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 کاهش ضایعات میوه کیوی رقم هایوارد در مرحله پس از برداشت

 

  *علی شیری محمّد

 

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان باغبانی، علوم تحقیقات مؤسسه گرمسیری،نیمه هایمیوه و مرکبات پژوهشکده استادیار

 ایران رامسر، کشاورزی،

 

 چکیده

برا   ،دلیر  ارزش غریایی زیراد آن، توسرشه یشرمدیری داسرته اسرین در عری   رال         های اخیر، تولید و مصرر  میروه کیروی بره    در سال

اسرین بارابرای ، تولیدکااردگان     سرده  مواجره نیر   هرایی  انبرارداری، ارادرات آن برا محردودیی     طری توجه به ماندگاری پایی  میروه در  

ای از عوامر  .بر  و   باید با سرااخی و مردیریی عوامر  مفتلرا، ارایشات پرر از برداسری میروه را بره  ردا.  برسرانادن م موعره            

زمران برداسری، نحروه     بره تروان  تأثیرگیارنردن از عوامر  م رس پرر از برداسری مری       کیروی  ماندگاری میوهو پر از برداسی بر کیفیی 

کرردن، دمرای انبرار،  فر  آس و سرفتی بارری جبررای جلروگیری از کراهش وزنت، میر ان ترافر            خار  و نق  میوه، پیشاحیح  م  

درارد رسرید، برداسری     5/6ن میوه کیروی ر.رس هرایوارد بایرد زمرانی کره میر ان مرواد جامرد محلرول کر  بره             اساره کردو تولید اتیل  

ای مکرانیکی محصرول را کراهش دهردن .بر  از  مر  و نقر  یرا انبرار در          هر توانرد آسریب  سودن انتفاس وسیله  م  و نق  مااسب مری 

دیرده .بر  از انبرارداری بایرد     هرای آلروده و آسریب   بدیرردن میروه   کیروی هرای  توانرد دمرای براا را از میروه    کردن میخا سردخانه، پیش

انرد میر ان ترافر و تولیرد     تودرارد مری   05الری   09 ی  سوندن ند داری میوه در دمرای ارفر درجره سلسریور و رطوبری نسربی       

از کرراهش وزن، کرراهش سررفتی باررری و پوسرریدگی میرروه  و اترریل  را کرراهش دهرردن همدارری ، در ایرر  سرررایظ آس میرروه  فرر  سررده 

سودن در ن ایی، رعایی و کاتررل تر  تر  ایر  مروارد برا در نترر گرررت  اثررات برهمکاشری آن را، ترا جرایی              جلوگیری مینی  کیوی 

 انبارداری سودن  طیتواند باعث کاهش اایشات میوه کیوی در ییر باسد، میپکه برای باغدار امکان

 کردن،  م  و نق ، کیویخا بادی، پیشانبارداری سرد، برداسی، بستهواژگان کلیدی: 
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 هئلمس بیان

میوه کیوی، رسد یشمدیری داسته اسین در کشور ما نی  در دهه اخیر، های اخیر، تقااای ج انی برای مصر  در سال

رراً ت ربی و بدون در نترگررت  عوام  مؤثر بر  ف  کیفیی میوه، ا طورتولید کیوی ار ایش یارته اسین متأسفانه کشاورزان به

آوری پایی  برای باغدار، باعث کاادن ای  امر عالوه بر سوددر ج ی ار ایش کمیی و رروش سردرختی محصول خود ا.دام می

های تولیدی در سایر کشورها سده اسین های تولیدی در داخ  کشور با میوهپییری میوهماندگاری کس محصول و عدم ر.ابی

درادی میوه کیوی مؤثر باسدن  09-09تواند در کاهش اایشات رعایی برخی نکات در مرا   برداسی و پر از برداسی می

ی ان های کیوی رسیده با مکیوی به بلوا میوه در زمان برداسی، مرتبظ اسین همدای ، تمای  به مصر  میوه عمر انباری میوه

