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 رفوتاهی انرفم رد کیویدمرییت گل و میوه

  مقدمه

 کشت به ایران وارد شده و 1431 سال در بار اولین برای (Actinidia deliciosa) فروت گوشت سبز ارقام کیوی

 .A) زرد گوشت فروت کیوی ژنوتیپ کشت اخیر، سال چند شد. در شروع 1431 سال در رقم هایوارد تجاری

chinensis) و  گیالن مازندران، استان سه در میوه این حاضر درحال. واقع شد مورد توجه کیوی تولیدکنندگان بین در

 کشت زیر سطح. شود مي افزوده آن سطح بر ساله هر و شده کشت مناسب اراضي و خزر دریای حاشیه گلستان در

 در کیلوگرم 01115 و تن 450304 ترتیب به عملکرد و تولید میزان و هکتار 11714 ایران در 1433 سال در کیوی

 (.1) است شده گزارش هکتار

  

( Bهای طبیعي ) ( و گلAهای پهن ) گل–1شکل 

 در رقم نر توموری

       ( در Bهای طبیعي ) ( و گلAهای پهن ) گل–0شکل 

 رقم ماده هایوارد

های گل  اما برخي از جوانه (17، 10ای شکل هستند ) فروت هایوارد در برش عرضي دایره طبیعي کیویهای  میوه

شوند که ارزش تجاری  پهن و بادبزن شکل تبدیل مي های نافرم های بارور، به میوه هایي از شاخه در حال نمو در گره

شوند که درصد آن بطور  ها تولید مي از این میوه فروت، هر ساله مقداری های کیوی بیشتر تاکستان(. در 10) کمي دارند

 غیرطبیعي طور به رشد اولیه مراحل در ها میوه این های ای از محلي به محل دیگر متفاوت هست. گل مالحظه قابل

توانند در مراحل اولیه تنك  بنابراین مي (.0و  1شکل ) هستند مادگي و پرچم، گلبرگ، کاسبرگ، زیادی تعداد دارای

 آوری شوند.  بندی جمع های غیرقابل بسته شوند و یا در زمان برداشت به عنوان میوه
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 اهی نیمه رگمسیریژپوهشکده رمکبات و میوه

ها و میوه های نافرم، دالیل تشکیل و  جا سعي شده است تا انواع گل با توجه به اهمیت اقتصادی این موضوع در این

 ها بحث شود.  های کنترل آن روش

 های نافرم  گل و میوهانواع 

. در رقم نر 0شکل های بادبزني و میوه 1های پهن باشد: میوه فروت دو نوع مي های نافرم در کیوی در حالت کلي میوه

های نافرم گزارش شد، اما با توجه به اهمیت  ( و ژنوتیپ طالیي گل4و  0(، ارقام ماده هایوارد )شکل 1توموری )شکل 

 های ماده حائز اهمیت است.  ها در تاک هش تشکیل این نوع گلاقتصادی میوه، کنترل و کا

 

: گل دوقلوی مشخص. B: گل دوقلوی غیر مشخص. Aشکل در رقم ماده هایوارد.  های بادبزني گل –4شکل 

Cگل سه قلو :. 

 "پهن شکل"درصد باشد، میوه ظاهری  14بین قطر بزرگ به قطر کوچك میوه بیش از اختالف نسبي  که وقتي 

(. برخي از 11ها برای صادرات نامناسب خواهند بود ) % باشد میوه00این اختالف بیش از   وقتي (.10خواهد داشت )

                                              
1. Flat fruit 

2. Fan-shaped fruit 
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 رفوتاهی انرفم رد کیویدمرییت گل و میوه

معروف هستند و عرض خیلي بیشتری نسبت به طول میوه دارند و اختالف  " 1بادبزني شکل"های   ها به میوه میوه

 (. 10% است )31نسبي بین قطر بزرگ و کوچك بیش از 

های پهن توزیع غیریکنواختي از  ها وجود دارد. ممکن است جوانه های مختلفي برای تشکیل این نوع میوه مکانیسم

شود. امکان دیگر آن است که بزرگ شدن  های مریستمي باشند که منجر به اختالف قطر تخمدان مي سلول

یوه در زمان برداشت با تعداد بذر های درحال نمو باشد. وزن م های مختلف تخمدان براساس توزیع تخمك قسمت

های  تر میوه، تعداد بذر بیشتری نسبت به برچه های قسمت پهن های پهن در برچه (. میوه15همبستگي مثبت دارد )

