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چکیده
بهمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم ،ورمیکمپوست و تنش آبی بر خواص کمی و کیفی میوه شلیل رقم ’ردگلد‘ پژوهشی در قالب
طرح بلوکهای کامل تصااد ی به صاورت کرتهای دوبار خرد شده در  3تکرار و  81تیمار ،جمعاً بر روی  45درخت در سال  8334در شهر ساری اجرا
گردید .اکتورهای مورد آزمایش شامل سطوح آبیاری در دو سطح  45و  855درصد نیاز آبی گیاه به عنوان عامل اصلی و ورمی کمپوست در سطوح صفر،
 4و  85کیلوگرم برای هر درخت به عنوان عامل رعی ،ساطوح ساولفات پتاسیم به میزان صفر 055 ،و  555گرم برای هر درخت به عنوان عامل رعی
رعی بود .نتایج نشاان داد که تیمار پتاسیم موثرترین تیمار اعمال شده بر روی گیاه بوده و در مقایسه با دو تیمار اعمال شده دیگر بیشترین اثرگذاری را
در بهبود عملکرد ،وزن میوه ،طول میوه ،مواد جامد محلول میوه ،میزان کلرو یل برگ و پتاسایم برگ داشته و از نظری آماری اختالف نتایج آن معنیدار
شاد ( .)P< 0.01تیمار ورمی کمپوسات تنها بر میزان عملکرد میوه و پتاسیم برگ معنیدار بود .اثرات تنش آبی تنها تیماری بود که قط بر وزن هسته
میوه در سطح  4درصد معنیدار بوده و بر روی اکتورهای کیفی مورد بررسی اثر معنیداری نداشته و در تقابل با سایر تیمارها اثرات خود را نشان داد .در
مجموع نتایج حاکی از آن بود که کاربرد ورمیکمپوست به همراه سولفات پتاسیم نقش مفید و موثری در بهبود صفات مور ولوژی و یزیولوژی شلیل رقم
’رد گلد‘ داشته و مصرف تلفیقی ورمی کمپوست و سولفات پتاسیم اثر مثبتی بر روی کمیت و کیفیت میوه شلیل داشت.
واژههای کلیدی :پتاسیم برگ ،تنش خشکی ،عملکرد ،کود آلی

مقدمه

21

شااالیل با نام علمی ( )Prunus persica var.nucipersicaاز
خانواده  Rosaceaeنوعی هلو است که توسط جهش رویشی در یکی
از ژنهای هلو به وجود آمده اساات و در نتیجة این جهش کرکهای
روی میوه از بین ر ته و رنگ ،عطر و طعم خاص در آن ایجاد شااده
اسات .ساطح زیر کشت هلو و شلیل کشور  1،514،00هکتار بوده که
 3،423،303تن در هکتار محصاول از این سطح برداشت میشود (33
و  .)0درخت شااالیل یکی از درختان میوه مهم از نظر تجاری و بازار
پسندی در ایران است که ا زایش عملکرد میوه در این درخت همیشه
از اهمیت به ساازایی برخوردار بوده اساات .به طور کلی ،درختان میوه
دارای اهمیات اقتصاااادی باالیی هساااتند و بنابراین آگاهی دقیق از
اکتورهایی که تولید میوه را تحریک کرده و ا زایش دهد ،از اهمیت
 8و  -0بهترتیب دانش آموخته کارشاناسای ارشاد علوم بانبانی و دانشیار گروه علوم
بانبانی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران
)Email: H.Afshari@damghaniau.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:

