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 1دهیچک

 میوه کیفیت حفظ در مختلفی عوامل است. برخوردار باالیی اقتصادي اهمیت از کیوي براي طوالنی انباري عمر :هدف و سابقه
 غذایی عناصر و برداشت زمان برد. نام را غذایی عناصر و برداشت زمان توانمی هاآن بین از که هستند لدخی انبار طی در کیوي
 انبار، طی در کیوي میوه کیفیت روي برداشت زمان اثر مطالعه این در دارند. انبار در میوه کیفیت روي ثريؤم اثرات کلسیم مانند
  گرفت. قرار بررسی مورد میوه کیفی خصوصیات با عناصر این رابطه و میوه بافت پتاسیم و کلسیم مقدار

  

 این در استفاده مورد هايمیوه آمد. در اجرا به فاکتوریل آرایش با تصادفی     ًکامال  طرح قالب در پژوهش این ها:روش و مواد
 در ماه 4 مدت به و گردید آوريجمع 12 و 9 بریکس درجات با مختلف برداشت زمان دو در هایوارد و ابوت رقم دو از پژوهش

 هايمتغیر از استفاده با هامیوه کیفیت در تغییرات .شدند نگهداري درصد 70 نسبی رطوبت و گرادسانتی درجه 5 حرارتدرجه
 قرار تحلیل و تجزیه مورد SAS 9 آماري افزارنرم توسط حاصل نتایج و گردید گیرياندازه ماهانه طور به یاییشیم و فیزیکی
  گرفت.

  

 ظرفیت فنلی، ترکیبات میزان نظر از باالتري کیفی خصوصیات 12 بریکس درجه با برداشت زمان داد، نشان نتایج ها:هیافت
 زمان در کاهش این اما یافت کاهش انبار طی در ث ویتامین و تیتراسیون قابل اسیدیته سفتی، داشت. ثویتامین و اکسیدانی آنتی

 بر گرفت. صورت ابوت رقم از کندتر کیوي میوه هایوارد رقم در روند این همچنین و بود کندتر 12 بریکس درجه با برداشت
 جامد مواد با درصد 5 احتمال سطح در کلسیم که شد مشاهده کیفی صفات و عناصر بین همبستگی تعیین از حاصل نتایج اساس
 سطح در پتاسیم است. دار معنی و مثبت رابطه داراي طعم شاخص با درصد 1 احتمال سطح در و اکسیدانیآنتی ظرفیت و محلول
 ظرفیت و محلول جامد مواد با درصد 1 احتمال سطح در و دارمعنی مثبت رابطه تیتراسیون، قابل اسید با درصد 5 احتمال

 شکاه دوم برداشت زمان در ث ویتامین و تیتراسیون قابل اسیدیته سفتی، باشد.می دارمعنی منفی رابطه داراي اکسیدانی نتیآ
  دادند. نشان انبارداري طی در را کندتري

                                                
  f5169f765@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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 کلسیم میزان داراي 12 بریکس درجه با برداشت در (کردکوي) مطالعه مورد منطقه در شده برداشت کیوي هايمیوه گیري:نتیجه
 زمان دو در هایوارد مرق با مقایسه در ابوت رقم است. داشته دنبال به را میوه بهتر کیفیت که بودند تريپایین پتاسیم میزان و باالتر

 در است. گردیده موجب هایوارد رقم به نسبت را ابوت رقم ترپایین انبارداري که داشت تريپایین میوه بافت کلسیم میزان برداشت
  کرد. توجه نیز غذایی عناصر بین مناسب نسبت و رقم به بلوغ سن بر عالوه باید انبارداري طی در بهینه کیفیت حصول براي نتیجه

  
  محلول جامد مواد کیوي، همبستگی، رابطه غذایی، عناصر تجزیه انبار، :کلیدي هايواژه

  
  مقدمه

 جنس و 1اکتینیدیاسه خانواده به متعلق کیوي
 مانند ما کشور در شده کشت ارقام و است 2اکتینیدیا

 ).2( باشندمی A.deliciosa گونه از هایوارد و ابوت
 A هايویتامین نهمچنی و ث ویتامین از سرشار کیوي

 و هااکسیدانآنتی از غنی منبع آن پوست و بوده E و
 جاآن از و بوده چین بومی کیوي است. هافالونوئید

 کاشت و است شده وارد کشورها سایر و زالندنو به
 در کالیفرنیا در و 1940 سال در زالندنو در آن تجاري

 کیوي میوه معرفی ایران در گردید. آغاز 1960 سال
 صورت 1347 سال در ابراهیمی یونس مهندس سطتو

 و 2012 هايسال در فائو آمار اساس بر ).20( گرفت
 بر و داشته کیوي تولید در را چهارم مقام ایران 2013
 ایران در کیوي صادرات میزان 1393 سال آمار اساس

   است. بوده تن هزار 89
 ايویژه اهمیت از هامیوه اکثر در برداشت زمان
 بلوغ مرحله و میوه تکاملی مرحله زیرا است اربرخورد

 نسبت فاصله با یا و بوده رسیدگی به نزدیک که میوه
 انباري عمر بر اي عمده ثیرأت باشد کامل رسیدگی به

