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مقدمه
در  باغـی  محصـوالت  مهم تریـن  از  یکـی  کیوی فـروت 
شـمال ایـران اسـت. تولیـد ایـن محصـول در اسـتان های 
مازنـدران و گیـان از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت و 
 یکـی از منابـع مهـم تولید اسـت کـه در مبـادالت تجاری و
 اشتغال مردم نقش مؤثری دارد. اغلب خاک های مورد استفاده
 تحت کشـت تاک های کیوی فروت در شمال ایران خاک های

عمیـق بـا زهکشـی مناسـب و بافت لومی شـنی هسـتند که 
 کودپذیـری باالیـی دارنـد. وجـود چنیـن شـرایطی اجـازه
 توسـعه عمقی و جانبی مناسـبی را به ریشه ها ی کیوی فروت
 می دهد. کیوی فروت دارای سیسـتم ریشه قوی و گسترده ای

در باغ هـای قدیمـی مثمـر اسـت، به طـوری کـه ریشـه های 
 تاک های مجاور در هم تنیده می شوند. البته عمده ریشه های
 کیوی فروت در عمق ۳0 سانتی متری خاک گسترش می یابند.
 هرچنـد، در الیه هـای پایین تر خاک در صورت مناسـب بودن
 بافت و زهکشـی، نفوذ و گسترش ریشه ها قابل مشاهده است.
 شـایان ذکر اسـت که اگر در الیه های زیریـن خاک یک الیه
 سخت و نفوذناپذیر یا الیه ای با رس باال و زهکشی نامناسب

وجود داشـته باشـد، رشـد و توسـعه ریشـه های کیوی فروت 
با محدودیت شـدیدی مواجه خواهد شـد. اسـیدیته مناسب 
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 خـاک بـرای رشـد و نمـو کیوی فـروت و تولیـد بـاال حـدود 
5/5 تـا ۶/5 اسـت. کیوی فـروت بـرای تولیـد میوه درشـت و 
باکیفیـت نیـاز آبـی باالیـی دارد و همچنین تغذیـه و آبیاری 
کیوی فروت از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشـد و نمو این گیاه 
 محسـوب می شـوند. در این دسـتنامه سعی شـده است ابتدا
 مطالـب مرتبط با تغذیـه )توصیه کودی، روش های کوددهی،

زمـان کوددهـی و تشـخیص اختـاالت تغذیـه ای( و سـپس 
 تجربیات موجود در زمینه مدیریت آبیاری باغ های کیوی فروت

ارائه شود.
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توصیهکودیدرباغهایکیویفروت
کیوی فـروت گیاهـی پرتوقـع اسـت و بایـد در خاکـی 
کشـت شـود که به خوبـی مواد مـورد نیـاز آن را تأمین کند. 
 ایـن گیـاه به خوبـی مـواد غذایـی خـاک را جـذب می کند و
 چنانچـه کمبـود مواد غذایی به وجود آیـد، زود عائم کمبود
 را نشـان می دهد؛ درحالی که در سـایر گیاهـان عائم کمبود

سـریع ظاهر نمی شـود. تغذیه کیوی فروت یکـی از مهم ترین 
عوامـل مؤثـر بر رشـد و نمو این گیـاه اسـت. کوددهی برای 
دسـتیابی بـه بهتریـن عملکـرد میـوه هـم به لحـاظ کیفی و 
هـم به لحـاظ کّمی و نیز بـرای اطمینان از کارایـی اقتصادی 
بـاغ تـا زمانـی کـه ممکـن اسـت، انجـام می شـود. کاربـرد 
عناصـر غذایـی معموالً بـه افزایـش عملکرد منجر می شـود، 
گرچـه کاربـرد مقادیر زیاد یـا نامتعادل عناصـر غذایی اثرات 
سـوء خـود را به همـراه خواهد داشـت. بـرای مثال، سـطوح 
نیتـروژن بـاال در میـوه کیوی فـروت با افزایش نرم شـدن این 
میـوه طـی دوره انبارمانی همراه خواهد بـود. بنابراین، تغذیه 
 صحیـح قبـل از برداشـت در عمـر پس از برداشـت و کیفیت

میوه همراه با کاهش ضایعات تأثیر زیادی خواهد داشت. 
در برنامـه جامـع توصیـه کودی ضمن توجه به بازگشـت 
اقتصـادی، بایـد عملکـرد را در حد بهینه نگه داشـت و حفظ 
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کیفیـت خـاک و آب نیـز مورد توجه باشـد. در گذشـته های 
نه چنـدان دور، تنهـا تأمیـن نیاز گیاه به عناصر پرنیاز شـامل 
نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم مدنظـر بـود. امـا پژوهش هـای 
جهانـی اثبـات کـرد که بـرای حفظ تولیـد بهینـه، تاک های 
کیوی فـروت عـاوه بـر عناصـر پرنیـاز بـه عناصـر ثانویـه و 

کم نیـاز هـم نیـاز دارند. 
 به طـور کلی، در پرورش تاک های میـوه و تولید محصول

مناسـب، حفـظ حاصلخیـزی و مدیریـت عناصـر غذایـی از 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. راه هـای مختلفـی بـرای 
 بررسـی وضعیت قابلیت اسـتفاده عناصر غذایی برای گیاه در

خاک وجود دارد. متداول ترین این روش ها عبارت اند از: 
آزمون خاک؛ _
تجزیه گیاه )آزمون برگ و آزمون میوه(؛ _
عائم ظاهری؛ _
آزمایش های کودی گلخانه ای؛ _
آزمایش های کودی مزرعه ای.  _

قابلیـت  بررسـی  بـرای  عمدتـاً  آزمـون خـاک  روش  از 
 اسـتفاده عناصر غیرمتحرک در خاک شامل فسفر، منیزیم و

کلسـیم استفاده می شود. این در حالی است که برای بررسی 
 قابلیت اسـتفاده عناصر متحرک در خاک از جمله نیتروژن و
 پتاسـیم آزمـون بـرگ کاراتـر اسـت. در ادامـه سـه روش

آزمون خاک، آزمون برگ و آزمون میوه تشریح می شوند.
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آزمونخاک

 آزمون خاک روشی ارزان، سریع و دقیق است که می تواند
وضعیـت قابلیـت دسترسـی عناصـر غذایـی و نیـاز کـودی 
 خاک ها را قبل از کشـت یا در شـروع فصل رشد تعیین کند.

برنامـه آزمـون خـاک بیش تـر شـامل اندازه گیـری نیتروژن، 
فسـفر و پتاسـیم، اسـیدیته، هدایـت الکتریکـی، مـاده آلـی 
خـاک و نیـز برخـی عناصـر کم نیـاز اسـت. در زیـر اهـداف 

انجـام آزمـون خـاک ذکر شـده اسـت:
تعیین نسبتاً دقیق وضعیت قابلیت جذب عناصر غذایی؛ _
آگاهسـازی باغـدار دربـاره کمبـود یا بیش بـود عناصر  _

)جدول ۱(؛
ایجاد پایه ای برای تعیین نیاز کودی؛  _
ارزیابی اقتصادی. _

برنامـه جامـع بـرای انجـام آزمون خـاک شـامل مراحل 
اسـت: زیر 

جمع آوری نمونه های خاک؛ _
عصاره گیری از خاک و تعیین شاخص های حاصلخیزی خاک؛ _
تفسیر نتایج؛ _
توصیه کودی. _
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جدول 1- دامنه مناسب خصوصیات شیمیایی در خاک باغ های کیوی فروت 

دامنه کفایتواحدعنصر غذایی/ سایر موارد
60-30میلی گرم بر کیلوگرمفسفر اولسن

450-230میلی گرم بر کیلوگرمپتاسیم
240-120میلی گرم بر کیلوگرمکلسیم
36-12میلی گرم بر کیلوگرممنیزیم
6/5-5/8-اسیدیته

میلی اکیواالن برظرفیت تبادل کاتیونی
25-12صد گرم

نکات مهم در نمونه برداری از خاک
مهم تریـن مرحلـه آزمـون خـاک مرحلـه نمونه بـرداری 
اسـت. به عبـارت دیگـر، دقت نتیجه آزمایشـگاهی بسـتگی 
زیـادی بـه دقـت عمـل نمونه بـرداری در باغ خواهد داشـت. 
بنابرایـن بایـد قبـل از اقـدام بـه نمونه بـرداری نـکات زیر به 

دقـت مطالعـه شـوند و در عمـل بـه کار گرفته شـوند: 
حدود 2 سـانتی متر از سـطح خـاک را کنـار بزنید، بعد  _

نمونـه خـاک سـطحی از عمق 0 تـا 30 سـانتی متری و نمونه 
عمقی از 30 تا 60 سـانتی متری برداشـته شـود.

 قطعاتی که دارای شـرایط و نوع خاک یکسان هستند، _
مرزبنـدی شـوند و چنانچـه در یـک بـاغ چندین نـوع خاک 
از لحـاظ بافت، شـرایط زهکشـی، عمق، الیه سـخت زیرین، 
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کوددهـی، مقـدار آهـک یا تاریخ کشـت، نـوع رقم، پایـه و... 
وجـود دارد، بایسـتی نمونه های جداگانه برداشـت شـود.

 نمونه برداری خاک حتماً بایستی از جایی صورت گیرد _
و  دارد  را  فعالیـت  بیش تریـن  آنجـا  در  گیـاه  ریشـه  کـه 
می شـود. انجـام  قسـمت  آن  در  نیـز  آبیـاری  و  کوددهـی 

نمونـه بایسـتی بیانگـر وضعیت خاک کل باغ باشـد. از  _
یـک قطعـه باغ برحسـب مسـاحت آن تعـدادی نمونه خاک 
 به طـور تصادفـی یـا زیگزاگ برداریـد، با هم مخلـوط کنید و

نهایتـاً یـک نمونه مرکـب ۲ کیلوگرمی با ذکر مشـخصات به 
آزمایشـگاه ارسال شود.

بسـته بـه شـرایط خـاک مقـدار عنصـر قابل اسـتفاده  _
گیـاه توسـط یـک عصاره گیر شـیمیایی اسـتخراج می شـود.

مقـدار عنصر اسـتخراجی توسـط عصاره گیر مشـخص  _
بـا حـد بحرانی آن عنصر مقایسـه می شـود و نتایج تفسـیر و 

توصیه کـودی انجام می شـود.

آزمونبرگ

آنالیـز بـرگ ابـزار مفیـدی برای آشکارسـازی مشـکات 
تغذیـه ای و تنظیـم برنامه کودی بـرای تاک های کیوی فروت 
 است. برگ ها انعکاسی از تجمع یا توزیع مجدد عناصر غذایی
 در گیاه هسـتند و غالباً کمبود یـا بیش بود یک عنصر غذایی
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در خـاک اثـر خـود را در بـرگ نشـان می دهـد. در آزمـون 
بـرگ مقـدار کّمـی عناصر معدنـی در برگ تعیین می شـود. 
آزمون برگ غالباً شـامل نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم، کلسـیم، 

منیزیـم، گوگـرد، منگنـز، روی، مـس، آهن و بور اسـت.
اهداف آزمون برگ به شرح زیر است:

مشـخص می کنـد کـه آیا تأمیـن عناصـر غذایـی برای  _
گیـاه کافـی بوده اسـت یـا خیر؟

بـرای تصدیـق کمبودهـا، سـمیت ها و نبـوِد تعـادل  _
عناصـر غذایـی از آزمـون بـرگ می تـوان کمـک گرفـت.

 برای تشخیص سمیت و کمبودهای مخفی عناصر غذایی _
در شـرایطی که هنوز عائم ظاهری ناشـی از این مشـکات 

در برگ ظاهر نشـده اسـت، می توان اسـتفاده کرد.
یـک راهـکار بـرای ارزیابـی اثربخشـی برنامـه کودی،  _

آزمـون برگ اسـت.
برای مقایسـه چندیـن تیمار کودی می تـوان از آزمون  _

برگ کمـک گرفت.
برنامـه جامـع بـرای انجـام آزمـون بـرگ شـامل مراحل 

اسـت: زیر 
تهیه نمونه هایی از برگ؛ _
آنالیز و تفسیر نتایج آزمون برگ؛ _
تنظیم برنامه کودی. _
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نکات مهم در نمونه برداری از برگ و تفسیر نتایج
بـرای اینکـه امـکان مقایسـه نتایـج آزمـون بـرگ وجود 
داشـته باشـد، روشـی اسـتاندارد برای زمـان نمونه بـرداری، 
آماده سـازی نمونه هـا و روش آنالیز برگ ها طراحی شـده اسـت. 
نمونه بـرداری از بـرگ بایـد در زمـان مشـخصی از سـال 
 انجـام شـود، زیرا غلظت عناصـر غذایی در بـرگ به طور دائم

در حـال تغییـر اسـت. بـرای مثـال مقـدار پتاسـیم در برگ 
 کیوی فروت در سرتاسـر فصل رشد روند نزولی دارد و مقادیر

نیتـروژن، فسـفر، روی و مس در ابتدای فصل رشـد در برگ 
کیوی فـروت کاهـش می یابـد، امـا ایـن مقادیـر در اواسـط 
فصـل رشـد نسـبتاً ثابت می شـود. مقادیـر کلسـیم، منیزیم، 
گوگـرد، بـور، منگنـز و آهـن در برگ ابتدا کاهش اما سـپس 

افزایـش می یابد )شـکل ۱(. 
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شکل 1- تغییرات فصلی غلظت عناصر پرنیاز و کم نیاز در برگ کیوی فروت. 
خط سبز: نمونه برداری از شاخه های بارده؛ خط مشکی: نمونه برداری از 
شاخه های غیربارده )عناصر از راست به چپ: پتاسیم، نیتروژن، کلسیم، 

منیزیم، فسفر، روی، منگنز، مس(
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بهتریـن زمـان بـرای جمـع آوری نمونـه برگ هـا در بهار 
قبـل از تشـکیل میـوه و در تابسـتان بعـد از تشـکیل میـوه 
اسـت. مهم تریـن مزیـت تجزیـه برگ بهـار آن اسـت که در 
صـورت کمبـود یک عنصـر بافاصلـه می توان بـا مصرف آن 
در بهـار از بـروز کمبـود در اواسـط فصـل جلوگیـری کرد. 

از هـر بـاغ تعـداد 15 تا 25 درخـت را انتخاب کنید که  _
 نماینـده عمده تاک هـای کیوی فروت موجود در باغ باشـند، و
 از هـر تـاک  کیوی فروت چهـار برگ با دم بـرگ از چهار جهت

آن و در مجمـوع تعـداد 60 تـا 100 بـرگ بـرای هـر نمونـه 
جمع آوری می شـود.

نمونـه برگ کیوی فـروت در دو مرحله انجام می شـود.  _
 در هـر زمـان نمونه بـرداری، نتایج تجزیه برگ ایـن مرحله با

مقادیر استاندارد آورده شده در جداول ۲ و ۳ تفسیر می شود.
در نمونه بـرداری بهـاره، جوان تریـن برگ هـای کامـًا  _

 پهن روی شـاخه های رشـدیافته فصل جاری قبل از تشـکیل
میـوه انتخـاب می شـوند و در نمونه بـرداری تابسـتان )بعد از 
تشـکیل میـوه( دومیـن برگ بعـد از آخرین میوه بـا دم برگ 

می شـود. انتخاب 
بعـد از نمونه بـرداری سـعی شـود در اولیـن فرصـت  _

نمونه هـا بـه آزمایشـگاه ارسـال شـود و بهتـر اسـت نمونه ها 
در یـک یخـدان قرار گیرنـد و بـه آزمایشـگاه منتقل شـوند.
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 از تاک هایی نمونه برداری شود که از نظر شرایط عمومی _
باغ، قدرت رویش و مقدار محصول یکنواخت هستند.

 جدول 2- راهنمای تفسیر تجزیه برگ تاک های کیوی فروت در بهار
)شش هفته بعد از مرحله شکفتن جوانه(

مناسب )مطلوب(واحد اندازه گیری عنصر

3/9 - 3/5 درصدنیتروژن

0/7-0/6درصدفسفر

2/75-2/65درصدپتاسیم

1/45-1/35درصدکلسیم

0/35-0/3درصدمنیزیم

0/55-0/5درصدگوگرد 

1 تا 1/2 درصدکلر

کم تر از 0/16درصدسدیم

100-85پی پی اِم منگنز 

70-55پی پی اِمروی

30-20پی پی اِممس

150-115پی پی اِمآهن

30-18پی پی اِمبور

2پی پی اِممولیبدن
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 جدول 3- راهنمای تفسیر تجزیه برگ تاک های کیوی فروت در تابستان
)بعد از تشکیل میوه(

واحد عنصر
مناسب کمکمبوداندازه گیری 

)مطلوب(

2/8-1/52/2 تا 2/2کم تر از 1/5درصدنیتروژن

کم تر از درصدفسفر
-0/10/18 تا 0/120/18

0/22

2/5-1/51/8 تا 1/8 کم تر از 1/5درصدپتاسیم

3/5-2/00/3 تا 3 کم تر از 2/0درصدکلسیم

0/4-0/10/3 تا 0/3 کم تر از 0/1 درصدمنیزیم

کم تر از درصدگوگرد 
0/18

0/18 تا 
0/25

 - 0/25
0/45

کم تر از ----------درصدسدیم
0/16

100-3050 تا 50کم تر از 30پی پی اِم منگنز 

30-1515-12کم تر 12پی پی اِمروی

15-1010-3کم تر از 3پی پی اِممس

200-6080 تا 80کم تر از60پی پی اِمآهن

50-2040 تا 40کم تر از20پی پی اِمبور

2-0/1-----کم تر از 0/1پی پی اِممولیبدن
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استانداردهای تجزیه برگ 
برای تفسیر نتایج باید از واژه های مهم جدول آگاهی داشت. 
کمبـود: عائـم کمبـود در گیـاه قابل مشـاهده اسـت و 
عملکـرد و کیفیـت میـوه یـا هـر دو کاهـش یافته اسـت که 
توجـه ویـژه ای می طلبـد تا بـا کاربرد کـود بیش تر بـرای آن 

عنصـر خـاص اقدام شـود.
کـم: نیـاز بـه افزایـش کـود مصرفـی دارد، زیـرا هرچند 
عائـم ظاهـری کمبـود مشـاهده نمی شـود ولـی عملکـرد و 
کیفیـت میـوه یـا هـر دو کاهـش یافتـه اسـت و بایـد بـرای 

بهبـود کارایـی کـود تصمیم گیـری شـود. 
مناسـب: عملکـرد و کیفیـت میـوه یـا هـر دو در حـد 
مناسـب قـرار دارد و بیانگـر ایـن موضـوع اسـت کـه برنامـه 
برنامـه  همـان  و  اسـت  مناسـب  گذشـته  سـال  کوددهـی 

بایسـتی ادامـه یابـد و تغییـری در برنامـه ایجـاد نشـود.
زیـاد: بیانگـر مصرف بیش از حد عنصر در خاک اسـت و 
گیاه ممکن اسـت در اثر سـمیت آن عنصر عائم مسمومیت 
نشـان دهـد یـا اینکه موجب اختـال در جذب سـایر عناصر 
شـود و ممکـن اسـت در رشـد و عملکـرد محصـول کاهـش 

چشـمگیری ایجاد کند.
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آزمونمیوه

یکـی از اسـرار تولیـد کیوی فـروت با محصولـی مطلوب، 
رشـد برگ های سـبز سـالم و بزرگ در اول فصل رشد است؛ 
 زیـرا ایـن برگ هـا رشـد میوه هـا را در اواسـط فصـل رشـد

تضمیـن می کننـد. به طـور کلـی نیـاز هـر محصـول بـه هـر 
 عنصـر غذایی به عملکرد آن محصـول و غلظت عنصر غذایی

در بافـت محصـول بـرای دسـتیابی بـه عملکـرد مطلـوب 
 بسـتگی دارد. در اغلـب موارد در مـورد تاک های کیوی فروت

بـرای  نیـاز  مـورد  کـود  مقـدار  دربـاره  دقیقـی  اطاعـات 
 برطرف کـردن کمبود یـک عنصر غذایی خاص وجـود ندارد. 
در غیـاب چنیـن اطاعاتـی می تـوان از روشـی جایگزیـن 
 اسـتفاده کرد. در این روش مقدار عناصر غذایی برداشت شده
 توسـط میوه کیوی و شاخ های هرس شده محاسبه می شود و
 توصیـه کودی بر این اسـاس انجـام می شـود. در واقع میزان

عناصر معدنی برداشت شـده توسـط میوه یکـی از ماحظات 
عمـده در ارائـه توصیـه کـودی  اسـت. در جـدول 4 از روش 
ذکرشـده بـرای محاسـبه نیاز کـودی تاک هـای کیوی فروت 
بـا عملکـرد ۲5 تـن در هکتـار و بـا درنظرگرفتـن غلظـت 
معمـول عناصـر غذایی در میوه کیوی اسـتفاده شـده اسـت.
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جدول 4- میزان برداشت عناصر غذایی کیوی فروت در یک هکتار و توصیه 
کودی بر اساس آن

میزان برداشت شده عنصر غذایی
در هکتار )کیلوگرم(

مقدار کود توصیه شده 
در هکتار )کیلوگرم(

100-8180پتاسیم
46170نیتروژن 
8120کلسیم
656فسفر
565گوگرد
436منیزیم

با فرض 25 تن عملکرد در هکتار برای کیوی فروت و مقدار ماده خشک میوه 
کیوی فروت 18/6 درصد است.

