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 گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه

  1395 ،چهارم شماره ،سوم و بیست جلد
http://jopp.gau.ac.ir  

  

  در غرب گیالن هایوارد رقم )Actinidia deliciosa( کیوي کفنولوژیرشد بررسی مراحل 
  

 1و داوود جوادي مجدد 2، ابراهیم فرزام1یابراهیم عابدي قشالق*
 محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گیالن2 ،ورزي و منابع طبیعی گیالنعضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشا1

 28/12/1394 ؛ تاریخ پذیرش:16/8/1394تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
محصوالت کشاورزي که در  در مقایسه با سایر ،شده يمحصول تازه تجار کیعنوان  به يویک :سابقه و هدف

این میوه در ایران  ،همچنین .اقتصادي باالیی دارد بازده ،شوند ت میدر کشور کش آنوهوایی مشابه  شرایط آب
، هرسی مانند تیریمد يها وهیش است. برخوردار کیفیت بهترياز  ي تولید کننده آننسبت به سایر کشورها

 انزم وه،یتنک گل و م، یدست ،یعیطب ،یکیمکان یافشان ها، گرده کش ، آفتهارشد، کود يها کننده میاستفاده از تنظ
بنابراین، هدف از این آزمایش توصیف  .کنند می دیکأت یکیبر شناخت مراحل خاص فنولوژ رهیغ و برداشت

حاسبه نیاز گرمایی است و م گیالناستان در غرب  1"اچ سی بی بی"مقیاس مراحل فنولوژي کیوي رقم هایوارد در 
  بینی زمان رسیدن به مراحل فنولوژي سودمند است. که در پیش

  
روي هر شد.  انجام تاك 12 تکرار با سه درتصادفی کامل   در قالب طرح بلوك این آزمایش ها: و روش مواد
مراحل اصلی  جزئیاتگذاري شد.  برداري عالمت انتخاب و براي دادهعدد)  2شاخه بارده (در هر طرف  4 تاك

آستارا) از شهرستان غرب گیالن ( سال در منطقه 2براي  "اچ سی بی بی" اسیمقو ثانویه فنولوژي با استفاده از 
 .هاي بارده بررسی شد هاي بارور بر روي شاخه ها و درصد شاخه درصد شکفتن جوانهشد.  تعیینهاي بالغ  تاك

سنج با استفاده از قندمواد جامد محلول ، تغییرات گیري ابعاد میوه و آب هم حجم میوه با اندازه منحنی رشد میوه
نیاز حرارتی مراحل مختلف نمو گرفت. مورد بررسی قرار  گلدهی و رشد میوه اثر درجه حرارت بر ودستی 

   محاسبه شد.روز درجه رشد صورت  به

                                                        
  eabedig@yahoo.com : مسول مکاتبه*

1  - BBCH 
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نمو ( 1 مرحله)، نمو جوانه( 0 مرحلهشامل؛  "سی اچ بی بی" اسیمرحله اصلی رشد کیوي در مق 8 :ها افتهی
 8 مرحله)، وهینمو م( 7 مرحله)، لدهیگ( 6 مرحله)، نیظهور گل آذ( 5 مرحله)، نمو شاخه( 3 مرحله)، برگ

) شروع 01مرحله اسفند ماه با آغاز تورم جوانه ( 27) است، که از شروع خواب ،يریپ( 9 مرحله) و وهیبلوغ م(
هر یک از   زمان) پایان یافت. 97 مرحلهزمستان ( خفتگیها و شروع دوره  ریزش همه برگماه با  و در چهارم دي
 .شد ذکر "سی اچ بی بی" در مقیاس این مراحلهاي مدیریتی مربوط به هر یک از  شیوه برخی ازمراحل ثانویه و 

خفته در  يها تمام جوانه که  يطور هب افتی شینوك آن افزا سمت شاخه به انتهايها از  جوانهشکفتن درصد 
ثیر سال قرار أهاي بارور تحت ت تعداد شاخساره و ها همچنین درصد شکفتن جوانه .قرار داشتندشاخه  نییپا

ماه بعد از  3صورت سیگموئیدي دوگانه بود و افزایش مواد جامد محلول میوه حدود  گرفت. منحنی رشد میوه به
 یبه گلده دنیو از زمان شروع تورم جوانه تا رس خفتگیبعد از شکستن  واردیرقم ها تشکیل میوه مشاهده شد.

 درجه روز 5/1187±8/65 وهیم ییدرصد اندازه نها 50به  دنیرس براي رشد، درجه روز 275/429±67/10کامل 
   .شتدا ازنی رشد درجه روز 58/2763±92/19به  یکیولوژیزیبه بلوغ ف دنیرس براي و رشد

  
که اختالف دماي  طوري هب هاي مدیریتی حائز اهمیت است نی زمانبی در پیش حرارتی تعیین نیاز :يریگ جهینت

 ینیب شیپ يبرا توان یشاخص م نیاز ا .دادثیر قرار ألف نمو را تحت تمراحل مخت ،هاي مختلف روزها در سال
 ،زمستانمانند زمان تنک گل، تنک میوه، هرس سبز، هرس  یتیریمد ياعمال کارها يبراو در نتیجه مراحل نمو 

  استفاده کرد. وهیم يولوژیزیزمان بلوغ فبینی  پیشهمچنین و  آفاتها،  کودآبیاري، مبارزه با بیماري
  
  "اچ سی بی بی" مقیاس هایوارد،کیوي فنولوژي،  کلیدي: هاي اژهو
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  مقدمه
 کیدوم به  یدر نیوزلند آغاز شد و بعد از جنگ جهان 1930در سال  کیويکشت اقتصادي   

 ترین تولید کننده و صادر کننده تجربه این کشور با 1990و تا سال  شد لیمهم تبد یمحصول صادرات
در  يویک يکشت تجار .پیشی گرفت ندی از آن سال به بعد ایتالیا از نیوزلاین میوه در دنیا بود ول 

شروع شد. ورود کیوي به ایران براي اولین بار در  1970و ژاپن در حدود سال  ایتالیفرانسه، ا ا،یفرنیکال
اقتصادي تلقی   کاالیی کامالًکیوي شروع شد.  1368در سال  کشت تجاري آن وبود  1348سال 

ر مقایسه با سایر محصوالت کشاورزي که در شرایط آب وهوایی مشابه کیوي در کشور شود و د می
نتایج بررسی مزیت نسبی نشان شوند (نظیر برنج و مرکبات) بازدهی اقتصادي باالیی دارد.  کشت می

