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ارشادي4

 1دانشجوی دکترای ،علوم باغبانی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
 2مربی پژوهشی ،مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد ،لرستان ،ایران
 3کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرگان ،باشگاه پژوهشگران جوان ،گرگان ،ایران
 4استاد ،گروه باغبانی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران

تاریخ پذیرش33/12/5 :

تاریخ دریافت33/5/11 :

چکیده
نیتروژن ،روی و آهن از عناصر ضروری و مهم برای گیاهان محسوب می شوند .این آزمایش به بررسهی تهاریر
کاربرد ازت ،روی و آهن بر رشد ،عملكرد و خصوصیات کیفی انگور رقم عسگری در خهرم آبهاد انجهام شهد.
آزمایش ب صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  3تكرار اجرا شد که در آن از دو سه
اوره ( 5 ،0گههرم در لیتههرو ،روی در دو س ه

( 0و  1/5گههرم در لیتههرو و آهههن ب ه س ه روش کههاربرد خههاکی

 Fe-EDDHAب میزان  20گرم برای هر درخت ،محلولپاشی سهولفات آههن و کهالت آههن (Fe-EDTAو بها
غلظت  3در هزار و عدم کاربرد آههن اسهتفاده شهد .محلهولپاشهی ارهر مانهاداری روی خهوا

مرفولهوژی و

فیزیولوژی درخت داشت .کاربرد اوره ،روی و آهن سبب افزایش کیفیت میوه شد .کهاربرد خهاکی کهالت آههن
ب صورت  Fe-EDDHAباعث افزایش درصد تشكیل میوه در مقایس بها شهاهد و محلهولپاشهی سهولفات روی
گشت .نتایج این تحقیق اررات تغذی را بر رشد و عملكرد انگور رقم عسگری نشان داد.
واژههاي كلیدي :ازت ،آهن ،انگور ،روی ،کمیت و کیفیت.
مقدمه1

استفاده از آنها در جهت افزایش عملكهرد محصهو ت
ههای

کشاورزی ن تنها در کشورهای پیشهرفت و بسهیاری از

مورد بررسی در علوم کشاورزی نوین در حال حاضهر

کشههورهای جهههان سههوم هماننههد هندوسههتان و ههین

زیهر کشهت

موفقیت آمیهز بهوده اسهت (امیهری و گلچهین1311 ،؛

فیزیولوژی گیاهی یكی از مهمترین شهاخ
میباشد .با توج ب افزایش وسات س

باغات در کشور ایران ،م الاهات فیزیولهوژی درختهان

بابهها ر و پیرمرادیههان1335 ،و .رعایههت اصههول تغذی ه

میوه امروزه ب یكی از مهمترین طهرحههای تحقیقهاتی

درختان میهوه نقهش بسهیار مهمهی در بهبهود صهفات

تبدیل شده است (رسول زادگان1310 ،و .از مهمتهرین

فیزیولوژی درختان میوه دارد (Zhou, 2003و.
انگههههور گیههههاهی اسههههت از آم لههههی داسهههه

نهادههای کشهاورزی بهرای افهزایش تولیهد در واحهد
س

(Ampelidaceaeو کهههههههه آن را سارمانتاسهههههههه

 ،مصرف صحی کودهای شیمیایی آلی بهوده که

(Samarantaceaeو یههها ویتاسههه (Vitaceaeو نیهههز
*نویسنده مسئولlolaei.abolfazl@gmail.com :
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مههینامنههد (جلیلههی مرنههدی1334 ،و .از د یههل عمههده

خوش ها ،حجم خوش ها و کیفیت حب هها را افهزایش

کمتوجهی ب موضوع تغذیه انگهور وههور دیرهنگهام

داد (al., 1992

Beniwal etو .ارشههد و همكههاران

عالئم کمبود عناصهر مهیباشهد (ملكهوتی و طهرانهی،

(1335و در بررسیها نشان دادند کاربرد برگی اوره در

1334؛ امیرقاسمی1331 ،و.

