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 چکیده

ق کوددهی تأمین اي باید از طریاي باالست و براي دستیابی به عملکرد بهینه، این نیاز تغذیهکیوي، درختی با نیاز تغذیه
، چالکود و کودآبیاري بـه  )شاهد(سطحی  هاي مختلف کوددهی شامل پخشتحقیق حاضر با هدف مقایسه روش. گردد

 ترکیب بین ي¬رابطهي کیوي و نیز بررسی پاشی بر غلظت عناصر غذایی در برگ و میوهتنهایی یا در ترکیب با محلول
نتایج نشـان  . گرمسیري اجرا شدهاي نیمهوي پژوهشکده مرکبات و میوهبا عملکرد در باغ کی کیوي میوه و برگ معدنی

پاشی محلول+دار بوده و بیشترین مقدار این ویژگی در روش کوددهی کودآبیاريداد اثر روش کوددهی بر عملکرد معنی
دار  میوه کیوي معنیبراین، اثر روش کوددهی بر غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در برگ و عالوه. مشاهده گردید

پاشی در همه تیمارهاي مورد مطالعه مقدار نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در برگ کیـوي  بوده و نیز با کاربرد محلول
پتاسیم  >ترتیب نیتروژن برگ کیوي بهنظر از روش کوددهی، غلظت عناصر غذایی در مازادبراین، صرف. افزایش یافتند

بررسی نتایج نشـان داد  . فسفر کاهش یافت >کلسیم  >نیتروژن  >فسفر و در میوه کیوي به ترتیب پتاسیم  >کلسیم  >
متـأثر از روش کـوددهی بـود ولـی     ) فسفر، پتاسیم و کلسیم(که نسبت بین غلظت عناصر غذائی در میوه به برگ کیوي 

چنـین، نتـایج همبسـتگی    هم. داري بر نسبت بین غلظت نیتروژن در میوه به برگ کیوي نداشتیروش کوددهی اثر معن
داري با غلظت نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در بـرگ   نشان داد که مقدار عملکرد کیوي در زمان برداشت همبستگی معنی

. ائی در میوه کیوي مشاهده نشـد ي خطی بین عملکرد کیوي و غلظت عناصر غذاین درحالی بود که رابطه. کیوي داشت
مازادبراین، بررسی نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که غلظت پتاسیم در برگ به تنهایی قادر است بخـش اعظـم   

عالوه براین، غلظت پتاسیم در برگ کیوي به همراه غلظت نیتروژن و . تغییرات در عملکرد درختان کیوي را توضیح دهد
 بـه  توجـه  بـا  طـورکلی  به. تواند براي برآورد عملکرد در باغ کیوي مطالعه شده استفاده شوندکلسیم در برگ کیوي می

دار غلظت عناصـر غـذایی در   فشار و افزایش معنی   تحت آبیاري سیستم به کشور شمال کیوي هاي باغ تمام بودن مجهز
 و کرده جویی صرفه ها¬هزینه و زمان در تواند می پاشی محلول+کودآبیاري روش پاشی تکمیلی، برگ پس از انجام محلول

  .گردد درختان کیويو عملکرد  غلظت عناصر غذائی در برگایش افز به منجر نیز

  
   پاشی و عناصر غذاییچالکود، کودآبیاري، محلول پخش سطحی، :کلیديهاي واژه 
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  مقدمه
ـ ک ید جهـان ین با داشتن ده درصد از تولرایا ، يوی

. باشدیدر جهان را دارا م يوید کیرتبه چهارم به لحاظ تول
ر کشت یز سطحهکتار  6430استان مازنداران با دارا بودن 

ن رتبـه بـه   ی، بـاالتر تـن  181000 يد سـاالنه یو تول يویک
ها بـه  ن استانیرا در ب يوید کیرکشت و تولیلحاظ سطح ز

. )1394، يکشـاورز  يآمارنامه( اص داده استخود اختص
  . وارد استی، هايوین رقم کین و بازارپسندتریپر کاربردتر

کیوي به خاطردارا بودن طعم و عطـر مناسـب،   
تـرین   ارزش غذایی و دارویی فراوان، یکی از محبـوب 

ـ  محسـوب هـا در جهـان    میوه طبـق گـزارش   . شـود یم
ادل پـنج  معـ  يوین ث کیتامیمقدار و) 2011(فرگوسن 

شـامل   یعناصر معدن يادیقدار زم يو دارا استلمون 
 و يم، منگنـز، آهـن، رو  یزیـ م، منیم، کلسـ یم، پتاسیسد

ــس  ــانتون(م ــاران،  یس ــیو ه) 2014و همک  یدروکس
باز بدن مـؤثر هسـتند   - دیکه در توازن اس یآل يدهایاس
   .باشدی، م)2015ال و همکاران، یسیپت(

در خـاکی   کیوي یک گیاه پرتوقـع اسـت و بایـد   
. گرددکشت شود که به خوبی مواد مورد نیاز آن تأمین می
کنـد و   این گیاه به خوبی مواد غذایی خاك را جـذب مـی  

عالیـم   عیسـر وجـود آیـد،    چنانچه کمبود مواد غذایی بـه 
دهد، در صورتی کـه در سـایر گیاهـان     کمبود را نشان می

فرگوسن و همکـاران،  (شود  عالیم کمبود سریع ظاهر نمی
ـ تغذ يهایخوردگهمبه). 2003 ـ  ياهی توانـد منجـر بـه    یم

ت یفیک یموارد حت ياریو در بسگردد د یتول يکاهش جد
ـ را تحـت  يسـاز رهیـ ذخ يدوره یوه طیم ر قـرار دهـد   یثأت
مهمتـرین   از در واقـع یکـی  ). 1997ت وهمکـاران،  یاسم(

 ،باشـد کمیت و کیفیت کیـوي مـؤثر مـی    برفاکتورهاي که 
بنــابراین، ). 2015یال و همکــاران، پتیســ(کــوددهی اســت 

هاي خود براي باغداران از کودهاي آلی و شیمیایی در باغ
کاربرد عناصر غذایی . کنندنیل به عملکرد باالتر استفاده می

معموالً منجر به افزایش عملکرد خواهد شد اگرچه کاربرد 
مقادیر زیاد و یا نامتعادل عناصر غذایی اثرات سوء خود را 

براي مثال سطوح نیتروژن بـاال در  . ه خواهد داشتبه همرا
میوه کیـوي بـا افـزایش نـرم شـدن ایـن میـوه طـی دوره         

). 1997جانسون و همکاران، (انبارمانی همراه خواهد بود 
ــم ــدار   ه ــان برداشــت مق ــروژن در زم ــادي نیت ــین، زی چن

پرسـاد و  (دهد پوسیدگی ناشی از بوتریتیس را افزایش می
ه بـراین، در چنـدین مطالعـه عنـوان     عالو). 1991اسپیرز، 