 مرحله در برداشت دارد. میوه کیفیت حفظ و میوه
 ارزش و یفیتک با هایی یوهم داشتن براي بلوغ، مناسب
 است. ضروري تریطوالن ماندگاري و باالتر غذایی

 یکی یکسبر درجه همان یا محلول جامد مواد یزانم
 یويک یوهم برداشت براي بلوغ مناسب هايشاخص از

                                                
1- Actinidiaceae 
2- Actinidia 

 و ث ویتامیناي نشان داد که  مطالعه ).26( باشدمی
 برداشت زودتر که کیوي هايمیوه در هاکاروتنوئید

 یک دچاردر مجموع  اما بودند باالتر بودند، شده
 هايمیوه شدند. انبارداري دوره انتهاي در کلی کاهش

 یکاز  بعد بهتري کیفیت دیرتر زمان در شده برداشت
 گزارش ).24( نشان دادند انبارداري طوالنی دوره
 استان مناطق اکثر در برداشت در تاخیر است، شده

 برداشت، بلوغ شاخص حداقل به رسیدن براي گیالن
 میوه اندگاريم شدن طوالنی و کیفیت بهبود باعث

 عناصر مقدار هامیوه سایر مانند کیوي در ).3( شود می
 از پس عمر و کیفیت روي خاص طور به معدنی

 یباغ یاهانگ یحصح تغذیه ).5( گذاردمی اثر برداشت
 و یفیتک بهبود یعات،ضا کاهش در یمهم نقش
 دارد شده برداشت محصوالت يانبار عمر یشافزا

 به خود مطالعات در )21( همکاران و پاچکو ).10(
 هامیوه سفتی میزان ترینکم که یافتند دست نتیجه این
 میزان که بود هاییمیوه به مربوط انبارداري از پس

 هامیوه سایر به نسبت باالتري نیتروژن و پتاسیم
 یباتترک یزانم و رداشتب زمان چون یعوامل داشتند.

 .)6( دارند نقش یوهم شدن نرم سرعت در یمعدن
 استحکام و سلولی دیواره در گرفتن قرار با لسیمک

 حفظ در اتیلن تولید کاهش نیز و آن به بخشیدن
 در ).11( کندمی ایفا را خود نقش میوه بافت سفتی
 روي پتاسیم تغذیه اثر بررسی روي که اي مطالعه
 ویژه هب باغبانی مختلف محصوالت کیفیت و کمیت

 که آمد دستبه نتایج این گرفت صورت انگور و موز
 ویژه هب عناصر سایر با پتاسیم آنتاگونیستی اهمیت
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 ها آن غلظت تغییرات به گیريچشم طور به منیزیم
 اثر پتاسیم ذخیره افزایش که طوريبه دارد بستگی
 هاي ساقه و ها برگ در منیزیم غلظت بر ايکاهنده

 زمان مورد در باغداران که جاآن از ).9( دارد ها آن
 تغییرات با آن رابطه و کیوي میوه سبمنا برداشت

 با و ندارند کافی اطالع میوه بافت در غذایی عناصر
 غذایی عناصر و برداشت زمان نقش و اهمیت به توجه

 عوامل اثرگذاري و انبار در هامیوه کیفیت حفظ در
 بریکس شاخص میوه، کیفیت بر محیطی و اقلیمی
 منطقه هر در باید کیوي برداشت براي مناسب

 این در منظور بدین شود. تعیین جداگانه صورت به
 طی در کیوي میوه کیفیت بر برداشت زمان اثر پژوهش

 و میوه بافت پتاسیم و کلسیم عناصر میزان و انبارداري
 بررسی مورد میوه کیفی صفات با عناصر این همبستگی

 عوامل این بین رابطه بهتر فهمیدن با تا گرفت قرار
 برداشت زمان و کودددهی براي تريبمناس برنامه بتوان
   کرد. تعیین

  
  هاروش و مواد

 باغی از آزمایش این براي استفاده مورد هايمیوه
 آوريجمع گلستان استان در کردکوي شهرستان در

نظر  از آزمایش این در استفاده مورد درختان شد.
 بودند. یکنواخت تغذیه و تربیت آبیاري، سنی، شرایط
 به ايقطره آبیاري صورت   به مذکور باغ در آبیاري
 گیاه تغذیه در و بوده روز در ساعت یک میزان

 و کیلوگرم 50 گاوي کود ( آبیاري کود صورت به
 سال در درخت هر ازاي به گرم) 50 آمونیوم سولفات

 درخت هر براي گرم 300 میزان به پتاسیم سولفات و
 .گرفت قرار استفاده مورد میان در سال یک صورت به

 رقم دو از پژوهش این در استفاده مورد هايمیوه
 با بریکس درجه اساس بر زمان 2 در هایوارد و ابوت

 آبان) (اواسط 12 و آبان) (اوایل 9 بریکس درجات
 5 دماي با یخچال در ماه 4 مدت به و شده برداشت

 نگهداري درصد 70 نسبی رطوبت و گرادسانتی درجه

 شامل میوه کیفی ايهویژگی بار یک ماه هر شدند.
 شاخص ،1محلول جامد مواد تیتراسیون، قابل اسیدیته

 ظرفیت کل، فنلی ترکیبات اسیدآسکوربیک، ،2طعم
 گیرياندازه مورد میوه بافت سفتی و کل اکسیدانی آنتی
 در نیز میوه بافت کلسیم و پتاسیم میزان گرفت. قرار
 اب میوه بافت سفتی گردید. تعیین برداشت زمان دو این

