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(تاریخ دریافت -9911/99/22 :تاریخ پذیرش)9911/2/7 :

چکیده
آفتاب سوختگی یکی از بزرگترین معضلات کشت انار است که منجر به کاهش عملکرد و کیفیت میوه میشود .به منظور ارزیابی
اثر کاربرد مواد ضد تعرق بر کیفیت و خصوصیات بیوشیمیایی میوه انار ،آزمایشی در شهرستان قم در قالب طرح کاملاً تصادفی با
نه تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارها شامل تالک ( ،)Tاکسید روی ( ،)ZnOکائولین ( ،)Kاکسید روی +تالک (،)ZnT
تالک+کائولین ( ،)TKاکسید روی+کائولین ( ،)ZnTاکسید روی +تالک+کائولین ( ،)ZnTKتوری با عبور نور  50درصد و شاهد
(محلول پاشی با آب) بودند .نتایج نشان داد که خصوصیات کیفی گیاه به طور معنیداری تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت .بیشترین
ضخامت پوست میوه در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار  ZnTمشاهده شد .بیشترین طول آریل مربوط به تیمار  ZnKبود اما
هیچکدام از تیمارها تأثیری بر روی قطر آریل ،طول و قطر هسته انار نداشتند .بیشترین میزان فنل پوست در تیمار  ZnTKثبت
شد و سایر تیمارها تقریبا در یک سطح معنیداری قرار گرفتند .کمترین میزان  pHپوست و فعالیت آنزیم پراکسیداز آریل در
تیمار توری مشاهده شد و تیمارهایی که ترکیبی از تالک ،کائولین و اکسید روی بودند ،بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز
را داشتند ZnK .سبب افزایش  77درصدی فعالیت آنزیم لاکاز نسبت به شاهد شد .بیشترین و کمترین فعالیت آنزیم لیپوکسیژناز
در تیمارهای  ZnTKو کائولین اندازه گیری شد .به نظر می رسد اکسید روی به دلیل ایجاد سطح مناسبی از پراکسیداز و کم
کردن فعالیت لیپوکسیژناز و لاکاز تیمار مناسبی برای افزایش کیفیت میوه انار میباشد.
کلمات کلیدی :انار ،آفتاب سوختگی ،پراکسیداز ،لاکاز ،لیپوکسیژناز

 -9دانشجوی کارشناسیارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 -2استاد گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
 پست الکترونیکmasoud.nazeri@shahed.ac.ir :
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انار با نام علمی ( )Punica granatumاز قدیمیترین
میوههای کشت شده در ایران میباشد .این گیاه بومی
مناطق مرکزی آسیا از ایران تا هیمالیا است .آب انار به
عنوان یک منبع عمده از پلیفنلها بوده و ظرفیت
آنتیاکسیدانی قوی در برابر اکسیداسیون چربیهای مضر
خون دارد .آنتیاکسیدانهای فعال از بخشهای مختلف
میوه شامل پوست ،آب و بذرها استخراج شده است .میوه
انار به طور وسیع به عنوان میوه تازه یا فراوری شده مانند
آب میوه ،مربا ،شیره ،رب انار و ژله مصرف میشود
(جکسون 9و همکاران.)2099 ،
بیشتر مناطق انارکاری ایران در مناطق گرم و خشک
استانهای فارس ،مرکزی ،اصفهان ،و یزد قرار دارند و آفتاب
سوختگی تابستانه در این مناطق یک پدیده شایع است که
در مواردی باعث از بین رفتن  20تا  50درصد از محصول
میشود (شاکری و همکاران .)9915 ،این اختلال به طور
کلی در درختان جوان رخ می دهد .هرس کاذب ممکن است
آفتاب سوختگی را تقویت کند .پوست سطحی میوههای انار
رو به آفتاب به رنگ قهوهای یا برنز درآمده و با افزایش شدت
به رنگ قهوهای تیره تغییر میکند .درجه حرارت بالا به
همراه شدت نور زیاد ،خشکسالی و رطوبت نسبی کم موجب
آفتاب سوختگی میشوند .وزش باد شدید یکی دیگر از
دلایل مهم این عارضه میباشد (کهراماناوغلو و اوسانماز،2
 .)2092در زیر قسمتهای آفتاب سوخته آریلها کم آب و
به رنگ سفید درآمده و باعث کاهش بازارپسندی میوه
میشود .درجه حرارت بالا موجب تولید گونههای فعال
اکسیژن 9شده که پایداری غشا را کاهش میدهد (ویراک-
کودی 2و همکاران .)2001 ،تولید و از بین بردن گونههای
اکسیژن فعال با فعالیت آنزیمها مرتبط است.
لاکاز و پراکسیداز دو آنزیم مهم در لیگنینسازی بوده و در
سلولهایی که لیگنینسازی به شدت انجام شده ،فعالیت
این دو آنزیم کاهش پیدا کرده است (کئوتانیمی 5و
همکاران .)2007 ،پراکسیدازها جزو آنتیاکسیدانهای
آنزیمی هستند که در سوبرینی شدن ،لیگنیفیکاسیون،
پاسخ به تنشهای محیطی و اتصالات عرضی دیواره سلولی

