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 چکیده

بررسري   حاضرر برا هرد     . پژوهشداردتولیدی   افزايش عملکرد و بهبود کیفیت میوه در مهمي نقش درختان میوه تغذيهانتخاب نوع و منبع کود در 
در قالر  ررر    کمپوست و نیز کود شیمیايي کامل و تیمار بدون کرود،   ، آزوکمپوست، کود گاوی و ورمي شامل آزوالاثرات کوتاه مدت چهار نوع کود آلي 

نتراي    انجرا  شرد.   عناصر غذايي در برگ و میوه کیوی و ارتباط آن با عملکرد بر توزيع رارای کامل تصادفي در مجموع با شش تیمار و چهار تکه بلوك
کیوی در تیمارهای کودی نسبت به تیمار بدون کود بیشتر بود و مقدار اير    نشان داد که غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزيم در برگ و میوه

ر وضعیت بهینه قرار داشت. تیمار آزوکمپوست در بی  تیمارهای کودی، بیشرتري  افرزايش مقردار نیترروژن     عناصر در برگ و میوه در تیمارهای کودی د
دار بی  نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ با نیترروژن، فسرفر و    درصد( را در برگ نشان داد. در تجزيه همبستگي ارتباط معني 39/3درصد( و کلسیم ) 57/2)

بدست آمد. همچنی  در معادله رگرسیون گا  به گا  بی  عملکرد تیمارها برا مقرادير هرر ير  از عناصرر       71/0*و  69/0*، 76/0*پتاسیم میوه به ترتیب 
در خاك باغ کیوی موج  افرزايش مقردار عناصرر     مصر  کودهای آليدر مجموع نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ و میوه ارتباط مستقیم وجود داشت. 

توان از کودهای آلري   با توجه به آبشويي کودهای شیمیايي و مشکالت زيست محیطي ناشي از مصر  اي  کودها، ميد. غذايي در برگ و میوه کیوی ش
 کمپوست و آزوکمپوست در باغات کیوی به منظور تولید میوه در شمال کشور استفاده کرد. مانند ورمي بررسي شده در اي  مطالعه

 
 آلي و کود شیمیايي  های کلیدی: رگرسیون گا  به گا ، کود واژه

 

   1 مقدمه

گیاه نیمه گرمسریری از خرانواده    [Actinidia deliciosa]کیوی 
Actinidiaceae  دلیرل   هرای کیروی بره    است. تمايل به مصر  میروه

جهاني  تولید نظر ازهای اخیر افزايش يافته و  ارزش غذايي باال در سال
(. 42و  19ه است )گرفت قرار چهار  رتبه در سی  و پرتقال موز، از پس

ايران نیز يکي از کشورهای مهم تولیدکننده کیوی است که با افزايش 
قابل توجه سطح زير کشت اي  محصول در دهره اخیرر همرراه بروده     

  (.7و  6)است 
 حفر   مناسر ،  محصرول  تولیرد  و میروه  درختران  پررورش  در

 برخوردار ایويژه اهمیت از غذايي عناصر چرخه مديريت و حاصلخیزی

 و ضايعات کاهش در مهمي نقش باغي محصوالت صحیح ست. تغذيها
 شده محصوالت برداشت انبارماني عمر کردن روالني و کیفیت بهبود
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که مصر  بهینره عناصرر کرودی موجر  افرزايش       (. بطوری24دارد )
برعکس، مصرر  نامتعرادل آنهرا منجرر بره       میوه و عملکرد و کیفیت

(. مواد معدني فقر  بخرش   39شود ) کاهش عملکرد و کیفیت میوه مي
دهرد، ولري ممکر  اسرت      کوچکي از وزن خش  میوه را تشکیل مري 

 (.48کیفیت نهايي میوه را به مقدار قابل توجهي تحت تاثیر قرار دهد )
بندی تاثیر عناصر غذايي در کیفیت میوه کیوی، نیترروژن   گروه در

نیرزيم  به همراه پتاسیم، فسفر، گوگرد و مس در گروه اول و کلسیم، م
و روی در گروه دو  قرار دارند و در اکثر مروارد اير  دو گرروه ارتبراط     
منفي با يکديگر دارند. به عنوان مثال عناصر گروه اول بطرور منفري و   

(. 43هرا ارتبراط دارد )   عناصر گروه دو  بطور مثبت با سفتي بافت میوه
 و یضررور  هرای  آمینه اسید تعادل عد  تنها نه اندازه از بیش نیتروژن
 مشرکالت  بلکره  داشرت،  خواهرد  پري  در را پروتئی  تعادل عد  بالطبع
 ايجراد  نیرز  را Cويترامی   میرزان  کاهش و نیترات تجمع چون زيادی

 غذايي عناصر تاثیر بررسي در (29) همکاران و . جانسون(48) کند مي

 ماننرد  عناصری غلظت چند هر که کردند اعال  کیوی بر کیفیت میوه

 امرا  اسرت،  گرذار   تاثیر کیوی میوه انبارماني قابلیت رب پتاسیمو  کلسیم

 رروری  بیشتر است بره  ديگر عناصر تمامي از تنهايي به نیتروژن تاثیر

 در ولي دهدافزايش مي را رويشي نیتروژن، اگرچه رشد زياد مصر  که

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاك نشریه
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 ويژگي سه خارر بههای آلي کند. کود ايفا مي منفي نقش میوه کیفیت

 زيسرتي  و فیزيکري  خواص بهبود شیمیايي، و ای تغذيه اثر شامل مهم

 ي  عنوان به کودهای آلي کلي، رور باشند و به مي توجه مورد خاك،

 معمروالا  کره  باشرند  مي گیاهان نیاز مورد غذايي عناصر منبع سرشار از

 تدري  به شدنمعدني و تجزيه اثر در در اي  منبع کودی موجود عناصر

  .(15و  16)شود  مي آزاد خاك در
  شوند مي خاك کاتیوني تبادل ظرفیت باالبردن کودهای آلي باعث

 اثرر  کرودی در  هردررفت عناصرر   از جلوگیری و گیاه تغذيه نظر از که

 افرزوده  خاك به که دامي کود و آلي دارد. مواد اهمیت زيادی آبشويي،

 ، باعرث  خراك  بینري ذره موجودات برای  تازه غذای منزله به شوند، مي

 هرای  فعالیرت  نروع  اي . شوند اي  موجودات مي بیشتر تکثیر و فعالیت

 شدن حل نیترات، آمونیو ، کربنی ، تولید گاز موج  خاك در زيستي

 در آنهرا  مزايرای  کره  شد خواهد آلي اسیدهای و تولید نامحلول عناصر

 (.4) کامال آشکار است گیاه تغذيه
کودهررای آلرري اسررتفاده شررده در ايرر  پررژوهش شررامل آزوال،    

وال سررخس  آز کمپوست، و کود گاوی بوده اسرت.  ست، ورميآزوکمپو
آبزی است که عمدتاا در شالیزارهای برن  رشرد مري کنرد و قرادر بره      

باشرد. آزوال  آبي مانند آزوال آنابنرا مري   -های سبز  همزيستي با جلب 
 2/1توانرد بریش از   ظرفیت بااليي بررای تثبیرت نیترروژن دارد و مري    

( در 45را به صرورت روزانره تثبیرت کنرد )    کیلوگر  نیتروژن در هکتار 
شود به همی  دلیل مصر   نتیجه باعث افزايش حاصلخیزی خاك مي
( 14( يرا کرود زيسرتي )   12آن در کشاورزی پايدار به عنوان کود سبز )

شود. فرايند کمپوست کردن شامل تجزيره میکروبري مرواد     توصیه مي
 در اصررلي آلرري تحررت شررراي  هرروازی و يررا بیهرروازی اسررت. هررد  

ای پايدار و تولید ماده پذير آلي فساد مواد کردن تثبیت سازیکمپوست
زار و بررذر علررز هرررز و مناسرر  برررای  و عرراری از عوامررل بیمرراری

(. فراينردهای بیولروژيکي رري    26محصوالت زراعي و براغي اسرت )  
کمپوست کردن منجر به کاهش مقدار کررب  آلري محلرول و نسربت     

شروند  ئي نسبت به ماده خا  اولیره مري  کرب  به نیتروژن کمپوست نها
(. آزوکمپوست هم از ترکیر  آزوال و مرواد آلري ترازه ماننرد      33و 26)

شود که معموالا در  بقايايي گیاهي ري فرآيند کمپوست شدن تولید مي
هرا، درصرد نیترروژن بیشرتری دارد، اسرتفاده از       مقايسه برا کمپوسرت  

