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  چکيده
  

فرنگي جهت بررسي اثر كاربرد كود حيواني و كود اوره بر عملكرد و برخي ويژگيهاي ميوه توت

.  در ايستگاه گريزه مركز تحقيقات كشاورزي سنندج انجام گرفت١٣٨١‐١٣٨٣آزمايشي در سالهاي 

.  تكرار صورت گرفت٣ تيمار و ١٢ فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با آزمايش بصورت

، ٠در سطوح (و اوره )  تن در هكتار٤٠ و ٢٠ ، ٠در سطوح ( در اين پژوهش دو فاكتور كود حيواني

 نتايج نشان داد كه كاربرد كود حيواني و. مورد ارزيابي قرار گرفت ) كيلوگرم در هكتار١٥٠ و ١٠٠، ٥٠

. اندداري بر عملكرد، وزن ميوه، ماندگاري بعد از برداشت و وزن مخصوص برگ داشتهاوره اثر معني

ولي عملكرد در اين تيمار .  كيلوگرم اوره در هكتار بدست آمد١٠٠باالترين ميزان عملكرد در تيمار 

از طرفي . تار نداشت تن كود حيواني در هك٢٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ٥٠داري با تيمار تفاوت معني

 تن كود ٢٠+  كيلوگرم كود اوره ٥٠ كيلوگرم كود اوره و تيمار ٥٠باالترين ميزان وزن ميوه در تيمار 

ها بعد از برداشت نشان داد كه با افزايش نتايج مربوط به ماندگاري ميوه. حيواني در هكتار بدست آمد

ها در دماي پايين و سرد همچنين نگهداري ميوه. يابدها افزايش ميمصرف كود اوره درصد تلفات ميوه

 ٥٠باالترين وزن مخصوص برگ در تيمار. كردن به موقع آنها بعد از برداشت درصد تلفات را كاهش داد

درصد اسيديته و مواد جامد محلول تحت .  تن كود حيواني در هكتار بدست آمد٢٠+ كيلوگرم كود اوره 

 تن كود حيواني در ٢٠كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه كاربرد بطور . تاثير تيمارها قرار نگرفتند

توان از طرفي مي. باشد كيلوگرم كود اوره بهترين تيمار در شرايط آزمايشي اين پژوهش مي٥٠+ هكتار 

  .با كاربرد كود حيواني مصرف كود اوره را كاهش داده و در جهت كشاورزي پايدار حركت نمود

  
  .فرنگي، اوره، كودحيواني، عملكرد، اسيديته، مواد جامد محلول توت:هاي كليديواژه

  
  مقدمه

 در ي سطح زير کشت وسيعيفرنگ از آنجايي که توت
، پرداختن به )٢( ) هکتار٢٢٠٠حدود( استان کردستان دارد

رفع مشکالت اين محصول و افزايش عملکرد و کيفيت آن از 
بهبود توليد . باشدي استان کردستان ميضروريات و اولويتها

 در جهت افزايش کيفيت، بويژه رنگ، طعم، مزه يتوت فرنگ

 صورت ي است که بايستي از مهم ترين کارهاييو ماندگار
 ي است که افزايش مواد آلي از محصوالتيتوت فرنگ. بگيرد

تحقيقات ). ١١(شود يخاک باعث افزايش عملکرد آن م
 در اوايل  يا کمپوستيدهد که کاربرد کود حيوانينشان م

 خاک شده و يبهار قبل از کاشت باعث باال رفتن مواد آل
 يهمچنين مواد غذايي را برا. برديسالمت خاک را باال م
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اين کود در برگيرنده سطح بااليي از . کنديگياه فراهم م
 توسط گياه جذب ي است که براحتينيتروژن آمونيوم

يي  همچنين در برگيرنده مقدار بااليکود مرغ. شوديم
 به نيتروژن پايين و يمقدار نياز توت فرنگ. کلسيم است

باشد، بنابراين کاربرد کود ي کيلو گرم در هکتار م٥٠حدود 
 را برطرف يتواند بيشتر نياز نيتروژني توت فرنگي ميحيوان
 بر اين پايه استوار است که يروش جديد کود ده. نمايد

 ر دو باشد هي و آلي بر اساس کود معدنيتغذيه توت فرنگ
)١ .(  

اند که در طول گزارش کرده) ١٩٩٤(مستر و همکاران 
 رقم سلوا با کمپوست يفرنگدو سال آزمايش و پرورش توت

  تن در هکتار ٦٠ و کود سبز به ميزان يحاصل از زباله شهر
 و ١١٠، ٥٥ نيتروژن  به ميزان ي کوديهمراه با تيمارها

 ٢١٠ و ١٤٠، ٧٠ کيلو گرم در هکتار در سال اول و ١٦٥
 يکيلو گرم در سال دوم عملکرد و کيفيت محصول را بررس

دادند که ميانگين عملکرد محصول با آنها نشان . کردند
 با کاربرد هر دو نوع کود در سال يکيفيت باال بطور مشخص
 بوده که در ياين افزايش به حد. اول افزايش يافته است

