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  چكيده

 متوالي سال 3 در. انجام شد رفسنجان در آقايي احمدپستة رقم  يها شاخص از برخي بر برداشت زمان آثار بررسي منظور به مطالعه اين
 يهـا  شاخص وشد  انجام محصول برداشت، )درصد جداشدن پوست تر 100 و 70 ،40( يوه ميدن از رسمرحله 3 طي و )1389ـ1391(

 تجزيـه  مركب ةتجزي با و اجرا تصادفي كامل هاي  بلوك البق در و تكرار 3 در   ها  آزمايش.  شدند گيري  اندازه بيوشيميايي و كيفيزيولوژي
، )درصـد  5/20( پـروتئين  مقـدار  بيـشترين . گرفتند قرار برداشت زمان تأثير تحت ها شاخص بيشتر ،پسته طول از غير هب. شدند تحليل و

 وجـود  با.  ثبت شد  )درصد 40( اول ةمرحل در شده برداشت هاي پسته در )درصد 61( گل هاي جوانه ماندگاري و )گرم  ميلي 6( كلروفيل
 و كيفيـت  بهتـرين  )درصد 70( رسيدن دوم ةمرحل درشده   برداشتيها پسته ي ول،رسيده درصد 40 هاي پسته در خوب ةمز و سبز مغز
 افـزايش  جملـه  از مـشكالتي  ،بـرد  بـاال  را محـصول  خنـداني  و خـشك  وزن هرچنـد ،  )درصـد  100( سـوم  برداشت.  را داشتند  يتكم

ـ    اي تغذيـه  ارزش كـاهش  و آلـودگي  افـزايش  برداشت، عمليات سختي نتيجه در وها    ميوه از توجهي قابل ريزش ي،زودخندان  ي را در پ
 وزن و خنـداني  درصـد  كه است اي مرحله برداشت براي زمان بهترين معمولي، شرايط در بررسي، مورد يها  شاخصبا توجه به    . داشت
  . محصول بوديدن درصد رس80 تا 70 مقارن با يباً زمان تقرين باشد كه ا باالآن اي يه محصول در كنار ارزش تغذخشك

  .ميوهمرحلة رسيدن  ،كيفيزيولوژي يها شاخص ايي،يبيوشيم يها شاخص پسته، اي، تغذيه ارزش :ها واژه كليد
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  مقدمه. 1
 يكي از محصوالت مهـم باغبـاني    (.Pistacia vera L)پسته

فراوان، افراد زيادي    ذايي كه گذشته از ارزش غ     استكشور  
. نـد  مـشغول بـه كار     آناز طريق كشت، توليـد و فـرآوري         

 عوامـل   تـأثير كاهش كميت و كيفيت اين محـصول تحـت          
 ميـوه در زمـان مناسـب،        نكـردن   مختلفي همچون برداشـت   

دقتــي در فــرآوري، انبــارداري در شــرايط نــامطلوب و  بــي
يـوة  م برداشـت . ]31،  10،16،  4[ اسـت نامناسب  بندي    بسته
 مناسب زمان در بايد آن، فيزيولوژيكي رسيدن از پس ،پسته
 هوايي و آب شرايط پايه، رقم، جمله از عواملي .دشو انجام
 رسـيدن  زمـان  بر آبياري و تغذيه ةخاك، نحو  بافت منطقه،

 برداشـت  زمـان  بر عوامل از يك هر اثر بررسي .ميوه مؤثرند
 مناسـب  زمـان  بتـوان  نهايـت  در تا دارد تحقيق به ميوه نياز 
 و تعيـين  منطقه هر در را پسته ارقام از  هريك ةميو برداشت
 در  تـأخير از سوي ديگر تعجيـل يـا        . ]26 ،16[د  كر توصيه

ي در  ها  جوانهدليل رقابت ميوه و      هزمان برداشت محصول، ب   
 در  ؛گذارد  مي تأثيرحال تشكيل، بر مقدار محصول سال بعد        

  بايد زمينه اين   در  زمان برداشت محصول    براي تعيين  نتيجه
   .ردك توجه به آن

 و ظاهري تغييرات با همراه پسته زمان رسيدن  تشخيص
. شود   مي  بررسي ،آزمايش يا تجربه طريق از كه است دروني

 خنـداني،  پوسـت نـرم،    رنـگ  تغيير شامل ظاهري تغييرات
 شـاخه  به خوشه دم و ميوه دم به ميوه اتصال نيروي كاهش
 بـودن  آمـاده  و پسته  فيزيولوژيكيرسيدن انةنش اولين .است
 اسـت   قرمـز  به پسته سبز پوست تغيير رنگ  ،برداشت براي

 يا اواسط شـهريور    مرداد اواخر در منطقه به رقم و   كه بسته 
ـ  فـشردن  باتوان    مي حالت اين در. دهد مي روي  پـسته  ةدان
بــا  را رويــي نــرم پوســت شــست، و ســبابه انگــشت بــين

 در هـستند كـه   پوك ييها تهپس .كرد جدا راحتي هلغزندگي ب
 و مانـد  مـي  بـاقي  سـبز  هـا  آن رويي نرم پوست مرحله اين
 ظـاهري  تغييـرات  بـا  زمـان  هم .]5[ شود نمي جدا راحتي به

 تـنفس، ميـزان    همچـون سـرعت    درونـي  تغييرات شده، ياد
 وزن و قنـد  چربـي،  مقدار و كاهش پروتئين مغز  رطوبت و 

 روي از جربـه ت بـا  باغـداران . ]9[يابـد     مـي  افزايش خشك
 نـرم  پوسـت  رنـگ  تغييـر  همچون اي برجسته يها  شاخص
 در تغيير همچنين، و آن دهي پوست ميزان پسته، ةميو رويي

 برداشت به اقدام و فهمند  مي  را آن رسيدن زمان ،اندازة ميوه 
 محـصول  برداشـت  زمـان  ترين در مجموع مناسب  . كنند  مي

 ميـزان  ماننـد  كيفـي  يهـا   شاخص روي ازتوان    مي را پسته
 در قند و چربي ميزان دانه، خنداني درصد ميوه،دهي    پوست

 بعد هفته 3 تا 2 حدود زمان  اينمعموالً كه كرد برآورد مغز
  . ]21[ ها است ميوه آساندهي  پوست از

پستة  رسيدگي با مرتبط تغييرات تعيين هدف با نامحقق
 معمـول  زمـان  از بعد و قبل زماني ةدور يك در كرمانرقم  
آمـده    دست  به نتايج طبق. دادند انجام هايي  ت، بررسي برداش
 تـازه و  ( وزن و كاهش رطوبت مقدار محصول رسيدن طي

 دريابـد؛     مـي  افـزايش  پـروتئين  قند و  چربي، ،)مغز خشك
 خـوبي  شـاخص  رويـي  پوست رنگ شدت در تغيير ضمن
 ديگـري  ةمطالع. ]21 ،20[ نيست پسته بلوغ تشخيص براي
 كـه  اي  هفتـه  1 ةدور يـك  در پسته ةكه دان   است داده نشان

