
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

گرمسیريهاي نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه



شناسنامه
فروتهاي کیويتغذیه باغنام نشریه :

و طاهره رئیسیبیژن مرادي:گاننویسند
سمیه شاهنظريمحمدي، بابک عدولی و مرتضی گل:ویراستار علمی و ادبی
طاهره رئیسی:طراحی و صفحه آرایی

گرمسیريهاي نیمهپژوهشکده مرکبات ومیوهکمیته انتشارات :ناشر
الکترونیکی:شمارگان

1395:سال انتشار
هاي میوهپژوهشکده مرکبات ورامسر، خیابان استاد مطهري، :نشانی

گرمسیرينیمه

46915335صندوق پستی:–01155223282:دورنگار-01155225233تلفن:

citrus.press@yahoo.com:Email

و مدارك علمی کشاورزي ثبت در مرکز اطالعات28/09/94مورخ48341این نشریه به شماره 

.شده است



صفحهفهرست                                                                                   
1........................................................................................................................................................................................................مقدمه-1
4....................................................................................................................................................................جوانهايتاكکودينیاز-2
5.................................................................................................................................................فروتيویکبالغهايتاكکوديازنی-3
6.......................................................................................................................................................:کودينیازوغذاییعناصرجذب-4
7.................................................................................................................................................ایرانشمالدرفروتکیويکوددهی-5
9.........................................................................................................................................................................برگوخاكآزمون- 5-1
10........................................................................................................................................................:برگهیتجزويبردارنمونه- 5-2
12.............................................................................................................................................برگبردارينمونهدرمهمنکات1- 5-2
12..............................................................................................................................برگوخاكهیتجزدرمهماریبسموارد2- 5-2
13...........................................................................................................................................................برگهیتجزياستانداردها- 5-3
14..........................................................................................................................ایرانشمالدرکیويايتغذیهاختالالتبرخی- 6
14..............................................................................................................................................................................نیتروژنکمبود-1- 6
15................................................................................................................................................................................پتاسیمکمبود-2- 6
18................................................................................................................................................................................منیزیمکمبود-3- 6
23...........................................................................................................................................................................سدیممسمومیت-4- 6
27.......................................................................................................................................................................................................منابع-7





گرمسیريهاي نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه

1

مقدمه-1

بیشترکنندگان بر تولید ها در حال افزایش است و تولیدطور فزاینده در بیشتر کشورفروت بهکیويتولید

کیفیت رقابتی دنیاي امروز موفق باشند.تا بتوانند در بازار جهانی وانداین محصول متمرکز شدهتربا کیفیتو

و است هاي برداشت شده یکنواختی میوهمیوه از قبیل اندازه و شکل مناسب،ظاهري میوه شامل خصوصیات 

ن خشک میوه در طعم و کیفیت میوه از وزاسیدیته،چنین خصوصیات دیگري مثل مواد جامد محلول،هم

عملکرد و کننده تعیینوامل مهمترین عاهمیت زیادي برخوردار است. کوددهی و تغذیه مناسب یکی از 

نواحی کوهستانی (پر رشد است که در موطن طبیعی خودیتاکفروتکیوي. استفروت کیفیت میوه کیوي

تولید این محصول از رشد بسیار زیادي برخوردار است.هاي غنی از هوموس در خاك)مرکزي و جنوبی چین

که در مبادالت تجاري و است در شمال ایران از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و یکی از منابع مهم تولید 

خوري، تازهاست که عالوه بر فروت در شمال ایران هایوارد کیويغالبرقم اشتغال مردم نقش مؤثري دارد.

در سردخانه نیز مطرح بوده که عاملی مهم و موثر در بازاریابی و هداري این میوه ارزشمند و نگداريانبار

هاي مختلف از ساحل فروت در محدوده وسیعی از خاكدر شمال ایران کیوي. روددرآمدزایی به شمار می

اغلب شود.میدهآمیزي پرورش دادریا تا دامنه هاي البرز تا ارتفاع صد متر از سطح دریا به صورت موفقیت

در شمال ایران بسیار عمیق با زهکشی مناسب و فروتهاي کیويهاي مورد استفاده تحت کشت تاكخاك

اجازه توسعه عمقی و جانبی مناسبی چنین شرایطیوجودشنی هستند که کودپذیري باالیی دارند.بافت لومی

یریت مناسب بیشتر از چهل تن در هکتار هایی با یک مددهد. چنین باغمیفروتي کیويهابه ریشهرا 

هایی که داراي زهکشی خوبی بوده و بافت خاك در خاكفروت بنابراین عملکرد کیويکنند.محصول تولید می

فروت داراي سیستم ریشه قوي و کیوي. آن سبک باشد با افزایش میزان موادآلی بسیار باال خواهد رفت

شوند و هاي درختان مجاور در هم تنیده میکه ریشهباشد به طوريهاي قدیمی مثمر میاي در باغگسترده
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ترپایینالیه هاي هر چند در .یابدمتري خاك گسترش میسانتی30در عمق فروتهاي کیويعمده ریشه

هاي و اگر در الیهها قابل مشاهده استدر صورت مناسب بودن بافت و زهکشی، نفوذ و گسترش ریشهخاك 

ک الیه سخت و غیر قابل نفوذ و یا الیه با رس باال و زهکشی نامناسب وجود داشته باشد زیرین خاك ی

مناسب خاك براي هاشپ.)3تا 1هاي (شکلآیدوجود میه محدودیت شدیدي جهت رشد و توسعه ریشه ب

و با ه درشت فروت براي تولید میوکیوينیاز آبی است.5/6تا 5/5فروت و تولید باال حدود رشد و نمو کیوي

با توسعه کشت .استاین گیاه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد و نمو فروت کیويتغذیه کیفیت باال است.