، رشدي مناسب داشته که شاخص 1990-2005هاي  که مزیت صادراتی ایران طی سال ه استداد
مقدار شاخص مزیت نسبی  ترین یز بیانگر این مطلب بوده است. کمشده متقارن نمزیت نسبی آشکار 

، مربوط به سال 620/10ترین مقدار نیز برابر  و بیش 669/1، با مقدار 1999آشکار شده، مربوط به سال 
علت شرایط  بهکیوي،  .درصد بوده است 863/88و رشد آن طی سال هاي مورد بررسی  2005

ي تولید کننده نسبت به سایر کشورها ،در ایران اده کم از سموم و کودهاي شیمیاییوهوایی و استف آب
و  هکتار 11560 در ایران 1392در سال  سطح زیر کشت کیوي است. از طعم خوبی برخوردار آن

 .)24( گزارش شده است کیلوگرم در هکتار 28089 وتن  233960 ترتیب و عملکرد به میزان تولید
 یده ها، گل مانند شکفتن جوانه یکیمراحل فنولوژ فیتوص وه،یم يو وزن باال تیفیک به یابیدست يبرا

 يها کننده می، استفاده از تنظهرساز جمله  تیریمد يها وهیاز ش ياست، تعداد يضرور وهیم دنیو رس
 رهیغ و زمان برداشت وه،یتنک گل و م ی،دست و یعیطب ،یکیمکان یها، گرده افشان کش رشد، کود، آفت

  ). 28( کنند می دیکأت یکیبر شناخت مراحل خاص فنولوژ
توسط براندل  )Actinidia deliciosa‘Hayward( واردیرقم ها ياز مطالعه فنولوژ یسهم بزرگ  

کرد. او شش مرحله  فیرا توص واردیرقم ها یکیبار مراحل فنولوژ نیاول ي، که برا)7، 6انجام شد (
 یده گل تا گل هتوسعه جوان يرا برا گریو شش مرحله د یتوسعه جوانه پس از خواب زمستان يبرا

 برايخالصه طور  مراحل، از حروف اول چند کلمه که به نیا فیتوص يبرا داد. او شنهادیکامل پ
 . هاپینگ)1شکفتن جوانه يبرا 'bb' از دو حرف مثال يبرا( د؛است، استفاده کرمرحله شرح داده شده 

                                                        
1  - Bud break 
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و  وهیو سوم) بر اساس وزن م دوم، (اولي ا رشد سه مرحله یمنحن کی وه،ی) در رابطه با نمو م1976(
 يولوژیزینمو و ف يها یژگی) و1990. پس از آن، بیور و هاکیرك ()14( ترسیم کرد را سرعت رشد

  .)3( کردندبررسی مجدد  ،یکیفنولوژ اسیمق کیرا، بدون ارائه  واردیها  وهیم
مشابه  یکیو شرح مراحل رشد فنولوژ کنواختي یکدگذار يبرا اي رویه ”اچ سی بی بی“ اسیمق  
صورت کد  ههر مرحله ب ).16 ،12، 5هرز است ( يها هم در محصوالت و هم علف ،یاهیگ يها گونه

- 0و رقم دوم ( ی) مربوط به مرحله رشد اصل9-0رقم ( نیشود که در آن نخست مشخص می ،یدو رقم
کشت  يها هگون ییشناسا دیکل 30شامل  ”اچ سی بی بی“رساله  نیاست. آخر هیبه مرحله ثانومربوط ) 9

سال  5. در ه است) بود5( هرز يها علف ایداران) و  هسته ،غالت ،انگور ،ای، سوذرتمانند شده (
 )، زردآلو23( 1یشمال يکایآمر نسنگیمانند ج یاز محصوالت باغبان يتعداد يفنولوژ اتیجزئ ،گذشته

 يمطالب برا یشده است، که طرح کل فیتوص” اچ سی بی بی” اسی، با توجه به مق)26( 2و گواوا )21(
   دارد. تیباغ اهم نهیبه تیریمد

صورت زیر است که هر کدام از این مراحل  به” اچ سی بی بی” اسیمرحله اصلی رشد کیوي در مق 8  
  .)4( کند ت که پیشرفت هر دوره را تشریح میداراي مراحل ثانویه اس

  

  وهی: نمو میرشد اصل 7 رحلهم  : گلدهییرشد اصل 6 مرحله
  شروع خواب ،يری: پیرشد اصل 9 مرحله  وهی: بلوغ میرشد اصل 8 مرحله
  : نمو برگیرشد اصل 1 مرحله  : نمو جوانهیرشد اصل 0 مرحله
  نی: ظهور گل آذیرشد اصل 5 مرحله  : نمو شاخهیرشد اصل 3 مرحله

  

ه جوانه گل اهمیت خاصی دارد، چرا در توسع یکیشناخت مراحل فنولوژ يویک وهیم دیتول يبرا  
منظور  بههستند.  یافشان گرده تیموفق شیو افزا وهیتنک گل و م تعیین زمان يبرانکات کلیدي ها  آن

کاهش  سببهاي جانبی و بد شکل  حذف میوهشود،  انجام می تنک گل و میوهتعدیل زیادي بار تاك، 
 کیوي. گردد می تر هاي درشت تولید میوه باعث است که ها دراتیکربوه يابر ها وهیم انیرقابت در م

 ،با یک گل انتهایی و دو گل جانبی ،3گرزن با انشعابات متقابل صورت بهداراي سه گل  نیآذ گلیک 

                                                        
1  - Panax quinquefolius  
2- Psidium guava L. 
3  - Dicasium 
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ها  رشد خود را قبل از آغازیدن گلبرگ یجانب لگ واردیحال، معموالً در رقم ها نیبا ا دهد. تشکیل می
گل ها،  ، برخی سالوجود نیشود. با ا در گل انتهایی می وهیمو یک م) که منجر به ن15( کنند متوقف می

 یي گل جانبها وهیم دهند. سه گل تشکیل می ایدو ی با نیآذ ها گل نمو خود را کامل کرده و تاك یجانب
هاي  به تشکیل میوه لیتما واردی)، همچنین رقم ها2( خیلی کمی دارند يتجار ارزشکوچک بوده و 
 هاي جانبی و شکل هرس میوه ).30( ندارند ي، دارد که ارزش تجار1بادبزنی ، شکلتغییر شکل یافته

  هاي طبیعی حائز اهمیت است. در افزایش میوه بادبزنی
هاي مدیریتی  به موقع شیوه مشناخت درست و صحیح مراحل مختلف فنولوژیکی کیوي و انجا  

