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اثر هرس تابستانه و محلولپاشی با کلسیم بر ترکیبات معدنی و کیفیت
میوۀ کیوي رقم ’هایوارد‘
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 1و  .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیالن
 .3پژوهشگر ،مؤسسۀ تحقیقات مرکبات کشور ،رامسر
(تاریخ دریافت -1332/3/11 :تاریخ تصویب)1332/3/1 :

چکیده
انجام هرس تابستانه و محلولپاشی کلسیمی میتواند کیفیت میوههای کیوی را بهبود بخشد .در این
پژوهش ،اثر هرس تابستانه در دو زمان 2 ،و  11روز بعد از ریزش گلبرگها بهتنهایی یا همراه با
محلولپاشی کلرید کلسیم 1درصد بر کیفیت و مقدار عناصر معدنی میوۀ کیوی رقم ’هایوارد‘ بررسی
شده است .محلولپاشی کلسیمی  39روز بعد از ریزش گلبرگها ،با فاصلۀ  11روز یک بار ،جمعاً
چهار مرحله انجام شد .نتایج نشان داد که هرس تابستانه ،بهویژه دو روز بعد از ریزش گلبرگها قطر
و وزن میوهها و میزان مواد جامد محلول ( )TSSرا بهطور معناداری افزایش داده است .همینطور،
درختان شاهد (بدون هرس تابستانه و محلولپاشی کلسیمی) کمترین میزان ویتامین ث و مادۀ خشک
را داشتهاند .میزان کلسیم و منیزیم میوهها و همچنین نسبت بین عناصر غذایی بهطور معناداری
تحتتأثیر هرس تابستانه و تیمار کلسیم قرار گرفتهاند ،بهعکس ،میزان نیتروژن ،فسفر و پتاسیم
تحتتأثیر آنها قرار نگرفتهاند .انجام هرس دو روز بعد از ریزش گلبرگها بهتنهایی یا همراه با
محلولپاشی کلسیمی در درختان ،باالترین میزان کلسیم و کمترین میزان منیزیم را نشان دادند.
باالترین نسبت عناصر غذایی N/Ca ،Mg/Ca ،K/Ca ،در درختان شاهد (بدون انجام هرس و
محلولپاشی) دیده شده است .درمجموع ،انجام هرس تابستانه و محلولپاشی با کلسیم با افزایش
مقدار کلسیم و کاهش نسبت برخی از عناصر غذایی به کلسیم میوه ،کیفیت میوههای کیوی را بهبود
بخشیده است.
واژههاي کلیدي :عناصر غذایی ،کلرید کلسیم ،مادۀ خشک ،هرس ،همبستگی.
مقدمه
میوة کیوی سرشار از ترکیبات آنتیاکسیدانی ازجمله
ویتامین ث و ترکیبات فنلی است ،بهعالوه مقادیر زیادی
از عناصر غذایی بهویژه فسفر ،کلسیم ،آهن و روی نیز
دارد ( .)Krupa et al., 2011; Salinero et al., 2009در
حال حاضر کیوی بهدلیل داشتن طعم و عطر خوش و
ارزش غذایی و دارویی فراوان ،از محبوبترین میوهها در
جهان بهشمار میآید (.)Ferguson & Ferguson, 2003
* تلفن53376632544 :