 جـدا  اسـتخواني  پوسـت  از راحتـي  به آن رويي نرم پوست
 يـك  در آن برداشـت  ولي را دارد،  كيفيت باالترين شود،  مي
 آن تركيبـات  در ريدا  معنـي  تغييـرات  اي  هفتـه  3 تا 2 ةدور
 مـورد  در شـده   انجـام  تحقيقـات  نتايج. ]14[كند   نمي ايجاد
 كـه  داد نشان كرمان در اوحدي ةپست برداشت زمان بهترين

 بيشترين مهرماه، اول ةهفت در محصول خشك وزن يشترينب
 در خنـداني  حـداكثر  و مهرمـاه  دوم ةهفت در ميوه مغز وزن
  . ]4[ شود مي ايجاد مهرماه سوم ةهفت

 زمـان  در تـأخير كـه   اسـت   نتايج پـژوهش نـشان داده       
  را پـستة اوحـدي    كيفيـت  ،گيـري   پوست يندآفر و برداشت

 زيــادي حــد تــا را آفالتوكــسين آلــودگي ميــزان و هشكــا
 برداشـت  زمان در مورد  تحقيق نتايج. ]16[ دهد  مي افزايش
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 محـصول  كهاست   داده نشان كشور  تجاري ةپست رقم چهار
 مولد يها  قارچ به آلودگي از اجتناب منظور به پسته رقم هر

 ةنيمـ  تا حداكثر سالم، محصول توليد وزهرابة آفالتوكسين   
 احمـد  ارقام اينكه به توجه  با .شود برداشت شهريورماه اول

 را آفالتوكسين به آلودگي ميزان بيشترين قوچي كله و آقايي
 برداشـت  ارقـام  سـاير  از زودتر بايد ،دهند  مي نشان خود از

 زمان از محصول برداشت در تأخيردر مجموع   . ]31[شوند  
 نـرم  پوسـت  خـوردگي  تـرك  باعـث  شده، توصيه و مناسب
 بـه  محـصول  آلودگي افزايش ،1)زودخنداني ةعارض( رويي
 كيفيت كاهش و آفالتوكسين ةزهراب افزايش قارچي، عوامل
 عوامـل دليـل     بـه  كـه  منـاطقي  در. ]10،  16[د  شـو   مـي  ميوه
 تغييـرات  و دمايي نوسانات خشكي، هاي استرس اي، تغذيه
ــت ــاك، باف ــزان خ ــكاف مي ــوردگي ش ــبز پوســت خ  و س
 انجـام  معمـول  از زودتر بايد شتبردا باالست، خنداني زود
  . ]15[ شود

 برداشـت ميـوه     ،طور كه نتايج تحقيقات نشان داد      همان
 و كيفيـت  حفـظ  و بهبـود  برايدر زمان مناسب عامل مؤثر      

اين نكته را بايد در نظر داشت       . آيد كميت پسته به شمار مي    
 تقويم  براساس شاخص زمان برداشت     ها  كه در اكثر گزارش   
با توجـه   . وصيات فيزيولوژيك محصول  فصلي است تا خص   

به اينكه شرايط جوي و آب و هوايي مناطق با هم متفـاوت             
 بهتر است   بنابراين، ؛و حتي از سالي به سال ديگر فرق دارد        

هاي فيزيولوژيـك و      ويژگي براساسشاخص زمان برداشت    
 پـژوهش ايـن    . محصول باشد  بيوشيمياييدر صورت امكان    

 احمـد پـستة رقـم      وشيميايي و بي  كيخصوصيات فيزيولوژي 
عالوه  ه ب .ده است كر مرحله از رسيدن بررسي      3 را در  آقايي

                                                           
هستند كـه پوسـت نـرم و اسـتخواني در يـك             هايي غيرطبيعي  پسته. 1

ــل   ــول مح ــداد و در ط ــتردهخوف ني شكاا خندامت در مغز  و  اس
  ). Early splitting (دگير ميار قرات حشر و ها ككپض معر

ي هـا   جوانـه در اين پژوهش اثر زمـان برداشـت بـر مقـدار             
  .باقيمانده روي درخت در سال بعد نيز بررسي شد

  
  ها روش و مواد.2

 ةپـست  تحقيقـات  ةمؤسـس  2  ةشـمار  ايستگاه اين بررسي در  
 1389هـاي    در سـال   ،رفـسنجان  شهرسـتان  در واقع ،كشور

و  )محـصول  كم(1391 و   )محصول پر( 1390،  )محصول كم(
آقـايي    احمـد  ة رقـم پـست    ةسـال  روي درختان بيست و يك    

رداشت  . شد بادامي زرند انجام     ةشده روي پاي   پيوند  ةپستب
ــازه ــ3در  ت مرحل ــيدن،  ة  ــاني رس ــاسزم  درصــد براس
دن ش جدا  درصد 100 و    درصد 70،   درصد 40(دهي    پوست
 و تغييـر رنـگ      )رويي از پوست سـخت اسـتخواني        پوست

 )به صـورت چـشمي    (پوست سبز پسته به قرمز يا صورتي        
براي انجام اين امر، چندين خوشـه از        . )1جدول(انجام شد   

كـردن   هاي مختلف درخت چيده شد و بعد از جـدا          قسمت
شـده   كنده هاي پوست   دست، تعداد ميوه   باپوست تر از ميوه     

هـا    ميـوه و ميـزان رسـيدن      دهـي     پوسـت د  شمارش و درص  
هـر  ( درخت   3براي هركدام از مراحل رسيدن       .دشمحاسبه  
 درخـت در هـر   9 عـاً مجمو( طي هر سال  ) تكرار 1درخت  

از هر درخت،   ها    ميوه انتخاب و بعد از برداشت كامل        )سال
 هاي  شاخص ة مطالع براي.  شدند منتقل آزمايشگاه بهها    ميوه

 خوشـه  هـا از   مغز، دانـه   و پسته اييبيوشيمي و كيفيزيولوژي
  .شود به اختصار توضيح داده مي شدند كه جدا

  و )استخواني پوست همراه به(  تازه ةعرض پست  طول و 
 ،ابتـدا . شـد  گيـري   اندازه يديجيتال كوليس از استفاده با مغز

هـا    ميـوه  طـول و عـرض       ،، سپس  شد پوست نرم ميوه جدا   
 ة عرض مغز پوسـت     طول و  گيري  اندازهبراي  . نددشمحاسبه  

 مغـز  وزن گيـري   انـدازه  بـا  مغـز  درصد. استخواني جدا شد  
 پوسـت  داراي( كامـل  ةپـست  گـرم  صـد  بـه  )خشك(پسته  

 دشـ   تعيـين  )001/0 دقـت  بـا  ترازويي به كمك  استخواني،
]11[ .  
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  سال 3 ي مراحل مختلف رسيدن ططي آقايي احمد ةپست برداشت زمان .1 جدول
رسيدن درصد  

