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چکیده

به این شود. کار گرفته میها بهتوسط محققین مختلف براي اهداف گوناگونی از جمله بهبود کیفیت میوهبعنوان روشی جدید پرتوتابی 
بر سفتی بافت گري)70و 50،60، 40، 30، 0ي گاما (هاي کیوي با دزهاي مختلف اشعهمنظور، در این پژوهش، تاثیر پرتوتابی پیوندك

1391هاي تهیه شده در زمستان منظور پیوندكبراي این . ندها در طی انبارداري مورد ارزیابی قرار گرفتمیوه و درصد کاهش وزن میوه
هاي کیوي انجام شد و پس از یک ي گاما قرار گرفتند  و سپس پیوند اسکنه بر روي تاكتحت تیمار پرتوتابی با دزهاي مختلف اشعه

گري از اشعه 40هاي تیمار شده با دز نتایج نشان داد که میوهها مورد ارزیابی قرار گرفتند. میوه1393)، در سال 1392(سال  عدم باردهی
-هاي بدست آمده از این تیمار کمین میزان بافت میوه در زمان برداشت و طی دوره انبارداري را نشان دادند. همچنین میوهترگاما سفت

هاي عمیق و گري موجب شکاف60و 50ها با دز تیمار پیوندكترین درصد کاهش وزن را طی دوره انبارداري نشان دادند. 
40ها گردید. در نهایت با توجه به تاثیر مثبت تیمار گري موجب عدم باردهی تاك70با دز هاها شد و تیمار پیوندكناجورشکلی میوه

هاست به نظر که تعیین کننده پتانسیل انبارمانی میوههاو کاهش وزن میوهسفتی بافت میوه صفات مهمی چون ي گاما بر گري اشعه
داري موثر بوده است. رسد این دز در ایجاد تغییرات مثبت در کیفیت میوه به طور معنیمی

کیويوبافتسفتیپیوندك،گاما،اشعههاي کلیدي:واژه

مقدمه

هاي فیزیولوژي هاي جدید با ویژگییافتهتواند موجب جهش شود و جهشمیعنوان یک روش موثراست کهي گاما، بهپرتوتابی با اشعه
هاي کیوي را ابزاري مفید براي اصالح ساختار پرتوتابی پیوندكBermejo et al 2011 .(Hu Yan et al. 2008بهتر را عرضه کند (

تر و سطح برگ بیشتر گزارش نمودند. پرتوتابی توسط محققین مختلف براي اهداف گوناگونی از جمله رویشی گیاه از جمله رشد سریع
امکان تغییرات در ارزش کیفی (طی انبارداري) ایجاد شده از طریق پرتوتابی وابسته به دز .کار رفته استها بهیت میوهبهبود کیف

ي کیوي از جملهبافت میوه). سفتیAhari Mostafavi et al., 2011گیرد (اي است که محصول در معرض آن قرار میپرتوتابی
ي کیوي، طوري که سرعت نرم شدن بافت میوهگیرد، بهاز برداشت آن مورد توجه قرار میخصوصیاتی است که در تعیین کیفیت پس 

Tavariniواص کیفی مهم در کیوي هایوارد است (رو سفتی میوه یکی از خکند، از اینانبارمانی و قابلیت عرضه به بازار آن را تعیین می

et al., 2008.(ي گاما، میزان سفتی بافت میوه کیوي با افزایش دزهاي دزهاي مختلف اشعههاي پرتوتابی شده با در پژوهشی در کیوي
پرتوتابی با دزهاي هدف از این پژوهش، ). Kim and Yook., 2009داري کاهش یافت (پرتوتابی و افزایش مدت انبارداري بطور معنی
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مهمی چون سفتی انبارداري ها بر صفات تاثیر آنهاي کیوي رقم هایوارد، به منظور بررسی چگونگی ي گاما در پیوندكمختلف اشعه
.بوده استها بافت میوه و کاهش وزن میوه

هامواد و روش

تا 1391هاي طی سال’ هایوارد‘هاي کیوي رقم گرمسیري واقع در رامسر روي تاكهاي نیمهاین پژوهش در پژوهشکده مرکبات و میوه
’ هایوارد‘هاي کیوي رقم ها، پیوندكرتوتابی با اشعه گاما بر روي عمر پس از برداشت میوهانجام گرفت. به منظور ارزیابی تاثیر پ1393

اي در کرج منتقل شده و تحت ها به پژوهشکده کشاورزي و پزشکی هستهتهیه شدند. سپس این پیوندك91اسفند ماه سال 7در تاریخ 
اسفند سال 15ها در گري قرار گرفتند. بعد از انجام پرتوتابی، پیوندك70و 60، 50، 40، 30، 0هاي با دز60تیمار اشعه گاما کبالت 

