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  1چکیده
هاي  هاي آلی در تغذیه باغ شیمیایی با کودهاي   بررسی امکان استفاده تلفیقی یا جایگزینی تدریجی کود:سابقه و هدف

هاي ارگانیک،  ه ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی و افزایش ارزش تجاري میوطیمحی مخاطرات زیستدلیل  کیوي به
مقایسه با کود کامل کود آلی در  نوع مدت چهار  بررسی اثرات کوتاهحاضر با هدفپژوهش  .اقدامی ضروري است

 .انجام شدهاي کیفی میوه کیوي  شیمیایی بر عملکرد کل، اجزاي عملکرد و ویژگی

تیمار کود یک (  تیمار6هاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوكمدت،  اي کوتاه مزرعه پژوهش  این:ها روشمواد و 
  یککمپوست و  کیلوگرم از آزوال یا آزوکمپوست یا کود گاوي یا ورمی30  کود آلی شاملتیمار 4کامل شیمیایی، 
انداز درخت با خاك   کودها در سایه .، در باغ کیوي پژوهشکده مرکبات رامسر انجام شد تکرار4و ) تیمار بدون کود

ها برداشت و  بعد از رسیدن، میوه. از انجام شداي، در مواقع نی هاي هرز و آبیاري قطره  کنترل علفسطحی مخلوط و
 .ها تعیین شد هاي کمی و کیفی آن ویژگی

زارپسند و درصد آن و هاي با نند عملکرد کل هر درخت، وزن میوههاي کمی ما ویژگی  نتایج نشان داد که:ها یافته
تر از تیمار بدون کود  دار بیش طور معنی ه آلی و یا کود شیمیایی بشده با کود درصد ماده خشک میوه در تیمارهاي تغذیه

و آزوال ) kg 84(ترتیب در تیمار آزوکمپوست  هحداکثر و حداقل عملکرد کل میوه بین تیمارهاي کودي ب. دست آمد هب
)kg 62 (کمپوست  شده با ورمیتیب در درختان تیمارتر هاي ریز به ترین وزن میوه ترین و بیش کم .دست آمد هب)kg 1 (

ترین  کمو  يکود گاو کمپوست و ترتیب در تیمار ورمی هاي کج و معوج به ترین میوه ترین و بیش ، کم)kg 18(و آزوال 
  و کود گاوي )  کیلوگرم5(کمپوست  ترتیب در تیمار ورمی غیربازارپسند در هر درخت به هاي ترین میوه و بیش

شده و تیمار ) کیلوگرم58( حداکثرکمپوست و آزوکمپوست،  شده با ورمیدر درختان تیمار. دست آمد هب)  کیلوگرم28(
در ) TSS( صفات کیفی میوه مانند سفتی و مواد جامد محلول.  تولید شد)kg 36(هاي بازارپسند  با آزوال حداقل میوه
شده با  در درختان تغذیه) pH(اسیدیته عصاره میوه . دار ندارد یمارهاي مختلف اختالف معنیزمان برداشت در ت

 اسیدیته .دار وجود ندارد  بین تیمارها تفاوت معنیاماتر از کود شیمیایی است  هاي آلی مشابه تیمار شاهد ولی بیشکود
 داري از طور معنی هب کودهاي آلی و شیمیایی با شده تیمار  در میوه درختانC و مقدار ویتامین )TA (قابل تیتراسیون

  .تر است بیش شاهد تیمار

                                                
  rezaebrahimi@guilan.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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 هاي کمی میوه در زمان برداشت، گفت در ارتباط با ویژگی توان می ،پژوهشاین  نتایج استناد به با :گیري نتیجه
سند در مقایسه با هاي بازارپ اي بر عملکرد کل و عملکرد میوه اثر مثبت و مشابه مصرف کودهاي آلی و یا شیمیایی

 بین .هاي شیمیایی شود تواند جایگزین کود  کودهاي آلی میها کاري کیويدر  بنابراین تیمار بدون کود داشت
محیطی ناشی از  دلیل مشکالت زیست هب. تشخیص داده شد تر کمپوست مناسب کودهاي آلی، آزوکمپوست و ورمی

ویژه  ه دسترس در شمال ایران، بررسی شده در این مطالعه بتوان از کودهاي آلی قابل مصرف کودهاي شیمیایی، می
منظور افزایش عملکرد و تولید میوه کیوي ارگانیک در کیوي  به کمپوست و کود گاوي آزوکمپوست، ورمی

  . هاي استفاده کرد کاري
 

   Cعناصر غذایی، ویتامین  اسیدیته قابل تیتراسیون، سفتی، :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
نیمه  گیاه ]Actinidia deliciosa[کیوي 

 آن أ مبدو Actinidiaceaeگرمسیري از خانواده 
 میوهتولید  اخیر هاي سال در .است غربی چین جنوب
جهانی  تولید نظر ازکه   طوري هب یافته افزایش کیوي

گرفته   قرارچهارم رتبه در سیب و پرتقال موز، از پس
 در ایران سطح زیر کشت این محصول در .)26( است

 از یکی حاضر حال در دهه اخیر افزایش یافته و
  .  استشمال ایران  دريکشاورز  مهممحصوالت

 یکی از کشورهاي مهم ایران، فائو گزارش اساس بر
 را کیوي تولید هشتم رتبه واست کننده کیوي  تولید
  .)28( دارد

 ارزش  ومناسبعطر و طعم  خاطر کیوي بهمیوه 
هاي محبوب در  ز میوهغذایی و دارویی باال، یکی ا