توصیهکودیتاکهایجوان
بـا توجـه بـه اینکـه نهـال کیوی فـروت در ابتدای رشـد 
نیـز  کم تـری  غـذای  بـه  اسـت،  برخـوردار  کمـی  وزن  از 
نیـاز دارد؛ امـا چـون هنـوز نهـال مثـل کودکـی نوپا بسـیار 
ضعیـف و حسـاس اسـت، بایـد از مراقبت هـای ویـژه ای از 
قبیـل بسـتر مناسـب رشـد ریشـه، مدیریـت آبیـاری دقیق، 
کنتـرل علف های هـرز، تغذیه برگـی و کودآبیـاری به مقدار 
کـم ولـی در دفعـات زیـاد اسـتفاده کـرد. بـا افزایـش سـن 
درخـت نیـاز غذایـی درخـت نیـز بیش تـر می شـود کـه در 
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بیش تـر کشـورهای صاحب نـام در تولیـد کیوی فـروت دنیا، 
فرمول هـای کـودی متفاوتی برای سـنین مختلف پیشـنهاد 
می شـود. تجربیـات نگارنـدگان از تاکسـتان های کیوی فروت 
کشـور بـرای رشـد و نمـو بهینـه تاک هـای جـوان نشـان 
می دهـد کـه فرمول کـودی زیر نسـخه ای قابل توصیـه برای 

تولیدکننـدگان ایـن محصول اسـت.
در طـی سـه سـال اول عمـر تاکسـتان الزم اسـت از اول 
فروردیـن تـا نیمـه شـهریور بـا فاصلـه زمانـی هـر دو هفته 
یـک بار مقـدار پنج لیتـر محلـول اوره به ناحیه ریشـه دوانی 
هـر تـاک عرضه شـود. مقـدار اوره حل شـده در هـر لیتر آب 
 بـرای سـال های اول، دوم و سـوم به ترتیب برابـر با ۱۲، ۲5 و

50 گـرم  اسـت. به این ترتیب در سـه سـال اول احـداث باغ 
به ترتیـب بـه هـر تاک در هـر نوبت آبیـاری مقـدار تقریباً 5، 
۱۲ و ۲4 گـرم نیتـروژن خالـص عرضـه می شـود. در ضمـن 
می تـوان کـود اوره را به صـورت محلول پاشـی هـم بـا غلظت 

نیـم درصد بـه کار برد. 
یادآوری می شود که چون در هنگام احداث باغ برای تهیه 
 بسـتر مناسـب از کود دامی به مقدار کافی اسـتفاده می شود،

معمـوالً مقادیـر عناصـر قابل جـذب خـاک بـه انـدازه کافـی 
اسـت و تکافوی نیـاز غذایی تاک های جوان را از نظر فسـفر، 
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 پتاسـیم، منیزیـم و سـایر کاتیون هایـی کـه در کانی هـای
خـاک بـه مقـدار مناسـب موجـود اسـت، می کند. امـا چون 
 نیتـروژن تنهـا عنصـری اسـت کـه عمدتـاً در شـکل آلی در

بـا  ریشـه ها  شـدید  رقابـت  به علـت  و  دارد  وجـود  خـاک 
موجـودات ریـز خـاک ممکـن اسـت تاک هـای جـوان دچار 
کمبود شوند، در سه سال اول که گیاه در مرحله رشد سریع 
اسـت و نیتـروژن از ایـن لحاظ بحرانی اسـت، کـود نیتروژن 
 حتمـاً بایـد بـه کار بـرده شـود. اما از سـال چهارم بر اسـاس

برداشـت میـوه می تـوان سـایر عناصـر غذایی به ویژه فسـفر، 
پتاسـیم، منیزیـم و در صورت نیاز آهـن، روی، و منگنز را در 

برنامـه کوددهی بـاغ قرار داد.

توصیهکودیتاکهایبالغمثمر
 برنامـه تغذیه موفق باید توجه جـدی به عرضه متعادل و

متـوازن عناصـر پر مصـرف و کم مصرف داشـته باشـد. تغذیه 
تاک هـای کیوی فـروت فراینـدی پیچیـده و کامل اسـت که 
بسـیاری از عناصـر غذایـی و برهم کنش هـای موجـود میـان 
آن هـا را شـامل می شـود. برنامـه کوددهـی موفقیت آمیـز از 
طریـق ردیابـی دقیق عناصر غذایی در خـاک و برگ، ارزیابی 
عملکـرد و کیفیـت میـوه و توجه بـه عائم ظاهری و سـابقه 
کوددهـی و بسـیاری از ماحظـات و اطاعات تشـخیصی در 
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 سـال های متمـادی بـه دسـت می آید. بـرای تولیـد محصول
فراوان و با کیفیت مطلوب، دسترسـی به حد مطلوب عناصر 
 غذایـی ضـروری اسـت. از ایـن جهـت بـرآورد )پیشـگویی(

مقدار کود مورد نیاز از مسـائل اصلی علم تغذیه اسـت. مواد 
 غذایـی مـورد نیـاز تاک هـای کیوی فـروت را بـه روش هـای

مختلفـی می تـوان بـرآورد کرد. معمـوالً در تمام کشـورهای 
تولیدکننـده کیوی فـروت برای بـرآورد مقدار کـود مورد نیاز 

از روش های زیر اسـتفاده می شـود: 
۱( برآورد کود مورد نیاز بر اساس برداشت میوه؛

۲( برآورد کود مورد نیاز بر اساس سن درخت؛
۳( برآورد کود مورد نیاز بر اساس آزمایش خاک و برگ؛

4( بـرآورد کـود مـورد نیـاز بـر اسـاس عائـم ظاهـری 
باغـدار؛ تاک هـا و تجربـه 

5( برآورد کود مورد نیاز بر اساس آزمایش کودی مزرعه ای.
بدیهی اسـت که بسـیاری از عوامل دیگر نیز ممکن است 
 در فرموالسـیون برنامـه موفقیت آمیـز کوددهی مـورد توجه

قرار گیرند. 
 از میـان عوامـل مختلف باید به منظـور بهبود کارایی کود

با اسـتفاده از عملیات مدیریتی بر اسـاس شـرایط موجود در 
 هـر منطقـه با ارزیابی داده های حاصل از تجزیه خاک و آب و
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آشناشـدن بـا عائـم کمبود یـا مسـمومیت عناصـر مختلف 
از طریـق مشـاهده، و نیـز بـر اسـاس سـن تـاک به ویـژه در 
سـال های اولیـه احـداث بـاغ، دقـت در وضـع رشـد تاک ها، 
تطبیـق نتایـج تجزیه ها با وضـع تاک هـا و نتیجه گیری کلی 
نسـبت بـه اصـاح و تعدیـل برنامـه کوددهی باغـی اقدامات 

مدیریتی مناسـب را انجـام داد.

روشهایکاربردکوددرباغهایکیویفروت
 روش کوددهـی در مدیریت تغذیه تاک های میوه اهمیت

زیـادی دارد. کوددهـی بایـد به گونـه ای باشـد کـه عناصـر 
غذایـی به شـکل مناسـب و در زمـان مـورد نیـاز در اختیـار 
گیاه قرار داده شـوند. به هرحال، اسـتفاده نادرسـت از کودها 
می توانـد کارایـی مصرف کـود را کاهش دهـد و اثرات منفی 
بـر قابلیـت تولیـد خـاک داشـته باشـد. شـایان ذکـر اسـت 
کـه مصـرف نامناسـب کودهـا در چنـد دهـه اخیـر بـه بروز 
 مشـکات زیسـت محیطی از قبیل رشـد جلبک ها، آلودگی و

کاهـش قابلیت تولید خاک منجر شـده اسـت. عناصر غذایی 
موجـود در کودها بـه روش های مختلفـی همچون پخش در 
سـطح خـاک، چالکود، محلول پاشـی برگـی و کودآبیاری در 
اختیار گیاهان گذاشـته می شـوند. هـر روش کوددهی دارای 
مزیت هـا و معایبـی اسـت و باغـدار باید با توجه به شـرایط و 
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امکانـات موجـود از یک روش یا تلفیق چنـد روش کوددهی 
به منظـور بهبـود کارایی مصرف کود اسـتفاده کنـد. البته در 
 باغ هایی که از آبیاری تحت فشـار )قطـره ای، میکروجت و...(
 بهره می برند، توصیه می شود از کودآبیاری به عنوان روش اصلی

کوددهی و از محلول پاشی به عنوان تغذیه تکمیلی استفاده شود. 

پخشدرتمامسطحخاک

برای انجام این روش می بایست به نکات زیر توجه کنید:
در ایـن روش کودهـای جامد در سـطح خاک به وسـیله  _

دسـت یا ماشـین به طـور یکنواخت پخش می شـوند.
بـرای کاهش هدررفـت کود توصیه می شـود کوددهی  _

قبـل از بارندگـی انجـام شـود یـا اینکـه بافاصلـه بعـد از 
کوددهـی اقـدام بـه آبیاری شـود.

بـرای کودهـای نیتروژنـه توصیه می شـود نیـاز کودی  _
درخـت به صـورت تقسـیط و در چنـد مرحلـه برحسـب نیاز 

واقعـی درخت تأمین شـود.
ایـن روش کم هزینـه و سـاده اسـت و متداول تریـن  _

روش کوددهـی در کشـورمان اسـت.
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نکتـه: مشـکل اصلـی ایـن روش باالبودن تلفـات کود 
به ویـژه کودهـای نیتروژنـه اسـت کـه اگـر کـود قبـل از 
آبیـاری یـا بارندگـی در ناحیـه سـایه انداز درخـت پخش 
شـود می تـوان تلفـات کـود را بـه کم ترین مقـدار ممکن 

کاهـش داد. 

نوارییاخطی

در این روش کود شیمیایی و دامی در یک طرف یا دو طرف 
 درخت در شـیارهایی به عرض 40 سـانتی متر و عمق ۱0 تا
 40 سـانتی متر در سـایه انداز درخـت قـرار داده می شـوند و

سـطح آن بـا خـاک پوشـانده می شـود. فوایـد ایـن روش 
عبارت انـد از:

 مقـدار تثبیـت کودهایـی )مثـل کودهـای فسـفری و _
 پتاسـیمی( که در خاک به صورت تثبیت شـده و غیرقابل جذب

در می آیند، کاهش پیدا می کند.
استفاده علف های هرز از کود کم تر می شود. _
 مواد غذایی به علت نزدیکی با ریشـه گیاهان سریع تر و _

کامل تر استفاده می شوند. 
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نکتـه:  ایـن روش کوددهی از کارایـی خوبی برخوردار 
اسـت، یعنـی تلفـات کود بـه حداقـل می رسـد؛ هرچند، 
به علـت هزینـه کارگـری بـاال و وقت گیربـودن چنـدان 

مـورد اسـتقبال باغـداران قـرار نگرفته اسـت.

کپهای)چالکود(

در روش کپه ای می بایست به نکات زیر توجه کنید:
روش چالکـود شـکل خاصـی از جای گـذاری موضعـی  _

کودهـای آلـی و شـیمیایی در خـاک اسـت.
بهتریـن زمـان بـرای ایـن کار در شـمال کشـور اوایل  _

فصـل رشـد و زمـان متورم شـدن جوانه هاسـت.
 در این روِش کوددهی نزدیک ریشـه درخت چاله هایی _

 حفر می شـود و سـپس این چاله ها با مخلوط کودهای آلی و
شیمیایی پر می شوند.

تعـداد چاله هـا بسـته به نـوع درخت، وضعیـت خاک،  _
سـن درخت و... متفاوت اسـت.

بـرای تاک هـای کیوی فـروت کـه بیـش از ۱0 سـال  _
عمـر دارنـد، ۲ تـا 4 چالـه برای هـر درخت توصیه می شـود.

در خاک هایـی بـا بافت شـنی و در خاک هایـی با بافت  _
رسـی بهتریـن محـل بـرای حفـر چالـه به ترتیـب یـک دوم 

انتهایـی و یک سـوم انتهایـی سـایه انداز درخت اسـت. 
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کودآبیاری

در روش کود آبیاری می بایست به نکات زیر توجه کنید:
کودآبیـاری به معنـای مصـرف کودهـای محلـول همراه  _

بـا آب آبیـاری اسـت. در روش کودآبیـاری کودهـا مطابـق بـا 
نیـاز گیـاه بـه آب و کود و متناسـب با مرحله رشـد گیاه برای 

رسـیدن بـه عملکـرد مطلـوب بـه کار برده می شـوند.
 در روش کودآبیـاری معمـوالً محلول هـای غذایـی بـا _

غلظـت بـاال در تعدادی تانکر از قبل آماده می شـوند. سـپس 
محلول ها با سـرعتی مناسـب به آب آبیاری تزریق می شوند. 
 در ایـن روش، شـوری و نیـز نسـبت بیـن عناصـر غذایـی

در محلـول نهایـی قابل تنظیم اسـت؛ زیـرا باغدار قادر اسـت 
نسـبت های مختلفـی از هـر تانکـر مـادر را در آب آبیـاری 

کند. تزریـق 
 سـاده ترین روش برای محاسبه مقدار کود مورد نیاز در _

هـر بار کودآبیاری از تقسـیم کردن مقدار نیاز سـاالنه کاربرد 
کـود بـر تعداد دفعـات آبیـاری به دسـت می آیـد. این روش 

بـرای آب هایی که شـوری کمـی دارند، قابل توصیه اسـت. 
توجـه کنیـد کـه در کودآبیـاری دانسـتن ایـن امـر  _

به تنهایـی کـه چـه مقـدار کـود بایـد بـه کار بـرده شـود، 
کافـی نیسـت. عوامـل دیگـری نیـز در آماده سـازی محلـول 
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مـادر کـود بایـد مـورد توجـه قـرار گیرنـد. مهم تریـن ایـن 
عوامـل عبارت انـد از: سـازگاری کودهـا، تعـداد تانکـر کـود، 
حالیـت کودهـا، نرخ تزریـق یا زمـان تزریق، نـوع کودهای 
مـورد اسـتفاده، اسـتفاده از کات هـا، اثر متقابل کـود با آب 
)آنتالپـی یـا گرمـای واکنش، واکنـش با سـایر عناصر غذایی 

موجـود در آب(.

نکتـه: نـوع کـود مـورد اسـتفاده و سـازگاری آن ها با 
 یکدیگـر تعیین کننـده حداقل تعداد تانکر کـود مورد نیاز
 است. کیفیت آب آبیاری و قابلیت دسترسی عناصر غذایی
 در خـاک نیز بر تعـداد تانکر کود تأثیرگذار هسـتند؛ زیرا

عوامل ذکرشده تعیین کننده نوع کود مورد استفاده هستند.

اگـر منبـع آب حـاوی عناصـر غذایـی ضـروری از قبیل  _
گوگـرد، منیزیـم و کلسـیم در مقادیـر کافی باشـد، لزومی به 
اسـتفاده از کودهـای حـاوی این سـه عنصر بـرای کودآبیاری 

نخواهـد بود. 
معمـوالً اگـر نیاز اسـت کـه از کودهای حـاوی عناصر  _

کلسـیم، منیزیـم و گوگـرد در کودآبیـاری اسـتفاده شـود، 
اسـتفاده از ۲ تـا 4 تانکـر کـود ضـروری اسـت.

بایـد همـواره ایـن نکتـه را نیـز مدنظـر قـرار داد کـه  _
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کارآمـدی کودآبیـاری اغلـب بـه کارآمـدی سیسـتم آبیاری 
وابسـته است. برتری سیسـتم کودآبیاری تنها زمانی مشهود 
اسـت کـه بـرای رفـع نیازهـای آبـی درخـت برنامـه آبیاری 
به درسـتی تدوین شـود و آب و کـود به طـور یکنواخت برای 

همـه تاک هـا توزیع شـوند.
 به دلیل خورندگی تعدادی از کودها، بخشـی از سیستم _

آبیـاری کـه در تماس بـا محلول کـودی قرار می گیـرد، باید 
 از جنـس فـوالد ضدزنـگ، پاسـتیک یـا دیگـر مـواد مقاوم

نبایـد  اصلـی  لولـه  در  عناصـر غذایـی  باشـد. غلظـت کل 
بیش تـر از 5 گـرم بـر لیتـر باشـد و همـواره کودهـا بـا آب 

کافـی مخلـوط شـوند.
بـرای هـر محصول، چندیـن برنامه کودی وجـود دارد.  _

کودآبیـاری ایـن امکان را به شـما می دهد کـه برنامه کودی 
را طـی فصـل رشـد تغییـر دهیـد و بـرای تولید میـوه، گل، 
رشـد سرشـاخه ها یـا نمـو ریشـه بـا توجـه بـه نظـر باغـدار 
می تـوان آن را تنظیـم کـرد. البتـه در برنامـه جامـع کـودی 
مصـرف کودهـا بایـد بـر اسـاس تجزیه بـرگ، خـاک، مقدار 
میـوه برداشـتی و متناسـب بـا نیازهـای واقعـی محصـول 

شـود. تنظیم 
توجه شـود کـه کودآبیـاری مقـدار عناصـر موجود در  _
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سیسـتم آبیـاری را افزایـش می دهـد و بـه افزایـش جمعیت 
باکتری هـا، جلبک هـا و لجـن و گل در سیسـتم منجر شـود. 
 باکتری هـا و جلبک ها باید از طریـق تزریق هفتگی کلرین، و

اسـید در  تزریـق  از طریـق  آبیـاری  رسـوبات در سیسـتم 
شـوند. پاک سـازی  سیسـتم 

 در اغلـب مناطـق تولیدکننده کیوی فـروت مقدار کود _
 مورد اسـتفاده برای تاک های بارده بر اسـاس سابقه کودهی،

نتایـج آزمـون بـرگ، خـاک و عملکـرد ایـن تاک هـا تنظیم 
می شـود. انتخـاب منبـع کودی به اسـیدیته، مقدار کلسـیم، 
منیزیـم و مـواد جامـد محلـول کل در آب آبیـاری بسـتگی 
دارد. تنـاوب کاربـرد کـود بـه روش کودآبیاری بـه منطقه ای 
کـه درخـت در آن رشـد یافتـه )از نظر بافت خـاک و اقلیم( 
وابسـته اسـت، ولـی به طـور کلـی دامنـه تنـاوب کاربـرد از 

روزانـه تـا هفتگـی یـا دو هفتـه یک بـار متغیر اسـت. 
همچنین باید نکات زیر را مدنظر قرار دهید: 

تـا _ آبیـاری )حداقـل  اسـیدیته آب   به منظـور کاهـش 
 اسیدیته 6( می توان از اسید ارتو فسفریک و اسید سولفوریک

اسـتفاده کـرد. توجـه داشـته باشـید کـه کاربرد بیـش از حد 
اسـید در شـبکه آبیـاری موجـب خوردگی می شـود.