هاي ي تحقیقاتی کیوي پیوند اسکنه شدند. در این پژوهش دو گروه شاهد در نظر گرفته شده است، گروه نخست میوهدر قطعه1391
هایی بودند که همراه با سایر ي برداشت شده از شاخههاهاي معمولی موجود در باغ بود، درحالیکه گروه دوم میوهبرداشت شده از شاخه

اي در کرج منتقل منظور قرارگیري در شرایط آزمایش (مسافت راه، دما و غیره) به پژوهشکده کشاورزي و پزشکی هستهها بهپیوندك
دهی در وند با یک سال عدم میوههاي تیمار شده، پیوند شاخه گردیدند. پس از انجام پیشدند اما تیمار نشدند و سپس همانند پیوندك

ها با میزان مواد میوهانجام شد.هاي پرتوتابی شده و شاهد هاي حاصل از پیوندكبر روي شاخهگلدهی و تشکیل میوه93فصل رویشی 
درصد به 85-90گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی5/0ها در دماي (اوایل آذرماه) برداشت شدند. میوه7) حدود TSSجامد محلول (

ها نگهداري براي ارزیابی سفتی بافت و کاهش وزن میوهگرمسیري هاي نیمهدر سردخانه پژوهشی پژوهشکده مرکبات و میوهماه 3مدت 
به هاو درصد ناجورشکلی میوهها نیز بالفاصله پس از برداشت براي ارزیابی سفتی بافت میوه در این زمانشدند. تعدادي از میوه

متر در دو میلی8با نوك (پروب) FTO 11سنج) مدلسفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه پنوترومتر (سفتیمنتقل شدند.آزمایشگاه 
الزم به ذکر است که واحد بیان شده براي سفتی بافت میوه کیلوگرم بر هشت .نقطه تقریبا مقابل بر روي گوشت سبز میوه ارزیابی شد

هاي هر تکرار در زمان برداشت ارزیابی و سپس هعدد از میو3، وزن هاگیري درصد کاهش وزن میوهاندازهبراي باشد.مترمربع میمیلی
گیري ها وزن این سه عدد میوه اندازهگذاري شده و به سردخانه انتقال داده شدند. در هر مرحله از ارزیابیهاي وزن شده عالمتاین میوه

.ا در فواصل یک ماه از زمان برداشت تا پایان دوره انبارمانی از فرمول زیر محاسبه شدهو ثبت شد. در نهایت کاهش وزن میوه

وزن کاهش درصد = اولیه −ورن ثانویه وزن
اولیه ورن

× 100

ها با نرم افزار تجزیه آماري دادهتکرارانجام گرفت.3در قالب طرح کامال تصادفی با پالت در زمانصورت اسپلیتاین آزمایش به
در سطح احتمال یک درصد انجام شد.LSDها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگینSAS) 9.2آماري (

بحثونتایج 

چنین همو گري اشعه گاما 40هاي سفتی بافت میوه نشان داد که بیشترین سفتی بافت میوه در زمان برداشت و با تیمار مقایسه میانگین
گیري (اسفندماه) در درختان شاهد پیوندي مشاهده شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان، کمترین میزان آن در آخرین مرحله اندازه

40گیري میزان سفتی بافت میوه در تیمار هاي اندازهاین درحالی است که در تمامی زمان.یابدداري کاهش میطور معنیمیزان سفتی به
گري در افزایش سفتی بافت 40و این موضوع برتري تیمار ) 1(شکل داري باالتر بوده استطور معنیگري در مقایسه با سایر تیمارها به

ترین عامل محدود کننده در پتانسیل انبارمانی آن کیوي، مهمنرم شدن بافت میوهدهد. یوه کیوي را نشان میو در نتیجه عمر انباري م
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ي کیوي، حفظ سفتی بافت با توجه به همبستگی مثبت بین عمر انبارداري و سرعت نرم شدن بافت میوه). Hewett et al., 1999(است
,.Feng et al(استها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میوه 2006 .Ahari Mostafavi et al)2012گزارش کردند که سفتی بافت میوه (

داري افزایش یافت.طور معنیي گاما بهسیب در دزهاي مناسب پرتوتابی با اشعه

انبارداريروز90طیدربافت میوهي گاما بر سفتیبا دزهاي مختلف اشعه‘هایوارد’رقمهاي کیويتاثیر پرتوتابی پیوندك- 1شکل 

افزایشباوشد،مشاهدهگیرياندازهمرحلهآخریندرمیوهوزنکاهشبیشترینکهدادنشانگیرياندازههايزمانمیانگینمقایسه
دادنشانگامااشعهتیمارهايمیانگینمقایسهچنینهم. )2یافت (شکل افزایشداريمعنیطوربهمیوهوزنکاهشمیزاننگهداريمدت
هایی است که نسبت به از ي کیوي  از جمله میوهمیوه. )3است (شکل دادهکاهشرامیوهوزنکاهشداريمعنیطوربهگري40تیمار