شده است که مقدار عناصـر معـدنی در درختـان میـوه از     
آمودیـو و همکـاران،   (تـأثیر نـوع کـود    جمله کیوي تحت

و روش ) 2014سانتونی و همکـاران،  (، مقدار کود )2007
  . باشدمی) 1993مارش و استاول، (کوددهی 

ـ ه درختـان م یـ ت تغذیریدر مد یکودده شرو وه ی
ـ با یکودده. دارد يادیت زیاهم ـ د ی باشـد کـه    ياونـه گهب

از در یـ ن مـورد ن و در زمـا  به شکل مناسـب  یعناصر غذائ
به هرحال، استفاده نادرست از . اه قرار داده شوندیار گیاخت

ـ ک(مصرف کود را کاهش داده  یتواند کارائیکودها م  یانی
نـونز و  ی؛ کو2001؛ جانسون و همکاران، 1380، یو ملکوت
و دانـگ   1384، یپور و ملکوت؛ سرچشمه2003ن، همکارا

ـ ت تولیبر قابل یو اثرات منف) 2005و همکاران،  د خـاك  ی
موجــود در کودهـا بـــه    یـیــعناصــر غذا  .داشـته باشـد  

 مختلــف، همچـون پخـش در ســطح خـاك،      يها روش
ـ  چالکـود، ـ  یمحلولپاشـ ـ و کودآب یبرگـ ـ در اخت يـاری  اری

ـ  هرچند .شـوندیگذاشـته م اهانیگ کــه   شــود یتالش م
ـ توز کنواخـت یدر تـوده خاك  ییعناصـر غذا شــود،   عی

ـ  غلظـت و سـتین نیدر عمل چن یول در  توانــد یآنهـا م
 مصرف روش انتخـاب .هـر نقطه از خاك متفاوت باشـد

مصــرف   یکـارائ خواهنـد یکـه م یباغدارانـ يبرا کـود،
ــزا ـــا را اف ـــات را  شیکوده ــاز طر(و تلف ـــو، قی  شستش

ـ  دهنــد  کاهــش ) غیـره  و یســطح  روانـاب بــا   اریبسـ
در ). 1395 ،و همکاران یکنگرشاه ياسد(اسـت  ـتیاهم

گزارش شده  در باغ کیوي یک مطالعه سه ساله در نیوزلند
کودآبیـاري مزیتـی از لحـاظ عملکـرد و سـطح       که روش

ه است عناصر غذایی در برگ بر روش کاربرد خاکی نداشت
  . )1993مارش و استاول، (

ن یو انتخـاب بهتـر   يکود يمارهایسه تیمقا يبرا
ـ و مبـرگ   آزمـایش توان از یم یروش کودده کمـک  وه ی

ممکن اسـت  که را  يبرگ، همه فاکتورهاآزمایش . گرفت
ر قـرار  یتأث را تحت ییت استفاده و جذب عناصر غذایقابل
ــده ــن ــر م ــگید، در ب ــارت د. ردی ــه عب ــتالف یب ــر، اخ گ

ه برگ و خـاك  یتوسط تجز تواندیها مخاك يزیحاصلخ
بـرگ  آزمایش . )2012گراس و همکاران، ( مشخص گردد

ـ درختان به و ياهیت تغذیوضعبررسی در  يدیابزار مف ژه ی
م و یتروژن، پتاسـ یل نیمتحرك از قب یدر مورد عناصر غذائ

تجزیـه  . )2006آلـوا و همکـاران،   ( باشدیاز مینعناصر کم
درختـان   ياهیتغذت یوضع ینکه در بررسیبرگ عالوه بر ا

 یو بهبـود کـارائ   يه کـود یباشد، در انجـام توصـ  ید میمف
ــذائ ــن یجــذب عناصــر غ ــدز ی ــ کارآم ــوا و ( باشــدیم آل

در مطالعـاتی ترکیـب معـدنی بـرگ      .)1998وام، یژاراماس
ــم( ــدا و اس ــم1987ت، یبوال ــاران،  ت وی؛ اس ؛ 1987همک

و  2007، تـاراکیوجلو و همکـاران،   1997نو و ولوسو، یکات
ــون، مور ــانتون 2013ت ــاران، یو س ــوه  )2014و همک و می

و گوریناسـتین و همکـاران،    2014سانتونی و همکـاران،  (
کیوي بررسی شده است، اما این نتایج غالباً از یک ) 2009

باشند که این امر ناشـی  ي دیگر متغیر میمطالعه به مطالعه
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از عملیات متنوع کشت و کار شامل بلوغ میوه، بخشـی از  
 .باشدشود و یا عملیات کوددهی میه بررسی میمیوه ک

ـ ، در پرورش درختان مطور که ذکر شدهمان وه و ی
ت یریو مـد  يزید محصـول مناسـب، حفـظ حاصـلخ    یتول

ن یهمچن. برخوردار است ياژهیت ویاز اهم ییعناصر غذا
در  یجامع يسندگان تاکنون مطالعهیبر اساس اطالعات نو

بـر مقـدار عناصـر     یمختلـف کـودده   يهامورد اثر روش
. انجام نشـده اسـت   ایراندر  يویوه کیم در برگ و ییغذا

هـاي  بنابراین تحقیق حاضر بـا هـدف بررسـی اثـر شـیوه     
پاشی تکمیلی بر غلظت مختلف کوددهی با و بدون محلول

عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در بـرگ و  
بـرگ   بـه میـوه  میوه کیوي و نسبت بین عناصر غذائی در 

کـوددهی و نیـز بررسـی     مختلـف  هـاي ¬کیوي در روش
 همبستگی بین عملکرد با غلظت عناصر غذائی در بـرگ و 

هـاي   میوه کیوي در باغی در پژوهشکده مرکبـات و میـوه  
  . رامسر اجرا شد -نیمه گرمسیري کشور

  کارروش
 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 هفت با تصادفی کامل هاي بلوك

 يهادر سال يریگرمس مهین يها وهیپژوهشکده مرکبات و م
ـ عنـوان  هر درخت بـه ( اجرا شد 1394-1392 حـد  ک وای

ــه شــد یشــیآزما ــات و . )در نظــر گرفت پژوهشــکده مرکب
 رشـته  شمالی هاي دامنه درکشور  يریمه گرمسین يها وهیم

 درجـه  56/54 جغرافیایی طول در رامسر شهر در البرز کوه
 شده واقع شمالی درجه 50/40 جغرافیایی عرض و شرقی
 يریگرمسـ  مهین يهوا و آب يدارا رامسر شهرستان. است
 نوسـان  در درصـد  100 تا 55 نیب آن ینسب رطوبت بوده،