آمونیـاک بـی آب و آمونیاک مایع منابـع ارزان نیتروژن  _
هسـتند. ولـی کودهایـی کـه حـاوی آمونیـاک آزاد باشـند 
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می تواننـد باعـث انسـداد لوله های آبیـاری و آب چکان ها شـوند.
 تزریـق مسـتقیم آمونیاک بـه آبی که دارای کلسـیم و _

 منیزیـم محلـول زیـاد باشـد، به علـت افزایـش اسـیدیته آب
 موجب کاهش انحال این اماح و تشـکیل رسـوب می شـود.
 پایین آوردن اسـیدیته آب آبیاری تلفات آمونیاک را از طریق

تصعیـد کاهـش می دهـد و رسـوب کربنات هـای کلسـیم و 
منیزیـم را نیـز کـم می کنـد.

در سیسـتم های آبیـاری روبـاز ماننـد آبیـاری نشـتی،  _
تصعیـد و تلفـات نیتـروژن ممکـن اسـت اتفـاق بیفتد.

عاوه بر غلظت کلسـیم و منیزیم در آب، میزان اماح  _
 آب کـه به صـورت هدایـت الکتریکـی نمایـش داده می شـود

نقـش مهمـی در تلفـات آمونیـاک از طریـق تصعیـد ایفـا 
می کنـد. بنابرایـن کاربرد آمونیـاک در آب آبیاری به کیفیت 

آب بسـتگی دارد.
 اغلب می توان اوره، نیترات آمونیوم یا سـولفات آمونیوم _

 را به عنوان منابع نیتروژن مصرف کرد. چنانچه اشـکال جامد
این کودها مصرف شوند به سرعت در آب حل می شوند.

اوره و سـولفات آمونیـوم تقریبـاً در تمام شـرایط برای  _
اسـتفاده در کود آبیـاری بی ضـرر هسـتند. سـولفات آمونیوم 
ممکن اسـت واکنش اسـیدی به وجود آورد و باعث خوردگی 
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شـبکه شـود و در شرایط اسـتثنایی رسوب سـولفات کلسیم 
تشـکیل شود.

کودهای فسـفاتی مانند سوپرفسـفات در کـود آبیاری  _
 به علت کم بودن قابلیت انحالشـان نمی توانند مصرف شـوند.

همچنیـن ترکیبـات محلـول فسـفات ممکـن اسـت موجب 
ایجـاد رسـوب شـود و مجـاری شـبکه را ببندند.

مقـدار اسـید ارتـو فسـفریک بایـد به انـدازه ای باشـد  _
کـه اسـیدیته آب را بـه پایین تـر از حالـت خنثـی برسـاند. 
در واقـع بـا مصرف اسـید فسـفریک ممکـن اسـت لوله های 

بسـته سیسـتم آبیـاری باز شـوند.
مصرف پتاسیم در آب آبیاری به علت حالیت زیاد اماح  _

 پتاسـیم نسـبتاً بدون اشـکال اسـت. قابلیت انحال ترکیبات
پتاسیم به این ترتیب است: کلرور < نیترات < سولفات.

عناصـر کم مصـرف را نیـز می توان از طریـق روش های  _
کاربـرد  دربـاره  کـه  ماحظاتـی  کـرد.  مصـرف  گفته شـده 
عناصـر پر مصـرف وجـود دارد دربـاره ایـن عناصـر نیز صدق 
می کنـد. مناسـب بودن و قابلیـت اختـاط ایـن امـاح با آب 

آبیـاری بایـد مـورد توجه قـرار گیرد. 
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محلولپاشیبرگی

 به دلیـل اینکـه تاک های کیوی فروت به شـکل تربیت یافته و
هدایت شـده پـرورش می یابنـد، بـا انجـام محلول پاشـی بـا 
اسـتفاده از ادواتـی کـه روی زمین مسـتقر هسـتند، سـطح 
زیریـن بـرگ و نیـز میوه هـای آویـزان در تـاج ایـن تاک هـا 

به سـهولت در معـرض محلول پاشـی قـرار می گیرنـد. 
 برگ هـای کیوی فروت دارای تعداد زیادی روزنه هسـتند

کـه مشـابه بسـیاری از تاک هـا، جایـگاه اصلـی ایـن روزنه ها 
سـطح زیریـن بـرگ اسـت. همچنیـن تعـدادی کـرک در 
بـرگ ایـن تاک هـا وجـود دارد کـه هـر دو عامـل ذکرشـده 
در جـذب عناصـر غذایـی از طریـق بـرگ دخیـل هسـتند. 
کرک هـای موجـود روی بـرگ و میـوه کیوی فـروت احتماالً 

در نگهداشـت محلـول اسپری شـده دخیـل هسـتند. 
عـاوه بـر ایـن، کیوی فـروت دارای الیـه نـازک اپیدرمی 
اسـت و سرعت هدایت سـطحی باالیی در مقایسه با بسیاری 
از میوه هـا دارد. امـر فوق باعـث جذب مؤثرتـر عناصر غذایی 
به ویـژه طـی مراحل اولیه رشـد میـوه کیوی فروت می شـود. 
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد تغذیـه برگـی در کیوی فـروت 
راهـکار مناسـبی بـرای تأمین عناصـر غذایی مـورد نیاز این 

تاک هاسـت. 
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 برای انجام صحیح تغذیه برگی، اطاع از مرحله رشد تاک ها،
شرایط آب و هوایی و نوع کود مصرفی مفید خواهد بود.

 آب و هو

ایی و نوع کود مصرفی مفید خواهد بود. 

نکته: مهم تریـن مراحـل فنولوژی برای محلول پاشـی 
 بـا هدف بهبود وضـع تغذیه ای تاک، مراحـل تورم جوانه،
 شـکوفه دهی، میوه بندی قابل مشـاهده و نمو سـریع میوه
اسـت. همچنیـن، انجـام محلول پاشـی اضافـی میوه های 
کیوی فـروت با کلسـیم بـا هدف افزایـش عمـر انبارمانی 
کیوی فـروت پس از برداشـت میوه ها حائز اهمیت اسـت. 
عـاوه بـر نـکات ذکرشـده، بـا محلول پاشـی تاک هـای 
 کیوی فـروت در آخـر فصل بـا محلول حـاوی یک درصد
 اوره، 0/۲ درصد سولفات روی و 0/۱5 درصد اسید بوریک
کیوی فـروت  تاک هـای  ذخیـره ای  وضعیـت  می تـوان 
به لحـاظ عناصـر و کربوهیدرات هـا را بـرای سـال بعـد 

بهبـود بخشـید.

در هـوای گـرم، مرطـوب و آرام، شـرایط بـرای جـذب 
عناصر غذایی مسـاعد اسـت و این شـرایط مطلـوب از لحاظ 
تغذیـه برگـی غالبـاً در سـاعت های پایانـی عصـر و گاهی در 
سـاعت های ابتدایـی صبح مشـاهده می شـود. محلول پاشـی 
بهتـر اسـت در صبح یـا بعدازظهر انجام شـود که شـدت نور 
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خورشـید کم تـر اسـت. در زمان محلول پاشـی دمـای محیط 
نبایـد خیلـی گـرم )بیـش از ۲۹ درجـه سلسـیوس( باشـد. 
درحالی کـه رطوبت نسـبی باالتر از 70 درصد مطلوب اسـت 
 )جدول 5(. بهتر اسـت بعد از محلول پاشـی، آبیاری مزرعه و

باغ انجام شود. 
جدول 5- شرایط آب و هوایی مناسب برای محلول پاشی

زمان )وقت از روز(
اواخر عصر )بعد از ساعت 6 بعدازظهر(

اوایل صبح )قبل از ساعت 9 صبح(

29-18 درجه سلسیوس؛دما
بهترین دما 21 درجه سلسیوس

≤70%رطوبت

شاخص دما به 
رطوبت

140-160

≤8 کیلومتر بر ساعتوزش باد

توجه کنید که محلول پاشی عناصر غذایی قبل از بارندگی 
 انجـام نشـود، زیرا کودها از سـطح برگ شسـته می شـوند و

وارد خـاک می شـوند و کارایـی تغذیه برگـی کاهش می یابد. 
توجـه بـه ایـن مسـئله ضروری اسـت کـه حداقـل در فاصله 
۲4 تـا 48 سـاعت پـس از محلول پاشـی، بارندگـی نباید رخ 
دهـد؛ زیـرا همـه عناصـر غذایـی فـوراً در بافت هـای گیـاه 

جذب نمی شـوند.
همـه کودها برای محلول پاشـی مناسـب نیسـتند. هدف 
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اصلـی از محلول پاشـی جـذب سـریع و بهینه عناصـر غذایی 
در بافت هـای گیاهـی اسـت. بنابرایـن محلول هـای تغذیـه 
برگـی بایـد بـه  گونـه ای فرمول بنـدی شـوند کـه حداقـل 
آسـیب را بـه گیاه برسـانند. چهار شـاخص مهـم در انتخاب 

کودهـا بـرای محلول پاشـی عبارت انـد از:
 ۱. شـاخص نمـک پاییـن: اسـتفاده از محلـول کـودی با
 غلظـت باال به ویـژه برای کودهـای با بنیان نیتـرات و کلراید
 می تواند آسـیب جدی بـه بافت های گیـاه وارد کند. بنابراین

در اسـتفاده از کودهـا بـرای محلول پاشـی بایـد به شـاخص 
نمـک کودهـا توجـه کنید.

۲. حالیـت زیـاد: از کودهایـی بایـد در تغذیـه برگـی 
 اسـتفاده کنیـد کـه حالیـت باالیی در آب داشـته باشـند و

به سـهولت در آب حـل شـوند و رسـوبی تشـکیل ندهنـد. 
هرچـه حالیت کود در آب بیش تر باشـد، گـرم کود در لیتر 
کم تـری از آب به طور کامـل حل خواهد شـد. از جمله کودها 
 بـا حالیـت بـاال می تـوان بـه اوره، مونـو پتاسـیم فسـفات و

کلرید پتاسیم اشاره کرد.
 ۳. درصد خلوص باال: ناخالصی ها ممکن است با مواد کودی
 سـازگار نباشـند، موجب گرفتی ابزار محلول پاشـی شـوند یا
 آسیب های جدی به برگ وارد کنند. بنابراین در محلول پاشی

باید ناخالصی های همراه مواد کودی مد نظر قرار گیرند. 
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4. قابلیـت اختـاط کودهـا: تعدادی از کودهـا با یکدیگر 
ناسـازگارند و نبایـد بـا یکدیگـر مخلـوط شـوند. اختـاط 
آن هـا ممکـن اسـت بـه ایجـاد رسـوب منجـر شـود و از این 
طریـق قابلیت اسـتفاده عناصـر غذایی کاهـش می یابد یا به 

گرفتگـی ابـزار محلول پاشـی منتهـی می شـوند. 

 نکته: عاوه بر نوع کود، کیفیت آب نیز برای محلول پاشی
بسـیار مهم اسـت. قبل از انجام محلول پاشی و استفاده از 
هر نوع منبع آبی برای محلول پاشـی بهتر اسـت اسیدیته، 
و نیتـرات  سـولفات،  بی کربنـات،  مقـدار  آب،   سـختی 
آهـن منبـع آب مـورد نظـر تعییـن شـود. معمـوالً مقدار 
 آب مـورد نیـاز بـرای انجـام محلول پاشـی 5 تـا ۲0 لیتر

بـرای هـر درخـت اسـت کـه مقـدار آب بـه حجـم تـاج 
درخـت و نیـز نـوع کـود مـورد اسـتفاده بسـتگی دارد.

زمانکوددهی
مقـدار و تنـاوب کاربـرد کـود در تاک هـای کیوی فـروت 
تابعـی از سـن تـاک، قـدرت رشـد و نیـاز غذایـی در مراحل 

مختلـف فنولـوژی و نیـز تابعـی از عملکـرد میوه اسـت.
بـرای انجـام صحیـح تغذیـه درختـان میـوه، اطـاع از 
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مرحلـه رشـد درختـان الزم اسـت. بـه عبـارت بهتـر، اطاع 
از مراحـل رشـد و فنولـوژی۱ درختـان کیوی فـروت یکـی از 
مهم تریـن جنبه هـای برنامـه تغذیـه درختـان کیوی فـروت 
اسـت. در واقـع، بـرای مدیریـت صحیـح تغذیـه درختـان 
بایـد از نقـش عناصر غذایـی در فرایندهای فیزیولـوژی گیاه 
مطلـع بـود. سـپس عنصـر غذایـی به صـورت محلول پاشـی 
یـا کاربـرد در خـاک در مرحلـه خاصـی از رشـد درخـت بـا 
 هـدف تحریـک فرایند فیزیولـوژی خاصی به کار برده شـود.
 آگاهـی از مراحل فنولوژی می توانـد در برنامه ریزی به منظور

مدیریـت جامـع باغ هـا از قبیـل کوددهـی، آبیـاری و زمـان 
مناسـب برای کنترل بیماری ها و آفات مفید باشد. مهم ترین 
 مراحـل فنولـوژی درختـان کیوی فـروت در جـدول ۶ و نیـز

شکل ۲ آورده شده است.

۱. به بررسی اثر عوامل محیطی به ویژه تغییر فصل و شرایط آب و هوایی 
بر مراحل مختلف چرخه زندگی گیاه »فنولوژی« گفته می شود.
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جدول 6- مهم ترین مراحل فنولوژی کیوی فروت

توضیح مرحلهمرحلهشماره

-تورم جوانه ها1

-ظهور گل آذین3

حدود 10 درصد گل ها باز شروع شکوفه دهی4
شده  است

حدود 50 درصد گل ها باز شکوفه دهی کامل5
شده  است

حدود 80 درصد گلبرگ ها پایان ریزش گلبرگ ها6
ریخته  است

پایان گل دهی، میوه بندی 7
-قابل مشاهده

نمو سریع میوه8
میوه به حدود 30 درصد 

حجم نهایی خود
رسیده است

نمو آهسته میوه9
میوه به حدود 90 درصد 

حجم نهایی خود
رسیده است

بر اساس نسبت قند به بلوغ فیزیولوژی میوه10
اسید است
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تورم جوانه

حرکت جوانه

شکوفه دهی کامل
شکل 2- مهم ترین مراحل فنولوژی کیوی فروت
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ریزش گلبرگ- تشکیل میوه

مرحله نمو سریع میوه

مرحله نمو سریع میوه
ادامه شکل 2- مهم ترین مراحل فنولوژی کیوی فروت
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مرحله نمو آهسته میوه

بلوغ فیزیولوژیک میوه

برداشت میوه
ادامه شکل 2- مهم ترین مراحل فنولوژی کیوی فروت
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در باغ هـای کیوی فـروت توصیـه می شـود کـود در سـه 
مرحله اسـتفاده شـود )جـدول 7(:

۱( مرحله اول کوددهی پایه اسـت. به این روش می توان 
عناصـر غذایی مختلـف را برای تاک هـای کیوی فروت تأمین 
کـرد. زمان مناسـب برای کاربـرد این کودها بعد از برداشـت 
میـوه اسـت. این کاربـرد نقشـی تعیین کننـده در عملکرد و 
 گل دهـی فصل بعدی رشـد کیوی فـروت دارد و تقریباً ۶0 تا
 70 درصد نیاز کودی تاک های کیوی فروت را در بر می گیرد.

ایـن کاربـرد شـامل کودهـای حیوانـی باکیفیـت بـه همـراه 
کودهـای نیتروژنـه و فسـفره کـه سـریع آزاد می شـوند و 

ترکیبـات کـودی دیگـر اسـت.
 ۲( دومیـن مرحلـه به منظـور بهبـود شکسـت جوانه ها و
 تهییج رشـد شـاخه های جدید و گل آغازی استفاده می شود.

نیتـروژن بـه همـراه فسـفر و پتاسـیم ۱0 تـا ۱5 روز قبـل 
از مرحلـه شکسـت جوانه هـا اسـتفاده می شـود. ایـن کاربرد 
 انـدازه میوه هـا و عمـر انبارمانی میوه ها را بهبود می بخشـد و

ریزش میوه پیش از زمان برداشت را کاهش می دهد. 
۳( در مرحلـه سـوم کاربـرد کود می توان توسـعه میوه را 
بهبـود داد. انـدازه و وزن میوه هـای جـوان در فاصله یک ماه 
پـس از مرحلـه تشـکیل میـوه به سـرعت افزایـش می یابـد. 
ایـن کاربرد کود عمدتاً شـامل عناصر فسـفر، پتاسـیم، بور و 
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منیزیـم اسـت. در ایـن مرحله کودها طـی دو مرحله معموالً 
بـا فاصله ۱5 تا ۲0 روز اسـتفاده می شـوند. 

جدول 7- کاربرد کود مطابق با فنولوژی تاک های کیوی فروت

کود مصرفیمرحله فنولوژی

- NPK کود دامی با کیفیت به همراه کود کامل
به صورت چالکود

کود کامل به صورت کود آبیاری و محلول پاشیتورم جوانه ها

کوددهی فسفر، پتاسیم، بور و منیزیم به صورت شروع رشد میوه
کودآبیاری و محلول پاشی

عالئمظاهریکمبودوسمیتعناصرغذایی
در ایـن قسـمت دربـاره عائـم ظاهری کمبود و سـمیت 

عناصـر غذایی بحث شـده اسـت.

محلظهورعالئمظاهری:برگهایپیر

کمبودها
در ادامـه عناصـری کـه کمبودهای آن ها عـوارض جدی 
را در برگ هـای پیـر ایجـاد می کنند به همراه عـوارض آن ها 

ذکر شـده است.
پتاسیم _

- اولیـن عائـم کمبود پتاسـیم، کاهش رشـد در مرحله 
شکست جوانه هاسـت.
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- ریزبرگـی و رنـگ سـبز پریـده متمایل بـه زرد با کلروز 
حاشـیه برگ در کمبود شـدید پتاسـیم مشـاهده می شود.