وگیری از هردررفت  کمپوست و آزوال به عنوان منبع ازت خاك در جلر 
(. با اير   42و  26ای موثر است ) ازت و کاهش انتشار گازهای گلخانه

برر توزيرع عناصرر     حال، ارالعات در رابطه با اثر آزوال و آزوکمپوست
  .غذايي در درختان میوه بسیار کم است

کمپوست ي  نوع کود آلري اسرت و در فرآينرد تولیرد آن از      ورمي
ای  ن برای تبديل پسماندهای آلي به مراده های خاکي و ريزجاندارا کر 

شرود   سیاه رنگ و غني از مواد غذايي مورد نیاز گیاهران اسرتفاده مري   
عملیررات   از آمررده  دسررت به کمپوست واقع در کمپوست(. ورمي23)

بقايرای گیراهي و جرانوری     و پسماندها روی بر خاکي هایکر  تجزيه
 و بسرتر  مرواد  بلکره  اسرت،  هرا کرر   الشره  تنهرا شامل نره کره است

 اير  . شامل مي شرود  نیز را تجزيه مختلز مراحل آلي در پسماندهای
وضعیت  بهبود باعث اي  که باال است ويژه برا سطح ذرات دارای کود
 براالی  نگهرداری  قابلیرت  و میکروبري  فعالیت نظر از ريرز خاك منافذ
را کود گاوی عناصر غذايي )مانند فسرفر(   (.2) شودغرذايي مي عناصر

دارد. آزادسرازی   تر در خاك به صورت محلول نگه مي به مدت روالني
تواند باعث کراهش تثبیرت    اسیدهای آلي در ري تجزيه کود گاوی مي

(. 44عناصر غذايي )مانند فسفر( و افزايش قابلیت دسترسي آنها گردد )
مطالعه اثر کودهای آلي در تغذيه درختان کیوی با توجه به در دسترس 

مکان تولید اي  کودها در شمال کشور، گران شدن کودهرای  بودن و ا
گیری بازار و افزايش تمايل عمومي به مصر  میروه   شیمیايي و شکل

است، بنابراي  در اي  پژوهش اثرر چهرار نروع     های ارگانی ، ضروری
غلظت عناصر غذايي در بررگ و   آلي و ي  تیمار کود شیمیايي بر کود

ارتباط بی  مقدار عناصرر غرذايي در   میوه کیوی بررسي شد. همچنی  
برگ در اواس  فصل رشد و در میوه در زمان برداشرت برا عملکررد و    

 های کیفي میوه بررسي شد. ويژگي برخي 

 

 ها مواد و روش

 گرمسریری  هرای نیمره   پژوهشکده مرکبات و میروه اي  تحقیق در 
 ررول های شمالي رشته کوه البرز در شهر رامسرر در   در دامنه واقع در

 درجره  56و عرر  جغرافیرايي    رقيشدقیقه  40و درجه 50جغرافیايي
تاثیر نوع و منبرع کرود    به منظور ارزيابي .مالي انجا  شدشدقیقه  54و

رقرم هرايوارد   -مصرفي بر توزيع عناصر غذايي در برگ و میوه کیروی 
ای کامل تصادفي با شرش تیمرار و چهرار    ه بلوكاي  تحقیق در قال  
سال س  تحت سیستم  12هايوارد با  کیوی رقمتکرار بر روی درختان 

 انجا  شد.  1393-1394های در سال آبیاری تحت فشار
ي  اصله تاك کیوی فروت به عنوان واحد آزمايشي لحرا  شرد.   

قبل از شرروع آزمرايش و پریش از اعمرال تیمارهرای       1393در اسفند 
متری، برداشرت و   سانتي 30-60و  0-30کودی، نمونه خاك از عمق 

 های نمونه pHهای فیزيکي و شیمیايي آن تعیی  شد. رخي از ويژگيب
 الکتريکري  هردايت  قابلیت خاك، به محلول 1 به 5/2 عصاره در خاك
 کرب  درصد خاك، به محلول 1 به 5/2 نسبت با شده صا   عصاره در
 .شرد  هیردرومتر تعیری    روش به بافت و تر اکسیداسیون روش به آلي
کل به روش کجلدال، فسفر قابل اسرتفاده بره    چنی  مقدار نیتروژنهم

روش اولس  و پتاسیم قابل استفاده با روش عصاره گیرری برا اسرتات    
 الر   از شرده  رد تجراری  آلري  . کودهرای (1)گیری شد آمونیو ، اندازه

. شرد  خريرداری  ربیعرت  کرود  فنراور  شررکت  از نیرز  متریمیلي چهار
 محلول 1 به 10 عصاره در ECو  pHخصوصیات کودهای آلي شامل 

و  ترر  اکسیداسریون  روش به کود آلي کرب  درصد کود آلي خش ، به
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همچنی  در کودهای آلي مقدار نیتروژن کل )کجلدال(، فسرفر کرل و   
 (. 25و  1پتاسیم کل تعیی  شد )

 اوره شامل( 49) کامل شیمیايي کود ،1394 ماه فروردي  اوايل در
 1 پتاسریم  کیلو، کلرور5/0 فسفات آمونیو  دی نوبت، سه کیلو در 5/1

 هرکدا  منگنز سولفات و روی سولفات کیلو،5/0 منیزيم سولفات کیلو،
کمپوسررت،   آزوال، آزوآلرري شررامل  چهررار نرروع کررود  يررا گررر  و 200
کیلروگر  از يکري از    30 کمپوست و کود گاوی پوسیده به مقدار ورمي

ن برا  انداز درخرت برا فوکرا زد    اي  چهار کود برای هر درخت در سايه 
مقادير کودهرا در تیمرار کرود شریمیايي      خاك سطحي مخلوط گرديد.

براساس آنالیز خاك، بررگ و مقردار برداشرت میروه توسر  محققری        
گرمسریری توصریه شرد. کنتررل     پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه

های هرز باغ به صرورت مکرانیکي رري چنردي  مرحلره توسر         علز
ای از اواس  ارديبهشت ترا  ی قطرهزن موتوری و نیز آبیار دستگاه علز

 اواس  مهرماه بر اساس نیاز آبي گیاهان انجا  شد. 
در اواس  فصل رشد )اوايل شهريور( برای تهیره نمونره بررگ، از    

عردد   25های يکساله بارده در چهار جهت، تعرداد   های بالغ شاخه برگ
 رسریدن  از برداشت شد. همچنی  پرس   برگ از هر تکرار بعنوان نمونه

 برريکس ) مناسر   حرد  بره  میروه  1(TSS) حل قابل جامد مواد میزان
های هرر درخرت   میوه مصاد  با نیمه دو  آبان ماه، تما  (2/6 حداقل

گیری وزن کل میوه هرر   برداشت شد و عملکرد کل هر درخت با اندازه
گیری درصد عناصر غذايي در بررگ و   درخت به دست آمد. برای اندازه

درجره سلسریوس    75در داخرل آون در دمرای   هرا   میوه کیوی، نمونره 
مش عبور داده شرد و بررای تهیره     40خش ، سپس آسیاب و از ال  

خاکستر خش ، ي  گر  از هر نمونه به کوره الکتريکري منتقرل و در   
درجه سانتي گراد، تا حذ  کامل مواد آلي حرارت داده شد  550دمای 

دو نرمرال     اسرید ييدرهیدروکلرلیتر  میلي 10و خاکستر هر نمونه در 
گیری و به حجم رسرانده شرد    حل و بعد از حرارت دادن ماليم، عصاره

(1 .) 
در عصرراره برره دسررت آمررده، میررزان کلسرریم و منیررزيم برره روش 

، پتاسریم برا دسرتگاه فلریم     EDTAنرمال  01/0تیتراسیون با محلول 
فتومتر و فسفر با دستگاه اسرپکتروفتومتر بره روش رنرگ سرنجي در     

گیری شد. مقردار نیترروژن کرل در     نانومتر اندازه 860-880رول موج 
و میوه خش  شده برا روش کجلردال تعیری  و غلظرت عناصرر        برگ

گرر  مراده خشر ،     100گرر  در   معدني در برگ و میروه برر حسر     
محاسبه و گزارش شد. عالوه براي  در زمان برداشرت، در پرن  میروه    

حل برا روش رفرکترومتری    سالم از هر تکرار هر تیمار مواد جامد قابل
نرمرال و سرفتي    1/0چشمي، میزان اسیديته قابل تیتراسیون برا سرود   

