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اثر سیستمهای تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی
مهتاب مرادی دیگهسرا ،*1عبدالعلی حسامی2و محمود قاسمنژاد
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 1و  .2دانشجوي سابق كارشناسيارشد و استادیار ،دانشکدۀ كشاورزي و منابع طبیعي ،دانشگاه خلیجفارس بوشهر
 .3دانشیار ،دانشکدۀ كشاورزي ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت - 1332/11/11 :تاریخ تصویب)1333/1/11 :

چکیده
باردهي مداوم و تولید میوههاي باكیفیت در كیوي ،مستلزم تربیت صحیح اولیه و هرس سالیانۀ منظم
است .این پژوهش بهمنظور بررسي تأثیر سه نوع سیستم تربیت شامل تيبار ( )T-barبهمنزلۀ سیستم
تربیت رایج ،تي -واي تغییریافته ( )MTYو واي شکل ( ،)Yو دو سطح شدت هرس ( 01و  01جوانه
بهازاي هر درخت) بر عملکرد و كیفیت میوۀ كیوي رقم هایوارد انجام شد .آزمایش بهصورت
فاكتوریل و در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي با سه تکرار در سال  1331انجام گرفت .نتایج
نشان داد كه بیشترین میزان عملکرد هر تاک در تیمار  Y80و بیشترین میزان سفتي بافت میوه TSS ،و
 TSS/TAدر تیمار  Y60مشاهده شد .كمترین درصد مادۀ خشک میوه مربوط به تیمار  MTY60و
ویتامین  Cمیوه بهترتیب در تیمارهاي  Y80 ،Y60و  MTY60بیشترین میزان بود .بیشترین میزان فنل كل
در تیمارهاي  Y60و  MTY60و بیشترین كلروفیل كل و ظرفیت آنتياكسیداني عصارۀ میوهها در تیمار
 Y60مشاهده شد .براساس نتایج این پژوهش ،سیستم تربیت  Yو سطح هرس  01جوانهاي بهازاي هر
تاک ،بهترتیب سبب افزایش عملکرد و كیفیت میوۀ كیوي شد.
واژههای کلیدی :تربیت ،سطح برگ ،ظرفیت آنتياكسیداني ،كیفیت میوه ،كیوي ،نور ،هرس.
مقدمه
کیوی گیاهی از خانوادة  Actinidiaceaeو جنس
 Actinidiaاست .در اين جنس گونههای زيادی وجود
دارد که تنها دو گونۀ آن يعنی  A. deliciosaو A.
 chinensisاز نظر اقتصادی و باغبانی حائز اهمیتاند
( .)Ashournezhad, 2010تمايل به مصرف کیوی
بهمنزلۀ يک میوة با ارزش غذايی باال در سالهای اخیر
به میزان زيادی افزايش يافته است .براساس گزارش
سازمان خواربار جهانی ،سطح زير کشت کیوی در ايران
 6388هکتار است و اين کشور با تولید سالیانه  96هزار
تن ،رتبۀ ششم تولید کیوی را در جهان به خود
اختصاص داده است ( .)FAO, 2012در حال حاضر
کیوی بهدلیل طعم و عطر خوش و نیز ارزش غذايی و
* تلفن83947986399 :

دارويی فراوان ،يکی از میوههای محبوب جهان بهشمار
میآيد .عملیات مختلف کشاورزی ،عوامل ژنتیکی،
شرايط محیطی قبل و پس از برداشت بر میزان عملکرد
و ترکیبات شیمیايی میوة کیوی تأثیر میگذارند
(.)Buxton, 2005
1

کیوی بهصورت تاک است و نمیتواند وزن خود و
میوههايش را بهخصوص در مرحلۀ باردهی کامل تحمل
کند .تاکهای کیوی تاج متراکم دارد که سبب کاهش
نفوذ نور در ناحیۀ تشکیل گل و میوه در زير تاج میشود
( .)Tombesi et al., 1993تربیت اولیۀ مناسب و هرس
سالیانۀ منظم سبب بازکردن تاج تاکهای کیوی میشود
که موجب بهبود نفوذ نور ،تهويۀ بهتر و جلوگیری از
تجمع رطوبت اضافی در داخل تاج آنها میشود .اين
E-mail: mmoradiedigehsara@yahoo.com
1. Vine
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شرايط میتواند گردهافشانی گلها را بهوسیلۀ زنبور
عسل افزايش و میزان پوسیدگی خاکستری را کاهش
دهد .اين حالت در مناطقی که رطوبت نسبی محیط
باالست ،میتواند بااهمیت باشد (.)Miller et al., 2001
وجود نور در تمايزيابی جوانههای رويشی به زايشی
ضروری است .پژوهشها نشان میدهد که محدوديت نور
در تاکهای کیوی از طريق سايهدهی مصنوعی سبب
کاهش معناداری در تعداد شاخههای بارده میشود
( .)Chantalak, 2004نحوة مديريت نور در تاج درختان
میتواند کیفیت میوهها را تحتتأثیر قرار دهد .در
تاکهای کیوی با تاج متراکم بهدلیل نفوذ نور کمتر به
داخل تاج يعنی محل تشکیل میوه ،ريزش قبل از
برداشت افزايش يافت .میوهها در زمان برداشت نرمتر
شدند .کیفیت ظاهری میوه پايینتر آمد .میزان
پوسیدگی انباری بیشتر شد و عمر انباری کمتری پیدا
کردند (.)Tombesi et al., 1993; Sharma, 2006
سیستمهای مختلف تربیت و هرس تاکهای کیوی
میتوانند کمّیت و کیفیت میوه را بهطور معناداری تغییر
دهند.
بررسی تأثیر انواع سیستمهای تربیت بر انگور نشان
داد که سیستم تربیت  Yبهدلیل برتریهايی چون
نورگیری مناسب ،توزيع يکنواخت شاخهها ،عدم چرخش
شاخهها ،راحتتربودن هرس و دسترسی بهتر به
خوشهها در زمان برداشت ،سیستم برتر است ( Asbahi
 )2008( Salinero et al. .)et al., 2004طی پژوهشی به
اين نتیجه رسیدند که میوة تاکهای کیوی هدايتشده
به روش آالچیق ،در زمان برداشت از وزن تر و مواد
جامد محلول بیشتری نسبت به سیستم  T-barبرخوردار
بودند )2009( Asghari et al. .پس از بررسی تأثیر
سیستمهای مختلف تربیت بر انگور دريافتند که سیستم
تربیت  Yبیشترين و سیستم تربیت سنتی (شاهد)
کمترين میزان عملکرد را سبب شده است .تأثیر سطوح
مختلف تعداد جوانه بهازای هر تاک بر عملکرد
ويژگیهای خوشه و بعضی خواص بیوشیمیايی انگور
نشان داد که با افزايش تعداد جوانۀ نگهداریشده بهازای
هر تاک ،درصد شکوفايی جوانهها و وزن حبه و خوشهها
کاهش يافت ،اما تعداد خوشه بهازای هر تاک ،میزان
عملکرد و مواد جامد محلول میوهها افزايش يافت