 توسط محلول جامد مواد و 3سنجسفتی از استفاده
 وسیله هب ث ویتامین شد. گیرياندازه 4دستی رفرکتومتر
 مقدار و شد گیرياندازه ید محلول با تیتراسیون

 آب لیترمیلی 100 در گرممیلی حسب بر ث ویتامین
 قابل اسید مقدار تعیین براي ).17( گردید محاسبه میوه

 در نرمال 1/0 سود با تیتراسیون روش از 5تیتراسیون
 واکنش پایان شاخص عنوان  به فتالئین فنل مجاورت

 حسب بر تیتراسیون قابل اسیدیته و گردید استفاده
 ظرفیت .)1( گردید محاسبه سیتریک اسید درصد

 مهار روش با کیوي میوه عصاره اکسیدانیآنتی
 6هیدرازیل پیکریل -2 فنیل دي -1 و 1 آزاد رادیکال

 از لیترمیلی یک منظور، این براي ).4( گردید یینتع
 و آزاد رادیکال میزان از موالرمیلی یک متانولی محلول

 با و شده ترکیب هم با متانولی عصاره از لیترمیلی یک
 517 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده
 از اکسیدانیآنتی ظرفیت درصد و شد قرائت نانومتر
  گردید: اسبهمح زیر رابطه

 

  × DPPHsc = (Account – Asamp) / Acont %1 رابطه
  

  Account بازدارندگی، درصد DPPHsc رابطه این در
 + (نمونه جذب میزان Asamp و DPPH جذب میزان

DPPH( باشد.می  
 

                                                
1- Total Soluble Solid (TSS) 
2- Flavor  index (TSS/TA) 
3- Penetrometer 
4- Hand refractometer  
5- Titratable Acidity (TA) 
6- DPPH 
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 سینگلتون روش با میوه گوشت در کل فنل میزان 
 در اسپکتروفتومتر دستگاه کمک با و )23( همکاران و
 اسید از و شد گیرياندازه نانومتر 760 موج ولط

 براي گردید. استفاده استاندارد عنوان به گالیک
 گیاهی بافت از گرم یک مقدار عناصر گیري اندازه

 550 دماي با الکتریکی کوره در ساعت شش مدت به
 از پس شود. تبدیل خاکستر به تا شده سوزانده درجه
 اسید لیتر میلی 5 اضافه به مقطر آب مقداري شدن سرد

 گردید. اضافه نمونه هر خاکستر به نرمال 2 کلریدریک
 دماي در آبی حمام در ساعت نیم مدت  به هانمونه
 حجم به بعد و شد داده حرارت گرادسانتی درجه 100
 کاغذ با هانمونه نهایت در شد، رسانده لیترمیلی 50

 در عناصر گیري اندازه زمان تا و شده صاف صافی
 ).12( شدند نگهداري یخچال در پالستیکی وفظر

 از کیوي میوه بافت کلسیم مقدار گیرياندازه براي
 استات تترا آمین دي اتیلن وسیلهبه تیتراسیون روش

)EDTA 01/0 (از پتاسیم گیري اندازه براي و نرمال 
 کیفی صفات ).14( گردید استفاده فتومتريفلیم روش
 با تصادفی     ًکامال  طرح صورتبه کیوي میوه بافت

 دوره × برداشت (زمان عامله 3 فاکتوریل آرایش
 طرح صورت به میوه بافت عناصر و رقم) × انبارداري

 (زمان عامله 2 فاکتوریل آرایش با تصادفی     ًکامال 
 هاآن از پس گردید. تجزیه تکرار 3 با رقم) × برداشت

 کیفی صفات و میوه بافت عناصر بین همبستگی رابطه
 این هايداده گرفت. قرار بررسی مورد شده گیرياندازه

 تحلیل و تجزیه SAS 9.0 افزار نرم توسط آزمایش
 از استفاده با نیز تیمارها میانگین مقایسه و گردید
  گرفت. صورت LSD آزمون

 
  بحث و نتایج

 رقم و نگهداري مدت برداشت، زمان هايتیمار اثر
  کیوي میوه کیفی خصوصیات روي
 هايداده واریانس تجزیه ):TA( راسیونتیت قابل اسید

 متقابل اثر که داد نشان تیتراسیون قابل اسید به مربوط
 اسید میزان بر انبارداري دوره و برداشت زمان رقم،
 ).1 (جدول است دارمعنی درصد 5 سطح در تیتر قابل

 قابل اسید به مربوط هاي داده میانگین مقایسههمچنین 
 یافته کاهش انبارداري طی رد میوه TA داد نشان تیتر

 در انبارداري طی در TA کاهش روند همچنین و
 کاهش ).2 (جدول است کندتر دوم برداشت زمان
 خاطر به مدت طوالنی نگهداري ضمن TA میزان

در این آزمایش  .)16( باشدمی تنفس در آن مصرف
 اسیدیته کاهش هایوارد رقم به نسبت ابوت رقم
 اسیدیته ترآهسته کاهش لتع داد. نشان را تري بیش

