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فصل اول
 مقدمه و کلیات





تاریخچه پرورش کیوی فروت در جهان و ایران

و نیمهگرمســیری میوههــای از یکــی کیویفــروت
بومــیشــمالشــرقیهندوســتانوجنــوبچیــناســتو
Actinidiachinensisــه ــهگون ــقب ــاریآنمتعل ــواعتج ان
ــنمحصــولدرآســیای ــیای هســتند.گســترشجغرافیای
ــق ــیازمناط ــتودربخشهای ــیعاس ــیاروس ــرقیبس ش
گرمســیری)ماننــدجــاوه(تــانواحــیمعتــدلسردســیری
ــل ــمالی)ازقبی ــهش ــا50درج ــیت ــایجغرافیای عرضه
ــا ــروتت ــنوشــرقســیبری(پراکندگــیدارد.کیویف ژاپ
آغــازقــرنبیســتمگیاهــیوحشــیبــهحســابمیآمــدکه
ــد. ــرفمیکردن ــناختندومص ــاآنرامیش ــطچینیه فق
ــذرکیویفــروت درابتــدایقــرنبیســتم)ســال1904(ب
ــارج ــنخ ــهایفرانســویازکشــورچی ــارراهب ــنب رااولی
کــردوباغــداریبــهنــامالکســاندرآلیســوندرنیوزیلندآن
راکاشــتودرســال1910اولیــنمحصــولآندرخــارجاز
چیــنتولیــدشــد.احــداثاولیــنبــاغتجــاریکیویفــروت
ــهاوایــلدهــه1930اســت.اقبــال درنیوزیلنــدمربــوطب
ــهمصــرفایــنمحصــولباعــثشــدازحــدود عمومــیب
ســال1970تولیــدتجــاریآندرســایرکشــورهاازجملــه
آمریــکا،ژاپــنوفرانســهنیــزآغــازشــود.درســال1347



فصل اول/ مقدمه و کلیات 12

یکــیازباغــدارانشــمالایــرانبــهنــاماصغــرپناهــییــک
نهــالازرقــمزودرسوپرمحصــولآلیســونرابــههمــراه
یــکنهــالنــرازرقــمماتــوآازکشــورفرانســهواردایــران

کــردودرمنطقــهدریاپشــتهرامســرکشــتکــرد.

ــت ــال1350برداش ــمدرس ــنرق ــولای ــنمحص اولی
شــدوبررســیهایمقدماتــیمیوههــایتولیــدیبــه
ــیدر ــسابراهیم ــریرایون ــایاقلیمپذی ــراهآزمونه هم
ایســتگاهتحقیقــاتکشــاورزیرامســرآغــازکــرد.بــاتوجــه
ــتان ــدیدزمس ــرمایش ــهس ــروتب ــتکیویف ــهمقاوم ب
1350کــهبــرودتهــوابــرایمــدت27روزبیــنمنفــی
ــودو ــانب ــانتیگراددرنوس ــهس ــی7/5درج ــامنف 0/5ت
ــهمرکبــاتشــمالکشــورواردآورد، خســارتســنگینیب
ــار ــاملچه ــاهش ــنگی ــریازای ــاریدیگ ــایتج رقمه
ــی ــوومانت ــوت،برون ــوارد،اَب ــامیهای ــهاس ــادهب ــمم رق
همــراهبــادورقــمنــربــهنامهــایتومــوریوماتــوآطــی
ســالهای1356و1357ازطریــقمؤسســهتحقیقــات
اصــالحوتهیــهنهــالوبــذرازکشــورهایفرانســهوایتالیــا
واردکشــورشــدوبررســیهایاولیــهدرزمینــهوضعیــت
ــاورزی ــاتکش ــتگاهتحقیق ــامدرایس ــنارق ــیای بارده
ــرو ــالهای1362و1363تکثی ــد.درس ــروعش ــرش رامس
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ــروت ــیکیویف ــامواردات ــدیارق ــایپیون ــعنهاله توزی
ــتگاه ــئوالنایس ــطمس ــدرانتوس ــتانمازن ــطحاس درس
ــال1366 ــد.درس ــازش ــرآغ ــاورزیرامس ــاتکش تحقیق
ــدف ــاه ــویکاران«ب ــورایکی ــوان»ش ــاعن تشــکیالتیب
و کمیــت افزایــش بــرای الزم هماهنگیهــای ایجــاد
بهبــودکیفیــتمحصــولکیویفــروتوهمچنیــنایجــاد
ــیو ــایخارج ــهبازاره ــولب ــهمحص ــرایعرض ــهب زمین
ــاری ــدتج ــال1367تولی ــد.ازس ــذاریش ــیپایهگ داخل
ــق ــیعازمناط ــدودهایوس ــجدرمح ــروتبهتدری کیویف
ســاحلیدریــایخــزر،ازآســتاراتــاگــرگان،آغــازشــدو

ــت. ــریگرف ــقبیشت ــولرون ــنمحص ــدای تولی

مشخصات گیاه شناسی کیوی فروت

از نیمهگرمســیری تاکهــای از یکــی کیویفــروت
ــه ــتک ــسActinidiaاس ــوادهActinidiaceaeوجن خان
ــهو21رقــمتجــاریراشــاملمیشــود. بیــشاز50گون
اغلــبگونههــایجنــسActinidiaمیــوهخوراکــیدارنــد،
ــاوت ــممتف ــاه ــفب ــایمختل ــیارزشتجــاریگونهه ول
اســت.وزنمیــوهبرحســبگونــهازپایینتــرازیــکگــرم
تــا )A. cylindrica یــا A. rubricaulis گونههــای )در
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ــان ــهA. chinensis(درنوس ــرم)درگون ــراز120گ باالت
اســت)شــکل1(.

Actinidia شکل 1- تنوع بارز شکل و درشتی میوه در جنس



15اصولباغبانیدرپرورشکیویفروت

ــه ــسدوگون ــنجن ــفای ــایمختل ــنگونهه دربی
A. deliciosaوA. Chinensisارزشتجــاریبیشتــری

ــایر ــد.ازس ــدمیکنن ــتیتولی ــایدرش ــدومیوهه دارن
ــی ــایخوراک ــهمیوهه ــروتک ــروفکیویف ــایمع گونهه
A. arguta،A. kolomikta،ولــیریــزیدارنــدمیتــوانبــه
ــه ــردک ــارهک ــنA. erianthaاش A. polygamaوهمچنی

ــد ــرارنگرفتهان ــتقبالق ــورداس ــام ــزیمیوهه ــلری بهدلی
)شــکل2(.اغلــبارقــامگوشــتزردومیــوهدرشــت
حاصــل A. chinensis cv. Chinensis از کیویفــروت
گونــه دو دورگگیــری از 1923 ســال در شــدهاند.
Actinidiachinensisوالــدمــادری(بــا(Actinidia arguta

ــواعدورگایجــادشــد ــدپــدری(طیــفوســیعیازان )وال
ــای ــیرقمه ــثمعرف ــاباع ــرآنه ــواعبرت ــشان ــهگزین ک
ــده ــاریگزینشش ــامتج ــد.ازارق ــرش ــادهون ــاریم تج
میتــوانبــهرقمهــایمــادههایــوارد،برونــو،اَبــوت،
ــوآو ــرمات ــامن ــنارق ــی،آلیســون،گراســیوهمچنی مانت

ــرد)شــکل3(. ــارهک ــوریاش توم

)Actinidia deliciosa cv.‘Hayward,( هایــوارد رقــم
بهدلیــلمیوههــایدرشــتوخوشفرمــیکــهطعــمو
مــزهمطلوبــیدارنــدوکیفیــتخــودرابــرایمــدتطوالنــی
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درشــرایطســردخانهایحفــظمیکنــد،دراغلــبکشــورهای
ــیگوشــت ــمصادرات ــنرق ــدبهتری ــهنیوزیلن ــانازجمل جه
ســبزومناســببــرایصــدوربــهبازارهــایدوردســتشــناخته
میشــود.بــراســاسآمارهــایموجــود،تولیدســاالنهحــدوددو
میلیــونتــنمیــوهرقــمهایــواردنزدیــکبــهدوســومکلتولید
ارقــامتحــتکشــتکیویفــروتجهــانراتشــکیلمیدهــد.

 Actinidia شکل 2- گونه های غیرتجاری جنس

A. polygamaA. eriantha

A. argutaA. kolomikta
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سون، مانتی، هایوارد
پ(: گراسی، برونو، آلی

ت به چ
شکل 3- ارقام تجاری )از راس
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تولیــد مهــم مراکــز از کــه شــیلی و ایتالیــا در
کیویفــروتجهــانهســتند،بــهترتیــبحــدود94و85
ــوارد ــمهای ــنمحصــولرارق درصــدســطحزیرکشــتای
تشــکیلمیدهــدودرایــرانویونــانتقریبــاًتمــامباغهای
کیویفــروتمربــوطبــههمیــنرقــماســت.تنهادوکشــور
نیوزیلنــدوچیــندرموضــوعغالبیــتمطلــقرقــمهایــوارد
ــروتاســتثناءهســتند. ــامتجــاریکیویف ــایرارق ــرس ب
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فصل دوم
 رشد رویشی و زایشی





وضعیت رشد رویشی

توصیف اندام های رویشی

ــزانداراســت ــیخ ــروت).Actinidia spp(گیاه کیویف
کــهبهدلیــلماشــورهایبودنتنــهوشــاخهها،ماننــدانگــور

ــد)شــکلهای4و5(. ــهحســابمیآی ــاکب نوعــیت

شکل 4- تاک کیوی فروت با شاخه های رونده
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شکل 5- ماشوره ای بودن شاخه های کیوی فروت
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تاکهــایکیویفــروتریشــههایینســبتاًضخیــمو
گوشــتیدارنــدکــهگســترشآنهــااغلــبســطحی
اســت.عمــقنفــوذریشــههادراراضــیســبکونفوذپذیــر
تــاچهــارمتــراســت،ولــیدرزمینهــایســنگین
ــههای ــیریش ــترشجانب ــت.گس ــراس ــکمت ــری حداکث
کیویفــروتزیــاداســتومیتوانــددرفاصلــهدوتــاســه
ــای ــیتاکه ــهاصل ــرتن ــود.قط ــدهش ــهپراکن ــریتن مت
ــه ــددرمــدتعمــر50ســالهگیــاهب کیویفــروتمیتوان

ــکل6(. ــد)ش ــمبرس ــانتیمتره ــدود20س ح

شکل 6- تنه قطور یک تاک کیوی فروت
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درهــرتــاکدونــوعشاخســارهوجــوددارد.دســتهاول
ــارشــدرویشــیهســتندوگــروهدوم ــغب شــاخههاینابال
بازوهــاییکســالهایهســتندکــهرشــدرویشــیآنهــادر
ــادر ــوطآنه ــایمخل ــلشــدهوجوانهه ــلکام ــالقب س
بهــاربــهشــاخههاییحامــلبــرگوگلتبدیــلمیشــوند

)شــکل7(.

شکل 7- پیدایش شاخه های باردهنده سال جاری در ابتدای بهار از 
بازوی بالغ یک ساله
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نــوکشــاخههایجــوانوپررشــدکیویفــروتپوشــیده
ــگاســت)شــکل8(. ــبارغوانیرن ــزواغل ــایری ازپرزه
برخــیازشــاخههایباردهنــدهکــهبــهســیخک)اســپار(
ــب ــدواغل ــزیدارن ــیناچی ــدطول ــتند،رش ــروفهس مع
ــری ــهنورگی ــاجک ــیت ــشدرون ــایبخ ــوجوانهه ازنم

ــکل9(. ــوند)ش ــادمیش ــد،ایج ــریدارن کمت

شکل 8- نوک ارغوانی رنگ شاخه های علفی کیوی فروت
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شکل 9- سیخک ها )باال( و شاخه های باردهنده معمولی )پایین(
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برگهــایکیویفــروتپهــناســتوبــاموهــای
ظریفــیپوشــیدهشــدهاســتکــهموجــبجــذبفــراوان
تعــرقمیشــود و تبخیــر نــورخورشــیدوتشــدید

ــکل10(. )ش

شکل 10- برگ های بزرگ و قلبی شکل کیوی فروت
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برگهــامتنــاوبوبــهطــولحــدود7تــا13ســانتیمتر
بــادمبرگهــایبلنــدبهشــکلتخممرغــیتــاتقریبــاً
ــدهایقلبیشــکلهســتند. ــردهســتندودربخــشقاع گ
هــرتــاکبالــغحــدود20تــا30مترمربــع)4تــا5هــزار
ــنو ــهس ــتهب ــاوابس ــکلآنه ــهش ــرگداردک ــدد(ب ع
وضعیــترویشــییــازایشــیشــاخهاســت.قطــربرگهــا
میتوانــدتــا20ســانتیمترهــمبرســد.برگهــادر
اوایــلرشــدنــازکولطیــفوارغوانیرنــگهســتند،ولــی
ــان ــوندوسطحش ــرمیش ــودضخیمت ــدخ ــیدورهرش ط
حالــتچرمــیپیــدامیکنــد)شــکل11(.ســطحباالیــی
برگهــایمســنکیویفــروتســبزتیــرهاســتودر
ــطح ــود.س ــراقمیش ــیارب ــدیبس ــِبرش ــرایطمناس ش
زیریــنبرگهــاخاکســتریمتمایــلبــهســفیدبــاپرزهــای
ــتهایروی ــایبرجس ــتورگبرگه ــماس ــنومتراک روش
ــای ــددرروزه ــغمیتوان ــاکبال ــکت ــوددارد.ی آنوج
گــرمتابســتانیودرمحــلآفتابــیتــا100لیتــرآبرااز

طریــقتبخیــروتعــرقبرگــیازدســتبدهــد.
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شکل 11- برگ های جوان قرمزرنگ، ولی برگ بالغ سبز است.

الگوی رشد رویشی

آغــازفعالیــتحیاتــیورشــدریشــههایکیویفــروت
زمانــیاســتکــهدمــایخــاکبــهحــدود8تــا10درجــه
ــفند ــلاس ــااوای ــارنب ــبمق ــهاغل ــدک ــانتیگرادبرس س
ــدود20 ــاح ــتانهت ــدآس ــنح ــاازای ــشدم ــت.افزای اس
درجــهســانتیگرادرونــدصعــودیرشــدریشــهرادرپــی
دارد.افزایــشدمــایخــاکاز20درجــهســانتیگراد
ســببکاهــشودرنهایــتتوقــففعالیــتورشــدریشــه
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باعــث ریشــهها گوشــتیبودن و ســطحی میشــود.
ــهشــخمعمیــقوطوالنیشــدن ــاکب ــادت حساســیتزی
ــرای ــاخههاب ــادش ــلزی ــود.تمای ــاریمیش ــلآبی فواص
پیچیــدنبــهاجســاماطــرافمیتوانــدبــهســرپاایســتادن

ــد)شــکل12(. ــاککمــککن ت

شکل 12- پیچش شاخه های کیوی فروت به اطراف برای سرپا ایستادن

طبیعــی شــرایط در کیویفــروت رشــدی عــادت
ــددرنواحــی ــطاطــرافاســتومیتوان ــهمحی وابســتهب
ــا ــاورت ــانمج ــهدرخت ــاخههاب ــدنش ــاپیچان ــیب جنگل
ارتفــاعزیــادیرشــدکنــد،ولــیدرمناطــقآفتابــیوبدون
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ــروت ــاخههایکیویف ــدش ــهایدارد.رش ــدبوت ــمرش قی
ــا ــاخههایب ــد.درش ــدودباش ــانامح ــدودی ــدمح میتوان
رشــدمحــدود،مــرگجوانــهانتهایــیباعــثتوقــفرشــد
ــیشــاخههایگــروهدوم ــیرشــدطول ــیمیشــود؛ول طول
ــتو ــهداراس ــیادام ــهانتهای ــتجوان ــداومفعالی ــلت بهدلی
میتوانــدطــولآنهــارابــهچنــدمتــربرســاند)شــکل13(.

شکل 13- شاخه های با رشد محدود )باال( و نامحدود )پایین( در یک 
تاک کیوی فروت
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نســبتشاخســارههایبــارشــدمحــدودبــهنامحــدود
ــم ــموابســتهاســت.رق ــوعرق ــهن ــروتب ــاککیویف درت
ــی ــدرویش ــامازرش ــایرارق ــهس ــبتب ــهنس ــواردک های
ــد ــهتولی ــریب ــلبیشت ــت،تمای ــورداراس ــریبرخ کمت
ــاخهدر ــدش ــدوددارد.رش ــدمح ــارش ــارههایب شاخس
طــولبهــارواوایــلتابســتانتــداومدارد،ولــیپــسازآنو
بهدلیــلمحدویتهــایتغذیــهایناشــیازقــدرترقابتــی
زیــادمیوههــادچــارکاهــشمیشــود.احتمــالشــکوفایی
ــرای ــردرصــدب ــکصف ــارازنزدی ــدایبه ــادرابت جوانهه
ــد ــه100درص ــکب ــانزدی ــاخههات ــدهایش ــشقاع بخ
بــرایانتهــایهرسشــدهشــاخههامتغیــراســت.هرگونــه
ــیکــه ــرششــاخهدرابتــدایفصــلرشــد،یعنــیزمان ب
فعالیــتحیاتــیریشــههاآغــازشــدهاســت،باعــثخــروج
ــرفشــارریشــهایازمحــلبرشهــا شــیرهخــامتحــتتأثی
میشــودکــهبــه»اشــککیــوی«معــروفاســت)شــکل14(.

ســرعتحرکــتشــیرهخــامدرآوندهــایچوبــی
ــردر ــادومت ــکت ــرفشــارریشــهایحــدودی تحــتتأثی
ســاعتاســت.ازآنجاییکــهشــیرهخــامحــاویترکیبــات
مفیــدیشــاملنیتــروژنمعدنــیوآلــیوهمچنیــنمــواد
ــاباعــثکاهــش ــیاســت،خــروجاشــکازآونده هورمون
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ــای ــودوزردیبرگه ــیمیش ــایگیاه شــدیداندوختهه
ــان ــیدارد.زم ــیرادرپ ــدیدگلده ــشش ــوانوکاه ج
ــل ــهعوام ــوی(ب ــانشــیره)اشــککی ــانجری ــازوپای آغ
ــاکو ــتخ ــی،رطوب ــرایطآبوهوای ــدش ــیمانن مختلف
ــوی ــاناشــککی ــتگیدارد.جری ــیبس ــهانتخاب ــوعپای ن

ــد. ــولمیکش ــهط ــا8هفت ــوال6ًت معم

شکل 14- خروج شیره خام )اشک( در اثر فشار ریشه ای 
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تشریح نمو زایشی

توصیف اندام های زایشی

تمایزیابــیجوانههــایگلتقریبــاًدرمــرداداســت،
ــاهده( ــزقابلمش ــزایگل)تمای ــهاج ــکیلاولی ــیتش ول
ــای ــاریازبازوه ــلج ــاخههایفص ــدش ــارش ــانب همزم
ــکفتن ــسازش ــاهپ ــدوددوم ــاح ــت.گله ــالهاس یکس
جوانههــایرویشــیشــکوفامیشــوند.ایــنزمــاندر
اقلیــمشــمالایــرانمقــارنبــااواخــراردیبهشــتتــااوایــل
ــور ــارازمح ــروتدراواســطبه ــرداداســت.گلکیویف خ
برگهــایشــاخههایرشــدفصــلجــاریواقــعبــر
ــی ــاتکجنس ــود.گله ــادمیش ــالهایج ــاییکس بازوه
ــا ــدود140ت ــادهح ــروم ــوعگلن ــردون ــتندوه هس
ــدهو ــادهچروکی ــایم ــهدرگله ــدک ــمدارن 150پرچ
ــداماز ــرک ــکل15(.ه ــاروریهســتند)ش ــدرتب ــدق فاق
ــد ــراردارن ــیق ــایمجزای ــادهرویتاکه ــروم ــاین گله
ــرگل ــت.ه ــهاس ــیدوپای ــروتگیاه ــنکیویف وبنابرای
حــدود5روزبعــدازشــکوفاییجوانههــایزایشــیکامــل
ــفید ــرگس ــا7گلب ــبرگ،5ت ــا7کاس ــودواز3ت میش
یــاکرمرنــگوتعــدادزیــادیپرچــمبــههمــراه30تــا40
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خامــهتشــکیلشــدهاســت)شــکل16(.گلهــاینــراغلــب
ــاســهتاییوگاهــیتکــیظاهــرمیشــوندوهماننــد دوی
مادههــامادگــیدارنــد،ولــیتخمــدانآنهــاتحلیــلرفتــه
ــا ــتند،ام ــددیهس ــایمتع ــهدارایبرچهه ــتواگرچ اس

ــد. تخمــکوخامــهندارن

شکل 15- گل های نر )باال( و ماده )پایین( کیوی فروت
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شکل 16- اجزای تشکیل دهنده گل ماده کیوی فروت

گلهــایمــادهاغلــبدرشــتترازگلهــاینــر
هســتندودارایپوشــشگلبیشتــریهــمهســتند.
درشــتیگلهــایهــرشــاخهتابــعمحــلاســتقرار
ــب ــاخهاغل ــدهش ــهقاع ــکب ــاینزدی ــت:گله آنهاس
گل پوشــش و هســتند شــاخه انتهــای از بزرگتــر
بیشتــرینیــزدارنــد.گلآذیــناغلــبارقــامگــرزن
دوســویهبــایــکگلانتهایــیودوگلجانبــیبــادمــگل3

تــا4ســانتیمتریاســت)شــکل17(.