بساایار باالیی برخوردار اساات .عوامل زیادی در عملکرد کمی و کیفی
این درختان ،ازجمله تولید میوه مؤثر هساتند که از این عوامل میتوان
به تغذیه گیاه اشاره نمود .عناصر نذایی پر مصرف مورد نیاز گیاه مانند
پتاسایم ،ازت ،سافر ،منیزیم ،کلسیم و گوگرد که توسط گیاه از خاک
جذب میشااود یکی از مهمترین اکتورهای الزم برای رشااد گیاه و
تولید میوه میباشد ( .)03یکی از این عناصر که نقش قابل توجهی در
تأمین رشااد ،کاهش اثرات سااو ناشاای از تنشها ،ا زایش عملکرد و
بهبود کیفیت محصااول ،از جمله طول دوره انبارداری ،بازارپسااندی و
ارزش اقتصادی آن دارد ،پتاسیم است (.)83
به طور کلی گیاهان به پتاساایم زیادی نیاز دارند و از نظر میزان
مصاارف در بین عناصاار نذایی ،پتاساایم بعد از نیتروژن در ردیف دوم
قرار دارد .اگرچه ممکن اسات میزان پتاسیم کل در خاکها زیاد باشد،
 -3مربی گروه علوم بانبانی و مهندسی ضای سبز ،دانشگاه ردوسی مشهد
 -5عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
DOI: 10.22067/jhs.2021.60608.0
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اما بخش عمدهای از آن برای گیاهان نیر قابل جذب میباشااد (.)84
جذب پتاساایم توسااط گیاه از محلول خاک ،تحت تأثیر عواملی مانند
شاارایط رطوبتی خاک ،pH ،با ت ،تهویه ،دمای خاک و نلظت سااایر
عناصاار نذایی قرار میگیرد ( 84و  .)83پتاساایم به عنوان کو اکتور
آنزیمها ،عالیتهای اساامزی و تنظیم الکترولیتهای گیاهی به کار
میرود و عنصری ضروری برای کنترل اسمزی است ( .)34این عنصر
شادت توسانتز ،کلروپالساتها و سرعت انتقال مواد ساخته شده در
برگها را از طریق آوند آبکش به با تهای ذخیرهای ا زایش میدهد
و به همین دلیل عملکرد و کیفیت میوه را بهبود میبخشاااد (.)05
گیاهانی که با کمبود پتاساایم مواجه بودند حتی در شاارایط آبیاری
مناسب مقدار توسنتز کمتری داشتهاند و حساسیت بیشتری به کاهش
پتانسایل آب نشاان دادند .این کاهش توسانتز به دلیل بساته شدن
روزنهها نیسات بلکه در اثر آسایب رسیدن به ظر یت توسنتزی است
( .)88یکی از مهمترین ویژگیهای کودهای پتاساایمی این اساات که
کمبود آن ،عملکرد کمی و کیفی را در محصاااوالت زراعی و بانی
کاهش میدهد اما اساتفاده بیش از نیاز از کودهای پتاسیمی برعکس
ساایر عناصر نذایی ،چندان زیانآور نبوده (ایجاد اشکال و دشواری در
جذب کلسیم و منیزیم( ،بلکه جذب لوکس گیاه شده و گیاه را در برابر
تنشهای زنده و نیر زنده سارحال نگه میدارد کود ساولفات پتاسیم،
یکی از کودهای مهم تامین کننده عناصاار پتاساایم و گوگرد مورد نیاز
گیاه است و عالوه بر تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه ،از گوگرد موجود در
این کود میگروارگانیسامها نیز اساتفاده نموده و سولفات قابل استفاده
برای گیاه را در اختیار ریشه قرار میدهند (.)03
از طرف دیگر مصرف کودهای آلی به خصوص ورمیکمپوستها،
به دلیل داشتن ماهیت آلی ،عالوه بر تامین بخشی از مواد نذایی مورد
نیاز گیاه ،از آلودگیهای خاک جلوگیری نموده و منبع خوبی برای
حاصلخیزی خاک محسوب میشود .ورمی کمپوست میتواند عالوه بر
ا زایش عملکرد گیاهان ،مشااکالت اسااتفاده از کودهای نیر ارگانیک
)شاایمیایی( را کاهش دهد ( .)55همچنین به علت داشااتن ماده آلی
حاوی خصاوصیاتی مانند تخلخل زیاد ،قدرت جذب و نگهداری باالی
عناصار معدنی و آزادسازی تدریجی آنها ،ظر یت باالی نگهداری آب
و تهویه و زهکشای مناساابی که دارد در کشاااورزی پایدار برای بهبود
رشاد و کیفیت محصوالت زراعی و بانی استفاده میشود ( .)4در کنار
تغاذیه ،نقش عوامل محیطی دیگری از جمله آبیاری نیز برای ا زایش
عملکرد میوه به اثبات رسا ایده اسااات .هیچ موجود زندهای را در عالم
حیاات نمیتوان یاا ات که بدون وجود آب بتواند به حیات خود ادامه
دهد ،زیرا قسمت اعظم اندامهای گیاهی و بدن جانوران را آب تشکیل
میدهد .آب در اندامهای گیاهی ،محیطی را راهم میسازد که در آن
محیط تماس بساایاری از ترکیبات و عناصاار بیشااتر شااده و عل و
انفعاالت بیوشااایمیایی در این چنین محیطی امکانپذیرتر میشاااود و
تنش آبی در گیاه ساابب ایجاد خسااارتهایی در عملکرد گیاه میگردد

( .)80تنشها معموالً به عنوان یک عامل خارجی که اثرات سااو بر
گیاه به جا میگذارند و سابب میشوند گیاه در شرایط رشدی نیر ایده
آل قرار گیرد .گفته میشااود ،تنشهای آبی یکی از مهمترین عوامل
کاهشدهنده عملکرد محصاوالت کشااورزی در سطح جهان میباشد
( .)01تنش آبی به ویژه در دوره گلدهی ممکن اسات خسارتزا باشد،
زیرا قابلیت زنده ماندن و جوانهزنی دانه گرده را کاهش داده و ساابب
تأخیر در مسایر رشاد و نمو گیاه میشود ( .)05اما از طر ی ،تاثیر کم
آبیاری هم ،در بهبود کیفیت در بعضاای از میوهها با ا زایش در میزان
قند ،به اثبات رسیده است که با زمان اعمال تنش در مراحل رشد گیاه
رابطه مستقیم دارد ( 3 ،2و  .)83در ارتباط با زمان اعمال تنش آبی در
کیفیت میوهدهی انگور تحقیق صاااورت گر ت که نتایج این بررساای
نشان داد کم آبیاری در محتویات قندی ،اسیدی و به طور کلی کیفیت
میوه انگور در مراحل انتهایی رشاد میوه ،بیشترین تاثیرگذاری را نشان
داده است (.)35
استفاده از روش کم آبیاری به عنوان یک مدیریت کارآ و آگاهانه،
قط با هدف بهبود راندمان آبیاری صاااورت نمیپذیرد ،بلکه به دنبال
کاهش مصاارف نیر مفید و ا زایش ساهم مصاارف مفید است .اتخاذ
این تمهیدات سبب توسعه عمیق سیستم ریشهای شده و سبب ا زایش
حجم آب قابل دساترسی برای گیاه میشود .این روش برای اولین بار
در اسااترالیا مطرح شااد و هدف اصاالی آن در شااروع کار کنترل رشااد
اضااا ه ساااقه درخت انگور بود ( .)85از جمله نتایج این روش آبیاری،
ا زایش نلظت شاایره آوندی و کاهش هدایت روزنهای همراه با عدم
کاهش در کمیت و کیفیت محصول است (.)85
تابع تولید یک مفهوم کاربردی است که رابطه بین واکنش گیاه به
عوامل و نهادههای مختلف (آب ،کود ،خاک ،انرژی و ساایر شرایط) را
بیان میکند ( .)32بر این اساااس با تغییراتی در میزان نهادههای گیاه
میتوان تاثیرات آن را بر روی عملکرد گیاه بررساای کرد و به سااطح
بهینه عملکرد رسید.
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم،
تنش ابی و کاربرد کود آلی (ورمی کمپوساات) به تنهایی و در تقابل با
یکدیگر بر برخی صاافات کمی و کیفی میوه شاالیل رقم ردگلد انجام
شده است.

مواد و روشها
به منظور بررساای عکسالعمل میوه شاالیل به اعمال تنش آبی و
مقادیر مختلف ورمی کمپوسات و ساولفات پتاسیم و اثر آنها بر برخی
خصاوصیات کمی و کیفی این میوه ،آزمایشی در سال  8335-34و در
شاارایط مزرعهای انجام گردید .این آزمایش در قالب بلوکهای کامل
تصااد ی به صورت طرح کرتهای دوبار خرد شده (اسپلیت و اسپلیت
پالت) در  81تیمار و در  3تکرار ،در بانی به مساحت  4555متر مربع

جانعلي نژاد و همکاران ،بررسي اثرات تنش آبي و مقادیر مختلف ورمي كمپوست و سولفات پتاسیم بر برخي...