( )2011( Bennewitz et al. .)Fawzi et al., 2010تأثیر
سطوح مختلف شدت هرس زمستانه را بر رشد ،عملکرد
و کیفیت میوة گیالس بررسی و گزارش کردند که با
افزايش شدت هرس ،میزان عملکرد و تعداد میوه بهازای
هر درخت کاهش يافت ،اما وزن میوهها ،میزان سفتی و
مواد جامد محلول آنها در مقايسه با درختان شاهد
(بدون هرس) افزايش يافت.
کیوی محصول نسبتاً جديدی است که در سالهای
اخیر به باغداران کشورمان معرفی شده است ،بنابراين،
سابقۀ کشتوکار طوالنی در ايران ندارد .بهدلیل
سازگاری نسبتاً خوبی که با شرايط آب و هوايی شمال
ايران پیدا کرده است ،اهمیت اقتصادی بااليی در بین
میوهها دارد .گرچه در سالهای اخیر سطح زير کشت آن
توسعۀ چشمگیری داشته است و اين روند هرساله ادامه
دارد ،ولی پژوهشهای بسیارکمی روی جنبههای مختلف
مديريت تولید و انبارداری آن صورت گرفته است.
بهینهسازی عوامل مؤثر بر تولید با توجه به شرايط
محیطی حاکم در هر منطقه میتواند بسیار درخور توجه
باشد .با توجه به روند رو به رشد سطح تاکستانهای
کیوی در استان گیالن ،اين پژوهش میتواند در مديريت
هرچه بهتر تاکداران کیوی مؤثر باشد .هدف از اين
پژوهش بررسی تأثیر سه سیستم مختلف تربیت میوة
کیوی شامل تیبار ( )T-barبهمنزلۀ سیستم تربیت رايج،
تی -وای تغییريافته ( )MTYو سیستم وای ( )Yو نیز
دو سطح شدت هرس براساس تعداد کل جوانۀ
نگهداریشده بهازای هر تاک ( 48و  78جوانه) بر میزان
عملکرد تاکها و صفات کیفی میوة کیوی رقم هايوارد
در شرايط آب و هوايی شهر رشت استان گیالن است.
مواد و روشها
اين پژوهش در سال  1931در تاکستان پژوهشی
دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن واقع در شهر
رشت ،بر روی تاکهای کیوی رقم هايوارد پنجسالهای
که با قلمه تکثیر شده بودند ،انجام شد .اين تاکها از
سال  1974به سه روش تیبار ( ،)T-barتی -وای
تغییريافته ( )MTYو وای ( )Yتربیتشده بودند (زاويۀ
بازوهای سیستمهای  MTYو  Yنسبت به سطح افق 48
درجه بود) .فاصلۀ تاکها از يکديگر  ،6×6نسبت
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تاکهای نر به مادة کیوی  ،1:1و رقم گردهدهنده نیز
«توموری» بود .تغذيۀ تاکهای کیوی کاشتهشده از ابتدا
بهصورت ارگانیک بود و آبیاری آنها نیز بهصورت
قطرهای انجام میشد .پس از رسیدن تاکها به باردهی
مطلوب (سال  ،)1931دو سطح شدت هرس نیز براساس
تعداد جوانۀ نگهداریشده بهازای هر تاک اعمال شد .اين
آزمايش بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .تیمارهای فاکتور
اول شامل :سیستمهای تربیت  MTY ،T-barو  Yو
تیمارهای فاکتور دوم شامل :نگهداری  48و  78جوانه
بهازای هر تاک کیوی (،MTY80 ،MTY60 ،T80 ،T60
 Y60و  )Y80بود .سیستم  T-barبا نگهداری  78جوانه
بهازای هر تاک ( )T80بهمنزلۀ تیمار شاهد در نظر گرفته
شد.
برای اعمال تیمارها ،هرس زمستانۀ تاکها در اواخر
بهمنماه  ،1938پس از اطمینان از رفع خطر سرمازدگی
انجام شد .در زمان انجام اين هرس تمامی شاخههای
بارده سال قبل و نیز شاخههايی که دچار آسیب
سرمازدگی شده بودند ،حذف شدند .سپس بهازای هر
شاخۀ يکسالۀ بارده (کین) باقیمانده در تاکها18 ،
جوانۀ کامل و متورم (روش رايج هرس شاخههای تاک
کیوی در گیالن) نگهداری شد .پس از انجام هرس
زمستانه ،تعداد کینهای باقیمانده بهازای هر تاک شش
و هشت عدد بود که با حساب  18جوانۀ نگهداریشده
روی هر کین ،تعداد کل جوانه در تاکهای آزمايششده
 48و  78عدد بوده است .سپس کینها به تعداد يکسان
در دو جهت بر روی سیستمها هدايت و با نخهای کنفی
به سیمهای موجود در آنها بسته شدند .الزم به ذکر
است که طی دوران رشد نیز بعد از هر بار جهش رشدی،
شاخههای تاکها بر روی سیستمها هدايت و به سیمها
بسته شدند .صفاتی مانند میزان عملکرد هر تاک ،سفتی
بافت میوه ،کلروفیل کل ،مواد جامد محلول (،)TSS
اسیديتۀ قابل تیتر ( ،)TAنسبت  ،TSS/TAدرصد مادة
خشک ،ويتامین  ،Cفنل کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی
عصارة میوهها در زمان برداشت اندازهگیری شد .عالوه بر
آنها ،میزان تنفس میوهها نیز پس از  98روز نگهداری
در دمای  1±8/1درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی
 38±1درصد ارزيابی شد .برای نمونهبرداری ،از
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بخشهای میانی شاخههای هر تاک 11 ،میوة سالم و
هماندازه (جمعاً  61میوه از هر تیمار) در جهات مختلف
چیده و داخل جعبههای پالستیکی قرار داده شد و برای
ارزيابی صفات کیفی بالفاصله به آزمايشگاه انتقال يافت.
ارزیابی صفات
عملکرد

