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چکیده
وزن نهایی میوه کیوی تأثیر زیادی در بازارپسندی آن دارد و تدارک بازاریابی یک محصول صادراتی مانندد میدوه
کیوی نیازمند برآورد دقیق میانگین اندازه میوه است .بنابراین ،رشدد میدوه کیدوی رقدم هدایوارد بد روش تخریبدی و
غیرتخریبی در در طی سالهای 1394-1392ب مدت س سال در شهرستان آستارا در منطق غرب گدیالن بررسدی شدد.
میوهها با فاصل زمانی یک تا دو هفت برای اندازهگیری حجم میوه با آب جایگزین ،وزن تر ،محیط میدوه ،قطدر بدزر

،

قطر کوچک و طول میوهها برداشت شدند و رابط همبستگی برای تخمین وزن تازه میوه و حجدم میدوه بدا اسدتفاده از
ابعاد میوه ( )r>0/995ب دست آمد و منحنیهای رشد هر یک از میانگینهدا در هدر مرحلد انددازهگیری بدرآورد شدد.
افزایش حجم یا وزن تر میوه هایوارد در طول فصل رشد ب شکل سیگموئید دوگان بود .چگالی میوه در حدود س مداه
بعد از تشکیل میوه ک کمتر از یک بود ب بیش از یک واحد افزایش یافت .تجزی همبسدتگی نشدان داد کد بدا پیشدرفت
رشد و نمو میوه میزان همبستگی بین اندازه میوه با اندازه نهایی آن افزایش یافت و حدود  55روز پس از تشکیل میوه ب
بیش از  0/95رسید .انحراف معیار اندازه میوه در این مرحل  11/55سانتیمتر مکعب بود .ضدریب همبسدتگی بدا ی 0/95
بین وزن میوه و طول آن با وزن و طول نهایی میوه در زمدان برداشدت بد ترتیدب  72و  89روز بعدد از تشدکیل میدوه
ب دستآمد .بنابراین ،با استفاده از روابط ریاضی ب دست آمده میتوان اندازه نهدایی میدوه را بدا انددازهگیری طدول و
محیط میوه در یک و نیم تا دو ماه ماه بعد از تشکیل میوه پیشبینی کرد.
کلیدواژهها :چگالی ،رشد میوه ،طول میوه ،وزن ،همبستگی

بازاریابی یک محصول صادراتی مانید میوه کیو نیازمید

مقدم
وزن میوه تأثیر زیاااد در بازارپسااید بیشااتر میوههااا
دارد .مبلغ پرداختی برا میوه کیو بر اساس اندازه میوه

باارآورد د یااا میاااننیو وزن و اناادازه میااوه اساات کااه تااا
حد ممکو بایستی در اوایااف فصااف رشااد آن اندااا شااود
(.)Hall et al., 1996

آن میباشد ( .)Minchin et al., 2003کارها ماادیریتی

در چهار دهه اخیر روشها متعدد باارا ارزیااابی

مانید گردهافشانی ،آبیار و عملکرد تاک میتواند رشااد

کیفی محصوالت کشاورز به صورت غیرتخریبی ابداع

میوه را بهطور معیاایدار تحاات تاااثیر اارار دهااد .تاادارک

شدهاند که تیها برخی از آنها توانسته شرایط مطلااو را
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برآورده سازند و از لحااا فیاای و صاایعتی توجیااه داشااته

میوه با ضری همبسااتنی ( 0/99 )rتااا  0/999گاازارش شااده

باشید .روشهااا اپتیکاای ،مکااانیکی ،شاایمیایی و امااوا

اساات (.)Snelgar et al., 1992; Tombesi et al., 1994

الکترومغیاطیسااای و صاااوتی در توساااعه آزماااون هاااا

گزارشاای نیااز باارا پیشبییاای رشااد میااوه کیااو طالیاای

غیرتخریبی نقااش اساساای داشااتهاند .در میااان روشهااا

' 'Hortl6Aاز طریااا اناادازهگیر ابعاااد میااوه وجااود دارد

مذکور استفاده از اموا الکترومغیاطیس به ویژه فیاااور

(.)Minchin et al., 2003

طیفسیدی مرئی مادون رمز نزدیک به علت د ت باااال،

هد

از ایو پژوهش توسااعه تکییااک غیرتخریباای از

جیبه عملی بیشتر پیدا کرده و ارزش ابف توجهی باارا

طریااا اناادازهگیر ابعاااد میااوه و حداام میااوه بااا آ

صیعت غذا داشته است .تحقیقات متعاادد در خصااو

جاینزیو برا اندازهگیر رشااد میااوه و اسااتفاده از ایااو

استفاده از طیف سیدی مرئی مادون رمااز نزدیااک باارا

اطالعات برا توسعه یک روش پیشبییاای وزن میااوه در

پیشبییی ترکیبات شیمیایی محصوالت کشاورز اندااا

مراحف مختلف نمو آن بود.

گرفته است و مرور کامف بر تحقیقات اندا شده رو

مواد و روشها

کاااربرد طیااف ساایدی مااادون رمااز نزدیااک در تعیاایو

ایو پژوهش در طی سالها 1394-1392به ماادت 3

شاخصها کیفی میااوه و ساابزیدات اندااا شااده اساات

سال در میطقه غاار گاایالن ،رو تاکهااا بااالغ 8-10

( .)Nicolai et al., 2007مطالعاااتی نیااز رو کاااربرد

ساااله کیااو در یااک باااا شخصاای وا ااع در روسااتا

روشها طیف سیدی برا پیشبییی صاافات کیفاای در

عباسآباد آستارا (عرض جغرافیایی  38/22درجه شاامالی

شااده اساات (;Moghimi et al., 2010

و طول جغرافیایی  48/51درجه شر ی) بااا فاصااله کاشاات

میوه کیو اندااا

.)Jamshidi et al., 2013

 4×5متاار و سیسااتم تربیاات  T-barاندااا شااد .عملیااات

برا اناادازهگیر و آنااالیز رشااد میااوه دو روش متمااایز

داشاات از جملااه آبیااار  ،تغذیااه و گااردهافشااانی و ...