 . (3تر دارند ) قسمت نازک

عرضي  ها، گل انتهایي در برش شوند. بعد از آغازیدن براکته های زایشي پهن و بزرگ تولید مي میوه پهن از مریستم

دهد.  های زایشي را در یك حلقه بیضوی تولید کرده و تخمدان پهن تشکیل مي ماند و کل اندام به شکل بیضي باقي مي

های پهن تعداد برچه و بافت فرابر بیشتری از  کند. میوه روند رشد و نمو تخمدان از پیدایش تا بلوغ میوه تغییر نمي

های مختلف طویل شدن  تواند به طرح شود و مي ها مربوط نمي یوه به این(، اما شکل م3های طبیعي دارند )شکل  میوه

 (.13) ارتباط داشته باشد 0ها در نواحي معیني از هسته مرکزی سلول

  

 طبیعي )سمت راست( و تخمدان پهن )سمت چپ( در رقم ماده هایوارد  برش عرضي تخمدان – 3شکل 

 

                                              
1 . Fasciated & fan Shaped fruit 

2 . Central core 
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 اهی نیمه رگمسیریژپوهشکده رمکبات و میوه

(، با یك گل انتهایي و دو گل جانبي، 1با انشعابات متقابل )دایکازیوم یك گل آذین با سه گل بصورت گرزنهایوارد 

شود که منجر به نمو  ها متوقف مي های جانبي قبل از آغازیدن گلبرگ دهد. معموالً در این رقم رشد گل تشکیل مي

ل کرده و گل آذیني های جانبي نمو خود را کام ها، گل (. با این حال، برخي سال15گردد ) یك میوه در گل انتهایي مي

 (.4های جانبي اغلب کوچك بوده و ارزش تجاری خیلي کمي دارند ) گل  میوهدهند.  با دو یا سه گل تشکیل مي

 شود. آذین تشکیل مي های گل گل انتهایي با یك یا دو تا از گل 0های زایشي های بادبزني شکل از امتزاج اندام میوه

های پهن خواهد بود  ها در میوه یجه آن ایجاد درجات مختلفي از پیوستگي بافتزمان فرآیند امتزاج متفاوت است که نت

های  ها ممکن است اتفاق بیافتد. گل ها تا پس از آغازیدن پرچم ها قبل از آغازیدن کاسبرگ (. ترکیب بافت0)شکل 

تر هستند و تعداد  کل بزرگهای بادبزني ش گل هستند. میوه های زایشي بیشتری دارند و دارای یك دم اندام 4فشرده بهم

 (.13های پهن دارند. ) های طبیعي و میوه برچه، بافت فرابر و مغز بیشتری از میوه

  

 باد بزني شکل رقم ماده هایوارد  های میوههای مختلف در  پیوستگي -0شکل 

                                              
1 . Dicasium 

2 . Postgenital fusion 

3 . Fasciated flower 
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 رفوتاهی انرفم رد کیویدمرییت گل و میوه

 های نافرم  دالیل تشکیل گل و میوه

های غیر طبیعي ممکن است به علت دماهای پایین  گلهای هایوارد یك صفت ژنتیکي است که  پهن شدن میوه

رسد که  نظر مي (. به 0ها باشد ) غذایي مانند ساکاروز و هورمون ها، یا رقابت برای ذخایر مواد قبل از شکفتن جوانه

نمو شکل از گل نابجا  های بادبزني میوه (.10، 10شود ) های پهن در اوایل نمو مریستم زایشي تشکیل مي ساختار میوه

ای، با میوه  های سه میوه تشکیل مکرر خوشه .(15شود ) های انتهایي و جانبي حاصل مي کنند که از ترکیب گل مي

های  نافرم و فشرده انتهایي و میوه پهن یا طبیعي جانبي، با این تئوری مخالف است. بنابراین دلیل اصلي تشکیل میوه

 نافرم هنوز ناشناخته است.