در نظر با کیفیت میوه داشته باشد. همچنین توجه در تولید و  تواند اهمیت قابل در هر مرحله می یادشده
گرفتن شرایط اقلیمی مناطق مختلف در جهان، با ذکر کد مرحله رشد براي یک تیمار خاص، در هر 

مراحل  فیتوص شیآزما نیهدف از ا ن،یبنابرا رفت.گخواهد کاري اقدام به موقع صورت  منطقه کیوي
است که  ییگرما ازیمحاسبه ن و النیدر غرب گ ”اچ سی بی بی” اسیدر مق واردیرقم ها يویک يفنولوژ

  سودمند است. يبه مراحل فنولوژ دنیزمان رس ینیب شیدر پ

  
  ها مواد و روش

هاي  تاك بر روي ،درمنطقه غرب گیالنسال،  2مدت  به 1393 و 1392 هاي در سال این آزمایش  
شمالی و طول جغرافیایی  22/38 عرض جغرافیاییآباد آستارا ( واقع در روستاي عباس ساله 8-9بالغ 

متر کشت شده بودند و عملیات داشت از جمله آبیاري،  3×5ها با فاصله  ، تاكانجام شد )شرقی 51/48
انجام شد. هر ها یکسان  براي تمام تاكصورت عرف باغداران منطقه  به غیرهتغذیه و گرده افشانی و 

که میانگین طول بازوها و تعداد  ام گرفتاوایل بهمن انج -ماه سال هرس زمستانه در اواخر دي
صورت میکروجت هر سه  آمده است. آبیاري به 2در جدول براي هر سال هاي نگهداري شده  جوانه

افشانی  گرده از توسط زنبورها و باد انجام گرفت و صورت طبیعی به افشانی روز یکبار انجام شد. گرده
نیم فرغون کود دامی پوسیده همراه با  دو سال یکبار دوهر براي هرتاك، . تکمیلی و کندو استفاده نشد
مقدار یک کیلو کود  و فسفات در اوایل زمستان داده شد اضافه نیم کیلوگرم کیلوگرم سولفات پتاسیم به

م شد. به صورت سرك و پابیل کردن پاي بوته انجا پس از شروع رشددر سه مرحله  سولفات آمونیم
ها در بهار و تابستان سرسبز بوده و  تاك  برگ یی به درختان داده شد.در سال دوم فقط کودهاي شیمیا

                                                        
1  - Fan-shaped fruit 
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زن موتوري  ها با علف هاي هرز پاي تاك نشان ندادند. علفو بیماري  ، آفتگونه عالئم کمبود هیچ
  کش استفاده نشد.  قارچکش و  کش، حشره گونه علف وجین شدند و هیچ

تاك کیوي  30با بلوك  3 آنشد. براي انجام  کامل تصادفی اجرا  بلوك صورت بهمایش آزاین   
 4 تاكها) انتخاب گردید. بر روي هر  به غیر از حاشیههایوارد (  ماده تاك 4 بلوكانتخاب شد و در هر 

انه در گذاري شد. از نمو جو برداري عالمت انتخاب و براي داده) شاخه 2شاخه بارده (در هر طرف 
اصلی و ثانوي ر پاییز، با ذکر تاریخ مشاهده، مراحل رشد ها در آخ اواخر زمستان تا ریزش برگ

منحنی  همچنین .برداري شد یاداشت اي صورت مشاهده به” اچ سی بی بی” اسیبا استفاده از مق فنولوژي
روند تغییرات مواد جامد  مورد بررسی قرار گرفت. میوه مواد جامد محلول د تغییراترون و رشد میوه

دستی  قندسنجروز تا زمان برداشت با استفاده از  7داد ماه به فاصله زمانی محلول میوه از اواخر مر
  گیري شد. اندازه
میوه که از نظر زمان تشکیل یکسان بودند،  4 ،روي هر درخت گیري ابعاد میوه، بر براي اندازه  

 قطر بزرگ، قطرگیري  منحنی رشد حجمی میوه از طریق اندازه 1392در سال  گذاري شدند. عالمت
تا  کولیس دیجیتال از زمان تشکیل استفاده از باهاي چسبیده به درخت  این میوه کوچک و طول

   :فرمول زیر محاسبه شد با استفاده ازمیوه برداشت 
  )cm3(میوه حجم )= کوچک قطر +بزرگ  قطر/(π×2^)4× (طول میوه                         )1(طه راب

  

ابعاد میوه و هم از طریق گیري  ، منحنی رشد میوه، هم مانند سال قبل از طریق اندازه1393در سال   
هاي  هاي متوالی از تشکیل میوه تا برداشت آن بر روي میوه حجم میوه در زمان گیري آب هم اندازه

هاي هواشناسی  با استفاده از داده وهیو رشد م یاثر درجه حرارت در گلدهچسبیده به تاك انجام شد. 
با  1فنولوژي از مدل روز درجه رشد) بررسی شد. نیاز حرارتی مراحل 1 شهرستان آستارا (جدول

دماي حداکثر  Tmaxدر ابن فرمول؛  .)25محاسبه شد ( GDD=(Tmax+Tmin)/2-Tbaseفرمول  استفاده از
گراد  سانتی  درجه 5/7دماي پایه که براي رشد کیوي  Tbaseدماي حداقل روزانه و  Tminروزانه، 

درجه  25د و دماي بیشتر از باش گراد می سانتی درجه  25باشد. دماي حداکثر براي این مدل  می
  ).20درجه در نظر گرفته شد ( 25گراد هم  سانتی 

  

                                                        
1- Growth degree day (GDD) 
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نسبی، ساعات آفتابی، نزوالت رطوبت  میانگین هوا، ماهانه درجه حرارت حداکثر، حداقل و میانگین -1ول جد
  میانگین تبخیر روزانه در طول آزمایش. و یآسمان

Table 1. Monthly maximum, minimum, and mean temperatures, relative humidity (RH), Sunny 
houres, precipitation, and mean daily transpiration (mmd-1) during the experimental period.  

  ماه
Month  

 درجه حرارت
Temperature (◦C) 

ساعات 
 آفتابی

Sunny 
houres  

میانگین 
رطوبت 

 نسبی
RH (%)  

 نزوالت آسمانی
Precipitation تبخیر 

Evaporation 
mm d-1  حداکثر 

Max. 
  حداقل
Min. 

