پژوهشهای میوهکاری
دوره دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان )31-680( 6931

بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم
هایوارد
هادی محمودی  ،1علی اکبر شکوهیان* ،2علی اصغری 3و علیرضا قنبری
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 -6دانش آموخته کارشناسیارشد میوهکاری ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -9دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -4دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت -6931/3/20 :تاریخ پذیرش)6931/62/7 :

چکیده
مواد هیومکی شامل موادی هستند که محتوای مواد مغذی خاک را بهبود میبخشند و دسترسی به مواد غذایی را
افزایش میدهند .به منظور بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک روی خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد،
آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت سطح کاربرد برگی و خاکی اسید هیومیک در غلظتهای شاهد ،دو،
چهار و شش کیلوگرم در هکتار در چهار تکرار در طی سالهای  35-34در یکی از باغات کیوی شهرستان تالش در استان
گیالن انجام شد .در این پژوهش صفات مورد اندازهگیری شامل وزن میوه ،سفتی میوه ،مواد جامد محلول ،اسیدیته قابل
تیتراسیون ،ویتامین ث pH ،آب میوه  ،فنل کل و عملکرد میوه میباشد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد
که تیمار اسید هیومیک روی وزن و عملکرد میوه ،ویتامین ث و مواد جامد محلول در سطح  p<0.01و اسیدیته قابل
تیتراسیون میوه در سطح  p<0.05اثر معنیداری داشته است .در حالیکه ،کاربرد اسید هیومیک بر صفات سفتی میوه و
 pHآب میوه و فنل کل میوه تأثیر معنیداری نداشت .بر اساس نتایج به دست آمد غلظت چهار کیلوگرم در هکتار اسید
هیومیک با روش کاربرد برگی بیشترین اثر را برروی اغلب صفات مورد اندازهگیری داشت .بر این اساس بیشترین عملکرد
( 16/15کیلوگرم در هر درخت) ،وزن میوه (645گرم) ،مواد جامد محلول ( 5/57بریکس) ،ویتامین ث ( 90میلیگرم بر
صدگرم وزنتر) از تیمار مذکور حاصل شد.
کلمات کلیدی :سفتی میوه ،فنل کل ،عملکرد ،مواد جامد محلول ،ویتامینث
* نویسنده مسئول

Email: shokouhiana@yahoo.com
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 98888-988888دالتون دارد و ترکیبهای پایدار و

مقدمه
کیوی ) (Actinidia deliciosaمتعلق به خانواده

نامحلول و محلول با عناصر کم مصرف تشکیل میدهد.

آکتینیدیاسه ( )Actinidiaceaو بومی جنوب آسیا

این مواد بر اساس حاللیت در اسید و باز به اسید

میباشد .بیش از  18گونه در این خانواده وجود دارد.

