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  مقدمه
ــک ــ  يوی ــام علم ــا ن از  Actinidia deliciosa یب

در  یعـ ین است که بـه طـور طب  یجنوب چ یبوم يها وهیم
 يویـ درختـان ک  .کند ین منطقه رشد میا یمناطق کوهستان

و  يبا رشد قو یدائم یاهانی،گ Actinidiaمتعلق به جنس 
در گذشته  .)2006و همکاران،  یکانج(باشند یباالرونده م

ن در نظـر گرفتـه   یدر چـ  یاه وحشیک گیبه عنوان  يویک
ـ عنوان  را به يویوزلند کی، ن1960اما دز سال  ،شدیم ک ی
پـر   .)1991فرگوسـن،  ( کرد یان معرفید به جهانیوه جدیم

  . وارد استی، هايوین رقم کین و بازارپسندتریکاربردتر
کیوي به خـاطردارا بـودن طعـم و عطـر مناسـب،      

تـرین   ارزش غذایی و دارویـی فـراوان، یکـی از محبـوب    
طبق گزارش فرگوسـن  . شودیم وبمحسها در جهان  میوه

و  اسـت معادل پنج لمون  يوین ث کیتامیمقدار و) 2011(
م، یم، پتاسـ یشـامل سـد   یعناصر معدن يادیقدار زم يدارا
و  یسـانتون (مـس   و يم، منگنـز، آهـن، رو  یزیـ م، منیکلس

که در توازن  یآل يدهایاس یدروکسیو ه) 2014همکاران، 
، )2015و همکـاران،  ال یسـ یپت(باز بدن مؤثر هسـتند  -دیاس
در  ینقـش مهمـ   یح محصوالت باغیه صحیتغذ .باشدیم

ـ فیعات و بهبـود ک یکاهش ضا کـردن عمـر    یت و طـوالن ی
وس و یهـارگر (محصوالت برداشـت شـده دارد    یانبارمان

  ). 2008همکاران، 
ـ اه پرتوقـع اسـت و با  یک گی يویک  ید در خـاک ی

ـ یمواد مورد ن یکشت شود که به خوب . نـد ن کیمأاز آن را ت
کنـد و   یخاك را جـذب مـ   ییمواد غذا یبه خوباه ین گیا

م کمبود ید، زود عالیوجود آ به ییچنانچه کمبود مواد غذا
ـ اهـان عال یر گیکـه در سـا   یدهد، در صورت یرا نشان م م ی

، همکــارانفرگوســن و ( شــود یع ظــاهر نمــیکمبــود ســر
ت یکه در کم يرهاتوفاکن یمهمتر از یکی در واقع. )2003

ال و یسـ یپت(اسـت   یکـودده باشد یمؤثر م يویکت یفیک و
 کـه  شـده  اشاره مطالعات از ياریبس در). 2015همکاران، 

ـ  زیــن و برداشــت زمــان در وهیــم تیــفیک  دوران یطـ
 ییغذا عناصر لحاظ از يویک وهیم تیعضو به يساز رهیذخ

 و فرگوسـن  و 1990 همکاران، و ركیهوپکا( دارد یبستگ
ـ  ياغـداران از کودهـا  ن، بیبنـابرا  ).2003 همکاران، و  یآل

ـ ن يبـرا  خـود  يهادر باغ ییایمیش  ل بـه عملکـرد بـاالتر   ی
معمـوالً منجـر بـه     ییکاربرد عناصر غـذا . کنندیاستفاده م

ا یاد و یکاربرد مقادبر زش عملکرد خواهد شد اگرچه یافزا
اثـرات سـوء خـود را بـه همـراه       یینامتعادل عناصر غـذا 

وه یـ ن بـاال در م وژتـر یمثـال سـطوح ن   يبرا. خواهد داشت
ـ ن میا نم شدش نریبا افزا يویک  یارمـان انبدوره  یوه طـ ی

ن، یچنهم). 1997جانسون و همکاران، ( بودهمراه خواهد 
از  یناش یدگیتروژن در زمان برداشت مقدار پوسین يادیز

ر د). 1991رز، یپرساد و اسـپ (دهد یش میس را افزایتیبوتر
نشان داده شـده کـه    ده،یگردکه در گذشته انجام  یمطالعات

کار هم بیتروژن و پتاسیر مقدار کود نیتأثوه تحتیعملکرد م
و  یو سـانتون  2008پـاچکو و همکـاران،   ( باشـد یبرده م

ــاران،  ــانتون 2013همک ــاران،  یو س ــق ). 2014و همک طب
ساالنه  يویدرختان ک) 2013(و همکاران  یگزارش سانتون

در م یرم پتاسـ لوگیک 165تروژن و یلوگرم نیک150به حدود 
ن مطالعـه عنـوان   یدر چنـد ن، یعالوه برا .از دارندینهکتار 

ـ در درختـان م  یشده است که مقدار عناصـر معـدن   از وه ی
ـ آمود(ر نـوع کـود   یتـأث تحت يویجمله ک و و همکـاران،  ی

و روش ) 2014و همکـاران،   یسانتون(، مقدار کود )2007
  . باشدیم) 1993مارش و استاول، ( یکودده

ـ ، در پرورش درختان مکه ذکر شد طورهمان وه و ی
ت یریو مـد  يزید محصـول مناسـب، حفـظ حاصـلخ    یتول

لـذا سـه   . برخوردار است ياژهیت ویاز اهم ییعناصر غذا
در . ک وجود داردیو ارگان یقیمتداول، تلف يوه کشاورزیش
دو  ياقتصـاد  يهـا سـت و جنبـه  یزطین رابطه حفظ محیا

هـا محسـوب   وهین شیک از ایرش هر یپذ يار مهم برایمع
شمال کشور غالباً روش پخـش   يویک  يها باغدر  .شودیم

ـ ک  يها باغ یوه متداول کوددهیش یسطح ـ ا. اسـت  يوی ن ی
ـ ک  يهـا  بـاغ باً تمـام  یاست که تقر یدرحال در شـمال   يوی

سـتم  یو س بـوده تحت فشار  ياریستم آبیکشور مجهز به س
  ياهـ  بـاغ در  ياریستم آبیکروجت، نوع غالب سیم ياریآب
شـده کـه    یطراحـ  ياستم به گونـه ین سیا. باشدیم يویک

 ییایمیبـات شـ  یگر ترکیا دیو  ییایمیدهد مواد شیاجازه م
آب و کـود   اسـتفاده مـؤثر از  . ق شوندیتزر ياریدر آب آب

و یلوکاسـ . باشدیم يکشاورز يهاستمیهمه س یهدف اصل
گزارش کردند که روش توام استفاده از ) 1985(ن یو مارت

بهبـود عملکـرد    يمناسـب بـرا   یروشـ  ياریو آب آب کود
ــر ا. باشــدیاهــان مــیگ گــر ید يان در مطالعــهیــعــالوه ب

در جهت به حداقل رسـاندن از   يعنوان ابزاربه ياریکودآب
ه شـده  یط مزرعه توصـ یدر شرا ییدست رفت عناصر غذا

