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  چکیده
به ) نیتروژن در هکتار کیلوگرم 4/166و  8/124، 3/83(آبیاري با سطوح مختلف نیتروژن در این پژوهش، اثر کود

هایی بودند که مقادیر معین تیمار شاهد تاك. بررسی شد ʻهایواردʼکود بر عملکرد و کیفیت میوه کیوي رقم همراه چال
-یمعنطور مقدار عناصر غذایی برگ بهنشان داد که  جینتا. دریافت کردند) شاهد(صورت پخش سطحی بهکود شیمیایی 

چالکود همراه با تیمار در هکتار  تروژنین لوگرمیک 4/166با  ياریکودآب. قرار گرفتثیر تیمار کودي أتحت تدار 
ي بین تیمارها از نظر دارها داشتند، اما تفاوت معنیبرگ میو کلس میپتاس تروژن،یمقدار ن شیافزاثیر را در أبیشترین ت

باالترین عملکرد هر  .مشاهده شد) %01/1( کودچال ماریدر ت وهیم تروژنیمقدار ن نیشتریب. مقدار فسفر وجود نداشت
مشاهده ) کیلوگرم 82/43(کیلوگرم نیتروژن  4/166آبیاري با و تیمار کود) کیلوگرم 83/56(کود تاك در تیمار چال

) گرم 82/85(گرم و در درجه ممتاز قرار داشت و از شاهد  90میانگین وزن میوه تمامی تیمارهاي کودي بیشتر از . شد
کود، داري بین تیمارهاي کودي از نظر درصد ماده خشک میوه وجود نداشت، و به جز چالاختالف معنی. بود بیشتر

و  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 3/83اما سفتی بافت میوه در تیمار کودآبیاري . بود% 17درصد ماده خشک باالتر از 
آبیاري باعث تیمار کود. بیشتر از سایر تیمارها بود متر مربعکیلوگرم بر سانتی 35/7و  69/7ترتیب با کود بهچال

و  3/83عالوه، کودآبیاري با به. ها شدها در زمان برداشت و زودرسی میوهمیوه )SSC(افزایش مواد جامد محلول 
در مجموع، کود آبیاري با . دار میزان ویتامین ث میوه شدباعث افزایش معنی کیلوگرم نیتروژن در هکتار 8/124
هاي کوددهی و مسائل به دلیل افزایش عملکرد و حفظ کیفیت میوه و همچنین کاهش هزینه تروژنین لوگرمیک 4/166

  . شودزیست محیطی در کنار روش چالکود توصیه می
  

  .سفتی بافت کیوي، درصد ماده خشک کیوي، عناصر غذایی برگ: کلیدي هايواژه
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  مقدمه
کشت  ریکه سطح ز دهد ینشان م یآمار جهان

هزار  270در جهان حدود ) Actinidia spp( يویک وهیم
و کشور  باشد یتن م ونیلیم 4حدود ساالنه  دیهکتار با تول

 دیهکتار و تول هزار 13 حدودکشت  ریبا سطح ز رانیا
فائو، ( تن در مقام چهارم جهان قرار دارد هزار 350ساالنه 
 يمحصوالت کشاورز نیتراز مهم یکی  يویک. )2019

ار ینقش بس وهیماین که  يطور به باشد، یم رانیا یصادرات
 ياقتصاد تیکشور، بهبود وضع يآور در ارز یمهم

ها دارا آن ییزا و اشتغال رانیا یشمال هاياستان يخانوارها
   ).1393و همکاران،  واجاري يعاشور( باشد یم

- خصوص تغذیه مناسب تاكعملیات مختلف باغی به
ضروري  هاهاي کیوي براي بهبود عملکرد و کیفیت میوه

؛ کوتیناس و همکاران، 2007پریا و همکاران، ( باشدمی
قیم و تاثرات مسهاي کیوي تاكتغذیه نحوه  .)2010

اپستین و ( ردداها کیفیت میوه روي عملکرد و غیرمستقیم
بافت،  خصوصیات کیفی از جمله سفتی. )2005بلوم، 

ثیر برنامه أدرصد ماده خشک و مقدار قند میوه تحت ت
نقش  نیتروژن غذایی، در بین عناصر. گیردکوددهی قرا می

مهمی در رشد رویشی، گلدهی، تشکیل میوه، رسیدگی و 
اصلی تامین کننده  منبع. باشدرفتار پس از برداشت دارا می

صورت به أاست که عمدتشیمیایی  يکودها نیتروژن،
مختلف به پاي درختان کیوي عات در دفپخش سطحی 

 کودها، نادرست رویه ومصرف بی اما. شوداضافه می
ضمن آلودگی آب و خاك باعث کاهش کیفیت محصول 

؛ مارشنر، 2012جونز و بنتون، ( شودنیز می يتولید
- مدیریت دقیق مصرف کود نیتروژن در تاکستان. )2012

، نظم باردهیدرختان و  هاي کیوي براي حفظ سالمت
میلز و همکاران، ( بدون افزایش رشد رویشی نیاز است

قدرت رشد رویشی اضافی با کیفیت ضعیف میوه . )2008
هاي کارگري براي مدیریت تاج درختان و افزایش هزینه

بنابراین، . )2011پترسون و کوري، ( همراه خواهد بود
 ودک مصرف مهمی درافزایش کارآیی نقش کوددهی روش

  .باشددارا میآب  و
، کودهاي شیمیایی هاباغ یدهدر روش مرسوم کود

گرانوله به تنهایی یا همراه کود آلی یک یا دو بار در طول 
 هاي کیويتاكپاي به  صورت پخش سطحیبهسال 
در به یک دفعه وقتی که مقادیر زیادي کود . دوشمیاضافه 

به ریشه اختیار گیاه قرار گیرد، ممکن است باعث صدمه 
کوددهی زیاد در  ،همچنین. از طریق آسیب شوري شود

را نیز به جو دفعات محدود مسئله شستشو یا تصعید به 
 مفید خاك نیز مضر استریزجانداران همراه داشته و براي 

   که کارهاییراه از لذا یکی .)2011کفکفی و چارچیتزکی، (

  
استفاده از است،  شده واقع توجه مورد اخیر هايدهه در

. است 1اصطالحاً کودآبیاري یابه همراه آب آبیاري  دکو
 تیقابل سهولت به کوداعمال مقدار  زمان و کودآبیاريدر

از جمله . باشدو بر حسب نیاز واقعی گیاهان می حل
کود، عدم  و آب مصرف کارآیی افزایشمزایاي کودآبیاري 

گیاهان تحمیل هزینه اضافی انجام کوددهی، تغذیه متعادل 
با عناصر غذایی، بهبود رشد و عملکرد محصول، عدم 

- عناصر غذایی از ناحیه ریشه، عدم آلودگی آب يشستشو
 استزیست هاي زیرزمینی و جلوگیري از آلودگی محیط 