 ویتامین از غنی منبع میوهاین  .آید جهان به حساب می
C ویتامین مانند دیگر مفید ترکیبات داراي و E ،

 و آلی اسیدهاي معدنی، مواد فالونوئیدها، ها، فنل پلی
). 11( است کارتنوئید و کلروفیل زیادي میزان همچنین

 لمحلوثر از نسبت قندهاي أعطر و طعم میوه کیوي مت
)TSS (اسیدهاي آلیبه ) TA( که با   طوري  به،است

در گوشت آن، طعم  TAو کاهش  TSS افزایش میزان
هاي   از شاخصTSSمیزان  .شود تر می میوه مطلوب

مهم جهت تعیین زمان برداشت و کیفیت پس از 
و  با پیشرفت بلوغ ).4( برداشت میوه کیوي است

 در نتیجه  افزایش وTSS کاهش و TAرسیدن میوه، 
. یابد افزایش میTA/ TSSشاخص بلوغ یعنی 

 در زمان  درصد6-7بین  TSSهاي کیوي با  میوه
 8-9 بین TSSهاي با   در مقایسه با میوهبرداشت
تر قابل نگهداري هستند،  بیش هفته 4 تا 3درصد، 

در  طی مدت انبارمانی هاییعالوه چنین میوه هب
   .)6( دارند يتر کاهش وزن کمسردخانه 
 هوا و آب به نسبتباید  ها  کاريکیوي خاك

 بهترین .باشد داشته 5/5-5/6 حدود pH و پذیرنفوذ
تا  است دار هوموس شنی هاي خاك کیوي براي خاك
 در). 25( دکن نفوذ آن در راحتی به هاي کیوي ریشه

 حفظ، مناسب محصول تولید و میوه درختان پرورش
 از اییغذ عناصر چرخه مدیریت و حاصلخیزي خاك

براي نیل به این . است برخوردار ايویژه اهمیت
 براي شیمیایی کودهاي از متداول در کشاورزيهدف، 

دلیل  به آلی کودهاي از و کنندمی استفاده گیاهان تغذیه
ندرت استفاده  به دسترسی عدم یا و نقل و حمل هزینه

 خاك در این وضعیت، آلی  موادبنابراین شود، می
تلفیقی براي  در کشاورزي). 14(  کم استاغلب

هاي دشده از خاك از کو جبران عناصر غذایی برداشت
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 در پایداري الزمه زیرا شود استفاده میشیمیایی و آلی 
 است غذایی امنیت و کافی درآمد از اطمینان کشاورزي

 در کشاورزي ارگانیک براي حفظ حاصلخیزي ).17(
خاك، خودکفا نمودن خاك به لحاظ تامین ازت، 

 آفات و حشرات، تقویت  وهاي هرز کنترل علف
هاي مختلف از جمله تناوب عناصر غذایی با روش

 شود استفاده میهاي بیولوژیکی و غیره  زراعی، روش
)16(.  

و عدم با کودهاي آلی کیوي تغذیه درختان 
مهمی هاي شیمیایی نقش  کش استفاده از سموم و علف

 میوه کیوي مانیانبار در افزایش ارزش غذایی و عمر
 و کاهش وزن تر یشهاي ارگانیک سفتی ب میوه. دارد
طی در هاي کشت متداول  تري نسبت به میوه کم

کیبات فنلی و  تردارايهایی  نین میوهچ. ددارنمانی انبار
تر هستند که  بیش اکسیدان فالونوییدي و آنتی

 نسبت به ها ر آندهنده ارزش غذایی باالت نشان
مطالعه ). 4(  کشت متداول است درشدهي تولیدها میوه
علت در   کیوي بهدرختان کودهاي آلی در تغذیه اثر 

، گران شدن کودهاي  این کودهادسترس بودن
 ارگانیک هاي میوهگیري بازار مصرف  شکل شیمیایی و

  .است ضروري
 مصرف بدون تقریباًوي در ایران تولید کی کشت و

 انجام شیمیاییکودهاي   با کاربردولی  شیمیاییسموم
هاي   کودهاي شیمیایی در باغچه مصرف چنان. شود می

 ،کاهش یابدهاي آلی با جایگزینی تدریجی کود یويک
 نزدیک  ارگانیک میوههايدراي به استاندمیوه تولید

 کودهاي اثرات با بنابراین باید در رابطه .دش خواهد
قایسه آن با کود شیمیایی و م تولید کیوي بر آلی

 آینده در بتوان تا انجام شود  الزمهاي پژوهش
جایگزینی  در خصوص علمی و عملی هاي توصیه

 آورد عمل به ها آن تلفیقی مصرفهاي شیمیایی یا کود

 پژوهش در این پژوهشگران از اهداف  موارد اینکه
   .است

 
  ها مواد و روش

کود چهار نوع مدت   کوتاهتاثرامنظور ارزیابی  به
ها با   مقایسه آنوقابل دسترس در شمال کشور آلی 

 ،کیويمیوه کیفی  هاي کمی و کود شیمیایی بر ویژگی
 6هاي کامل تصادفی با   در قالب بلوكپژوهش این

، کود  شامل کود کامل شیمیایی، کود آزوال( تیمار
کمپوست و تیمار  آزوکمپوست، کود گاوي، کود ورمی

 ساله 12 تکرار بر روي درختان کیوي 4 و )بدون کود
در اي  قطرهسیستم آبیاري  مجهز بهد رقم هایوار