  ). 1987و و همکاران، یلوکاس(است 
ـ بدر آب آ ییایمیش يکاربرد چند باره کودها  ياری

مـؤثر در کـاهش    یتواند روشـ یدوره رشد درختان م یط
ن یعالوه بر ا. تروژن باشدیژه نیوبه ییعناصر غذا ییآبشو

ز یـ مصـرف آب و ن  ییقات انجـام شـده کـارا   یمطابق تحق
ـ تروزن در روش کود آبیژه نیومصرف کود به ییکارا  ياری
 ک به زمانیکه نزد یراکاربرد کود تا زمانیابد زییش میافزا

بـه هـر حـال    . افتـد یر مـ یاه است به تأخیگ یواقعجذب 
نسبت  ياریت کود آبیا عدم مزیت یکه در مورد مز یجینتا

. سـتند یوجـود دارد مشـابه ن   یکود دهـ  يهار روشیبه سا
به ندرت از  استان مازندران يویک  يها باغن در یالوه براع
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. شـود یرشد درخت استفاده مفصل  یدر ط یپاشمحلول
 يهـا وهیاثـر شـ   یق حاضر با هدف بررسیتحق نیبنابرا

ـ یتکم یپاشـ با و بدون محلـول  یکوددهمختلف  بـر   یل
ـ و ن يویـ وه کیم یفیو ک یکم يهایژگیو ز بـر مقـدار   ی

وه یـ م در بافت میکلس م ویتروژن، پتاسین ییعناصر غذا
مـه  ین يها وهیدر پژوهشکده مرکبات و م یدر باغ يویک

  . اجرا شدرامسر  - کشور يریگرمس
  کاروشر

 هـاي  روشدو سـال اعمـال    اثـر  یابیارز منظور به
 کیفـی  و کمـی  يهایژگیو و بر عملکرد یکودده مختلف

 .A. deliciosa var(ساله  15 فروت يویک يهاغاب در میوه
Hayward( ــا ــم ه ــنوارد یرق ــروژه ای ــرح در پ ــب ط  قال

در  تکـرار  چهار در تیمار شش با تصادفی کامل هاي بلوك
 يهـا در سـال  رامسـر -رکبـات کشـور  موسسه تحقیقات م

ـ عنـوان  هر درخت بـه ( اجرا شد 1394-1392 ک واحـد  ی
ــه شــد یشــیآزما ــات و . )در نظــر گرفت پژوهشــکده مرکب

 رشـته  شمالی هاي دامنه درکشور  يریمه گرمسین يها وهیم
 56/54 جغرافیـایی  عـرض  در رامسـر  شـهر  در البـرز  کوه

 واقـع  شمالی درجه 50/40 جغرافیایی طول و شرقی درجه
 يهـــوا و آب يدارا رامســـر شهرســـتان. اســـت شـــده

ـ  آن ینسـب  رطوبـت  بـوده،  يریگرمس مهین  100 تـا  55 نیب
ـ  نیب حرارت درجه. باشد یم نوسان در درصد  36 تـا  کی
 میلیمتـر  1200 آن یبارنـدگ  میزان. است وسیسیسل درجه

 بـارد  یم اردیبهشت تا شهریور از عمدتاً که است سال در
 از بیشـتر  تبخیـر  میـزان  مرداد و تیر ،خرداد يها ماه در و

ـ آبق حاضـر،  یدر تحق. است یبارندگ بـا اسـتفاده از    ياری
قـه انجـام   یتر در دقیل 5/1ه آب یکروجت با سرعت تخلیم

 40 ومتر بـه یدن مکـش تانسـ  یبر اساس رس ياریآب .گردید
  .لوپاسکال انجام شدیک

ش و اعمـال  یقبل از شـروع آزمـا   1392در بهمن 
ــه  یکــودده يمارهــایت ــاولنمون  0-30خــاك از عمــق ه ی

و  یکـ یزیف يهـا  یژگیواز  یو برخ يآورجمع يمتریتسان
 اچ-پ. دیـ ن گردیـی تعش یه خاك محل آزمایاول ییایمیش

 خـاك  بـه  محلـول  1 بـه  2 عصـاره  در خـاك  هـاي  نمونه
 هاي عصاره در الکتریکی هدایت قابلیت ،)1996 توماس،(

 دز،رو( خـاك  بـه  محلـول  1 بـه  2 نسـبت  بـا  شده صاف
 تیتراسـیون  روش بـه  خـاك  معادل کلسیم کربنات ،)1996

 اسپارکز، و لوپرت( نرمال یک کلریدریک اسید با برگشتی
 تـر  اکسیداسـیون  روش به خاك آلی کربن درصد ،)1996

 روش بــه خــاك بافــت و )1996 ســامرز، و نلســون(
ن مقدار یچنهم .شد تعیین) 1986 باودر، و جی( هیدرومتر

اولسـن و  (، فسفر قابل استفاده )1996ر، برمن( تروژن کلین
هلمک و اسپارکس، (قابل استفاده  میو پتاس) 1984سامرز، 

و  1392سپس در اسـفندماه سـال   . شد يریگاندازه) 1996
ق یــقدر تح. دنــدیگرداعمــال  یکــودده يمارهــایت 1393

 عرف طبق( شاهد  – 1 شامل یکودده شش روشاضر ح
 کـود  روش بـه  کـود  کـاربرد  – 2 ،)سـطحی  پخـش  محل

 کود کاربرد – 4 ،چالکود روش به کود کاربرد –3 ،آبیاري
 کاربرد – 5، یپاش محلول و سطحی پخش تلفیقی روش به

 –6 و یپاشـ  محلـول  و کودآبیـاري  تلفیقـی  روش بـه  کود
انجـام   یپاش محلول و چالکود تلفیقی روش به کود کاربرد

 و تثاب مارهایت تمام يبرا درخت هر يبرا کود زانیم. شد
ر کود اسـتفاده  یک به مقادیاستفاده شده نزد يمقدار کودها

نظـور  منیبد. باشدین منطقه میشده توسط کشاورزان در ا
چهـار  ( ، چـالکود یپخـش سـطح   یکـودده  يهادر روش

، یشرق ،یاصل متر در چهار جهتیسانت 50گودال به عمق 
و کـود   )انـداز درخـت  در سـایه  ،یو جنـوب  ی، شمالیغرب

-يگـرم د  500گـرم اوره،   1100هر درخت  يا، برياریآب
ـ لـوگرم کلر یک کیوم فسفات، یآمون گـرم   300 ،میپتاسـ د ی

گــرم  200گــرم ســولفات منگنــز،  200، میزیــســولفات من
ـ د بوریگرم اسـ  50و  يرو سولفات مطـابق بـا روش    کی

الزم به ذکـر اسـت کـه در روش    . ستفاده شداکاربرد کود 
روز از  15روز بـه   15( مرحلـه   10کودهـا در   ياریکودآب
به درختـان   ياریبه همراه آب آب) وریشهراول ن تا یفرورد

ز اوره ین یقیتلف يمارهایدر ت یپاشمحلول يبرا. داده شدند
بهشـت،  ین، اردیفرورد(بار در سال  4زار در ه 5با غلظت 

