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 چکیده

دارای طعهم و مه ه    ایی دارد. رقم کبکاب، خرمای غالب استان بوشهرر بهوده و  در سبد غذایی مردم جایگاه ویژه غذایی بسیار باال میوه خرما باارزش
های گرمسیری استان بوشرر باهدف تسریع رسهیدن میهوه و بربهود    سال متوالی در ایستگاه تحقیقات خرما و میوه پژوهش در دو بسیار خوبی هست. این

شیمیایی انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با تیمارههای   مواد ه ازکیفیت آن با ایجاد یک میکرو کلیما در اطراف خوشه، بدون استفاد
 اعمال شد. های جنوب و شمال درختبر روی خوشه های کنفی مشبک در شش رنگ سب ، سفید، زرد، آبی، طوسی و شاهد با چرار تکرارشامل پوشش

داری سرعت رسیدن میوه را اف ایش طور معنیبه تیمارها ی ظاهری و شیمیایی ندارند. ولیداری روی فاکتورهاها اثر معنینتایج آزمایش نشان داد پوشش
 ترین سرعت رسیدن میوه مربوط به رنگ طوسی که سبب شد میوه هفت روز زودتر برداشت شود.بیش دادند و
 

 پوشش رنگی، خرما، سرعت رسیدن میوه و کیفیت کلیدی: هایواژ

 
 1 مقدمه

گ عمومی به درخهت خرمها معهروف اسهت و     نخل خرما در فرهن
کهه  رسهد. طهوری  سابقه کشت آن در ایران بهه چنهد هه ار سهال مهی     

شده پادشاهان ساسانی و هخامنشی در تمام ادوار مشوق کشت و گفته
 ویهژه از بهه  ای بهاال خرما به دلیل ارزش تغذیه .(18) اندتوسعه آن بوده
های عتی و نی  ویژگیعملیات صن همچنین استفاده در نظر مواد قندی،

توجه انسان قرارگرفتهه   آبی، موردخاص مانند مقاومت به خشکی و کم
 5000بهوده کهه تقریبها      ترین درختان میوهاست. نخل یکی از قدیمی

 . خرمها (6) شهده اسهت   سال پیش در شمال آفریقا و خاورمیانه کشهت 
 و بهوده  ایهران  گرمسیری مناطق در باغبانی اصلی محصوالت از یکی
 رتبه ایران فائو آمار اساس بر دارد. غیرنفتی صادرات در ایعمده نقش
 خهود  بهه  را عملکهرد  5 رتبهه  و کشهت  زیهر  سهح   1 رتبه تولید، در 3

مهی  کشت ایران در که متنوعی ارقام بین در (.7) است داده اختصاص
 رقهم  و خهوب  بسیار م ه و طعم با ویژه ارقام از یکی کبکاب رقم شود
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 .باشدمی بوشرر اناست در غالب
 مختلفهی  فنولهوییکی  مراحهل  دارای خرمها  ازجملهه  میهوه  درختان

 باشهد مهی  میوه رسیدن سرعت و رسیدن مراحل این از یکی. باشندمی
پهژوهش  و دارد قهرار  بسهیاری  بیرونی و درونی عوامل تأثیر تحت که
 در مختله  شهیمیایی و فی یکهی    هایروش از استفاده با زیادی گران
 در رسهیدن . اندکرده تالش سرعت رسیدن میوه و کیفیت دبربو جرت
 دسهت  به و قند به نشاسته تبدیل مثل میوه ترکیبات تغییرات با ارتباط
 در خرما محصول. باشدمی خوراکی کیفیت و رنگ محلوب، م ه آوردن
 شهود مهی  مصهرف  تمهار  و رطهب  خالل، شامل توسعه مختل  مراحل

(22). 
 ههم  میهوه  درختهان  در رسهیدن  ییکیفی یولهو  فرآیند کلی طوربه
 داشهت  عملیهات  ههم  و محیحی عوامل توسط هم و ینتیکی صورتبه

 از بسیاری که باشدمی نور طبیعی عوامل از یکی(. 21) شودمی کنترل
 را میهوه  رنهگ  و عملکهرد  گلدهی، فتوسنت ، همچون دیگر فرآیندهای

 با که دهدمی نشان سیب مورد در هاپژوهش .دهدمی قرار تأثیر تحت
 یابهد می اف ایش سح  واحد در سیب عملکرد نور، کل دریافت اف ایش

 در کوچههک و رنههگ حههداقل بهها هههایمیههوه، رنههگ مههورد در نیهه  و
 جرهت  پژوهشهی  در(. 20) داشهتند  قهرار  درخهت  دارترین بخهش سایه
 باقهدرت  پالسهتیکی  هایپوشش از فرنگیتوت میوه در نور اثر بررسی
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 میه ان  کهه  پوششی داد نشان نتایج و شد ادهاستف متفاوت UV انتقال
 و میهوه  وزن میانگین داریمعنی طوربه دهد عبور را UV نور بیشتری
 ونوئیهدها  فالو و آنتوسیانین هایدانهرنگ و هافنل می ان و میوه تعداد
 (.24) دهدمی اف ایش دارمعنی تفاوت بدون را کل عملکرد ولی اف ایش را

