشاندن میوه
Covering against control 1 557.83ns 0.00001ns 395.29ns 1.14ns 1151* 379.32** 

  اثر کیسه
Effect of bag 

1 5.34ns 0.005ns 136.83ns 0.44ns 505.35ns 25.5ns 

  اثر زمان
Effect of time 

1 1160.25* 0ns 510.42ns 1.41ns 5337** 202.06* 

 . داري و عدم معنی% 5، %1دار در سطح  ترتیب معنی  بهns و *، **
**, *, ns respectively significant in 1% and 5% and not significant.  
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   .کب انار رقم شیشهمیوه  فیزیکی وصیاتخص  میوه برپوشاندناثر  -4 جدول
Table 4. Effect of covering fruit on physical properties of pomegranate fruit cv. Shishe-kab. 

  تیمار
Treatment  

  )ml (میوه آب حجم
Juice volume 

  همیو چگالی آب
Juice density 

  وزن 
 )g (تازه پوست

Peel fresh 
weight 

 ضخامت پوست
)mm( 

Peel 
thickness 

   (%)ترکیدگی
Cracking 

شدن  اي قهوه
  (%)آریل

Aril 
browning 

P-value  0.784 0.788 0.74 0.212 0.0007 0.016 

 شاهد
Control 

109 a 1.07 a 144.25 a 2.97 a 56.2 a 1.66 c 

 ماهتیردر کیسه سفید 
White bag in July 

132 a 1.06 a 116.97 a 3.24 a 44.96 ab 7.5 bc 

 ماهتیردر اي روشن  کیسه قهوه
Light brown bag in July 

129.43 a 1.07 a 138.01 a 3.29 a 32.32 b 10.49 bc 

 ماهمرداددر کیسه سفید 
White bag in August 

113.56 a 1.06 a 143.46 a 3.55 a 7.03 c 20.13 a 

 ماهمرداددر اي روشن  کیسه قهوه
Light brown bag in August 

113.81 a 1.07 a 134.11 a 4.17 a 8.43 bc 10.08 ab 

   .دار ندارند  در سطح یک درصد اختالف معنیLSD آزمون بر اساس با حروف مشترك در هر ردیف در هر شاخص، ها یانگینم
Means followed by same letters in each column are not significantly different based on LSD at the 1% level of probability. 

  
  .کب انار رقم شیشهمیوه  شیمیایی خصوصیات بر پوشاندن میوهتیمار میانگین مربعات  -5جدول 

Table 5. Mean squares of covering fruit on chemical properties of pomegranate fruit cv. Shishe-kab.  

  منابع تغییرات
Sources of changes 

درجه 
 آزادي 

(df) 

مواد جامد 
   محلول

Total soluble 
solids 

  اسیدیته 
   تیتر قابل

Titratable 
acidity 

TSS/TA 
  فنل کل 
Total 

phenols 

  آنتوسیانین 
Anthocyanin 

فعالیت 
   اکسیدانی آنتی

Antioxidant 
activity 

  بلوك
Block 

3 0.79ns 0.004ns 4.73ns 4.551ns 7.13ns 30.16ns 

  تیمار
Treatment 4 1ns 0.010ns 30.5 1.478ns 98.49** 1913.92** 

  خطا
Error 

12 0.935 0.004 10.19 0 10.75 24.84 

  )درصد (ضریب تغییرات
CV 

 5.57 11.17 11.37 1.39 19.29 12 

  مقایسات گروهی
Orthogonal functions 

   در مقابل شاهدپوشاندن میوه
Covering against control 1 0.07ns 0.021ns 41.63ns 2.178ns 218.82** 6535.9** 

  اثر کیسه
Effect of bag 

1 0.23ns 0.009ns 1.31ns 2.89ns 128.42** 1113.8** 

  اثر زمان
Effect of time 

1 1.005ns 0.011ns 36.99ns 4.22ns 41.57ns 3.49ns 

 . داري و عدم معنی% 5، %1دار در سطح  ترتیب معنی  بهns و *، **
**, *, ns respectively significant in 1% and 5% and not significant.  
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  .کب انار رقم شیشهمیوه  شیمیایی اثر پوشاندن میوه بر خصوصیات -6جدول 
Table 6. Effect of covering fruit on chemical properties of pomegranate fruit cv. Shishe-kab. 

