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اناردو رقم کمی و کیفیتاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهاي 

4، محمود شور3، علی تهرانی فر2، بهرام عابدي1سیده فاطمه متولیان

گروه علوم باغبانی، استاد-3. استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی، مشهد-2دانشجوي کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی، مشهد. -1
دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی، مشهد-4دانشگاه فردوسی ، مشهد. 

abedy@um.ac.ir*نویسنده مسئول: 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر محلولپاشی تیمارهاي ارگانیک بر روي دو رقم شیرین پوست سفید و شـیرین پوسـت قرمـز در شهرسـتان     
%)، محلول 3/0% ، کلسیم کلرید (5شامل کائولن با غلظت تحقیقایندرمطالعهموردفاکتورهايمهدیشهر استان سمنان صورت گرفت. 

100%) و شاهد(محلولپاشی با آب مقطر) بود. تیمار هاي محلولپاشی بر درصد ترکیدگی، وزن 25لوئه ورا(%)، محلول ژل آ5/0ساکارز (
دانه در تیمار کائولن و در رقم پوست قرمز 100دانه، ارتفاع به قطر میوه و مواد جامد محلول اثر معنی داري را نشان دادند. بیشترین وزن 

رنگ رقم پوست قرمز را بهبود بخشد.مشاهده شد. تیمار کلرید کلسیم توانست

رقم پوست قرمز، رقم پوست سفید، ارگانیک:هاکلیدواژه

مقدمه

ايناحیهدرمیالدازقبلسال2000حدودباراولینواستایرانبومیpunicaceaeيخانوادهازpunica granatumعلمینامباانار
. کندرشدبیابانیشرایطدراستقادروبودهمقاومسرماوخشکیشوري،بهگیاهاین. )2002آنونیموس،(استگردیدهکشتایراناز

در این پدیده می تواند ناشی از عدم تعادل رطوبت در میوهترکیدگی میوه یکی از اختالالت فیزیولوژیکی درختان میوه انار می باشد.
که به منظور کاهش یترکیباتاز.)2010،(عبد الرحماندرختانی که پس از دوره طوالنی خشکی آبیاري سنگین می شوند اتفاق می افتد.

محققان دریافته اند که استفاده از نمکهاي کلسیمی و شکر می ترك خوردگی در میوه ها استفاده شده است نمک و شکر می باشد.
.)1390(اولیایی و امامیان)2008(بورتوم، طریق کوتیکول گیالس کمک کندل اسمزي و جذب آهسته آب باران از تواند به تعادل پتانسی

مناسبترکیبیکلذاوباشدمیمحیطیزیستمخرباثراتفاقدوآلومینیومسیلیکاتحاويرنگسفیدمعدنیمادهیککائولن 
رازمند و که می تواند در کاهش آفتاب سوختگی و ترکیدگی انار موثر باشد (فباشدمیآفاتتلفیقیمدیریتبرنامهجهتمطمئنو

پوششجزوژلاز ترکیبات سالم دیگر براي حفظ کیفیت میوه استفاده از ژل آلوئه ورا می باشد. )2010،عبدالرحمان(،)1390،همکاران
مقابل درحفاظتیيالیهزیرهايمحافظت سلولمحصول،رويحفاظتیيایجاد الیهنظیرخصوصیاتیدارايوبودهارگانیکهاي

هاو روزنهعدسکهارويپوششایجادطریقمیوه ازپوستازگازهاعبورسرعتمیوه، کاهشآباتالفکاهشمکانیکی،صدمات
مطالعه تاثیر محلولپاشی هدف اصلی از این پژوهش . )2013بالبونتین و همکاران،(ست. ااطراف محصولاتمسفرنتیجه تغییردرو

بر ترکیدگی و خصوصیات کمی و کیفی دو رقم انار پوست سفید و پوست قرمزدر هفته قبل از برداشت میوه  10تا 9ترکیبات سالم 
.منطقه مهدیشهر استان سمنان می باشد
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مواد و روشها
در شهرستان مهدیشهر استان واقع داراي دو رقم شیرین پوست سفید و شیرین پوست قرمز يانارباغدر2014سالدرحاضرتحقیق

