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هاچهبررسی همبستگی بین سفتی بافت در زمان برداشت و عمر انباري میوه با مقدار و نسبت عناصر معدنی در میوه
باغ تجاري قسمت شرقی استان گیالن70هاي بالغ کیوي رقم هایوارد در و میوه
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چکیده

باغ70هاي در این پژوهش میوهي کیوي باشد. اصلی کاهش عمر پس از برداشت میوهتواند یکی از دالیل تغذیه نادرست درختان می
برداشتي تجاربلوغمرحلهدرزینوگلتمامازپسهفته10در داشتندیمتفاوتمدیریت تغذیه کهالنیگاستانشرقدريویک

سفتی بافت میوه فقط وبالغهايها و میوهچهمنیزیم در میوهکلسیم وفسفر،م،یپتاستروژن،ینها، میزانبالفاصله پس از برداشت. شدند
بافتیسفتمیزان روز105پس از وشدند منتقلسردخانهبهي بالغ هاوهیمی، انبارمانعمرگیري شد. جهت تعییناندازههاي بالغدر میوه

داري بین سفتی بافت میوه در زمان برداشت و در پایان انبارمانی در میوه بالغ، همبستگی منفی معنیها ارزیابی شد. بر اساس نتایج، میوه
)، پتاسیم به N+K:Ca)، مجموع نیتروژن و پتاسیم به کلسیم (N:Caهاي نیتروژن به کلسیم (ن نیتروژن، فسفر و پتاسیم و نسبتبا میزا

ترتیب متغیرهاي سفتی نشان داد که به تجزیه تابع تشخیص دست آمد.) بهK+Mg:Ca) و پتاسیم و منیزیم به کلسیم (K:Caکلسیم (
باالترین همبستگی را با تابع تشخیص داشتند. در مجموع، K+Mg:Ca ،N+K:Ca ،N:Ca،K:Caهايبافت در پایان انبارمانی، نسبت

عنوان عاملی موثر در ارزیابی عمر تواند بهي کیوي پس از بلوغ میهاي آنها در  میوهر معدنی و نسبتداد که میزان عناصنتایج نشان 
پس از برداشت میوه استفاده شود.

بالغچه، میوهفیت، کیوي، میوهسفتی بافت، کیهاي کلیدي:واژه

مقدمه

قرارتوجهموردها وهیمبرداشتازپسعمرنییتعدرکهاستواردیهايویکهاي وهیممهمبسیار ی فیکصوصیات خاز وهیمبافتی سفت
کندیمنییتعراآنبازاربهعرضهتیقابلوی انبارمانعمر،وهیمبافتشدننرمسرعتکهي طوربه،(Feng et al., 2003)ردیگیم

(Tavarini et al., 2008).برداشتزماندری معدنعناصر تظغلوبرداشتخیتارطور عمده متاثر از بهکیويي هاوهیمی سفتدرتنوع
وتیریمدتواندیمبرداشتزماندرایقبلوهیمی معدنبیترکوی انبارمانلیپتانسنیبروابطشناخت.(Feng et al., 2003)باشد می

در برآورد نیاز کوديبرايمتداولاگرچه آنالیز برگ یک روش ).Fallahi et al., 1997(کندترآسانرامانی میوهانباري هاياستراتژ
مانی و اختالالت میوه در انبار بینی پتانسیل انباردر پیشتواند میآنالیز میوه و میوه است، اما ارتباط ضعیفی با کیفیت میوه دارددرختان 

ر زمان برداشت و عمر پس از هدف از این پژوهش، ارزیابی سفتی بافت میوه د. )Bramlage et al., 1980(تري داشته باشد یشبکاربرد
چه و میوه بالغ بوده است.برداشت میوه کیوي هایوارد بر اساس میزان و نسبت عناصر معدنی در میوه
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هامواد و روش

النیگاستانشرقدر،را دریافت کرده بودندیمتفاوتی کوددهبرنامهکهي ویکباغ70ازپژوهشنیاانجامبررسی برايموردي هاوهیم
دودرهاوهیم. شدانجامباغهردردرخت5ازي بردارنمونه. بودکسانیبایتقردرختانسنوواردیهااستفادهموردرقم. شدندانتخاب
بودنددهیرسي تجاربلوغبهکهییهاوهیمازدومي مرحلهوگلتمامازپسهفته10هاچهوهیازماوليمرحله: شدندبرداشتمرحله

گیري اندازهمنظوربه.شدندانتخابهاسایر ارزیابیوی معدنبیترکی ابیارزجهتباغهرازوهیم15مرحلههردر). درجه2/6کسیبر(
01/0محلولباوهیمعصارهونیتراسیتي (کمپلکسومترروشبهمیزیمنومیکلسزانیها،  معناصر معدنی، پس از عصاره گیري از نمونه