ههای کیفهی

اوایل دوره رشد تاریر زیادی بهر شهاخ

نیتههروژن عنصههری اسههت که از طریههق آبیههاری و

داشت ب نحویکه  ،محلهول پاشهی  1درصهد اوره در

شستشو از دسترس ریشه خهارم مهیشهود .یكهی از

مرحل پیش از گلدهی  1/5درصد اوره پس از ریهزش

نقشهای اساسی نیتروژن در تمایز جوان ها و در پایان

گلبرگها ب طور مانهیداری باعهث افهزایش در مهواد

باردهی است .در ابتدای فصهل بههار گیهاه از نیتهروژن

جامد محلول شد .همچنهین گهزارش مشهابهی توسه

ذخیره شده خهود اسهتفاده مهیکنهد تها اینكه جهذب

طاهری و دولتی بان ارایه شهده اسهت .در تحقیقهات

نیتروژن در فصل جاری صورت گیرد .تحقیقات نشان

مختلفی ک بر روی نیتهروژن توسه  Bellو

داده است تاریر نیتروژن ب صورت اس ری برگهی اوره

(1111و2001( Conradie ،و Keller ،و همكاران ( bو

 4برابر بیشتر از کاربرد خاکی آن است .کهاربرد برگهی

2001aو و  Ahlawatو 1133( Yamdagniو انجهههام

نیتروژن ب د یل مختلفی انجام میگیهرد که از جمله

شده افزایش عملكرد و اندازه حب و میوهدهی ب ربهت

می توان ب کنتهرل رشهد رویشهی ،جبهران شستشهوی

رسیده اسهت  Crespanو همكهاران (2010و .گهزارش

نیتروژن ،بهبود رنگ میوه و افزایش عملكرد از طریهق

نمودند ک کاربرد برگی عناصر غذایی و کودهها یكهی

تشكیل میوه اشهاره کهرد (Salem and Kilany, 2004و

از راههههای بهبههود عملكههرد و کیفیههت محصههولهای

گزارش شده است .یک راب

مسهتقیمی بهین افهزایش

Robson

مختلههم ماننههد انگههور و راهههی بههرای مصههرف بهین ه

مقدار نیتروژن با روی و بر عكس در گیاه وجهود دارد

کودهای شیمیایی است .همچنین آنها گزارش نمودنهد

(Hao et al., 2007و .گزارش شهده اسهت که کهاربرد

کههاربرد نیتههروژن در رقههم (Chardonnayو بهه طههور

های فیزیولوژی در زیتهون

مانیداری  pHو اسید سهیتریک آب میهوه را افهزایش

نیتروژن سبب رشد شاخ

داده ک افزایش  pHمنجر ب کیفیت پایینتهر محصهول

شده است (لو یی1311 ،و.
 Brarو همكههاران (1112و در م الاههات خههود بههر

آخههر درخههت مههیشههود (Crespan et al., 2000و.

روی انگور رقم  perletteنشان دادند ک برای افهزایش

 Treebyو همكاران (1115و نیز طهی آزمایشهی ابهراز

محصول ،کیفیت میوهها و جبران کمبهود مهوقتی ازت

داشتند ک نیتروژن در رشهد رویشهی شهاخ هها تهأریر

باید محلولپاشی ازت در موقع تمهام گهل و در موقهع

داشت است.

تشكیل میوه انجام گیهرد1195( Williams .و گهزارش

همچنین عنصر روی یكی از عناصر بسیار مههم در

کههرد ،افههزایش زمههان گههرده افشههانی مههورر و تشههكیل

( Xiao et al.,

رشد و تشهكیل سهاختار گیهاهی اسهت

کیس های جنینی قوی شده و درصهد تشهكیل میهوه را
افزایش مهیدههد (

2010و .گزارش شده است .یک راب

مسهتقیمی بهین

;Chaplin and west wood, 1980

افزایش مقدار نیتروژن با عنصهرروی و بهر عكهس در

شهد

گیاه وجهود دارد (Hao et al., 2007و .از سهوی دیگهر

محلولپاشهی  1/5و  0/5درصهد اوره بهر روی انگهور

در تحقیقی ارر تغذی برگی با کالتهای منگنهز ،روی

موجب ازدیاد اندازه حب ها ،وزن خوش ها و محصهول

و آهن بر غلظت عناصر غهذایی در بهرگ ،عملكهرد و

انگور گردید و محلول پاشی بها اوره  1/5درصهد وزن

کیفیت میوه انگور رقم رومی ،نشان داده شد محلهول-

Treeby et al., 1995و .در طی تحقیقی مشهخ
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پاشی برگی تاریر قابل تهوجهی بهر عملكهرد و کیفیهت