میهوه   رسیدن و نمو و رشد که باشدمی دیگری محیحی عامل دما
 خشهک،  و گهرم  وههوای آب خرمها . دههد مهی  قرار تأثیر تحت را ما خر

 دمهای بهه  رسهیدن   مراحل در پسندد ومی را فراوان نور و زیاد گرمای
 حهرارت  میه ان  اسهاس  بهر (. 18) دارد نیاز گرادسانتی درجه 40 باالی

 واحهد ، رسهیدن  تها  لقهی  ت از زمان گرادسانتی درجه 18 از بیش روزانه
رسیدن  (.13) باشدمی گرادسانتی درجه 1800 خرما ارقام اکثر گرمایی

باشهد. هرچنهد روابهط    های محیحی میمیوه تحت تأثیر اقلیم و فاکتور
وانفعاالت درونی نی  این پروسهه را تحهت تهأثیر قهرار     شیمیایی و فعل

ی را بهرای  گران در مهوارد گونهاگونی مهواد شهیمیای    دهد و پژوهشمی
انهد.  بهرده  کارویژه خرما بهکلی کیفیت میوه به طورتسریع رسیدن و به

ارگانیهک   ولی امروزه با توجه بهه اهمیهت تولیهد محصهوالت سهالم و     
های مختل  جرت بربود کیفیت محصوالت باغبانی استفاده از پوشش

برخهی مهوارد آن را یهک فهن      اهمیت به س ایی دارد تا آنجایی که در
 کنند.ر باغبانی قلمداد میجدید د

گذاری در طی توسعه میوه سبب کاهش خسهارات فی یکهی،   کیسه
و  4) شودگیری میوه در تعدادی از درختان می ها و بربود رنگبیماری

در چندین کشور آسیایی برای جلوگیری از مگه  میهوه، آن را در    .(5
ع پوشهش بهر   ( اثر سه نو9همکاران )ایلیچ و  .(12) یچانندپیمروزنامه 

 عملکرد گوجه فرنگی را مورد بررسی قرار دادند و گ ارش کردنهد کهه  
داری اف ایش معنی به صورتتیمار پوشش عملکرد را در گوجه فرنگی 

 داد.
 جرهت  پوشهش  از اسهتفاده  بها  میوه اطراف کلیمامیکرو ایجاد یک

 بسیاری پژوهشگران توسط خسارت ایجاد از جلوگیری و کیفیت بربود
 روی خسهارتی  گونهه ههیچ  (16کهارپنتر ) نیکسون و . است رفتهگانجام
در  دیگهر  پژوهشهی  نتهایج  .نکردنهد  مشاهده پوشش دارای هایخوشه
 مهوز  میهوه  کمیهت  و کیفیهت  بربهود  بر رنگی هایپوشش اثر با رابحه
 فاکتورهای بربود در موز سبب رنگآبی هایپوشش که دهدمی نشان
 سوختگیآفتاب سبب گرم هایماه در ولی گرددمی شیمیایی و فی یکی

 .(14) شودمی هامیوه در

تشکیل میوه، اندازه میوه و عملکرد ، های کاغذیاستفاده از کیسه
(. استفاده از تورهای مهاهیگیری  23) درخت خرما را اف ایش داده است

روی رقم حالوی در عراق باعث اف ایش عملکرد و تشکیل میوه شده 
شهده و اثهرات مثبتهی کهه پوشهش      ابع بررسی(. با توجه به من8) است

خوشه در مراحل مختل  رشد و نمو داشته این پهژوهش نیه  باههدف    
بربود کیفیت، کمیت و تسریع رسیدن میهوه خرمهای کبکهاب صهورت     

 گرفته است.

 هامواد و روش

ههای گرمسهیری   این پژوهش در ایستگاه تحقیقات خرمها و میهوه  
انجام شد. آزمایش در قالهب طهرح   استان بوشرر واقع در شرر سعدآباد 

 × 120هایی به ابعهاد  تیمار شامل کیسه 6های کامل تصادفی با بلوک
 4رنگ سب ، زرد، سفید، طوسی و آبی و شهاهد در   5متر در سانتی 70

( و تمهامی  a، 1 شهکل ) ساله انجام شد 20تکرار روی درختان کبکاب 
شهده  صورت کنترلدرختان با یک رقم گرده دهنده در زمان مناسب به

هها  افشهانی خوشهه  بازنمودن اسپات و گهرده  افشانی شدند )بعد ازگرده
در اواخهر   .(b، 1شهکل  ) هفته پوشانده شهدند(  3توسط پاکت به مدت 