 ي با مواد آل که مقدار پايين کود نيتروژن همراهيشرايط
در .  داشتيمصرف شده بود باز محصول افزايش قابل توجه

 نسبت به ي نيتروژن و کود آلي که در مقايسه کودهايحال
 نيتروژن در مقدار باال عملکرد را يشاهد تنها تيمار کود

 آمده است که اثر کمپوست يدر گزارش ديگر. افزايش داد
باله باغها شامل ها و ز سبزيها، ميوهي حاصل از بقايايشهر

ها، و کود سبز را بر   هرز بخصوص گراسيبرگها و علفها
.  کرده اندي سلوا و  اويتا بررسيعملکرد ارقام توت فرنگ

، ٥٥ تن در هکتار همراه با ٦٠ ي آليميزان کاربرد کودها
در هر دو رقم .  کيلوگرم نيتروژن در هکتار بود١٦٥  و ١١٠

ا کاربرد هردو نوع کود  ميانگين عملکرد ميوه بيتوت فرنگ
  ).٢١(   افزايش يافته بوديآل

 اعالم کردند ي گزارشيط) ١٩٩٤ (ي و کاوسکيکوپانسک
 سنگا ي ارقام توت فرنگي چهار سال آزمايش بر رويکه ط

 و کود نيتروژن يسنگانا و دوکات که با تيمار کود حيوان
 تن ٣٥/٢٠انجام گرفت بيشترين ميزان محصول به ميزان 

 در هکتار  همراه با ي تن کود حيوان٣٠ با کاربرد در هکتار
در گزارش .  کيلوگرم کود نيتروژن بدست آمد٣٠مصرف 

 همراه با ي آمده است که کاربرد ساالنه کود حيوانيديگر
نيتروژن باعث شده که اندازه برگ و تعداد گلها در خوشه و 

 ).١٢( فرنگي افزايش يابدهاي رونده توتتعداد ساقه
دهد که کاربرد ينشان م) ١٩٩٧( ماکنسايده تحقيقات

و  محصول شده يکمپوست همراه با ماسه باعث زودرس
  .ميزان محصول را هم افزايش داد

 نيتروژن باعث شده که کيفيت ي کاربرد باالياز طرف
 که با بوتريتيس آلوده  يهايمحصول کاهش يابد و تعداد ميوه

ه را کاهش داده اند افزايش يافته و ميانگين وزن ميوشده
 نيتروژن وزن خشک ميوه و ويتامين ي کاربرد بااليول. است

Cتحقيقات سينگ و ). ١٢(  آن را افزايش داده است
دهد که کاربرد نيتروژن در حد ينشان م) ١٩٧٧(همکاران 

ها در متعادل باعث کاهش اسيديته و افزايش وزن ميوه
وه و همچنين وزن خشک برگ، وزن مي.  آناناس شده است

اما با افزايش بيشتر مصرف . طول ميوه افزايش يافته است
 ي ديگر تغييري از فاکتورها کاهش و بعضينيتروژن بعض

 باعث يکاربرد نيتروژن در دوره رشد گياه کيو. نکردند
افزايش طول ساقه، تعداد برگها در هر ساقه و سطح برگ 

و اندازه ميوه ) وزن خشک وتر(ميانگين وزن . شده است
 بازار پسند يهاميوه. افزايش يافته است) قطر، طول، حجم(

 و ٣٠٠ کيلوگرم در هکتار نيتروژن نسبت به ١٥٠در کاربرد 
مواد جامد .  کيلوگرم و بدون کود بهتر بوده است٤٥٠

 ميوه با افزايش مصرف نيتروژن بعد از يمحلول و سفت
سطح ). ٩( برداشت و بعد از انبار تحت تاثير قرار نگرفت

 کيفيت يتواند روي در مزرعه ميذيه گياه با عناصر غذايتغ
مصرف زياد نيتروژن . ها تاثير بگذاردبعد از برداشت ميوه
 و يتر، حساس به پوسيدگ کوچکيهاباعث توليد ميوه
 ميوه و کاهش مواد جامد محلول، طعم يتخريب، تنفس باال

 ينرم) ١٩٩٣( طبق گزارش ليتن .)١٠، ٣(شود ي ميو سفت
 نيتروژن و کمبود کلسيم و يکمبود رنگ ميوه با زيادو 

  .پتاسيم رابطه دارد
 بعد از ي توت فرنگيجهت باال بردن خاصيت ماندگار

 مزرعه ي توجه داشت که انتقال سريع گرمايبرداشت بايست
گزارش شده است که جهت . از ميوه ها اهميت بااليي دارد

 از برداشت  بعدي ميوه توت فرنگي ماندن کيفيت بااليباق
ها را به  ميوهيبايد در عرض يک ساعت بعد از برداشت دما
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هاي انجام طبق پژوهش. صفر درجه سانتيگراد کاهش داد
 اينکه بتوان ي برايگرفته بعد از برداشت توت فرنگ