PG Instrument Itd(اسپکتروفتومتردستگاهبافسفرو)CL 361 flamephotometer(فتومترمیفلدستگاهبامیپتاس،)EDTAنرمال

T80+UV/VIS( ي دمادرشدهخشکي هاوهیمدرکلتروژنینزانیم. ندشدگیرياندازهنانومتر450موجطولدري متریکالرروشبه
ی معدنعناصرغلظتدر نهایت . شدنییتع) Kjeltec Auto System 1030 Analyzer(کجلدالماکروروشباگراد سانتیدرجه80

سنج (پنترومتر) با با استفاده از دستگاه سفتیبافت میوه . میزان سفتی شدانیبخشکمادهگرمصددرگرمیلیمر حسب ببدست آمده 
بیان شد.متر مربعسانتیبافت بر حسب کیلوگرم بر واحد فشار وارده جهت تفوذ در داخل..سنجیده شيمترمیلی8نوك (پروب) 

همچنین راي تعیین مدل رگرسیونی براي صفت وابسته گرفت.انجامپیرسونهمبستگیضریبازاستفادهباصفاتنیبی همبستگتجزیه 
تمامی. سفتی بافت میوه در پایان دوره انبارمانی و تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر این صفت از تجزیه رگرسیونی گام به گام استفاده شد

گرفت.انجامSPSS 16افزارنرمازاستفادهباهادادهآماريهايتجزیه

نتایج و بحث

بالغ در زمان برداشت و پس از انبارمانیچه با سفتی بافت میوههمبستگی بین میزان عناصر معدنی و نسبت آنها در میوه

در زمان برداشت و پس از انبارمانی، چه با سفتی بافت میوهداري بین میزان و نسبت عناصر معدنی در میوهاز لحاظ آماري همبستگی معنی
کننده عنوان عاملی تعیینتواند بهها  نمیچهگیري میزان و نسبت بین عناصر معدنی در میوهرسد اندازه) و به نظر می1بدست نیامد (جدول 

استار اسپور ’کیفی میوه سیب بینی صفات ) در پیشFallahi et al., 1985ها باشد. فالحی و همکاران (بینی سفتی بافت میوهدر پیش
تواند در طی فصل رشد نمیهاي مختلف نمو به این نتیجه رسیدند که آنالیز میوهدر زماناساس آنالیز عناصر معدنی میوهبر‘گلدن دلیشز

ماه انبارمانی ارائه دهد.6بینی خوبی براي تعیین میزان سفتی بافت میوه در زمان برداشت و پس از پیش

بالغ در زمان برداشت و پس از انبارمانیبالغ با سفتی بافت میوههمبستگی بین میزان عناصر معدنی و نسبت آنها در میوه

در زمان برداشت و پایان انبارمانی بدست بالغ با سفتی بافت میوهداري بین میزان پتاسیم، فسفر، نیتروژن در میوههمبستگی منفی و معنی
تري در این تر در زمان برداشت سفتی بافت کمهاي بالغ با میزان پتاسیم، فسفر و نیتروژن بیش). این بدان معنا است که میوه1آمد (جدول 

ت میوه در زمان برداشت و در پایان داري بین میزان کلسیم و منیزیم در میوه بالغ با سفتی بافدو زمان داشتند. همچنین همبستگی معنی
داري تحت تاثیر قرار نداده طور معنیانبارمانی بدست نیامد. این بدان معنا است که میزان کلسیم و منیزیم میوه بالغ سفتی بافت میوه  را به

تر میوه در پایان انبارمانی بیشهاي معدنی با کلسیم از میزان مطلق این عنصر بر سفتی بافتاست. این در حالی است که نسبت سایر یون
با سفتی K+Mg/Caو N/Ca ،N+K/Ca ،K/Caهاي داري بین نسبتحائز اهمیت بوده است. در این پژوهش همبستگی منفی و معنی

کیوي هاي قبلی نیز نشان داد که مهمترین ماده معدنی در تولیدگزارشبافت میوه در زمان برداشت و در پایان انبارمانی بدست آمد. 
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تواند کاهش کیفیت و تواند موجب کاهش رشد شاخه و بازده شود، درحالی که افزایش آن مینیتروژن است وکاهش این عنصر می
طور منفی با سفتی بافت میوه در ). در کیوي میزان پتاسیم و فسفر بهJohnson et al., 1997همراه داشته باشد (ها را بهسفتی بافت میوه

ها در طی انبارمانی گاهی با میزان هاي قبلی نرم شدن میوهبر اساس گزارش). Smith et al., 1994انبارمانی مرتبط شد (هفته12انتهاي 
هاي کیوي یا کلسیم آنها مرتبط بوده است و این ارتباط در تمام فصول آزمایش مشاهده نشد. بنابراین کلسیم در کیفیت انبارمانی میوه