هیومیک ،اسید فلوویک و هیومینها تقسیمبندی

یکی از ارقام تجاری کیوی رقم هایوارد است و در

میشوند (احمد مایی 9و همکاران .)2864 ،همچنین،

بسیاری از کشورها مانند ایتالیا ،نیوزلند ،فرانسه ،شیلی،

اسیدهیومیک ،مخلوط متراکم و ترکیب با اسیدهای آلی

ایران ،چین ،ترکیه و یونان تولید میشود .در سالهای

آروماتیک بوده و دارای نیتروژن ،فسفر ،گوگرد با

اخیر افزایش مصرف نهادههای شیمیایی در اراضی

درصدهای مختلف و برخی عناصر نظیر کلسیم ،منیزیم،

کشاورزی موجب مشکالت زیست محیطی زیادی از

روی ،مس و غیره است و به صورت محلولپاشی و نیز

جمله آلودگی منابع آب ،اُفت کیفیت محصوالت

کاربرد خاکی استفاده میشود (محمدنیا و همکاران،4

کشاورزی که ناشی از کاهش حاصلخیزی خاک بوده را

 ;2865احمد مایی و همکاران.)2864 ،

به وجود آورده است .لزوم سالمت محصوالت تولید شده

محلولپاشی اسید هیومیک روی دانهالهای پاپایا اثر

در نظامهای مختلف کشاورزی از نظر وجود بقایای سموم

مثبتی بر رشد نهالها داشت (کاواکانت 5و همکاران،

و مواد شیمیایی و تأثیر آنها بر سالمت انسان و محیط

 )2866و همچنین کاربرد اسید هیومیک روی انگور رقم

زیست سبب شده است تا روشهای تولید و نهادههای

عسگری نیز باعث افزایش وزن خوشهی انگور ،وزن

بهکار رفته مورد توجه خاص قرار گیرند (اونلو 6و

حبههای انگور و خصوصیات بیوشیمیایی مانند مواد

همکاران.)2866 ،

جامد محلول ،اسیدیته قابل تیتراسیون شده است

اسیدهیومیک از ترکیبات فعال مواد آلی خاک هست

(محمدنیا و همکاران .)2865 ،در گوآوا رقم پالوما ،تیمار

(سانچز سانچز 2و همکاران )2881 ،که نوعی ترکیب

با اسید هیومیک باعث افزایش تولید و میزان ویتامینث،

پلیمری طبیعی به همراه مواد آلی است و در اثر

مواد جامد محلول ،اسیدیته قابل تیتراسیون در میوهها

پوسیدگی مواد آلی خاک ،پیت ،لیگنین و غیره بهوجود

شده است (کاواکانت و همکاران .)2861 ،همچنین

میآید .رنگ آن زرد تا سیاه است و وزن مولکولی

محلولپاشی اسید هیومیک بر روی زردآلو رقم کانینو

1. Unlu
2. Sanchez Sanchez

3. Ahmad-Mayi
4. Mohamadineia et al.
5. Cavalcante
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باعث افزایش پارامترهای بیوشیمیایی میوههای مورد

بررسی اثر کودهای زیستی بر بهبود کیفیت و افزایش

تیمار شد (شبان و همکاران .)2865 ،6کاربرد خاکی و

عملکرد و تولید میوه ارگانیک با کاهش مصرف کودهای

برگی اسید هیومیک بر روی توتفرنگی رقم پاروس

شیمیایی بوده است.

باعث بهبود عملکرد و کیفیت میوههای مورد تیمار
گردید (عشقی و گاراژیان .)2865 ،2عالوه بر این،

مواد و روشها

گزارشات متعددی از اثرات مثبت کاربرد اسید هیومیک

به منظور بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد

بر روی برخی از محصوالت باغبانی از قبیل زیتون (حقاق

و کیفیت میوه کیوی ،آزمایشی بر روی نهالهای شش

و همکاران ،)2862 ،9زردآلو (فاتحی و همکاران،)2868 ،

ساله کیوی رقم هایوارد در استان گیالن ،شهرستان

گوجهفرنگی (دوغان و دمر ،.2864 ،4عبدالموعود 5و

تالش در طی سالهای  6934-6935انجام شد.

همکاران 2887 ،و یلدریم 1و همکاران )2887 ،نیز وجود

شهرستان تالش منطقه وسیعی از شمال غرب استان

دارد .با توجه به اینکه مصرف کودهای شیمیایی سبب

گیالن را در بر میگیرد که در طول جغرافیایی 40

آلودگیهای زیست محیطی به ویژه آلودگی منابع خاک

درجه 54 ،دقیقه ،سه ثانیه و عرض جغرافیایی  97درجه،

و آب شده و این آلودگی به منابع غذایی انسان نیز راه

 40دقیقه 69 ،ثانیه و ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد

یافته است .تالشهای گستردهای به منظور یافتن

 41متر میباشد .این شهرستان به دلیل محصور بودن

راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت خاک و محصوالت

بین دریا و رشتهکوههای البرز دارای آب و هوای معتدل

روشهای زیستپاالیی و

و بسیار مرطوب است .بهطوریکه رطوبت ثبت شده در

حفظ پایداری اکوسیستمهای طبیعی آغاز شده که یکی

ماههای گرم  08درصد و در ماههای سرد  07درصد و

از این راهکارها استفاده از کودهای آلی نظیر اسید

میزان بارندگی ساالنه بیش از  6688میلیمتر میباشد.