نقش بسزایی دارند .پراکسیداز با گرفتن الکترون از فنل برای
احیا کردن پراکسید هیدروژن سوبسترای لازم برای لیگنین-
سازی را فراهم میکند (گسپار 2و همکاران .)9115 ،لاکازها
یک نوع گلیگوپروتئین متعلق به خانواده بزرگ
اکسیدکنندههای مس بوده که در سیتوپلاسم گیاهان،
باکتریها و قارچها مشاهده شده است (دویودی 7و
همکاران .)2099 ،این آنزیم بخشی از سیستم سنتزکننده
لیگنینها در بافتهای چوبی بوده و قدرت فراوانی در تجزیه
پارادیفنلها دارد (گاونهلت و لارسن .)2002 ،1لیپوکسیژناز
( )LOXپراکسیداسیون اسیدهای چرب اشباع نشده از
دیواره سلولی را کاتالیز میکند .با رها شدن اسیدهای چرب،
سوبسترای لازم برای آنزیم لیپوکسیژناز فراهم میشود .این
پراکسیداسیون چربیهای غشا سبب میشود  ACCدر
دسترس -ACCاکسیداز قرار بگیرد و در نتیجه تولید اتیلن
افزایش و پیری سلول گیاهی تشدید شود (باتاچارجی،1
.)2005
برای کاهش آفتاب سوختگی رویکردهای مختلفی وجود
دارد .استفاده از ارقام مقاوم یا جلوگیری از قرار گرفتن میوه
جوان در معرض آفتاب دو روش عمده میباشد .اعمال
رژیمهای آبیاری و تغذیه مناسبی که سبب افزایش رشد
رویشی شده و پاکتگذاری جهت حفاظت از میوه میتواند
مفید باشد (کهراماناوغلو و اوسانماز2092 ،؛ مرادینژاد و
همکاران .)9917 ،یکی دیگر از روشهای کاهش دمای
درخت ،استفاده از آبپاشی بارانی روی درخت بوده که این
روش هم بدلیل کمبود آب و کیفیت نامناسب آبهای
موجود موجب شور شدن خاک به مرور زمان میشود .یکی
از راههای کاهش خسارت آفتاب سوختگی استفاده از مواد
منعکس کننده نور 90میباشد که با بازتاب بخشی از نور
رسیده به درخت سبب کاهش آفتاب سوختگی و افزایش
کمیت و کیفیت میوه میشود (روساتی 99و همکاران،
 .)2002این مواد به جهت کاهش هدر رفتن آب از برگهای
گیاه و کاهش سرعت انتشار بخار آب بسیار مهم هستند.
اکسید روی از موادی است که در ترکیبات ضد آفتاب
استفاده میشود (بوونیالیتلپولی 92و همکاران.)2099 ،
پودر تالک خاصیت آبگریزی دارد و به سختی در آب حل

1. Jackson
2. Kahramanoglu and Usanmaz
3. Reactive oxygen species
4. Weerakkody
5. Koutaniemi
6. Gaspar

7. Dwivedi
8. Gavnholt and Larsen
9. Bhattacharjee
10. Particle Films
11. Rosati
12. Boonyanitlpony
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پوست میوه ،آب پوست سه میوه گرفته و با آب مقطر به
نسبت ( )9:90رقیق و با  pHمتر مدل ()Clean PH500
اندازهگیری گردید.