عملیات مختلف باغداری ،شرایط قبل و پس از برداشت
بر کیفیت و ترکیبات شیمیایی میوة کیوی اثر میگذارند
( .)Ferguson & Ferguson, 2003انجام هرس تابستانه
در باغهای کیوی امروزه در برخی از کشورها برای بهبود
کیفیت میوهها انجام میگیرد .گزارشهای قبلی نشان
داد که هرس تابستانۀ زودهنگام روی ویژگیهای کیفی
میوة کیوی اثر بهتری داشته و موجب افزایش میزان
ویتامین ث و میزان قند میوهها میشود ( Assar et al.,
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 .)2009بهمنزلۀ مثال درختان کیوی با دریافت هرس
تابستانۀ سبک در اندک زمان بعد از ریزش گلبرگها،
بیشترین میزان فتوسنتز ،وزن و اندازة میوه را داشتهاند
( & Gerasopoulos & Drogoudi, 2005; Kumar
 .)Basar, 2011انجام هرس تابستانه میزان کارایی
فتوسنتزی برگها را زیاد میکند و سبب تجمع مادة
خشک بیشتر در بافت میوهها میشود ( Mierowska et
 .)al., 2002عالوه بر این ،هرس تابستانه میتواند ترکیب
عناصر معدنی برگها و میوهها را نیز تغییر دهد .گزارش
قبلی نشان داد که هرس تابستانه در سیب موجب
افزایش غلظت کلسیم میوه شده است ،ولی از میزان
پتاسیم ،فسفر و نیتروژن میوه کاسته است ( & Perring
 .)Preston, 1974چراکه مقدار زیاد پتاسیم و منیزیم در
میوهها غلظت کلسیم میوهها را کاهش میدهد و به
دنبال آن سبب کاهش کیفیت میوه میشود ( Bramlage
.)& Weis, 2004
میزان پتاسیم و فسفر میوههای کیوی برداشتشده
از یک درخت با میزان مادة خشک میوهها ارتباط منفی
دارد ( .)Smith et al., 1994افزایش مقدار نیتروژن درون
گیاه نیز ،کیفیت میوة کیوی را کاهش میدهد ( Boyd
 .)& Barnett, 2007بهطورکلی ،با افزایش جذب نیتروژن
در گیاهان جذب آب افزایش و میزان مادة خشک کاهش
مییابد ( .)Ashouri et al., 2012نیتروژن بهعلت ایجاد
تاج متراکم در درختان میوه ( Lancaster & MacRae,
 )2000موجب تولید میوههایی با میزان مادة خشک
کمتر میشود ( .)Hopkirk et al., 1994وضعیت متعادل
عناصر معدنی در گیاهان به نسبتهای  N/Caو K/Ca
نیز بستگی دارد ( .)Antunes et al., 2007در میوة کیوی
نسبت بین کلسیم و نیتروژن از میزان هر کدام از این دو
عنصر بهتنهایی مهمتر است (.)Feng et al., 2006
ترکیب عناصر معدنی میوه بهویژه کلسیم از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت میوة کیوی است
( .)Ferguson & Boyd, 2001بهطوریکه محلولپاشی با
کلسیم میتواند مقدار کلسیم میوة کیوی را افزایش دهد
و به دنبال آن عمر انبارمانی میوهها را زیاد کند
( .)Gerasopoulos et al., 1996گزارشهای قبلی نشان
داد که در میوة زردآلو ( ،)Mohsen, 2011توتفرنگی
( )Naphun et al., 1997و سیب ( Poovaiah et al.,