در روساااتای اساااالمده (شااااه ا را) از بخش رودپی شااامالی از توابع
شاهرساتان سااری جمعاً بر روی  45درخت اجرا گردید .این دهستان
دارای ارتفاع  18متر از سااطح دریا و طول جفرا یایی  32درجه و 33
دقیقه و  03/5ثانیه و عرض جغرا یایی  43درجه و  7دقیقه و 44/3
ثانیه و متوسااط بارش ماهانه آن منطقه  21/7میلیمتر و متوسااط دما
 84/0سانتیگراد و متوسط رطوبت نسبی  34/51درصد میباشد (.)37
باغ انتخاب شاااده دارای با ت خاکی نالباً رسااای لومی بوده و میزان
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کربن آلی خاک آن منطقه  5/40درصد میباشد.
تیمارهای مورد آزمایش شااامل اعمال تنش به صااورت آبیاری در
دو سطح  45درصد و  855درصد نیاز آبی گیاه به عنوان عامل اصلی و
ورمیکمپوساات در سااطوح (صاافر ،4 ،و  85کیلوگرم) به عنوان عامل
رعی و سطوح سولفات پتاسیم (صفر 555 ،055 ،گرم) به عنوان عامل
رعی رعی در نظر گر ته شده است .جدول  ،8تیمارهای اعمال شده
بر خاک و تاثیر آن بر درختان را نشان میدهد.

جدول  -1تیمارهای تنش آبی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست و سولفات پتاسیم اعمال شده بر شلیل رقم ’ردگلد‘
Table 1- Water stress and different rate of vermicompost and potassium sulfate applied on Red gold cul tivar nectarine

عامل فرعی فرعی

عامل فرعی

عامل اصلی

Sub-sub factor

Sub factor

Main factor

کود پتاسیم

ماده آلی (ورمیکمپوست)

آبیاری

K fertilizer
)(g
0
200
400
0
200
400
0
200
400
0
200
400
0
200
400
0
200
400

)Organic matter (vermicompost
)(kg
0
0
0
5
5
5
10
10
10
0
0
0
5
5
5
10
10
10

Irrigation
)(%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

جهت انجام این پژوهش ،ابتدا از خاک باغ چند نمونه خاک مرکب
بطور جداگانه از اعماق صفر تا  35و  35تا  25سانتیمتر تهیه و جهت
آزمایشااات عناصاار ماکرو و میکرو به آزمایشااگاه خاکشااناس ای مرکز
تحقیقات کشاااورزی مازندران ارسااال گردید و پتاس ایم خاک به روش
اساتات آمونیوم یک نرمال ( ،)53خاک هوادهی شده و خشک شده به
روش هیادرومتر ( ،)00آهاک خااک به روش خنثی نمودن با اساااید
کلریدریک ( )33و هدایت الکتریکی به روش گل اشاااباع ( )50انجام
شد.
اعمال تیمارهای ماده آلی (ورمی کمپوست) و کود سولفات پتاسیم
به خاک در اواخر صاال زمسااتان انجام شااد و بال اصااله بعد از آن
عملیات هوادهی یا همان بیلزنی صورت گر ت.
از اواسااط اردیبهشاات بعد از خودنمایی میوه محلولپاش ای نیترات
پتاسایم بر حساب عرف منطقه به اصله  85روز برای همه تیمارهای
آزماایشااای انجاام شاااد .به منظور اعمال تنش آبی ،ابتدا نیاز آبی

ردیف
ID
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18

گیاه  )Crop evapotranspiration) ETcبر اساااس آمار و اطالعات
دراز مدت هواشاناسی رودگاه دشت ناز شهرستان ساری با استفاده از
روش "پنمن -مانتیث" و نرما زار "کراپ وات" تعیین شااده و آبیاری
از اواخر خرداد ماه آناز و به اصااله هر  1روز ،درختان حدود  81دقیقه
با دبی  45لیتر ( 45درصد) و  32دقیقه ( 855درصد) صورت گر ت.
بعد از رس ایدن محصااول درختان مورد نظری که تیمار روی آنها
اعماال گردیده ،برداشااات میوه در اواخر خردادماه صاااورت گر ته و
عملکرد ،وزن میوه ،ارتفاع و قطر میوه توسااط کولیس و وزن گوشاات
آنها را اندازهگیری نموده و میوهها برای انجام آزمایشااات بعدی به
آزمایشااگاه جهت اندازهگیری pH ،با (دسااتگاه  pHمتر) ،مواد جامد
محلول (باه روش ر راکتومتری) (مادل )ATC :و قنادکل (به روش
آرنون) ارسال گردید و بعد از برداشت نهایی محصول نمونه برگها نیز
به آزمایشااگاه جهت اندازهگیری پتاساایم با دسااتگاه یلم امیشاان
اسپکترومتر (به روش لیم تومتر) (مدل )AE-SFP 401 :و کلرو یل
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(با کلرو یلسنج) (مدل )SPAD502 :ارسال شد.
تعیین خصوصیات کمی و میزان عناصر غذایی موجود

در تعیین خصاوصایات کمی عملکرد کل میوه ،وزن گوشت میوه،
توسااط ترازو ،ارتفاع و قطر میوه توسااط کولیس اندازهگیری شاادند و
میزان عناصر نذایی مورد استفاده به صورت زیر تعیین گردید:
اندازهگیری پتاسیم به روش فلیم فتومتر

اندازهگیری پتاسایم نمونهها در عصااره حاصال از هضاام بطریق
سوزاندن خشک و استفاده از  HClهمانند سفر صورت گر ت .از این
عصاارههای نمونه گیاه مقدار  4میلیلیتر به حجم  45میلیلیتر رسانده
شااد (نمونهها  85بار رقیق شاادند) سااپس با دسااتگاه لیم امیشاان
اسپکترومتر ( لیم تومتر) و از طریق رمول زیر اندازهگیری و محاسبه
شدند.