ــآمنيد ؛ و)ریــخــرداد و ت م و ید پتاســیــوم فســفات، کلری
 بار در سال 2هزار در  5ک با غلظت یم هر یزیسولفات من

  .شدند ياسپر يویبرگ درختان ک يبر رو
 دنیرس از پسمارها، یدر سال دوم پس از اعمال ت

ـ م )TSS( حل قابل جامد مواد زانیم  مناسـب  حـد  بـه  وهی
قـدار عملکـرد   و م ها برداشتوهیم ،)2/6 حداقل کسیبر(

 یکنواخـت  میوه پنج در سپس .شد يریگخت اندارهرهر د
ـ م 20در مجموع تیمار، تکرار هر  هر از آسیب بدون و وه ی

 سـفتی  ،مواد جامد قابـل حـل  مقدار وزن، مار، یهر ت يبرا
ت یهــدا ،اچ-پون، یتراســیته قابــل تیدیاســ ،وهیــبافــت م

م و یتـروژن، پتاسـ  یمقـدار ن  و ن ثیتامیو میزان ،یکیالکتر
مواد جامد قابل حـل  . ندشد يریگاندازه هاوهیم در میکلس

ـ گانـدازه  یچشـم  يبه روش رفرکتـومتر  ـ م. شـد  يری زان ی
 .شد يریگنرمال اندازه 1/0ون با سود یتراسیته قابل تیدیاس

بـا   FT0 11وه با دسـتگاه پنـوترومتر مـدل    یبافت م یسفت
فنگ و همکاران، (شد  يریگاندازه يمتریلیپروپ هشت م

وه یواحد فشار وارده جهت نفوذ پروپ در بافت م). 2003
ـ مترمربـع ب یلـوگرم بـر سـانت   یبر حسب ک ـ م. ان شـد ی زان ی

نـدوفنل  یکلروفنـل ا  يتراسون بـا د یبا روش ت ن ثیتامیو
  ).2003مزومدار و مجومدر، ( ن شدییتع
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ک ی هاي برش ابتدا معدنی، ترکیب تعیین منظور به
 شـامل  هـا  میـوه  میـانی  سـوم  یـک  قسمت از يمتریسانت

 تـر،  وزن تعیـین  از پـس . شد آماده بذر و پوست، گوشت
 درجـه  75 دمـاي  در ثابـت  وزن بـه  رسـیدن  تـا  ها نمونه

 از هـا  آن خشـک  ماده درصد و خشک در آون سلسیوس
   .شد محاسبه زیر فرمول

100)*M2/M1=( درصد ماده خشک 
M1 و M2 و قبل گرم به ها نمونه وزن ترتیببه 

آون  يهـا سـپس، نمونـه  . باشـد  یم شدن خشک از بعد
. ندپـودر شـد   یاب برقـ یخشک شده با استفاده از آسـ 

ــهیمقــدار ن ــا روش  يهــاتــروژن در نمون پــودر شــده ب
پـودر   هـاي  نمونـه  ن،یچنـ هم. شد يریگکجلدال اندازه

م یپتاسـ  مقدار و تخریب خشک خاکستر روش به شده
 شـد  تعیـین  شـده  هضم هاي نمونه در م موجودیکلس و
ــالرا،( ــیم). 1998 ک ــه کلس ــومتري روش ب  و کمپلکس

 در. شـدند  گیـري  انـدازه  ترفتـوم  فلیم دستگاه با پتاسیم
 حسـب  بـر  هـا  میوه در معدنی عنصرهاي مقدار نهایت

 .شـد  محاسـبه  )خشـک  مـاده  گرم 100 در گرم(درصد 
 يهـا وهیمبرداشت شده توسط  ییمقدار کل عناصر غذا

در  وهیـ هر درخت از حاصلضرب درصد ماده خشـک م 
ـ در بافـت م  ییدر غلظت هـر عنصـر غـذا    عملکرد وه ی
  . مدآبدست 

 و بحثج ینتا
ه خاك مورد مطالعـه  یاول يهایژگیو یج بررسینتا

، 60/7اچ -بـا پ  یخـاک  ینشان داد که خاك مورد بررسـ 
-یکروموس بر سـانت یم 185= یکیت الکتریهدا(ر شور یغ

 بیترتلت بهیدرصد رس و س( یرسلوم بافت  يدارا، )متر
-یم %1<م معادل یبا مقدار کربنات کلس) درصد 43و  31

م قابـل اسـتفاده در   یو پتاس تروژن کل، فسفرین مقدار. باشد
 بـر  گرم یلیم 116و  41، 65/0 بیترتخاك مورد مطالعه به

  . بود لوگرمیک
 بـر  یکـودده روش  نوع اثر واریانس تجزیه نتایج

 ییلظـت عناصـر غـذا   غوه و یم، وزن تکعملکردن یانگیم
فروت تحت يویوه کیمم در یکلس م ویتروژن، پتاسیشامل ن

 نتایج. است شده آورده 1 جدول در شده طالعهم يمارهایت
 کلیـه  بـر  یکوددهوش ر نوع اثر داد نشان واریانس تجزیه
مقـدار  ). 1جـدول  ( بـود  معنـادار  شده یبررس هاي ویژگی

نداشـت   یبه شماره بلوك بسـتگ  شده یبررس يهایژگیو
ـ ک درختـان مقدار عملکـرد  ). ج آورده نشده استینتا(  يوی

تـا  ) یپخش سطح( 85/43از  اعمال شده يهاماریتحت ت
هــر  يلــوگرم بــرایک) یپاشــمحلــول+ياریــکودآب( 36/76

ج نشان داد مقدار عملکـرد  ینتا. )1جدول ( ر بودیمتغماریت
پخـش  (شـاهد  مـار  یتشـتر از  یمارهـا ب یدر همـه ت  درختان

ـ بود امـا ا  )یسطح  يمارهـا یش فقـط در مـورد ت  ین افـزا ی
و  یشـ پا محلول+ ی، پخش سطحیپاشمحلول+ ياریکودآب

-با بکـار بـردن محلـول   . بود معنادار یپاشمحلول+چالکود
مـورد مطالعـه    يمارهـا ی، مقـدار عملکـرد در همـه ت   یپاش
ـ  يرسد برتـر یبه نظر م .نشان داد معنادارش یافزا ا عـدم  ی
 یبر روش پخش سطح و چالکود کودآبیاريروش  يبرتر

. دارد یبسـتگ هـا   پـراکنش ریشـه  به  يادیاحتماالً تا حد ز
در  يویـ درخـت ک هاي  ریشه) 1985(وز یزارش گرطبق گ.
و از جهـت   کردهمتري نفوذ  4تا عمق  تواندیک خاك می

ـ طبـق گـزارش ا  . ابدیمتر گسترش  4افقی هم بیش از  ن ی
از  ياریمتفاوت از بسـ  يویشه درختان کیته ریمحقق دانس

شـه  یسـتم ر ین، احتمـاالً س یبنـابرا . باشـد یوه میدرختان م
ـ از دال یکـ ی يویـ درخـت ک  يگسترده عـدم   یل احتمـال ی
در  يویـ ن عملکرد در ختـان ک یتفاوت معنادار ب يمشاهده

