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 کیوی کیفیت و عملکرد بر هرس سطوح و تربیت های سیستم اثر
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  گیالن دانشگاه كشاورزي، دانشکدۀ دانشیار، .3
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 چکیده

 منظم ۀسالیان هرس و اولیه صحیح تربیت مستلزم كیوي، در باكیفیت هاي میوه تولید و مداوم باردهي

 سیستم منزلۀ به (T-bar) بار تي شامل تربیت سیستم نوع سه ریثتأ بررسي منظور به پژوهش این است.

 جوانه 01 و 01) هرس شدت سطح دو و (،Y) شکل واي و (MTY) تغییریافته واي -تي رایج، تربیت

 صورت به آزمایش شد. انجام هایوارد رقم كیوي ۀمیو كیفیت و عملکرد بر درخت( هر ازاي به

 نتایج گرفت. انجام 1331 سال در تکرار سه با تصادفي كامل هاي بلوک طرح قالب در و فاكتوریل

 و TSS میوه، بافت سفتي میزان بیشترین و Y80 تیمار در تاک هر عملکرد میزان نبیشتری كه داد نشان

TSS/TA تیمار در Y60 تیمار به مربوط میوه خشک ۀماد درصد كمترین شد. مشاهده MTY60 و 

 كل  فنل میزان بیشترین بود. میزان بیشترین MTY60 و Y60، Y80 تیمارهاي در ترتیب به میوه Cویتامین 

 تیمار در ها میوه ۀعصار اكسیداني آنتي ظرفیت و كل  كلروفیل بیشترین و MTY60 و Y60 ايتیماره در

Y60 تربیت سیستم پژوهش، این نتایج اساس بر شد. مشاهده Y هر ازاي به اي جوانه 01 هرس سطح و 

  شد. كیوي ۀمیو كیفیت و عملکرد افزایش سبب ترتیب به تاک،

 

 هرس. نور، كیوي، میوه، كیفیت اكسیداني، آنتي ظرفیت برگ، سطح تربیت، :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 جنس و Actinidiaceae ةخانواد از گیاهی کیوی

Actinidia .وجود زيادی های گونه جنس اين در است 

 .A و A. deliciosa يعنی آن ۀگون دو تنها که دارد

chinensis ندا اهمیت حائز باغبانی و اقتصادی نظر از 

(Ashournezhad, 2010.) کیوی مصرف به تمايل 

 اخیر های سال در باال غذايی ارزش با ةمیو يک منزلۀ به

 گزارش اساس بر است. يافته افزايش زيادی میزان به

 ايران در کیوی کشت زير سطح جهانی، بار  خوار سازمان

 هزار 96 هسالیان تولید با کشور اين و است هکتار 6388

 خود به جهان رد را کیوی تولید ششم ۀرتب تن،

 حاضر حال در (.FAO, 2012) است داده اختصاص

 و غذايی ارزش نیز و خوش عطر و طعم دلیل به کیوی

 شمار به جهان محبوب یها میوه از يکی فراوان، دارويی

 ژنتیکی، عوامل کشاورزی، مختلف عملیات آيد. می

 عملکرد میزان بر برداشت از پس و قبل محیطی شرايط

 گذارند می ریثتأ کیوی ةمیو ايیشیمی ترکیبات و
(Buxton, 2005.) 

 و خود وزن تواند نمی و است 1تاک صورت به کیوی 

 تحمل کامل باردهی ۀمرحل در خصوص به را هايش میوه

 کاهش سبب که دارد متراکم تاج کیوی های تاک کند.

 شود می تاج زير در میوه و گل تشکیل احیۀن در نور نفوذ

(Tombesi et al., 1993.) هرس و مناسب ۀاولی تربیت 

 شود می کیوی های تاک تاج کردن باز سبب منظم ۀسالیان

 از جلوگیری و بهتر ۀتهوي نور، نفوذ بهبود موجب که

 اين شود. می ها آن تاج اخلد در اضافی رطوبت تجمع
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 زنبور ۀوسیل به را ها گل افشانی گرده تواند می شرايط

 کاهش را ریخاکست پوسیدگی میزان و افزايش عسل

 محیط نسبی رطوبت که مناطقی در حالت اين دهد.

  (.Miller et al., 2001) باشد اهمیت با تواند می باالست،

 زايشی به رويشی های جوانه يابی تمايز در نور وجود 

 نور محدوديت که دهد می نشان ها پژوهش است. ضروری

 سبب مصنوعی دهی سايه طريق از کیوی های تاک در

 شود می بارده های شاخه تعداد در داریانمع کاهش

(Chantalak, 2004.) درختان تاج در نور مديريت ةنحو 

 در دهد. قرار ثیرأت تحت را ها میوه کیفیت تواند می

 به رمتک نور نفوذ دلیل به متراکم تاج با کیوی های  تاک

 از قبل ريزش ،میوه تشکیل محل يعنی تاج داخل

 تر نرم برداشت زمان در ها میوه .يافت افزايش برداشت

 میزان آمد. تر ینيپا میوه ظاهری کیفیت شدند.

 داپی ریمتک انباری عمر و شد رشتبی انباری پوسیدگی

 (.Tombesi et al., 1993; Sharma, 2006) کردند

 کیوی های  تاک هرس و تربیت مختلف های  سیستم

 تغییر داریامعن طور به را میوه کیفیت و یتکمّ توانند می

 دهند.
 نشان انگور بر تربیت های  سیستم انواع ثیرأت ررسیب 

 چون هايی برتری دلیل به Y تربیت سیستم که داد

 چرخش عدم ها، شاخه يکنواخت توزيع مناسب، نورگیری

 به بهتر دسترسی و هرس بودن تر راحت ها، شاخه

 Asbahi) است برتر سیستم ،برداشت زمان در ها خوشه

et al., 2004.)  Salinero et al. (2008) به پژوهشی طی 

 شده هدايت کیوی های  تاک ةمیو که رسیدند نتیجه اين

 مواد و تر وزن از برداشت زمان در آالچیق، روش به

 برخوردار T-bar سیستم به نسبت ریشتبی محلول جامد

 ثیرأت بررسی از پس Asghari et al. (2009) بودند.