دررقــمهایــوارد،نمــوگلهــایجانبــیگلآذیــن
ــا ــمگله ــشاعظ ــنبخ ــود؛بنابرای ــفمیش ــبمتوق اغل
ــای ــادهپرچمه ــایم ــکل18(.گله ــتند)ش ــیهس تک
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بیشتــریازگلهــاینــردارنــد،ولــیبســاکآنهــافاقــد
ــرهســتند. ــرازگلهــاین گــردهاســتوپرچمهــاکوتاهت

شکل 17- گل آذین گرزن دوسویه در کیوی فروت

شکل 18- گل های منفرد رقم هایوارد 
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شــکلمیــوهدراغلــبارقــامA. chinensisاســتوانهای
ــادی ــددارایتنــوعزی ــیبرحســبرقــممیتوان اســت،ول
ــکل ــهش ــوانب ــوهمیت ــکلمی ــفش ــرایتوصی ــد.ب باش
مقطــععرضــیمیــوهوهمچنیــننســبتقطــرنــوکمیــوه
ــش ــتبخ ــهوضعی ــرهب ــدهایآنوباالخ ــشقاع ــهبخ ب
بیــرونزدهنــوکمیــوهکــهحالــتمنقارماننــدیبــهمیــوه
ــواع ــوهدران ــیمی ــشخوراک ــرد.بخ ــهک ــد،توج میده
ــی ــهیک ــمب ــبرق ــدبرحس ــروتمیتوان ــاریکیویف تج
ازســهرنــگســبز،زردیــاقرمــزباشــد.انــواعســبزســابقه
ــی ــطحجهان ــمدرس ــوزه ــدوهن ــریدارن ــدبیشت تولی
ازســایرانــواعکیویفــروتاهمیــتبیشتــریدارنــد

)شــکل19(.

شکل 19- تفاوت رنگ، مقطع عرضی و نوک میوه در سه رقم هایوارد 
)راست(، طالیی )وسط( و قرمز )چپ(
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ــهحضــورومقــدار رنــگگوشــتمیــوهکیویفــروتب
رنگدانههــایکلروفیــل،آنتوســیانینوکارتنوئیــدوابســته
برونــو، )هایــوارد، گوشتســبز تجــاری ارقــام اســت.
A. chinensis var.ابــوت،مانتــیوآلیســون(ازگونــه
ــه ــبرقمهــایگوشــتزردازگون Deliciosaهســتند.اغل

A. chinensis var. Chinensisحاصــلشــدهاند،ولــی

 A. chinensisبرخــیازآنهــادورگهــایایــنگونــهبــا
ــتیاز ــتندوگوش ــاA. erianthaهس var. Deliciosaی

ســبزروشــنتــازرددارنــد.ارقــامگوشــتقرمزکــهاخیــراً
اضافــه کیویفــروت تجــاری رقمهــای فهرســت بــه
 A. chinensisــدواز ــیدارن ــندیخوب ــدهاند،بازارپس ش
var. ChinensisوA. chinensis var. Deliciosaبــه

ــکل20(. ــد)ش ــتآمدهان دس

بخــشقرمزرنــگمیــوهدررقمهــایقرمــزکیویفــروت
تنهــامربــوطبــهقســمتمرکزیگوشــتاســت.میــوهارقام
ــبزند. ــایگوشتس ــیرینترازرقمه ــبش ــتقرمزاغل گوش
 A. chinensis,و A. chinensis cv.‘Red5, رقــم دو
ــواعتجــاریگوشــتقرمزهســتند. cv.‘Honguyang ازان

 A.پوســتمیــوهدرتمــامرقمهــایتجــاریگونــه
ــای ــواردپرزه ــلهای chinensis var. Deliciosaازقبی
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ــای ــبژنوتیپه ــیدراغل ــتادهایدارد،ول ــراوانوایس ف
A. chinensis var. Chinensisموهــایظریــفونرمــی

ــوســطحمیــوهراپوشــاندهاســت)شــکل21( مشــابههل
ــت ــدA. argutaپوس ــزمانن ــانی ــیازگونهه ودربرخ
ــد ــایبلن ــاًلصــافاســت)شــکل22(.پرزه ــاکام میوهه
ــیو ــارتهایمکانیک ــوهازخس ــظمی ــبحف ــوهموج می
حملــهحشــراتیمثــلمگــسمیــوهمدیترانــهایمیشــود.
قــدرتچســبندگیپرزهــایســطحمیــوهبــارسیدهشــدن
میوههــاکاهــشمییابــدوبنابرایــنبخــشزیــادیاز
ــا ــاسب ــقتم ــدازطری ــوغمیتوانن ــهبل ــادرمرحل پرزه
دســتازمیــوهجــداشــود.دانههــایســیاهوبیضیشــکل
کیویفــروتبســیارریــزاســتوتعدادشــاندرهــرمیــوه
ــانیبســتگیدارد.تشــکیل ــتگردهافش ــهموفقی ــهدرج ب
ــیاز ــی(ناش ــایبادبزن ــهقلو)میوهه ــاس ــوی ــوهدوقل می
ــه ــتک ــناس ــیگلآذی ــیوانتهای ــایجانب ــامگله ادغ
اغلــبدرمــوردجوانههــایجانبــیگرههــایچهــارم
یــاپنجــمجوانــهمخلــوطمــادریمولــدشــاخهباردهنــده

ــرد. ــورتمیگی ص



41اصولباغبانیدرپرورشکیویفروت

 )C-E( و رنگ گوشت )B( ؛ رنگ پوست)A( شکل 20- شکل میوه
ارقام قرمز
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شکل 21- مقایسه سطح پوست A.chinensis cv. Deliciosa )باال( 
با A. chinensis cv. Chinensis )پایین(
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A. arguta شکل 22- میوه بدون پرز گونه

گل دهی، گرده افشانی و تشکیل میوه

گلدهیوتشــکیلمیوهمناســبدرکیویفــروتنیازمند
برطرفشــدننیــازســرماییوگرمایــیجوانههاســت.مقــدار
نیــازســرماییبــهنــوعرقــمبســتگیدارد.ایــننیــازدررقــم
طالیــیمــادهونــربــهترتیــب480و585ســاعتوبــرای
ــاعت ــا1,200س ــدود800ت ــزح ــورینی ــواردوتوم های
ــراز7 ــایباالت ــی)دم ــازگرمای ــت.نی ــدهاس ــزارشش گ
ــم ــاعتدررق ــااز2,233س ــانتیگراد(جوانهه ــهس درج
طالیــیمــادهتــا4,066ســاعتدرهایــواردمتغیــراســت.
ــده ــایرشــاخههایگلدهن ــرازس ــایســیخکدیرت گله
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ــت. ــراس ــاکمت ــدانآنه ــوندووزنتخم ــکوفامیش ش
میوههــایرویســیخکنیــزاغلــبســبکترازســایر

ــتند. ــاهس میوهه

ــدگلو ــز،تولی ــیوقرم ــدطالی ــاممانن دربرخــیارق
ــموباعــث میــوهرویســیخکهایکــیازخصوصیــاترق
ــاریآنهاســت.گلهــایتولیدشــدهدرشاخســارههای پرب
بــارشــدنامحــدودزودتــرازشاخســارههایبــارشــد
محــدودشــکوفامیشــوند.گردهافشــانیبــاشــکوفایی
ــودو ــازمیش ــاکآغ ــردهازبس ــایگ ــروجدانهه ــاوخ گله
ــداز ــهبع ــکهفت ــیحــدودی ــایجانب ــهگله ازآنجاییک
گلانتهایــیشــکوفامیشــوند،دورهگردهافشــانیهــم
افزایــشمییابــد.تقریبــاًهمــهگلهــایکیویفــروت
ــاری ــایتج ــدودرباغه ــوهرادارن ــکیلمی ــیتش توانای
بیشتــراز90درصــدگلهــابــهمیــوهقابلبرداشــت
تبدیــلمیشــوند.تعــدادزیــادبــذردرمیــوهکیویفــروت
ــش ــهحاصــلشــرایطمناســبگردهافشــانیاســت،نق ک
ــوه ــرمی ــال،ه ــرایمث ــوهدارد.ب ــتیمی ــیدردرش مهم
درشــتوخوشفــرمرقــمهایــواردحــاوی1,000تــا
دوپایــه تاکهــای گردهافشــانی اســت. دانــه 1,400
کیویفــروتبهطــورعمــدهبرعهــدهحشــرات)زنبــور

ــزاســت)شــکل23(. ــادناچی ــهمب عســل(اســتوس
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شکل 23- فعالیت زنبورعسل روی گل های کیوی فروت

ــتان ــرزمس ــرمایاواخ ــیازس ــیناش ــشگلده کاه
ــرکــهحساســیت ــژهدرتاکهــاین ــار)بهوی ــلبه ــااوای ی
افزایــش همچنیــن و دارنــد( ســرما بــه بیشتــری
ــابارندگــیدرزمــان بیــشازحــدرطوبــتنســبیهــوای
ــی ــلاقلیمــِیکاهــشکارای ــنعوام گردهافشــانی،مهمتری
گردهافشــانیطبیعــیوافزایــشریــزشگلهــاوکاهــش
درشــتیمیوههــاهســتند.درهــرهکتــاربــاغکیویفــروت
بایــدتعــدادهشــتکنــدویزنبــورعســلقــراربگیــردکــه
ــی ــددرمحل ــابای ــت.کندوه ــایرمیوههاس ــرازس بیشت
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آفتابــیوبــدونبــادمســتقرشــوند.کندوهــابایــدزمانیدر
بــاغمســتقرشــوندکــه15درصــدتاکهــایمــادهشــروع
بــهگلدهــیکــردهباشــند.اگــرایــنعمــلزودتــرانجــام
ــهتغذیــهازســایرگلهــامثــلمرکبــاتو شــودزنبورهــاب
علفهــایهــرزعــادتمیکننــدورغبتــیبــرایگل
ــای ــعمناســبتاکه ــدداشــت.توزی ــروتنخواهن کیویف
ــاده ــمم ــارق ــاب ــیآنه ــیگلده ــاغوهمزمان ــردرب ن
ــبت ــت.نس ــقاس ــانِیموف ــلگردهافش ــنعوام ازمهمتری
تاکهــاینــربــهمــادهوموقعیــتمکانــیپایههــاینــردر
بــاغنقــشمهمــیدرکارایــیگردهافشــانیوتعــدادبذرهــا
ــام ــواردازارق ــاریهای ــایتج ــتدرباغه ــراس دارد.بهت
ماتــوآوتومــوریکــهگلدهــیطوالنــیوهمزمــانبــاآن
ــروت، ــایتجــاریکیویف ــتفادهشــود.درباغه ــد،اس دارن
نســبتتاکهــاینــربــهمــادهرااغلــببرابــر1:6یــا1:8
ــهنســبتهای1:6و ــیدنب ــرایرس ــد.ب ــرمیگیرن درنظ
1:8بایــدتاکهــاینــربهترتیــبیــکردیــفدرمیــانودو
ردیــفدرمیــانکشــتشــوند.بــرایهــردوایــننســبتها
ــر ــدازه ــدبع ــردارن ــاکن ــهت ــیک ــرایردیفهای ــدب بای
ــرکاشــتهشــود)شــکل24(. ــاکن ــاکمــادهیــکت دوت
ــاک ــیهایت ــایحاش ــرایردیفه ــاریب ــایتج درباغه
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ــهنمیشــود.اگــرگردهافشــانیطبیعــی ــردرنظــرگرفت ن
موفــقنباشــد،بایــددرســطوحکوچــکازمالــشدســتی
ــزرگاز ــطوحب ــادهودرس ــایم ــررویگله ــاین گله
ــا ــکی ــایخش ــشگردهه ــعآوریوپخ ــینهایجم ماش

ــرد. ــتفادهک ــادهاس ــایم ــدهرویتاکه امولسیونش

شکل 24- الگوی کاشت در نسبت های 1:6 )راست( و 1:8 )چپ( 
)f( به ماده )m( تاک های نر

ــرده ــرمگ ــدود9میلیگ ــوانح ــرمیت ــرگلن ازه
ــرد. ــتک ــرده(برداش ــهگ ــوندان ــا3میلی ــادل1ت )مع
دانههــایگــردهبهدســتآمدهازگلهــاینــرفقــط2
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تــا3روزبعــدازشــکوفاییگلهــایزنــدهقابلیــتتلقیــح
ــک ــریتخم ــیتلقیحپذی ــیتوانای ــد،ول ــارادارن تخمکه
ــی ــهگاه ــا)ک ــدنگله ــدازبازش ــا9روزبع ــدود7ت ح
ــرای ــهدارد.ب ــد(ادام ــامیرس ــزشگلبرگه ــازری ــهآغ ب
گردهافشــانیمصنوعــیبایــدهنــگامشــکوفایی90درصــد
ــاغ ــارب ــرهکت ــرایه ــردهب ــرمگ ــاده،25گ ــایم گله

ــتهباشــیم)شــکل25(. داش

شکل 25- گرده  جمع آوری شده از گل ها

بیــنتاکهــاینــرومــادهکیویفــروتناســازگاری
ژنتیکــیگــردهوتخمــکورشــدناهنجــارلولهگــردهدرخامه
دیــدهنمیشــود.برخــالفاغلــبدرختــانمیــوه،ریــزشگل
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درکیویفــروتدرشــرایطمســاعدمحیطــیپدیــدهاینــادر
اســت.امــراضقارچــی)ماننــدBotrytis cinera(وباکتریایی
میوههــا ریــزش عوامــل )Pseudomonas sp. )مثــل
هســتند.حتــیاگــرگردهافشــانیضعیــفباشــد،میوههــای
ــر ــاکمت ــیرشــدآنه ــد،ول ــزشنمیکنن ــروتری کیویف
ــطح ــب،س ــنترتی ــهای ــود.ب ــدب ــولخواه ــدمعم ازح
ــهتعــدادگلهــای ــادیب ــاکوابســتگیزی باردهــیهــرت
ــی ــوغیرطبیع ــهنم ــایکوچکــیک تولیدشــدهدارد.گله
ــد،حتــی ــریدارن ــاتخمــککمت ــدوتعــدادبرچــهی دارن
ــای ــهمیوهه ــدب ــمنمیتوانن ــبه ــانیمناس ــاگردهافش ب
تــا گردهافشــانی از شــوند. تبدیــل پربــذر و بــزرگ
وزنگرفتــنکامــلمیــوهورســیدنآنبــهوزن120گــرم
ــوهنتیجــهدو حــدود160روزطــولمیکشــد.رشــدمی
ــلولیوبزرگشــدن ــاملتقســیمس ــانش ــدهمزم فراین
ــکیل ــدایتش ــهدرابت ــریعیک ــشس ــت.افزای سلولهاس
ــش ــدهمیشــودحاصــلافزای ــوهدی ــدازهمی ــادران میوهه
ــر ــلبیشت ــرفص ــدآخ ــیرش ــت،ول ــدادسلولهاس تع
ناشــیازبزرگشــدنانــدازهســلولهایمیــوهاســت.
افزایــشوزنخشــکمیــوهاززمــانگلدهــیتــابرداشــت
ــازمــاندارد.کمآبــیدرمراحــلاولیــه رابطــهایخطــیب
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رشــدمیوههــاباعــثمیشــودکــهانــدازهمیــوهحتــیدر
ــهحــدمطلــوبنرســد. بهتریــنشــرایطباغــداریب

الگــویافزایــشوزنمیــوهدرارقــاممختلففــرقدارد؛
مثــاًلدرهایــواردســیگموئیددوگانــهودربرونوســیگموئید
ــهدورهقابلتقســیم ــهس ــاب ــدمیوهه ــهگانهاســت.رش س
اســت:درمرحلــهاول)ازگردهافشــانیتــاحــدودیــکمــاه
بعــد(ســرعترشــدمیوههــارونــدیافزایشــیدارد؛درمرحله
ــی ــرعتثابت ــاس ــدمیوهه ــا40روزه(رش دوم)دوره30ت
پیــدامیکنــد؛درمرحلــهســوم)تــابرداشــتمیوههــا(نیــز

رشــدمیوههــاُکنــدودرنهایــتمتوقــفمیشــود.

چگونگــینمــومیوههــاازگلدهــیتــابلــوغبــهســن
تــاک،ســطحباردهــی،اقلیــم،سیســتمتربیتــیومدیریــت
باغبانــیوابســتهاســت.یکــیازعوامــلمؤثــربــردرشــتیو
ــت؛ ــدهاس ــاخهباردهن ــودنش ــانورگیرب ــتمیوهه کیفی
لــذاتقویــتعملیــاتمادهســازی)فتوســنتزبرگــی(باعــث
ــش ــاخههایبخ ــاش ــهب ــادرمقایس ــرمیوهه ــهبهت تغذی
ســلولهای بزرگشــدن مرحلــه در میشــود. ســایه
ــی ــوادآل ــاوم ــنتزی)کربوهیدراته ــوادفتوس ــوه،م می
نیتــروژندار(ازبــرگواردمیوهمیشــوند.انباشــتنشاســته
ــطح ــد،س ــهریوررخمیده ــاش ــرت ــهازتی ــوهک درمی
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نشاســتهمیــوهرابــهحــدود50درصــدوزنخشــکمیــوه
ــیدگی، ــهرس ــازمرحل ــوغودرآغ ــانبل ــاپای ــاند.ب میرس
ــود. ــلمیش ــوزتبدی ــزوفروکت ــهگلوگ ــوهب ــتهمی نشاس
ــدود ــدهح ــایبرداشتش ــرمیوهه ــرموزنت ــر100گ ه
80تــا100میلیگــرمویتامیــنثداردکــهبیشتــر
ــای ــنثدرمیوهه ــدارویتامی ــت.مق ــبمیوههاس ازاغل
شــاخههاینورگیــر،بیشتــرازمیوههــایشــاخههای

ــت. ــایهگیراس س
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تأثیر اقلیم در رشد و باردهی کیوی فروت

درجه حرارت

بــروزعوامــلنامســاعداقلیمــیماننــدگرمــایبیــشاز
حــدهــوا،وزشبادهــایتنــد،بــارشتگــرگ،بارندگــی(در
فصــلگلدهــی(وکمآبــیباعــثخســارتبــهبخشهــای
ــود. ــتمحصــولمیش ــتوکیفی رویشــیوکاهــشکمی
ــی ــلآبوهوای ــنعوام ــیازمهمتری ــرارتیک ــهح درج
ــت. ــروتاس ــوهکیویف ــتمی ــردوکیفی ــرعملک ــرب مؤث
جوانههــایکیویفــروتماننــددرختــانخــزانداربــا
کوتاهشــدنطــولروزوبــروزســرمایپاییــزیواردرکــود
بیدارشــدن بــرای کیویفــروت تاکهــای میشــوند.
ــاعت ــا400س ــه300ت ــتانیب ــوابزمس ــاازخ جوانهه
ــن ــد؛بنابرای ــازدارن ــانتیگرادنی ــهس ــا7درج ــای4ت دم
ــه ــتک ــیاس ــهمناطق ــدودب ــولمح ــنمحص ــدای تولی
ــازســرمایی ــدارنی ــازســرماییبرطــرفشــود.مق ــننی ای
ــرای ــماســت.ب ــهورق ــوعگون ــهن ــروتوابســتهب کیویف
ــرای ــوریب ــواردوتوم ــامهای ــرماییارق ــازس ــال،نی مث
ــاعتو ــا1150س ــب400ت ــهترتی ــاب ــکوفاییجوانهه ش
بــرایگلدهــیرضایتبخــشنیــزبهترتیــب560تــا770
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ســاعتاســت.همچنیــن،نیــازســرماییارقــامگوشــتزرد
ــر ــت.اگ ــبزاس ــواعگوشتس ــرازان ــیکمت ــورکل بهط
ــا ــرماییجوانهه ــازس ــعنی ــرایرف ــتانب ــرمایزمس س
شکســته بهخوبــی جوانههــا خــواب نباشــد، کافــی
ــروزتأخیــروپایینآمــدن نمیشــودوســالبعــد،ضمــنب
ــش ــوهکاه ــدادگلومی ــا،تع ــکوفاییجوانهه ــرعتش س
مییابــدودرعــوضرشــدرویشــیتشــدیدمیشــود.
ــرای ــروتب ــازجوانههــایکیویف ــندمــایمــوردنی کمتری
آغــازرشــدبرابــر8درجــهســانتیگرادبــاالیصفــراســت.
ــا40روز ــدروژن)30ت ــاســیانامیدهی ــاجب محلولپاشــیت
قبــلازآغــازشــکوفاییجوانههــابــاغلظــت3کیلوگــرمدر
100لیتــرآب(میتوانــدتــاحــدودیجایگزیــنتأثیــرســرما

درگلدهــیشــود.

