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 چکيده

 شدت تأثیر تحت شلیل میوة گیری رنگ و اندازه محلول، جامد مواد بازارپسندی، خوراکی، کیفیت

 کافی نور درخت بیرونی نواحی های میوه طورمعمول به دارد. قرار خورشید مستقیم نور میزان و

 پایینی و میانی قسمت در موجود های میوه اما گیرند می دخو به مناسبی رنگ و کرده دریافت

 مناسبی کیفیت و رنگ کنند می دریافت کمتری نور باالیی های برگ اندازی سایه دلیل به که درخت

 پایین و وسط در که هایی میوه کیفیت بهبود منظور به .ندارند مطلوبی بازارپسندی و نداشته

 آلومینیومی کنندة بازتاب های )مالچ( خاکپوش از استفاده با پژوهشی دارند، قرار درخت پوشش تاج

 صفات شد. انجام ساری شهر در شلیل تجاری های باغ از یکی در شفاف و سفید اتیلنی پلی و

 محلول، جامد مواد اکسیدان(، )آنتی پاداکسنده آنتوسیانین، شامل بیوشیمیایی بخش دو در موردنظر

 هستة وزن میوه، گوشت وزن کل، وزن شامل مورفولوژیکی() شناختی ریخت و فنول اسیدیته،

 از شده بازتاب نور میزان آمده دست به نتایج پایة بر شدند. ارزیابی میوه قطر و حجم سفتی، میوه،

 شاخساره درون به نور نفوذ بهتر افزایش باعث اتیلنی پلی و آلومینیومی بازتابندة های خاکپوش

 و پاداکسنده آنتوسیانین، میوه، قطر گوشت، وزن میوه، وزن بر داری معنی تأثیر نور افزایش شدند.

 افزایش گیری، رنگ در آلومینیومی بازتابندة های خاکپوش کارایی مقایسة در داشتند. ها میوه فنول

 است. بوده اتیلنی پلی بازتابندة های خاکپوش از بیشتر میوه فنول میزان و وزن افزایش قند،

 هایی میوه بهبود برای بازتابنده های خاکپوش از توان می که داد نشان ها بررسی این نتایج طورکلی به

 کرد. استفاده اند وابسته خورشید مستقیم نور دریافت به کیفیت افزایش برای که

 

 نور. فنول، شلیل، بازتابنده، های خاکپوش آنتوسیانین، :کليدي هاي واژه
 

 مقدمه

 برخی که هستند هتابستان های میوه جزء شلیل و هلو 

 ةمیو با محصول، پر کینگ؛ سان مانند آن های رقم از

 برای زودرس و جدا  هسته قرمزرنگ، ،درشت بسیار

 نیاز خورشید مستقیم و فراوان نور به خود نمو و رشد

 گیاهان برای انرژی تأمین منبع خورشید نور دارند.

 ذخیره گیاهان در کربوهیدرات صورت به و است

 ،یا ياخته تقسیم عناصر، جذب در انرژی اين. شود می

 ،گیاهان موردنیاز انرژی تأمین )فتوسنتز(، نورساخت

 استفاده گیاهان در میوه گیری رنگ و وزن افزايش

 قرار درخت بیرونی قسمت در که هايی میوه شود. می

 کیفیت و کرده دريافت کافی نور طورمعمول به دارند

 میانی قسمت در که هايی میوه اما دارند مناسبی

 به و کنند می دريافت کمتری نور دارند قرار درخت
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 کاهش و درخت بااليی های برگ اندازی سايه دلیل

 دارند. کمی بازارپسندی و رنگ مستقیم، نور تابش

 شلیل بازارپسندی و خوراکی کیفیت طورکلی، به

 محلول جامد مواد گیری، رنگ میزان به زيادی بستگی

 میزان تأثیر تحت مستقیم طور به که دارد میوه اندازة و

 دهی میوه ناحیة به آن نفوذ میزان ويژه به و دريافتی نور

 کیفیت ديگر های شاخص و قند تجمع دارد. قرار گیاه

 ها آنتوسیانین و فنلی مواد میزان جمله از شلیل میوة

 و دريافتی نور میزان تأثیر تحت مستقیم طور به نیز

 دارند قرار گیاه دهی همیو ناحیة به آن نفوذ میزان

(Andreotti et al., 2009). نشان پیشین های بررسی 

 نور برابر در شلیل های میوه گرفتن قرار که است داده

 دنبال به و دهد می افزايش را نورساخت بازدة بیشتر،

 فنلی های ترکیب و محلول جامد مواد میزان آن

 يابد می کاهش کل اسید میزان ولی افزايش،

(Andreotti et al., 2005). افزايش در زيادی های روش 

 وجود میوه کیفیت بهبود و شاخساره درون نور کارايی

 بازتابنده های مالچ از استفاده ها روش اين از يکی دارد.