  . )2019؛ الوي و همکاران، 2019گرونولد و همکاران، (
کود آبیاري  شده در کار گرفتهترین ماده مغذي بهرایج
 ،گوگردپتاسیم،  سایرعناصر شامل فسفر، .است نیتروژن
، هاشمی مجد( شوندمصرف می آهن به مقدارکمتر روي و
ی مصرف کود نیتروژن در روش کودآبیاري یکارا ).1393

هاي کوددهی ازجمله پخش سطحی نسبت به دیگر روش
هایی گزارش .)1996ژانگ و همکاران، ( یابدافزایش می

باعث افزایش  هاي کیويدر تاكوجود دارد که کودآبیاري 
. )2008چوهان و کندل ( شودمی کارآیی مصرف کود

هاي که کودآبیاري شده در مقایسه با تاكکیوي هاي تاك
هاي کود تغذیه شده بودند، داراي شاخصصورت چالبه

و  رشدي بیشتري مانند طول شاخساره و قطر تنه بودند
کود چالهمچنین عملکرد محصول باالتر از شرایط 

با مقایسه کاربرد ) 1994(و همکاران گرانلی  .داشتند
کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  216و  83، 200خاکی مقادیر 

و  55، 133آبیاري  فسفر و پتاسیم و همچنین کاربرد کود
کیلوگرم در هکتار نیتروژن، فسفر و پتاسیم نشان  144

ست ددادند که بیشترین عملکرد در شرایط کودآبیاري به
تأثیر مقایسه  پژوهش حاضر،از هدف بنابراین، . آمد

کیفیت و  بر عملکرد روش رایج کوددهیبا  کودآبیاري
گیالن استان شرق در منطقه  ’واردیها‘کیوي رقم  میوه

  . باشدمی )رودسرشهرستان (
  مواد و روش

  شیآزما مکان
فروت باغ تجاري کیوي در یکپژوهش این 

کیوي رقم  ساله 8هاي تاكروي واقع در شهرستان رودسر 
ر سال د )’Actinidia deliciosa cv. ‘Hayward(’هایوارد‘

و  1به  8 کیويهاي ماده به نر نسبت تاك. شدانجام  1396
- داربستی از نوع تیصورت هبمتر  6×  4 هاآن فاصله

منطقه  هاي آب و هواییویژگی. تربیت شده بودند2بار

                                                        
1. .Fertigation 
2. T-bare 
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نمونه مخلوطی از  .آمده است 1جدول در مورد مطالعه 
هاي فعال ها، جایی که ریشهانداز تاكسایهخاك در ناحیه 

وجود دارند، برداشته شد و بالفاصله به آزمایشگاه 
هاي روشخاکشناسی براي تعیین عناصر غذایی مطابق با 

درصد رس، سیلت، شن و بافت . استاندارد منتقل شد
و باودر، جی ( خاك با روش هیدرومتري تعیین شد

1986( .pH  با روش توماس)و هدایت الکتریکی ) 1996
متر و  pHترتیب با استفاده از به) 1996(با روش رودز 

EC کربن آلی به روش . متر در آزمایشگاه تعیین شد

و نیتروژن کل  )1996نلسون و سامرز، (تر اکسیداسیون 
فسفر قابل جذب با . تعیین شدند )1996(برمنر روش  با

ا ، پتاسیم قابل جذب ب)1984(و سامرز  اولسنروش 
، کلسیم و منیزیم تبادلی )1996(روش هلمک و اسپارکس 

 ).1982پیج و همکاران، ( با روش تیتراسیون تعیین شدند
آمده  2جدول خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در

. آمده است 3خصوصیات کیفی آب نیز در جدول . است
اندارد تجزیه آب و تجزیه آب نیز براساس روش است

  .انجام شد )2017رایس و همکاران، ( فاضالب
  

  )1396سازمان هواشناسی کشور، ( ن رودسرهاي جغرافیایی و آب و هوایی شهرستاویژگی - 1جدول 
  گرمسیرينیمه  بندي آب و هواییتقسیم

  -19  )متر(ارتفاع از سطح دریا 
  3/50  )درجه شرقی( طول جغرافیایی

  13/37  )درجه شمالی(عرض جغرافیایی 
  8/15  )سلسیوسدرجه (ساالنه میانگین دماي 
  1178  )مترمیلی( سالیانه بارندگی میزان

  
  متريسانتی 30تا  0خاك باغ مورد آزمایش از عمق  فیزیکی و شیمیاییهاي ویژگیبرخی  - 2جدول 

  نیتروژن کل
 بافت خاك  )درصد(رس   )درصد(سیلت   )درصد(شن  (%)کربن آلی   (%) 

 یشنی رس یلوم  26  28  46     46/1 15/0
            

  منیزیم تبادلی
)meq 100g-1(  

  پتاسیم قابل جذب
)ppm(  

  فسفر قابل جذب
)ppm(  

3/12  242  4/85  
  

  آبیاري برايآب مورد استفاده  برخی خصوصیات کیفی - 3جدول 

pH  EC 
)μs m-1(  

T.D.S 
)mg L-1( S.A.R  

  کل یسخت
)meq L-1(  

موقت  یسخت
)meq L-1(  آب تیفیک  آب کالس  

7 150 80 18/0 28/1  98/0  C1S1 کم میوسد کم يشور 
                
Fe  

)ppm(  
Na+  

)meq L-1(  
Mg2+  

)meq L-1(  
Ca2+  

)meq L-1(  
SO4

2-  

)meq L-1(  
Cl-  

)meq L-1(  
HCO3

-  

)meq L-1(  
CO3

2-  

)meq L-1(  
00/0 15/0 64/0 64/0 00/0 62/0 98/1 00/0 

  
مقدار تقریبی هر یک از عناصر در پایان 

غذایی با در نظر گرفتن نتایج آزمون خاك، مقدار 
و مقدار عناصري ) تن در هکتار 30(متوسط عملکرد 

ها از باغ کیوي که هر ساله از طریق هرس شدید شاخه
هرز  هايکنترل علف. شد تخمین زدهخارج می شود، 

صورت مکانیکی طی چندین مرحله توسط باغ به

صورت آبیاري به. زن موتوري انجام شددستگاه علف
  . اي، براساس نیاز آبی گیاهان انجام گرفتقطره

 اعمال تیمار
صورت طرح بلوك کامل تصادفی تیمارها در باغ به

باغی جزء عملیات کودآبیاري، سایر عملیات به. اجرا شد
 يتیمارها. طور مشابه انجام شدتیمارها بهدر مورد کلیه 

کودآبیاري با  -2کود، چال -1:ند ازبود عبارتکودي 
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به نیتروژن گرم  200(کیلوگرم نیتروژن در هکتار  3/83
کیلوگرم  8/124کودآبیاري با  -N100( ،3) (ازاي هر تاك 