گيري نمونه زمان
  درصد100  درصد70  درصد40*

25/5/89 )محصول كمسال (1389  3/6/89  18/6/89  

15/6/90  )محصول پرسال (1390  24/6/90  16/7/90  

26/5/91  )محصول كمسال (1391  5/6/91  19/6/91  

 و  )پوست سخت استخواني  رويي از     شدن پوست   جدا  درصد 100 و    درصد 70،   درصد 40(دهي    پوست درصد   براساس زماني رسيدن    ة مرحل 3 مالك   *
  .استتغيير رنگ پوست سبز پسته به قرمز يا صورتي 

  
 نـرم  پوسـت  ،ابتـدا ،  پسته و مغـز     رطوبت ةبراي محاسب 

 يكـديگر  از هـا   پـسته  مغـز  و استخواني پوست ميوه، ييرو
 آون در جداگانــه  و)وزن اوليــه(و تــوزين شــدند  تفكيــك
دوبـاره  و  داده قـرار  ساعت 48 مدت به C° 70 دماي داراي

 فرمول اين طريق از آن ةمحاسب  كه )وزن ثانويه (وزن شدند   
    :]2[ است
1(   
  )درصد(رطوبت = وزن اوليهـوزن ثانويه وزن اوليه×100

با پوست  (  تازه ةپست  دانه 50 چگالي وزن    ةبراي محاسب 
 ظـرف   داخـل ، سـپس . شـد  (w50)گيري اندازه )استخواني

ات حجم محاسـبه  تغيير و ريخته آب ليتر ميلي 1000 حاوي
  .]38[ دش

  .(V) نمونه حجم V2–V1=با برابر نمونه حجم
   :با برابر چگالي

2(  W

V
 

50  
gr/cm حسب  بر (p) چگالي(V) نمونه حجم

3
  

 روي بـر  برداشـت  از زودخندان پـس   يها  پسته درصد
صـورت درصـد     تعداد آن به   و شمارش تازه ةميو گرم 200

تعـداد   هـا،  دانـه  دسـتي  يگيـر   تپوسـ  از بعـد . شد محاسبه
راحتـي و كامـل جـدا     ها با دست بـه     هايي كه پوست آن    دانه
 )لغزنــدگي(دهــي  پوســت  از بقيــه كــسر و درصــدندشــد

 درصـد  پـوك جـدا و     هـاي   ميـوه  ،سـپس . شـد  گيري  اندازه
 و تعيـين  3شـكل  بـد  و 2خنـدان، پـوك    ،1ناخندان يها  پسته

 گـرم   3/28 در دانـه   انس تعـداد   ة براي محاسب  .شد محاسبه
 .شد گيري اندازه  خشكةميو

 گفتـه  آفـات  كـار  از مانـده  برجـاي  آثـار  زدگي بـه   آفت
 .است يديدن پسته مغز روي غيرمسلح چشم با  كهشود مي

 هـا،  كنه پايان، شش ةتغذي محل هاي حفره صورت به آثار اين
 در آن ماننـد  و تخـم  هـاي  پوسته فضوالت و ها تنيده وجود
  .]1[شد   محاسبه)ه پس از برداشتبالفاصل(تازه  ةپست مغز

 96  اتانولml  15با خشك مغز گرم85/0 :كلروفيل مغز
 ةعـصار . شـد  داده عبـور  صـافي  كاغـذ  از و يدهيدرصد سا 

 و داري نگـه   درجـه 4  دمـاي  در شب يك مدت به حاصل

                                                           
سخت آن در جهت درز شود كه پوست  اي گفته مي ناخندان به پسته .1

طور طبيعي و مكانيكي شكاف برنداشته باشـد          و برجستگي طولي به   
شده كمتر از محيط خارجي پسته بوده باشـد؛     و يا طول شكاف ايجاد    

متر از   ميلي6متر و عرض  ميلي/. 4 طوري كه شاخصي به ضخامت به
  .شود كه ناخندان نباشد اي گفته مي خندان به پسته .آن عبور نكند

درصـد وزن    25شود كه مغز پسته كمتـر از          به حالتي گفته مي   :  پوكي .2
  .پسته را شامل شود

شود كه پسته شكل عادي خود را نداشته       به حالتي گفته مي   : شكلي  بد. 3
  .باشد يا در ناحية غيرشكاف طولي شكستگي پيدا كرده باشد
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 طـول  در اسـپكتروفتومتر  دسـتگاه  بـا  محلول جذب ،سپس
 تنظـيم  ايبـر . شـد  خوانـده  نـانومتر  665و  649هـاي   موج

 هـاي  رنگيـزه  غلظـت . شد درصد استفاده 96 اتانول ،دستگاه
 نتـايج  .دشـ  محاسـبه  زيـر  هاي رابطه از استفاده با كلروفيلي
 بـر  فتوسـنتزي  هـاي  رنگيـزه  مقـدار  گيـري  اندازه از حاصل
  .]13 [دش ارائه نمونه تر وزن گرم در گرم ميلي حسب

  

)3(  Chla ( / A    / A ) 12 25 665 2 79 649 

Chlb ( / A / A ) 21 21 649 5 1 665   

ChlT Chla chlb    
  

 غلظـت  ترتيـب   بـه  ChlT  و Chla، Chlb فرمول اين در
  .است كل كلروفيل  وb كلروفيل ،a كلروفيل

 )مغز خشك(لپه  بافت از گرم  ميلي 100: آنتوسيانين مغز 
 متـانول ( اسـيدي  متـانول  ليتـر  ميلـي  10 بـا  چينـي  ون  ها  در

 بـه  99حجمـي  نسبت به لصخا كلريدريك و اسيد خالص
 هـاي  لولـه  در حاصـل  ةعـصار  و يدهيسـا  كامـل  طـور  به )1

  سـاعت 24 مدت به نظر، مورد محلول .شد ريخته آزمايش
 .گرفـت  قـرار  گـراد  سانتي ةدرج 25 دماي در و تاريكي در

 و سـانتريفيوژ  g4000 دور بـا  دقيقـه  15 مـدت  بـه  ،سـپس 
 گيري ازهاند نانومتر 530 موج طول در بااليي محلول جذب
 ε 33000) (خاموشـي  ضـريب  غلظـت،  ةمحاسب  براي .شد

 بـا  آنتوسـيانين  مقـدار . شـد  گرفته نظر در مول بر متر  سانتي
   آمد دست هب زير فرمول از استفاده

)4(  A bc  

 بـا  برابـر  كـووت  عـرض = bجـذب، =A رابطـه  اين در
 گـرم  بـر  مول حسب بر آنتوسيانين غلظت= Cو متر سانتي1

  ].27[است  گياه تر وزن

ها به وزن ثابت برسند      ابتدا براي اينكه نمونه    :چربي مغز 
ها را  ها به حداقل كاهش پيدا كند، نمونه و مقدار رطوبت آن

 5. ه شـدند   درجـه قـرار داد     70 ساعت در آون     24به مدت   
 و  ه شـد  شده داخل كاغذ صافي گذاشت      آسياب ةگرم از نمون  