 درون به باغ کف از خورشید نور بازتابی منظور به

 های خاکپوش از استفاده است. درخت شاخسارة

 شاخساره درون اقلیم ريز یرتغی دلیل به نور بازتابندة

 میوه کیفیت افزايش باعث دهی میوه ناحیة در ويژه به

 نوع اين (.(Bergqvist et al., 2001 شوند می

 دهی میوه ناحیة در را نور کیفیت و کمیت ها خاکپوش

 و کنند می کوتاه را میوه رسیدن دورة و داده افزايش

 دازةان و محلول جامد مواد گیری، رنگ افزايش باعث

 درون در نور دريافت کاهش که درحالی شوند می میوه

 با و تر کوچک های میوه تولید باعث درخت پوشش تاج

 کافی نور که هايی بخش به نسبت کمتر کیفیت

 Andreotti et al. (2007) است. شده کنند، می دريافت

 استارک رقم شلیل روی را بازتابنده های خاکپوش تأثیر

 های خاکپوش که دادند نشان و دکردن بررسی گولد رد

 پايین و وسط ناحیة به نور نفوذ افزايش با نور بازتابندة

 بهبود را فنولی ترکیبات و میوه اندازة گیری، رنگ تاج

 تأثیر بررسی با  (.Desmond et al., 2001) بخشیدند

 بیان هلو میوة در بازتابنده های خاکپوش از استفاده

 جذب افزايش و خاکپوش توسط نور بازتابی که کردند

 است. شده میوه کیفیت بهبود باعث درخت توسط نور

 بهبود بر نور بازتابندة های خاکپوش تأثیر همچنین

 انگور مانند هايی میوه در کیفی و کمی خواص

(Jamshidian et al., 2007 .)گالبی (Barberan & 

Robins, 1997) فرنگی توت (Meyer et al., 2009) و 

 در. است شده ثابت( Parmar et al., 2013) هندوانه

 تأثیر و نور بازتابندة های خاکپوش کاربرد پژوهش اين

 کینگ سان رقم شلیل های میوه کیفیت بهبود در آن

 نور کمبود با که درخت میانی و پايینی نواحی در

  شد. بررسی اند، رو روبه

 

 ها روش و مواد

 شهر در واقع شلیل تجاری باغ يک در آزمايش اين

 انجام 5939 فروردين 20 تاريخ در مازندران ساری،

 و بازتابنده آلومینیومی های خاکپوش تیمارهای شد.

 در )شاهد( خاکپوش بدون و سفید و شفاف اتیلن پلی

 سه و تکرار سه با تصادفی کامل بلوک طرح قالب

 شد. اعمال درخت انداز سايه در تکرار هر در درخت

 7 عرض به ها خاکپوش تاس بوده 1×7 درختان فاصلة

 گرفته نظر در متر 9 بازتابی فضای اما شد انتخاب متر

 شد. پوشانده خاک با متری 0.1 حاشیة دو و شد

 معمولی بذری های پايه روی بوده، ساله ده باغ درختان

 تا بتوان تا اند شده کاشته شمالی شیب روی و پیوند

 اندرخت بمانند. امان در بهاره ديررس سرمای از حدی

 الزم هرس هرساله اند شده  تربیت باز مرکز صورت به

 از انتخابی درختان اندازة شود، می انجام ها آن روی

 يکسان به نزديک حجم و اصلی های شاخه شمار لحاظ

 گونه هیچ و هستند سالم طورکامل به درختان و اند بوده

 درون نور میزان شود. نمی ديده ها آن روی زوال نشانة

 ای هفته 51 ،52 ،3 های ساعت در ختدر شاخسارة

 متر لوکس توسط مرتبه هفت درمجموع و بار يک

 زمان در شد. گیری اندازه ((Testo 545 ديجیتالی

 ناحیة سه از میوه عدد 500 تصادفی طور به رسیدن

 به و شده چیده ها درخت باالی و پايین وسط،

 و منتقل ساری کشاورزی دانشگاه باغبانی، آزمايشگاه

 هسته وزن و گوشت وزن میوه، وزن شدند. يابیارز

 شد. گیری اندازه 05/0 دقت با ديجیتالی ترازوی توسط

 Absolute) ديجیتالی کولیس توسط میوه قطر

Digimatic) پنترومتر توسط میوه سفتی و Tr FT (327) 