 وسیسـ یسل درجـه  36 تا کی نیب حرارت درجه. باشد یم
 کـه  اسـت  سال در میلیمتر 1200 آن یبارندگ میزان. است

ـ  اردیبهشت تا شهریور از عمدتاً  يهـا  مـاه  در و بـارد  یم
. اسـت  یبارنـدگ  از بیشتر تبخیر میزان مرداد و تیر، خرداد

ـ آبق حاضـر،  یدر تحق کروجـت بـا   یبـا اسـتفاده از م   ياری
ـ آب .گردیدقه انجام یتر در دقیل 5/1ه آب یسرعت تخل  ياری

لوپاسکال انجام یک 40 ومتر بهیدن مکش تانسیبر اساس رس
در هر نوبـت آبیـاري حجـم آب بـراي هـر درخـت        .شد

  .لیتر بود 100حدوداً 
ش و اعمـال  یقبل از شـروع آزمـا   1392در بهمن 

انداز درختـان  سایهخاك از ه یاولنمونه  یکودده يمارهایت
و از  انمتري از تنه درختـ سانتی 50-60فاصله کیوي و از 

 یو برخـ  يآورجمع يمتریتسان 30-60و  0-30 هايعمق

ش یخـاك محـل آزمـا    ییایمیو شـ  یکیزیف يها یژگیواز 
 در خـاك  هـاي  نمونـه  اچ -پ. )1 جـدول ( دیـ ن گردییتع

 قابلیـت  ،)1996 تومـاس، ( خاك به محلول 1 به 2 عصاره
 به 2 نسبت با شده صاف هاي عصاره در الکتریکی هدایت

 معـادل  کلسـیم  کربنات ،)1996 رودز،( خاك به محلول 1
 یک کلریدریک اسید با برگشتی تیتراسیون روش به خاك
 آلـی  کـربن  درصـد  ،)1996 اسـپارکز،  و لوپرت( نرمال

ــه خــاك  ســامرز، و نلســون( تــر اکسیداســیون روش ب
 باودر، و جی( هیدرومتر روش به خاك بافت و )1996
برمنـر،  ( تروژن کلین مقدار نیچنهم .شد تعیین) 1986
و ) 1984اولسن و سـامرز،  (، فسفر قابل استفاده )1996
ــ ــتفاده  میپتاس ــل اس ــپارکس، (قاب ) 1996هلمــک و اس

و  1392ســپس در اســفندماه ســال . شــد يریــگانــدازه
   .دندیگرداعمال  یکودده يمارهایت 1393

 -1 شـامل  یکودده روش هفتاضر ق حیقدر تح
 کـود  روش بـه  کـود  کـاربرد  – 2 )شـاهد (سطحی  پخش
 کود کاربرد – 4، چالکود روش به کود کاربرد –3 ،آبیاري

 تلفیقـی  روش بـه  کـود  کاربرد -5، یپاش محلول روش به
 روش بـه  کـود  کـاربرد  –6پاشی،  محلول و سطحی پخش
 بـه  کـود  ردکـارب  –7 پاشـی و  محلول و کودآبیاري تلفیقی
 کود زانیم. انجام شد پاشی محلول و چالکود تلفیقی روش

مقـدار   و ثابـت  یکـودده  يمارهایت يبرا درخت هر يبرا
و توسـط محققـان    بر اساس نتایج آزمـون خـاك   يکودها

نظور منیبد. بخش خاك و آب این پژوهشکده توصیه شد
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  ي، براياریآب
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 بق بـا روش  مطـا  کی

  .ستفاده شداکاربرد کود 
ـ الزم به ذکر است که در روش کودآب کودهـا   ياری

ــه  10در  ــه  15(مرحل ــروردروز از  15روز ب ــا یف اول ن ت
براي . به درختان داده شدند ياریبه همراه آب آب) وریشهر

 یپاشمار محلولیز تیو نپاشی در تیمارهاي تلفیقی محلول
ــائ ــه تنه ــا غلظــت ، یب ــار در ســال  4ر هــزار د 5اوره ب ب

ــر ( ــرداد و تی ــت، خ ــروردین، اردیبهش ــوم ؛ و دي)ف آمونی
فسفات، کلرید پتاسیم و سولفات منیزیم هر یک با غلظت 

روي بـرگ  ) اردیبهشـت و تیـر  (بار در سـال   2در هزار  5
از بـرگ در   يبـردار نمونـه  .درختان کیوي اسـپري شـدند  

 يهـا  افتـه شـاخه  یتوسـعه   يهـا  از برگ 94مرداد ماه سال 
ـ  نیبد. کساله بارده انجام شدی  از بعـد  بـرگ  نیمنظور دوم
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، یسـ یو رئ يمـراد (د یگرد انتخاب دمبرگ وه بایم نیآخر
عـدد بـرگ    20الزم به ذکراست در مجموع تعداد ). 1395

. شد يبردارنمونه) تکرار(هر درخت  یاز چهار جهت اصل
 48 مـدت  به و شسته مقطر آب با برداشت شده يهابرگ

سپس،  .شدند خشک سلسیوس درجه 70 دماي رد ساعت
بـا اسـتفاده از    يویـ هاي آون خشـک شـده بـرگ ک   نمونه

هـاي  مقـدار نیتـروژن در نمونـه   . آسیاب برقی پودر شدند
چنـین،  هـم . گیـري شـد  پودر شده با روش کجلدال اندازه

 و تخریـب  خشـک  خاکستر روش به پودر شده هاي نمونه
 هضـم  هـاي  نمونه در فسفر، پتاسیم و کلسیم موجود مقدار
 روش بــه کلســیم). 1998 کــالرا،( شــد تعیــین شــده

و فسـفر بـه    فتـومتر  فلیم دستگاه با کمپلکسومتري، پتاسیم
 مقـدار  نهایـت  در. گیـري شـدند   اندازه یسنجروش رنگ

 100 در گـرم (درصد  حسب برگ بر در معدنی عنصرهاي
 دنیرسـ  از پـس ن، یچنـ هم .شد محاسبه) خشک ماده گرم

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

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

مقدار نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسـیم در  براي هر تیمار، 
  ).1395مرادي و همکاران، (گیري شدند ها اندازهمیوه

عناصـر  بـر مقـدار    یروش کـودده اثـر   تیدر نها
وه بـه  ین مقدار عنصر در می، نسبت بيویدر برگ ک یمعدن

ـ توسط تجزیه واریانس  يویز بر عملکرد کیبرگ، و ن  کی
ــه  ــت طرف ــرار گرف ــنجش ق ــورد س ــی. م ــودن دار¬معن  ب
 دار¬معنـی  اختالفـات  حـداقل  آزمـون  توسط ها¬تفاوت