آوری  پس از جمرع . (22گیری شد )بافت میوه با دستگاه پنترومتر اندازه

های کامل تصادفي در چهرار تکررار   ها، ابتدا تجزيه واريانس بلوكداده

                                                           
1- Total soluble solids  

ار همبسرتگي  و مقرد  LSD ها، برا آزمرون  سپس مقايسه میانگی  داده
های مورد نظر با استفاده از ضري  همبستگي پیرسرون انجرا     شاخص

شد. سپس از رگرسیون گا  به گا  برای بررسري ارتبراط بری  مقردار     
های آمراری   عناصر در برگ و میوه و عملکرد استفاده شد. کلیه تجزيه

 انجا  شد. 2/9نسخه  SASو محاسبات با استفاده از نر  افزار 

 

 حث نتایج و ب

و  0-30های شیمیايي خاك باغ مورد مطالعه در دو عمرق   ويژگي
-30ارائه شده است. اي  خاك در عمق 1متر درجدول  سانتي 30- 60
 4/20درصد سیلت، 8/40درصد ش ،  8/38متر، بافت لومي با  سانتي 0

 9/26لرومي رسري برا     متر بافت  سانتي 30-60درصد رس و در عمق 
درصد رس دارد. خاك اي  باغ  6/30و  درصد سیلت 5/42درصد ش ، 

درصد(، نیتروژن و فسرفر براال و پتاسریم     4/3ماده آلي متوس  )حدود 
 کمتر از حد بهینه دارد. 

 در کودهرای آلري مرورد اسرتفاده     شریمیايي  هرای  ويژگي از برخي
مقدار کرب  آلي در کودهای مورد مطالعره از   .است شده ارائه 2 جدول

تواند اثر  مي که آزوکمپوست( درصد متغیر است) 5/17)آزوال( تا  1/11
 داشرته  خراك  فیزيکي، شریمیايي و بیولروژيکي   های ويژگي بر مطلوب
مقدار سه عنصر کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم کل بره ترتیر    . باشد

انتظرار   کمپوست و کود گاوی، بیشتر اسرت و بنرابراي    در آزوال، ورمي
 نیاز از بخشي کوتاه مدت بتواندحتي در  اي  کودها از رفت استفادهمي

 .کند تامی  را عناصر اي  کیوی به درختان
 

نتایج اعمال تیمارهای کودی بر غلظت  عاارتر غتیایر در    

 های کیوی برگ

های بررسي شده و اثر تیمارهای کرودی برر غلظرت    مقدار ويژگي
کیوی به شماره بلروك بسرتگي نداشرت ولري       عناصر غذايي در برگ

کودی بر غلظت عناصر غرذايي در بررگ کیروی اثرر     اعمال تیمارهای 
 64/1مقدار نیتروژن در برگ درختان کیوی از  (.3)جدول  مثبت داشت
دار  )کود آزوکمپوست( درصد متغیر بود و اختال  معني 57/2)شاهد( تا 

درصد وجرود   1بی  درصد نیتروژن تیمارهای کودی و شاهد در سطح 
ر تیمارها به ترتی  در تیمارهای داشت. بیشتري  مقدار نیتروژن برگ د

(. دامنره  3کمپوست و کودگاوی بدست آمد )جدول  آزوکمپوست، ورمي
حد کفايت غلظت نیتروژن در فصل تابسرتان و بعرد از زمران تشرکیل     

 2/2-8/2های سالم و کامالا توسرعه يافتره کیروی بری       میوه در برگ
 (. 37درصد ماده خش  گزارش شده است )

که در همه تیمارهای کودی وضرعیت نیترروژن   الز  به ذکر است 
در برگ درختان کیوی در حد مطلوب بود. کوددهي باعرث شرده کره    

های کیوی بیشتر شود، در چنی  وضعیتي، منابع  مقدار نیتروژن در برگ
آلي نیتروژن بر منابع معدني يا شیمیايي، ارجحیت دارد، چون احتمرال  
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شرود،  مشاهده مي 3جدول  رور که درآبشويي کمتر خواهد بود. همان
مقدار نیتروژن در برگ درختان کیوی تحت تیمار کودهای آلي شرامل  

کمپوست و کود گاوی بیشتر از تیمار کود شیمیايي آزوکمپوست، ورمي
 است.

 
 های شیمیایی خاک باغ کیوی مورد مطالعه ویژگی -1جدول 

Table 1- Chemical properties of experimental soil in site 

 پتاسیم
K 

 فسفر
P 

نیتروژ

 ن
N 

 آلی کربن
OC 

 

هدایت 

 الکتریکی

واکنش 

 خاک
 سیلت

 رس

 

 شن

 
 عمق خاک بافت خاک

ppm ppm % % EC 
(dS/m) 

pH 
(1:2.5) 

Silt 
% 

Clay 
% 

Sand 
% 

Soil 
Texture 

Soil 
depth 

119 41.1 0.21 1.99 0.19 6.6 40/8 20/4 38/8 Loam 0-30 
94 26.3 0.16 1.97 0.15 6.9 42/5 30/6 26/9 Clay loam 30-60 
 

 های شیمیایی چهار نوع کود آلی مورد استفاده در این تحقیق  برخی از ویژگی -2جدول 

Some chemical properties of four organic manures used in this research (%) - Table 2 
 نوع کود آلی مصرفی

 
 هدایت الکتریکی واکنش خاک

 کل نیتروژن 

 

 رسفف
 

 پتاسیم
 

 کربن آلی
 

Manure Organic 
 PH (1:10) EC(1:10) (dS m-1)  

 Total N P K Organic carbon 

    %   

 آزوال
Azolla 

6.76 0.90 1.80 1.03 0.3 33.1 

 پوست  آزوکم
Azocompost 

7.30 1.90 1.30 2.46 0.5 17.5 

 کود گاوی

cow manure 
8.30 1.85 1. 30 1.55 0.58 22.0 

 کمپوست ورمي
vermicompost 

7.40 2.13 1.20 3.09 0.5 16.0 

 
 ثر تیمارهای کودی بر غلظت عناصر غذایی )درصد( در برگ درختان کیویا -3جدول

Table 3 - fertilizer treatments effect on the nutrient concentrations (%) in th leafe Kiwi fruit 
 کلسیم

Ca 

 منیزیم
Mg 

 پتاسیم
K 

 فرفس
P 

 نیتروژن
N 

 تیمارها
Treatments 

 0.096  ±1.74d 0.043  ±0.43b  0.21  ±0.85 d 0.02  ±0. 21c  0.18  ±1.64d 
 شاهد

Control 

0.096  ±2.37c   0.043 ±0.48ba  0.21  ±1.19 c  0.02±0.26a 
 0.18  ±2.08c 

 کود شیمیايي
Chemical 

fertilizer 

 0.096 ±2.42c 0.043  ±0.45b  0.21  ±1.25 c  0.02 ±0. 27a 0.18  ±2.19 c 
 آزوال

Azolla 

 0.096  ±3.39 a  0.043  ±0.54a   0.21  ±1.64a 0.02  ±0. 26 a 0.18  ±a 2.57 
 آزوکمپوست

Azocompost 

0.096  ±3.16b  0.043  ±0.52a  0.21 ± 1.40b 0.02 ±0.27a 0.18  ±2.39b 
 کود گاوی

Cow manure 

0.096  ±3.07b 0.043  ±0.52a  0.21  ±1.70 a 0.02  ±0. 23b 0.18  ±2.48ba 
 کمپوست ورمی

Vermicompost 
**

1.55 
*

0.0075 
**

0.4 
**

0.009 
**

1.83 F 
0.15 0.07 0.14 0.029 0.27 LSD 

 .ر است()هر داده میانگی  چهار تکرا نبودن است. دارو معني درصد 5و  1در سطح احتمال دار  بترتی  يعني معني ns*، ** و 
*, ** and ns:Significant at p ≤ 0.05 , significant at p ≤ 0.01, and non significant, respectively (each data is the average of four 

replications) 
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اي  نتیجه حاکي از اثر مثبرت کراربرد کودهرای آلري برر قابلیرت       

ر واقرع برا کراربرد    باشرد. د استفاده نیتروژن در باغ مرورد مطالعره مري   
کودهای آلي با توجه به مقدار باالی مراده آلري در اير  کودهرا و نیرز      
نسبت کرب  به نیتروژن اي  کودها احتماالا فعالیت بیولوژيکي در خاك 
افزايش يافته و معدني شدن نیتروژن و به دنبرال آن قابلیرت اسرتفاده    

