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 چکیده

ب قال در یپژوهش ‘ردگلد’ رقم شلیل میوه کیفی و کمی خواص بر آبی تنش و کمپوستورمی پتاسیم، سولفاتمختلف  سطوح اثرات بررسی منظوربه
 اجرا یسارشهر در  8334سال  دردرخت  45 یبر رو جمعاً مار،یت 81 تکرار و 3دوبار خرد شده در  یهاکرت صاورت  به یتصااد   کامل یهابلوکطرح 
، صفرکمپوست در سطوح  یو ورم یبه عنوان عامل اصل یاهگ یآب یازدرصد ن 855و  45در دو سطح  یاریشامل سطوح آب یشمورد آزما ی اکتورها .دیگرد

 یهر درخت به عنوان عامل  رع یگرم برا 555 و 055 ،صفر یزانبه م یمساطوح ساولفات پتاس   ی،هر درخت به عنوان عامل  رع یبرا یلوگرمک 85و  4
را  یاثرگذار ترینیشب یگراعمال شده د یماربا دو ت یسهبوده و در مقا یاهگ یاعمال شده بر رو یمارت موثرترین یمپتاس تیمارنشاان داد که   یجبود. نتا ی رع

 دارینآن مع یجختالف نتاا یآمار یبرگ داشته و از نظر یمبرگ و پتاسا  یلکلرو  یزانم یوه،مواد جامد محلول م یوه،م طول یوه،وزن م عملکرد،در بهبود 
ر وزن هسته ب  قطبود که  یماریتنها ت یآب تنشدار بود. اثرات یبرگ معن یمو پتاس یوهعملکرد م یزانکمپوسات تنها بر م  یورم تیمار(. P< 0.01) شاد 

 در. داد اننش را خود اثرات تیمارها سایر با تقابل در و نداشته داریمعنی اثر بررسی مورد کیفی ی اکتورها یرو بردار بوده و یمعن درصد 4 در سطح یوهم
 رقم شلیل وژی یزیول و مور ولوژی صفات بهبود در موثری و مفید نقش پتاسیم سولفات همراه به کمپوستورمی کاربرد که بود آن از حاکی نتایج مجموع

 .داشت شلیل میوه کیفیت و کمیت روی بر مثبتی اثر پتاسیم سولفات و کمپوست ورمی تلفیقی مصرف و داشته ‘گلد رد’
 

 آلی کود ،عملکرد خشکی، تنش برگ، پتاسیم :کلیدی هایواژه

 

     2 1مقدمه

 از( Prunus persica var.nucipersica) یشااالیل با نام علم
 یکی در یرویش جهش توسط که است هلو نوعی Rosaceae خانواده

 هایکرک جهش این نتیجة در و اساات آمده وجود به های هلوژن از

 شااده ایجاد آن در خاص طعم و عطر رنگ، و ر ته از بین میوه روی

هکتار بوده که  1،514،00کشور  یلکشت هلو و شل یراسات. ساطح ز  
 33شود )یسطح برداشت م ینا تن در هکتار محصاول از  3،423،303

و بازار  یمهم از نظر تجار یوهاز درختان م یکی یل(. درخت شااال0 و
 هیشدرخت هم یندر ا یوهعملکرد م یشاست که ا زا یراندر ا یپسند
 یوهدرختان م ی،برخوردار بوده اساات. به طور کل ییبه ساازا یتاز اهم

 از یقدق یآگاه ینهساااتند و بنابرا باالیی یاقتصااااد یات اهم یدارا
 تاهمی از دهد، ا زایش و کرده یکرا تحر یوهم یدکه تول  اکتورهایی
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 توانمی عوامل این از که هساتند  مؤثر میوه تولید ازجمله درختان، این
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 در توجهی قابل نقش که عناصر این از یکی .(03) باشدمی میوه تولید

 و عملکرد ا زایش ها،تنش از ناشاای سااو  اثرات کاهش رشااد، تأمین
 و بازارپسااندی انبارداری، دوره طول جمله از محصااول، کیفیت بهبود
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(. 84) باشاادمی جذب قابل نیر گیاهان برای آن از ایعمده بخش اما
ند مان یعوامل یرتحت تأث ،از محلول خاک یاهتوسااط گ یمجذب پتاساا

 سااایر نلظت و خاک دمای تهویه، با ت، ،pH ،خاک یرطوبت یطشاارا

 کو اکتور عنوان به یم(. پتاساا83و  84) گیردمی قرار نذایی عناصاار

 کار به یاهیگ هاییتالکترول یمتنظ و اساامزی هاییت عال ها،یمآنز

 عنصر ین(. ا34است ) اسمزی کنترل برای ضروری عنصری و رودیم

 در شده ساخته مواد انتقال سرعت و هاکلروپالسات   توسانتز،  شادت 

 دهدمی ا زایش ایذخیره هایبا ت به آبکش آوند طریق از را هابرگ

(. 05) بخشااادمی  بهبود را میوه کیفیت و عملکرد دلیل همین به و
 یاریآب یطشاارا در یحت بودند مواجه یمکمبود پتاساا با که یاهانیگ

 کاهش به یشتریب یتاند و حساسداشته کمتری  توسنتزمقدار  مناسب

 بساته شدن  یلدل به کاهش  توسانتز  ینآب نشاان دادند. ا  یلپتانسا 

است   توسنتزی یتظر  به یدنرس یبسات بلکه در اثر آسا  یها نروزنه
 هک اساات این پتاساایمی کودهای هایویژگی مهمترین از یکی(. 88)

 بانی و زراعی محصاااوالت در را کیفی و کمی عملکرد آن، کمبود

 برعکس پتاسیمی کودهای از نیاز از بیش اساتفاده  اما دهدمی کاهش

 در دشواری و اشکال ایجاد) نبوده آورزیان چندان نذایی، عناصر ساایر 

 برابر در را گیاه و شده گیاه لوکس جذب بلکه ،)منیزیم و کلسیم جذب

 یم،ساولفات پتاس دارد کود می نگه سارحال  زنده نیر و زنده هایتنش
 ازیو گوگرد مورد ن یمکننده عناصاار پتاساا ینمهم تام یاز کودها یکی

ود در از گوگرد موج یاه،گ یازمورد ن یمپتاس ینعالوه بر تام واست  یاهگ
فاده و سولفات قابل است نمودهاساتفاده   یزها نیگروارگانیسام کود م ینا

 (.03) دهندیقرار م یشهر یاررا در اخت یاهگ یبرا

 ها،کمپوستورمی خصوص به آلی کودهای مصرف یگرطرف د از

 مورد نذایی مواد از بخشی تامین بر عالوه آلی، ماهیت داشتن دلیل به

 برای خوبی منبع و نموده جلوگیری خاک هایآلودگی از گیاه، نیاز

 بر عالوه تواندمی کمپوست ورمی .شودمی محسوب خاک حاصلخیزی

 ارگانیک نیر کودهای از اسااتفاده مشااکالت گیاهان، عملکرد ا زایش
 آلی ماده داشااتن علت به همچنین(. 55) دهد کاهش را )شاایمیایی(