 سیستم که دريافتند انگور بر تربیت فمختل های  سیستم

 )شاهد( سنتی تربیت سیستم و بیشترين Y تربیت

 سطوح ثیرأت است. شده سبب را عملکرد میزان کمترين

 عملکرد بر تاک هر ازای به جوانه تعداد مختلف

 انگور بیوشیمیايی خواص بعضی و خوشه های  ويژگی

 ازای به شده اریهدنگ ۀجوان تعداد افزايش با که داد نشان

 ها خوشه و حبه وزن و ها جوانه شکوفايیدرصد  تاک، هر

 میزان تاک، هر ازای به خوشه تعداد اما يافت، کاهش

 يافت افزايش ها میوه محلول جامد مواد و عملکرد

(Fawzi et al., 2010.) Bennewitz et al. (2011) ریثتأ 

 عملکرد رشد، بر را زمستانه هرس شدت مختلف سطوح

 با که کردند گزارش و یبررس گیالس ةمیو کیفیت و

 ازای به میوه تعداد و عملکرد میزان هرس، شدت افزايش

 و سفتی میزان ها، میوه وزن اما يافت، کاهش درخت هر

 شاهد درختان با مقايسه در ها آن محلول جامد مواد

  يافت. افزايش هرس( )بدون
 های  سال در که است جديدی نسبتاً محصول کیوی 

 ،بنابراين است، شده معرفی شورمانک داران باغ به اخیر

 دلیل به ندارد. ايران در طوالنی کار و کشت ۀسابق

 شمال هوايی و آب شرايط با که خوبی نسبتاً سازگاری

 بین در بااليی اقتصادی اهمیت ،است کرده پیدا ايران

 آن کشت زير سطح اخیر های  سال در گرچه .ددار ها میوه

 ادامه ساله هر روند اين و است داشته یریمگچش ۀتوسع

 مختلف های  جنبه روی کمیبسیار های  پژوهش ولی دارد،

 است. گرفته صورت آن انبارداری و تولید مديريت

 شرايط به توجه با تولید بر ثرؤم عوامل سازی بهینه

 توجه درخور بسیار تواند می منطقه هر در حاکم محیطی

 های  تاکستان سطح رشد به رو روند به توجه با باشد.

 مديريت در تواند می پژوهش اين گیالن، استان در کیوی

 اين از هدف باشد. ثرؤم کیوی داران تاک بهتر چه هر

 میوة تربیت مختلف سیستم سه تأثیر بررسی پژوهش

 رايج، تربیت سیستم منزلۀ  هب (T-bar) بار تی شامل کیوی

 نیز و (Y) وای سیستم و (MTY) تغییريافته وای -تی

 ۀجوان کل تعداد اساس بر هرس شدت سطح دو

 میزان بر جوانه( 78 و 48) تاک هر ازای به شده اریهدنگ

 هايوارد رقم کیوی میوة کیفی صفات و ها تاک عملکرد

 .است گیالن استان رشت شهر هوايی و آب شرايط در

 

 ها روش و مواد

 پژوهشی تاکستان در 1931 سال در پژوهش اين

 شهر در واقع گیالن دانشگاه کشاورزی علوم ةدانشکد

 ای ساله پنج هايوارد رقم کیوی های  تاک روی بر رشت،

 از ها تاک اين شد. انجام بودند، شده تکثیر قلمه با که

 وای -تی (،T-bar) بار تی روش سه به 1974 سال

 )زاويۀ بودند شده تربیت (Y) وای و (MTY) يافته تغییر

 48 افق سطح به نسبت Y و MTY های  سیستم بازوهای

 نسبت ،6×6 يکديگر از ها تاک ۀفاصل .بود( درجه



 73 ... های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و اثر سیستم و همکاران: سرامرادی ديگه 

 نیز دهنده گرده رقم و ،1:1 کیوی ةماد به نر های  تاک

 ابتدا از شده کاشته کیوی های  تاک ۀتغذي بود. «توموری»

 صورت به نیز ها آن آبیاری و بود ارگانیک صورت به

 باردهی به ها تاک رسیدن از پس شد. می انجام ای قطره

 اساس بر نیز هرس شدت سطح دو (،1931 سال) مطلوب

 اين شد. اعمال تاک هر ازای به شده اریهدنگ ۀجوان تعداد

 های  بلوک طرح قالب در فاکتوريل صورت به آزمايش

 فاکتور تیمارهای شد. اجرا تکرار سه در تصادفی کامل

 و Y و T-bar، MTY تربیت های  سیستم شامل: اول

 جوانه 78 و 48 نگهداری شامل: دوم فاکتور تیمارهای

 ،T60، T80، MTY60، MTY80) کیوی تاک هر ازای به

Y60 و Y80) .سیستم بود T-bar جوانه 78 اریهدنگ با 

 گرفته نظر در شاهد تیمار منزلۀ به (T80) تاک هر ازای به

 شد.