) گرم نیتروژن به ازاي هر تاك 300(نیتروژن در هکتار 
)N125( ،4- کیلوگرم نیتروژن در  4/166کودآبیاري با

 -5و ) N150) (گرم نیتروژن به ازاي هر تاك 400(هکتار 
کیلوگرم  170(که با روال قبلی و رایج باغ هاي تاك

توصیف هر  ).شاهد(کوددهی شدند ) نیتروژن در هکتار
  .کدام از تیمارها در ادامه آمده است

 نیتروژن خالصکیلوگرم  120کود مقدار در تیمار چال
از منبع (گرم نیتروژن خالص براي هر تاك  288یعنی 

، )تریپل سوپرفسفات( کیلوگرم فسفر 50، )آمونیومسولفات
کیلوگرم  60، )سولفات پتاسیم( کیلوگرم پتاسیم 120

در ) سولفات منیزیم(کیلوگرم منیزیم  15و پودري گوگرد 
سایر دو سوم کود نیتروژن همراه با . هکتار استفاده شد

مانده در در آخر اسفند و یک سوم باقی ي پایهکودها
- براي این منظور چاله. صورت سرك داده شدخرداد ماه به

 20و با عمق متر سانتی 20در  20تقریبی ابعادهاي به 
به فاصله یک متر به تعداد دو تا در پاي هر تاك متر سانتی

 ایی بهیکنده شد و سپس مقادیر کودشیماز تنه درخت 
در تیمار شاهد . ها اضافه شدبه چاله رودخانه همراه ماسه

تغذیه تاکستان کیوي طی دو مرحله در ) روال معمول(
در مرحله اول . اسفند و فروردین ماه انجام شد

کیلوگرم پتاسیم  70کیلوگرم نیتروژن و  100 )اسفندماه15(
کیلوگرم  70) فروردین 10(و همچنین در مرحله دوم 

کیلوگرم فسفر در  23کیلوگرم پتاسیم و  86نیتروژن، 
 409در این تیمار براي هر تاك  .شدخاك اضافه هکتار به

باغدار براساس . گرم نیتروژن خالص مصرف شده است
 تجربه به این مقادیر کودي و شیوه اعمال آنها رسیده است

   .عنوان یک تیمار مدنظر قرار گرفتو در این پژوهش به
اي آبیاري قطره سامانهکودآبیاري از یک انجام منظور به

- چکانفاصله قطره(هاي تیپ لوله. استفاده شدمیکروجت 
 30متر از همدیگر و با ارتفاع سانتی 20ها روي خط 

هاي کشت قرار کنار ردیف) متر از سطح زمینسانتی
 تزریق، از ونتوري سامانهمنظور تزریق کود به به. داشتند

 15ي در دفعات معین با فاصله هر کودآبیار. استفاده شد
روز یکبار از اول فرودین تا آخر مرداد ماه صورت گرفت 
که مقادیر دقیق میزان نیتروژن مصرفی در هر نوبت در 

از جمله فسفر،  سایر عناصر غذایی. خالصه شد 4جدول 
در تیمارهاي کودآبیاري همانند  منیزیم و گوگرد ،پتاسیم

هاي کیوي سفند ماه به پاي تاكکه در ا کود بودتیمار چال
ذکر این نکته ضروریست که با توجه به باال  .اضافه شدند

، نیازي به )2جدول (بودن میزان فسفر قابل جذب خاك 
هر چند مالك اعمال  مقادیر . اعمال کود فسفر نبوده است

    .کودي آنالیز خاك نبوده است
  

  از منبع کود اوره کودآبیاري سامانهمقادیر دقیق نیتروژن استفاده شده در  - 4جدول 
  200  300  400  در هر ماه مصرفی نیتروژنمقدار   )گرم به ازاي هر تاك(مقدار نیتروژن خالص 

 فروردین 40 60  80
 اردیبهشت 50 70 90
 خرداد 50 70 90
 تیر 30 50 70
 مرداد 30 50 70
 شهریور 0 0  0

  )گرم نیتروژن به ازاي هر تاك در سال(مقدار کل  200 300  400
  

  صفات  یابیارز
با هدف پایش اثر تیمارهاي کودي مختلف بر 

برگ  هاينمونهوضعیت عناصر غذایی موجود در برگ، 
اردیبهشت ماه قبل از تشکیل میوه که شامل ، دو مرحله در

که با رشد نامحدود در هر شاخه غ لبابرگ ترین جوان
و مرحله دوم در تیر ماه که امل جوانه گل نیز می باشند ح

بالفاصله بعد از آخرین میوه در هر بالغ دومین برگ از 
ابتدا هضم . شدجمع آوري بارده با رشد نامحدود شاخه 
براي هاي برگ به روش تر صورت گرفت و سپس نمونه

 تک مدل دستگاه کجل ازبرگ  نیتروژن کلمقدار تعیین 

 
Kjeltec Auto System 1030 Analyzer روش  قــابـمط

گیري براي اندازه .انجام شد )1989( والینگ و همکاران
ها برگ در کوره مقدار فسفر، کلسیم و منیزیم، ابتدا نمونه

 دیاس کیدریدروکلریهسپس با ه شد و سوزاندالکتریکی 
هاي برگ فسفر نمونهدر پایان میزان . عصاره گیري شدند

 وانادات مولیبدات سنجی با استفاده از معرفاز طریق رنگ
میزان پتاسیم با استفاده از و  )1961چاپمن و پرات، (

 ندگیري شداندازه) فلیم فتومتري(اي روش نشر شعله
گیري کلسیم و منیزیم اندازه. )1989 ،والینگ و همکاران(
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 متريروش کمپلکسینیز با استفاده از عصاره گیاهی و 
  . )1989 ،والینگ و همکاران( شدتعیین 

گیري خصوصیات مورفولوژیکی براي اندازه
عدد میوه  90عدد میوه، در مجموع  30میوه از هر تکرار 

تعیین طول و قطر  براي. براي هر تیمار برداشت شدند
براي . استفاده شد Insizeها از کولیس دیجیتال مدل میوه

قطر بزرگ میوه  ،هار میوه در تمامی میوهگیري قطاندازه
در نهایت نسبت طول به قطر . مورد ارزیابی قرار گرفت

ها نیز توسط وزن تر و خشک میوه. شدها نیز محاسبه میوه
  .گیري شداندازه  Sartoriusترازوي دیجیتالی مدل
از یک میوه  گیري ماده خشکبراي اندازه

متري آماده  میلی 10تا  9هاي ها برش سوم میانی میوه
به  سلسیوسدرجه  65در داخل آون با دماي و  دش

بعد از خشک شدن . ساعت قرار داده شدند 48مدت 
بعد از  .ها، درصد ماده خشک محاسبه شدنمونه

گیري شد و ها اندازهها، وزن آنخشک شدن نمونه
درصد ماده خشک با فرمول زیر محاسبه شد 

  ):1393همکاران، عاشوري واجاري و (

درصد	ماده	خشک =
		وزن	خشک × 100

وزن	تر
 

  
هاي خشک شده براي اندازه گیري نیتروژن از نمونه       

- اندازه براي. هاي برگ استفاده شدکل میوه همانند نمونه
گیري سفتی بافت میوه از قسمت میانی میوه برش از 

متر برداشت شد و پوست به ضخامت یک یا دو میلی
، Effegi )سنجسفتی( ترومتراستفاده از دستگاه پنبا سپس 

متر میزان سفتی بافت میلی 8) پروب(با نوك FTO11 مدل
و بر حسب  دش گیرياندازهکیوي دو سمت میوه در 

 .شدبیان  نیرومتر یسانتکیلوگرم بر 
وسیله ها بهمیوه )SSC(ي مواد جامد محلول امحتو        

 ,Euromex RD 635(دستگاه رفرکتومتر دیجیتالی 
Holland ( دشگیري اندازه سلسیوسدرجه  22در دماي. 