 میانگین
Mean 

  روزها
days 

 بارندگی
Rainfall  

(mm) 
2012                 

 December 23.2 -0.6 10 70.1 80 13 74.1 25.3آذر 
  January  16.4  -2  6.1  131.5  78  7  101.6  14.1  دي

  Febrile  23.8  2  9.8  105.3  80  12  114.5  30.1  بهمن
  March  32  0.6  10.1  108.5  80  11  115.8  35.5  اسفند

2013                  
  April 25.4  4.2  13  115.2  81  14  81.8  43.1 فروردین
  May 27.2  4.8  17  236.4  76  11  29.4  114.4  اردیبهشت

  June 32.8  13  22.5  278.3  73  8  58.7  175.7  خرداد
  July 33.8  16.6  25  335.5  68  3  3  193.7  تیر
  August 31.6  18.4  24.7  166.1  73  10  77.7  133.3   مرداد
  September 31.6  17.4  23.9  162.4  80  11  227.8  97.4  شهریور
  October 30.6  9.6  18.1  119.5  80  15  206.8  55.7  مهر

  November 21.4  7.8  13.8  91.7  87  18  407.5  20.4   آبان
  December 32.2  -1  8.5  102.2  78  13  101  19.2  آذر

  January  17.2  -1  5.7  23.6  78  5  10.5  13.9  دي
  Febrile  14.4  -7.6  5.1  83.2  85  10  68.6  12.5  بهمن
  March  27.8  2  9.4  92.3  83  14  91.2  40.6  اسفند

2014                  
  April 24.8  0.4  11.1  172.7  79  12  95.6  68.7 فروردین
  May 30.8  10.4  19.1  249.3  74  8  34.7  142.8  اردیبهشت

  June 32.2  14.8  23.5  269.4  --  8  15.6  175  خرداد
  July 34.2  19.2  26.4  284.6  66  5  1.7  211.3  تیر
  August 36.2  16.8  27.1  349.1  60  0  0  256.3   مرداد
  September 35.4  25.4  25.4  231.1  73  8  161.2  147.6  شهریور
  October 28  17.8  17.8  92.3  82  16  420.4  37.6  مهر

  November 24  11.8  11.8  80.3  83  14  300.5  21.9   آبان
  December 13  8.2  8.2  45.7  87  14  272.1  9.8  آذر
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  نتایج و بحث
هاي مربوط به تعداد جوانه شکفته و خفته روي هر شاخه، تعداد گل در هر گره، محل توزیع  داده  

 1292هاي سال  آمده است. داده 2بزنی شکل در جدول هاي باد ها و تعداد میوه هاي گل روي گره غنچه
 332تاك بعد از هرس زمستانه،  12شاخه از  48جوانه نگهداري شده روي  781نشان داد که از کل 

هاي شکفته از  ماند. درصد جوانه درصد) باقی 49/57جوانه خفته ( 449درصد) و  51/42جوانه شکفته (
هاي خفته در پایین شاخه بودند.  که تمام جوانه  طوري یافت بهانتهاي شاخه به سمت نوك آن افزایش 

  زایشی بودند که تولید میوه کردند. درصد 75جوانه شکفته شده حدود  332از 
طور میانگین  هبوده است. بعدد  69/21هاي بارور بعد از هرس زمستانه  میانگین جوانه روي شاخه  

هاي  و باالتر روي شاخه 3عمدتاً از گره  تغیر بود کهعدد م 8صفر تا  ازسار  تعداد گل در هر شاخه
طور میانگین تعداد گل در هر  ههاي بارور توزیع شده بودند. ب هاي شکفته شاخه جدید حاصل از جوانه

نگه داشته هاي  نشان داد که از کل جوانه 1393هاي سال  برداري یاداشت متغیر بود. 3/1تا  1گره از 
 49حدود  ،هاي باردار سال قبل اك بعد از هرس زمستانه، در روي شاخهت 12شاخه در  48شده روي 

نسبت به سال  ها شکفته شدند که درصد جوانه 58 هاي بدون بار سال قبل و روي شاخهها  درصد جوانه
درصد  وبود  شاخه زمان آغاز شکفتن از نوك شاخه به پایین قبل افزایش نشان داد. همانند سال قبل

در پایین هاي خفته  که تمام جوانه وريط بهاز پایه شاخه به نوك آن افزایش یافت  هاي شکفته جوانه
کل جوانه شکفته شده حدود  ) مطابقت دارد. از18، 29، 30هاي اعالم شده ( شاخه بودند که با گزارش

 06/6 دیر هر شاخه جددتعداد گل ور میانگین ط بهد. تولید میوه کردنزایشی بودند و  درصد 95بیش از 
هاي  تا ششم روي شاخه دومعمدتاً از گره  عدد بود که 92/52 شاخه بارده سال قبلعدد و در هر 

ها در هر گره  هاي بارور توزیع شده بودند. میانگین گل هاي شکفته شاخه جدید حاصل از جوانه
  سه تایی بودند. درصد 10دوتایی و  درصد 25تکی،  درصد 65هاي سال جاري  شاخه
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  .1393و  1392هاي  در سالگیري شده کیوي رقم هایوارد  صفات اندازه -2 جدول
Table 2. Recorded traits for Hayward kiwifruit in 2013 and 2014. 
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 هایوارد
Hayward  

2013  178.16  21.69 42.51  57.49  4.44  1.15  1.25  
2014  178.25  18.75  53.78 46.22  6.06  2.00  4.38 

 
هاي بارده زودتر از  هاي جانبی در انتهاي شاخه در کیوي جوانه :”اچ سی بی بی“مراحل رشد با مقیاس 

 بر ز نظر رشد عالوه. همچنین، اختالف زمانی اي جانبی پایین شاخه شروع به رشد کردندها جوانه
جوانه (مرحله هاي مختلف نیز وجود داشت. مرحله نمو  هاي مختلف روي یک شاخه، در شاخه جوانه

ماه (مرحله  ي بارور شروع و تا بیستم فروردینها هاي جانبی شاخه ) از اواخر اسفند ماه در جوانه01
مراحل برگ، شاخه، ظهور مان نمو ). ز3هاي جانبی ادامه داشت (جدول  هاي پایین شاخه ) در جوانه09
  آمده است. 2در جدول آذین  گل
وارد  زییتر پا کوتاه و خنک يدار معتدله در شروع روزها هاي خزان همانند اکثر تاك يویک يها تاك  

 یرونیب طیبعد از مساعد شدن شرا یها و گلده شکفتن حداکثر جوانه يو برا شوند یم) 00( خفتگی
به مقدار  میور مستقط بهها  و تراکم گل یکنواختی. باشند یم یاعت سرمادهبه حداقل تعداد س ازین