اي و فیزیولوژیکی هاي رسی، اختالالت تغذیههاي گیالن و مازندران به ویژه در خاكدر استاناین محصول 

موقع مشکالت ضروري است.ها جهت درمان به است که شناخت آنبسیاري بروز نموده

اشباع خاك از آب بعد از بارندگیـ2شکل دار شدن یا رطوبت بیش از حد خاكزه- 1شکل 

زهکش سطحی در باغ کیويـ 3شکل
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توان به میشودمیفروت کیويغذایی توسط جذب عناصرشرایطی که سبب اختالل دراز مهمترین 

موارد زیر اشاره نمود: 

شود.میو فسفربرمس،منگنز،روي،کمبود عناصر آهن،بروز هاي آهکی) موجب باال (خاكهاش پالف: 

شود.میکمبود عناصرفسفر و مولیبدنبروزهاي اسیدي) موجب پایین (خاكهاش پب: 

موجب کاهش حجم ریشه شده و میزان جذب آب و خاكرطوبت بیش از حد ،اشباع شدن خاك از آبج: 

یابد.عناصر غذایی به شدت کاهش می

ریشهخسارت به سیستمبروز محدودیت و یا د: 

خاكدماي پایین: ه

: عدم تعادل در غلظت عناصر غذایی خاك.و

فیزیکی، مدیریت خاك و آب بر اساس اصول اولیه باغداري به منظور ایجاد شرایط مناسب این بنابر

از اهمیت بسیار زیادي برخوردار فروتکیويهاي شیمیایی و بیولوژیکی خاك جهت تهیه بستر رشد ریشه

شود قبل از احداث باغ نسبت به تهیه بستر مناسب براي استقرار ریشه توجه تاکید میبه همین دلیل است. 

شود بعد از مناسب پیشنهاد میدمطلوب با عملکرفروت کیويجهت احداث یک تاکستان .شودجدي مبذول 

متر رویی) را با کود دامی و شن مخلوط نموده سانتی20االرض (خاك سطحزمین،و نرم کردن سطح دیسک

.)4(شکل شوندروي پشته کشت ها نیم تا یک متر ایجاد و نهالهایی به ارتفاعو پشته
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فروت روي پشتهکشت کیويـ 4شکل 

جوان هاي نیاز کودي تاك-2

در ابتداي رشد از وزن کمی برخوردار است به غذاي کمتري نیز فروت کیويکه یک نهال با توجه به این

هاي نیاز دارد اما چون هنوز یک نهال مثل یک کودك نو پا بسیار ضعیف و حساس است بنابر این از مراقبت

هاي هرز و تغذیه برگی و لفویژه از قبیل بستر مناسب رشد ریشه، مدیریت آبیاري دقیق، و کنترل ع

با افزایش سن درخت نیاز غذایی درخت نیز .کودآبیاري به مقدار کم ولی در دفعات زیاد باید استفاده نمود

براي متفاوتی کودي هاي فرمول،فروت دنیاتولید کیويصاحب نام در شود که در بیشتر کشورهاي بیشتر می

فروت کشور براي رشد و نمو بهینه هاي کیويرنده از تاکستان. تجربیات نگادشوپیشنهاد میسنین مختلف 

داند.اي قابل توصیه براي تولیدکنندگان این محصول میرا نسخهفرمول کودي زیر هاي جوان تاك

در طی سه سال اول عمر تاکستان الزم است از اول فروردین تا نیمه شهریور با فاصله زمانی دو هفته 

دوانی هر تاك عرضه شود. مقدار اوره حل شده در هر لیتر محلول اوره به ناحیه ریشهیک بار مقدار پنج لیتر 

است. به این ترتیب در سه سال اول گرم 24و 12، 5هاي اول، دوم و سوم به ترتیب برابر با آب براي سال

شود.عرضه میگرم نیتروژن خالص 50و 25، 12احداث باغ به ترتیب به هر تاك در هر نوبت آبیاري مقدار 

به کار برد.پاشی هم با غلظت نیم درصدتوان کود اوره را به صورت محلولدر ضمن می
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الزم به یادآوري است که چون در هنگام احداث باغ براي تهیه بستر مناسب از کود دامی به مقدار 

که تکافوي نیاز غذایی بل جذب خاك به اندازه کافی باال استد معموال مقادیر عناصر قاشوکافی استفاده می

هاي خاك به مقدار مناسب ها که در کانیپتاسیم، منیزیم و سایر کاتیون، درختان جوان را از نظر فسفر

تنها عنصري است که عمدتا در شکل آلی در خاك وجود دارد و به ،موجود است را بنماید. اما چون نیتروژن

ن است درختان جوان دچار کمبود شوند لذا در سه سال ها با موجودات ریز خاك ممکعلت رقابت شدید ریشه

و نیتروژن از این لحاظ بحرانی است کود نیتروژن حتما باید به کار ول که گیاه در مرحله رشد سریع استا

منیزیم پتاسیم،توان سایر عناصر غذایی به ویژه فسفر،برده شود. اما از سال چهارم بر اساس برداشت میوه می

.قرار دادمنگنز را در برنامه کوددهی باغ و روي،یاز آهن،و در صورت ن

فروتکیويهاي بالغ نیاز کودي تاك- 3

داشتهمصرفمصرف و کمعناصر پرعرضه متعادل و متوازن باید توجه جدي به یک برنامه تغذیه موفق

ذایی و یک فرایند پیچیده و کامل است که بسیاري از عناصر غفروتکیويهاي تاكتغذیه باشد.

آمیز از طریق ردیابی دقیق یک برنامه کودهی موفقیت.شودمیرا شامل ها آنموجود میان هاي کنشبرهم

عناصر غذایی در خاك و برگ، ارزیابی عملکرد و کیفیت میوه و توجه به عالئم ظاهري و سابقه کوددهی و 

براي کسب محصول باال با .آید. هاي متمادي به دست میبسیاري از مالحظات و اطالعات تشخیصی در سال

گویی) مقدار کیفیت مطلوب، دسترسی به حد مطلوب عناصر غذایی ضروري است از این جهت برآورد (پیش

تواند توسط میفروت کیويهاي . مواد غذایی مورد نیاز تاكاستتغذیهعلم کود مورد نیاز از مسائل اصلی 

جهت برآورد ،فروتمعموال در تمام کشورهاي تولیدکننده کیويها مورد توجه قرار گیرد. بسیاري از روش

شود. هاي مختلف زیر استفاده میمقدار کود مورد نیاز از روش

برآورد کود مورد نیاز بر اساس برداشت میوه،الف: 
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برآورد کود مورد نیاز براساس سن درخت،ب: 

برآورد کود مورد نیاز براساس آزمایش خاك و برگ، ج: 

برآورد کود مورد نیاز براساس عالئم ظاهري درختان و تجربه باغدار، د: 

.ايبرآورد کود مورد نیاز براساس آزمایش کودي مزرعهه: 