مرحله حبابوک در هر تکرار دو خوشهه در دو جرهت شهمال و جنهوب     
ایهن مرحلهه    از بعد .(c، 1گذاری شدند )شکل و کیسه انتخاب ،درخت
چهه   خوشهه  25هر خوشه  ،ررسی تغییرات سرعت رسیدن میوهجرت ب

روز تها زمهان    7در چند جرت خوشهه انتخهاب و تغییهرات بهه فاصهله      
 بررسی قرار گرفتند. برداشت مورد
، خرما رطب خارک،) خوشه کل وزن تیمارها عملکرد بررسی برای

 برداشهت  زمهان  در( خوشهچه  بهدون  میوه) خوشه وزن و( هاخوشچه و
 وزن با رسیده کامال  هایمیوه وزنی درصد همچنین. شدند ریگیاندازه
 شد. محاسبه برداشت مرحله در خارک می ان کردن

 ههر  از برداشهت  درزمهان  هها میوه خشکیدگی بررسی درصد جرت
 مهورد  ههای خشهک  وزنی میوه درصد و گردید وزن کیلوگرم دو خوشه
 .گرفت قرار محاسبه

فت میوه را در هاون چینهی  ، یک گرم از باTSSگیری جرت اندازه
 Atago Atc-1e دستگاه قندسهنج مهدل   با آب مقحر صاف نموده و از

 10 از نیه   کهل  اسهید  گیریاندازه برای (.17) یاپن استفاده شد ساخت
 بها  سهپ   شده همگن مقحر آب لیترمیلی 9 با میوه بافت گرم 1 میوه
 عصاره رنگ تغییر و فتالین فنل معرف حضور در نرمال یک دهم سود
 .شد محاسبه زیر فرمول طریق از اسید می ان
 

001 ×TA(%)=  
 

V لیترمیلی برحسب مصرفی سود = می ان 
= N مصرفی سود نرمالیته 

= Meqwt غالب اسید واالن اکیمیلی 
Y =نمونه عصاره حجم لیترلییم 

 بها  میهوه  بافهت  گهرم  1 میهوه  10 از ابتهدا  pH گیهری اندازه برای
 میه ان  متهر  pH دسهتگاه  بها  سهپ   شدههمگن مقحر آب لیترلیمی 9

pH گیری وزن هسهته و میهوه، طهول، قحهر میهوه و      شد. اندازه قرائت 
 در ههر خوشهه انجهام و     میهوه  10وزن گوشت در مرحلهه تمهار، روی   

عنوان عدد مربوط به ویژگی مربوطهه ثبهت   میوه به 10سپ  میانگین 
 شد.
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 (cها )گذاری خوشه( و طریقه کیسهbشده )افشانی کنترل(، گردهaهای رنگی استفاده شده در آزمایش )پوشش -1 لشک 
Figure 1- Bag colors used in experiment (a), controlled pollination (b), and bunch bagging (c)  

 
مهل  ههای کا صورت فاکتوریل در قالب طرح بلهوک ها بهآنالی  داده

 از په   هاداده میانگین اختالف بررسی تصادفی انجام گرفت و جرت
 و شد استفاده درصد 5 سح  در LSD آزمون از واریان  تج یه انجام

و  Excel2010 افه ار نرم دو طریق از آنالی  و آماری کارهای همچنین
SAS9.0 شد انجام. 

دار الزم به بیان است در مواردی که برهمکنش سال و تیمار معنی
های مربوط به دو سال به صهورت جداگانهه در جهداول آمهده     بود داده
 است.
 

 نتایج و بحث

 های ظاهریویژگی

( مشهخ  گردیهد   1جهدول  ) با بررسی جهدول تج یهه واریهان    
ههای ظهاهری   داری بر ویژگیتیمارهای رنگ کیسه و جرت اثر معنی

هها  نشمیوه )طول، وزن، قحر و نسبت طول و قحر میوه( ندارد برهمک
( 2دار نیستند و جدول مقایسه میانگین )جدول نی  در همه موارد معنی

 (1باشد. آواد )دهد تفاوت بین تیمارها و شاهد بسیار ناچی  مینشان می
ههای ظهاهری میهوه رقهم     های رنگی روی ویژگهی گ ارش کرد کیسه
یرپهذیری  تأثعهدم   (10همکهاران ) ییها و   داری نهدارد. هاللی اثر معنی

را گه ارش کردنهد. همچنهین آلکوبنهداس و      هها پوشهش ه میوه از انداز
یافتند که موقعیت جغرافیایی میهوه هلهو روی درخهت    ( در2همکاران )

اثری بر وزن گوشت، وزن میوه، قحر میوه، نسبت گوشت به هسهته و  
پوشش  اثر گ ارش کردند (27یی و همکاران ) وزن خشک میوه ندارد.