وجود دارد ( .)Opara, 2000یکی از روشها بر اساس توابع

بهصورت عر

باغداران میطقه برا تما تاکها یکسان

تدربی-ریاضی اساات کااه دادههااا مشاااهده شااده رشااد را

اندااا شااد .میاااننیو تعااداد بااازو ،طااول بازوهااا و تعااداد

شامف میشود و دینر اسااتفاده از معااادالت مشااتاشااده از

جوانهها ننهدار شااده رو هاار بااازو بااهترتیا

باایو

مکانیسمها فیزیولوژ  /بیوشاایمی پیشایهاد اساات کااه در

 26-22بااازو 200-170 ،سااانتیمتر و  20-18جوانااه بااود.

روند رشد میوه دخالت دارند .بهخاطر ایوکااه باارا انتخااا

آبیار بهصورت میکروجت هر دو تا سه روز یکبااار از

میاسا تریو تااابع توصاایفی از مشاااهدات اسااتفاده میشااود،

اواخر اردیبهشت تا شروع بارانهااا پاااییز اندااا شااد.

بیابرایو ،دادهها مشاهده شده برا اهاادا

ابااف پیشبییاای

بهعیوان اولیو روش ترجیح داده میشوند ( Minchin et al.,

 )2003در ایو روش هیچ اهمیتی بااه شااکف خااا

توابااع یااا

پارامترها آن داده نشده است (.)Hall et al., 1996
تعداد کمی تکییک غیرتخریبی باارا پیشبییاای صاافات

گردهافشانی بهصورت طبیعی توسط زنبورها و باااد اندااا
گرفت.
اندازهگیری ابعاد و حجم میوه
برا اندازهگیر ابعاد و حدم میوه 12-16 ،میوه که
از نظر زمان تشکیف تقریباً یکسان بودند در محدوده وسط

کمّی مانید وزن میوه اندا شده اساات .ارتباااد نزدیکاای باایو

شاخه رو  4تاک ماده هایوارد انتخا و عالمتگذار

وزن و حدم میااوه کیاو وجااود دارد (.)Hall et al., 1996

شدند .بعد از تشکیف میااوه تااا مرحلااه برداشاات بااا فاصااله

برآورد رشد میوه هایوارد بهوسیله روشهااا غیرتخریباای بااا

زمانی یک هفته برا سال اول و بیو یک و دو هفته برا

جاااینزیو ( Judd et

سالها دو و سو آزمایش ،محیط میوه ،طاار باازر ،

اندازهگیر مستقیم حدم میااوه بااا آ

 ،)al., 1989باارآورد وزن میااوه از طریااا اناادازهگیر ابعاااد

طر کوچک و طول ایااو میوههااا چساابیده بااه تاااک بااا
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استفاده از کولیس دیدیتال اندازهگیر شد .حداام میااوه

فرمااول  FWt1وزن تااازه میااوه در زمااان دو (گاار ) و

میلیلیتر با استفاده از حدم آ جاینزیو و

) و t1- t0

هم بر حس
هم برحس

سانتیمتر مکعا

بااا اسااتفاده از اناادازهگیر

 FWt0وزن تاااازه میاااوه در زماااان اول (گااار
اختال

روز بیو دو مرحله اندازهگیر وزن تازه اساات

ابعاد میوه و با در نظر گرفتو میوه کیو به شکف اسااتوانه

( .)Shiri et al., 2014

و دو انتها نیمه کرو از زمان تشکیف تا برداشت میوه با

فرمول ()2

استفاده از فرمول ( )1محاسبه شااد (

]DRGRt1= (FWt1-FWt0)/[(t1-t0)FWt0

Prendergast et al.,

 .)1987در ایااو فرمااول  cمحاایط میااوه و  Lطااول میااوه
میباشد.

منحنی رشد میوه
با توجه به اندازهگیر ها متوالی یک یا دوهفتااها
پس از تشااکیف میااوه و باارآورد وزن تااازه میااوه از طریااا

فرمول ()1

رگرسیون بهدستآمده بیو ابعاد و وزن میوهها برداشت

برآورد وزن تازه میوه با استفاده از ابعاد و حجم

شده در هر مرحله اندازهگیر  ،میحیی رشد میااوه هاام باار

میوه

اساااس وزن میااوه و حداام میااوه در زمانهااا متااوالی از

با توجه به اختال

چنالی میوه در زمانها مختلف

تشکیف میااوه تااا برداشاات آن رو میوههااا چساابیده بااه

رشااد و نمااو آن ،باارا بدساات آوردن وزن میوههااا

تاک محاسبه و رسم شد .رشد میوه به صورت روز بعد از

چسبیده بااه تاااک ،عااالوه باار اناادازهگیر ابعاااد و حداام

تشکیف میوه بیان شد.

میوهها چسبده به تاک در هر مرحله ،از درختان مداور

پیشبینی اندازه نهایی میوه در زمان برداشت
همبستنی اندازه میوه در زمانها متوالی (بهصورت

کشاورز آستارا ،محیط میوه ،طااول ،طاار باازر  ،طاار

یک یا دوهفتها از روز بعد از تشکیف میوه) با استفاده از

کوچااک ،وزن تااازه و حداام میااوه بااا آ جاااینزیو

همبستنی پیرسااون محاساابه شااد و بهتااریو زمااان

 10-15میاااوه برداشاااتشاااده و در ایساااتناه تحقیقاااات

اندازهگیر شد و همبستنی بیو حدم محاسبه شده میااوه
(سانتیمتر مکع ) ،حدم میااوه بااا آ (میلیلیتاار) و وزن
میوه (گر ) بدست آمد .عالوه باارایو ،تدزیااه همبسااتنی
بیو ابعاااد مختلااف میااوه مانیااد طاول میاوه ،عاارض میااوه،
مدذور عرض میوه ،طول در عرض میااوه ،مدااذور طااول
در مدذور عرض میوه و مکع

طول بااا حداام میااوه نیااز

محاسبه شد .با استفاده از معادله رگرساایون بهدسااتآمده
از هر مرحله اندازهگیر  ،وزن تازه میوههااا رو تاااک
برآورد شد.
سرعت رشد نسبی روزان
با توجه به اندازهگیر ها متوالی یک یا دوهفتها

ضری

پیشبییی با توجه به باالتریو ضااری

همبسااتنی و سااطح

معیااایدار آن باااا نموناااهبردار ها متاااوالی از زماااان
برداشاات میااوه باارآورد شااد .بااا توجااه بااه میاسا تریو و
زودتریو زمان پیشبییاای اناادازه میااوه ،معادلااه رگرساایون
سالیانه برا پیشبییی اناادازه نهااایی میااوه در ایااو مرحلااه
بهدساات آمااد و انحاارا

معیااار وزن میااوه و حداام میااوه

محاسبه شد.