درصد  14فروت ممکن است  های نافرم وجود دارد. در تاکستان کیوی مورد درصد میوه های متنوعي در گزارش

های ترکیه درصد  (، در ارزیابي انجام شده از تاکستان3درصد میوه بادبزني شکل باشند ) 00( و 10ها پهن ) میوه

های پرمحصول بیشتر از  های نافرم در سال درصد میوه(. 7% گزارش داشتند )03تا  4های غیرطبیعي را بین  میوه

های بادبزني شکل در یك تاکستان در شهرستان آستارا نشان داد که  ساله میوه 4بار است. در بررسي  های کم سال

 (. 0های پرمحصول متغیر بود ) درصد در سال 41/3های کم محصول تا  درصد در سال 00/1ها از  میزان آن

بارده  به شاخه یکساله  1بارده ای به شاخساره دیگر، از شاخه یکساله  ههای نافرم تولید شده، از شاخسار تعداد میوه

های نافرم روی  کلي میوه تواند متفاوت باشد. بطور های مختلف مي دیگر و همچنین از تاکي به تاک دیگر در سال

های  ید کننده میوههای تول ها روی شاخه (. در میان تك تك میوه3، 1شود ) های پررشد زیاد تشکیل مي ها و تاک شاخه

های پهن و نافرم در پایین شاخه،  نافرم، گرایش به تدریجي شدن در اندازه و درجه نافرمي وجود دارد بطوریکه میوه

 های طبیعي شکل در انتهای شاخه قرار دارند.  های نسبتاً پهن بعد از آن، و میوه میوه

های غیرطبیعي وجود  شاخه در تشکیل میوه های ضد و نقیضي در مورد مدیریت هرس زمستانه و طول گزارش

های یکساله بلندتر بیشتر از  های نافرم روی شاخه ( گزارش کردند که تعداد میوه1331(. ولز و همکاران )13، 1دارد )

یکساله با   ها در شاخه های غیرطبیعي به کل جوانه جوانه  (. نسبت13تر بود ) های یکساله کوتاه ها روی شاخه تعداد آن

درصد گزارش  14  یکساله با دوازده جوانه  درصد و در شاخه 11یکساله با شش جوانه   درصد، در شاخه 0/3ه جوانه س

                                              
1. Cane 
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 اهی نیمه رگمسیریژپوهشکده رمکبات و میوه

جوانه در هر شاخه یکساله(  13و  1، 3( برای بررسي اثر شدت هرس زمستانه )1شد. در حالیکه در پژوهش دیگر )

 داری در تشکیل آنها مشاهده نشد. ش معنيفروت هایوارد، کاه های پهن و دوقلوی کیوی جهت کنترل میوه

 های نافرم کنترل گل و میوه های روش

 شود: (، دو راه برای کنترل آن پیشنهاد مي13، 1، 3های انجام شده )  با این حال، با توجه به نتایج آزمایش

کنترل قدرت کنند، لذا  تر تعداد میوه غیرطبیعي بیشتری تولید مي از آنجایي که درختان پررشد و قوی -1

ها موثر  درخت با استفاده از هرس صحیح و تغذیه و آبیاری بهینه، ممکن است در کاهش این نوع نافرمي میوه

 باشد.

(، 3تشخیص هستند ) های نافرم و فشرده قبل از گلدهي قابل های تولیدشونده میوه به علت اینکه گل -0

های خیلي کوچك اندکي بعد از  ها، یا بصورت میوه شدن گلها را قبل یا بعد از باز  برخي پرورش دهندگان این گل

دهندگان به عنوان تنك میوه معروف است، اما آیا حذف  کنند. این کار توسط بیشتر پرورش تشکیل میوه حذف مي

های باقي مانده روی تاک مفید باشد که در این مورد  تواند در اندازه میوه های نافرم مي مقدار کمي از این میوه

 شود. ضیحاتي ارائه ميتو

 گل و غنچه تنک

 که فروت کیوی های گل. افتد مي اتفاق بندرت فروت کیوی در است طبیعي امری دیگر گیاهان در که میوه ریزش

 روی باشند داشته ضعیف افشاني گرده که هایي میوه حتي کنند، مي ریزش ندرت به باشند یافته نمو کامل طور به

 های گل تعداد به فروت کیوی باردهي توانایي بنابراین. شد خواهند تبدیل کوچك های میوه به و مانده باقي درخت

 با محصول بار و بوده زیاد خیلي گلدهي سردتر های زمستان با مناطقي در وجود این با. دارد بستگي شده تولید

 کند مي منظم را سالیانه دهي میوه گل، و غنچه تنك(. 3)شود  مي تنظیم شده تشکیل میوه تعداد یا گل تعداد کاهش

 نسبت باردهنده شاخساره روی فروت کیوی گل و غنچه تنك. دهد را افزایش مي محصول پسندی بازار و میوه اندازه و