( SPAD-502,Konica Minolta,

اساتفاده از دستگاه کلرو یلسنج
 ،)Japanانجام شد .به گونهای که از هر درخت تعداد  85برگ کامل و
سالم انتخاب و شاخس سبزینگی قرائت و ثبت شد.
دادههای حاصل از آزمایش به وسیلهی نرما زارهای MSTATC
 ver.1.2 , SPSS ver.16 , Excel 2010تجزیه واریانس و میانگین
دادهها به وساایلهی آزمون چند دامنهای دانکن در سااطح احتمال 4
درصد مقایسه شدند.

نتایج و بحث
از بررسا ای عمقهاای مختلف خااک با توجه به موقعیت مکانی
زمین طرح که نزدیک به دریا بود این نتیجه حاصاال شااد که خاک در
الیههای ساااطحی لومی تر بوده و بخش اعظم تغییرات در الیههای
وقانی خاک رخ داده و با پیشاروی به سمت اعماق پیشروی میکنیم
تغییرات با ت خاک کمتر میشود.

%K= (a-b)×100×d/w×d.m×v

طول میوه
اندازهگیری قند کل

برای اندازهگیری قند کل  5/0میلیلیتر عصاااره تغلیظ شااده با 3
میلیلیتر معرف آنترون مخلوط و به مدت  05دقیقه در حمام آب گرم
با دمای  855درجه سانتیگراد قرار گر ت .میزان جذب نور هر یک از
نمونهها پس از سارد شادن در طول موج  205نانومتر اندازهگیری شد.
منحنی اسااتاندارد با اسااتفاده از گلوکز در نلظتهای مختلف ساااخته
میشاود .نمونه اقد گلوکز به عنوان شااهد در نظر گر ته میشود .در
نهایت مقدار آن به صورت میکروگرم بیان بدست میآید (.)34
تعیین میزان pH

 pHبه طور مسااتقیم با قرار دادن الکترود  pHمتر درون آب میوه
شلیل اندازهگیری شد.
تعیین میزان مواد جامد قابل حل

برای اندازهگیری مواد جامد قابل حل ،مطابق استاندارد ملی ایران
(شماره  )0214از آب میوه صاف شده استفاده گردید .روش کار به این
صاورت بودکه 85 ،سایسای از آب میوه صاف شده را برداشته و یک
قطره از آن را روی ر رکتومتر قرار داده و عددی را که دساتگاه نشان
میدهد ،یادداشاات میکنیم .در هنگام خواندن عدد ،باید درجه حرارت
آب میوه  05درجه ساانتیگراد باشد و در نیر این صورت اعداد باید بر
اساس  05درجه سانتیگراد تصحیح گردند (.)82
اندازهگیری کلروفیل برگ

بعد از نمونهگیری از میوهها ،با اساااتفاده دساااتگاه کلرو یلمتر
اندازهگیری شاااخس ساابزینگی یا محتوی نسااابی کلرو یل برگ با

نتایج آنالیز واریانس نشاااان میدهد تنها کاربرد ساااطوح مختلف
سااولفات پتاس ایم بر طول میوه اختالف معنیدار داشاات ( )p<0/01و
دیگر اکتورهای مورد بررسای و برهمکنش آنها بر طول میوه اختالف
معنیداری نداشت )( )p>0/05جدول  .)3نتایج حاصل از عدم مصرف
سااولفات پتاساایم نشااان داد که طول میوه به میزان  51/52میلیمتر
رسااید .بیشااترین میزان طول میوه ( 40/72میلیمتر) نیز در باالترین
ساطح مصرف سولفات پتاسیم  555گرم برای هر درخت مشاهده شد.
بنابراین میتوان گفت نتایج پاساا گیاه به سااولفات پتاساایم در این
پژوهش ،حاکی از آن است که باالترین میزان مصرف سولفات پتاسیم،
 1درصاد نسبت به تیمار شاهد و تیمار مصرف متوسط سولفات پتاسیم
( 055گرم برای هر درخات) طول میوه را ا زایش داده و باا توجه به
حجم زیاد میوه بر روی درخت این اختالف معنیدار شااد (شااکل .)8
اثر ا زایشی در اندازه میوه میتواند در موقع تقسیم سلولی بیشترین
اثر را داشااته باشاد ،ولی مکانیساام اثر آن در این مرحله هنوز کامالً
مشاخس نیسات اسات ( .)02میتوان گفت پتاسایم در ا زایش شار
اسااامزی جاذب آب و انتقال مواد در آوند آبکش نقش دارد ( 83 ،7و
 .)31محدودة  8 – 5/7درصد وزن خشک برگ ،باعث ا زایش وزن و
اندازة میااااااوه میشود سولفات پتاسیم از طریق ا زایش رشد رویشی
شاااخهها و برگها ،باعث ا زایش توساانتز میشااود و از این طریق
رایند کربنگیری را ا زایش میدهد و کمیت و کیفیت میوه را ارتقا
میدهد بنابراین میتوان گفت پتاساایم نقش مهمی در انتقال شاایره
پرورده آوند آبکش بازی میکند .مختل شاادن انتقاالت آوند آبکش
تحت کمبود پتاساایم ممکن اساات به تجمع قندهای محلول در
برگها منجر شود.

جانعلي نژاد و همکاران ،بررسي اثرات تنش آبي و مقادیر مختلف ورمي كمپوست و سولفات پتاسیم بر برخي...
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جانعلي نژاد و همکاران ،بررسي اثرات تنش آبي و مقادیر مختلف ورمي كمپوست و سولفات پتاسیم بر برخي...