آمیز بدیهی است که بسیاري از عوامل دیگر نیز ممکن است در فرموالسیون یک برنامه موفقیت

منظور بهبود کارآیی کود با استفاده از عملیات کوددهی مورد توجه قرار گیرد. از میان عوامل مختلف باید به 

آشنا شدن با هاي حاصل از تجزیه خاك و آب و مدیریتی بر اساس شرایط موجود در هر منطقه با ارزیابی داده

هاي (به ویژه در سالتاكو نیز بر اساس سن ،عالئم کمبود یا مسمومیت عناصر مختلف از طریق مشاهده

ها با وضع درختان و دست آمده از تجزیهه تطبیق نتایج ب،ر وضع رشد درختاندقت داولیه احداث باغ)،

ي کوددهی هر باغی اقدامات مدیریتی مناسب را انجام داد.نسبت به اصالح و تعدیل برنامهگیري کلینتیجه

غذایی و نیاز کودي:عناصرجذب - 4

سبز سالم و بزرگ در اول فصل رشد هاي رشد برگ، با محصولی مطلوبفروت کیويیکی از اسرار تولید 

فروت هاي کیويجذب سالیانه تاكکند.ها را در اواسط فصل رشد تضمین میها رشد میوهاست زیرا این برگ

کیلوگرم در 180تا 125(حدود کلسیم بیشترین مقداراستوپتاسیمبالغ براي عناصر غذایی نیتروژن،

کیلوگرم) به 25(کمتر از و گوگردمنیزیم،کیلوگرم) فسفر60(که عناصر غذایی کلرر صورتیدهکتار).

ظات عمده در فرموله عناصر معدنی برداشت شده توسط میوه یکی از مالحمیزاند.نشومقدار کمتر جذب می

.استکودي ينمودن توصیه



گرمسیريهاي نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه

7

در یک هکتار و توصیه کودي بر اساس آنفروت کیويمیزان برداشت عناصر غذایی - 1جدول

مقدار کود توصیه شدهمیزان برداشت شده در هکتار (کیلوگرم)عنصر غذایی
140–61200نیتروژن 

40–860فسفر
110–106200پتاسیم
-11کلسیم
20–540منیزیم
40–770گوگرد

20–1740کلر

بر اساس سن تاك و عملکرد غذایی عناصربرداشت میزان- 2جدول 

سن 
تاك 

کلرگوگردکلسیممنیزیمپتاسیمفسفرنیتروژنعملکرد
کیلوگرم در هکتار در سالتن در هکتار

3107410962/13691329
42012616160211152148
52012617160211152143
63012917181211252259
74016522230271612875

فروت در شمال ایرانکیويکوددهی - 5

تامین عناصر غذایى مورد به ویژه شیمیایى و بیولوژیکی خاك ،هاى فیزیکىنقش ماده آلی در ویژگی

خاك ریزجانداران فعالیت برباز به اثبات رسیده است. افزایش ماده آلی خاك تاثیر مطلوبی نیاز گیاه از دیر

فیزیکی در نتیجه هاى ویژگیبسیاري از عملکرد محصول موثر است.داشته که در نتیجه در رشد و نمو گیاه و 

قابل توجهی عناصر نیز هستند استفاده جا که کود دامی داراي مقادیر از آن. یابدوجود مواد آلی بهبود می

مصرف محسوب گیري مناسب در رابطه با جلوگیري از بروز کمبود عناصر کمها یک اقدام پیشمداوم آن

منطقه مشاهده يهابسیاري از باغبه صورت کلروز، درمنیزیمبه ویژهالئم کمبود عناصر غذائی ع. شودمی

در نیمه دوم )N-P-Kاین که باغداران تنها با کاربرد کودهاي حاوي سه عنصر اصلی (با توجه به.استشده

هاي و شیمیائی خاكنامناسب فیزیکیهاى ویژگیچنین همو کنند فروت اقدام میاسفند به پرورش کیوي

کند.تکافوي نیاز درختان را نمی،جذب عناصر مذکور از طریق ریشه،کشوردر شمال فروت کیويتحت کشت 
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اي هاي تغذیهتواند تاثیر به سزائی در افزایش عملکرد و رفع نارسائیهاي تکمیلی تغذیه میلذا اتخاذ روش

فروتزیرا کیويشود د به عنوان منبع کود پتاسیم توصیه میکاربرد پتاسیم کلرای.منطقه داشته باشديهاباغ

زیرا آنیون سولفات اضافی دارد به گوگرد کمی به طور غیر معمولی نیاز باالیی به کلر داشته و از طرفی تحمل 

هاي مختلف کاربرد مطالعات محدودي در زمینه اثر استراتژيها تاثیر دارد.ها و کاتیونبر جذب سایر آنیون

هاي کوددهی کودآبیاري است فروت وجود دارد. یکی از مفیدترین روشعناصر غذایی بر رشد و عملکرد کیوي

زیرا جذب عناصر غذایی معموال در روش کودآبیاري خیلی بیشتر از کاربرد جامد کود است کودآبیاري 

اي و خاکی جهت بهبود تولید و کیفیت میوه کاربرد داشته هاي تغذیهمودن محدودیتتواند در برطرف نمی

آمیز هستند کودآبیاري ممکن است موثر نباشد. هایی که عملیات کوددهی معموال موفقیتباشد اما در خاك

یق، ها ممکن است اهمیت زیادي داشته باشد. در یک خاك شنی عم، پراکنش ریشهجهت موفقیت کودآبیاري

متر گسترش یافته است، در 4متري نفوذ نموده و از جهت افقی هم بیش از 4فروت تا عمق هاي کیويریشه

کنندکاربرد کود جامد ممکن برداري میفروت که از حجم بزرگی از خاك بهرههاي کیويچنین موقعیتی تاك

(اوره) به مقدار کم و در تعداد دفعات شود کود نیتروژنه تر باشد. البته توصیه میاست از کودآبیاري مناسب

گرم اوره در منطقه 100تیر هر ده روز یک بار 15زیاد همراه با آب آبیاري به کار برده شود (از اول بهار تا 

ریشه پخش شده و سپس آبیاري انجام شود). 