)LSD ( سـپس،  . درصد بررسی شـد  5و در سطح احتمال
وه یدر برگ و م ییمقدار عنصر غذابین  رسونیپ همبستگی

ون گام به یاز آزمون رگرس .بررسی شدند عملکردمقدار با 
ـ گام جهت برآورد عملکرد درختان ک توسـط عناصـر    يوی

در نهایت، جهت تعیین اثرات مسـتقیم   .استفاده شد یغذائ
یک از صفات وارد شده به مدل عملکـرد  و غیرمستقیم هر

کمـک   ايدرختان کیوي از روش  تجزیـه علیـت مرحلـه   
 5کلیه آنالیزهاي همبستگی در سـطح احتمـال   . گرفته شد

  .شد انجام 10 استاتیستیکا افزار¬درصد و با استفاده از نرم
 ج و بحثینتا

 ه خاك مورد مطالعـه یاول يهایژگیو یج بررسینتا
ر یـ غ یخـاک  یکه خاك مـورد بررسـ   نشان داد )1جدول (

م معادل یبا مقدار کربنات کلس یرسلوم بافت  يداراشور، 
ـ یو پتاسـ  تروژن کـل، فسـفر  ین مقدار. باشدیم 1%< ل م قاب

ـ ترت استفاده در خاك مورد مطالعه بـه   116و  41، 65/0 بی
  . بود لوگرمیک بر گرم یلیم

  
  مطالعه هاي فیزیکی و شیمیایی خاك باغ مورد ویژگی - 1جدول 

 عمق خاك
  

واکنش 
  خاك
  

  هدایت الکتریکی  
    

 کربن

  آلی
  

کربنات 
کلسیم 
  معادل

  رس
  

  سیلت
  

نیتروژن 
 فسفر    کل 

  
 پتاسیم

  

  

میکروموس بر     -  متر سانتی
  مترسانتی

میلی گرم بر         درصد      
  کیلوگرم

  

30-0 6/7   185    9/1  >1  31 43  65/0    41  116    
60-30 4/7   200    7/1  >1  35  43  16/0    83  94    

 
 بـر  یکـودده روش  نوع اثر واریانس تجزیه نتایج

تـروژن،  یشـامل ن  ییلظت عناصر غذاغمیانگین عملکرد و 
 يمارهـا یتحـت ت در بـرگ کیـوي   م یکلسـ  ،میپتاسفسفر، 
 تجزیـه  نتـایج . اسـت  شده آورده 2 جدول در شده مطالعه

عملکـرد و   بـر  یکـودده وش ر نوع اثر داد نشان واریانس
الزم به ). 2جدول ( بود دار یمعن يویبرگ ک یب معدنیترک

در برگ  یذکر است که در مقاله حاضر مقدار عناصر غذائ
ــا دامنــه کفا يویــک ــب ت عناصــر گــزارش شــده توســط ی

  .اندسه شدهیمقا) 2007(وجلو و همکاران یتاراک
ـ ترتبـه مقـدار نیتـروژن   ن یشتریو بن یکمتر در ب ی

ـ ) درصد 70/3( شاهدمار یت درختانبرگ  رگ درختـان  و ب
مشـاهده  ، )درصـد  40/4( یپاشـ محلـول +ياریمار کودآبیت

سه یدر مقا شاهد يمار کودیتدر  برگ تروژنیر نیمقاد .شد
ـ  یر تیبا سا ـ  يداریمارها کمتر بود هرچند تفـاوت معن ن یب

چـالکود،   يمارهـا یتبا  شاهد ماریبرگ تتروژن در یمقدار ن
ظـت  غل. )2 جـدول ( افت نشدی یپاشو محلول ياریکودآب

ـ تـروژن در بـرگ در ختــان ک  ین  يمارهــایت يدر همـه  يوی
گزارش شده در  یبحرانشتر از دامنه یمطالعه ب مورد يکود

ج ینتـا  یبررس. بود) 2007(وجلو و همکاران یتاراک يمقاله
مـورد   يویـ درختان ک در برگ دامنه درصد فسفرنشان داد 

ـ بآکود( 19/0تا ) چالکود( 15/0از  مطالعه -محلـول +ياری
 ي¬در همـه  فسـفر مقـدار  ). 2جـدول  (ر بـود  یمتغ) یپاش

از تیمار  شتریب چالکود روش استثناب مطالعه مورد تیمارهاي
 شـاهد  یمـار کـودده  یمقدار فسفر در تهرچند  .بود شاهد
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ـ بـا مقـدار ا   يداریتفاوت معن  يمارهـا ین شـاخص در ت ی
در بـرگ  غلظت فسـفر  . نداشت یپاشو محلول ياریبآکود

ـ ، چالکود، کـود آب شاهد يودک يمارهایدر ت يویک و  ياری
، یپاشـ محلـول +شـاهد  يمارهـا یو در تکمتر  یپاشمحلول

در  یپاشــمحلــول+ياریــو کودآب یپاشــمحلــول+چــالکود
ـ ا يزارش شده بـرا گ یبحراندامنه  محدوده ن عنصـر در  ی
در حالی که بـه  . باشدیم) درصد 18/0-25/0( يویبرگ ک

ي حاضـر  عـه رسد نرخ کاربرد کـود فسـفر در مطال  نظر می
دهد کـه در  کافی بوده است، اما نتایج آنالیز برگ نشان می

ــاهد، چالکود،کود ــولآتیمارهــاي ش ــاري و محل ــی، بی پاش
  . استدر محدوده کمبود اي فسفر هنوز وضعیت تغذیه

بنـدي  تواند احتماالً به دلیل زماندلیل امر فوق می
ي اهـ  نامناسب کاربرد کـود فسـفر و یـا حساسـیت بافـت     

. باشـد به کمبود فسـفر  برداري شده براي آنالیز برگ نمونه
ـ  1طور که در جدول همان دامنـه مقـدار   شـود  یمشاهده م

از  مـورد مطالعـه   يمارهـا یتحـت ت  يویبرگ کپتاسیم در 
مــار یتدرصـد در   10/4تـا   شــاهد درصـد در تیمـار   57/2

م در همـه  یمقدار پتاسـ . پاشی متغیر بودمحلول+ياریکودآب
ش نشان یافزا شاهددر مقایسه با تیمار  یکودده يتیمارها

ـ یداده، اما این افزا . دار نبـود  یش در تیمارهاي چالکود معن
دامنـه حـد   ) 2007(وجلو و همکـاران  یتاراکطبق گزارش 

ـ  0/2تـا   6/1ن یب يویم در برگ کیپتاس یبحران . باشـد یم

در  يویم در برگ کیتاسج نشان داد که غلظت پینتا یبررس
شـتر از دامنـه   یمـورد مطالعـه ب   یوددهکـ  يمارهایت يهمه