 اواخر در ها تاک ۀزمستان هرس تیمارها، اعمال برای

 سرمازدگی خطر رفع از اطمینان از پس ،1938 ماه بهمن

 های  شاخه تمامی هرس اين انجام زمان در شد. انجام

 آسیب دچار که هايی شاخه نیز و قبل سال بارده

 هر ازای به سپس شدند. حذف بودند، شده سرمازدگی

 18 ها، تاک در مانده باقی )کین( بارده سالۀ يک شاخۀ

 تاک های  شاخه هرس رايج )روش متورم و کامل جوانۀ

 هرس انجام از پس شد. نگهداری یالن(گ در کیوی

 شش تاک هر ازای به مانده باقی های  کین تعداد زمستانه،

 شده نگهداری جوانۀ 18 حساب با که بود عدد هشت و

 شده آزمايش های  تاک در جوانه کل تعداد کین، هر روی

 يکسان تعداد به ها کین سپس است. بوده عدد 78 و 48

 کنفی های  نخ با و هدايت ها سیستم روی بر جهت دو در

 ذکر به الزم شدند. بسته ها آن در موجود های  سیم به

 رشدی، جهش بار هر از بعد نیز رشد دوران طی که است

 ها سیم به و هدايت ها سیستم روی بر ها تاک های  شاخه

 سفتی تاک، هر عملکرد میزان مانند صفاتی شدند. بسته

 (،TSS) محلول جامد مواد کل،  کلروفیل میوه، بافت

 مادةدرصد  ،TSS/TA نسبت (،TA) تیتر قابل اسیديتۀ

 اکسیدانی آنتی ظرفیت و کل  فنل ،Cويتامین  خشک،

 بر عالوه شد. گیری اندازه برداشت زمان در ها میوه عصارة

 نگهداری روز 98 از پس نیز ها میوه تنفس میزان ها، آن

 نسبی رطوبت و گراد سانتی درجۀ 1±1/8 دمای در

 از برداری، نمونه برای شد. ارزيابیدرصد  1±38

 و سالم میوة 11 ،تاک هر های  شاخه میانی های  بخش

 مختلف جهات در تیمار( هر از میوه 61 )جمعاً اندازه هم

 برای و شد داده قرار پالستیکی های  جعبه داخل و چیده

  .يافت انتقال آزمايشگاه به بالفاصله کیفی صفات ارزيابی

 

 صفات ارزیابی

 عملکرد

 انجام زمانی برداشت ها، تاک عملکرد گیری اندازه برای

 ۀ)درجدرصد   6/4 به تقريباً ها میوه TSS میزان که شد

 اول ۀنیم با مصادف زمان اين که بود، رسیده بريکس(

 میزان تاک، هر های  میوه چیدن از پس بود. ماه آبان

 کتا هر ازای به کیلوگرم حسب بر و محاسبه عملکرد

(kg/vine) شد. بیان 

 

 میوه بافت سفتی

 در میوه پوست ابتدا میوه، بافت سفتی گیری اندازه برای

 از استفاده با سپس و شد برداشته میانی های  بخش

 16 6نوک باFTO11) )مدل 1سنج سفتی دستگاه

 طرف دو در ها میوه بافت سفتی میزان متر، میلی

 بافت داخل رد نفوذ برای وارده فشار واحد شد. دهجیسن

  شد. بیان مربع متر سانتی بر کیلوگرم حسب بر
 

 کل  کلروفیل

 Sharma روش از استفاده با ها میوه کل  کلروفیل میزان

et al. (2006) مدل اسپکتروفتومتر دستگاه توسط و( 

T80+PG Instrument UV/Vis) مقدار .شد گیری اندازه 

 محاسبه زير های فرمول از استفاده با کل و a، b کلروفیل

 شد:

(1) 7/464A 93/6 - 6/449A 61/16  =Chla 

(6) 6/449A 18/1 - 7/464A 18/61  =Chla 

(9) TChl = Chla + Chlb 

 

 ،a کلروفیل ترتیب به TChl و Chla، Chlb معادله اين در

 کلروفیل میزان نهايت در .است کل کلروفیل و b کلروفیل

 شد. بیان تازه وزن گرم يک در گرم میلی حسب بر

 

                                                                                  
1. Penetrometer 

2. Probe 
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 (TSS) محلول جامد مواد

 دستگاه از استفاده با ها میوه TSS میزان گیری اندازه

 ۀدامن با (Eurumex RD 635 )مدل ديجیتال رفرکتومتر

 از پس منظور اين برای شد. انجامدرصد  91ـ 8

 ها میوه میانی سوم يک ةعصار دستگاه، کردن کالیبره

 دستگاه روی را آن از قطره دو تا يک سپس شد، گرفته

 شد. قرائت آن TSS میزان و داده قرار

 

 (TA) تیتر قابل ۀاسیدیت

 مقطر آب لیتر میلی 68 با میوه ةعصار از لیتر میلی ده

 18 آمده، دست هب محلول لیتر میلی 98 از و شد مخلوط

 قطره دو شد. استفاده تیتراسیون برای آن لیتر میلی

 اضافه نمونه هر به شناساگر منزلۀ به فتالئین لفن معرف

 تا نرمال 1/8 هیدروکسید سديم با ها نمونه سپس شد،

 انجام برای شدند. تیتر صورتی رنگ ظهور زمان

 (Rudolf Brand )مدل ديجیتال بورت از تیتراسیون

 حسب بر TA مصرفی، سود حجم اساس بر شد. استفاده

 Sharma et) شد محاسبه اسید( )سیتريک غالب اسید

al., 2006). 

  = %846/8TA× مصرفی سود حجم                    (6)

 

 TSS/TA نسبت

 TSS/TA نسبت ،TA و TSS میزان گیری اندازه از پس

 .شد محاسبه

 

 خشک ۀماددرصد  

 شش تکرار هر از خشک، ةماددرصد  گیری اندازه برای

 از سپس شد، انتخاب تصادفی صورت به میوه عدد

 تهیه متری میلی 18 های برش ها میوه میانی سوم يک

  ديش پتری داخل توزين از پس را ها برش اين شد.

 ۀدرج 96 دمای با آون در ساعت 96 مدت به و گذاشته

 ها، نمونه شدن خشک از پس شدند. داده قرار گراد سانتی

 مطابق ها آن خشک ةماددرصد  و گیری  اندازه ها آن وزن

 شد. محاسبه رزي فرمول

(1) 188 × 
 خشک وزن

 خشک مادهدرصد  =
 تر وزن

 

  

 Cویتامین 

 با تیتراسیون روش از استفاده با ها میوه C ويتامین میزان

 گیری اندازه (DCIP) 1ايندوفنول کلروفنول دی -4 و 6

  (.Sharma et al., 2006) شد

 

 اکسیدانی آنتی ظرفیت و کل فنل

 با چینی هاون در که یوهم گوشت بافت از گرم 61/1

 محلول از لیتر میلی 1 با بود، شده آسیاب مايع نیتروژن

 از پس شد. مخلوط (v/v9:9) استون : اتانول

 دمای در ساعت يک مدت به را ها نمونه کردن، هموژنیزه

 داده عبور صافی کاغذ میان از سپس و ندداد قرار اتاق

 محلول از اکسیدانی آنتی ظرفیت و کل فنل میزان شدند.