 میزان بودن باالتر است ممکن دوم برداشت زمان در
 از کلسیم باشد. زمان این در میوه بافت در کلسیم
 ساختار که اتیلن کننده تولید هاي آنزیم فعالیت

 هستند متصل سلولی غشاي به و دارند پروتئینی
 تحریک که اتیلن کمتر تولید با نهایت در کاهد، می

 سلولی دیواره کننده هیدرولیز هايآنزیم فعالیت کننده
 هاي میوه و شده تخریب کمتر سلولی دیواره است،
 تنفس نتیجه در مانند، می باقی تر سفت کلسیم حاوي

 تنفس فرآیند در کمتري اسیدیته و شده کمتر میوه
  ).11( شودمی مصرف

 تجزیه نتایج :طعم شاخص و محلول جامد مواد
 اثر و رقم برداشت، زمان اثر داد نشان هاداده واریانس

 بر رقم) ×انبارداري دوره × برداشت (زمان متقابل
 درصد 1 احتمال سطح در محلول جامد مواد میزان
 فاقد تنهایی به رقم اثر اما بوده دارمعنی اختالف داراي

 هايجدول اعداد ).1 (جدول است دارمعنی اختالف
 میانگین اساس رب هاداده واریانس تجزیه به مربوط

 به مربوط هايمیانگین مقایسه نتایج باشند.می مربعات
 بر رقم) × انبارداري دوره × برداشت (زمان متقابل اثر

 مواد انبارداري طی در که داد نشان محلول جامد مواد
 جامد مواد افزایش میزان و یابدمی افزایش محلول جامد
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 دوم برداشت زمان در کیوي رقم دو هر در محلول
 افزایش ).2 (جدول است اول برداشت زمان از تربیش
 بلوغ طی در و انبارداري طی در محلول جامد مواد

 هاي آنزیم فعالیت علت به میوه فیزیولوژیک
 ساکارز به نشاسته تجزیه باعث که است 1گلیکولیتیک

 که داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج ).8( شود می
 متقابل اثر و انبارداري دوره و برداشت زمان رقم، اثر

 شاخص بر انبارداري) دوره × برداشت زمان × (رقم
 اختالف داراي درصد 5 احتمال سطح در میوه طعم
 رقم به نسبت هایوارد رقم ).1 (جدول است دار معنی
 طعم شاخص از برداشت زمان دو هر در ابوت

 بود برخوردار انبارداري دوره انتهاي در باالتري
 TSS و کاهش TA انبارداري طی در ).2 (جدول
 در )TSS/TA( طعم شاخص نتیجه در یافت افزایش

 در کیوي رقم دو در است. یافته افزایش انبارداري طی
 از اول برداشت زمان به نسبت دوم برداشت زمان

  بودند. برخوردار باالتري طعم شاخص
 واریانس تجزیه نتایج آسکوربیک): (اسید ث ویتامین

 دوره و رقم برداشت، زمان متقابل اثر داد شانن هاداده
 5 سطح در کیوي میوه ث ویتامین میزان بر انبارداري

). 1(جدول  باشد می دارمعنی اختالف داراي درصد
 (زمان متقابل اثر به مربوط هاي نتایج مقایسه میانگین

 ویتامین تغییرات بر رقم) × انبارداري دوره × برداشت
 میزان انبارداري طی در که ددا نشان کیوي میوه ث

 هايمیوه هایوارد رقم در و یافت کاهش ث ویتامین
 دوره انتهاي در دوم برداشت زمان در شده برداشت

 برخوردار باالتري ث ویتامین میزان از انبارداري
 ابتداي در هایوارد رقم به نسبت ابوت رقم بودند.
 مینویتا میزان از برداشت زمان دو در انبارداري دوره

 این ث ویتامین میزان اما بود برخوردار باالتري ث
 را تريپایین ث ویتامین مقدار انبارداري انتهاي در رقم

                                                
1- Glycolytic 

 ).2 (جدول داد نشان هایوارد رقم به نسبت
 با اندکی که کیوي هايمیوه کردند بیان پژوهشگران

 ث ویتامین از انبارداري پایان در شوند برداشت تأخیر
  ).24( بود خواهند برخوردار باالتري
 هاداده واریانس تجزیه نتایج اکسیدانی:آنتی ظرفیت

 سایر برداشت زمان مستقل اثر جزبه که داد نشان
 دوره و رقم برداشت، زمان متقابل و مستقل اثرات

 درصد 1 سطح در اکسیدانیآنتی ظرفیت بر انبارداري
 مقایسه نتایج ).1 (جدول است دارمعنی اختالف داراي

 برداشت (زمان متقابل اثر به مربوط هايداده نگینمیا
 اکسیدانیآنتی ظرفیت میزان بر انبارداري) دوره ×

 به مربوط اکسیدانیآنتی ظرفیت بیشترین داد، نشان
 و باشدمی دوم برداشت زمان در ابوت و هایوارد ارقام

 یابدمی کاهش اکسیدانیآنتی ظرفیت انبارداري طی در
 میزان که شد داده نشان ايلعهمطا در ).2 (جدول
 شده برداشت هايفرنگی توت اکسیدانیآنتی ظرفیت

 با که یافت کاهش انبار طول در تجاري بلوغ زمان در
 ارتباط در فنلی ترکیبات و ث ویتامین میزان کاهش

 صادق امر این نیز این آزمایش نتایج مورد در که بود
  ).7( است
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  .کیوي میوه در شده گیري اندازه کیفی فاتص واریانس تجزیهنتایج  -1 جدول
Table 1. Results of variance analysis of qualitative traits measured in kiwifruit. 