دامنه مقدار . باشدین عنصر میا يگزارش شده برا یبحران
مـار  یت( 36/3تـا  ) شـاهد ( 47/2کیـوي از   برگکلسیم در 

نتـایج نشـان داد مقـدار    . درصد متغیـر بـود  ) یپاشمحلول
سـه بـا   یي تیمارهـاي مـورد مطالعـه در مقا   کلسیم در همه

 يرش شـده بـرا  گـزا  یبحراننه دام. شتر بودیب شاهدتیمار 
ـ  3تا  5/2از  يویم در برگ کیعنصر کلس باشـد  یدرصد م

ــاراک( ــارانیت ــان). 2007، وجلو و همک ــه در هم طورک
م در برگ همـه  یشود، غلظت کلسیم مشاهده 1جدول 

در پاشـی  اسـتثناء تیمـار محلـول    با یکودده يمارهایت
 .ن عنصـر قـرار دارد  یا يگزارش شده برا یبحراندامنه 
 یب معدنیگر، ترکیاهان دیاز گ يارین، مشابه بسیبنابرا

ـ تغ یر روش کـودده ییتواند با تغیز مین يویبرگ ک ر یی
همکـاران،   نون وی؛ کو2001جانسون و همکاران، (کند 

ــگ و2003 ــاران،  ؛ دان ــون،  2005همک  .)2013و مورت
 یپاشگزارش کرد که در روش محلول) 2013(تون رمو

درختـان   یشیکود، رشد رو یاکسه با کاربرد خیدر مقا
کمتر اسـت،   يویتروژن در برگ کیز غلظت نیو ن يویک

نسبت به کـاربرد   ین روش کوددهیوه در ایاما اندازه م
 .باشدیکود بزرگتر م یخاک

  
  هاي مختلف کوددهی بر عملکرد، مقدار عناصر غذایی در برگ درختان کیوياثر روش - 2جدول 

  ر عناصر معدنی در برگمقدا  عملکرد  هاي کوددهیروش
  فسفر  نیتروژن  کلسیم  پتاسیم      
      درصد      کیلوگرم بر درخت  

57/2  44  )پخش سطحی(شاهد   47/2  70/3  16/0  
74/2  48 چالکود  66/2  80/3  15/0  

16/3  51 کودآبیاري  69/2  90/3  17/0  
60/3  62  یپاشمحلول  36/3  95/3  17/0  
74/3  76 پاشی محلول+شاهد  03/3  20/4  18/0  

45/3  70 پاشی محلول+چالکود  72/2  30/4  18/0  
10/4  76 پاشی محلول+کودآبیاري  93/2  40/4  19/0  

34/3  61 نیانگیم  83/2  04/4  17/0  
F 44/5 **  02/24 ** 74/21 ** 06/8 ** 93/8 ** 

LSD 22/17    33/0  19/0  25/0  01/0  
C.V (%) 22    7/6  5/4  1/4  2/4  

** :F هر داده میانگین چهار تکرار است .است دار یمعن درصد 99 احتمال سطح در شده محاسبه. 
  

پاشی د محلولبررسی نتایج نشان داد که با کاربر
، چالکود و شاهد یدر سه روش کوددهتکمیلی 

 برگدر  میو کلس پتاسیم ،، فسفرنمقدار نیتروژ ياریکودآب
یافته است  شیافزادرختان کیوي تحت تیمارهاي مختلف 

  اشی ـپلولـکه در روش محـه به اینـوجـا تـب). 2دول ـج(

  
کود اوره با غلطت پنج در هزار چهار بار و کود  تکمیلی

با غلظت پنج در هزار دو بار در و فسفر پتاسیم  يحاو
شده افزایش غلظت  یپاشمحلولدرختان  تاجسال بر 

هاي در روش هابرگو پتاسیم در  ، فسفرنیتروژن
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ن، یبراعالوه. ور از انتظار نیستپاشی دمحلول+کوددهی
پاشی کیوي متأثر از محلول يهامقدار کلسیم در برگ

پاشی تکمیلی که حاوي با کاربرد محلول. تکمیلی بود
باشد، رشد رویشی گیاه تهیج می مین، فسفر، پتاستروژین

نتایج آورده نشده ( افتهیش یها افزاسطح برگ شده و
- یژگیآن متأثر از وجذب احتماالً عنصر کلسیم که  ،)است

، باشدیرگذار بر مقدار تعرق از برگ درختان میثتأ يها
ها در برگگشته و غلظت این عنصر  هابرگجذب 

گزارش کرد که با ) 2013( تونرمو .یافته استش یافزا
وش کاربرد کود در خاك، ردر  یلیتکم یپاشانجام محلول

  . افته استیش یتروژن در برگ افزایغلظت ن
ر عملکرد درختان کیوي تحت تیمارهاي مقدا

 76تا ) پخش سطحی( 44اعمال شده از 
براي هر در هر درخت کیلوگرم ) پاشیمحلول+کودآبیاري(

نتایج نشان داد مقدار عملکرد ). 2جدول (تیمارمتغیر بود 
بود اما این  شاهددرختان در همه تیمارها بیشتر از تیمار 

+ کودآبیاري، یپاشلمحلوافزایش فقط در مورد تیمارهاي 
پاشی و  محلول+ پاشی، پخش سطحیمحلول
- با بکار بردن محلول. دار بود پاشی معنیمحلول+چالکود

پاشی، مقدار عملکرد در همه تیمارهاي مورد مطالعه 
رسد برتري یا عدم به نظر می. دار نشان داد افزایش معنی

بر روش پخش سطحی  و چالکود کودآبیاريروش  برتري
طبق . بستگی داردها  پراکنش ریشه تا حد زیادي به احتماالً

درخت کیوي در یک هاي  ریشه) 1985(گزارش گریوز 
و از جهت افقی  کردهمتري نفوذ  4تا عمق  تواندخاك می

طبق گزارش این محقق . یابدمتر گسترش  4هم بیش از 
دانسیته ریشه درختان کیوي متفاوت از بسیاري از درختان 

ي بنابراین، احتماالً سیستم ریشه گسترده .باشدمیوه می
ي درخت کیوي یکی از دالیل احتمالی عدم مشاهده

هاي بین عملکرد در ختان کیوي در روش دار یمعنتفاوت 
در . باشدکوددهی پخش سطحی، چالکود و کودآبیاري می

) 1993(ي سه ساله در نیوزلند مارش و استاول مطالعه
گزارش کردند که عملکرد و غلظت عناصر غذایی در برگ 

هاي کوددهی کودآبیاري و پخش درختان کیوي در روش
عالوه بر این، در این  .ي نداشتنددار یمعنسطحی تفاوت 

مطالعه روش کودآبیاري مزیتی بر روش پخش سطحی از 
   .هاي کیفی میوه نشان ندادنظر شاخص