 کمی با Du et al. (2009) روش مطابق شده استخراج

 .شد تعیین تغییر

 

 ها میوه تنفس میزان

 روز 98 از پس ها، میوه تنفس میزان گیری اندازه برای

 ۀدرج 1±1/8 )دمای سردخانه در ها آن اریهدنگ

 9 مدت به (،درصد 38±1 نسبی رطوبت و گراد سانتی

 میوه عدد دو سپس و شدند داده قرار اتاق دمای در روز

 توزين، از پس و انتخاب تیمار هر به مربوط تکرار هر از

 داده قرار لیتر میلی 988 حجم با بزرگ های شیشه داخل

 با هوا نفوذ از جلوگیری برای ها شیشه درِ و شدند

 66 گذشت از پس شد. مسدود کامل طور  به پارافیلم

 میزان شیشه، داخل در ها میوه قرارگیری از ساعت

 تولیدی( کربن اکسید دی میزان اساس )بر ها آن تنفس

 ۀکارخان ساخت ،7890 )مدل GC 6 دستگاه ۀوسیل به

Agilent) شد گیری اندازه (Kim, 1999.)  

 افزار نرم از استفاده با ها داده آماری تحلیل و تجزيه 

(SAS (9.1، از استفاده با تیمارها میانگین ۀمقايس و 

 شد. انجامدرصد   1 احتمال طحس در توکی آزمون

 

 بحث و نتایج
 عملکرد

 نشان ها داده واريانس ۀتجزي جدول از حاصل نتايج

 شدت و تربیت های  سیستم جداگانۀ ریثتأ که دهد می

                                                                                  
1. 2,6-dichlorophenolindophenol 

2. Gas chromatography 
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 های  تاک عملکرد میزان بر ها آن متقابل اثر نیز و هرس

 است بوده دارامعندرصد   1 احتمال سطح در کیوی

 اثر به مربوط های  داده انگینمی ۀمقايس (.1 )جدول

 دهد می نشان هرس شدت و تربیت های  سیستم متقابل

 ازای به کیلوگرم Y80، 4/16 تیمار در عملکرد میزان که

 طور به ديگر تیمارهای با مقايسه در که است تاک هر

 (.9 )جدول است باالتر داریامعن

 وجود عملکرد و نور نفوذ میزان بین مثبتی ۀرابط

 کیفیت و عملکرد افزايش در نور (.Beutel, 1990) دارد

 (.Buler & Mika, 2004) دارد مهمی نقش ها میوه

 در Y سیستم روی شده تربیت های  تاک باالی عملکرد

 ةمیو و گل تشکیل دلیل به ديگر، سیستم دو با مقايسه

 که هاست آن های  اسپور خصوص به ها جوانه در رشتبی

 درون به نور نفوذ افزايش و ها تاک تاج بودن باز به مربوط

 نتايج است. د،شو می انگیزی گل افزايش سبب که آن

 با Y تربیت سیستم که دهد می نشان قبلی های  بررسی

 تاک، تاج در آن مناسب توزيع و نور نفوذ کردن بهینه

 (.Asghari, 2009) شود می ها تاک عملکرد افزايش سبب

 ۀنتیج با هرس شدت ثیرأت مورد در حاضر پژوهش ۀجنتی

 گزارش که انگور روی فائوزی و کرمی های  پژوهش

 تاک و بارده ۀنقط هر در جوانه تعداد افزايش با کردند

 Fawzi et) دارد مطابقت يابد، می افزايش عملکرد میزان

al., 2010; Karami, 2009.)  

 

 میوه بافت سفتی

 نشان ها داده واريانس ۀتجزي جدول از آمده دست به ايجنت

 بافت سفتی میزان بر تیمارها متقابل اثر که دهد می

درصد   1 احتمال سطح در برداشت زمان در ها میوه

 صفت اين بر ها آن جداگانۀ اثر اما است، بوده دارامعن

 جدول نتايج به توجه با (.1 )جدول است نبوده دارامعن

 تیمارها، متقابل اثر به مربوط های  داده میانگین ۀمقايس

 ها آن بین داریامعن اختالف آماری لحاظ از اگرچه

 های  تاک از آمده دست به های  میوه اما شود نمی مشاهده

Kg/cm) بافت سفتی میزان بیشترين ،Y60 تیمار تحت
2 

  (.9 )جدول اند داشته برداشت زمان در را (69/3
 سنجش در کلیدی معیار يک بافت سفتی 

 دراتصا و مصرف برای کیوی های میوه بودن مناسب

 (.Woodward, 2006; Tavarini et al., 2008) است

 فصل طول در باال دمای يا نور معرض در که هايی میوه

 هستند هايی میوه از تر سفت ،گیرند می قرار نمو و رشد

 رشتبی نفوذ ند.کن می رشد ابری روزهای و سايه در که

 بازده افزايش سبب درختان تاج داخل به خورشید نور

 خشک ةماد آن دنبال به شود، می ها رگب فتوسنتزی

 شد. خواهد تر سفت ها آن بافت و يابد می افزايش ها میوه

 کنند، می دريافت ریشتبی نور که یيها میوه عالوه هب

 ذخیره خود در تعرقی مکش طريق زا ریشتبی کلسیم

 ها میوه شدن تر سفت سبب کلسیم بودن باال کنند. می

 کردن فعال غیر سبب نور شدت همچنین شود. می

 نرمی موجب که گاالکتروناز پلی و سلوالز های آنزيم

 ,.Moretti et al) شود می است، شده ها میوه بافت

 های  تاک ةمیو حاضر، پژوهش ايجنت اساس بر (.2010

 ،رشتبی نور دريافت دلیل به Y60 تیمار از آمده دست به

 و تیمارهاست ساير تأثیر تحت های  تاک میوة از تر سفت

 ریشتبی انبارمانی قابلیت از رود می احتمال آن تبع به

 داریامعن اختالف آماری نظر از اگرچه ،باشند برخوردار

  ندارند. تیمارها ساير با

 