ــا ــن(ت ــا)فروردی ــوربرگه ــانظه ــروتاززم کیویف
ــاری ــا240روزع ــه225ت ــان(ب ــول)آب ــتمحص برداش
تحمــل توانایــی کیویفــروت دارد. نیــاز یخبنــدان از
اختــالفدمایــی15درجــهســانتیگرادشــبوروزو
دارد. را زمســتان و تابســتان ســانتیگراد درجــه 50
کیویفــروتبــهشــرطوجــودرطوبــتنســبیبــاال)70تــا
ــانتیگرادرا ــهس ــا40درج ــایت ــددم ــد(میتوان 80درص
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ــد200روز ــروتمیتوانن ــایکیویف ــد.تاکه ــلکن تحم
ابــریو2,000میلیمتــربارندگــیرادرســالتحمــلکننــد.
ــه ــتآنراب ــروتمقاوم ــیکیویف ــتخزانکنندگ طبیع
ــه ــوریک ــت،بهط ــردهاس ــاتک ــرازمرکب ــرمابیشت س
ــا18-و ــبت ــهترتی ــایجــوانب ــغونهاله ــایبال تاکه
7-درجــهســانتیگرادراتحمــلمیکننــد.گونههــای
A. ArgutaوA.kolomiktaبــهســرمامتحملترنــدو

تــا24-درجــهســانتیگرادراتحمــلمیکننــد.بــاوجــود
تحمــلنســبتاًبــاالیکیویفــروتدربرابــرســرما،تولیــد
ــراز ــهکمت ــبب ــایزمســتاناغل ــهدم ــیک آندرمناطق
12-درجــهســانتیگرادمیرســد،توصیــهنمیشــود.
ــروت ــایکیویف ــوانومیوهه ــاخههایج ــیتش حساس
ــت. ــنتراس ــایمس ــرازچوبه ــیبیشت ــرماخیل ــهس ب
اگــردمــایهــوادرفصــولبهــاریــاپاییــز)قبــلازخــزان(
ــانتیگراد ــهس ــه1-درج ــاعتب ــمس ــدتنی ــیبهم حت
ــاوارد ــاخههاومیوهه ــهش ــنگینیب ــارتس ــد،خس برس
ــوندو ــرممیش ــیزودن ــخزدهخیل ــایی ــد.میوهه میکن

ــکل26(. ــتند)ش ــازارنیس ــهب ــهب قابلعرض
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شکل 26- عالئم یخ بندان شدید در برگ ها و غنچه )باال( و تشکیل 
یخ روی میوه  )پایین(
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ــوبو ــهجن ــدادشــمالب ــندرامت شــیبداربودنزمی
ــاغازپایینتریــنقســمتشــیب حفــظفاصلــهمناســبب
میتوانــدباعــثخــروجســرماازمحیــطبــاغوکاهشخطر
ســرمازدگیتاکهــاشــود.افزایــشناگهانــیدمــادرطــول
دورانرشــدکــهاغلــببــاپایینآمــدنرطوبــتنســبیهــوا
نیــزهمــراهاســت،خســارتشــدیدیازجملــهپژمردگــی
ــیو ــنچروکیدگ ــاوهمچنی ــیبرگه ــادائم ــیی موقت
ــا ــندم ــراهدارد.میانگی ــههم ــاراب ــدمیوهه ــشرش کاه
ــر ــیمؤث ــرآبوهوای ــنمتغی ــدعمدهتری ــلرش درفص
ــروت ــایکیویف ــکمیوهه ــادهخش ــدم ــندرص درتعیی
اســت.گرمــایکافــیدرفصــلبهــارباعــثافزایــشمقــدار
ــد ــشازح ــایبی ــود.گرم ــامیش ــکمیوهه ــادهخش م
ــت ــیدریاف ــهآبکاف ــیک ــتاندرتاکهای ــوایتابس ه
ــی ــدرویش ــدیدرش ــثتش ــدباع ــندمیتوان ــردهباش ک
ــا ــیتاکه ــاکمآب ــتانب ــدیدتابس ــایش ــرگرم ــود.اگ ش
همــراهشــود،وزنخشــکوحجــممیوههــابهدلیــل
تشــدیدتبخیــروتعــرقکاهــشمییابــدوباردهــیســال
ــه ــیدرمرحل ــشگرمای ــود.تن ــممیش ــدتک ــدبهش بع
تقســیمســلولیمیوههــااثــراتبلندمــدتچندانــینــدارد،
امــابــروزآندرزمــانبلــوغمیــوهضمــنبهتأخیرانداختــن
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ــث ــاباع ــدنمیوهه ــتهورسیدهش ــهنشاس ــدتجزی فراین
کاهــشرشــدســالبعــدنیــزخواهــدشــد.تنــشگرمایــی
ــش ــنکاه ــاضم ــتهدرمیوهه ــتنشاس ــهانباش درمرحل
ــدو ــشرش ــثکاه ــوهباع ــنثمی ــدوویتامی ــطحقن س

ــود. ــدمیش ــالبع ــیس گلده

بارندگی

کیویفــروتبومــیمناطــقپربــارانچیــناســتوبــا
ــیدارد. ــیفراوان ــازآب ــاد،نی ــدرویشــیزی ــهرش ــهب توج
ــای ــردندانهه ــاخیسک ــانیب ــیدردورهگردهافش بارندگ
گــرده،کاهــشدمــاوافزایــشرطوبــتنســبیهــواباعــث
ــادو ــقب ــریازپراکندگــیدانههــایگــردهازطری جلوگی
ــدن ــثپایینآم ــودوباع ــایعســلمیش ــتزنبوره فعالی
ــط ــردووزنمتوس ــشعملک ــوه،کاه ــکیلمی ــدتش درص

ــد. ــدش ــاخواه میوهه

ــژهدرفصــلتابســتان ــیبهوی ــهتنــشآب ــروزهرگون ب
میتوانــدباعــثکاهــشعملکــرد،درشــتیوکیفیــت
داخلــیمیوههــاشــود.بــارشتگــرگدرفصــلبهــار
ضمــنایجــادصدمــاتفیزیکــیوالقــایریــزشدر
شــاخههای زخمیشــدن موجــب گلهــا و جوانههــا
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فصــلجــاریوکاهــشمحصــولمیشــود.درکشــورهایی
ــا ــاغب ــادباشــد،ســطحب ــارشتگــرگزی ــالب ــهاحتم ک

تورهــایمخصــوصپوشــیدهمیشــود)شــکل27(.

شکل 27- نصب تور برای محافظت تاک از خسارت تگرگ

باد

وزشبادهــاینســبتاًتنــدبهــاریمیتوانــدباعــث
و گلهــا ریــزش جوانههــا، و برگهــا آســیبدیدگی
ــر ــرعتبیشت ــاس ــایب ــود.باده ــاخههاش ــتگیش شکس
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ــاخههاو ــتگیش ــثشکس ــاعتباع ــردرس از32کیلومت
ــن ــوهمیشــودوازای ایجــادســایششــدیددرســطحمی
ــد ــولواردمیکن ــهمحص ــیراب ــیفیزیک ــقصدمات طری
ــال ــارابهدنب ــیمیوهه ــهکاهــشبازارپســندیوانبارمان ک
دارد.بادهــایگــرمبــاتشــدیدتبخیــروتعــرقبرگــیباعــث
ــا ــی(میوهه ــشآب)چروکیدگ ــاوکاه ــیبرگه پژمردگ
میشــود.بــرایکاهــشخســارتهایبــادبایــددرمناطــق

ــاغاســتفادهشــود. بادخیــزازبادشــکندراطــرافب

نور

ســهعامــلشــدت،مــدتوکیفیــتنــوردارای
اهمیــتزیــادیدررشــدوباردهــیکیویفــروتهســتند.
مقــداربهینــهتعــدادســاعاتآفتابــیســالبــرایپــرورش
کیویفــروتحــدود1,800ســاعتاســت.کاهــششــدت
نــورازحــدبهینــه)بهویــژهدربهــاروتابســتان(بــا
ــدو ــشرش ــثکاه ــنتزیباع ــوادفتوس ــدم ــشتولی کاه
باردهــیمیشــود.باردهــیتاکهایــیکــهدرســایهرشــد
ــه ــیبرســدک ــارمتاکهای ــهیکچه ــدب ــدمیتوان میکنن
ــش ــد.مــدتوکیفیــتتاب ــوررشــدمیکنن درمحــلپرن
نــوردرمناطــقشــمالیایــرانبــرایپــرورشکیویفــروت
ــطتابســتانه ــرسغل ــره ــردراث ــیاگ مناســباســت،ول
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قــرار آفتــاب تابــش معــرض در بهیکبــاره میوههــا
بگیرنــد،دچــارآفتابســوختگیمیشــوند.

آفتابســوختگیوازدســتدادنبیــشازحــدآببــرگو
میــوهکــهناشــیازدمــایبــاالوتابــشمســتقیمآفتــاب
ــن ــیدگیممک ــلازرس ــزشقب ــایری ــنالق ــت،ضم اس
اســتباعــثکاهــشانــدازهمیوههــا،خشــکیبافــت
ــا ــروضخیمشــدنپوســتمیوهه ــنزب گوشــتوهمچنی
شــود.درتاجهــایمتراکــمکــهشــدتنــوردرداخــلتــاج
ــرپیــر ــاجزودت کــمباشــد،برگهــایالیههــایپایینــیت
ــدت ــدیش ــش50درص ــاکاه ــد.ب ــوندومیریزن میش
ــا ــوایکلســیممیوهه ــروردهومحت ــیرهپ ــانش ــور،جری ن
نیــزحــدود50درصــدکاهــشمییابــدوغلظــتقندهــای
ــا ــیمیوهه ــتانبارمان ــلوکیفی ــطحکلروفی ــول،س محل

ــد. ــدش ــمخواه ــدتک بهش
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نقش عوامل خاکی در رشد و باردهی کیوی فروت

ــوسدار ــبکوهوم ــاًلس ــیکام ــروتدراراض کیویف
بــااســیدیته5/5تــا6/5کــهزهکــشخوبــینیــزداشــته
ــه ــیک ــیدارد.درزمینهای باشــدرشــدوباردهــیمطلوب
ــاس ــراس ــتب ــد،الزماس ــراز5/5باش ــنکمت   pHزمی

ــن ــهزمی ــکب ــداریآه ــه،مق ــصتغذی ــهمتخص توصی
اضافــهکــرد؛ایــنمقــداربــهدرصــداشــباعبــازی،مقــدار
pHوهمچنیــنویژگیهــایعمومــیخــاکبســتگی

pHــا ــایب ــروتدرزمینه ــایکیویف ــتتاکه دارد.کاش
قلیایــیباعــثبــروزاثــراتمنفــیبررشــدرویشــیوزایشــی
ــت ــدمدیری ــنمناســبباشــد،بای ــرpHزمی میشــود.اگ
pHــدید ــانش ــثنوس ــهباع ــدک ــوریباش ــیط کودده

خــاکنشــود.

نمــو و رشــد بــرای خــاک بافــت مناســبترین
ــای ــت.زمینه ــوسداراس ــیهوم ــروت،شنیرس کیویف
ــالیزاری ــداراضــیش ــایســنگین)رســی(مانن ــابافته ب
بهدلیــلاحتمــالابتــالبــهپوســیدگیریشــهبــرای
ــور ــرمجب ــوند.اگ ــهنمیش ــولتوصی ــنمحص ــرورشای پ
بــهکاشــتنهــالدراراضــینســبتاًســنگینباشــیم
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نیــازیبــهحفــرچالــهبــرایکاشــتنهــالنیســتوبایــد
ــب ــال،ترکی ــرنه ــرسه ــرایغ ــدهب ــلتعیینش درمح
خاکــیســبکیشــاملدوفرغــونکــوددامــیپوســیدهو
دوفرغــونماســهرودخانــهایرارویســطحزمیــنبریزیــدو
ــد. ــود،بکاری ــادمیش ــهایج ــهایک ــزکپ ــالرادرمرک نه
زهکشداربــودنزمیــنیکــیازعوامــلاصلــیموفقیــتدر
ــلازکاشــت ــراســتقب ــروتاســت.بهت ــرورشکیویف پ
ــی ــرایبررس ــایالزمب ــروتآزمایشه ــایکیویف نهاله

ــدانجــامشــود. ــهنمات ــتآلودگــیخــاکب وضعی
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فصل چهارم
 احداث باغ 
کیوی فروت





انتخاب محل و طراحی باغ

بــاغ احــداث اولیــه هزینــه باالبــودن بهدلیــل
کیویفــروتبایــددرانتخــابمحــلبــاغدقــتومطالعــه

شــود. انجــام همهجانبــهای

ــاغ ــلب ــابمح ــددرانتخ ــهبای ــیک ــنعوامل مهمتری
کیویفــروتدرنظــرداشــت،عبارتانــداز:

دمایحداقلوحداکثرساالنه؛9

میانگینتعدادروزهایآفتابیدرهرسال؛9

میانگینساالنهوالگویپراکنشبارندگی؛9

درصدرطوبتنسبیهوا؛9

وضعیتبادخیزبودن؛9

قابلیتدسترسیبهآبباکیفیتمناسب؛9

میــزانشــیوعســرمایدیــررسبهــارهوزودرس9
ــزه؛ پایی

شرایطپستیوبلندیودرجهشیبزمین؛9

عمقخاکزراعی؛9

وضعیتزهکشیخاک.9
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شرایط دمایی

مقاومــتســرماییتاکهــایکیویفــروتبهدلیــل
ــل ــزانتحم ــت.می ــاتاس ــرازمرکب ــودنبیشت خزاندارب
ــروت ــوانکیویف ــایج ــغونهاله ــایبال ــرماییتاکه س
بــهترتیــبتــا18-و7-درجــهســانتیگراداســت.بهرغــم
ــد ــهســرما،تولی ــروتب ــایکیویف ــاالیتاکه ــتب مقاوم
ــراز12- ــهکمت ــتانب ــایزمس ــهدم ــیک آندرمناطق
ــای ــود.تاکه ــهنمیش ــد،توصی ــانتیگرادبرس ــهس درج
ــیت ــودحساس ــدخ ــالاولرش ــهس ــروتدرس کیویف
زیــادیبــهســرمازدگیدارنــد.بنابرایــنبهتــراســتدرایــن
ــانده ــومپوش ــاف ــتانب ــادرفصــلزمس ــهنهاله دورانتن
بــرای کیویفــروت جوانههــای ســرمایی نیــاز شــود.
ــا900ســاعتدمــای4 گلدهــیمناســبمعــادل400ت
ــاز ــننی ــدنای ــت.تأمیننش ــانتیگراداس ــهس ــا7درج ت
ســرماییباعــثتضعیــفگلدهــیوتشــدیدرشــدرویشــی
ســالبعــدمیشــود.بنابرایــناحــداثبــاغکیویفــروتبایــد
بــهمناطقــیمحــدودشــودکــهایــننیــازســرماییتأمیــن
ــیریو ــینیمهگرمس ــوانمحصول ــروتبهعن ــود.کیویف ش
بــهشــرطعرضــهآبکافــیمیتوانــدگرمــایتــا40درجــه

ــد. ــزتحمــلکن ســانتیگرادرانی
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عــوارضعمــدهناشــیازافزایــشناگهانــیدمــا)بهویــژه
اگــرهمــراهبــاخشــکیهــوایــاکمآبــیباشــد(:

پژمردگیموقتییادائمیبرگها؛9
چروکیدگیمیوهها؛9
افتقابلیتدرشتشدنمیوه؛9
کاهشکیفیتخوراکیوبازارپسندیمحصول.9

وضعیت خاک و آب

ــی ــدترکیب ــروتبای ــایکیویف ــتنهاله ــترکاش بس
شــاملنســبتهایمســاویازخــاکزراعــی،کــوددامــی

پوســیدهوماســهرودخانــهایباشــد.

غــرس بــرای آمــاده بســترهای مناســب عمــق
نهالهــایکیویفــروتحــدود1/5تــا2متــراســت.
ســنگین اراضــی در کیویفــروت نهالهــای کاشــت
ــه ــهوریش ــیدگیطوق ــیازپوس ــکالتناش ــلمش بهدلی
ــال ــتنه ــهکاش ــارب ــورتاجب ــود.درص ــهنمیش توصی
کیویفــروتدرزمینهــایســنگینالزماســتبــهنــکات

ــود: ــتش ــردق زی
بهزهکشیبستربهطورجدیتوجهشود.9
ــرداریورویکپــهایاز9 ــدونگودالب کاشــتنهــالب

بســترخاکــیمناســبانجــامشــود.
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بهدلیــلحساســیتتــاککیویفــروتبــهاراضــی
قلیایــیوآهکــیبایــدpHخــاکحــدودخنثــیتــاکمــی
ــراز ــاککمت ــهpHخ ــیک ــد.درزمینهای ــیدیباش اس
5/5اســت،افــزودنآهــکبــهخــاکضــروریاســت.اگــر
تحــتاالرضســنگینباشــدیــاالیــهاینفوذناپذیــرداشــته
ــای ــت.دامنهه ــیالزماس ــاتزهکش ــامعملی ــد،انج باش
پرشــیبمناطــقکوهســتانیبــرایکاشــتتاکهــای
شــیبدار اراضــی در نمیشــود. توصیــه کیویفــروت
ــاری ــازادآبی ــاآبم ــردت ــدیک ــنراتراسبن ــدزمی بای
یــابارندگــیازمحیــطریشــههاخــارجشــودومانــع
پوســیدگیریشــهوطوقــهشــود.تجزیــهشــیمیاییخــاکو
تأمیــنعناصــردارایکمبــودازجملــهاقدامــاتمهــمقبــل
ازکاشــتنهــالواحــداثبــاغاســت.عرضــههرســهســال
یــکبــارکــوددامــیپوســیدهبــرایتأمیــنباردهــیبهینه
الزماســت.کودهــایشــیمیاییرامیتــوانهمــراهبــاآب
آبیــارینیــزمصــرفکــردکــهاغلــبباعــثافزایــشکارایی

ــود. ــزمیش ــودنی ک

بارندگی و نیاز آبی

بارندگــیدرطــولفصــلگلدهــیوگردهافشــانی
ــی ــرمنف ــروتتأثی ــوهکیویف ــکیلمی ــددرتش میتوان
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نیازمنــد تولیــدکیویفــروتهمــواره باشــد. داشــته
آبیــاریتحــتفشــاراســت.کارایــیروش سیســتم
ــراز ــروتبیشت ــایکیویف ــاریباغه ــتدرآبی میکروج
ــرهایاســت.درروشمیکروجــت ــیوقط ــایباران روشه
ــت ــایکاش ــالفردیفه ــتخ ــیدرجه ــهاصل ــکلول ی
مســتقرمیشــود،ســپسبــرایهــرردیــفیــکانشــعاب
ــه ــانتیمتریتعبی ــاع90س ــادرارتف ــتایردیفه درراس
ــه ــلب ــیمتص ــیمافق ــتهس ــکرش ــهرویی ــودک میش

داربســتهدایــتمیشــود)شــکل28(.

شکل 28- لوله آبیاری مستقر روی پایه های نگهدارنده تاج
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ــر ــتدرنظ ــردرخ ــرایه ــتب ــوالًدومیکروج معم
ــا75ســانتیمتریخــاک ــدکــههــرکــدام50ت میگیرن
ــد ــانبای ــشمیکروجته ــیدارد.پاش ــهم ــوبنگ رامرط
رویتنــهدرخــتباشــد،زیــراباعــثپوســیدگیمیشــود

ــکل29(. )ش

شکل 29- فاصله مناسب لوله آبیاری میکروجت با سطح تنه

آبیــاریتاکهــایکیویفــروتبایــدطــوریباشــدکــه
خــاکاطــرافریشــههمــوارهنیمهمرطــوبباشــدوبرگهــا
ــی ــارآبماندگ ــهدچ ــیک ــوند.درخاکهای ــردهنش پژم
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میشــوندبایــدنســبتبــهایجــادزهکــشمناســباقــدام
کــرد.

وضعیت نوری

ــک ــولی ــیدرط ــاعاتآفتاب ــدادس ــهتع ــدبهین ح
حــدود کیویفــروت محصــول تولیــد بــرای ســال
ــاک ــوریت ــازن ــمنی ــشاعظ ــت.بخ ــاعتاس 1،800س
تابســتان و بهــار ماههــای بــه مربــوط کیویفــروت
اســتکــهمصــادفبــارشــدرویشــیوزایشــیآناســت.
دراســتانهایســاحلیشــمالکشــورکــهپــرورش
کیویفــروترونــقدارد،تعــدادســاعاتآفتابــیوشــدت
ــن ــرایتولیــداقتصــادیای ــهمحدودیتــیب ــورهیچگون ن

محصــولایجــادنمیکنــد.

وزش باد

زیانهــایناشــیازوزشبادهــایتنــدکــهدربهاروتابســتان
ــرایتاکهــایکیویفــروتعبارتانــداز: شــایعترندب

شکستگیشاخههایماشورهایوتردکیویفروت؛9
ــا،9 ــادیازبرگه ــشزی ــزشبخ ــردنوری زخمیک

میوههــا؛ و جوانههــا
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ازبینبــردنســاختاراصلــیتــاکبــاحــذفبخشــی9
ازبازوهــایــاشکســتگیتنــه؛

ــه9 ــاودرنتیج ــطحمیوهه ــدیددرس ــاییدگیش س
ــهکمیــتوکیفیــت واردآمــدنخســارتســنگینب

میوههــایتولیــدی.
وزشبادهــایگــرمحتــیبــاســرعتپاییــنمیتوانــد
درمدتــیکوتــاهباعــثپژمردگــیبرگهــاوبــروزخســارت
ــهخســارتهای ــاتوجــهب ــهمحصــولشــود.ب ســنگینب
ســنگینیکــهوزشبــادبــهبخشهــایرویشــیوزایشــی
در بادشــکن از اســتفاده میکنــد، وارد کیویفــروت
ــرعت ــهس ــزک ــقبادخی ــژهدرمناط ــاغ)بهوی ــیهب حاش
ــردرســاعتبرســد(بســیار ــه30کیلومت ــدب ــادمیتوان ب

ضــروریاســت)شــکل30(.

شکل 30- تقسیم باغ های وسیع کیوی فروت به قطعات محصورشده 
با بادشکن 
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بهتــراســتبعــدازهــر10تــا12ردیــفتــاک
ــارت ــاخس ــدت ــکنباش ــفبادش ــکردی ــروتی کیویف
بادهــایتنــدبــهحداقــلبرســد.بادشــکنضمــنکاهــش
ــیدر ــرمثبت ــرق(،تأثی ــروتع مصــرفآب)کاهــشتبخی
ــان ــانیدارد.درخت ــلوگردهافش ــایعس ــتزنبوره فعالی
بادشــکنبایــد2تــا3ســالقبــلازنهالهــایکیویفــروت
درجهــتعمــودبــرمســیربادهــایغالــبمنطقــهکاشــته
شــدهباشــندتــادرزمــانغــرسنهالهــایاصلــی،جثــه
ــدازهکافــیبــزرگشــدهباشــند ــهان درختــانبادشــکنب
ــی ــبازدرختان ــند.اغل ــوظباش ــادمحف ــاازب ــهتاکه ک
ــرو ــوس،کاج،صنوب ــن،اکالیپت ــروزربی ــد،س ــدبی مانن
توســکابهعنــوانبادشــکناســتفادهمیشــود)شــکل31(.