میشود .طبق برخی نظرات محلولپاشی تالک سبب
محافظت میوه سیب در برابر آفات و آفتاب سوختگی
میشود (اسژادر 9و همکاران.)2001 ،
استفاده از کائولین برای کاهش آفتاب سوختگی اثبات شده
است .این پژوهش با مقایسه اثرات تالک ،کائولین ،اکسید
روی و ترکیب آنها با هم سعی در رسیدن به یک فرمولاسیون
بهتر جهت کاهش اثرات آفتاب سوختگی میباشد.

اندازهگیری فنل
برای سنجش مقدار ترکیبات فنل آب پوست میوه از معرف
فولین سیکالتیو استفاده شد (سینگلتون 2و همکاران،
 1 .)9111میلیلیتر آب مقطر 200 ،میکرولیتر از عصاره
نمونه 9 ،میلیلیتر کربنات سدیم و  9میلیلیتر محلول
معرف فولین ( )9:90آماده به لوله آزمایش منتقل شد.
نمونهها به مدت  95دقیقه در دمای آزمایشگاه باقی ماندند
و جذب آب در  720نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل
( )SHIMADZU UV-1205خوانده شد .نمونه کنترل بدون
عصاره با استفاده از گالیک اسید به دست آمد .نمودار
استاندارد اسیدگالیک رسم و معادله خط 𝑏  𝑦 = 𝑎𝑥 +رسم
گردید.

مواد و روشها
این آزمایش در تابستان سال  9917در شهرستان قم ،پنج
کیلومتری جاده قم-کاشان روی درختان  7ساله انار رقم
ملس ترش ساوه انجام گردید .فاصله درختان از هم  9متر
و آبیاری به صورت غرقابی با دور هر  1روز صورت گرفت.
تیمارها شامل تالک ( ،)Tاکسید روی ( ،)ZnOکائولین (،)K
اکسید روی +تالک ( ،)ZnTتالک+کائولین ( ،)TKاکسید
روی+کائولین ( ،)ZnTاکسید روی+تالک+کائولین (،)ZnTK
توری با عبور نور  50درصد و شاهد (محلول پاشی با آب)
بودند .محلولپاشی با غلظت دو درصد و در دو نوبت صورت
گرفت .نوبت اول  10روز بعد از گلدهی و نوبت دوم دو هفته
بعد از محلولپاشی اول صورت گرفت .محلولپاشی در اوایل
صبح و تا چکه کردن محلول از برگها ادامه پیدا کرد .این
آزمایش با نه تیمار و در سه تکرار صورت گرفت .هر درخت
به عنوان یک تکرار یک تیمار در نظر گرفته شد .برای انجام
کارهای آزمایشی در مهر ماه  17به صورت تصادفی چند
میوه از قسمتهای مختلف درخت برداشت و به دانشکده
کشاورزی دانشگاه شاهد تهران منتقل شد .برای ضخامت
پوست ،سه میوه انتخاب و در پنج بخش از پوستهای جدا
شده از هر میوه ،ضخامت پوست با کولیس دیجیتال
( )Digital Caliper, 1114-200Aاندازهگیری و میانگین
گرفته شد .آریلهای سه میوه از پوست میوه جدا و دانههای
آریل انارها با هم مخلوط و تعداد  20آریل به طور تصادفی
انتخاب گردید .طول و قطر آریلها با کولیس دیجیتالی
اندازهگیری و پس از حذف بخش گوشتی ،طول و قطر
هستهها نیز اندازهگیری شد .سفتی و یا سختی دانه با
استفاده از دستگاه سفتیسنج دیجیتالی ( HP Digital
 )Force Gaugeبا پروب  5میلیمتر اندازهگیری و بر حسب
کیلوگرم بر سانتیمترمربع بیان گردید .برای اندازهگیری pH