.  ميوه ها را باال برد مديريت دما اهميت بااليي دارديماندگار
 فشرده يا هواپيشنهاد شده است که سرد کردن ميوه ها ب

 سرد هم يهرچند سرد کردن در اتاقها. سرد صورت بگيرد
گزارش ) ٢٠٠٣( پاليو و همکاران. )١٩، ٦ (شوديانجام م
 ي رقم سلوا و ديامانت در دماي ميوه هاياند که نگهدارکرده
ها شده و در  ميوهي درجه سانتيگراد، باعث باال رفتن سفت٥

 بافت يافزايش سفت.  مانده استيرقم آروموس ثابت باق
، ١٤(  پايين گزارش شده استي در دمايميوه توت فرنگ

٢٦(.  
فرنگي از جمله محصوالتي است كه افزايش مواد  توت

آلي خاك باعث افزايش عملكرد آن شده و كاهش مصرف 
.  افزايدنيتروژن هم بر ماندگاري پس از برداشت ميوه آن مي

 و نيتروژن يکود آل اثر مقادير متفاوت يبه همين دليل بررس
  .باشدي پايدار از ضروريات اين طرح مي نيل به کشاورزيبرا

  
  هامواد و روش

مربع در  متر٦٠٠جهت انجام آزمايش زميني به مساحت 
.  گريزه سنندج در نظر گرفته شديايستگاه تحقيقات

 کاشته ١٣٨١  رقم کردستان در تابستانيفرنگ توتينشاءها
.  استفاده شد٢/٣*٢/٣تي با ابعاد  هر تيمار کريبرا. شدند

 متر ٥/١فاصله بين تيمارها يک متر و فاصله بين تکرارها 
 بصورت يک رديفه و ي توت فرنگيبوته ها. انتخاب گرديد

 ٧٠ ي سانتيمتر بين بوته و فاصله رديفها٣٥با فاصله 
 متر در نظر ١فاصله بين دو کرت . سانتيمتر کشت گرديدند

 ٨ هر رديف يچهار رديف و در رودر هر کرت . گرفته شد
 خاك محل آزمايش خاكي  .) ٢٢، ١١، ٧( بوته کشت شدند

 و هدايت ٦/٧مواد آلي، اسيديته  % ٢/١با  لومي رسي
همچنين آبي . زيمنس بر سانتيمتر  بود دسي٣/١الكتريكي 

، كلر )واالن در ليتراكيميلي( ٣/٤، بيكربنات ٣/٧با اسيديته 
واالن اكيميلي( ١٥/٠، سولفات ) در ليترواالناكيميلي( ٨/٠

 براي آبياري استفاده ٠٣/٠و درصد سديم محلول ) در ليتر
  .شد

به عنوان )  پوسيدهيگاو( يدر اين پژوهش از کود حيوان
 و از اوره به عنوان منبع کود نيتروژن استفاده يمنبع کود آل

 در زمان آماده کردن زمين پيش از کاشت يکود حيوان. شد
کود اوره هم در سال . فاده شد و با خاک مخلوط گرديداست

اول قبل از کشت و در سال دوم نصف در بهار قبل از شروع 
رشد ونصف ديگر در اواخر تابستان مصرف گرديد مصرف 
اواخرتابستان اوره به اين دليل است كه تشكيل گل براي 

مصرف کود اوره . گيردسال بعد در آن زمان صورت مي
، پتاسيم و فسفر يمصرف کودها.  صورت گرفتيبصورت نوار
 يها بصورت يکنواخت بر اساس آزمون خاک برا ريز مغذي

 بر يدر طول فصل رشد آبيار. تمام تيمارها صورت گرفت
 هرز با وجين يمبارزه با علفها. اساس نياز گياه انجام شد

توسط کارگر بطور متوسط در طول فصل رشد هر ماه يک 
  .)١٣، ١٢، ١١( بار انجام گرفت

 ياين آزمايش بصورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوکها
 ١٥٠ و ١٠٠، ٥٠، ٠(  با دو فاكتور كود اورهيکامل تصادف

 تن در ٤٠ و٢٠ ،٠( و كود حيواني) كيلوگرم در هكتار
 کرت به ٣٦ تکرار و در مجموع با ٣ تيمار و ١٢با ) هكتار

يوه در طول فصل برداشت عملکرد م. مرحله اجرا در آمد
 هر کرت در هر برداشت محاسبه ي بوته وسط١٦حاصل از 

 بوته در هر ١٦گرديد و از مجموع آنها عملکرد کل حاصل از 
 از هر کرت ي  عدد ميوه بطور تصادف٢٠ .کرت بدست آمد

از . ميانگين حاصل از آن منظور شد  وانتخاب و وزن گرديد
رنگ  درصد ٧٥ ميوه با ٢٠ ميوه کامال رسيده و ٢٠هر کرت 
درجه  ٤(انتخاب و در يخچال ) رسميوه نيمه( يگرفتگ

 ينگهدار)  درجه سانتيگراد٢٠(  اطاقيو دما) سانتيگراد
 خراب آنها بعد از چهار روز حساب يهاشده و تعداد ميوه