 )1986محلولپاشی با کلسیم میزان ویتامین ث را
افزایش داده است ،بهعکس کاربرد کلسیم ،میزان TSS
میوة توتفرنگی ( )Atri et al., 2008و کیوی
( )Gerasopoulos et al., 1996را کاهش داد .غلظت
کلسیم با مادة خشک میوهها نیز ارتباط مثبت دارد
( .)Smith et al., 1994مقدار مادة خشک در میوة کیوی
نیز مهم است و بهطور مثبت با مزه و تمایل
مصرفکننده ارتباط دارد ()Patterson & Currie, 2011
و کیفیت میوه را در دورة انبارمانی تحتتأثیر قرار
میدهد ( .)Buxton, 2005هدف از این پژوهش ،بهبود
کیفیت میوة کیوی با انجام توأم هرس تابستانه و
محلولپاشی با کلرید کلسیم است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر در سال  3133در باغ تجاری شرکت
کشت و صنعت میثاق امداد ،واقع در شهر رشت ،بر روی
درختان کیوی رقم ’هایوارد‘  35ساله انجام شد .پس از
انجام هرس زمستانه درختان مورد نظر بهطور تصادفی
انتخاب شدند .هرس تابستانه در دو زمان یعنی  7و 34
روز بعد از ریزش کامل گلبرگها صورت گرفت .هرس
تابستانه به این صورت بود که شاخسارههای فصل جاری
با رشد متوسط (تقریباً  45سانتیمتر با  8تا  35برگ)
بعد از پنجمین برگ از آخرین میوه سربرداری شدند و
همینطور شاخههای با رشد نامحدود (حدود 355
سانتیمتر طول و بیش از  75برگ) از انتهای برگ
بیستم سربرداری شدند ( Gerasopoulos & Drogoudi,
 .)2005; Kumar & Basar, 2011بهعالوه در این زمان
کلیۀ نرکهایی که روی تنۀ اصلی رشد کرده بودند نیز
حذف شدند.
محلولپاشی برگی با کلریدکلسیم (ساخت شرکت
مجلل ایران) ،با غلظت  3درصد همراه با توین  ،75در
ساعت  2تا  3صبح با اسپریکردن روی درختان کیوی،
طی رشد و نمو میوه انجام گرفت .این عمل در چهار
مرحله تکرار شد .اولین مرحلۀ آن تقریباً  35روز بعد از
ریزش گلبرگها و مراحل بعدی به فاصلۀ زمانی تقریباً
 34روز از یکدیگر انجام گرفت ( & Gerasopoulos
 .)Drogoudi, 2005زمانی که میزان مواد جامد محلول
( )TSSمیوهها تقریباً به ( 6/7درجۀ بریکس) رسید،
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برداشت میوهها انجام شد ( ،)Harman, 1981که این
زمان تقریباً مصادف با اوایل آبانماه بود .برای این کار از
هر درخت  15عدد میوة سالم و هماندازه چیده شد و
بالفاصله به آزمایشگاه باغبانی دانشکدة علوم کشاورزی
دانشگاه گیالن برای ارزیابی صفات منتقل شد.
خصوصیاتی مانند اندازة میوه (طول و قطر) ،وزن
میوه ،سفتی بافت ،وزن خشک ،TSS ،اسید قابل تیتر
( ،)TAمیزان ویتامین ث و مقدار عناصر معدنی ارزیابی
شد .برای اندازهگیری طول و عرض میوه از دستگاه
کولیس دیجیتالی استفاده شد .سفتی گوشت میوه نیز با
استفاده از دستگاه نفوذسنج (پنوترومتر) FTO ،مدل 33
با نوک  8میلیمتر در بخش مرکزی کیوی سنجیده شد.
و برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیان شد ( Feng,
 .)2003برای اندازهگیری  TSSاز دستگاه رفرکتومتر
دیجیتالی مدل  Euromexrd 635استفاده شد .میزان
 TAبه روش تیتراسیون با سود  5/3نرمال تا ظهور رنگ
صورتی ،براساس حجم سود مصرفی و برحسب اسید
غالب (اسید سیتریک) از طریق فرمول زیر محاسبه شد
(:)Kazemi et al., 2011
حجم سود مصرفی (عدد تیتراسیون) × %TA = 5/565
برای اندازهگیری میزان ویتامین ث میوهها از روش
تیتراسیون با 7و -6دی کلروفنول ایندوفنول )(DCIP
استفاده شد (.)Mazumdar & Majumder, 2003
بهمنظور تعیین میزان مادة خشک ابتدا برشهای 35
میلیمتری از قسمت میانی میوهها آماده شد .پس از
محاسبۀ وزن تر ،نمونهها تا رسیدن به وزن ثابت در
دمای  85درجۀ سانتیگراد در آون خشک و درصد مادة
خشک آنها محاسبه شد (.)Hejazi et al., 2004
بهمنظور تجزیۀ عناصر معدنی از نمونههای خشکشده
خاکستر و عصاره تهیه شد ( .)Kalra, 1998مقدار کلسیم
و منیزیم به روش کمپلکسومتری (تیتراسیون با محلول
 5/53نرمال  ،)EDTAپتاسیم با دستگاه فلیمفتومتر و فسفر
با دستگاه اسپکتروفتومتر (روش کالریمتری) در طول موج
 545نانومتر اندازهگیری شد .میزان نیتروژن کل در
میوههای خشکشده در دمای  85درجۀ سانتیگراد با
روش ماکرو کجلدال تعیین شد ( .)Kalra, 1998مقدار
عناصر معدنی میوهها برحسب میلیگرم در  355گرم مادة
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خشک بیان شد .دادهها در نهایت با نرمافزار  SASتجزیه و
تحلیل شدند و میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر
سطح احتمال  4درصد مقایسه شدند.
نتایج و بحث
نتایج نشان داد که وزن و قطر میوهها تحتتأثیر هرس
تابستانه قرار گرفتهاند و محلولپاشی کلسیم تأثیری بر
روی آنها نداشته است .درختان کیوی که هرس
تابستانه شدهاند در مقایسه با درختان هرسنشده وزن و
قطر میوههای باالتری را نشان دادند .اگرچه اختالف
آماری معناداری در وزن میوهها بین گیاهان شاهد با
هرس  34روز پس از ریزش گلبرگها مشاهده نشد
(شکل -3الف و ب).