 باشد.ینمدار یمعنضخامت پوست میوه میوه در پرتقال بر اندازه و 
 

 ایییهای شیمعملکرد و شاخص

( در رابحه با فاکتورهای شیمیایی 3جدول ) جدول تج یه واریان 
دههد اثهر تیمهار رنهگ کیسهه روی      نشان مهی  های عملکردو شاخ 

دار نیست ولی جرهت خوشهه اثهر    عملکرد و فاکتورهای شیمیایی معنی
وزن میوه دارد. نتایج مقایسه میهانگین  و  TSSداری روی درصد معنی

 470/8هها در جرهت شهمال بها وزن     کنهد میهوه  بیان مهی  4در جدول 
هها در  های جرت جنوب دارند میهوه داری با میوهکیلوگرم تفاوت معنی
به حفظ رطوبت بیشتری بودند در نتیجهه وزن   جرت شمال چون قادر

در جرت جنوب با  هادهد میوهنشان می 5بیشتری نی  داشتند.. جدول 
های جرهت شهمال   بیشتری نسبت به میوه TSS درصد می ان 85/71
ی لیچی هاخوشهی رورا  گذاریاثر کیسه (25همکاران )تیاس و  دارد.
سو ها با نتایج این پژوهش همی آنهاگ ارشو  قراردادندی بررس مورد

b a 

c

) 
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ها در جرهات شهمال شهرقی و شهمال     یوهمها گ ارش کردند . آناست
شرقی کمتهرین   جنوبترین می ان و جرات جنوب غربی و یشب غربی

بهر   یسهه کمی ان تولید میوه را داشتند. همچنین گ ارش کردند که اثر 
بررسی اثر چرار  ( در3همکاران )داری ندارد. باسیل و یمعنعملکرد اثر 

های یوهمی سفید، قرم ، آبی و طوسی بر روی هارنگتوری رنگی در 
این نتیجه رسیدند که تعداد میهوه در ههر تهاک     به دکیوی رقم هایوار

یمارهای با پوشش توری رنگی تداری در تیمار شاهد از یمعن صورتبه
یله وسبهتیتراسیون  اف ایش اسید قابل (12همکاران )بیشتر بود. کیم و 

را گ ارش کردند. آلکوبنداس  نورکم نفوذبا می ان  زردرنگی هاپوشش
رسی روی درختان هلو نتایجی همسو با نتایج مها  در بر (2) همکارانو 

ها گ ارش کردند در چرار جرت جغرافیایی میه ان  آوردند. آن به دست
 و ی گلهوک  قنهدها یهک و  مال اختالف اسیدهای تارتاریک، سهیتریک و 
دار نبهود. همچنهین در   یمعنه سوربیتول و غلظت مهواد جامهد محلهول    

کهه  یطهور بهه دار بهود  یعنه مها ی فروکتوز و ساکارز اختالف آنقندها
 ترین می ان را داشتند.یشبفروکتوز در جنوب و ساکارز در شمال 

داری میه ان  دهد پوشش آبی به صورت معنهی نشان می 4جدول  

هها کهاهش داد همچنهین در پوشهش طوسهی      خشکیدگی را در خوشه
دار اف ایش یافهت. میه ان خشهکیدگی    می ان خشکیدگی به طور معنی

داری نسبت بهه جرهت شهمال    جنوب اف ایش معنی همچنین در جرت
های طوسی به علت با توجه به اف ایش توده گرمایی در پوشش داشت.

رنگ تیره عارضه اف ایش یافته است. رنگ آبی بعلت جذب پرتوههای  
UV ( گ ارش کهرد  20پژمان و همکاران ) ثر بود.ؤدر کاهش عارضه م
در فضای پوشهش و   ها به ویژه جن  حصیر با اف ایش رطوبتپوشش

شود. بهه طهور   کاهش شدت نور و دما باعث کاهش شدت عارضه می
کلی عوامل محیحی دما و رطویت نسبی در خسارت خشکیدگی نقش 

ایهی  ای دارند. در این پژوهش نی  در سال دوم هیچ گونه عارضهعمده
داد در سهال دوم  ههای هواشناسهی نشهان مهی    مشاهده نشهد کهه داده  

صد نسبت به سال اول اف ایش داشت و دمها یهک   در 8رطوبت نسبی 
واحد کمتر بود و احتماال به همین دلیل در سال دوم عارضهه مشهاهده   

 .نشد
 

 
 خرما رقم کبکاب  وهیمتجزیه واریانس اثر رنگ کیسه و موقعیت خوشه روی برخی صفات میوه  -1 جدول 

Table 1- Analysis of variance for effect Bag color and Bunch Direction  on some properties 

 میانگین مربعات   

 Mean squares 

 