سدن باری، سدت های مکانیکی میوه در  ی  برداسی و  م  و نق ، سرعی نرممواد جامد محلول باال بیشتر اسین آسیب

جایی، تن در ای  مقاله راهکارهای مااسب در برداسی، جابه4001، دهد جسیریتافر و تولید اتیل  را در میوه کیوی ار ایش می

 کردن آن ارائه سده اسین خا بادی و ند داری محصول کیوی و نی  پیشبسته

 

 معرفی دستورالعمل

 جایی میوه کیویبرداشت و جابه

.رار گیردن  بایسی مورد توجهپر از برداسی  آندر تشیی  کیفیی  کیوی از جمله خصوایاتی اسی که سفتی باری میوه      

تن اگر میوه کیوی 4001جسیری،  کادرا تشیی  میکیوی، زمان ند داری و .ابلیی عراه به بازار آن  میوه سدن باریسرعی نرم

که  هاییتری خواهد داسی، ولی پر از دوره طوالنی انبارمانی در مقایسه با میوهر.س هایوراد زود برداسی سود، باری سفی

  ها نی  خطر یفبادان زمستانه را ار ایش سودن از طر  دیدر، برداسی دیرهادام میوهمی اند، زودتر نرمدیرتر برداسی سده

دهدن باابرای ، میوه کیوی را بایسی در زمان مااسب برداسی کردن دو ویژگی سفتی باری و دراد ک  مواد جامد محلول در می

مؤثر هستادن در سرایظ ا.لیمی مرک  استان مازندران، برداسی مااسب برای میوه کیوی ر.س هایوارد  تشیی  زمان برداسی محصول

 متر مربع باسدن کیلوگرم بر سانتی 8تا  7و می ان سفتی باری میوه بی   5/6زمانی اسی که دراد ک  مواد جامد محلول،  دا.  

جایی و  م  و نق  اسین هرگونه آسیب مکانیکی، ا   برداسی، جابهمورد دیدر، آسیب مکانیکی وارده به میوه کیوی در طی مر

کادن یای  محصولی در طول انبارداری به سرعی دیار زوال سده تفریب و رسیدن و پیری میوه را تسریع می غشاء سلولی را 

دیده، ارگران باید آموزشکرودن برداسی میوه کیوی باید با روش دستی و با ا تیاط کام  در ابح اورت گیردن و از بی  می

اسی سودن در هادام بردتا از ای اد ادمه به پوسی میوه جلوگیری  ،دسی داسته باساده کش نرم نفی بها کوتاه و دسیناخ 

سده استفاده سودن پر از ییدن میوه نباید آن را در سبدها پرتاس کردن استفاده از میوه کیوی ب تر اسی از .یدی تی  ادعفونی

تن برای  م  و نق  میوه کیوی 4تواند تا  د زیادی از ادمات وارده به میوه جلوگیری کاد جسک  .اب   م ، می هایکیا

حیح وسیله دهادن انتفاس اها ا تمال سائیدگی میوه را کاهش میبادیهای اولیه مااسب استفاده کردن ای  بستهبادیباید از بسته

 تن0یشات پر از برداسی میوه کیوی اسی جسک  های کاهش اا م  و نق  نی  یکی از راه
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 ای از سبدهای کیفی قابل حمل و قیچی مخصوص چیدن میوه کیوینمونه -1شکل 

 

 

 ای از حمل و نقل مناسب میوه کیوینمونه -2شکل 

 

 کردنخنکپیش

سده، .ب  از  م  و نق  یا ند داری های تازه برداسیکردن عبارت اسی از  ی  سریع دمای م رعه یا باا از میوهخا پیش

های کیوی رسدن میوهررازگرای خاص اسی که تافر آن در مرا   آخر رسیدن به اوج خود می در سردخانهن کیوی ی  میوه

که در طول انبارداری سرد دارای تافر کمتری هستاد، از سفتی باالتری برخوردار بوده و کیفیی خود را در طول دوره انبارداری 

کردن در کاهش رشالیی آن یمی و تافر میوه کیوی مؤثر خا تن پیشa 0946و همکاران،  4کااد جسیریسطح باالیی  ف  می در