ـ کودآب، چـالکود و  یپخش سطح یکودده يهاروش  ياری
مارش و استاول در نیوزلند سه ساله  يدر مطالعه. باشدیم
 ییعملکرد و غلظت عناصر غذاکه گزارش کردند ) 1993(

ـ کودآب یکودده يهادر روش يویدر برگ درختان ک  ياری
ن، یـ عالوه بر ا. شتندندا يتفاوت معنادار یو پخش سطح

ـ یمز ياریـ ن مطالعه روش کودآبیدر ا بـر روش پخـش    یت
  .وه نشان ندادیم یفیک يهااز نظر شاخص یسطح

مـار  یت(گـرم   87از  هاوهیوزن تک من یانگیمدامنه 
ـ متغ) یپاشمحلول+ياریودآبمار کیت( 106تا ) ياریکودآب ر ی

 يهـا وه در تمـام روش یم  مقدار وزن تک. )1 جدول( بود
-محلـول +ياریـ ودآبکالعه شده با استثنا روش مط یکودده

پخـش  ( با روش کاربرد کـود مطـابق عـرف محـل     یپاش
بـا انجـام دادن   . را نشـان نـداد   يمعنادارتفاوت  )یسطح

مقدار وزن تـک   ياریکودآب در روش یلیتکم یپاشمحلول
 و طبق گزارش پاچکو. افتیش یافزا يمعنادارطور بهوه یم

گــرم  65-200بــا انــدازه  يویــوه کیــم) 2008(همکــاران 
ع بازده کل مطـابق  یتوزرده . ت عرضه به بازار را داردیقابل

گرم از  65شتر از یبا اندازه ب يهاوهیدرصد م(وه یبا اندازه م
 یپاشمحلول+ياریکودآب بیترت به) ماریدر هر ت هاوهیکل م

 >یپخـش سـطح   ~ یپاشـ حلولم+چالکود > چالکود >
ن در یچنهم. بود ياریکودآب ~ یپاشمحلول+یپخش سطح

درصد  یپاشبا انجام محلول و چالکود یپخش سطح ماریت
و در  افـت ی کاهشگرم  65شتر از یها با وزن بوهیع میتوز
ـ نگـرم   65ها با وزن کمتر از وهیمارها درصد میت يهمه ز ی

بـد شـکل    يهاوهیمکاهش و درصد  یپاشبا انجام محلول
ن تفاوتها از نظـر  یهرچند که ا )1شکل (ش نشان داد یافزا
ـ ا. دار نبود یمعن يآمار مـار  یاسـت کـه در ت   ین درحـال ی

ها وهیع میمثبت بر درصد توز ياثر یپاشمحلول ياریکودآب
  . وه داشتیگرم از تعداد کل م 65شتر از یبا وزن ب
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  یکوددهمختلف  يهادر روش يویک يهاوهیع وزن میدرصد توز - 1شکل 

  
ج نشان داد که از نظر عملکرد و ینتا یبررس

ت عرضه به بازار را یگرم، قابل 65>وهیم(وه یموزن تک
، روش یمورد بررس یکودده يهان روشی، از ب)دارد

 یکودده يهار روشیبر سا یپاشمحلول+ ياریکودآب
ن موضوع که یژه با در نظر گرفن ایوبه. ت داردیارجح

ستم یشمال کشور به س يویک يهاباغ يباً همهیتقر
کروجت مجهز هستند، اما یتحت فشار م ياریآب
ن یدر ا یکوددهن موضوع روش مرسوم یرغم ایعل

  . باشدیم یها روش پخش سطحباغ
تا  28/1از  يویک يهاوهیتروژن در میدامنه مقدار ن

-همیو يدر همه نیتروژنمقدار ). 1جدول (متغیر بود  48/1
پاشی کمتر از تیمـار کـوددهی   محلول+ها با استثنا چالکود

مورد مطالعـه از   يهاوهیم در میدامنه مقدار پتاس .شاهد بود
 يمارهایدرصد در ت 21/2مار چالکود تا یدرصد در ت 82/1

. ر بـود یمتغ یپاشمحلول+و چالکود )یپخش سطح(شاهد 
رد ي تیمارهـاي مـو  نتایج نشان داد مقدار پتاسـیم در همـه  

ي معنـادار طـور  پاشـی بـه  محلول+مطالعه با استثنا چالکود
ج ینتا یبررس. بود) پخش سطحی(متفاوت از تیمار شاهد 

 تروزنیمقدار ن یلیتکم یپاشنشان داد که با کاربرد محلول
ا یمختلف  يمارهایتحت ت يویوه درختان کیدر م میپتاس و
ــتغ ــادارر یی ــرده  يمعن ــاهدیت(نک ــار ش ــو ) م ــزای ش یا اف
با . )1جدول ( افته استی) ياریودآبچالکود و ک يمارهایت(

کود اوره بـا   یلیتکم یپاشنکه در روش محلولیتوجه به ا
در  5م با غلظت یو کود پتاسچهار بار پنج در هزار غلطت 

-شده و بـه  ياسپر اندرخت یدر سال بر کانوپهزار دو بار 
و  اوره ياسـپر  ن مرحلـه یخـر آ یمانزبا توجه به همه ژیو
ـ مرحله رشـد و توسـعه م   با) رماه یت( میتاسپ ش ی، افـزا وهی

ــت ن ــروژن یغلظ ــ وت ــدر مم یپتاس ــاوهی ــادر روش ه  يه
دامنـه مقـدار   . سـت یدور از انتظار ن یپاشمحلول+یکودده

) یپاشمحلول+مار چالودیت( 15/0از  يویوه کیم در میکلس
دار ج نشان داد مقـ ینتا. ر بودیدرصد متغ) چالکود( 41/0تا 

ــهم یکلســ ــایت يدر هم ــورد مط يماره ــتثنا  م ــا اس ــه ب الع
مار یتمتفاوت از  يمعنادارطور به یپاشمحلول+ياریکودآب

م، در یبر خـالف مقـدار پتاسـ   . بود )یپخش سطح(شاهد 
 یپاشـ بـا بکـاربردن محلـول    )یپخش سـطح (شاهد مار یت

ش نشـان داد امــا در  یوه افـزا یــم در بافـت م یمقـدار کلسـ  
 یپاشـ با بکاربردن محلـول  ياریکودآب چالکود و يهاماریت

 1طور کـه در جـدول   همان. م کاهش نشان دادیمقدار کلس
پاشی روند افـزایش و یـا   شود با انجام محلولیمشاهده م

ها بر خالف روند افـزایش و  کاهش مقدار کلسیم در میوه
 در واقع. کیوي است يهاکاهش پتاسیم و نیتروزن در میوه

ـ ک يهـا وهیم در میمقدار کلس  یپاشـ متـأثر از محلـول   يوی
اوره  يکه حاو یلیتکم یپاشبا کاربرد محلول. بود یلیتکم