 اطاق ي ميوه ها در دمايشده و از طريق آن درصد ماندگار
گيري درصد مواد جامد جهت اندازه. و يخچال بدست آمد

محلول ابتدا دستگاه رفراکتومتر با يک قطره آب مقطر 
 عدد ميوه رسيده که کامال ٥کاليبره شده و بعد از آن آب 

بعد يک . سالم بودند گرفته شده و با هم مخلوط گرديد
قطره از آن در دستگاه رفراکتومتر قرار داده شده و ميزان 

 يبرا.  دستگاه قرائت گرديديمواد جامد محلول آن از رو
 از باال رفتن درجه حرارت در طول کار ي ناشيمحاسبه خطا

کردن با دستگاه، درجه حرارت در زمان قرائت درصد مواد 
جامد محلول هر نمونه يادداشت گرديد و بر اساس آن و با 

 درصد ياستفاده از جدول استاندارد مربوط به تصحيح حرارت
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 يرگي اندازهيبرا. )١٧( مواد جامد محلول اصالح گرديد
 سالم و ي ليتر آب ميوه هاي ميل٢٠اسيديته ابتدا به اندازه 

 ليتر از آن را ي ميل١٠بعد .  گرفته شديرسيده توت فرنگ
 ريخته و چند قطره فنل يسي س١٠٠برداشته و در ارلن 

 نرمال ١/٠را به آن اضافه کرديم و بعد با سود % ١فتالئين 
ت که اولين تغيير  ادامه يافيتيتر کردن تا زمان. تيتر نموديم

بعد ميزان .  ثانيه در آن مشاهده شد٣٠رنگ ثابت به مدت 
 يادداشت شده و از طريق فرمول زير درصد يسود مصرف

 که اسيد سيتريک ياسيد بر اساس اسيد غالب توت فرنگ
  ).  ١٧(  باشد محاسبه گرديديم

M
100 V m N =درصد اسيد سيتريك  

M =    حجم نمونه مصرفيN  =  نرماليته سود  
m = واالن اسيد سيتريكميلي اكي  V = حجم سود مصرفي    

  
                                    ١)LMA( به سطح برگ برگخشكوزننسبتيگير  اندازه

 برگ به سطح   نسبت وزن خشكي جهت اندازه گير
 عدد برگ بالغ و سالم انتخاب شده، ابتدا ٦برگ از هر تيمار 

، سطح )OT(  سطح برگ مدليدستگاه اندازگيرتوسط 
 درجه ٧٠ شده و بعد اين برگها دريبرگها اندازه گير

از تقسيم وزن خشک برگ به سطح . سانتيگراد خشک شدند
 با يتجزيه و تحليل آمار .)٥( حساب شد  LMAبرگ

  . صورت گرفتMSTATCاستفاده از نرم افزار 
  

  نتايج و بحث
دهد كه كاربرد  نشان ميبررسي نتايج تجزيه واريانس

هاي كود حيواني و اوره بر عملكرد، وزن ميوه، درصد ميوه
خراب بعد از برداشت، و سطح مخصوص برگ اثر داشته 

براساس مقايسه ميانگين دانکن کود اوره در ). ١جدول( است
 کيلوگرم در هکتار باعث افزايش عملکرد ميوه ١٠٠ميزان 
 گرم در ٢/١٠٩٥ مربع به  گرم در متر٤٥/٩٥٠فرنگي از توت

 باشدمترمربع شده است که اين ميزان باالترين عملکرد مي
شود که همان عملکردي که از طرفي مشاهده مي). ٢جدول(

 کيلوگرم کود اوره بدست آمده بود با افزودن ١٠٠در کاربرد 
 کيلوگرم کود اوره ٥٠ تن در هکتار کود حيواني همراه با ٢٠

                                                                               
1. Leaf mass area 

گزارش ) ١٩٩٤( ي و کاوسکيکوپانسک. آيدبدست مي
 ٣٠ با کاربرد ياند که باالترين ميزان محصول توت فرنگکرده

 کيلوگرم کود ازته در ٣٠ همراه با يتن در هکتار کود حيوان
هکتار به دست آمده است كه با نتايج بدست آمده در اين 

در پژوهش حاضر با افزايش مقدار . پژوهش هماهنگي دارد
 گرم در هکتار نه تنها عملکرد افزايش  کيلو١٥٠کود اوره به 

نتايج اين . نيافته است بلکه کاهش عملکرد  مشاهده شد
دهد که براي بدست آوردن حداکثر پژوهش نشان مي

 تن ٢٠ کيلوگرم اوره در هکتار همراه با ٥٠عملکرد کاربرد 
هاي مستر بر اساس پژوهش. کود حيواني بهترين تيمار است

 ينگين عملکرد محصول توت فرنگميا) ١٩٩٦( و همکاران
 با کاربرد هر دو نوع يرقم سلوا با کيفيت باال بطور مشخص

 ياين افزايش به حد.  و نيتروژني افزايش يافته استيکود آل
 که مقدار پايين کود نيتروژني همراه با يبوده که در شرايط