تصادفیکاملبلوکهايطرحقالبدرصورت فاکتوریلبهآزمایش.گردیداجرا2×3ساله و با فاصله کشت  18سمنان با درختان انار 
%)، محلول ساکارز 3/0% ، کلسیم کلرید (5شامل کائولن با غلظت تحقیقایندرمطالعهموردفاکتورهاي.انجام شدتکرارسهدر

ماه پس از 3مرتبه که اولین نوبت 4%) و شاهد(محلولپاشی با آب مقطر) بود. تعداد دفعات محلولپاشی 25%)، محلول ژل آلوئه ورا(5/0(
.شدندیکبار آبیاريروزدههرغرقابیصورتبهدرختانروز محلولپاشی تکرار شد.15مرداد) بود و تا زمان برداشت هر 15تمام گل(

درختانازمهرماه درمیوه ها.انجام گرفتیکنواختبصورتمیوهنموورشدمراحلدردرختاننگهداريعملیاتکلیههمچنین
ترکیدگی تعداد کل میوه براي محاسبه درصد .شدندمنتقلمایشگاهآزبهکیفیوکمیخصوصیاتبراي اندازه گیريوشدهبرداشت

ت فیزیوشیمیایی مورد بررسی شامل صفا. هاي هر درخت و تعداد انارهاي ترکیده درخت شمارش و درصد ترکیدگی محاسبه شد
به ارتفاعو نسبت دانه و100وزن و صفات مورفولوژیک شامل اسیون، میزان کل مواد جامد محلول میزان کل اسیدیته قابل تیتررنگ، 

با استفاده از نرم افزار هاشاخصاندازه گیريازحاصلداده هايتجزیه.مورد بررسی قرار گرفتمیوه و درصد دانه سفیدي میوهقطر
JMP8نرمازبا استفادهنیزمربوطهجداولوشدانجام%5احتمالسطحها توسط آزمون توکی دردادهمیانگینمقایسه.گرفتانجام

گردید.رسماکسلافزار

نتایج و بحث

. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده انار بر اساس میانگین مربعات1جدول 

رنگ اسیدیته قابل 
تیتراسیون

مقدارمواد 
جامد 
محلول

نسبت ارتفاع 
به قطر میوه

100وزن 
دانه

درصد دانه 
سفیدي

درصد 
ترکیدگی

درجه آزادي منبع 
تغییرات

**0,34 **0,84 1,401 0,0009 **888,67 *431,04 34,21 1 رقم

0,02 0,008 *5,71 *0,008 *23,15 137,72 **54,53 4 تیمار 
محلولپاشی

**0,15 0,004 55,221 0,0008 *28,66 39,94 8,73 4 رقم*تیمار

ns،*،** درصد1درصد و معنی دار در سطح 5به ترتیب نشان دهنده ي عدم معنی دار ، معنی دار در سطح

بوده است بطوریکه در سطح یک درصد معنی دار نشان داد که محلولپاشی ترکیبات بر کنترل ترکیدگی )1(جدولتجزیه واریانسنتایج 
بیشترین کاربرد کائولن، کلرید کلسیم و محلول ژل آلوئه ورا به طرز معناداري باعث کاهش ترکیدگی میوه نسبت به شاهد شده است.

که ) 2010) و عبد الرحمان(1390(ین نتایج با یافته هاي فرازمند ا.)1(شکل بوده است91/9میزان درصد ترکیدگی در تیمار شاهد با
بررسی کاریرد کلسیم کلرید اب) 2013انار می شود مطابقت دارد. ووجیک و همکاران(باعث کاهش ترکیدگی نشان داد کاربرد کائولن