  تیمار
Treatment  

مواد جامد 
  )Brix°(محلول 

Total soluble 
solids  

اسیدیته 
  (%)تیتر  قابل

Titratable 
acidity 

TSS/TA 
(%) 

  فنل کل 
)mg.100g-1(  

Total phenols 

آنتوسیانین 
)mg.l-1(  

Anthocyanin 

فعالیت 
 (%)اکسیدانی  آنتی

Antioxidant 
activity 

P-value  0.413  0.135  0.062 0.401  0.001  0.001  

 شاهد
Control 

17.21 a 0.69 a 25.17 a 0.084 a 23.61a 78.5 a 

 ماهتیردر کیسه سفید 
White bag in July 

17.33 a 0.59 a 28.97 a 0.083 a 20.35 ab 41.57 b 

 ماهتیردر اي روشن  کیسه قهوه
Light brown bag in July 

17.9 a 0.56 a 31.64 a 0.083 a 13.55 c 25.81 c 

 ماهمرداددر کیسه سفید 
White bag in August 

17.64 a 0.60 a 29.17 a 0.083 a 16 bc 41.73 b 

 ماهمرداددر اي روشن  کیسه قهوه
Light brown bag in August 

16.58 a 0.66 a 25.35 a 0.082 a 11.46 c 24.1 c 

   .دار ندارند  در سطح یک درصد اختالف معنیLSDها با حروف مشترك در هر ردیف در هر شاخص، بر اساس آزمون  یانگینم
Means followed by same letters in each column are not significantly different based on LSD at the 1% level of probability. 

  
تیتر، نسبت مواد  مواد جامد محلول، اسیدیته قابل

تجزیه  :تیتر و فنل کل جامد محلول به اسیدیته قابل
داري  ثر معنی نشان داد پوشاندن میوه اها دادهواریانس 

تیتر، نسبت مواد  بر مواد جامد محلول، اسیدیته قابل
تیتر و فنل کل نداشت  جامد محلول به اسیدیته قابل

 نیز نشان پژوهشگرانمطالعات سایر ). 5جدول (
کند که عموماً  محیطی را ایجاد میپوشاندندهد که  می

 و E، ویتامین Cموجب کاهش میزان، ویتامین 
گزارش شده ). 32(شود تر میوه میتی اسیدیته قابل

تیتر  که پوشاندن میوه با کیسه میزان اسیدیته قابلاست 
. است را کاهش داده) 16(و گالبی ) 3(در میوه سیب 

همچنین پوشاندن میوه انار رقم رباب نیریز با پاکت 
کاغذي سبز موجب کاهش مواد جامد محلول و فنل 

 از ترکیبات تري پوشاندن میوه میزان کم). 8(کل شد 
تر  ها و اسیدهاي آلی در بیش  قندها، فنلفنلی مانند

  ).25(کند هاي هلو هدایت می واریته
 اثر پوشاندن میوهاین مطالعه نشان داد که : آنتوسیانین

داري در سطح یک درصد بر میزان آنتوسیانین  معنی

 پوشاندنزمان ). 5جدول (شده داشت   پوشاندههاي  میوه
رنگ بر میزان آنتوسیانین نداشت اما داري معنیاثر 

میزان آنتوسیانین نشان در داري را   تفاوت معنیکیسه
 سفید کیسهشده با  هاي پوشاندهمیوه که طوري بهداد 
میزان آنتوسیانین را ) لیتر/ گرم میلی 17/18(ترین  بیش