 1/0با استفاده از هیدروکسید سدیم ) TA(میزان اسید میوه 
 گیرياندازهبراي تعیین گردیدنرمال تا ظهور رنگ صورتی 

 -6 و 2 با تیتراسیون روش از هامیوه یتامین ث و میزان
  .شد ایندوفنول استفاده دیکلروفنول

  ها داده لیو تحل هیتجز
ها با استفاده از نرم میانگین دادهو مقایسه تجزیه        
رسم نمودارها نیز با استفاده از نرم و  SAS) 9.1(افزار 
اثر زمان نیز تجزیه آماري شده  .صورت گرفت Excelافزار

ها با استفاده از آزمون حداقل مقایسه میانگین داده. است
  . انجام شد) 1LSD(داري اختالف معنی

  نتایج و بحث
  برگ تروژنین

ها نشان داد که اثر ساده نتایج تجزیه واریانس داده        
فروت رداري بر میزان نیتروژن برگ کیويبزمان نمونه

همکنش برو  يدار نبود، اما اثر ساده تیمارهاي کودمعنی
دار درصد معنی یک در سطح احتمال زمان و تیمار کودي

ها نشان داد که در مقایسه میانگین داده). 5جدول (بود 
بیشترین ) اردیبهشت ماه قبل از تشکیل میوه(زمان اول 

در تیمار کودآبیاري با ) درصد 52/1(میزان نیتروژن برگ 
دست آمد و در زمان کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 4/166

یب در ترتبیشترین میزان نیتروژن برگ به) تیر ماه(دوم 
) درصد 56/1( N150و ) درصد 67/1(کود تیمار چال

  ). 1شکل (مشاهده شد 
میزان  افزایش نشان داد که بانیز تحقیقات قبلی         

 گیاه نیز افزایش در میزان جذب نیتروژن در خاك، نیتروژن
در این پژوهش نیز . )2010میالرد و گرلت، ( کندپیدا می

قابلیت دسترسی با افزایش غلظت نیتروژن در کودآبیاري 
 نیتروژن جذبن آیافته و به دنبال  افزایشبه نیتروژن 

تحقیقات قبلی  .)2006سانیتا، ( بیشتر شد گیاهان توسط
روژن در برگ در زمان اول تنشان داد که مقدار بهینه نی

ماه این میزان و در زمان دوم یعنی تیر ) درصد 9/3-5/3(
وارینگتون و وستون، (یابد درصد کاهش می 2/2-8/2به 

رسد که هیچ یک از تیمارها نتواسته به نظر می). 1990
در . مین کندأاست نیاز کامل نیتروژنی درختان کیوي را ت

 400 در تیمار کودآبیاريبجز نتیجه مقدار نیتروژن برگ 
 مابقی در، و تیمار چالکودبراي هر تاك گرم نیتروژن 

در ) درصد 5/1( نیتروژن برگ کمبود حد ازکمتر  تیمارها
  .)1شکل ( برداري بوده استهر دو زمان نمونه

                                                        
1  .  Least Significant Difference(LSD) 
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  ي بر میزان عناصر غذایی برگ کیويبردارتجزیه واریانس اثر تیمارهاي کودي و زمان نمونه - 5جدول 

  مربعاتمیانگین   درجه آزادي  منابع تغییر
  منیزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر  نیتروژن

0004/0  2  بلوك ns 0001/0 ns 0078/0 ns 0002/0 ns 0001/0 ns 
0007/0  1  زمان نمونه برداري ns 0406/0 ** 1603/3 ** 2226/15 ** 0019/0 ** 

1745/0  4  تیمار کودي ** 0064/0 ** 7059/0 ** 1586/0 ** 0017/0 ** 
0909/0  4  تیمار ×زمان  ** 0044/0 * 1329/0 ** 1934/0 ** 0013/0 ** 

0045/0  18  خطاي آزمایشی  0014/0  0031/0  0027/0  0001/0  
01/5  -  ضریب تغییرات  20/4  55/2  29/1  91/6  

  . داريدرصد و عدم معنی 5درصد،  1داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  *، **
  

  فسفر برگ
که اثر  نشان دادها دادهنتایج تجزیه واریانس 

زمان  برهمکنش برداري، تیمار کودي وساده زمان نمونه
فسفر برگ کیوي قدار مبر برداري و تیمارهاي کودي نمونه
نشان داد ها مقایسه میانگین ). 5جدول ( ندبودداري معنی
تیمارشاهد کمترین مقدار فسفر برگ ماه اردیبهشت درکه 

 يدارتیمارها اختالف معنیرا نشان داد، اما بین سایر 
در تیر ماه بیشترین مقدار فسفر برگ در . وجود نداشت

  ). 2شکل (مشاهده شد  N100تیمار کودآبیاري 
کیوي در  هايمقدار بهینه فسفر در برگ

-22/0(و در تیر ماه ) درصد 6/0-7/0(اردیبهشت ماه 
). 1990وارینگتون و وستون، (گزارش شد ) درصد 18/0

در این پژوهش، مقدار فسفر برگ در تمامی تیمارهاي 
حد بهینه  باالتر ازکودي و شاهد در هر دو زمان آزمایش 

جدول (باال بودن فسفر خاك  دلیلاین امر به. قرار داشت
- باالي کود فسفر در سطوحیشتر قرار دادن مقدار بو ) 2

باعث افزایش جذب و بوده که و تیمار چالکود  آبیاري 
، که در هاي کیوي شده استمقدار فسفر برگ در تاك

سالینرو و ( مطالعات پیشین نیز مشاهده شده است
هر چند مقدار فسفر هنوز به حد سمیت . )2010همکاران 

  ).1395مرادي و رئیسی، (نرسیده است ) درصد 2/1(
  پتاسیم برگ

- برهمکه  نشان دادها تجزیه واریانس دادهنتایج 
برداري و تیمارهاي کودي در سطح زمان نمونه کنش