با غلظت  3در هزار و عدم کاربرد آهن بهود .درختهان

میوه داشهت ب وریكه میهزان عملكهرد در تیمهارههای

مورد آزمایش در اسفند ب صورت تصادفی انتخهاب و

مختلم تغذیه برگهی نسهبت به شهاهد بهین  3تها 3

تیمارهای کودی در بهار طی دو مرحل  -1یهک هفته

کیلههوگرم بهه ازای هههر بوتهه افههزایش یافتهه اسههت

قبل از باز شهدن کامهل گهلهها  -2در زمهان تشهكیل

(Moustafa et al., 1986و .همچنین عكسالامل انگور

میوهها اعمال شد.

رقم (Pointnoirو ب کمبود آههن م الاه شهد .نتهایج

برداشت خوش ههای انگهور در شههریورماه انجهام

نشان داد ک کمبهود آههن رشهد رویشهی را کهاهش و

شد .پس از برداشت ،خصوصیات کمی و کیفهی میهوه

برگ را نیز کم نمهود و در

اندازهگیری شده عبارت بودنداز :درصد تشكیل میهوه،

Bertamini and

وزن خوشهه  ،میههزان مههواد جامههد محلههول (T.S.Sو،

تجمع مواد خشک و س

نتیج ریزش میوهها افهزایش یافهت (

Nadunchezhian, 2005و .در پژوهشی دیگهر توسه

اسیدیت قابل تیتراسیون ،نسبت ماده جامد محلهول به

شهابیان (1319و ،محلولپاشی سولفات روی در انگور

اسید و درصد ماده خشک.

باعههث افههزایش  20درصههدی تشههكیل میههوه گردیههد.

برای تایین خصوصیات کمی وزن خوشه توسه

محلهولپاشههی روی در تههوت فرنگههی باعههث افههزایش

ترازو (دیجیتالو اندازهگیری شهد .بهرای انهدازهگیهری

محصول و میهزان قنهد کهل گشهت و میهزان اسهیدیت

درصههد مههاده خشههک از آون در دمههای  12درجهه

کهاهش یافهت (lolaei et al., 2012و .لهو یی (1310و

سانتیگراد ب مدت  43ساعت اسهتفاده شهد .نمونه هها

گههزارش داد ک ه کههاربرد اوره ،کلسههیم و بههور سههبب

قبل از قرار گرفتن در آون توسه تهرازوی دیجیتهالی

کمههی و کیفههی تههوت فرنگههی رقههم

وزن و س س با توجه به وزن نمونه قبهل و باهد از

گامروسا شد .با توج ب م الب فوق این آزمهایش بها

خشک شدن طبق فرمول زیر درصهد مهاده خشهک آن

افههزایش خههوا

هدف ارزیابی شهرای بهینه تغذیه در شهاخ

محاسب گردید.

ههای

برای اندازهگیری خصوصیات کیفی میوه نظیهر آب

مرفولوژی و فیزیولوژی انگور انجام شد.