) لیتر/ گرم میلی 51/12(اي روشن   قهوهکیسهنسبت به 
 مقایسه میانگین). 7 جدول(به خود اختصاص داد 

 منجر به  با کیسه میوهپوشاندن نشان داد تیمارها
 )6جدول (شود   میمیوه آبکاهش میزان آنتوسیانین 

 میزان آنتوسیانین ترین بیش هاي شاهدمیوه که طوري به
 شده با  پوشاندههايو میوه) لیتر/گرم  میلی61/23(

 وسیانینآنتترین میزان   کمماهتیردر  اي روشن  قهوهکیسه
 پوشاندن میوهدهد  بررسی منابع نشان می .را داشتند

سفید و سبز موجب کاهش میزان کاغذي  کیسهبا 
که با ) 8(آنتوسیانین در میوه انار رقم رباب نیریز شد 

ها   و آنتوسیانینیدهافالونوئ. نتایج ما مطابقت داشت
هاي معینی در پاسخ به عوامل محیطی مختلف در زمان

اي، آفات و حشرات، نور، تابش تغذیه تنش مانند
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UVسنتز هاي خاصی، دما و زخمی شدن در بافت 
 میزان این ترکیبات به حال ینا با). 7(د نشو می

. یابند، بستگی داردشرایطی که گیاهان در آن رشد می
 حساسیت میوه به پوشاندن میوه  معتقدندپژوهشگران

 زمانی که دهد و سنتز آنتوسیانین را نور را افزایش می
ها برداشته شدند و در معرض ها از روي میوه کیسه

مطالعات اولیه ). 22(کند نور قرار گرفتند، تحریک می
توسعه رنگ از  سیب پوشاندن میوه نشان داده است که

از  پوشاندن جلوگیري کرد به این علت که شدت بهمیوه 
 مورددریافت نور توسط میوه که براي سنتز آنتوسیانین 

ها  کیسه عموماً، اگر ).38 (کند جلوگیري می، استیازن
ها برداشته شود، این در زمان برداشت از روي میوه

احتمال وجود دارد که میوه توسعه رنگ ضعیفی را به 
 روز قبل از 3- 7ها کیسه اگر که یحال درنمایش بگذارد، 

 به احتمال زیادزمان برداشت میوه حذف شود، میوه 
 هاي تري را نسبت به میوهجذابتوسعه رنگ بهتر و 

عالوه بر این، ). 19( خواهد داشت کیسهبدون 
ها  ننی آنتوسیا بر سنتز و تجمعمؤثرتغییرات دمایی نیز 

دماهاي پایین تجمع آنتوسیانین را  ،که طوري به است
 دماهاي باال غلظت رنگدانه که یحال دردهد افزایش می

رارتی  سفید جذب حکیسه). 43(دهد را کاهش می
  در مقایسه ) پوشاندن میوهدر هر دو زمان (تري  کم
  هایی که در  داشت و میوه روشناي قهوهکیسهبا 

تري نسبت به   سفید قرار داشتند دماي کمکیسه
   )2جدول  ( داشتند روشناي  قهوهکیسههاي  میوه

 میوه آبدهد میزان تولید و تجمع آنتوسیانین  میکه نشان 
از طرفی .  قرار گرفته است این دماهاتأثیر تحت

 بیان کردند عدم سنتز آنتوسیانین در پژوهشگران
تواند ها میشده در بسیاري از میوه پوشاندههاي  میوه

بنابراین وجود ؛ )15(دلیل عدم حضور نور باشد  به
موجب کاهش تولید و روشن اي   قهوهکیسهسایه در 

  با اینشده پوشاندههاي  تجمع آنتوسیانین در میوه
  .شد کیسه

دهد درصد   نتایج نشان می:اکسیدانی یآنتفعالیت 
شده  پوشاندههاي  اکسیدانی در میوه ترکیبات آنتی

جدول (داري نشان داد  نسبت به شاهد تفاوت معنی
داري بر درصد ترکیبات معنیزمان پوشاندن اثر ). 5