شکل 31- سرو زربین در اطراف باغ کیوی فروت
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درختــانبادشــکنبایــددردوردیــفوبــاطــرح
ــت ــهکاش ــففاصل ــرردی ــوندودره ــتهش ــیکاش مثلث
ــکن ــفبادش ــهردی ــد.فاصل ــرباش ــر3مت ــانبراب درخت
ــدو ــرباش ــل7مت ــدحداق ــروتبای ــایکیویف ــانهاله ب
گلدهــیآنهــابــاکیویفــروتهمزمــاننباشــدومیزبــان
ــکنهای ــند.بادش ــروتنباش ــایکیویف ــاتوبیماریه آف
ــور ــععب ــاد،مان ــدضمــنکاهــشســرعتب مصنوعــیبای
ــه ــبتب ــینس ــکنهایمصنوع ــهبادش ــوند.هزین ــورنش ن
ــه ــال،هزین ــراســت.بااینح ــیبیشت بادشــکنهایطبیع
ــرل ــرس،کنت ــده ــیمانن ــکنهایطبیع ــداریبادش نگه
ــد ــکنمیتوان ــربادش ــد.ه ــاریو...راندارن ــاتوبیم آف
درختــانبــاغرادرفاصلــهایمعــادلچهــارتــاشــشبرابــر
ــا ــد.هــرسســبکی ــادحفــظکن ــاعخــودازوزشب ارتف
ــترش ــعگس ــکنمان ــانبادش ــاخههایدرخت ــرزنیش س
تاکهــای روی آنهــا ســایهاندازی و تــاج بیرویــه
درختــان شــاخههای ســرزنی میشــود. کیویفــروت
ــاجمیشــود ــمت ــشتراک ــثافزای ــنباع بادشــکنهمچنی

وکارایــیآنهــارابیشتــرمیکنــد.

خصوصیات نهال های سالم و استاندارد

نهالهــایکشتشــدهدربــاغکــهممکــناســتازطریــق
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ــا ــهدارکردنقلمهه ــاریش ــذریی ــایب ــدروینهاله پیون
ایجــادشــدهباشــند،بایــددارایمشــخصاتزیــرباشــند:

شناسنامهدار)ازرقممشخص(باشند.9
ــاریزا9 ــلبیم ــاتوعوام ــهآف ــیب ــهآلودگ ــدهرگون فاق

باشــند.
ــر9 ــکمت ــلی ــاحداق ــاعآنه ــندوارتف ــدباش پررش

ــد. باش
و9 باشــند داشــته فراوانــی و ســالم برگهــای

باشــند. نداشــته زرد و رنگپریــده برگهــای
دارایریشههایسالموفراوانباشند.9
ــه9 ــدونپیچخوردگــیباشــدوب تنــهنهــالصــافوب

یــکقیــممتناســببــاجثــهنهــالمتصــلباشــد.

آماده سازی بستر  کاشت

ــنمحــلاحــداث ــدازتعیی ــاتالزمبع ــناقدام ازاولی
بــاغ،مهیاکــردنبســتریمناســببــرایکاشــتنهالهــای
جــواناســت.اگــردرزمیــنموردنظــردرختــانکهنســال
ازریشــهکنکردنآنهــا وجــودداشــتهاســت،بعــد
بایــدآلودگــیخــاکبــهعوامــلبیمــاریزابررســیشــود.
شــخمزمینهایــیکــهقبــاًلبــهکشــتمحصــولدیگــری
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اختصــاصداشــتهانددردوجهــتعمــودبــرهــمقبــلاز
تســطیحزمیــنضــرورتدارد.

آزمــونخــاکبــاهــدفتعییــنوضعیــتعناصــرغذایی
موجــوددردســترسریشــهازدیگــرعملیاتهــادرمرحلــه
قبــلازآمادهســازیزمیــناســت.ایجــادزهکــشدرجهــت
ــی ــریخوب ــهنفوذپذی ــیک ــرایخاکهای ــنب ــیبزمی ش
ــث ــاکباع ــدنخ ــراماندابیش ــرورتدارد؛زی ــد،ض ندارن
کیویفــروت ریشــههایحســاس قارچــی پوســیدگی
میشــود.محــلکاشــتهــرنهــالبایــدبهشــکلپشــتهای
ــالدر ــتنه ــدوکاش ــردرآی ــممت ــدودنی ــاعح ــهارتف ب

مرکــزایــنپشــتهانجــامشــود)شــکل32(.

شکل 32- آماده سازی بستر کاشت بدون چاله کنی در زمین های 
سنگین 
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تعیین محل کاشت نهال در زمین اصلی

ــن ــکانتعیی ــاام ــردت ــاک ــدگونی ــنرابای ــدازمی ابت
ردیفهــایکاشــتومحــلکاشــتنهالهــادرهــرردیــف
فراهــمشــود.گونیاکــردنزمیــنوتعییــنخطــوطکاشــت
درختــانازمراحــلمختلفــیبــهشــرحزیــرتشــکیلشــده

اســت)شــکل33(:

ــی9 ــمهندس ــهنظ ــنک ــههایزمی ــیازگوش دریک
بیشتــریداشــتهباشــد،نقطــهایماننــدAرا
ــن ــیهزمی ــرازحاش ــا3مت ــی2ت ــهتقریب ــافاصل ب
انتخــابمیکنیــمودرراســتاییکــیازاضــالع
ABزمیــنوتوســطریســمانبنایــی،خــطمســتقیم

راتعییــنمیکنیــم.
یــکمیــخچوبــیدرنقطــهCرویراســتایABوبــا9

فاصلــه3متــرازنقطــهAدرزمیــنمســتقرمیکنیــم.
دوکمــانبــهمرکزیــتAوCبهترتیــببــهشــعاع9

ــه ــمونقط ــادمیکنی ــنایج ــررویزمی 4و5مت
تقاطــعآنهــاراDمینامیــم.امتــدادADبــر
ــود ــتایACعم ــرراس ــاتب ــنمثلث ــاسقوانی اس
خواهــدبــودومثلــثACDقائمالزاویــهاســت.
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ــر9 ــودب ــهعم ــطACوADک ــهدادندوخ ــاادام ب
ــای ــوقرادرانته ــلف ــوانمراح ــتندمیت ــمهس ه
ایــندوخــطتکــرارکــردوگوشــههایدیگــرزمیــن

رانیــزگونیــاکــرد.
9

شکل 33- گونیاکردن زمینی با شکل نامنظم با استفاده از قانون 
مثلث قائم الزاویه

ــتای ــداراس ــدابت ــتبای ــوطکاش ــنخط ــرایتعیی ب
اولیــنردیــفبــاریســمانیبلنــدکــهازدوانتهــابهخوبــی
کشــیدهشــدهباشــد،مشــخصشــود.محــلکاشــتاولیــن
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ــی ــخچوب ــکمی ــدنی ــاکوبی ــفب ــنردی ــتدرای درخ
ــه ــهایک ــپسدرفاصل ــودوس ــخصمیش ــنمش درزمی
ــنشــدهاســت، ــفتعیی ــرردی ــانه ــرایدرخت ــلب ازقب
میخهــایچوبــیدیگــریرویایــنردیــفبهعنــوان
نشــانهمحــلکاشــتنهــالدرزمیــنفــرومیکنیــم.پــس
ــفاولمشــخص ــادرردی ــتقرارنهاله ــلاس ــهمح ازآنک
شــد،بایــدریســماندیگــریرادرفاصلــهایبرابــرفاصلــه
ــساز ــیدوپ ــفاولبکش ــوازاتردی ــابهم ــنردیفه بی
ــرای محکمشــدندوســرآن،کلیــهعملیــاتانجامشــدهب
اولیــنردیــفراتکــرارکــرد.درعملیــاتگونیاکــردنزمینو
تعییــنمحــلکاشــتنهــالبایــدمیخهــایچوبــیدقیقــاً
درمجــاورتریســمانکوبیــدهشــوندوهیچگونــهتماســی
ــاآننداشــتهباشــندتــامســیرریســماندچــارانحــراف ب
ــوازات ــتقیموبهم ــتایمس ــکراس ــادری ــودونهاله نش

ــوند. ــتهش ــاورکاش ــایمج ردیفه

بدیهــیاســتکــهتعییــنخطــوطکاشــتدرســطوح
ــزرگبهصــورتچشــمیممکــننیســتوالزماســتاز ب
ــاازراســتبودن ــزاتنقشــهبرداریاســتفادهشــودت تجهی
ــود. ــانحاصــلش ــااطمین ــودنآنه ــاوموازیب ردیفه
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نصب پایه های نگهدارنده تاج

بایــدقبــلیــااندکــیپــسازغــرسنهالهــادرزمیــن
اصلــی،پایههــاینگهدارنــدهتــاجدرزمیــنمســتقرشــوند
)شــکل34(.پایههــابایــدبــرایتحمــلوزنســنگینتــاک
ــند. ــوردارباش ــیبرخ ــتحکامکاف ــیازاس دردورهمیوهده
قطــرمناســبپایههــاحــدود10تــا15ســانتیمتراســتو
ــرو ــنف ــانتیمتریزمی ــا100س ــهدرعمــق60ت ــرپای ه
ــاتأخیــر ــردهمیشــود.اگــراســتقرارپایههــادرزمیــنب ب
ــامشــکل ــاکب ــاجوتربیــتت صــورتگیــرد،مدیریــتت

ــود. ــهمیش مواج

شکل 34- استقرار پایه ها در ابتدای زمان کاشت نهال ها در زمین
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عملیات چاله کنی و غرس نهال

درمحــلکاشــتهــرنهــالبایــدگودالــیبــاقطــردهانهو
عمــقحــدودیــکمتــرایجــادکــردودرونهــرگــودالرا
بــاترکیــبخاکــیمناســبشــاملنســبتهایمســاویاز
خــاکســبک،کــودحیوانــیپوســیدهوماســهرودخانــهای
ــل ــاکدرمح ــطحخ ــا،س ــدنچالهه ــاپرش ــرد.ب ــرک پ
کاشــتباالتــرازســطحخــاکاطــرافقــرارمیگیــرد.ایــن
ــی ــیدگیهایقارچ ــالپوس ــشاحتم ــثکاه ــاقباع اتف
ریشــهوطوقــهدراثــرآبماندگــیمیشــود.پــساز
پرکــردنگودالهــاالزماســتبــرایتعییــنمحــلدقیــق
کاشــتهــرنهــال،عملیــاتگونیاکــردنزمیــنتکرارشــود.

ــای ــبازنهاله ــروتاغل ــاغکیویف ــداثب ــرایاح ب
یکســالهیــادوســالهوفاصلــهکاشــت4×5یــا3×5
اســتفادهمیشــود.نهالهــایگلدانــیدرهــرزمــانازســال
قابلکشــتهســتند،امــاکاشــتدراواخــرشــهریورواواخــر
اســفندترجیــحدادهمیشــود.کاشــتاواخــرشــهریوردر
مناطقــیکــهزمســتانهایمالیــموبــدونیخبنــدان
دارنــد،زمــانمناســبتریاســت.فعالیــتریشــهای
ــراز10 ــایخــاکبیشت ــهدم ــیک ــازمان ــروتت کیویف
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درجــهســانتیگراداســت)اواســطبهمــن(ادامــهدارد؛لــذا
اگــرنهالــیرادرپایــانتابســتانغــرسکنیم،حجمریشــه
ــده ــایکاشتهش ــرازنهاله ــاربیشت ــلبه ــانفص درپای
دراســفنداســتکــهرشــدبهتــربهــاریورکــودرشــدی
ــه ــیک ــثمیشــود.درمناطق ــریرادرتابســتانباع کمت
احتمــالیخبنــدانبهــارهوجــوددارد،بهتــراســتکاشــت
ــولشــود. ــعخطــرســرمازدگیموک ــدازرف ــهبع ــالب نه
هــرسمالیــمریشــهدرهنــگامکاشــتنهالهــایگلدانــی
موجــبحــذفریشــههایآســیبدیدهیــاپوســیدهو
ــف ــعتوق ــودومان ــههامیش ــوردهریش ــایپیچخ بخشه

ــود. ــیمیش ــناصل ــادرزمی ــدنهاله ــدیرش ــاکن ی
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فصل پنجم
 ازدیاد





روش های تکثیر کیوی فروت

ازدیــادکیویفــروتبــهدوشــیوهجنســی)کاشــتبــذر(و
غیرجنســی)قلمهزنــی،پیونــدوکشــتبافت(قابلانجــاماســت

کــهدرزیــربــهآنهــااشــارهمیشــود.

ازدیاد بذری

ــذرروشــیمعمــولدربرنامههــایاصالحــی کاشــتب
)تولیــدنتــاجدورگ(وتولیــدپایههــایبــذریبــرای
نهالهــایپیونــدیاســت.کشــتمســتقیمگیاهــان
ــد ــهوال ــبتب ــاتنس ــرقصف ــلتف ــاغبهدلی ــذریدرب ب
مــادری،نونهالــیطوالنــی)حــدود3ســال(ودوپایهبــودن
گیــاه)نربــودننیمــیازگیاهــانبــذری(اقتصــادینیســت.

جداکردن بذر از میوه

بــرایتهیــهبــذربایــدازمیوههــایســالمکیویفــروت
اســتفادهکــردکــهقنــدآنهــابــهحــدبرداشــترســیده
ــااز ــردنبذره ــرایجداک ــیب ــایمختلف ــد.روشه باش
گوشــتمیــوهکیویفــروتوجــوددارد.دریــکروش
ــا ــنب ــتگاهمخلوطک ــهدردس ــددقیق ــرایچن ــاب میوهه
ــب ــویترکی ــسازشستوش ــودوپ ــهمیش ــنل دورپایی
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همگــنحاصلــهدرصافــی،بذرهــاازگوشــتجدامیشــود.
درروشدیگــر،تفکیــکبــذروگوشــتبــهروشطبیعــی
انجــاممیشــود.بــرایایــنمنظــور،بخــشمیانــیگوشــت
ــتدر ــدنگوش ــاننرمش ــازم ــتت ــاویبذرهاس ــهح ک
دمــایباالتــراز12درجــهســانتیگرادنگهــداریمیشــود.
ــازک ــهاین ــدهدرونپارچ ــهگوشــتنرمش ــنمرحل درای
قــراردادهمیشــودوبــامالیمــتدربیــنانگشــتانوکــف
دســتفشــاردادهمیشــودتــابافــتگوشــتمیــوهکامــاًل
لــهشــود.مخلــوطگوشــتوبــذرچنــدبــاربــاآبشســته
میشــود.بــهایــنترتیــبدرپایــانکارتنهــابذرهــادرون

ــد. ــیمیمانن ــهباق کیس

بــرایخشــککردنبذرهــایجداشــدهازگوشــتالزم
ــرودرمعــرضهــوای ــارویپارچــهایآبگی اســتبذره
آزادودورازنــورخورشــیدپهــنشــوندتــارطوبــتاضافــی
آنهــابهتدریــجازدســتبــرود.بــذورخشکشــدهرابایــد
درونکیســهنایلونــیدربســتهودریخچــال)دمــای4تــا7

درجــهســانتیگراد(نگهــداریکــرد.
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کاشت بذر و تولید گیاهچه بذری

بذرهــایکیویفــروتبهدلیــلآنکــهبســیارریــز
هســتندبایــدبهصــورتســطحیورویبســتریازماســه
ــت ــرایکاش ــوند.ب ــشش ــهپخ ــدهرودخان ضدعفونیش
بذرهــابایــدآنهــارابــاماســهرودخانــهایمخلــوطکنیــم
ــام ــتانج ــورتیکنواخ ــتربهص ــادربس ــشبذره ــاپخ ت
شــود.پــسازسبزشــدنبذرهــاالزماســتگیاهچــهبــذری
ــه ــهخــارجشــودوب درمرحلــهچهاربرگــیازبســترخزان
گلدانهــاینایلونــیحــاویترکیــبخاکــیمناســب
)نســبتهایمســاویازماســهرودخانــهای،کــودپوســیده

دامــیوخــاکمرغــوبزراعــی(منتقــلشــود.

یکــیازمراقبتهــایالزمبــرایتولیــدنهالهــای
بــذریتکســاقهوفاقــدهرگونــهپیچخوردگــیتنــه،
عبــارتازقیمگــذاریوبســتنســاقهدرفواصــلکوتــاهبــه
ــهانشــعابفرعــی قیــموهمچنیــنحــذفســریعهرگون
اســت.زمانــیکــهقطــرســاقهنهالهــایبــذریبــهحــدود
ــه ــرراب ــوردنظ ــمم ــوانرق ــدمیت ــانتیمتربرس ــکس ی
روشاســکنهایرویآنپیونــدکــردونهالهــایپیونــدی
راپــسازرشــدکافــیبــهزمیــناصلــیمنتقــلکــرد.
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پیوند

محاسن روش پیوند

بــرایاســتفادهازخصوصیــاتپایههــایبــذریاز
جملــهریشــهدوانیعمیــقوگســتردهمیتــوانیــک
شــاخهیــاجوانــهایازرقــمتجــاریمــوردنظــرراکــهبــه
ــد ــذرتولی ــهازب ــیک ــروفاســترویگیاه ــدکمع پیون
ــورهای ــرد.درکش ــدک ــذری(پیون ــهب ــت)پای ــدهاس ش
ــه ــاومب ــیمق ــروت،پایههای ــدکیویف ــامدرتولی صاحبن
ــت ــیازرطوب ــیدگیناش ــهپوس ــاازجمل ــیتنشه برخ
ــی ــدیمعرف ــایپیون ــدنهاله ــرایتولی ــترب ــاالیبس ب

شــدهاســت.

ــش ــببکاه ــهس ــتپای ــناس ــواردممک ــیم دربرخ
ــنصــورت ــهدرای ــودک ــدیش ــمپیون رشــدرویشــیرق
ــتقرار ــرایاس ــاب ــد،ام ــشمییاب ــرسکاه ــایه هزینهه
ــاز ــرینی ــانبیشت ــدتزم ــابهم ــلتاکه ــیوکام نهای
اســت.انتخــابنــوعپایــهمیتوانــدرویزمانبنــدی
مراحــلنمــوتاکهــادرطــولیــکفصــل)فنولــوژی(اثــر
داشــتهباشــد.بــرایمثــال،شــکوفاییجوانههــاوگلدهــی
رقــمGold3بــاپایــهBountyحــدودیــکهفتــهزودتــر
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ــداز ــوعمیتوان ــنموض ــد.ای ــهBrunoرخمیده ازپای
نظــراقتصــادیاهمیــتفوقالعــادهایداشــتهباشــد،زیــرا
ــروش ــازارف ــهب ــاب ــرمیوهه ــثارســالزودت ــدباع میتوان
شــود.مــدتزیــادیاســتکــهرقــمبرونــوبهدلیــلتحمــل
)Psa(بــاالنســبتبــهعارضــهپوســیدگیباکتریایــی
ــای ــتفادهدرباغه ــورداس ــاریم ــهتج ــنپای معمولتری

ــت. ــروتاس ــاریکیویف تج

ــو ــرازبرون ــهکمت ــروتک ــایکیویف ــرپایهه ازدیگ
Hayward،Kaimai،اســتفادهمیشــوندمیتــوانبــه
Hort164وBountyاشــارهکــرد.پایههــایKaimaiو

ــی ــیدگیباکتریای ــهپوس ــیب ــیتباالی Hort164حساس

پوســیدگی بــه Bountyضمــنحساســیت و دارنــد
باکتریایــینســبتبــهخشــکیمتحمــلاســت.پایــه
ــل ــندلی ــههمی ــتوب ــواس ــدترازبرون ــواردکمرش های
رقــمپیونــدیرویآنارزشبیشتــریازپایــهبرونــو
دارد.اواســطزمســتانبهتریــنزمــانبــرایشــروعپیونــد
شــاخهاســتوایــنکاربایــدتــااواخــرزمســتان)قبــلاز
ــابیدارشــدنگیــاه، بیدارشــدنگیــاه(پایــانیابــد؛زیــراب
ــویاز ــودواشــککی ــازمیش ــروردهآغ ــیرهپ ــانش جری
ــث ــودوباع ــاریمیش ــاقهج ــدهرویس ــعایجادش مقاط
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کاهــشاحتمــالموفقیــتپیونــدمیشــود.پیونــدتابســتانه
هــمممکــناســت،امــابایــدجریــانشــیرهگیاهــیرابــا
دقــتمدیریــتکــرد.میــزانموفقیــتایــنپیونــدکمتــر
ــتثنایی ــرایطاس ــادرش ــتوتنه ــتانیاس ــدزمس ازپیون
ــیاز ــهدرصــدباالی ــواردیک ــاًلدرم ــود،مث ــاممیش انج
پیوندهــایزمســتانیناموفــقباشــندیــاآلودگــیشــدیدی
ــد ــهپوســیدگیباکتریایــیدیــدهشــدهباشــد.اگــرپیون ب
ــر)اواخــراردیبهشــت(انجــامشــود،رشــد تابســتانیزودت

ــود. ــدبهتــرخواهــدب بعــدینهــالبعــدازپیون

روش های معمول پیوندزنی 

از میتــوان کیویفــروت پیونــدی تکثیــر بــرای
ــاخه ــاش ــهای(ی ــپریووصل ــه)س ــدجوان ــیوهپیون دوش
ــد ــرد.درپیون ــتفادهک ــی(اس ــهایوتاج ــکنهای،زبان )اس
شــاخه،پیونــدکعبــارتازشــاخهایبــاچنــدجوانــهفعال
اســتوبهتریــنزمــانبــرایاجــرایآناوایــلبهــاراســت
ــوردار ــبیبرخ ــدتمناس ــیازش ــیرهنبات ــانش ــهجری ک
اســت.ایــنپیونــدبــهروشهــایمختلفیشــاملانگلیســی
ــت. ــاماس ــکنهقابلانج ــتیواس ــهدار(،پوس ــادهوزبان )س

ــا ــهاواســطبهــارت ــدجوان بهتریــنزمــاناجــرایپیون
ــیشــیره ــازهزمان ــنب ــرادرای اواســطتابســتاناســت؛زی
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نباتــیازجریــانخوبــیدرگیــاهپایــهبرخــورداراســتو
ــت. ــهباالس ــتدهیپای ــتپوس قابلی

روشهــایمختلــفپیوندزنــیدرکیویفــروتدرزیــر
توضیــحدادهشــدهاســت.