شکل  .3اثر هرس تابستانه بر وزن میوه (الف) و قطر
میوه (ب) کیوی رقم ’هایوارد‘
در مقابل ،طول میوه و سفتی بافت میوههای درختان
هرسشده یا محلولپاشی شده اختالف آماری معناداری
با درختان شاهد در زمان برداشت نداشتهاند .اگرچه
درختان شاهد (بدون هرس تابستانه و محلولپاشی
کلسیمی) کمترین طول میوه را در مقایسه با درختان
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تیمارشده داشتهاند (جدول .)3همچنین نتایج نشان داد
که هرس تابستانۀ زودهنگام یا محلولپاشی با
کلریدکلسیم بهتنهایی تأثیر معناداری بر میزان TSS
داشته است ،اما بر میزان  TAو نسبت  TSS/TAتأثیری
نداشته است (جدول .)3کمترین میزان  TSSدر درختان
هرسنشده با محلولپاشی کلسیمی یا بدون آن دیده
شده است.
براساس نتایج بهدستآمده هرس تابستانه و انجام
محلولپاشی برگی با کلسیم میتواند کیفیت بازارپسندی
و کیفیت داخلی میوههای کیوی را افزایش دهد .هر چه
وزن میوهها بیشتر باشد پتانسیل صادراتی باالتری را پیدا
خواهند کرد ( .)Pescie & Strik, 2004از طرفی افزایش
میزان  TSSمیوهها سبب بهبود طعم میوهها نیز خواهد
شد ( .)Barboni et al., 2010برداشت زودتر میوههایی
که در زمان برداشت قند باالتری دارند ،نیز امکانپذیر
است .چنین میوههایی کمتر در معرض خطر سرمای
زودرس پاییزه که در برخی از مناطق شمالی ایران ،در
بعضی از سالها خسارت زیادی به کشاورزان وارد
میکند ،قرار دارند .پژوهشهای قبلی نشان داد که هرس
تابستانۀ زودهنگام در درختان کیوی با افزایش کارایی
میزان فتوسنتز ،وزن و اندازة میوهها را بهبود بخشیده
است ( & Gerasopoulos & Drogoudi, 2005; Kumar
 .)Basar, 2011همچنین گزارش شده است میوههای
درختان کیوی که هرس تابستانه شدهاند  TSSبیشتری
داشتهاند ( .)Assar et al., 2009پژوهشهای قبلی نیز
نشان داد که محلولپاشی با کلرید کلسیم میزان TSS
میوة کیوی رقم ’هایوارد‘ را کاهش میدهد
( .)Gerasopoulos et al., 1996در این پژوهش معلوم
شد که محلولپاشی به همراه هرس تابستانه میزان TSS
باالتری در مقایسه با درختان شاهد داشته است ،اما از
نظر آماری اختالف معنادار نبود.
میزان مادة خشک میوهها بهطور معناداری تحتتأثیر
هرس تابستانه و محلولپاشی برگی کلسیم قرار گرفت.
باالترین میزان مادة خشک میوه زمانی دیده شد که
درختان  7روز پس از ریزش گلبرگها هرس تابستانه
شده بودند و پس از آن با غلظت  3درصد کلرید کلسیم
طی چهار مرحله محلولپاشی شدند ،اگرچه از لحاظ
آماری با درختان کیوی که تنها تیمار محلولپاشی را

