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-94اي هکیوي رقم هایوارد در طی سالبرداشت میوهازبرخصوصیات رویشی، زایشی و پسکاربرد هیومیک اسید بررسی 

هار هاي کامل تصادفی با  چدر استان گیالن شهرستان تالش در یک از باغات کیوي شهرستان درقالب طرح بلوك 95

رار انجام خاکی در چهار تکاسید و به صورت کاربرد برگی و غلظت( صفر، دو، چهار و شش کیلوگرم در هکتار) هیومیک

گیري شامل صفات مورفولوژیکی( سطح برگ و شاخص سبزینگی )، عملکرد و شد.در این پژوهش صفات مورد اندازه

امدمحلول، ث،فنول، اسیدیته کل، مواد جاجزاء آن(وزن میوه،طول و قطر میوه،سفتی بافت میوه) صفات بیوشیمیایی(ویتامین

ها نشان داد که صفات گیري قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهزهوکل) مورد اندا a ،bکلروفیل

و نیروي الزم براي  درصد 1ث در سطح احتمال ، کل، موادجامد محلول، ویتامینaموروفولوژیکی و وزن میوه، کلروفیل 

در  داري از خود نشان دادند.معنیدرصد از نظر آماري اختالف  5 در سطح احتمال، اسیدیته قابل تیتراسیون کنده شدن میوه

 داري نداشت.آب میوه تاثیر معنی pH حالیکه کاربرد اسیدهیومیک بر صفات عملکرد، سفتی میوه،اندازه میوه، فنل کل و

کیلوگرم در هکتار با روش  4ترین میزان سطو برگ و شاخص سبزینگی در تیمار داد که بیشها نشانمقایسه میانگین

اسیدهیومیک با روش کاربرد برگی و  کیلوگرم در هکتار 4، کل در تیمار با غلظتaوزن میوه و کلروفیلکاربرد برگی، 

)، اسیدیته TSSمواد جامد محلول(کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک براي  2نیروي الزم براي کنده شدن میوه در تیمار با 

 ثویتامینچنین خاکی و هماسیدهیومیک با روش کابرد کیلوگرم در هکتار 4با غلظت) در تیمار TAقابل تیتراسیون(

کیلوگرم در هکتار با روش کاربرد برگی اسیدهیومیک ثبت گردید. با توجه به نتایج فوق  2غلظتمیوه در تیمار با 

کیلوگرم  4و  2 هايبهترین ترکیب تیمار براي بهبود رشد، عملکرد، کیفیت میوه کاربرد برگی اسیدهیومیک با غلظت

  شود.در هکتار توصیه می
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    مقدمه -1-1

هاي وهکنندگان میپسندي باالیی بین مصرفهایی است که از ذائقه و بازارفروت یکی از ریزمیوهکیوي     

،  E، A هاي ث،ها به خصوص ویتامینمختلف برخوردار است. این میوه به دلیل سرشار بودن از ویتامین

1B تولید 1388شود(عابدینی، چون پتاسیم به عنوان یک منبع غذایی مناسب تلقی میوعناصري هم .(

میالدي و در کشورمان ایران نیز  1990هاي اروپایی، آمریکایی و آسیایی از سال تجاري این میوه در کشور

ها، مختص اك سایر استانباالي خ pHآغاز شده است. در ایران کشت و کار این میوه به دلیل  1360از سال 

وارد کشورمان  1347هاي شمالی(گیالن، مازندران، گلستان) است. با وجود اینکه این میوه از سال استان

آغاز شد به طوري که هر ساله  1360ایران شده ولی گسترش و کشت و کار تجاري آن در ایران از سال 

هاي ) و بر اساس گزارش1394اد کشاورزي، شود(آمار جهبر وسعت باغات کیوي شمال کشور افزوده می

). با 2013) ایران جزء هشت کشور برتر در تولید این میوه است(فائو، FAOسازمان خواروبار جهانی(

فاده کند که با استهاي معدنی نیز افزایش پیدا میافزایش سطوح کشت و کار این میوه، استفاده از کود

ر این گردد. عالوه بتغییر کیفیت میوه، شورشدن و آلودگی خاك میها باعث سفت شدن، رویه این کودبی

 هايشود. یکی از راهاالج در انسان میهاي صعبي بیماريزمینهاثرات سوء این کودها باعث ایجاد پیش

ها است. کشاورزي ارگانیک با هاي آلی و مشتقات آنجلوگیري از ایجاد این مشکالت استفاده از کود

اي که مواد مغذي حاوي ازت را بازیافت ها براي تغذیه خاك، وسیلهبقایاي آلی و کمپوستاستفاده از 