این اختالل در متابولیسم کربوهیدرات ممکن است دلیل ممکن
برای کاهش اندازه میوه مرکبات تحت شاارایط کمبود پتاساایم باشااد
( 84و  .)05بر این اساس مقدار ناکا ی آن باعث کاهش کمی و کیفی
محصااول میگردد و در خاکهایی که در آن به مقدار کا ی پتاساایم
قابل اساتفاده وجود نداشاته باشااد ،وضاعیت رشااد و نمو گیاه در خطر
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خواهد بود چون گیاه نخواهد توانسات در مقابل شرایط نامساعد آب و
هوایی و تنشهاای محیطی مقاومت کند .در حالی که با مصااارف
سااولفات پتاساایم بر مبنای آزمون خاک باعث ا زایش معنیدار طول
میوه ،گوشت میوه ،عملکرد ،پتاسیم برگ ،مواد جامد محلول و کلرو یل
در مقایسه با شاهد گردید.
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شکل  -1اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان طول میوه شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 1- The effect of potassium sulphate levels on the fruit length of nectarine cv. ‘Redgold

وزن میوه

عملکرد میوه

نتایج آنالیز واریانس نشاان میدهد کاربرد سطوح مختلف سولفات
پتاسایم بر وزن میوه اختالف معنیدار داشت ( .)p<0.01از آنجایی که
تولیاد میوه باا کیفیات باه ارتقاا کیفیت یا حداقل حفظ کیفیت میوه
بساتگی داشاته و این امر تاثیر بسزایی در روند روش و جذب اعتماد
مشااتری و در نهایت سااودآوری دارد ،نتایج نشااان میدهد که مقادیر
سااولفات پتاس ایم بر میزان وزن میوه تاثیرگذار بود ،بطوریکه کمترین
میزان وزن میوه در تیمار عدم مصارف پتاسیم به مقدار  58/14گرم و
حداکثر وزن میوه در تیمار ساولفات پتاسایم  555گرم برای هر درخت
به مقدار  40/78گرم بدست آمد (شکل .)0
در مطالعه مشابهی که در سال  ،8337بومان و همکاران بر روی اثر
نلظتهای مختلف کود نیترات پتاسیم بر وزن میوه گریپ روت انجام
شد نیز ،نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که باالترین دوز مصر ی کود
پتاسیم در آزمایش سبب ا زایش  88/5درصدی وزن میوه گردید.
بنابراین میتوان گفت پتاسیم یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار در ا زایش
اندازه و به طبع آن وزن میوه میباشد (.)1

نتایج آنالیز واریانس نشااان میدهد کاربرد سااطوح مختلف ورمی
کمپوسات و سولفات پتاسیم بر عملکرد میوه اختالف معنی دار داشت
(( )p<0/01جادول  .)3در این تحقیق باه نظر میرساااد کااه ورمی
کمپوسات به دلیل تغییر شارایط شیمیایی و یزیکی خاک و همچنین
ا زایش قدرت و نگهداری آب و راهمی مواد نذایی باعث بهبود کیفی
و ا زایش عملکرد در شاالیل شااد .راهم بودن ورمی کمپوساات باعث
ا زایش عملکرد و کاهش مصاارف آب نساابت به تیمار شاااهد شااد به
طوریکه کمترین میزان عملکرد در تیمار عدم مصرف ورمی کمپوست
( 58/55کیلوگرم به ازای هر درخت) و بیشاااترین میزان عملکرد میوه
مربوط به تیمار ورمی کمپوساات  4و  85کیلوگرم بهترتیب ( 41/33و
 25/28کیلوگرم باه ازای هر درخت) بود (شاااکل  .)3بنا به دالیل
مذکور ،رشااد و گسااترش ریشااهی گیاهان در خاکهایی که ورمی
کمپوساات دریا ت کرده باشااند ،ا زایش مییابد .گیاه میتواند تحت
شاارایط مناسااب یزیکی و شاایمیایی که ورمی کمپوساات در خاک
ایجاد میکند به خوبی رشااد کرده و عناصاار نذایی را جذب نماید
( .)35کاربرد کود ورمی کمپوسااات موجب ا زایش ظر یت تبادل
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کاتیونی خاک ،ا زایش مواد نذایی خاک و قابلیت جذب آنها توسااط
گیاه و ا زایش تعادل نیتروژنی ،ا زایش مقدار مادهی آلی ،هوموس
خاک و شااکلگیری خاکدانهها میگردد و از این طریق میتواند

میزان خلل و رج خاک را ا زایش و ساااختار خاک را بهبود بخشااد
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شکل  -2اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر و ن میوه شلیل رقم ’ردگلد‘
’ Figure 2- The effect of potassium sulphate levels on fruit weight of nectarine cv. ‘Redgold

نتایج حاصااال از آنالیز دادهها نشاااان داده که با ا زایش ساااطوح
ساااولفات پتاساایم عملکرد ا زایش پیدا کرد .پتاساایم بعنوان یکی از
عناصاار ماکرو نقش مهمی در ا زایش عملکرد و باردهی درختان دارد.
به طوریکه باالترین میزان عملکرد میوه ( 28/33کیلوگرم به ازای هر
درخت) مربوط به تیمار مصرف سولفات پتاسیم ( 555گرم به ازای هر
درخت) بوده که ا زایش  07/33درصاادی را نساابت به کمترین میزان
عملکرد که مربوط به تیمار شااهد بوده و میزان مصارف کود سولفات
پتاسایم ( 55/82کیلوگرم به ازای هر درخت) بود را نشااان داد (شااکل
 .)5درختان میوه از جمله شاالیل نیاز نساابتا زیادی به پتاساایم برای
دسااتیابی به عملکرد و بهبود کیفیت بویژه برای مصاارف تازهخوری
دارند .تامین و عرضه ناکا ی عناصر نذایی و پایین بودن کارایی جذب
آنها از عوامل اصالی پایین بودن عملکرد در واحد سطح و ا ت کیفی
محصوالت است و در برخی شرایط محیطی و خاکی از جمله  pHباال،
آهک راوان ،متراکم بودن خاک ،کمبود یا بیش بود آب آبیاری تامین
و عرضاه عناصار نذایی را توسط ریشه محدود میکند ( .)58پتاسیم
در تنظیم اسامزی و حفظ شار آماس سلولهای زندة گیاهی ،باز
و بسااته شاادن روزنهها ،نمو ساالول و کنترل تعرق و توساانتز و
عالیتهای آنزیمی نقش کلیدی دارد ( .)08کمبود پتاس باعث تقلیل
کربنگیری و آزاد شدن اکسیژن میگردد و نلظت مناسب آن در گیاه،