 باالی نگهداری و جذب قدرت زیاد، تخلخل مانند خصاوصیاتی  حاوی

 آب نگهداری باالی ظر یت ها،آن تدریجی آزادسازی و معدنی عناصار 
 بهبود برای پایدار کشاااورزی در دارد که مناساابی زهکشای و  یهو تهو

(. در کنار 4) شودمی استفاده بانی و زراعی محصوالت کیفیت و رشاد 
 یشا زا یبرا یزن یاریاز جمله آب یگرید یطینقش عوامل مح یه،تغاذ 

ای را در عالم موجود زنده هیچاسااات.  یدهبه اثبات رسااا یوهعملکرد م
امه خود اد یاتکه بدون وجود آب بتواند به ح یاا ات  توان ینم یاات ح

 یلو بدن جانوران را آب تشک یاهیهای گقسمت اعظم اندام یرادهد، ز
سازد که در آن یرا  راهم م یطی، محیاهیهای گدهد. آب در اندامیم

شااده و  عل و  یشااترو عناصاار ب یباتاز ترک یاریتماس بساا یطمح
و  شاااودیم یرترپذامکان یطیمح ینچن یندر ا یوشااایمیاییانفعاالت ب

ردد گیم یاهدر عملکرد گ ییهاخسااارت یجادساابب ا یاهدر گ یتنش آب

 بر سااو  اثرات که خارجی عامل یک عنوان به ها معموالًتنش(. 80)

 دهای نیر رشدی شرایط در گیاه شوندمی سابب  و گذارندمی جا به گیاه
 عوامل ترینمهم از یکی آبی هایتنش شااود،می گفته. گیرد قرار آل

 باشدمی جهان سطح در کشااورزی  محصاوالت  عملکرد دهندهکاهش
 باشد، زاخسارت اسات  ممکن گلدهی دوره در ویژه به آبی تنش(. 01)

 ساابب و داده کاهش را گرده دانه زنیجوانه و ماندن زنده قابلیت زیرا
 تاثیر کم ی،از طر  اما(. 05) شودمی گیاه نمو و رشاد  مسایر  در تأخیر

ها با ا زایش در میزان از میوه یکیفیت در بعضاا  بهبود در آبیاری هم،
 اهیقند، به اثبات رسیده است که با زمان اعمال تنش در مراحل رشد گ

در  ی(. در ارتباط با زمان اعمال تنش آب83و  3، 2دارد ) یمرابطه مستق
 یررساااب ینا یجصاااورت گر ت که نتا یقانگور تحق یدهیوهم یفیتک

 یفیتک یو به طور کل یدیاس ی،قند یاتدر محتو یارینشان داد کم آب
را نشان  یگذاریرتاث یشترینب یوه،رشاد م  ییانگور در مراحل انتها یوهم

 .(35داده است )
ه، کارآ و آگاهان یریتمد یکبه عنوان  یاریاز روش کم آب استفاده 

ال بلکه به دنب یرد،پذیصاااورت نم یاری قط با هدف بهبود راندمان آب
است. اتخاذ  یدهم مصاارف مف سا  یشو ا زا یدمف یرکاهش مصاارف ن 

 یشزاشده و سبب ا  یایشهر یستمس یقسبب توسعه عم یداتتمه ینا
ار ب یناول یروش برا ینشود. ایم یاهگ یبرا یحجم آب قابل دساترس 

آن در شااروع کار کنترل رشااد  یمطرح شااد و هدف اصاال یادر اسااترال
 آبیاری، روش این نتایج جمله از(. 85اضااا ه ساااقه درخت انگور بود )

 عدم با همراه ایروزنه هدایت کاهش و آوندی شاایره نلظت ا زایش
 (.85) است محصول کیفیت و کمیت در کاهش

به  یاهواکنش گ یناست که رابطه ب یمفهوم کاربرد یک یدتول تابع
( را یطشرا یرو ساا  یمختلف )آب، کود، خاک، انرژ یهاعوامل و نهاده

 اهیگ یهانهاده یزاندر م ییراتیاساااس با تغ ین(. بر ا32) کندمی یانب
کرد و به سااطح  یبررساا یاهعملکرد گ یآن را بر رو یراتتوان تاثیم
 .یدعملکرد رس ینهبه

 اسیم،پت سولفاتاثر سطوح مختلف  یحاضر با هدف بررس تحقیق
ابل با و در تق ییکمپوساات( به تنها ی)ورم یو کاربرد کود آل یتنش اب
انجام  رقم ردگلد یلشاال یوهم یفیو ک یت کمصاافا یبر برخ یکدیگر

 شده است. 
 

 هاروش و مواد

و  یبه اعمال تنش آب لیشاال وهیالعمل معکس یمنظور بررساا به
 یبر برخ آنها اثر و میپتاس ساولفات  کمپوسات و  یمختلف ورم ریمقاد

و در  8335-34در سال  یشیآزما وه،یم نیا یفیو ک یکم اتیخصاوص 
 کامل یهابلوک قالب در شیآزما نیا. دیانجام گرد یامزرعه طیشاارا

 تیو اسپل تیدوبار خرد شده )اسپل یهاکرت طرحصورت  به یتصااد  
متر مربع  4555به مساحت  یبان درتکرار،  3و در  ماریت 81پالت( در 
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از توابع  یشااامال یاساااالمده )شااااه ا را( از بخش رودپ یدر روساااتا
دهستان  نی. ادیگرد اجرا درخت 45 یرو بر جمعاً یشاهرساتان ساار   

 33و  درجه 32 ییایجفرا  طولو  ایاز سااطح در متر 18 ارتفاع یدارا
 3/44 و قهیدق 7 و درجه 43 ییایو عرض جغرا  هیثان 5/03 و قهیدق
 دماو متوسااط  متریلیم 7/21متوسااط بارش ماهانه آن منطقه  و هیثان
(. 37باشد )یم درصد 51/34 یگراد و متوسط رطوبت نسبیسانت 0/84

 زانیبوده و م یلوم ینالباً رسااا یبا ت خاک یانتخاب شاااده دارا باغ

 .باشدیم درصد 40/5خاک آن منطقه  یکربن آل
 در یاریآب صااورت به تنش اعمال شااامل شیآزما مورد یمارهایت

 و یاصل عامل عنوان به اهیگ یآب ازین درصد 855 و درصد 45 سطح دو
 عامل عنوان به( لوگرمیک 85 و، 4، صاافر) سااطوح در کمپوسااتیورم
 عامل عنوان به( گرم 555، 055، صفر) میپتاس سولفات سطوح و ی رع
 شده اعمال یمارهایت، 8 جدول. است شده گر ته نظر در  رعی ی رع
 .دهدیم نشان را درختان بر آن ریتاث و خاک بر

 
 ‘ردگلد’رقم  لیشل اعمال شده بر  میکمپوست و سولفات پتاس یمختلف ورم ریو مقاد یآبتنش  یمارهایت -1 جدول