ها  هاي سرد، در بهار درصد شکفتن جوانه ). پس از زمستان26دارد ( یدر زمستان بستگ یافتیدر يسرما
 رسد یهم م درصد 20هاي گرم به زیر  درصد)، اما در مناطق با زمستان 50از  شیدر کیوي باالست (ب

باتوجه به دماهاي مناسب  ن صورت تعداد گل براي تولید محصول، اقتصادي نخواهد بود.که در ای
ساعت) درصد  970( 1391ساعت) نسبت به سال  1200( 1392مین نیاز سرمایی در زمستان سال أت

هاي  افزایش نشان داد. از طرفی درصد میوه 1392نسبت به سال  1393هاي جدید باردار در سال  شاخه
نسبت به سال کم محصول  1393و در سال پرمحصول  )15(ثیر عملکرد بوده أزنی تحت تبادب شکل

هاي انتهایی و  کنند، که از ترکیب گل از گل نابجا نمو می بادبزنی هاي شکل وهیمافزایش نشان داد. 
 ). 15شود ( حاصل می یجانب
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 و روزهاي درجه رشد ”اچ سی بی بی” اسیقمبا  واردایه يویک يمراحل رشد فنولوژ هاي غالب زمانمیانگین  -3جدول 
  .1393و  1392 هاي در سال شروع هر مرحلهدر 

Table 3. Predominant dates of growth stages of Hayward kiwifruit, occurrence of BBCH codes, and 
growing degree hour (GDD) accumulated at the beginning of each stage in 2013 and 2014. 

  مراحل اصلی
Principal growth 

stage  
  ها شرح زیر مرحله

Description of the phenological stages  
 روز درجه رشد

GDD*  
 تاریخ
date  

  جوانه خفتگی 00 
 00 Dormancy  0  اسفند 26قبل از 

Before 17th March 

0: Bud 
development 

  : نمو جوانه0

  تورم جوانه آغاز 01
01 Beginning of bud swelling  0 27  فروردین 3اسفند تا 

18-23 March  
  تورم جوانه انیپا 03

 03 End of bud swelling  21.05±10.95 3  فروردین 7تا 
23-27 March  

  جوانه آغاز شکفتن 07
 07 Beginning of bud burst  47.55±7.65 8  فروردین 14تا 

24 Mars to 3 April  
  ها جدا شدن فلس 09

 09 Scales separate  52.7±6.8 10  فروردین 20تا 
30 Mars to 9 April  

1: Leaf 
development 

  : نمو برگ1

 باز چند برگ خوشه یک جوانه به 10
10 open cluster containing a few visible 

 فروردین 22تا  16 72.95±2.35
5-11 April  

  هها از ساق باز شدن برگ 11
11 start spreading away from the shoot 106.15±27.95 21  فروردین 26تا 

10-15 April  
 چند برگ ایدو تا هشت  12-18

12–18 Two to eight or more leaves 
unfolded 

 اردیبهشت 15فروردین تا  25 121.875±22.42
14 April to 5 May  

  توسعه کامل اولین برگ 19
 19 First leaves completely developed  321.625±9.75 18  اردیبهشت 24تا 

8-14 May  

3: Shoot 
development 

  : نمو شاخه3

  اندازه نهایی درصد 10طول شاخه  31
31 Shoots reach about 10% of final length. 

113.35±30.95 

  هاي با رشد محدود شاخه
terminate shoot 

 فروردین 25تا  23
12-14 April  

215.025±15.87 

  د نامحدودهاي با رش شاخه
determinate shoot 

 اردیبهشت 10تا  7
27-30 April  

 اندازه نهایی درصد 50 طول شاخه 35
35 Shoots reach about 50% of final length. 

160.575±11.12 

  هاي با رشد محدود شاخه
terminate shoot 

 اردیبهشت 3تا  فروردین 30
19-23 April  

350.125±15.97 

  نامحدود هاي با رشد شاخه
determinate shoot 

 اردیبهشت 22تا  20
10-12 May  

 اندازه نهایی درصد 90طول شاخه  39
39 Shoots reach about 90% of final length 

180.525±20.07 

 هاي با رشد محدود شاخه
terminate shoot 

 اردیبهشت 6تا  2
22-26 April  

1312±8.30 

 هاي با رشد نامحدود شاخه
determinate shoot 

 تیر 28تا  25
16-19 July  
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5: Inflorescence 
emergence  

  : ظهور گل آذین5

 نیگل آذ جوانه تورم 51
51 Inflorescence bud swelling 133.275±18.82 28  اردیبهشت 5فروردین تا  

8-25 April 
 ها شروع به جدا شدن کاسبرگ 55

55 Sepals begin to separate 295.275±16.67 15  اردیبهشت 22تا  
5-12 May  

  جام گل در مرحله بالون 57
57 Corolla at balloon stage  366.975±35.67 20 اردیبهشت 29 تا  

10-19 May  
  ها شدن گلبرگ جدا 59

59 Several petals separate  373.425±42.12 20  اردیبهشت 30تا  
10-20 May  

6: Flowering  
  : گلدهی6

  اي) (زنگوله هاي اول باز گل 60
 60 First flowers open  390.825±24.72 23  اردیبهشت 30تا  

13-20 May  
  باز درصد 10 دهی گلآغاز  61

61 Beginning of flowering: 10% of flowers open 410.175±17.68 25  اردیبهشت 31تا  
15-21 May  

  باز درصد 50، حداقل گل کامل 65
65 Full flowering: at least 50% of flowers open 429.275±10.67 31  خرداد 1اردیبهشت تا  

21-22 May  
  ها ریزش اولین گلبرگ 67

67 First petals falling  458.475±4.72 29  خرداد 2اردیبهشت تا  
19-23 May  

  افتاده یا خشکگلبرگ  نیشتریب 68
68 Most petals dry or fallen 476.925±9.17 31  ادخرد 6اردیبهشت تا  

21-27 May  
  قابل مشاهده بندي وهی، میگلده انیپا 69

69 End of flowering, fruit set visible 502.025±20.87 1  خرداد 9تا  
22-30 May  

7: Fruit 
development  

  : نمو میوه7

  از اندازه نهایی درصد 10میوه حدود  71
71 Fruit about 10% of final size 734.05±17.55 18  ردادخ 20تا  

8-10 June  
 از اندازه نهایی درصد 30میوه حدود  73

73 Fruit about 30% of final size 911.95±4.35 30 تیر 2تا  خرداد  
20-23 June  

 از حجم نهایی درصد 50میوه حدود  75
75 Fruit about 50% of final size 1187.5±65.8 16  تیر 21تا  