 (S.o.v)منابع تغییرات
درجه 

 (df)آزادی
 

 قطر میوه

Diameter of 

fruit 

 قطر/ طول

Lengtht/Diameter 

 وزن میوه

Weight of fruit 

 طول میوه

Lenght 

of fruit 
    تکرار 

Replication 

1  ns 0.00144676 ns6000.00387 *3.8060563 ns0.03960333 

 تیمار  

Treatment 

5  ns 0.03474028 ns0.01746721 ns2.1172720 ns0.01953417 

 سال

 Year     
1  ns0.07820417 ns0.28209306 ns21.4858680 ns3.31526667 

 جرت

Direction 

 جرت×تیمار

 Direction×Treatment 

 تیمار ×سال 
Year×Treatment 

1 

 

5 

 

5 

 ns0.01027824
 

 

ns0.02755046
 

 

ns0.003294861 

 

ns0.00018942
 

 
ns0.004086997

 

 
ns0.006949117 

ns0.0545465
 

 
ns0.6624961 

 
ns1.1303851 

 

ns0.00201667
 

 
ns0.00944917 

 
ns0.01068417 

 

 خحا
Error 

77  0.03048431 0.01012869 0.9920561 0.02050791 

 ضریب تغییرات
 (%) cv 

-  7.336675 6.3232 8.932413 3.792695 

 داریمعنعدم اختالف  ns درصد و 5داری در سح  احتمال * معنی 
*, significant at 5 % of probability level and ns, non_significant 
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 خرما رقم کبکاب میوه  ظاهری هایویژگی ی بررنگ یهاپوشش اثر -2 جدول

 Table 2- Effect of Treatments on Fruit appearance characteristics on Fruit date C.V. KABKAB 
 

 تیمار

Treatment 

  طول میوه

Length of fruit ) mm) 

 قطر میوه 

Diameter of fruit ) mm) 

 قطر/ طول میوه

Length / Diameter 

  میوه وزن

Weight of fruit (g) 

 سبز
Green 

a 38.1875 ab 23.6563 a1616.1471 a11.558 

 سفید

White 
a 37.5563 ab23.521 ab15.9669 b10.583 

 زرد

Yellow 
a 37.1785 a 24.5729 b15.3478 ab 10.906 

 آبی

Blue 
a 37.8313 ab 24.0625 ab15.7522 ab 11.1488 

 طوسی

Gray 
a 37.9785 ab 23.7188 ab16.015 a 11.479 

 شاهد

Control 
a 37.8 b23.225  a16.2784 ab 11.229 

 جهت

Direction 
    

 شمال

North 
a 37.7125 a23.6944 a15.9303 a 11.1745 

 جنوب

South 
a37.8042 a23.9014 a15.9022 a11.1268 

 

 باشندنمی LSD( با استفاده از آزمون P<0.05) داراعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

Numbers followed by the same letters are not significantly different (P <0.05) based on LSD test. 

 
 خرما رقم کبکاب تجزیه واریانس اثر رنگ کیسه و موقعیت خوشه روی برخی خصوصیات میوه -3 جدول

Table 3- Analysis of variance for effect color bag and direction bunch on some properties on Fruit date C.V. KABKAB 
 

   (MS) میانگین مربعات   

  (S.O.V) منابع تغییرات
درجه 

 (df)آزادی
 pHاسیدیته 

TA   اسیدیته

 قابل تیتراسیون

 مواد جامد محلول

 )%(TSS 

 درصد وزنی خارک

Weight of khalal 

(%) 

 وزن میوه

Weight of 

Fruit (kg) 

    تکرار 
Replication 

1 ns0.00315 ns0.00144 ns82.502083 5.8095148ns ns1.5470052 

 تیمار  
Treatment 

5 ns0.04195 ns0.00300 ns18.935417 ns124.8952424 ns5.6078848 

 سال

Year      
1 ns6.36025 ns00.0019 ns9540.09375 ns13.2084233 ns102.67896 

 جرت
Direction 

 تیمار*جرت
Direction*Treatment 

 سال * تیمار

Year*Treatment 

1 
 
5 
 
5 

ns30.0326 

 
ns.130431 

 
.1051785 

ns0.00015 
 

ns.006098 

 
ns.0017795 

*231.260417 
 

   ns 46.435417 
 

ns 27.918750 

ns7.6382880 

 
 *92.5251851  

 
*.11659304 

 

*31.6442390 
 

ns.8057876 

 
ns4.4548015 

 خحا
Error 

77 0.05807684 0.00296758 26.05111 17.982969 ns3.1887517 

 اتضریب تغییر
%(cv) 

- 3.766165 30.49001 7.260139 39.17862 22.61334 

 داریمعنعدم اختالف  ns درصد و 5داری در سح  احتمال * معنی
*, significant at 5 percent level of probability and ns, non_significant 
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 های عملکرد میوه خرما رقم کبکاببررسی اثر تیمارها بر شاخص -4 جدول