Table 1- Water stress and different rate of vermicompost and potassium sulfate applied on Red gold cul tivar nectarine 

 

 یاصل عامل 
Main factor 

  یفرع عامل

Sub factor 
 فرعی یفرع عامل

Sub-sub factor 

 فیرد

ID 

 یاریآب

Irrigation 
(%) 

 ( کمپوستی)ورم یآل ماده

Organic matter (vermicompost) 
(kg) 

  میپتاس کود

K fertilizer 
(g) 

T1 50% 0 0 
T2 50% 0 200 
T3 50% 0 400 
T4 50% 5 0 
T5 50% 5 200 
T6 50% 5 400 
T7 50% 10 0 
T8 50% 10 200 
T9 50% 10 400 

T10 100% 0 0 
T11 100% 0 200 
T12 100% 0 400 
T13 100% 5 0 
T14 100% 5 200 
T15 100% 5 400 
T16 100% 10 0 
T17 100% 10 200 
T18 100% 10 400 

 
ابتدا از خاک باغ چند نمونه خاک مرکب  پژوهش، نیا انجام جهت

 و جهت هیته متریسانت 25تا  35و  35تا  صفربطور جداگانه از اعماق 
 مرکز یشااناسااخاک شااگاهیبه آزما کرویعناصاار ماکرو و م شاااتیآزما
خاک به روش  میو پتاساا دیگرد ارسااال مازندران یکشاااورز قاتیتحق

 بهشده و خشک شده  یهواده خاک ،(53نرمال ) کی ومیاساتات آمون 
 دینمودن با اسااا ی(، آهاک خااک به روش خنث  00) درومتریا ه روش

( انجام 50به روش گل اشاااباع ) یکیالکتر تی( و هدا33) کیدریکلر
  شد.

 می( و کود سولفات پتاسکمپوست یورم) یآل ماده یمارهایت اعمال
 آن از بعد بال اصااله و شااد انجام زمسااتان  صاال اواخر در خاکبه 
 .گر ت صورت یزنلیب همان ای یهواده اتیعمل

 اتترین یپاشاامحلول وهیم ییخودنما از بعد بهشااتیارد اواسااط از
 یمارهایتهمه  یروز برا 85بر حساب عرف منطقه به  اصله   میپتاسا 
 یآب ازین ابتدا ،یآب تنش اعمال منظور به. شااادانجاام   یشااایآزماا 

بر اساااس آمار و اطالعات  ( Crop evapotranspiration) ETcاهیگ
 با استفاده از یسارشهرستان  رودگاه دشت ناز  یدراز مدت هواشاناس 

 یاریشااده و آب نییتع "کراپ وات"ا زار و نرم "ثیمانت -پنمن"روش 
 قهیدق 81روز، درختان حدود  1ماه آناز و به  اصااله هر  خرداد اواخراز 

 .گر ت صورت( درصد 855) قهیدق 32و ( درصد 45) تریل 45 یبا دب
 آنها یرو ماریت که ینظر مورد درختان محصااول دنیرساا از بعد
در اواخر خردادماه صاااورت گر ته و  وهیم برداشااات ده،یگرد اعماال 

 گوشاات وزن و سیکول توسااط وهیو قطر م ارتفاع وه،یم وزن عملکرد،
 به یبعد شاااتیآزما انجام یبرا هاوهیم و نموده یریگاندازه را هاآن
جامد  مواد ،متر( pHبا )دسااتگاه  pH، یریگاندازه جهت شااگاهیآزما

 روش)به  قنادکل  و( ATCمادل:  )( یکتومترامحلول )باه روش ر ر 
 زین هابرگ نمونه محصول یینها برداشت از بعد و دیگرد ارسال( آرنون

 نشاایام لمیبا دسااتگاه   میپتاساا یریگاندازه جهت شااگاهیآزما به
 لیکلرو  و( AE-SFP 401)مدل:   تومتر( میاسپکترومتر )به روش  ل
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 .شد ارسال( SPAD502 مدل: )( سنجلی)با کلرو 
 

 موجود ییغذا عناصر زانیم و یکم اتیخصوص نییتع

 وه،یوزن گوشت م یوه،عملکرد کل م یکم یاتخصاوصا   ییندر تع
د و شاادن یریگاندازه یستوسااط کول یوهتوسااط ترازو، ارتفاع و قطر م

 :یدگرد یینتع یرز تمورد استفاده به صور ییعناصر نذا یزانم
 

 به روش فلیم فتومتر یمپتاس یریگاندازه

 یقها در عصااره حاصال از هضاام بطر  پتاسایم نمونه  گیریاندازه 
همانند  سفر صورت گر ت. از این  HClسوزاندن خشک و استفاده از 

ده رسان لیتریلیم 45به حجم  لیتریلیم 4های نمونه گیاه مقدار عصااره 
 یشاانام یمشاادند( سااپس با دسااتگاه  ل  یقبار رق 85ها شااد )نمونه

محاسبه  و گیریاندازه یر رمول ز یق تومتر( و از طر یماسپکترومتر ) ل
 .شدند

%K= (a-b)×100×d/w×d.m×v 
 

 کل قند گیریاندازه 

  3 با شااده تغلیظ عصاااره لیتریلیم 0/5 کل قند گیریاندازه برای
 گرم آب حمام در دقیقه 05 مدت به و مخلوط آنترون معرف لیترمیلی

 از یک هر نور جذب میزان .گر ت قرار گرادسانتی درجه 855 دمای با

 .شد گیرینانومتر اندازه 205 موج طول در شادن  سارد  از پس هانمونه
 ساااخته مختلف هاینلظت در گلوکز از اسااتفاده با اسااتاندارد منحنی

 در .شودمی گر ته نظر در شااهد  عنوان به گلوکز  اقد نمونه. شاود می

 (.34) آیدمی بدست بیان میکروگرم صورت به آن مقدار نهایت

 

  pH زانیم نییتع

pH با قرار دادن الکترود  میطور مسااتق بهpH وهیمتر درون آب م 
 شد.  یریگاندازه لیشل

 

 حل قابل جامد مواد زانیم نییتع

 رانیا یمطابق استاندارد مل حل، قابل جامد مواد یریگاندازه یبرا 
 نی. روش کار به ادیصاف شده استفاده گرد وهی( از آب م0214)شماره 

 کی و برداشتهصاف شده را  وهیاز آب م یسا یسا  85 ،صاورت بودکه 
 نشان دساتگاه  که را یعدد و داده قرار ر رکتومتر یرو را آن از قطره

درجه حرارت  دیبا . در هنگام خواندن عدد،میکنیم ادداشااتی دهد،یم
ر ب دیصورت اعداد با نیا ریباشد و در ن گرادیدرجه ساانت  05 وهیآب م