 خشک ۀماددرصد  

 جداگانۀ اثر که دهد می نشان ها داده واريانس تجزيۀ نتايج

 بر ها آن متقابل اثر نیز و تربیت سیستم نوع و هرس شدت

درصد   1 احتمال سطح در ها میوه خشک مادةدرصد 

 مقايسۀ جدول اساس بر (.1 )جدول است بوده معنادار

 بیشترين تیمارها، جداگانۀ اثر به مربوط های  داده میانگین

 جوانه 48 دارای های  تاک به مربوط میوه خشک مادةدرصد 

 (.6 )جدول است Y و MTY های سیستم روی شدة تربیت و

 نشان تیمارها متقابل اثر های  داده یانگینم ۀمقايس نتايج

 تأثیر تحت های  تاک از آمده دست به های  میوه که دهد می

 خشک مادة درصد از ،T80 تیمار جز به تیمارها تمامی

 (.9 )جدول اند بوده برخوردار بیشتری

 محلول غیر و محلول جامد مواد شامل میوه خشک مادة 

 خشک مادة با بالغ های  میوه (.Fawzi et al., 2010) است

 ,Feng) داشت خواهند باالتری انبارمانی پتانسیل بیشتر،

 آالچیق و T-bar تربیت سیستم دو اثر پژوهشی در (.2003

 میوة کیفی خواص تغییر چگونگی و میزان بر (پرگوال)

 تأثیر تربیت های  سیستم که شد گزارش و بررسی کیوی

 های  میوه و دارند اه میوه خشک مادة میزان روی معناداری
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 مادة میزان بیشترين از T-bar سیستم از شده برداشت

 اساس بر (.Salinero et al., 2008) بودند برخوردار خشک

 با های  تاک از آمده دست به های  میوه حاضر، پژوهش نتايج

 مادة ،Y و MTY سیستم روی شده تربیت و جوانه 48

 باالتری انبارمانی تقابلی از آن تبع به و دارد بیشتری خشک

 بود. خواهند برخوردار نیز

 
 هايوارد رقم کیوی میوة کیفی صفات و ها تاک عملکرد واريانس تجزيۀ نتايج .1  جدول

 منبع

 تغییرات

 درجۀ 

 آزادی

 میانگین مربعات صفات

 

 عملکرد

 سفتی

 بافت میوه

 درصد

 مادة خشک
TSS TA TSS/ TA ويتامین 

C 

 کلروفیل

 کل

 فنل

 کل

 تظرفی

 اکسیدانی آنتی

 میزان

 تنفس

61/8 2 بلوک  ns 66/8  ns ns 91/8  86/8  ns 69/8  ns ns 69/8  66/9  ns 16/8  ns 16/1  ns 63/68  ns 86/8  ns 

64/69 2 تربیت سیستم  ** 96/8  ns 13/6  * 94/1  ** 46/8  ns 69/6  * 11/189  ** 16/9  ** 16/996  ** 66/146  ** 86/8  ns 

44/11 1 هرس شدت   ** 99/8  ns 17/4  * 76/6  ** 96/8  ns 13/6  * 11/193 ** 71/6 * 66/641  ** 77/91  ** 86/8  ns 

16/6 2 تیمارها متقابل اثر   ** 99/8  * 71/8 * 61/8  ** 66/8  ns 61/6  ** 31/11  ** 89/8  * 46/641  ** 66/94  ** 86/8  ns 

96/8 11 آزمايشی اشتباه   11/8  49/8  87/8  81/8  46/8  17/4  86/8  66/19  86/11  89/8  

16/1  )%( تغییرات ضريب  19/9  89/1  67/6  79/6  91/9  17/4  67/9  91/16  66/9  41/11  

  .داری معنا عدم و  درصد 1 ،درصد 1 احتمال  سطح  در  دار معنا ترتیب به ns و * ،**

 
 هايوارد رقم کیوی میوة فیکی صفات و ها تاک عملکرد بر هرس شدت و تربیت های  سیستم اثر میانگین مقايسۀ نتايج .6  جدول

 

 

 

 عملکرد

(Kg/vine) 

  سفتی

 میوه بافت
(Kg/cm2) 

 مادة

 خشک
(%) 

TSS 
(%) 

TA 
(%) TSS/TA 

 Cويتامین 

(mg/100g 

FW) 

 کلروفیل

 کل

(mg/g FW) 

 کل فنل
(mg GAE/100g 

FW) 

 ظرفیت

 اکسیدانی آنتی

(DPPH%) 

 میزان

 تنفس
(nl/ kg. h) 

 تربیت سیستم 

T-bar 71/9  c 74/7  a 19/11  b 9/1  b 99/8  a 71/9  b 91/91  b 66/14  b 31/13  b 66/93  c 1/1  a 
MTY  96/3  b 93/7  a 34/61  a 1/4  b 99/8  a 94/7  ab 19/96  b 17/14  b 39/91  a 86/61  ab 6/1  a 

Y 11/19  a 66/3  a 63/14  ab 9/4  a 97/8  a 13/7  a 74/97  a 96/19  a 61/99  a 41/11  a 6/1  a 

 هرس شدت 
60 61/3  b 16/3  a 99/14  a 47/4  a 96/8  a 86/3  a 79/94  a 91/19  a 61/96  a 34/69  a 9/1  a 
80 81/11  a 76/7  a 14/11  b 46/1  b 91/8  a 16/9  b 91/91  b 16/14  b 19/66  b 96/66  b 6/1  a 

 .دننیست معنادار توکی آزمون درصد  1 احتمال سطح در آماری نظر از مشترک حروف با های میانگین ستون، هر در *

 
 هايوارد رقم کیوی میوة کیفی صفات و ها تاک عملکرد بر هرس شدت و تربیت های  سیستم متقابل اثر میانگین مقايسۀ نتايج .9  جدول 

 تیمار
 عملکرد

(kg/vine) 

 سفتی

 میوه بافت

(Kg/cm2) 

 مادةدرصد  

 خشک

TSS 
(%) 

TA 
(%) TSS/TA 

 Cويتامین 

(mg/100g 

FW) 

 کلروفیل

 کل

(mg/g F) 

 کل فنل

(mg GAE 

/100g FW) 

 ظرفیت

 اکسیدانی آنتی
(DPPH%) 

 میزان

 تنفس

(nl/ kg. 