(بر حسب کیلوگرم)میوه تازهعملکرد بر اساس فروت (بر حسب گرم) کود مورد نیاز براي هر درخت کیويمیزان -3جدول 

آمونیوم دياورهعملکرد
سولفات کلرید پتاسیمفسفات

منیزیم 
سولفات 

روي
سولفات 

اسید بوریکمنگنز
301000250500300505050
7013005007504001007550
1001500750100050015010050
15017001000150075020012550
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برگ و خاك آزمون-5-1

تجزیه برگ همراه با تجزیه خاك به ،فروتهاي قدیمی کیويهاي کودي تاکستانبراي تامین نیاز

ها ترین روشیکی از رایجتواند مورد استفاده قرار گیرد. اي باغ میعنوان یک راهنماي خوب از وضعیت تغذیه

است. آزمون خاك، بخش قابل هاي کودي آزمون خاك براي ارزیابی وضعیت حاصلخیزي خاك و توصیه

دهد که که آزمون گیاه نشان میدهد در صورتینشان میفروت کیوياستفاده عناصر غذایی در خاك را براي 

آزمون خاك چندین هدف را دنبال چه مقدار از این عناصر غذایی توسط گیاه از خاك برداشت شده است.

کند: می

تعیین سرنوشت کودهاي اضافه شده به خاك ،درختانهاي داراي کمبود قبل از کاشتتشخیص خاك

از جمله اهداف تجزیه و تعقیب تغییرات صورت گرفته در جهت قابل استفاده شدن عناصر غذایی براي گیاه

آگاهی دادن به باغداران در باره مناطقی که امکان سمیت عناصر براي گیاه، پیشرود.خاك به شمار می

عناصر در خاك به حد مسمومیت رسیده باشد.مقدارغلظت تعیین نقاطی که حیوان و انسان وجود دارد.

فروت کیويهاي برداري خاك در باغمحل نمونه: برداري استمهمترین مرحله آزمون خاك مرحله نمونه

کند. یک روش برداري فرق مینمونههاي روشانداز درخت است و بسته به شکل هندسی باغ، از قسمت سایه

برداشت، با هم مخلوط و گزاگطور تصادفی یا زیه نمونه خاك ببیست که از یک قطعه باغ حداقل این است 

بیانگر اي باشد که گرمی مرکب به آزمایشگاه ارسال شود. نمونه بایستی به گونهکیلو2نهایتاً یک نمونه 

متري صورت سانتی31-60و 0-30ها معموالً از دو عمق برداري براي باغ. نمونهباشدکل باغوضعیت خاك 

2کننده مواد غذایی درخت در این عمق قرار دارند. نمونه هاي جذبگیرد زیرا بیشترین محل تجمع ریشهمی

بندیم دو کارت مخصوص کیلوگرمی مرکب را در ظرف یا کیسه مخصوص ریخته، درب آن را محکم می

نام باغدار،برداري،عمق، تاریخ، محل و قطعه نمونهنمونه از قبیلهاى ویژگیبرداري را پر نموده و در آن نمونه
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نویسیم و یک کارت را درون کیسه و کارت دیگر را به کیسه بردار و اطالعات اضافی دیگر را مینام نمونه

کنیم.متصل می

برداري در باغ خواهد داشت. بنابراین باید دقت نتیجه آزمایشگاهی بستگی کامل به دقت عمل نمونه

2حدود کار گرفته شود:ه دقت مورد مطالعه قرار گرفته و در عمل به برداري نکات زیر باقدام به نمونهقبل از 

و نمونه عمقی از يمترسانتی30صفر تا متر از سطح خاك را کنار زده بعد نمونه خاك سطحی از عمق سانتی

ه و شدمرزبندي هستندیکسان قطعاتی که داراي شرایط و نوع خاك متري برداشته شود.سانتی60تا 30

چنانچه در یک باغ چندین نوع خاك از لحاظ بافت، شرایط زهکشی، عمق الیه سخت زیرین، کوددهی، مقدار 

د.شوهاي جداگانه برداشت نوع رقم و پایه و غیره وجود دارد بایستی نمونهآهک و یا تاریخ کشت،

جا بیشترین فعالیت راه ریشه گیاه در آنبرداري خاك حتماً بایستی از جایی صورت گیرد کنمونه

برداري نباید بیش از یک مساحت هر قطعه نمونهد.شومیداشته و کوددهی و آبیاري نیز در آن قسمت انجام 

ود و از هر قطعه یک نمونه تهیهشهاي بیشتر، باغ به قطعات یک هکتاري تقسیم میهکتار باشد. در مساحت

توان د مینمنطقه مسطح بوده و مدیریت یکسان و نیز ارقام مورد استفاده یکسان باشالبته اگر زمین آن شود.

نمود. تهیههکتار نیز یک نمونه 8تا 4حتی از مساحت 

فروتکیويهاي باغدر خاكگرم در کیلوگرم برحسب میلیحد بحرانی غلظت عناصر غذایی- 4جدول

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم عنصر غذایی 
60بیشتر از 60–3031–1516- 1010کمتر از فسفر

500بیشتر از 500- 350350- 200200- 100100کمتر از پتاسیم
--- =250بیشتر از 250------ ----- کلسیم
------ 30بیشتر از 30–1515کمتر از 0--- 000منیزیم

pH 5/8بیشتر از 4/8–9/67–5/55/5–55کمتر از

برداري و تجزیه برگ:نمونه-5-2

به ویژه اگر با رود.فروت به شمار میتجزیه برگ یک ابزار سودمند براي تعیین نیازهاي کودي کیوي

تواند هر ساله براي رصد کردن وضعیت غذایی تاکستان یا تشخیص تجزیه برگ میتجزیه خاك همراه باشد.
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در طول فصل رشد مورد استفاده قرار گیرد. انجام منظم تجزیه برگ یکی از مشکالت و اختالالت احتمالی 

برداري از خاك و تعیین اي موارد نمونهکه در پارهاست. نظر به اینفروتاجزاي ضروري هر برنامه تغذیه کیوي

را نشان دهد، تواند به تنهایی مقدار جذب شده و قابل استفاده مواد غذایی در گیاهمیزان مواد غذایی آن نمی

ترین راه آن بهترین و دقیق،فروتلذا به منظور پی بردن به نتیجه تأثیر حاصلخیزي خاك در رشد و نموکیوي

برگ و دمبرگ آن مورد تجزیه قرار گیرد تا روشن شود چه مقدار از به ویژههاي گیاه است که قسمتی از اندام