دریافت کردهاند و یا فقط  7روز بعد از ریزش گلبرگها
تیمار شدند ،اختالف معناداری را نشان ندادند (جدول.)3
اما این امر عالوه بر تأثیر هرس ،بیانگر نقش مثبت و
مؤثر محلولپاشی با کلسیم در افزایش مادة خشک میوه
است که در گزارشهای قبلی نیز دیده شده است
( .)Smith et al., 1994نتایج همچنین نشان داد که
تأخیر در هرس تابستانه یعنی از  7روز به  34روز بعد از
ریزش گلبرگها اثر کمتری بر میزان مادة خشک
میوههای کیوی داشته است (جدول.)3
یکی از شاخصهای کیفی میوة کیوی افزایش میزان
مادة خشک آن است ،چراکه باالبودن میزان مادة خشک
نهتنها کیفیت تازهخوری میوة کیوی را باال میبرد ،بلکه
سبب افزایش عمر پس از برداشت میوههای کیوی نیز
خواهد شد ( .)Buxton, 2005به نظر میرسد که هرس
تابستانه میزان راندمان فتوسنتزی برگها را افزایش
میدهد ،درنتیجه میزان مادة خشک بافت میوه نیز
افزایش مییابد (.)Mierowska et al., 2002
میزان ویتامین ث میوههای درختانی که هرس
تابستانه و محلولپاشی کلسیم را دریافت کردهاند در
مقایسه با درختان شاهد بهطور معناداری افزایش یافت.
باالترین میزان ویتامین ث زمانی به دست آمد که
درختان دو روز بعد از ریزش گلبرگها هرس تابستانه
شدند و یا بالفاصله بعد از هرس محلولپاشی با کلسیم را
دریافت کردهاند ،اگرچه بین میوههای گیاهانی که تحت
تیمار هرس یا محلولپاشی قرار گرفته بودند اختالف
معناداری مشاهده نشد (جدول.)3
بهطورکلی ،انجام هرس تابستانۀ زودهنگام با نفوذ نور
بیشتر و کاهش رقابت بین شاخسارههای در حال رشد و
میوهها سبب افزایش میزان ویتامین ث در میوهها
میشود ( .)Assar et al., 2009معموالً میوههایی که در
معرض نور بیشتر قرار دارند با تقویت سیستم
آنتیاکسیدانی ازجمله سنتز ترکیبات فنلی و ویتامین ث
همراه است ( .)Awad & de Jager, 2002همچنین
گزارش مشابهی وجود دارد که نشان میدهد
محلولپاشی با کلرید کلسیم موجب افزایش میزان
ویتامین ث در میوههایی مثل زرد آلو (،)Mohsen, 2011
سیب ( )Poovaiah et al., 1986و توتفرنگی ( Naphun
 )et al., 1997شده است.
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جدول  .3اثر متقابل هرس تابستانه و محلولپاشی کلسیمی بر خصوصیات کیفی میوههای کیوی رقم ’هایوارد‘
تیمارها

سفتی
طول
بافت
میوه
(کیلوگرم بر
(میلیمتر)
سانتیمتر مربع)

بدون محلولپاشی
درختان هرسنشده
هرس  7روز پس از ریزش گلبرگ
هرس  34روز پس از ریزش گلبرگ

67/27a
63/38a
65/54a

محلولپاشی با کلسیم
درختان هرسنشده
هرس  7روز پس از ریزش گلبرگ
هرس  34روز پس از ریزش گلبرگ

62/25a
23/25a
63/23a

35/38a
3/22a
35/73a
3/34a
35/73a
3/56a

مادة
خشک
(درصد)

31/64d
34/35ab
35/55cd

6/55b
2/55a
6/48ab

36/71ab
36/54a
34/34bc

* دادههای با حروف مشابه در داخل هر ستون اختالف آماری در سطح احتمال  4درصد نشان

مقدار عناصر غذایی میوه از قبیل نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم درختان کیوی که هرس شدهاند یا تیمار کلسیم را
دریافت کردند ،در زمان برداشت اختالف معناداری را با
درختان شاهد (بدون هرس تابستانه و محلولپاشی کلسیم)
نشان ندادند .بهعکس ،مقدار کلسیم و منیزیم میوهها
تحتتأثیر هرس تابستانه و محلولپاشی برگی کلسیم قرار
گرفتند (جدول .)7انجام هرس تابستانه بهتنهایی یا همراه با
محلولپاشی کلسیم بهطور معناداری مقدار کلسیم میوه را
افزایش داده است .باالترین مقدار کلسیم میوه زمانی دیده
شد که محلولپاشی برگی کلسیم به همراه هرس تابستانه
بهخصوص دو روز بعد از ریزش گلبرگها انجام گرفته است،
اما اختالف آماری معناداری را با میوههای درختانی که
بهتنهایی محلولپاشی و یا هرس زودهنگام شدهاند ،نشان
نداد .در مقابل ،باالترین میزان منیزیم میوه در زمان
برداشت مربوط به درختانی بود که نه هرس و نه
محلولپاشی کلسیمی شده بودند (جدول.)7
اگرچه عناصر معدنی تنها بخش کوچکی از وزن خشک
میوه را تشکیل میدهند ،اما این مقدار اندک ممکن است بر
کیفیت درونی میوه اثر قابل توجهی داشته باشد
( .)Ferguson & Boyd, 2001در کیوی مقدار کلسیم،
منیزیم ،پتاسیم و فسفر با رفتار فیزیولوژیکی میوهها ارتباط
دارد ( .)Ferguson et al., 2003گزارشهای قبلی نشان داد
که هرس تابستانه با افزایش تعرق در میوهها سبب افزایش
غلظت کلسیم در بافت میوه میشود ( Xiloyannis et al.,
 .)2003به این معنی که هرس تابستانه میزان تعرق میوهها