برای اندازهگیری عملکرد تاکها ،برداشت زمانی انجام
شد که میزان  TSSمیوهها تقريباً به  4/6درصد (درجۀ
بريکس) رسیده بود ،که اين زمان مصادف با نیمۀ اول
آبانماه بود .پس از چیدن میوههای هر تاک ،میزان
عملکرد محاسبه و برحسب کیلوگرم بهازای هر تاک
( )kg/vineبیان شد.
سفتی بافت میوه

برای اندازهگیری سفتی بافت میوه ،ابتدا پوست میوه در
بخشهای میانی برداشته شد و سپس با استفاده از
دستگاه سفتیسنج( 1مدل (FTO11با نوک16 6
میلیمتر ،میزان سفتی بافت میوهها در دو طرف
سنجیده شد .واحد فشار وارده برای نفوذ در داخل بافت
برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیان شد.
کلروفیل کل

میزان کلروفیل کل میوهها با استفاده از روش
 )2006( et al.و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل
 )T80+PG Instrument UV/Visاندازهگیری شد .مقدار
کلروفیل  b ،aو کل با استفاده از فرمولهای زير محاسبه
شد:
Chla = 16/61 A449/6 - 6/93 A464/7
()1
Chla = 61/18 A464/7 - 1/18 A449/6
()6
TChl = Chla + Chlb
()9
Sharma

در اين معادله  Chlb ،Chlaو  TChlبهترتیب کلروفیل ،a
کلروفیل  bو کلروفیل کل است .درنهايت میزان کلروفیل
برحسب میلیگرم در يک گرم وزن تازه بیان شد.

1. Penetrometer
2. Probe
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مواد جامد محلول ()TSS

ویتامین C

اندازهگیری میزان  TSSمیوهها با استفاده از دستگاه
رفرکتومتر ديجیتال (مدل  )Eurumex RD 635با دامنۀ
8ـ 91درصد انجام شد .برای اين منظور پس از
کالیبرهکردن دستگاه ،عصارة يکسوم میانی میوهها
گرفته شد ،سپس يک تا دو قطره از آن را روی دستگاه
قرار داده و میزان  TSSآن قرائت شد.

میزان ويتامین  Cمیوهها با استفاده از روش تیتراسیون با
 6و  -4دی کلروفنول ايندوفنول )DCIP( 1اندازهگیری
شد (.)Sharma et al., 2006

اسیدیتۀ قابل تیتر ()TA

ده میلیلیتر از عصارة میوه با  68میلیلیتر آبمقطر
مخلوط شد و از  98میلیلیتر محلول بهدستآمده18 ،
میلیلیتر آن برای تیتراسیون استفاده شد .دو قطره
معرف فنلفتالئین بهمنزلۀ شناساگر به هر نمونه اضافه
شد ،سپس نمونهها با سديم هیدروکسید  8/1نرمال تا
زمان ظهور رنگ صورتی تیتر شدند .برای انجام
تیتراسیون از بورت ديجیتال (مدل )Rudolf Brand
استفاده شد .براساس حجم سود مصرفی TA ،برحسب
اسید غالب (سیتريک اسید) محاسبه شد ( Sharma et
.)al., 2006
حجم سود مصرفی ×TA% =8/846
()6
نسبت TSS/TA

پس از اندازهگیری میزان  TSSو  ،TAنسبت
محاسبه شد.

TSS/TA

درصد مادۀ خشک

برای اندازهگیری درصد مادة خشک ،از هر تکرار شش
عدد میوه بهصورت تصادفی انتخاب شد ،سپس از
يکسوم میانی میوهها برشهای  18میلیمتری تهیه
شد .اين برشها را پس از توزين داخل پتری ديش
گذاشته و به مدت  96ساعت در آون با دمای  96درجۀ
سانتیگراد قرار داده شدند .پس از خشکشدن نمونهها،
وزن آنها اندازهگیری و درصد مادة خشک آنها مطابق
فرمول زير محاسبه شد.
وزن خشک
= درصد ماده خشک
(× 188 )1
وزن تر