اندازه گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز
از روش چنس و مایلی )9155( 9برای اندازهگیری فعالیت
آنزیم پراکسیداز انجام گرفت .برای تهیه عصاره آنزیمی
جهت سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز ،از بافر فسفات سدیم
 900میلیمولار ( )pH=7استفاده شد .پس از پودرکردن
 950میلیگرم از بافت آریل با نیتروژن مایع و انتقال آن به
تیوپ  2میلیلیتری 9500 ،مایکرولیتر از بافر فسفات سدیم
 900میلیمولار حاوی  2درصد  PVPPو  9/9میلیمولار
 ،EDTAبه آن افزوده شد و پس از ورتکس ،نمونهها به مدت
 95دقیقه در  20000gسانتریفیوژ شدند .به منظور سنجش
فعالیت آنزیمی  200مایکرولیتر بافر فسفاتسدیم 900
میلیمولار به همراه  270مایکرولیتر گوئیکول  2درصد و
 970مایکرولیتر پراکسیدهیدروژن  9درصد به مدت 1
دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفت و سپس
 950مایکرولیتر از عصاره آنزیمی به مخلوط واکنش افزوده
و به وسیله دستگاه الایزر ،افزایش جذب نوری درطول موج
 270نانومتر در مدت  9دقیقه ثبت شد .میزان فعالیت این
آنزیم بر اساس کیلو کاتال در میلیلیتر عصاره میوه گزارش
شد.
اندازهگیری فعالیت آنزیم لاکاز
برای سنجش فعالیت آنزیم لاکاز از بافر فسفاتسدیم 900
میلیمولار ( )pH=6استفاده شد .بدین منظور پس از پودر
3. Chance and Maehly

1. Schrader
2. Singleton
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میانگین با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن صورت
گرفت.

کردن  950میلیگرم از بافت آریل در حضور نیتروژن مایع
 9500مایکرولیتر از بافر فسفاتسدیم  900میلیمولار به
آن افزوده شد و پس از ورتکس ،نمونهها به مدت  95دقیقه
در  20000gسانتریفیوژ شدند .برای اندازهگیری فعالیت
آنزیم لاکاز  200مایکرولیتر بافر فسفاتسدیم  900میلی-
مولار به علاوه  900مایکرولیتر گائیکول  200میلیمولار و
 900مایکرولیتر از عصاره آنزیمی به مخلوط واکنش اضافه
شد .میزان تجزیه گائیکول بر اثر آنزیم لاکاز و در نتیجه
افزایش جذب نوری در طول موج  225نانومتر به مدت یک
ساعت به وسیله دستگاه الایزر ثبت شد .میزان فعالیت این
آنزیم بر اساس کاتال در میلی لیتر عصاره میوه گزارش شد
(ارکورت 9و همکاران.)2007 ،

نتایج و بحث
نتایج جدولهای تجزیه واریانس تاثیر مواد ضدتعرق روی
صفات کیفی و بیوشیمیایی میوه (جدول 9و )9نشان داد که
کاربرد این مواد بر ضخامت پوست میوه ،سفتی هسته،Ph ،
فنل پوست ،آنزیم لاکاز ،پراکسیداز و لیپواکسیژناز در سطح
یک درصد تأثیر معنیداری داشته است.
ضخامت پوست ،طول آریل و سفتی هسته
کاربرد مواد ضدتعرق تأثیر معنیداری در سطح  9درصد بر
ضخامت پوست انار داشتند .نتایج نشان داد که تیمار ،ZnT
ضخامت پوست را به میزان  22/52درصد نسبت به شاهد و
 25/91درصد نسبت به تیمار  ZnKکاهش داد (جدول.)2
افزایش ضخامت پوست در تیمار شاهد میتواند به دلیل
افزایش تبخیر از سطح میوه و تجمع مواد در پوست میوه
باشد .پژوهشهای گذشته نشان دادهاند که استفاده از
کائولین  2/5درصد سبب کاهش ضخامت پوست میوه در
انار شده است (احتشامی.)9919 ،
کاربرد مواد ضدتعرق بر طول هسته ،قطر هسته و قطر آریل
تأثیر معنیداری نداشتند اما بر طول آریل در سطح  5درصد
تأثیر معنیدار داشت .مطابق با جدول مقایسه میانگین
بیشترین طول آریل به ترتیب در تیمار  ZnKو توری
مشاهده شد (جدول .)2به نظر میرسد با محلول پاشی مواد
ضدتعرق و کاهش دمای سطح میوه ،آب بیشتری به طرف
آریلها رفته و موجب افزایش طول آریل شده است .محلول
پاشی کائولین  9درصد سبب افزایش طول مغز در بادام شده