ي میوهیمانکننده عمر انباریکی دیگر از عوامل تعیینز خروج آب از میوه چروکیدگی ناشی ادست دادن آب حساس است. بنابراین، 
کیلوگري براي انگورهاي رقم 1تا 5/0به این نتیجه رسید که پرتوتابی در دزهاي 1999در Strik, 2005.(Al-Bachirکیوي است (

Helwani کیلوگري براي رقم 2تا 5/1و در دزهايBaladiداري در قیاس با سایر دزها و تیمار ها را بطور معنیمیزان کاهش وزن میوه
داد.شاهد کاهش 

در ‘هایوارد’کاهش وزن میوه کیوي رقم داري و تغییراتانبارروز 90یطدر‘هایوارد’کاهش وزن میوه کیوي رقم تغییراتترتیب، به- 3و 2شکل 
ي گاماتیمارهاي مختلف پیوندك با اشعه

ها شده  گري) باعث ناجورشکلی میوه60و 50باال (ها نشان داد که تیمار پرتوتابی با اشعه گاما در دزهاي اي میوهنتایج ارزیابی مشاهده
هاي عمیق، بازار پسندي خود را ازویژه شکافعلت ناجورشکلی، و بهها (بالغ بر هفتاد درصد) در این دو تیمار بهو تعداد زیادي از میوه

گري پیوندك، با وجود رشد رویشی مناسب هیچ 70ي گاما یعنی در تیمارهاي دست دادند. این درحالی است که در دزهاي باالتر اشعه

bc bc a
d
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c

0
2
4
6
8

10
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اثر پرتوتابی 1965الپینز در سال ها در حالت رویشی باقی ماندند. اي در فصل آزمایشی مورد نظر تشکیل نگردید و تاكمیوه
ر داد و به این نتیجه رسید که گیاهان حاصل داراي منظور ایجاد گیاهان پاکوتاه مورد بررسی قراي گاما را بههاي سیب با اشعهپیوندك

هاي تولید شده توسط این درختان داراي شکل نامنظم و میانگره کوتاه و رشد کمتري در مقایسه با گروه شاهد بودند اما میوه
از جمله رشد یاهگییشاصالح ساختار رويبرایويکهايیوندكپپرتوتابیکههاي ظاهري بودند. بعالوه، با وجود اینناهنجاري

باپرتوتابیپژوهشایندرکهداردوجوداحتمالاین). Hu Yan et al. 2008(استشدهموثر گزارشیشترو سطح برگ بتریعسر
گردیدهشده،تیمارهايدر تاكیوهمیلو تشکیمانع از گلدهرویشیرشدبیشترتحریکعلتبه) يگر70گاما (ياشعهبااليدزهاي

.است
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Abstract

Mutations by gamma radiation is a new technology used to improve some quality traits in fruits. In this
research, the effect of gamma radiation in scions of kiwifruit with different doses (0, 30, 40, 50, 60, 70 and
80 Gray) on the physicochemical properties of kiwifruit at harvest and during storage were studied. For
this purpose, scions prepared in winter 1391 were treated with various doses of gamma radiation were and
then, chisel grafting were done on kiwifruit vines and after a year of no fruiting (1392), in 1393, the fruits
were harvested. Length, width, weight, firmness, TSS, TA, TSS / TA, L *, chroma and hue, weight loss
and fruit deformation were evaluated at harvest time and intervals of one month in the cold storage (0.5 ºC
and RH= 85-90%) for 3 months .The results showed that treated fruits with dose of 40 Gray of gamma
radiation had the highest firmness at harvest and during storage. The highest weight and lowest weight
loss was found in storage (25/94 and 70/6 g, respectively) with dose of 40 Gray of gamma ray. L *,
chroma and hue indices of the flesh, as well as length and width of fruit were highest at harvest time. TSS
/ TA ratio also increased during storage but their differences were not significant between different
treatments. Vines with treated scions with doses of 70 and 80 Gray of gamma radiation did not have any
fruits and remained in vegetative stage. The treatments of 50 and 60 Gray of gamma radiation caused
severe deformation and deep split in kiwifruits. Therefore, the firmness of kiwifruit during storage is the
most important factor in the potential storage and exports, due to the positive effect of radiation of 40
Gray on this factor at harvest time and during storage, as well as an increase in fruit weight, fruit yield and
reduce water loss, it seems to be effective in positive changes of quality of the fruit.

Key word: Gamma irradiation, Scion, Firmness, Kiwifruit.
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