) یک از 2008، و همکاران دهد(هوکند، در نتیجه ورود ازت به طبیعت و اثار سوء آن را کاهش میمی

د خاك مفیهاي هاي آلی اسیدهیومیک است. این ماده پایداري بی نظري داشته که تنها میکروارگانیسمکود

ها پیش از این که کود باشند یک توانند آن را به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار دهند هیومیکمی

نند کهاي اسید هیومیک شبیه یک چسب ارگانیک عمل میاصالح کننده خاك هستند به این معنا که پلیمر

  .)1393چسبانند(بی نام، و ذرات معدنی خاك را به هم می

  

  فروتمشخصات گیاهشناسی کیوي -2-1

است. پایه   Actinidiaceaخانواده که متعلق به Actinidiaاز جنس Actinidia spکیوي با اسم علمی     

و داراي چهار سطح پلوئیدي که شامل دیپلوئید، تتراپلوئید، هگزاپلوئید،  =29xفروت کرومزومی کیوي

دو پایه و چند ساله دائمی است. گل  گیاهی دو لپه، کیوي).2011آ، )(جی1-1باشد(جدول اکتاپلوئید می

  ).2016شود(فرگوسن، هاي آن تک جنس و روي دو پایه جدا از هم تشکیل می



      
 

 
 

  ساقه -1-2-1

اي ههاي پیچنده شبیه به انگور و پوشیده از کرك است. ساقهکیوي گیاهی بسیار پررشد و داراي شاخه     

اي قرمز و گاهی متمایل به اي زیتونی، قهوهسالگی به رنگ قهوهجوان به رنگ سبز است و در سن یک 

 بودن قیم رشد کافی خواهند هاي جوان حالت علفی داشته و در صورت داراآید، ساقهخاکستري در می

هاي پیچنده شبیه به انگور و پوشیده از کرك است. کیوي گیاهی بسیار پررشد و داراي شاخه داشت

اي قرمز و گاهی اي زیتونی، قهوهسبز است و در سن یک سالگی به رنگ قهوههاي جوان به رنگ ساقه

 بودن قیم رشد کافی هاي جوان حالت علفی داشته و در صورت داراآید، ساقهمتمایل به خاکستري در می

هاي دهند و شاخههاي علفی که گل نمیها شامل: شاخه). شاخه1997، و همکاران خواهند داشت(والتون

شوند. بنابراین بعضی از هاي یکساله دیده میهاي بارور در جانب شاخهدهند و جوانهکه گل می مختلط

  ).2016باشند(فرگوسن، ها صرفا رویشی بوده و بعضی بارده میشاخه

  

  برگ -2-2-1

اي ههاي گیاه کیوي ساده، پهن و قلبی شکل و بدون گوشوارك به صورت متناوب بر روي شاخهبرگ     

ها برجسته و مشخص و ها در بیشتر مواقع قرمز رنگ هستند و رگبرگشوند. دمبرگساله ظاهر مییک

باشند سطح باالي برگ صاف و براق اما سطح زیرین برگ داراي اي شکل میهاي ستارهداراي کرك

یک درخت انداز ). سایه2013، و همکاران باشد(گآودار میها دندانههاي فراوان است و حاشیه برگکرك

هاي جوان نازك و باشد. برگمربع میمتر 40تا  30برگ که برابر با  5000تا  4000کیوي رقم هایوارد با 

رسد ضخیم شده و در طول فصل متر میسانتی 20شان تا تر که عرضهاي مسننرم هستند ولی برگ

  ).1997، و همکاران شوند(والتونچرمی(سفت ) می

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  فروتنمایی از ساقه، برگ،غنچه درخت کیوي– 1-1شکل



      
 

 
 

 

  ریشه -3-2-1

ح گسترش تر در سطهاي نسبتا ضخیم، گوشتی آبدار، سطحی و شعاعی است که بیشکیوي داراي ریشه     

هاي نرم و حاصلخیز گاهی رشد عمودي نیز دارند. همچنین درختان کیوي کنند، ولی در خاكپیدا می

م تواند به اندازه وزن کل سیستکنند به طوري که وزن تر سیستم ریشه آن میهاي زیادي تولید میریشه

 ).1993، و همکاران هوایی گیاه باشد(کانسیدین

 

  گل -4-2-1

ها) باز هاي گل در کیوي در ماه خرداد(نیمه دوم ماه مه، تقریبا دو ماه بعد از باز شدن جوانه شکوفه     

هاي آن همیشه دیرتر از گیرد و شکوفهدر اواخر بهار صورت می هاي کیويشده و به طور کلی ظهور گل