 233 ... اتیلنی بر های بازتابندة نور آلومینیومی و پلی تأثیر خاکپوش و همکاران: پناهيزدان 

 سازی جا جابه روش به ها میوه حجم شد. گیری اندازه

 زيرآب در ها میوه کردن وزن يا حجم مستقیم

 با محلول جامد مواد میزان شد. گیری اندازه

  (Atago pr-32) ديجیتالی (رفرکتومتر) سنج شکست

 روش از اسیديته گیری اندازه برای شد. گیری اندازه

 .(Serrano et al., 2005) شد استفاده تیتراسیون

 1 شد. گیری اندازه pH اختالف روش با آنتوسیانین

 سرعت با دقیقه ده مدت به میوه آب از لیتر میلی

 5 سپس شد. سانتريفیوژ دقیقه در دور 50000

 10) محلول لیتر میلی 1 با رويی محلول از لیتر میلی

 اضافة به پتاسیم کلريد موالر2/0 محلول از لیتر میلی

 به کلريدريک اسید موالر 2/0 محلول از لیتر میلی 34

 .شد رقیق pH  يک ،(شد رسانده لیتر میلی 200 حجم

 1/90) لیتر میلی 1 با رويی محلول از ديگر لیتر میلی 5

 1/53 اضافة به موالر 2/0 اسیداستیک از لیتر میلی

 500 حجم به موالر 2/0 سديم استات لیتر میلی

 سپس شد. رقیق pH 1/7 شد(، رسانده لیتر میلی

 و نانومتر 150 موج طول دو در محلول دو هر جذب

 نوری سنج طیف ستگاهد از استفاده با نانومتر 400

 شد خوانده (Model Jenway 6102) اسپکتروفتومتر((
Serrano et al., 2005)).  

 عصارة اکسیدانی( )آنتی پاداکسندگی ظرفیت

 آزاد راديکال کنندة خنثی خاصیت راه از ها میوه

 تعیین (DPPH) هیدرازيل پیکريل-2 فنیل دی5و5

 اهیگی بافت از گرم یلیم 1/0 آغاز در و شود یم

 لیتر یلیم 5 همراه به را مايع نیتروژن در پودرشده

 )عصارة ريخته )میکروتیوپ( ريزلوله درون متانول

 در قسمت 5000 دور با سانتريفیوژ دستگاه با متانولی(

 10 و داده قرار دقیقه ده مدت به ام( یپ )پی میلیون

 310 به شده سانتريفیوژ متانولی عصارة از میکرولیتر

 اضافه موالر میلی 5/0 (DPPH) حلولم میکرولیتر

 دقیقه سی مدت به اتاق دمای در سپس زده هم کرده،

 يکنواخت حالت به رسیدن تا تاريکی شرايط در

 در نوری سنج طیف دستگاه در سپس و شده نگهداری

 شود یم خوانده عددها نانومتر 154 موج طول

(Serrano et al., 2005). کل فنلی های ترکیب میزان 

 از استفاده با و (Folin-Ciacalteu) روش با شلیل میوة

 شد. یریگ اندازه استاندارد عنوان به گالیک اسید

 از استفاده با نانومتر 430 موج طول در ها نمونه خواندن

  (Model Jenway 6102) نوری سنج طیف دستگاه

 پژوهش اين در ها داده آماری وتحلیل تجزيه شد. انجام

 رسم و اجرا MSTAT-Cو  SAS فزارا نرم از استفاده با

 .شد انجام اکسل افزار نرم با نمودارها

 

 نتایج
 شده بازتابی نور شدت میزان

 بین داد نشان آزمايشی های داده واريانس تجزية نتايج

 داشته وجود داری معنی اختالف کاررفته به تیمارهای

 تفاوت موجب باغ کف در خاکپوش کاربرد و است

 از شده بازتابی نورهای ینب داری معنی بسیار

 است. شده مختلف های خاکپوش
 

شده )لوکس( در  تجزية واريانس نور بازتابی .5جدول

 51، 52، 3های  ساعت

Table 1. Analysis of variance reflecting the lux  

in hours 9, 12, 15 
Hours case study 

df S.O.V 15 

hours 

12 

hours 

9 

hours 

8163 2052 9632 2 Repeat 

1022** 1105** 3966** 3 Mulch 
7159** 3452** 9215** 2 Height 

4118** 2029** 1563** 6 Mulch × Height 

344 3773 3042 14 Error 
0.27 0.84 0.4  CV 

ns ،** * درصد 5و  1در سطح  داری معنی و دار یمعنوجود اختالف : عدم و. 
**, * and ns: were significant at the 1% and 5% and non-significant. 