از خاك جذب شده است و چنانچه اطالعاتی راجع به کمبود مواد غذایی در فروتمواد غذایی توسط کیوي

توانیم با استفاده از نتایج تجزیه خاك و برگ بسیاري از مشکالت گیاه را گیاه سالم و ناسالم داشته باشیم می

. روي این نماید تشخیص داده و درمان کنیمها بروز میکه در اثر کمبود مواد غذایی یا عدم قابلیت جذب آن

نحوه صحیح تهیه نمونه برگ با توجه به زمان، سن، قسمت مورد نظر و وضعیت مشخص گیاه و باالخره ،اصل

اي جهت تواند راهنماي بسیار ارزندهفروت میهاي کیويتفسیر دقیق نتایج تجزیه آن خصوصاً در مورد تاك

چه عناصري را فروتدهد که کیوين مینتایج تجزیه برگ نشارفع کمبودها و ازدیاد محصول محسوب شود.

هاي عناصر غذایی ها و بیشبودو به چه مقدار توانسته است از خاك استخراج نماید و در تشخیص کمبود

چنین در تنظیم برنامه کوددهی به منظور تولید میوه با کیفیت بهتر و پایداري تولید هم.راهنماي خوبی است

زیه برگ تشخیص به موقع کمبود یا بیشبود عناصر غذایی و یافتن راه نقش مهمی دارد مهمترین منفعت تج

وجود آید. تفسیر درست نتایج تجزیه ه هاي کیوي بکه مشکل جدي براي تولید و تاكحل مناسب قبل از آن

بودهاي عناصر غذایی را تشخیص بیشکمبودها و سازدکهبرگ از یک نمونه مناسب برگ شما را قادر می

تر دست یابید.هاي با کیفیتظیم دقیق برنامه کوددهی به تولید باال و تولید میوهبا تندهید.
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برداري برگنکات مهم در نمونه-۱- ۲- ۵

بنابر این .فصل به طور کامال محرزي متغیر استفروت در طول هاي کیويمقدار عناصر غذایی در برگ

تاندارد منتشر شده همان فصل یا ضروري است نتایج تجزیه برگ به دست آمده از هر فصل با مقادیر اس

توان در صورت مهمترین مزیت تجزیه برگ بهار آن است که میمقایسه گردد.شودبرداري میمرحله که نمونه

کمبود یک عتصر بالفاصله با مصرف آن در بهار از بروز کمبود در اواسط فصل جلوگیري نمود. از هر باغ تعداد 

موجود در باغ باشد را انتخاب نمائید و از هر تاكفروتهاي کیوياكدرخت که نماینده عمده ت25تا 15

برگ براي هر نمونه جمع 100تا 60کیوي چهار برگ با دمبرگ از چهار جهت آن، که در مجموع تعداد 

مرحله اول در اول فصل رشد در آخر . شوددر دو مرحله انجام میفروتنمونه برگ کیويگردد.آوري می

برداري است که نتایج تجزیه برگ این مرحله با مقادیر مناسب ا نیمه خرداد بهترین زمان نمونهاردیبهشت ت

ها به نمونهبرداري سعی شود در اولین فرصت،گردد. بعد از نمونهجدول استاندارد مربوط به آن تفسیر می

آزمایشگاه منتقل شود. الزم به ذکر ها در یک یخدان قرار داده و به آزمایشگاه ارسال شود و بهتر است نمونه

هاي رشد یافته فصل جاري قبل از هاي کامال پهن روي شاخهجوانترین برگبرداري بهاره،است که در نمونه

میوه آخرین برداري نابستان (بعد از تشکیل میوه) دومین برگ بعد از شوند و در نمونهتشکیل میوه انتخاب می

شود.با دمبرگ انتخاب می

رد بسیار مهم در تجزیه خاك و برگ موا- ۲- ۲- ۵

شوند هاي عناصر غذایی محسوب میتجزیه خاك و برگ ابزارهاي مفیدي براي تایید کمبودها و سمیت

هاي عناصر کنشچنین برهمهاي کوددهی و همو جهت تشخیص گرسنگی پنهان درختان و نیز ارزیابی برنامه

نیز توجه شود: روند بنابر این به نکات زیرغذایی و در نهایت تعیین مقدار کود به کار می

برداري اگر هر ساله به اجرا در آید بیشترین تاثیر را داردیک برنامه نمونه.
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.آزمون بافت برگ براي همه ي عناصر غذایی ارزشمند است

گیري (آزمایش خاك سالیانه براي اندازهpH،P،K،Ca،Mg، وEC بیشترین استفاده را خواهد (

.داشت

استانداردهاي تجزیه برگ - 5-3
در بهار (شش هفته بعد از مرحله جوانه شکفتن)فروتهاي کیويراهنماي تفسیر تجزیه برگ تاك-5جدول 

مسمومیتزیادمناسب(مطلوب)کم کمبود گیري واحد اندازهعنصر
5/5بیشتر از  9/3–4/35/3-5/15/1کمتر از درصدنیتروژن

2/1بیشتر از  2/1تا 7/07/0–6/66/0تا 12/012/0ازکمتردرصدفسفر
تا 75/275/2–65/265/2تا 5/15/1کمتر از درصدپتاسیم
تا 45/145/1–35/135/1تا 2/02/0کمتر از درصدکلسیم
35/0–3/03/0تا 1/01/0کمتر از درصدمنیزیم
55/0–5/05/0تا 18/018/0کمتراز درصدگوگرد 

5/2بیشتر از 2/1تا 11تا 2/02/0کمتر از درصدکلر
16/0کمتر از ......درصدسدیم

100–85کمتر از پی پی ام منگنز 
70–55کمتر ازپی پی امروي
30–20کمتر از پی پی اممس
150–115کمتر ازپی پی امآهن

80بیشتر از 30–2018کمتر ازپی پی امبر
05/02کمتر از پی پی اممولیبدن

در تابستان (بعد از تشکیل میوه)فروتهاي کیويراهنماي تفسیر تجزیه برگ تاك-6جدول 

مسمومیتزیادمناسب(مطلوب)کم کمبود گیري واحد اندازهعنصر
5/5بیشتر از  5/5تا 8/28/2–2/22/2تا5/15/1کمتر از درصدنیتروژن