Table 4- Effect of Treatments on quality characteristic on Fruit date C.V. KABKAB  
 

 تیمار

Treatment 

  میوهوزن 

Weight of fruit (kg)  

 خارکدرصد وزنی 
Weight of khalal (%) 

 خشکیدگی میوه
 Fading disorder of fruit (%) 

 Green  b7.0531 cb9.2344 ab3.135 سبز

 White سفید
a8.8396 cb9.5567 bc.820 

 Yellow زرد
ab7.9615 b11.6480 ab3.1 

 Blue آبی
ab7.6323 c8.5101 c.06 

 Gray طوسی
ab7.7563 cb9.8807 a5.129 

 Control شاهد
ab8.1375 a16.1131 bc1.689 

    Direction جهت

 North شمال
a8.4708 a11.106 b1.53 

 South جنوب
b7.3226 a10.542 a3.11 

 باشندنمی LSDبا استفاده از آزمون  P<0.05) داراعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

Numbers followed by the same letters are not significantly different (P <0.05 based on LSD test. 
 

 بکابخرما رقم ک میوه شیمیایی هایویژگی بر یرنگ یهاپوشش اثر -5 جدول

Table 5- Effect of Treatments on the Chemical Properties of Fruit on Fruit date C.V. KABKAB 
 

 تیمار

Treatment 

 اسیدیته
pH 

 مواد جامد محلول

TSS (%) 

ناسیدیته قابل تیتراسیو  
TA (%) 

 Green سبز
a6.424 a69.062 a.166 

 White سفید
a6.34 a70.938 a.169 

 Yellow زرد
a.4156 a71.75 a.171 

 Blue آبی
a6.456 a70. a.195 

 Gray طوسی
a6.427 a69.125 a.174 

 Control شاهد
a6.331 a70.938 a.197 

    Direction جهت

 North شمال
a6.4173 b68.7500 a.17741 

 South جنوب
a6.3804 a71.8542 a.17992 

 باشندنمی LSD( با استفاده از آزمون P<0.05) داراعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

Numbers followed by the same letters are not significantly different (P <0.05) based on LSD test. 
 

 سرعت رسیدن میوه

سهرعت رسهیدن میهوه    ( مربوط به6نتایج تج یه واریان  )جدول 
دار اسهت و اثهر   مان معنهی ها در واحد زنشان داد اختالف رسیدن میوه

مقایسه میهانگین   7برهمکنش در همه موارد معنی دار نبود. در جدول 
 کهه در ههر دو   دههد سرعت رسیدن میوه را نشان میها مربوط بهداده

های بارنگ طوسی سبب افه ایش رسهیدن میهوه    سال آزمایش پوشش
تهرین  ای با تیمار شاهد داشتند و کمهفتهدار یکشدند و اختالف معنی

چنهین  باشهد ههم  سرعت رسیدن میوه بین تیمارها مربوط به شاهد می

دست آمهد   بیشترین می ان خارک در زمان برداشت در خوشه شاهد به
ها سهبب یکنهواختی رشهد    کیسهتوان نتیجه گرفت و از این فاکتور می

هایی که در بخش جنوبی درخت قهرار  شود. همچنین میوهمیوه نی  می
دار نسبت به خوشهه جرهت شهمال بهه مرحلهه      داشتند با سرعت معنی

رسیدن و برداشت رسیدند. احتماال  وجود دمای در کیسه ها و در سمت 
جنوب سبب اف ایش سرعت تنف  و سرعت بخشی به حرکهت میهوه   

نتهایجی   (1آواد )و  (11کاصهم و همکهاران )  سمت بلوغ می شهود.  به 
یان داشت که پوشش کیسه ب( 1آواد )همسو با نتایج ما گ ارش کردند. 
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انباشت گرمهایی بیشهتری نسهبت بهه      احتماال یژه رنگ آبی و سیاه وبه

یافته و یشاف اسرعت تنف  ، یجه این انباشت گرماییدرنتشاهد دارند 

2CO اشی از آن سبب تولید استیل آلدهید و حهذف گسهی   شده ن یدتول

بیان کرد کهه فهاکتور جرهت     (2) همکارانشود. آلکوبنداس و یممیوه 
یر قرار تأثی و دیررسی ارقام گوناگون هلو را تحت زودرسممکن است 

 بدهد.
 