اندازهگیری آنزیم لیپواکسیژناز
بونت2

برای اندازهگیری فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز از روش
و کروزت ( )9117استفاده شد .ابتدا  0/9گرم از بافت پوست
انار را با حضور نیتروژن مایع پودر و به میکروتیوب منتقل
گردید 9 .میلیلیتر بافر استخراج فسفات که حاوی 0/5
میلیمولار  EDTAبود به میکروتیوب اضافه گردید و به مدت
 95دقیقه با دور  92000و دمای  2درجه سانتی گراد
سانتریفیوژ شد .برای تهیه بافر سوبسترا اسید لینولئیک ابتدا
 90میکرولیتر از این اسید را با  2میلیلیتر آب مقطر9 ،
میلیلیتر سود  0/9نرمال و  5میکرولیتر توئین  10مخلوط
گردید و به مدت  20دقیقه در شیکر در دمای  20درجه
قرار گرفت تا اسید لینولئیک به خوبی حل شود و در نهایت
محلول مورد نظر را به حجم  25میلیلیتر رساندیم .مخلوط
واکنش که شامل  910میکرولیتر بافر فسفات20 ،
میکرولیتر سوبسترای اسید لینولئیک و  5میکرولیتر عصاره
آنزیمی بود ،به میکروپلیت منتقل شد .در محلول بلانک از
بافر فسفات جای عصاره آنزیمی استفاده گردید .مخلوط
واکنش به مدت  90دقیقه در حمام بن ماری در دمای 90
درجه سانتیگراد نگهداری و در آخر در طول موج 292
نانومتر توسط دستگاه الایزا قرائت گردید .فعالیت این آنزیم
با استفاده از قانون بیرلامبرت و ضریب خاموشی آنزیم
لیپوکسیژناز بر حسب  μMOL/g FW.minبا فرمول
𝑙𝑐 𝐴 = 25000محاسبه شد.
این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا
شد .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SASو مقایسه

است (محمدی جوارزاری .)9919 ،همچنین افزایش طول
آریل در اثر کاربرد کائولین  2/5درصد گزارش شده است
(احتشامی .)9919 ،کاربرد مواد ضد تعرق تأثیر معنیداری
در سطح یک درصد بر شاخص سفتی هسته میوه داشتند.
بیشترین سفتی را تیمار  TKبا مقایسه میانگین 99/09
ایجاد کرد .کمترین سفتی هسته در تیمار شاهد اندازهگیری
شد و اغلب تیمارها تقریبا در یک سطح قرار گرفتند .زمانیکه
دمای پوست بالا برود آب از سمت آریل به سمت پوست
حرکت میکند و روغن دانهها در دسترس قرار گرفته که به

2. Bonnet and Crouzet

1. Erkurt
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پژوهشهای میوهکاری

جدول  -1تجزیه واریانس اثر مواد کاهنده تبخیر و تعرق بر خصوصیات کیفی انار
میانگین مربعات
ضخامت
پوست