 

 در داری معنی تفاوت که دهد می نشان 5 شکل

 شاخسارة درون نور بازتاب میزان بین درصد5 سطح

 هایخاکپوش ها آن انداز سايه در که هايی درخت

 داشت وجود شاهد تیمار با داشته قرار نور بازتابندة

 رنو بازتابش میزان بیشترين آلومینیومی خاکپوش

 یها خاکپوش ازآن پس و شده باعث را شاخساره درون

 .داشتند قرار اتیلنی یپل

 

 شناختی ریخت خواص

 بین داد نشان آزمايشی های داده واريانس تجزية نتايج

 به نسبت  داری معنی اختالف کاررفته به تیمارهای

 باغ کف در خاکپوش کاربرد و است داشته وجود شاهد

 شناختی ريخت فاتص همة بر داری معنی تفاوت

 است. داشته موردبررسی )مورفولوژيکی(
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 مختلف تیمارهای بین در51-52-3های  ساعت در شلیل شاخسارة درون نور شدت مقايسة .5شکل 

Figure 1. Comparison between different levels of light intensity within the shoots of nectarine at different hours (9-12-15) 

 
 میوه شناختی ريخت صفات واريانس ةتجزي .2 جدول

Table 2. Analysis of variance of fruit morphological traits  
Characteristics case study 

df S.O.V 
Core weight Meat weight Fruit weight Volume Diameter Hardness 

0.03 6.9 4 4.33 1.2 0.071 2 Repeat 
0.08ns 

8032** 
8899** 

55.8*
 7.21** 

0.37ns 
3 Mulch 

3.9* 
452* 502** 

492.7* 
72.5* 

2.86** 
2 Height 

0.07ns 
20** 

20** 
6.41ns 

2.6** 
0.28ns 

6 Mulch × Height 
0.03 2.3 1.9 3.48 0.94 0.35 22 Error 
1.2 1.2 0.98 1.28 1.58 10.6  CV 

 ns ،**  درصد 5 و 1 سطح در داری معنی و ارید معنیو **: عدم وجود اختالف. 

**, * and ns: were significant at the 1% and 5%, and non-significant. 

 

 قطر میزان بین درصد5 سطح در داری معنی تفاوت

 هایخاکپوش ها آن انداز سايه در که هايی درخت میوة

 داشت. وجود شاهد تیمار با داشته قرار نور بازتابندة

 قطر افزايش میزان بیشترين آلومینیومی هایخاکپوش

 30) پايینی و متر( میلی 32) میانی ناحیة در میوه

 قطر میزان کمترين شاهد که درحالی درخت متر( میلی

 0/11) پايینی و متر( میلی 14) میانی ناحیة در

 هایخاکپوش و دادند نشان را درخت متر( میلی

 مختلف نواحی رد را تیمار دو بین میانگین اتیلنی پلی

 .(2)شکل دادند نشان درخت

 میزان شود می مشاهده 9 شکل در که طور همان

 خاکپوش ها آن انداز سايه در که درختانی میوة حجم

 درصد1 سطح در داری معنی تفاوت است شده استفاده

 

 خاکپوش داد. نشان کاربرده به های خاکپوش بین

 متر نتیسا 570) میوه حجم میزان بیشترين آلومینیومی

 و است داشته ديگر های خاکپوش به نسبت را مکعب(

 شاهد تیمار به مربوط میوه حجم میزان کمترين

 .است هبود (مترمکعب یسانت572)