بررسی نتایج نشان داد که از نظر عملکرد از 
هاي کوددهی مورد بررسی، روش بین روش

هاي کوددهی پاشی بر سایر روشمحلول+ کودآبیاري
رفن این موضوع که ویژه با در نظر گبه. ارجحیت دارد

هاي کیوي شمال کشور به سیستم ي باغتقریباً همه
آبیاري تحت فشار میکروجت مجهز هستند، اما 
علیرغم این موضوع روش مرسوم کوددهی در این 

  .باشد ش پخش سطحی میها روباغ
دامنه مقدار عناصر غذائی در برگ کیوي در 

 ي حاضر مشابه مقادیر گزارش شده در دیگرمطالعه
 ت وی؛ اسم1987ت، یبوالدا و اسم(باشد ها میپژوهش

نو و یکات؛ 1995س و همکاران، یولم؛ 1987همکاران، 
و  2007، تاراکیوجلو و همکاران، 1997ولوسو، 

در  یمقدار عناصر غذائ). 2014وهمکاران، یسانتون
در  یمورد بررس يکود يمارهایتحت ت يویک يوهیم

) 1395(همکاران  و يمراد يق حاضر در مقالهیتحق
نتایج بررسی غلظت عناصر غذایی . گزارش شده اند

هاي کودهی ي روشکه در همهوه کیوي نشان دادیدر م
وه کیوي یعناصر غذایی در ممورد مطالعه مقدار 

کلسیم کاهش  >فسفر  >تروژن ین >م یترتیب پتاس به
دامنه غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم . )3جدول ( یافت

ي حاضر به مقادیر در مطالعه يویک وهیو کلسیم م
سانتونی (گزارش شده در دیگر مطالعات نزدیک است 

 ). 2009و گوریناستین و همکاران،  2014و همکاران، 

  
  يویک يوهیدر برگ و م ین مقدار عناصر غذائیانگیم -3جدول 

  میکلس  میپتاس  فسفر  تروژنین    

  برگ
70/3- 40/4  دامنه  19/0 -15/0  10/4 -57/2  36/3 -47/2  

04/4  نیانگیم  17/0  34/3  83/2  
            

  12/0- 37/0  82/1- 21/2  10/0- 15/0  28/1- 46/1  دامنه  وهیم
  31/0  96/1  13/0  43/1  نیانگیم

 
ـ    یاثـر ت  4در جدول  ن مقـدار  یمارهـا بـر نسـبت ب

ـ در م) میم و کلسـ یتروژن، فسفر، پتاسین( یعناصر غذائ وه ی
نشـان داده شـده   متنـاظر در بـرگ    یائبه مقدار عناصر غذ

شـود اثـر   یجدول مشـاهده مـ  ن یاطور که در همان. است
ها در مورد فسـفر،  ن نسبتیبر مقدار ا یکوددههاي روش
تـروژن  ینسبت ن. دار بودیم مورد مطالعه معنیم و کلسیپتاس



 479/  1396/  4شماره /  31جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

ـ   یدر م  یمختلـف کـودده   يهـا ن روشیوه بـه بـرگ در ب
ن، تـروژ یوه به بـرگ ن ین نسبت میانگیمقدار م .ک بودینزد

و  62/0، 75/0، 35/0ب یـ م بـه ترت یم و کلسـ یفسفر، پتاسـ 
وه بـه بـرگ   ین مقدار نسبت میکمتر). 4جدول (بود  10/0

ن مقـدار در مـورد   یشتریو ب) 10/0(م یدر مورد عنصر کلس
در حـال رشـد    يهاوهیم .مشاهده شد) 75/0(عنصر فسفر 

 يهـا ن بـرگ تروژین و میپتاسفسفر، ت یبر وضع يادیزاثر 
ـ وه داریـ ک بـه م یدنز يهاه برگژیوبه يویک در مـورد  . دن

از عناصـر موجـود در    یم، مقدار کمـ یمانند کلس يعناصر
ـ کنـد کـه دل  یوه حرکت مـ یبرگ به سمت م ل امـر فـوق   ی

 يوه برایکم م يز تقاضایاه و نیصر در گن عنیتحرك کم ا
ت و همکـاران  یاسـم طبـق گـزارش   . باشـد ین عنصر میا
ــاهش ) 1987( ــپت يدرصـــد 21-37کـ  16-22م و یاسـ

 يبعـد از مرحلـه   يویتروژن در برگ درختان کین يدرصد

ـ نتواند حـداقل  یوه میل میتشک  يهـا وهیـ درصـد م  40از ی
  .دین نمایرا تأم باغک یدر  يویک

مارهـا بـا انجـام    یعناصر در اکثر ت يدر مورد همه
وه به بـرگ کـاهش   یمقدار نسبت عنصر در م یپاشمحلول

 يتروژن در همـه یدر مورد ن ن کاهشینشان داده هرچند ا
ـ یم در تیمارها و در مورد پتاسیت  دار نبـود یمار چالکود معن
-ر محلـول ین معنا است که تأثیجه فوق بدینت .)4جدول (

م در بـرگ  یکلسـ  م ویپتاس ش غلظت فسفر،یبر افزا یپاش
ـ ک يوهیـ شـتر از م یب يویک  يهدر مطالعـ . بـوده اسـت   يوی

ــول ــر محل ــحاض ــیتکم یپاش ــار یل ــه و در  در چه مرحل
. فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ماه انجام شـده اسـت  

-محلول يشتر مشاهده شدهیر بید تأثرسینظر من بهیبنابرا
 يویوه کینسبت به م يویبر غلظت عناصر در برگ ک یپاش

  .ستیدور از انتظار ن
  

  به  وهین مقدار عنصر غذایی در میهاي مختلف کوددهی بر نسبت باثر روش - 4جدول 
  برگ درختان کیوي

  ماریت نتروژین فسفر میپتاس میکلس
  )یپخش سطح(شاهد  39/0 87/0 86/0 09/0
 چالکود 34/0 96/0 67/0 15/0
 کودآبیاري 34/0 88/0 60/0 12/0
  یپاشمحلول 36/0 60/0 55/0 06/0
 پاشی محلول+شاهد 33/0 70/0 55/0 12/0
 یپاش محلول+چالکود 33/0 67/0 64/0 06/0
 پاشی محلول+کودآبیاري 32/0 61/0 51/0 09/0
 نیانگیم  35/0  75/0  62/0  10/0

01/29 ** 29/25 ** 72/15 ** 32/3 N.S F 
02/0  07/0  10/0  -  LSD 
3/13  6/7  7/8  4/7  C.V 

** ,N.S :ترتیب بهF دار نیست و درصد معنی 95 احتمال سطح در شده محاسبهF شده محاسبه  
  .هر داده میانگین چهار تکرار است .است دار معنی درصد 99احتمال  سطح در