ساس نتاي  نیتروژن خاك برای درختان کیوی افزايش يافته است. بر ا
ها، مصر  کودهای آلي بخصوص کمپوست و  بدست آمده در پژوهش

کمپوست موج  بهبود ظرفیت ذخیره عناصر غرذايي در خراك و    ورمي
محصول شده و افزايش عملکرد را در مقايسه با تیمار بردون کرود بره    

 (.9دنبال داشته است )
 27/0)شراهد( ترا    21/0درصد فسفر در بررگ درختران کیروی از    

دار بری  تیمارهرای    مار کود گاوی( متغییرر اسرت و اخرتال  معنري    )تی
(. دامنره حرد   3درصد وجود داشت )جردول   1کودی و شاهد در سطح 

کفايت غلظرت فسرفر در فصرل تابسرتان و بعرد از تشرکیل میروه، در        
درصد ماده  18/0 -22/0های سالم کامالا توسعه يافته کیوی بی   برگ

ی  تیمارهرای کرودی و حتري در    (. در ب37خش  گزارش شده است )
مورد تیمار بدون کود هم وضعیت فسفر در برگ درختان کیوی از حرد  
مطلوب بیشتر است با توجه به درصد فسرفر در بررگ، احتمراالا فسرفر     

 خاك جوابگوی نیاز گیاه است.
مقدار فسفر قابل جذب در خاك مورد پژوهش هرم براال اسرت و     

مقردار فسرفر موجرود در اير       استفاده از کودهای آلي صرر  نظرر از  
کودها، باعث بهبود خصوصیات فیزيکي و شریمیايي خراك و افرزايش    

ها نشان داد، که با افرزودن   جذب فسفر توس  گیاه شده است. گزارش
ماده آلي به خاك ظرفیت خاك برای تثبیت فسرفر کراهش و سررعت    

(. همچنی  نتاي  ي  مطالعه نشران  17آزاد شدن فسفر افزايش يافت )
اد که پس از نه ماه خواباندن خاك با کود آلي و يا کود شریمیايي برا   د

هرای مختلرز در خراك     فسفر برابر، مقدار فسفر قابل جرذب در زمران  
 (. 30تیمار شده با کود آلي، بیشتر از تیمار کود شیمیايي بود )

 70/1)شراهد( ترا   85/0درصد پتاسیم در برگ درختران کیروی از   
و آزوکمپوست( متغییر بود و بی  تیمارهای )تیمار های ورمي کمپوست 

درصرد وجرود داشرت.     1دار در سرطح   کودی با شاهد اخرتال  معنري  
کمپوسرت   بیشتري  مقدار پتاسیم در تیمارهرای آزوکمپوسرت و ورمري   

غلظت پتاسیم در فصرل تابسرتان و   حد کفايت  (.3)جدول  بدست آمد
فتره کیروی بره    های سالم کامالا توسرعه يا  بعد از تشکیل میوه در برگ

(. 37درصد ماده خش  بدست آمده است ) 8/1-5/2رور متوس  بی  
اعمال تیمارهای کودی باعث افزايش درصد پتاسیم در برگ تیمارهای 
کودخورده نسبت به تیمار شاهد شد. مقردار پتاسریم قابرل اسرتفاده در     
خاك باغ مورد مطالعه کمتر از حد مطلوب است و مصر  کرود از هرر   

ي و شیمیايي، باعث افزايش مقدار پتاسیم در برگ شرد ولري   دو نوع آل
اي  افزايش نتوانست مقدار پتاسیم برگ را به سطح پايی  حد مطلروب  

درصد ماده خش ( برساند. به هرحال، در  8/1پتاسیم در برگ کیوی )
تما  کودهای آلي مورد مطالعه با استثنا آزوال مقردار پتاسریم بررگ در    

اند. با توجه بره اينکره   شیمیايي افزايش نشان داده مقايسه با تیمار کود
پتاسرریم و سررديم، در پیونرردهای  هررای ترر  ظرفیترري ماننررد کرراتیون

کواالنسي با ترکیبات آلي شرکت ندارند لذا به سهولت ازکودهای آلري  
 شروند  وارد و برای گیاه قابرل جرذب مري    جدا و به بخش معدني خاك

(27.)  
 39/3)شراهد( ترا    74/1ی از درصد کلسیم در برگ درختران کیرو  

)تیمار آزوکمپوست( درصد متغییر بود. بی  تیمرار شراهد برا تیمارهرای     
(. تیمار 3درصد وجود داشت)جدول 1دار در سطح  کودی اختال  معني

آزوکمپوست بیشتري  درصدکلسیم در برگ را در بی  تیمارهرا داشرت.   
هرای   گغلظت کلسیم در فصل تابستان و بعد از تشکیل میروه در برر  
 3-5/3سالم کامال توسعه يافته کیوی در وضعیت مطلروب بايرد بری     

 (. 36درصد ماده خش  باشد)
های  اعمال تیمارهای کودی باعث افزايش درصد کلسیم در نمونه

کودی نسبت بره تیمرار شراهد شرده اسرت ولري فقر  در تیمارهرای         
آزوکمپوست، ورمي کمپوست و کود گاوی اي  مقدار بره حرد مطلروب    

هرای   ده و در مابقي تیمارها ناکافي بوده است. با توجه بره برارش  رسی
رسرد.   جوی در رامسر و شستشوی کلسیم، اي  نتاي  منطقي بنظر مري 

مصر  کلسي کمپوست )کمپوست با کلسریم بیشرتر( در اير  اراضري     
ررور کره   تواند توصیه بهتری باشد و الز  است بررسي شود. همان مي

ا کرراربرد کودهررای الرري شررامل  شررود بررمشرراهده مرري 3در جرردول 
کمپوست در مقايسره برا مصرر  کرود     آزوکمپوست، کودگاوی و ورمي

شیمیايي، مقدار کلسیم برگ افزايش يافته است. برا اسرتناد بره منرابع     
تواند منجر به افرزايش قابلیرت دسترسري    مي موجود، کاربرد کود آلي،
 (. 9کلسیم برای گیاه گردد )

 54/0)شراهد( ترا    43/0کیروی از  درصد منیزيم در برگ درختران  
)تیمررار آزوکمپوسررت( متغیررر بررود. برری  تیمارهررای آزوکمپوسررت،     

کمپوست، کود گاوی و کود شیمیايي اخرتال  معنري دار وجرود     ورمي
(. غلظت منیزيم در فصل تابسرتان و بعرد از تشرکیل    3نداشت )جدول
 35/0-45/0های گیاه سالم و کامال توسعه يافته اگر بی   میوه در برگ

رسد مقدار منیزيم  (. بنظر مي36درصد ماده خش  باشد مطلوب است )
برگ در تیمار شاهد در حد مطلروب باشرد، اگرچره اعمرال تیمارهرای      

 کودی باعث افزايش درصد منیزيم برگ نسبت به تیمار شاهد شد. 
بطور کلي نتاي  تجزيه برگ نشان داد که با کاربرد کود شریمیايي  

ر غذائي شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسریم و  و يا آلي، مقدار عناص
آلري   اثر کود های منیزيم در برگ درختان کیوی افزايش يافته است و

)به جز آزوال( بر بهبود غلظت عناصر غذائي در برگ کیوی در مقايسه 
ست. دلیل اي  پديده، با استناد به منابع علمري  با کود شیمیايي بیشتر ا

ناشي از اثر کودهای آلي بر بهبود قابلیرت انحرالل عناصرر غرذايي در     
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خاك و افزايش جذب و در نتیجه غلظت عناصر در بررگ بروده اسرت    
(9.)  