 بر مؤثر رنگ کیسه که یحال در نداشت اکسیدانی آنتی
 درصد  کیسه سفیدکه طوري به بود همؤلفتغییرات این 

را  تري بیش)  درصد65/41 (اکسیدانی آنتیترکیبات 
خود به )  درصد96/24(اي روشن  نسبت به کیسه قهوه

مقایسه میانگین تیمارها نشان ). 7جدول (اختصاص داد 
داد که پوشاندن میوه منجر به کاهش درصد ترکیبات 

که در طوري به). 6جدول (میوه شد  آب اکسیدانی آنتی
  و )  درصد75/79(هاي بدون کیسه باالترین  میوه

 ماهتیر  درايکیسه قهوهشده با  پوشاندههاي  در میوه
در این پژوهش، . مشاهده شد)  درصد22/24 (ترین کم

اکسیدانی با  همبستگی مثبتی بین درصد ترکیبات آنتی
  . وجود داشت)= 77/0R2**(آنتوسیانین 

پوشاندن میوه بر فعالیت  بیان کردند پژوهشگران
 و  جوبراي مثال. استها مؤثر  اکسیدانی میوه آنتی

ترکیبات   غلظتند، کردگزارش )1995(همکاران 
 روز 60تا  1یشزدلمیوه سیب رقم فنلی با پوشاندن 

 .)20(یافت کاهش  ازآن پسروند افزایشی داشت و 
 که غلظتند گزارش کرد )2010(همکاران   وزو

اکسیدانی  فالونوئیدها و فعالیت آنتی فنلی و ترکیبات
 پوشاندن میوه کاهش وسیله هدر میوه ازگیل ژاپنی ب

) 1393(همچنین احتشامی و همکاران ). 49(یافت 
هاي انار  در میوه اکسیدانی آنتی گزارش کردند فعالیت

 و در سفید افزایش کیسه کاغذي رقم رباب نیریز با
پژوهش حاضر  نتایج .یافت کاهش سبز کیسه هاي میوه

ترکیبات فنلی دومین . با این نتایج مطابقت دارد
اکسیدان عمل  یآنت عنوان به که هستندهایی  متابولیت

هاي  حافظت گیاه در برابر بیماريم موجب کنند و می
تواند همچنین  پوشاندن میوه می. گردند مختلف می

                                                
1- Delicious 



  و همکارانسرکمی  فرزانه حامدي
 

 149

 اکسیدانی هاي آنتی روي غلظت ترکیبات فنلی و فعالیت
تنش دماي باال در گیاهان منجر  ).39(باشد میوه مؤثر 

شود که تنش  هاي آزاد اکسیژن میبه تولید رادیکال
گیاهان از خودشان ). 26(شود اکسیداتیو را موجب می

هاي آزاد اکسیژن توسط در برابر اثرات سمی رادیکال
 گلوتاتیون، مانندهایی  هاي اکسیداتیو یا متابولیت آنزیم

توانند اکسیژن وتنوئید که میاسید آسکوربیک و کار
). 36 و 26(کنند  ي کنند محافظت میآور جمعآزاد را 

  گیاهی وساز سوختاکسیدانی در  هاي آنتیمیزان متابولیت
در . هاي محیطی است به تنشها آنمتناسب با پاسخ 

یمی خودتنظ یک سیستم سوخته آفتابپوست سیب 
اي آزاد ه اکسیدانی در پاسخ به افزایش رادیکال آنتی

اند، وجود  اکسیژن که توسط دما و نور باال ایجاد شده
اکسیدانی در دماي باال  کاهش ظرفیت آنتی). 2(دارد 

دلیل مصرف بخش زیادي از ترکیبات   بهبه احتمال زیاد
). 14(هاي آزاد است اکسیدانی در دفاع از رادیکال آنتی

اکسیدانی است که داراي آنتوسیانین یک ترکیب آنتی
انسیل حفاظتی در گیاهان در برابر شرایط نامساعد پت