 (.82) گردند حیتصح گرادیدرجه سانت 05اساس 
 

 برگ لیکلروف یریگهانداز

 مترلیکلرو اساااتفاده دساااتگاه  باها، گیری از میوهبعد از نمونه 

گ با بر یلکلرو  ینساااب یمحتو یا ینگیشاااخس ساابز   گیریاندازه

 ,SPAD-502,Konica Minolta) سنجکلرو یلاساتفاده از دستگاه  

Japan ،)برگ کامل و  85که از هر درخت تعداد  ایگونه به. شد انجام
 قرائت و ثبت شد. ینگیسالم انتخاب و شاخس سبز

 MSTATC یا زارهانرم یلهیوس به شیآزما از حاصل یهاداده

ver.1.2 , SPSS ver.16 , Excel 2010 نیانگیو م انسیوار هیتجز 
 4دانکن در سااطح احتمال  یادامنه چند آزمون یلهیوساا به هاداده

 . شدند سهیمقا درصد
 

 بحث و نتایج

 یمکان یتمختلف خااک با توجه به موقع  یهاا عمق یبررسااا از 
حاصاال شااد که خاک در  یجهنت ینبود ا یابه در یکطرح که نزد ینزم
 یهایهدر ال ییراتتر بوده و بخش اعظم تغ یلوم یساااطح یهایهال

 یمکنیم پیشرویبه سمت اعماق  یشاروی خاک رخ داده و با پ ی وقان
 شود. یبا ت خاک کمتر م ییراتتغ

 

 میوه طول

دهد تنها کاربرد ساااطوح مختلف ینشاااان م یانسوار یزآنال نتایج
 و( p<0/01) داشاات دارمعنی اختالف میوه طولبر  یمسااولفات پتاساا

 فاختال میوه طول بر آنها برهمکنش و بررسای  مورد  اکتورهای دیگر
حاصل از عدم مصرف  یج(. نتا3)جدول  ((p>0/05 نداشت داریمعنی

متر یلیم 52/51 یزانبه م یوهنشااان داد که طول م یمسااولفات پتاساا
 باالترین در نیز( متریلیم 72/40) یوهم طول یزانم یشااترین. بیدرساا

 هر درخت مشاهده شد. یگرم برا 555 یممصرف سولفات پتاس ساطح 
 یندر ا مپتاساای سااولفاتبه  یاهگ پاساا  یجنتا گفت توانمی بنابراین

 یم،اسپت سولفات مصرف یزانم یناز آن است که باالتر یپژوهش، حاک
 تاسیمپ سولفات متوسط مصرف تیمارشاهد و  یماردرصاد نسبت به ت  1
باا توجه به   و هداد یشا زا را میوه طولهر درخات(   یگرم برا 055)

. (8 )شااکلدار شااد یاختالف معن یندرخت ا یبر رو یوهم یادحجم ز
 بیشترین سلولی تقسیم موقع در تواندمی میوه اندازه در ا زایشی اثر
 کامالً هنوز مرحله این در آن اثر مکانیساام ولی باشاد،  داشااته را اثر

 شار  یشدر ا زا یمگفت پتاسا  توانمی (.02) اسات  یسات مشاخس ن 
و  83، 7ال مواد در آوند آبکش نقش دارد )جاذب آب و انتق  یاسااامز

وزن خشک برگ، باعث ا زایش وزن و درصد  8 – 7/5(. محدودة 31
 رویشی رشد ا زایش طریق از پتاسیم سولفاتشود اندازة میااااااوه می

 طریق این از و شااودمی  توساانتز ا زایش باعث ها،برگ و هاشاااخه

 ارتقا را میوه کیفیت و کمیت و دهدمی ا زایش را گیریکربن  رایند

 شاایره انتقال در مهمی نقش پتاساایم گفت توانیم ینبنابرا دهدمی
 آبکش آوند انتقاالت شاادن مختل .دکنمی بازی آبکش آوند پرورده

 در محلول قندهای تجمع به اساات ممکن پتاساایم کمبود تحت
 . شود منجر هابرگ
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 413     ...يبرخ بر میپتاس سولفاتكمپوست و  يمختلف ورم ریو مقاد يآب تنش اثرات يبررسجانعلي نژاد و همکاران، 

 
 ممکن دلیل است ممکن کربوهیدرات متابولیسم در اختالل این

 شاادبا پتاساایم کمبود شاارایط تحت مرکبات میوه اندازهکاهش  برای
 ییفو ک یآن باعث کاهش کم یاساس مقدار ناکا  ینا بر. (05 و 84)

 یمپتاسااا یکه در آن به مقدار کا  ییهاو در خاک گرددمیمحصااول  
ر در خط یاهرشااد و نمو گ یتقابل اساتفاده وجود نداشاته باشااد، وضاع   

نامساعد آب و  یطنخواهد توانسات در مقابل شرا  یاهخواهد بود چون گ
 مصااارف با که حالی در. کند مقاومت محیطی هاای تنشو  ییهوا

 ولط دارمعنی ا زایش باعث خاک آزمون مبنای بر پتاساایم سااولفات
 یلو و کلر محلول جامد مواد برگ، یمپتاس عملکرد، میوه، گوشت میوه،

 . یدبا شاهد گرد یسهدر مقا
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 ‘ردگلد’شلیل رقم  یوهم طول یزانبر م یمسولفات پتاسمختلف  سطوح اثر -1 شکل

Figure 1- The effect of potassium sulphate levels on the fruit length of nectarine cv. ‘Redgold’      
 

 میوه وزن

دهد کاربرد سطوح مختلف سولفات ینشاان م  یانسوار یزآنال نتایج
که  ییآنجا از. (p<0.01داشت )دار یاختالف معن یوهم وزنبر  یمپتاسا 

 یوهم فیتیحداقل حفظ ک یا یفیتارتقاا  ک  باه  یفیات باا ک  یوهم یاد تول
در روند  روش و جذب اعتماد  ییبسزا تاثیرامر  ینداشاته و ا  بساتگی 
 یردهد که مقادینشااان م یجدارد، نتا یسااودآور یتو در نها یمشااتر

 مترینککه یطورگذار بود، بیرتاث یوهوزن م یزانبر م یمسااولفات پتاساا
و  گرم 14/58به مقدار  یمعدم مصارف پتاس  یماردر ت میوهوزن  یزانم

هر درخت  یگرم برا 555 یمساولفات پتاسا   یماردر ت یوهحداکثر وزن م
 (. 0 )شکل گرم بدست آمد 78/40به مقدار 

 اثر روی بر همکاران و بومان، 8337 سال در که مشابهی مطالعه در
انجام   روت گریپ میوه وزن بر پتاسیم نیترات کود مختلف هاینلظت
کود  یدوز مصر  یننشان داد که باالتر یقحاصل از تحق یجنتا یز،شد ن
. یدگرد یوهوزن م یدرصد 5/88 یشسبب ا زا یشدر آزما یمپتاس
 ا زایش در تاثیرگذار و مهم عناصر از یکی پتاسیم گفت توانمی ینبنابرا
 (.1) باشدمی میوه وزن آن طبع به و اندازه