h) 
T60 4/9  c 

 ab 99/7  31/11  ab 19/4  bc a91/8 43/7  ab 16/91  ab 79/14  ab 37/11  b 66/61  bc 69/1  a 

T80 7 c ab 11/3  61/16 b c 99/1 91/8  a 11/9  c 18/69  c 39/11  b 44/69  b 41/99  c 96/1  a 

MTY60 3 c 19/3  ab 19/19  a 13/4  ab 91/8  a 93/7  ab 99/91  a 36/14  ab 34/97  a 91/64  b 14/1  a 

MTY80 1/18  b 91/7  ab 76/14  a 49/1  c a 91/8  37/9  bc 67/66  bc 66/14  b 38/66  b 96/69  bc 66/1  a 

Y60 9/11  b 69/3  a 11/19  a 61/9  a 94/8  a 91/3  a 94/93  a 11/17  a 49/61  a 99/14  a 76/1  a 

Y80 4/16  a 81/3  ab 67/11  ab 39/1  bc 99/8  a 91/9  bc 34/99  a 96/19  ab 16/61  b 74/64  b 47/1  a 

 نیستند. معنادار توکی آزموندرصد   1 سطح در آماری نظر از مشترک حروف با های  میانگین ستون، هر در *
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  (TSS) محلول جامد مواد

 جداگانه هایاثر ها، داده واريانس ۀتجزي جدول اساس  بر

 میزان بر هرس شدت و تربیت سیستم نوع متقابل و

TSS درصد   1 تمالاح سطح در برداشت زمان در ها میوه

 میانگین ۀمقايس ۀنتیج (.1 )جدول است بوده دارامعن

 و تربیت های  سیستم جداگانۀ اثر به مربوط های  داده

 TSS میزان بیشترين که دهد می نشان هرس شدت

 شده تربیت های  تاک به مربوط برداشت زمان در ها میوه

 48 داریهنگ با هرس و (درصد  9/4) Y سیستم روی

 است بوده (درصد  47/4) تاک هر ازای به جوانه

 که شد مشخص نیز 9 جدول نتايج اساس بر (.6 )جدول

 میزان بیشترين ،Y60 تیمار زا آمده دست به های  میوه

TSS اند، داشته تیمارها بین در را (درصد  6/9) ها میوه 

 تیمار با داریامعن اختالف آماری نظر از تیمار اين اگرچه

MTY60 .ندارد  

 است ها میوه کیفیت مهم های شاخص از TSS نمیزا 

 رشتبی باال، TSS با کیوی های میوه مصرف به تمايل و

 ۀوسیل به که ای مطالعه (.Burdon et al., 2004) است

Fattahi Moghadam et al. (2007) بهترين با ارتباط در 

 های  میوه که داد نشان شد، انجام کیوی برداشت زمان

 از بعد ،درصد 1/4 تا 4 ینب TSS ۀدامن با شده برداشت

 از کیفی خصوصیات حفظ ضمن هفته 17 گذشت

 با که هايی میوه بودند. برخوردار نیز باالتری کیفیت

 انبارمانی شوند، می برداشتدرصد   4 از رمتک  TSS میزان

 ,Beveer & Hapkirk) ندارند خوبی طعم و عطر و

 دريافت میزان و TSS میزان بین مثبتی ۀرابط (.1990

 تحت (.Azami Mavalo et al, 2005) دارد وجود نور

 زمان به و رنددا ریمتک TSS ها میوه کم، نوری شرايط

 نیازمندند برداشت بلوغ به رسیدن برای ریشتبی

(Tombesi et al., 1993.) صحیح تربیت و هرس انجام 

 خورشید نور رشتبی نفوذ سبب کیوی های  تاک تاج

 رود می باال ها برگ فتوسنتزی بازده آن دنبال به شود، می

 برداشت زمان در نیز ها میوه خشک ةماد و قند میزان و

 با همراه ها هیدارت بوکر میزان بودن باال يابد. می افزايش

 عمر افزايش در مهم عامل میوه خشک ةماد افزايش

 & Warrington) شود می محسوب کیوی ةمیو انبارمانی

Weston, 1990).  

 کیوی های  میوه حاضر، پژوهش نتايج به توجه با 

 که رشتبی نور دريافت دلیل به Y سیستم روی شده تولید

 در ها کربوهیدرات و خشک ةماد تجمع افزايش سبب

 دو روی شده تربیت های  تاک میوة به نسبت شده ها آن

 قابلیت و رسند می برداشت بلوغ به زودتر ديگر، سیستم

 نیز باالتری انبارمانی از و درندا را بازار به ترزود ۀعرض

 پژوهش ۀنتیج با ما های  يافته بود. خواهند برخوردار

Salinero et al. (2008) درختان ةمیو دنددا گزارش که 

 ریمتک TSS از T-bar سیستم روی شده هدايت کیوی

  دارد. مطابقت برخوردارند، برداشت زمان در

 

 (TA) تیتر قابل اسید

 اثرهای که دهد می نشان ها ادهد واريانس ۀتجزي نتايج

 زمان در ها میوه TA میزان بر تیمارها متقابل و جداگانه

 اسید کیوی ةمیو (.1 )جدول است نبوده دارامعن برداشت

 ,Ashournezhad) دارد برداشت زمان در بااليی نسبتاً

درصد  18ـ 68 شامل کیوی ةمیو آلی های  اسید (.2010

 ماالتدرصد   18 و کوئیناتدرصد  18ـ 68 سیترات،

 نشان انگور روی ها بررسی ۀجتین (.Marsh, 2004) است

 ةعصار TA میزان روی تربیت سیستم نوع که است داده

 ,Taylor & Leamon, 1991; Asghari) ندارد ثیرأت میوه

 .Mahmoudzadeh et al های  پژوهش نتايج اما (.2009

 شده دتولی انگور های  میوه که است داده نشان (2010)