 ي مصرف شده بود باز محصول افزايش قابل توجهيمواد آل
 نيتروژن و ي معدنيکه در مقايسه کودها يدر حال. داشت
 نيتروژن در مقدار ي نسبت به شاهد تنها تيمار کوديکود آل

باال عملکرد را افزايش داد که با نتايج پژوهش حاضر 
 کيلوگرم در هکتار اوره وزن ميوه را ٥٠کاربرد . مطابقت دارد

). ٢جدول ( به طور متوسط به باالترين ميزان رسانيده است
آماري تفاوت معني داري بين تيمار مذکور و تيمار از نظر 

 تن کود حيواني و شاهد ٢٠ کيلوگرم اوره همراه با ٥٠
 کاربرد يگزارش شده است که در توت فرنگ. مشاهده نشد

 کود نيتروژني باعث کاهش ميانگين وزن ميوه ها يباال
در پژوهش حاضر نيز با افزايش کاربرد کودها  .)١٣( شوديم

فزايشي در وزن ميوه ها مشاهده نشد، بلکه کاهش نه تنها ا
  .  گرديدوزن ميوه مشاهده 

ها مربوط به اسيديته نشان  بررسي مقايسه ميانگين
داري بين دهد که هر چند از نظر آماري تفاوت معنيمي

ترين ميزان اسيديته مربوط تيمارها مشاهده نشد ولي پايين
 کيلوگرم ٥٠و تيمار  تن کود حيواني در هکتار ٢٠به شاهد، 

کاربرد .  تن کود حيواني در هکتار بوده است٢٠اوره همراه با 
 کيلوگرم اوره به تنهايي باعث افزايش اسيديته به ١٥٠

 واريانس تجزيه نتايج .شده است%) ٢٧/١( باالترين ميزان
 داريمعني اثر  دهد که کاربرد کود حيواني و اوره مينشان 

 باالترين). ١جدول( لول نداشته استبر درصد مواد جامد مح
   کيلوگرم١٥٠درصد مواد جامد محلول مربوط به تيمارهاي 
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 تيمارهاي كود حيواني و اوره

 ميانگين مربعات

 منابع تغييرات
درجه 

 عملکرد يادآز
وزن تک 
  ميوه
 

  اسيديته
 

مواد جامد 
  محلول

 

درصد ميوه 
رسيده خراب 
 cْ يشده در دما

 روز٤ بعد از ٢٠

 درصدميوه نيمه
خراب شده رس

 cْ٢٠ يدر دما
  روز٤بعد از 

درصد ميوه  
رسيده خراب 
 يشده در دما

cْروز٤بعد از  ٤ 

درصد ميوه 
رسيده خراب 

 يشده دما
cْروز٤بعد از ٤ 

وزن مخصوص 
گرم بر ( برگ

 )سانتيمتر مربع

 ١/٠   ns ns٣٣/٠ ns٤/١٠ ns٣٦١/١ ٣١٩/٠ns٣٣/١  ٠٠٤/٠n.s  n.s ns٠٠٣/٠ ns٨٥٥/٢٦٨ ٢ تکرار

 ٩/٠   * ٤/٢٦** ١/٤٣   * ٨٠٦/٥٧** ٤٤٤/١٨١   **١٢١/٠  ٠١٣/٠n.s  n.s ١١/٠** ٢٠٨/٦٦٨٠** ٣ اوره

 ٠٣/٠   ns ns١/١ ٤/٥٤   * ٨٦١/٤٥* ٠/١٠٣   **٠٢١/٠   ٠٠٨/٠n.s  n.s ١٧٧/٠**١٤٣/٩٩٢٢   ** ٢ يکود حيوان

 ٣/٠   ns ٧/٢* ٢/١٢  ns ns٤١٧/١٧ ٦٦٧/١٢١  **٠٤٥/٠   ٠٠٧/٠n.s  n.s ٠١٤/١٠٩٧٠ns٠٠٩/٠  ** ٦ يکودحيوان*اوره

 ٢/٠ ٥٤٥/٠ ٠٩/١٠ ٥٧٣/١٠ ٠٩١/٦ ٢٦٩/٠ ٠٠٦/٠ ٠٠٥/٠ ٠٢/١٣٦ ٢٢ خطا

CV%  ٤١/٤ ١٦/٢٢ ٩٣/١٣ ٤/١١ ٣٧/٣ ٨٧/٤ ٤٨/٦ ٧٥/١ ١٤/١ 

ns٠١/٠دار در سطح  معني**  ٠٥/٠دار در سطح  معني*دار    غير معني  
  

  فرنگي رقم كردستان  اثر كاربرد كود حيواني و اوره بر عملكرد، وزن ميوه، درصد اسيديته و درصد مواد جامد محلول در توت‐٢جدول 

 تيمار
  *عملكرد

 )متر مربعگرم در  ( 
  *وزن ميوه

 )گرم( 
  **اسيديته
( %) 