 شود تفاوت مشاهده می 7شکل  گونه که در همان

 میوة میزان وزن درصد بین5داری در سطح  معنی

 تهداش خاکپوش قرار ها آن انداز سايه که در هايی درخت

 طور به وزن میوه وجود داشت. میزان شاهد تیمار با

 نور رسیده به درون میزان به بستگی داری معنی

 های آلومینیومی به خاکپوش دارد. پوشش درخت تاج

 در نواحی میانی و پايینی درخت نور شدت افزايش دلیل

 بوده است. مؤثرتر از شاهد میزان وزن میوه افزايش در

 
                                Down part                      The middle part 
                                   of tree                                 of tree 

                                        Tree area 

 اتیلنی و شاهد بر میزان قطر میوه های بازتابندة نور آلومینیومی، پلی خاکپوش تیمار تأثیر .2شکل

Figure 2. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene on fruit diameter 
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 میوه حجم میزان بر اتیلنی پلی و آلومینیومی نور بازتابندة های خاکپوش تیمار تأثیر .9شکل

Figure 3. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene on the volume of fruit 
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 اتیلنی بر میزان وزن کل میوه  پلی و ازتابندة نور آلومینیومیتیمار خاکپوش ب . تأثیر7 شکل
Figure 4. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene on total fruit weight 

 

 وزن میزان بین درصد5 سطح در داری معنی تفاوت

 ها آن انداز سايه در که هايی درخت میوة گوشت

 داشت. وجود شاهد تیمار با داشته قرار خاکپوش

 نور شدت افزايش دلیل به آلومینیومی های خاکپوش

 وزن میزان افزايش در درخت پايینی و میانی نواحی در

 (.1)شکل است بوده شاهد از مؤثرتر میوه گوشت

 

 خواص بیوشیمیایی

های آزمايشی نشان داد بین  نتايج تجزية واريانس داده

داری وجود داشته  معنیکاررفته اختالف  تیمارهای به

است و کاربرد خاکپوش در کف باغ موجب تفاوت بسیار 

داری بر همة صفات بیوشیمیايی موردبررسی شده  معنی

 است.
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 میوه گوشت وزن میزان بر اتیلنی پلی آلومینیومی و نور بازتابندة های خاکپوش تیمار تأثیر .1 شکل

Figure 5. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene fruit fresh weight 

 
 میوه بیوشیمیايی صفات سواريان تجزية .9جدول

Table 3. Analysis of variance of biochemical characteristics of fruit 
Characteristics 

df S.O.V 
Phenols Antioxidants Anthocyanins TSS/TA TA TSS 

0.019 3.08 0.08 0.07 0.04 0.01 2 Repeat 
75** 18.6** 34.5** 1.13 ns 0.06ns 0.33** 3 Mulch 

575** 199** 111** 4.9* 0.018* 0.09** 2 Height 
18.6** 81** 6.19** 0.06* 0.02ns 0.04** 6 Mulch × Height 
1.58 4.9 0.9 0.05 0.03 0.01 22 Error 
40.6 3.9 3.4 2.25 1.83 0.99  CV 

ns ،** درصد 5و  1در سطح  داری معنی و داری و **: عدم وجود اختالف معنی. 

**, * and ns: were significant at the 1% and 5%, and non-significant. 
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 تفاوت شود، می مشاهده 3 شکل در که گونه همان

 جامد مواد میزان بین درصد5 سطح در داری معنی

 ها آن انداز سايه در که هايی درخت میوة محلول

 داشت. وجود شاهد تیمار با داشت قرار خاکپوش

 میزان بیشترين آلومینیومی زتابندةبا های خاکپوش

  درجة 55) میانی نواحی در را میوه محلول جامد مواد

 و درخت بريکس( درجة 0/50) پايینی و بريکس(

 در را میوه محلول جامد مواد میزان کمترين شاهد

 2/50) پايینی و بريکس( درجة 1/50) میانی نواحی

 جامد مواد نسبت دادند. نشان درخت بريکس( درجة

 میوه مزة و طعم کنندة تعیین اسیدکل به کل محلول

 های خاکپوش کاربرد با نور میزان افزايش است.