درصد مواد اسید قابل
تیتر
جامد محلول
(درصد)
(بریکس)

4/65c
6/37ab
6/68ab

5/46a
5/46a
5/44a
5/53a
5/43a
5/48a

نسبت مواد
جامد محلول
به اسید قابل
تیتر

ویتامین ث
(میلیگرم در
صد گرم وزن
تازه)

33/57a
37/57a
37/58a

13/33b
42/45a
44/28a

33/45a
31/61a
33/67a

45/58a
43/23a
44/83a

ندادند.

را افزایش داده و در مقایسه با کلسیم ،میزان تعرق میوه بر
انتقال عناصر معدنی متحرکی چون منیزیم اثر کمّی دارد
( .)Tromp & Van Vuure, 1993محلولپاشی با کلرید
کلسیم نیز سبب تجمع کلسیم در میوههای کیوی میشود
( .)Gerasopoulos et al., 1996میزان منیزیم نیز در همۀ
تیمارها نسبت به شاهدکاهش یافت ،چراکه در رقابت
کاتیونی بین عناصر معدنی ازجمله منیزیم در جذب با
کلسیم در میوهها به نفع کلسیم بوده است ( Bangerth,
 .)1979در نتیجه مقدار کلسیم در قسمتهای مختلف میوة
کیوی که هرس تابستانه و محلولپاشی کلسیمی را نیز
دریافت کردهاند ،افزایش مییابد ( Gerasopoulos et al.,
.)1996
نسبت عناصر غذایی نیز در میوة کیوی بهطور
معناداری تحتتأثیر هرس تابستانه و محلولپاشی برگی
با کلرید کلسیم قرار گرفتهاند (جدول .)7درختان شاهد
بدون تیمار بهطور معناداری نسبت نیتروژن به کلسیم
( ،)N/Caپتاسیم به کلسیم ( ،)K/Caمنیزیم به کلسیم
( )Mg/Caباالتری نسبت به درختانی که هرس تابستانه
یا محلولپاشی کلسیمی شدهاند ،داشتهاند .درواقع
کاهش نسبت عناصر مختلف به کلسیم ،در میوههای
کیوی میتواند نشاندهندة افزایش نسبی کلسیم در
درختان تیمار شده نسبت به شاهد باشد.
نسبت عناصر غذایی یک معیار کلیدی و مهم برای
پیشبینی کیفیت میوهها در زمان برداشت و طی
انبارمانی است ( .)Ashouri et al., 2012بنابراین،
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است ( .)Bramlage & Weis, 2004چون پتاسیم و
منیزیم بهعلت رقابت کاتیونی در جذب با کلسیم ،مشکل
ایجاد میکنند ( .)Bangerth, 1979و میزان باالی نسبت
پتاسیم و منیزیم به کلسیم در میوهها موجب کاهش
انبارمانی آن میشود ( .)Ferguson et al., 1987در این
پژوهش نیز مقدار نسبت این عناصر در مقایسه با شاهد
بهطور معناداری به کمترین میزان کاهش یافت.