به ویـژه در  برگ هـا  لبـه  تـداوم کمبـود،  - در صـورت 
 روزهای گرم به سـمت باال پیچ خواهد خورد )شـکل ۳-الف(.

عامت ذکرشـده ممکن اسـت در طول شـب ناپدید شـود و 
فقـط در طـول روز ظهور یابـد. در اغلب موارد به اشـتباه این 

عائـم به کمبـود آب ارتباط داده می شـود.
برگ هـا  دائـم  پیچ خوردگـی  موجـب  کمبـود  تـداوم   -
به سـمت بـاال و ظهـور شـیارهای برجسـته بیـن رگ برگ ها 
 می شـود )شکل ۳-ب(. همچنین، گسـترش کلروز از حاشیه

سـبز  تنهـا  و  رگ برگ هـا  بیـن  فاصلـه  به سـمت  بـرگ 
باقی مانـدن بافـت نزدیـک رگ بـرگ اصلـی از دیگـر عائـم 

اسـت. پتاسـیم  کمبـود 
- در کمبـود پتاسـیم برخـاف عائـم کمبـود مربوط به 
منیزیـم و منگنـز مـرز مشـخصی بیـن بافـت کلروزشـده و 

بافـت سـالم وجود نـدارد.
- سـبب نکروزشـدن سـریع بافت های کلروز و در نهایت 

مـرگ برگ ها می شـود.
- سـبب شکسته شـدن برگ هـای نکروزشـده از حاشـیه 

بـرگ )شـکل ۳-ج( می شـود.
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- موجـب ریـزش برگ هـا قبـل از بلـوغ می شـود، حتـی 
اگـر میوه هـا محکـم به شاخسـار چسـبیده  باشـند.

توسـعه یافته  کامـًا  برگ هـای  در  پتاسـیم  غلظـت   -
 نمونه برداری شـده در اواسط فصل از تاک های سالم کیوی فروت

عموماً بیش تر از ۱/8 درصد است.
- عائم کمبود پتاسـیم زمانی ظاهر می شـود که غلظت 
ایـن عنصـر در جوان تریـن برگ هـای کامـًا توسـعه یافته به 

کم تـر از ۱/5 درصد برسـد.
- در شـرایط کمبـود پتاسـیم، عملکـرد، تعـداد و انـدازه 

میـوه کاهـش می یابـد.
پتاسـیم در  احتمالـی ظهـور عائـم کمبـود  - دالیـل 
باغ هـای کیوی فـروت عبارت انـد از: کاربـرد مقادیـر ناکافـی 
کـود پتاسـیم بـرای تأمیـن نیـاز پتاسـیم شـاخه های جدید 
توسـط  برداشت شـده  پتاسـیم  زیـاد  مقادیـر  رویش یافتـه، 
میوه هـا، رقابـت علف هـا بـا تاک هـا بـرای کـود پتاسـیم در 

باغ. شـرایط 
- کمبـود پتاسـیم در باغ هـا از طریـق کاربـرد کود هـای 

اسـت. قابل جبران  پتاسـیم۱ 
- بـا توجـه بـه اینکـه کیوی فـروت گیاهـی کلرپسـند 

۱. کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم
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اسـت و نیـز با توجه بـه قیمـت پایین تر کود کلرید پتاسـیم 
در مقایسـه بـا نیتـرات و سـولفات پتاسـیم، کاربـرد کلریـد 
پتاسـیم نسـبت بـه دو شـکل دیگر پتاسـیم ارجحیـت دارد.

- مقـدار کـود پتاسـیم مـورد نیـاز بـرای جبـران کمبود 
ایـن عنصـر تابعی از شـدت کمبود، سـن باغ، عملکـرد باغ و 

نـوع خاک اسـت.
- خـروج سـاالنه پتاسـیم از بـاغ کیوی فروت بـا عملکرد 
۲5 تـن در هکتـار حـدود 80 کیلوگـرم بـر هکتـار اسـت؛ 
البتـه عملکـرد در برخـی باغ هـای کیوی فـروت بـه 50 تـن 
در هکتـار هـم می رسـد. ایـن ازدسـت رفتن پتاسـیم بایـد از 
طریـق خـاک یـا کاربـرد کـود بـرای تاک هـا جبـران شـود. 
بنابرایـن بـرای مثـال حدود ۲50 تـا ۳00 کیلوگرم پتاسـیم 
بـر هکتـار )500 تا ۶00 کیلوگـرم کلرید پتاسـیم بر هکتار( 
بـرای تصحیح کمبود متوسـط تا شـدید پتاسـیم در باغ های 
کیوی فـروت بـا تولیـد سـاالنه ۲5 تـن در هکتار الزم اسـت. 
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شکل 3- عالئم کمبود پتاسیم در تاک های کیوی فروت
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کمبود منیزیم _
 - کمبـود منیزیم تعداد میوه را به شـدت کاهش می دهد،

اما در اندازه میوه تأثیری ندارد.
 - عائـم کمبود منیزیـم ابتدا به صـورت رنگ پریدگی در
 بین رگ برگ های سبز یا زردی برگ های مسن تر در شاخه های

سـال جـاری دیـده می شـود؛ کلـروز از حاشـیه برگ شـروع 
تمـام پهنـک  به تدریـج پیشـرفت می کنـد و در  می شـود، 
بـرگ بیـن رگ برگ هـا به سـمت رگ بـرگ اصلـی گسـترش 
می یابـد و فقـط قسـمتی از بـرگ کـه بـه دم بـرگ متصـل 

اسـت سـبز باقـی می مانـد )شـکل 4- الـف، ب، د و ه(.
 - در برخی موارد کناره های برگ سبز باقی می ماند و کلروز و
 در نتیجـه نکروز در فاصله ای از حاشـیه برگ دیده می شـود.

در چنیـن برگ هایـی سـوختگی بافـت معمـوالً از الگویـی 
 منظـم پیروی می کند، به طوری  که سـوختگی حاشـیه برگ
 به شـکل ناهموار و موازی هم در حاشیه برگ به طور مشخص

به شکل نعل اسب دیده می شود )شکل 4-ج(.
 - نکتـه مهـم در تشـخیص کمبود منیزیم این اسـت که

عائـم کمبـود ایـن عنصـر در کیوی فـروت معمـوالً بعـد از 
تشـکیل میوه یعنـی از نیمه دوم خرداد به بعد قابل مشـاهده اسـت.

- برخـی عائـم ظاهـری کمبـود منیزیـم مشـابه عائم 
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کمبـود یـا سـمیت دیگـر عناصـر غذایی اسـت. هرچنـد، با 
درنظرگرفتـن برخی نـکات مهم می توان بیـن این اختاالت 

تمایـز قائل شـد.
به سـرعت  میان رگ برگـی  کلـروز  بـور،  سـمیت  در   -
بافت مردگـی می دهـد که از حاشـیه برگ به طـرف رگ برگ 
منیزیـم  کمبـود  در  درحالی کـه  می یابـد،  تـداوم  میانـی 
بافت مردگـی بـه حاشـیه ها یـا منطقـه ای مجـزا و مـوازی با 
حاشـیه های بـرگ محـدود اسـت. مـرز بیـن بافـت سـالم و 
بافـت نکـروزی در کمبـود منیزیـم نسـبت بـه سـمیت بـور 

مشـهودتر اسـت.
- یـک وجـه تمایـز دیگـر ایـن اسـت کـه نشـانه های 
کمبـود منیزیـم در برگ هـای جوان تر دیده نمی شـود. حتی 
در گیاهانـی کـه شـدیداً مبتا بـه کمبود این عنصر هسـتند 
چنیـن اتفاقـی نمی افتـد، امـا با سـمیت بور عائم ذکرشـده 

در برگ هـای جوان تـر نیـز قابل مشـاهده اسـت.
 - کمبـود منگنـز می تواند از کمبود منیزیم به این شـکل

قابل تمایـز باشـد کـه نشـانه های کمبـود منگنـز ابتـدا روی 
 برگ های تازه بالغ شـده ظاهر می شـود نه روی برگ های پیر،

اما در کمبود منیزیم این طور نیست.
- همچنیـن در کمبـود منگنـز کل بـرگ زرد یـا نکـروز 
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می شـود و تنهـا منطقـه کوچکـی از بافـت سـالم روی کناره 
رگ برگ هـای اصلـی سـبز باقـی می مانـد، امـا در کمبـود 
منیزیـم نواحـی وسـیعی از بافـت سـبز باقـی می مانـد کـه 

به ویـژه در پایـه بـرگ دیـده می شـود.
- غلظت هـای منیزیـم در بـرگ  گیاهان سـالم در مزرعه 
اسـت.  از 0/۳8 درصـد  بیش تـر  اواسـط فصـل معمـوالً  در 
عائـم کمبـود منیزیـم معموالً تـا زمانی که غلظـت منیزیم 
نرسـد،  درصـد  از 0/۱0  کم تـر  بـه  برگ هـای جوان تـر  در 

ظاهـر نمی شـود.
- به منظـور اصـاح کمبـود منیزیـم کاربـرد کودهـای 

منیزیمـی در خـاک ضـروری اسـت.
 - کاربرد حداقل ۲00 کیلوگرم در هکتار سولفات منیزیم

برای غلبه بر این کمبود ضروری است.
- کمبـود منیزیـم بـا کاهـش عملکرد شـدید در باغ های 

تجـاری کیوی فـروت پنج سـاله همراه اسـت.
 - کاهش عملکرد ناشـی از کمبود منیزیم به شکل کاهش

تعـداد میوه اسـت، امـا تفاوتی بیـن میوه ها از نظـر میانگین 
وزن میـوه برداشت شـده از تاک هـای دچـار اختـال کمبود 
منیزیـم و تاک های سـالم وجود نـدارد. به هرحـال میوه های 
تاک هـای دارای کمبـود منیزیـم نرم تر هسـتند و مواد جامد 

محلـول کم تری نسـبت بـه میـوه تاک های سـالم دارند.
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 - عائم کمبود ابتدا در برگ های پایینی هر شـاخه بدون
میـوه در اواسـط فصـل قابل مشـاهده اسـت، امـا بـا آزمایش 

بـرگ در اوایـل فصـل می تـوان بـه وجـود کمبـود پی برد.
- پیشـنهاد شـده اسـت که اگر غلظت منیزیم در 4 تا ۶ 
 هفته بعد از شـروع شـکفتن جوانه ها در برگ کم تر از ۲ گرم
 در کیلوگرم باشـد، در اوایل فصل یـک کود حل پذیر منیزیم

حداقـل بـه مقـدار ۲00 کیلوگـرم منیزیم در یـک هکتار در 
اسـتفاده شود. باغ 

ایـران  - کمبـود منیزیـم در کیوی فـروت در شـمال 
شـایع اسـت.

 - کمبـود منیزیم می تواند به وسـیله به کارگیری کودهای
منیزیم در خاک جبران شود.

- غلظـت منیزیـم در برگ هـای کامـًا بالـغ و پهـن از 
تیـر(  و  )خـرداد  اواسـط فصـل رشـد  در  تاک هـای سـالم 

از 0/۳8 درصـد مـاده خشـک اسـت. بیش تـر  معمـوالً 
 - در باغ هـای کیوی فروت غـرب مازندران کاربرد مداوم و
 زیاد کودهای حاوی پتاسیم و آمونیوم در سال های گذشته و

اسـتفاده نکردن از کود هـای منیزیمـی بـه کمبـود خفیـف تا 
شـدید ایـن عنصر منجر شـده اسـت. 
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شکل 4- عالئم کمبود منیزیم در برگ تاک های کیوی فروت
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ه
ادامه شکل 4- عالئم کمبود منیزیم در برگ تاک های کیوی فروت

کمبود نیتروژن _
کامـل  زردشـدن  به شـکل  ابتـدا  نیتـروژن  کمبـود   -
 برگ هـای مسـن تر )برگ های پایین شـاخه( بـروز می کند و
 در صـورت تـداوم کمبـود به مرور کل برگ های شـاخه زرد و

بی رنگ می شوند؛ 
- در ابتـدا رنـگ بـرگ به طـور تدریجـی از سـبز تیره به 
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سـبز روشـن تغییـر می کنـد )شـکل 5-الـف( و در صـورت 
تـداوم کمبـود، برگ هـا به طـور یکنواخـت زرد خواهند شـد 

)شـکل 5-ب و ج(؛ 
- به هرحـال حتی در کمبود شـدید نیتـروژن رگ برگ ها 

به ویژه در برگ های مسـن سـبز باقـی می مانند؛ 
- در صـورت مشـاهده عائـم کمبود نیتروژن در اواسـط 
فصـل رشـد در بـاغ احتمـال کاهـش انـدازه میـوه وجـود 

خواهد داشـت؛
 - یادآوری می شود که در شمال ایران به دلیل بارش باران

در اردیبهشـت در برخـی از سـال ها، در خاک هـای رسـی 
به دلیـل اشباع شـدن خـاک، کمبـود نیتـروژن بـروز می کند 
کـه بایـد در ایـن مواقع قبـل از هر کاری نسـبت بـه احداث 

زهکـش سـطحی اقـدام کرد؛ 
- کمبـود ایـن عنصـر ابتدا باعث کاهش رشـد می شـود. 
همچنیـن اندازه میوه و تعداد میـوه نیز کاهش می یابد. البته 
کوددهـی زیاد نیتروژن به نرم شـدن میـوه و کاهش خاصیت 
بایـد  به ویـژه  می شـود.  منجـر  کیوی فـروت  میـوه  انبـاری 
 توجـه کـرد که بعـد از شـهریور از کاربرد کود هـای نیتروژنه
 اجتناب شود. نیتروژن طول شاخساره، درصد شاخساره های زایشی،

سـطح بـرگ و شـاخص سـطح بـرگ را به طـور معنـاداری 
می دهـد؛  افزایـش 
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- حـد کفایـت نیتروژن در بـرگ کیوی فروت در اواسـط 
فصـل رشـد ۲/8 درصد و در زمان برداشـت میوه ۲/۶ درصد 
اسـت. زمانـی کـه میزان ایـن عنصر بـه کم تـر از ۱/5 درصد 
برسـد، عائم کمبود نیتروژن آشـکار می شـود. درصورتی که 
 غلظت نیتروژن در برگ بیش تر از 5/5 درصد وزن خشک برگ

باشد، عائم بیش بود نیتروژن در کیوی فروت بروز می کند.

الف

ب
شکل 5- عالئم کمبود نیتروژن در برگ تاک های کیوی فروت
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ج
ادامه شکل 5- عالئم کمبود نیتروژن در برگ تاک های کیوی فروت

کمبود روی _
- در بسـیاری از گونه هـای گیاهـی عنصـر روی عنصری 

غیرمتحـرک در نظـر گرفته می شـود.
- در صـورت تأمیـن ناکافـی روی، عائـم کمبـود ایـن 
عنصـر در بخش هـای جـوان فعـال گیـاه ظاهـر می شـود.
 -در مورد تحرک روی در آوند آبکش کیوی فروت اطاعات

دقیقی وجود ندارد.
- طبـق نتایـج بررسـی ها در کالیفرنیـا، روی عنصـری 
 تقریبـاً غیرمتحرک در کیوی فروت اسـت و کمبود این عنصر

منجر به ریزبرگی می شود.
 - عائم کمبود روی در برگ های مسن مشاهده می شود،

درحالی کـه برگ هـای جوان حتی در شـرایط کمبود شـدید 
روی سـبز باقـی می مانند.
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- اندازه برگ های جوان تغییری نمی کند.
- ایـن مشـاهدات حاکـی از ایـن موضـوع اسـت که روی 

در آونـد آبکـش کیوی فـروت نسـبتاً متحرک اسـت.
کلـروز  حالـت  ظهـور  شـامل  روی  کمبـود  عائـم   -
بین رگ برگـی اسـت، ایـن در حالـی اسـت کـه رگ برگ هـا 
سـبز تیـره باقـی می ماننـد و تضاد رنـگ بین زمینـه برگ و 

رگ بـرگ کامـًا مشـخص اسـت )شـکل ۶(.
- کمبود روی با نکروز برگ همراه نیست.

- دامنـه بهینـه روی در نمونـه برگ هـای برداشته شـده 
در اواسـط فصـل از تاک هـای کیوی فروت سـالم بیـن ۱5 تا 

۲8 میکروگـرم بر گرم اسـت.
- درصورتی کـه غلظـت روی در برگ هـای جـوان کامـًا 
توسـعه یافته کم تـر از ۱۲ میکروگـرم بـر گـرم باشـد، عائم 

ظاهـری کمبـود ظاهر می شـود.
- مطالعات بسـیاری در سـایر گیاهان نشـان می دهد که 
کاربـرد مقادیـر زیـاد کـود فسـفر می توانـد به کاهـش روی 
قابل اسـتفاده در خـاک و نیـز کاهش غلظـت روی در گیاه تا 

حـد کمبود منجر شـود.
 - کود روی را می توان از طریق محلول پاشی )یک کیلوگرم
 سولفات روی در ۱00 لیتر آب( یا از طریق کاربرد ۲0 کیلوگرم
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سـولفات روی در هکتـار در خـاک در ابتـدای فصـل رویـش 
قبـل از شکسـت جوانه هـا اسـتفاده کرد.

 
شکل 6- عالئم کمبود روی در برگ تاک های کیوی فروت

کمبود فسفر _
- کمبـود فسـفر بدون ایجـاد عائم ظاهـری می تواند به 

کاهـش رشـد کیوی فروت منجر شـود.
- سـاقه کیوی فـروت در شـرایط کمبود فسـفر نازک تر و 

برگ هـا ریزتر می شـوند.
- عائـم ظاهـری تنها زمانـی در گیاه ظاهر می  شـود که 

رشـد گیاه به شـدت کاهش یافته اسـت.
- عائـم شـامل بـروز سـبز رنگ پریـده در بافـت فواصل 
رگ برگ هاسـت که از نوک برگ شـروع می شـود و به سـمت 
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محـل اتصال بـرگ به دم بـرگ گسـترش می یابد.
- قرمـزی رگ بـرگ اصلـی در سـمت زیریـن برگ هـای 
مسـن ممکن اسـت مشـاهده شـود که این قرمزی به سـمت 

دم بـرگ افزایـش می یابد.
- در گیاهـان سـالم، رنـگ رگ بـرگ در بخـش زیریـن 

بـرگ کامـًا سـبز روشـن باقـی می مانـد.
- دم برگ گیاهان در شرایط کمبود فسفر ممکن است مقدار 
 رنگ دانـه بیش تـری نسـبت به حالت معمول داشـته باشـند.