طول آریل

قطر آریل

طول هسته

قطر هسته

سفتی هسته

تیمار

1

**9/22

*0/75

0/22ns

0/95ns

0/02ns

**92/07

خطای آزمایشی

92

0/99

0/9

0/21

0/95

0/09

9/2

CV

-

1/05

5/22

7/11

5/79

2/15

90/21

منابع تغییرات

درجه
آزادی

 * ،nsو ** به ترتیب به معنی :معنی دار نیست ،معنیدار درسطح  %5و %9

عنوان کمک مراقبت از پوست به کار میرود (کهراماناوغلو
و اوسانماز .)2092 ،سفتی هسته با میزان تشکیل فیبر در
هسته رابطه مستقیمی دارد (ملگارجو 9و همکاران.)2000 ،
در تیمار شاهد میزان فیبرسازی کاهش پیدا کرده که
میتواند به دلیل انتقال آب و مواد غذایی محلول در آن به
پوست باشد.
کاربرد مواد ضدتعرق تأثیر معنیداری بر میزان  pHپوست
میوه انار نشان داد .میزان  pHپوست در تیمار 2/91 ZnK
درصد نسبت به تیمار توری و  2/59درصد نسبت به تیمار
شاهد افزایش داشت (شکل pH .)2با مقدار قند رابطه
مستقیم و با اسیدهای آلی رابطه عکس داشته و با افزایش
تنفس ترکیبات اسیدی به قندهای ساده تبدیل میشود.
اکسید روی با خاصیت فتوکاتالیستی که دارد موجب
شکسته شدن اسیدهای آلی میشود (لی 2و همکاران،
 .)2099استفاده از نانو ذرات اکسید روی به غلظت 9/25
گرم در لیتر و  9درصد موجب افزایش  pHدر انگور و توت
فرنگی شد (امامیفر9917 ،؛ امامیفر 9و همکاران.)2095 ،
در دیگر تحقیقات صورت گرفته تفاوت معنیداری در میزان
 pHآب میوه انار محلولپاشی شده با کائولین  2/5درصد با
شاهد مشاهده نشد (احتشامی.)9919 ،
نتایج جدول تجزیه واریانس حاکی از تأثیر مواد کاهنده
تبخیر و تعرق بر فنل پوست میوه در سطح یک درصد
میباشد (جدول .)9کمترین میزان فنل کل در تیمار توری
و بیشترین آن در  ZnTKمشاهده شد .اما تفاوت معنیداری
بین تیمار شاهد و دیگر تیمارها مشاهده نشد (شکل .)9
فنلها به صورت گسترده در گیاهان وجود داشته و
فراوانترین متابولیت ثانویه در گیاهان میباشند .تولید و
پایداری ترکیبات فنلی به میزان رسیدگی میوه و درجه

حرارت ،نور و فعالیت آنزیمها بستگی دارد .با رسیدن میوه
ترکیبات فنلی افزایش پیدا میکند (وراککودی و همکاران،
 .)2001میزان ترکیبات فنلی پوست سیب گلدن دلیشز
بیرون تاج درخت و آفتاب سوخته نسبت به سیب درون تاج
درخت هفت درصد افزایش پیدا کرد (زوپان 2و همکاران،
 .)2092کاهش فنل در تیمار توری میتواند به دلیل عدم
رسیدگی میوه باشد .کاربرد کائولین  2و  2درصد سبب
افزایش ترکیباتی فنلی پوست میوه انار شد (فلاحی.)9919 ،
استفاده از ترکیبات تجاری بر پایه کائولین نیز میزان
ترکیبات فنلی را در انار رقم قندهاری به میزان  29درصد
نسبت به تیمار بدون محلولپاشی افزایش داد (شارما 5و
همکاران.)2091 ،مشخص شد که کاربرد مواد ضدتعرق
تأثیر معنیداری بر آنزیم پراکسیداز میوه در سطح  9درصد
داشت .بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمارهای ،TK
 ZnTK ،ZnKو شاهد اندازهگیری شد .تیمارهای توری و T
کمترین میزان فعالیت پراکسیداز را داشتند (شکل .)9
مهمترین مکانسیم گیاهان برای مقابله با تنش دما و نور
زیاد ،تولید مواد آنتی اکسیدانی میباشد و گیاهانی که در
معرض تنش قرار میگیرند فعالیت پراکسیداز را تنظیم
میکنند .میزان فعالیت آنزیمهای ضداکسیداسیونی با
افزایش دما افزایش پیدا میکند .هرچه میزان این مواد
کاهش پیدا کند خسارت حاصل از تولید اکسیژنهای فعال
نیز بیشتر میشود (آلی 2و همکاران .)2090 ،تنظیم
چرخههای آنتیاکسیدانی نظیر پراکسیداز در پاسخ به
تنشها تأیید شده است .علاوه بر این ،پراکسیداز در ترمیم
بافتهای آسیب دیده ،مکانیسمهای اتصال متقاطع و اتصال
به دیواره سلولی نیز دخیل است ،که توسط آن به سیستم
دفاعی گیاه کمک میکند (پاساردی 7و همکاران.)2005 ،