 برداشت زمان در TA میزان بیشترين از ،Y سیستم روی

 .است مغاير پژوهش اين تیجۀن با که ،اند بوده برخوردار

 میزان بر هرس شدت ثیرأت مورد در حاضر پژوهش نتايج

TA پژوهش ۀنتیج با ها میوه Karami (2009) که 

 انگور ةمیو اسید مقدار بر هرس شدت اثر کرد گزارش

 پژوهش ۀنتیج با اما داشته، مطابقت است، هنبود دارامعن

Fawzi et al. (2010) تعداد افزايش با کردند بیان که 

 افزايش ها میوه TA میزان انگور در تاک هر ازای به جوانه

 .است مغاير يابد، می

 

 (TSS/TA) تیتر قابل اسید به محلول جامد مواد نسبت

 ها هداد واريانس ۀتجزي جدول از آمده دست به نتايج

 و هرس شدت جداگانۀ اثر که داد نشان (1 )جدول

 زمان در ها میوه TSS/TA میزان بر تربیت سیستم

 بر ها آن متقابل اثر و ،درصد  1 احتمال سطح در برداشت

 نتايج است. بوده دارامعندرصد   1 سطح در صفت اين
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 مربوط های  داده میانگین ۀمقايس جدول از آمده دست به

 بیشترين اگرچه که دهد می نشان تیمارها متقابل اثر به

 ،است بوده Y60 تیمار به مربوط ها میوه TSS/TA نسبت

 MTY60 تیمارهای با داریامعن اختالف آماری نظر از اما

  (.9 جدول) است نداشته T60 و

 و محلول قندهای نسبت به وابسته میوه طعم و عطر 

 سبتن رفتن باال (.Capitani, 2010) است آلی اسیدهای

TSS/TA، مقدار کاهش و قند میزان افزايش ةدهند نشان 

 با که کردند گزارش Burdon et al. (2004) .است اسید

 کیوی، ةمیو گوشت در TA کاهش و TSS میزان افزايش

 نیز حاضر پژوهش در است. شده تر مطلوب میوه طعم

 و جوانه 48 دارای های  تاک از آمده دست به های  میوه

 سیستم به نسبت MTY و Y های  سیستم یرو شده تربیت

T-bar بودند. برخوردار بهتری طعم از برداشت زمان در 

 

 Cویتامین 

 هایاثر که دهد می نشان ها داده واريانس ۀتجزي نتايج

 در ها میوه Cويتامین  میزان بر تیمارها متقابل و جداگانه

 بوده دارامعندرصد   1 احتمال سطح در برداشت زمان

 از آمده دست به های  داده به توجه با (.1 ل)جدو است

 جوانه 48 دارای های  تاک ةمیو که شد مشخص ،6 جدول

ويتامین  میزان بیشترين از ،Y سیستم روی شده تربیت و

C میانگین ۀمقايس .بودند برخوردار برداشت زمان در 

 که دهد می نشان نیز تیمارها متقابل اثر های  داده

 ،Y60 تیمارهای تحت های  تاک از هآمد دست به های  میوه

Y80، MTY60 و  T60 ويتامین  میزان بیشترينC در را 

 (.9 )جدول اند داشته تیمارها بین

 ـ 99 بین محدودة در کیوی میوة Cويتامین  میزان 

 است تر وزن گرم 188 هر ازای به گرم میلی 688

(Tavarini et al., 2008.) متابولیسم در تنها نه ترکیب اين 

 يک منزلۀ به بلکه دارد، نقش گیاهی های  سلول طبیعی

 آزاد های  راديکال کردن خنثی سبب طبیعی اکسیدان آنتی

 اکسیداتیوی تنش از ناشی خسارت کاهش و اکسیژن

ويتامین  میزان (.Hunter, 2010) شود می گیاهی های  سلول

C عکس رابطۀ و نور دريافت میزان با مستقیم رابطۀ ها میوه 

 ;Warrington & Weston, 1990) دارد محصول یزانم با

Buxton, 2005.) های  میوه حاضر، پژوهش نتايج به توجه با 

 های  سیستم و پیچ هر ازای به جوانه 48 دارای درختان

 نور بهتر جذب کمتر، اندازی سايه دلیل به MTY و Y تربیت

 بیشتری Cويتامین  از ها میوه بین رقابت کاهش احتماالً و

 و پیچ هر ازای به جوانه 78 نگهداری با هرس با مقايسه رد

  بودند. برخوردار T-bar تربیت سیستم

 

 کل کلروفیل

 های  سیستم اثر ها، داده واريانس تجزيۀ جدول اساس بر

 سطح در کیوی ةمیو بافت کل کلروفیل میزان بر تربیت

 نوع متقابل هایاثر و هرس شدت اثر و ،درصد  1 احتمال

 زمان در صفت اين بر هرس شدت و ربیتت سیستم

 است بوده دارامعندرصد   1 احتمال سطح در برداشت

 اگرچه که شد مشخص 9 جدول به نگاهی با (.1 )جدول

 کیوی میوة گوشت بافت کل کلروفیل میزان بیشترين

 اختالف آماری لحاظ از اما است، بوده Y60 تیمار به مربوط

 ندارد. Y80 و T60، MTY60 تیمارهای با معناداری

 رنگ که است هايی میوه معدود از هايوارد رقم کیوی 

 ساير برخالف رسیدن زمان در و است سبز آن گوشت

 (.Montefiori et al., 2009) دهد نمی رنگ تغییر ها میوه

 آن مهم کیفی های  ويژگی از يکی کیوی میوة سبز رنگ

 Nishiyama (.Tombesi et al., 1993) آيد می شمار به

et al. (2007) میوه گوشت بودن سبز که دندکر بیان 

 اين ترکیب است. کلروفیل های  رنگیزه حضور دلیل به

 گوشت، گیری رنگ در ثیرأت بر عالوه میوه در رنگیزه

 سنتز در نور دارد. نیز انسان سالمت در مهمی نقش

 های  میوه که است شده ثابت دارد. مهمی نقش ها رنگیزه

 ریمتک کلروفیل میزان تاج دار ايهس موقعیت از کیوی

 Warrington & Weston, 1990; Antognozzi et) دارند

al., 1995.) در که هايی میوه نیز حاضر پژوهش در 

 در ریشتبی کلروفیل میزان از بودند نور کافی معرض

 بودند. برخوردار برداشت زمان

 