 پژوهشکده مرکبات و در، 2014-2015هاي  سال
   جغرافیایی طول رامسر در گرمسیري هاي نیمه میوه
  و عرض جغرافیایی  رقیش دقیقه 40  ودرجه 50
   و ارتفاع از سطح دریا مالیشدقیقه  54  و درجه56
 گراد و  درجه سانتی21یانگین دماي ساالنه  متر و م5

نسبت . اجرا شد متر میلی1200گی ساالنه دبارن
و  متر 6×4 و فاصله درختان 1 به 8درختان ماده به نر 

واحد  و بار  از نوع تی داربست، پرورشروش
 در.  است یک اصله تاك کیوي فروتآزمایشی شامل

 اعمال  پیش از قبل از شروع آزمایش و1393 اسفند
 30-60 و 0- 30 نمونه خاك از عمق ي،تیمارهاي کود

هاي ویژگیو برخی از  هبرداشت باغمتري  سانتی
سوسپانسیون  در( pH آن شاملفیزیکی و شیمیایی 

 )5/1:2 نسبت با  عصاره در (الکتریکی هدایت، )5/1:2
 به( بافت، )تر اکسیداسیون روش به( آلی کربن درصد
، )به روش کجلدال ( نیتروژن کل،)هیدرومتر روش

و پتاسیم  ) روش اولسنبه (استفاده فسفر قابل
 گیري شد  اندازه)به روش استات آمونیوم( استفاده قابل

متري   میلی4رد شده از الک تجاري  کودهاي آلی .)1(
   .نیز از شرکت فناور کود طبیعت خریداري شد
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 )28(  شیمیاییکود ،2015 ماه  فروردین اوایلدر
 آمونیوم نوبت، دي کیلو در سه 5/1اوره شامل (

، سولفات  کیلو1 کیلو، کلرور پتاسیم 5/0فسفات 
 روي و سولفات منگنز هرسولفات  ،کیلو5/0منیزیم 

 از کیلوگرم 30شامل ( آلی کود  یاو ) گرم200کدام 
کود گاوي  کمپوست یا ورمی  یاکمپوست   آزو یاآزوال

  با خاك سطحی مخلوطانداز درخت  در سایه )پوسیده
له توسط طی چندین مرح هاي هرز کنترل علف .شد

، از اواسط اي بیاري قطرهآ و زن موتوري دستگاه علف
 و در تیمار اسط مهرماه در مواقع نیازاردیبهشت تا او

با  زمان  و هممشابهطریق ه ب نیز )بدون کود(شاهد 
 موادکه مقدار  این از پس .عملیات داشت انجام شد

 بریکس (مناسب حد به  میوه)TSS (حل قابل جامد
و   کلعملکردها برداشت و میوهید،  رس،)2/6 حداقل

 65-70  وزن بااليبا( هاي بازارپسند ن میوهژونیز
وزن ( هاي ریز هاي بدشکل و وزن میوه میوه و )گرم
 در پنج سپس. تعیین شد درخت هر) گرمتر از  کم

قطر  ، مقداردرخت هر  و بازارپسندآسیب بدون میوه
مواد جامد  ،ها  میوهکوچک، قطر بزرگ و طول

 ،اسیدیته قابل تیتراسیون بافت میوه، سفتی ،حل بلقا
pH، ،ویتامین  میزان هدایت الکتریکیC  وزن و

طول، قطر کوچک و  . شدگیرياندازه ،خشک میوه
 تعیین منظور به.  شدتعیینکولیس   باها میوهقطر بزرگ 

هاي  شبر میوهاز یک سوم میانی ، درصد ماده خشک

در آون با  ز وزن کردن و بعد ا تهیهمتري  میلی10 تا 9
سیدن به وزن ثابت رتا گراد   درجه سانتی75دماي 

 روش حل با مواد جامد قابل .دقرار داده ش
 Atago-ATC-20 E لرفرکتومتري چشمی مد

 میزان اسیدیته و صددر 0-20 دامنه ژاپن با اختس
سفتی بافت میوه با و  نرمال 1/0قابل تیتراسیون با سود 

 با پروپ هشت FT011 دستگاه پنترومتر مدل
 نفوذ پروپ در براي فشار وارده مقدار ومتري  میلی

مترمربع  بر سانتینیرو بافت میوه بر حسب کیلوگرم 
 هب C ویتامین میزان ،در عصاره میوه. شدگیري  زهاندا

 EC و pH ،ایندوفنل  کلروفنل  با دياسیونروش تیتر
گیري  اندازه متر دیجیتالی EC  متر وpH با استفاده از

ها، ابتدا تجزیه واریانس آوري داده پس از جمع .شد
هاي   آزمایش در قالب طرح بلوكسها بر اسا داده

سه میانگین مقایو کامل تصادفی در چهار تکرار 
هاي آماري و  ه تجزیههم و دانکن نها، نیز با آزمو داده

  .انجام شد SASافزار   نرممحاسبات با
  

  نتایج و بحث
 تعیین نمونه خاك و شیمیایی هاي فیزیکی ویژگی

این دست آمده در  هببر اساس نتایج ). 1 جدول( شد
 مناسب، ماده آلی متوسط و  باغبافت خاكبررسی، 

  .نیتروژن و فسفر باال و پتاسیم متوسط دارد

  
   .باغ مورد مطالعههاي فیزیکی و شیمیایی خاك   ویژگی-1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of soil for field experimental design.  