کلسیم کلرید به طور معناداري باعث کاهش ترکیدگی میوه می شود اما ساکارز بر ترکیدگی میوه گیالس نشان دادند که و ساکارز بر 
افزایش سطح کلسیم دیواره سلولی علت کاهش ترکیدگی در اثر کاربرد کلسیم می تواند ناشی از یدگی تاثیري نداشته است.میزان ترک
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کاهشسببوراژل آلوئههمچنین کاربرد نماید.باشد که سبب افزایش مقاومت دیواره سلولی شود و در برابر ترکیدگی مقاومت
وگردیدهسلولیيرفتن دیوارهبینازسببهاآنزیماین.شودبتاگاالکتوزیداز میوگاالکترونازپلیمتیل استراز،پکتینفعالیت
بر طبق پیشنهاد می شود علت کاهش میزان ترکیدگی مریوط یه کاهش فعالیت این آنزیم ها می باشد. شوند. میمیوهنرم شدنموجب

قرار نگرفت اما بین رقمها تفاوت معناداري ي محلولپاشیمیزان درصد دانه سفیدي تحت تاثیر تیمارها)1(جدول جدول تجزیه واریانس
نتایج تجزیه واریانس بیشتر بود.نسیت به رقم پوست سفیدن دانه سفیديوجود داشت و در رقم پوست قرمز میزادر سطح پنج درصد 

اختالف معنی داري در سطح یک درصد وجود دارد و در رقم پوست قرمز بیشتر از دانه میوه ها100وزن نشان داد بین ارقام  در صفت 
بین ) نشان دادند بین رقمهاي انار از نظر میزان وزن اختالف وجود دارد. 2010تهرانیفر و همکاران ().2شکل رقم پوست سفید بود(

ار آن بیشترین مقددرصد داشت بطوریکه 5اختالف معناداري در سطح ي محلولپاشی و اثر متقابل رقم و تیمارهاي محلولپاشی تیمارها
واد جامد محلول تحت مقدار م.)1تفاوت معنی داري نشان نداد(جدولبین ارقام به قطر میوه ارتفاعنسبت مربوط به تیمار کائولن بود.

نسبت اختالف معناداري5/17با میزان بطوریکه مقدار آن در میوه هاي تحت تیمار ساکارز ).P<05(قرار گرفتتاثیر تیمارمحلولپاشی
کلرید کلسیم و ژل آلوئه ورا اختالف معناداري با شاهد ،اما مقدار آن در میوه هاي تحت تیمار کائولنداشت.15با میزان به شاهد 
کاربرد کلرید کلسیم یر میزان مواد جامد محلول گیالس اثر معناداري ندارد اما با نشان دادند ) 2013(و همکاران ووجیکنداشت.

) نشان دادند کاربرد کائولن بر گالبی 2005و همکاران(سوگاربه شاهد پیدا می کند. تیمار ساکارز مقدار آن اختالف معناداري نسبت 
تاثیري بر مقدار مواد جامد محلول آن ندارد.

مقدار رنگ .)1(جدولدرصد داشت1ن رقمها اختالف معناداري در سطح دار اسیدیته کل تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت اما بیمق
درصد داشت.1اختالف معنادار در سطح و اثر متقابل رقم و محلول تیمارپاشی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت اما بین ارقام ها نیزمحلول

و رنگ اختالف معنادار وجود از نظر میزان اسیدیته ) که نشان دادند بین رقمهاي انار 2010این نتایج با یافته هاي تهرانیفر و همکاران (
دارد مطابقت دارد.

دانه     100اثر تیمار محلولپاشی و رقم بر وزن . 2شکل اثر تیمار محلولپاشی بر درصد ترکیدگی دو رقم انار                              –1شکل

ab

ab
ab ab

b

a

ab

ab ab
ab

0

2

4

6

8

10

12

شاھد ساکارز آلوئھ ورا کلرید 
کلسیم 

کائولن

گی
کید

تر
صد 

در

تیمار محلولپاشی 

پوست قرمز پوست سفید

abc abc
a a

ab

d d
cd

d
bcd

0

10

20

30

40

50

60

زن
و

10
0

دانه

تیمار محلولپاشی

پوست قرمز

پوست سفید

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري میوه کارياهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٤

منابع 
کاشمر. مجموعه شهرستانبجستان دررقمانارترکیدگیکاهشدر(Ca)کلسیم باپاشیمحلولتأثیربررسی. 1390اولیایی ترشیز، ع. امامیان، م. 
.101–97مقاالت همایش ملی انار، ص 