مانند سایر درختان میوه مناطق معتدله جوانه گل قبل از اینکه گیاه  گردد. کیويسیب و گالبی  ظاهر می

یرد گدهی و شروع تشکیل گل در تابستان صورت مییابند، یعنی القاء گلوارد خواب زمستانه شود تمایز می

هاي شود انگیزش گلهاي جدید در بهار انجام میروز قبل از خروج شاخه 10ایز قابل رویت ولی تم

هاي سال جاري هاي گل بر روي شاخهشود ولی شکوفههاي یکساله انجام میفروت بر روي شاخهکیوي

فروت از نوع گرزن و یا به صورت دستجات کوچکی از آذین کیوي). گل1391شود(محمدي، دیده می

باشند اما فروت کامل میهاي کیوي). گل2016باشد(فرگوسن، هاي داراي دمگل فشرده و متراکم میلگ

هاي نر، کنند در پایههاي گرده عقیم تولید میهاي کوتاه بوده و دانهها حاوي پرچمهاي ماده، گلدر پایه

باشند. تعداد هاي بارور میردههاي فعال و گبارور بوده اما داراي پرچمها حاوي مادگی کوچک و غیرگل

 3هاي ماده نیز آذین پایهعدد و یا بیشتر بوده و تعداد گل بر روي گل 3هاي نر آذین پایهگل بر روي گل

ذین آهاي جانبی فقط یک گل در نوك گلباشد اما در برخی موارد به دلیل عقیم ماندن گلعدد یا بیشتر می

گلبرگ و یا  5کاسبرگ،  5باشند هر گل داراي هاي نر میبزرگتر از گلهاي ماده کند. گلتوسعه پیدا می

ی بیش گیرند تخمدان مادگها تدریجا رنگ زرد طالیی به خود میباشد که گلبرگبیشتر به رنگ سفید می

). 2015باشد(دوي، تخمک با آرایش محوري می 10-20کند و هر برچه نیز حاوي برچه حاصل می 30از 

 ها رويهاي کیوي روي شاخه، از برگ اول تا برگ هفتم یا هشتم است. تعداد گلتن گلمحل قرار گرف

  ).1388باشند(شهرستانی، ها روي شاخه درختان ماده میشاخه درختان نر بیشتر از تعدا گل

  

  افشانیگرده -5-2-1

میوه و حتی اندازه آن افشانی در تشکیل شوند. میزان گردههاي کیوي معموال در اواخر بهار ظاهر میگل

 افشانی شوند محصول کافی حاصلدرصد گرده 5-10هاي ماده باز شده تاثیر فراوانی دارد اگر از گل



      
 

 
 

شود. هاي کوچک و یا بد شکل حاصل میافشانی ناقص میوه). در صورت گرده1391(محمدي، دگردمی

اي ههاي عسل عامل اصلی در انتقال دانهزنبورشوند اما افشانی میها توسط باد گردهگرچه مقدار کمی از گل

ار کنند اما به دلیل انتشفروت شهد فراوان تولید نمیهاي کیويباشند. گلگرده بر روي کالله مادگی می

عدد در هکتار)  8گردند و وجود کندوي زنبور عسل( هاي عسل میبوي معطر، موجب جلب توجه زنبور

هاي فعال تولید روز گرده 2-3هاي نر بعد از باز شدن هاي گرده گله). دان1388باشد(متقی، ضروري می

ها آمادگی پذیرش دانه گرده را دارد و در روز بعد از باز شدن شکوفه 7-9هاي ماده کنند و مادگی گلمی

و همکاران،  شوند(دويروز بعد از گرده افشانی بارور می 2-3هاي ماده هاي مادگی گلضمن تخمدان

  ).2016رگوسن، ف؛ 2015

 

  میوه -6-2-1

خمدان ها و رشد جدار تشناسی میوه سته بوده که از به هم پیوستن مادگیفروت از لحاظ گیاهمیوه کیوي     

 ،و همکاران فروت داراي منحنی رشد از نوع سیگموئید ساده هستند(گآوهاي کیويآید. میوهوجود میبه

هاي تشکیل شده در  میوه بستگی دارد و در حالت بستگی به تعداد دانهفروت هاي کیوي). اندازه میوه2013

شوند. بذر در میانبر میوه به صورت دو ردیف شعاعی حاصل می 1000-1400معمول براي یک میوه 

شکیل ها در این قسمت تاند که بذرهاي پارانشیمی با دیواره نازك تشکیل شدهقسمت میانبر میوه از سلول

هاي پارانشیمی بزرگتري تشکیل شده است و ناحیه نزدیک به دم الی که مغز میوه از سلولشوند در حمی