میوه ،اسهیدیت قابهل تیتراسهیون ،مهاده جامهد محلهول

مواد و روشها

(T.S.Sو نسبت ماده جامد محلول ب اسید از آب میوه

این آزمایش ب منظور تایهین ارهرات محلهولپاشهی

صاف شده استفاده شد .برای تایهین میهزان اسهید تهار

اوره ،کالت آهن ،سولفات آههن و سهولفات روی بهر
خوا

تاریههک موجههود در آب انگههور از روش تیتراسههیون

مرفولوژیكی و فیزیولهوژیكی و کیفیهت میهوه

استفاده شد .برای این منظور مقهدار  10میلهیلیتهر آب

انگور رقهم عسهگری در من قه تجهره خهرم آبهاد به

انگور و  10میلیلیتر آب مق ر را داخل بشر ریخته و

مساحت  2هكتاراجرا گردید .این آزمایش به صهورت

با استفاده از ( NaOHسود سوز آورو  0/1نرمهال و در

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بها 3

مجهاورت فنهل فتهالئین تیتراسههیون انجهام شهد .بههرای

تكرار و فاکتورهای آزمایش شامل اوره بها دو غلظهت

اندازهگیری مواد جامد قابل حل پس از کهالیبره کهردن

( 0و  5در ههههزارو ،روی در دو غلظهههت ( 0و  1/5در

دستگاه رفرکتومتر از آب میوه صاف شده یک ق ره را

ههههزارو و آههههن بههه سههه روش کهههاربرد خهههاکی

روی دستگاه ریخت شد.

 Fe-EDDHAبه میهزان  20گههرم بهرای ههر درخههت،

برای اندازهگیری درصد تشهكیل میهوه ههر بوته ،

محلولپاشی سولفات آهن و کالت آهن (Fe-EDTAو

هار خوش در جهات مختلم انتخاب و قبهل از بهاز
12

بررسی اثر اوره ،روی و آهن بر شاخصهای مرفولوژی و فیزیولوژی انگور..

شدن گلها ،خوش ها را در درون کیس قرار داده و به

بر نسبت مواد جامد محلول به اسهید در دانه انگهور

شاخ بست شد و پس از  45روز کیس را باز نموده و

نشان داد ک س عامل مورد بررسی بهر ایهن شهاخ

حبهه هههای دو خوشهه بهه دقههت شههمارش گردیههد.

تاریر مانیداری در س

کالهکهای ریهزش یافته درون کیسه را که ماهرف

(جدول 1و .در غلظتهای جداگانه عناصهر ،غلظهت

تاداد گلهای هر خوش اسهت نیهز شهمارش شهده و

کالت آهن (Fe-EDTAو با غلظت  3در هزار با ترین

Ahmed et al.,

میزان اسید قابل نسبت مهاده جامهد محلهول به اسهید

درصد تشكیل میوه محاسهب گردیهد (

مشاهده شد (جدول 2و .اما با این حال بیشترین میزان

1997; Bacha et al., 1995و.
آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافزار

مربوط ب تیمار محلولپاشی روی روی با غلظهت 1/5

MStat-C

در هزار نشان داد (جدول 3و.

انجام شد و مقایسه میهانگین به روش آزمهون نهد

درصد ماده جامد محلول :نتایج تجزی واریهانس ارهر

دامن ای دانكن صورت گرفت .همچنین همبستگی بین

کاربرد محلول پاشی ازت ،روی و آهن بر درصد مواد

صفات اندازهگیری شده محاسب شد.

جامد محلول در حب انگهور در سه

احتمهال  1و 5

درصد مانیدار نبود (جدول 1و .اما با این حال نسهبت

نتایج

ب شاهد ،کاربرد عناصر مذکور تاریر مثبتهی بهر درصهد

وزن خوشههه :نتههایج تجزی ه واریههانس نشههان داد ک ه
محلول پاشی اوره در سه

احتمال  1و  5درصد نداشت

مههواد جامههد محلههول در انگههور داشههت ،ب ههوری ک ه

پهنج درصهد و همچنهین

با ترین مواد جامد محلول مربهوط به تیمهار محلهول

اررات متقابل س عامهل ازت ،روی و آههن در سه

پاشی روی و سولفات آهن با متوسه  19/35درصهد

یک درصد بر وزن خوش مانهیدار بهود (جهدول 1و.