دار بود پتاسیم برگ معنیمقدار درصد بر  1احتمال 
ها نشان داد که درصد پتاسیم میانگین داده). 5جدول (

داري کمتر از تیر ماه طور معنیبه برگ در اردیبهشت ماه
داري مقدار پتاسیم برگ طور معنیهآبیاري بتیمار کود . بود

  .را افزایش داد
هاي کیوي در ماه مقدار بهینه پتاسیم برگ

   65/2-76/2ها هفته قبل از تشکیل میوه 6اردیبهشت، یعنی

  
درصد گزارش شده است  8/1- 5/2و در تیر ماه  درصد

در موافقت با نتایج این  ).1990وارینگتون و وستون، (
 نیز نشان دادند که) 2010(و همکاران پژوهش پاچکو 

- به) کیلوگرم در هکتار 90و  60، 30(کودآبیاري نیتروژنه 
. فروت را افزایش دادداري میزان پتاسیم کیويطور معنی

بیان کردند که ) 1993(همچنین مارش و استوول 
فروت را مقدار پتاسیم برگ کیوينیتروژن کودآبیاري 

دو زمان  مقدار پتاسیم در هر کمترین. تحت تأثیر قرار داد
و تیمار ) کوددهی رایج(ترتیب تیمار شاهد گیري بهاندازه
کدام از آنها در محدوده ، هر چند هیچکود مشاهده شدچال

). 3شکل ( قرار نگرفتند) درصد 5/1(کمبود پتاسیم 
افزایش کاربرد با  نشان داد کهنیز قبلی  هايگزارش

فسفر و پتاسیم افزایش  نیتروژن، میزان جذب نیتروژن،
  . )2011راجیو و میسرا، ( یابدمی

  کلسیم برگ
اثر که  نشان دادها نتایج تجزیه واریانس داده

مقدار برداري و تیمارهاي کودي بر متقابل زمان نمونه
 1 داري در سطح احتمالطور معنیبه کلسیم برگ کیوي

مقایسه میانگین ). 5جدول ( دار بوده استمعنیدرصد 
با  N125گیري تیمار در زمان اول اندازهنشان داد ها داده
درصد بیشترین مقدار کلسیم برگ را داشت، در  51/3

گیري بیشترین مقدار کلسیم که در زمان دوم اندازهحالی
کود و چال N150ترتیب در تیمارهاي کودآبیاري برگ به

دست آمد و کمترین درصد به 01/5و  05/5ترتیب با به
  ).4شکل (شاهد مشاهده شد تیمار مقدار کلسیم در 

هاي کیوي در مقدار بهینه کلسیم در برگ
 3-5/3(و در تیر ماه ) درصد 35/1-45/1(اردیبهشت ماه 

وارینگتون و وستون، (باشد در دامنه  متغییر می) درصد
با توجه به نتایج آنالیز برگ در دو زمان مقدار ). 1990
م برگ در تمامی تیمارها و شاهد در دامنه بهینه قرار کلسی



 7/  1400/  1شماره /  35جلد / الف / هاي خاك نشریه پژوهش

نیتروژن ممکن است سرعت جذب با افزایش . داشته است
در نتیجه نیاز گیاه به مواد  فته وفتوسنتز نیز افزایش یا

و در نتیجه  یابدغذایی مانند کلسیم، فسفر و پتاسیم افزایش
یولداس و همکاران، ( کندجذب مقادیر بیشتري از آنها را 

هاي مرادي و همکاران حاضر با یافته مطالعهنتایج . )2008
پاچکو و همکاران و  )2010(سالینرو و همکاران ، )1395(
فروت که نشان دادند میزان کلسیم در تاك کیوي )2010(

داري تحت تأثیر اثر کودآبیاري قرار گرفت، طور معنیبه
  .مطابقت دارد
  منیزیم برگ

ها نشان داد حاصل از تجزیه واریانس داده نتایج
برداري و تیمارهاي که اثر ساده و اثر متقابل زمان نمونه

درصد بر مقدار منیزیم برگ  1کودي در سطح احتمال 
برخالف سایر ). 5جدول (دار شد فروت معنیکیوي

- در برگماه م در تیر یگیري شده مقدار منیزعناصر اندازه
ماه در . داري کاهش یافتطور معنیفروت بههاي کیوي

و  N125هايتیماردر اردیبهشت بیشترین مقدار پتاسیم 
N100 )مشاهده شده، در ) درصد 19/0و  21/0ترتیب به

- گیري تمامی تیمارهاي کودي بهتیر ماه اندازهحالی که در 
- به ،داري میزان منیزیم برگ را کاهش دادندطور معنی

درصد در  19/0زیم برگ با که بیشترین میزان منیطوري
  ).5شکل (مشاهده شد ) کوددهی رایج باغدار(تیمار شاهد 

هاي کیوي در اردیبهشت منیزیم برگبهینه مقدار 
 ) درصد 3-5/3(و در تیر ماه ) درصد3/0-35/0(ماه 
. باشددرصد می 1/0مقدار کمبود منیزیم کمتر از  .باشدمی

رسد که در هیچ یک از تیمارها مقدار منیزیم در به نظر می
علیزاده وهمکاران . قرار نداشتند 1/0محدود کمبود 

 جذب روي تواندمی نیتروژن مشخص نمود که) 1387(
 رفسفر تأثیرگذا و منیزیم،کلسیم پتاسیم، مانند عناصر سایر
مشخص شد ) 1993(مارش و استوول پژوهش در . باشد

میزان منیزیم برگ کیوي داري معنیطور که کودآبیاري به
  . افزایش داده استفروت را 

  

  
فروت در اثر تیمارهاي کودي بر میزان نیتروژن برگ کیوي -1شکل 

-حروف مشترك نشان. گیري، اردیبهشت و تیر ماهدو زمان اندازه
   LSDدرصد آزمون  1داري در سطح احتمال دهنده عدم معنی

  .باشدمی

  
-اثر تیمارهاي کودي بر تغییرات میزان فسفر برگ کیوي -2شکل 

حروف مشترك . گیري، اردیبهشت و تیر ماهفروت در دو زمان اندازه
 LSDدرصد آزمون  5داري در سطح احتمال دهنده عدم معنینشان

  .باشدمی

  
فروت در اثر تیمارهاي کودي بر مقدارر پتاسیم برگ کیوي - 3شکل 

-حروف مشترك نشان. گیري، اردیبهشت و تیر ماهو مرحله اندازهد
   LSDدرصد آزمون  1داري در سطح احتمال دهنده عدم معنی

  .باشدمی

  
فروت در اثر تیمارهاي کودي بر میزان کلسیم برگ کیوي -4شکل 

-حروف مشترك نشان. گیري، اردیبهشت و تیر ماهدو مرحله اندازه
   LSDدرصد آزمون  1داري در سطح احتمال دهنده عدم معنی