به هرحـال ایـن عامـت در تشـخیص کمبـود فسـفر خیلـی 
مفیـد نیسـت، زیـرا مقـدار تغییـرات رنگ دانه هـا در دم برگ 

گیاهـان سـالم نیز گسـترده اسـت )شـکل 7(.
- دامنـه کفایـت فسـفر در برگ هـای نمونه برداری شـده 
در اواسـط فصـل از تاک هـای کیوی فـروت بیـن 0/۱8 تـا 

0/۲۲ اسـت.
- در شـرایطی کـه غلظـت فسـفر در جوان تریـن بـرگ 
کامـًا توسـعه یافته به زیر 0/۱۲ سـقوط کنـد، عائم کمبود 

فسـفر مشـاهده خواهد شد.
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شکل 7- عالئم کمبود فسفر در برگ تاک های کیوی فروت

کمبود کلر _
- کیوی فـروت برخـاف غالـب گیاهـان نیـاز فراوانـی به 

عنصر کلـر دارد.
- کمبود کلر به شدت رشد کیوی فروت را کاهش می دهد.
 - در ابتـدا عائـم کمبـود کلـر به صورت نقـاط نامنظم و

پراکنده به رنگ سـبز رنگ پریـده در بافت بین رگ برگ های 
 نزدیک نوک برگ های مسن ظاهر می شوند. سپس کلروز در
 حاشـیه برگ گسـترش می یابد و از بین رگ برگ ها به سـمت

رگ برگ میانی توسعه می یابد.
- در برخـی مـوارد نقـاط ذکرشـده در حاشـیه بـرگ به 
یکدیگـر متصل می شـوند و مـرزی پیوسـته از بافت کلروزی 

را در حاشـیه بـرگ ایجـاد می کنند.
- در حالـت پیشـرفته کمبـود کلر، برگ های جوان سـبز 
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به طـور چشـمگیری  بـرگ  رنگ پریـده می شـوند و سـطح 
کاهـش می یابـد.

 نکتـه: در هیچ یـک از مراحل کمبود کلـر حالت نکروز
مشاهده نمی شود.

 - دامنه کفایت کلر در برگ های نمونه برداری شده در اواسط
فصل از تاک های کیوی فروت بین 0/8 تا ۲/0 درصد است.

- طبـق مطالعـات مقـدار نیـاز بـه کلـر کیوی فـروت بـه 
وضعیـت پتاسـیم در گیـاه بسـتگی دارد. در شـرایطی کـه 
پتاسـیم محدودکننـده رشـد نباشـد، غلظت بحرانـی کلر در 
جوان تریـن بـرگ کامًا توسـعه یافته 0/۲ درصـد خواهد بود.

- در شـرایطی کـه کمبـود پتاسـیم متوسـط باشـد و 
غلظـت پتاسـیم کم تـر از ۱/0 درصد باشـد، غلظـت باالیی از 

کلـر )0/۶ درصـد( بـرای رشـد مـورد نیاز اسـت.
- بـه نظـر نمی رسـد در باغ هایـی کـه از کلریـد پتاسـیم 
به عنـوان کـود پتاسـیمی اسـتفاده می کننـد یـا در باغ هـای 

سـاحلی، کمبـود کلر وجود داشـته باشـد.
 - کمبود کلر معموالً در تاک های رشدیافته در خاک های

شـنی سـبک در مناطقی بـا بارندگی زیاد به علت آب شـویی 
کلر از منطقه ریشـه مشـاهده می شـود.
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- کمبـود کلـر در باغ هـا را می توان از طریـق کاربرد کود 
کلرید پتاسـیم تصحیح کرد.

سمیت عناصر غذایی
 در ادامه این مبحث در خصوص سمیت برخی از عناصر و
 شـوری بـه همـراه عـوارض حاصـل از آن هـا در برگ هـای

پیر بحث شده است.
سمیت بور _

- عائـم اولیـه سـمیت بور شـامل ظهور رنگ سـبز-زرد 
در فواصل بین رگ برگی برگ های مسـن و سـپس گسـترش 

آن به سـمت برگ هـای جوان اسـت.
- برگ هـای دارای سـمیت بـور معمـوالً به سـمت بـاال یا 

فنجانی شـکل می شـوند. پایین 
- با پیشـرفت سـمیت بـور، کلـروز بین رگ برگی سـریعاً 
بـه بافت هـای نکـروز قهـوه ای کوچـک تبدیـل می شـود که 
ایـن عائـم ابتدا بیـن رگ برگ هـای فرعی توسـعه می یابد و 
سـپس به سـمت رگ بـرگ میانی گسـترش می یابـد. رخداد 
نکـروز لبـه بـرگ نیـز در سـمیت این عنصـر متداول اسـت 

)شـکل 8-الف و ب(.
- سـرانجام، بافت هـای نکروزشـده متصـل می شـوند و 
منطقـه ای بـا بافـت مـرده بیـن رگ برگ هـای اصلـی ایجـاد 

می کننـد )شـکل 8-ج(.
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- در نهایـت بافت هـای نکروزشـده از قهـوه ای به سـمت 
نقره ای-خاکسـتری تغییـر رنـگ می دهنـد.

- در این مرحله بافت های نکروزشده خیلی شکننده هستند.
 - مرز بین کمبود و بیش بود بور برای تاک های کیوی فروت

بسیار باریک است.
از  اندکـی  تنهـا  بـرگ  بـور در  - درصورتی کـه غلظـت 
مقـدار مـورد نیـاز بیش تـر شـود، می تواند آسـیب جـدی به 

گیـاه وارد کنـد.
- مشـاهده غلظـت پاییـن بـور )۲0 تـا ۳0 میکروگرم بر 
گرم ماده خشـک( در نمونه برگ های آورده شـده از تاک های 
 کیوی فـروت در اواخـر فصـل رشـد بسـیار معمـول اسـت.

به هرحال، حالت فوق نشان دهنده کمبود بور نیست.
- مطالعـات حاکـی از ایـن موضـوع اسـت کـه در اواخـر 
فصل رشـد غلظت بـور در برگ چنـدان قابل اعتماد نیسـت. 
بنابرایـن، اگر بور بـرای تصحیح عائم کمبود بور ظاهرشـده 
در ابتـدای فصـل بـه کار رود، احتمـال بـروز سـمیت بور در 

نهایـت وجود خواهد داشـت.
- سـمیت بـور در باغ هـای کیوی فـروت تنهـا به دنبـال 
 کاربـرد مقادیر زیادی کود بـور در خاک )بیش از ۲ کیلوگرم
 بـر هکتـار بور(، محلول پاشـی یا در شـرایطی کـه غلظت بور
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در آب آبیاری باال باشد )<0/8 میلی گرم بر لیتر( رخ می دهد.
- اثـرات باقی مانـده بـور در خـاک عمدتاً به نـوع خاک و 

شـکل کود بور مورد اسـتفاده بسـتگی دارد.
- بـور سـریعاً از خاک هـای شـنی شسـته می شـود، این 
در حالی اسـت که این عنصر به خوبی توسـط سـیلت و رس 

در خـاک نگه داشـته می شـود.
- غلظـت بـور مشاهده شـده در جوان تریـن بـرگ کامـًا 
توسـعه یافته در اواسـط فصـل رشـد در گیاهان سـالم حدود 
50 میکروگـرم بـر گـرم اسـت؛ گیاهان با غلظت بـور بیش تر 
از ۱00 میکروگـرم بر گرم عائم سـمیت را نشـان می دهند.

- در شـرایط سـمیت بـور، عملکـرد میـوه )هم تعـداد و 
هـم انـدازه میـوه( کاهـش خواهد یافـت.

 - سـمیت بور بر کیفیت انبارمانی میوه نیز مؤثر اسـت و
عمر انبارمانی میوه ها در سردخانه کاهش می یابد.
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الف

ب

ج
شکل 8- عالئم سمیت بور در برگ تاک های کیوی فروت
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سمیت سدیم ناشی از شوری _
- غلظـت بـاالی نمـک در محلول خاک به ایجاد شـوری 
منجـر می شـود. کلریـد سـدیم و سـولفات سـدیم دو نمکی 
 هسـتند که نسـبت به سـایر نمک ها به گیاه آسیب بیش تری

وارد می کنند.
- وجـود خاک هـای بـا مقادیر بـاالی نمک هـای محلول 
در اسـتان های شـمالی معمـول نیسـت، امـا در باغ هایی که 
در مناطق سـاحلی این دو اسـتان مسـتقر شـده اند و نیز در 
 باغ هایـی کـه از آب شـور۱ بـرای آبیـاری اسـتفاده می کننـد
 احتمال مشـاهده آسیب های شوری در تاک های کیوی فروت

وجود دارد.
- توجـه کنیـد کـه کیوی فـروت نه تنهـا بـه کلـر بـاال 
متحمل تـر از سـایر گیاهـان اسـت، بلکـه نیـاز معنـاداری 
بـه کلـر دارد؛ امـا بـه زیـادی سـدیم حسـاس اسـت. عائـم 
به طـرف  بـرگ  فنجانی شـدن  به شـکل  مسـمومیت سـدیم 
پاییـن همـراه بـا برگ های کوچـک و آبی رنـگ در برگ های 

مسـن قابل مشـاهده اسـت )شـکل ۹(.
 - در مراحل پیشـرفته مسمومیت شوری، رنگ برگ های

جـوان تـازه رشـدیافته نیـز ممکـن اسـت نسـبت بـه حالت 
۱. دامنـه غلظـت سـدیم در آب شـور از ۲۳0 تـا 8۶0 و دامنـه کلـر در 

ایـن آب هـا از 475 تـا ۱،585 میلی گـرم بـر لیتر اسـت.
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معمـول سـبز رنگ پریـده شـود.
- در برگ نمونه برداری شده در اواسط فصل رشد از تاک های 
 کیوی فـروت سـالم، غلظـت سـدیم کم تـر از 0/05 درصـد و

غلظت کلر بین 0/8 تا ۲/0 درصد است. 
- از سـوی دیگـر، غلظـت کلـر در بـرگ تاک هایـی کـه 
عائـم سـمیت شـوری را نشـان می دهنـد غالبـاً بیـن ۱ تـا 
۳ درصـد اسـت. بنابرایـن بعیـد به نظر می رسـد کـه رخداد 
 سـمیت شوری در کیوی فروت ناشـی از تجمع بیش از اندازه

کلـر باشـد. از سـوی دیگـر غلظت سـدیم در بـرگ تاک های 
مبتـا به سـمیت شـوری غالباً کم تـر از 0/۱۲ درصد اسـت.

- طبـق منابـع موجـود کیوی فـروت سـدیم را از بخـش 
هوایـی خـارج می کنـد، ایـن درحالـی اسـت کـه سـدیم در 

ریشـه ایـن گیـاه تجمـع می یابد. 

  

 

شکل 9- عالئم ظاهری سمیت سدیم در برگ تاک های کیوی فروت
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ادامه شکل 9- عالئم ظاهری سمیت سدیم در برگ تاک های کیوی فروت

سمیت منگنز _
امتـداد  در  منظـم  سـاده  نقـاط  منگنـز  سـمیت  در   -
رگ برگ هـای اصلـی برگ های مسـن تجمع می یابنـد و این 
عامـت مختص سـمیت منگنز اسـت. در ادامه نقـاط نکروز 

ممکـن اسـت در برگ هـای جـوان نیـز مشـاهده شـوند.
 - رنگ برگ های مبتا به سمیت منگنز معموالً سبز تیره
 اسـت، اما در بعضی موارد کلروز زرد متمایل به سـبز ممکن

است با لکه های سیاه در برگ های مسن تر همراه باشد.
- با پیشـرفت سـمیت منگنز، سـطح وسـیع تری از برگ 

دچـار نکـروز می شـود و ایـن نواحی بژرنگ می شـود.
 - عاوه بر اثر مسـتقیمی که سـمیت منگنز بر تاک های
 کیوی فروت دارد، غلظت باالی منگنز در محیط ریشه می تواند
 بـه بـروز کمبود آهن در گیاه منجر شـود. ایـن عامت ثانویه
 سـمیت منگنز توسـط بروز کلروز بین رگ برگی در برگ های

جوان قابل توصیف است.
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 - قابلیت اسـتفاده منگنز در خاک توسـط عواملی غیر از
مقـدار منگنـز در خـاک کنتـرل می شـود. قابلیـت اسـتفاده 
منگنـز در خـاک تابعـی از پتانسـیل رداکـس۱ و اسـیدیته 
اسـت. بـا کاهـش پتانسـیل رداکـس و کاهـش اسـیدیته به 
زیـر 5/5، خطـر سـمیت منگنـز افزایـش می یابـد. بنابرایـن 
و  اسـیدی  در خاک هـای  عمدتـاً  منگنـز  مشـکل سـمیت 

خاک هـای بـا شـرایط مانـداب مشـاهده می شـود.
- دامنـه کفایـت منگنـز در بـرگ تاک هـای کیوی فروت 
 سـالم در اواسـط فصل رشـد از 50 تا ۱50 میکروگرم بر گرم

اسـت. در شـرایطی کـه غلظـت منگنـز در برگ هـای جوان 
کامًا توسـعه یافته بیش تر از ۱،۲00 میکروگرم بر گرم باشد، 
عائـم سـمیت منگنز مشـاهده خواهد شـد. در مـواردی که 
 غلظـت منگنز در بـرگ بیش تـر از ۶،000 میکروگرم بر گرم

باشد، عائم کمبود آهن مشاهده خواهد شد.
- بـا افـزودن آهک به خـاک و نیز با زهکشـی خاک های 

غرقاب می توان سـمیت منگنـز را برطرف کرد.
سمیت نیتروژن _

 - سـمیت نیتـروژن در تاک هـای کیوی فـروت به کاهش
رشـد ایـن گیاه منجر می شـود. در شـرایط سـمیت نیتروژن 
 حالت سوختگی بین رگ برگی از حاشیه برگ شروع می شود و

۱. مانداب شدن خاک
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به سـمت رگ بـرگ میانـی ادامه می یابد. در شـرایط سـمیت 
نیتـروژن، رنـگ برگ از حالت معمول سـبزتر می  شـود.

 - در صورت تداوم بیش بود نیتروژن برگ ها تورژسـانس۱
 خود را از دسـت می دهند و حالت پژمرده به خود می گیرند.

بـاال  به سـمت  اسـت  ممکـن  برگ هـا  حاشـیه  مزرعـه  در 
پیچیـده شـوند )شـکل ۱0(. این عامـت بیش بـود نیتروژن 
شـبیه عامـت کمبود پتاسـیم اسـت. به هرحال، در سـمیت 
ایـن  نیتـروژن کلـروز بین رگ برگـی مشـاهده نمی شـود و 
وجـه تمایـز مهمـی در تشـخیص این امر اسـت کـه عامت 
ظاهـری پیچیدگـی لبه برگ به سـمت باال ناشـی از سـمیت 

نیتـروژن اسـت یـا کمبود پتاسـیم.
- دامنـه کفایـت نیتروژن در برگ تاک هـای کیوی فروت 
سـالم در اواسـط فصل رشـد از ۲/۲ تا ۲/8 درصد اسـت. تنها 
در شـرایطی کـه غلظـت نیتـروژن در برگ های جـوان کامًا 
توسـعه یافته بیش تـر از 5/5 درصـد باشـد، عائـم مرتبـط با 

سـمیت نیتروژن مشـاهده خواهد شد.
- توجـه شـود کـه غلظـت بـاالی ۶ درصـد نیتـروژن در 
بـرگ کیوی فـروت پس از شکسـت جوانه ها معمول اسـت و 
در ایـن مرحلـه این غلظـت باالی نیتـروژن آسـیبی به گیاه 

نمی کنـد. وارد 
۱. آماسیدگی
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شکل 10- عالئم ظاهری بیش بود نیتروژن در برگ تاک های کیوی فروت

سمیت فسفر _
- تاک هـای کیوی فـروت بـه وجود مقادیر زیاد فسـفر در 
خاک نسـبتاً متحمل هسـتند. بـه بیان دیگر، عائم سـمیت 
فسـفر در تاک هـای کیوی فروت حتـی با وجـود مقادیر زیاد 

فسـفر در خاک مشـاهده نمی شود.
 - طبـق منابع موجود با کاربرد فسـفر بـه مقدار صد برابر

مقـدار مـورد نیاز برای حداکثر رشـد نهال هـای کیوی فروت، 
باز هم عائم سـمیت این عنصر در این نهال ها مشـاهده نمی شـود.

- دامنـه کفایـت فسـفر در بـرگ تاک هـای کیوی فـروت 
سـالم در اواسـط فصـل رشـد از 0/۱8 تا 0/۲۲ درصد اسـت.

- توجـه کنید که مشـاهده غلظت باالی ۱ درصد فسـفر 
 در برگ کیوی فروت پس از شکسـت جوانه ها معمول اسـت و
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در ایـن مرحلـه ایـن غلظـت بـاالی فسـفر آسـیبی بـه گیاه 
نمی کنـد. وارد 

محلظهورعالئم:برگهایتازهبالغشده

کمبودها
 در این قسـمت عناصری که کمبود آن ها عوارضی جدی

در برگ هـای تازه بالغ شـده ایجـاد می کننـد، بـه همـراه نوع 
عارضه ذکر شـده اسـت.

کمبود منگنز _
- در مراحل اولیه کمبود منگنز به شکل کلروز بین رگ برگی 
تازه بلوغ یافتـه برگ هـای  در  زرد(  تـا  روشـن  سـبز   )رنـگ 
 نمود پیدا می کند. به هرحال، در شـرایط کمبود شدید منگنز

عائـم ذکرشـده کل گیـاه را در بـر می گیرد. در ابتـدا کلروز 
 فقط در حاشـیه برگ ها مشـاهده می شود )شـکل ۱۱-الف(،
 سپس کلروز به سمت بافت های بین رگ برگی و رگ برگ میانی

نیز گسـترش می یابد و در نهایت تنها بافت سـبزرنگ سـالم 
کوچکـی در دو طـرف رگ برگ هـا باقـی می مانـد. بـا تـداوم 

کمبـود منگنـز تنهـا رگ برگ ها سـبز باقی خواهنـد ماند.
 - در نهایت بافت بین رگ برگ های فرعی برآمده می شود و

برگ هـای متأثـر از کمبـود شـدید منگنـز حالـت واکسـی 
بـراق بـه خـود می گیرنـد )شـکل ۱۱-ب(.
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- در کمبـود منگنـز کاهـش چشـمگیر انـدازه بـرگ و 
وقـوع حالـت نکـروز مشـاهده نمی شـود.

- دامنـه کفایـت منگنـز در بـرگ تاک هـای کیوی فروت 
 سـالم در اواسـط فصل رشـد از 50 تا ۱50 میکروگرم بر گرم

متغیر است.
- کمبود منگنز به شدت تولید میوه را کاهش می دهد.

- در شـرایطی که غلظت منگنز در برگ های جوان کامًا 
 توسـعه یافته در شـاخه های غیربارده کم تـر از ۳0 میکروگرم

بـر گرم باشـد، تعـداد میـوه و عملکرد کل تـاک کیوی فروت 
کاهش خواهـد یافت.

- قابلیـت اسـتفاده منگنـز با افزایش اسـیدیته به شـدت 
می یابد. کاهـش 

احداث شـده در خاک هـای  باغ هـای کیوی فـروت  - در 
بـا اسـیدیته باال، کمبـود منگنـز را می توان از طریـق کاربرد 

ترکیبـات اسـیدزا در خاک بهبود بخشـید.