پیوند سپری

بهتریــنزمــاناجــرایایــنپیونــدکــهیکــیاز
اســت، کیویفــروت پیوندزنــی شــیوههای رایجتریــن
ــدک ــرپیون ــد،ه ــوعپیون ــنن اواخــرخــرداداســت.درای
ــازکاز ــاپوســتوالیــهاین ــهایهمــراهب عبــارتازجوان
چــوبزیــرجوانــهاســت.بــرایتهیــهایــنپیونــدکبایــد
ــر ــاپایینت ــدکت ــهپیون ــاالیجوان ــکســانتیمتریب ازی
ازمحــلجوانــه،بــااســتفادهازچاقــویپیونــدوبــاشــیبی
مالیــم،برشــیبــاچاقــویپیونــدایجــادکــردتــاجوانــهاز

چــوبشــاخهجــداشــود)شــکل35(.

شکل 35- پیوندک در پیوند سپری
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ــهشــکل ــدســپری،ابتــدابرشــیب ــرایاجــرایپیون ب
Tواژگــونرویپوســتتنــهنهــالپایــهایجــادمیشــود،
ــر ــدکدرنظ ــتقرارپیون ــرایاس ــهب ــیک ــیدرمحل یعن
ــی ــودیوافق ــایعم ــولبرشه ــت.ط ــدهاس ــهش گرفت
ــق ــانتیمتروعم ــا3و1س ــدود2ت ــبح ــهترتی ــدب بای
آنتــازیــرپوســتباشــد.مرحلــهبعــدیعبــارتاز
ــده ــکافایجادش ــرش ــدکدرزی ــهپیون ــذاریجوان جایگ
روینهــالپایــهاســتکــهبایــدبــاحفــظجهــتدرســت
ــهباشــدوبخشــیازپیونــدککــهبیــرونازشــکاف جوان
پایــهباقــیمیمانــد،حــذفشــود.بســتنپیونــدکتوســط
ــدکاز ــهپیون ــهبهطــوریکــهجوان ــیرویپای ــوارنایلون ن
جــایخــودحرکــتنکنــدورطوبــتبافــتپیونــدکنیــز
ــدســپریاســت. ــیپیون ــهپایان ازآنخــارجنشــود،مرحل
ــاالیپیونــدکراپوشــشمیدهــدو ــاب ــوارازپاییــنت ایــنن
ــود ــرهزدهمیش ــدهوگ ــهپیچی ــالپای ــانه ــهدورتنه ب

ــکل36(. )ش
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شکل 36- استقرار پیوندک در زیر پوست پایه

پیوند وصله ای

ــتدر ــهدرخ ــودک ــرامیش ــیاج ــدزمان ــنپیون ای
مرحلــهرشــداســتوپوســتنهــالضخیــماســتو
بهخوبــیپوســتمیدهــد.درپیونــدوصلــهای،پیونــدکو
ــع ــکلمرب ــدازهوبهش ــههمان ــتقرارآنرویپای ــلاس مح
ــت ــهوپوس ــهازجوان ــدکک ــتوپیون ــتطیلاس ــامس ی
اطــرافآنتشــکیلشــدهاســت،بــانــوارنایلونــیمحکــم
بــهپایــهبســتهمیشــود.درپیونــدوصلــهایازچاقوهــای
دوتیغــهایاســتفادهمیشــودتــاابعــادبــرشبــرایتهیــه
ــد. ــانباش ــهیکس ــتقرارآنرویپای ــدکومحــلاس پیون
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پیوند انگلیسی )نیمانیم یا رومیزی( ساده و زبانه دار

نوعــیپیونــدشــاخهاســتکــهدرآنبایــدقطــرپایــهو
ــانتیمتر ــا1/5س ــدود0/5ت ــروح ــدکبراب ــاخهپیون ش
ــر ــوردنظ ــاهم ــدازگی ــدکبای ــهپیون ــرایتهی ــد.ب باش
قلمههــایچــوبخشــبیتهیــهکنیــدوآنهــاراتــازمــان
اجــرایپیونــددرکیســهپلیاتیلنــیودرونیخچــال
ــه ــد.پای ــراردهی ــانتیگراد(ق ــهس ــا7درج ــای4ت )دم
ــودو ــربرداریمیش ــنس ــاالیزمی ــانتیمتریب از10س
برشــیمــورببــهقطــرحــدود3ســانتیمتردربــاالیآن
ــاخه ــدهش ــرشدرقاع ــنب ــابههمی ــود.مش ــادمیش ایج
پیونــدکنیــزبایــدایجــادشــود.اگــردومقطــعحاصــلاز
بــرشپایــهوپیونــدکراروییکدیگــرقــراردهیــدوآنهــا
رابــانــوارپیونــدیوچســبباغبانــیبــهیکدیگــرمحکــم

کنیــم،پیونــدزبانــهایســادهبــهانجــامرســیدهاســت.

ــد ــهپیون ــهب ــیک ــدانگلیس ــریازپیون درروشدیگ
ــطح ــیس ــشمیان ــددربخ ــت،بای ــروفاس ــهایمع زبان
مقطــعحاصــلازبــرشمــوربهــردوگیــاهپایــهو
ــک، ــودیکوچ ــرشعم ــکب ــتفادهازی ــااس ــدک،ب پیون
زبانــهایرابــهوجــودآوردوازآنبــرایقفلکــردنشــاخه
ــاد ــرد.درازدی ــتفادهک ــهاس ــاهپای ــاقهگی ــدکدرس پیون
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ــتفاده ــادهاس ــهایس ــدزبان ــرازپیون ــروتبیشت کیویف
میشــود)شــکل37(.

شکل 37- پیوند نیمانیم زبانه ای
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پیوند پوستی )تاجی(

ــهحداقــل2 ــدقطــرپای ــدبای ــنپیون ــرایاجــرایای ب
ــیو ــیافق ــابرش ــهب ــربرداریپای ــدوس ــانتیمترباش س
ــرایاجــرای ــعب ــنموق ــاًلصــافانجــامشــود.بهتری کام
ایــنپیونــدزمانــیاســتکــهدرخــتپوســتدادهوشــیره
ــاخه ــذاریش ــرایجایگ ــد.ب ــتهباش ــانداش ــیجری نبات
پیونــدکدرزیــرپوســتپایــهبــهیکــیازدوشــیوهزیــر

ــود: ــلمیش عم

درروشاول،دوبــرشمــوازیدرجهــتعمــودیو9
ــه ــتپای ــانتیمتررویپوس ــا5س ــول2/5ت ــهط ب
ــرش ــندوب ــهای ــهفاصل ــوریک ــود،بهط زدهمیش
ــاپهنــایشــاخهپیونــدکباشــد. ــرب ازیکدیگــربراب
ــا ــرشب ــندوب ــیای ــشپایین ــدبخ ــهبع درمرحل
ــودو ــلمیش ــروص ــهیکدیگ ــیب ــرشافق ــکب ی
پوســتپایــهبــدونجداشــدنازگیــاه،بــامالیمــتاز
گوشــتفاصلــهدادهمیشــود.بخــشپایینــیشــاخه
ــد ــرارخواه ــهق ــتپای ــرپوس ــهدرزی ــدکک پیون
گرفــت،بایــدازهــردوطــرفبرشــیمــورببخــوردو
پوســتآنبرداشــتهشــدهباشــدتــااتصــالموفقــی

بــاپایــهبرقــرارکنــد.
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درشــیوهدوم،تنهــایــکبــرشعمــودیرویپوســت9
پایــهبــهطــول2/5تــا5ســانتیمترزدهمیشــودو
ــی ــدهبهآرام ــلسربرداریش ــتازمح ــایپوس لبهه
توســطچاقــویپیونــدکنــارزدهمیشــودتــامحــل
مناســبیبــرایاســتقرارچــوبپیونــدکایجادشــود.
ــدهای ــشقاع ــتبخ ــدکالزماس ــهپیون ــرایتهی ب
چــوبپیونــدککــهبایــددرزیــرپوســتپایــهقــرار
ــب ــیبهترتی ــیوبیرون ــرفداخل ــرد،دردوط بگی
ــیدر ــابهخوب ــاهداشــتهباشــدت برشــیبلنــدوکوت

زیــرپوســتپایــهجــایبگیــرد)شــکل38(.

شکل 38- پیوند پوستی کیوی فروت با یک برش روی پوست پایه



فصل  پنجم/ ازدیاد 102

پیوند اسکنه

ــل ــهحداق ــرپای ــدقط ــدبای ــنپیون ــرایای ــرایاج ب
3ســانتیمترباشــدوپــسازســربرداریافقــیپایــه،
شــکافیعمــودیبــهطــول5ســانتیمتردربخــشمیانــی
پایــهایجــادشــود.شــاخهپیونــدککــهمیتوانــدهمقطــر
یــاباریکتــرازپایــهباشــد،بایــددرزمــاناســتراحتتهیــه
ــرهباشــد. ــلســهگ ــاحداق ــالهب شــودوشــاخهاییکس
بــرایبرقــراریاتصــالبیــنپایــهوپیونــدکبایــدقاعــده
ــورده ــرشخ ــورتگاوهایب ــهبهص ــدکراک ــاخهپیون ش
ــاخه ــذاریش ــرارداد.جایگ ــهق ــکافپای ــت،درونش اس
پیونــدکبایــدطــوریباشــدکــهالیههــایزاینــدهپایــهو
پیونــدکرویهــمقــراربگیرنــد.محــلپیونــدوهمچنیــن
ــد ــاچســبپیون ــدب ــدکبای ــیشــاخهپیون ــایفوقان انته
ــد ــدنپیون ــاازخشکش ــودت ــشدادهش ــیپوش بهخوب

جلوگیــریشــود)شــکل39(.
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شکل 39- پیوند اسکنه کیوی فروت
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قلمه زنی

تکثیــرقلمــهایکیویفــروتمتداولتریــنشــیوه
ــث ــهباع ــفاســتک ــورداســتفادهدرکشــورهایمختل م
تســریعدرتوســعهباغهــا،پیشرسکــردننهالهــاو
باغهــای اکثــر نهالهــای باردهــیمیشــود. تســریع
کیویفــروتدرشــمالکشــورازطریــققلمــهتولیــد
ــذری ــایب ــهنهاله ــهنشــاندادهاســتک شــدهاند.تجرب
ــد ــمبع ــاشش ــمی ــالپنج ــروتدرس ــدهکیویف پیوندش
ازپیونــدونهالهــایقلمــهایدرســالســومبعــداز

ــرد. ــدک ــیخواهن ــهبارده ــروعب ــیش قلمهزن

انواع قلمه 

ــبی ــهخش ــوعقلم ــروتازدون ــرکیویف ــرایتکثی ب
ــتفاده ــواناس ــتانه(میت ــبی)تابس ــتانه(ونیمهخش )زمس
کــرد.قلمههــایخشــبیدرپایــانفصــلخــزانواغلــباز
ــای ــتانیوقلمهه ــرسزمس ــدهدره ــایحذفش چوبه
نیمهخشــبیبــرگداردردورهرشــدتــاک)ماههــایتیــرو
ــهمیشــوند. ــرداد(ازچــوبرســیدهونیمهخشــبیتهی م
ــده ــرگنصفش ــددوب ــبیبای ــهنیمهخش ــرقلم ــرایه ب
رانگــهداشــتومابقــیبرگهــاراحــذفکــردتــاضمــن
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اســتفادهازمحصــوالتفتوســنتزیبرگهــا،تبخیــرو
ــوع ــهحداقــلبرســد.طــولهــردون تعــرقبرگــیهــمب
ــا ــر15ت ــرههســتند،براب ــبدارایســهگ ــهاغل ــهک قلم
ــا1ســانتیمتراســت ــا0/5ت 20ســانتیمتروقطــرآنه

)شــکل40(.

شکل 40- قلمه های خشبی )راست( و نیمه خشبی )چپ( کیوی فروت

ریشــهدهیقلمههــایخشــبیاغلــببهتــرازقلمههــای
ــبی ــاینیمهخش ــودنقلمهه ــت.برگدارب ــبیاس نیمهخش
ــاشدر ــدازسیســتممهپ ــاًبای ــهحتم ــنمعناســتک بدی
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ــور ــنمنظ ــرایای ــد.ب ــتفادهکنی ــهزاییاس ــترریش بس
ــهایو ــجدقیق ــلپن ــافواص ــولروزب ــتردرط ــیبس مهپاش
بهمــدتپنــجثانیــهدرهــرنوبــتانجــاممیشــود.
درقلمههــایتابســتانهبایــدبرگهــابــهنمــوکامــل
ــیدر ــالموبزرگ ــایس ــندوجوانهه ــیدهباش ــودرس خ
ــد ــچگاهنبای ــنهی ــد.بنابرای ــودباش ــرگموج ــدهدمب قاع
ازبخشهــایجــوانانتهــایشــاخههااســتفادهکــرد.
قلمههــایبــرگداررابایــدبــرایبهحداقلرســاندنتلفــات
ناشــیازهدررفــتآبازبافــتقلمــهدرمحلــیخنــکو
ســایهقــراردادودرصــورتنیــازازســایباناســتفادهکــرد

ــه50درصــدبرســد. ــابب ــشآفت ــاشــدتتاب ت

نکات مهم در ازدیاد قلمه ای 

گیــاهمــادریقلمــهبایــدازرقــممــوردنظــرباشــدواز
لحــاظرشــدونمــویوهمچنینکمیــتوکیفیتمحصول
ــای ــتقلمهه ــراس ــد.بهت ــتهباش ــیداش ــتمطلوب وضعی
ــبتاً ــاینس ــبی،میانگرهه ــواعخش ــدان ــبیمانن نیمهخش

کوتــاهبــاجوانههــایســالموقــویداشــتهباشــند.

ــهازهــر ــرایتقویــتریشــهدهیالزماســتدوجوان ب
قلمــهدرداخــلبســترقــرارداشــتهباشــند)شــکل41(.
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شکل 41- قلمه های خشبی کشت شده در بستر ماسه ای

ــدماســه ــروتبای ــایکیویف بســترریشــهزاییقلمهه
ــا ــیازآنه ــاترکیب ــتی ــت،پرالی ــهای،ورمیکوالی رودخان
باشــدوعــاریازخــاکوکــودباشــدتــاضمنبرخــورداری
اززهکــشوتهویــهمناســبازبــروزپوســیدگیهای

قارچــیجلوگیــریشــود.
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ازآنجاییکــهقلمههــایخشــبیدرفصــلزمســتان
ــلولیدر ــیمس ــدنتقس ــرایفعالش ــوند،ب ــهمیش تهی
ــه ــدریش ــیوتولی ــهکالوسزای ــهالزم ــهک ــدهقلم قاع
اســتبایــدقلمههــارادرمحیطــیبــادمــایکنترلشــده
ــیرویبســترقلمههــا ــاپوششــینایلون نگهــداریکــردی
ایجــادکــرد.ایــنپوشــشبایــدبالفاصلــهپــسازشــروع
ــوایآزاد ــهه ــاب ــودوقلمهه ــتهش ــوابرداش گرمشــدنه
ــن ــطکشــتوهمچنی ــودنpHمحی ــوند.باالب ــاومش مق
کــمیــازیــادیرطوبــتبســترباعــثکاهــشریشــهدهی
ــهعوامــلبیمــاریزای قلمــهمیشــود.آلودگــیقلمههــاب
قارچــیمیتوانــدموجــبکاهــشدرصــدریشــهزایی
ــا ــترراب ــابس ــتقلمهه ــلازکاش ــتقب ــود.الزماس ش
محلــولقارچکــشبــاغلظــت5درصــدکامــاًلخیــسکــرد
ــرای ــیب ــتکاف ــلقارچــی،رطوب ــاضمــنحــذفعوام ت
ــد ــابای ــاریقلمهه ــود.درآبی ــمش ــافراه ــتقلمهه کاش
ازتمــاسمســتقیمآببــابافــتقلمــهجلوگیــریکــردتــا
خســارتپوســیدگیهایقارچــیبــهحداقــلبرســد.تهویــه
ــش ــرایکاه ــیب ــلمهم ــاعام ــتقلمهه ــطکاش محی
پوســیدگیهایقارچــیوپایینآمــدنتلفــاتناشــیاز
ــرایریشــهدهی آناســت.مناســبتریندرجــهحــرارتب
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ــن ــت.بهتری ــانتیگراداس ــهس ــدود25درج ــاح قلمهه
ــای ــهگرهه ــوطب ــروتمرب ــایکیویف ــهزاییقلمهه ریش

ــاکاســت. ــا12بازوهــایت 9ت

بــرایتهیــهقلمــهبایــدبرشــیمــوربوصــافدرزیــر
ــانتیمتری ــه5س ــهزدهشــودودرفاصل ــنجوان پایینتری
ــرشمــوربدیگــریایجــادشــود. ــهنیــزب باالتریــنجوان
مورببــودنبــرشباالیــیمانــعازتجمــعآبرویســطح
قلمــهوپوســیدگیآنمیشــود.اگــربخــشقاعــدهایقلمه
ــک ــبایندولبوتیری ــیازترکی ــهدرمحلول ــدت5ثانی بهم
ــرد، ــراربگی ــزارق ــا6دره ــهغلظــت5ت ــید)IBA(ب اس
درصــدریشــهزاییافزایــشمییابــد.اگــردرقاعــدهقلمــه
ــک ــدودی ــولح ــهط ــاهب ــودیکوت ــرشعم ــدادیب تع
ــهزایی ــدریش ــود،درص ــادش ــتایج ــانتیمتررویپوس س
بهدلیــلاتیلــنتولیــدیاززخمهــاوجــذببهتــرترکیــب
هورمونــیازبریدگیهــایایجادشــدهرویپوســتافزایــش
خواهــدیافــت.اگــرعــالوهبــرایجــادزخمهــایمذکــور،
بــهطــولتقریبــی2ســانتیمتردر برشــیمــورب
ــز ــتمغ ــهباف ــهایایجــادشــودک ــابهگون ــدهقلمهه قاع
قلمــهقابلرؤیــتباشــد،میتــواندرصــدریشــهزایی
ــن ــهضم ــدهقلم ــرشقاع ــودنب ــرد.صافب ــرک رابیشت
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ــث ــیباع ــیدگیهایقارچ ــهپوس ــالب ــرابت ــشخط کاه
افزایــشســطحجــذبمــوادهورمونــیمحــرکریشــهزایی

استفادهشــدهدربســترقلمههــامیشــود.