نتایج اعمال تیمارهای کودی بر غلظت  عاارتر غتیایر در    

 میوه کیوی

و اثر تیمارهای کودی بر غلظرت و   های بررسي شدهويژگيمقدار 
نسبت عناصر غذايي در میوه کیوی به شماره بلروك بسرتگي نداشرت    
ولي اثر تیمارهای کودی بر عملکرد و غلظت عناصر غرذايي در میروه   

(. دامنه تغییررات عملکررد کرل هرر درخرت در      4معني دار بود )جدول
)آزوکمپوسرت   25/84د( ترا  )شراه  45/48تیمارهای مرورد مطالعره از   

، بری   LSDها با آزمرون   (کیلوگر  بدست آمد، که در مقايسه میانگی 
دار وجرود داشرت. کروددهي     شاهد و تیمارهای کودی اخرتال  معنري  
درصرد برا    22و 24، 30، 39، 42باعث افزايش عملکرد کل به مقردار  

ترتیرر  نزولرري در تیمررار آزوکمپوسررت، کررود گرراوی، کررود شرریمیايي، 
کمپوست و تیمار آزوال شد. از لحا  مقايسه میانگی  بی  تیمارها  ورمي

، بی  دو تیمار آزوکمپوست و کودگاوی و همچنی  بی  LSDبا آزمون 
 دار نبود. کمپوست و آزوال تفاوت معني ورمي

 89/2)شررراهد( ترررا  67/1دامنررره تغییررررات نیترررروژن میررروه از 
نگی  هرا برا آزمرون    )آزوکمپوست( درصد متغییر بود که در مقايسه میا

LSD    .تیمارهای کودی دارای نیتروژن بیشتری نسبت به شراهد برود
تیمار آزوکمپوست بیشتري  مقدار نیتروژن را در بری  تیمارهرا داشرت    

آموديرو و   خرواني دارد. ( که برا نتراي  تجزيره بررگ نیرز هرم      4)جدول
را در درختان تغذيه شده با کود آلري    مقدار نیتروژن میوه( 3همکاران )

  اند.بیشتر از کشت معمولي گزارش کرده
تري  عنصر غذايي در رشد و تولید کیروی، نیترروژن اسرت و     مهم

تواند موج  کاهش رشد و عملکرد شود، ضرم    کاهش اي  عنصر مي
را کراهش    توانرد کیفیرت میروه    اينکه مصر  بیش از حد نیاز، هم مي

کیروی ارتبراط    دهد. بی  غلظت زياد نیتروژن و سرعت نر  شدن میوه 
مقردار متوسر  نیترروژن در ير  میروه       (.46و  5مستقیم وجود دارد )

در  .(47)گر  اسرت   100گر  بر   8/1-9/0کیوی با اندازه متوس  بی  
بی  تیمارهای کودی وضعیت نیتروژن در میوه درختان کیروی از حرد   
مطلوب بیشتر است و با توجه به امکان حرکت خوب نیتروژن از بررگ  

ه، مقردار نیترروژن در میروه در زمران برداشرت )مقردار ضرري         به میو
همبسررتگي برری  نیتررروژن برررگ و میرروه تحررت تیمارهررای مختلررز  

 ( و بلوغ میوه، از حد مطلوب بیشتر است. 76/0کوددهي= 
)تیمار کرود شریمیايي( درصرد     3/0)شاهد( تا  21/0فسفر میوه از 

رهرای کرودی   ، تیماLSDبدست آمد. در مقايسه میرانگی  برا آزمرون    

دار داشت. تیمرار کرود شریمیايي فسرفر      نسبت به شاهد اختال  معني
(. يوسرفي و همکراران   4بیشتری نسبت به بقیه تیمارها داشت )جدول 

های تیمار شده با کود گاوی و کود دار بی  فسفر باغ ( تفاوت معني49)
شیمیايي در میوه کیوی مشاهده نکردند. در گزارشي بی  میزان فسرفر  

ه کیوی کشت معمولي و کشت تغذيره شرده برا کرود آلري تفراوت       میو
دامنه مطلوب فسفر در میروه کیروی بری      (.41دار مشاهده نشد ) معني
 .(47)باشد  درصد مي 67/0-22/0

در بی  تیمارهای کودی وضعیت فسفر در میوه درختان کیوی در  
حد مطلوب بود. کوددهي باعث افزايش فسفر میوه در بری  تیمارهرای   

هرا و   با توجه به حد مطلوب فسفر در برگ ودی نسبت به شاهد شد.ک
حرکت فسفر از برگ به میوه، میزان فسفر در میوه در زمران برداشرت   

افزايش بیش از حرد فسرفر باعرث کراهش      در حد مطلوب بوده است.
کیفیت میوه و افزايش نسبت اسرید فیتیر  بره روی شرده اسرت. در      

ی   ها، گوشت میروه نرر  و شریره    یوههنگا  کمبود فسفر در بعضي از م
میوه خیلي ترش شرده اسرت. کمبرود فسرفر سررعت رشرد را کنرد و        
عملکرد را کاهش داده و همچنی  اثرات سوء بر کیفیت میوه گذاشرته  

  (.32و  29است )

)کرود گراوی( متغییرر     96/1)شاهد( ترا   4/1مقدار پتاسیم میوه از 
یمارهای کرودی )بره جرز    ، تLSDاست. در مقايسه میانگی  با آزمون 

دار داشتند. پتاسریم تیمرار کرود گراوی از      آزوال( با شاهد اختال  معني
آزوکمپوست، کود شیمیايي و آزوال بیشتر بوده است. ولري بری  تیمرار    

دار  کمپوست از لحا  مقدار پتاسریم اخرتال  معنري    کود گاوی و ورمي
میوه را در  مپتاسی( مقدار 3) آموديو و همکاران (.4وجود ندشت )جدول

درصد گزارش کردنرد   77/1درصد و در کشت معمولي  14/2 ارگانی 
که پتاسیم میوه درختان تغذيه شده برا کرود آلري برا کشرت معمرولي       

دار وجود داشت و مقدار پتاسیم میوه درختان تغذيه شرده   اختال  معني
در گزارشي بری  میرزان    .با کود آلي بیشتر از کشت معمولي بوده است

میوه کیوی در کشت معمولي و کشت تغذيه شده با کرود آلري    پتاسیم
( نشان دادند 49يوسفي و همکاران )(. 41دار مشاهده نشد) تفاوت معني

دار در پتاسیم میوه نداشت.  که نوع تغذيه درختان با کود آلي تاثیر معني
  18/0 -57/0به رور میانگی  در ي  میوه کیوی با اندازه متوس  بی  

مقردار مطلروب پتاسریم در     درگزارشري . (48) م بوده استدرصد پتاسی
(. 21) گر  بر صد گر  بیان شده است 9/2میوه کیوی حداکثر تا حدود 

در بی  تیمارهای کودی وضعیت پتاسیم در میوه درختان کیوی در حد 
 مطلوب بوده است. 
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 کیویاثر تیمارهای مختلف کود بر غلظت عناصر غذایی )درصد( در میوه  -4جدول 

Table 3 - fertilizer treatments effect on the nutrient concentrations (%) in the Kiwi fruit 

  منیزیم
Mg 

 کلسیم
Ca 

 فسفر
P 

 پتاسیم
K 

 نیتروژن
N 

 عملکرد

Yeild (kg) 

 تیمارها
Treatments 

0.04  ±0.44 c  0.19  ±0.37 b  0.01  ±0.21d   0. 1  ±1.40 c 0.09  ±1.67d 
 

2.67 
±48.45d48.45d 

 شاهد
Control 

 0.04 ±0.65 a 0.19  ±0.65 b  0.01 ±0.30a 
 0. 1  ±1.66 b 0.09  ±2.07cb 2.67±69.67b 

 کود شیمیايي
Chemical 

fertilizer 

0.04  ±0.57 b  0.19 ±0.49 b 0.01  ±0.26 c 0. 1  ±1.45c  0.09  ±1.94 c 
62.46c± 2.67 

 

 آزوال
Azolla 

0.04  ±0.56 b   0. 19  ±1.19 a  0.01  ±0.28 b  0. 1  ±1.70b  0.09  ±a 2.89 
84.25a± 2.67 

 

 آزوکمپوست
Azocompost 

0.04  ±0.66 a  0. 19  ±0.47 b  0.01  ±0.27b 0. 1  ±1.96a 0.09  ±2.09b 
80.73a± 2.67 

 

 کود گاوی
Cow manure 

0.04  ±0.55 b 0.19  ±0.48 b  0.01  ±0.26c 0. 1  ±1.81 ba 0.09 ±2.14b 2.67±63.96c 
 کمپوست ورمي

Vermicompost 
**

0.026 
**

0.36 
**

0.004 
**

0.18 
**

0.67 96. 39** F  
0.06 0.29 0.02 0.16 0.15 4.02 LSD 

 .)هر داده میانگی  چهار تکرار است( نبودن است. دارو معني درصد 5و  1در سطح احتمال دار  بترتی  يعني معني ns*، ** و 
*, ** and ns:Significant at p ≤ 0.05 , significant at p ≤ 0.01, and non significant, respectively (each data is the average of four 

replications).  
 