بهمنظور بررسی وضعیت متعادل عناصر معدنی و بهبود
کیفیت درونی میوهها الزم است نسبتهای  N/Caو
 K/Caمورد توجه قرار گیرد ( ;Pacheco et al., 2008
 .)Antunes et al., 2007کاهش میزان نسبت نیتروژن یا
پتاسیم به کلسیم موجب افزایش کیفیت میوهها میشود
و در کیفیت میوهها نسبت پتاسیم یا منیزیم به کلسیم
در مقایسه با مقدار کلسیم بهتنهایی بهمراتب مهمتر

جدول  .7اثر متقابل هرس تابستانه و محلولپاشی کلسیمی بر میزان و نسبت عناصر غذایی میوة کیوی رقم ’هایوارد‘
تیمارها

بدون محلولپاشی
درختان هرسنشده
هرس  7روز پس از ریزش گلبرگ
هرس  34روز پس از ریزش گلبرگ
محلولپاشی با کلسیم
درختان هرس نشده
هرس  7روز پس از ریزش گلبرگ
هرس  34روز پس از ریزش گلبرگ

منیزیم
کلسیم
پتاسیم
فسفر
نیتروژن
نسبت
نسبت
در
گرم
(میلی
در
گرم
(میلی
در
گرم
(میلی
در
گرم
(میلی
در
(میلیگرم
نیتروژن به پتاسیم به
کلسیم
صد گرم ماده صد گرم ماده صد گرم ماده صد گرم ماده صد گرم ماده کلسیم
خشک)
خشک)
خشک)
خشک)
خشک)

نسبت
منیزیم به
کلسیم

838a
315a

735a
736a

3841a
3286a

735c
535ab

716a
377bc

1/35a
3/35b

6/55a
1/66bc

5/83a
5/74bc

845a

781a

3851a

536b

315b

7/52b

5/55b

5/11b

887a
328a
315a

736a
136a
781a

3846a
3855a
3211a

536ab
445a
456a

35cd
46d
355bc

3/28b
3/28b
3/84b

1/22bc
1/73c
1/54c

5/75cd
5/35d
5/73cd

* دادههای با حروف مشابه در داخل هر ستون اختالف اماری در سطح احتمال  4درصد نشان ندادند.

با توجه به نتایج جدول همبستگی (جدول ،)1ارتباط
مثبت و معناداری بین کلسیم با مادة خشک و میزان
ویتامین ث میوهها در سطح احتمال  3درصد به دست
آمد .همچنین همبستگی منفی و معناداری بین مقدار
منیزیم و نسبتهای عناصر با میزان مادة خشک،
ویتامین ث و کلسیم در سطح احتمال  3درصد مشاهده
شد .نسبتهای عناصر نیز در سطح احتمال  3درصد با
یکدیگر ارتباط مثبت و معناداری داشتند.
در مطالعات قبلی ثابت شد که مادة خشک با کلسیم
و منیزیم بهترتیب همبستگی مثبت و منفی دارد
( .)Smith et al., 1994همچنین وجود همبستگی منفی
بین کلسیم و منیزیم بهدلیل رقابت کاتیونی بین این دو
عنصر در جذب و انتقال است (.)Bangerth, 1979
بهعالوه وجود ارتباط مثبت بین کلسیم و ویتامین ث نیز
در بررسیهای قبلی ثابت شده است ( Assar et al.,
 .)2009بهطور معمول مقدار نیتروژن زیاد درون گیاه

( Boyd & Barnett,

موجب کیفیت ضعیف میوه میشود
 ،)2007که سبب کاهش میزان مادة خشک میوه میشود
( .)Ashouri et al., 2012اما در این پژوهش بین
نیتروژن با مادة خشک ارتباط مثبت و معناداری مشاهده
شد (جدول.)1
بین مقدار فسفر ،پتاسیم و منیزیم میوة کیوی
همبستگی معناداری وجود نداشت .نبود همبستگی بین
عناصر غذایی مانند فسفر ،پتاسیم و منیزیم با سفتی
بافت میوة کیوی در گزارشهای قبلی ثابت شده است
( .)Ashouri et al., 2012در این پژوهش نیز بین این سه
عنصر با سفتی بافت میوه ارتباط معناداری مشاهده نشد
(جدول .)1پژوهشهای قبلی نشان داد که رابطهای
مستقیم بین مادة خشک و کلسیم با سفتی بافت میوة
کیوی وجود دارد ( ،)Ashouri et al., 2012اما در این
پژوهش همبستگی معناداری بین مادة خشک و کلسیم
با سفتی بافت میوه دیده نشد .بهعالوه گزارشی هم وجود
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دارد که نبود ارتباط میزان کلسیم را با سفتی بافت میوه
نشان میدهد ( .)Hopkirk et al., 1994به نظر میرسد،
میزان کلسیم بهتنهایی نمیتواند سفتی بافت میوه را
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تحتتأثیر قرار دهد ،زیرا بهطور متضاد با کلسیم ،سه
عنصر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم نیز بر سفتی بافت میوه
مؤثر هستند (.)Feng et al., 2006