  تغییرات منابع
Treatment  

 درجه
  آزادي
df 

 جامد مواد
  محلول
TSS  

  تیتر قابل اسیدیته
TA  

  ث ویتامین
Ascorbic 

acid  

 شاخص
  طعم

TSS/TA 

  دانیاکسی آنتی ظرفیت
Antioxidant 

capacity  
  انبارداري دوره

Storage period 
3 438.667**  5480.923** 54.694** 1.867** 7643.300** 

  برداشت زمان
Harvest time  1  3.520**  0.653ns  0.035ns 0.010** 37.440ns  

  رقم
Cultivar  1  0.653ns  0.907ns 7.921** 0.026** 392.718** 

  نبارداريا دوره × برداشت زمان
Storage period × Harvest time 3  4.336**  79.937**  0.321ns 0.002* 146.753** 

  رقم × برداشت زمان
Harvest time × Cultivar  1  11.603**  26.307** 59.276** 0.409** 200.557** 

  رقم × انبارداري دوره
Storage period × Cultivar  

3  0.631ns  75.339** 12.301** 0.007* 342.320** 

  رقم × انبارداري دوره × برداشت زمان
Storage period × Cultivar ×Harvest time 3  6.518**  385.382** 1.357* 0.001*  68.735** 

  خطا
Error  32  0.441  2.253  0.336  0.001  11.650  

  تغییرات ضریب
CV%  

  3.710  3.844  6.181  4.758 11.072  

  دهند.می نشان را داريمعنی عدم ns و 01/0 و 05/0 حسط در داريمعنی ترتیب به ** و *
ns, *, **; non-significant and significant in 5% and 1% level of probability, respectively. 

  
  .کیوي میوه در شده گیرياندازه کیفی خصوصیات بر رقم و نگهداري مدت برداشت، زمان اثر -2 جدول

Table 2. The effect of harvest time, storage period and cultivar on qualitative characteristic measured in kiwifruit. 

  رقم
Cultivar 

  برداشت زمان
Harvest time 

(Brix %) 

  (ماه) انبارداري دوره
Storage 

period(month) 

 قابل اسیدیته
  تیتر

TA (%) 

 جامد مواد
  محلول

TSS (%) 

 شاخص
  طعم

TSS/TA 

  ث نویتامی
Ascorbic acid 
(mg/100gFW)  

  اکسیدانی آنتی ظرفیت
Antioxidant 
capacity (%)  

ابوت
 

A
bbot

  9  
1 78.333a 9.666g 0.174h 21.166a 58.217bc 
2 40.666d 16e  0.339g 10d 53.451c 
3  34.666e 18.733cd 0.540f 4.766h 22.927f 
4 29.166f 23.733b 0.814d 3.766hi 4.800h 

12  
1 55.666c 11.666f 0.149hi 20.666a 63.316b 
2 29.666f 16.500e 0.556ef 70766f 43.033d 
3  24.666g 19.533c 0.792d 4hi 1.785gh 
4 20.666h 26.533a 1.284b 3i 12gh 

هایوارد
 

H
ayw

ard
  

9  
1 78.333a  9.666g 0.123i 18.166c 57.671bc 
2 30.666f 16.666e 0.544f 4.133h 25.749ef 
3  24.500g 19.933c 0.789d 8.800ef 10.935g 
4 19.666h 24.066b 0.927c 7.800f 5.803h 

12  
1 70b 12.266f 0.174h 19.500b  73.662a 
2 32.200f 16.833de 0.523f 5.866g 29.864e 
3  29.933f 18.066d 0.604e 8.966e 13.051g 
4 26g 27.333a 1.390a 8.400ef 7h  

  دارند. هم با دارمعنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت حروف داراي هايمیانگین ستون هر در
In each column with different letters mean significant differences at the 5% level with each other.  
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  .کیوي میوه در شده گیري اندازه کیفی صفات برخی واریانس تجزیهنتایج  -3 جدول
Table 3. Results of variance analysis of some qualitative traits measured in kiwifruit. 

  تغییرات منابع
Treatment  

  آزادي درجه
df 

  فنل
Phenol 

  سفتی
Firmness 

  انبارداري دوره
Storage period 

3 5857.183** 314.971** 

  برداشت زمان
Harvest time  

1  2610.632** 2.050** 

   رقم
Cultivar  

1  1019.142** 17.376** 

  انبارداري دوره × برداشت زمان
Storage period × Harvest time  3  8.155ns 1.347** 

  رقم × برداشت زمان
Harvest time × Cultivar  1  941.906** 0.464ns 

  رقم × انبارداري دوره
Storage period × Cultivar  

3  118.646* 0.158** 

  رقم × انبارداري دوره × برداشت نزما
Storage period × Cultivar ×Harvest time  3  67.828ns 0.328ns 

  خطا
Error  32  28.363 0.156 

  تغییرات ضریب
CV%  

  6.613 9.777 

  دهند.می نشان را داريمعنی عدم ns و 01/0 و 05/0 سطح در داريمعنی ترتیب به ** و *
ns, *, **; non-significant and significant in 5% and 1% level of probability, respectively 