)کرود گراوی( درصرد     66/0)شاهد( تا  44/0مقدار منیزيم میوه از 
یمارهرای  ، تمرا  ت LSDمتغییر بود که در مقايسه میانگی  برا آزمرون   

دار بوده است. تیمار کود گاوی نسبت بره   کودی با شاهد اختال  معني
کمپوست منیزيم بیشتری داشت،  تیمارهای آزوال، آزوکمپوست و ورمي

ولي بی  تیمار کود گراوی و کرود شریمیايي از لحرا  مقردار منیرزيم       
( مقدار 3) آموديو و همکاران(. 4دار وجود نداشت )جدول اختال  معني

درصرد   11/0و در کشرت معمرولي را    14/0را  میروه ارگانیر    ممنیزي
گزارش کردند که منیزيم میوه در درختان تغذيه شده برا کرود آلري برا     

دار و بیشتر از کشت معمولي بروده   کشت معمولي دارای اختال  معني
( نشان دادند که نوع کود آلري مصررفي   49است. يوسفي و همکاران )
داری برر منیرزيم میروه نردارد. در گرزارش       برای تغذيه گیاه اثر معنري 

ديگری بی  میزان منیزيم میوه کیوی کشت معمولي و ارگانی  تفاوت 
به رور میانگی  در ير  میروه کیروی برا      (.41دار مشاهده نشد ) معني

گر  بر صد گر  مطلوب   01/0-03/0مقدار منیزيم بی  اندازه متوس ، 
یرزيم میروه کیروی حردود     . در گزارشي مقدار مطلوب من(47)باشد  مي
(. در تیمارهرای کرودی   21گر  بر صد گر  بیران شرده اسرت )    07/0

 وضعیت منیزيم در میوه درختان کیوی باالتر از حد مطلوب بوده است.
)آزوکمپوسرت(   19/1)شاهد( تا 37/0دامنه تغییرات کلسیم میوه از 

ارهرا  درصد متغییر بود. تیمار آزوکمپوست بیشتري  مقدار را در بی  تیم
درختان  میوهرا در ( مقدار کلسیم 3) آموديو و همکاران(. 4دارد )جدول 

 19/0درصرد و در کشرت معمرولي     21/0میوه تغذيه شده با کود آلري  
درصد گزارش کردند که کلسیم میوه درختان تغذيه شده با کود آلي برا  

دار داشت و مقدار کلسیم کشت ارگانیر    کشت معمولي اختال  معني
( نشران  49کشت معمولي بوده اسرت. يوسرفي و همکراران )    بیشتر از

 .داری روی کلسیم نداشت دادند که نوع تغذيه با کودهای آلي اثر معني
در گزارش ديگری بی  میزان کلسیم میوه کیوی در کشت معمرولي و  

(. کلسیم در کیروی معمروال   41دار مشاهده نشد ) ارگانی  تفاوت معني
در ارتباط است. به رور میانگی  در ير   به رور مثبت با کیفیت میوه 
گرر  برر     16/0 -51/0مقدار کلسیم بی  میوه کیوی با اندازه متوس ، 

(. در بی  تیمارهای کرودی مقردار کلسریم در    47)صد گر  بوده است 
 میوه کیوی باالتر از حد مطلوب بود. 

 

 تجزیه همبستگر بین عاارر معدنر در برگ و میوه

بری  مقردار عناصرر در بررگ کیروی در      نتاي  تجزيه همبسرتگي  
شهريور و عناصر موجود در میوه در زمان برداشت محصول، نشان داد 

دار بی  نیترروژن، فسرفر و پتاسریم بررگ و      که ارتباط مستقیم و معني
میوه در اي  دو زمان وجود دارد و افزايش يا کاهش مقردار عناصرر در   

در میروه شرد    برگ، موج  افزايش يا کراهش مقردار عناصرر موجرود    
 (. 5)جدول 
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 ضریب همبستگی بین عناصر غذایی برگ و میوه در زمان برداشت -5جدول 
Table 5- The correlation between the mineral elements leaves and kiwi fruit at harvest time 

 ضریب همبستگی
The correlation coefficient 

 عناصر غذایی برگ و میوه
The mineral elements leaves and fruit 

 نیتروژن برگ و میوه *0.76
Nitrogen of leaves and fruits 

 فسفر برگ و میوه *0.69
Phosphorus of leaves and fruits 

 پتاسیم برگ و میوه *0.71
Potassium of leaves and fruits 

-0.15
 

 کلسیم برگ و میوه
Calcium of leaves and fruits 

 )هر داده میانگی  چهار تکرار است(. دار نبودن استدرصد و معني 5و  1دار با احتمال  بترتی  يعني معني nsو *، ** 
*, ** and ns:Significant at p ≤ 0.05 , significant at p ≤ 0.01, and non significant, respectively (each data is the average of four 

replications). 

 
وهشي که در مورد ارتباط بی  عناصر غذايي در برگ و میوه در پژ

کیوی رقم هايوارد انجا  شد، بی  عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسریم در  
برگ و میوه ارتباط مستقیم وجود داشت و افزايش نیترروژن، فسرفر و   

شرد.   پتاسیم در برگ سب  افزايش نیتروژن، فسفر و پتاسریم در میروه   
در تما  تیمارها از نیتروژن و فسفر میروه بیشرتر   نیتروژن و فسفر برگ 

بود، ولي مقدار پتاسیم در برگ و میروه تقريبرا برابرر برود. پتاسریم در      
های گیاهي به صورت يون و متحرك است. نتراي  اير  تحقیرق     بافت

مويد اي  است که کلسیم میوه کمتر از برگ بود. بردلیل تحررك کرم    
 (. 23گیاه، انتقال کلسیم از برگ به میوه کمتر است )کلسیم در بافت 

 
تجزیه همبستگر بین مقدار عاارر معدنر در برگ و میتوه  

 با عملکرد میوه 

نتاي  تجزيه همبسرتگي بری  عناصرر در بررگ )شرهريور مراه( و       
عناصر در میوه )زمان برداشت( نشان داده است که، بی  مقدار عناصرر  

نیزيم در برگ و میوه با عملکرد میوه رابطه نیتروژن، فسفر، پتاسیم و م
دار وجود داشت و افزايش يا کاهش هر ير  از   مستقیم، مثبت و معني

عناصر در برگ و میوه کیوی باعث افزايش يا کراهش عملکررد شرده    
نیتروژن ي  عامل تعیی  کننده رشد گیاه اسرت. در دوره تولیرد    است.

و میرانگی  وزن میروه   میوه، مصر  نیتروژن باعث افرزايش عملکررد   
شود. بعالوه اجزاء عملکرد میوه )قطر، رول ، حجم ، وزن تر  کیوی مي

( . 34و 20،  13يابرد )  و وزن خش ( با مصر  نیتروژن افرزايش مري  
مقدار نیتروژن در اندا  هوايي نظیر برگ نیز بسیار مهم است، زيرا اگر 

قاضرای گیراه   غلظت نیتروژن در اندا  هوايي بیشتر باشد با افرزايش ت 
برای اي  عنصر در ري فصل رشد، نیتروژن از اندا  رويشي بره انردا    

يابد. فسفر در انتقرال   يابد در نتیجه عملکرد بهبود مي زايشي انتقال مي

انرژی و فعالیت متابولیکي در درختران میروه نقرش دارد و بطرور غیرر      
(. فسرفر کرافي،   35گرذارد)  مستقیم بر عملکرد محصروالت تراثیر مري   

گردد. کمبود فسفر رشد را کند و  مچنی  باعث زودرسي محصول ميه
 (. 28دهد و اثرات سوء بر کیفیت میوه دارد ) عملکرد را کاهش مي

پتاسیم در درختان میوه در عمل فتوسنتز، تشرکیل کربوهیردرات،   
(. 35نمايد) تشکیل پروتئی  وکنترل تبخیر و تعرق نقش مهمي ايفا مي

پتاسیم در برگ با موج  افزايش عملکررد   در گزارشي افزايش غلظت
میوه کیوی شد و کاهش پتاسیم با کاهش عملکرد و کاهش وزن میوه 
همراه بود و ي  همبستگي قوی بی  تجمع پتاسیم در برگ با پتاسیم 
میوه و عملکرد تايید شد. با افزايش مقردار عناصرر نیترروژن، فسرفر و     

 کرد میوه افرزايش يافرت  پتاسیم در برگ، غلظت عناصر در میوه و عمل
(23.) 