 کل فنل

 که دهد می نشان ها داده واريانس ۀتجزي جدول نتايج

 کل فنل میزان بر تیمارها متقابل و جداگانه اثرهای

درصد   1 احتمال سطح در برداشت زمان در ها میوه

 میانگین ۀمقايس نتايج (.1 )جدول است بوده دارامعن

 که دهد می نشان تیمارها جداگانۀ اثر به مربوط های  داده

 های  تاک در برداشت زمان در ها میوه کل فنل میزان
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 های  سیستم روی شده تربیت و جوانه 48 دتعدا با کیوی

Y و MTY سیستم از باالتر داریامعن طور به T-bar بوده 

 ۀمقايس جدول از آمده دست به نتايج (.6 )جدول است

 نشان تیمارها متقابل اثر به مربوط مقادير میانگین

 کل فنل میزان بیشترين MTY60 و Y60 که دهد می

  (.9 )جدول اند تهداش برداشت زمان در را ها میوه

 که هستند ها اکسیدان آنتی از مهمی بخش ها فنل پلی 

 نقش سرطان جمله از ها بیماری بسیاری از جلوگیری در

 نیز متفاوتی اثرهای و اند متفاوت بسیار ترکیبات اين دارند.

 میوه فنلی پلی ترکیبات میزان (.Silva et al., 2004) دارند

 میزان با عکس رابطۀ و نور تدرياف میزان با مستقیم رابطۀ

 ترکیبات بیشتر، نور معرض در های  میوه دارد؛ محصول

 زياد محصول میزان اگر کنند. می تولید نیز بیشتری فنلی

 است شده بیشتر يکديگر روی ها میوه اندازی سايه باشد،

 پیدا کاهش است ممکن میوه فنلی ترکیبات میزان نتیجه در

 در (.Warrington & Weston, 1990; Buxton, 2005) کند

 تحت درختان از آمده دست به های  میوه پژوهش اين

 ساير به نسبت که دلیل اين به ،MTY60 و Y60 تیمارهای

 بیشتری حفاظت به بودند، بیشتری نور معرض در تیمارها

 در زياد فنلی پلی مواد سنتز سبب موضوع اين و داشته نیاز

 پژوهش نتیجۀ است. شده تیمارها ساير به نسبت ها آن

 ها فنل پلی سنتز بر تربیت های  سیستم تأثیر مورد در حاضر

 گزارش که انگور مورد در Salehi et al. (2011) های  يافته با

 زمان در ها میوه کل فنل میزان بر تربیت های  سیستم کردند

 است. مغاير ندارند، معناداری تأثیر برداشت

 

 اکسیدانی آنتی ظرفیت

 که شد مشخص ،1  جدول از آمده دست به تايجن اساس بر

 شدت و تربیت سیستم نوع متقابل و جداگانه اثرهای

 زمان در ها میوه اکسیدانی آنتی ظرفیت میزان بر هرس

 است. بوده دارامعندرصد   1 احتمال سطح در برداشت

 متقابل اثر به مربوط های  داده میانگین ۀمقايس نتايج

 از آمده دست به های  میوه که دهد می نشان تیمارها

 به نسبت که دلیل اين به ،Y60 تیمار تحت های  تاک

 ظرفیت بودند، بیشتری نور معرض در تیمارها ساير

 (.9 )جدول داشتند باالتری اکسیدانی آنتی

 ترکیبات به کیوی ةمیو اکسیدانی آنتی ظرفیت عمده 

 (.Du et al., 2009) گردد برمی آن Cويتامین  و فنلی

 اکسیدانی آنتی ظرفیت باالبودن داليل ها، گزارش ساسا بر

 درختان تر ینيپا عملکرد بر عالوه ارگانیک، های  میوه در

 نیز ها آن تاج نبودن متراکم به خاک، آلی ةماد افزايش و

 سبب عوامل اين (.Ashournezhad, 2010) دارد بستگی

 آن تبع به که است شده ها میوه توسط رشتبی نور دريافت

 ظرفیت نهايت در و ها فنل پلی و Cن ويتامی تزسن

 پژوهش اين در يابد. می افزايش ها میوه اکسیدانی آنتی

 ،Y60 تیمار تحت درختان از آمده دست به های  میوه نیز

 ریشتبی نور از تیمارها ساير به نسبت که دلیل اين به

  داشتند. باالتری اکسیدانی آنتی ظرفیت بودند، برخوردار

 

 تنفس میزان 

 داد نشان ها داده واريانس ۀتجزي جدول از حاصله نتايج

 تنفس میزان بر تیمارها متقابل و جداگانه هایاثر که

 دارامعن سردخانه در اریهدنگ روز 98 پايان در ها میوه

  (.1 )جدول است نبوده

 انرژی مینأت برای مهم متابولیکی يندافر يک تنفس 

 با یکمّ نطر زا تجمعی کربن اکسید دی تولید است.

 مرتبط کیوی جمله از مختلف های میوه کیفیت شدن بدتر

 شدن نرم و تنفس .(Hertog & Nicholson, 2001) است

 شدن نرم کیوی در .هستند هم از مستقل يندافر دو میوه

 دهد. می رخ تنفسی اوج شروع از قبل معموالً میوه بافت

 رسیدن آغاز از قبل تنفس میزان  پژوهش اين در

 که زمانی يعنی شد، گیری اندازه ها میوه زيولوژيکیفی

 داشت، قرار فرازگرايی از قبل ۀمرحل در ها میوه تنفس

 نشد. مشاهده تیمارها بین داریامعن اختالف بنابراين

 

 کلی گیری نتیجه

 نسبت Y تربیت سیستم که کرد بیان توان می مجموع،  در 

 سبب T-bar رايج سیستم ويژه به ديگر سیستم دو به

 با هرس شد. پژوهش مورد کیوی های  تاک عملکرد افزايش

 سبب ترتیب، به نیز تاک هر ازای به جوانه 48 و 78 نگهداری

  شد. کیوی های  تاک میوة کیفیت و عملکرد افزايش

 

 سپاسگزاری

 های  آزمايشگاه محترم مسئوالن و باغبانی علوم گروه از

 قدردانیر و تشک گیالن دانشگاه کشاورزی علوم ةدانشکد

 .دگرد می
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