هیومیک است .با توجه به نتایج تحقیقات موجود در

آبیاری باغ بهصورت روزانه و به مدت  98تا  45دقیقه به

ارتباط با نقش تغذیهای اسید هیومیک بر عملکرد و

روش آبیاری بارانی زیر تاج انجام میگیرد .در این بررسی

کیفیت محصوالت مختلف ،هدف از انجام این پژوهش،

کود اسید هیومیک به نام تجاری هیومستر تاپ از شرکت

کشاورزی ،حذف آالیندهها با

گلسنگ کویر یزد تهیه گردید .برای اعمال تیمارها،

1. Shaaban et al.
2. Eshghi and Garazhian
3. Hagagg et al.
4. Dogan and Demir
5. Abdel-Mawgoud
6. Yildirim

میزان کود اسید هیومیک الزم برای هر واحد آزمایشی
(برگی و خاکی) بر اساس هر درخت محاسبه (تیمار 2
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کیلوگرم در هکتار معادل  01گرم در هر بوته4 ،

(پروب)  0میلیمتر اندازهگیری شده و به صورت کیلوگرم

کیلوگرم معادل  21گرم و  6کیلوگرم  21کیلوگرم در

بر سانتیمتر بیان میشود (قاسمنژاد و همکاران.)6936 ،

بوته) و با ترازوی دیجیتالی با دقت  8/86گرم

همچنین برای اندازهگیری درصد اسیدیته قابل

اندازهگیری شد .تیمارهای اسیدهیومیک با غلظتهای

تیتراسیون از روش تیتراسیون با محلول سود  8/6نرمال

شاهد ،دو ،چهار و شش کیلوگرم در هکتار به منظور

استفاده شد.

انتخاب مناسبترین روش کاربرد بهصورت برگی و خاکی

به منظور اندازهگیری ویتامین ث بر اساس میلیگرم

بصورت مستقل از هم در سه زمان مختلف (قبل گلدهی،

در صد گرم وزن تازه از روش تیتراسیون اکسایش کاهش

بعد از تشکیل میوه ،در حین نمو میوه) اعمال گردیدند،

عیارسنجی با ماده رنگی  2و  -1دیکلروفنلایندوفنل تا

به همین منظور ،پودر اسید هیومیک را بهصورت محلول

ظهور رنگ صورتی با روش آ.او.آ.سی )6303( 6انجام شد.

درآورده و در محدوده سایهانداز درخت (کاربرد خاکی)

میزان فنل کل نیز با روش مدا 2و همکاران ( )2885بر

ریخته و در روش برگی بهوسیله محلولپاش بر روی

اساس میزان جذب رنگ در طول موج  715نانومتر با

برگ درختان پاشیده شد.

دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل)Jenway 1785 uv/vis
قرائت گردید و بر اساس میلیگرم بر گرم وزن تر بیان

برای اندازهگیری وزن میوهها تعداد  68میوه به

شد.

صورت تصادفی از بخشهای مختلف درختان تیمار شده
انتخاب و با ترازوی دیجیتالی با دقت  8/86گرم وزن

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با

شدند و میانگین آنها به عنوان ورن میوه ثبت شد.

هفت سطح کاربرد برگی و خاکی اسید هیومیک در

عملکرد با اندازهگیری وزن کل محصول هر درخت

غلظتهای شاهد ،دو ،چهار و شش کیلوگرم در هکتار در

محاسبه شد.

چهار تکرار اجرا شد .تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرم

جهت اندازهگیری مواد جامد محلول از دستگاه

افزار آماری ( SASنسخه )3/2و مقایسه میانگین صفات

رفراکترومتر دستی ساخت فرانسه (مدل358-8648

بر اساس آزمون  LSDدر سطوح احتمال یک و پنج

 )OE-ATCاستفاده شد .اندازهگیری  pHعصاره میوه با

درصد انجام پذیرفت.

دستگاه پتانسیومتر ساخت سوئیس ( مدلΩ 027

 )Metrohemانجام شد (طباطبایی .)6939 ،سفتی
بافت میوه به وسیله پنتومتر (مدل  )FT-927با نوک

1. A.O.A.C
2. Meda
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صاافت اساایدیته قاباال تیتراساایون در سااطح احتمااال

نتایج و بحث
نتااااایج حاصاااال از تجزیااااه واریااااانس دادههااااا

 ٪5از نظاار آماااری دارای تااأثیر معناایداری بااودهانااد.

(جاادول )6نشااان داد کااه غلظااتهااای مختلااف اسااید

تیمارهااای مااورد آزمااایش ،از نظاار آماااری اثاار معناای-

هیومیااک روی وزن تااک میااوه ،عملکاارد ،مااواد جامااد

داری بار صافات سافتی بافات  ،فنال کال و  pHمیاوه

محلااول و ویتااامین ث در سااطح احتمااال  ٪6و باار

نداشتند.

