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   چكيده
در اين آزمايش مقاومت جوانه هاي كيوي به سرما از  .به سرما بيش از مركبات است كيوي از ميوه هاي نيمه گرمسيري است كه مقاومت آن

اين آزمايش به صورت فاكتوريل دو عاملي در قالب بلوكهاي تصادفي با سه تكرار اجرا . طريق آزمون نشت يوني مورد ارزيابي قرار گرفت
و فاكتور دوم اعمال تيمار سرما ) ماتوآ(ايوارد؛ آبوت؛ و نر هايوارد فاكتور اول در اين آزمايش رقم كيوي در سه سطح شامل ارقام ه. شد
گيري و  محلول نشت يافته اندازه pH بعد از اعمال هر تيمار ميزان. در نظر گرفته شد )درجه سلسيوس -12و   -8،  -4، 0(سطح  4در 

در حالي . محلول نشتي معني دار بوده استpH سرما بر ها، اثر سطوح مختلف براساس تجزيه واريانس داده .مورد تجزيه آماري قرار گرفت
   .در برخي موارد معني دار نبوده است pHكه اثر رقم بر 

  pHكيوي، سرمازدگي، نشت يوني، : كليديواژگان 
   مقدمه

با توجـه  . ستايران است كه در سالهاي اخير در شمال ايران ميزان كشت آن رو به فزوني گذاشته ا يكيوي از سري ميوه هاي غير بوم
گـراد   درجه سـانتي  60الي  50سرد بوده و اختالف دما در طول سال به  ابه اينكه استان گيالن داراي تابستانهاي گرم و زمستانهاي نسبت

شـايان ذكـر اسـت كـه يكـي از علـل       ). 1359ابراهيمـي،  ( رسيده است لذا امكان سرمازدگي زمستانه كيوي در اين منطقه وجـود دارد 
بوده است كه در آن سرما اكثر درختان مركبات شمال ايران  1350در ايران، مقاومت اين گياه در سرماي شديد زمستان گسترش كيوي 

براي تعيين مقاومت به سـرما   روشهايي). 1369عباس پور، (از بين رفت ولي چند درخت كيوي موجود در منطقه جان سالم بدر بردند
رپو و همكـاران،  (يز مقاومت الكتريكي و اندازه گيري توان تحمل پالسموليز از اين روشهاستآنال: شوند بدون يخزدگي به كار برده مي

آزمون .شود براي ارزيابي و سنجش ميزان آسيب ناشي از سرمازدگي از مشاهدات بصري و آزمون نشت الكتروليتي استفاده مي). 2000
) +Kبخصوص (ها  سيب ديدگي غشا منجر به نشت وافر الكتروليتنشت يوني بر پايه آسيب به غشاهاي سلولي بنا شده است كه اين آ

تسـت نشـت يـوني بـا انـدازه گيـري رسـانايي        . توان ميزان خسارت به بافت را بـرآورد كـرد   با ثبت ميزان نشت مي. شود از سلول مي
روش نشـت   1930از سال . شود ذوب انجام مي -آب خالصي كه بافت ها در آن قرار داشته و بعد از چرخه يخزدگي) EC(الكتريكي 

در اين مطالعه مقاومـت جوانـه   ). 2002ليندن، (اي  استفاده و اصالحاتي نيز در روش كار به آن افزوده شده است يوني به طور گسترده
  .هاي كيوي به سرما از طريق آزمون نشت يوني مورد ارزيابي قرار گرفت

  ها مواد و روش
ي شامل هايوارد؛ آبوت و رقـم  مـاتوآ بـه صـورت فاكتوريـل دو عـاملي در قالـب        رقم تجاري و مهم كيو 3اين آزمايش روي  

فاكتور اول در اين آزمـايش رقـم كيـوي در سـه سـطح شـامل ارقـام        . اجرا شد) هر تكرار يك درخت(بلوكهاي تصادفي با سه تكرار 
سطح شـامل   4عامل سرما  در . در نظر گرفته شد سطح 4و فاكتور دوم اعمال تيمار سرما در  بود )ماتوآ(هايوارد؛ آبوت؛ و نر هايوارد 