 

  یوهم عملکرد

 یورم مختلف سااطوح کاربرد دهدمینشااان  یانسوار یزآنال نتایج
 داشت ردا معنی اختالف میوه عملکرد بر پتاسیم سولفات و کمپوسات 

(p<0/01 ) ورمی کااه رسااادیباه نظر م  یقتحق یندر ا .(3 )جادول 
 همچنین و خاک  یزیکی و شیمیایی شارایط  تغییر دلیل به کمپوسات 

 یکیف بهبود باعث نذایی مواد  راهمی و آب نگهداری و قدرت ا زایش
 باعث کمپوساات ورمی بودن  راهم. شااد شاالیل در عملکرد ا زایش و

 به شااد شاااهد تیمار به نساابت آب مصاارف کاهش و عملکرد ا زایش
ت کمپوس یعدم مصرف ورم یمارعملکرد در ت یزانم ینکه کمتریطور

 وهیعملکرد م یزانم یشاااترینهر درخت( و ب یبه ازا یلوگرمک 55/58)
و  33/41) یبترتبه یلوگرمک 85و  4 کمپوساات ورمی یمارت به مربوط

 دالیل به بنا(. 3 هر درخت( بود )شاااکل یباه ازا  یلوگرمک 28/25

 ورمی که هاییخاک در گیاهان یریشااه گسااترش و رشااد مذکور،
 تحت تواندمی گیاه .یابدمی ا زایش باشااند، کرده دریا ت کمپوساات

 خاک در کمپوساات ورمی که شاایمیایی و  یزیکی مناسااب شاارایط
 نماید جذب را نذایی عناصاار و کرده رشااد خوبی به کندمی ایجاد

 تبادل ظر یت ا زایش موجب کمپوسااات ورمی کود کاربرد (.35)
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 توسااط آنها جذب قابلیت و خاک نذایی مواد ا زایش خاک، کاتیونی
 هوموس آلی، یماده مقدار ا زایش نیتروژنی، تعادل ا زایش و گیاه

 تواندمی طریق این از و گرددمی هاخاکدانه گیریشااکل و خاک

 بخشااد بهبود را خاک ساااختار و ا زایش را خاک  رج و خلل میزان
(5). 
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Figure 2- The effect of potassium sulphate levels on fruit weight of nectarine cv. ‘Redgold  ’ 

 
ساااطوح  یشها نشاااان داده که با ا زاداده آنالیزحاصااال از  یجنتا

از  کییبعنوان  یمکرد. پتاسااا یداپ یشعملکرد ا زا یمساااولفات پتاسااا
درختان دارد.  یعملکرد و بارده یشدر ا زا یعناصاار ماکرو نقش مهم

هر  یبه ازا یلوگرمک 33/28) یوهعملکرد م یزانم ینکه باالتریبه طور
هر  یگرم به ازا 555) یممصرف سولفات پتاس تیمار به مربوطدرخت( 

 یزانم ینمتررا نساابت به ک یدرصااد 33/07 یشدرخت( بوده که ا زا
مصارف کود سولفات   یزانشااهد بوده و م  یمارمربوط به ت کهعملکرد 

 )شااکل هر درخت( بود را نشااان داد یبه ازا کیلوگرم 82/55) یمپتاساا
 رایب پتاساایم به زیادی نساابتا نیاز شاالیل جمله از میوه درختان(. 5

 خوریتازه مصاارف برای بویژه کیفیت بهبود و عملکرد به یابیدساات
 جذب کارایی بودن پایین و نذایی عناصر ناکا ی عرضه و تامین.دارند

 ییفبودن عملکرد در واحد سطح و ا ت ک یینپا یاز عوامل اصال  هاآن
باال،  pHاز جمله  یو خاک یطیمح یطشرا یمحصوالت است و در برخ

 ینمتا یاریبود آب آب یشب یاآهک  راوان، متراکم بودن خاک، کمبود 
 یمپتاس(. 58) کندمیمحدود  یشهرا توسط ر ییو عرضاه عناصار نذا  

 باز یاهی،گ زندة هایآماس سلول  شار حفظ و اسامزی  یمتنظ در
 و  توساانتز و تعرق کنترل ساالول و نمو ها،روزنه شاادن بسااته و

 تقلیل باعث پتاس کمبود(. 08) ددار یدیکل نقش یمیهای آنزیت عال
 اه،یو نلظت مناسب آن در گ گرددمی اکسیژن شدن آزاد و گیریکربن

 هیو تخل ییدر آوند آبکش، انتقال مواد نذا یریباارگ  یشساااباب ا زا 
 یشسبب ا زا یقطر ینو بد شاود ی( میوهسااکاروز در محل مخزن )م 

 یراثبه ت تواندمی یوهم یفیتعملکرد و ک بهبود( و 84) شاود یعملکرد م
 اهییگ یه هاکنند یمسااانتز تنظ یاو  هاکربوهیدراتدر ورود  یمپتاساا 

 جوان نسبت داده شود.  یهایوهدرون م
 

 برگ پتاسیم

 ولفاتس مختلف سطوح کاربرد دهدمینشاان   یانسوار یزآنال نتایج
کمپوسااات  یکااربرد ساااطوح ورم  ین( و همچنp<0/01) پتااسااایم 

(p<0/05بر پتاسااا )آنالیز (.3)جدول  داشااات داریعنیبرگ اثر م یم 
 ینلظت ورم یشبرگ نشان داد که با ا زا یممربوط به پتاسا  یهاداده

. مقدار آن به یا ت یشموجود در برگ ا زا یمپتاساا یزانکمپوساات م
 ا زایش (.4 شااکل) بدساات آمد درصااد 50/0و  15/8و  34/8 یبترت

 مناسب یط راهم شاادن شاارا یلتوان، احتماال، به دلیپتاس برگ را م
و هر د ینکهکمپوسات در بستر دانست. با ا  یرشاد به خاطر وجود ورم 

ما اند اکالس قرار گر ته یکدر  یلوگرمک 85و  4کمپوست  یورم یمارت
 را نشان دادند. یرینسبت به شاهد اختالف چشمگ
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Figure 3- The effect of potassium sulphate levels on yield of nectarine cv. ‘Redgold’   
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Figure 4-The effect of vermicompost levels on yield of nectarine cv. ‘Redgold’   
 

در  ییجودرصد صرف 45کمپوسات با   یورم یلوک 4 یمارت بنابراین
 4 کاهشمنجر به  یلوگرمک 85 یمارکمپوست نسبت به ت یمصرف ورم

 یزانکاهش در م ین( که ا2 شاااکل) یاد پتااس برگ گرد  یدرصاااد
 ینکه مهم تر یوهو قند م یدیته، اساااTSSارتفااع،   یزانعملکرد، در م

لت نبود و ع یرگذارهسااتند تاث یوهم یرسااانبرداشاات و بازار یها اکتور
ر مرتبط کمپوست بست ینرمال بودن ورم یزانبا م یستیمسئله را با ینا