 عمق خاك

  )متر سانتی(

واکنش 
  خاك

)5/1:2(  

  هدایت الکتریکی
  )زیمنس بر متر دسی(

  آلی کربن
(%)  

 نیتروژن
  کل
(%)  

 فسفر

)ppm(  
 پتاسیم

)ppm(  
  رس
(%)  

  سیلت
(%)  

  شن
(%)  

 بافت

  خاك

Soil Depth 
(cm) 

pH 
(1:2.5)  

EC 
(dS/m)  

Organic C 
(%)  

Total N 
(%)  

P  
(ppm)  

K 
(ppm)  

Clay 
(%)  

Silt 
(%)  

Sand 
(%)  

Soil 
Texture  

0-30 6.6 0.2  1.9  0. 2  41.1 119  20.4 40.7  38.8  Loam  

30-60 6.9 0. 2  1.9  0.16  83.2 94  30.6  42.5  26.9  Clay loam 
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 درهاي کودهاي آلی مورد استفاده  ویژگیبرخی از 
 این اساس بر). 2جدول (این پژوهش نیز تعیین شد 

کمپوست و آزوکمپوست  تر و ورمی آزوال نیتروژن بیش

توجهی  از نظر پتاسیم تفاوت قابل. تر دارند فسفر بیش
چه کود  اگر،دهاي آلی مصرفی وجود ندار بین کود

  .تر است غنیاز این نظر گاوي خشک 
  

  . هاي شیمیایی کودهاي آلی ویژگی -2جدول 
Table 2. Chemical properties of organic manures.  

  کود آلی
Organic manure 

  واکنش خاك
pH 

  الکتریکی  هدایت
  )زیمنس بر متر دسی(

EC(dSm-1)  

  (%) کربن آلی
Organic c      

(%)  
  (%)نیتروژن کل 

Total N (%) 

  (%) پنتا اکسید فسفر
P2O5 (%) 

  (%) اکسید پتاسیم
K2O (%) 

  آزوال
Azolla  6.8  0.9  11.1  1.8  0.5 0.4 

  پوست  مآزوک
Azocompost  

7.3  1.9  17.5  1  1.1  0.6 

 کود گاوي
Cow manure  8.3 1.9 13 1 0.7 0.7 

  کمپوست ورمی
Vermicompost  7.4  2.1  16  1.2  1.4  0.6 

  
آلی و کود  اثر کودهاي واریانس تجزیه نتایج
 کمی میوه هاي ویژگی ههم بر شیمیاییکامل 

فرمه، استثناء قطر بزرگ میوه و وزن کل میوه د به
 کمیهاي  مقدار ویژگی ).3جدول  (. بوددار معنی

، به شماره  و معوجکججز وزن میوه  به بررسی شده
کل هر دامنه تغییرات عملکرد . بلوك بستگی نداشت

 تا 45/48ي مورد مطالعه از تیمارهادرخت در 
ها  دست آمد که در مقایسه میانگین هب  کیلوگرم25/84

یمارهاي کودي  تو  شاهدبین، LSDبا آزمون 

کوددهی ه ک طوري ه، ب داشتدار وجود اختالف معنی
 و 24 ،30 ،39 ،42باعث افزایش عملکرد به مقدار 

 در تیمار آزوکمپوست،  نزولیترتیبا  ب درصد22
کمپوست و تیمار  کود شیمیایی، ورمی کود گاوي،

با از لحاظ مقایسه میانگین بین تیمارها . آزوال شد
 وست و کود آزوکمپیمار تدوبین  ،LSDآزمون 

کمپوست و آزوال تفاوت  گاوي و همچنین بین ورمی
  .نبوددار  عنیم
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شده با  درختان تغذیه ی عملکرد میوهپژوهشدر 
دست  هب درصد میوه کشت معمولی 50-94 کود آلی
 ).9( مصرفی داشتآلی  بستگی به نوع کود آمد که

شده  تغذیه درختان  همچنین در گزارشی عملکرد میوه
  تن در هکتار برآورد کردند25 تا 24را با کود آلی 

کودي تیمارهاي  در هاي بازارپسند میوهوزن کل  ).13(
. داشتدار   با شاهد اختالف معنیآزوالتیمار جز  به
 کودي تیمارهاياز لحاظ وزن میوه بازارپسند بین  لیو

   .نداشتوجود دار  اختالف معنی
 و یوه ریز تیمار آزوالمقایسه میانگین وزن کل م

 همچنین .داشت دار گاوي با شاهد اختالف معنیکود 
گاوي، کود ، آزوالهاي تیماروزن کل میوه ریز 

. نداشتدار  هم اختالف معنی باآزوکمپوست 
نسبت به  گاوي، آزوکمپوستکود تیمارهاي آزوال، 

تري   میوه ریز بیششیمیاییکود وست و پکم ورمی
شیمیایی با کود یوه ریز تیمار  بین وزن کل م.داشتند
 وزن .نداشتدار وجود  ف معنیاختالکمپوست  ورمی

کود کمپوست و  ورمی تیمارهايکل میوه ریز در 
 میوه 5میانگین وزن  . بودکمتر از بقیه تیمارهاشیمیایی 
تیمار ( 99/107تا ) تیمار شاهد (31/78، از بازارپسند

ه میانگین در مقایسو متغییر بود گرم ) کمپوست ورمی
رهاي کودي  تیماوبین تیمار شاهد ، دانکنبا آزمون 

میوه  5میانگین وزن  .داشتدار وجود  اختالف معنی
کمپوست نسبت به بقیه   ورمیتیمار بازارپسند 

 گاوي وزنکود تیمار و بود تر  تیمارهاي کودي بیش
  .داشترا نسبت به بقیه تیمارهاي کودي تري  کم

