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چکیده

میوه درکائولین براي کاهش آثار سوء دماهاي باال به ویژه آفتاب سوختگیکاربرداثراتبررسی منظور مطالعه حاضر به 

روي دو رقم) درصد6و4، 0،2(غلظت کائولین چهارشاملتیمارهاي مورد استفاده در این پژوهش. سیب انجام شد

گیري شده در این هاي اندازهشاخص. بود‘دلیشزاستارکینگ’و ‘دن دلیشزگل’سیب استان فارس تجاري ومهم

با نتایج نشان داد. بودمیوهکمی و کیفی و صفاتمیوهآفتاب سوختگیفیزیولوژیکی،هاي پژوهش شامل شاخص

رقم . یافتو دماي برگ و تعرق کاهش میزان فتوسنتز افزایش در هر دو رقمپاشی شدهافزایش غلظت کائولین محلول

آفتاب میزانبا افزایش غلظت کائولین،واستارکینگ دلیشز آفتاب سوختگی بیشتري نسبت به رقم گلدن دلیشز داشت

شاخص هاي کمی میوه را نسبت به ،بدون اختالف معنی دار بین سطوح آنتیمار کائولین.سوختگی کاهش پیدا کرد

یوه تیمار کائولین باعث افزایش وزن خشک و رنگ زمینه و کاهش در بین شاخص هاي کیفی م.تیمار شاهد افزایش داد

تیمار کائولین بر سفتی، مواد جامد محلول، اسیدیته و رنگ سطحی میوه تاثیر معنی . زنگار زدگی و آبگزیدگی میوه شد

.داري نداشت

هکیفیت میوفیزیولوژي درخت،،آفتاب سوختگی، کائولینسیب،:کلمات کلیدي

مقدمه
به صورت آفتاب سوختگی درصد قابل بسیباغ هايدر ي تابستاندماهاي باالتشعشعات نوري شدید و آثار مخرب 

باغات این آثار سوء در. و همچنین ضعف عمومی درختان می باشدآنکاهش کمی و کیفی توجهی از محصول و 

Schrader(باشدمیاز کاشت بسیار شدیدترهاي پاکوتاه کننده به ویژه در چند سال اول پسمتراکم سیب روي پایه et

al. هاي هاي میوه یکی از راهکارها استفاده از سیستمبراي مقابله با آثار سوء دماهاي باالي تابستان در باغ. )2001

این سیستم مستلزم تکنولوژي مدرن، هزینه هاي باال و . باشدآبیاري بارانی باالدرختی براي خنک کردن درختان می

Kotze(ها را نیز به دنبال دارد مچنین آب کافی براي این منظور است و ضمن اینکه گسترش برخی بیماريه et al.,