 
ـ  4ج جـدول  یبر اساس نتـا ، یکل طوربه تـوان  یم

 يگـروه اول عناصـر  . م کـرد یگـروه تقسـ   عناصر را به دو
، اثـر  يکـود  يمارهـا یاز ت يا تعدادیهستند که در همه و 

ا کـاهش غلظـت عنصـر    یش و یبر مقدار افزا يمار کودیت
ـ ا. زدیک نیستن وهیم ومربوطه در برگ  ن گـروه شـامل   ی

 ج بـاال یبـا توجـه بـه نتـا    . باشدیم میم و کلسیفسفر، پتاس
ــورد عناصــر غــذائ، )4جــدول ( م و یپتاســ ،فســفر یدر م

 يویک يوهیبرگ و مدر  یشدت پاسخ عناصر غذائم، یکلس
ن یبنابرا. باشدیمتفاوت م یکودده يهاک از روشیبه هر 

هـا مـنعکس   ر برگم دیم و کلسیغلظت عناصر فسفر، پتاس
ـ ک يوهیـ غلظت عناصر در م يکننده ز یآنـال  و سـت ین يوی

ـ له مفین عناصر تنها وسـ یبرگ در مورد ا ص ید در تشـخ ی
  گروه دوم شامل . باشدیت عناصر میا سمیکمبود و 

  
پاسخ مقدار وه یاست که هم در برگ و هم در م ياصرـعن

 دهنـد یمـ نشان  يکود يمارهایت هر یک ازبه  یمشابه
. باشـد یتـروژن مـ  ین گروه شامل عنصر نیا. )4ل جدو(
تـروژن در بـرگ   یدهـد کـه مقـدار ن   یجه نشان مین نتیا
 يویـ وه کیـ ن در متـروژ یبرآورد مقـدار ن  يتواند برایم

ن تـروژ یز بـرگ ن ین با توجه به آنالیبنابرا. استفاده گردد
ـ ک يهاتروژن به باغین يتوان مقدار ورودیم را بـه   يوی

ـ منظور بهبود ترک ات ی، عملکـرد و خصوصـ  یمعـدن  بی
   .دیوه بهبود بخشیم یفیک

عملکرد با مقدار عناصر در بـرگ   یمقدار همبستگ
طـور  همـان . ورده شده استآ 5 در جدول يویک يوهیو م

شود، مقدار عملکرد با مقدار ین جدول مشاهده میکه در ا
ـ عناصر در برگ ک ـ  یمیارتبـاط مسـتق   يوی ـ  یدارد ول ن یب
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ـ کوه یـ اصر در معملکرد با مقدار عن  یخطـ  يارابطـه  يوی
 یبا توجه بـه همبسـتگ   ن،یهمچن. مشاهده نشد يداریمعن
تـروژن و  یم، نیپتاسـ ( یمقدار عناصر غذائکه  يدار¬یمعن

داشـتند، بـه نظـر     در بـرگ بـا عملکـرد   ) م و فسـفر یکلس
 يویعملکرد کدر برآورد  توانند¬یم عناصر نیا رسد¬یم

  .مناسب باشند
  
  

  )n=28(ي ویوه کیم غلظت عناصر در برگ و عملکرد با نیب یبستگهم بیضرا - 4جدول 
  میکلس  میپتاس  فسفر  تروژنین  

65/0 برگ ** 55/0 ** 68/0 ** 42/0 * 
19/0  وهیم  - 05/0  21/0  - 25/0  
  درصد 99و  95دار در سطح احتمال  یب معنیترتبه **و* 
  
  

در  یورد عملکرد بر اساس غلظت عناصر غذائآبر
ه یتجزن یبنابرا. کندیل میرا تسه يه کودیتوصم ، انجابرگ

مشـخص نمـودن    يون گام بـه گـام چندگانـه بـرا    یرگرس
در بـرآورد عملکـرد    یت غلظت عناصر غـذائ یب اهمیترت

چند گانـه گـام بـه گـام      ونیرگرس هیتجزج ینتا. انجام شد
 يویمقدار عناصر در برگ کاز  یبعنوان تابععملکرد  يبرا

 5همـانطور کـه در جـدول     .آورده شده است 5در جدول 
 46قـادر اسـت    ییم به تنهـا یشود غلظت پتاسیمشاهده م

ـ  يویـ رات عملکرد کییدرصد تغ ـ یبشیرا پ بـا  . کنـد  ین
ب مقـدار  یترتم به معادله بهین و کلستروژیاضافه شدن ن

طـور  همان. افزوده شدن هفت و سه درصد ییب تبیضر
 نیـی فسفر برگ نقـش تع  ،شودیکه در معادله مشاهده م

ــابرا در مقــدار عملکــرد نداشــته و ياکننــده وارد ن یبن
 .معادله نشده است

  

  
  

  رگرسیون گام به گام و ضریب تبیین عملکرد کیوي و غلظت عناصر غذائی در برگ کیوي - 4جدول 
F گام به گام ونیمعادله رگرس نییتب بیرض 
4/22 ** 46/0   عملکرد=-84/6+31/20×میپتاس 
3/14 ** 53/0   عملکرد= -6/71+22/13×میپتاس+96/21×تروژنین 
3/10 ** 56/0   عملکرد= -08/124+27/5×میپتاس+32/31×تروژنین+55/14×میکلس 

 باشدمی درصد 99و  95دار در سطح احتمال  یب معنیترتبهمدل  F **و* 

  
  

خود کـه   يدر مطالعه) 1999(س و همکاران یولم
دند یسجه رین نتیونان انجام دادند به ایب از یدر باغات س

ن کننـده در  یـی در برگ نقـش تع  يم و رویپتاسغلظت که 
ن، طبـق  یعـالوه بـرا  . ب داردیبرآورد عملکرد درختان سـ 

م در ی، غلظـت پتاسـ  )2002(ز و همکاران یوتیگزارش آلمال
اه یـ ن گیدر برآورد عملکرد ا ینقش اصل یفرنگبرگ توت

ـ در درختـان ک . کندیفا میرا ا م، ی، کلسـ ي، غلظـت رو يوی
در برآورد عملکرد درختان  یم نقش بسزائیپتاس و تروزنین
  ). 1995س و همکاران، یولم(دارد  يویک

منظور بررسی روابط درونـی بـین صـفات وارد    به
شده به مدل عملکرد در رگرسیون گـام بـه گـام و تعیـین     
سهم اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم هـر یـک از آنهـا بـر        

یسـتم  عملکرد کیوي از روش تجزیه علیـت بـر مبنـاي س   
بـر اسـاس ترتیـب اهمیـت     . علت و معلول اسـتفاده شـد  