ــد ــهمیتوان ــهجوان ــهب ــدهایقلم نزدیکــیمقطــعقاع
ــهرســیدنهورمونهــایمحــرکریشــهزاییتولیدشــده ب
ازجوانــهبــهمحــلریشــهزاییکمــککنــدوباعــث
ــا ــیقلمهه ــود.ضدعفون ــهش ــدنقلم ــهیلریشهدارش تس
محلــول در دقیقــه 10 بهمــدت غرقابکــردن بــا
ــار ــامتیم ــلازانج ــزارقب ــت4دره ــاغلظ ــشب قارچک
را قارچــی آلودگیهــای احتمــال هورمونــیمیتوانــد
ــی ــارهورمون ــتفادهازتیم ــورتاس ــد.درص ــشده کاه
بایــدتــایــکروزپــسازاعمــالتیمارهــاازآبیــاریبســتر
ــاازشستهشــدنمــواد کاشــتقلمههــاخــودداریکــردت
ــا ــیجلوگیــریشــود.قلمههــایضدعفونیشــدهب هورمون
ــایه ــیس ــدندرمحل ــسازخشکش ــدپ ــشبای قارچک
بــاترکیبــیازهورمونــیتیمــارقبــلازتیمــارهورمونــیدر
محلــیسایهخشــکشــود.پــسازاســتفادهازچســبپیوند
دربخــشانتهایــیقلمههــاتیمــارهورمونــیقلمههــابعــد
ــهانجــاممیشــودوبالفاصلــهعمــلکاشــت ازایــنمرحل
انجــاممیگیــرد.رشــد آنهــادرونبســترماســهای
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قلمههــامیتوانــد در ایجادشــده نورســته شــاخههای
ــکل42(. ــد)ش ــهدهیباش ــازریش ــانهآغ نش

شکل 42- رشد شاخه های نورسته قلمه نشانه  ای از ریشه دهی

ــای ــدهازنهاله ــایتهیهش ــهدهیقلمهه ــدرتریش ق
اســت. بالــغ نهالهــای از بیشتــر بهمراتــب جــوان
ــوط ــارتهایمرب ــاازخس ــودنقلمهه ــانازعاریب اطمین
قلمــهای تکثیــر موفقیــت میتوانــد ســرمازدگی بــه
ــه ــدامب ــیاق ــانگلده ــددرزم ــد.نبای ــشده راافزای
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قلمههــا ریشــهدهی تــوان زیــرا شــود؛ قلمهگیــری
درایــندورهبــهحداقــلخــودمیرســد.قلمههــای
ــبتهای ــبازنس ــتریمرک ــهبس ــدب ــدهرابای ریشهدارش
مســاویماســهرودخانــهای،خــاکمرغــوبزراعــیوکــود
ــی ــهبهتازگ ــیک ــرد.درگیاهان ــلک ــیمنتق پوســیدهدام
ریشــهدارشــدهاند،بهدلیــلآنکــهتبخیــروتعــرقبرگهــا
ــاخههای ــاوش ــیبرگه ــایپوشش ــتوبافته ــاداس زی
ــوز ــههاهن ــدوریش ــونیافتهان ــینم ــوزبهخوب ــوانهن ج
ــدان ــهگل ــاب ــالقلمهه ــدانتق ــد،بای ــادیندارن ــمزی حج
ــامدادو ــتانج ــکاس ــواخن ــهه ــیازروزک رادرزمان
ســایهآفتاب محلــی در روز چنــد بــرای را گلدانهــا

ــرد. ــداریک نگه

بــا نیمهخشــبی قلمههــای ضدعفونــی عملیــات
ــت ــتدق ــدرعای ــانیازمن ــودنآنه ــهبرگدارب ــهب توج
ــود ــامش ــویانج ــنکاربهنح ــدای ــتوبای ــریاس بیشت
ــه ــاب ــهبرگه ــدهب ــیواردش ــارتهایفیزیک ــهخس ک
حداقــلبرســد.بســتنقیــمبــهنهالهــایجــوانقلمــهای
ــتقیم ــافومس ــهایص ــاتن ــیب ــودنهالهای ــثمیش باع
ــری ــهاطــرافجلوگی ایجــادشــوندوازپیچیــدنســاقهب

ــکل43(. ــود)ش ش
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شکل 43- قیم گذاری برای قلمه های ریشه دارشده کیوی فروت
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فصل ششم
 ارقام





ارقام تجاری کیوی فروت

صنعــتکیویفــروتجهانکــهدرطــولدورهای40ســاله
شــکلگرفتــهاســت،درمقایســهبــاســایرمیوههــاوضعیتــی
منحصربهفــرددارد؛زیــرابــرایســالیانمتمــادیتنهــابــه
تولیــدوعرضــهیــکرقــم)هایــوراد(متکــیبــودهواغلــب
مــردمشــناختیازســایرارقــامایــنمحصــولنداشــتهاند.
ــرو ــروهن ــهدوگ ــهب ــروتک ــواعتجــاریکیویف ــامان تم
Actinidiaــس ــهجن ــقب ــوند،متعل ــیممیش ــادهتقس م
ــس ــنجن ــد.ای ــأگرفتهان ــنمنش ــورچی ــتوازکش اس
دارایبیــشاز50گونــهاســتکــهتنهــادوگونــه
A. chinensisوA. deliciosaازنظــرتجــاریمهــم

هســتندوازتنــوعژنتیکــیآنهــادربرنامههــایبهنــژادی
اســتفادهگســتردهایشــدهاســت.منشــأهمهارقــامتجاری
کیویفــروتکــهدرجهــانتولیــدمیشــوند،بــهدونهــال
مــادهویــکنهــالنــرنســبتدادهشــدهاســتکــهخــود
ــهنیوزیلنــددر حاصــلمعرفــیتــودهایبــذریازچیــنب

ــد. ــال1904بودهان س

زمــانگلدهــی،عملکــرد،درشــتی،شــکلوبافــتمیوه،
درصــدعصــارهوترکیــبآنوهمچنینبافــتبخشخوراکی
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ــا درارقــاممختلــفکیویفــروتتفاوتهــایچشــمگیریب
یکدیگــرداردومیتــوانآنهــارابــرمبنــایرنــگگوشــت
ــر ــکل44(وازنظ ــز)ش ــبز،زردوقرم ــروهس ــهگ ــهس ب
بافــتســطحمیوههــابــهدوگــروهپــرزداروبیپــرز
ــاده ــاریم ــامتج ــرد.ازارق ــتهبندیک ــکل45(دس )ش
ــی، ــون،گراس ــوت،آلیس ــو،آب ــوارد،برون ــههای ــوانب میت
گلــدن)طالیــی(وِرد)قرمــز(وازمهمتریــنرقمهــاینــر

ــرد. ــگاشــارهک ــوآوهونگیان ــوری،مات ــهتوم ب

شکل 44- مقطع عرضی میوه در سه نوع کیوی فروت تجاری 
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شکل 45- مقایسه میوه پرزدار هایوارد )باال(
 با بدون پرز طالیی )پایین(
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مشخصات توصیفی ارقام تجاری کیوی فروت

ارقام ماده

)Hayward( هایوارد

هایــواردیــکرقــمتجــاریازگونــهA. deliciosaبــا
منشــأبــذریاســتکــهدرســال1934توســطشــخصی
بــهنــامهایــواردازیــکتــودهمرکــباز40نهــالبــذری
درکشــورنیوزیلنــدانتخــابشــد.ایــننهــالبــذری
ــد ــودهودرتولی ــیب ــلپیاپ ــلدونس ــدهحاص گزینشش
ــتهاند. ــرکتداش ــرش ــاهن ــکگی ــادهوی ــاهم آندوگی
ــتی ــواندرش ــممیت ــنرق ــشای ــدهگزین ــلعم ازدالی
بیشتــرمیــوه،ظاهــربهتــروطعــمعالــیمحصــولرانــام
بــردکــهباعــثبازارپســندیممتــازآندرهمــهکشــورهای

جهــانشــدهاســت)شــکل46(.

ــم ــنرق ــیای ــدایمعرف ــوارددرابت ســطحکشــتهای
کیویفــروت صــادرات اعظــم بخــش و بــود ناچیــز
نیوزیلنــدراارقــامدیگــرتشــکیلمیدادنــد؛ولــیکیفیــت
بهتــرمیوههــاوطوالنیتربــودنعمــرانبــاریهایــوارد
ــای ــمباغه ــشاعظ ــه1960بخ ــادرده ــدت ــثش باع
ــدودر ــوارداختصــاصیاب ــههای کیویفــروتایــنکشــورب
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ســال1975بــهتنهــارقــممــوردپذیــرشبــرایصــادرات
تبدیــلشــود.وزنمیوههــاکــهپوشــیدهازکــرکقهــوهای
رنگــیهســتند،حــدود75تــا200گــرموطولوقطــرآنها
بهترتیــب55تــا70میلیمتــرو40تــا50میلیمتــر
ــایر ــرازس ــیوپهنت ــواردتخممرغ ــایهای ــت.میوهه اس
ــاســطحباالیــیازقنــدو ارقــامهســتندوگوشــتیســبزب
ــی ــتانبارمان ــودنقابلی ــد.باالب ــکوربیکدارن ــیدآس اس
ــه ــقکشــتیوب ــکانصــادراتآنراازطری ــمام ــنرق ای

ــت. ــردهاس ــرک ــتامکانپذی ــایدوردس بازاره

شکل 46- رقم هایوارد
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هایــواردنســبتاًدیــرگلاســتوضمــننیــازبــهرقــمنر
دیــرگل،تحمــلباالیــیبــهســرمایدیــررسبهــارهدارد.
بــارآوریتاکهــایهایــواردکمتــرازســایرارقــامتجــاری
ــننقــصرا ــودنکیفیــتمحصــولای ــیباالترب اســت،ول
ــایر ــروتس ــدگانکیویف ــتتولیدکنن ــاند.تبعی میپوش
کشــورهاازباغــداراننیوزیلنــدیباعــثانتخــابایــنرقــم
ــوارددر ــوههای ــطوزنمی ــد.متوس ــیش ــطحجهان درس
ــرم(و ــا200گ ــر)50ت ــرانبســیارمتغی ــایشــمالای باغه
تحــتتأثیــرمدیریــتباغــداریاســت.ناکافیبــودن
ســرمایزمســتانباعــثکاهــشچشــمگیرباردهــیرقــم

ــود. ــواردمیش های

)Abbott( اَبوت

رقــمدیگــریازگونــهA. deliciosaاســتکــهدر
ــاییو ــیشناس ــالتصادف ــکدانه ــورتی ــه1920بهص ده
ــای ــد.تاکه ــیش ــتمعرف ــرایکاش ــه1930ب درده
ــی ــوتپررشــد،زودگلوپرمحصــولهســتندومیوههای اَب
ــراز ــوتکمت ــرماییاَب ــازس ــد.نی ــدمیکنن زودرستولی
هایــوارداســت؛بنابرایــن،درمناطقــیکــهباردهــیهایــوارد
بهدلیــلبرطرفنشــدنکامــلنیــازســرماییمطلــوب
نباشــد،جایگزیــنخوبــیاســت.گلبرگهــایایــنرقــمبــا
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یکدیگــرهمپوشــانیندارنــدوخامههــادروضعیــتافقــی
ــتندو ــتوانهایهس ــوتاس ــایاَب ــد.میوهه ــرارگرفتهان ق
ــن، ــرمیشــود.همچنی ــوهکمــیباریکت ــهدممی درناحی
برجســتگیمشــخصیدرناحیــهگلــگاهمیــوهدیــده
ــیده ــیپوش ــایمتراکم ــاپرزه ــوهب ــطحمی ــود.س میش
ــتی ــتند.درش ــرمهس ــدون ــگ،بلن ــهقهوهایرن ــدهک ش
ــوتدرحــدمتوســطوکوچکتــرازهایــواردو میوههــایاَب
برونــواســتووزنمتوســطآنهــاحــدود60گــرماســت

ــکل47(. )ش

شکل 47- رقم اَبوت
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ــان ــوتدرزم ــایاَب ــطحمیوهه ــرکس ــیازک بخش
برداشــتوحملونقــلریــزشمیکنــدوپــرزمیــوه
ــگ ــهرن ــهب ــوهک ــتمی ــت.گوش ــوارداس ــرازهای کمت
ســبزروشــناســت،بســیارشــیریناســتومیــزاناســید
اســکوربیکآننســبتبــهســایرارقــامگوشــتســبز)غیــر
ــمو ــرطع ــوع،ازنظ ــت.درمجم ــراس ــون(کمت ازآلیس
مــزهچنــدانبازارپســندنیســتوبــرایصــادراتهــمرقــم
موفقــینیســت.اَبــوتقابلیــتانبارمانــیخوبــیداردودر
ــرد ــاوترشــی(کارب ــاالد،مرب ــهمارم ــی)تهی ــعغذای صنای

ــیدارد. خوب

)Bruno( برونو

ایــنرقــمکــهازانــواعزودرسگونــهA. deliciosaبــه
ــال ــکدانه ــورتی ــه1920بهص ــد،درده ــابمیآی حس
تصادفــیتوســطشــخصیبــههمیــننــامکشــفودردهــه
1930معرفــیشــد.گلدهــیبرونــوهمزمــانبــایــااندکی
زودتــرازآلیســوناتفــاقمیافتــدوگلهــابهصــورت
ــا ــد.گلبرگه ــرارمیگیرن ــاق ــیرویبازوه ــاجفت تکــیی
ــری ــانیکمت ــدوهمپوش ــوتباریکترن ــااَب ــهب درمقایس
ــوت ــرازاَب ــروکلفتت ــاکوتاهت ــنخامهه ــد.همچنی دارن
ــراز ــابیشت ــمخامهه ــو،نظ ــایبرون ــتند.درگله هس
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ــکل ــتواستوانهایش ــادرش ــت.میوهه ــوناس ــمآلیس رق
ــمتها ــایرقس ــرازس ــوکپهنت ــمتن ــتندودرقس هس
هســتند.میوههــایبرونــوبهســببکشــیدگیزیــاد،
ــام، ــهســایرارق ــرســطحپوســتنســبتب تیرهگــیزیادت
حضــورپرزهــایبســیارمتراکــم،کوتــاهوزبربــودنو
همچنیــندارابــودندممیــوهخیلــیبلنــدبهخوبــیاز
ــکل48(. ــتند)ش ــامقابلتشــخیصهس ــایرارق ــوهس می

شکل 48- رقم برونو
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برونــورقمــیپررشــدوپربارتــرازهایــوارداســت،
ولــیوزنمیوههــاکمتــرازآناســتوبــامتوســط
ــبز ــوهس ــتمی ــراردارد.گوش ــگاهدومق ــرمدرجای 70گ
ــامدارای ــایرارق ــاس ــهب ــمزهودرمقایس ــن،خوش روش
بیشتریــنمقــداراســیدآســکوربیک)ویتامیــنث(اســت.
ــتو ــراس ــواردمقاومت ــههای ــبتب ــرمانس ــِلس درمقاب
ــه ــهفرانس ــورهاازجمل ــیکش ــلدربرخ ــندلی ــههمی ب
ــوارد، ــاهای ــهب ــادرمقایس ــودنوزنمیوهه ــمکمترب بهرغ
بســیارمــوردتوجــهاســت.دراروپــاازایــنرقــمبیــشاز
ــتفاده ــوتاس ــهوکمپ ــا،ژل ــهمرب ــرایتهی ــامب ــایرارق س
میشــود؛زیــراپوســتگیریمیــوهراحتتــراســتو
ــه ــودک ــرهایمیش ــوهدای ــیمی ــایعرض ــعبرشه مقط

ــریدارد. ــوهبهت ــاجل ــهمرب ــرایتهی ب

)Alisson( آلیسون

آلیســونرقمــیدیگــرازA. deliciosaاســتکــهدر
گــروهزودرسهــاقــرارداردودردهــه1920بهصــورتیک
دانهــالتصادفــیشناســاییودراوایــلدهــه1930معرفی
ــارآوراســتکــهدرگــروه شــد.رقمــیبســیارپررشــدوب
ــد. ــوتگلمیده ــدازاَب ــیبع ــراردارد،ول ــاق زودرسه
ــهدر ــوردههســتندک ــیهایچینخ ــادارایحاش گلبرگه
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ــری ــانیبیشت ــرودارایهمپوش ــوتپهنت ــااَب ــهب مقایس
هســتند.خامههــاهمــگامبــاپیرشــدنگلهــابــازاویــهای
حــدود30تــا60درجــهافراشــتهمیشــوند.میوههــا
کشــیدهوشــبیهاَبــوت،ولــیپهنتــرازآنهســتند.
ــمتجــاریاســتو ــنرق ــادرحــدریزتری درشــتیمیوهه
ــا ــرماســت.ســطحمیوهه ــوه50گ ــرمی وزنمتوســطه
پوشــیدهازپرزهــایمتراکــمقهوهایرنــگاســت.گوشــت
میــوهآلیســونبــهرنــگســبزروشــنوبســیارخوشــمزهو

معطــراســت)شــکل49(.

شکل 49- رقم آلیسون
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ازمیوههــایایــنرقــمکــهماننــداَبــوتقابلیــت
انبارمانــیخوبــیداردومحتــوایاســیدآســکوربیک
پایینــیداردبــرایتهیــهکمپــوت،کنســروومربــااســتفاده
ــب ــوهاغل ــزیمی ــلری ــونبهدلی ــود.آلیس ــادیمیش زی
ــه ــتآنب ــودوکاش ــدنمیش ــتردهتولی ــطوحگس درس

ــت. ــدهاس ــدودش ــخصیمح ــایش باغچهه

)Monty( مانتی

A. deliciosaرقمیبســیاردیرگلوپرمحصــولازگونه
اســتکــهظاهــرمیوههــایآنشــبیهاَبــوتاســت،بــاایــن
تفــاوتکــهپهنــایمیــوهدرنزدیکــیگلــگاهکمــیبیشتر
ــد ــکلمیکن ــدودیتخممرغیش ــاح ــوهرات ــتومی اس
)شــکل50(.باردهــیمانتــیزیــاداســت،بنابرایــننیازمنــد
ــل ــابهدلی ــممیوهه ــت.طع ــکاس ــاتتن ــرایعملی اج
باالبــودنمحتــوایاســیداســتیکتــاحــدودیتــرشاســت
ــر ــاکمت ــد.درشــتیمیوهه ــهازبازارپســندیآنمیکاه ک
ازهایــواردووزنمتوســطآنهــادرحــدود65تــا70گــرم
اســت.میوههــایمانتــیاغلــبریــزهســتندوبازارپســندی
ــد ــادرح ــیآنه ــتانبارمان ــیقابلی ــد،ول ــیندارن چندان

بســیارمطلوبــیقــراردارد.
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شکل 50- رقم مانتی

)Golden( طالیی

ــال ــاردرس ــنب ــرایاولی ــهA. chinensisب ــذرگون ب
ــات ــدوتحقیق ــلش ــدمنتق ــهنیوزیلن ــنب 1977ازچی
ــه ــهدرمقایس ــنگون ــهای ــاندادک ــرعتنش ــدیبهس بع
تجــاری قابلیــت از Actinidia گونههــای ســایر بــا
ــدهاز ــماصالحش ــنرق ــت.اولی ــورداراس ــریبرخ بیشت
ــال1999 ــمیدرس ــورترس ــهA. chinensisبهص گون
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ــم،اولیــنتالقــیدر ــنرق ــدای ــرایتولی ترخیــصشــد.ب
ســال1987بیــنگیاهانــیازدونمونــهگیاهــیمربــوطبــه
همیــنگونــهبــاهــدفتلفیــقصفــاتپربــاری،میوههــای
درشــت،وجــودطعــممطلــوبورنــگزردگوشــتانجــام

ــود)شــکل51(. شــدهب

sungold شکل 51- رقم پربار طالیی
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درســال1991یــکنهــالبــذریازایــنتالقــیکــه
ــایی ــت،شناس ــواردداش ــاهای ــاوتب ــاًلمتف ــریکام ظاه
ــاپوســتی شــد.میوههــایایــندانهــالشــکلینــوکدارب
پوشــیدهازموهــایبســیارنــرموکرکیداشــتندوســهولت
ــال ــننه ــوهای ــتند.گوشــتمی ــیداش پوســتگیریباالی
درزمــانبلــوغزردروشــنبــودوکیفیــتخوراکــیآندر
مقایســهبــاهایــواردازبازارپســندیباالیــیبرخــورداربــود.

اتحادیــهحفاظــتازارقــامگیاهــی)UPOV(1نــاماین
ــکل52(، ــت)ش ــدهراHort 16Aگذاش ــالگزینشش نه
ZESPRITM GOLDــاری ــامتج ــین ــسازمدت ــیپ ول

بــرایآنانتخــابشــد.

ــزوم ــبل ــیموج ــمطالی ــوهرق ــتمی ــودنپوس تردب
ــداد ــود.اج ــامیش ــلمیوهه ــردرحملونق ــتبیشت دق
چیــن مختلــف بخشهــای از طالیــی کیویفــروت
ــایآن ــیوواکنشه ــایاقلیم ــدونیازه ــأگرفتهان منش
ــاوتاســت.یکــی ــواردمتف ــاهای ــداریب ــاتباغ ــهعملی ب
ازخصوصیــاترقــمHort 16Aتنــوعرنــگپوســت

میوههاســت.

1- International union for Protection of Plant New Varieties 
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)Hort 16A( شکل 52- رقم طالیی

)Red( قرمز

Hongyangــم ــزرق ــروتگوشــتقرم ــنکیویف اولی
بــودکــهدرســال2002ترخیــصشــدودرســال
Chuhong،ــه ــنگــروهازجمل ــامدیگــریازای 2007ارق
HonghuaوXiangji-Hongمعرفــیشــدند.درایــن

ارقــام،گوشــتمیــوهدراطــرافبخــشمرکــزیقرمزرنــگ
اســتومیوههــادربــرشعرضــیظاهــریزیبــاوجــذاب

ــکل53(. ــد)ش دارن
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Hongyang شکل 53- رقم قرمز

ــببهشــکلبیضــیو ــزاغل ــروتقرم ــایکیویف میوهه
کشــیدهبــاپوســتیبــهرنــگســبزتیرهوبــدونپرزهســتندو
میانگیــنوزنــیآنهــا80تــا120گــرم)برحســبمدیریــت
ــبزودرس، ــزاغل ــامقرم ــایارق ــت.میوهه ــداری(اس باغ
ــد ــوادجام ــوایم ــدومحت ــردومعطرن ــیرین،ت ــیارش بس
محلــولعصــارهآنهــاکــهعمدتــاًشــاملقندهــاهســتند،
ــیون ــیدهایقابلتیتراس ــداراس ــدومق ــدود16/5درص ح

آنهــاحــدود1/5درصــداســت.

ــیو ــهنازک ــوانب ــزمیت ــامقرم ــایارق ازمحدودیته
ظرافــتپوســتمیــوه،ریزبــودنانــدازهمیوههــا،پایینبــودن
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قابلیــتانبارمانــیونایکنواختــیرنــگقرمــزمیــوهدرنواحی
مختلــفاشــارهکــرد.تمــامارقــامتجــاریکیویفــروتقرمــز
ــود ــهوج ــزب ــیقرم ــایوحش ــیژنوتیپه ــداداندک ازتع
ــدمشــکالتی ــفمیتوان ــیضعی ــهژنتیک ــنپای ــد.ای آمدهان
درتحمــلبــهبیماریهــایــاســازشبــامناطــقتولیــدبــه

همــراهداشــتهباشــد.

ارقام نر

)Matua( ماتوآ

رقمــیازگونــهA. deliciosaاســتکــهبســیار
ــب ــتومناس ــادواماس ــتوب ــایدرش ــاگله ــرگلب پ
ــرگلاســت. ــاحــدودیدی ــامزودگلوت گردهافشــانیارق
ــر ــامن ــایرارق ــهس ــوآدرشــتاندونســبتب ــایمات گله
ــادارایحاشــیه ــد.گلبرگه ــریدارن ــرگکمت ــدادگلب تع
مجعــدهســتندوممکــناســتهمپوشــانیداشــتهباشــند.
ایــنرقــمدارایپرزهــایکوتــاهدردمــگلاســتوگلهــا
ــامل3گل( ــبش ــا5گل)اغل ــیاز1ت ــورتگروه بهص
دیــدهمیشــوند)شــکل54(.ماتــوآبــاپرچمهــایبلنــدو
تخمــدانکامــاًلواضــحیکــیازارقــامنــربــاقــدرتبــاالی
ــگ ــزیرن ــزانقرم ــم،می ــنرق ــت.درای ــیاس گردهده

ــت. ــراس ــامن ــایرارق ــرازس ــوانبیشت ــایج برگه
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شکل 54- ماتوآ

)Tomuri( توموری

دارای و A. Deliciosa گونــه بــه متعلــق رقمــی
ــب ــااغل ــت.گله ــناس ــهگلآذی ــدیدرپای ــایبلن پرزه
دردســتههاییمرکــبازپنــجگلوگاهــیتــاهفــتگل

تشــکیلمیشــوند)شــکل55(.