 طور به ایران شمال در زمان این. است غنچه مرحله آن، اجرای زمان بهترین. دارد بیشتری کارایي میوه تنك به

 میزان شود سعي باید شود، حاصل تر کیفیت با و تر درشت های میوه که این برای. است اردیبهشت دهه سوم در معمول
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 رفوتاهی انرفم رد کیویدمرییت گل و میوه

 05-00 حدود میزان این. باشد داشته تناسب ها میوه نگهداری و پرورش برای آن توانایي میزان با تاک روی های گل

 برای. شود مي ها گل کردن تنك به اقدام حد، از بیش گلدهي صورت در بنابراین. است تاج از مربع متر در میوه عدد

 تولید پهن های میوه معموالً که شاخه پایین های شکوفه است بهتر. کنند مي حذف را نافرم های گل ابتدا کار این

 . شوند حذف نیز کنند مي

 های گل بیشتر زمان این در اینکه علت به شود، انجام( گل تنك) گل های غنچه شدن باز از قبل تواند مي تنك

 تنك با مقایسه در که است داده نشان تحقیقات وجود این با. شوند حذف و تشخیص آساني به تواند مي نافرم

 است، این ها گل شدن باز از قبل تنك در دیگر مشکل. ندارد ها میوه اندازه در داری معني افزایش گل تنك ها، چه میوه

 خواهد تولید بزرگ میوه که هایي آن از کنند تولید کوچك های میوه برداشت زمان در شده مقدر که گلي های جوانه

 زمان، این در. نیست تشخیص قابل گلدهي از بعد هفته چند تا ها میوه اندازه دقیق اختالف. نیستند تشخیص قابل کرد

 .ماند خواهد باقي همچنان برداشت زمان تا ها میوه اندازه در ظاهری های اختالف اساساً

 میوه تنک

 بار کاهش آن نتیجه. شود مي انجام خوری تازه های بهبود کمیت و کیفیت میوه برای که فرآیندی است میوه تنك

 نافرم های میوه میوه، زمان تنك در. است بازار قبول قابل اندازه حداقل به باقیمانده های میوه اندازه رساندن و محصول

فروت،  کیوی میوه تنك بودن اقتصادی مورد شوند. در مي حذف نیستند، بازارپسند برداشت موقع در که دیده آسیب و

 دو نکته باید مد نظر قرار گیرد:

 در صورت عدم انجام شود نیاز برای تنك میوه کاهش خواهد یافت. عموماً مناسب خواب هرس فصل اگر در .1

 بازار برای قبول قابل اندازه حداقل به ها افشاني مناسب و عدم وجود تنش ها تحت شرایط گرده میوه میوه، بیشتر تنك

 .رسید خواهند

 تحت را باقیمانده های میوه رشد اندکي فقط های پرمحصول در سال میوه تنك که است داده نشان تحقیقات .0

 بزرگ های میوه اینکه مگر نخواهد بود، جبران تعداد میوه قابل طریق از عملکرد بنابراین کاهش. دهد مي قرار تاثیر

 . به فروش برسند کوچك های میوه از تر گران خیلي
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 اهی نیمه رگمسیریژپوهشکده رمکبات و میوه

 گیری کلی نتیجه

های پهن و نافرم از مرحله جدا  های طبیعي هرس گل با توجه به مطالب مذکور، برای افزایش کمیت و کیفیت میوه

 و دیده آسیب یا چسبیده هم به های بعد، میوه ها انجام شود. در مراحل ها تا قبل از باز شدن آن غنچه  شدن کاسبرگ

ای  )مرحله ها گلبرگ ریزش از بعد سوم هفته ها در چه هرس میوه. شوند  حذف سالم های میوه از تعدادی لزوم صورت در

 های میوه رساندن برای که است ذکر قابل .درصد اندازه نهایي خود هستند( انجام گردد 45تا  15ها در حدود  که میوه

 .باشد مي موثر افشاني گرده و خوب مدیریت به نیاز مناسب، اندازه به درخت روی باقیمانده

 بندی بسته وسایل بزرگ، و کوچك های میوه نسبي ارزش محصول، میزان میوه، تنك به اقدام از در ضمن، قبل

 باید بررسي شوند. ماهر کارگران بودن دسترس قابل ها و هزینه شده، بندی طبقه های میوه

  منابع

 و اطالعات فناوری مرکز اقتصادی و ریزی برنامه معاونت .1433. کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی آمارنامه .1

 . تهران ارتباطات،
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