صفات و نیز رگرسیون گام بـه گـام، غلظـت سـه عنصـر      
غذائی در برگ انتخاب و مورد تجزیه علیت قرار گرفتنـد  

تجزیه ضرایب مسیر بـراي صـفات مـؤثر بـر      ).6جدول (
بـه   عملکرد درختان کیوي نشان داد کـه غلظـت نیتـروژن   

بـا  و  داده تـأثیر قـرار   ي را تحتیوطور مستقیم عملکرد ک
بـر عملکـرد درختـان کیـوي را      بیشترین اثر مستقیم51/0

بیشترین اثر غیر مستقیم این عناصر بـر  ). 6جدول ( داشت
عملکرد مربوط به عنصر پتاسیم بود که این عنصر از طریق 

بر عملکـرد  و کلسیم قرار دادن غلظت نیتروژن  تأثیرتحت
 . کیوي تأثیرگذار بود
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 اي براي عملکرد کیوي و صفات وارد شده به مدل تجزیه علیت مرحله - 6جدول 
  هاي مختلف کودهیمربوط به آن در روش

  همبستگی ساده    اثر مستقیم    اثر غیر مستقیم  صفات
          کلسیم  نیتروژن  پتاسیم  

34/0 -  پتاسیم  17/0    17/0 n.s   68/0 ** 
12/0  نیتروژن  - 04/0    51/0 **   65/0 ** 

09/0  مکلسی  06/0  -   27/0 n.s   42/0 * 
n.s ، دار در سطح احتمال یترتیب معنبه **و* دار نیست و درصد معنی 95در سطح احتمال  
  درصد 99و  95
 

  گیرينتیجه
. شمال کشور است یباغ تاز محصوالی کی يویک

ازمنـد  یو تولید محصول مناسـب، ن  يویپرورش درختان ک
ح یعمــال روش صــحز ایــنــه کــود و نیر بهیکــاربرد مقــاد

ت یریمـد  چهـار در مطالعه حاضـر اثـر   . باشدیم یکودده
 دکـو  ، چـالکود و )شـاهد ( یشامل پخش سـطح  یکودده

 یپاشا بدون محلولی یلیتکم یپاشبه همراه محلول ياریآب
 يویوه کیو م در برگ یت عناصر معدنیعوض عملکرد وبر 

 بیشـترین و ج نشان داد ینتا. استقرار گرفته  یمورد بررس
ــه  ــرد ب ــرین عملک ــب¬کمت ــاي در ترتی ــوددهی تیماره  ک

 .شـد  مشـاهده  سطحی پخش و پاشی¬محلول+کودآبیاري
مقدار عناصـر  اثر روش کاربرد کود بر عملکرد،  چنین،هم

ـ م م در برگ ویم و کلسیتروژن، فسفر، پتاسین ـ ک وهی و  يوی
 يدار یمعن يویوه به برگ کیدر م یر غذائن عناصینسبت ب

م در یم و کلسـ یپتاسفسفر، تروژن، یت نن، غلظیچنهم. بود
نسـبت بـه روش    یکـودده  يهااکثر روشدر  يویبرگ ک

  بود  یدرحالن یا. ش نشان داده استیافزا یپخش سطح
  

  
ـ یتکم یپاشـ با کاربرد محلـول  که فقط مقـدار عملکـرد    یل

. افته استیدار یش معنیافزا یمار پخش سطحینسبت به ت
 م ویشـامل فسـفر، پتاسـ   (ن عناصر ین، نسبت بیعالوه برا

ـ بـا تغ  يویوه به برگ کیدر م) میکلس ، یر روش کـودده یی
غلظت عناصر فسفر، پتاسـیم و  ن، یبنابرا. ر کرده استییتغ

ي غلظت عناصر ، منعکس کنندهيویک يهاکلسیم در برگ
ي کیوي نیست و آنالیز برگ در مورد این عناصـر  در میوه

میت عناصـر  تنها وسیله مفید در تشخیص کمبود و یـا سـ  
 ق حاضر نشان داد کـه یج تحقینتان، یبراعالوه. باشدمی

در بـرآورد عملکـرد درختـان     ین عناصـر غـذائ  یمهمتر
. م بودنــدیتــروژن و کلســیم، نیب پتاســیــترتبــه يویــک

هـاي  بنابراین با توجه به مجهز بودن تقریبـاً تمـام بـاغ   
کیوي شمال کشور به سیستم آبیاري تحت فشار و نیـز  

دار غلظـت عناصـر غـذائی در    ه افزایش معنیبا توجه ب
پاشـی،  برگ و عملکرد درختان کیوي به دنبـال محلـول  

ــاري ــول+روش کــوددهی کودآبی ــایر محل ــر س پاشــی ب
   .هاي کوددهی مورد بررسی ارجحیت داردروش
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Abstract 
Kiwifruit requires high quantity of nutrients, which must be supplied through 
fertilization to obtain optimum yield on sustainable basis. Therefore, this 
research was conducted with the objective of evaluating different fertilization 
methods -including broadcast application (as control), localized placement of 
fertilizer, and fertigation alone or in combination with foliar application- on leaf 
and fruit nutrient contents of kiwifruit. In addition, this experiment was 
conducted in order to determine relationships between the leaf and fruit mineral 
compositions with yield of kiwifruit vine in Iran Citrus Research Institute of 
Ramsar. Results showed that Fertilization methods had a significant effect on 
yield and fruit weight and the highest level was observed in the combination of 
fertigation with foliar application. In addition, results showed that fertilization 
methods had a significant effect on leaf and fruit nutrient (nitrogen (N), 
phosphorus (P), potassium (K) and calcium (Ca)) levels of kiwifruit. 
Furthermore, foliar application increased leaf and fruit nutrient (N, P, K, Ca) 
levels of kiwifruit at all treatments. The fruit/leaf ratios of P, K, and Ca were 
different in various fertilization methods. In addition, the mineral concentration 
in fruit decreased in the order of K> N> Ca> P, and in leaf decreased in the 
order of N> K> Ca> P, regardless of fertilization method. The correlation 
results showed that kiwifruit yield had significant correlation with N, K, and Ca 
levels in kiwifruit leaves. However, the yield was not significantly correlated 
with fruit nutrient levels. In addition, by applying a stepwise variable selection 
program, leaf K content was found to be the most important variable for yield 
prediction. Moreover, leaf K content in combination with leaf N and Ca 
contents could be used for yield prediction in the studied vine. Since all 
kiwifruit orchards in the North of Iran are equipped with micro-jet irrigation 
system and also significant increase of nutrient concentrations in leaves 
following foliar application, fertigation and foliar application not only can save 
time and money but can also cause an increase in nutrient concentration in 
leaves and improve fruit quality. 

 
Keywords: Broadcast application, Fertigation, Foliar application, Localized placement of 

fertilizer, Nutrition. 
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