جدول  -6نتایج تجزیه واریانس اثر اسیدهیومیک روی صفات اندازهگیری شده در کیوی رقم هایوارد
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

بلوک

9

تیمار
(اسیدهیومیک)

1

خطای آزمایش

60

ضریب تغییرات
()%

وزن میوه

سفتی میوه

مواد جامد
محلول

اسیدیته
قابل
تیتراسیون

8/39

55ns

4/33ns

8/57ns

8/82ns

8/86ns

603

**368/7

4/3ns

**2/89

*8/62

8/86ns

29/81ns

6/1

45/9

2/45

8/95

8/89

8/86

93/6

95/65

6/22

5/49

28/05

62/0

65/60

2/4

66/64

60/37

عملکرد
ns

**

pH

فنل کل

ویتامینث

28/94ns

20/41ns
**699/22

 * ،nsو** بهترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5و  6درصد.

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که وزن میوههایی که

مقایسه میانگینها نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد

با غلظت  4کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک با روش

( 18/15کیلوگرم در هر درخت) از کاربرد  4کیلوگرم در

کاربرد برگی تیمار شده بودند ،بیشترین تأثیر را نسبت

هکتار اسید هیومیک بهصورت محلولپاشی برگی حاصل

به شاهد و کاربرد خاکی غلظتهای مذکور از خود نشان

شد و کمترین مقدار در این صفت ( 46کیلوگرم در هر

دادند و بین غلظتهای اسید هیومیک در روش کاربرد

درخت) نیز در گیاهان شاهد ثبت گردید (شکل .)2

خاکی بر وزن تک میوه از لحاظ آماری اختالف

نتیجه حاضر با نتایج سایر محققین در سیب رقم فوجی

معنیداری مشاهده نگردید در صورتی که بین تیمارهای

(ژانگ 6و همکاران ،)2861 ،سیب رقم آنّا (البوری و

برگی اسید هیومیک اختالف معنیداری از نظر آماری

مصطفی ،)2865 ،2انبه (نیگولی 9و همکاران،)2864 ،

وجود داشت .بهطوری که در غلظت  4کیلوگرم در هکتار
1. Zhang
2. El-Boray and Mostafa
3. Ngullie

بیشترین (645گرم) تأثیر مشاهده گردید (شکل.)6
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شکل -6مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدهیومیک (صفر 4 ،2 ،و  1کیلوگرم در هکتار با روش کاربرد محلولپاشی ( )SPو
خاکی ( ))Soبر وزنتر میوه کیوی رقم هایوارد
(حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد نمیباشند).

شکل -2مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدهیومیک (صفر 4 ،2 ،و  1کیلوگرم در هکتار با روش کاربرد محلولپاشی ( )SPو
خاکی ( ))Soبر عملکرد (کیلوگرم در هر درخت) کیوی رقم هایوارد
(حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد نمیباشند).

انگور (عبدالسالم ،)2861 ،6زیتون (حقاق و همکاران،

هیومیک از طریق اثرات مثبت فیزیولوژیکی از جمله

 )2869مطابقت دارد.

افزایش متابولیسم درون سلولها و همچنین افزایش

مواد هیومیکی با تحرک بخشیدن به یونها و نیز بر

میزان کلروفیل ،باعث افزایش وزن میوهها میشود

متابولیسم و فیزیولوژی گیاه ،سبب بهبود جذب عناصر

(تولنر .)2861 ،9همچنین فعالیت فتوسنتزی گیاهان با

آهن و فسفر شده و این اثر باعث افزایش وزن میوه

کاربرد اسید هیومیک افزایش پیدا میکند (آالحال،4

میگردد (سانچز سانچز و همکاران .)2882 ،2اسید

3. Tolner
4. Al-Ahl

1. Abdel-Salam
2. Sanchez Sanchez et al.
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شکل -9مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدهیومیک (صفر 4 ،2 ،و  1کیلوگرم در هکتار با روش کاربرد محلولپاشی ( )SPو
خاکی ( ))Soبرمواد جامد محلول (بریکس) میوه کیوی رقم هایوارد
(حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد نمیباشند)