 15/66 از در تیمارها دامنه تغییرات طول میوه
ر  متغیمتر میلی )شیمیاییکود ( 78/85تا ) شاهد تیمار(

بین تیمار ، دانکن با آزمون ها در مقایسه میانگین .بود
 و طولبود دار   تیمارهاي کودي اختالف معنیوشاهد 

گاوي و کود شیمیایی از تیمار کود  تیمار میوه در
شده با  ذیهدرختان تغ   کیوي.بودتر  کمپوست بیش ورمی

پوست تر و  طول کمتر،  شکل کرويکود آلی 
روش متداول در هاي تولیدي  میوه نسبت به تر ضخیم

 گزارش )2012(عشورنژاد و همکاران . )4(داشتند 
 طول ،شده با کود آلی در درختان تغذیه کردند که

 هاي روش از تر کوچک داري معنی طور به ها میوه
 تفاوت گزارش دیگريدر ). 3( است متداول و تلفیقی
شده با کود   درختان تغذیه بین طول میوه داري معنی
  ).19( متداول مشاهده نشده استو آلی 

) تیمار شاهد (96/50مقدار قطر کوچک میوه بین 
 دست آمد هب متر  میلی)تیمار آزوکمپوست (27/63تا 

بین تیمار  دانکن، با آزمون ها در مقایسه میانگینکه 
شیمیایی، آزوال کود کمپوست، ي آزوشاهد با تیمارها

 در .داشتوجود  دارکود گاوي اختالف معنیو 
شده  درختان تغذیه قطر کوچک میوه کیوي گزارشی

مشاهده تر از میوه کشت معمولی  کوچکبا کود آلی 
هاي بزرگ تیمار دامنه تغییرات قطر ).19( شده است
در .  بودرمتغی متر میلی 74/67 تا 64/57کودي از 

شاهد با  بین ،دانکن  با آزمونها یسه میانگینمقا
و همچنین بین تیمارهاي کودي تیمارهاي کودي 

در گزارشی قطر  .نداشت  وجودداراختالف معنی
 تر از  در کشت ارگانیک کوچکبزرگ میوه کیوي

 در میوه قطر و طول). 19( دست آمد ه بکشت معمولی
 از تر بیش داريمعنی طور به متداول روش بهتولید 
 بودن تر کوچک دلیل ).21 و 18( بود ارگانیک روش
 رشد سرعت راشده با کود آلی   درختان تغذیهمیوه
 راعلت آن  که کنند می بیان  در این روشدرختان تر کم

 سلولی بین فضاي و ها سلول بودن تر کوچک بهمربوط 
مانی انبار عمر افزایش سبب که اند در میوه دانسته تر کم

 )2004(همکاران  و کارمن .)10( دوش مینیز  میوه
 شده با کود آلی درختان تغذیه نمودند کیوي گزارش
 و حمل طی در در نتیجه و متداول روش از تر کوچک

 ،انبارمانی از بعد است ذکر به الزم. است ترپایدار نقل
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 دنخواه متداول هاي میوه از تر بزرگ ارگانیک هاي میوه
تري را از دست  آب کمدر مدت انبارمانی چون  شد
گزارش ) 2007(  آمودیو و همکاران.)7( دهند می

 ،شده با کود آلی درختان تغذیهکردند که میوه کیوي 
تر و  اراي شکل کرويدنسبت به کشت معمولی، 

همچنین یوسفی و . )4( است تر پوست ضخیم
 با کیويتغذیه  که گزارش کردند )2014(همکاران 

شامل د ارزیابی بر صفات فیزیکی مور کودهاي آلی
ثیر أدر زمان برداشت تمیوه حجم   ووزن، طول، قطر

د از برداشت بر صفات تر بع  بلکه بیشدار ندارد معنی
  ). 28(گذارد  میوه اثر می

تا )  شاهدتیمار (61/15درصد ماده خشک از 
در . بودر درصد متغی) کمپوست ورمیتیمار  (78/16

 تیمار شاهد و ینب، دانکنها با آزمون  مقایسه میانگین
.  مشاهده شددار تمام تیمارهاي کودي اختالف معنی

 کمپوست از تیمار کود درصد ماده خشک تیمار ورمی
کمپوست و کود  بین تیمار ورمی. بودتر  گاوي بیش

شیمیایی و آزوکمپوست و آزوال از نظر درصد ماده 
در گزارشی . نداشتدار وجود  خشک اختالف معنی

شده با  درختان کیوي تغذیهدرصد ماده خشک میوه 
 ).19( بیان نمودند کشت معمولی  ازتر کمکود آلی را 
 برداشت در هاي هایوارد در زمان اکثر میوهماده خشک 

 پارك و .)8(دست آمده است  هب درصد 14-17دامنه 
بین درصد ماده دار  تفاوت معنی )2015( همکاران

و قی تلفیو شده با کود آلی  درختان تغذیه  خشک میوه
   .)20( هده نکردندامتداول در زمان برداشت مش

  وpH سفتی، ياستثنا به کیفی میوه هاي ویژگی
TSS ثیر تیمارهاي کودي قرار گرفت و نتایجأت تحت 
 مصرف اثراتدار بودن  معنی بیانگر واریانس تجزیه

هاي کیفی  مقدار ویژگی. بود ها کود بر این ویژگی
نتایج  (ی نداشتبه شماره بلوك بستگ بررسی شده

 2/5  تا9/4از سفتی میوه  مقدار ).ارایه نشده است
 که در مقایسه  دست آمد ه بمربعمتر کیلوگرم بر سانتی