  
 نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج :وهیم بافت یسفت
 اثر و انبارداري دوره و برداشت زمان متقابل اثر که داد

 در میوه بافت سفتی روي رقم و انبارداري دوره متقابل
 باشدمی دارمعنی اختالف داراي درصد 1 سطح

 زمان متقابل اثر میانگین مقایسه نتایج ).3 (جدول
 نشان کیوي بافت سفتی بر انبارداري دوره و برداشت

 هايمیوه در انبارداري طی در سفتی کاهش میزان داد
 است کمتر دوم برداشت زمان در شده برداشت
 متقابل اثر میانگین مقایسه نتایجهمچنین  ).4 (جدول

 داد نشان کیوي بافت سفتی بر انبارداري دوره و رقم
 و داشته کاهش انبارداري دوره طی بافت سفتی که

 ابوت رقم در انبارداري طی در سفتی کاهش میزان
 میوه ترپایین انباري عمر نتیجه در و است بوده تربیش

 گردیده موجب را هایوارد به نسبت ابوت رقم کیوي
 است ممکن سفتی کاهش ترآهسته روند این که است

 دوم برداشت زمان در هامیوه کلسیم باالتر میزان به
 کیوي میوه بافت سفتی ).5 (جدول باشد داشته ارتباط

 برداشت از پس کیفیت تعیین در ايگسترده طوربه
 میوه بافت شدن نرم ).24( شود می استفاده کیوي میوه

 ساکاریدهايپلی تجزیه نتیجه رسیدن زمان در کیوي
 سلولی دیواره ساکاریدهايپلی د.باشمی سلولی دیواره

 متیل پکتین هیدرولیزکننده هايآنزیم فعالیت اثر بر
 شوندمی تجزیه سلوالز و 2گاالکتروناز پلی ،1استراز

)18.(  
 به که داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج کل: فنل

 دوره در رقم در برداشت زمان متقابل اثر استثناء
 دوره در برداشت مانز متقابل اثر و انبارداري
 زمان رقم، متقابل و ساده اثرات سایر ،انبارداري

                                                
1- Pectin Methyl Esterase (PME) 
2- Poly galacturonase (PG) 
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 کل فنلی ترکیبات میزان بر انبارداري دوره و برداشت
 دارمعنی اختالف داراي درصد 1 سطح در کیوي میوه
 هايداده میانگین مقایسه نتایج ).3 (جدول باشد می

 انمیز بر رقم در انبارداري دوره متقابل اثر به مربوط
 همراه با داد، نشان کیوي میوه کل فنلی ترکیبات
 و ابوت رقم دو در کل فنلی ترکیبات انبارداري

 مقایسه نتایج ).5 (جدول یافت کاهش هایوارد
 در برداشت زمان متقابل اثر به مربوط هايداده میانگین

 داد نشان کیوي میوه کل فنلی ترکیبات میزان بر رقم
 ترکیبات میزان هایوارد و ابوت کیوي رقم دو در که

 زمان به نسبت دوم برداشت زمان در کل فنلی
 افزایش این میزان اما است داشته افزایش اول برداشت

 (جدول است بوده تربیش ابوت رقم در فنلی ترکیبات
 گونه به بستگی کیوي میوه در فنلی ترکیبات مقدار ).6
 کیوي میوه در ها فنل میزان تغییر ).13( دارد آن رقم و

 در بلوغ درجه به زیادي بستگی انبارداري پایان در
 کیوي هاي میوه نگهداري ).24( دارد برداشت زمان
 ها فنل دار معنی افزایش باعث سردخانه در تر بالغ
 در تغییرات واسطه به تواندمی مسئله این و شود می

 افزایش همچنین و انبارداري طی در فنلی متابولیسم
   ).14( باشد آمونیالیاز آالنین فنیل آنزیم فعالیت

  
  

  
  .کیوي میوه بافت سفتی بر نگهداري مدت و برداشت زمان اثر -4 جدول

Table 4. Effect of harvesting time and storage time on the firmness of kiwifruit. 
   )Harvest time( برداشت زمان

(Brix %) 
  (ماه) نگهداري مدت

Storage period (month)  
  (کیلوگرم) سفتی

Firmness (kg) 

9  

1 12.416a 
2  2.116c 
3  1.500e 
4  1f 

12 

1 11b 
2 1.980c 
3  1.450ef 
4 0.950f 

  دارند. هم با دارمعنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت حروف داراي هايمیانگین ستون هر در
In each column with different letters mean significant differences at the 5% level with each other. 