نتایج و بحث
اندازهگیری ابعاد و حجم میوه
تدزیه همبستنی بیو حدم میوه محاسبه شده و حدم
میوه با آ جاینزیو از میوهها ارزیااابی شااده در طااول
سه سااال نشااان داد کااه یااک رابطااه م باات و معیاایدار بااا

پس از تشکیف میوه و باارآورد وزن تااازه میااوه از طریااا

ضااری

رگرساایون بهدسااتآمده باایو ابعاااد و وزن میوههااا

داشت که با استفاده از فرمول ( )3میتوان حدم میااوه بااا

برداشت شده در هر مرحله اناادازهگیر  ،ساارعت رشااد

آ جاااینزیو را از حداام محاساابه شااده بهدساات آورد

نسبی روزانه بر اساس فرمول ( )2محاساابه شااد .در ایااو

(شکف .)1

همبسااتنی باااال ( )r = 0/997باایو ایااو دو وجااود
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معیی دار با ضری

فرمول ()3

همبستنی باال ( )r=0/996بیو ایو دو

×0/9826 + 0/9497حدم محاسبهشده =حدم میوه

وجود دار د کااه بااا اسااتفاده از فرمااول ( )5می تااوان وزن

در تدزیااه همبسااتنی باایو دادههااا سااه ساااله ابعاااد

تازه میوه را بااا اسااتفاده از حداام محاساابه شااده بدساات

مختلف میوه با حداام میااوه ضاارای
مشاهده شد .ضری

همبسااتنی متفاااوتی

همبستنی عرض میوه و طول میوه به

تیهایی با حداام میااوه نساابت بااه ضاارای

همبسااتنیها

دینر کمتر بود (جدول .)1
برا پیدا کردن روابط بهتاار ابعاااد میااوه بااا حداام آن
ترکیباای از دادههااا طااول و عاارض میااوه در تدزیااه
همبستنی با حدم میوهها استفاده شد ،نتایج نشان داد کااه
با افزایش ایو دادههااا میاازان ضااری

همبسااتنی افاازایش

یافت بهطور که در تدزیه همبستنی بیو مدذور عاارض
همبستنی به  ،0/968در تدزیااه

میوه با حدم میوه ضری

همبستنی بیو مدذور طول میااوه بااا حداام میااوه ضااری
همبستنی بااه  ،0/975در تدزیااه همبسااتنی باایو مکعا
طول میوه با حدم میوه ضری
تدزیه همبستنی مکع

همبسااتنی باه  ،0/977در

عرض میوه با حدم میوه ضری

همبستنی به  ،0/978و در تدزیه همبستنی طول میوه در
عرض میوه با حداام میااوه ضااری

همبسااتنی بااه 0/988

افزایش یافت (جدول .)1
در تدزیه همبستنی ابعاد میوه با حدم میوه ،بیشااتریو
همبستنی م بت و معییدار ( )r = 0/992در تدزیااه

ضری

همبستنی مدذور طول میااوه در مدااذور عاارض میااوه بااا
حداام میااوه بهدسااات آمااد (جااادول  .)1بیااابرایو ،باااا
اندازهگیر طول میوه و عاارض میااوه در باااا بااه راحتاای
میتوان حدم میوه را با استفاده از فرمول ( )4با د ت باااال
بهدست آورد.
فرمول ()4
( ×0/081+ 9/4184مدذور طول میوه در مدذور عرض
میوه) = حدم میوه

آورد (شکف .)2
فرمول ()5
×1/0448- 1/8742حدم محاسبه شده=وزن تر میوه
اناادازهگیر حداام میااوه بااا آ جاااینزیو و وزن
میوهها برداشت شده در هر مرحله نشان داد که پااس از
تشکیف میوه و در مرحلااه تقساایم سااریع ساالولی ،افاازایش
وزن میوهها با حداام آنهااا یکسااان نیساات و در سااالها
مختلف آزمایش بیو چید روز تا چید هفته بعد از مرحلااه
رشد سریع میوه ،وزن و حدم میوه تقریباً به اندازه یکسان
میرسید و با ادامه رشااد و نمااو میااوه ،وزن آن نساابت بااه
حداام میااوه بیش اتر شااده و سااب

افاازایش چنااالی میااوه

میگردد (شکف .)3
در طول دوره نمو میوه کیو سه مرحله متابولیساامی
وجود دارد که شامف مراحف تقسیم سلولی ،تدمع نشاسته
و بلااوا میااوه اساات ( .)Richardson et al., 2004در مرحلااه
اول که در حدود  45روز از زمان گلدهی طول میکشااد
افزایش ابف توجهی از گلوکزهااا در فراباار بیروناای میااوه
اتفااام میافتااد کااه ساامت عمااده کربوهیااداراتها
غیرساختار را تشکیف میدهیااد .در مرحلااه دو کااه در
حدود  45تا  120روز بعد از گلدهی طول میکشد تقسیم
سلولی کمشده و تدمااع نشاسااته اندااا میشااود و مقاادار
نشاسته میوهها حتی بااه باایش از  40درصااد ماااده خشااک
آنها افزایش میبابد .در مرحله سو کااه در حاادود 120
روز پس از گلدهی تا برداشاات میااوه اساات تدمااع میااوه
پایانیافتااه و مقاادار یاادها محلااول افاازایش مییابیااد
(.)Richardson et al., 2004; Moscatello et al., 2011

برآورد وزن تازه میوه با استفاده از ابعاد وحجم

به نظر میرسد افاازایش چنااالی میااوه در دوره دو رشااد

میوه

میااوه (شااکف  )4نتیدااه تدمااع نشاسااته و افاازایش ماااده

همبستنی بیو وزن تازه برآورد شده میااوه و حداام
باارا سااه سااال نشااان داد کااه کااه یااک رابطااه م باات و