ـ یگ یشیباشد، رشد رویم ج شـده و احتمـاالً عنصـر    یاه ته
فـا  یا) یسـفت ( يویوه کیت میفیدر ک یم که نقش مهمیکلس

غلظـت  د گشـته و  یجد یشیرو يهاکند، جذب جستیم
و همکاران،  یه( افته استیکاهش وه ین عنصر با رشد میا

ـ ن) 2008(پاچکو و همکـاران  . )2003 ز گـزارش کردنـد   ی
کاربرد کود نیتروژن و پتاسیم، مقدار کلسیم گوشـت میـوه   

ن، طبـق گـزارش   یعـالوه بـرا  . دهـد تأثیر قرار میرا تحت
ـ م در میزیو من میپتاس ادیمقدار ز) 2004(ز یبراملج و و  وهی

آن  بـال دن دهد و به یها را کاهش م وهیم میها غلظت کلس
  .شود یم وهیم تیفیسبب کاهش ک
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ـ   ـ ، باتوجـه بـه مقـدار عملکـرد م    یبه طـور کل وه ی
و بـه   یکـودده  يهـا ک از روشیمتفاوت درختان در هر 

ـ از ا یل اثر رقت ناشیمنظور تعد ن تفـاوت عملکـرد در   ی
د مقـدار کـل   رسـ ی، به نظر مـ یمختلف کودده يهاشرو

ـ توسـط م  ییبرداشت عناصر غـذا  ش هـر رو در  ییهـا هوی
 ییاار مقدار غلظت عناصر غـذ  يمناسبتر ياریمع یکودده

ـ ارز يوه بـرا یدر بافت م ـ  یابی مختلـف   يهـا رات روشاث
ن بـا توجـه بـه    یبنابرا. باشدیه درخت میبر تغذ یکودده

برداشت  یین مقدار عناصر غذایانگیمباحث عنوان شده، م
 یکـودده  يهـا ک از روشیها در هر وهیشده توسط کل م

-بررسی نتـایج نشـان داد روش  . محاسبه شدمورد مطالعه 
ن و پتاسـیم برداشـت   تـروژ هاي کوددهی از نظر مقـدار نی 

) میانگین چهار درخت(هاي هر تیمار شده توسط کل میوه
هـاي  گـروه اول شـامل روش  . انـد در دو گروه قرار گرفته

کوددهی شاهد، چالکود و کودآبیاري؛ و گروه دوم شـامل  
پاشــــی، لمحلــــو+هــــاي کــــوددهی شــــاهدروش

. پاشـی بـود   محلول+پاشی و کودآبیاريمحلول+چالکود
هاي کوددهی در داخـل  الزم به ذکر است که بین روش

ي از معنـادار هر یک از دوگروه عنـوان شـده، تفـاوت    
هـا مشـاهده   لحاظ مقدار نیتـروژن و پتاسـیم کـل میـوه    

اي بـر  پاشی اثر مثبت و فزایندهنشد، اما کاربرد محلول
- و پتاسیم برداشت شده توسط کل میـوه  مقدار نیتروژن

  .هاي کوددهی داشت ها در هر یک از روش
نتایج بررسی غلظت عناصر غذایی در کیوي نشان 

نظر از روش کوددهی، غلظت عناصر غـذایی در  داد صرف
کلسـیم کـاهش    >نیتـروژن   >ترتیب پتاسیم  میوه کیوي به

در  يویک ي وهیدهد که در مینشان م یمطالعات قبل. یافت
بعد اما  افتهیش یم افزایوه غلظت کلسیه رشد میمراحل اول

غلظـت  وه یرشد م یوسط ياز مرحلهه، یش اولیافزا نیااز 
م بـه داخـل   یان کلسـ یـ رج ل توقفیبه دل يویکم در یکلس

 وهیم رشد حجم است که یدرحالن یا ابدییوه کاهش میم
 ،س و همکـاران یانیکسـلو یا( خواهد داشتادامه  همچنان

وه یم به داخل میپتاس انیاست که جر یدرحال نیا). 2001
 ان مداومین جریداشته و اه موه ادایرشد م ییمراحل انتها تا

ـ  يویـ وه کیـ صر در من عنیمقدار ا شیافزاباعث   شـود یم
دامنه غلظت نیتروژن، پتاسـیم  ). 2003و و همکاران، یچید(

ي حاضـر بـه مقـادیر    و کلسیم گـزارش شـده در مطالعـه   
سـانتونی و  (در دیگر مطالعات نزدیک است  گزارش شده

  ).2009و گوریناستین و همکاران،  2014همکاران، 

  
  
  
  

  عناصرمقدار برداشت ز ینفروت و ي کیويمقدار عناصر غذایی در میوه ،هاي مختلف کوددهی بر عملکرداثر روش - 1جدول 
  هر درخت يهاوهیمکل توسط  ییغذا

ماده  درصد وزن عملکرد  هاي کوددهیروش
 خشک

مقدار برداشت عناصر معدنی توسط کل     مقدار عناصر معدنی در میوه
  هامیوه

  نیتروژن  کلسیم  پتاسیم    نیتروژن  کلسیم  پتاسیم        
کیلوگرم بر   

  درخت
    گرم بر درخت        درصد    درصد  گرم

  24/115  92/17  22/175    46/1  23/0  21/2 04/18 91/94  85/43 ) پخش سطحی(شاهد 
  70/110  26/35  49/158    28/1  41/0  82/1 05/18 30/99 20/48 چالکود

  90/108  70/26  18/156    33/1  32/0  90/1 23/16 50/86 51/50 کودآبیاري
  55/162  20/42  18/240    43/1  37/0  06/2 34/15 75/91 00/76 پاشی محلول+شاهد

  64/179  73/17  63/272    46/1  15/0  21/2 36/17 81/96 48/70 پاشی محلول+چالکود
  06/174  74/33  33/259    39/1  27/0  07/2 43/16 21/106 36/76 پاشی محلول+کودآبیاري

F 28/5 ** 64/3 * 87/10 ** 92/65 ** 73/23 ** 24/63 **  79/5 ** 26/18 ** 20/5 ** 
LSD 62/19 61/10 99/0 06/0 06/0 03/0   42/65  89/6  83/43  
C.V 4/22  15/17  4/22    3/1  4/13  9/1  9/3  3/7  0/21  مدل  
  .است معنادار درصد 95 و 99 احتمال سطح در شده محاسبه F* :  و** 

  .هر داده میانگین چهار تکرار است



 243/  1395/  3شماره /  30جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

 بـر  یکـودده روش  نوع اثر واریانس تجزیه نتایج
فروت تحت يویوه کیم ییایمیو ش یفیک ياهیژگیو یبرخ

 نتایج. است شده آورده 2 جدول در شده مطالعه يمارهایت
 کلیـه  بـر  یکوددهروش  نوع داد اثر نشان سواریان تجزیه
 بـود  معنـادار اچ -بـا اسـتثناء پ   شـده  یبررس هاي ویژگی

به شماره بلوك  شده یبررس يهایژگیمقدار و). 2جدول (
  ). ج آورده نشده استینتا(نداشت  یبستگ