 هـر   ، سـپس  .ه شـد  ش قـرار داد   هـا در كـارتو     كاغذ صـافي  
قرار داده  اي دستگاه    هاي شيشه  كارتوش داخل يكي از ليوان    

داخـل هـر    . )w1(ها به دقت تعيين شده بود        كه وزن آن  شد  
عنوان حالل چربي اضـافه      هگزان به ـ  Nليتر    ميلي 120ليوان  
 ة درجـ  180 سـاعت روي حـرارت       4دستگاه به مدت    . شد

كار دسـتگاه بايـد مواظـب       در طول   (. گراد تنظيم شد   سانتي
صـورت بخـار نـشت       هاي بـاالي آن بـه      بود حالل از ستون   

 شـد و   دسـتگاه خـاموش      ، پس از اسـتخراج روغـن      ).نكند
 ساعت در هـواي   24ها به مدت     ها برداشته و ليوان    كارتوش

 چربـي در  فقط تا حالل چربي تبخير و  شدندآزاد قرار داده  
ي چربي دوبـاره    هاي حاو   ليوان سپس،. ته ظرف باقي بماند   

 زيـر درصـد چربـي      ة و با استفاده از رابط     )W2( شدندوزن  
   .شدمحاسبه  زير فرمول با چربي درصد. ]2[ دشمحاسبه 

)5(   100× gr5/0)(W2–W1=درصد چربي  

 از اسـتفاده  نيتروژن مغز خشك بـا     درصد :پروتئين مغز 
 از پـروتئين  درصد ،نهايت در و مشخص شد  ICP دستگاه
 : ]2[د ش تعيين زير فرمول طريق

)6(   
پـسته   پـروتئين  فاكتور×نيتروژن درصد=پروتئين درصد

)25/6 (  
 فنـل  - سـولفوريك  اسـيد  روش بـه  :كربوهيدرات مغز 

 بـه  توجـه  بـا  محلـول  قندهاي غلظت. ]29 ،28[ دش انجام
 و آمـد  دست  به ليتر در گرم ميلي حسب بر رگرسيون ةمعادل
 حـسب  بـر  يوهم محلول هاي كربوهيدرات مقدار ،نهايت در

  .دش ذكر نتايج در )خشك ةماد گرم 100 در گرم( درصد
 ةميـو   عـدد  100 :آسـپرژيلوس  قارچ به سطحي آلودگي

ليتـر آب   ميلـي  500 محتوي ارلن يك در تازه با پوست نرم
 قـرار  لـرزا  دستگاه در دقيقه 30 مدت به و شد ريخته مقطر
ــد داده ــپس .ش ــي 1 س ــر ميل ــيط روي آب ليت ــشته مح  ك

 از بعـد  و شد داده  كشت (AFPA)آسپرژيلوس اختصاصي
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 از شـده  تشكيل هاي كلني درصد c25° دماي در روز 7 تا 5
A. niger ،A .nomus و A. flavus دش  تعيين.   
 و  مغـز ميـوه  ةمـز  طعـم،  و عطـر  تعيين( حسي ارزيابي

 دادن نمـره  روش از: )شده  تازه و خشك ةپست ظاهري شكل
 اسـتفاده  مختلف افراد زا نظرخواهي و چشيدن و 5 تا صفر
 انتخـاب  كشاورزي ةرشت دانشجويان بين از پانل نفر 5. شد

ـ  عـدد  6 پانليست هر به. شدند  در تيمـار  هـر  از پـسته  ةدان
 3 كـد  بـا  كـه  رنـگ   بي شفاف پالستيكي مخصوص ظروف
 تـازه   آب .شـد  داده اتاق دماي در بودند شده تفكيك رقمي
 دسـترس  در صتشخي ةمرحل هر بين نوشيدن منظور به نيز

 فاكتور 4 ها،  پانليست طريق اين از و گرفت قرار ها  پانليست
 و تـر  اسـتخواني  پوسـت  خـسارت  نـامطلوب،  ةمز و طعم

 وضعيت .دندكر ارزيابي را پسته تر پوست خسارت خشك،
 بـا  خـوب  ،1 ةنمر با خوب بسيار صفر، ةنمر با عالي بسيار
 بـا  بـد  ربـسيا  ،4 ةنمر با ضعيف ،3 ةنمر با متوسط ،2 ةنمر
شدند  محاسبه زير فرمول با ي مورد نظرها شاخص .5 ةنمر

]2[ :  
  مزه و طعم= شده داد ةنمر ميانگين×100/5             )7(

 ةابتدا تعداد جوان    گل ة ماندگاري جوان  گيري  اندازهبراي  
گل بالفاصله بعد از برداشت شمارش شد و در بهـار سـال             

 نيـز محاسـبه و      ،اي كه به گل تبـديل شـد        بعد تعداد جوانه  
. دشـ ي باقيمانـده محاسـبه      هـا   جوانـه  درصد نهـايي     ،سپس

هر ( تكرار   3هاي كامل تصادفي و در       تحقيق در قالب بلوك   
ـ    ة تجزي براساس و   ) تكرار 1عنوان   هدرخت ب   ة مركب و روي

GLMآماري افزار  و نرمSAS  ها   ميانگينةمقايس. دش انجام
 كمـك  با ها و رسم گراف  درصد5 در سطح  LSDبا آزمون

  .اجرا شد EXCEL افزار نرم
 

  بحث و نتايج .3
 خـصوصيات فيزيولوژيـك و      بيـشتر نتايج بررسي نشان داد     

 زمــان برداشــت و برخــي تــأثيربيوشــيميايي پــسته تحــت 
سـال  ( . باردهي درختان قرار گرفتنـد     تأثير تحت   ها  شاخص

 و ســال دوم پرمحــصول )OFF(محــصول  اول و ســوم كــم
)ON(استبه شرح زير آمده  دست به نتايج .) بود:  

ـ      مركـب نـشان داد بـا گـسترش          ةنتايج حاصل از تجزي
ي هـا   پـسته   و عرض  )تر(عرض مغز    و طولها    ميوهرسيدن  

 سـال بـر     آثـار  ولي   ،يابند  افزايش مي  )بدون پوست تازه  (تر  
  .)3 ،2جدول ( چندان قابل توجه نبود ها شاخصاين 

 دهـد   مي نشان پسته مغز و ميوه نمو هاي بررسي منحني 
 سپس رسد؛  مي خود نهايي حجم به ميوه ةمحفظ ابتدا كه در 
 از پـس  كنـد و  مـي  خالي ةمحفظ اين پركردن به شروع مغز

 اتفاق رسيدگي ةپديد خود رسيد،  رشد حداكثر به اينكه مغز 
 هـاي  برداشـت  كـه  دليـل  ايـن  بـه  شـايد . ]36،  35[افتد   مي

 ده اسـت،  انجام ش  استخواني ةپوست تكميل از بعد شده انجام
 )طـول پـسته   (اسـتخواني    ةپوسـت  ابعاد در چنداني تغييرات
 رسـيدن  پايـاني  مراحـل  تـا  پـسته  مغـز  ولـي  ،نشد مشاهده
شد كـه    اضافه ابعادش بر و داد ادامه خود رشد به همچنان