ساااباب ا زایش باارگیری در آوند آبکش ،انتقال مواد نذایی و تخلیه
سااکاروز در محل مخزن (میوه) میشاود و بدین طریق سبب ا زایش
عملکرد میشاود ( )84و بهبود عملکرد و کیفیت میوه میتواند به تاثیر
پتاساایم در ورود کربوهیدراتها و یا سااانتز تنظیم کننده های گیاهی
درون میوههای جوان نسبت داده شود.
پتاسیم برگ

نتایج آنالیز واریانس نشاان میدهد کاربرد سطوح مختلف سولفات
پتااسااایم ( )p<0/01و همچنین کااربرد ساااطوح ورمی کمپوسااات
( )p<0/05بر پتاسا ایم برگ اثر معنیداری داشااات (جدول  .)3آنالیز
دادههای مربوط به پتاسایم برگ نشان داد که با ا زایش نلظت ورمی
کمپوساات میزان پتاساایم موجود در برگ ا زایش یا ت .مقدار آن به
ترتیب  8/34و  8/15و  0/50درصااد بدساات آمد (شااکل  .)4ا زایش
پتاس برگ را میتوان ،احتماال ،به دلیل راهم شاادن شاارایط مناسب
رشاد به خاطر وجود ورمی کمپوسات در بستر دانست .با اینکه هر دو
تیمار ورمی کمپوست  4و  85کیلوگرم در یک کالس قرار گر تهاند اما
نسبت به شاهد اختالف چشمگیری را نشان دادند.

جانعلي نژاد و همکاران ،بررسي اثرات تنش آبي و مقادیر مختلف ورمي كمپوست و سولفات پتاسیم بر برخي...
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شکل  -3اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان عملکرد شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 3- The effect of potassium sulphate levels on yield of nectarine cv. ‘Redgold
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شکل  -4اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر میزان عملکرد شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 4-The effect of vermicompost levels on yield of nectarine cv. ‘Redgold

بنابراین تیمار  4کیلو ورمی کمپوسات با  45درصد صرفجویی در
مصرف ورمی کمپوست نسبت به تیمار  85کیلوگرم منجر به کاهش 4
درصااادی پتااس برگ گردیاد (شاااکل  )2که این کاهش در میزان
عملکرد ،در میزان ارتفااع ،TSS ،اسااایدیته و قند میوه که مهم ترین
اکتورهای برداشاات و بازاررسااانی میوه هسااتند تاثیرگذار نبود و علت
این مسئله را بایستی با میزان نرمال بودن ورمی کمپوست بستر مرتبط
دانسات .نتایج حاصال از  3سطح  055 ،5و  555گرم سولفات پتاسیم
نشاان داد که بیشترین درصد پتاسیم برگ در تیمار  555گرم سولفات
پتاسایم (به ازای هر درخت) با  33درصد اختالف نسبت به تیمار عدم

مصرف پتاسیم ،بیشترین مقدار پتاس برگ به میزان  0/57درصد را به
خود اختصاااص داد و در تیمار عدم مصاارف پتاساایم بعنوان کمترین
میزان  8/31درصااد و در تیمار  055گرم سااولفات پتاساایم به میزان
 8/77درصااد بدساات آمد (شااکل  .)4این نکته حائز اهمیت اساات که
ورمی کمپوساات  85کیلوگرم نساابت به ورمی کمپوساات  4کیلوگرم
باعث ا زایش  4درصاااد پتاس برگ گردید ،این ا زایش بدین علت
اسات که ورمی کمپوست حاوی مقادیری از عناصر از جمله پتاسیم
میباشااد و چون در سااطح خود دارای بار منفی اساات ،باعث آزاد
شادن پتاسایم تثبیت شده در خاک میشود و ظر یت نگهداری آن
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را ا زایش میدهد و در نتیجه باعث ا زایش جذب پتاساایم توسااط
ریشااههای گیاه میشااود ( .)3پتاساایم تأثیر مثبتی درا زایش رشااد
رویشاای و بهبود عملکرد دارد و از طریق ا زایش رشااد شاااخهها و
برگها باعث ا زایش سااطح مؤثر توساانتز میشااود و عملکرد و
کیفیت میوه را ارتقا میدهد .پتاساایم همچنین مهمترین عنصاار در
عالیت روزنهای برگ اساات و از طریق کنترل باز و بسااته شاادن
روزنهها در میزان تنفس و تبخیر نقش دارد ( .)35پتاساایم تأثیر
مسااتقیمی روی عالیت آنزیم رابیسااکوکربوکساایالز ندارد ولی از
طریق ا زایش سانتز آنزیمهای کربوکسیالسیون ،تثبیت دی اکسید
کربن را تحریک و موجب ا زایش توسنتز میشود ( .)5کود پتاسیم
عالوه بر ا زایش تولید ماده خشاک و توساعه سطح برگ تا اندازه
زیادی باعث نگهداری آب در با تهای گیاهی تحت شاارایط تنش
آب میگردد ( .)83رآیند رنگ گیری میوههای دچار کمبود پتاسیم در
زمان بلوغ با تاخیر انجام میشود و نسبت به میوههای با درصد پتاسیم
نرمال ،رنگ پریده تر به نظر میرسند در این پژوهش با ا زایش میزان
سااولفات پتاس ایم میزان پتاس برگ درختان نساابت به شاااهد ساابب
ا زایش چشامگیری گردید .پتاسایم در ساطوح گوناگون بر توسنتز
گیاهان عالی اثر میگذارد .ا زایش نلظت پتاساایم محیط بیرون به
 855میلیموالر ،یعنی به میزانی در حدود نلظت آن در سیتوپالسم
سلولهای سالم ،تثبیت گازکربنیک را تا سه برابر ا زایش میدهد و
این دلیلی بر ضااروری بودن پتاساایم برای سااالم نگه داشااتن
پالساتیدها و نقش آنهاسات .همچنین پتاسایم در حرکت روزنهها