  
  .کیوي میوه بافت سفتی و فنل میزان بر نگهداري مدت و رقم اثر -5 جدول

Table 5. The effect of cultivar and storage time on phenol and kiwi fruit firmness. 
  رقم

Cultivar 
  (ماه) نگهداري مدت

Storage period (month) 
  نیرو) (کیلوگرم سفتی

Firmness (kg) 
  فنل

Phenol (mg gallic acid/100 g FW) 

  ابوت
Abbot 

1 10.750b 91.388b 
2 1.450de 79.694c 
3  1.050e 71.277d 
4 0.550f 61.318e 

  هایوارد
Hayward 

1  12.666a 110.027a 
2 2.646c 86.083b 
3  1.900d 76.972cd 
4 1.400e 67.458de 

  دارند. هم با دارمعنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت حروف داراي هايمیانگین ستون هر در
In each column with different letters mean significant differences at the 5% level with each other. 
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  .کیوي میوه در فنل میزان بر رقم و برداشت زمان اثر -6 جدول
Table 6. The effect of harvest time and cultivar on the amount of phenol in kiwifruit 

 رقم
Cultivar 

  برداشت زمان
Harvest time (Brix %) 

  فنل
Phenol (mg gallic acid/100 g FW)  

  ابوت
Abbot 

9 64.115c 
12 87.724a 

  هایوارد
Hayward 

9 82.190b 
12 88.080a 

  دارند. هم با دارمعنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت حروف داراي هايمیانگین ستون هر در
In each column with different letters mean significant differences at the 5% level with each other.  

  
 نسبت و پتاسیم کلسیم، بر رقم و برداشت زمان اثر

 تجزیه ایجنت میوه: بافت )K/Ca( پتاسیم به کلسیم
 اثر و برداشت زمان اثر داد نشان هاداده واریانس

 بافت کلسیم میزان بر رقم در برداشت زمان متقابل
 دارمعنی اختالف داراي درصد 1 سطح در میوه
 نشان هاداده میانگین مقایسه نتایج ).7 (جدول باشد می
 در هایوارد رقم در میوه بافت کلسیم میزان داد

 در آن میزان از تربیش 12 ریکسب درجه با برداشت
 رقم در است بوده 9 بریکس درجه با برداشت زمان
 رقم با مقایسه در دوم) و اول برداشت (زمان ابوت

 بافت کلسیم میزان آن دوم برداشت زمان در هایوارد

 را ابوت رقم ترپایین انبارداري که بوده ترپایین میوه
 شده موجب دوم) براشت (زمان هایوارد رقم به نسبت
 همکاران و توسون و )18( مارسچنر ).8 (جدول است

 تمشک هايمیوه بر برداشت زمان اثر بررسی در )25(
 در دوباره منیزیم و کلسیم رسیدن، از پس که دریافتند

 دوره در آن هايغلظت و یابدمی تجمع سلولی دیواره
 کلسیم بودن باالتر علت شاید و یابدمی افزایش بلوغ

 برداشت زمان در هایوارد رقم کیوي میوه بافت در
 در کلسیم تجمع اول برداشت زمان به نسبت دوم

  باشد. بلوغ زمان طی در سلولی دیواره

  
  .کیوي میوه در عناصر برخی واریانس تجزیه -7 جدول

Table 7. The variance analysis of some elements in kiwifruit. 
  تغییرات منابع

Treatment 
  زاديآدرجه

df 

  کلسیم
)Ca(  

  پتاسیم
)K(  

 کلسیم به پتاسیم
)K/Ca(  

  برداشت زمان
Harvest time  

1 3675.000** 15510.987** 9.042* 

  رقم
Cultivar  

1 408.333ns 674.274ns 1.316ns 

  رقم در برداشت زمان
Harvest time × Cultivar  

1 4408.333**  156.717ns 4.728** 

  خطا
Error  

8 266.666 197.106 0.324 

  تغییرات ضریب
CV%  

  15.931 6.398 23.081 

  دهند.می نشان را داريمعنی عدم ns و 01/0 و 05/0 احتمال سطح در دارمعنی ترتیب به ** و *
ns, *, **; non-significant and significant in 5% and 1% level of probability, respectively 
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 میزان داراي 12 یکسبر با شده برداشت هايمیوه
 طبق و باشندمی میوه بافت در کلسیم از باالتري
 در را کلسیم نقش که )19( کانوي و سامز هايگزارش

 سلولی دیواره پلیمرهاي پاشیهم از انداختن تأخیر به
 کرده بیان میوه شدن نرم در تأخیراندازي نتیجه در و

 به 12 بریکس درجه با شده برداشت هايمیوه است،
 بافت کلسیم و محلول جامد مواد بودن باالتر لتع

 انبارداري طی در را کندتري سفتی کاهش روند میوه
 داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج دادند. نشان

 پتاسیم میزان بر رقم و برداشت زمان مستقل اثرهاي
 را داريمعنی اختالف درصد 1 سطح در میوه بافت
 بود دارمعنی اختالف فاقد ها آن متقابل اثر اما داد نشان

 زمان اثر هايداده میانگین مقایسه نتایج ).7 (جدول
 داد نشان کیوي میوه بافت پتاسیم میزان بر برداشت

 بریکس درجه با برداشت در میوه بافت پتاسیم میزان
 درجه با برداشت زمان در آن میزان از تربیش 9

 و پاچکو ).8 (جدول باشدمی 12 و 6 بریکس

 دست نتیجه این به خود مطالعات در )21( مکارانه
 از پس کیوي هايمیوه سفتی میزان کمترین که یافتند

 و پتاسیم میزان که بود هاییمیوه به مربوط انبارداري
 که ما نتایج با مطلب این که داشتند باالتري نیتروژن

 روند 12 بریکس با شده برداشت هايمیوه داد نشان
 از تريپایین میزان و دارند تیسف کاهش در کندتري
 و پاچکو دارد. مطابقت دادند، نشان را پتاسیم