  **مواد جامدمحلول
( % ) 

 a٥٤/١٠ a١/١ ab٣٤/٤ g٤٥٦/٩٥٠  بدون كود حيواني و اوره
 a٨/١٠ a١/١ cd١/٤ cd٦٢/١٠٤٣  تن در هكتار كود حيواني٢٠بدون اوره و
 a٥/١٠ a١٤٣/١ d٠٣/٤ f٣٠٥/٩٨٧  تن در هكتار كود حيواني٤٠بدون اوره 

 a٧/١٠ a٢/١ a٥/٤ de٧٦٣/١٠٢٣ گرم در هكتار اوره بدون كود حيواني كيلو٥٠
 a٤٥/١٠ a١١٣/١ ab٣/٤ ab٤٤٨/١٠٩٢  تن در هكتار كود حيواني٢٠+   كيلوگرم در هكتار اوره ٥٠
 a٥٤/١٠ a١٧/١ bc٢٥/٤ cd٤١/١٠٤١  تن در هكتار كود حيواني٤٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ٥٠
 a٧/١٠ a١٨/١ bc٢١/٤ a٢/١٠٩٥ ه بدون كود حيواني كيلوگرم در هكتار اور١٠٠
 a٧/١٠ a١٣٣/١ d٠٤/٤ ab٨/١٠٨٩  تن در هكتار كود حيواني٢٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ١٠٠
 a٥٤/١٠ a٢٣٣/١ d٤ g٣/٩٣٨  تن در هكتار كود حيواني٤٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ١٠٠
 a٩/١٠ a٢٧/١ bc٣/٤ g١/٩٥٩  كيلوگرم در هكتار اوره بدون كود حيواني١٥٠
 a٧/١٠ a٢/١ d٤ ef٩/١٠٠٣  تن در هكتار كود حيواني٢٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ١٥٠
 a٩/١٠  a١٣٣/١ d١٣/٤ bc٧/١٠٦٥  تن در هكتار كود حيواني٤٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ١٥٠

 .هستند% ١ن در سطح احتمال اعداد هر ستون كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانك*
  .هستند% ٥اعداد هر ستون كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال **

  
 تن کود حيواني در هکتار بود ٤٠اوره به تنهايي و همراه با 

 ).٢جدول (  با ساير تيمارها نداشتي تفاوتيکه از نظر آمار
دهد که کاربرد نشان مي) ٢٠٠٨ (همكارانامان و تحقيقات 

 در انگور تفاوتي در درصد مواد جامد نيتروژن و كمپوست
 است که با نتايج پژوهش حاضر ايجاد نكردهمحلول مشاهده 
  .مطابقت دارد

باالترين درصد تلفات ميوه رسيده در دماي اتاق مربوط 
 تن در هکتار کود ٢٠ کيلوگرم اوره همراه ١٥٠به کاربرد 

ها بررسي درصد تلفات ميوه). ٣جدول( باشديواني ميح
هاي دهد که هم کود حيواني و هم اوره درصد ميوهنشان مي

اند و اين روند با افزايش مصرف خراب شده را افزايش داده
گزارش شده است که کاربرد . کود اوره افزايش يافته است

 يفرنگ نيتروژن باعث شده که کيفيت محصول توتيباال
اند  که با بوتريتيس آلوده شدهيهايهش يابد و تعداد ميوهکا

 نيتروژن وزن خشک ي کاربرد بااليول. افزايش يافته است
  ).١٢(  آن را افزايش داده استCميوه و ويتامين 
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 ٤ماي اتاق و دماي   اثر كاربرد كود حيواني و اوره بر درصد ميوه رسيده و نيمه رس خراب شده بعد از چهار روز نگهداري در د‐٣جدول 
  فرنگي رقم كردستان و نسبت وزن خشك برگ به سطح برگ  در توت درجه سانتيگراد

  
  
  
 تيمار

رس خرابميوه نيمه
 روز ٤بعد از 

نگهداري در دماي 
 (%)اتاق 

ميوه رسيده 
 ٤خراب بعد از 

روز نگهداري در 
 (%)دماي اتاق 

رس خراب ميوه نيمه
 روز نگهداري ٤بعد از 

 درجه ٤در دماي 
 (%)سانتيگراد 

ميوه رسيده خراب بعد 
 روز نگهداري در ٤از 

 درجه ٤دماي 
 (%)سانتيگراد 

وزن خشك برگ  
به سطح برگ 

)LMA(  
 )g cm-1( 

 b٠٠٩/٠ ab٣٣/٢٤ d١ e٣٣/٥٧ bcd٣٣/٢٥ بدون كود حيواني و اوره

 b٠٠٩/٠ ab٢٢ d٧/١ b٧٦ d٧/٢٢  تن در هكتار كود حيواني٢٠بدون اوره و

 b٠٠٩/٠ b١٧ cd٢ b٧٦ abc٣٣/٢٩  تن در هكتار كود حيواني٤٠وره بدون ا

 ab٠٠٩٦/٠ ab٣٣/٢٤ bc٧/٣ cd٣٣/٦٩ abc٣٣/٢٩  كيلوگرم در هكتار اوره بدون كود حيواني٥٠

 a٠١/٠ ab٢١ cd٢ d٧/٦٤ cd٧/٢٣  تن در هكتار كود حيواني٢٠+   كيلوگرم در هكتار اوره ٥٠