دهد که اثر کلسیم بر پتانسیل انبارمانی ). این نتایج نشان میJohnson et al., 1997حالت نقش ثانویه دارد (نقش ندارد یا در بهترین 
در ارتباط با نسبت بین عناصر معدنی، ). Feng, 2003هاي کیوي ممکن است توسط عوامل تأثیرگذار دیگر تحت تأثیر قرار گیرد (میوه

تنهایی در کیوي تعادل بین میزان کلسیم و نیتروژن میوه از میزان هرکدام از این دو عنصر به) گزارش کردند که 2006فنگ و همکاران (
براي یافتن حداکثر تعادل یونی در بهبود K:Ca) گزارش کردند که نسبت 2008در کیفیت میوه موثرتر است. پاچکو و همکاران (

در مقایسه با میزان K+Mg:Ca) بیان کردند در بعضی از مواقع نسبت 2004ها باید مورد ارزیابی قرار گیرد. براملیج و ویس (کیفیت میوه
ها کمبود کلسیم را باشد. این بدان معنا است که میزان زیاد پتاسیم و منیزیم در میوهها در ارتباط میکلسیم به تنهایی بیشتر با کیفیت میوه

- هاي غیرقابل فروش بههفته انبارمانی درصد میوه14رسیدند که پس از ) به این نتیجه1995افزایش خواهد داد. تاجلیاوینی و همکاران (

طور مثبت با نسبت مجموع نیتروژن و پتاسیم به کلسیم در برداشت مرتبط شد.

تجزیه تابع تشخیص

تر کیفیت انبارمانی (سفتی بافت) کمها با ها با کیفیت انبارمانی (سفتی بافت) باالتر و باغها به دو گروه شامل باغبا در نظر گرفتن کلیه باغ
معادله تابع تشخیص بر اساس ضرایب همبستگی ساختاري به صورت زیر برآورد شد.اقدام به انجام تجزیه تابع تشخیص گردید.

6X305/0+5X231/0-4X334/0 +3X233/0-2X221/0-2X313/0-=Z

11X821  +10X501 /0-9X321/0-8X474/0-7X411/0-

مقدار کلسیم میوه بالغ، 4Xمقدار پتاسیم میوه بالغ، 3Xمقدار فسفر میوه بالغ، 2Xمقدار نیتروژن میوه بالغ، 1Xدر معادله بدست آمده، 
5X ،6مقدار منیزیم میوه بالغX ، ،7سفتی بافت در زمان برداشتX نسبتN:Ca ،8میوه بالغX نسبتN+K:Ca ،9میوه بالغX نسبت

K:Ca ،10X نسبتK+Mg:Ca 11میوه بالغ وX سفتی بافت در پایان انبارمانی است. با استفاده از ضریب همبستگی کانونی، میزان
بندي توسط درصد از تغییرات متغیر گروه3/76برآورد شد. بدین معنی که 763/0بندي و تابع تشخیص، همبستگی بین متغیر گروه

تجزیه تابع تشخیص قابل توجیه است.مدل ارائه شده در 
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The study of correlation between tissue firmness at harvest time and fruit storage life with content
and ratio of mineral elements in fruitlets and mature fruits of kiwifruit cv. Hayward in 70

commercial orchards of eastern part of Guilan province
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Abstract

The main factor of postharvest life loss in kiwifruits is improper tree nutrition .In this research, fruits were

harvested 10 weeks after full bloom and in the commercial maturity stage, from 70 different kiwifruit
orchards under different nutrition management in the east of Guilan province. Immediately after harvests,
content of nitrogen, potassium, phosphor, calcium, and magnesium in fruitlets and mature fruits and also
tissue firmness of fruit only in mature fruits were measured. For determining the storage life, mature fruits
were transferred in cold storage and after 105 days, content of fruits tissue firmness. In mature fruits, the
results showed that there is a significant negative correlation among fruit tissue firmness at harvest and
after storage with the content of nitrogen, potassium, phosphor, N:Ca, N+K:Ca, K:Ca and K+Mg:Ca.
Furthermore, the equation of discriminant function showed that variables of fruit tissue firmness after
storage, K+Mg:Ca ،N+K:Ca ،N:Ca ،K:Ca ratios have highest correlation with discriminant function. In

conclusion, the results showed that kiwifruit mineral elements content and their ratio after maturity can be
used as an effective factor for evaluating postharvest life and the quality of kiwifruits.

Key word: Tissue firmness, quality, kiwifruit, fruitlet, mature fruit
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گیري شدهصفات اندازههمبستگی بین-1جدول 
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