خشک میوه و سینیوتر شدن آنهااا در مرحلااه دو نمااو
متابولیسمی میوه باشد.
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Variables

Fruit volume

Squared of fruit width in
Squared of fruit length

0.992

**

Cube of fruit length

0.977

**

Cube of fruit
width

0.978

Squared of
fruit length

**

0.975

**

Squared of
fruit width

0.968

**

Fruit length in Fruit width
Fruit width

0.988

**

0.917

Fruit length

**

0.925

**

Fruit volume

439

Table 1. Means of three years correlation coefficients between fruit dimension and fruit volume of Hayward cultivar in 2013-2015
1.000

Fruit weight (ml)

Fruit volume (ml)

** Correlation is significant at the 0.01 level

Fruit weight (cm3)

Figure 2. Correlation between calculated volume of fruit and fruit weight of
Hayward cultivar in 2013-2015
Fruit weight mean (g)
-----

Days after fruit set (DAFS)

Figure 3. Mean changes of in fruit density in Hayward cultivar during its
growth and development period in 2013-2015

Fruit weight mean (g)

Fruit density (g/cm3)

Fruit volume mean (ml)

Fruit volume mean (ml)
………

Days after fruit set (DAFS)

Figure 4. Mean changes in size and weight of Hayward Kiwifruit during
its growth and development period in 2013-2015
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Fruit volume (cm3)
Figure 1. Correlation between calculated volume of fruit and fruit volume by
water displacement of Hayward cultivar in 2013-2015
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منحنی رشد میوه
اندازه گیر رشد حدم و وزن میوه با فاصله زمااانی

کااه انحاارا

یک تا دو هفتها از زمان تشکی ف میااوه تااا بلااوا آن بااه

بیشتریو ضری همبستنی در سال 1393در حدود دو ماه بعااد

صورت میحیی سینموئید دوگانه مشاهده شد (شااکف

از تشکیف میوه مشاهده شد (جدول  .)2با توجااه بااه همبسااتنی

 )4که حدود یک ماااه و ناایم تااا دو ماااه دوره رشااد اول

م بت و معییدار ( )r = 0/964بیو اندازه میوه در حاادود دو ماااه

میوه افزایش حدم و وزن میوه سریع بود و میااوه تقریبااً

بعااد از تشااکیف می اوه و اناادازه نهااایی آن در زمااان برداشاات،

به نصف اندازه خود رسید .سپس رشااد نساابتاً سااریع تااا

میتوان اندازه نهایی میوه را دو ماه بعد از تشکیف آن پیشبییاای

 100روز بعد از تشکیف میوه ادامه داشاات و پااس از آن

کرد .انحرا معیار اندازه میوه در ایو مرحله  10/67بود.

رشد کُید شده و در نهایت تقریباً تو ااف رشااد مشاااهده

 1392و حدود یک و نیم ماه بعد از تشکیف میوه مشاااهده شااد
معیااار اناادازه میااوه در ایااو مرحلااه  11/55بااود.

بیشتریو ضری همبستنی در سال  1394نیااز بااف از دو
ماه بعد از تشااکیف میااوه مشاااهده شااد (جاادول  .)2بااا توجااه

شد.
اگرچه رشد حدم و وزن میوه هم راسااتا هاام افاازایش

همبستنی م بت و معییدار باااال  0/99باایو اناادازه میااوه در

یافت اما در حدود چهار ماه اول دوره رشد میااوه ،وزن میااوه

حدود دو ماه بعد از تشکیف میوه و اندازه نهااایی آن در زمااان

کمتر از حدم آن بود .سااپس بااا تااداو رشااد میااوه و تدمااع

برداشت ( ،)r=0/994میتوان اندازه نهایی میوه را دو ماه بعااد

نشاسااته ( )Richardson et al., 2004وزن میااوه بیشااتر از

از تشااکیف آن بااا ضااری همبسااتنی باااالپیشبییی کاارد.

حدم آن افزایش یافته و تا بلوا میااوه و زمااان برداشاات ایااو

انحرا معیار اندازه میوه در ایو مرحله 14/02بود.
تدزیه همبستنی سه ساله بیو اناادازه میااوه در زمانهااا

روند ادامه داشت.

سرعت رشد نسبی روزان
سرعت رشد نسبی بیانکییااده میاازان افاازایش وزن میااوه

بود (جدول  .)2پس از تشااکیف میااوه و بااا رشااد و نمااو میااوه

نسبت به وزن اولیه آن در واحد زمان میباشااد و معمااو ًال باار

ضری همبستنی بیو اندازه میوه و اندازه نهااایی آن افاازایش

حس گر در روز بیان میشود.

یافت و در حدود دو ماه پس از تشکیف میوه به بیش از 0/95

بیشتریو مقدار سرعت رشد نسبی میوه در طول یااک
ماه اول بعد از تشکیف آن اتفام افتاااد و اخااتال

آمااار

معییدار در ساارعت رشااد نساابی روزانااه مشاااهده شااد.
سرعت رشد نسبی با گذشت زمان ،روند کاهشی نشان
داد و از  55روز بعد از تشکیف میوه اخااتال

معیاایدار

بیو سرعت رشد نسبی روزانه میوه مشاااهده نشااد (شااکف
 .)5به نظر میرسد علت کاهش سرعت رشااد نساابی ایااو
است که مقدار وزن میوه با گذشاات زمااان افاازایش پیاادا

متوالی با اندازه نهایی آن در زمان برداشت م باات و معیاایدار

رسید .انحرا معیار اندازه میوه در ایو مرحله برا دادههااا
سه سال  13/56بود .با استفاده از فرمااول ( )6میتااوان اناادازه
نهایی میوه را حدود دو ماه بعد از تشکیف آن پیشبییی کرد.
فرمول ()6
 ×1/4335+ 5/7955اندازه میوه دو ماه پس از تشکیف میااوه =
اندازه نهایی میوه
تدزیه همبستنی سه ساله بیو وزن تر میااوه در زمانهااا

میکید اما سرعت افزایش روزانه به دلیف افاازایش نساابت

متوالی با وزن تر نهااایی آن در زمااان برداشاات در حاادود دو

بافتها بالغ به بافتها مریستمی کاهش مییابد.