گیرد رنگ گوشت میوه به دلیل وجود میوه به هنگام رسیدن میوه سفت گردیده و حالت چوبی به خود می

یوه به م باشد. شکل و میزان کرکدار بودنهاي کلروفیلی حتی هنگام رسیدن میوه نیز سبز روشن میرنگیزه

  .).2016فرگوسن، ؛ 1391تگی دارد(محمدي، فروت بسارقام مختلف کیوي

  

 فروتارقام کیوي -3-1

  آبوت –1-3-1

این واریته داراي محصول فراوان است ولی میوه آن نسبت به دو واریته هایوارد و برونو کوچکتر       

ولی به دلیل اندازه کوچک میوه از بازار کند. است. این کولتیوار زود گل بوده و میوه زود رس تولید می

  پسندي خوبی برخوردار نیست.

  

  آلیسون -2-3-1

ول کمتر و ها محصاین کولتیوار از نظر شکل ظاهري بسیار شبیه آبوت است و نسبت به سایرکولتیوار    

  رفهصد میوه با توجه به مخارج مقرون کند. بر این اساس پرورش آن براي تولیهاي ریزتري تولید میمیوه



      
 

 
 

  نبوده و این باعث عدم توجه تولیدکنندگان نسبت به این کولتیوار شده است.

  برونو -3-3-1

هاي کشیده و بلند و اغلب ریز بوده و برونو از نظر درشتی میوه بعد از واریته هایوارد قرار دارد. میوه      

گردد و در مقابل سرما نسبت به واریته هایوارد سالیانه مشاهده میتعداد کمی میوه درشت در یک محصول 

هاي اروپایی به دلیل خاصیت تبدیل آن به مربا ، ژله و کمپوت بر سایر مقاومت بیشتري دارد و در کشور

  ارقام کیوي برتري دارد.

  

  مونتی -4-3-1

 اي گلهتر است. در حقیقت شکوفهاز نظر شکل شبیه آبوت بوده و نسبت به برونو و مونتی دیر گل     

وي ها بیضشوند. میوههاي باز شده آبوت در حال ریختن هستند باز میهاي گلمونتی زمانی که گلبرگ

ز شده و ها ریشکل و مشابه آبوت و آلیسون بوده و بسیار پر محصول است و به دلیل پر محصولی میوه

  جه تولید کنندگان به این کولتیوار شده است.این باعث کاهش بازار پسندي این محصول و عدم تو

  

  هایوارد -5-3-1

هاي بزرگتر از استاندارد و هاي کیوي است که میوهبدون شک رقم هایوارد یکی از بهترین کولتیوار     

شکل و اندازه کامال یکنواخت، طعم مطلوب، عمر انباري طوالنی که از بازارپسندي خوبی برخوردار است. 

کند. اگر چه میزان متوسط تولید محصول یک تن در هکتار محصول تولید می 50موارد  که در برخی

درخت در مقایسه با سایر ارقام کمتر است ولی شکل، اندازه و بازارپسندي آن با سایر ارقام قابل مقایسه 

ز در بین یهاي بسیار درشت و بسیار رها از نظر درشتی یکنواخت بوده و میوهنیست. از طرفی اکثر میوه

ي هایوارد نسبتا دیرگل بوده و تحت معرض سرماي شود. واریتهمحصوالت یک درخت کمتر دیده می

هاي پرپشت دارد. رنگ و کركاي مایل به سبز کمگیرد. رنگ پوست میوه قهواهدیرس بهاره قرار نمی

وه هاي درشت به وزن هایوارد از ارقامی است که در سطح وسیع پرورش داده می شود زیرا این رقم می

تن در هکتار محصول  50گرم، طعم مطلوب،عمرانباري طوالنی، عملکرد باال داشته و در برخی از موارد 100

ا رقم باشد زیرهاي ماده نسبت به ارقام دیگر کمتر میهاي تشکیل شده در پایهتعداد گلکند. تولید می

اي ههاي پایین شاخه معموال بزرگتر از گلهایوارد گلکند. در رقم هاي بارور کمتر حاصل میهایوارد شاخه

هاي نر ماتوآ و یا دیگر ارقام که مدت افشانی این رقم از پایهباشد. براي گردهنزدیک به نوك شاخه می

؛ عابدینی، 1389؛ جلیلی مرندي، 2003تیایون، ؛ 2016شود(فرگوسن، ها طوالنی باشد، استفاده میگلدهی آن

 .).1388متقی، ؛ 1388

  هاي نري که براي گرده افشانی باغات کیوي مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: از واریته 



      
 