 و افزايش را کل محلول جامد مواد میزان نور بازتابندة

 افزايش آن دنبال به که داد کاهش را کل اسید میزان

 افزايش يا کل اسید به کل محلول جامد مواد نسبت

 است. داشته ههمرا به را میوه شیرينی
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  TSS میزان بر اتیلنی پلی و ینیومیآلوم نور بازتابندة خاکپوش تیمار تأثیر. 3 شکل
Figure 6. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene on fruit the TSS 

 

 شود می مشاهده 4 شکل در که گونه همان

 بازتابنده های خاکپوش از ها آن در که هايی میوه

 بین درصد5 سطح در داری معنی تفاوت شد، استفاده

 وجود شاهد تیمار به نسبت ها آن آنتوسیانین میزان

 های خاکپوش تأثیر آمده دست به نتايج پاية بر و داشت

 وسط و پايین ناحیة های میوه در آلومینیومی

 و بوده ديگر تیمارهای از بیشتر درخت پوشش تاج

  آنتوسیانین میزان بر را تأثیر کمترين شاهد تیمار

  درخت وششپ تاج درون و پايین ناحیة در میوه

  است. داشته
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  انتوسیانین میزان بر اتیلنی پلیو  آلومینیومی نور بازتابندة خاکپوش یمارت تأثیر .4 شکل

Figure 7. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene on amount of anthocyanins 
 

 راديکال کنندگی خنثی ظرفیت به مربوط نتايج

 مختلف تیمارهای از شده تهیه های میوه آب DPPH آزاد

 تیمار تحت که درختانی میوة که داد نشان

 بیشترين اند گرفته قرار نور بازتابندة های خاکپوش

 بین در که داد نشان را پاداکسندگی فعالیت میزان

 ديگر از بیشتر آلومینیومی خاکپوش تأثیر ها آن

 تیمار به مربوط میزان کمترين و است بوده ها خاکپوش

 .(0 )شکل است بوده شاهد
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 پاداکسنده میزان بر اتیلنی پلی و آلومینیومی نور بازتابندة وشخاکپ تیمار تأثیر .0 شکل

Figure 8. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene on the amount of antioxidants 
 

 میزان شود می مشاهده 3 شکل در که طور همان

 بازتابندة های خاکپوش از ها آن در که هايی میوه کل فنول

 درصد5 سطح در داری معنی تفاوت شد، استفاده نور

 نتايج پاية بر و داشت وجود شاهد تیمار به نسبت

 ناحیة در آلومینیومی های خاکپوش تأثیر آمده دست به

 ديگر تیمارهای از بیشتر درخت پوشش تاج وسط و پايین

 در را میوه کل فنول میزان کمترين شاهد تیمار و بوده

 است. داشته درخت پوشش تاج وسط و پايین ناحیة
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  فنول میزان بر اتیلنی پلی و آلومینیومی نور بازتابندة خاکپوش تیمار یرتأث. 3 شکل

Figure 9. Effects of aluminum light reflective mulch and polyethylene on the amount of phenols 

 

  بحث

 درون نور نفوذ میزان آمده، دست به نتايج به توجه با

 خاکپوش از ها آن انداز يهسا در که درختانی ةشاخسار

 چشمگیری طور به بود، شده استفاده نور ةبازتابند

 یها خاکپوش است يافته  يشافزا شاهد به نسبت
 روند به را دريافتی نور میزان از زيادی بخش بازتابنده

 پايینی یها بخش که کرده منعکس درخت ةشاخسار
 تأثیر .کنند یم دريافت را بیشتری نور شاخساره

 در نور نفوذ افزايش در نیومیآلومی یها خاکپوش

 یها خاکپوش از بیشتر درخت میانی و پايینی نواحی

 بر ها خاکپوش اين مثبت اثر است. بوده اتیلنی یپل

 در شاخساره درون به شده بازتاب نور نفوذ افزايش

  .Layne et al طتوس سیب جمله از مختلف های یوهم

 با پژوهش اين نتايج که است شده گزارش یزن (2002)

 اتیلنی یپل خاکپوش کاربرد دارد. همخوانی نآنا نتايج

 درون به شاهد به نسبت را بیشتری نور میزان نیز

 نتايج با ها يافته اين که بود کرده بازتابش شاخساره

Mika et al. (2007) و یبس در Coventry et al.  