400

200

مواد جامد محلول )(TSS: Total soluble solids

با توجه به (جدول  )8نتایج آنالیز واریانس نشااان میدهد از بین
تیمارهای اعمال شده ،کاربرد سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان
مواد جامد محلول اختالف معنیدار داشات ( .)p<0/01نتایج نشان داد
کاه میانگین درصاااد مواد جامد محلول درساااطح  555گرم برای هر
درخت ساولفات پتاسایم نسبت به شاهد  3/2درصد بود .حداقل میزان
( TDSمواد جامد محلول) در تیمار شاااهد (عدم اسااتفاده از پتاس) به
میزان  1/51درصد به دست آمد .با مصرف سطوح سولفات پتاسیم این
میزان باه طور معنیداری ا زایش یاا ات بطوری کاه در تیماارهااای
سااولفات پتاس ام  055و  555گرم برای هر درخت مقدار آن به ترتیب
 1/1و  3/2درصاد به دست آمد (شکل  .)7بارزترین خصوصیات کیفی
شالیل طعم و مزه آن اسات .همان طوری که در شااکل  7نشان داده
شاده ،با ا زایش در میزان مصارف سولفات پتاسیم ،ا زایش در میزان
مواد جامد محلول را در پی خواهد داشاات که بطور قابل مالحظه روی
طعم و مزه میوه تاثیر دارند.
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تورژساانس سالولهای روزنه ،به باز شدن روزنهها منجر میشود و
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شکل  -5اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان پتاسم برگ شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 5- The effect of potassium sulphate levels on potassium level of nectarine leaf cv. ‘Redgold

جانعلي نژاد و همکاران ،بررسي اثرات تنش آبي و مقادیر مختلف ورمي كمپوست و سولفات پتاسیم بر برخي...
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شکل  -6اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر میزان پتاسیم برگ شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 6- The effect of vermicompost levels on potassium content of nectarine leaf cv. ‘Redgold

از طر ی هم زمان برداشاات میوه شاالیل تاثیر مسااتقیم بر کیفیت
پس از برداشات میوه و عرضه به بازار را دارد .کوددهی پتاسیم سبب
ا زایش اساایدیته میوه ساایب شااد و با ا زایش کود پتاساایم میزان
اساایدیته به طور خطی ا زایش یا ت ( .)30در نتایج یک مطالعه با
بررسای اثر تو وردی و سولفات پتاسیم بر ویژگیهای کمی و کیفی
میوه پرتقال نا ی نشااان داد که تغذیه برگی پتاساایم ساابب ا زایش
اساایدیته و کاهش نساابت مواد جامد محلول به اساایدیته قابل

تیتراسیون شده است .در این پژوهش از معیار میزان مواد جامد محلول
به عنوان شااخس کیفیت و شااخس برداشات اساتفاده شده و سپس
نقش آن در انبارمانی و صفت یزیکو شیمیایی میوه شلیل مورد مطالعه
قرار گر ت .همچنین سااولفات پتاساایم تاثیر معنیداری بر میزان مواد
جامد محلول میوه شالیل در مقایسه با شاهد داشت .پتاسیم به صورت
معنیداری در ا زایش صااافات کیفی شاااامل مواد جامد محلول موثر
میباشد (.)87
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c
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شکل  -7اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان مواد جامد محلول میوه شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 7- The effect of potassium sulphate levels on total soluble solids of nectarine fruits cv. ‘Redgold
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کلروفیل برگ

نتایج آنالیز واریانس نشاااان میدهد تنها کاربرد ساااطوح مختلف
ساولفات پتاسیم بر کلرو یل برگ اختالف معنیدار داشت (.)p<0/01
(جدول  .)3مقایسااه میانگین دادههای مربوط به صاافت کلرو یل برگ
نشاااان داد که حداکثر میزان اکتور کلرو یل برگ در تیمار  055گرم
پتاسایم برای هر درخت به میزان  55/38میلیگرم در گرم بدست آمد
و کمترین مقدار کلرو یل در تیمار شاااهد مشاااهده گردید و مقدار آن
 50/53میلیگرم در گرم بدساات آمد (شااکل  .)1کاهش در محتوای
کلرو یلها به احتمال زیاد به دلیل ا زایش کاتابولیسم کلرو یلها و
تخریب رنگدانههای توساانتزی میباشااد که این رایند نیز خود
نتیجة راهم نبودن عوامل الزم جهت ساانتز کلرو یل و تخریب
ساااختمان آن در شاارایط تنش میباشااد ( .)8برگها منبع اصاالی
تجمع و تثبیت دی اکسااید کربن هسااتند و مقدار عالیت آنها به

نیاز گیاه بسااتگی دارد .از آنجایی که نیاز گیاه به دلیل ا زایش
بخش زایشاای ا زایش یا ته برگها نیز میزان کلرو یل بیشااتری را
جهت سانتز بیشاتر کربوهیدرات تولید میکنند .سارعت توسنتز یا
نرخ توسنتز در برگهای جوان پایین بوده و با ا زایش سطح برگ
ا زایش مییابد ( .)58ا زایش نلظت کلرو یل ،با مصاارف سااولفات
پتاساایم ،قبالً توسااط محققین اثبات شااده اساات ( .)81تیمارهای
مصاارف پتاساایم نیز احتماالً به دلیل نقش عمومی که پتاساایم در
برقراری تعادل بار الکتریکی در با تهای گیاهی و نیز حفظ آماس
سالولی دارد ،باعث بهبود رشاد گیاه میشود ( .)07در یک بررسی بر
روی سااویا نتایج نشااان داد که پتاساایم میتواند ازطریق ا زایش
رنگیزههای توسااانتزی ،میزان کلرو یل ،ساااطح برگ ،هدایت
روزنهای ،عالیت توسانتزی و انتقال مواد حاصل از توسنتز ،باعث
ا زایش عملکرد ماده خشک شود (.)38
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شکل  -8اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر میزان کلروفیل برگ شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 8- The effect of potassium sulphate on leaf chlorophyll content of nectarine cv. ‘Redgold