ک ه نسههبت ب ه شههاهد  2/21درصههد افههزایش نشههان

با ترین وزن خوش مربوط ب محلولپاشهی سهولفات

داد(جههدول  .2بهها توج ه ب ه نتههایج مقایس ه میههانگین

آهن مشاهده شهد که نسهبت به شهاهد  103/1گهرم

با ترین میزان درصهد مهاده جامهد محلهول در تیمهار

افزایش نشان داد (جدول 2و .همچنین ارر متقابل روی

کاربرد روی آهن مشاهده شد (.جدول3و.

 1/5در هزار و محلول پاشی سهولفات آههن بها ترین

اسید قابل تیتراسیون و میزان  :pHتجزیه واریهانس

وزن خوش را نشان داد (جدول3و.

نشان داد ارر کاربرد ازت ،روی و آهن بر شاخ

درصد تشکیل میوه :نتایج تجزی واریانس ارر کهاربرد

های

اسههیدیت قابههل تیتراسههیون و  pHآب میههوه تههاریر

محلول پاشی ازت ،روی و آهن بر درصد تشكیل میوه

مانههیداری بههر افههزایش ایههن شههاخ

نشان داد ک ارر محلهول پاشهی ایهن عناصهر و ارهرات

نداشههت اسههت

(جدول 1و .تاریر تیمارهای ب کاربرده شده ب صهورت

متقابل آنها بر درصد تشكیل میوه مانیدار بود (جدول

مستقل در اسیدیت و میزان  pHنشان داد که در تیمهار

1و .با ترین درصد تشكیل میوه مربوط ب آهن خهاک

کاربرد خاکی  Fe-EDDHAب میزان  20گرم برای ههر

کههاربرد مههیباشههد (2و .همچنههین ارههرات متقابههل

درخت بیشترین میزان مشاهده شد (جدول 2و .امها بها

محلولپاشی اوره با غلظت  5در هزار و عهدم کهاربرد

این حال تاریر مثبتهی نسهبت به شهاهد نشهان داد به

روی و آهن خاک کاربرد با ترین درصد تشكیل میهوه

طههوری ک ه بهها ترین  pHآب میههوه و اسههیدیت قابههل

را نشان داد (جدول 3و.

تیتراسیون ب ترتیب تیمارههای اوره ،روی و آههن بهود

اسید قابل نسبت ماده جامد محلول به اسهید :نتیجه

(جدول 3و.

تجزی واریانس ارر کاربرد عناصهر ازت ،روی و آههن
14
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نسبت ماده جامد محلول به اسید :بررسی ارر کهاربرد

دان انگور نشان داد ک محلول پاشی روی بها غلظهت

عناصر ازت ،روی و آهن بر نسبت مواد جامد محلهول

 1/5در هزار در س

پنج درصد و ارر متقابل محلهول

ب اسید در دان انگور نشهان داد که تیمارههای مهورد

پاشی اوره و روی در س

بررسی بهر ایهن شهاخ

یک درصد مانی دار بهود

(جدول 1و .مقایسه میهانگین ارهرات مسهتقل محلهول

تهاریر مانهیداری در سه

احتمال  1و  5درصهد نداشهت (جهدول 1و .بها ترین

پاشی اوره و روی و آهن ب آهن با غلظت کالت آهن

نسبت ماده جامد محلول به اسهید در تیمهار آههن بها

(Fe-EDTAو با غلظت  3در هزار با ترین درصد ماده

غلظت کالت آهن (Fe-EDTAو با غلظت  3در ههزار

خشک را نشان داد (جدول2و .ارر متقابهل سه عنصهر

مشاهده شد (جدول 2و .اما با این حال بیشترین نسبت

با ترین میزان درصد ماده خشک تیمار روی با غلظت

مذکور مربوط ب تیمهار محلهول پاشهی ازت ،روی بها

 1/5در هزار و کالت آهن (Fe-EDTAو بها غلظهت 3

متوس غلظت  3/51درصد بود که نسهبت به تیمهار

در هزار مشاهده شد (جدول 3و.