7-12 July  
 اندازه نهایی زا درصد 90 میوه حدود 79

79 Fruit about 90% of final size 2407.75±32.25 5  مهر 7تا  
27-29 September  

8: Maturity of 
fruit  

  : بلوغ میوه8

  اي شدن بذور قهوه 81
81 Seeds reach their full size  1600.6±10.46 18  مرداد 25تا  

9-16 August  
  سیاه شدن بذور 85

85  Seed colour becomes black picking  1888.9±7 1  شهریور 15تا  
23 August to 6 September  

 درصد 2/6باالتر از  مواد جامد محلولبلوغ فیزیولوژیکی 85
85 Solids content higher than 6.2%. Fruit at 

physiological maturity, 
  آبان 26 تا 15 2763.58±19.92

6-17 November  
  راي مصرفرسیده ب میوه کامالً 89

89 Fruit fully ripe for consumption 2847.35±4.05 6 دي 10 تا  
27-31 December  

9: Senescence. 
Beginning of 

dormancy  
: پیري. شروع 9

  خواب

  کامل شاخه رشد 91
91Shoot growth complete 

410.175±17.67 
  هاي با رشد نامحدود شاخه

determinate shoot 
 اردیبهشت 27تا  25

15-17 May  

1489.8±12.90 
 هاي با رشد محدود شاخه

terminate shoot 
 مرداد 10تا  4

26 July to 1 August  
  ها آغاز ریزش برگ 93

93 Beginning of senescence of old leaves 2842.5±8.90 10  آذر 18تا 
1-9 December  

  ها؛ دوره خفتگی زمستان همه برگ ریزش 97
97All leaves fallen. Winter rest period 2872.8±54.90 25  دي 4آذر تا 

16-25 December  
  .خطاي استاندارد است ±هاي میانگین دوسال  ) پس از شروع تورم جوانه. دادهGDDتجمع گرمایی (*

*Growing Degree Day (GDD) accumulation after beginning of bud swelling. Values are mean of the 
two years ± Std. 
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مراحل رشد در این مقیاس براي کیوي رقم هایوارد شامل هشت مرحله است که از نمو جوانه   
). براي درك بهتر از خصوصیات هر مرحله، هر کدام 3یابد (جدول  شروع و با پیري و خواب پایان می

راحل در مناطق هایی تقسیم شده است. آغاز و پایان هر یک از این م از این مراحل نیز به زیر قسمت
وهوایی هر  که وضعیت آب مختلف کشت کیوي تابع شرایط اقلیمی بوده و متغییر است. توجه به این

ذکر مرحله نمو براي  بنابراینسال متغیر بوده و در مناطق مختلف هم از نظر تقویمی یکسان نیست 
تواند براي  می غیرهپاشی، آبیاري و  عملیات خاص کشاورزي از قبیل هرس، پیوند، کوددهی، محلول

هاي کیوي  هاي مختلف مناسب باشد. مانند درختان میوه معتدله، براي شکفتن جوانه یا اقلیم ها و سال
). آغاز تورم جوانه بیشتر 10ها ضروري است ( مین نیاز گرمایی جوانهأمین نیاز سرمایی، تأبر ت عالوه

  ). 26مین نیاز حرارتی است (أتمین أتنیاز سرمایی بوده و نمو بعدي آن تحت مین أتثیر أتحت ت
  

  
  .تغییرات رنگ بذر کیوي -1شکل 

Figure 1. Colour changes in seed of kiwifruit. 
  

 یانجام شود، در حال 60 تا 55از مرحله  دی، تنک گل با”اچ سی بی بی“ارائه شده  اسیبا توجه به مق  
 درصد 50گل کامل، حداقل ( 65مراحل  ).26( شود یم هیتوص 73تا مرحله  71از مرحله  وهیکه تنک م

) رقم نر توموري موجود در باغ نسبت به همان مراحل رقم ها ریزش یا افتادن اولین گلبرگ( 67) و باز
 ،هاي نر روز جلوتر بود ولی با توجه به تعداد گل زیاد و دوره گلدهی طوالنی تاك 3هایوارد حدود 

نشان  )81(مرحله شدن بذور  يا قهوهزمان بود.  رقم تقریباً هم) این دو 69مرحله پایان گلدهی (مرحله 
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است که حدود  يا به قهوه دیرنگ از سف رییو تغ فت شدنس، به اندازه کامل خود بذور دنیرسدهنده 
  ).1 (شکل افتادها اتفاق  هفته بعد از باز شدن گل 10

 19و  18 در مراحلدر بهار،  .شود در طول فصل رشد در دوره بهار و تابستان انجام می سبزهرس   
بالفاصله پس  تابستان هرس و شوند رشد کنند حذف می باال به که رو ییها ، نرك”اچ سی بی بی“ مقیاس

 باعث تولیدکه  ردهانتهاي بازوهاي با ، با قطع73تا مرحله  و ) شروع69(مرحله  وهیاز تشکیل م
)، 85تا چند روز قبل از برداشت (مرحله  بزس هرس یگاه .رسد یم انیشود، به پا هاي بزرگتر می وهیم

خوردگی آنها، انجام  خوردگی و تاب از پیچ يریجلوگ يها، برا قطع انتهاي در حال رشد تمام شاخهبا 
  ).27( شود یم

ره بهار و در طول دو میزیو من میکلس ،میپتاس ،فسفر ،نیتروژنها براي  معموالً در باغ 1کود آبیاري  
با توجه به اهمیت کلسیم قابل دسترس کم است،  میکلس يدیاس يها در خاك د.شو تابستان انجام می

در مرحله  باًیکود آبیاري تقر قیتقسیط شده از طر ياستفاده از مواد مغذ)، 9در انبارمانی میوه کیوي (
به قرمز در حال طویل شدن  لیهاي ما ها بسته بوده و دمگل که هنوز جوانه ی، زمانشود یشروع م 53

) 60 - 56گلدهی کامل (از مرحله  روز قبل از 20معموالً هر  میکلس یمحلول پاش شتریکاربرد ب .دهستن
   .)27( شود ) انجام می73 -  69و پس از تشکیل میوه (

 ی از بیماريها ناش پژمردگی شکوفه کنترل، ”اچ سی بی بی“ اسیکاربرد مق هاي نمونهیکی دیگر از   
با توجه  وارد هنوز گزارش نشده است، امان بیماري در ایران روي هایاگرچه ایاست.  2شانکر باکتریایی