1بیشتر از  1تا 22/02/2–18/018/0تا 1/01/0کمتر ازدرصدفسفر
5بیشتر از  5تا 5/25/2–8/18/1تا 5/15/1کمتر از درصدپتاسیم
5بیشتر از 5تا 5/35/3–30/3تا 2/02/0کمتر از درصدکلسیم
بیشتر از  تا 4/04/0–3/03/0تا 1/01/0کمتر از درصدمنیزیم
بیشتر از  45/0–25/025/0تا 18/018/0کمتراز درصدگوگرد 

5/2بیشتر از 5/2تا 22تا 11تا 6/06/0کمتر از درصدکلر
بیشتر از  16/0کمتر از ......درصدسدیم

1500بیشتر از  1500تا 100100–5050تا 3030کمتر از پی پی ام منگنز 
1500بیشتر از  30–3015کمتر ازپی پی امروي
بیشتر از  15–10کمتر از پی پی اممس
1000بیشتر از  1000تا 2000200–8080تا 6060کمتر ازپی پی امآهن

100از  بیشتر 100تا 5050–4040تا 2020کمتر ازپی پی امبر
بیشتر از  2-1/0کمتر ازپی پی اممولیبدن
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اي کیوي در شمال ایرانبرخی اختالالت تغذیه-6

کمبود نیتروژن -1- 6

کند و هاي پایین شاخه) بروز میتر (برگهاي مسنکمبود نیتروژن ابتدا به شکل زرد شدن کامل برگ

یادآوري الزم به.)6تا 5(شکل شوندرنگ میبیهاي شاخه زرد و به مرور در صورت شدت کمبود کل برگ

هاي رسی به دلیل در خاكها،که در شمال ایران به دلیل بارش باران در اردیبهشت ماه در برخی از سالاست

کند که باید در این مواقع قبل از هر کاري نسبت به احداث زهکش اشباع شدن خاك کمبود نیتروژن بروز می

چنین اندازه میوه و تعداد میوه نیز همشود.کمبود این عنصر ابتدا باعث کاهش رشد میسطحی اقدام نمود.

و البته کوددهی زیاد نیتروژن منجر به به نرم شدن میوه و کاهش خاصیت انباري میوه یابدکاهش می

وري نمود. هاي نیتروژنه دبه ویژه باید توجه داشت که بعد از شهریور از کاربرد کودشود.میفروتکیوي

داري سطح برگ و شاخص سطح برگ را به طور معنیهاي زایشی،درصد شاخسارهنیتروژن طول شاخساره،

درصد و در زمان برداشت 8/2در اواسط فصل رشد فروتدهد. حد کفایت نیتروژن در برگ کیويافزایش می

شود.م کمبود نیتروژن آشکار میدرصد برسد عالئ5/1درصد است. و زمانی که میزان این عنصر به 6/2میوه 

.کندبروز میفروتدرصد وزن خشک برگ عالئم زیاد بود نیتروژن در کیوي5/5باالتر از 

خردادـ عالئم کمبود نیتروژن در 5شکل 
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ـ عالئم کمبود نیتروژن در اردیبهشت6شکل

کمبود پتاسیم-2- 6

کمبود پتاسیم معموال در اوایل فصل غنچه است.اولین عالمت کمبود پتاسیم رشد ضعیف درشکفتن 

هاي پایین شاخه) به صورت تر (در قسمتهاي مسنرشد در فروردین و اردیبهشت (زمان گلدهی) در برگ

که اگر کمبود برطرف نشود به شودهاي برگ به سمت باال همراه با زرد شدن حاشیه برگ دیده میپیچش لبه

کنند. باید ها در آخر فصل ریزش مینکروزه تبدیل شده و اغلب این برگنقاطمرور با بالغ شدن برگ به 

در یابد شود و به ویژه اندازه میوه خیلی کاهش میبدانیم که کمبود این عنصر منجر به کاهش عملکرد می

ردي رنگ همراه با کلروز یا زها کوچک و به رنگ زرد یا سبز کم، برگکمبود شدید پتاسیم دارندهایی که تاك
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شود، یک پیچش به سمت که این کمبود ایجاد میطوريهاي پیرتر است. هماناي جزیی روي برگحاشیه

تر روز مشهودتر است. این عالمت شود که در طول ساعات گرمهاي پیرتر ظاهر میهاي برگباالي حاشیه

ود آب نسبت داده شود. بعداً ممکن است در روز بعدي ناپدید شود و به گیاه ظاهري بدهد که اشتباهاً به کمب

ها اغلب به سمت باال مانند و بافت بین رگبرگمی خمیده باقی میئهاي مبتال شده به طور داهاي برگحاشیه

اي شود و از رنگ قهوهمردگی) میروز (بافتکبیشتر بافت کلروتیک (کلروز شده) به سرعت نشوند.برجسته می

گسترش گیسوختکه برگطوريدهد. هماناي میگ ظاهر سوختهکند و به برتیره به روشن تغییر می

شود و تمایل دارد که در حاشیه برگ بشکند و به برگ ظاهر پاره پاره یابد، بافت مبتال شکننده میمی

چه میوه آن محکم ریزي قبل از موعد تاك شود، اگرتواند سبب برگدهد. کمبود شدید پتاسیم میمی

درصد است. 8/1هاي گیاهان سالم در اواسط فصل معموالً باالي پتاسیم در برگهاياست. غلظتچسبیده

که غلظت پتاسیم در هاي کمبود پتاسیم معموالً تا زمانیدهد که نشانهدست آمده نشان میه نتایج ب

حی شود. یک بررسی گسترده از نوادرصد است ظاهر نمی5/1تر از هاي جوان کامالً گسترش یافته پایینبرگ

ها در تمام . تاك)8تا 7(شکل ، کمبود پتاسیم را نشان داده استشمال ایراندر فروتاصلی رشد کیوي

ساله) به 6تا 4رسند (معموالً هایی که به مرحله تولید میدهند اما آنهاي کمبود را نشان میسنین عالمت

کمبود پتاسیم و وقوع پوسیدگی چنین یک ارتباط بینرسد که به شکل بدتري مبتال شوند. همنظر می

شود) وجود ایجاد میPseudomonas Viridifavaوسیلۀ ه ها که بشکوفه (یک عفونت باکتریایی در گل

هایی که میزان ها است تا تاكها بیشتر از کمبود پتاسیم تاكدارد. به طور مثال وقوع پوسیدگی شکوفه