شاهد  0/11درصد افزایش نشان داد (جدول 3و.
درصد ماده خشک :نتیج تجزی واریانس ارر اسهتفاده
از عناصر ازت ،روی و آهن بر درصد ماده خشهک در
جدول  :1تجزی واریانس ارر تغذی ازت ،روی و آهن بر خصوصیات فیزیولوژی میوه انگور رقم عسگری
درج

درصد

وزن خوش

آزادی

تشكیل میوه

(گرمو

N

1

**13/44

*3/39

ZN

1

**

منابع تغییرات

53/11

n.s

2/51

*

n.s

1/11

n.s

1/22

N*ZN

1

FE

3

**

5/4

54/33

اسیدیت قابل

درصد مواد

درصد ماده

نسبت ماده جامد

تیتراسیون

جامدمحلول

خشک

محلول ب اسید

1/41 n.s

0/23 n.s

0/31 n.s

0/03 n.s

0/13 n.s

n.s

0/03

n.s

0/44

n.s

0/02

n.s

n.s

0/19

n.s

0/03

n.s

0/51

n.s

0/13

n.s

0/05

n.s

0/39

n.s

0/41

n.s

0/42

PH

n.s

0/9

n.s
n.s

3/13
12/33
0/91

N*FE

3

**13/99

0/49n.s

0/14 n.s

1/53 n.s

1/43 n.s

0/53 n.s

1/91 n.s

ZN*FE

3

**

31/11

n.s

n.s

0/52

n.s

0/11

n.s

0/13

n.s

0/15

n.s

0/39

N*ZN*FE

3

**

51/21

n.s

0/39

n.s

0/99

n.s

1/19

n.s

0/31

n.s

0/34

**

1/13

5/13

خ ا

43

0/59

21/1

0/04

1/05

3/32

42/3

0/51

تغییرات CV

_

1/51

21/52

9/39

11/35

11/1

13/99

22/35

 ** ،* ،n.sب ترتیب غیر مانیدار ،مانیدار در س

 5و  1درصد میباشد.

جدول  :2مقایس میانگین اررات محلول پاشی ازت ،روی و آهن بر خصوصیات شیمیایی میوه انگور رقم عسگری.
صفات و

درصد

وزن خوش

درصد

درصد مواد

اسیدیت قابل

PH

نسبت ماده جامد

تیمار

تشكیل میوه

(گرمو

ماده خشک

جامد محلول

تیتراسیون

N1
N2
ZN1
ZN2
FE1
FE2
FE3
FE4

b

b

a

a

a

a

a

a
b
a
b
c
a
b

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

* حروف مشاب بیانگر عدم اختالف مانیدار در س

احتمال  1و  5درصد میباشد.
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جدول  :4مقایس میانگین اررات متقابل ازت ،روی در آهن برخصوصیات شیمیایی میوه انگور رقم عسگری
صفات و تیمار
N1ZN1Fe1
N1 ZN 1 Fe 2
N1 ZN 1 Fe 3
N1 ZN 1 Fe 4
N1 ZN 2 Fe 1
N1 ZN 2 Fe 2
N1 ZN 2 Fe 3
N1 ZN 2 Fe 4
N2 ZN 1 Fe 1
N2 ZN 1 Fe 2
N2 ZN 1 Fe 3
N2 ZN 1 Fe 4
N2 ZN 2 Fe 1
N2 ZN 2 Fe 2
N2 ZN 2 Fe 3
N2 ZN 2 Fe 4

درصد

وزن خوش

درصدماده

درصد موادجامد

نسبت موادجامد

اسیدیت قابل

تشكیل میوه

(گرمو

خشک

محلول

محلول ب اسید

تیتراسیون

f
b
c
ef
ef
cd
cd
f
de
g
a
a
cd
cd
b
ef

bc
abc
bc
c
bc
bc
ab
a
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc
bc

b
b
ab
ab
ab
a
a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

* حروف مشاب بیانگر عدم اختالف مانیدار در س

PH
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

احتمال  1و  5درصد میباشد.

محلولپاشی آهن و روی بر وزن خوش مورر میباشد.