  .باشدمی
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  گیري، فروت در دو مرحله اندازهاثر تیمارهاي کودي بر میزان منیزیم برگ کیوي - 5شکل 

  داري در سطح دهنده عدم معنیمشترك نشان حروف. و تیر ماه اردیبهشت
  .باشدمی LSDدرصد آزمون  1احتمال 

  
  هاي میوه عملکرد و ویژگی
  عملکرد هر تاك 

ها نشان داد که اثر تیمارهاي نتایج تجزیه واریانس داده
درصد  1کودي بر عملکرد هر تاك در سطح احتمال 

نشان ها دادهها مقایسه میانگین). 6جدول (دار بود معنی
با (کود داد بیشترین عملکرد هر تاك مربوط به تیمار چال

 N150و تیمار کودآبیاري با ) کیلوگرم در هر تاك 83/56
کودآبیاي بود و تیمارهاي ) کیلوگرم در هر تاك 82/43(

N125 )55/31( شاهد ،)29/35 ( وN100 )61/34 
  ). 7جدول (هاي بعدي قرار داشتند در رتبه) کیلوگرم

هاي براي کسب حداکثر عملکرد، بایستی روش
باشد که عناصر غذایی بر اساس نیاز ي اگونهکوددهی به

در بررسی حاضر . واقعی گیاهی در اختیارشان قرار گیرد
کود بیشترین عملکرد را دارد مشخص شد که تیمار چال

  تواند به این دلیل باشد که در حالت چالکه این امر می
  
  

  
  

کود عناصر غذایی در کنار ریشه درختان قرار گرفته و این 
ها و در نتیجه افزایش عملکرد شد بهتر آنامر باعث جذب 

اما در مورد کودآبیاري، تنها ). 1396رئیسی و همکاران، (
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار توانست  150تیمار 

ها باعث کسب ضمن تامین نیتروژن مورد نیاز تاك
سایر تیمارهاي کودآبیاري نتوانست  ،عملکرد باال شود

در . هاي کیوي را تأمین کندحداکثر نیاز نیتروژنی تاك
هاي این پژوهش مرادي و همکاران موافقت با یافته

هاي مختلف کوددهی نیز نشان دادند که روش) 1395(
تواند بر پاشی میکود و محلولشامل کودآبیاري، چال

از . فروت تأثیرگذار باشدهاي کیويمیزان عملکرد تاك
استوول و مارش و ) 2008(چوهان و کندل  طرف دیگر

هاي کودآبیاري با غلظت نیز بیان نمودند که) 1993(
داري باعث افزایش رشد طور معنیبه NPKمختلف کود 

  . فروت شددرخت و عملکرد تاك کیوي
  

  میوه و عملکرد هر تاك کیوي فروت تجزیه واریانس اثر تیمارهاي کودي بر میانگین وزن تک - 6جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
  عملکرد  میانگین وزن تک میوه

44/2  2  بلوك ns 37/0 ns 
85/130  4  تیمار کودي ** 82/314 ** 

22/5  8  خطاي آزمایشی  18/0  
37/2  -  ضریب تغییرات  04/1  

  . داريدرصد و عدم معنی 5درصد،  1داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  *، **
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  فروتمقایسه میانگین اثر ساده تیمارهاي کودي بر میانگین وزن تک میوه و عملکرد هر تاك کیوي - 7جدول 
  )کیلوگرم بر تاك(عملکرد   )گرم(میانگین وزن تک میوه   تیمارها
N100 10/94 b 61/34 c 
N125  34/101 a 55/31 d 
N150  74/98 ab 82/43 b 

62/101  کودچال a 83/56 a 
82/85  شاهد c 29/35 c 

  . باشدمی LSDداري در سطوح متناظر آزمون در هر ستون، حروف مشترك نشان دهنده عدم معنی *
  

  وهیم وزن نیانگیم
که اثر تیمارهاي کودي نشان داد نتایج تجزیه واریانس 

درصد  1بر میانگین وزن تک میوه کیوي در سطح احتمال 
ها نشان داد مقایسه میانگین داده ).6جدول (دار بود معنی
 N150و  N125کود، کودآبیاري ترتیب تیمارهاي چالکه به

میانگین وزن تک میوه را داشتند و البته از بیشترین میزان 
داري نداشتند و لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنی

میانگین وزن تک میوه کیوي گرم  10/94با  N100تیمار 
اشت و درنهایت کمترین میزان در رتبه بعدي قرار د

گرم  82/85شاهد با تیمار میانگین وزن تک میوه در 
بر اساس دستورالعمل صادرات  ).7جدول (مشاهده شد 

گرم دارند،  120تا  90هاي کیوي که اندازه باالتر از میوه
گیرند و ارزش در درجه ممتاز یا کالس اول قرار می

  . کنندهاي دیگر پیدا میصادراتی باالتري در مقایسه با میوه

  
غیر از تیمار شاهد سایر تیمارها باعث تولید بنابراین به

  . گرم شدند 90تر از هاي بزرگمیوه
  وهیم طول

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که 
دار و در سطح احتمال طور معنیفروت بهطول میوه کیوي

جدول ( گرفتدرصد تحت اثر تیمارهاي کودي قرار  1
نشان داد که همه ) 9جدول (ها مقایسه میانگین داده). 8

تیمارهاي کودي در مقایسه با شاهد، طول میوه را افزایش 
متر میلی 19/69کود با دادند که در این میزان تیمار چال

و تیمارهاي  داشتبیشترین طول میوه را در بین تیمارها 
را نشان  داريکودآبیاري نیز با یکدیگر اختالف معنی

  . شد هشاهد مشاهدتیمار کمترین طول در . ندادند

  
  تجزیه واریانس اثر تیمارهاي کودي بر ابعاد فیزیکی و سفتی بافت میوه کیوي - 8جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
  سفتی  نسبت طول به قطر  قطر  طول

42/0  2  بلوك ns 13/0 ns 0004/0 ns 055/0 ns 
63/9  4  تیمار کودي  ** 87/0 ** 0021/0 ** 209/1 * 

25/0  8  خطاي آزمایشی  16/0  0001/0  321/0  
74/0  -  ضریب تغییرات  77/0  93/0  26/8  

  . داريدرصد و عدم معنی 5درصد،  1داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  *، **
 

  بر ابعاد فیزیکی و سفتی بافت میوه کیوي مقایسه میانگین اثر تیمارهاي کودي - 9جدول 

 طول  تیمارها
  )مترمیلی(

 قطر 
 سفتی   نسبت طول به قطر  )مترمیلی(

  )متر مربعکیلوگرم بر سانتی(
N100 58/67 b 54/52 a 28/1 c 69/7 a 
N125  75/66 b 68/49 b 34/1 a 23/6 b 
N150  89/66 b 48/50 b 32/1 ab 65/6 b 