 چگـالي  مقـدار . ]35 ،6[ن ديگر بود اراستا با نتايج محقق   هم
كمتــرين و در  محــصول رســيدن درصــد 40 زمــان در
 اختالفاتي .)3 ،2جدول  (افزايش يافت    هاي بعدي  شتبردا
 ثبـت  رسيدن پاياني مراحل در پسته، ارقام چگالي مقدار در

پـستة رقـم     ةميـو  بلـوغ  افـزايش  با كه طوري هب  است، شده
 روز 155 و   165تـا    ترتيب چگالي به  آقايي و اوحدي   احمد
 پـس  و رسـيد  مقدار بيشترين به گل كامل شكوفايي از پس
 . ]6[د شن مشاهده عامل اين مقدار در تغييري ،آن از
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 68( شـد  بيشتر محصول، رسيدن افزايش مغز با  درصد
 70 برداشـت  زمـان  بـين  ريدا معنـي  اختالف ولي ،)درصد
 .)3 ،2جـدول  ( نـشد  مشاهده رسيدن درصد 100 و درصد

 مغز درصد افزايش از نشان  ديگر هاي   گزارش ،در حالي كه  
 شـكوفايي  از پـس  روز 145تا  اوحدي و آقايي احمد ارقام
 شـاخص دارد   ايـن  مقدار كاهش جزئي  ،سپس و گل كامل

خـشك   و تر هاي وزن  ميانگينةمقايس به مربوط نتايج .]6[
 ةمرحلـ  3 بـين  ريدا  معنـي  اخـتالف  ،داد نشان ،)گرم  ميلي(

بـا افـزايش    . دارد وجـود  هـا   شاخص اين بر برداشت زماني
يافـت  تر افزايش    و خشك مغز عدد 100 وزن رسيدن ميوه 

 محــصول، رســيدن درصــد 100 زمــان در .)3 ،2جــدول (
ــشترين ــسته خــشك وزن و مغــز خــشك وزن مقــدار بي  پ
 در تـأخير  بـا  پسته ةدان وزن افزايش بيانگر كه شد مشاهده
ن مطابقـت   امحقق يعضب كار با نتايج  و است برداشت زمان
 علت به پسته مغز خشك و تازه وزن افزايش .]15 ،4[ دارد

 داشـتن  .]24[ اسـت  آن تركيبـات  تشكيل و ساز و سوخت
 مطلـوب  هـاي  ويژگـي  از مناسب خشك وزن و بزرگ مغز
 خود مطالعات در نامحقق از گروهي بنابراين، و است پسته
 دند و كر بررسي پسته بلوغ طول در را ها  شاخص اين تغيير

 برداشــت در عوامــل ايــن كــاهش از حــاكي نتــايج تمــامي
  .]23، 11[ است زودهنگام
هـا و    سـال  در خنـداني  درصـد  ةمقايس از حاصل نتايج
 اين شـاخص  ردا معني از تغيير  نشان مختلف رسيدن  مراحل

و ) بـار   سـال كـم   ( ميزان محصول  با كاهش     خنداني .دهد  مي
 بـودن   بـاال  .)5 ،4جدول  ( فت افزايش يا   در برداشت،  تأخير
 تعيـين  بـراي  مناسـب  كيفـي  عوامل از يكي خنداني درصد

 دررا   آن ن افـزايش  امحققـ بيـشتر    كـه  است برداشت مانز
ــد كــرده ثابــت رســيدن ةدور طــول ــين، .]15 ،4[ ان  همچن
ـ  ،شوند مي خشك و گيري  پوست دستگاه با كه ييها  پسته  رب
 مقـداري  هـا  آن خنداني درصد حرارت، و دستگاه فشار اثر

 در خنـداني  درصـد  ةمقايس از حاصل نتايج. يابد مي افزايش
 روز 125 از كـه  دهد مي نشان اوحدي و آقايي احمد رقم 2

  است شده شروع خنداني ةپديد ،گل كامل شكوفايي از پس
 از يكـي  ناخنـداني . ]6[يابد    مي افزايش دانه بلوغ طي در و

 آن اقتصادي ارزش كه است پسته ةميو در ناخواسته صفات
 پـسته  ناخنـداني  در كه مهمي عوامل از. دهد  مي  كاهش را

ي مؤثري نقش اا  گـرده،  نـوع  رقـم،  به توان مي ،كنند مي ف
ــاردهي ــاد، ب  ســن درخــت، برداشــت، نامناســب زمــان زي

 آبيـاري  هاي تنش تلقيح، زمان در اقليمي شرايط آوري، سال
 ميـوه  نمـو  و رشـد  ةدور طول در تغذيه صحيح مديريت و

 پايـاني  مراحـل  در آزمـايش  هاي سال طي .]19[د  كر اشاره
 درصـد  و كـاهش  سـالم  يهـا  ميوه درصد محصول، رسيدن

 افـزايش  ) درصـد  16(تـوجهي    قابـل  مقـدار  به زودخنداني
 زودخنـداني  ميزان بيشترين و كمترين .)5 ،4جدول (يافت 

 .شـد  سـوم ثبـت   و اول برداشـت  زمـان  به مربوط ترتيب به
 در ي زودخنـدان  ها  ميوه درصد دهد  مي نشان آزمايش نتايج

ــال دوم ــايش  س ــر(آزم ــشتر )محــصول پ ــال از بي ــ س اي ه
 احتمـاال  اخـتالف  ايـن  كـه  بـود  )سـوم  و اول( محصول كم

 آزمـايش  سـال  3 در محصول توليد ميزان تفاوت به مربوط
 كردند مطالعه پسته در مورد كه نيامحقق كار گزارش .است
 مراحـل  در زودخنـداني  درصـد  ميانگين كه است اين مؤيد
 در و مقـدار  كمتـرين  محـصول  كم هاي سال و رسيدن ةاولي
 ميـزان  بيـشترين  برداشـت  در تأخير و پرمحصول هاي سال

 هفتـه  كـه چنـد    زودخنداني. ]31 ،15 ،4[ است زودخنداني
 مـشكالت  از ديگـر  يكـي  دهد مي رخ برداشت زمان از قبل

 زودخنـدان  يهـا   پـسته  اينكه به توجه با و است پسته توليد
 هـاي  پايانـه  در هـستند  آفالتوكسين ةزهراب به آلوده معموالً
ي هـا   ميـوه  حتمـاً بايـد از       ،ندكن  مي مشكل ادايج پسته ضبط

معـدني،   عناصـر  برخـي  البته رقم، كمبـود   . سالم جدا شوند  
 افـزايش  در نامناسـب  آبيـاري  و اختالف دماي شب و روز    

  .]19 ،17 ،7[مؤثرند  زودخنداني ةپديد
  طي دهد،  مي نشان  ميانگين ةمقايس جدول كه طور همان