محتوی قند میوه

با توجه به (جدول  )3نتایج آنالیز واریانس نشااان داد اثرات متقابل
آبیاری و ورمی کمپوسااات ،اثر متقابل آبیاری و ساااولفات پتاسا ایم و
همچنین اثر متقابل ورمی کمپوسات و سولفات پتاسیم بر محتوی قند
میوه اختالف معنیدار داشااات ( .)p<0.05بطوری کاه تحات اثرات
متقابل آبیاری و ورمی کمپوسات مشاهده شد که کمترین محتوی قند
میوه در سااطوح آبیاری 855درصااد و ورمی کمپوساات  85کیلوگرم با
میانگین  75/13و بیشااترین میزان درصااد قند میوه در سااطوح آبیاری
 45درصااد و ورمی کمپوساات  85کیلوگرم به میزان  887/22بدساات

آمد (شاکل  .)3تحت اثرات متقابل آبیاری و ساولفات پتاسیم مشاهده
شاد که حداقل میزان قند میوه در سطوح آبیاری  855درصد و پتاسیم
 555گرم برای هر درخات به میزان  77/22و ساااطوح آبیاری 855
درصد و پتاسیم  055گرم برای هر درخت به میزان  73/33بدست آمد.
همچنین نتایج نشاان داد که حداکثر میزان قند میوه در سطوح آبیاری
 855درصاد و پتاسیم شاهد به میزان  857/33بدست آمد (شکل )85
در حالی که این تیمار با تیمار های ساطوح آبیاری  45درصد و مقادیر
پتاساایم (شاااهد 555 ،055 ،گرم برای هر درخت) اختالف معنیدار
آماری نداشااته اساات .همچنین نتایج نشااان داد که حداکثر میزان قند

جانعلي نژاد و همکاران ،بررسي اثرات تنش آبي و مقادیر مختلف ورمي كمپوست و سولفات پتاسیم بر برخي...

میوه در سطوح ماده آلی  4کیلوگرم و پتاسیم شاهد به میزان 845/74
کیلوگرم به دست آمد و اختالف آماری آن معنیدار گردید (شکل .)88
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شکل  -9اثر برهمکنش آبیاری × ورمی کمپوست بر محتوی قند میوه شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 9- The interaction effect of irrigation ×vermicompost on fruit sugar content of nectarine cv. ‘Redgold
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شکل  -11اثر برهمکنش آبیاری × سولفات پتاسیم بر محتوی قند میوه شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 10- The interaction effects of Irrigation ×Potassium sulphate on fruit sugar content of nectarine cv. ‘Redgold
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شکل  -11اثر برهمکنش ورمی کمپوست × سولفات پتاسیم بر محتوی قند میوه شلیل رقم ’ردگلد‘
’Figure 11- The interaction effects of vermicompost ×Potassium sulphate on fruit sugar content of nectarine cv. ‘Redgold

بطور کلی کم آبیاری یا تنش آبی باعث ا زایش میزان قند کل
میگردد .هرچه ورمی کمپوسات خاک بیشاتر باشااد ظر یت نگهداری
آب در کمپلکس مواد آلی و معدنی خاک بیشااتر اساات در صورتی که
میزان ورمی کمپوسات خاک یک درصد ا زایش یابد  05تا  04درصد
کاهش مصااارف آب به وجود خواهد آمد .با ا زودن مواد آلی به خاک،
ظر یات نگهاداری آب در خااک ا زایش مییابد .بطوریکه میوههای
تحت اثرات متقابل  855درصاد آبیاری و  85کیلوگرم ورمی کمپوست
حداقل میزان قند را در مقایسه با تیمار  45درصد آبیاری و  85کیلوگرم
ورمی کمپوسات به خود اختصاص داد .این نکته حائز اهمیت است که
ورمی کمپوساات قادر هسااتند  0الی  2برابر وزن خود آب جذب نمایند
( .)07اکنون معلوم شاده اسات که مصارف پتاسیم باعث پایین آمدن
مصرف آب برای تولید هر واحد ماده خشک گیاهی میگردد .تغییر در
میزان کربوهیدراتها در گیاهان نشااان دهنده آن اساات که تنش
تاثیر مهمی بر میزان کربوهیدراتها در گیاهان دارد ،به طوری که
تنش آب بااعاث میشاااود کاه کربوهیاادراتهااای مرکااب به
کربوهیدراتهای ساده تجزیه شوند یعنی تبدیل نشاسته به قندهای
ساااده تحت این شاارایط تسااریع خواهد شااد ،این میتواند دلیل بر
ا زایش محتوی قند کل در میوه درختان تحت تنش نساابت به
شااهد باشد ( .)03اصوالً تجمع کربوهیدراتها باعث تنظیم اسمزی
سالولها میشااود ،با این عمل ساابب نگهداری آماس سالولها در
کمبود آب میگردد .در حقیقات یک نوع پاسااا به تنش آب

محسوب میشود (.)2

نتیجهگیری
آنچه که در این پژوهش مد نظر قرار گر ته ،نحوه کاربردی کردن
ساولفات پتاسیم و ورمی کمپوست در حفظ کیفیت میوه و صر هجویی
در مصارف آب در شرایط تنش میباشد .از آنجایی که این پژوهش بر
روی درختان شاالیل ارقام پیش رس بهاره که اصااله بین گل تا میوه
کامل کمتر از چهار ماه میباشاااد اجرا گردید ،و با توجه به اقلیم
مازندران بیشترین نیاز آبی این درختان در زمستان و بهار مرتفع گشت.
در این سال اختالف معنیداری بین تیمارهای آبیاری مشاهده نشد که
دلیل آن میتواند مربوط به زمان انجام تنش باشاد که در مرحله رشد
میوه بوده و در این دوره ساخت شادن هساته است در این دوره میوه
نیاز ابی راوانی ندارد بنابراین اختال ی از نظر عملکرد نباید مشاااهده
شود .در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد ورمی کمپوست به
همراه سااولفات پتاساایم نقش مفید و موثری در بهبود صاافات موررد
مطالعه در شاالیل رقم رد گلد داشاات .به نظر میرسااد همراهی کود
ساولفات پتاسیم به همراه ورمی کمپوست باعث قابلیت دسترسی گیاه
به عناصاار نذایی و در نهایت موجب ا زایش رشااد و ا زایش عملکرد
گیاه میشود.
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Investigation the Effects of Water Stress and Different Levels of Vermicompost
and Potassium Sulfate on some Quantitative and Qualitative Characteristics of
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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.
Keyword: Drought stress, Function, Organic fertilizer and Potassium