راهنمایتغذیهوآبیاریتاکهایکیویفروت
80

الف

ب
شکل 11- عالئم ظاهری کمبود منگنز در برگ تاک های کیوی فروت

کمبود کلسیم _
 - عائم کمبود کلسـیم در ابتدا در برگ های تازه بالغ شده
 دیده می شـود و سـپس در برگ های جوان مشـاهده می شود

)شکل ۱۲-الف(.
- تـداوم کمبـود کلسـیم بـه نکـروز رگ برگ هـای فرعی 

منجر می شـود )شـکل ۱۲-ب(.
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- ایـن مناطـق نکروزی گسـترش می یابنـد و به همدیگر 
متصـل می شـوند و تشـکیل نقاطـی بـا بافـت نکـروزی را 

می دهنـد )شـکل ۱۲-ج(.
- بـا مـردن بافت نکـروزی برگ ها شـکننده می شـوند و 

ریـزش می کنند )شـکل ۱۲-د(.
- در ایـن مرحلـه، پیرتریـن برگ هـا نیـز عائـم کمبـود 
مسـن  برگ هـای  لبـه  پیچیدگـی  شـامل  کـه  را  کلسـیم 
به سـمت بـاال و نکـروز رگ برگـی )کـه توسـط یـک منطقـه 
بـا بافـت کلروزشـده احاطـه شـده اسـت( می شـود، از خـود 

می دهـد. بـروز 
- ایـن مشـاهدات حاکـی از تحرک متوسـط کلسـیم در 

آونـد آبکـش کیوی فروت اسـت.
- دامنـه کفایـت کلسـیم در برگ های نمونه برداری شـده 
تـا  ۳/0 بیـن  کیوی فـروت  تاک هـای  از  فصـل  اواسـط   در 

۳/5 درصد است.
 - با توجه به استفاده گسترده کودهای حاوی کاتیون کلسیم

در باغ هـای کیوی فـروت و بـا توجه بـه اینکه مقدار کلسـیم 
خارج شـده از باغ هـای کیوی فـروت توسـط میوه هـای ایـن 
تاک هـا ناچیـز اسـت، عائـم کمبـود کلسـیم به نـدرت در 

باغ هـای کیوی فـروت مشـاهده می شـود. 
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الف

ب

ج
شکل 12- عالئم ظاهری کمبود کلسیم در برگ تاک های کیوی فروت
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د
ادامه شکل 12- عالئم ظاهری کمبود کلسیم در برگ تاک های کیوی فروت

محلظهورعالئم:برگهایجوان
کمبودها

در ادامـه بـه عناصـری که کمبـود آن هـا عوارضی جدی 
در برگ هـای جـوان ایجـاد می کننـد، بـه همراه نـوع عارضه 

پرداخته شـده است.
کمبود آهن _

- کمبـود آهـن توسـط ظهـور کلـروز بیـن رگ برگـی با 
رنـگ زرد تا سـفید برفـی در برگ های جوان قابل تشـخیص 
اسـت. در ایـن کمبـود برگ هـای مسـن معمـوالً سـالم و به 

رنـگ سـبز باقـی می ماننـد )شـکل ۱۳-الف(.
 - در کمبود متوسـط آهن، حالت کلروز در حاشـیه برگ

مشـاهده می شـود و بقیـه بافـت به ویـژه در محـل اتصال به 
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دم بـرگ سـبز باقـی می ماند )شـکل ۱۳-ب(.
- در کمبـود شـدید آهـن، کل بـرگ حالـت کلـروز پیدا 
می کنـد و فقـط رگ برگ سـبز باقـی می ماند )شـکل ۱۳-ج(.

- بـا تشـدید و تـداوم کمبـود، رگ بـرگ نیـز بـه سـبز 
روشـن تغییـر رنـگ می دهد. در این شـرایط رشـد به شـدت 

کاهـش می یابـد )شـکل ۱۳-ج(.
- دامنـه کفایـت آهـن در برگ هـای نمونه برداری شـده 
در اواسـط فصـل از تاک هـای کیوی فروت سـالم بیـن 80 تا 

۱00 میکروگـرم بـر گرم اسـت.
 - در آزمایش هـای گلدانـی در شـرایطی کـه غلظت آهن
 در جوان ترین برگ کامًا توسـعه یافته کم تر از ۶0 میکروگرم

بر گرم شود، عائم کمبود آهن مشاهده خواهد شد.
 - آنالیـز برگ می تواند در برخی موارد به عنوان شـاخصی

از وضعیـت آهـن در گیـاه اسـتفاده شـود، ولـی در تفسـیر 
نتایـج آنالیـز بـرگ در مورد آهـن باید محتاطانـه عمل کرد.
 - غلظـت آهـن در برگ ها با عائـم کمبود آهن در برخی

مـوارد ممکـن اسـت بیش تـر از غلظـت آهـن در برگ هـای 
گیاه سـالم باشـد.

 - آهن می تواند توسط آنیون هایی در بافت گیاه غیرفعال
شود و نقش اصلی خود را در بافت گیاه ایفا نکند.
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- بـرای تأییـد کمبود آهـن تشخیص داده شـده از طریق 
مشـاهده عائم کمبود ایـن عنصر، می تـوان برگ های دارای 
 )II( عائـم کمبـود آهن را با محلول سـولفات آمونیـوم آهن
 نیم درصـد محلول پاشـی کـرد. در این صورت لکه های سـبز

از زمـان محلول پاشـی روی برگ هـای دارای  طـی ده روز 
عائـم کلـروز آهـن شـروع بـه ظهـور می کننـد.

- در خاک هـای آهکـی معمـوالً مقـدار آهـن کل زیادی 
وجـود دارد و مشـکل کمبـود آهـن در ایـن خاک هـا مرتبط 
بـا قابلیـت اسـتفاده پاییـن این عنصـر در این خاک هاسـت. 
 بنابراین با کاربرد کودهای اسـیدزا از قبیل گوگرد عنصری و
 سـولفات آمونیوم می توان اسیدیته خاک را به صورت موضعی

کاهـش داد و بدین ترتیـب بخشـی از آهـن غیرقابل اسـتفاده 
را بـرای گیـاه به شـکل قابل اسـتفاده تبدیـل کرد.

 

الف
شکل 13- عالئم ظاهری کمبود آهن در برگ تاک های کیوی فروت
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ب

ج
ادامه شکل 13- عالئم ظاهری کمبود آهن در برگ تاک های کیوی فروت

کمبود گوگرد _
- عائم ظاهری کمبود گوگرد شبیه کمبود نیتروژن است.

 - در کمبود گوگرد، رشد به شدت کاهش می یابد و برگ های
جدید سبز رنگ پریده تا زردرنگ هستند )شکل ۱4(.

- بـرای تشـخیص کمبـود گوگـرد از کمبـود نیتـروژن 
بایـد بـه ایـن نکتـه توجه کـرد که عائـم کمبود گوگـرد در 
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 برگ هـای جوان ظاهر می شـود، درحالی که برگ های مسـن
سبز و سالم باقی خواهند ماند.

- در مراحـل اولیـه کمبود گوگرد، رنگ سـبز رنگ پریده 
تـا زرد به صـورت پخش شـده عمدتـاً در حواشـی برگ هـای 

جـوان ظاهر می شـود.
 - با ادامه کمبود گوگرد حالت کلروز ذکرشده در کل سطح

بـرگ گسـترش می یابـد. منطقـه گوه ای شـکل با بافت سـبز 
غالبـاً در اطـراف رگ برگ ها و رگ برگ میانـی باقی می ماند.
 - در کمبود شـدید گوگرد، کل بافت بین رگ برگی حالت

کلـروز پیـدا می کند و برخـاف کمبود نیتـروژن، رگ برگ ها 
نیز رنگ سـبز خـود را از دسـت می دهند.

- دامنـه کفایـت گوگـرد در برگ های نمونه برداری شـده 
 در اواسـط فصل از تاک های کیوی فروت سـالم بین 0/۲5 تا

0/45 درصد است.
- در آزمایش هـای گلدانـی و نیـز در شـرایط مزرعـه در 
 شـرایطی که غلظت گوگرد در برگ کامًا توسـعه یافته کم تر

از 0/۱8 درصد شود، عائم کمبود گوگرد مشاهده خواهد شد.
 - بـه دو دلیل زیر احتمال مشـاهده عائم کمبود گوگرد

باغ های کیوی فروت ضعیف است:
۱- گوگـرد همـراه دیگـر کودهـا از قبیـل سوپرفسـفات، 
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سـولفات آمونیوم و سـولفات منیزیم در باغ های کیوی فروت 
می شود. اسـتفاده 

 ۲- گوگـرد کمـی وارد بافت میوه کیوی فروت می شـود و
توسط برداشت میوه از باغ خارج می شود.

 
شکل 14- عالئم ظاهری کمبود گوگرد در برگ تاک های کیوی فروت

کمبود بور _
- پدیدارشـدن لکه هـای نامنظـم کوچـک بـا رنـگ زرد 
در مرکـز برگ هـای جـوان از عائـم اولیـه کمبـود بـور در 

اسـت. کیوی فـروت  تاک هـای 
بـا  مناطقـی  و  لکه هـا گسـترده می شـوند  ادامـه  در   -
 رنـگ زرد را در دو طـرف رگ بـرگ میانـی ایجـاد می کنند و

معموالً حاشیه برگ به رنگ سبز سالم باقی می ماند.
- هم زمـان بـا رخـداد فوق، برگ هـای نابالـغ ضخیم تر و 
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بدشـکل می شـوند و حالت پیچ خـورده پیـدا می کنند.
- در ادامـه بافـت بین رگ برگ های فرعـی حالت برآمده 

پیـدا می کند.
 - در کمبود شدید، رشد ساقه محدود می شود، فاصله میان

گره ها کم می شود و گیاه حالت کوتولگی پیدا می کند.
- دامنـه کفایـت بـور در برگ هـای نمونه برداری شـده در 
 اواسـط فصـل از تاک هـای کیوی فـروت سـالم بیـن 40 تـا

50 میکروگرم بر گرم است.
 - در آزمایش هـای گلدانـی و در شـرایط مزرعـه ای در
 صورتی کـه غلظت بور در جوان ترین برگ کامًا توسـعه یافته

کم تـر از ۲0 میکروگـرم بـر گـرم شـود، عائـم کمبـود بـور 
خواهد شـد. مشـاهده 

 - کمبـود بور در باغ را می توان با کاربرد براکس در خاک
یا محلول پاشی بور با غلظت 0/۱ درصد برطرف کرد.

- همان طـور کـه قبـًا در بخـش سـمیت بور ذکر شـد، 
بـور حسـاس هسـتند.  بـه زیـادی  تاک هـای کیوی فـروت 
بنابرایـن ازآنجـا کـه اطاعـات دقیـق در زمینه مقـدار دقیق 
بـور مـورد نیاز بـرای تصحیح کمبود این عنصـر در تاک های 
کیوی فـروت وجـود نـدارد، در کاربـرد کـود بـور بایـد دقـت 

الزم بـه کار گرفته شـود.
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اهمیتآبوآبیاریدرتولیدمیوهکیویفروت
تأمیـن آب کافـی و بهنـگام بـرای تاکهـای کیوی فـروت 
سـبب بهینه شـدن تعـرق و فتوسـنتز می شـود. رشـد ایـن 
تاک هـا بـه تنـش آبـی حسـاس اسـت و مقـدار آبیـاری اثـر 
بـا  دارد.  کیوی فـروت  میـوه  کیفیـت  و  تولیـد  بـر  مهمـی 
افزایـش مقـدار آبیـاری، تبخیر و تعرق و تولیـد میوه افزایش 
می یابـد. در باغ هایـی کـه نیـاز آبـی بـاال و سیسـتم جـذب 
ریشـه ناکارآمـد اسـت، مدیریـت آبیـاری بایـد دقیق باشـد؛ 
زیـرا سیسـتم ریشـه در صورت وجـود آب و اکسـیژن کافی 
در خـاک رشـد می کنـد. در آبیـاری درختـان کیوی فـروت 

توجـه بـه مـوارد زیـر ضروری اسـت: 
کمبـود آب مانـع رشـد سیسـتم ریشـه ای می شـود و  _

درنتیجـه جـذب آب محـدود می شـود. 
آبیـاری ناکافی سـبب کاهش وزن، حجم )درشـتی( و  _

درصـد آب میـوه و افزایـش ضخامت پوسـت میوه می شـود. 
همچنیـن تنـش آبی سـبب افزایش اسـیدیته و مـواد جامد 
بـه  محلـول  جامـد  مـواد  نسـبت  ولـی  می شـود،  محلـول 

اسـیدیته را کاهـش می دهـد. 
 - زیادبودن آب در ناحیه ریشه به سرعت سبب اختاالت

فیزیولـوژی نظیـر کندی رشـد و پژمردگـی برگ ها و کاهش 
سـطح جذب ریشـه می شود. 
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نیازآبیتاکهایکیویفروت

نیازآبیروزانه

تاک هـای کیوی فـروت برای رشـد خـوب بـه بارندگی یا 
آبیـاری بـا دفعـات زیـاد نیـاز دارند. ایـن گیاهـان می توانند 
در نواحـی بـا تابسـتان های پربـارش یـا تابسـتان های گـرم 
درصورتی کـه آبیـاری شـوند، پـرورش یابنـد. درصورتی کـه 
کیوی فـروت  تأمیـن شـود،  گیـاه۱  ایـن  روزانـه  آبـی  نیـاز 
به خوبـی در نواحـی بـا تابسـتان های گرم۲ رشـد می کند. در 
جاهایـی که دمای بیشـینه ۳۲ درجه سلسـیوس اسـت، آب 
بـه میـزان 5۶ مترمکعـب در هکتار در روز کافی اسـت. برای 
محاسـبه نیـاز آبـی روزانـه تاک هـای کیوی فـروت توجـه به 

مـوارد زیر مفید اسـت:
مصـرف آب در باغ هـای کیوی فـروت نسـبتاً باالسـت؛  _

زیرا سـطح بـرگ آن ها بـزرگ و مقاومـت روزنه ای کم اسـت. 
افـزون بـر ایـن، تعـرق شـبانه در ایـن تاک هـا در مقایسـه با 
بسـیاری از درختـان باالسـت. سـهم تعـرق شـبانه از تعـرق 
سراسـر شـبانه روز 19 تـا 25 درصد گزارش شده اسـت. تعرق 
شـبانه در شـب هایی کـه سـرعت بـاد زیـاد اسـت بیش تـر از 

۱. 75 تا ۹4 مترمکعب در هکتار
۲. بیشینه دمای 45 درجه سلسیوس
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شـب های آرام اسـت؛ زیـرا تعـرق شـبانه بـا افزایـش کمبـود 
اشـباع هـوا به طـور خطـی افزایـش می یابـد و کمبـود اشـباع 
هـوا نیـز با افزایش سـرعت بـاد به طور خطی افزایـش می یابد. 

تبخیـر و تعـرق یـا نیـاز آبـی تاک هـای کیوی فـروت  _
بـه تقاضـای تبخیری هـوا، ویژگی های خـاک، روش آبیاری، 

سـطح تـاج و مدیریـت آبیاری بسـتگی دارد. 
 میانگین روزانه آب مصرف شـده برای آبیاری تاک های _

 کیوی فـروت در مـرداد )اوج نیـاز آبـی( سـال های سـوم تـا
 پنجم پس از کاشت با فاصله ۶ در 4 متر و سطح سایه اندازی

۱0 مترمربـع در رامسـر، ۲۲ مترمکعـب در هکتار به دسـت 
آمده اسـت. 

نیازآبیساالنه

مقـدار آب مـورد نیـاز سـاالنه تاک هـای کیوی فـروت در 
 مناطـق مختلـف تولیـد این محصول بر اسـاس یـک مطالعه

ملـی در جـدول 8 ارائـه شده اسـت. در ایـن جـدول نیـاز 
خالـص آبیـاری بـرای یـک هکتـار بـاغ بالـغ کیوی فـروت 
)متر مکعـب در هکتـار( ارائه شـده اسـت. در اسـتفاده از این 

جـدول یـادآوری نـکات زیـر ضـروری اسـت:
الـف( منظـور از نیاز خالص آب آبیاری این اسـت که در 
 محاسبه آن تلفات آب در سیستم آبیاری منظور نشده است و
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معـادل مقـدار آبی اسـت که در زیـر تاج به درختـان تحویل 
داده می شـود و مـورد اسـتفاده آن ها قـرار می گیرد. 

ب( در روش های آبیاری بارانی که همه سطح باغ خیس 
می شـود بایسـتی از اطاعـات نیـاز خالص با پوشـش کامل 
سـطح باغ اسـتفاده کـرد، ولـی در روش های آبیـاری میکرو 
 که قسـمتی از سطح باغ خیس می شـود بایستی از اطاعات

ستون نیاز خالص با پوشش 75 درصد استفاده کرد. 
ج( نیـاز آبیـاری درختان رابطه مسـتقیمی با سـن آن ها 
دارد. مقادیـر منـدرج در جـدول 8 مربوط بـه درختان بالغی 
اسـت کـه بـه حداکثـر رشـد تـاج رسـیده اند. بـرای تعییـن 
مقـدار  بایسـتی  سـال   ۹ از  کم تـر  درختـان  آبیـاری  نیـاز 
به دسـت آمده در جـدول ذکرشـده را در ضریـب مربـوط بـه 

سـن درخـت )جـدول ۹( ضـرب کرد.
د( نیـاز آبـی ارائه شـده در جـداول مذکـور بـر اسـاس 
 میانگین اطاعات هواشناسی بیش از ۲0 سال محاسبه شد و

روشـن اسـت که شـرایط آب و هوایـی در هر سـال متفاوت 
اسـت. ازایـن رو از اطاعـات مذکـور نمی تـوان عینـاً بـرای 

برنامه ریـزی آبیـاری سـال های آینـده اسـتفاده کـرد.
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جدول 8- مقدار آب مورد نیاز ساالنه یک هکتار باغ مرکبات در مناطق مختلف

شهرستاناستان

نیاز خالص آب 
آبیاری با پوشش 
کامل سطح باغ 

)مترمکعب(

نیاز خالص آب 
آبیاری با پوشش 
75 درصد سطح 
باغ )مترمکعب(

مازندران

42503350ساری
34802740بابلسر
19601540رامسر
18501460نوشهر

51804080قائم شهر
57404520بابل
48503820آمل

گیالن

23101820رشت
20401610بندر انزلی
31202460الهیجان
29702340آستارا
40403180فومن

53904250گرگانگلستان

جدول 9- ضریب کاهش برای منظورکردن سن درختان در محاسبه نیاز آبی

کم تر از 3 سال3 تا 6 سال6 تا 9 سالبیش از 9 سال

10/70/50/3
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فصلآبیاریتاکهایکیویفروت
 تاک های کیوی فروت خزان پذیرند و با شـروع فصل سرما
 شروع به خزان می کنند. دوره خزان این محصول تا حدودی
 با ماه های بارندگی و کاهش نیاز آبی همراه اسـت. بر اسـاس

میانگیـن اطاعـات هواشناسـی دهه هـای گذشـته، ماه هایی 
که در سـه اسـتان شـمالی تولیدکننـده کیوی فـروت نیاز به 

آبیـاری اسـت در جدول ۱0 ارائه شـده اسـت. 