 تجزیه واریانس مربوط به تیمار، جهت، سال -6 جدول

Table 6- Variance Analysis for Treatment, Direction, Year 
   (MS) میانگین مربعات  

 رسیدن رطب 

 سال دوم

 درجه

 آزادی

 رسیدن مرحله رطب سال اول

 Ripening of Khalal on 

first year 

درجه 

 (df)آزادی

رسیدن مرحله 

 خارک سال دوم 

Ripening of 

Khalal on 

second  year 

درجه 

 (df)آزادی

رسیدن مرحله خارک 

 Ripening سال اول

of Khalal on first 

year 

درجه 

 آزادی

(df) 

 منابع تغییرات

(S.O.V) 

* 819.4469 3 *389.4757 3 *844.122 3 *556.1459 3 
 تکرار

Replication 

* 2280.7453 5 *1843.017 5 *2321.7022 5 *1332.8263 5 
 تیمار 

 Treatment 

*5658.4710 1 ns46.3947  1 *1266.7485 1 ns3.7405 1 ت  جر  Direction 

*39033.719 

ns 187.1108 

157.8468ns 

 ns 33.6434 

7 

5 

25 

30 

*53.5640 

ns 123.7340 

ns71.6307 

ns 31.5332 

8 

5 

40 

48 

*4306.902 

ns 172.3073 

ns108.453 

ns 45.6994 

4 

5 

20 

24 

*6605.4321 

ns85.1369 

ns99.2107 

ns 10.8131 

4 

5 

25 

30 

Time 
 زمان

تیمار*جرت
Time*Treatment 

 تیمار * زمان 

Time*Treatment 
 تیمار * زمان * جرت

Direction*Time*

Treatment 

26.6388 238 104.4694 361 128.8136 197 169.3943 238 Error  خحا 

-
 
29.33184 

 

25.21215 - 21.05113 - 25.96231 - 
 ضریب تغییرات

%(cv) 

 داریمعنف عدم اختال ns درصد و 5داری در سح  احتمال * معنی
*, significant at 5 percent level of probability and ns, non_significant 

 
 عموما حفاظت فی یکی است که  فنگذاری یک ی کیسهکل طوربه

رود امها بهه   یمها به کار یماریببرای حفاظت از میوه در برابر آفات و 
رشد و کیفیت میوه دلیل تغییر در میکرو کلیما میوه اثرات گوناگونی بر 

گه ارش کردنهد    (28همکهاران ) یانگ و  همچنین .(13و  26دارد )نی  
 کنهد یمه شوند میکرو کلیمای که میوه در آن رشهد  یمها باعث یسهک

بهود کهه بها     هها پوشهش از بقیهه   ترگرمرنگ یاهسپوشش . باشد ترگرم
 باشد.یمهای ما همسو یبررس

برخهی از نتهایج دیگهر     الزم به ذکر اسهت مغهایرت نتهایج مها بها     
ها احتماال به علت تفاوت در نوع کیسهه شهرایط آب وههوایی    پژوهش

ههای رنگهی روی کیفیهت    مختل  باشد و همچنین بررسی اثر پوشش
میوه بسیار پیچیده است زیرا پوشش ها مهی تواننهد عوامهل محیحهی     
مانند دمای هوا، شدت و کیفیت نور تغییر دهند همچنین با توجهه بهه   

ییرات پاسخ های فی یولوییک که گیاه در دومرحله رشد رویشی این تغ

 .و زایشی باشد متفاوت است
یری دما در کیسه در طی مراحل رشد انجام شد که نشهان  گاندازه
رنهگ طوسهی    هها پوشهش بیشهتر بهوده و بهین     هها پوششداد دما در 

 نمایش داده نشد(. هادادهترین اف ایش دما را داشته است )یشب
 

 گیری نتیجه

هها اثهر معنهی   نتایج این پژوهش نشان داد پوشش و جرت خوشه
های ظاهری میوه نداشتند ولی اثهرات منفهی   داری روی بربود ویژگی

که در جرهت   TSSنی  نداشتند. خصوصیات شیمیایی میوه به استثنای 
ثیر جرهت و  أهای تحت تجنوب اف ایش معنی دار داشت دیگر شاخ 

کمترین می ان عارضه خشهکیدگی در رنهگ   نوع پوشش قرار نگرفتند. 
آبی و در جرت شمال مشاهده شد. در وزن خوشه و وزن میهوه جرهت   

داری بهر افه ایش وزن داشهت و پوشهش     قرار گرفتن خوشه اثر معنهی 
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سفید بیشترین وزن میوه را نشان داد. در اف ایش سرعت رشهد در ههر   
 ایشهی  دو سال و در هر دو مرحله خارک و رطب رنگ طوسهی اثهر اف  

داری داشت. اگر چه در سال دوم رنگ زرد بیشتر از رنگ طوسی معنی
ها نی  در جنهوب  دار نبود. از بین جرت خوشهبود ولی این تفاوت معنی

رسهند.  ها با سرعت بیشتری بهه مرحلهه رسهیدن و برداشهت مهی     میوه
ها در جلوگیری از آفت کنه و آفتهاب سهوختگی اگهر چهه داده    پوشش

 ی اثرات کاهشی بر این دو عارضه داشتند.برداری نشد ول

 
 میوه در واحد زمان رسیدن سرعت بر درصد تیمارها اثر بررسی -7 جدول

Table 7- Effect of treatments on rate of fruit ripening % per unit of time 
 خارک  