 -4و  درجه سانتي گـراد  - 8دماي -3، درجه سانتي گراد -4دماي  -2،گراد در اتاق تاريك شاهد دماي صفر درجه سانتي -1تيمارهاي 
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شاخه يـك سـاله    4 از هر رقم انتخاب شده و از هر درخت) تكرار(در اين مرحله سه درخت . اعمال شد گراد درجه سانتي -12دماي 

از نمونـه هـاي   . در چهار طرف درخت انتخاب و از هر شاخه تعدادي جوانه درحال ركود برداشت و بالفاصله به آزمايشگاه منتقل شد
بعد از اعمـال هـر تيمـار،     .استفاده شد) اتاق انجماد(ها جدا و براي اعمال تيمارهاي سرما از انكوباتور  گرم نمونه از شاخه 3اخذ شده 

محلول را بـا شـيكر كمـي    . پوشيده از محلول گردد "سي سي آب مقطر قرار داده شد تا جوانه ها كامال 15ها در ظروف حاوي  وانهج
گيري گرديد و در روزهاي بعـد   متر اندازه pHمحلول نشت يافته با استفاده از  pH ساعت ميزان 8ساعت اول هر  24تكان داده و در 

درجه  بـه   105در دماي ) جوانه ها و محلول(بعد از يك هفته نمونه ها . گيري شد ك بار در روز اندازهي pHبه مدت يك هفته ميزان  
ها  تجزيه داده. مجددا اندازه گيري شد pHدر محلول باقي مانده ميزان . دقيقه اتوكالو شده تا همه غشاي سلولها تخريب گردد 4مدت 

  .  و مقايسه ميانگين داده ها با استفاده از پس آزمون توكي انجام شد SPSSو  MSTATCبا استفاده از نرم افزارهاي آماري 

  نتايج و بحث
، اثر سطوح مختلف سرما بر روي اين صـفت از نشـت در همـه مراحـل     )1جدول ( pHبراساس تجزيه واريانس داده هاي مربوط به 

در چندين مورد معني دار و در موارد ديگـر غيرمعنـي    محلول pHدر حالي كه اثر رقم بر روي . يادداشت برداري معني دار بوده است
محلول تحت سطوح  pH دهد كه نشان مي) 2جدول (در مرحله اول يادداشت  pHمقايسه ميانگين داده هاي مربوط به . دار بوده است

و سطح چهارم سـرما  ) ددرجه سانتيگرا -8(سرما در دو زيرگروه مختلف قرار مي گيرند به طوري كه اين پارامتر تحت اثر سطح سوم 
در زيرگروهـي ديگـر   ) درجه سانتيگراد -4و  0(حاصل از اعمال سطح اول  و دوم سرما  pHدر يك گروه و  ) درجه سانتيگراد -12(

به عبارت ديگر با . كاهش پيدا كرده استدر اين مرحله  pHميزان  با افزايش برودت و شدت سرما،شايان ذكر است كه . جاي گرفتند
و بيشـترين مقـدار    درجه سانتيگراد -12مربوط به دماي ) pH )76/6نيز كاهش يافته است، تا جايي كه كمترين  pHا ميزان كاهش دم

  .باشد آن مربوط به دماي صفر درجه سانتيگراد مي
  مرحله سوم تا دهم pHخالصه تجزيه واريانس اثر فاكتورهاي آزمايشي بر - 1جدول

  
 منابع تغيير

  ميانگين مربعات  درجه آزادي
pH3 pH4 pH5 pH6 pH7  pH8  pH9  pH10  

  ns04/0   ns 006/0   ns 006/0   ns 013/0   ns 003/0   ns 003/0   ns 061/0   ns 056/0 2 تكرار
  ns06/0 ns001/0 ns022/0 *371/0  *231/0     *098/0     *099/0     ns 057/0 2  )ارقام كيوي( Aفاكتور

  152/4**   74/4**   49/4**   45/3**   43/2**  68/0**  12/1**  93/3** 3  )سرما( Bفاكتور 
  AB  6 ns045/0 ns043/0 ns054/0 ns192/0  ns 099/0   ns 059/0   ns 044/0   ns 035/0 لاثر متقاب