1. Melgarejo
2. Li
3. Emamifar
4. Zupan

5. Sharma
6. Aly
7. Passardi
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جدول  -2مقایسه میانگین اثر مواد ضدتعرق بر خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انار
ضخامت پوست

تیمار

**

طول آریل

*

سفتی هسته

شاهد

5/902 a

90/51 abc

5/51 c

توری

2/115 c

90/19 b

90/77 b

T

9/27 bc

90/11 ab

99/51 ab

ZnO

9/909 bc

90/71 abc

90/29 b

K

9/191 b

90/2 abc

90/57 b

ZnT

2/119 c

90/52 abc

90/92 b

TK

9/172 b

1/11 bc

99/09 a

ZnK

2/791 a

99/9 a

90/19 b

ZnTK

9/792 b

1/79 c

99/09 ab

**

* و ** به ترتیب به معنی :معنی دار درسطح  %5و  =T .%9تالک =ZnO ،اکسید روی =K ،کائولین =ZnT ،اکسید روی+تالک،
 =TKتالک+کائولین =ZnK ،اکسیدروی+کائولین و  =ZnTKاکسیدروی+تالک+کائولین.

جدول  -3تجزیه واریانس اثر مواد ضد تعرق بر خصوصیات بیوشیمیایی انار
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

pH

فنل پوست

آنزیم پراکسیداز

آنزیم لاکاز

آنزیم لیپوکسیژناز

تیمارها

1

**0/005

**9/09

**0/000079

**0/01

**212097197

خطای آزمایشی

92

0/009

0/00002

0/00007

0/002

1779219

CV

-

9/001

0/21

0/15

92/17

90/9

 * ،nsو ** به ترتیب به معنی :معنی دار نیست ،معنی دار درسطح  %5و %9

0.0955
a

0.095
b
bc

bcd
bc

bc

d

bc

0.094
0.0935

c

فنل )(mg/l

0.0945

0.093
0.0925
0.092

ZnTK

ZnK

TK

ZnT

K

Zno

T

توری

شاهد

تیمارها
شککل  -1اثر مواد ضکد تعرق بر فنل پوسکت .حروف متفاوت نشان دهنده معنیدار بودن تفاوتها در سطح  p≥1/10است =T .تالک=ZnO ،
اکسید روی =K ،کائولین =ZnT ،اکسید روی+تالک =TK ،تالک+کائولین =ZnK ،اکسیدروی+کائولین و  =ZnTKاکسیدروی+تالک+کائولین

 ZnTKمیتواند نشان دهنده افزایش تولید پراکسیداز در
این تیمارها باشد .در دیگر تحقیقات افزایش فعالیت مواد
ضداکسیداسیونی در آریل و پوست انار محلولپاشی شده با
کائولین  2و  2درصد نشان داده شده است (فلاحی.)9919 ،

فعالیت آنزیم پراکسیداز در پوست سیبهایی که دچار
آفتاب سوختگی شده نسبت به سیبهایی که در سایه قرار
داشتند  20درصد افزایش پیدا کرد (زوپان و همکاران،
 .)2092افزایش فعالیت پراکسیداز در تیمارهای ،ZnK ،TK
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پژوهشهای میوهکاری
a

bcd

3.6
3.55

b

bc

bc

bcd

T

توری

pH

bcd
cd

d

3.5
3.45
3.4
3.35

ZnTK

ZnK

TK

ZnT

K

Zno

شاهد

تیمارها
شککل  -2اثر مواد ضکد تعرق بر  pHپوسکت .حروف متفاوت نشاان دهنده معنیدار بودن تفاوتها در سطح  p≥0/09است =T .تالک=ZnO ،
اکسید روی =K ،کائولین =ZnT ،اکسید روی+تالک =TK ،تالک+کائولین =ZnK ،اکسیدروی+کائولین و  =ZnTKاکسیدروی+تالک+کائولین