بحث
تههاریر تغذیه مناسههب و کههافی در بهبههود خههوا

همچنین  Moustafaو همكاران (1139و عنوان نمودند

فیزیولوژی درختان میوه توسه محققهین مختلهم به

ک روی سبب بهبود فیزیولوژی زایشی شهده و میهزان

مراتب گهزارش شهده

محصول را با میبرد .لهو یی و همكهاران1312b( ،و

اسهت ( ;Ashoori et al., 2012

Lolaei et al., 2012و .درختان میوه در شهرای تغذیه

گههزارش کردنههد که در تیمههار

مناسهب از فیزیولهوژی زایشهی مناسهبی برخوردانهد و

بیشترین میزان وزن و عملكهرد و خصوصهیات کیفهی

برای رسیدن ب این شرای بایستی تغدیه در اولویهت

میههوه تههوتفرنگههی بدسههت آمههد .شهههابیان (1319و

باغههداران باشههد (Nijjar, 1996و1110( Elgarhy .و

نیزگزارش داد ک محلولپاشی سولفات روی در انگور

روی رقههم تام سههون Dhillion ،و همكههاران (1112و

سبب  20درصد افزایش در تشكیل میهوه شهد .پاسه

روی رقم پرلهت بررسهیههایی انجهام داده و گهزارش

مناسب نسبت ب محلولپاشی عناصر ازت ،روی ،بر و

نمودند کاربرد نیتروژن ،موجب افهزایش وزن و انهدازه

آهن را در تشكیل میوه زمانی مهیتهوان دیهد که ایهن

خوش شد Beniwal .و همكاران (1112و نیز گهزارش

عناصر با غلظت مناسب و در زمان مناسب ب کار برده

نمودند محلولپاشی  1/5و  0/5درصهد اوره بهر روی

شوند و ب عنوان عامل محهدود کننهده م هرح گردنهد.

انگور موجب افزایش اندازه حب ها ،وزن خوشه هها و

گزارش شده است ک کهاربرد نیتهروژن و روی سهبب

محصول انگهور گردیهد و محلهولپاشهی بها اوره 1/5

افزایش خصوصیت فیزیولوژی از جمله مقهدار مهواد

درصد افزایش وزن خوش ها ،حجم خوش ها و کیفیت

جامهد محلهول میگهردد (Ashoori et al., 2012و .در

حبه هها را نشهان داد .شههابیان (1319و نشهان داد که

آزمایشی ک بر روی انگور رقم بیدان سهل انی انجهام
14
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گرفت ،نشان داده شد ک محلولپاشهی سهولفات روی

برای تایین زمان رسیدگی میوهها از نسبت ماده جامهد

با غلظت  2در هزار در یک هفت قبل از باز شدن گهل

محلول ب اسید اسهتفاده شهود (نهائینی1332 ،و .نتهایج

ها و در زمان تمام گل موجب افزایش تشهكیل میهوه،

تحقیقی نشان داد ک با مصرف کودهای حاوی عناصر

تاداد خوش ها ،وزن خوش  ،میهزان محصهول و مهواد

کم مصرف ب صهورت تغذیه برگهی ،شهاخ

ههای

جامد محلول شد (Yamdagni et al., 1979و .در ایهن

مرفولههوژی و فیزیولههوژی و کیفیههت انگههور بهه طههور

راستا طاهری و دولتی (1330و گزارش نمودند اوره 1

مانهههیداری افهههزایش یافهههت (Strrakhov, 1988و.