 )تر پوست دگيلغزن(دهي  پوست درصد آزمايش هاي سال

 به  رو و داشت توجهي قابل تغييرات ها پسته بلوغ افزايش با
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 برداشـت   ةمرحلـ ( درصـد    42 كـه از   طوري به ؛بود افزايش
 ،4جدول  ( رسيد   )سوم برداشت  ةمرحل( درصد   90به   )اول

 مطلب اين مؤيد پسته ارقام برخي روي تحقيقات نتايج. )5
 را حصولمدهي    پوست درصد زودهنگام، برداشت كه است

دهـي    پوسـت  درصـد  ميـانگين  كه طوري  به دهد،  مي كاهش
 در تـدريج  بـه  و ميزان كمترين رسيدن ةاولي مراحل در ميوه
 ةكنند هاي تجزيه  افزايش فعاليت آنزيم  دليل    به ،بعد هاي هفته
  .]31، 15، 4[رسد  مي حداكثر به  سلوليةديوار

  بلـوغ  ةتوسـع  زده بـا   و آفـت   بدشـكل  يهـا   پسته ميزان
 ةمرحل در  بدشكل ةحداقل پست  كه طوري هب ،داشتند ايشافز

ــ حــداكثر و برداشــت اول  برداشــت ةآن در ســومين مرحل
 از پـسته  در بدشـكل  هـاي  ميـوه  تشكيل .شد ثبت محصول

 نظـر  بـه  كـم  تحقيقات رغم به و است توليد مشكالت ديگر
 و مكانيكي صدمات باردهي، ميزان با پديده اين كه رسد مي
 افزايش با .]18 ،8[ باشد ارتباط در ها ماريبي و آفات ةحمل

 بـه  وارده صـدمات  و آفات خسارت ميزان محصول رسيدن
 بررسـي  هـاي  سـال  طـي  منتهـي يابـد،     مي افزايش محصول
 مـشاهده  دوم و اول ةمرحلـ  برداشت بين ريدا  معني تفاوت
 ،برداشت اول بود   ةمرحل در انس ةبيشين. )5 ،4جدول(نشد  
 كامل ها آن مغز هنوز و ترند ريز ها  هپست مرحله اين در يعني
ري بـين   دا  معنـي  ولـي تفـاوت      ،)5 ،4جـدول   ( است نشده

 در  . دوم و سوم رسـيدن مـشاهده نـشد         ةبرداشت در مرحل  
مقدار انس افـزايش    ها    ميوهشدن   ريزدليل    بهسال پرمحصول   

 كـه اسـت    داده نـشان  نامحققـ  سـاير  گـزارش  نتايج. يافت
 وزن افـزايش  بـه  درخـت  روي ميوة پسته  بيشتر ماندن باقي

 نتـايج  با د كه شو  منجر مي  انس كاهش نتيجه در و محصول
  ].31 ،15، 4[دارد  پژوهش مطابقتاين  درآمده  دست به

 چيده درخت از زودتر ميوة پسته  داد هرچه  نشان نتايج
 مانـدگاري  )محصول سال كم (شود و بار درخت كمتر باشد       

 بعـد  سـال  رد محـصول  توليـد  مـسئول  كـه  گل يها  جوانه
منجر  آوري سال كاهش به نتيجه دريابد    مي افزايش ،هستند

 بـذر  كـه  باورند اين بر پژوهشگران. )5،  4جدول  (د  شو  مي
 و هـا   كربوهيـدرات  از زيادي مقدار ميوة پسته  رشد حال در

 كمبـود  بنـابراين،  ،كنـد   مـي  مـصرف  را درخت معدني مواد
 و گل ةجوان ريزش موجب معدني عناصر و ها  كربوهيدرات

 اين تحقيقات مؤيد  نتايج. دشو  مي آوري  سال ايجاد نتيجه در
 بـا  )گـل  تمام از بعد روز 78تا ( ميوه تنك كه است مطلب
 كـاهش  موجـب  گل هاي  جوانه و ها  ميوه بين رقابت كاهش

 3 طي در .]32[د  شو  مي ها آن بقاي و ي گل ها  جوانهريزش  
 بـه  مربـوط  نـارس  يهـا   پـسته  درصد بيشترين بررسي سال

ــ ــ اول برداشــت ةمرحل  دوم از ةبــود و برداشــت در مرحل
بـار بيـشترين پـوكي را نـشان داد           هـاي كـم    رسيدن و سـال   

 تيرمـاه  اوايـل  در پسته مغز اينكه به توجه با .)5 ،4جدول (
 پـوكي  نهـايي  درصد بنابراين، ،كند مي شدن تكميل به شروع

وزش دليـل     بـه  منتهي .بود خواهد مشخص تيرماه اواخر در
پـوك در مراحـل      يهـا   پـسته بودن   و سبك  شدن خشك د،با

 دليـل  همـين  بـه  و ريزند مي درخت روي از پاياني رسيدن 
ميـزان   از كمتـر  رسيدن درصد 100 ةمرحل در پوكي درصد

ــت ــي آن اس ــوكي. واقع ــز پ ــر يكــي ني ــشكالت از ديگ  م
 نـشان  هـا  پـژوهش  .آيـد  مـي  شـمار  بـه  پسته فيزيولوژيكي

 مـشكالت  دليـل  پـوك بـه    هـاي  ميـوه  توليـد  كـه  دهنـد  مي
 همچنـين،  و محيطـي  نامـساعد  شرايط لقاح، و افشاني گرده
 ايـن  كـه  دهـد   مي رخ خشكي و شوري اي، تغذيه هاي تنش

ــل ــي عوام ــد م ــبب توانن ــتالل س ــع در اخ ــب توزي  نامناس
 توليـد  و دوشـ  رشـد  هـاي  كننـده  تنظـيم  و هـا  كربوهيدرات

 2پـوكي در    در مجمـوع     .دهنـد  افـزايش  را پـوك  هاي ميوه
مـاه بـه      اول در اواخر فروردين    ة مرحل :افتد اتفاق مي مرحله  

زيرا اين عنصر در تكميل رشد       است،علت كمبود عنصر بر     
 در زمـان    ، تيرمـاه  ، دوم ةمرحل.  گرده نقش اساسي دارد    ةلول
 اسـت كـه   كمبود ذخاير كربوهيدرات    دليل    بهشدن مغز و     پر
 ليـل دبـه همـين      .ثر باشـد  ؤتواند در بروز اين عارضه مـ       مي

  .]36 ،19[  بيشتر است)بار كم(هاي  درصد پوكي در سال
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 برداشت زمان حسي نتايج نشان داد در رابطه با ارزيابي
از نظـر  . اسـت  اثـر داشـته    هـا  ميـوه  هاي ظـاهري   بر ويژگي 
تـر اسـت      اول رسيدن خوشـمزه    ةها پسته در مرحل    پانليست

 40 و درصـد  100 ةمرحلـ  در محصول برداشت. )1شكل  (
 ،كـرد  وارد پـسته  نـرم  پوسـت  به را آسيب بيشترين ددرص
 از پـر  و نـشده  بالغ كامال پوسته درصد 40 ةمرحل در چون
دست  از را زيادي آب برداشت سوم ةمرحل در و است آب
 ةانـداز  بـه  و اسـت  چـسبيده  اسـتخواني  پوسـت  به و داده
 و طـراوت   درصـد 70 ةمرحلـ  در شـده  برداشـت  يها پسته