 

تبیتین بتین غلظت  کلیته      ضتری   و گتام  به گام رگرسیون

  عاارر غیایر در میوه با عملکرد

 متغیرر  عنوان به متغیرها از متغیره، يکي چند رگرسیوني تجزيه در

 شود. مي گرفته نظر در متغیر مستقل عنوان به مابقي متغیرها و وابسته

 مسرتقل  متغیرهرای  بتوان که است اي  متغیره چند رگرسیون از هد 

 معادله ربق بر را (Y) وابسته متغیر بر آنها تأثیر مقدار و (X) تأثیرگذار

 هرای  ويژگي از ي  هر تأثیر بررسي منظور به بنابراي ، کرد. شناسايي

 مستقل متغیرهای تعداد کاهش همچنی  تابع، متغیر روی بر نظر مورد

 بررازش  دارنرد،  ترابع  متغیرر  روی نراچیزی  اثرر  که متغیرهايي حذ  و

 برا  شرد.  انجرا   گرا   به گا  رگرسیون روش از استفاده با مدل بهتري 

برر   ترأثیر  بري  يرا  ترأثیر  عناصری کره کرم   رگرسیوني، مدل از استفاده
  .شدند حذ  مدل عملکرد بودند، از
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 تجزیه همبستگی بین عناصر معدنی در برگ و میوه با عملکرد میوه -6جدول 

Table 6- Correlation analysis between mineral elements in leaves and mature fruits and fruit yield 
Ca Mg K P N  Ca Mg K P N  

 برگ
leaf 

 
 میوه

Fruit 
 

0.82*
 

0.62* 0.89* 0.75* 0. 89*  0.33 ns 0.46* 0.68* 0.73* 0.78* 
 عملکرد
yield 

 .)هر داده میانگی  چهار تکرار است( نبودن است. دارو معني درصد 5و  1سطح احتمال در داری  بترتی  يعني معني ns*، ** و 
*, ** and ns: Significant at p ≤ 0.05 , significant at p ≤ 0.01, and non-significant, respectively (each data is the average of four 

replications). 
 

آمده، نیتروژن، فسرفر، پتاسریم و   به استناد مدل رگرسیوني بدست 
کلسیم در میوه به عنوان عناصرر تاثیرگرذار )متغییرهرای مسرتقل( برر      

 رگرسیوني استاندارد مدل نتیجه درعملکرد )متغییر وابسته( شناسايي و 

هرای انجرا     آزمرايش  نتاي  به توجه(. با 9)جدول شد.  برازش ای شده
یتروژن دار و کودهای ن شیمیايي کودهای مختلز، های میوه شده روی

 اوره کود ای داشت. مصر  مالحظه قابل تاثیر عملکرد افزايش در آلي

 افرزايش  ( و افزايش نیترروژن در میروه باعرث   31پرتقال ) درختان در

 مقردار  با مصرر   همچنی  شده است. ها میوه وزن افزايش و عملکرد

 (19) ( و سی  46) هلو در داری معني رور به عملکرد نیتروژن، باالی
( نشان 18تحت تاثیر قرار گرفته است. در تحقیقي فاجريا و همکاران )

دادند که در گیاهان زراعي بی  نیتروژن و عملکرد دانه، رابطه مثبت و 
دار وجود دارد. همچنی  رابطه بری  جرذب و انتقرال نیترروژن در      معني

ب دار است. همچنی  بی  جذ اندا  هوايي و عملکرد دانه، مثبت و معني
فسفر در اندا  هوايي و دانه با عملکرد دانه در گیاهران زراعري رابطره    

دار وجود دارد. با افزايش مقدار پتاسیم در اندا  هروايي و   مثبت و معني
نشان  ها پژوهش(. 18دانه، عملکرد گیاهان زراعي افزايش يافته است )

توانرد باعرث افرزايش     کود حیواني يا کمپوست مي کاربرد که مي دهد
تواننرد بطرور    رب  آلي و سالمت خاك شود و همپنی  اي  مرواد مري  ک

 (. 8)تدريجي عناصر غذايي را برای گیاهان فراهم کنند 

 
 تبیین بین غلظت کلیه عناصر غذایی در میوه با عملکرد ضریب و گام به گام رگرسیون -7جدول 

Table 8- Stepwise regression and correlation coefficient between yield and all nutrient elements in fruits  
 ضریب تبیین

Coefficient of determination 
 گام به گام رگرسیون معادله

Stepwise regression equation 
0.89
 

Y= - 43/9 + 20/3N + 23/2 K + 53/5 Ca 

 

بتا   نتایج تجزیه همبستگر بین مقدار عاارر معدنر میتوه 

 میوه های کیفر برخر ویژگر

شرامل سرفتي، مرواد جامرد      میوه کیوی های کیفيبرخي شاخص
 بررسي مورد کودی تیمارهای محلول و اسیديته قابل تیتراسیون تحت

. انرد  شده گزارش( 22) همکاران و زادهحس  مقاله در حاضر تحقیق در
ها و مقادير عناصر غرذائي در  نتاي  بررسي همبستگي بی  اي  شاخص

( بری   -44/0دار ) ان داد که ارتباط منفي معنري برگ و میوه کیوی نش
میزان نیتروژن در میوه بالغ با سفتي بافت میوه در زمران برداشرت در   

های با نیتروژن بیشتر، سفتي  درصد بدست آمد و میوه 5سطح احتمال 
هرای   کمتری دارند. در پژوهشي همچنی  گزارش شده است که میروه 

ان برداشت، سفتي بافت کمترری در  بالغ با میزان نیتروژن بیشتر در زم
(. گزارش شده است کره نیترروژن زيراد در میروه     13اي  زمان داشتند)

ها در پايان انبارمراني ارتبراط    کیوی در زمان برداشت با نر  شدن میوه
ها را در زمان  دارد. در باغات سی  نیز مصر  زياد نیتروژن سفتي میوه

( نیز گزارش کردند که 11(. بنگي و همکاران )40برداشت کاهش داد)

 (. 7نیتروژن تاثیر منفي بر سفتي بافت میوه دارد )جدول
( بی  میزان کلسیم در میوه برالغ  64/0دار ) همبستگي مثبت معني

درصد بدست  1با سفتي بافت میوه در زمان برداشت در سطح احتمال 
(. غلظت کم کلسیم در میوه کیوی موج  نر  شردن زود  7آمد )جدول
شود. در میوه کیوی غلظت کلسیم بطور مثبت با  یوه کیوی ميهنگا  م

سفتي بافت میوه و به رور منفي برا نرر  شردن میروه ارتبراط داشرته       
بری  درصرد مراده خشر  و      69/0(. همبستگي مثبرت  38و  10است)

 1فسفر میوه بالغ در زمان برداشت بدست آمد کره در سرطح احتمرال    
( همبسرتگي  5و همکراران )  (. عاشروری 7درصد معني دار بود )جدول 

دار بی  میزان فسفر با ماده خش  میروه برالغ در سرطح     منفي و معني
 درصد بدست آوردند.  1احتمال 

بی  درصد ماده خش  و پتاسیم میوه بالغ  46/0همبستگي مثبت 
دار بود  درصد معني 5در زمان برداشت بدست آمد که در سطح احتمال 

دار بری    ( همبسرتگي منفري معنري   5(. عاشوری و همکاران )7)جدول 
درصرد   5میزان پتاسیم با ماده خشر  میروه برالغ در سرطح احتمرال      

 بدست آوردند.
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درصرد بری  میرزان مرواد      5دار در سطح  همبستگي منفي و معني
جامد محلول و منیزيم در زمان بلوغ میوه کیوی بدسرت آمرد )جردول    

بری  میرزان    دار ( همبستگي منفي و معنري 5(. عاشوری و همکاران )7
مواد جامد محلول با منیزيم در زمان برداشت مشراهده نکردنرد، ولري    
همبستگي منفي معني دار بی  مواد جامد محلول برا مقردار کلسریم را    

 گزارش کردند. 
همبستگي بی  اسیديته قابل تیتراسون و عناصر غرذايي، فقر  در   

 دار شرد و در مرورد بقیره    درصرد معنري   1مورد عنصر فسفر در سرطح  
(. عاشرروری و 7دار بدسررت نیامد)جرردول  عناصررر همبسررتگي معنرري 

دار بری  اسریديته قابرل تیتراسریون و      ( همبسرتگي معنري  5همکاران )

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزيم در میوه کیوی در زمان بلروغ  
 و برداشت میوه مشاهده نکردند. 