ص624.سومچاپ.ارومیهدانشگاهیجهادانتشارات.برداشتبعدازفیزیولوژي.1391.رمرنديجلیلی.1
انار میوهکیفیتوانبارمانیعمربراتیلنیپلیپوششوداروییگیاهانبرخیاسانس. تاثیر1392تهرانی فر، ع. ورزي، ي.سالح.2

.325-27:318کشاورزي) صنایعوباغبانی (علومعلومکپ). نشریه(رقم شیشه
میوسوختگیآفتابخسارتکاهشدرکائولینپودرتاثیر. بررسی1390فرازمند، ح. ولی زاده، س.ح. مشیري، ا. محسنی، ع. .3

.350-346مجموعه مقاالت همایش ملی انار، ص . انارههاي

4. Abd El-Rhman I.E. 2010. Physiological studies on cracking phenomena of pomegranates. Journal of Applied
Science Research. 6: 696-703.

5. Anonymous. 2002. Chapter 12: Pomegranate. pp: 227-238. In: Breeding tropical and subtropical fruits. By Ray,
P. K. Alpha Science International Ltd. Pangbourne England, 338 p.

6. Balbontín C, Ayala H, Bastías R.M, Tapia G,  Ellena M, Torres C, Yuri J. A, J Quero-García A, Rios J.C, Silva
H. 2013. Cracking in sweet cherries: A comprehensive review from a physiological, molecular , and genomic
perspective. Chilean Journal of Agriculture Research.73(1):66-72.

7. Bourtoom T. 2008. Edible films and coatings: characteristics and properties. International Food Research
Journal. 15(3): 237-248.

8. Ghaouth, A., Arul, J., Ponnampalam, R,. 1991. Use of chitosan coating to reduce weight loss and maintain
quality of cucumbers and bell pepper fruits. Journal of Food Processing and Preservation.15: 359-368.

9. Looney, N. E. 1985. Benefits of calcium sprays below expectations in BC tests. Goodfruit Grower 36: 7–8.

10. Melgarejo P ,Mart´ınez, J.J., Hernández Fca ,Mart´ınez-Font R. Barrows ,Perez ., A.2004. Kaolin treatment to
reduce pomegranate sunburn. Scientia Horticulturae 100 :349–353

11. Sugar D, .Hilton R. J and . Vanbuskirk P.D . 2005 effects of kaolin particle film and rootstock on tree
performance and fruit quality in 'doyenne du comice' pear.Hortscience 40(6):1726-1728

12. Verner, L. 1938. Reduction of cracking in sweet cherries following the use of calcium sprays. Proceedings of
American Society for Horticultural Science 36: 271–274

13. Wermund, U., A. Holland, and S. Reardon. 2005. Cracking susceptibility of sweet cherries in the United
Kingdom in relation to calcium application and covering systems. Acta Horticulturae . 667: 475–481.

14. Wojcik P, Akgul H, Demirtas I,  Sarısu C, Aksu M, Gubbuk H. 2013. Effect of preharvest spray of calcium
chloride and sucrose on cracking and quality of ΄Burlat΄ sweet cherry fruit. Journal of Plant Nutrition. 36:1453–
146

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري میوه کارياهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٥

The effect of spraying safety compounds on cracking, quantitative and qualitative characteristics of
two varieties of pomegranates
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Abstract

This study aimed to evaluate the effect of organic foliar treatments on two varieties pust sefid and pust
sefidpust sefid sweet city of Semnan province was Mehdishahr. Factors in this study include kaolin with a
concentration of 5%, calcium chloride (3/0%), sucrose (5/0%), aloe vera gel solution (25%) and control
(spraying with water), respectively. Foliar treatments on the percentage of burst, 100-grain weight, height
and diameter of fruit and soluble solids showed a significant effect. Maximum weight of 100 grains were
observed in the treatment of kaolin and red skin variety. Red skin color could improve the treatment of
calcium chloride.

Key words: pomegranate, cracking, kaolin
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