 به پتاسیم نسبت که کردند گزارش )21( همکاران
 در یونی تعادل حداکثر یافتن براي )K/Ca( کلسیم
 گیرد. قرار ارزیابی مورد باید هامیوه کیفیت بهبود
 بر رقم و برداشت زمان اثر هايمیانگین مقایسه نتایج

 کیوي میوه بافت )K/Ca( کلسیم به پتاسیم نسبت
 از دوم برداشت زمان در هایوارد رقم که داد نشان

 )k/Ca( کلسیم به پتاسیم نسبت میزان کمترین
 بهتر انباري عمر مطلب این که است بوده برخوردار

 داشته پی در را دوم برداشت زمان در هایوارد رقم
  ).8 (جدول است

  

  .کیوي میوه بافت عناصر مقدار بر رقم و برداشت انزم اثر -8 جدول
Table 3. The effect of harvest time and cultivar on the amount of tissue elements in kiwifruit. 

 رقم
Cultivar 

  برداشت زمان
Harvest time (Brix %) 

  )Ca( کلسیم
(mg /g FW)  

  )K( پتاسیم
(mg /g FW)  

  کلسیم به پتاسیم نسبت
(K/Ca) 

  ابوت
Abbot 

9  110a  259.253a 2.378b  
12 106.666a 94.576b  1.898bc  

  هایوارد
Hayward 

9 60b  251.489a 4.296a  
12 133.333a  171.356b  1.305c 

  دارند. هم با دارمعنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در متفاوت حروف داراي هايمیانگین ستون هر در
In each column with different letters mean significant differences at the 5% level with each other.  

  
 و گیرياندازه مورد عناصر بین همبستگی رابطه

 صفات بین همبستگی از حاصل نتایج :کیفی صفات
 جامد مواد با درصد 5 سطح در کلسیم که داد نشان

 با درصد 1 سطح در و اکسیدانی آنتی ظرفیت و محلول
  است. دارمعنی و مثبت رابطه داراي طعم خصشا

 رابطه تیتر قابل اسید با درصد 5 سطح در پتاسیم
 جامد مواد با درصد 1 سطح در و داشته دارمعنی مثبت

 منفی رابطه داراي اکسیدانیآنتی ظرفیت و محلول
 5 سطح در کلسیم به پتاسیم نسبت است. دارمعنی

 ویتامین و طعم شاخص محلول، جامد مواد با درصد
 در محلول جامد مواد دارد. دارمعنی منفی رابطه ث

 قابل اسید با دارمعنی منفی رابطه داراي درصد 5 سطح
 ظرفیت با درصد 1 سطح در و تیتراسیون

 باشدمی دارمعنی مثبت رابطه داراي اکسیدانی آنتی
  .)9 (جدول
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 کلی گیرينتیجه
 کردکوي منطقه در شده برداشت کیوي هايمیوه

 مقدار بودن باالتر علت به دوم برداشت زمان در
 از هاآن بافت پتاسیم ترپایین میزان و کلسیم

 از و انبارداري طی در باالتري کیفی خصوصیات
 ظرفیت فنل، میزان از و بهتر طعم شاخص

 و بوده برخوردار باالتري ث ویتامین و اکسیدانی آنتی
 بود. دترکن انبارداري طی در هاآن سفتی کاهش روند

 مقایسه در دوم) و اول برداشت (زمان ابوت رقم در
 کلسیم میزان آن دوم برداشت زمان در هایوارد رقم با

 رقم ترپایین انبارداري که بوده ترپایین میوه بافت
 است. گردیده موجب هایوارد رقم به نسبت را ابوت
 انبارداري کیفیت باالترین با هاییمیوه دستیابی براي
 عناصر بین مناسب نسبت به بلوغ سن بر الوهع باید

   کرد. توجه نیز غذایی

  
  .یويک یوهم در شده گیري اندازه صفات ینب یهمبستگ رابطه -9 جدول

Table 9. Correlation between the kiwifruit measured traits. 
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 K پتاسیم  1                  

  Ca کلسیم *0.613- 1                
              1 -0.933** 0.738** K/Ca  
            1  -0.651* 0.588* -0.853** TSS 
          1  -0.681* 0.510ns -0.343ns 0.658* TA 
        1  0.035ns 0.417ns -0.685* 0.742** -0.254ns TSS/TA  

      1  0.502ns -0.228ns 0.034ns -0.582* 0.559ns -0.443ns 
 Ascorbicث ویتامین

acid  
    1  -0.630* -0.361ns 0.692*  -0.378ns -0.497ns -0.348ns 0.295ns سفتی Firmness  
  1  0.087ns -0.574ns -0.460ns -0.401ns 0.462ns 0.010ns -0.045ns 0.522ns - فنل Phenol  

1  -0.456ns -0.154ns 0.021ns 0.459ns -0.345ns 0.769** -0.743** 0.681* -0.823** 
  اکسیدانی آنتی ظرفیت

Antioxidant 
capacity  

  .دارمعنی اختالف فاقد ns؛01/0 و 05/0 احتمال سطح در دارمعنی ترتیب به ** و *
ns, *, **; non-significant and significant in 5% and 1% level of probability, respectively.  
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