هفته بعد از تشااکیف میااوه معیاایدار بااود (جاادول  .)2پااس از

پیشبینی اندازه نهایی میوه در زمان برداشت
ضرای همبستنی اندازه میوه در زمانها متااوالی بعااد از

تشکیف میوه و با رشد و نمو میوه ضری همبستنی باایو وزن
تر میوه و وزن تر نهااایی آن افاازایش یافاات و بااف از دو ماااه

تشکیف آن و زمان برداشت در جدول  2نشان داده شده اساات.

پس از تشااکیف میااوه بااه باایش از  0/90رسااید .بااا اسااتفاده از

بیو اندازه میوه در زمانها متوالی با اندازه نهااایی آن در زمااان

فرمول ( )7میتوان وزن تر نهایی میوه را حدود دو ماه بعد از

برداشاات همبسااتنی م باات و معیاایدار در سااطح  99درصااد

تشکیف آن پیشبییی کرد .انحرا معیار وزن تر میوه در ایااو

مشاااهده شااد .اولاایو ضااری همبسااتنی ( )r =0/975در سااال

مرحله برا دادهها سه سال  13/09بود.
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Figure 5. Daily relative growth rate mean of Hayward kiwifruit cultivar during its growth
and development period in 2013-2015

Table 2. Correlation coefficients of Hayward fruit size at different time after fruit set for determine of the best time for prediction of final fruit weight in
harvest in 2013-2015
Year

2013
2014
2015

Variables

Fruit size
Fruit size
Fruit size
Meansfruit size
Means fruit fresh weight
Means fruit length

DAFS

165
165
165
165
165
165

5

12
**

0.716
0.292 ns
0.042 ns
0.275 ns
0.488**
0.281 ns

25
**

0.802
0.598**
0.094 ns
0.584**
0.486**
0.442*

32
**

0.876
0.647**
0.402 ns
0.642**
0.639**
0.415*

46
**

0.904
0.598**
0.379 ns
0.591**
0.647**
0.551**

55
**

0.975
0.614**
0.450 ns
0.616**
0.709**
0.621**

ns,* and ** no correlation and significant correlation at the 0.05 and 0.01 levels respectively.

72
**

0.985
0.964**
0.994**
0.958**
0.934**
0.892**

87
**

0.982
0.980**
0.994**
0.976**
0.956**
0.933**

96
**

0.937
0.957**
0.996**
0.958**
0.954**
0.953**

110
**

0.984
0.990**
0.996**
0.991**
0.952**
0.975**

122
**

0.989
0.992**
0.999**
0.990**
0.947**
0.977**

135
**

0.993
0.995**
0.999**
0.994**
0.986**
0.978**

146
**

0.996
0.997**
0.999**
0.995**
0.987**
0.978**

156
**

0.997
0.998**
1.000**
0.995**
0.994**
0.990**

165
**

0.998
0.999**
1.000**
0.999**
0.997**
0.956**

1
1
1
1
1
1
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Days after fruit set (DAFS)
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پژوهش  60-50روز از زمان تشکیف میوه طااول کشااید و

فرمول ()7
 ×1/327+ 14/197وزن تر میوه دو ماه پس از تشکیف
میوه = وزن تر نهایی میوه
تدزیه همبستنی سه ساله بیو طول میوه در زمانها
متوالی با طول نهایی آن در زمان برداشات نشااان داد کااه
پااس از تشااکیف میااوه و بااا رشااد و نمااو میااوه ضااری
همبستنی بیو طول میوه و طول نهایی آن افزایش یافت و
بف از سه ماه پس از تشکیف میوه به باایش از  0/95رسااید
(جدول  .)2با استفاده از فرمول ( )8میتااوان طااول نهااایی
میوه را بف از سه ماه بعد از تشکیف آن پیشبییی کرد .بااه
طور میاننیو انحرا

معیار طول میوه برا دادههااا سااه

سااال  6/77میلیمتاار و در ایااو مرحلااه مقاادار آن 6/50
میلیمتر بود.

رشد میوه و در یااک دوره طااوالنیتر ( 110روزه) ،رشااد
میوه تا زمان برداشت با روند کیدتر ادامه داشت .باارا
 100گاار میااوه ،در ایااو فازهااا بااهترتی

میاازان افاازایش

هفتنی تقریباً در حدود هشت و چهار گر اتفام افتاد.
در فاز اول رشد میااوه بیشااتریو میاااننیو ساارعت رشااد
نسبی روزانه میااوه اتفااام افتاااد و از  55روز بعااد از تشااکیف
میوه (فاز دو ) اختال

معییدار بیو سرعت رشااد نساابی

روزانه میوهها مشاهده نشد .بیابرایو ،اعمال هر گونااه تاایش
در فاز اول رشد که مرحله تقسیم سلولی و رشد سریع میوه
است اندازه نهایی میوه را تحاات تاااثیر اارار داده و باارآورد
اندازه نهایی میوه را با خطا مواجه خواهد کاارد .باارا م ااال
در تاایش خشااکی تاکهااا کیااو  ،اگرچااه در بازیااابی

فرمول ()8
 ×0/9176+ 10/096طول میوه دو ماااه و ناایم پااس از
تشکیف میوه = طول نهایی میوه
در مطالعات اندا گرفته برا تعییو النو رشد میوه
نتایج متیا صی بهدست آمااده اساات ،کااه بااهطور احتمااال
میتوانااد ناشاای از نااوع ر اام ،میاازان عملکاارد درخاات و
شاارایط آ و هااوایی باشااد .میحیاای رشااد وزن میااوه در
کیااو فروت هااایوارد بااه صااورت سااینموئید دوگانااه
()Hopping, 1976, Abedi Gheshlaghi, et al., 2016
و در ر اام برونااو بااه صااورت سااینموئید سااهگانه اساات
(.)Hopping, 1976
رشااد میااوه در تاکهااا کی او دارا سااه ویژگاای
است که نظارت رشد و نمو میوه شاخص مفید را برا
شیوهها مدیریت باا امکانپذیر میسازد .اولاایو ویژگاای
از رشد میوه ایو است اگرچه رشااد میااوه در طااول زمااان
غیرخطی و به صورت سینموئید است (شکف  ،)5امااا در
کف دارا دو مرحله رشد خطی و هر کدا با ناار رشااد
ثابت است.
فاز اولیه بزر