 یمگرم سولفات پتاس 555و  055 ،5 سطح 3حاصال از   نتایجدانسات.  
گرم سولفات  555 یماربرگ در ت یمسدرصد پتا یشتریننشاان داد که ب 

 عدم یمارنسبت به تاختالف  درصد 33هر درخت( با  ی)به ازا یمپتاسا 

را به  درصد 57/0 یزانمقدار پتاس برگ به م یشترینب ،پتاسیم مصرف
 ینبعنوان کمتر یمعدم مصاارف پتاساا  یمارخود اختصاااص داد و در ت

 یزانبه م یمگرم سااولفات پتاساا  055 یماردرصااد و در ت 31/8 یزانم
اساات که  یتنکته حائز اهم ینا (.4 )شااکل درصااد بدساات آمد 77/8
 کیلوگرم 4کمپوساات  ینساابت به ورم کیلوگرم 85کمپوساات  یورم

 علت بدین ا زایش این ید،برگ گرد پتاس درصاااد 4 ا زایشباعث 
 پتاسیم جمله از عناصر از مقادیری حاوی کمپوست ورمی که اسات 

 آزاد باعث اساات، منفی بار دارای خود سااطح در چون و باشاادمی
 آن نگهداری ظر یت و شودمی خاک در شده تثبیت پتاسایم  شادن 
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 توسااط پتاساایم جذب ا زایش باعث نتیجه در و دهدمی ا زایش را
 رشااد درا زایش مثبتی تأثیر پتاساایم(. 3) شااودمی گیاه هایریشااه

 و هاشاااخه رشااد ا زایش طریق از و دارد عملکرد بهبود و رویشاای
 و عملکرد و شااودمی  توساانتز مؤثر سااطح ا زایش باعث هابرگ

 در عنصاار ترینمهم همچنین پتاساایم. دهدمی ارتقا را میوه کیفیت
 شاادن بسااته و باز کنترل طریق از و اساات برگ ایروزنه  عالیت

 تأثیر پتاساایم(. 35) دارد نقش تبخیر و تنفس میزان در هاروزنه
 از ولی ندارد رابیسااکوکربوکساایالز  آنزیم  عالیت روی مسااتقیمی

 اکسید دی تثبیت کربوکسیالسیون، هایآنزیم سانتز  ا زایش طریق

 یمپتاس (. کود5) شودمی  توسنتز ا زایش موجب و تحریک را کربن
 اندازه تا برگ سطح توساعه  و خشاک  ماده یدتول یشا زا بر عالوه

 تنش یطشاارا تحت یاهیگ هایبا ت در آب نگهداری باعث یادیز
 رد پتاسیم کمبود دچار هایمیوه گیری رنگ  رآیند(. 83) دگردیم آب

 تاسیمپ درصد با هایمیوه به نسبت و شودمی انجام تاخیر با بلوغ زمان
 یزانم ا زایش با پژوهش این در رسندمی نظر به تر پریده رنگ نرمال،

پتاس برگ درختان نساابت به شاااهد ساابب  یزانم یمسااولفات پتاساا
  توسنتز بر گوناگون ساطوح  در . پتاسایم یدگرد یریچشامگ  یشا زا

 به محیط بیرون پتاساایم نلظت ا زایش .گذاردمی اثر عالی گیاهان

 در سیتوپالسم آن نلظت حدود در میزانی به یعنی موالر،میلی 855
 و دهدا زایش می برابر سه تا را گازکربنیک تثبیت سالم، هایسلول

داشااتن  نگه سااالم برای پتاساایم بودن ضااروری بر دلیلی این
 هاروزنه حرکت در پتاسایم  همچنین هاسات. آن نقش و پالساتیدها 

 جذب باعث روزنه هایسلول در پتاسایم  نلظت نقش دارد. ا زایش
  شااار ا زایش آن همراه به و شااده پیرامون هایاز ساالول آب

 و شودمی منجر هاروزنه شدن باز به روزنه، هایتورژساانس سالول  
 (.38شود )می بیشتر  توسنتز و شده انجام گازی بیشتر تبادالت

 

 :Total soluble solids) (TSS جامد محلول مواد

 یناز ب دهدمی نشااان واریانس آنالیز نتایج( 8 )جدول به توجه با
 میزان بر یمکاربرد سطوح مختلف سولفات پتاس اعمال شده، یمارهایت

نشان داد  یج. نتا(p<0/01) داشات  دارمعنی اختالفمواد جامد محلول 
هر  یگرم برا 555درصاااد مواد جامد محلول درساااطح  میانگینکاه  

 یزاندرصد بود. حداقل م 2/3نسبت به شاهد  یمدرخت ساولفات پتاسا  
TDS شاااهد )عدم اسااتفاده از پتاس( به   یمار)مواد جامد محلول( در ت

 ینا یمپتاس سولفاتبه دست آمد. با مصرف سطوح  درصد 51/1 یزانم
 یماارهااای کاه در ت  یبطور یاا ات   یشا زا یداریباه طور معن  یزانم

 یبهر درخت مقدار آن به ترت یگرم برا 555و  055 مپتاساا سااولفات
 یفیک یاتخصوص ین(. بارزتر7 شکلبه دست آمد ) درصاد  2/3و  1/1

نشان داده  7که در شااکل  یطعم و مزه آن اسات. همان طور  یلشال 
 زانیدر م یشا زا یم،مصارف سولفات پتاس  یزاندر م یششاده، با ا زا 

 یه روظخواهد داشاات که بطور قابل مالح یمواد جامد محلول را در پ
 دارند. یرتاث یوهطعم و مزه م
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Figure 5- The effect of potassium sulphate levels on potassium level of nectarine leaf cv. ‘Redgold’   
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Figure 6- The effect of vermicompost levels on potassium content of nectarine leaf cv. ‘Redgold’   
 

 فیتکیبر  یممسااتق یرتاث یلشاال یوههم زمان برداشاات م یاز طر 
 سبب پتاسیم کوددهیو عرضه به بازار را دارد.  یوهپس از برداشات م 

 میزان پتاساایم کود ا زایش با و شااد ساایب میوه اساایدیته ا زایش

 با مطالعه یک نتایج در(. 30) یا ت ا زایش خطی طور به اساایدیته
 کیفی و کمی هایویژگی بر پتاسیم سولفات و تو وردی اثر بررسای 

 ا زایش ساابب پتاساایم برگی تغذیه که داد نشااان نا ی پرتقال میوه
 قابل اساایدیته به محلول جامد مواد نساابت کاهش و اساایدیته

مواد جامد محلول  یزانم یارپژوهش از مع یندر ا .است شده تیتراسیون
و شااخس برداشات اساتفاده شده و سپس     یفیتبه عنوان شااخس ک 

ورد مطالعه م یلشل یوهم یمیاییش یزیکوو صفت   ینقش آن در انبارمان
 مواد انمیز بر داریمعنی تاثیر پتاساایم سااولفات همچنینقرار گر ت. 