 ab٠٠٩٦/٠ ab٢٠ d١ bc٣٣/٧٣ ab٧/٣٠  در هكتار كود حيواني تن٤٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ٥٠

 ab٠٠٩٦/٠ ab٣٣/٢٥ ab٣٣/٥ b٧/٧٦ ab٣٣/٣١  كيلوگرم در هكتار اوره بدون كود حيواني١٠٠

 b٠٠٩/٠ ab٧/٢٢ ab٣٣/٤ bc٣٣/٧٣ abcd٣٣/٢٦  تن در هكتار كود حيواني٢٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ١٠٠

 ab٠٠٩٣/٠ ab١٩ bc٧/٣ b٧٦ abcd٢٨  تن در هكتار كود حيواني٤٠ + كيلوگرم در هكتار اوره ١٠٠

 b٠٠٩/٠ a٢٦ ab٧/٤ b٧٦ ab٧/٣٠  كيلوگرم در هكتار اوره بدون كود حيواني١٥٠

 ab٠٠٩٦/٠ ab٢٥ ab٥ a٣٣/٨٣ a٧/٣٢  تن در هكتار كود حيواني٢٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ١٥٠

 ab٠٠٩٦/٠ a٢٧ a٧/٥ b٧٦ a٣٣/٣٢ ار كود حيواني تن در هكت٤٠+  كيلوگرم در هكتار اوره ١٥٠

  .هستند% ٥اعداد هر ستون كه در يك حرف مشترك هستند فاقد تفاوت آماري بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 

  
  

 رس در دماي اطاقهاي نيمهباالترين درصد تلفات ميوه
  کيلوگرم در١٥٠مربوط به تيمار )  درجه سانتيگراد٢٠(

  تن کود حيواني بوده است٢٠ه همراه با هکتار اور
 کيلوگرم ٥٠کمترين ميزان تلفات در تيمار ). ٣جدول(

% ٧/٢٣ تن کود حيواني در هکتار به ميزان ٢٠همراه با 
هاي خراب شده بررسي روند افزايش درصد ميوه. بدست آمد

نشان داد که با افزايش مصرف کودهاي حيواني و كود اوره 
 يسطح تغذيه گياه با عناصر غذاي. يافتدرصد تلفات افزايش 

ها تاثير  کيفيت بعد از برداشت ميوهيتواند رويدر مزرعه م
تر،  کوچکيهامصرف زياد نيتروژن باعث توليد ميوه. بگذارد

 ميوه و کاهش ي و تخريب، تنفس بااليحساس به پوسيدگ
با توجه . )١٠، ٣( شودي ميمواد جامد محلول، طعم و سفت

توان با کاهش رسد که مياين پژوهش به نظر ميبه نتايج 
ها را بعد از برداشت تا مصرف نيتروژن ماندگاري ميوه

   .حدودي افزايش داد
 درجه ٤هاي رسيده در دماي باالترين درصد تلفات ميوه

 کيلوگرم در ١٥٠ روز مربوط به کاربرد ٤سانتيگراد پس از 
ات مربوط به کمترين ميزان تلف. هکتار کود اوره بوده است

روند تغييرات نشان .  تن کود حيواني در هکتار بود٤٠
دهد که با افزايش کاربرد کود اوره درصد تلفات افزايش مي

ها با افزايش مصرف بر اساس بررسي ميانگين. يافته است
 يهاي نيمه رسيده خراب شده در دماکود اوره درصد ميوه

  يافته است درجه سانتيگراد بعد از چهار روز افزايش٤
بر اساس نتايج اين پژوهش کاربرد کود حيواني ). ٣جدول (

و در . هاي خراب نداشتداري بر درصد ميوهتاثير معني
ترکيب با کود اوره نيز تا حدودي اثر آن را تعديل نموده 

 موجود در کود ياست که احتماالً به دليل وجود مواد غذاي
خراب شده در هاي کمترين درصد ميوه. باشدي ميحيوان

 ٢٠اين مرحله از برداشت ميوه مربوط به تيمارهاي شاهد، 
 ٥٠ تن کود حيواني در هکتار، ٤٠تن کود حيواني در هکتار، 

 تن کود حيواني در هکتار و ٤٠+کيلوگرم کود اوره در هکتار 
.  تن كود حيواني در هكتار بوده است٢٠+  كيلوگرم اوره ٥٠

کمبود رنگ ميوه با  و ينرم) ١٩٩٣(طبق گزارش ليتن 
مصرف .  نيتروژن و کمبود کلسيم و پتاسيم رابطه دارديزياد

 و ي حساس به پوسيدگيهازياد نيتروژن باعث توليد ميوه
  . )١٠، ٣(شودي مي ميوه  و کاهش سفتيتخريب، تنفس باال
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دهد که باالترين يها نشان م مقايسه ميانگينيبررس
 ٥٠وط به تيمار ميزان نسبت وزن خشك به سطح برگ مرب