تقریباً نصف حدم نهایی میوه بهدساات آمااد .در فاااز دو

شدن سریع که حاصف تقسیم ساالولی

و افزایش اندازه سلولها اساات ( ،)Given, 1993در ایااو

تاکها تحت تیش خشکی ،سرعت رشد میوه نساابت بااه
درختان بدون تیش جبران میشود اما تدمع وزن خشک و
وزن تر از دست رفته در طااول دوره تاایش خشااکی هرگااز
جبران نخواهد شد (.)Prendergast et al., 1987
( Miller et al. )1998اثاار تاایش خشااکی اوایااف و
اواخر دوره رشد تاکها گلدانی چهار ساله کیو ر م
هایوارد (پیوند شده رو دانهالها هااایوارد) را باارا
تعییو واکیش گیاهان به خشااکی و اثاارات آن رو میااوه
بررسی کردند .تیش اول در اوایف تابسااتان در حاادود دو
هفته بعد از گلدهی کامف بااه ماادت  21روز و تاایش دو
تقریباً  10هفته بف از برداشت و آن هم به ماادت  21روز
اعمال شد .مقدار رطوبت خاک در دوره تیش بیو  15تااا
 20درصد حدم خاک بود .نتایج نشان داد که تیش آبای
زودتر ( 14-35روز بعد از گلدهی) وزن میوه را  30گر
کاهش داد ،درحالیکه تیش دیرتر ( 95-116روز بعااد از
گلدهی) کاااهش کمتاار را در وزن میاوه ( 13گاار ) در
مقایسه با میوه تاکها شاهد سب

شد.

دومیو ویژگی رشد میوه ایو اساات کااه وزن برداشاات
تقریب ا ًا بااه طااور نرمااال در حاادود یااک مقاادار متوسااط ب ا
انحاارا

اسااتاندارد حاادود  19گاار توزیااع شااد کااه بااا
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پژوهشهااا اندااا شااده بلاای کااه  20گاار گاازارش

اناادازهگیر حداام میااوه بااا آ جاااینزیو و یااا

کردهاند مطابقت داشت ( ;Judd and McAneney, 1987

اندازهگیر تما ابعاااد میااوه باارا میوههااا تاااک باارا

 .)McAneney et al., 1989اگرچه اندازه میوه تحت تأثیر

پیشبییی اندازه نهایی آن زمانبر است .بیااابرایو ،اگاار در

عوامف مختلف رار میگیرد امااا شااکف ایااو توزیااع اناادازه

مراحف اولیه رشد میوه ،طول و یااا عاارض میااوه بااا اناادازه

ماادیریت تاکهااا

نهااایی آن همبسااتنی باااال داشااته باشااد میتااوان تیهااا بااا

بسااتنی ناادارد ( Judd et al., 1989; McAneney et al.,

اندازهگیر طول و یا عرض میوههااا اناادازه نهااایی آن را

.)1989

پیشبییی کرد .در ایو پژوهش میاننیو دادهها سه ساله

میوه بااهطااور ابااف تااوجهی بااه اخااتال

مشخصه سو نظارت رشد و نمو میوه ایو اساات کااه

نشان داد که بیو طول میوه و اندازه نهااایی آن همبسااتنی

در کیو یک رابطه خو تعریف شده بیو وزن متوسط

باالیی وجااود داشاات و پااس از سااه ماااه از تشااکیف میااوه

Richardson

همبستنی  0/953میتوان تیها

و تعداد میوه در هاار تاااک نشااان میدهااد(

 .)and McAneney, 1990ایو سه ویژگی از تاکهااا
خو

مدیریت شده ،همراه با حساسیت رشد و نمو میااوه

(اواخر مردادماه) با ضری

با اندازهگیر طااول میااوه اناادازه میااوه را پیشبییاای کاارد
(جدول .)2

به بسیار از انواع تیشها ،نشان میدهد که نظارت رشااد

اگر عالوه بر طول میوه ،محیط میوه نیااز اناادازهگیر

میوهها یک ابزار مدیریت باااغی بااالقوه در جهاات کیتاارل

شود د ت پیشبییی باال رفته و حدم میوه محاسبه شده بااا

اندازه میوه و عملکرد تاک است.

استفاده از طول و محیط میوه از طریا فرمول ( )1با حدم

اگرچه ارتباد نزدیکی بیو وزن و حدم میااوه کیاو

وا عااای میا اوه در زماااان برداشااات همبساااتنی بااااالیی
همبسااتنی

وجود دارد ( ،)Hall et al., 1996اما در تما رشااد میااوه

( )r=0/997خواهد داشت .بیابرایو بااا ضااری

حدم میوه معادل وزن آن نیست و بااا رونااد رشااد و نمااو

 0/958میتوان اندازه نهایی میوه را بیو یک و ناایم تااا دو

میوه مقدار وزن نسبت به حدم افزایش بیشتر داشاات و

ماه بعااد از تشااکیف میااوه (اواخاار تیاار-اوایااف ماارداد ماااه)