سیديته دار بی  نسبت مواد جامد محلول به ا همبستگي منفي معني
قابل تیتراسیون و عنصر نیتروژن و فسفر میوه کیوی در زمان برداشت 

( در بررسي همبستگي 5(. عاشوری و همکاران )7به دست آمد )جدول
بی  نسبت مواد جامد محلول به اسیديته قابل تیتراسریون و نیترروژن،   
فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزيم در میوه کیوی در زمران برداشرت فقر     

ان کلسیم برا نسربت مرواد جامرد محلرول بره اسریديته قابرل         بی  میز
 درصد بدست آوردند. 5دار در سطح  تیتراسیون همبستگي منفي معني

 
 های کیفی میوه کیوی تجزیه همبستگی بین عناصر معدنی با برخی ویژگی -8جدول

Table 7- Correlation analysis between mineral elements with some qualitative features of kiwi fruit 
Ca 
 

Mg 
 

K 
 

P 
 

N 
 

 ضري  همبستگي
The correlation coefficient 

**
0.64 0.26- 0.11- 0.06 

*
 سفتي -0.44

Firmness 

0.01 0.17 
*

0.46 
**

0.69 0.28 
 درصد ماده خش 
Dry mater (%) 

0.16 
*

0.46- 0.17- 0.070- 0.30- 
 مواد جامد محلول

(Tss) Total soluble solids 

0.3 0.11 0.26 
**

0.48- 0.33 
 اسیديته قابل تیتراسیون

Titratable acidity (TA) 

0.140- 0.31- 0.32- 
*

0.44- 
*

0.44- 
 نسبت مواد جامد محلول به اسیديته قابل تیتراسیون

TSS/ TA 
 .ه میانگی  چهار تکرار است()هر داد نبودن است. دارو معني درصد 5و  1در سطح احتمال داری  بترتی  يعني معني ns*، ** و 

*, ** and ns:Significant at p ≤ 0.05 , significant at p ≤ 0.01, and non significant, respectively (each data is the average of four 

replications).  

 

 گیری   نتیجه

 حفر   مناسر ،  محصرول  تولیرد  و کیروی  درختران  پررورش  در

 برخوردار ایويژه اهمیت از غذايي عناصر مديريت و حاصلخیزی خاك

شرامل  اثرات کوتاه مدت چهار نوع کرود آلري   حاضر  است. در پژوهش
کمپوست و نیرز کرود شریمیايي     ، آزوکمپوست، کود گاوی و ورمي آزوال

عناصر غرذايي در بررگ و میروه و     بر غلظتکامل و تیمار بدون کود، 
کوددهي باعرث   داد نشان نتاي  انجا  شد. ارتباط آن با عملکرد کیوی

 22و 24، 30، 39، 42افزايش عملکرد میوه در درختان کیوی به مقدار 
درصد با ترتی  نزولي در تیمار آزوکمپوست، کود گاوی، کود شیمیايي، 

 اثرر  همچنری ، کمپوست و تیمار آزوال در مقايسه با شراهد شرد.    ورمي
 پتاسریم،  سرفر، ف نیتروژن، عملکرد، بر مقدار عالوه بر تیمارهای کودی

 نیترروژن،  غلظت. بود دار معني کیوی میوه و برگ منیزيم در و کلسیم
تمرا  تیمارهرای    در کیروی  بررگ  در و منیرزيم  پتاسیم، کلسیم فسفر،
داد و غلظرت   نشران  به شاهد )تیمار بدون کود( افرزايش  نسبت کودی

اکثر عناصر غذائي در برگ کیوی تیمار شرده برا کرود هرای آلري )برا       
 برر اير ،   عالوهکاربرد آزوال( بیشتر از تیمار کود شیمیائي بود.  استثناء
بهبرود   در غرذائي  عناصرر  مهمترري   که داد نشان حاضر تحقیق نتاي 

پتاسیم  نیتروژن، ترتی  در باغ مورد مطالعه، به کیوی درختان عملکرد
توان گفت کره مصرر  کودهرای آلري      در مجموع مي. بودند کلسیم و

موج  افزايش غلظت عناصر غرذايي در بررگ و    همانند کود شیمیايي
دار بدست آمده بی  غلظت عناصرر   میوه شده و با توجه به ارتباط معني

غذايي در برگ و میوه برا عملکررد، اسرتفاده از کودهرای آلري )ماننرد       
کمپوست(، با توجه به مخاررات زيست محیطري   آزوکمپوست و ورمي

ور و افزايش تمايل به ناشي از مصر  کودهای شیمیايي در شمال کش
درختان تغذيه شده برا کرود هرای آلري در برازار، امرری         مصر  میوه

ضروری است. اگرچه مطالعات بلند مدت اي  موضوع نیز ضرورت دارد 
تا ابعاد گسترده جايگزيني کودهای شیمیايي با کودهای آلي مشرخص  

 شود. 
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Introduction: Type and source of fertilizer in fruit trees nutrition play an important role in increasing yield and fruit 
quality, shelf-life prolonging and reducing waste in harvested fruit. Evaluation of the possibility of integrated use of 
organic and inorganic fertilizers or gradual replacement of chemical fertilizers with organic manures is necessary in 
nutrition of kiwi vines, due to environmental issues resulted due to application of chemical fertilizers as well as 
increasing market value of organic fruits. Studies in this regard, especially comparison between organic manure and 
chemical fertilizer effects in kiwi fruit production is very limited. Therefore,this research was performed to 
investigate the short-term effects of four types of organic fertilizers as compared to chemical fertilizers over the 

amount of nutrients in leaves and fruits in Kiwi- Hayward variety. 
Materials and Methods:This short-term field research was conducted in a randomized complete block design with six 

treatments including (azola, azocompost,vermicompost, cow manure, chemical fertilizer and control treatments) and 
four replications inHorticultural Science Research Institute, Citrus and Subtropical Fruits Research Center in 
Ramsar.Fertilizers were mixed with topsoil in canopy,weed control and drop irrigation was performed. The amount 
of nutrients, including nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in kiwi leaves and fruits were 
measured. In addition, relationship between nutrients in leaves and fruit yield was examined. The correlation 
analysis between mineral elements and the characteristics of qualitative and quantitative fruit firmness, dry matter, 
total soluble solids, titratable acidity and ratio of soluble solids to titratable acidity was performed. Stepwise 
regression equation between treatments with nitrogen, phosphorus, potassium and calcium was written on kiwifruit 
leaves and fruit.  In addition, stepwise regression, the overall equation between yield and nutrient content of 

kiwifruit were reported. 
Result and Discussion: The results showed that concentration of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and 

magnesium in leaves and fruits in Kiwi trees are higher than control treatment and the amounts of these elements in 
leaves and fruit werein optimum condition. Fertilization increased the amount of nitrogen, phosphorus, potassium, 
calcium and magnesium in leaves and fruit of kiwifruit trees in fertilizer treatments, compared to the control. 
Azocompost treatment had the highest amount of nitrogen and calcium in leaves and fruit compared to other 
treatments. Azocompost and vermicompost treatments had the highest potassium content in the leaf.  As well as cow 
manure, vermicompost and Azocompost treatments resulted in the highest amount of potassium in fruit. Increasing 
theamount of nutrients in the leaves of kiwifruit had a direct impact. The correlation between the amount of 
elements in the leaves and fruit showed a direct and significant relationship between nitrogen, phosphorus and 
potassium leaves and nitrogen, phosphorus and potassium in fruits. Increasing of nutrients in kiwifruit leaves had a 
direct and positive impact on fruits.  In stepwise regression equation there was a significant relationship between the 
yield andamounts of nitrogen, phosphorus and potassium and kiwi fruit trees, and by increasing of these elements 
and yield wasincreased. Correlation analysis between minerals and firmness in kiwifruit showed that there are 
negative correlations between the nitrogen content in mature fruit and firmness at harvest time at probability level 5 
percent. In addition, positive and significant correlation between the calcium content in mature fruit and firmness, as 
well as between the percentage of dry matter and phosphorus and potassium contents of mature fruit at harvest time 
was obtained. Results showed that a significant negative correlation was between soluble solids with calcium and 
between titratable acidity with phosphorus, and of soluble solids ratio to titratable acidity with nitrogen and 

phosphorus the mature fruit at harvest mature fruit. 
Conclusion: In general, according to these research results we can say that use of organic fertilizers like chemical 

fertilizers in kiwifriut orchards increasethenutrient amounts in leaves and fruit of kiwifruit. In addition,there was a 
significant positive correlation between quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit and its leaf and fruit 
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nutrients. Nitrogen, phosphorus and potassium have significant positive effect in increasing fruit yield.Chemical 
fertilizers leaching and environmental problems caused by the consumption of these fertilizers, motivated to useof 
organic fertilizers, such as vermicompost and azocompost in kiwifruit orchards, in order to produce fruit in north of 

the country. 
Keywords: Chemical fertilizers, Organic fertilizers, Stepwise regression 