فنل کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی

 1/61گرم از بافت گوشت میوه که در هاون چینی با
نیتروژن مايع آسیاب شده بود ،با  1میلیلیتر از محلول
اتانول :استون ( )9:9v/vمخلوط شد .پس از
هموژنیزهکردن ،نمونهها را به مدت يک ساعت در دمای
اتاق قرار دادند و سپس از میان کاغذ صافی عبور داده
شدند .میزان فنل کل و ظرفیت آنتیاکسیدانی از محلول
استخراجشده مطابق روش  )2009( Du et al.با کمی
تغییر تعیین شد.
میزان تنفس میوهها
برای اندازهگیری میزان تنفس میوهها ،پس از  98روز
نگهداری آنها در سردخانه (دمای  1±8/1درجۀ
سانتیگراد و رطوبت نسبی  38±1درصد) ،به مدت 9
روز در دمای اتاق قرار داده شدند و سپس دو عدد میوه
از هر تکرار مربوط به هر تیمار انتخاب و پس از توزين،
داخل شیشههای بزرگ با حجم  988میلیلیتر قرار داده
شدند و درِ شیشهها برای جلوگیری از نفوذ هوا با
پارافیلم بهطور کامل مسدود شد .پس از گذشت 66
ساعت از قرارگیری میوهها در داخل شیشه ،میزان
تنفس آنها (براساس میزان دیاکسیدکربن تولیدی)
بهوسیلۀ دستگاه ( 6 GCمدل  ،7890ساخت کارخانۀ
 )Agilentاندازهگیری شد (.)Kim, 1999
تجزيه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
( ،SAS (9.1و مقايسۀ میانگین تیمارها با استفاده از
آزمون توکی در سطح احتمال  1درصد انجام شد.
نتایج و بحث
عملکرد

نتايج حاصل از جدول تجزيۀ واريانس دادهها نشان
میدهد که تأثیر جداگانۀ سیستمهای تربیت و شدت
1. 2,6-dichlorophenolindophenol
2. Gas chromatography
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هرس و نیز اثر متقابل آنها بر میزان عملکرد تاکهای
کیوی در سطح احتمال  1درصد معنادار بوده است
(جدول .)1مقايسۀ میانگین دادههای مربوط به اثر
متقابل سیستمهای تربیت و شدت هرس نشان میدهد
که میزان عملکرد در تیمار  16/4 ،Y80کیلوگرم بهازای
هر تاک است که در مقايسه با تیمارهای ديگر بهطور
معناداری باالتر است (جدول.)9
رابطۀ مثبتی بین میزان نفوذ نور و عملکرد وجود
دارد ( .)Beutel, 1990نور در افزايش عملکرد و کیفیت
میوهها نقش مهمی دارد (.)Buler & Mika, 2004
عملکرد باالی تاکهای تربیتشده روی سیستم  Yدر
مقايسه با دو سیستم ديگر ،بهدلیل تشکیل گل و میوة
بیشتر در جوانهها بهخصوص اسپورهای آنهاست که
مربوط به بازبودن تاج تاکها و افزايش نفوذ نور به درون
آن که سبب افزايش گلانگیزی میشود ،است .نتايج
بررسیهای قبلی نشان میدهد که سیستم تربیت  Yبا
بهینهکردن نفوذ نور و توزيع مناسب آن در تاج تاک،
سبب افزايش عملکرد تاکها میشود (.)Asghari, 2009
نتیجۀ پژوهش حاضر در مورد تأثیر شدت هرس با نتیجۀ
پژوهشهای کرمی و فائوزی روی انگور که گزارش
کردند با افزايش تعداد جوانه در هر نقطۀ بارده و تاک
میزان عملکرد افزايش میيابد ،مطابقت دارد ( Fawzi et
.)al., 2010; Karami, 2009
سفتی بافت میوه

نتايج بهدستآمده از جدول تجزيۀ واريانس دادهها نشان
میدهد که اثر متقابل تیمارها بر میزان سفتی بافت
میوهها در زمان برداشت در سطح احتمال  1درصد
معنادار بوده است ،اما اثر جداگانۀ آنها بر اين صفت
معنادار نبوده است (جدول .)1با توجه به نتايج جدول
مقايسۀ میانگین دادههای مربوط به اثر متقابل تیمارها،
اگرچه از لحاظ آماری اختالف معناداری بین آنها
مشاهده نمیشود اما میوههای بهدستآمده از تاکهای
تحت تیمار  ،Y60بیشترين میزان سفتی بافت (Kg/cm2
 )3/69را در زمان برداشت داشتهاند (جدول.)9
سفتی بافت يک معیار کلیدی در سنجش
مناسببودن میوههای کیوی برای مصرف و صادرات
است (.)Woodward, 2006; Tavarini et al., 2008
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میوههايی که در معرض نور يا دمای باال در طول فصل
رشد و نمو قرار میگیرند ،سفتتر از میوههايی هستند
که در سايه و روزهای ابری رشد میکنند .نفوذ بیشتر
نور خورشید به داخل تاج درختان سبب افزايش بازده
فتوسنتزی برگها میشود ،به دنبال آن مادة خشک
میوهها افزايش میيابد و بافت آنها سفتتر خواهد شد.
بهعالوه میوههايی که نور بیشتری دريافت میکنند،
کلسیم بیشتری از طريق مکش تعرقی در خود ذخیره
میکنند .باالبودن کلسیم سبب سفتترشدن میوهها
میشود .همچنین شدت نور سبب غیرفعال کردن
آنزيمهای سلوالز و پلی گاالکتروناز که موجب نرمی
بافت میوهها شده است ،میشود ( Moretti et al.,
 .)2010براساس نتايج پژوهش حاضر ،میوة تاکهای
بهدستآمده از تیمار  Y60بهدلیل دريافت نور بیشتر،
سفتتر از میوة تاکهای تحتتأثیر ساير تیمارهاست و
بهتبع آن احتمال میرود از قابلیت انبارمانی بیشتری
برخوردار باشند ،اگرچه از نظر آماری اختالف معناداری
با ساير تیمارها ندارند.
درصد مادۀ خشک