باعث افزایش چنالی میوه شد .روند افزایش وزن نساابت

پیشبییی کرد (جدول .)2

بااه حداام میاوه در سااالها آزمااایش و میاااطا مختلااف

اندازه میوه در کیااو فروت بوساایله عوامااف مختلااف

پرورش کیو متفاوت است .بررسی روند افزایش وزن و

مانید سو تاک ،ا لیم ،مدیریتها باغبااانی م ااف هاارس،

حدم میوه کیو ر م هایوارد در شمال کشااور نشاان داد

حاصاالخیز خاااک و  ...خیلاای عوامااف دیناار مانیاااد

که روند افزایش وزن به حدم میااوه و در نتیدااه افاازایش

گردهافشانی ،عملکرد تاک ،کمبود آ  ،سطح باار  ،و

چنالی میوه در غر اسااتان گاایالن نساابت بااه بااه غاار

نور تحت تاثیر رار میگیرد .اندازه و وزن نهایی میوه در

استان مازندران در حدود یک و نیم ماه زودتر اتفام افتاد

دوره رشد سریع میااوه تعیاایو میشااود ( Minchin et al.,

که میتوانااد ناشاای ازتغییاار شاارایط ا لیماای میطقااه باشااد

 .)2003; Hall et al., 1996بااا توجاه بااه نتااایج پااژوهش

(.)Abedi Gheshlaghi, et al., 2016

اندا گرفته در شرایط کیترل شده و مزرعها  ،با توجه به

اندازه میوه در تما درختان میوه یااک صاافت مهماای

اییکه اثرات درجه حاارارت در رشااد میااوه کیااو فروت،

است .اندازه و وزن میوه کیاو در بازارپسااید و یماات

بهخصااو

در دوره دو رشااد میااوه ،خیلاای کاام اساات،

آن نقش مهمی دارد ،بیابرایو پیشبییی اندازه نهایی میااوه

بیابرایو اختال

در مراحف رشد اولیه آن به وسیله روشهااا غیرتخریباای

مکانها مختلف مربود به درجااه حارارت نیساات و بااه

مانید اندازهگیر ابعاد میوه و یا اندازهگیر حدم میوه با

نظر میرسد که در اوایف فصف رشد عوامف دینر مانید

آ جاینزیو میتواند ابراز مفید برا باغداران باشد.

زمان باز شاادن گفهااا ،گردهافشااانی ،تعااداد میااوه در هاار

مشاهده شده در اندازه میوه در سااالها و
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شال ی :پیشبییی اندازه نهایی میوه کیو ر م ...

تاک ،دسترسی به آ  ،سطح بر  ،و نااور اناادازه نهااایی

میوه نسبت داد که در ر م هایوارد از یکماه

میوه را کیترل میکیید که با اندازهگیر اول فصااف میااوه

) )al., 1992تا  25روز در پژوهش حاضر زودتار از ر اام

می توان اندازه نهااایی آن را در زمااان برداشاات پیشبییاای

' 'Hort16Aابف اندا است.

کرد (.)Hall et al., 1996

Snelgar et

میاننیو سرعت رشد نسبی روزانه سه ساله میااوه ر اام

( Minchin et al. )2003گاازارش کردندکااه پااس از

هایو ارد نشان داد که دو هفته بعد از تشکیف میوه ،سرعت

حدود  80روز بعد از میاننیو گلدهی ،پیشبییی میاااننیو

رشد نسبی روزانه میوه از  0/36گر بر گر روز و حدود

وزن تازه میوهها کیو فروت ر م  Hort 16Aبه میاازان

یک ماه بعد از تشکیف میوه به  0/19گاار در گاار روز و

ابف توجهی بدون اختال

یا اختال

خیلی کم با فصااف

در  55روز بعد از تشااکیف میااوه بااه  0/011گاار در گاار

یا میطقه کشت امکانپذیر است .در مرحله 50روز بعد از

روز بااهطور معیاایدار کاااهش یافاات .پااس از آن ساارعت

گلدهی ،دادهها احتمال تغییرات فصلی را نشان دادند امااا

رشد نسبی روزانه در زمان مختلف اندازهگیر تا مرحلااه

هیچ شواهد برا تغییاارات میطقااه کشاات نشااان ندانااد.

آمار معییدار نشان نداد .بیااابرایو ،بااه

رشد متوسط میوه با یک ضری

برداشت اختال

ساااده در مرحلااه 80روز

نظر میرسد با توجه بااه بیشااتریو ساارعت رشااد نساابی در

پس از گلدهی ابف محاسبه بود و ایو نتایج در پیج فصف

یکماه اول و تااا اواسااط ماااه دو پااس از تشااکیف میااوه،

رشد باارا هاار دو میطقااه یکسااان بااود .ایااو نتااایج نشااان

بهطور احتمال در پایان ایو دوره اندازه نهایی میوه شااکف

میدهاد کااه حااداک ر پتانساایف وزن میااوه  80روز بعااد از

میگیرد که باعث همبستنی باال باایو ابعاااد میااوه در ایااو

گلدهی تعییو میشود و از آن زمان به بعد ،شرایط آ و

مرحله با اندازه نهایی میوه در زمان برداشت میگردد.

هوایی تأثیر ابفتوجهی در تعییو حداک ر وزن میوه ندارد

نتیج گیری

( .)Minchin et al., 2003در پااژوهش حاضاار پیشبییاای

با توجه به ارتباد مستقیم بیو یمت خرید میوه کیو

وزن و حدم نهایی میوه با همبستنی بسیار باال در حاادود

بااا اناادازه نهااایی آن در زمااان برداشاات و در نتیدااه سااود

 55روز بعد از تشکیف میااوه امکانپااذیر شااد کااه بااا نتااایج

عاید باغداران ،نظااارت باار رشااد و نمااو میااوه شاااخص

آزمایش ) Snelgar et al. (1992مطابقت داشاات .آنهااا

مفید را برا شیوهها مدیریت باا امکانپذیر میسازد.

بهتریو همبستنی بیو ابعاد میوه ر م هایوارد با وزن نهایی

پیشبییی اندازه میوه بر اساس اناادازهها کمّاای میااوه در

آن در زمااان برداشاات را حاادود  50روز پااس از تشااکیف

طول رشد نمو آن باغدار را ادر میسازد تا برا افزایش

میوه گزارش کردند.

اندازه میوه گا ها مؤثر بردارد .هر چه زمان پیشبییی

رشااد میااوه در هاار دو ر اام' 'Hort16Aو هااایوارد

اندازه میوه در مراحف اولیه رشد آن اندااا شااود احتمااال

کیو فروت میتواند به دو مرحله تقسیم شود کااه اولاایو

افزایش آن در ادامه فصف بیشتر خواهد بود .عالوه برایو،

مرحلاااه بسااایار ساااریعتر از مرحلاااه دو اسااات .بااارا

هرچااه ابعاااد بیشااتر از میااوه اناادازهگیر شااود باارآورد

' ،'Hort16Aمرحله اول رشااد سااریع  90-80روز بعااد از

اندازه نهایی آن برا زمان برداشت د یاتر خواهااد بااود.