19/69  کودچال a 02/53 a 30/1 bc 35/7 a 
23/64  شاهد c 09/50 b 28/1 c 37/6 b 

  . باشدمی LSDداري در سطوح متناظر آزمون در هر ستون، حروف مشترك نشان دهنده عدم معنی *
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  وهیقطرم
ها مشخص کرد که تجزیه واریانس داده

را  داري قطر میوه کیويطور معنیتیمارهاي کودي به
در این میان تیمارهاي ). 8 جدول(تحت تأثیر قرار دادند 

متر میلی 54/52و  02/53ترتیب با به N100کود و چال
بیشترین قطر میوه را داشتند و سایر تیمارها از لحاظ 

داري را نشان ندادند آماري با یکدیگر اختالف معنی
  ). 9جدول (

  وهیقطرم به طول نسبت
- به يویک وهیم قطر به طول بتنس 8 جدول براساس

 اثر ریتأث تحت درصد 1 احتمال درسطح و داریمعن طور
 زین هاداده نیانگیم سهیمقا. قرارگرفت يکود يمارهایت

 با بیترتبه N150و  N125يمارهایاز آن بود که ت یحاک
 خود به را وهیم قطر به طول نسبت نیشتریب 32/1 و 34/1

 تردهیکش يهاوهیم دیتول باعث واقع در دادند، اختصاص
شاهد و  ماریدر ت 28/1با  بیترتبه نسبت نیکمتر و شدند

N100  9جدول (مشاهده شد .(  
 میوه تعداد چه که کندمی تعیین اندازه وشکل محصول

 ظروف و هاکارتن ها،جعبه درون توانمی را سبزي یا
یاري و صفی(قرارداد  اندازه مشخص با یک بنديبسته

ثیر مثبت نیتروژن در رشد میوه أعلت ت ).1391همکاران، 
ها که در عمده دلیل نقش این عنصر در ساخت پروتئینبه

. )2012(مارشنر  باشدمی، هاي سلولی نقش دارندفعالیت
چوهان و کندل  هاي این پژوهشدر موافقت با یافته

اندازه، شکل و وزن میوه کیوي  کهکردند گزارش  )2008(
 NPKداري تحت تأثیر کودآبیاري با معنی مثبت و طوربه

  . قرار گرفت
  بافت یسفت

ها نشان داد نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
 5داري در سطح احتمال طور معنیکه تیمارهاي کودي به

فروت تأثیر گذاشت درصد بر سفتی بافت میوه کیوي
ها نشان داد که تیمارهاي مقایسه میانگین). 8جدول (

N100  کیلوگرم بر  35/7و  69/7ترتیب با کود بهچالو
خود متر مربع بیشترین سفتی بافت میوه را بهسانتی

یکدیگر اختصاص دادند و سایر تیمارها از لحاظ آماري با 
سفتی بافت ).9جدول (داري را نشان ندادند اختالف معنی

بررسی مناسب بودن  برايمیوه یک معیار کلیدي مهم 
وودوارد  براي مصرف و صادرات استهاي کیوي میوه

هاي این پژوهش مرادي و در موافقت با یافته. )2006(
نیز نشان دادند که میزان سفتی بافت ) 1395(همکاران 

داري تحت تأثیر تیمار طور معنیفروت بهمیوه کیوي
  . کوددهی قرار گرفت

  خشک ماده درصد
ها نشان داد که درصد ماده تجزیه واریانس داده

فروت در زمان برداشت تحت تأثیر خشک میوه کیوي
برخالف نتایج . )10جدول(تیمارهاي کودي قرار نگرفت 

گزارش کردند که ) 1395(این پژوهش، مرادي و همکاران 
داري روي درصد ماده طور معنیهتیمارهاي کودآبیاري ب
حد قابل قبول ماده . گذاردثیر میأخشک میوه کیوي ت
باشد که از این لحاظ درصد می 15خشک میوه کیوي 

هاي با ماده خشک امی تیمارهاي کودي توانستند میوهتم
اما حد ترجیحی درصد . درصد تولید کنند 15باالتر از 

درصد  17ماده خشک میوه کیوي در بازارهاي بین المللی 
کود سایر تیمارهاي کودي درصد است که به غیر از چال

  . ا نشان دادندماده خشک باالتر از این میزان ر
  وهیم تروژنین

اثر  ها نشان داد کهنتایج آنالیز واریانس داده
درصد بر مقدار  1تیمارهاي کودي در سطح احتمال 

. )10جدول ( داري داشته استنیتروژن میوه تأثیر معنی
کود با ها مشخص کرد که تیمار چالمقایسه میانگین داده

جدول (درصد بیشترین میزان نیتروژن میوه را داشت  01/1
) 1395(مطابق با بررسی حاضر، مرادي و همکاران ). 11

نیز گزارش کردند که مقدار عناصر غذایی بافت میوه 
داري تحت طور معنیفروت از جمله نیتروژن، بهکیوي
- هاي مختلف کوددهی شامل کودآبیاري، چالروشتأثیر 

ن ژافزایش مقدار نیترو. پاشی قرار گرفتحلولکود و م
دلیل قرار گرفتن تواند بهکود میمیوه در روش چالبافت 

هاي فعال تاك و جذب کود در تماس مستقیم با ریشه
   .باشد بهتر آن

  )SSC( محلول جامد مواد
در زمان میوه) SSC(مواد جامد محلول محتوي 

داري تحت تأثیر تیمارهاي کودي طور معنیبرداشت به
ها بر اساس مقایسه میانگین داده). 10جدول (قرار گرفت 

 SSCافزایش میزان عث آبیاري باتیمارهاي کودنشان داد 
کمترین میزان ). 11جدول ( شددر زمان برداشت ها میوه

SSC مشاهده ) درصد 24/8(کود ها نیز در تیمار چالمیوه
داري با تیمار ماري اختالف معنیشد، که البته از لحاظ آ

  . نداشت) درصد 85/8(شاهد 
نقش مهمی در کیفیت  SSCتغییرات قندها و میزان 

طوري خصوص میوه کیوي دارد، بهمحصوالت باغبانی به
میوه باعث تغییر در طعم و مزه آن  SSCکه تغییرات میزان 

گزارش شد با . )2010(بربونی و همکاران  خواهد شد
بر رشد رویشی و میزان افزایش کود نیتروژن 

شود و از میزان هاي ساختمانی افزوده میکربوهیدرات
لیتورجیدیس و همکاران  شودقندهاي محلول کاسته می
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بیان کردند که میزان ) 1395(مرادي و همکاران  .)2006(
SSC داري تحت طور معنیمیوه کیوي در زمان برداشت به

 همچنین. هاي مختلف کوددهی قرار گرفتوشتأثیر ر

میوه  SSCنشان دادند که  )2010(سالینرو و همکاران 
  .داري تحت تأثیر کودآبیاري قرار گرفتطور معنیکیوي به