نتايج تجزيۀ واريانس دادهها نشان میدهد که اثر جداگانۀ
شدت هرس و نوع سیستم تربیت و نیز اثر متقابل آنها بر
درصد مادة خشک میوهها در سطح احتمال  1درصد
معنادار بوده است (جدول .)1براساس جدول مقايسۀ
میانگین دادههای مربوط به اثر جداگانۀ تیمارها ،بیشترين
درصد مادة خشک میوه مربوط به تاکهای دارای  48جوانه
و تربیتشدة روی سیستمهای  MTYو  Yاست (جدول.)6
نتايج مقايسۀ میانگین دادههای اثر متقابل تیمارها نشان
میدهد که میوههای بهدستآمده از تاکهای تحتتأثیر
تمامی تیمارها بهجز تیمار  ،T80از درصد مادة خشک
بیشتری برخوردار بودهاند (جدول.)9
مادة خشک میوه شامل مواد جامد محلول و غیرمحلول
است ( .)Fawzi et al., 2010میوههای بالغ با مادة خشک
بیشتر ،پتانسیل انبارمانی باالتری خواهند داشت ( Feng,
 .)2003در پژوهشی اثر دو سیستم تربیت  T-barو آالچیق
(پرگوال) بر میزان و چگونگی تغییر خواص کیفی میوة
کیوی بررسی و گزارش شد که سیستمهای تربیت تأثیر
معناداری روی میزان مادة خشک میوهها دارند و میوههای

علوم باغبانی ايران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار 1936

36

 48جوانه و تربیتشده روی سیستم  MTYو  ،Yمادة
خشک بیشتری دارد و بهتبع آن از قابلیت انبارمانی باالتری
نیز برخوردار خواهند بود.

برداشتشده از سیستم  T-barاز بیشترين میزان مادة
خشک برخوردار بودند ( .)Salinero et al., 2008براساس
نتايج پژوهش حاضر ،میوههای بهدستآمده از تاکهای با

جدول  .1نتايج تجزيۀ واريانس عملکرد تاکها و صفات کیفی میوة کیوی رقم هايوارد
منبع

درجۀ

تغییرات

آزادی

میانگین مربعات صفات
درصد

سفتی

عملکرد بافت میوه مادة خشک
8/66 ns 8/61 ns

بلوک

2

سیستم تربیت

2

**

69/64

ns

ns

ns

8/69 8/69 ns 8/86 ns

8/91
*

8/96

ويتامین کلروفیل
TSS/ TA TA
کل
C

TSS

**

6/13

ns

8/46 1/94

*

6/69

فنل

ظرفیت

کل

آنتیاکسیدانی تنفس

1/16 ns 8/16 ns 9/66 ns
**

189/11

**

9/16

**

میزان

68/63 ns
**

996/16

8/86 ns
ns

146/66

8/86

شدت هرس

1

** 8/99 ns 11/44

* 4/17

** 641/66 ** 6/71* 193/11** 6/13 * 8/96 ns 6/76

** 91/77

8/86 ns

اثر متقابل تیمارها

2

** 6/16

* 8/99

*8/71

** 641/46 ** 8/89 * 11/31 ** 6/61 ** 8/66 ns 8/61

** 94/66

8/86 ns

اشتباه آزمايشی

11

8/96

8/11

8/49

8/81 8/87

8/46

4/17

8/86

19/66

11/86

8/89

1/16

9/19

1/89

6/79 6/67

9/91

4/17

9/67

16/91

9/66

11/41

ضريب تغییرات ()%

** * ،و  nsبهترتیب معنادار در سطح احتمال  1درصد 1 ،درصد و عدم معناداری.

جدول  .6نتايج مقايسۀ میانگین اثر سیستمهای تربیت و شدت هرس بر عملکرد تاکها و صفات کیفی میوة کیوی رقم هايوارد
عملکرد
()Kg/vine

سفتی

مادة

بافت میوه

خشک

)(Kg/cm2

)(%

TA TSS
)(%) (%

کلروفیل

ويتامین C

TSS/TA

(mg/100g
)FW

فنل کل

کل

(mg GAE/100g
)FW
)(mg/g FW

ظرفیت

میزان

آنتیاکسیدانی

تنفس

()DPPH%

)(nl/ kg. h

سیستم تربیت
9/71 c bar-T

7/74 a

9/71 b 8/99 a 1/9 b 11/19 b

91/91 b

b

b

14/66

c

13/31

93/66

a

1/1

3/96 b MTY

7/93 a

7/94 ab 8/99 a 4/1 b 61/34 a

96/19 b

14/17 b

91/39 a

61/86 ab

1/6 a

Y

19/11 a

3/66 a

7/13 a 8/97 a 4/9 a 14/63 ab

97/74 a

19/96 a

99/61 a

11/41 a

1/6 a

60

3/61 b

3/16 a

3/86 a 8/96 a 4/47 a 14/99 a

شدت هرس
80

a

11/81

a

7/76

b

a

b

b

9/16 8/91 1/46 11/14

94/79 a

19/91 a

96/61 a

69/34 a

1/9 a

b

b

b

b

a

91/91

14/16

* در هر ستون ،میانگینهای با حروف مشترک از نظر آماری در سطح احتمال  1درصد آزمون توکی معنادار

66/19

66/96

1/6

نیستند.