ورت به ص یم. پتاسداشت شاهد با مقایسه در شالیل  میوه محلول جامد
شاااامل مواد جامد محلول موثر  یفیصااافات ک یشدر ا زا یداریمعن

 (. 87باشد )یم
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Figure 7- The effect of potassium sulphate levels on total soluble solids of nectarine fruits cv. ‘Redgold’ 
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 برگ  کلروفیل

تنها کاربرد ساااطوح مختلف  دهدمینشاااان  یانسوار یزآنال نتایج
 (.p<0/01) داشت دارمعنیبرگ اختالف  کلرو یلبر  یمساولفات پتاس 

رگ ب یلمربوط به صاافت کلرو  یهاداده یانگینم یسااهمقا .(3)جدول 
گرم  055 یماربرگ در ت یل اکتور کلرو  یزاننشاااان داد که حداکثر م

گرم در گرم بدست آمد میلی 38/55 یزانهر درخت به م یبرا یمپتاسا 
و مقدار آن  یدگرد هشاااهد مشاااهد  یماردر ت یلمقدار کلرو  ینو کمتر

 محتوای در کاهش(. 1 شااکل) آمد بدساات گرم در گرممیلی 53/50
 و هاکلرو یل کاتابولیسم ا زایش دلیل به زیاد احتمال به هاکلرو یل
 خود نیز  رایند این که باشاادمی  توساانتزی هایرنگدانه تخریب

 تخریب و کلرو یل ساانتز جهت الزم عوامل نبودن  راهم نتیجة
 اصاالی منبع ها(. برگ8) باشاادمی تنش شاارایط در آن ساااختمان

 به هاآن  عالیت مقدار و هسااتند کربن اکسااید دی و تثبیت تجمع

 ا زایش دلیل به گیاه نیاز که آنجایی از بسااتگی دارد.  گیاه نیاز

 را بیشااتری کلرو یل میزان نیز هابرگ ا زایش یا ته زایشاای بخش

 یا  توسنتز سارعت . دکننمی تولید بیشاتر کربوهیدرات  سانتز  جهت

 برگ سطح ا زایش با و بوده پایین جوان هایدر برگ  توسنتز نرخ

 سااولفات مصاارف با کلرو یل، نلظت یشا زا (.58یابد )می ا زایش
 تیمارهای. (81) اساات شااده اثبات محققین توسااط قبالً پتاساایم،
 در پتاساایم که عمومی نقش دلیل به احتماالً نیز پتاساایم مصاارف

 آماس حفظ نیز و گیاهی هایبا ت در الکتریکی بار تعادل برقراری
بر  بررسی یک(. در 07) شودمی گیاه رشاد  بهبود باعث دارد، سالولی 

 ا زایش ازطریق تواندمی پتاساایم که داد نشااان نتایج یاسااو یرو
 هدایت برگ، ساااطح کلرو یل، میزان  توسااانتزی، هایرنگیزه

 باعث  توسنتز، از حاصل مواد انتقال و  توسانتزی   عالیت ای،روزنه
 (.38) شود خشک ماده عملکرد ا زایش
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Figure 8- The effect of potassium sulphate on leaf chlorophyll content of nectarine cv. ‘Redgold’ 
 

 یوهقند ممحتوی 

ل متقاب اثرات دادنشااان  یانسوار یزآنال یج( نتا3توجه به )جدول  با
و  میو ساااولفات پتاسااا یاریاثر متقابل آب ،کمپوسااات یو ورم یاریآب

 قند ویمحت بر یمکمپوسات و سولفات پتاس  یاثر متقابل ورم ینهمچن
کاه تحات اثرات    یبطور (.p<0.05) داشااات دارمعنی اختالف میوه

قند  محتوی ینمشاهده شد که کمتر کمپوسات  ورمیو  یاریمتقابل آب
 اب یلوگرمک 85 کمپوساات ورمیو  درصااد855 یاریدر سااطوح آب یوهم
 یاریدر سااطوح آب یوهقند م درصااد یزانم یشااترینو ب 13/75 یانگینم

بدساات  22/887 یزانبه م یلوگرمک 85 کمپوساات ورمیدرصااد و  45

اهده مش یمپتاس ساولفات و  یاری(. تحت اثرات متقابل آب3 شاکل ) آمد
 یمو پتاس درصد 855 یاریدر سطوح آب یوهقند م یزانشاد که حداقل م 

 855 یاریو ساااطوح آب 22/77 یزانهر درخات  به م  یگرم برا 555
ت آمد. بدس 33/73 یزانهر درخت به م یگرم برا 055 یمو پتاس درصد
 ارییدر سطوح آب یوهقند م یزاننشاان داد که حداکثر م  یجنتا ینهمچن
( 85 شکلبدست آمد ) 33/857 یزانشاهد به م یمو پتاس درصاد  855

 یردرصد و مقاد 45 یاریساطوح آب  یها یماربا ت یمارت ینکه ا یدر حال
 دارمعنی اختالف( درخت هر برای گرم 555 ،055)شاااهد،  یمپتاساا
ند ق یزاننشااان داد که حداکثر م یجنتا ین. همچناساات نداشااته آماری
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 74/845 یزانشاهد به م یمو پتاس یلوگرمک 4 یدر سطوح ماده آل یوهم
 .(88)شکل  گردید دارمعنی آن آماری تالفبه دست آمد و اخ یلوگرمک
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Figure 9- The interaction effect of irrigation ×vermicompost on fruit sugar content of nectarine cv. ‘Redgold’ 
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Figure 10- The interaction effects of Irrigation ×Potassium sulphate on fruit sugar content of nectarine cv. ‘Redgold’ 
 



 1400 پاییز، 3، شماره 35)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     423

 
 

 ‘ردگلد’شلیل رقم  میوه قند محتوی بر پتاسیم سولفات × کمپوست ورمی برهمکنش اثر -11 شکل
Figure 11- The interaction effects of vermicompost ×Potassium sulphate on fruit sugar content of nectarine cv. ‘Redgold’ 

 

 کل دقن میزان ا زایش باعث آبی تنش یا آبیاری کم کلی بطور
 ینگهدار ظر یتباشااد  یشاتر کمپوسات خاک ب  ی. هرچه ورمگرددمی

ه ک یاساات در صورت یشااتربخاک  یو معدن یآب در کمپلکس مواد آل
درصد  04تا  05 یابد یشدرصد ا زا یککمپوسات خاک   یورم یزانم

به خاک،  یکاهش مصااارف آب به وجود خواهد آمد. با ا زودن مواد آل
 یهایوهکه می. بطوریابدیم یشآب در خااک ا زا  ینگهادار  یات ظر 

کمپوست  یورم یلوگرمک 85و  یاریآب درصاد  855تحت اثرات متقابل 
گرم یلوک 85و  یاریدرصد آب 45 یماربا ت مقایسهقند را در  یزانحداقل م

ه است ک یتنکته حائز اهم ینکمپوسات به خود اختصاص داد. ا  یورم
 یندبرابر وزن خود آب جذب نما 2 یال 0کمپوساات قادر هسااتند  یورم