Kalal 

 رطب  
Rutab 

 تیمار

Treatment 

 اول سال

First year 

 سال دوم

Second year 

 اول سال 

First year 
 سال دوم

Second year 

 Green  bc48.821 bc53.559  cd37.320 b40.176 سبز

 White سفید
b52.022 de47.813  b41.522 c32,244 

 Yellow زرد
bc48.466 a66.394   bc38.453 a45.902 

 Blue آبی
c45.725 cd51.665  b40.985 b37.899 

 Gray طوسی
a59.970 b58.520  a49.711 a45.233 

 Control شاهد
c45.880 e45.496  d34.957 c28.740 

      Direction جهت

 North شمال
a50.231 b51.617  a40.161 b36.961 

 South جنوب
a50.001 a56.212  a40.821 a39.771 

 باشند( نمیP<0.05) داراعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی
Numbers followed by the same letters are not significantly different (P <0.05) 
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Introduction: As one of the oldest fruit trees, palm, from almost 5,000 years ago till now, has been growing in 

North Africa and the Middle East. Phenological ripening process of fruit trees are determined through factors such as 

genetic, environmental and controlled practices. Among these factors, radiation as a natural factor affects other 

processes such as photosynthesis, flowering, performance and color of a fruit. Considering the importance of producing 

organic fruits, it is highly effective to use different coatings to improve the gardening products  . Results of this study 

showed the effect of light on strawberry fruit coating which has the capacity to pass higher levels of UV light. As a 

result of applying coating the average fruit weight, fruit number, phenols, pigments, anthocyanins and flavonoids were 

significantly increased, but no significant difference was observed for the total yield. Use of coverage on apple trees 

reduced physical damage and improved the color of the fruit. The blue covering improved the physical and chemical 

factors in banana. Date palm bunch covers offer several advantages to protect fruits from high humidity and rain, from 

bird attacks and also from damage caused by insects and diseases. A sturdy light-brown craft-paper is used in the USA 

to cover and provide good protection of the bunch during the ripening season. Bunch covering is, however, not only 

practiced against rain damage but traditionally is also used in the form of coarsely woven well-ventilated baskets (sund) 

to protect the maturing fruits from birds and prevent early ripening fruit from falling to the ground. Bagging treatment 

has been widely used as a physical protection technique in other fruit-tree species for not only protecting fruits from 

diseases and pests, but also changing the microenvironment of fruit development growth, which subsequently affects 

internal and external qualities, such as skin color, acidity, sweetness and aroma. A large number of experimental data 

obtained in peach, pear, apple etc, showed that bagging treatment might lead fruits to increase or decrease of ascorbic 

acid (Vc), TSS, anthocyanin, organic acids contents etc. 

 This study also aimed to show how the quality, quantity and speed of the ripening process of fruit date palm 

Kabkab can be improved using covering method. 

Material and Methods: This research was carried out at the Tropical Fruits and Dates Research Station in 

Bushehr Province. Considering the above purpose, a complete randomized block design was employed. Accordingly, 6 

treatments including bags with dimensions of 120 × 70 cm in 5 colors (green, yellow, white, gray, and blue) and with a 

four-time repeating pattern were applied to 20 years old Kabkab palm trees. All trees were pollinated by a controlled 

pollinator. Factors measured included the ripening speed of fruit per unit of time, the weight of the entire cluster, cluster 

weight, fruit weight, TSS, TA and pH.  

Data collection and Analysis: factorial complete randomized block design was carried out and data were 

analyzed statistically by analysis of variance and least significant differences (LSD 5%). 

Results and Discussion: Based on the results obtained, the direction and color of the bag on the characteristics of 

fruit appearance has no significant effect. Awad (2007) achieved similar results with colored bags including black, 

white, blue and white coating on the date palm Helali obtained. Alcobendas (2012) found that the geographical location 

of peach fruit on the tree has no effect on the weight of meat, fruit weight, fruit diameter, fruit dry weight and pulp to 

stone ratio. The results showed that bunch weight and fruit weight significantly increased in the north. Tyas et al (1998) 

reported lychee trees in directions of northeastern and northwestern produces the highest and directions of southwest 
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and the southeast had the least amount of fruit. Gray coverage significantly increased the rate of ripening of the fruit in 

the unit time in both years. Awad (2007) said it might be possible that bunch bagging, especially with black and blue 

polyethylene bags, accumulated higher heat units than other bags and the controls. Consequently, accumulated heat 

might induce higher respiration rates and the CO2 accumulation within bags might lead to more acetaldehyde 

production and removal of astringency. 

Conclusions: According to data obtained from physiological factors it can be concluded that palm bunch covering 

accelerates the ripening of fruits. Also, the data obtained from the directions of bunch shows those bunches located on 

the north side of the palm tree weigh more. 
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