جدول  .9نتايج مقايسۀ میانگین اثر متقابل سیستمهای تربیت و شدت هرس بر عملکرد تاکها و صفات کیفی میوة کیوی رقم هايوارد
سفتی
عملکرد
تیمار ( )kg/vineبافت میوه
2

) (Kg/cm

T60

9/4 c

ab

7/99

درصد مادة
خشک
ab

11/31

ويتامین  Cکلروفیل
TA
کل
)(mg/100g TSS/TA (%

TSS
)(%

)FW

bc

4/19

a

8/91

ab

7/43

ab

91/16

)(mg/g F
ab

14/79

فنل کل

ظرفیت

(mg GAE
)/100g FW

آنتیاکسیدانی

b

11/37

)(DPPH%
bc

61/66

میزان
تنفس
(nl/ kg.
)h
a

1/69

T80

7c

ab

3/11

16/61b

1/99 c

9/11 c 8/91 a

69/18 c

11/39 b

69/44 b

99/41 c

1/96 a

MTY60

3c

3/19 ab

19/19 a

4/13 ab

7/93 ab 8/91 a

91/99 a

14/36 ab

97/34 a

64/91 b

1/14 a

18/1 b MTY80

7/91 ab

14/76 a

1/49 c

8/91

66/67 bc 9/37 bc

14/66 b

66/38 b

69/96 bc

1/66 a

Y60

11/9 b

3/69 a

19/11 a

9/61 a

3/91 a 8/94 a

93/94 a

17/11 a

61/49 a

14/99 a

1/76 a

Y80

16/4 a

3/81 ab

11/67 ab

1/39 bc

9/91 bc 8/99 a

99/34 a

19/96 ab

61/16 b

64/74 b

1/47 a

a

* در هر ستون ،میانگینهای با حروف مشترک از نظر آماری در سطح  1درصد آزمون توکی معنادار نیستند.
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مواد جامد محلول ()TSS

بر اساس جدول تجزيۀ واريانس دادهها ،اثرهای جداگانه
و متقابل نوع سیستم تربیت و شدت هرس بر میزان
 TSSمیوهها در زمان برداشت در سطح احتمال  1درصد
معنادار بوده است (جدول .)1نتیجۀ مقايسۀ میانگین
دادههای مربوط به اثر جداگانۀ سیستمهای تربیت و
شدت هرس نشان میدهد که بیشترين میزان TSS
میوهها در زمان برداشت مربوط به تاکهای تربیتشده
روی سیستم  4/9( Yدرصد) و هرس با نگهداری 48
جوانه بهازای هر تاک ( 4/47درصد) بوده است
(جدول .)6براساس نتايج جدول 9نیز مشخص شد که
میوههای بهدستآمده از تیمار  ،Y60بیشترين میزان
 TSSمیوهها ( 9/6درصد) را در بین تیمارها داشتهاند،
اگرچه اين تیمار از نظر آماری اختالف معناداری با تیمار
 MTY60ندارد.
میزان  TSSاز شاخصهای مهم کیفیت میوهها است
و تمايل به مصرف میوههای کیوی با  TSSباال ،بیشتر
است ( .)Burdon et al., 2004مطالعهای که بهوسیلۀ
 )2007( Fattahi Moghadam et al.در ارتباط با بهترين
زمان برداشت کیوی انجام شد ،نشان داد که میوههای
برداشتشده با دامنۀ  TSSبین  4تا  4/1درصد ،بعد از
گذشت  17هفته ضمن حفظ خصوصیات کیفی از
کیفیت باالتری نیز برخوردار بودند .میوههايی که با
میزان  TSSکمتر از  4درصد برداشت میشوند ،انبارمانی
و عطر و طعم خوبی ندارند ( Beveer & Hapkirk,
 .)1990رابطۀ مثبتی بین میزان  TSSو میزان دريافت
نور وجود دارد ( .)Azami Mavalo et al, 2005تحت
شرايط نوری کم ،میوهها  TSSکمتری دارند و به زمان
بیشتری برای رسیدن به بلوغ برداشت نیازمندند
( .)Tombesi et al., 1993انجام هرس و تربیت صحیح
تاج تاکهای کیوی سبب نفوذ بیشتر نور خورشید
میشود ،به دنبال آن بازده فتوسنتزی برگها باال میرود
و میزان قند و مادة خشک میوهها نیز در زمان برداشت
افزايش میيابد .باالبودن میزان کربوهیدارتها همراه با
افزايش مادة خشک میوه عامل مهم در افزايش عمر
انبارمانی میوة کیوی محسوب میشود ( & Warrington
.)Weston, 1990
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،میوههای کیوی
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تولیدشده روی سیستم  Yبهدلیل دريافت نور بیشتر که
سبب افزايش تجمع مادة خشک و کربوهیدراتها در
آنها شده نسبت به میوة تاکهای تربیتشده روی دو
سیستم ديگر ،زودتر به بلوغ برداشت میرسند و قابلیت
عرضۀ زودتر به بازار را دارند و از انبارمانی باالتری نیز
برخوردار خواهند بود .يافتههای ما با نتیجۀ پژوهش
 )2008( Salinero et al.که گزارش دادند میوة درختان
کیوی هدايتشده روی سیستم  T-barاز  TSSکمتری
در زمان برداشت برخوردارند ،مطابقت دارد.
اسید قابل تیتر ()TA