  
  هاي کیفی میوه کیويتجزیه واریانس اثر تیمارهاي کودي بر برخی ویژگی - 10جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات    
  ویتامین ث  SSC TA  SSC/TA نیتروژن ماده خشک

072/0  2  بلوك ns 002/0 ns 856/0 ** 005/0 ns 053/0 * 219ns 
709/0  4  تیمار کودي  ns 030/0 ** 849/0 ** 167/0 ** 043/0 * 4259** 

323/0  8  خطاي آزمایشی  003/0  055/0  027/0  010/0  64 
30/3  -  ضریب تغییرات  81/6  60/2  09/5  73/3  93/5  

  . داريدرصد و عدم معنی 5درصد،  1داري در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  *، **
  

 هاي کیفی میوه کیويمقایسه میانگین اثر تیمارهاي کودي بر برخی ویژگی - 11جدول 

  ماده خشک  تیمارها
 )درصد(

  نیتروژن
 )درصد(

SSC   
 )درصد(

TA  
  ویتامین ث   SSC/TA  )درصد(

  )لیترمیلی 100گرم بر میلی(
N100 78/17 a 83/0 b 26/9 ab 54/3 a 61/2 b 05/181 a 
N125  49/17 a 78/0 b 68/9 a 42/3 ab 83/2 ab 47/159 ab 
N150  32/17 a 77/0 b 10/9 ab 21/3 ab 84/2 ab 17/95 c 

49/16  کودچال a 01/1 a 24/8 c 01/3 b 74/2 ab 58/143 b 
11/17  شاهد a 79/0 b 85/8 bc 03/3 b 93/2 a 92/98 c 

  . باشدمی LSDداري در سطوح متناظر آزمون در هر ستون، حروف مشترك نشان دهنده عدم معنی *
  

  )TA( تریت قابل تهیدیاس
ها نشان داد که نتایج تجزیه واریانس داده

درصد  1در سطح احتمال  TAتیمارهاي کودي بر میزان 
طورکلی، تیمارهاي کودآبیاري هب). 10جدول (دار بود معنی

باالتري نشان  TAکود و شاهد میزان در مقایسه با چال
درصد از لحاظ  54/3با  N100دادند، هرچند تنها تیمار 

کود نشان داد داري با شاهد و چالآماري اختالف معنی
  ). 11جدول (

هاي این پژوهش مرادي و در موافقت با یافته
هاي مختلف گزارش کردند که روش) 1395(ران همکا

 .معنی داري داردمیوه کیوي  تأثیر  TAمیزان  برکوددهی 
کودآبیاري نتیجه گرفتند که  )2010(سالینرو و همکاران 

فروت میوه کیوي TAداري میزان طور معنیتوانسته بود به
کود آبیاري به رسد تیمار به نظر می. افزایش دهدرا 

افزایش میزان فتوسنتز و تجمع  با N100خصوص 
  . هاي فتوسنتزي باعث افزایش اسیدمیوه شدوردهآفر
  ث نیتامیو

ها نشان داد که اثر تیمارهاي تجزیه واریانس داده
درصد  1کودي بر میزان ویتامین ث میوه در سطح احتمال 

 05/181با داشتن  N100تیمار ). 10جدول (دار بود معنی
لیتر آب میوه بیشترین میزان ویتامین میلی 100گرم بر میلی

 N125که البته از لحاظ آماري با تیمار  ،ث را داشت
و  N150همچنین تیمارهاي . داري نداشتاختالف معنی

- میلی 100گرم بر میلی 92/98و  17/95ترتیب با شاهد به
خود مقدار ویتامین ث میوه کیوي را بهلیتر کمترین 

هاي این ر موافقت با یافتهد). 11جدول (اختصاص دادند 
گزارش کردند مقدار ) 1395(پژوهش مرادي و همکاران 

ویتامین ث میوه کیوي در زمان برداشت تحت تأثیر 
  . هاي مختلف کوددهی قرار گرفتروش
  گیرينتیجه

 یابی به تولید و صادرات پایدار کیويدست براي
کیفیت باالي میوه در  و ضروریست ضمن افزایش عملکرد

و  تر محصول به بازارعرضه طوالنی برايزمان برداشت 
در این خصوص . توجه شود حفظ محیط زیست نیز

ها قبل از برداشت بسیار با اهمیت مدیریت تغذیه تاك
تیمار کودآبیاري با نتایج این پژوهش نشان داد که  .است

کود چال همراه تیمارکیلوگرم نیتروژن در هکتار به 4/166
. ها شدباعث افزایش مقدار نیتروژن، پتاسیم و کلسیم برگ

کود و تیمار باالترین عملکرد هر تاك مربوط به تیمار چال
به . ددر هکتار بوکیلوگرم نیتروژن  4/166آبیاري با کود

تیمار کودآبیاري به در کنار تیمار چالکود، طورکلی، 
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عملکرد کیلوگرم نیتروژن ضمن افزایش  4/166خصوص 
میوه و حفظ کیفیت آن، با افزایش قند محلول باعث 

- همچنین کودآبیاري موجب صرفه. دشها زودرسی میوه
  . شودنیز میهاي کوددهی جویی در هزینه
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Abstract 
In this study, the effect of fertigation (83.3, 124.8, 166.4 kg Nitrogen per 
hectar) and “Pit-fertilization” on fruit yield and quality of Hayward kiwifruit 
was investigated. Control treatment was the common manner of fertilization by 
local orchardist. The results showed that leaf mineral nutrient elements 
significantly changed by fertilization treatment. Fertilization with 166.4 kg N 
/ha and pit-fertilization significantly increased leaf nitrogen, potassium, and 
calcium, but no significant difference was found between treatments for 
phosphorus. Furthermore, the highest nitrogen was found in pit-fertilization 
treatments (1.01%). The highest fruit yield per vine was found in pit- 
fertilization treatment (56.8 kg/vine) and fertigation with 166.4 kg N/ha (42.82 
kg). The mean fruit weight of all fertilization treatments was more than 90 g, 
which was higher than the control (85.82g). No significant difference was 
found for dry matter percentage in fertilization treatments, and all were more 
than 17%, except the pit method treatment. Fruit firmness of fertigation 
treatments with 83.3 kg N/ha and pit method was more than other treatments: 
with 7.69 and 7.35 kg/cm, respectively. Fertigation increased fruit soluble solid 
content (SSC) and resulted in early ripening. In addition, fertigation with 83.3 
and 124.8 kg N/ha increased significantly fruit vitamin C. Overall, pit 
fertilization and fertigation with 166.4 kg N/ha are recommendable due to 
increasing yield and maintaining fruit quality as well as reducing fertilizing cost 
and ecological problems. 

 
Keywords: Kiwifruit firmness, Kiwifruit dry matter, Leaf mineral nutrient 

 
 
  

 
 

                                                        
1. Corresponding author: Department of Water Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of 

Guilan 