بین شاهد و تیمارهاي دانکن، ها با آزمون  میانگین
در ). 4 جدول(نداشت دار وجود  کودي اختالف معنی

دار  گزارشی سفتی میوه کیوي ارگانیک اختالف معنی
 همکاران پارك و). 19(نداشت  معمولی با کشت

تحت هاي  دار بین سفتی میوه تفاوت معنی) 2015(
و متداول در زمان برداشت تلفیقی و  کشت کود آلی

 هاي میوه بافت سفتی معموالً ).20(د ده نکردنمشاه
 وشده با کود آلی  تغذیههاي  روش به شده تولید کیوي

 ، اماداشتندن تفاوت چندانی برداشت زمان در متداول
 ،متداول هاي تولید شده به روش میوه انبارمانی در طی

شده به  هاي تولید که میوه در حالیشدند، تر نرم  سریع
تري  ماندگاري طوالنیشده با کود آلی  تغذیهروش 
نیز در ) 2007( و همکاران آمودیو .)15  و5( داشتند

 تر از زمان برداشت سفتی میوه کشت معمولی را بیش
. )4(  گزارش کردندشده با کود آلی  درختان تغذیهمیوه

 که مصرفگزارش کردند ) 2008( سینگ و همکاران
فرنگی  رنگی و بدشکلی میوه توت کمپوست بی ورمی

. )24(داد را کاهش و سفتی و کیفیت آن را افزایش 
 در زمان برداشت، )2015( پارك وهمکارانهمچنین 

شده با  درختان تغذیه  دار بین سفتی میوه تفاوت معنی
  ).20( متداول مشاهده نکردند  و تلفیقی،کود آلی

 83/0ها از  دار اسیدیته قابل تیتراسیون میوهمق
در مقایسه . درصد متغیر بود) آزوال (04/1تا ) شاهد(

مقدار اسیدیته قابل  دانکن، ها با آزمون میانگین
تیتراسیون در تیمارهاي کودي با شاهد اختالف 

اسیدیته قابل تیتراسیون تیمار آزوال از . داشتدار  معنی
کمپوست، کود گاوي و کود شیمیایی  تیمار ورمی

  . بود تر بیش
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  . کیوي در زمان برداشت محصولهاي کیفی میوه شیمیایی بر ویژگی اثر کودهاي آلی و -4جدول 
Table 4. Effect of organic manures and chemical fertilizer on qualitative characteristics of kiwifruit at harvest time.  

  تیمارها
 سفتی

کیلوگرم بر (
 )مربعمتر سانتی

اسیدیته قابل 
  تیتراسیون

  کل 
  جامدات محلول

  )درجه بریکس(

نسبت جامدات 
 اسیدیته محلول به

  قابل تیتراسیون

  اسیدیته
 عصاره

هدایت الکتریکی 
  زیمنس دسی(

 )بر متر

ویتامین ث 
 گرم بر میلی(

  )صد گرم

Treatments Firmness 
Kgcm-2 

Titratable 
acidity (TA) 

Total soluble 
solids (0Brix)  TSS/TA  pH  EC  

(dsm-1) 
Vitamin C  
(mg100g-1) 

  بدون کود
Control  

5.1a  0.83c  6.30a  7.60a  3.59a 5.63cb  31.67b  

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer 

5.2a 0.95b  6.33a 6.67b 3.34a 5.36c 32.99b 

  آزوال
Azolla  

5.1a 1.04a 6.30a  5.8d  3.55a 5.49c 34.41b  

  آزوکمپوست
Azocompost  

4.9a  0.98ba 5.93a  6.05d  3.58a 5.71cb 43.09a 

  کود گاوي
Cow manure  

5. 2a 1ba 6.18a  6.18cd  3.60a 5.94b 46.15a  

 کمپوست ورمی
Vermicompost  

5.1a  0.94b 6.25a  6.65cb 3.65a 6.45a 34.71b 

F  1.08ns 10.64** 0.09ns 8.78** 0.73ns 7.03** 11.04** 
هر داده میانگین (  نبودن استدار و معنی و  درصد1دار بودن در سطح  ، معنی درصد5 در سطح احتمالدار بودن  دهنده معنی ترتیب، نشان  بهns  و**، *

   .)چهار تکرار است
*, ** and ns Significant at P ≤ 0.05, significant at P ≤ 0.01, and non significant, respectively (each data is the average  
of four replications).  

  
 تیتراسیون  اسیدیته قابل) 2014(یوسفی و همکاران 

کمپوست و کود  تر از تیمار ورمی تیمار آزوال را بیش
 پژوهش، که با نتایج این )28(کامل گزارش کردند 

 اسیدیته قابل تیتراسیون در گزارش دیگري  بودبهمشا
دار  اختالف معنیشده با کود آلی  درختان تغذیهمیوه 

 اد وژعشورن .)19(نداشت میوه کشت معمولی با 
 اسیدیته  میزانگزارش کردند که ،)2011(همکاران 

در شده با کود آلی  درختان تغذیه  میوه قابل تیتراسیون
 یدلتوهاي   نسبت به میوهانیماشت و طی انبارزمان برد

 میوه معموالً). 3( استتر  متداول بیششده به روش 
 TA درصد 9/0-5/2کیوي در زمان برداشت داراي 

 )2006(ان پیک و همکار .)15(دست آمده است  هب

 سیستم در اسید میزان  که اگرچهدندکرگزارش 
 تفاوت ولیبود  تر بیششده با کود آلی  تغذیه
 هاي سیستم در سیب میوه TAیزان مداري در  معنی