جدول  .1همبستگی بین صفات کیفی ،عناصر غذایی و نسبتهای آن در زمان برداشت در میوة کیوی رقم ’هایوارد‘

کلسیم
منیزیم
نیتروژن
فسفر
پتاسیم
نیتروژن به کلسیم
پتاسیم به کلسیم
منیزیم به کلسیم
سفتی
مادة خشک
مواد جامد محلول
اسیدیتۀ قابل تیتر
نسبت قند به اسید
ویتامین ث

کلسیم

منیزیم

نیتروژن

3
**-5/37
5/54ns
5/76ns
-5/75ns
**-5/37
**-5/34
**-5/35
-5/75ns
**5/66
5/53ns
-5/75ns
5/37ns
**5/25

3
-5/16ns
-5/77ns
5/35ns
**5/83
**5/33
**5/38
5/77ns
**-5/65
-5/53ns
5/15ns
-5/38ns
**-5/84

3
5/56ns
-5/73ns
5/52ns
-5/16ns
-5/15ns
-5/53ns
*5/47
5/17ns
-5/12ns
*5/48
5/31ns

فسفر

3
5/38ns
-5/75ns
-5/73ns
-5/73ns
-5/52ns
5/75ns
-5/51ns
5/51ns
-5/52ns
5/54ns

نیتروژن
به
پتاسیم
کلسیم

3
3
5/35ns
5/31** 5/53ns
5/34** 5/32ns
5/38ns -5/33ns
-5/43* -5/35ns
-5/51ns -5/17ns
5/35ns 5/35ns
5/56ns -5/76ns
-5/87** -5/58ns

پتاسیم
به
کلسیم

3
**5/34
5/32ns
**-5/67
-5/32ns
5/71ns
-5/35ns
**-5/87

منیزیم
به
کلسیم

3
5/71ns
**-5/61
-5/34ns
5/74ns
-5/71ns
**-5/82

سفتی

3
-5/35ns
5/33ns
-5/35ns
5/73ns
-5/76ns

مواد اسیدیتۀ
مادة
قابل
جامد
خشک
محلول تیتر

3
-5/56ns
*-5/58
5/75ns
5/55ns

3
5/72ns
*5/44
5/14ns

3
**-5/67
-5/55ns

نسبت
ویتامین
قند به
ث
اسید

3
-5/76ns

3

** * ،و  :nsمعناداری در سطح احتمال  3درصد 4 ،درصد و عدم معنیداری.

نتیجهگیري کلی
نتایج نشان داد که هرس تابستانه بهتنهایی یا به همراه
محلولپاشی برگی با کلسیم سبب بهبود تعادل عناصر
غذایی در میوه شده است .چنین میوههایی مقدار کلسیم
باالتر اما مقدار منیزیم کمتری داشتهاند .بهعالوه نسبت
بین عناصر غذایی در میوهها نیز بهبود پیدا کرده است.
باالبودن کلسیم به همراه مقدار کم منیزیم سبب بهبود
کیفیت ماندگاری میوههای کیوی خواهد شد .بهعالوه
چنین میوههایی دارای مادة خشک باالتر بودهاند ،که این
خصوصیت نهتنها کیفیت خوراکی میوههای کیوی را

بهبود میبخشد بلکه ماندگاری میوهها را نیز افزایش
میدهد .بنابراین ،انجام هرس تابستانۀ زودهنگام به همراه
محلولپاشی برگی با کلسیم برای افزایش خصوصیات کمّی
و کیفی میوههای کیوی پیشنهاد میشود.
سپاسگزاري
از دانشگاه گیالن برای در اختیار قراردادن امکانات الزم
برای انجام این پژوهش و نیز از مدیریت شرکت کشت و
صنعت میثاق امداد رشت ،برای مساعدت بیدریغشان در
زمینۀ انجام این پژوهش ،تشکر و قدردانی میشود.
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