  بودي تن در هکتار کود حيوان٢٠+ کيلوگرم درهکتار اوره 
نشان ) ١٩٧٧(هاي سينگ و همکاران پژوهش). ٣جدول(

دهد که کاربرد نيتروژن در حد متعادل باعث افزايش مي
اما با افزايش مصرف نيتروژن اين . شودوزن خشک برگ مي
د که با نتايج يابکند و يا کاهش ميفاکتور يا تغييري نمي

  .بدست آمده در اين پژوهش هماهنگي دارد
 بعد از ي توت فرنگيجهت باال بردن خاصيت ماندگار

 مزرعه ي توجه داشت که حذف سريع گرمايبرداشت بايست
نتايج اين پژوهش نشان . ها اهميت بااليي دارداز ميوه

دهد که عالوه بر مسئله تنظيم ميزان کود نيتروژني يم
 يها را برا پايين نيز کيفيت ميوهيها در دماوه ميينگهدار

کمترين ميزان تلفات . نمايدي حفظ ميمدت زمان بيشتر
روند .  تن کود حيواني در هکتار است٤٠ميوه ها مربوط به 
دهد که با افزايش کاربرد کود اوره درصد تغييرات نشان مي

ها در شرايط درصد تلفات ميوه. تلفات افزايش يافته است
. باشدي درجه سانتيگراد بسيار باال م٢٠ ي در دمايهدارنگ

 درجه سانتيگراد ٤ يها در دما ميوهي كه نگهداريدر صورت
 يباق گزارش شده است که جهت. تلفات را کاهش داده است

 بعد از برداشت بايد در يفرنگ ميوه توتيماندن کيفيت باال
فر ها را به ص ميوهيمدت يک ساعت بعد از برداشت دما

بر اساس نتايج اين پژوهش و با . درجه سانتيگراد کاهش داد
رسد سه فاکتور ي به نظر ميتوجه به اثر کود اوره و حيوان

ها بعد از برداشت و برداشت به  ميوهي، مديريت دمايکودده
 مدت يها را براتوانند کيفيت ميوهيها مموقع ميوه

گرفته بعد طبق پژوهشهاي انجام .  حفظ نماينديتريطوالن
ها را  ميوهي اينکه بتوان ماندگاري برايفرنگاز برداشت توت

پيشنهاد شده است . باال برد مديريت دما اهميت بااليي دارد

.  فشرده سرد صورت بگيرديها با هواکه سرد کردن ميوه
، ٦( گيردي سرد هم انجام ميهرچند سرد کردن در اتاقها

١٩.(  
ه احتمال زياد کاهش با توجه به نتايج اين پژوهش ب

ها و مصرف کود نيتروژنه و سرد کردن به موقع ميوه
ها  که ميوهي پايين و برداشت در زماني آنها در دماينگهدار
ها بيشتر  بافت ميوهيشود سفتاند باعث ميرنگ گرفته% ٧٥

 ها توسط عوامل بيماريزا را بهحفظ شده و روند تخريب ميوه
 اندگزارش کرده) ٢٠٠٣( همکارانپاليو و . اندازديتاخير م

 درجه ٥ ي رقم سلوا و ديامانت در دمايها ميوهيکه نگهدار
ها شده و در رقم  ميوهيسانتيگراد باعث باال رفتن سفت

 بافت ميوه يافزايش سفت.  مانده استيآروموس ثابت باق
   ).٢٦، ١٤(  پايين گزارش شده استي در دمايفرنگتوت

 که با مديريت صحيح تغذيه و رسدي به نظر ميبطور کل
 چه از نظر زمان يفرنگ توتيهامديريت بعد از برداشت ميوه

 با يهاتوان ميوهيبرداشت و چه ازنظر سرد کردن به موقع م
 که در يابر اساس تجربه.  به بازار عرضه کرديکيفيت باالتر

ها از اين پژوهش به دست آمد زمان شروع سرد کردن ميوه
 که سرد کردن يزيرا در صورت.  برخوردار استاهميت بااليي

 پايين باز يها در دمابه تاخير بيفتد با وجود قرار دادن ميوه
با توجه به برايند  ياز طرف. درصد تلفات باال خواهد رفت

 كيلوگرم كود اوره همراه ٥٠گيري شده كاربرد صفات اندازه
 تن كود حيواني در هكتار در شرايط پژوهش حاضر ٢٠با 

 نيتروژني هم يبهترين تيمار بوده و با کاهش مصرف کودها
 پايدار يآيد و هم در جهت کشاورزيهزينه کشاورز پايين م
جهت باز گذاشتن موضوع به نظر . حرکت خواهد شد

رد اتمسفر کنترل شده، اتمسفر رسد که پژوهش در مويم
ير و تعيين زمان مناسب برداشت تا سرد کردن جهت به متغ

  .باشد ي  ضروريفرنگاندن تلفات ميوه توتحداقل رس
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