 ةشاخسار در نور فزايشا دارد. همخوانی انگور (2005)

 .شود نورساخت افزايش به منجر تواند یم درخت

 همسان يبتقر به ها خاکپوش از شده بازتاب نور کیفیت

 از استفاده (.Layne et al., 2002) است خورشید نور

 اندازة بیشتر نور نفوذ افزايش با مختلف یها خاکپوش

 طور به درخت پايینی و میانی نواحی در را شلیل ةمیو

 بیشینه داد، افزايش شاهد به نسبت یتوجه شايان

 مشاهده آلومینیومی خاکپوش تیمار در میوه اندازة
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 شاهد تیمار در میوه اندازة کمترين که یدرحال شد،

  های يافته با نتايج اين که است شده مشاهده

Desmond et al. (2001) همخوانی هلو ةمیو روی 

 از که درختانی در داشتند اظهار ها آن که دارد

 افزايش باعث شده  استفاده اتیلنی یپل یها خاکپوش

 و نورساخت افزايش و شاخساره درون نور نفوذ

 نتايج اين .است شده میوه اندازة افزايش آن واسطة به

 Ansaryand Roy و Jonson et al. (2000) های يافته با

 از استفاده که دارد همخوانی نیز هندوانه روی (2005)

 افزايش بیشترين سیاه و یا نقره اتیلنی یپل خاکپوش

. است داده نشان شاهد تیمار به نسبت را میوه طول

 وزن افزايش باعث خاکپوش از استفاده همچنین

 اين شده درخت پايینی و میانی نواحی در ها یوهم

 شاهد به نسبت آلومینیومی یها خاکپوش در افزايش

 نتايج با که است بوده ديگر یها خاکپوش از بیشتر

 جان سیب روی Augustyn et al. (2007) تحقیقات

 خاکپوش کاربرد دريافتند ها آن که دارد همخوانی گلد

 و یریگ رنگ بهبود باعث اتیلنی یپل و آلومینیومی

 .است شده درخت مختلف نواحی در ها یوهم وزن افزايش

 و گالبی ةمیو در Bertelsen (2005) تحقیقات  با که

 .Mika et alو Vangdal et al. (2004) توسط سیب

 در که هايی یوهم آزمايش اين در د.دار همخوانی (2007)