جدول 10- دوره ای که تاک های کیوی فروت بر اساس شرایط آب و هوایی 
دهه های گذشته نیاز به آبیاری دارند

دوره آبیاریشهرستاناستان

مازندران

دهه سوم فروردین و دهه اول خرداد تا ساری
دهه اول آبان

دهه دوم اردیبهشت تا دهه سوم شهریوربابلسر

دهه سوم اردیبهشت تا دهه اول شهریوررامسر

دهه سوم اردیبهشت تا دهه اول شهریورنوشهر

دهه سوم فروردین تا دهه اول آبانقائمشهر

دهه سوم فروردین تا دهه دوم آبانبابل

دهه سوم فروردین تا دهه دوم آبانآمل
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دوره آبیاریشهرستاناستان

گیالن

دهه سوم اردیبهشت تا دهه اول شهریوررشت
دهه سوم اردیبهشت تا دهه اول شهریوربندر انزلی
دهه سوم اردیبهشت تا دهه سوم شهریورالهیجان
دهه اول خرداد تا دهه اول شهریورآستارا

دهه سوم فروردین و دهه اول خرداد تا فومن
دهه دوم مهر

دهه سوم اردیبهشت تا دهه سوم آبانگرگانگلستان

برنامهریزیآبیاریباغکیویفروت
در قسمت نیاز آبی، بر اساس میانگین شرایط آب و هوایی 
سـال های گذشـته بـرای مناطـق مختلـف، بـرآوردی از نیاز 
 آبـی ارائه شده اسـت کـه در عمـل نمی تـوان در برنامه ریزی
 آبیاری ماه ها و سـال های پیِش رو اسـتفاده کرد؛ زیرا بدیهی

اسـت وضعیت بارندگی و سـایر عوامل آب و هوایی هر سـال 
)دمـا، سـرعت بـاد، تبخیـر و...( با میانگین سـالیان گذشـته 
تفـاوت دارد. برنامه ریـزی آبیـاری یعنـی چـه مقـدار و چـه 
روزهایـی نیـاز به آبیاری اسـت. بـرای این کار روشـها و ابزار 
مختلفـی وجـود دارد کـه در اینجـا یکـی از روش های عملی 

شـرح داده می شـود.

 ادامه جدول 10- دوره ای که تاک های کیوی فروت بر اساس شرایط
آب و هوایی دهه های گذشته نیاز به آبیاری دارند
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مقدارآبموردنیازبرایآبیاری

بـرای تعییـن مقـدار آب مـورد نیـاز بـرای آبیـاری الزم 
اسـت مراحـل زیـر انجـام شـوند. 

1- تعییـن ظرفیت نگهداری آب در عمق ریشـه دوانی 
مؤثر خاک

ظرفیـت نگهـداری آب در خـاک یعنـی حداکثـر مقـدار 
آبـی کـه در منطقـه ریشـه جـا می شـود و آبیـاری بیش تـر 
از آن سـبب هدررفـت آب می شـود. قاعـده کلـی این اسـت 
 کـه ظرفیـت نگهـداری آب در خاک های سـبک، متوسـط و
 سـنگین بافت بـه ترتیـب ۶0، ۱۲0 و ۱80 میلی متـر در هـر

متر از عمق خاک است. یعنی برای مثال در یک متر از عمق 
 خـاک بـا بافت متوسـط ۱۲0 میلی متـر آب جـای می گیرد.

ظرفیـت نگهـداری آب در خـاک )برحسـب میلی متـر( برابر 
بـا میـزان رطوبـت حجمـی خـاک در حـد پژمردگـی دائـم 
منهـای رطوبـت حجمی خـاک در حد ظرفیت زراعی اسـت. 
بـرای به دسـت آوردن مقـدار رطوبـت در حـدود پژمردگـی 
دائـم و ظرفیـت زراعـی کافی اسـت یـک بار از خـاک ناحیه 
سـایه انداز ریشـه نمونـه بگیریـد و به آزمایشـگاه بفرسـتید.
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2- حداکثر گنجایش آب در عمق مؤثر ریشه 
بـرای تعیین حداکثـر گنجایش آب در عمق مؤثر ریشـه 

بایسـتی عوامـل زیر در هم ضرب شـوند:
 الـف( ظرفیـت نگهـداری آب )برحسـب میلی متر آب در 

یک متـر خاک(
 ب( عمق مؤثر ریشه )به متر( 

ج( حداکثر تخلیه مجاز رطوبت خاک )0/۳ تا 0/5(. 
بـا  _ واقـع  در  بـاال  بـه شـرح  حجـم آب محاسبه شـده 

فـرض این اسـت کـه بخشـی از ظرفیت مذکـور با آبیـاری یا 
بارندگـی روزهـای قبـل پر نشـده باشـد. بنابراین اگر بخشـی 
پـر شـده باشـد، مقـدار الزم آبیـاری همـان مقـدار باقی مانده 

)مقـدار پرنشـده( اسـت و بایسـتی مدنظـر قـرار گیرد.
معمـوالً تعییـن هریـک از عوامل بـاال به ویـژه ظرفیت  _

 نگهداری آب در خاک با خطا همراه اسـت. بنابراین بایسـتی
بـرای هـر بـار آبیـاری بدانیم چه مقـدار از ظرفیـت خاک پر 
 شـده و چـه مقدار خالی اسـت. بـرای این منظـور حجم آب
 الزم در اولین آبیاری را بر اسـاس روش باال تعیین می کنیم.

پـس از چنـد سـاعت کـه آب بـه حداکثـر عمـق نفـوذ خود 
در خـاک رسـید، بـا فروبردن یـک میله فـوالدی نوک تیز به 
 قطـر 4 تـا ۶ میلی متـر در خـاک، عمـق نفـوذ آب در خـاک

را انـدازه می گیریـم. اگـر آب بـه عمقـی بیـش از عمقـی که 
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اکثر ریشـه ها قرار دارند نفوذ کرده باشـد، بایستی در آبیاری 
بعـدی مقـدار آبیاری را کم تـر از قبل انتخاب کـرد. به منظور 
توصیـه هزینه هـا  کاهـش  و  آب  مصـرف  بهتـر   مدیریـت 
 می شـود این عمـل در آبیاری های بعدی یا دسـت کم پس از

هـر دو یا سـه بار آبیـاری انجام شـود و در هـر مرحله مقدار 
آبیـاری تصحیـح و بهینـه شـود. تکـرار و پایش مسـتمر این 
کار بـه باغـدار تجربـه مفیـدی می دهـد کـه سـبب کاهـش 

مصـرف آب و انـرژی و بهبـود بهره وری می شـود.

3- تبخیر و تعرق روزانه
از  میلی متـر(  برحسـب   ETc( روزانـه  تعـرق  و  تبخیـر 

می آیـد: بـه دسـت  زیـر  عامـل  حاصل ضـرب چهـار 
۱. مقدار تبخیر از تشتک )برحسب میلی متر(؛

۲. ضریب تشتک تبخیر؛
۳. ضریب گیاهی؛ 

4. ضریب سایه اندازی. 
ضریـب گیاهـی در همـه مراحـل رشـد کیوی فـروت را 
می تـوان حـدود یـک در نظـر گرفـت. ضریـب سـایه اندازی 
در روش هـای بارانـی برابـر یـک اسـت. ولـی در روش هـای 
آبیـاری میکـرو کم تـر از یـک و برابر با نسـبت سـایه اندازی۱  

تقسـیم بر 0/85 اسـت. 
 ۱. سـطح سـایه انداز درخت به کل مسـاحتی زمینی کـه به یک درخت

اختصاص دارد.
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4- حجم آب آبیاری یک درخت کیوی فروت 
در هـر آبیـاری بایسـتی میـزان تبخیـر و تعـرق روزهای 
قبـل جبران شـود. یعنـی اگر فاصلـه دو آبیاری سـه روز بود 
بایسـتی جمـع تبخیـر و تعرق این سـه روز )تبخیـر و تعرق 
تجمعـی( جبـران شـود. حجـم آب برای آبیـاری یک درخت 
کیوی فـروت )برحسـب لیتـر( برابر اسـت بـا تبخیـر و تعرق 
تجمعـی ضرب در مسـاحت خیس شـده خاک سـایه انداز  هر 
درخـت توسـط روش آبیاری )برحسـب متر مربـع( و بازدهی 
قطـره ای  آبیـاری  بازدهـی  اعشـاری(.  )به صـورت  آبیـاری 

می توانـد بیـش از 0/۹ باشـد. 

زمانآبیاری

حداکثـر زمـان آبیـاری یـا همـان حداکثـر فاصلـه بیـن 
یـک آبیـاری تا آبیـاری بعدی بایسـتی طوری انتخاب شـود 
کـه تبخیـر و تعـرق تجمعـی بیـن دو روز مذکـور کم تـر از 
حداکثـر گنجایـش آب در عمـق مؤثـر ریشـه باشـد. حداقل 
 زمـان آبیاری بـه روش آبیاری، شـرایط آب و هوایی، خاک و

دسترسـی به آب بسـتگی دارد. یکی از مزایای آبیاری میکرو 
امـکان آبیـاری متعـدد و کم کـردن فاصلـه آبیاری هـا در حد 
روزانـه اسـت. ظرفیت نگهـداری آب در خاک هایی که دارای 
بافـت سـنگین تر هسـتند، بیش تـر اسـت؛ ازایـن رو می توان 
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در ایـن خاک هـا آبیاری هـا را بـا فواصـل بیش تر انجـام داد. 
از  را  برعکـس، خاک هـای سـبک سـریع تر رطوبـت خـود 
دسـت می دهنـد و بایـد با فواصـل کوتاه تر آبیاری شـوند. در 
 بعضـی از مناطق دسترسـی بـه آب برای باغداران بر اسـاس

حقابـه و در دورهـای چندروزه اسـت؛ ازایـن رو برنامه آبیاری 
 به ناچار تابع شـرایط حقابه اسـت. در باغ هایی که با شـلنگ و
 روش سـطحی آبیاری می شـوند، معموالً نمی تـوان آبیاری ها

را بـا فواصـل کـم انجام داد. ولـی باید به خاطر داشـت که با 
طوالنی ترشـدن بیـش از حـد فاصلـه آبیاری هـا نبایـد مقدار 
آب آبیـاری را بـر اسـاس جبـران تبخیـر و تعـرق بـرآوردی 
تعییـن کـرد؛ زیـرا با ایـن روش مقـدار آبیـاری زیـاد تعیین 
می شـود و بخشـی از آب داده شـده بـه خاک از عمق ریشـه 
خـارج می شـود و بـه هـدر مـی رود. در ایـن شـرایط بایـد 
مقـدار آبیـاری بـر اسـاس ظرفیـت نگهـداری آب در خـاک 

شـود. تعیین 

روشهایآبیاریباغهایکیویفروتدردنیا
 در کشـورهای مهـم پرورش دهنـده کیـوی، باغ هـا غالبـاً
 با سه روش یا سه  خروجی شامل قطره چکان ها، خردآب پاش ها و

آب پاش هـا آبیاری می شـوند. این سـه روش جـزو روش های 
آبیاری تحت فشـار محسـوب می شـوند؛ زیرا در این روش ها 
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آب بـا فشـاری کـه از پمـپ یـا در اثـر اختـاف ارتفـاع بین 
منبـع آب و بـاغ تأمیـن می شـود، در لوله ها جریـان می یابد. 

روشهایآبیاریمیکرو

 قطره چکان ها و خردآب پاش ها جزو روش های آبیاری میکرو، و
آب پاش هـا جـزو روش آبیـاری بارانـی محسـوب می شـوند. 
آبیـاری میکرو به روش هایی گفته می شـود کـه در آن ها آب 
 بـه مقدار کـم ولی در دفعـات بیش تر به گیاه داده می شـود.
 در این روش برخاف روش های ثقلی )نظیر غرقابی، شیاری و...( و

بارانـی تمام سـطح بـاغ خیس نمی شـود، بلکه فقط بخشـی 
از مسـاحت سـایه انداز درختـان خیـس می شـود؛ بـه همین 
دلیـل آب کم تـری در مقایسـه بـا روش هـای دیگـر مصـرف 

می شـود و رشـد علف هـای هـرز در بـاغ محـدود می شـود.
بـه آبیـاری میکرو یـا ُخردآبیـاری »آبیـاری کم حجم«،  _

»آبیـاری قطـره ای« و »آبیـاری موضعـی« نیز گفته می شـود. 
اصـوالً به مجمـوع روش هایی که در آن انـواع ُخردآب پاش )یا 
 میکروجـت و مه پـاش(، قطره چـکان و بابلِر به کار رفته اسـت،
 آبیـاری میکـرو می گوینـد؛ ولی در بعضی از نوشـته ها به آن ها

آبیـاری قطـره ای نیـز گفته شـده اسـت. بهتـر اسـت فقط به 
 روش هایی که دارای یکی از انواع قطره چکان هسـتند، آبیاری

قطره ای گفته شود.
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 سیسـتم آبیاری میکرو معموالً از قسمت های مختلفی۱ _
تشـکیل شـده که هریک از آن ها وظیفه خاصی دارند. منظور 
از منبـع آب جایـی اسـت کـه آب مورد نیـاز آبیـاری از آنجا 
تأمیـن می شـود. منبـع آب در باغ های کیوی فـروت می تواند 
 چـاه، اسـتخر، رود یـا... باشـد. سـایر قسـمت های سیسـتم

آبیاری میکرو در زیر شرح داده شده است.

موتور و پمپ
مجموعـه موتـور و پمـپ وظیفـه دارند فشـار مـورد نیاز 
 کل سیسـتم را تأمیـن کننـد. معموالً در آبیاری تحت فشـار
 از موتورهـای الکتریکـی اسـتفاده می شـود که با برق سـه فاز
 یـا تک فاز کار می کنند. به این نوع موتور و پمپ، الکتروپمپ

می گوینـد. درصورتی کـه منبـع آب به انـدازه کافـی باالتر از 
بـاغ قرار گرفته باشـد، به پمپ نیازی نیسـت. در این صورت 
اختـاف ارتفـاع بین بـاغ و منبـع آب باید به اندازه ای باشـد 
 کـه بتواند فشـار مـورد نیاز در سـر خروجـی )قطره چکان یا

خردآب پاش( به عاوه تلفات فشار در لوله ها را تأمین کند. 

صافی ها و تانکر کود
آن هـا  وظیفـه  و  دارنـد  قـرار  صافی هـا  پمـپ  از  بعـد 
 ۱. از قسـمت های مختلفی به ترتیب منبع آب، موتور و پمپ، صافی ها و

تانـک کـود، لولـه اصلـی، لوله هـای نیمه اصلـی، لوله هـای توزیع کننده، 
لوله هـای آبـده و خروجی ها تشـکیل شـده اسـت.
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جلوگیـری از ورود ذرات، مـواد و موجـودات ریـز و درشـت 
 موجود در آب اسـت. ذرات و مواد ریز و درشـت عبارت اند از:

ذرات خاک مانند ماسه، الی و رس، مواد آلی از قبیل بقایای 
 گیاهـی و حیوانـی )جلبک هـا، الروهـا و...( و مواد شـیمیایی

مثل رسـوب آهن توسـط باکتری های آهن دوسـت و رسـوب 
کربنات کلسیم و... .

 با توجه به اهمیت صافی ها در کارایی کل سیستم آبیاری، _
بایـد هـم در انتخـاب و هـم در نگهـداری آن هـا )تمیزکـردن 

صحیـح و به موقـع( توجـه کافـی داشـت.
صافی هـای دورانی، شـنی، توری و دیسـکی چهار نوع  _

صافـی  هسـتند کـه معمـوالً در سیسـتم های آبیـاری میکرو 
باغ هـا اسـتفاده می شـود. هـر کـدام از ایـن صافی هـا فقـط 
 قادرند مواد یا ذرات خاصی را از آب جدا کنند. در شکل ۱5

صافی های دورانی و شنی نمایش داده شده است. 

صافی های دورانی یا سیکلون 
بـرای جداکردن ماسـه یا ذراتی کـه وزن مخصوص آن ها 
بیش تـر از آب اسـت، به کار می رونـد. بنابراین این نوع صافی 
نمی توانـد جلـوی ورود مـواد آلـی معلـق در آب را بگیـرد. 
 حرکـت دورانـی و سـریع آب در ایـن صافـی باعث می شـود
 که قبل از خروج آب از آن، ذراِت سنگین تر از آب )مثل ماسه(
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در مخزنـی کـه در پاییـن صافـی قرار دارد، ته نشـین شـود. 
بـرای تمیزکـردن صافی کافی اسـت درپوش مخـزن مذکور 

را بـاز کنیـد و ذرات ته نشین شـده را خـارج کنیـد.

  

 
شکل 15- صافی های دورانی )باال( و شنی )پایین(
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صافی های شنی 
ایـن صافی هـا مخازن فلزی هسـتند کـه در آن الیه هایی 
از شـن یـا ماسـه وجـود دارد. این صافـی بـرای جلوگیری از 
ورود مـواد آلـی یـا معدنـی معلق بـه کار مـی رود. در مراحل 
 عبور آب از این صافی ذرات معلق به ذرات ماسـه موجود در

صافی می چسـبند و از آب جدا می شـوند. در هنگام تصفیه، 
 جریان آب از قسـمت باالی الیه شـن وارد می شـود و پس از

عبور از داخل آن از قسمت پایین خارج می شود. 

صافی های توری
صافـی توری بـرای جلوگیری از ورود ذرات سـخت نظیر 
 شـن مناسـب اسـت، ولی برای تصفیه آب از مـواد آلی نظیر

جلبـک و لجـن کارایـی خوبـی ندارنـد. ایـن صافـی بعـد از 
صافـی شـنی و قبـل از آنکـه آب وارد لولـه اصلـی شـود، 
 به عنـوان صافی مکمل نصب می شـود. در صـورت وجود این
 صافی، اگر در کار صافی های دیگر مشکلی ایجاد شود، ذرات

نمی توانند وارد سیستم آبیاری شوند. در شکل )۱۶( دو صافی 
 توری نشـان داده شـد که در بسـیاری از سیستم های آبیاری

باغ ها نصب شده است. در این نوع صافی، صفحات توری )معموالً 
از جنـس فـوالد ضدزنـگ( بـه دور دو لوله مشـبک پاسـتیکی 
 چسـبانده شـده اسـت. آب از صفحـات تـوری عبـور می کنـد و

ذرات روی آن ها باقی می ماند و وارد سیستم نمی شود. 
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شکل 16- دو نوع صافی  توری 

صافی دیسکی
 این صافی از مجموعه ای از حلقه های پاسـتیکی مسطح
 شـبیه صفحات فشرده )سی دی( سـاخته شده است که روی
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 همدیگر به صورت فشرده قرار دارند و دارای شیارهای شعاعی
 متعدد هستند. مجموعه این حلقه ها درون یک سیلندر پلی اتیلنی

قرار می گیرد که دارای ورودی و خروجی است )شکل ۱7(. 

 

شکل 17- صافی دیسکی 

تانکر کود 
مخزنـی اسـت کـه کـود شـیمیایی محلـول در آب را در 
آن می ریزنـد تـا از طریـق آن وارد سیسـتم آبیـاری شـود. 
توصیـه می شـود تانکر کـود بـه روش صحیح مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد. در ایـن کار بایـد بـه نوع کـود، کیفیـت آب و... 

شـود.  توجه 
ترتیـب قرارگیـری صافی هـا و تانکـر کـود بعـد از پمـپ 
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عبـارت اسـت از: صافـی دورانـی، صافی شـنی، تانکـر کود و 
صافـی تـوری )یا دیسـکی(. در شـکل ۱8 ترتیـب قرارگیری 

سـه نـوع صافـی و تانکر کود نشـان داده شـده اسـت. 