تجاری آمریکایی تولیدکننده در زمینه مواد منعکس کننده
نور میباشد که محصولات خود را بر پایه کائولین تولید می-
کند .در آزمایشی که درباره تأثیر این ماده بر روی انار رقم
قندهاری و سیب رقم دلیشز صورت گرفت ،میزان فعالیت
آنزیم لیپواکسیژناز در مقایسه با تیمار بدون محلولپاشی
 95و  22درصد کاهش پیدا کرد (شارما و همکاران2091 ،؛
شارما و همکاران.)2020 ،

طبق نتایج به دست آمده بیشترین میزان فعالیت آنزیم
لاکاز در تیمار  ZnKمشاهده شد (شکل  .)2از آنجایی که
لاکاز در گیاهان سبب افزایش لیگنین سازی میشود
(پورسل 9و همکاران )2005 ،تاکنون درباره تأتیر کائولین،
اکسید روی و تالک بر آنزیم لاکاز در درخت و میوه تحقیقی
صورت نگرفته است .از لاکاز برای از بین بردن ترکیبات رنگی
(فنلی و غیرفنلی) آبهای زیرزمینی استفاده شده است و
اکسیدهای معدنی مانند اکسید روی سبب عدم تحرک لاکاز
و تجزیه رنگی میشود (رانی 2و همکاران )2097 ،که در این
آزمایش تیمار  ZnOیکی از پایینترین سطوح آنزیم لاکاز را
داشت .لاکاز بخشی از سیستم سنتزکننده لیگنینها در بافت
های چوبی است و همراه با پراکسیداز موجب لیگنینی شدن
میشود .لاکاز از اولین آنزیمهایی است که قادر به
پلیمریزاسیون مونومرهای لیگنین میباشد .پراکسید
هیدروژن مورد نیاز لاکاز برای این فرآیند توسط آنزیم
پراکسیداز فراهم میشود (گسپار و همکاران.)9115 ،
لیپواکسیژناز به غشا سلول حمله و پراکسیداسیون لیپیدی
غشا را آغاز میکند .طبق نتایج به دست آمده کمترین میزان
فعالیت این آنزیم در تیمار کائولین و بیشترین فعالیت آن
در تیمار  ZnTKمشاهده شد (شکل )5به گونهای که میزان
فعالیت این آنزیم را نسبت به تیمار شاهد و  ZnTKبه میزان
 22و  77درصد کاهش داد Surround WP® .یک شرکت

نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج این تحقیق ،مواد کاهنده تششع مثل
اکسیدروی جایگزین مناسبی برای پرده های توری می
باشد .این مواد نه تنها از لحاظ هزینه مصرف مقرون به صرفه
بوده بلکه بدلیل سهولت مصرف ،میتوان از آنها در مناطقی
که مشکلات آفتاب سوختگی و کاهش کیفیت میوه در اثر
تششع بالا را دارند ،با غلظت حداکثر  2درصد استفاده نمود.
سپاسگزاری
بدینوسیله از سازمان برنامه و بودجه کشور از معاونت محترم
توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی
بدلیل تأمین منابع مالی طرح و همچنین از جهاد دانشگاهی
بدلیل نظارت مستمر بر اجرای طرح قدردانی میگردد.

2. Rani

1. Pourcel
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.
abc

ab

a

0.335
abcd

bcd
cd
ef

0.325
f
0.32

پراکسیداز
)(Kkat/ml

de

0.33

0.315
0.31

ZnK ZnTK

TK

ZnT

K

T

ZnO

توری

شاهد

تیمارها
شکل  -3اثر مواد ضدتعرق بر آنزیم پراکسیداز .حروف متفاوت نشاندهنده معنیدار بودن تفاوتها در سطح  p≥0/09است =T .تالک،
 =ZnOاکسید روی =K ،کائولین =ZnT ،اکسید روی+تالک =TK ،تالک+کائولین =ZnK ،اکسیدروی+کائولین و  =ZnTKاکسیدروی+تالک+کائولین

0.8

a

0.7
0.6
b

d

0.3

d

d

d

)(kat/ml

TK

ZnT

c

0.4

الکاز

b

b

0.5

0.2
0.1
0

ZnK ZnTK

K

T

ZnO

توری

شاهد
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