 مواد میزان داشتند قرار آلومینیومی یها خاکپوش برابر

 شاهد های یوهم با مقايسه در بیشتری محلول جامد

 اسیدکل به کل محلول جامد مواد نسبت  .داشتند

 کاربرد است. میوه ةمز و طعم کنندة یینتع

 باعث ،نور میزان زايشاف با نور دةبازتابن یها خاکپوش

 افزايش آن دنبال به که شد. ها یوهم اسیديتة کاهش

 افزايش يا کل اسید به کل محلول جامد مواد نسبت

 افزايش اين است. داشته همراه به را میوه شیرينی

 نور نفوذ یجةدرنت نورساخت افزايش دلیل به تواند یم

 جامد مواد میزان بر افزون باشد شاخساره درون بیشتر

 میزان جمله از میوه کیفیت ديگر یها شاخص محلول

 نور میزان تأثیر تحت نیز میوه آنتوسیانین و فنلی مواد

 دهیمیوه ةناحی به آن نفوذ میزان يژهو به و دريافتی

 نتوسیانین،آ های رنگیزه تولید در دارد قرار گیاه

 اين از يکی که دارد تأثیر ژنتیکی و محیطی های عامل

 که ،است خورشید مستقیم نور طیمحی های عامل

 شود. یم آنتوسیانین یها دانه رنگ تشکیل افزايش باعث

 کیفیت و بازارپسندی از معیاری مناسب گیری رنگ

 یها دانه رنگ به وابسته که است شلیل مطلوب

 پژوهش از آمده دست به نتايج بر بنا .است آنتوسیانین

(1999) Desmond et al.  از فادهاست با گاال سیب روی 

 دموا و نتوسیانینآ افزايش نور بازتابندة یها خاکپوش

 در اين بر افزون است شده مشاهده میوه محلول جامد

 مديريت زمینة در Andreotti et al (2005). اتتحقیق

 کارگیری به با گولد رد شلیل درختان در نور بهتر

 نتايج شلیل درختان زير در نور بازتابندة یها خاکپوش

 باعث هبازتابند یها خاکپوش از استفاده که ددا نشان

 محلول، جامد مواد نتوسیانین،آ در یتوجه قابل افزايش

 است. شده میوه ةاسیديت کاهش و فنول پاداکسنده،

 درخت ساية زير در خاکپوش از استفاده همچنین

 تأثیر که است شده ها یوهم در کل فنول افزايش باعث

 نواحی در کل نولف افزايش در آلومینیومی خاکپوش

 ديگر یها خاکپوش از بیشتر درخت میانی و پايینی

 نور یلةوس به فنلی مواد (سنتز) ساخت است. بوده

 Downey et al., 2003; Palomino) شود یم تحريک

et al., 2000.) اين نشانگر ديگر، پژوهشگران های يافته 

 مقابل در گیاهان حفاظت باعث ها یبترک اين که است

 های یفط نیز و نور باالی شدت زيانبار یها یگذاراثر

 ,.Makris et al) شود یم بنفشفرا مانند یپرانرژ

 از استفاده اثر در فنلی مواد میزان فزايشا(. 2006

 ساخت بر نور یرتأث خاطر به تواند یم تنها نه خاکپوش

 دمای رفتن باال دلیل به است ممکن بلکه باشد ها آن

 است. گرفته قرار زمین سطح باالی در که باشد هوايی

 های يمآنز فعالیت افزايش با تواند یم دما افزايش اين

 کمک ها آن تولید به فنلی ترکیبات ساخت در دخیل

 پژوهش اين نتايج(. Todic et al., 2005) کند

 گیپاداکسند فعالیت میزان که داد نشان همچنین

 بود، رفته کار به ها آن در خاکپوش که هايی یوهم

 ظرفیت در تفاوت اين. يافت فراوانی يشافزا

 بودن باال بر دلیلی تواند یم تیمارها بین گیپاداکسند

 خاکپوش تیمار که باشد هايی یوهم گیپاداکسند فعالیت

 ارتباط در کل فنول افزايش با که.بودند کرده دريافت را

 با برابر نتايج اين (.Barberan & Robins, 1997) است

 بین مثبت ارتباط وجود که است Orak (2006) ةيافت
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 ةمیو در را فنلی های یبترک میزان و گیپاداکسند فعالیت

 اين .(Santesteban & Royo, 2006) کردند گزارش انگور

 میزان و گیپاداکسند فعالیت بین مثبت ارتباط

 دهش گزارش نیز ديگر  های یوهم در فنلی های یبترک

 (.Kalt et al., 1999) است

 

 کلی گیری یجهنت

 نور دريافت علت به ها یوهم درخت بااليی قسمت در

 پايینی و میانی نواحی به نسبت  خورشید مستقیم

 پژوهش راستای در ند.دار مطلوبی بازارپسندی و کیفیت

 با نور ةکنندبازتابش یها خاکپوش از استفاده شده انجام

 کیفیت افزايش سبب شاخساره درون نور نفوذ افزايش

 

 افزايش باعث ها خاکپوش اين کاربرد .دشو یم ها یوهم

 نتوسیانین،آ محلول، جامد مواد میوه، وزن قطر،

 پايینی و میانی نواحی در ها یوهم کل فنول و پاداکسنده

 تیمار به نسبت آلومینیومی خاکپوش شوند. یم درخت

 از استفاده هرچند است داشته یتر مطلوب تأثیر شاهد

 مؤثرتر ها خاکپوش ديگر به نسبت آلومینیومی خاکپوش

 در ريال میلیون 510) زياد ةهزين دلیل به اما است بوده

 صرفه به آن از استفاده ،خاکپوش نوع اين  باغ( هکتار هر

 اما کمتر تأثیر که سفید اتیلنی یپل خاکپوش و نبوده

 قیمت دلیل به است داشته میوه کیفیت روی داری یمعن

 اين از شود یم باغ( هکتار هر در ريال میلیون 90) تر ارزان

 کرد. استفاده خاکپوش نوع
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ABSTRACT 
Food quality, marketability, soluble solids, size and color of nectarine fruit is affected by the intensity and 

amount of direct sunlight. Usually the outer areas of fruit trees get enough light and take the appropriate 

color. However, in the middle and lower part of trees, due to low light intensity, fruits have no good color 

and taste and their marketability were not desirable. To improve the quality of fruits that were in the 

middle and lower parts of canopy, using PET and aluminum reflective mulch in a commercial orchard in 

the city of Sari was studied. Evaluated characteristics were anthocyanins, antioxidants, soluble solids, 

acidity, total phenols, flesh weight, kernel weight, fruit firmness, fruit size and diameter. Results showed 

that  reflected light from the aluminum and polyethylene mulch  into the canopy increased significantly 

fruit weight, flesh weight, fruit diameter, anthocyanins, antioxidants and polyphenols contents. 

Performance of fruits at aluminum mulch was better from the points of color, sugar content, fruit weight 

and phenolic contents than polyethylene one. Overall, results showed that the use of reflective mulch 

could improve quality of nectarine fruit. 
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