 
 شکل 18- ترتیب قرارگیری صافی های دورانی )الف(، شنی )ب(، توری

)پ( و تانکر کود )ج( در یک سیستم آبیاری میکرو

شبکه لوله ها
 اولین لوله ای که آب را از پمپ و صافی ها دریافت می کند،

لوله اصلی اسـت. قطر این لوله از سـایر لوله ها بزرگ تر اسـت 
 و آب را بـه لوله هـای نیمه اصلـی می رسـاند. بـه بیـان دیگر،

وظیفـه تقسـیم آب از لولـه اصلـی بیـن واحدهـای آبیـاری 
بـه عهـده لوله هـای نیمه اصلـی اسـت. در ابتـدای هـر لولـه 
نیمه اصلـی یـک شـیر بـرای قطـع و وصـل جریـان آب بـه 

واحـد مربـوط قـرار دارد. 
 واحـد آبیاری بخشـی از بـاغ )دو یا چنـد قطعه کوچک _

 از باغ( اسـت که درختان آن به طور هم زمان آبیاری می شـوند.
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در باغ هـای بـزرگ یـا نسـبتاً بـزرگ اگـر بخواهیـم کل باغ را 
هـر بـار به طـور هم زمان آبیـاری کنیم، بـه لوله اصلـی با قطر 
بزرگ تـر، موتـور و پمـپ قوی تـر و آب بیش تـری نیـاز داریم؛ 
 ازایـن رو بایـد باغ را بـه دو یا چند واحد آبیاری تقسـیم کرد و

واحدها را در زمان های جدا )غیرهم زمان( آبیاری کرد. 
لولـه توزیع کننـده آب را از لوله نیمه اصلـی می گیرد و  _

بـه لوله های آبده می رسـاند. در ابتدای هر لولـه توزیع کننده 
 باید شـیر نصب شـود و در انتهای آن نیز می توان از شـیر یا
 درپوش اسـتفاده کرد. شـیر ابتدایی بـرای قطع وصل جریان
 آب و شـیر یا درپوش انتهایی برای شست وشـوی لوله هاست.

شست وشـوی لوله هـا هـر چنـد وقـت یک بـار خصوصـاً در 
ابتـدا و انتهـای فصـل آبیـاری بـرای جلوگیـری از گرفتگـی 

خروجی هـا بایـد انجـام شـود. 
 لوله هـای آبـده لوله هایی هسـتند که در امتـداد ردیف _

 درختـان مسـتقر می شـوند و خروجی هـا روی آن هـا یـا در
 مسـیر آن هـا نصب می شـوند. اگـر از قطره چکان ها اسـتفاده
 شـود، معمـوالً لوله های آبده در سـطح خاک قـرار می گیرند؛

ولی اگر از میکروجت اسـتفاده شـود، لوله آبده روی داربست 
قـرار می گیـرد و میکروجـت از طریـق لوله هـای باریـک بـه 
قطـر شـش میلی متر )معـروف به لولـه ماکارونـی( در ارتفاع 
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۲0 تـا ۳0 سـانتی متری سـطح زمیـن مسـتقر می شـود. در 
شـکل ۱۹ نحـوه اسـتقرار لولـه آبـده و میکروجـت نمایـش 

داده شـده است. 
 

 شکل 19- نحوه قرارگیری میکروجت و لوله های ماکارونی
)6 میلی متری( و آبده

 در سیسـتم آبیـاری میکـرو عمومـاً تمامی لوله هـا غیر از
لوله آبده در عمق حدود 40 سانتی متری زیر سطح خاک دفن 
 می شـوند. لوله هـای آبده معموالً روی زمیـن قرار می گیرند و
 از جنـس پلی اتیلن سـبک هسـتند. این لوله ها مقـاوم به نور

ماورای بنفش هستند و در برابر نور خورشید از بین نمی رود.
 قطر لوله ها باید بر اساس طراحی هیدرولیکی تعیین شود،
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ولی معموالً برای لوله های آبده قطر ۱۶، ۲0 یا ۲5 میلی متر، برای 
 لوله هـای توزیع کننـده و نیمه اصلـی قطـر ۳۲ تـا 75 میلی متـر، و

برای لوله  اصلی قطر40 تا ۱50 میلی متر انتخاب می شود.

خروجی ها
خروجی هـا آخریـن وسـیله آبیـاری میکرو اسـت که آب 
بـه یکـی از شـکل ها ماننـد قطره، جریان پیوسـته و پاشـش 
از آن هـا خـارج می شـود و به سـطح زمین یـا نزدیک تاک ها 
خروجی هـا  بـه  مربـوط  مباحـث  بـه  ادامـه  در  می رسـد. 

پرداخته شـده اسـت.

الف(قطرهچکانها

 قطره چکان هـا عمدتاً برای تاک هـای جوانی به کار می روند
 که تازه کاشـته شـده اند. در زمان کاشـت و سـال اول پس از

کاشت، یک قطرهچکان در نزدیکی تاک کافی است. در سال 
 دوم، یک قطرهچکان در هر سمت درخت قرار داده می شود.

وقتی که درخت چهارسـاله شـد، دو قطره چکان دیگر اضافه 
 می شـود. فاصلـه بین قطره چکان هـا حدود ۹0 سـانتی متر و
 فاصله آن ها از تنه ۳0 تا 40 سـانتی متر اسـت. سیسـتم های
 قطره ای با آبیاری روزانه یا یک روز در میان سبب رشد سریع

تاک می شـود. وقتی تاک ها به باردهی کامل رسـیدند، چهار 
 قطره چـکان بـرای هـر تـاک کافـی نیسـت؛ زیـرا نمی توانند
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سـطح کافی از خاک ناحیه ریشـه را مرطوب کننـد. ازاین رو 
نمی توان به رشد و عملکرد بیشینه رسید. در این سن بسیاری 
 از باغـداران ترجیـح می دهنـد از میکروجـت اسـتفاده کنند

یـا مجبورند تعـداد قطره چکان ها را زیاد کنند. در شـکل ۲0 
دو نـوع قطره چـکان قابل اسـتفاده در باغ هـای کیوی فـروت 

نمایش داده شـده است.

 
شکل 20- دو نمونه قطره چکان با آبدهی های 8 و 4 لیتر بر ساعت

ب(خردآبپاشها

 خردآب پاش ها در ایران و برخی کشورها با نام میکروجت
شـناخته می شـوند و تقریبـاً در همـه باغ هـای ایـران از این 
خروجی اسـتفاده شـده اسـت. ایـن خروجی هـا  آب پاش های 
پاسـتیکی کوچکـی هسـتند کـه آب را بـا قطـرات ریـز و 
به صـورت دایـره ای بـه قطـر یـک تـا نزدیـک بـه هفـت متر 
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می پاشـند. آبدهـی آن هـا بسـته بـه نـوع و فشـار سیسـتم 
حـدود ۳0 تـا ۲00 لیتـر بـر سـاعت اسـت. محـل و نحـوه 
اسـتقرار میکروجت ها در شـکل ۲۱ نشـان داده شـده است. 
میکروجت هـا را می تـوان از نظـر شـکل سـاخت بـه انـواع 
یکپارچـه یـا دوجزئـی و ثابت یا چرخشـی دسـته بندی کرد. 
۱( میکروجـت یکپارچـه و دوجزئـی )بـا کاهـک و پایه 
مجـزا(: در میکروجت هـای یکپارچـه کاهـک و پایـه جدا از 
هـم نیسـتند، ولـی میکروجت هـای دوجزئـی از دو قسـمت 
پایـه و کاهـک تشـکیل شـده اند. نوعـی از میکروجت هـای 
دوجزئـی سـاخت ایـران دارای پایه هایـی با چهـار قطر روزنه 
خـروج آب متفـاوت۱ و کاهک هایی با زوایای پاشـش ۳۶0، 
۳00، ۱80، ۹0 و 40 درجـه اسـت. پایـه بـا قطـر روزنـه 
کوچک تر دارای آبدهی و شـعاع پاشـش کم تر اسـت. در این 
 میکروجت هـا حداقـل آبدهـی حـدود ۳0 لیتـر بر سـاعت و

حداقل شـعاع پاشش حدود یک متر است. همچنین حداکثر 
 آبدهـی و شـعاع پاشـش به ترتیـب ۱47 لیتـر بـر سـاعت و

۶/5 متـر اسـت. بـا تغییر فشـاِر آب، آبدهی و شـعاع پاشـش 
میکروجـت نیز تغییر می کند. برای مثـال در یک میکروجت 
بـا پایـه یـک میلی متـر و کاهـک ۱80 درجـه، آبدهـی و 
 شـعاع پاشـش در فشـار یـک اتمسـفر به ترتیـب ۳7 لیتـر
 بر ساعت و ۱/5 متر و در فشار سه اتمسفر به ترتیب ۶5 لیتر

بر ساعت و ۳ متر است. 
۱. یعنی: 0/8، ۱، ۱/۳ و ۱/8 میلی متر
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شکل 21- میکروجت های یکپارچه )باال(، میکروجت با کالهک و پایه مجزا 
 )میانی(، و میکرجت چرخشی )پایین(. }نکته شکل: میکروجت های نشان داده شده

در شکل باال و میانی از نوع ثابت و در شکل پایین از نوع چرخشی است.{
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۲( ثابت و چرخشـی: بخشـی از یک میکروجت چرخشی 
در اثـر چرخـش آب را پخـش می کنـد، ولـی در نـوع ثابـت 

همـه قسـمت های میکروجـت ثابت انـد و نمی چرخند. 
تاک هـای  آبیـاری  بـرای  میکروجت  هـا  از  اسـتفاده  در 
کیوی فـروت الزم اسـت دقـت شـود کـه میکروجت هـا در 
جایی مسـتقر شـوند کـه طوقه درختـان در معرض پاشـش 
آب قـرار نگیـرد، زیـرا در ایـن صـورت ماننـد روش آبیـاری 
غرقابـی، خطر آلودگی بـه بیماری قارچی گمـوز وجود دارد. 

ج(بابلرها

بابلر که در فارسی به روش حبابی شناخته می شود نوعی 
آبیـاری میکـرو اسـت که در آن آب با فشـار کـم و دبی زیاد 
)کمـی بیش تـر از میکروجت هـا( در پای درختـان می ریزد. 
 در ایـن روش معمـوالً از یـک بابلـر برای هر درخت اسـتفاده

می شـود و آب خروجی از آن به کمک تشـتک۱ به دورتادور 
درخـت هدایـت می شـود. نکتـه ای کـه در اینجـا نیـاز بـه 
توجـه دارد ایـن اسـت که معمـوالً تاک هـای کیوی فروت در 
چاله های کاشـت با ترکیب خاکی سـبک۲ کاشـته می شـوند 
که سـرعت نفوذ آب در این بسـتر باالسـت. ازاین رو شـاید با 
یـک بابلـر و تشـتک، آب به طـور یکنواخـت بـه تمـام ناحیه 
ریشـه نرسـد و تلفات در اثـر نفوذ عمقی زیاد شـود. با توجه 

۱. جویچه دایره شکل
۲. خاکی سبک با درصد شن نسبتاً باال
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بـه این مشـکل، این روش بر سـایر روش هـای آبیاری میکرو 
به ویـژه میکروجـت برتـری نـدارد و تقریبـاً در هیچ یـک از 
باغ هـای کیوی فـروت ایـران اسـتفاده نشـده اسـت یـا در 
تعـداد ناچیـزی از با غ هـا نصـب شـده اسـت. در شـکل ۲۲ 
یـک نـوع بابلـر سـاخت ایـران و تصویـر در حال آبیـاری آن 
نمایـش داده شـده اسـت. ایـن بابلـر بـا لولـه ای بـه قطر ۱۲ 
میلی متـر بـه لولـه آبده متصـل می شـود و برای اسـتقرار در 

زمیـن به پایـه )ارتفـاع ۳0 سـانتی متر( متصل اسـت. 

شکل 22- یک نمونه از بابلر )باال( و نحوه پخش آب توسط آن )پایین(
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یادآوری

در مدیریـت و بهـره داری از سیسـتم های آبیـاری میکرو 
بایسـتی به نـکات زیـر توجه کافی داشـت:

 گرفتگـی خروجی ها )خصوصـاً قطره چکان ها( مهم ترین _
مشـکل در آبیـاری میکـرو اسـت. ازایـن رو خطر گرفته شـدن 
خروجی تا حد امکان باید کم باشـد. در شـرایطی که کیفیت 
آب آبیـارِی بـاغ، اسـتعداد گرفتگـی خروجی هـا را دارد یـا به 
هـر دلیلـی باغـدار صافی هـا را به طـور صحیـح و به موقع تمیز 
نکنـد، بایـد خروجی هـای مقاوم تر بـه گرفتگی انتخاب شـود. 
آن هایـی به خصـوص  میکروجت هـا  و  بابلرهـا  کلـی   به طـور 
 که دارای قطر روزنه بزرگ تر هستند، در مقایسه با قطره چکان ها

دارای مشکل گرفتگی کم تری هستند. 
نـوع خروجـی و نحـوه نصـب آن در بـاغ بایـد با سـایر  _

عملیـات باغـداری و حتـی بـا سـلیقه و ویژگی هـای رفتاری 
باغدار سـازگار باشـد. 

بـا توجـه بـه نیـاز آبـی کـم درختـان کیوی فـروت در  _
سـال های اولیـه )کم تـر از چهارپنج سـال( می تـوان در این 
سـال ها از قطره چـکان اسـتفاده کـرد و در سـال هایی کـه 
بـه رشـد کامـل رسـیدند از میکروجت اسـتفاده کـرد. البته 
بایسـتی لوله هـا و پمـپ بـر اسـاس میکروجـت طراحـی و 
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نصـب شـوند، ولـی در سـال های اولیـه کـه از قطره چـکان 
اسـتفاده می شـود تعـداد واحدهـای بیش تـری را هم زمـان 
آبیـاری کـرد تـا بـه پمـپ آسـیبی نرسـد. روشـن اسـت که 
طراحـی هـر سیسـتم آبیـاری به ویـژه طراحـی این چنینـی 

بایسـتی توسـط کارشـناس آبیـاری صـورت گیرد.
کیفیـت سـاخت خروجی مطلـوب باشـد، به طوری که  _

آبدهـی آن طـی سـال های مختلف )در اثر سـرما، گرمـا و...( 
بیـش از حـد مجـاز تغییـر نکنـد و همچنیـن تفـاوت میزان 
آبدهـی بیـن خروجی هـا بیـش از حد مجـاز نباشـد. کیفیت 
سـاخت خروجی هـا ماننـد کیفیـت اکثـر کاالهایـی کـه در 
بـازار هسـت، معمـوالً بـرای کارشناسـان یـا افـراد باتجربـه 

اسـت.  معلوم 
در باغ هایـی کـه آب را از رودخانه هـا، نهرهـای خاکی  _

یـا کانال هـای آبیـاری تأمیـن می کننـد الزم اسـت قبـل از 
پمـپ و صافی هـا، حوضچـه ای تعبیـه شـود تا بخـش زیادی 
از ذرات ماسـه و گل والی در آن ته نشـین شـود و از ورود آن 
بـه پمپ و صافی ها جلوگیری شـود. زیرا اگر ایـن ذرات وارد 
صافی هـا شـوند، نیـاز بـه شست وشـوی صافی هـا بـه دفعات 
زیـاد اسـت که ایـن کار عمًا امکان پذیر نیسـت و سـرانجام 

بـه گرفتگـی زیـاد قطره چکان هـا ختم می شـود.
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کافـی  _ انـدازه  بـه  بایسـتی  ته نشـینی  حوضچه هـای 
بـزرگ باشـند، به طوری کـه سـرعت آب بـه قدری کم شـود 
کـه مـدت عبـور آب از ورودی حوضچـه به ورودی سیسـتم 
قطـره ای حداقـل ۱5 دقیقه طول بکشـد. کـف و دیواره های 
ایـن حوضچه ها باید پوشـش دار باشـد تا گیاهـان نتوانند در 

آنجـا رشـد کننـد و جلبک هـا نیز بایـد کنترل شـوند.

آبپاشها

 آب پاش هـا را می تـوان زیـر درختـان )یعنی روی سـطح
 خـاک( یا روی درختـان )یعنی باالی تاج( نصب کرد. معموالً
آب پاش هـای زیردرختـی دارای زاویـه پاشـش )نسـبت بـه 
خـط افـق( کوچک تـری هسـتند تـا قطـرات آب کم تـر بـه 
 برگ هـا برخـورد کند. در سیسـتم هایی کـه آب پاش ها باالی
 درختـان یا تاک ها نصب می شـوند، سیسـتم های باالدرختی
 نامیـده می شـوند. اسـتفاده از ایـن روش بـرای آبیـاری در
 تابسـتان سبب ایجاد لکه روی میوه می شود. برای پیشگیری
 از بـروز ایـن مشـکل می تـوان آب پاش هـای باالدرختـی را
 در فصلـی که درختـان میوه دارند به آب پاش های زیردرختی
 تغییـر داد. مشـکات گرفتگـی در ایـن دسـته از خروجی ها

)آب پاش ها( بسیار کم تر از خردآب پاش ها و قطره چکان هاست.
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استفاده از آب پاش  و میکروجت برای محافظت از سرمازدگی
 تاک هـای کیوی فـروت در مقایسـه با مرکبات نسـبت به
 سـرمازدگی متحمل ترنـد. بااین حـال، در برخـی مناطق دنیا
 از آب پاش ها و میکروجت ها برای محافظت درختان کیوی فروت

در برابـر سـرمازدگی اسـتفاده می شـود. برای ایـن منظور به 
نـکات زیر توجـه کنید:

آب پاش های باالدرختی با فواصل مناسب می توانند از درختان  _
 کیوی فـروت در برابر سـرما با دمای 13- تا 14- درجه سلسـیوس

محافظـت کنـد. درحالی که آب پاش های ضربـه ای زیردرختی 
 -16/6 تـا   -16 سـرمای  از  را  درختـان  ایـن  می تواننـد 
محافظـت کننـد. بـرای ایـن منظـور در ایالـت کالیفرنیـای 
 آمریـکا از آب پاش هایـی بـا دبـی 2/8 میلی متـر بـر سـاعت
 )28 مترمکعب بر سـاعت بر هکتار( و به فواصل 9 در 12 متر

استفاده می شود. 
نکتـه قابل توجـه ایـن اسـت کـه آب پاشـی بایـد پیش  _

از آن کـه دمـا به حـد بحرانی برسـد، یعنی پیـش از یخ زدن 
آب آغاز شـود.

در اسـتفاده از آب پاش ها برای پیشـگیری از خسـارت  _
 سـرمازدگی مقدار آب مصرفی بیش تر از سیستم های آبیاری

میکـرو اسـت. البتـه بایـد تأکید شـود کـه برای پیشـگیری 
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از سـرما بایسـتی شـیر ابتدایـی همـه واحدهـای آبیـاری باز 
باشـد و آب پاشـی در سراسـر بـاغ هم زمـان انجام شـود. این 
کار بـه آب زیـادی نیـاز دارد و همچنیـن مسـتلزم پمـپ 
قوی تـر و لوله هایـی بـا قطر بزرگ تـر از آبیاری میکرو اسـت. 
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