سود جسیری، ت می0دادن آس آن اسی که سبب یروکیدگی میوه جسک اسین یکی از عوام  االی اایشات میوه کیوی، از دسی

دادن رطوبی و آسیب دن و پوسیدگی میوه در طی دوره ند داری، از دسیکردن، عالوه بر کاهش روند رسیخا تن پیش4001

 تن0998و همکاران،  0دهد ججیابه سک  ظاهری میوه را نی  کاهش می

                                                           
1Shiri 
2Jia 
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 داده( کیوی رقم هایوارد میوه سالم و چروکیده )آب از دست -3شکل 

 

-پیش     های تن روش1از برداسی خا  کرد جسک  برای ار ایش زمان ماندگاری میوه کیوی بایسی آن را بالرااله پر       

رای اسین بسام  استفاده از هوای سرد، آس سرد، تبفیر آس از محصول تحی خالء، یا ترکیبی از هوای سرد و آس  کردنخا 

ها اتور، جشبهمسودن برای ای  کردن میوه کیوی، اکثراً از هوای سرد با دمای ن دی  به افر درجه سلسیور استفاده میخا پیش

پییر باسدن ها باید طوری طرا ی سوند که جریان هوای سرد در داخ  آن ا و تمار  داکثری با سطح میوه امکانیا پالی

ها و نی  روی یکدیدر .رار داده سوند تا جریان هوای سرد به را تی بی  آن ا ای کاار هس در ردیاگونهها باید بههمدای ، جشبه

ن کردکردن باید جریان هوای مداوم، با سرعی و دمای مشفص را در مدت زمان مشی  برای خا خا ات پیشعبور کادن ت  ی 

 به کیفیی محصول، دمای اولیه محصول و نوع ت  ی ات بستدی داردن کردن زمان خا محصول رراهس کاادن 

 

 نگهداری کیوی در سردخانه

ی دادن رطوبی، رسیدگداردن با ار ایش دما، تولید اتیل ، تافر میوه، از دسیسدن میوه کیوی نقش دما در رسیدن و نرم      

تن 0940و همکاران،  0سود جکریسوستوسدگی زودتر میوه کیوی مییابدن باابرای ، ار ایش دما سبب نرممیوه و رساد آن ار ایش می

تن b 0946        اسی نی  بستدی دارد جسیری و همکاران، کیوی به ر.س و بلوا میوه در زمان برد البته می ان تولید اتیل  در میوه

 برای ند داری میوه کیوی در سردخانه باید موارد زیر را مورد توجه .رار داد:

های مربوط به باا از سطح میوه برداسته ها و زائدهبرگ ،ذرات کوی .ب  از .راردادن محصول کیوی در سرخانه، بایسی  -

 نسوند

 زده، بدسک ، نارردیده، آریهای آسیبمیوه بادی سوندندرجهجداسازی و ها، .ب  از .رارگررت  داخ  جشبه های کیویمیوه -

بادی درجهمشموالً بر اسار وزن و اندازه  های کیوین میوههای سالس جداسازی سونددار، باید توسظ ارراد م رس از میوهو ل 

ز ا محصولبرای اا ب  ،باسادن ای  مورد مشفصی داسته مکانهای ند داری ل در سا بایدسده بادیهای درجهمیوه سوندنمی

 م س اسیننتر بازاریابی و هس برای مسئول سردخانه از نتر نحوه خروج کاال 

 

                                                           
3Crisosto 
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 کردن میوه کیویخنکتجهیزات قابل حمل برای پیش -4شکل 

 

ساعی در رضای  18های ند داری بایسی سوندن سال عفونی اد ،های ند داری در سردخانه بایستی .ب  از ورود میوهسال  -

 نسپر به مدت ی  هفته هوادهی سوندو های م از .رار گررته کشبسته تحی عم  ادعفونی با .ارچ

سودن متر استفاده سانتی 09  داکثرپالستیکی با ارتفاع  سبدهایبایستی از گیاری، میوه کیوی ج ی سردخانهبادی ستهبرای ب -