، بررسی طالیی در شمال کشور که به شانکر حساسیت بیشتري دارد  به افزایش سطح کشت ژنوتیپ
ها عامل  پژمردگی شکوفه. مهم است يماریاز ب يا هرگونه نشانه ییشناسا يگل برا يها جوانهمنظم 

). 17( ستهاي با بارش زیاد باران در طول فصل گلدهی ا در سال يویک دیدر تول دیکاهش شد
به محض  دیبا يمواد ضد باکتر شود. مشاهده می 59و مرحله  53 حلهمر نیب خسارت اول معموالً

 زنده ی، مادگشود ییدیرتر شناسا ای 60 حلهاگر عالئم در مر ه عالئم اشاره شده، استفاده شود.مشاهد
ستی یبا بنابراین، نخواهد بود. دیمف يو مواد ضد باکتر کیل نخواهد شدتش وهیمماند و خواهد ن

  .)17، 27( شود انجام  59 لهتا مرح 11طور منظم از مرحله  به ياز مواد ضد باکتر يریشگیپ يها برنامه

                                                        
1- Fertirrigation 
2  - Pseudomonas viridiflava 
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آمده  دست بهدر مطالعات انجام گرفته براي تعیین الگوي رشد میوه نتایج متناقصی : منحنی رشد میوه
 شرایط آب و هوایی باشد. و محصول، میزان بار رقم تواند ناشی از نوع ور احتمال میط بهه است، ک

صورت  صورت سیگموئید دوگانه و در رقم برونو به منحنی رشد وزن میوه در کیوي هایوارد به
صورت منحنی سیگموئیدي  رشد حجمی میوه به). در این آزمایش، 14سیگموئید سه گانه است (

اول رشد میوه افزایش حجم سریع بود که حاصل  روز 38) که در حدود 2ده شد (شکل دوگانه مشاه
 وز بعد از تشکیل میوه رشد نسبتاًر 100تا  40)، بین 11ست (ا ها سلول  تقسیم سلولی و افزایش اندازه

 و 71(مرحله  ر گونه تنش در مرحله تقسیم سلولیاعمال هرشد میوه خیلی کُند شد. آن کُند و پس از 
 ،یدرخت حاصل از تنش خشک یابیبازاگرچه ثیر قرار خواهد. أتحت ت میوه رااندازه نهایی ) 73

از  اما تجمع وزن خشک و وزن تر کند یرا نسبت به درختان بدون تنش جبران م وهیسرعت رشد م
) با 1998و همکاران ( ریلیم ).22هرگز جبران نخواهد شد ( یدست رفته در طول دوره تنش خشک

؛ مرحله یروز بعد از گلده 14-35زودتر ( یکه تنش آبگیري کردند  نتیجه یگلدان يها ده از تاكاستفا
) یروز بعد از گلده 95-116( رتریتنش د که یحال ، درگرم کاهش داد 30را  وهیوزن م )73و  71

خطاي . )19( سبب شدشاهد  يها تاك وهیبا م سهیدر مقا گرم) 13( وهیدر وزن م ي راکاهش کمتر
هاي  دهنده اختالف حجم میوه در زمان  نشان )2 رشد میوه (شکل موجود در روي منحنی ستانداردا

کم بود  1393میزان محصول نسبت به سال  1392که در سال  با توجه به این است. گیري اندازه
 هها شد میانگین ین عامل باعث افزایش خطاي استانداردتر بودند و هم ها درشت )، لذا میوه1(جدول

یکی ور احتمال ط به، موارد هرس، تغذیه و آبیاري و سایر شامل مناسب عملیات داشت با رعایت .است
به سال قبل نقش داشته باشد اثر دماهاي مناسب  1393سال بودن محصول پرتواند در  از دالیلی که می

مین أ(ت 1390اي ه اي در سال چنین پدیدهمین نیاز سرمایی در پاییز و زمستان سال قبل است. أبراي ت
مین نیاز أ(ت 1391) و 1389ساعت براساس مدل ریچاردسون در پاییز و زمستان  1670نیاز سرمایی 

 يبرا) نیز مشاهده شد. 1390مدل ریچاردسون در پاییز و زمستان ساعت براساس  891سرمایی 
تعداد ساعت به حداقل  ازین یرونیب طیبعد از مساعد شدن شرا یها و گلده شکفتن حداکثر جوانه

در زمستان  یافتیدر يسرمابه مقدار  میور مستقط بهها  و تراکم گل یکنواختی. باشند یم یسرماده
  ).28دارد ( یبستگ
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هر داده  .1393و  1392هاي  میوه در سال لوغاز تشکیل تا ب ومیوه کیوي هایوارد بعد حجمی رشد  تغییرات -2شکل 
نشان  يصورت نوار عمود هکه ب نیانگیاستاندارد هر م خطاي ± وهیم 36شامل هر کدام  دو سال و نیانگیدهنده م نشان

 داده شده است.
Figure 2. Fruit Volume growth changes of Hayward kiwifruit from fruit set to maturity in 2013 and 
2014. Each data point represents the mean two years each containing 36 fruits and ±the standard error 
of each mean is shown as a vertical bar. 

  
ها یک همبستگی مثبت  آن  د که بیننشان دا رگرسیون بین آب هم حجم میوه و حجم میوه  

)996/0=R2 (توان با احتمال باال  می هاي تاكدر روي  گیري ابعاد میوه ، بنابراین با اندازهوجود داشت
در زمان بلوغ )، که تقریباً نشان دهنده وزن میوه 3آورد (شکل  دست بهرا اقعی میوه وحجم 

   است.فیزیولوژیکی میوه 
 

  
 .1393در سال  بلوغکیوي هایوارد بعد از تشکیل میوه تا  بین آب هم حجم و حجم میوه رگرسیون -3 شکل

Figure 3. Regression between Fruit volume and equivalent water of Hayward kiwifruit from fruit set 
to maturity in 2014. 
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دقیق مقدار قند میوه را طور  میوه کیوي به غلظت مواد جامد محلول آب: مواد جامد محلولتغییرات 
هفته بعد از گلدهی که مقدار نشاسته میوه به حداکثر رسید، افزایش مواد  20کند. از حدود  منعکس می

بررسی روند تغییرات مواد جامد ). 11مقدار نشاسته میوه همراه است ( جامد محلول میوه با کاهش
حدود تا اواخر شهریور ثابت و در میزان مواد جامد محلول میوه ) نشان داد که 4(شکل  محلول میوه