 ;2861عصری و همکاران .)2865 ،6بهطوری که،

نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج حاصل

محلولپاشی درختان با اسید هیومیک ،سبب افزایش

روی محصوالت انگور (عبدالسالم و همکاران،)2861 ،

تحریک و باز شدن روزنهها شده و این موضوع میتواند

کیوی (فتاحی و همکاران )2868 ،9و سیب رقم گرنی

سبب افزایش فعالیت فتوسنتزی شده و مواد فتوسنتزی

اسمیت (نادری و همکاران )2882 ،4در یک راستا

بیشتری در اختیار میوه قرار داده و در نتیجه وزن تک

میباشد .اسید هیومیک با مکانیسمهای متعددی به

میوه افزایش مییابد (امینیفرد و همکاران.)2862 ،2

جذب بهتر عناصر غذایی و بهبود کیفیت محصول کمک

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین میزان

میکند .این کود زیستی با بهبود تولید قند ،پروتئین و

مواد جامد محلول ( 5/75و  5/15بریکس) در تیمار  2و

ویتامین در گیاه و نیز به تأثیر مثبتی که بر جنبههای

 4کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک با روش کاربرد برگی

فتوسنتز دارد ،محتوای غذایی محصوالت را افزایش

و کمترین میزان مواد جامد محلول ( 9/45بریکس)

میدهد (ناردی و همکاران .)2882 ،افزایش ویژگیهای

مربوط به گیاهان شاهد بود (شکل  .)9در ضمن بین

کمی و کیفی در نتیجهی افزایش تنفس ،فتوسنتز و

تیمارهای مختلف اسید هیومیک در این صفت تفاوت

پروتئین کل در گیاهان است که مربوط به کاربرد اسید

معنیداری از نظر آماری مشاهده نشد.

هیومیک و اسید فولویک میباشد (عصری و همکاران،
 .)2865همچنین کاربرد هیومیکها تولید رنگیزههای

3. Fattahi et al.
4. Naderi et al.

1. Asri et al.
2. Aminifard et al.

682

محمودی و همکاران :بررسی اثر کاربرد اسیدهیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد

کلروفیلی را تحریک میکند و در نتیجه آن باعث افزایش

باعاااث افااازایش میااازان اسااایدیته قابااال تیتراسااایون

فتوسنتز و رشد گیاه میشود (عصری و همکاران،

میاااوههاااای ماااورد تیماااار مااایشاااود (عصاااری و

 .)2865با گسترش سطح فتوسنتز ،تولید آسمیالتها

همکااااران .)2865 ،درحاااالی کاااه کااااربرد برگااای

نیز زیاد شده و این باعث افزایش میزان مواد جامد

اسااایدهیومیک روی سااایب باعاااث کااااهش میااازان

محلول میوه میشود (النمر 6و همکاران .)2862 ،با توجه

اسااایدیته قابااال تیتراسااایون میاااوههاااا گردیاااد.

به این که فعالیت فتوسنتزی با کاربرد اسید هیومیک

گیاهااانی کااه بااا مااواد آلاای تغذیااه شاادهانااد ،باارای

توسعه پیدا میکند و سبب افزایش باز و بسته شدن

حفااظ نساابت کااربن بااه نیتااروژن ،کااربن اضااافی را

روزنهها میشود ،فعالیت فتوسنتزی بیشتر میتواند سبب

بااارای تولیاااد اسااایدهاااای آلااای چاااون سااایتریک و

تولید بیشتر مقدار مواد جامد محلول میوه شود (حقاق و

مالیااکاسااید بااه کاااار ماایبرنااد و از ایاان طریاااق

همکاران2862 ،؛ ناردی و همکاران.)2882 ،

کااودهااای آلاای باعااث باااال رفااتن اساایدیته میااوههااا
میشوند (امینیفرد و همکاران.)2862 ،

نتااااایج آزمااااایش نشااااان داد کااااه بیشااااترین
میااازان درصاااد اسااایدیته قابااال تیتراسااایون (6/91

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین میزان

درصاااد) از تیماااار  1کیلاااوگرم کااااربرد خااااکی و 4

ویتامینث ( 90میلیگرم بر صدگرم وزن تر) در تیمار با

کیلاااوگرم محلاااولپاشااای اسااایدهیومیک در هکتاااار

غلظت  4کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک با روش

و کمتااارین میااازان در ایااان صااافت ( 6/6درصاااد)

کاربرد برگی و کمترین میزان ویتامین ث (60/22

از تیمار شاهد حاصل شد (شکل .)4

میلیگرم بر صد گرم وزن تر) در گیاهان شاهد مشاهده

نتاااایج باااه دسااات آماااده در ایااان تحقیاااق باااا

گردید (شکل  .)5نتایج بهدستآمده از این تحقیق با

نتااایج حاصاال از بررساایهااای انجااام شااده باار روی

نتایج حاصل از بررسیهایی انجامشده بر روی لیمو

انگاااور قرماااز بااایداناااه (عبدالساااالم و همکااااران،

(سانچز سانچز ،)2882 ،فلفل (امینیفرد و همکاران،

 ،)2861انگااااور رقاااام عسااااگری (محماااادینیااااا،

 ،)2862توتفرنگی (خالد و همکاران ; 2869 ،2امیری و

 )2865مطابقت داشت.