دامنه مقدار درصـد وزن خشـک از وزن مرطـوب    
 05/18تـا  ) پاشـی محلول+پخش سطحی( 34/15کیوي از 

مقدار درصـد وزن خشـک   . )2جدول ( باشدمی) چالکود(
از وزن مرطوب کیوي در همه تیمارها در مقایسه با تیمـار  

ن کاهش در ی، اما اکاهش نشان داده) پخش سطحی(شاهد 
به . پاشی و چالکود معنادار نبودمحلول+چالکود يمارهایت

، مقـدار  یدوره انبارمان یط يویوه کیت میفیحفظ ک منظور
 12د در دامنه یدر زمان برداشت با يویوه کیشک مماده خ

). 1990ور و هوپکایرك، یب(درصد قرار داشته باشد  20تا 
هـاي کیـوي بـا    میوه) 2003(طبق گزارش مگیور و موات 

مقدار ماده خشک کمتر در زمـان برداشـت، سـفتی بافـت     
ـ فیداده و از ککمتري را درپایان دوره انبارمـانی نشـان    ت ی

کـه   دج مطالعه حاضر نشـان دا ینتا. برخوردا هستند ینییپا
منجـر بـه    یپاشـ ولق محلیم از طریتروژن و پتاسیبرد نکار

ن یـ شـده اسـت هرچنـد ا    يویـ وه کیبافت م یکاهش سفت
و  یپخش سـطح  یکودده يهاکاهش فقط در مورد روش

ـ . معنادار بود ياریکودآب جـذب   شیبـا افـزا   ،یبه طور کل
احتمـاالً  و  شودید میتشد یشیرشد رو اهانیگ تروژن درین
 زانیمن، یعالوه برا. ابدییم کاهشوه یممادة خشک  زانیم

ـ ک يهـا  وهیو فسفر م میپتاس ـ  از برداشـت شـده   يوی  کی
ـ مادة خشـک م  مقداردرخت با  دارد  یهـا ارتبـاط منفـ   وهی

  ).1994ت و همکاران، یاسم(
ـ م بافـت  یسفت مقداردامنه  تـا   99/6از  يویـ وه کی

ـ متغمترمربع یبر سانت لوگرمیک 06/10 . )2جـدول  ( بـود ر ی
 یکـودده مـار  یدر زمان برداشت در ت يویبافت ک نینرمتر

 مربـوط  ینرمن یه شد و کمترشاهدم یپاشمحلول+چالکود
 جینتـا  یبررسـ . بـود  یپاشمحلول+یپخش سطحمار یتبه 

ــدار  ــه مق ــت م یســفتنشــان داد ک ــباف ــایدر ت وهی  يماره
-محلـول +و چـالکود  یپاشمحلول+ياری، کودآبياریکودآب
پخــش (شـاهد  مـار  یتاز  کمتـر  يمعنـادار طـور  بـه  یپاشـ 

ـ بافـت ک  یسـفت مقدار . بود )یسطح بـا بکـار بـردن     يوی
ـ کودآب يهادر روش یپاشمحلول  کـاهش  و چـالکود  ياری

-وه با انجام محلـول یبافت م یعلت کاهش سفت .نشان داد
بـر غلظـت عناصـر     یپاش ل اثر محلولیاحتماالً به دل یپاش
 یپاشپس از محلول یین عناصر غذایز نسبت بیو ن ییغذا

حاضـر بـه    ي در واقع، در مطالعـه ). 3جدول (خواهد بود 

مـورد   یکودده يمارهایدر اکثر ت یپاشدنبال انجام محلول
به  یتروژنن نسبتیتروژن و غلظت نوه ی، در بافت میبررس
سبب ن امر یاافته ی کاهش میغلظت کلسو  شییم افزاکلس

بافـت   یو کاهش سـفت  یگراز هم د هاسلول دنش یمتالش
  .شده است یوهم

ـ یدیمقدار اسـ  پخـش  ( 07/1ون از یتراسـ یل تته قاب
. بودر یمتغدرصد ) چالکود( 22/1تا ) یپاشلولمح+یسطح
شـود فقـط مقـدار    یمـ مشاهده  2طور که در جدول همان

-به یپاشمحلول+مار چالکودیون در تیتراسیته قابل تیدیاس
 )یپخـش سـطح  (شاهد مار یتمتفاوت از  يدار یطور معن

بـه   یپاشد با افزودن محلولداج نشان ینتا یبررس. باشدیم
افتـه  ی شیافزاون یتراسیته قابل تیدیمقدار اس مار چالکودیت

اسید طی رشد میوه به منظور ایجاد ویژگی اسـیدي   .است
در ). 1990والتـون و د جانـگ،   (یابـد  در کیوي تجمع می

درصد اسیدیته کـل   9/0-5/2وي حاوي زمان برداشت، کی
صورت  درصد به 40-50باشد که از این مقدار اسیدیته می

درصـد   10درصد به شکل کوئینات و  40- 50سیترات، 
). 2004مـارش و همکـارن،   (باشد صورت ماالت میبه

کلسیم فرایندهاي داخـل  ) 1987( يطبق گزارش کانوو
و از  تــأثیر قــرار دادهتحــتو خــارج ســلولی را تحــت

طریق کاهش مقدار اسیدیته کل بر زمـان رسـیدن میـوه    
ـ  يز رابطـه یحاضر ن يدر مطالعه. باشد مؤثر می و  یمنف
ته کـل  یدیو اسـ  يویـ م در کین غلظت کلسیب يمعنادار

  ).3، جدول r= - 52/0(مشاهده شد 
تا  10/6دامنه تغییرات مقدار مواد جامد محلول از 

مقـدار مـواد جامـد    کمترین و بیشـترین  . درصد بود 17/7
ترتیب در تیمارهاي کوددهی کودآبیاري و پخش محلول به

بررسی نتایج نشان داد که مقدار مواد . سطحی مشاهده شد
جامد محلول در همه تیمارهـاي مـورد مطالعـه بـا اسـتثنا      

پخـش  (پاشی کمتر از تیمار شـاهد  محلول+پخش سطحی
امـد  پاشی مقدار مـواد ج با بکاربردن محلول. بود) سطحی

ي افزایش یافتـه  معنادارطور محلول در تیمار کودآبیاري به
ـ م يکننـده بـرا  ت مصرفیارجح. است عمـدتاً   يویـ وه کی

معطـر   يوه و بویبافت م ید به قند، سفتیتوسط نسبت اس
کاهش ). 2003جااگر و همکاران، (گردد  یوه مشخص میم

از  یکـ یل آن به مواد جامـد محلـول   یع نشاسته و تبدیسر
ـ برداشـت م  يبرا یاصل يارهایمع ـ ک يوهی ـ  يوی باشـد  یم
ـ زمان برداشت م). 2004مارش و همکاران، ( ـ ک يوهی  يوی

ن و یتـول (دارد  یبسـتگ  يویبه مقدار مواد جامد محلول ک
مواد حداقل ) 1999(طبق گزارش کارلوس  ).2010س، یار

ـ در زمان برداشت با يویک جامد قابل حل  5/6تـا   2/6د ی
ـ ک امـد قابـل حـل   مـواد ج اگر مقدار . باشد در زمـان   يوی