  همکارانو ریاحی. )22(ندشت  وجود مختلف تولید
 هاي گوجه در اسیونتیتر قابل اسید میزاننیز ) 2009(

 آمودیو و .)23( نمودند گزارش باالتر را ارگانیک
گزارش کردند که اسیدهاي آلی ) 2009( همکاران

هاي  مثیر سیستأت شده در میوه کیوي تحت تولید
   .)4( گیرد و معمولی قرار نمیشده با کود آلی  ذیهتغ

 93/5از ) مواد جامد محلول (TSSدامنه تغییرات 
 که اختالف دست آمد هبدرجه بریکس  33/6تا 

آمودیو و  .نشددار بین تیمارهاي کودي مشاهده  معنی
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ارش کردند مواد جامد محلول ، گز)2007( همکاران
معمولی کشت  و شده با کود آلی  درختان تغذیهکیوي

بر اساس . )4( بوده استدر زمان برداشت مشابه 
 همکاران و بنگ توسط نیوزیلند کشور در کهاي  مطالعه

 هاي کیوي کهاعالم کردند ، شد انجام )2000(
 TSS ،برداشت زمان در متداول روش به تولیدشده

 داشتندشده با کود آلی  درختان تغذیه به نسبت باالتري
 نسبت نیتروژنی کودهاي  زیادمصرف به را آن دلیلو 
هاي مهم کیفیت  از شاخصTSS  میزان .)5(ند ا هداد

مستقیم با کیفیت خوراکی میوه در   است که رابطهمیوه
 کنندگان، میوه رسیده با صرفزمان رسیدن دارد و م

TSSدر گزارشی ).2( دهند ترجیح می را تر یش ب 
TSSوه تر از می  میوه کیوي کشت معمولی را بیش

 .)19(بیان شده است شده با کود آلی  درختان تغذیه
 TSSدار بین  تفاوت معنی) 2015( همکاران پارك و

و متداول تلفیقی و شده با کود آلی  درختان تغذیه میوه
  .)20( در زمان برداشت مشاهده نکردند

شده در درختان تیمار (05/6از  TSS/TA نسبت
در .  بودتغیرم) تیمار شاهد (6/7 تا )آزوکمپوستبا 

کود   در بین تیمارهاي کودي، نسبتمقایسه این
وجود ي تر  بیش مقادیرکمپوست  ورمیو شیمیایی

کردند هایی که کودهاي آلی دریافت  در میوه .داشت
و کاهش  TSS تغییرات رسیدن میوه مثل افزایش

در نتیجه   افتادبا تاخیر اتفاق  قابل تیتراسیون اسیدیته
نژاد و عشور. )4( بودتر  ها کم در آن TSS/TAنسبت 

 روش تولیداثر  گزارش نمودند که ،همکاران
 نسبت رب ،)متداول و تلفیقی، شده با کود آلی تغذیه(

TSS/TA ها  در مقایسه میانگین  وستنی دار معنی
 تولید هاي میوه در برداشت زمان ، درTSS/TAنسبت 

 روش از باالتر تلفیقی و متداول هاي روششده به 
  ).3( استشده با کود آلی  هتغذی

 65/3 تا 34/3از ها  میوهآب pHتغییرات دامنه 
دار بین تیمارهاي کودي ، که اختالف معنیدست آمد هب

تفاوت ) 2015( همکاران پارك و. مشاهده نشد
، شده با کود آلی درختان تغذیه  میوهpHدار بین  معنی

 و متداول در زمان برداشت مشاهده نکردندتلفیقی 
کشت در میوه کیوي  pH در گزارش دیگري، .)20(

 ).19(  کردنداعالم کشت ارگانیک ازتر  معمولی را کم
pHخاصیت اسیدي باالیی ها در زمان برداشت   آبمیوه

به واسطه  دارد ولی به مرور زمان در طی انبارمانی
خاصیت اسیدي  ،آلی اسیدهاي تجزیه و شدن شکسته

   .می یابد میوه کیوي کاهش 
 )شیمیاییکود  تیمار( 36/5از  ها میوه آبEC مقدار

زیمنس بر متر  دسی )کمپوست ورمیتیمار ( 45/6تا 
دانکن،  با آزمون ها  که در مقایسه میانگینمتغیر بود

کود و کمپوست  ورمی و دو تیمارین تیمار شاهدب
 ولی بین تیمار کود وجود دارد داراختالف معنیگاوي 

 .دار وجود ندارد نیگاوي و آزوکمپوست اختالف مع
ECتر از بقیه  بیش کمپوست تیمار ورمیدر میوه  آب

 ار، مقدو تیمار کود شیمیایی تیمارهاي کودي است
هدایت . دارد ارگانیک تیمارهاي تري را نسبت به کم

 بیانگر میزان عبور جریان  میوهالکتریکی عصاره
هدایت الکتریکی با محتوا و اندازه . الکتریکی است

 یابد که بیانگر وضعیت غیریونی مید کاهش ذرات جام
طور  این شاخص به. محلول است) ها و قندها روغن(

 ندک ی شدن میوه را بیان میدار میزان نرم و آبک معنی
)12(.   