 
 

  

  توموري -6-3-1

تایی بوده و این رقم کمی دیرتر از ماتوآ  5هاي صورت گروها بهآذین بلند و گلهاي گلدر این رقم پرز

  ).1390، و همکاران بخشباشد(حیاتمونتی مناسب میي هایوارد و هاي مادههد و براي واریتهگل می

  

  ماتوآ -7-3-1

آذین بلند و به صورت گروهی و هاي دمگل گلباشد. در این رقم پرزهاي بسیار پرگل میماتوآ از واریته

هاي نر بیشتر است در نتیجه هاي آن از سایر واریتهشوند و دوام گلتایی در اوایل فصل ظاهر می 3معموال 

نام  هاي صاحبگل و متوسط گل نظیر آبوت مناسب است و در اکثر کشورهاي ماده زودبراي کلیه واریته

  ).1390، و همکاران بخشگیرد(حیاتدر امر پرورش کیوي مورد استفاده قرار می

  

  هاي رقم هایواردویژگی -4-1

 منشاء -1-4-1

- جنوب غربی چین می در سلسله جبال Actinidiaکیوي بومی چین، و مبدا جنس آکتینیدیا      

) بر اساس گزارش فرگوسن این گیاه به حالت طبیعی و خودرو به صورت پیچک 1984 باشد(فرگوسن،

باشد و به لحاظ موجود می هونان، هوبی، هنان، شانکی، یانان، هاي سیچوآنکننده در ایالتآور خزانمیوه

آسیا در سرتاسر چین و ژاپن پخش گردیده است.  هاي آن از سیبري تا جنوب شرقیجغرافیایی گونه

کشور چین کیوي فروت را به عنوان یک میوه  در سفر مطالعاتی به 1847روبرت فورتون انگلیسی در سال 

  ). در آغاز قرن بیستم بذرکیوي از چین به نیوزلند برده شده و توسط1388کشف کرد(عابدینی،  خوراکی

برونو جاست، هایوارد رایت موردکشت قرار گرفت. درختان کیوي باغدارانی چون آلکساندرآلیسون، 

به بار نشستند و اغلب ارقام کنونی کیوي در دنیا غیر از چین  1910حاصل از بذر هاي مذکور در سال 

). رقم هایوارد توسط هایوارد رایت با انتخاب از بین سایر 1388حاصل درختان مذکور است(محمدي، 

هاي تولید شده در یک درخت و بازار ز قبیل اندازه بزرگ میوه، یکدستی در میوهارقام بر اساس صفاتی ا

میالدي رقم هایوارد یکی از  2000پسندي به دست آمد و به جهان معرفی گردید به طوري که تا سال 

  رفت.مهمترین ارقام تجاري جهان به شمار می

   

  الگوي فتوپریودي -2-4-1
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Abstract: 

This study aimed to evaluate the effect of humic acid concentrations and application methods 
on vegetative, reproductive and biochemical characteristics and post harvest of kiwifruit 
(Hyward cultivar) during 2015-2016 in zone Talsh in Gilan Preovnc in the  factorial design on 
the base of complete randomized block with four replications. It was carried out on application 
methods of humic acid (folior and drench) and humic acid concentrations (0, 2, 4 and 6 kg /ha). 
In this research were measured characteristics of morphological (leaves  area, fresh and dry 
weight of fruits), yield and its components (, fruit weight, fruit yield per plant), and leaves and 
fruits characteristics of biochemical (a, b and total chlorophyll ,carotenoids pigments,) and fruit 
(Acidity, Titratable acidity, Soluble solids and vitamin C content). Analysis of variance showed 
that the effect of different concentrations of humic acid and methods of its application and their 
interactions on most traits were significant at 5 % probability level of statistically . Compare 
data showed that the average fruit weight and size using 4, 6 and 2, 4 kg per hectare humic acid 
and for firmness treatment 2 kg per hectare humic acid spraying had the best results. The results 
also showed that interaction effects on leave biochemical traits  total chlorophyll and 
chlorophyll a fruit soluble solid contain in 1 % statical level and ascorbic acid, total phenol 
contain in 5 % statical level showed statistically significant differences. Comparison of data 
showed that use of 2 and 4 kg per hectare humic acid soil application had the highest amount 
of chlorophyll and its components. Use of  4 kg per hectare humic acid had highest soluble 
solids and treatments 2, 4 and 2 kg per hectare, the highest amount of vitamin C and total 
phenols than the control plants showed. According to the results the best treatment 
combinations to improve the growth, yield and fruit quality foliar application humic acid with 
concentrations of 2, 4 kg per hectare is recommended. 
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