کردن سپر سبدها را  دا.   ادعفونی دراد 5کیوی، با محلول سدیس هیپوکلرید در غلتی  از .راردادن میوه .ب باید سبدها را 

 داخ  هوایبا تشداد و اندازه مااسب باساد تا مااری ساعی در مشرض هوا .رار دادن سبدهای پالستیکی بایسی دارای  18به مدت 

در هر تن 5  شود جسکه میوه آسیب وارد نداسته باساد تا ببرآمدگی تی  داسته باسدن سبدها نباید داخ  سبدها جریان سردخانه 

ی داخ  کیوهای میوهپیداندن جلوگیری سودن  هامیوهسدن له تا از  داکثر دو ردیا میوه روی هس ییده سودسبد ب تر اسی که 

 مؤثر اسین  و جلوگیری از پالسیدگی آن  ف  رطوبی میوه دربادی، اتیل  .ب  از بستههای پلیور.ه

درادت،  09-05رطوبی نسبی باال ج، سلسیورسرایظ مااسب برای ند داری میوه کیوی در سردخانه، دمای افر درجه  -

اکسید دراد باعث بدطشمی و کرب  دی 4دراد اسین باید توجه کرد که اکسیژن کمتر از  5اکسید دراد و کرب  دی 0اکسیژن 

دهی آس، کاهش وزن، سودن در ای   الی می ان از دسیدراد سبب رروپاسی درونی گوسی میوه کیوی می 7باالی کرب  

گرددن انبار یا سردخانه ند داری کیوی باید کامالً عایق بوده و امکان طور مؤثری کاترل میسدن باری میوه بهپوسیدگی و نرم

 ای و کاترلی مااسب برای  ف  دما و اید دارای ت  ی ات ت ویهورود آرات به آن  دا.  باسدن انبار ند داری ب
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 اکسید، اتیل ت در سردخانه نی  اورتجاکسیژن، کرب  دی رطوبی نسبی هوا باسدن در اورت امکان، کاترل د.یق می ان گازها

 تن6گیرد جسک  

 

                    
 

         
 

 برای نگهداری میوه کیوی در سردخانهها و سبدهای مناسب بندیبسته -5شکل 
 

 بندی(توصیه ترویجی )جمع

کیوی  برای اادرات ماتس و پایدار میوه کیوی به بازارهای ج انی و نی  عراه محصول به بازار داخلی،  ف  کیفیی میوه      

گاری از عوام  مؤثر بر کیفیی و ماندتولیدی در  د ب یاه، از اهمیی زیادی برخوردار اسین باابرای ، سااسایی و مدیریی هر ی  

میوه کیوی در طی انبارداری بسیار اروری اسین در ای  راستا، باید میوه کیوی ر.س هایوارد را در زمان مااسب با دراد ک  

متر مربع برداسی کردن محصول کیلوگرم بر سانتی 8تا  7دراد و می ان سفتی باری میوه بی   5/6مواد جامد محلول  دا.  

سودن همدای ، محصول کیوی با  خا در دمای افر درجه سلسیور گیاری، با هوای سرد یوی ب تر اسی .ب  از سردخانهک

بادی میوه کیوی و .راردادن آن در سبدهای پالستیکی وسیله  م  و نق  مااسب به سردخانه انتقال داده سودن جداسازی و درجه

مااسب، در کاهش رساد، ار ایش زمان ماندگاری و  ف  کیفیی محصول در طی ند داری در سردخانه مؤثر اسین در سردخانه 

اری، دراد ند داری کردن در ای  سرایظ ند د 09-05دمای افر درجه سلسیور و رطوبی نسبی نی  میوه کیوی را بایستی در 

دگی سمی ان تافر میوه و تولید اتیل  کس سده و در ن ایی، سبب  ف  آس میوه در  د ب یاه و جلوگیری از کاهش وزن، نرم

 سودن باری و پوسیدگی میوه می
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 سردخانه مناسب برای نگهداری میوه کیوی و نحوه چیدن سبدها داخل سردخانه -6شکل 
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