درصد  5/5آبان ماه به  9بندي در  روز از میوه 161پس از درصد بود و با یک روند افزایشی کُند  2/4
در سال که  وريط بهاز آن یک روند افزایش سریع در مواد جامد محلول میوه مشاهد شد  رسید اما پس

مدت زمان درصد رسید و پس از آن در  2/6به باالتر از  آبان 28در  1392آبان و در سال  15در  1393
از  محلول در مغز میوه بیشترمیزان تجمع امالح جامد  در ضمن، .افزایش یافت 8اه به باالتر از کوت

و در موقع بلوغ میوه در مقدار  افتد ت گلگاه زودتر از دمگاه اتفاق میهاي بیرونی و در قسم قسمت
 خطاي استاندارد .)13بیش از یک واحد اختالف وجود دارد (مواد جامد محلول گلگاه و دمگاه میوه 

از اختالف ناشی  1393و  1392هاي  مواد جامد محلول در سال تغییرات مشاهده شده در میانگین
در  مواد فتوسنتزيرقابت  برايها  میوه مخزنقدرت  نتیجه ها در دو سال متوالی است که عملکرد تاك

  ).2است ( ها رشد میوه طول دوره
  

  
 نیانگیدهنده م هر داده نشان .1393و  1392هاي   سال در تغییرات میزان مواد جامد محلول میوه کیوي هایوارد -4شکل 

 نشان داده شده است. يصورت نوار عمود هکه ب نیانگیاستاندارد هر م خطاي ± و وهیم 24شامل  هر کدام دو سال و
Figure 3. TSS changes in Hayward kiwifruit in 2013 and 2014. Each data point represents the mean 
two years each containing 24 fruits and ±the standard error of each mean is shown as a vertical bar. 
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نمو میوه از گلدهی تا بلوغ بهینه در کیوي بستگی به سن : اثر درجه حرارت در گلدهی و رشد میوه
هاي تربیتی و  سیستم دماي خاك، هوا و طول روز،تاك، بار محصول، عوامل آب و هوایی مانند 

کنند  ی و در مناطق مختلف فرق میهاي متوال در سال عواملبرخی از این  .عملیات مدیریت باغ دارد
بنابراین تاریخ مراحل فنولوژیکی نیز فرق خواهد کرد. اختالف در مراحل فنولوژي دالیل مهمی در 

انجام شود  تکمیلیافشانی  کندوها باید به باغ منتقل شوند و یا گرده ؛براي مثال .مدیریت باغ دارد
   آمده است. 1جدول ربوط بنابراین براي بررسی این عوامل آمار هواشناسی م

هاي  نیاز حرارتی براي نمو مراحل مختلف جوانه و اندامدما نقش کلیدي در کنترل نمو کیوي دارد.   
آمده است. تجمع حرارتی از شروع تورم جوانه  3در جدول  صورت روز درجه رشد دیگر گیاه به

 65از تورم جوانه) تا مرحله (آغ 01از مرحله محاسبه شده است. براي مثال میانگین نیاز حرارتی 
باالتر از  TSS یکیولوژیزیبلوغ ف( 85و تا مرحله  429ها) حدود  شدن کامل گلباز درصد 50حداقل (
هاي  بنابراین با توجه به تغییرات دمایی در سال .روز درجه رشد محاسبه شد 2763درصد)  2/6

فت که با استفاده آمار هواشناسی هر ثیر قرار خواهد گرأمختلف، مراحل نمو فیزیولوژیکی نیز تحت ت
 يکارهابینی کرد و در نتیجه  را پیش مراحل نمو تا یک زمان خاص، منطقه و برآورد نیاز حرارتی

اگرچه نیاز حرارتی . را انجام داد وهیم يولوژیزیزمان بلوغ فبینی  همچنین پیشو آن   مرتبط با یتیریمد
است، اما عوامل دیگر نیز در نمو مراحل مختلف دخالت طور مستقیم تحت تاثیر درجه حرارت هوا  به

ها در  دهد، قرار گرفتن شاخه ثیر قرار میأیکی از عوامل شناخته شده که نمو میوه را تحت ت دارند.
 ها با دیگر حاصل از فتوسنتز برگ هاي روي تاك، براي قند و مواد باشد. میوه معرض نور خورشید می

هاي  بر روي شاخهواقع  هایی رایط مساوي بودن عوامل دیگر، میوهکنند. در ش همدیگر رقابت می
مواد جامد محلول و مقدار )، 8( ذیه شده و اندازه بزرگ تر، با این مواد فتوسنتزي بهتر تغگیرنور

خصوص در  هب ،1392 نسبت به سال 1393تابی بیشتر سال ساعات آف .)1بودند ( بیشتري لیکلروف
هاي با شرایط  زمایشآنتایج . )1 (جدول یل نمو زودتر میوه در این سال باشداز دال، شاید یکی تابستان

زمان مرحله شکفتن جوانه تا مرحله گلدهی به ازاي هر یک درجه که  دهد میمحیطی کنترل شده نشان 
مدت زمان بین شکفتن جوانه تا  ).29کند ( روز تغییر می 7تا  5ین دوره تغییر در میانگین دما، طول ا

درجه  16روز در دماي میانگین  50به  ،گراد درجه سانتی 12روز در دماي میانگین  80گل از  اولین
  گراد کاهش یافت. سانتی
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  گیري کلی نتیجه
نوع  و شناختی بومثیر شرایط أهاي کیوي تحت ت شکفتن تعداد جوانهطور کلی نتایج نشان داد که  به  

همچنین  ،ح مراحل مختلف فنولوژیکی کیويصحیشناخت درست و  .گیرد میقرار هاي باور  شاخه
تواند  هاي مدیریتی در هر مرحله می به موقع شیوه مانجا برايبرآورد نیاز حرارتی هر مرحله نمو 

هاي  که اختالف دماي روزها در سال طوري هب، در تولید و کیفیت میوه داشته باشد یتوجه اهمیت قابل
با توجه به منحنی رشد میوه، نیاز  ثیر قرار دهد.أتواند مراحل مختلف نمو را تحت ت مختلف می

مین شود و از هرگونه تنش در این مرحله براي أها ت در زمان رشد سریع میوهبایستی ها  اي تاك تغذیه
  جلوگیري از کاهش اندازه نهایی میوه جلوگیري گردد.

  
  اريگزسپاس

ي ایشان انجام شد که بدین و با مساعدت و همکاربی آقاي عزت مهذکیوي این آزمایش در باغ   
  آید. عمل می وسیله از ایشان قدردانی به
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