 دنآم پایین باعث پتاسیم مصارف  که اسات  شاده  معلوم اکنون(. 07)
 در ییرتغ .گرددمی گیاهی خشک ماده واحد هر تولید برای آب مصرف
 تنش که اساات آن دهنده نشااان گیاهان در هاکربوهیدرات میزان

 که طوری به دارد، گیاهان در هاکربوهیدرات میزان بر مهمی تاثیر
 به مرکااب هااایکربوهیاادرات کاه  شاااودمی بااعاث   آب تنش

 قندهای به نشاسته تبدیل یعنی شوند تجزیه ساده هایکربوهیدرات
 بر دلیل تواندمی این شااد، خواهد تسااریع شاارایط این تحت ساااده

 به نساابت تنش تحت درختان میوه در کل قند محتوی ا زایش

 اسمزی تنظیم باعث هاکربوهیدرات تجمع (. اصوال03ً) باشد شااهد 
 در هاسالول  آماس نگهداری ساابب عمل این با شااود،می هاسالول 

 آب تنش به پاسااا  نوع یک حقیقات  در .گرددمی آب کمبود

 .(2) شودمی محسوب
 

 گیرینتیجه

 کردن کاربردی نحوه گر ته، قرار نظر مد پژوهش این در که آنچه
 جوییر هص و میوه کیفیت حفظ در کمپوست ورمی و پتاسیم ساولفات 

 بر پژوهش این که آنجایی از. باشدمی تنش شرایط در آب مصارف  در
 یوهم تا گل بین  اصااله که بهاره رس پیش ارقام شاالیل درختان روی
 اقلیم به توجه با و گردید، اجرا باشااادمی ماه چهار از کمتر کامل

. گشت مرتفع بهار و زمستان در درختان این آبی نیاز بیشترین مازندران
 هک نشد مشاهده آبیاری تیمارهای بین داریمعنی اختالف سال این در

 درش مرحله در که باشاد  تنش انجام زمان به مربوط تواندمی آن دلیل
 میوه دوره این در است هساته  شادن  ساخت  دوره این در و بوده میوه
 شاااهدهم نباید عملکرد نظر از اختال ی بنابراین ندارد  راوانی ابی نیاز
 به کمپوست ورمی کاربرد داد نشان تحقیق این نتایج مجموع در. شود

 ردمور صاافات بهبود در موثری و مفید نقش پتاساایم سااولفات همراه
 کود همراهی رساادمی نظر به. داشاات گلد رد رقم شاالیل در مطالعه

 گیاه یدسترس قابلیت باعث کمپوست ورمی همراه به پتاسیم ساولفات 
 عملکرد ا زایش و رشااد ا زایش موجب نهایت در و نذایی عناصاار به

 . شودمی گیاه
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Introduction: Environmental stresses are the most important factors that reduce agricultural yield all over the 

world. The water stress especially in flowering damages yield and yield quality, however, some studies showed 
that sometimes it does not have any harmful effect on yield. For instance, some studies approved that deficit 
irrigation improves sugar content and then fruit quality. Therefore, in order to evaluate the effects of potassium 
sulfate, vermicompost and water stress on yield and quality of four years old nectarine (CV Red gold), an 
experimental study was carried out on a garden which covers 5000 m2 in Eslamdeh (Sari) during 2015 to 2016.  

Materials and Methods: A split-split plot experiment based on complete randomized block design (RCBD) 
with 18 treatments in three replications (totally 54 treatments (trees)) was used in this study. Some complex soil 
samples were gathered individually from 0-30 and 30-60 cm to determine macro and micro fertilizer demand and 
were analyzed to determine physicochemical characteristics. Two levels of tree water requirement (50% and 
100%) as the main plot, vermicompost in three levels (0, 5 and 10 kg per tree) as subplot, and three levels of 
potassium sulfate, (0, 200 and 400 g per tree) as sub-sub plothad been applied. The rest fertilizer demand was 
recommended based on soil analysis. vermicompost, potassium sulfate and other essential fertilizers were applied 
in late winter and then aeration or digging was carried out. The fruit was picked after ripening and was weighed. 
Diameter, height and mass weight were measured. Soluble solids, the total sugar content of fruit was measured 
based on pH-meter, refractometer and Arnon methods. Potassium and chlorophyll were measured by flame 
photometer and chlorophyll meter. 

Results and Discussion: The results showed that the effects of different levels of applied treatments were not 
significant on fruit pH. In addition, effects of different levels of potassium sulfate on TSS, leaf chlorophyll, 
potassium sulfate levels of leaf, fruit weight and yield, fruit height, and flesh weight, single fruit weight were all 
significant at 1 % level. The results also showed that levels of vermicompost on K level of leaf and fruit yield was 
significant at 1% level, and on fruit weight at 5% level. Effects of other treatments were not significant on other 
studied traits. Results of mean comparison showed that fruit crop was increased with an increase in vermicompost 
application. The minimum yield (41.44 kg/fruit) obtained from control and application of 10 and 20 kg/h 
vermicompost resulted in 58.33 and 60.61 kg/h, respectively. Application of potassium sulfate also showed to be 
effective on fruit yield. The minimum yield obtained from control, applying 200, 400 g of potassium sulfate, 
resulted in 54.89 and 61.33 kg/tree. Furthermore, potassium sulfate levels resulted in TSS enhancement. The 
minimum obtained from control plot (8.083) and maximum obtained from 8.864 and 9.612 with applying 200, 400 
g of potassium sulfate, respectively. Potassium application also resulted in fruit level volume. The minimum level 
observed at control plot (116.2), applying 200, 400 g of potassium sulfate, resulted in 131.5 and 141.3 kg/tree. The 
interaction effects of different levels of potassium sulfate, vermicompost and irrigation showed that maximum 
fruit yield obtained from 400 g/K, 10 kg of vermicompost and applying 100% tree water requirement with yield 
of 70.66 g which was not statistically different with triple interaction of 400 g/K, 10 kg of vermicompost and 
applying 50% of tree water requirement. 

Conclusion: In the current research, the effects of the use of potassium sulfate and vermicompost on 
maintaining plant balance and fruit quality and also decreasing water use in stress conditions were studied. Results 
showed that the use of potassium sulfate along with vermicomposts had a significant effect of improving 
morphological and physiological characteristics of nectarine. Furthermore, they increased nutrition availability for 
the crop and then increased yield and fruit quality. The following conclusion to be drawn is that fruit was increased 
with an increase in vermicompost application. Application of potassium sulfate also showed to be effective on 
fruit yield and TSS enhancement. The interaction effects of different levels of potassium sulfate, vermicompost 
and irrigation showed that maximum fruit yield obtained from 400 g/K, 10 kg of organic matter and applying 
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100% tree water requirement with yield of 70.66 g which was not statistically different with triple interaction of 
400 g/K, 10 kg of vermicompost and applying 50 % tree water requirement. 
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