 ةپـست  و تـازه  ةپـست  اسـتخواني  سـت پو. ندارنـد  را شادابي
 را كيفيـت  دوم بهتـرين   برداشـت  ةمرحل در نيز شده خشك
 ةمرحلـ  در شـده  خشك استخواني پوست .)2شكل (داشت 

 مقـدار  داشتن و نرم پوست بودن نارسدليل  به اول برداشت

سوم  ةمرحل در ولي ،داشت رنگي سياه هاي لكه فنل، زيادي
 پوسـت  آب دادن دست از و بودن زياد دليل رسيده به برداشت

 از ديرتـر  يـا  زود برداشـت . بـود  زرد هـاي  لكه حاوي نرم،
 منجـر و   اسـتخواني  پوست به نرم پوست چسبيدن به موعد
در آمـده     دسـت   بـه شد كه بـا نتـايج        ميوه شدن دار لكه باعث
هـاي   بررسي .]31 ،20،  15[ها مطابقت داشت      بررسي بيشتر

اشت سـوم بـه محـض        برد ةاين آزمايش نشان داد در مرحل     
هـا روي زمـين      برخورد دست با خوشه تعداد زيادي از دانه       

زيـر  هـا     ميـوه ريختند و يا از قبل درصد قابل توجهي از           مي
 كرد  تر مي  درخت افتاده بودند و برداشت محصول را مشكل       

 نتـايج . ]22[ن ديگـر بـود      اكه هـم راسـتا بـا نتـايج محققـ          
 3 هـر  بـر  برداشت انزم ردا  معني تأثير از نشانآمده    دست  به

  .)3شكل (دارد  كربوهيدرات و چربي پروتئين، شاخص
  

  
   مزه طعم و بر درصد رسيدن ميوه اثر. 1 شكل

 .)نددار  LSDآزمون با ردا معني تفاوت درصد 1احتمال  سطح در متفاوت، حروف با ارقام(
  

   
   ظاهري خسارت بر ميوه رسيدن درصد اثر. 2 شكل

 .)نددار LSD آزمون با دار معني تفاوت درصد 1 احتمال سطح در ت،متفاو حروف با ارقام(
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   مراحل مختلف رسيدن كربوهيدرات موجود در مغز ميوه در و چربي پروتئين، درصد ةمقايس .3 شكل

 .)نددار  LSDآزمون با ردا معني تفاوت درصد 1احتمال  سطح در متفاوت، حروف با ارقام(

  
اول  برداشت  درصد در5/20 پروتئين از ميزان بلوغ طي

 .يابـد  مـي  كـاهش  سـوم  برداشـت  زمان  درصد در8/16به 
 40 زمـاني  ةمرحلـ  در كربوهيدرات و چربي مقدار كمترين

بـا افـزايش بلـوغ مقـدار        . شد ثبت محصول درصد رسيدن 
ري بــين دا معنــي ولــي اخــتالف ،كربوهيــدرات زيــاد شــد

 ةمقدار چربـي در مرحلـ  . دشبرداشت دوم و سوم مشاهده ن  
 نتـايج . آن كاهش يافـت    دوم برداشت حداكثر بود و بعد از      

 و چربـي  مقـدار  بر برداشت زمان داد ن نشان ابررسي محقق 
 اسـت  ردا  معنـي  كـل  قنـد  بر ولي تأثيراست، بدون پروتئين

اواخـر مـرداد تـا اواخـر          در محصول برداشت كه طوري هب
كرد  ثبت را قند ميزان بيشترين و كمترين ترتيب، به شهريور

 اوحـدي پـستة رقـم      برداشـت  ديگر بر زمان   بررسي .]21[
 قنـد  ميـزان  افـزايش  به برداشت در تأخير كه دهد  مي نشان
تحقيق ديگـري   .]15[د شو منجر مي چربي كاهش وها  ميوه

 ةدور زمـاني  ةمحـدود  در پـروتئين  مقـدار است   نشان داده 
 كـاهش  بـه  رو پـسته  رسـيدن  از بعد و ثابت تقريبا رسيدن
 يابـد   مي افزايش رسيدن زمان تا آن چربي قدارم ولي است،

نتـايج حاصـل از بررسـي     .]4[رسد  مي مقدار باالترين به و
آقـايي و اوحـدي      روند تغييرات بيوشيميايي در رقم احمـد      

 رقــم 2حــاكي از افــزايش چربــي و پــروتئين كــل در ايــن 

 ، روز بعد از شكوفايي گل و سپس       135 و   165ترتيب در    به
ايـن   و پروتئين كل دارد كـه بـا نتـايج            كاهش مقدار چربي  

 كاهش پروتئين در اواخـر نمـو،        .]6[پژوهش مطابقت دارد    
هاي فيزيولوژيكي محيط    ر اثر تنش  بعالوه بر كنترل ژنتيكي     

ـ  .ها بـر بيـان پـروتئين اسـت         و اثر آن   يج نتـا كـه    طـوري  ه ب
 قـارچ روي    ةر اثر حمل  بها    كاهش پروتئين  ة دربار تحقيقات

   كنـد   را در مـورد پـسته هـم تقويـت مـي            گردو، اين نظريه  
]33 ،34[.  

 بــه آلــودگي ميــزان بــر محــصول برداشــت زمــان اثــر
داد    نشان A. flavus و A. niger ،A. nomus گروه يها قارچ
بيشترين آلودگي را به خود اختـصاص داده   A. niger گروه
هـاي   قـارچ  به پسته آلودگي ميزان كمترين و بيشترين .است
وجـود   برداشت زمان اولين و سومين در رتيبت به گروه اين

 ديرهنگـام  برداشـت  آلودگي داليل از يكي. )4شكل  (دارد  
 از بـيش  ماندن باقي .است نرم پوست خوردن ترك يا پارگي
 خوردگي پوست  ترك افزايش به درخت روي محصول حد
د شـو   مـي  منجر بيماريزا عوامل نفوذ افزايش نتيجه در و نرم

 افتـادن  تـأخير  بـه  بـا  كه است آن مؤيد ها تايج بررسين]. 10[
 هـا  آن رويي نرم پوست كه ييها  پسته درصد ،برداشت زمان

 بـه  نـسبت  هـا  آن حـساسيت  نتيجـه  در و خورد مي شكاف
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 بـه  است باال بسيار قارچي هاي آلودگي و مكانيكي صدمات
   .]4[كند  مي پيدا افزايش سرعت

 مقـدار  بر توجهي قابل اثر رسيدن ميوه،  مختلف مراحل
 ةمرحلـ  در نشان داد كه نتايج .داشتند آنتوسيانين و كلروفيل

 كـاهش  ،سـپس  كلروفيـل و  ميـزان  برداشـت بيـشترين   اول
شـكل  (است   برداشت سوم ةمرحل شاخص در  اين ردا  معني