تومــوریدیرتــرازماتــوآگلمیدهــدوانطبــاقزمانــی
ــبتاً ــهنس ــوارد)ک ــیهای ــاگلده ــوریب ــریازتوم بهت
دیــرگلاســت(دارد.دربیــنانــواعنــرموجــوددرکشــور
بایــدتومــوریرارقمــیدیــرگلوماتــوارارقمــیدانســت
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کــهدورهگلدهــیطوالنیتــرینســبتبــهتومــوریدارد.
بــهایــنترتیــبوبــاتوجــهبــهاینکــههایــواردنســبتبــه
ــه ــتک ــوانگف ــراســت،میت ــادهدیرگلت ــامم ــایرارق س
ــا ــریب ــیبهت ــانشــکوفاییگلهمزمان ــوآازنظــرزم مات
ــر ــمتومــوریبهدلیــلدورهطوالنیت ــارق ــوارددارد،ام های

ــت. ــرایآناس ــریب ــدهبهت ــی،گردهدهن گلده

شکل 55- توموری
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فصل هفتم
تربیت و هرس





تربیت )هرس فرم دهی( تاک های کیوی فروت

تنـــهتاکهـــایکیویفـــروتبهســـببطبیعـــت
ـــرای ـــیالزمب ـــاخههاتوانای ـــورهایبودنش ـــدهوماش باالرون
ــانابتـــدایرشـــد تحمـــلوزنتـــاکرانـــداردوازهمـ

ـــت. ـــاجاس ـــدهت ـــاختارهاینگهدارن ـــموس ـــدقی نیازمن

ــای ــیتاکه ــرسفرمده ــامه ــدهازانج ــدافعم اه
از: عبارتانــد کیویفــروت

برقــراریتعــادلبیــنرشــدشــاخوبرگــیبــاتولیــد9
ــدف ــاه ــوه(ب ــهمی ــرگب ــمنســبتب ــوه)تنظی می
ــوب؛ ــایمرغ ــاالازمیوهه ــردیب ــهعملک ــتیابیب دس

ازشــاخههابــرای9 ایجــادسیســتمیخوشفــرم
ــاج، ــوردردرونت ــوذن ــهونف ــتتهوی ــودوضعی بهب
بهبــودکارایــیمحلولپاشــیهاوبرداشــتمحصــول.
مناســببودنوضعیــتنورگیــریتــاجدرپدیدههــای

ــراســت: ــرمؤث زی
افزایشدرصدشکوفاییجوانههایهرشاخه؛9
زودگلدهیتاک؛9
افزایشتعدادگلهایتولیدیازهرجوانه؛9
بهبودکیفیتظاهریودرونیمحصول؛9
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افزایشمحتوایکلسیمیمیوهها؛9
کاهشپوسیدگیهایقارچیدرباغوانبار.9

ــن ــدضم ــاجبای ــیدردرونت ــورکاف ــنن ــرایتأمی ب
تنظیــمفاصلــهبازوهــاازیکدیگــر،تعــدادجوانههــای
باقیمانــدهازهــرسزمســتانیرادرحــد150تــا200هــزار
درهــرهکتــارتنظیــمکــرد.تأمیــنســایهمناســببــرای
ــروریدر ــریض ــوختگیام ــاازآفتابس ــتمیوهه حمای
ــنتزیو ــوادفتوس ــدم ــت.تولی ــروتاس ــرورشکیویف پ
تعــرقبرگــیدربخشهــایســایهبهترتیــبمعــادل
ــاجاســت. 10درصــدو50درصــدقســمتهاینورگیــرت
ــوددر ــایموج ــدادبرگه ــیتع ــلفراوان ــندلی ــههمی ب
ــت ــتاس ــرسنادرس ــتوه ــبتربی ــهازعواق ــایهک س
میتوانــدازنظــرتأمیــنغذایــیمیوههــاوهدررفــت
ــاخهها ــازش ــرسب ــرایه ــد.اج ــاکباش ــررت ــهض آبب
عــالوهبــرآنکــهبــاافزایــشتهویــهدرداخــلتــاجباعــث
ــد ــود،میتوان ــیمیش ــراضقارچ ــهام ــالب ــشابت کاه
ــوان ــل)بهعن ــایعس ــیزنبوره ــهیلدسترس ــثتس باع
ــود ــاشــودودربهب ــهگله ــیگردهافشــانی(ب ــلاصل عام
کارایــیگردهافشــانیوافزایــشتشــکیلمیــوهتأثیــر
مثبتــیداشــتهباشــد.ازآنجاییکــهســاقهنهالهــای
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ــتو ــراس ــرموخمشپذی ــیارن ــروتبس ــوانکیویف ج
حالــتعلفــیدارد،هدایــترشــدیوایجــادتنــهایصــاف
نگهدارنــده قیــموسیســتمهای از اســتفاده نیازمنــد
ــای ــیتاکه ــهاصل ــیتن ــکل56(.ناصاف ــت)ش ــاجاس ت
تربیــت در ســهلانگاری از ناشــی کــه کیویفــروت
ــواد ــالآبوم ــاللدرانتق ــااخت ــدب ــتمیتوان نهالهاس
غذایــیبــهبخــشهوایــیدررشــدوباردهــیاثــرمنفــی

ــکل57(. ــذارد)ش بگ

شکل 56- نیاز به قیم در نهال های جوان )راست( و بالغ )چپ( 
کیوی فروت برای هدایت رشد مستقیم تنه و نگهداری تاج
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شکل 57- مقایسه دو وضعیت صاف )باال( و ناصاف )پایین( در تنه 
تاک کیوی فروت
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بالــغ گیاهــان در شــاخهها نگهــداری و هدایــت
ــم ــاختارهاییمحک ــدس ــواننیازمن ــانج ــالفگیاه برخ
ــاخهها ــهوش ــرایتن ــاب ــنگینمیوهه ــاوزنس ــتت اس

باشــد)شــکل58(. قابلتحمــل

شکل 58- ساختارهای استفاده شده برای نگهداری
 بخش هوایی در گیاهان
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ساختارهای نگهدارنده تاج

ــودن ــلروندهب ــروتبهدلی ــایکیویف ــتباغه مدیری
ــموسیســتمهای ــداســتفادهازقی ــهوشــاخههانیازمن تن
نگهدارنــدهتــاج)داربســت(اســت.ایــننیــازبهویــژه
باردهــی بــه تاکهــا کــه میشــود بیشتــر زمانــی
ــاکاز ــنگینت ــاجس ــداریت ــراینگه ــدب ــندوبای میرس
داربســتیاســتفادهکــردکــهاســتحکامکافیداشــتهباشــد.
داربســتهایصلیبــیوآالچیقــیدونــوعتجــاریومعمول
ازســاختارهاینگهدارنــدهتــاجکیویفــروتهســتند.هــر
ــت ــودیاس ــایعم ــدادیپایهه ــبازتع ــتمرک داربس
ــدهاندو ــوطش ــممرب ــهه ــیب ــیمهایافق ــطس ــهتوس ک
ــلوزن ــهوتحم ــتنتن ــرپانگهداش ــهس ــبوظیف بهترتی
ــده ــد.پایههــاینگهدارن ســنگینشــاخههارابرعهــدهدارن
ــلح ــیمانمس ــیازس ــدوگاه ــبآهنیان ــهاغل ــاجک ت
ــرای ــادوامباشــندوب ــدب ــاچــوبســاختهشــدهاند،بای ی
تحمــلوزنســنگینشــاخههادرمدتــیطوالنــی)حــدود
40ســال(ازدوامواســتحکامکافــیبرخــوردارباشــند.قطــر
پایههــایآهنــیاغلــببیــن10تــا15ســانتیمتروطــول
ــا180 ــهتنه ــردرنوســاناســتک ــا3مت ــااز2/5ت آنه
ــاکمــک ــیب ــدهومابق ــرونمان ســانتیمترآنازخــاکبی
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مــالتســیمانیدرزیــرخــاکمدفــونمیشــود.اســتقرار
پایههــابایــدقبــلیــاکمــیپــسازکاشــتنهــالدرزمین
اصلــیانجــامشــودودرهــرردیــفیــکپایــهدرفاصلــه
ــی ــرسفرمده ــرایه ــااج ــودت ــاکمســتقرش ــردوت ه
تــاجبــامشــکلمواجــهنشــود.درتربیــتتاکهــای
ــتفاده ــماره4اس ــزهش ــیمهایگالوانی ــروتازس کیویف
ــدهاندو ــیدهش ــیکش ــرفبهخوب ــهازدوط ــودک میش

کامــاًلصــافهســتند.

)T-bar( روش صلیبی

درایــنروشکــهدرمناطــقخنکتــرمعمــولاســت،
ــتفاده ــاجاس ــداریت ــراینگه ــکلب ــایصلیبیش ازپایهه
میشــود.طــولمحورهــایعمــودیوافقــیهــرپایــهپــس
ــانتیمتر ــب180و150س ــهترتی ــنب ــتقراردرزمی ازاس

اســت)شــکل59(.

ســیم رشــته پنــج از شــاخهها نگهــداری بــرای
گالوانیــزهشــماره4اســتفادهمیشــودکــهدرامتــداد
ــای ــانرویتیرکه ــلیکس ــافواص ــتب ــایکش ردیفه
افقــیپایههــامتصــلشــدهاند.ســیموســطیبــرای
ــایر ــهاســتوس ــهکاررفت ــاجب ــیت ــاخهاصل ــتش هدای
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از ایجادشــده شــاخههای نگهــداری وظیفــه ســیمها
ــد. ــدهدارن ــیرابرعه ــاخهاصل ش

توســط ردیــف انتهــای دو در مذکــور ســیمهای
ــی ــافباق ــیدهوص ــتکش ــهحال ــوصب ــایمخص گیرهه
هرگونــه بــدون را تــاج ســنگین وزن تــا میماننــد

خمیدگــیتحمــلکننــد)شــکل60(.

شکل 59- استقرار پایه های صلیبی در فاصله بین چاله های کاشت
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شکل 60- گیره مخصوص محکم کردن سیم ها در انتهای هر ردیف

ــای ــرمحوره ــدقط ــند،بای ــیباش ــاآهن ــرپایهه اگ
ــد. ــانتیمترباش ــب10و5س ــهترتی ــیب ــودیوافق عم
اســتقرارپایــهمهارکننــدهبعــدازهــر20تــا25پایــهبرای
ــرورتدارد.درروش ــزهض ــیمهایگالوانی ــردنس محکمک
صلیبــیتنــههــرتــاکبایــدتــاارتفــاع180ســانتیمتری
زمیــنفاقــدهرگونــهانشــعابفرعــیباشــد.بــرایتربیــت
بایــد صلیبــی سیســتم در کیویفــروت تاکهــای
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ــاع ــدازارتف ــانازموفقیــتپیون ــسازاطمین ــاراپ نهاله
ــردو ــربرداریک ــدس ــاالیمحــلپیون ــانتیمتریب 30س
ــل ــتند،عم ــذریهس ــاب ــهایی ــوعقلم ــاازن ــرنهاله اگ
ســربرداریرابایــداز30ســانتیمتریبــاالیســطحزمیــن
انجــامدادتــانهــالشــاخهایقــویوپررشــدتولیــدکنــد
ــود)شــکل61(. ــابمیش ــیانتخ ــهاصل ــوانتن ــهبهعن ک

شکل 61- هدایت تنه نهال با کمک قیم

ــتین ــددرنخس ــینتوان ــردلیل ــهه ــالب ــهنه ــرتن اگ
ــهســطحســیمهایداربســتبرســد،بهتــر فصــلرشــدب
اســتکــهدراولیــنفصــلخــوابســربرداریتنــهازجوانه
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چهــارمتــاهشــتمانجــامشــود.هنــگامکاشــتنهــالبایــد
درکنــارهــرتــاکیــکقیــممســتقرشــودکــهارتفــاعآن
تــانزدیــکســیممرکــزیمیرســدوتنــهنهــالدرفواصــل
نزدیــکبــهیکدیگــربــهقیــمبســتهشــود.بــهایــنترتیب،
ــهاطــراف، ــیب ــدونپیچخوردگ ــهبهصــورتصــافوب تن
بهطــرفســیممرکــزیرشــدمیکنــد.بدیهــیاســتکــه
اتصــالتنــهبــهقیــمبایــدبهصورتــیباشــدکــههیچگونــه
مزاحمتــیبــرایرشــدقطــریآنایجــادنشــودواصطــکاک
ــادیبیــنقیــموبافــتگیاهــیوجــودنداشــتهباشــد زی

)شــکل62(.

شکل 62- بستن تنه به قیم در فواصل نزدیک
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ــی ــهاندک ــالب ــینه ــهاصل ــاعتن ــهارتف ــسازآنک پ
بهمنظــور رســید، مرکــزی ســیم ارتفــاع از بیشتــر
ــام ــأتم ــهمنش ــهک ــاهنگازتن ــاخهپیش ــکیلدوش تش
بازوهــایمیوهدهنــدههســتندوبایــددردوجهــتمخالــف
هــمرویســیممرکــزیرشــدکننــد)شــکل63(،بایــدبــه

ــرد: ــرعمــلک یکــیازدوصــورتزی

شکل 63- دو شاخه پیشاهنگ ایجادشده از سرزنی تنه در ارتفاعی 
پایین تر از سیم داربست
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روش اول: هدایــتنــوکتنــهبهطــرفســیممرکــزی
دریــکجهــتومنتظرمانــدنبــرایایجــادانشــعابیدیگــر
ازتنــهکــهمناســبهدایــترویســیممرکــزیودرجهت

مخالــفبهعنــوانشــاخهپیشــاهنگدومباشــد.

روش دوم: ســربرداریتنــهنهــالجــواناز10تــا15
ــکآن ــورتحری ــزیبهمنظ ــیممرک ــرس ــانتیمتریزی س
بــهتولیــدرویشهــایفرعــیوانتخــابدوشــاخهمناســب
ــف. ــزیدردوجهــتمخال ــترویســیممرک ــرایهدای ب
ــهحــدود ــهانشــعابایجادشــدهازتن ــتزاوی ــنحال درای
ــنترتیــب ــهای ــود.ســاختاریکــهب 45درجــهخواهــدب
ــیار ــیبس ــتفیزیک ــود،مقاوم ــادمیش ــرمYایج ــهف ب
ــت ــرادرحال ــیدارد؛زی ــهروشقبل ــبتب ــرینس بیشت
ــهحــدود90 ــاخهپیشــاهنگازتن ــهانشــعابش اولزاوی

درجــهاســت)شــکل64(.

ــهو ــنتن ــهبی ــهفاصل ــرشــاخهپیشــاهنگب رشــده
ــرزنی ــاس ــدب ــتوبای ــدوداس ــاورمح ــیمج ــهصلیب پای
مانــعادامــهرشــدآنشــد.پیچخــوردنشــاخهپیشــاهنگ
ــهدورســیممرکــزیممکــناســتموجــبتنگشــدن ب
مســیرآونــدیایــنشــاخهوضعــفعمومــیبازوهــا
ــل ــیمث ــهدالیل ــهشــاخهپیشــاهنگب شــود.درصورتیک
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ــاازبیــنرفتــهباشــد، ســرمازدگیضعیــفشــدهباشــدی
بایــدیکــیازشــاخههایقــویبــاموقعیــتمکانــی
مناســبراخــمکــردوبــهســیممرکــزیداربســتصلیبــی
بســتتــاجایگزیــنشــاخهپیشــاهنگشــود.ازجوانههــای
ــازو ــامب ــهن ــاخهپیشــاهنگانشــعاباتیب ــودرویش موج
ــی ــدرویش ــالرش ــکس ــسازی ــهپ ــردک ــکلمیگی ش
ــیداربســتصلیبــی ــوغمیرســند.ســیمهایبیرون ــهبل ب
وظیفــهنگهــداریبازوهــارابــهعهــدهدارنــد)شــکل65(و
بازوهــادرجهــتعمــودبــرردیــفکاشــتبــهایــنســیمها

ــکل66(. ــوند)ش ــتهمیش بس

شکل 64- شاخه های پیشاهنگ ایجادشده از انتهای تنه در یک تاک 
کیوی فروت 19 ساله
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شکل 65- سیم های کناری وظیفه نگهداری بازوهای باردهنده را 
دارند.

شکل 66- نحوه صحیح بستن بازو به سیم های نگهدارنده تاج
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)بهطوریکــه پیشــاهنگ ســرزنیهرســالهشــاخه
ــک ــثتحری ــد(باع ــاالباش ــرفب ــهآنبهط ــنجوان آخری
ــدشــد ــریخواه ــایبیشت ــدبازوه ــهتولی ــنشــاخهب ای
ــند.روش ــیبرس ــهبارده ــدب ــدمیتوانن ــالبع ــهدرس ک
ــهولت ــداث،س ــهاح ــودنهزین ــببکمترب ــیبهس صلیب
دسترســیزنبورهــایعســلبــهگلهــا،تهویــهبهتــرتــاج،
ــودنعملیــات ــرب ــرامــراضقارچــیوراحتت شــیوعکمت
ــترش ــرانازگس ــرایکارگ ــتب ــتوبرداش ــفداش مختل
ــهسیســتمآالچیــقبرخــورداراســت. بیشتــرینســبتب

)Pergola( روش آالچیق

مشــخصاتکلــیداربســتهایاستفادهشــدهدرایــن
روشتــاحــدودزیــادیماننــدروشصلیبــیاســت.درایــن
روشالزماســتدردوانتهــایردیفهــایکاشــت،پایههایــی
صلیبــیبــافاصلــهحــدودســهمتــرازیکدیگــرنصبشــوندو
بــامتصلکــردنمحورهــایافقــیدوپایــهمجــاوربــهیکدیگر،
امــکانپوشــشدادنکلســطحبــاغبــاســیمهایگالوانیــزهای
ــدادردیفهــایکشــتکشــیدهشــدهاند،فراهــم کــهدرامت
خواهــدشــد)شــکل67(.بــهاینترتیــب،درسیســتمآالچیق
تمــامبازوهــاوشــاخههارویســیمقــرارمیگیرنــدومیوههــا

ازداربســتآویــزانهســتند)شــکل68(.
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شکل 67- داربست آالچیق

شکل 68- نمایی از سیستم آالچیق و میوه های آویزان شده در زیر تاج
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ارتفــاعپایههــادرداربســتهایآالچیــقبیشتــراز
صلیبــیاســتوبرابــر2/5متــرازســطحزمیــناســت.در
سیســتمآالچیــقتنــهاصلــیبــهدوبازویــیختــممیشــود
کــهدردوجهــتمخالــفهــمدرراســتایردیــفکشــت
هدایــتشــدهاند.بــرایتربیــتتــاککیویفــروتبــهفــرم
ــوان ــویبهعن ــالهق ــاییکس ــتبازوه ــقالزماس آالچی
ــت ــقهدای ــیمهایآالچی ــهرویس ــاهنگهایثانوی پیش
شــوند.پیشــاهنگهایثانویــهدائمــیهســتندوهــرســال
بایــدبهگونــهایســرزنیشــوندکــهنــوکآنهــاازآخریــن
ــهآنبســتهشــدهاندحــدود15ســانتیمتر ســیمیکــهب
و میوهدهنــده بــهشــاخههایجانبــی باشــد. دورتــر
ــاهنگهای ــولپیش ــوددرط ــازهدادهمیش ــیخکهااج س
ــد.ازآنجاییکــهدرروش ــهدهن ــهنمــوخــودادام ــهب ثانوی
ــریشــاخهپیشــاهنگوجــوددارد، آالچیــقتعــدادبیشت
ــاروشصلیبــیبایــدتعــدادکمتــریشــاخه درمقایســهب
جانبــیمیوهدهنــدهرابــرایهــرشــاخهپیشــاهنگحفــظ
کــرد.بــرایتأمیــنبهتریــنعملکــردوکیفیتمیــوهدراین
روشتربیتــیالزماســتتاجهــاتنهــاازیــکالیــهچــوب
باردهنــدهتشــکیلشــدهباشــندوفضــایاشغالشــده
ــرنباشــد. ــعبیشت ــاکازحــدود24مترمرب توســطهــرت
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ــای ــتبازوه ــقالزماس ــتمآالچی ــادسیس ــرایایج ب
ــه ــافاصل ــوندوب ــابش ــتانانتخ ــلزمس ــویدرفص ق
ســیمهای روی یکدیگــر از ســانتیمتر 80 تقریبــی
داربســتهدایــتشــوندتــادرســالبعــدتوزیــعمناســبی
ازشــاخههایباردهنــدهدرسراســرتــاجایجــادشــود.
ــرســایه ــاغزی ازآنجاییکــهدرروشآالچیــقکلســطحب
تــاجاســت،اســتفادهازداربســتهایآالچیــقبیشتــردر

ــرمرواجدارد. ــیگ نواح

مقایســهروشهــایصلیبــیوآالچیــقنشــانمیدهــد
ــراز ــزبهت ــقبادخی ــقدرمناط ــتهایآالچی ــهداربس ک
داربســتهایصلیبــیمیتواننــدبخشهــایشــاخهها،
برگهــاومیوههــاراازگزنــدبــاددرامــاننــگاهدارنــد.در
روشآالچیــقبرخــالفصلیبــیکــهتنهاامــکانعبــورومرور
ــت، ــناس ــاممک ــنردیفه ــایبی ــزهدرفض ادواتمکانی
ــر ــودب ــتعم ــیدردوجه ــنادواترابهخوب ــوانای میت
ــن ــطحزمی ــایهبودنکلس ــتدرآورد.س ــهحرک ــمب ه
ــوند، ــتمیش ــقمدیری ــاروشآالچی ــهب ــیک درباغهای
عــالوهبــرتأمیــنســایهمناســببــرایفعالیــتکارگــران
ــد ــمگیررش ــشچش ــثکاه ــال،باع ــرمس ــایگ درماهه
ــی ــرصرفهجوی ــهازنظ ــودک ــزمیش ــرزنی ــایه علفه
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ــتهای ــادیدارد.داربس ــتزی ــتاهمی ــاووق درهزینهه
صلیبــیرامیتــوانبهراحتــیوبــاعبــوردادنســیمهای
اضافــیکــهعمــودبــرســیمهایداربســتصلیبــیهســتندو
ــه ــد،ب ــردارن ــهایحــدود75ســانتیمتریازیکدیگ فاصل

ــرد. ــلک ــقتبدی ــتهایآالچی داربس

هرس تاک های کیوی فروت

ــد ــاتنیازمن ــنعملی ــحای ــرایصحی ــهاج ازآنجاییک
اطــالعباغــدارانازعــادتباردهــیایــنگیــاهاســت،الزم
اســتکــهباغــدارانقبــلازآغــازعملیــاتمذکــورازمــوارد

زیــرآگاهــیداشــتهباشــند:

دســتیابیبــهعملکــردمطلــوبمیوههــایبازارپســند9
نیازمنــدانتخــابوحفــظبازوهــایباردهنــدهقــویو

حذفســایربازوهاســت.