دهد و هم تعداد میوه ور شدیدي محصول میوه را کاهش میکمبود پتاسیم به ط.پتاسیم باالتري دارا هستند

کارگیري کودهاي ه وسیله به تواند بکمبود پتاسیم کیوي میدهد.و هم اندازه میوه را تحت تأثیر قرار می

کلرید پتاسیم، شامل ها رود. آنکار میه بیم، سه نوع کود محتوي پتاسایراناصالح شود. در میپتاسی

در شود.میتهیه هاي طبیعی یا آب نمک نیترات پتاسیم هستند. کلرید پتاسیم از کانیسولفات پتاسیم و
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د نیترات پتاسیم هم از وشفرآیند شیمیایی ساخته میطی یک که سولفات پتاسیم از کلرید پتاسیم حالی

به احد از پتاسیم هر وهزینه تولید شود. نیتریک به عنوان منبع نیترات ساخته میکلرید پتاسیم همراه با اسید

به کلرید پتاسیم عالوه بر ارزان بودن،تر از شکل کلرید هستند. اشکال سولفات و نیترات بسیار پرهزینهیکی از 

شود. بنابراین به ترجیح داده میفروت به دو شکل دیگر پتاسیم دلیل نیازمندي باالي کلرید براي رشدکیوي

رهکتار کلرید پتاسیم) براي دکیلوگرم 600تا 500ر پتاسیم (هکتادر کیلوگرم 300و 250طور مثال، بین 

میوه تولید تن 35رود نیاز است که انتظار میهاي میوه مورداصالح و جبران کمبود متوسط تا شدید در باغ

کند.

ـ عالئم کمبود پتاسیم در اردیبهشت7شکل 

ـ عالئم کمبود پتاسیم در خرداد8شکل 
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کمبود منیزیم- 3- 6

عالیم کمبود دهد اما در اندازه میوه تاثیري ندارد.کمبود این عنصر تعداد میوه را به شدت کاهش می

هاي سال تر در شاخههاي مسنهاي سبز یا زردي برگپریدگی در بین رگبرگمنیزیم ابتدا به صورت رنگ

در تمام پهنک برگ شده وکند و از حاشیه برگ شروعشود. که کلروز به تدریج پیشرفت میجاري دیده می

که فقط قسمتی از برگ که به دمبرگ متصل است یابدها به سمت رگبرگ اصلی گسترش میبین رگبرگ

اي از نتیجه نکروز در فاصلههاي برگ سبز باقی مانده و کلروز و دردر برخی موارد کنارهماند.سبز باقی می

کند به طوريافت معموال از یک الگوي منظم پیروي میسوختگی ب،هاییدر چنین برگشود.حاشیه دیده می

که سوختگی حاشیه برگ به شکل ناهموار وموازي هم در حاشیه برگ به طور مشخص به شکل نعل اسب 

فروت شود. نکته مهم در تشخیص کمبود منیزیم این است که عالیم کمبود این عنصر در کیويدیده می

هاي غلظت منیزیم در برگ. نیمه دوم خرداد به بعد قابل مشاهده استمعموال بعد از تشکیل میوه یعنی از 

درصد 38/0معموال بیشتر از کامال بالغ و پهن از درختان سالم که در اواسط فصل رشد (خرداد و تیر ماه)

غرب مازندران به دلیل کاربرد مداوم و زیاد کودهاي حاوي فروتهاي کیوياما در باغماده خشک است

هاي منیزیمی منجر به کمبود خفیف تا شدید این هاي گذشته و عدم استفاده از کودو آمونیم در سالپتاسیم 

منطقه مشاهده شده است فروتهاي مثمر کیويعنصر شده است. عالیم کمبود این عنصر در بسیاري از باغ

هاي پیرتر روي ز برگهاي اولیه کمبود منیزیم شامل کلروز یا زردي درون رگبرگی زرد مایل به سبنشانه

ها به طرف داخل بین رگبرگه است. کلروز معموالً در حاشیه برگ پیشرفت کرده و بجاري هاي فصل شاخه

یابد و اغلب یک منطقه نسبتاً وسیعی از بافت سالم را در کناره رگبرگ اصلی طرف رگبرگ میانی گسترش می

مردگی بعدي در ماند و کلروز و نکروز یا بافتقی میگذارد. در برخی موارد، حاشیه برگ سبزرنگ باباقی می

ماند که معموالً یک الگوي مردگی باقی میها، بافتشود. روي این برگفاصله دورتري از حاشیه شروع می

دهد. یک منطقه می» نعل اسبی«دهد که به آن ظاهر منظم از قطعۀ مجزا موازي با حاشیه برگ تشکیل می



گرمسیريهاي نیمهپژوهشکده مرکبات و میوه

19

شود، که حتی روي گیاهان هم در پایه برگ نزدیک به نقطه تماس دمبرگ حفظ میوسیع از بافت سبزرنگ 

شود اما مردگی مرتبط با کلروز دیده نمیشود. در ابتدا، هیچ بافتشدیداً مبتال به کمبود منیزیم هم دیده می

مردگی بین فتبه عنوان کمبود، در بافت کلروتیک بیشتر دیده شده و به زرد درخشان تغییررنگ داده و یک با

ها به مردگی ممکن است به فاصله کوتاهی بین رگبرگاي ممکن است توسعه یابد. بافترگبرگی و حاشیه

هایی که با کمبود منیزیم مرتبط هستند، هاي مشهود، آنطرف رگبرگ میانی توسعه یابد. به جز تمام عالمت

شوند. اگرچه نکات مهمی از تفاوت میاه گرفتهاي اشتبهایی هستند که احتماالً با دیگر اختالالت تغذیهآن

ها سمیت بور و کمبود منگنز کند که در میان آنوجود دارد که به تمایز منیزیم از این اختالالت کمک می

دهد که از حاشیه برگ مردگی میمهمترین هستند. در مورد سمیت بور، کلروز میان رگبرگی به سرعت بافت

ها یا مردگی محدود به حاشیهکه با کمبود منیزیم، بافتشده است در حالیبه طرف رگبرگ میانی کشیده

کروزي با کمبود منیزیم نهاي برگ است. این مرز بین بافت سالم و بافت یک منطقه مجزا موازي با حاشیه