تهرانیفر )2862 ،9مطابقت داشت .کودهای آلی با جذب

کااااربرد خااااکی اسااایدهیومیک باعاااث جاااذب

رطوبت و مواد غذایی خاک مدتزمانی زیادی در خاک

پتاسااایم بیشاااتر از خااااک شاااده و از ایااان طریاااق
2. Khalid et al.
3. Ameri and Tehranifar

1. El-Nemar
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شکل -4مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدهیومیک (صفر 4 ،2 ،و  1کیلوگرم در هکتار با روش کاربرد محلولپاشی ( )SPو
خاکی ( ))Soبر اسیدیته قابل تیتراسیون ( ) %میوه کیوی رقم هایوارد
(حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد نمیباشند)
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شکل -5مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف اسیدهیومیک (صفر 4 ،2 ،و  1کیلوگرم در هکتار با روش کاربرد محلولپاشی ( )SPو
خاکی ( ))Soبر ویتامین ث (میلیگرم بر صد گرم وزنتر) میوه کیوی رقم هایوارد
(حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد نمیباشند)

باقیمانده و باعث بهبود ساختار خاک شده و بهطور

افزایش میزان ویتامین ث میوه شده است (یلدریم و

غیرمستقیم نیز باعث افزایش ویتامین ث میوههای

همکاران.)2887 ،

تولیدی شده است (زاکریاکیس 6و همکاران.)2886 ،
افزایش ویتامین ث میتواند بهوسیله نقش اسید

نتیجه یری کلی

هیومیک در گسترش قابلیت دسترسی مواد غذایی

با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش کاربرد اسید

توجیه شود .کاربرد اسید هیومیک ،دسترسی به عناصری

هیومیک با غلظت چهار کیلوگرم در هکتار با کاربرد

چون فسفر و پتاسیم را بیشتر کرده و این امر نیز باعث

برگی بیشترین اثر را روی صفات وزن تک میوه و

1. Zachariakis
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 کیلوگرم در هکتار از4 کمی و کیفی این میوه به میزان

عملکرد کل درخت و همچنین خصوصیات کیفی میوه

کود زیستی اسید هیومیک به صورت محلولپاشی

کیوی از جمله میزان ویتامین ث و مواد جامد محلول

.استفاده شود

 بر این اساس توصیه می شود به منظور بهبود.داشت
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Abstract
In order to investigate the effects of humic acid concentration on quality indices of Kiwifruit cv.
Hyward, an experiment based on complete block design with 4 replication was conducted during
2015-2016 in one of the Kiwifruit garden of Talesh city, Gilan province. Experimental treatments
included soil drenching method and foliar spraying of different levels (control, 2, 4 and 6 Kg/h) of
humic acid. In this study, some traits such as weight of fruit, yield, firmness, soluble solids, titratable
acidity and vitamin C, pH of fruit juice and total phenol of fruit were measured. Results of ANOVA
showed that different concentration of humic acid had significant effect on weight of fruit, yield,
soluble solids, and vitamin C traits at 1% probability level and these treatments had significant effect
on titratable acid it/at 5% probability level. However, the use of humic acid did not has significant
effect on fruit firmness, total phenol and pH of fruit juice. Comparison of means showed that the leaf
application of 4, 2 and 6 kg.ha-1 concentration from humic acid had the highest fruit weight and yield.
The best result for soluble solids and titratable acidity was obtained from Humic acid at concentration
of 4 kg.ha-1 with soil application. Also, the highest amount of vitamin C was recorded from leaf
application of 4 kg.ha-1 of humic acid. In general, results showed that the leaf application of 4 kg. ha-1
of humic acid, was more effective in the most studied traits. The highest yield (61.65 kg per tree),
fruit weight (145 g), soluble solids (5.57.5 Brix), and vitamin C (38 mg/ 100g Fresh weight) were
obtained from the above treatment.
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