ــطرویشــاخههایفصــل9 ــروتفق ــایکیویف گله
جــاریواقــعبــرشــاخههاییکســالهتشــکیل
پیازیشــکل و درشــت جوانههــای و میشــوند
زایشــیبهراحتــیازجوانههــایپهــنوغیربرجســته

ــکل69(. ــتند)ش ــخیصهس ــیقابلتش رویش
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شکل 69- جوانه های زایشی روی شاخه های فصل جاری واقع بر 
بازوهای بالغ یک ساله

درهــرتــاککیویفــروتشــاخههایبســیارکوتاهــی
بــامیانگرههــایکوچــکورشــدمحــدودبــهنــام
ــاخههای ــبازش ــهاغل ــودداردک ــپار(وج ــیخک)اس س
ــاله ــوبیکس ــاازچ ــاهنگی ــهپیش ــکب ــدنزدی پررش
ــد، ــهدارن ــیک ــیخوب ــبببارده ــدوبهس ــأمیگیرن منش
ــارآوری ــوند.ب ــرسش ــده ــرورینبای ــواردض ــزدرم ج
ــای ــهبازوه ــارشــدنامحــدودنســبتب ــایقطــورب بازوه
ــد ــرادرص ــت؛زی ــراس ــدودبیشت ــدمح ــارش ــازکب ن
بیشتــریازجوانههایشــانشــکوفامیشــوندوتعــداد
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ــود. ــدمیش ــتانهتولی ــهزمس ــرجوان ــریگلازه بیشت
ــهم ــهس ــدودک ــدنامح ــارش ــدب ــایپررش ــدبازوه تولی
ــد ــلفصــلرش ــبدراوای ــد،اغل ــیدارن ــیدربارده مهم
ــدیاز ــایتولی ــتمیوهه ــتوکیفی ــد.کمی ــاقمیافت اتف
ــرازشــاخههایضعیــفاســت؛ شــاخههایپررشــدبیشت
امــااگــرقــدرترشــدیشــاخهبیــشازحــدباشــد،بافــت
ــلاز ــاقب ــودوت ــودیمیش ــدآنعم ــاخهآبدارورش ش
دوســالگیقابلیــتگلدهــینخواهــدداشــت.ازآنجاییکــه
ــه ــرقصورتگرفت ــروتع ــیتولیدشــدهوتبخی ــوادغذای م
ازبرگهــایبخــشســایهتــاجبهترتیــبمعــادل10درصــدو
ــدهــرس ــراســت،بای 50درصــدبرگهــایبخــشنورگی
رابهگونــهایانجــامدادکــهضخامــتتــاجکــمشــودواز
تشــکیلالیههــایمتعــددشــاخوبــرگبــرروییکدیگــر
ــهبخــش ــیب ــورکاف ــوذن ــکاننف ــاام ــریشــودت جلوگی

اعظــمتــاجفراهــمشــود.

ــدی ــهح ــرگب ــاخوب ــمش ــح،تراک ــرسصحی ــاه ب
ــاجدرســطح ــهدرونت ــورب میرســدکــهتهویــهوورودن
ــیاز ــایقارچ ــروزبیماریه ــردوب ــرارمیگی ــبیق مناس
جملــهکپــکخاکســتریکاهــشمییابــد.همچنیــن
ــیگردهافشــانی( دسترســیزنبورهــایعســل)عامــلاصل
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بــهگلهــاافزایــشخواهــدیافــتکــهباعــثبهبــودکارایی
ــالوه ــود.ع ــامیش ــزشگله ــشری ــانیوکاه گردهافش
ــت ــاتبرداش ــیهاوعملی ــیمحلولپاش ــن،کارای ــرای ب

محصــولبیشتــرمیشــود.

هرس زمستانی

هرس زمستانی تاک های ماده

محــدودهزمانــیانجــاماینهرسازشــروعخــزانکامل
ــان ــروعجری ــاوش ــکوفاییجوانهه ــلازش ــاقب ــات برگه
ــروت ــایکیویف ــت.درتاکه ــیدرآوندهاس ــیرهنبات ش
ــه ــاکب ــرارتخ ــهح ــیک ــیاززمان ــیرهگیاه ــانش جری
10درجــهســانتیگرادبــاالیصفــربرســد،آغــازمیشــود.
ــیدر ــچبرش ــدهی ــدنبای ــهبع ــانب ــنزم ــنازای بنابرای
ــی ــیرهنبات ــادیش ــدارزی ــرامق ــرد؛زی ــادک ــاخههاایج ش

ــد. ــفمیکن ــاکراضعی ــودوت ــارجمیش ــک(خ )اش

هــدفازاجــرایهــرسزمســتانی،باقیگذاشــتنتعــداد
ــه( ــدادجوان ــاطــول)تع ــالهب ــاییکس مناســبیازبازوه
ــیو ــیاقتصــادیدرســالآت ــرایتولیــدمحصول ــیب کاف
ــت ــرایدرس ــت.اج ــاکاس ــاخههایت ــایرش ــذفس ح
ــهایاز ــییکالی ــکیلتاج ــثتش ــتانیباع ــرسزمس ه
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بازوهــایقــویمیشــودکــهبــاآغــازفصــلرشــدگلهــای
ــرد. ــدک ــدخواهن ــیبازارپســندتولی ــراوانومیوههای ف

درهــرسزمســتانیســعیمیشــودکــهتــاحــد
ــک ــاکازنزدی ــرت ــرایه ــدهب ــایحفظش ــکانبازوه ام
ســیممرکــزی)شــاخهپیشــاهنگ(منشــأگرفتــهباشــندو
ــود ــاورخ ــایمج ــانتیمترازبازوه ــا40س ــدود35ت ح
فاصلــهداشــتهباشــند.بهتــراســتپــسازپایــانهــرس
زمســتانی،بازوهایــیرویتــاکحفــظشــدهباشــند
کــهدارایرشــدنامحــدودومیانگرههــایکوتاهتــری
ــتند. ــاجهس ــرت ــاینورگی ــهبخشه ــوطب ــتندومرب هس
درهــرسزمســتانیبــههــربــازوتنهــایــکســالاجــازه
باردهــیدادهمیشــودوپــسازپایــانفصــلرشــدآنهــا
ــی ــهگلده ــوزب ــههن ــریک ــالهدیگ ــازوییکس ــاب راب

ــکل70(. ــد)ش ــنمیکنن ــت،جایگزی ــیدهاس نرس

بــرایهــرتــاکجــوانتعــداد25تــا30بــازووبــرای
ــادل10 ــاطــولمع ــازوب ــا45ب ــایمســنتر35ت تاکه
تــا12جوانــهحفــظمیشــودتــاضمــنتأمیــنعملکــرد
ــتومناســبصــادرات ــایباکیفی ــوانمیوهه مناســب،بت
ــر ــرایه ــدهب ــایحفظش ــدادجوانهه ــرد.تع ــدک تولی
بــازو)محــلســرزنیبازوهــا(بــهقطــربــازوبســتگیدارد.
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جوانههــای میتــوان باشــد، قویتــر بــازو هرچقــدر
ــه ــدرویآننگ ــالبع ــدگلس ــرایتولی ــریراب بیشت
داشــت.بازوهــایحفظشــدهبــرایهــرتــاکبایــدبــابســتن
ــتشــوند. ــیهدای ــیداربســتبهخوب رویســیمهایبیرون

شکل 70- الگوی شماتیک هرس زمستانی یک تاک ماده

بــرایتأمیــننــورکافــیدربخشهــایمختلــف
ــداد ــممناســبباشــدوتع ــاازه ــهبازوه ــدفاصل ــاجبای ت

برشهرسزمستانه

سیخک
شاخهپیشاهنگ

شاخهمیوهدار

بازویباردهندهکهدرفصلقبلسرزنی
شدهاست.

بازویجانشینکهدر
هرسزمستانیسرزنی

شدهاست.
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جوانههــایباقیمانــدهازهــرسزمســتانیاز150تــا
ــرس ــاه ــد.ب ــاوزنکن ــارتج ــهدرهکت ــزارجوان 200ه
زمســتانهحــدود70درصــدچوبهــایتولیــدیدرســال
قبــلحــذفمیشــوندکــهبخــشمهمــیازآنهــاشــامل
بازوهایــیاســتکــهدرهمــانســالیــاســالقبــلمیــوه
ــرسزمســتانیالزم ــاته ــازعملی ــد.درآغ ــدکردهان تولی
اســتبــاتوجــهبــهتراکمبــاالیشــاخهها،ابتــداشــاخههایی
ــهدورســیمهاپیچیــدهشــدهاندو ــاب ــهدورهــمی راکــهب
ــذف ــاراح ــادهونرکه ــاخههایرویهمافت ــنش همچنی
کــردتــابــاکاهــشتدریجــیتراکــمتــاجامــکاندیــدبهتر
شــاخههافراهــمشــودواحتمــالخطــادرحــذفبازوهــا
کاهــشیابــد.الزماســتدرپایــانهــرسزمســتانی،توزیع
ــادرطــولشــاخهپیشــاهنگداشــته ــیازبازوه یکنواخت
باشــیموتاجــییــکالیــهایازبازوهــایبــارآوربــرایهــر
تــاکوجــودداشــتهباشــد.بــرایتاکهــایضعیــفو
ــازوی ــدب ــهفاق ــاجک ــیازت ــرایبخشهای ــنب همچنی
یکســالهقــویهســتند،بایــدتعــدادیازبازوهایــیراکــه
درســالقبــلتولیــدمیــوهکردهانــدحفــظکــردوفقــط

آنهــاراســرزنیکــرد)شــکل71(.
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شکل 71- انجام هرس زمستانی و حفظ برخی از بازوهایی که قباًل 
باردهی داشته اند. 

هرس زمستانی تاک های نر

هــرساصلــیتاکهــاینــربــافاصلــهاندکــیاز
ــتانی ــرسزمس ــیه ــود،ول ــاممیش ــیانج ــانگلده پای
ــا ــوردهی ــک،پیچخ ــف،خش ــاخههایضعی ــذفش ــاح ب
ــیو ــتگلده ــودوضعی ــثبهب ــدباع ــهزوالمیتوان روب

شاخهپیشاهنگ

سیخک

بازویجانشین

F=باردهندهدرسالقبل

برشهرسزمستانه=ً
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F
FF
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ــرس ــود.دره ــدش ــالبع ــایس ــتگله ــشکیفی افزای
ــای ــولبازوه ــهط ــتک ــرالزماس ــاین ــتانیتاکه زمس
ــد. ــرباش ــا2مت ــدود1/5ت ــاکح ــرت ــدهدره حفظش

هرس تابستانی

هرس تابستانی تاک های ماده

درهــرستابســتانیکــهالزمــهکنتــرلرشــدرویشــی
ــمتهای ــا،قس ــا،پاجوشه ــذفنرکه ــنح ــت،ضم اس
ــدهاز ــعاباتایجادش ــنانش ــاوهمچنی ــورده،بازوه پیچخ
زیــرشــاخهپیشــاهنگ،بایــداقــدامبــهســرزنیبازوهــای
میــوهدارازبــرگچهــارمتــاششــمشــود.هــرستابســتانی
ممکــناســتزودهنــگام)مقــارنبــازمــانتشــکیلمیــوه(
ــد. ــوه(باش ــکیلمی ــدازتش ــاهبع ــکم ــگام)ی ــادیرهن ی
ایــنهــرسمکمــلهــرسزمســتانیاســتوضمــنبهبــود
وضعیــتتوزیــعنــوردردرونتــاجکــهباعــثرشــدونمــو
بهتــرمیوههــاوکاهــشآلودگیهــایقارچــیدرمحصــول
میشــود،باعــثافزایــشســهمگلهــاومیوههــاازعناصــر
ــا ــتبرگه ــلازفعالی ــیحاص ــوادآل ــاکوم ــیخ معدن
میشــودوازایــنراهعملکــردوکیفیــتمحصــولرا
افزایــشمیدهــد.بــاحــذفبازوهــایضعیفتــردر
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هــرستابســتانی،باردهــیمنحصــربــهبازوهــایقویتــری
ــی ــوادغذای ــذبم ــریدرج ــوانبیشت ــهت ــودک میش
دارنــد.بــهایــنترتیــب،ضمــنافزایــشعملکرد،درشــتیو
غلظــتقنــدواســیدمیوههــانیــزافزایــشخواهــدیافــت.
ازشــاخه منشــأگرفته پررشــد بازوهــای ازآنجاییکــه
پیشــاهنگ،باردهــیســالبعــدرابــهعهــدهدارنــد،بایــد
درطــولفصــلرشــدضمــنبســتنآنهــابــهســیمهای
ــتانی ــرستابس ــادره ــرزنیآنه ــهس ــبتب ــینس بیرون
ــاشــود. ــایآنه ــتجوانهه ــاموجــبتقوی ــردت ــدامک اق
هنــگامبســتنبازوهــابــهســیمهایبیرونــیبایــدمراقــب
ــاهنگ ــاخهپیش ــهش ــالب ــلاتص ــاازمح ــتنآنه شکس
بــود.حــذفشــاخههایپررشــدوافراشــته)نرکهــا(
کــهرقیــبمهمــیبــرایمیوههــادرجــذبمــوادغذایــی
ــه ــدبالفاصل ــدوبای ــادیبرخوردارن هســتند،ازاهمیــتزی
پــسازرؤیــتوقبــلازآنکــهرشــدزیــادیانجــامدهنــد،

قطــعشــوند.

روی از و تشــکیل ابتــدای از میتــوان را نرکهــا
ــودی ــدعم ــزورش ــایقرم ــاازپرزه ــیدهبودنآنه پوش
هــرس بهدرســتی کــه تاکهایــی در داد. تشــخیص
شــدهباشــند،ضمــنتأمیــنســایهمناســببــرایحمایــت
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ــه میوههــاازآفتابســوختگی،شــدتنــورمناســبینیــزب
ــتمیشــود. ــامیرســدوباردهــیتقوی ــاومیوهه جوانهه
اجــرایهــرسســبکتابســتانیکــهکمــیبعــداززمــان
ــم ــشتراک ــاکاه ــد،ب ــدهباش ــامش ــاانج ــکیلمیوهه تش
ــرایافزایــشمحصــولو ــدشــرایطمناســبیب ــاجمیتوان ت
ــمآورد. ــافراه ــیمیوهه ــریودرون ــتظاه ــاءکیفی ارتق
شــدتهــرستابســتانیبــهقــدرتتــاکوشــرایط
ــتانی ــدیدتابس ــرسش ــتگیدارد.ه ــهبس ــیمنطق اقلیم
ــدو ــالبع ــدهس ــایباردهن ــدادبازوه ــثکمشــدنتع باع
کاهــشســرعتبلــوغشــاخههامیشــود.هــرسســنگین
تابســتانیضمــنافزایــشخطــرآفتابســوختگیمیوههــا،
بــاکاهــششــدیدنســبتبــرگبــهمیــوهمیتوانــدباعــث
ــژهاز ــابهوی ــیمیوهه ــتخوراک ــتیوکیفی ــشدرش کاه
ــاشــود. ــدواســیدمیوهه ــوایقن ــنآوردنمحت نظــرپایی
ــش ــاافزای ــدب ــحهــرستابســتانیمیتوان ــتصحی مدیری
غلظــتعناصــرمعدنــیموجــوددرمیوههــاوبهویــژه
کلســیم،نقــشبســزاییدربهبــودکیفیــتدرونــیو
ــی ــد.درتاکهای ــتهباش ــاداش ــیمیوهه ــتانبارمان قابلی
ــلحضــور ــدهاند،بهدلی ــتش ــقتربی ــهروشآالچی ــهب ک
ــاکالزماســتشــدت ــرت ــدشــاخهپیشــاهنگدره چن
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ــه ــدهب ــایتربیتش ــرازتاکه ــتانیبیشت ــرستابس ه
ــد. ــیباش روشصلیب

هرس تابستانی تاک های نر

ــرای ــدیب ــبقدرتمن ــهرقی ــوهک ــودنمی ــلنب بهدلی
ــد ــزانرش ــرگ،می ــاخوب ــیدرش ــرغذای ــذبذخای ج
ــد ــن،نیازمن ــت.بنابرای ــاداس ــرزی ــاین ــیتاکه رویش
ــای ــتند.تاکه ــادههس ــایم ــدیدتریازتاکه ــرسش ه
نــررابایــدبالفاصلــهپــسازپایــاندورهگلدهییــااندکی
پــسازتشــکیلمیــوههــرسکــردوبازوهــایگلدهنــده
راتــانزدیکــیشــاخهپیشــاهنگســرزنیکــرد.درهــرس
ــدهای ــیازرش ــهنیم ــکب ــرنزدی ــاین ــتانیتاکه تابس
مربــوطبــهســالقبــلحــذفمیشــوندوبازوهــای
گلدهنــدهاز15تــا30ســانتیمتریقاعــدهآنهــاکوتــاه
ــدو ــدکنن ــادیتولی ــدزی ــدهایجدی ــارش ــوندت میش
گلدهــیفــراوانســالبعــدراتأمیــنکننــد.هــدفاصلــی
ازهــرستاکهــاینــرتولیــدبیشتریــنمقــدارگل
ــانیو ــیگردهافش ــاندنکارای ــرایبهحداکثررس ــنب ممک
ــه ــتک ــدیاس ــاجدرح ــمت ــداریحج ــالنگه درعینح
ــی ــرهــرساصل ــرد.اگ ــتک ــوانآنرامدیری ــیبت بهخوب
ــشاز ــدتبی ــاش ــاب ــیی ــرزمان ــاتأخی ــرب ــاین تاکه
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حــدالزمانجــامشــود،احتمــالآفتابســوختگیتنــه،
ــه ــیک ــژهدرمناطق ــابهوی ــاهنگوبازوه ــاخههایپیش ش
تابــشآفتــابشــدیدباشــدافزایــشمییابــد.درمناطقــیکه
شــدتتابــشآفتــابوگرمــایتابســتانزیــاداســت،بــرای
ــفیدکردن ــوانازس ــاجمیت ــریازآفتابســوختگیت جلوگی

ــرد. ــاتهــرساســتفادهک ــانعملی شــاخههادرپای

حلقه زنی تنه و شاخه

ــا ــهی ــتتن ــواریازپوس ــذفن ــاملح ــیش حلقهزن
ــدون ــهب ــراســتک ــایحــدود5میلیمت ــهپهن شــاخهب
ایجــادزخــمدرقســمتزیرپوســتی)بافــتچــوب(باعــث
ــا، ــبازقنده ــی)مرک ــیرهگیاه ــانش ــیجری قطــعموقت
ــا( ــیوهورمونه ــرمعدن ــروژندار،عناص ــینیت ــوادآل م
بــهبخشهــایپایینتــرازمحــلحلقهزنــیمیشــود

ــکل72(. )ش

التیــامزخــمحاصــلازحلقهزنــیحــدود30تــا40روز
ــای ــدت،ســهمبخشه ــنم طــولمیکشــدودرطــولای
ــود ــیموج ــوادحیات ــیازم ــاالیمحــلحلقهزن ــعدرب واق
ــر ــولاســت.تأثی ــتمعم ــرازحال ــروردهبیشت درشــیرهپ
حلقهزنــیدرفرایندهــایرشــدونمــویوابســتهبــهزمــان
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ــت. ــدهاس ــتهش ــتیبرداش ــوارپوس ــاین ــیوپهن حلقهزن
ــابهبــودوضعیــت ــدب ــیدرزمــانتمــامگلمیتوان حلقهزن
دسترســیمیوههــابــهترکیبــاتموجــوددرشــیرهپــرورده
باعــثرشــدونمــوبهتــربذرهــاشــودوازاینطریــقموجب
ــاکیفیــتخوراکــیبهتــرو تولیــدمیوههــایدرشــتتروب
ــدود ــتح ــهانباش ــود.ازآنجاییک ــرش ــکبیشت وزنخش
90درصــدکلســیممیوههــایکیویفــروتمربــوطبــه
ــزهباعــث ــیپایی ــینمــومیوههاســت،حلقهزن مراحــلنهای
ــر ــشعم ــاوکاه ــیمیمیوهه ــوایکلس ــدیدمحت ــتش اف
انبــاریمحصــولمیشــود.حلقهزنــیشــاخهدرزمانــیکــه
تبخیــروتعــرقگیــاهباالســتمیتوانــدبــاانتقــالبخشــیاز
ــاســببکاهــشکمیــتوکیفیــت ــهبرگه ــاب آبمیوهه
محصــولوپایینآمــدنمحتــوایکلســیمیمیوههــاشــود.

شکل 72- تنه حلقه زنی شده کیوی فروت
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