میاننیو گلدهی اساات و فاااز دو رشااد  100روز بعااد از

براساس نتایج ایو پژوهش ،بااا روش ساااده و عملاای و بااا

میاننیو گلدهی شروع میشود .در ر اام هااایوارد هاار دو

ضری

همبستنی باال و معییدار میتوان بااا اناادازهگیر

مرحلااه رشااد  20روز زودتاار از' 'Hort16Aر میدهااد

طول و محیط میوه در حدود یک و نیم ماه تا دو ماه بعااد

( .)Minchin et al., 2003بیااابرایو ،بااه نظاار میرسااد

از تشکیف میوه ،اناادازه نهااایی میااوه در زمااان برداشاات را

 20تااا  30روز در فازهااا رشااد ایااو دو ر اام را

پیشبییی کرد و ا دامات الز را برا صادرات ،فروش و

اختال

میتوان به اختال

زمان میاسا

باارا پیشبییاای اناادازه

یا انباردار میوهها اندا داد.

445

1400  پاییز،3  شماره44  جلد،تولیدات گیاهی

 آموزش و ترویج کشاورز بااه خاااطر،سازمان تحقیقات
 تشااکر و اادردانی،فراهم آوردن میابع مالی ایو پااژوهش
.میگردد

سپاسگزاری
از مرکااز تحقیقااات و آمااوزش کشاااورز و میااابع
، مؤسسااه تحقیقااات علااو باغبااانی،طبیعاای اسااتان گاایالن

References
Abedi Gheshlaghi, E. Farzam, E., & Javadi Mojaddad. D. (2016). Study on phenological growth stages of
kiwifruit (Actinidia deliciosa) Hayward in the west of Guilan. Journal of Plant Production Research,
23(4), 97-116. [In Farsi]
Given, N. K. (1993). Kiwifruit. In Seymour, G. B., TayIor, J. E., & Tuckepp G. A. (Eds.), Biochemistry of
fruit ripening (pp: 235-254). London: Chapman & Hall.
Hall, A. J., McPherson, H. G., Crawford, R. A., & Seager, N. G. (1996). Using early-season measurements
to estimate fruit volume at harvest in kiwifruit. New Zealand Journal of Crop and Horticulture Science,
24(4), 379-391.
Hopping, M. E. (1976). Structure and development of fruit and seeds in Chinese gooseberry (Actinicia
chinensis Planch.), New Zealand Journal of Botany, 14(1), 63-68.
Jamshidi, N., Hosseinpour, A., & Zaki Dizji, H. (2013). Intelligent determination of chemical properties of
kiwifruit using non-destructive sonication. Eighth national congress of agriculture machinery
(Biosystems) and mechanization. Mashhad Ferdowsi University, Mashhad. Iran. [In Farsi]
Judd, M. J., & McAneney, J. K. (1987). Economic analysis of kiwifruit irrigation in a humid climate.
Advances in Irrigation, 4, 307-330
Judd, M. J., McAneney, K. J., & Wilson, K. S. (1989). Influence of water stress on kiwifruit fruit growth.
Irrigation Science, 10, 303-311.
McAneney, K. J., Richardson, A. C., & Green, A. E. (1989). Kiwifruit size distributions. New Zealand
Journal of Crop and Horticulture Science, 17(3), 297-299.
Miller, S. A. Smith, G. S., Boldingho, H. L., & Johansson, A. (1998). Effects of Water Stress on Fruit
Quality Attributes of Kiwifruit. Annuals of Botany, 81, 73-81.
Minchin, P. E. H., Richardson, A. C., Patterson, K. J., & Martin, P. J. (2003). Prediction of final weight for
Actinidia chinensis 'Hort16A' fruit. New Zealand Journal of Crop and Horticulture Science, 31(2), 147157.
Moghimi, A., Aghkhani, M.H., Sazgarnia, A., & Sarmad, M. (2010). Vis/NIR spectroscopy and
chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruit. Biosystems
Engineering, 106(3), 295-302.
Moscatello S., Famiani F., Proietti S., Farinelli D., Battistelli, A. (2011). Sucrose synthase dominates
carbohydrate metabolism and relative growth rate in growing kiwifruit (Actinidia deliciosa, cv.
Hayward). Scientia Horticulturae, 128(3), 197-205.
Nicolai, B. M., Beullens, K., Bobelyn, E., Peirs, A., Saeys, W., Theron, K.I., & Lammertyn, J. (2007).
Nondestructive measurement of fruit and vegetable quality by means of NIR spectroscopy: A review.
Postharvest Biology and Technology, 46(2), 99-118.
Opara, L.U. (2000). Fruit growth measurement and analysis. Horticultural Reviews, 24, 373-431.
Prendergast, P.T. McAneney, K.J. Astill, K. J. Wilson, A. D., & Barber, R. F. (1987). Kiwifruit water
extraction and fruit expansion. New Zealand Journal of Agricultural Research, 15(3), 345-350.

...  پیشبییی اندازه نهایی میوه کیو ر م:شال ی

عابد

446

Richardson A. C., Marsh K. B., Boldingh H. L., Pichering A. H., Bulley, S. M., Frearson N. J., Ferguson
A. R., Thornber S. E., Bolitho K. M., MacRae E. A. (2004). High growing temperatures reduce fruit
carbohydrate and vitamin C in kiwifruit. Plant Cell and Environment, 27(4), 423-435.
Richardson, A. C., & McAneney, K. J. (1990). Influence of fruit number on fruit weight and yield of
kiwifruit. Scientia Horticulturae, 42(3), 233-241.
Shiri. M. A., M. Ghasemnezhad, Fattahi Moghaddam, J., & Ebrahimi, R. (2014). Fruit Growth and Sensory
Evaluation of ‘Hayward’ Kiwifruit in Response to Preharvest Calcium Chloride Application and
Orchard Location. Agriculturae Conspectus Scientificus, 79(3), 183-189.
Snelgar, W. P., Manson, P. J., & Martin, P. J. (1992). Influence of time of shading on flowering and yield
of kiwifruit vines. Journal of Horticulture Science, 67(4), 481-487.
Tombesi, A. Antognozzi, E., & Palhotti, A. (1994). Optimum leaf area index for T-bar trained kiwifruit
vines. Journal of Horticulture Science, 69(2), 339-350.