وه نارس خواهد بود و ین مقدار باشد میبرداشت کمتر از ا
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ن، مقـدار  یعـالوه بـرا  . ستیت مطلوب برخوردار نیفیاز ک
ـ بر نـرخ تول  يویمواد جامد محلول در زمان برداشت ک د ی

ن و یتـول (باشد یلن در زمان پس از برداشت اثرگذار میات
اگر ) 2006(همکاران  طبق گزارش فنگ و ).2010س، یار

در زمان برداشت کمتـر از   يویمقدار مواد جامد محلول ک
 یدز طول انبارمان يویوه کیباشد، م 10شتر از یا بیشش و 

آن  یشود و عمر انبارمـان ینرم م يدر مدت زمان کوتاهتر
  . ابدییکاهش م

مورد مطالعه  يمارهایدر ت یکیت الکتریمقدار هدا
مـنس  یزیدسـ ) یپخش سطح( 28/5تا ) چالکود( 45/4از 

ت یج نشان داد که مقدار هـدا ینتا یبررس. ر بودیمتغبر متر 
شاهد مار ینسبت به ت یکودده يمارهایدر همه ت یکیالکتر

 تیمقـدار هـدا  . انـد نشـان داده کـاهش   )یپخش سـطح (
ـ م. ک بودن عصـاره اسـت  یاز الکترول یابعت یکیالکتر زان ی

توانند بـر مقـدار   یم ره شدهیونی یآل يدهایز اسین ها وونی
وه یمآب ت یفیت کیوه و در نهایعصاره م یکیت الکتریهدا

) 2005(و همکـاران   يطبق گـزارش اسـتو  . اثرگذار باشد
ته عصاره پرتقـال  یدیش اسیبا افزا یکیت الکتریمقدار هدا

 م ویمستق يز رابطهیق حاضر نیدر تحق. افته استیش یافزا
آن  یکـ یت الکتریاو هـد  يویته آب کیدین اسیب يمعنادار

)53/0=rمشاهده شد) ها آورده نشده است، داده. 

مـورد مطالعـه از    يمارهـا یدر ت ن ثیتـام یودامنه 
ــکودآب( 33/30 ــول+ياری ــپمحل ــا ) یاش ــش ( 13/36ت پخ

-همـان . ر بودیمتغوه تازه یگرم بر صد گرم میلیم) یسطح
در  ن ثیتامیوشود مقدار یه مشاهدم 2 طور که در جدول

پخـش  (شـاهد  مار یمورد مطالعه نسبت به ت يهاماریهمه ت
فقـط در مـورد   ن کـاهش  یاما ا دادهکاهش نشان  )یسطح

ــایت ــطح  يمارهــ ــش ســ ــول+یپخــ ــمحلــ ، یپاشــ
 معنـادار  یپاشـ محلول+ياریو کودآب یپاش محلول+چالکود

ه در همـ  ن ثیتـام یومقـدار   یپاشـ افزودن محلـول  با. بود
ت یوانهطبق گزارش آ .کاهش نشان داد یکودده يمارهایت

 يویوه کیدر م ن ثیتامیودامنه مقدار ) 2003(و همکاران 
 یکی يویک .ر استیگرم بر صد گرم متغیلیم 155تا  25از 

ن ث اسـت و طبـق منـابع موجـود     یتامیو یعیز منابع طبا
ـ اباً دو بریتقر يویث ک نیتامیو مقدار باشـد   یبر مرکبات م

ـ   ).2007ک و همکاران، یسل( ار مقـد  یطبق گزارشـات قبل
متـأثر از مقـدار کـاربرد عناصـر      هوین ث در بافت میتامیو

 وهمکاران یلطبق گزارش . باشدیژه نیتروزن میو به ییغذا
مقدار ویتامین ث در میوه درختانی که مقدار کود ) 2000(

اند بـه دلیـل کـاهش تولیـد     نیتروژن بیشتري دریافت کرده
ي نـده هاي که ماده اولیـه ایجـاد کن  انواعی از کربوهیدرات

  .یابدویتامین ث هستند، کاهش می
  

 فروت در زمان برداشتيویک يوهیدر م یو کم یفیک يهایژگیو یبر برخ یکوددهمختلف  يهااثر روش - 2جدول 

ماده   هاي کوددهیروش
 سفتی  خشک

قابل  اسیدیته
 تیتراسیون

مواد جامدقابل 
 حل

 اچ-پ
هدایت 
 الکتریکی

 ویتامین ث

 بر کیلوگرم  درصد  
زیمنس بر دسی  - درصد  درصد  مترمربع تیسان

  متر
 100گرم بر میلی

  گرم
 13/36 28/5 48/3 17/7 11/1 06/10 04/18 )پخش سطحی(شاهد 

 41/34 57/4 53/3 47/6 10/1 93/9 05/18 چالکود
 15/33 92/4 49/3 10/6 14/1 05/8 23/16 کودآبیاري

 )+پخش سطحی(شاهد 
 پاشی محلول

34/15 07/10 07/1 88/6 56/3 75/4 46/32 

 78/30 25/5 47/3 50/6 22/1 99/6 36/17 پاشی محلول+چالکود
 33/30 00/5 57/3 67/6 09/1 38/7 43/16 پاشی محلول+کودآبیاري

F 87/10 ** 98/13 ** 87/6 ** 98/7 ** 32/1 n.s 34/9 ** 51/3 ** 
LSD 99/0 12/1 06/0 39/0 - 32/0 53/3 

C.V 1/7  2/4  0/2  9/3  7/3  6/8  9/3  مدل  
 **F و هست معنادار درصد 99 احتمال سطح در شده محاسبه :n.s F نیست معنادار درصد 95 احتمال سطح در شده محاسبه  

 .ن چهار تکرار استیانگیهر داده م

  
در هر سه  یلیتکم یپاشج نشان داد که محلولینتا

ش معنادار عملکرد شده، امـا  یمنجر به افزا یروش کودده
 یمورد بررس یفیک يهاشاخص یبر برخ یاثرات نامطلوب
ـ بافـت م  یاز جمله سفت در زمـان   وهیـ ن ث میتـام یوه و وی

 یپاشـ در واقـع بـا کـاربرد محلـول    . داشته اسـت برداشت 
 تشدیداه یگ یشیباشد، رشد رویاوره م يکه حاو یلیتکم

ـ فیدر ک یم کـه نقـش مهمـ   یشده و احتماالً عنصر کلس ت ی
 یشیرو يهاجذب جست کند،یفا میا) یسفت( يویوه کیم
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ـ ان انتقال ایجرشدت و به دنبال آن د شده یجد ن عنصـر  ی
قـات  یتحق از ياریدر بسـ . استافته یوه کاهش یم يسوهب

تـروژن بـر   یانجام شده در گذشته به اثرات سـوء کـاربرد ن  
مختلف اشاره شـده   يهاوهین ث موجود در میتامیمقدار و

ر مطالعـه  دن، یعـالوه بـرا  . )2000و همکـاران،   یل( است
 يویـ ش اندازه و عملکرد درختان کیبا توجه به افزاحاضر 