که با توجه به همبستگی که با ) 13(محیطی است 
اکسیدانی دارد با کاهش آن در شرایط  فعالیت آنتی

اکسیدانی نیز کاهش پوشاندن، میزان فعالیت آنتی
هاي پوشانده شده با یابد و این کاهش در میوه می

نور کم و دماي باال اي روشن که در شرایط  کیسه قهوه
  .تر از کیسه سفید بود قرار داشتند، بیش

  
  .کب شیمیایی میوه انار رقم شیشه -ی بر خصوصیات فیزیکپوشاندن میوه و زمان کیسه رنگ اثر -7جدول 

Table 7. Effect of bag color and fruit covering time on physicochemical properties of pomegranate fruit cv. 
Shishe-kab. 

 رنگ کیسه
Bag color 

 زمان پوشاندن میوه 
Covering time صفات  

Attributes 
P-value   سفید 

White 
 اي روشن قهوه

Light brown 

 
P-value   تیر 

July 
 مرداد 

August 
  )ml (میوه آبحجم 

Juice volume 0.948 122.78 b 121.62 b  0.024 130.71 a 113.68 b 

 (%)ترکیدگی 
Cracking 0.243 12.5 a 22.5 a  0.005 38.63 a 7.72 b 

 (%)شدن آریل  يا قهوه
Aril browning  

0.541 13.82 a 11.29 a  0.0187 9 b 16.11 a 

  ) mg.l-1(آنتوسیانین 
Anthocyanin 

0.001 18.18 a 12.51 b  0.344 16.96 a 13.73 a 

  (%) اکسیدانی  فعالیت آنتی
Antioxidant activity 

0.001 41.65 a 24.96 b  0.195 32.84 a 33.77 a 

   .دار ندارند  در سطح یک درصد اختالف معنیLSDها با حروف مشترك در هر ردیف در هر شاخص، بر اساس آزمون  یانگینم
Means followed by same letters in each column are not significantly different based on LSD at the 1% level of probability. 

  
  گیري نتیجه

 یک روش سالم است که اثرات پوشاندن میوه
فیزیولوژیکی مفیدي را بر خصوصیات میوه بر جاي 

   بودن بر ینههزبا توجه به این روش اگرچه . گذارد می

   است رو روبههایی  و نیروي کار باال با محدودیت
 بودن روش، برخی به سالمبا توجه ، حال ینا با

هاي  کیسه خصوص بهها  کیسه استفاده از هشگرانپژو
 در این پژوهش اگرچه. اند کاغذي را سودآور دانسته
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 که از یاناکسید آنتیفعالیت میزان آنتوسیانین و 
اي و دارویی انار  هاي تغذیه  شاخصینتر مهم

 دماي باال و تابش کم، تأثیر  تحت،شوند محسوب می
ناسب و دقیق نوع توان با انتخاب م کاهش یافت اما می

به احتمال   وپوشاندن میوه و زمان کیسه، رنگ کیسه
 قبل از برداشت، عالوه کیسهتعیین زمان حذف  زیاد

و مطلوب، به بر داشتن کیفیت ظاهري خوب 
از  .اي و دارویی دست یافت ترین کیفیت تغذیه بیش

 کیفیت خوب محصول، قیمت و سوي دیگر

کاهش ضایعات  .دهد بازارپسندي آن را افزایش می
 خورده تركهاي  میوه کاهش جمله ازپس از برداشت 

ند  هستو براي بازار نامناسبانبارمانی پایینی دارند که 
  با استفاده از  باغداران است که هاي یکی از دغدغه

در   درصدي17/49 با کاهش توان میاین تکنیک 
با کیسه رنگ سفید هاي انار کیسه شده  ترکیدگی میوه

 و یدکنندگانتولافزایش درآمد شاهد، موجب نسبت به 
   .گردید ضایعات همچنین کاهش چشمگیر
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