هاي کمبود منیزیم به بیشتر مشهود است تا با سمیت بور. یک ویژگی تمایز بخش دیگر این است که نشانه

شود حتی درگیاهانی که شدیداً مبتال به کمبود هستند هم چنین اتفاقی تر کشیده نمیهاي جوانبرگ

تواند از کمبود منیزیم به می،دهد. کمبود منگنز، به عبارت دیگرافتد اما با سمیت بور این عمل رخ مینمی

شود نه روي رسیده ظاهر میهاي تازه هاي کمبود ابتدا روي برگاین شکل قابل تمایز باشد که نشانه

کروز نچنین با کمبود منگنز، کل برگ زرد یا طور نیست. همموردکمبود منیزیم اینهاي پیر اما دربرگ

ماند اما با کمبود منیزیم هاي اصلی باقی میشود و تنها منطقه کوچکی از بافت سالم روي کناره رگبرگمی

عالوه براین، با کمبود منیزیم نواحی وسیعی از . ویژه در پایه برگه ماند بنواحی وسیعی از بافت، سبز باقی می

دهد. یک ویژگی دیگر تمایز بین کمبود شود. این امر در کمبود منگنز رخ نمیمردگی مبتال میبرگ به بافت

اواسط ها معموالً در مزرعه و تا زمان رسیدن فصل آینده یا منیزیم از دو اختالل دیگر این است که این عالمت

هاي گیاهان سالم در مزرعه در اواسط فصل معموالً متجاوز هاي منیزیم روي برگشوند. غلظتآن ظاهر نمی
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تر از تر پایینهاي جوانکه غلظت منیزیم در برگم کمبود منیزیم معموالً تا زمانیئدرصد است عال38/0از 

ود منیزیم کاربرد کودهاي منیزیمی به خاك به منظور اصالح کمبشود.درصد افت پیدا کند، ظاهر نمی10/0

منیزیم جهت غلبه بر کمبود مورد نیاز است.سولفاتکیلوگرم در هکتار200ضروري است. کاربرد حداقل 

کاهش عملکرد فروت پنج ساله همراه است.هاي تجاري کیويکمبود منیزیم با کاهش عملکرد شدید در باغ

ها از نظر میانگین وزن میوه برداشت شده از اما تفاوتی بین میوهدر نتیجه کاهش تعداد میوه بوده است

هاي داراي کمبود هاي تاكهاي سالم وجود نداشت. اما میوههاي دچار اختالل کمبود منیزیم و تاكتاك

هاي پایینی گرچه عالیم کمبود ابتدا در برگتر و مواد جامد محلول کمتري نسبت به شاهد داشت.منیزیم نرم

توان به وجود شاخه بدون میوه در اواسط فصل مشاهده شده بود اما با آزمایش برگ در اوایل فصل میهر 

شکفتن (اواخر چهار هفته بعد از جوانهیافته،هاي جوان کامال توسعهغلظت منیزیم در برگکمبود پی برد.

تر از این مقدار صل نیز در پایینمانده فگرم در کیلوگرم ماده خشک بود و در باقی2ماه) کمتر از اردیبهشت

گرم در کیلوگرم بوده که 2غلظت منیزیم ابتدا باالي ،هاي سالمیافته جوان در تاكهاي توسعهاما در برگبود

.)11تا 9(شکل گرم در کیلوگرم در زمان برداشت میوه افزایش یافت5/4به تدریج بعد از تشکیل میوه به 

هفته بعد از شروع جوانه شکفتن در برگ کمتر از 6تا 4غلظت منیزیم در پیشنهاد شده است که اگر 

کیلوگرم منیزیم در یک هکتار 200پذیر منیزیم حداقل گرم در کیلوگرم بود در اوایل فصل یک کود حل2

ه وسیله به تواند بست. کمبود منیزیم میاشایع شمال ایران در فروتکمبود منیزیم در کیويداده شود.

کیلوگرم در هکتار براي غلبه 200کارگیري حداقل ه خاك جبران شود. میزان بدر گیري کودهاي منیزیم کار

حاوي (1به همراه یک ملکول آبسولفات منیزیم بریک کمبود موردنیاز است. منابع احتمالی کودها شامل 

) است که وزنی منیزیمدرصد 10حاوي (2سولفات منیزیم به همراه یک ملکول آب) و وزنی منیزیمدرصد 15

تر موادي هر دو مواد محلول هستند و احتماالً براي جبران کمبودهاي موجود بهتر هستند و آزادشدن آهسته

1 Kieserite
2Epsom salts
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) براي ساخت وزنی منیزیمدرصد 60حاوي () و اکسید منیزیم وزنی منیزیمدرصد 11حاوي (دولومیت مثل 

تر هستند.یا حفظ مخازن خاك مناسب

عالئم کمبود منیزیم در مردادـ 9شکل
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عالئم کمبود منیزیم-10شکل

عالئم کمبود منیزیم در مرداد- 11شکل 
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مسمومیت سدیم -4- 6

داري به کلر تر از سایر گیاهان است بلکه نیاز معنینمود که کیوي نه تنها به کلر باال متحملباید توجه 

است. عالیم مسمومیت سدیم به شکل فنجانی شدن برگ به طرف پایین دارد اما به زیادي سدیم حساس 

.)12(شکل مسن قابل مشاهده استهايهاي کوچک و آبی رنگ در برگا برگهمراه ب

در شیرودمسمومیت سدیمـ 12شکل 

است در ادامه برخی عالئم ظاهري کمبود برخی از عناصر غذایی به صورت شماتیک نشان داده شده 

).22تا 13هاي (شکل
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تنش خشکی در زمان گلـ عالئم 14شکلتنش خشکی در مهر ماه ـ عالئم 13شکل 

تنش خشکی در شهریورـ عالئم 16شکل تنش خشکی در تیر ماهـ عالئم 15شکل 

تنش خشکی در زمان تشکیل میوهـ عالئم 17شکل 
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ـ عالئم کمبود کلسیم18شکل

منگنزعالئم کمبود - 19کل ش
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عالئم کمبود آهنـ 20شکل

رويـ عالئم کمبود 21شکل 

عالئم کمبود کلسیم (متقارن)ودوموناس ( نامتقارن)سعالئم بیماري باکتري 

هاتفاوت عالئم کمبود عناصر غذایی با عالئم ناشی از بیماري- 22شکل 
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