 تغييرات  ة رسيده نتيج  ةكاهش تدريجي كلروفيل در پست     .)5
ل  كلروفيـ  ةكننـد  هاي تجزيه  فعاليت آنزيم  رسيدگي و    ةپديد

 در پـسته  رقـم  چنـدين  ةمقايـس  با نامحقق. ]35 ،30[است  

 كلروفيـل  مقدار در تفاوت بر عالوه توانستند رسيدن دوران
 ارقـام  ايـن  در را برداشـت  بـراي  مناسـب  زمان ها، رقم بين

برداشت  ةمرحل در پسته مغز سبز رنگ. ]23[ كنند مشخص
. بـود  برداشـت  ديگـر  ةمرحلـ  2بيشتر از    رسيدن درصد 40
زمــان  بهتــرين ،باشــد ســبز مغــز برداشــت هــدف چــهچنان

 نهـايي  وزن به ها  پسته منتهي ؛اول است  ةمرحل برداشت در 
 زمـان  3 در كـل  آنتوسـيانين  مقـدار  تغييـر . ندا  هنرسيد خود

 در آن مقـدار  ردا  معني افزايش ةدهند نشان برداشت مختلف
  . )6شكل ( است بلوغ طول

  

  
   هاي مختلف برداشت زمان هاي آسپرژيلوس در آلودگي به قارچ درصد ةمقايس. 4 شكل

  .)نددار LSD آزمون با ردا معني تفاوت درصد 1احتمال  سطح در متفاوت، حروف با ارقام(
 

  
   دنيرس مختلف يها زمان در مغز ليكلروف مقدار ةسيمقا .5 شكل

 ).هستند LSD آزمون با دار يمعن تفاوت داراي درصد 1 احتمال سطح در متفاوت، حروف با ارقام(



  فاطمه ناظوري و همكاران

  
  1392 زمستان  4 شماره  15دوره 

132

  
   هاي مختلف برداشت زمان در مقدار آنتوسيانين مغز ةمقايس .6 شكل

 .)نددار  LSDآزمون با ردا معني تفاوت درصد 1احتمال  سطح در متفاوت، حروف با ارقام(

  
 محـصول  رسـيدن  درصـد  100 و  درصد70 ةمرحل در

كــه اخــتالف  شــد آنتوســيانين مــشاهده مقــدار بيــشترين
  در PALفعاليـت   . دش مرحله مشاهده ن   2ين  ري در ا  دا  معني

 روي شـده  انجام هاي  ه و مطالع  توليد آنتوسيانين نقش دارد   
ز نشان پسته در ها رنگيزه  دما و نور بـر فعاليـت        تأثير ا

 ةعـالوه بـر ايـن درجـ        .دارداين آنزيم و توليد آنتوسـيانين       
مـؤثر   ها رنگيزه اين نوع رقم نيز بر توليد       منطقه و  رسيدگي،

 و مـنظم  افزايـشي  رونـد  از حـاكي  تحقيقـات  نتـايج . است
 كامل شكوفايي از پس روز 115 تا كلروفيل مقدار ردا معني
 و 34/9 با برابر ترتيب به( اوحدي و آقايي احمد رقم در گل

 165تـا   آنتوسيانين افزايش و )تر وزن گرم بر گرم ميلي 2/7
 و 15 بـا  برابـر  ترتيـب  بـه ( گل كامل شكوفايي از پس روز

 مقـدار  كـاهش  ،سـپس  و )تر وزن گرم بر مول  ميكرو5/10
  .]6[ بود شاخص 2 اين

  
  گيري نتيجه
 شيآزمـا  سـال  3 يطـ  در كـه  داد نـشان  پـژوهش  اين نتايج

 و كييولـوژ يزيف صـفات  بيشتر، )محصول كم و پرمحصول(
 تحت زيادي ميزان به ييآقا احمد رقم محصول ييايميوشيب

ـ . دارنـد  قرار برداشت زمان تأثير ـ     يه نظـر مـ    ب  نيرسـد از ب
 يو خنـدان  دهـي     پوسـت  درصـد    يبررس  مورد يها  شاخص

 توجـه  با . زمان برداشت باشندصي تشخي برايمالك مناسب
 اسـت  بهتر خوشه، كي يها  ميوه كنواختيريغ يدگيرس به

 هر يها ميوه درصد 80 تا 70 كهد شو انجام برداشت يزمان
. نداشب شتهدا را يدگيرس يها  شاخص و يظاهر عالئم رقم

 ادي بار درختان پسته ز    زاني كه م  يطي در شرا  شود  مي شنهاديپ
 دنيدرصد رس  40 ة سوم محصول در مرحل    كيباشد حدود   

 دني درصـد رسـ  80 تـا    70 ة آن در مرحلـ    ةي و بق  )مغز سبز (
 برداشــت ماننــد زيــن كــردن برداشــت زود .دشــوبرداشــت 

 بـا . كاهـد  يمـ  پـسته  محصول تيكم و تيفيك از رهنگاميد
 و دانـه  مغـز  تكامـل  عـدم  به پسته زودهنگام برداشت آنكه

 ي در عـوض درصـد مانـدگار       شـود   مـي منجر   وزن كاهش
 تنـاوب   ي و تـا حـدود     شي افزا ، گل در سال بعد    يها  جوانه
بودن مغز،    سبز ليدل ه ب نيعالوه بر ا  . كند ي را كنترل م   يبارده

ـ  كـاهش وزن در ا     ي آن تا حدود   ي باال متيق  مرحلـه را    ني
 جـه يدر نت ( يخندان درصد رهنگاميد برداشت .كند يجبران م 

 در ديـ تول زانيـ م شيافزا( و وزن پسته     )وهيم تيفيك شيافزا
 باغـدار  درآمـد  بر تاًينها دو هربرد و    ي را باال م   )سطح واحد
هـا از خوشـه بـه      دانـه خـتن ير: جمله از يمشكالت .ندمؤثر

 ،ياسـتخوان  پوسـت  شـدن  دار محض تماس با دسـت، لكـه      
 و  يآلـودگ  شيافزا آن دنبال هب و يزودخندان ددرص رفتن باال

ـ  ري اثر برداشت د   رب محصول   يپسند بازار كاهش  شيهنگام پ
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 تـر  ةپوسـت  سالم، يها  پسته در نكهيا به توجه با. داد خواهد
 نفـوذ  برابـر  در مقـاوم  يفيزيكوشيمياي سد عنوان به تواند مي

 و رشـد  كـاهش  باعث و دنك عمل پسته مغز داخل به قارچ
ــپورز ــارچ ايياس ــد و ق ــسين تولي ــو آفالتوك ــاهش، دش  ك

 عمـده  معـضالت  از هـا  زودخندان مقابل در سالم يها  پسته
 بـاغ  تيريمـد  ةبرنام بايد ،نيبنابرا. است رهنگاميد برداشت

 زمـان  در كـه  دشـو  انجـام  ينحـو  بـه  )برداشـت  وداشت (
 وجـود  سـالم  يهـا   ميوه درصد نيشتريب محصول، برداشت
  .باشد داشته
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