  023/0  025/0  03/0  058/0  092/0  047/0  03/0  063/0 22 اشتباه

  25/3  3  25/3  49/4  45/5  60/3  91/2  24/4  -  (%)ضريب تغييرات 
   و  :و  و ا درصد 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معنيns :غير معني دار  
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  تحت سطوح مختلف سرما) تا دهم يادداشت هفتممرحله ( pHپس آزمون هاي توكي مقدار  - 2جدول
PH7 

سطوح 
 سرما

تعداد  
ها داده

 زيرگروه

1 2 
4  9 4.7433   

3 9 4.8656   

2 9   5.8522 

1 9   5.8922 

Sig.   .772 .989   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PH9 
سطوح 
 سرما

تعداد  
ها داده

 زيرگروه

1 2 

4  9 4.6344   

3 9 4.7178   

1 9   5.9300 

2 9   5.9344 

Sig.   .786 1.000   
PH8 

سطوح 
 سرما

تعداد  
ها داده

 زيرگروه

1 2  
4  9 4.6578   

3 9 4.7656   

2 9   5.9267 

1 9   5.9406 

Sig.   .647 .999  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PH10 
سطوح 
 سرما

تعداد  
ها داده

 زيرگروه

1 2  

4  9 4.6222   

3 9 4.7056   

1 9   5.7578 

2 9   5.9100 

Sig.   .734 .257   
  .ندارند% 5زيرگروه اختالف معني داري در سطح ميانگين هاي قرار گرفته در يك:*

  درجه سانتيگراد  -12) 4و       - 8) 3   -4) 2صفر  ) 1: سطوح مختلف سرما
نشـان مـي   ) 5-4جدول ( pHيادداشت ) دوره سوم تا دهم يادداشتها(تجزيه واريانس داده هاي بدست آمده از ساير مراحل 

موجـب اخـتالف معنـي    % 1محلول نشت يـوني در سـطح    pHتلف سرما بر روي ميزان دهد كه در همه مراحل مورد نظر، سطوح مخ
مرحله ششم يادداشت تا مرحله دهم تحت فاكتور رقم كيوي نيز pH ) 1جدول (اما براساس جدول تجزيه واريانس . داري شده است

ناشي  pHنشان مي دهد كه ) 2جدول ( pH مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف سرما بر  .دهد اختالف معني دار نشان مي% 5در سطح 
) درجـه سـانتيگراد   -4و  0(درجه سانتيگراد در يك زيرگروه و اثر دو سطح ديگر سرما  -12و  -8از اثر دو سطح برودت شديد يعني 

   .در زيرگروه دوم قرار گرفته اند
   كلي گيري نتيجه

 pHبا افزايش تنش سرما در جوانه هاي راكد درخت كيوي، ميزان  براساس نتايج بدست آمده از اين آزمايش مي توان اظهار داشت كه
نيز در  ECپارامتر  pHالبته براي ارزيابي ارقام مقاوم به سرما بايد عالوه بر . در محلول نشت يافته از نمونه ها كاهش پيدا مي كند

  .محلول نشت يافته مورد ارزيابي قرار گرفته و شاخص آسيب سرما بدست آيد
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Abstract: 
Kiwifruit is one of sub-tropical fruits which is more resistant to chilling than Citrus. In this 
experiment, kiwi fruit dormant buds were studied for cold resistance via electerolyte leakage test. 
This experiment carried out on 3 important commercial Kiwifruit Cultivars include female 
Hayward; Abbott and Matoa. The first factor was 3 Kiwifruit cultivars that included female 
Hayward; Abbott; and male Hayward (Matoa) and the second factor was 4 levels of chilling 
[including: 0 , - 4, -8 and -12 º C). After applying cold, the rate of pH were measured in leakage 
solution. Based on the results, the effect of different levels of chilling was significant on pH of 
electrolyte leakage solution in 1% level. While simple effect of cultivar was not significant on pH. 
 
Keywords: kiwifruit, chilling injury, electrolyte leakage, pH 