) شاهد( 67/31 از Cویتامین  دامنه تغییرات مقدار
دست  ه بگرم بر صد گرم یلیم) گاويکود ( 15/46تا 
اختالف دانکن،  با آزمون ها نکه در مقایسه میانگی آمد

گاوي و آزوکمپوست کود دار بین شاهد با تیمار  معنی
 مپوستگاوي و آزوک کودتیمار C  ویتامین. دارد وجود

تر است و بین تیمارهاي  از بقیه تیمارها بیش
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شیمیایی اختالف کود آزوال و  کمپوست، ورمی
 )2014(همکاران   ویوسفی. دار وجود ندارد معنی
  درختان را در میوه C ین میزان ویتامینتر بیش

ترین   گاوي و گوسفندي و کمهايشده با کود تغذیه
 ندا هکمپوست گزارش کرد را در تیمار ورمی میزان

 به نسبت شده با کود آلی  درختان تغذیه  کیوي. )28(
 معدنی مواد و  فنل کل، Cویتامین ،متداول روش
 دارند مانیباران پایان در برداشت و زمان درتري  بیش

)4(.  
کشت ارگانیک  C در گزارشی میزان ویتامین

 افزایش با ).27(شد  اعالمتر از کشت معمولی  غنی
 ها سبزي و میوه  درCویتامین  میزان ،نیتروژنه کود

 هاي فرنگی گوجه که شده بیان همچنین. یابد می کاهش
 به نسبت تري یشب C ویتامین آلی، کود با شده تغذیه

 افهاض. ند دارشیمیایی کود با همراه آلی کودتیمار 
 ویتامین میزان دارمعنی طور به خاك به کمپوست کردن

C شیمیایی کودهاي از استفاده  ولیددهمی افزایش را 
کاهش  سبب تلفیقی و متداول هاي تولید در روش

پژوهشی دیگر  در .)23( شود می C ویتامین میزان

 شت ارگانیک ودر ک Cویتامین مشاهده شد که مقدار 
  ).19( دهد ي نشان نمیدار معمولی اختالف معنی

  
  گیري کلی نتیجه

افزایش عث باي آلی و شیمیایی کودهاافزایش 
هاي بازارپسند،  وزن میوه،  کلعملکرددر دار  معنی

درصد ماده خشک و اسیدیته طول و قطر کوچک، 
. شد )تیمار بدون کود( نسبت به شاهدقابل تیتراسیون 

 آلی  کودهايتوان گفت که مصرف می در مجموع
بهبود عملکرد و افزایش  همانند کود شیمیایی موجب

مخاطرات با توجه به . دکیوي شمیوه   کیفیصفات
 کودهاي شیمیایی در ناشی از مصرفمحیطی  زیست

 هاي میوهمصرف  افزایش تمایل بهو  شمال کشور
کودهاي آلی قابل جایگزینی ،  در بازار مصرفارگانیک

کودهاي مصرف تدریجی  کاهش منظور هبرس دست
 . استقابل توصیه میوه کیوي تولیدشیمیایی در 

مدت این موضوع نیز ضرورت  اگرچه مطالعات بلند
  .دارد تا ابعاد گسترده این جایگزینی مشخص شود
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Abstract1 
Background and Objectives: Evaluation of the possibility of integrated use of organic and 
inorganic fertilizers or gradual replacement of chemical fertilizers with organic manures is necessary 
in nutrition of kiwi vines, due to environmental issues resulted due to application of chemical 
fertilizers as well as increasing market value of organic fruits. This research was conducted to 
evaluate the short-term effects of four types of organic manures as compared to complete chemical 
fertilizer on total yield, yield components and qualitative characteristics in kiwifruit. 
Materials and Methods: This short term field research was conducted in a randomized complete 
blocks design, consisting 6 treatments (complete chemical fertilizer treatment, organic manure 
treatments includes 30 kg of azola or azocompost or vermicompost or cow manure and treatment 
witout addition) and 4 replications, in kiwifruit garden, in citruse research center, Ramsar, Iran. 
Manures or fertilizers were mixd with surface soil, thoroughly and weed control and drop irrigation 
was done when nessesary. Fruits were harvested after ripening and their qualitative and quantitative 
properties were determined. 
Results: The results approved that quantitative parameters including total yield per tree, marketable 
fruits and its percentage and percentage of fruit dry matter, in organic and inorganic treatments were 
greater than control. Maximum and minimum total fruit yeild amoung treated plants were obtained in 
azocompost (84 kg) and azola (62 kg) treatments. Minimum and maximum weight of tiny fruits in 
vermicompost (1 kg) and azola (18 kg), Minimum and maximum weight of deformed fruits in 
vermicompost and cow manure, minimum and maximum weight of unmarketable fruits in 
vermicompost (5 kg) and cow manure (28 kg), were obtained, respectively. Highest and lowest amount 
of marketable fruits produced by vermi/azocompost (58 kg) and azola (36 kg) treatments, respectively. 
Ther is no significant differences between qualitative parameters in fruits in harvest time in different 
treatments such as firmness and total soluble solid (TSS). Acidity of fruits extract (pH) in vines treated 
with organic source were similar to control but it is more than chemical treatment, however there is no 
significant differences between treatments.Titratable acidity (TA) and Vitamin C in plants treated with 
organic or chemical fertilizer were greater than control, significantly.   
Conclusion: according to the results in this research, it can be concluded that in the case of 
quantitative parameters, application of organic and inorganic fertilizers had positive but similar 
effects on total yield and marketable fruit weight, in harvest time as compar to the control, so, 
organic manure can be applied instead of chemical fertilizer in kiwifruit gardens and amoung 
organic manures, azocompost and vermicompost simes to be better choice. Due to environmental 
issues of chemical fertilizers, available organic manures including vermicompost, azocompost and 
cow manure can be applied to increase the quantitative and qualitative parameters and to produce 
organic kiwifruit in north of Iran.  
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