نتايج تجزيۀ واريانس دادهها نشان میدهد که اثرهای
جداگانه و متقابل تیمارها بر میزان  TAمیوهها در زمان
برداشت معنادار نبوده است (جدول .)1میوة کیوی اسید
نسبتاً بااليی در زمان برداشت دارد ( Ashournezhad,
 .)2010اسیدهای آلی میوة کیوی شامل 68ـ 18درصد
سیترات68 ،ـ 18درصد کوئینات و  18درصد ماالت
است ( .)Marsh, 2004نتیجۀ بررسیها روی انگور نشان
داده است که نوع سیستم تربیت روی میزان  TAعصارة
میوه تأثیر ندارد ( Taylor & Leamon, 1991; Asghari,
 .)2009اما نتايج پژوهشهای Mahmoudzadeh et al.
( )2010نشان داده است که میوههای انگور تولیدشده
روی سیستم  ،Yاز بیشترين میزان  TAدر زمان برداشت
برخوردار بودهاند ،که با نتیجۀ اين پژوهش مغاير است.
نتايج پژوهش حاضر در مورد تأثیر شدت هرس بر میزان
 TAمیوهها با نتیجۀ پژوهش  )2009( Karamiکه
گزارش کرد اثر شدت هرس بر مقدار اسید میوة انگور
معنادار نبوده است ،مطابقت داشته ،اما با نتیجۀ پژوهش
 )2010( Fawzi et al.که بیان کردند با افزايش تعداد
جوانه بهازای هر تاک در انگور میزان  TAمیوهها افزايش
میيابد ،مغاير است.
نسبت مواد جامد محلول به اسید قابل تیتر ()TSS/TA

نتايج بهدستآمده از جدول تجزيۀ واريانس دادهها
(جدول )1نشان داد که اثر جداگانۀ شدت هرس و
سیستم تربیت بر میزان  TSS/TAمیوهها در زمان
برداشت در سطح احتمال  1درصد ،و اثر متقابل آنها بر
اين صفت در سطح  1درصد معنادار بوده است .نتايج
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بهدستآمده از جدول مقايسۀ میانگین دادههای مربوط
به اثر متقابل تیمارها نشان میدهد که اگرچه بیشترين
نسبت  TSS/TAمیوهها مربوط به تیمار  Y60بوده است،
اما از نظر آماری اختالف معناداری با تیمارهای MTY60
و  T60نداشته است (جدول.)9
عطر و طعم میوه وابسته به نسبت قندهای محلول و
اسیدهای آلی است ( .)Capitani, 2010باالرفتن نسبت
 ،TSS/TAنشاندهندة افزايش میزان قند و کاهش مقدار
اسید است )2004( Burdon et al. .گزارش کردند که با
افزايش میزان  TSSو کاهش  TAدر گوشت میوة کیوی،
طعم میوه مطلوبتر شده است .در پژوهش حاضر نیز
میوههای بهدستآمده از تاکهای دارای  48جوانه و
تربیتشده روی سیستمهای  Yو  MTYنسبت به سیستم
 T-barدر زمان برداشت از طعم بهتری برخوردار بودند.
ویتامین C

نتايج تجزيۀ واريانس دادهها نشان میدهد که اثرهای
جداگانه و متقابل تیمارها بر میزان ويتامین  Cمیوهها در
زمان برداشت در سطح احتمال  1درصد معنادار بوده
است (جدول .)1با توجه به دادههای بهدستآمده از
جدول ،6مشخص شد که میوة تاکهای دارای  48جوانه
و تربیتشده روی سیستم  ،Yاز بیشترين میزان ويتامین
 Cدر زمان برداشت برخوردار بودند .مقايسۀ میانگین
دادههای اثر متقابل تیمارها نیز نشان میدهد که
میوههای بهدستآمده از تاکهای تحت تیمارهای ،Y60
 MTY60 ،Y80و  T60بیشترين میزان ويتامین  Cرا در
بین تیمارها داشتهاند (جدول.)9
میزان ويتامین  Cمیوة کیوی در محدودة بین 99ـ
 688میلیگرم بهازای هر  188گرم وزن تر است
( .)Tavarini et al., 2008اين ترکیب نهتنها در متابولیسم
طبیعی سلولهای گیاهی نقش دارد ،بلکه بهمنزلۀ يک
آنتیاکسیدان طبیعی سبب خنثیکردن راديکالهای آزاد
اکسیژن و کاهش خسارت ناشی از تنش اکسیداتیوی
سلولهای گیاهی میشود ( .)Hunter, 2010میزان ويتامین
 Cمیوهها رابطۀ مستقیم با میزان دريافت نور و رابطۀ عکس
با میزان محصول دارد ( ;Warrington & Weston, 1990
 .)Buxton, 2005با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،میوههای
درختان دارای  48جوانه بهازای هر پیچ و سیستمهای

تربیت  Yو  MTYبهدلیل سايهاندازی کمتر ،جذب بهتر نور
و احتماالً کاهش رقابت بین میوهها از ويتامین  Cبیشتری
در مقايسه با هرس با نگهداری  78جوانه بهازای هر پیچ و
سیستم تربیت  T-barبرخوردار بودند.
کلروفیل کل

براساس جدول تجزيۀ واريانس دادهها ،اثر سیستمهای
تربیت بر میزان کلروفیل کل بافت میوة کیوی در سطح
احتمال  1درصد ،و اثر شدت هرس و اثرهای متقابل نوع
سیستم تربیت و شدت هرس بر اين صفت در زمان
برداشت در سطح احتمال  1درصد معنادار بوده است
(جدول .)1با نگاهی به جدول 9مشخص شد که اگرچه
بیشترين میزان کلروفیل کل بافت گوشت میوة کیوی
مربوط به تیمار  Y60بوده است ،اما از لحاظ آماری اختالف
معناداری با تیمارهای  MTY60 ،T60و  Y80ندارد.
کیوی رقم هايوارد از معدود میوههايی است که رنگ
گوشت آن سبز است و در زمان رسیدن برخالف ساير
میوهها تغییر رنگ نمیدهد (.)Montefiori et al., 2009
رنگ سبز میوة کیوی يکی از ويژگیهای کیفی مهم آن
به شمار میآيد (Nishiyama .)Tombesi et al., 1993
 )2007( et al.بیان کردند که سبزبودن گوشت میوه
بهدلیل حضور رنگیزههای کلروفیل است .ترکیب اين
رنگیزه در میوه عالوه بر تأثیر در رنگگیری گوشت،
نقش مهمی در سالمت انسان نیز دارد .نور در سنتز
رنگیزهها نقش مهمی دارد .ثابت شده است که میوههای
کیوی از موقعیت سايهدار تاج میزان کلروفیل کمتری
دارند ( Warrington & Weston, 1990; Antognozzi et
 .)al., 1995در پژوهش حاضر نیز میوههايی که در
معرض کافی نور بودند از میزان کلروفیل بیشتری در
زمان برداشت برخوردار بودند.
فنل کل