ن ث یتـام یرسد کاهش وی، به نظر میپاشبا کاربرد محلول
  . ل اثر رقت بوده استیشتر به دلیها بوهیدر م

 یین مقدار عناصر غذایب یهمبستگ يج مطالعهینتا
 یکودده يهاروش يمارهایتحت ت يویوه کیموجود در م
در  يویوه کیم یفیو ک یکم يهاشاخص یبرخمختلف با 

نشـان داد کـه    یج همبستگینتا. آورده شده است 3 جدول
در زمان ون یتراسیته قابل تیدیو اس يویوه کیم یمقدار سفت
ـ  مثبـت و  یب همبستگیترتبهبرداشت  بـا   يمعنـادار  یمنف

با  يمعنادارو مثبت  یمنف یهمبستگب یترتز بهینم و یسلک
ــه کلســ میپتاســ يهــانســبت ــه کلســیم، نیب م و یتــروژن ب

ت ین مقدار هدایچنهم. داشتندم یبه کلس) تروژنین+میپتاس(
بـا   معنـادار مثبـت و   یهمبسـتگ  يویوه کیآب م یکیالکتر

بـا   يمعنادار یمنف یز همبستگیتروژن و نیم و نیمقدار پتاس
کلسـیم یـک   . نشـان داد  يویوه کیم در بافت میمقدار کلس

طور مثبت با ي است که معموالً بهماده معدنی مهم در کیو
عنصـر  ). 2001فرگوسن و بوید، (کیفیت میوه ارتباط دارد 

کلسیم بر رسیدن، تخریب دیواره سلولی و نرم شدن میـوه  
پاچکو و (باشد سازي این میوه اثرگذار میطی دوره ذخیره

کلسیم فرایندهاي داخل و خارج سلولی ). 2008همکاران، 
ر داده و از طریق به حداقل رساندن تأثیر قراتحترا تحت

اکسـید کـربن و   سـازي، تولیـد دي  سرعت تغییر رنگ، نرم
اتیلن، ایجاد قند و کاهش مقـدار اسـیدیته کـل بـر زمـان      

 یمنف يرابطه ).1987کانووي، (باشد رسیدن میوه مؤثر می
بـه  ) تـروژن ین+میپتاسـ (موع و نسبت مج ین مقدار سفتیب

ز گـزارش شـده اسـت    یـ ن نیر محققـ گـ یم توسـط د یکلس
   ).1995همکاران،  و جلیاوینیتا(

نشان داد که مقـدار مـواد    یج همبستگینتا یبررس
م و یبـا مقـدار پتاسـ    يمعنـادار  یجامد محلـول همبسـتگ  

ـ تروژن در بافـت م ین ـ پ). 3جـدول  (دارد  يویـ وه کی و  کی
از کودهـاي   استفاده گزارش کردند که)  2006( همکاران 

ش مقـدار  یسـبب افـزا   بـاال  تروژنیبه خصوص ن ییایمیش
 یمـان کـاهش عمـر انبار  د محلول شده و باعث جام موارد

نسبت در  نیا زانینشاسته م زیدرولیه با در واقع .گرددیم
 و همکاران یل يدر مطالعه .ابدییم شیافزا انبارداري یط
تـروزن مقـدار   یگزارش شده که با کـاربرد کـود ن  ) 2000(
ـ  ين رابطهیا .ابدییموه کاهش ین ث در میتامیو در  یمنف

 . ستین معناداراما  شدهز مشاهده یحاضر ن يمطالعه
  

  
  )=24n( در زمان برداشت فروتيویک يوهیم یو کم یفیهاي ک با برخی ویژگی ییضرایب همبستگی عناصر مختلف غذا - 3جدول 

  ن ثیتامیو  یکیت الکتریهدا  اچ-پ  مواد جامد محلول  ونیتراسیته قابل تیدیاس  یسفت  ییعناصر غذا
- 20/0  میپتاس  28/0  41/0 * 30/0 -  71/0 ** 14/0 -  
/49  میکلس *0 52/0- ** 14/0 -  31/0  81/0- ** 16/0  

- 13/0  تروژنین  24/0  41/0 * 31/0 -  68/0 ** 17/0 -  
-41/0  میم به کلسیپتاس * 44/0 * 21/0  29/0 -  80/0 ** 18/0 -  

-45/0  میتروژن به کلسین * 48/0 * 16/0  32/0 -  81/0 ** 19/0 -  
-42/0  میبه کلس) تروژنین+میپتاس( * 44/0 * 19/0  31/0 -  80/0 ** 18/0 -  
 درصد 95و  99ترتیب معنادار در سطح احتمال  به×و  ××

  
  گیرينتیجه

. شمال کشور است یباغ تاز محصوالی کی يویک
ازمنـد  یو تولید محصول مناسـب، ن  يویپرورش درختان ک

ح یز اعمــال روش صــحیــنــه کــود و نیر بهیکــاربرد مقــاد
ت یریمـد  سـه در مطالعـه حاضـر اثـر    . باشـد یم یکودده
ـ آب دکـو  ، چالکود ویشامل پخش سطح یکودده بـه   ياری

 یبر برخ یپاشا بدون محلولی یلیتکم یپاشهمراه محلول
ـ و ن یفـ یوک یکم يهایژگیو تـروژن،  یز مقـدار عناصـر ن  ی

قـرار گرفتـه    یمـورد بررسـ   يویوه کیم در میم وکلسیپتاس
اد که اثر روش کاربرد کود بر عملکرد، ج نشان دینتا. است

ته قابـل  یدیوه، مقدار مواد جامد قابل حل، اسـ یوزن تک م
م و یتـروژن، پتاسـ  یوه و غلظت نیبافت م یون، سفتیتراسیت

 يمعنـادار در زمـان برداشـت    يویـ وه کیم در بافت میکلس
ـ ترتبهعملکرد ن یکمتر ون یشتری، بیلبه طورک. بود ب در ی

و پخــش  یپاشـ محلـول +ياریــدآبکو یکـودده  يمارهـا یت
ق حاضر نشان داد کـه بـا   یج تحقینتا. مشاهده شد یسطح

ـ یتکم یپاشـ انجام محلول  يش معنـادار یعملکـرد افـزا   یل
 یبرخـ  منجر به کاهش معنـادار  یپاشن محلولیداشته اما ا

ن ث در یتـام یو و یوه از جملـه سـفت  یم یفیک يها یژگیو
ن یتـام یو و یهرچند مقدار سـفت . است شدهزمان برداشت 

ف یـ هم در دامنه مناسب تعر یپاشمحلول يمارهایث در ت
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ن یبنـابرا . ردیگیقرار م ها یژگیون یک از ایهر  يشده برا
ـ ک يهـا باً تمام باغیتقربا توجه به مجهز بودن  شـمال   يوی

ج ینتاز با توجه به یو ن تحت فشار ياریستم آبیکشور به س

بـر   یپاشلمحلو+ياریکودآب یق حاضر، روش کوددهیتحق
   .ت داردیارجح یمورد بررس یکودده يهار روشیسا
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