نتايج جدول تجزيۀ واريانس دادهها نشان میدهد که
اثرهای جداگانه و متقابل تیمارها بر میزان فنل کل
میوهها در زمان برداشت در سطح احتمال  1درصد
معنادار بوده است (جدول .)1نتايج مقايسۀ میانگین
دادههای مربوط به اثر جداگانۀ تیمارها نشان میدهد که
میزان فنل کل میوهها در زمان برداشت در تاکهای
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کیوی با تعداد  48جوانه و تربیتشده روی سیستمهای
 Yو  MTYبهطور معناداری باالتر از سیستم  T-barبوده
است (جدول .)6نتايج بهدستآمده از جدول مقايسۀ
میانگین مقادير مربوط به اثر متقابل تیمارها نشان
میدهد که  Y60و  MTY60بیشترين میزان فنل کل
میوهها را در زمان برداشت داشتهاند (جدول.)9
پلیفنلها بخش مهمی از آنتیاکسیدانها هستند که
در جلوگیری از بسیاری بیماریها ازجمله سرطان نقش
دارند .اين ترکیبات بسیار متفاوتاند و اثرهای متفاوتی نیز
دارند ( .)Silva et al., 2004میزان ترکیبات پلیفنلی میوه
رابطۀ مستقیم با میزان دريافت نور و رابطۀ عکس با میزان
محصول دارد؛ میوههای در معرض نور بیشتر ،ترکیبات
فنلی بیشتری نیز تولید میکنند .اگر میزان محصول زياد
باشد ،سايهاندازی میوهها روی يکديگر بیشتر شده است
درنتیجه میزان ترکیبات فنلی میوه ممکن است کاهش پیدا
کند ( .)Warrington & Weston, 1990; Buxton, 2005در
اين پژوهش میوههای بهدستآمده از درختان تحت
تیمارهای  Y60و  ،MTY60به اين دلیل که نسبت به ساير
تیمارها در معرض نور بیشتری بودند ،به حفاظت بیشتری
نیاز داشته و اين موضوع سبب سنتز مواد پلی فنلی زياد در
آنها نسبت به ساير تیمارها شده است .نتیجۀ پژوهش
حاضر در مورد تأثیر سیستمهای تربیت بر سنتز پلیفنلها
با يافتههای  )2011( Salehi et al.در مورد انگور که گزارش
کردند سیستمهای تربیت بر میزان فنل کل میوهها در زمان
برداشت تأثیر معناداری ندارند ،مغاير است.

31

براساس گزارشها ،داليل باالبودن ظرفیت آنتیاکسیدانی
در میوههای ارگانیک ،عالوه بر عملکرد پايینتر درختان
و افزايش مادة آلی خاک ،به متراکمنبودن تاج آنها نیز
بستگی دارد ( .)Ashournezhad, 2010اين عوامل سبب
دريافت نور بیشتر توسط میوهها شده است که بهتبع آن
سنتز ويتامین  Cو پلیفنلها و درنهايت ظرفیت
آنتیاکسیدانی میوهها افزايش میيابد .در اين پژوهش
نیز میوههای بهدستآمده از درختان تحت تیمار ،Y60
به اين دلیل که نسبت به ساير تیمارها از نور بیشتری
برخوردار بودند ،ظرفیت آنتیاکسیدانی باالتری داشتند.
میزان تنفس

نتايج حاصله از جدول تجزيۀ واريانس دادهها نشان داد
که اثرهای جداگانه و متقابل تیمارها بر میزان تنفس
میوهها در پايان  98روز نگهداری در سردخانه معنادار
نبوده است (جدول.)1
تنفس يک فرايند متابولیکی مهم برای تأمین انرژی
است .تولید دیاکسیدکربن تجمعی از نطر کمّی با
بدترشدن کیفیت میوههای مختلف ازجمله کیوی مرتبط
است ( .)Hertog & Nicholson, 2001تنفس و نرمشدن
میوه دو فرايند مستقل از هم هستند .در کیوی نرمشدن
بافت میوه معموالً قبل از شروع اوج تنفسی رخ میدهد.
در اين پژوهش میزان تنفس قبل از آغاز رسیدن
فیزيولوژيکی میوهها اندازهگیری شد ،يعنی زمانی که
تنفس میوهها در مرحلۀ قبل از فرازگرايی قرار داشت،
بنابراين اختالف معناداری بین تیمارها مشاهده نشد.

ظرفیت آنتیاکسیدانی

براساس نتايج بهدستآمده از جدول  ،1مشخص شد که
اثرهای جداگانه و متقابل نوع سیستم تربیت و شدت
هرس بر میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی میوهها در زمان
برداشت در سطح احتمال  1درصد معنادار بوده است.
نتايج مقايسۀ میانگین دادههای مربوط به اثر متقابل
تیمارها نشان میدهد که میوههای بهدستآمده از
تاکهای تحت تیمار  ،Y60به اين دلیل که نسبت به
ساير تیمارها در معرض نور بیشتری بودند ،ظرفیت
آنتیاکسیدانی باالتری داشتند (جدول.)9
عمده ظرفیت آنتیاکسیدانی میوة کیوی به ترکیبات
فنلی و ويتامین  Cآن برمیگردد (.)Du et al., 2009
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