درصههد موجههب افههزایش مانههیداری در مههواد جامههد

 Moustafaو همكههاران (1139و نشههان داد کهه روی،

محلههول شههد .همچنههین  Brarو همكههاران (1112و در

وزن خوش و تاهداد خوشه را افهزایش داده و میهزان

م الاات خود بر روی انگور رقم پرلت اعالم کردند با

محصول و میزان قند کل و درصد ماده خشک نیز زیاد

ب کاربردن غلظتههای  0/2-1درصهد اوره در موقهع

و میزان اسیدیت کاهش مییابهد .طبهق نتهایج ارشهد و

تمام گل و نیز تشكیل میوهها تیمارهای ازت در سهال

همكاران (1335و در ارر محلولپاشی اوره در س

،0

اول و دوم هههیت تههاریری بههر روی میههزان مههواد جامههد

 1و  1/5درصد بر روی انگهور رقهم سهل انی درصهد

محلول نداشت ولی در سال سهوم کهاربرد تیمهار اوره

تشكیل حب  ،طول حب  ،وزن حب و درصد ماده خشک

 0/3درصهد ازت موجهب افهزایش ،نسهبت به شهاهد

افزایش یافت .گزارش شده است کاربرد تغذیه بهینه

گردید .همچنین آنها در ادامه گهزارش دادنهد درصهد

عناصر پرمصرف سبب بهبود خصوصیات فیزیولهوژی

های مهههم کیفههی

تهوت فرنگهی شهده اسهت (Lolaei et al., 2012و .در

مههواد جامههد محلههول جههز شههاخ

میوههای انگور است ک مقدار آن بسهتگی به شهرای

آزمایشی لو یی و همكاران (1312 bو گزارش دادنهد

رشدی و محی ی ،قرار گرفتن میوه در سای و آفتهاب،

تغذی بهین سبب افهزایش رشهد رویشهی و زایشهی و

نوع رقم ،تاری برداشهت و نهایتهام میهزان تغذیه دارد.

حفظ فیزیولوژی م لوب کمی و کیفی در توتفرنگی

آشوری و همكاران (1312و مشاهده دادند کاربرد اوره

شد.

و کلسیم سبب افزایش میزان مواد جامد محلهول میهوه
سیب شده است .این نتایج با نتیج ب دست آمهده در

نتیجهگیري نهایی

ایههن آزمههایش کههامالم م ابقههت دارد .نتههایجی مشههابهی

نتایج این تحقیق نشان داد ک محلهول پاشهی اوره،

توس لو یی و همكاران (1310و گزارش شده اسهت.

روی و آهن و همچنین استفاده خاک کهاربرد کهالت،

1110( Elgarhyو روی رقههم تام سههون و  Dhillionو

آهن در س وح مختلم بر خصوصیات کمهی و کیفهی

همكاران (1112و روی رقم پرلت بررسیههایی انجهام

انگور رقم عسگری مورر بود .همچنین استفاده خهاکی

داده و گزارش نمودند که در مقهادیر کمتهر نیتهروژن

کالت آهن ب مقهدار  20گهرم به ازای ههر بوته بهر

اسههیدیت انگههور بهبههود یافت ه اسههت .در بههین عناصههر

خصوصههیات کمههی و کیفههی انگههور رقههم عسههگری

ضروری برای گیاه ،عناصر ازت و روی بیشترین میزان

تاریرگذار بود .طبق نتایج بدست آمهده محلهول پاشهی

تاریر را بر ساختن قند از طریق فتوسنتز در بهرگهها و

اوره به صههورت کههود دهههی تكمیلههی بههر روی میههزان

ساختن و ذخیهره مهواد قنهدی در حبه انگهور دارنهد.

عملكرد درخت ،وزن خوش و میزان درصهد تشهكیل

عنوان شده است درصد مواد جامد محلول به تنههایی

میوه دارای ارر مثبت بود بنابراین پیشنهاد می شود که

ب عنوان مایار رسیدگی میوه کافی نبوده و بهتر اسهت

محلول پاشی اوره  5در هزار در طی دو نوبت صورت
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گیرد .با توج ب ارهرات محلهول پاشهی اوره ،آههن و

رسول زادگهان ،ي1331( .و .میهوه کهاری در منهاطق

روی و ارهرات متقابههل آنهها بههر درصهد تشههكیل میههوه

ماتدلهه (ترجمهه و .انتشههارات دانشههگاه صههناتی

میتوان پیشنهاد کرد که محلهول پاشهی اوره ،روی و

اصفهان.

آهن همزمهان در طهی دو مرحله به منظهور افهزایش

شهههابیان ،م .)1331( .تایههین ارههرات برخههی عناصههر

درصد تشكیل میوه صورت گیرد .با توجه به آهكهی

غذایی اصلی و ریز مغذی در بهبود کیفی و کمهی

بودن من ق مورد نظر و با بودن  pHو مشكل جذب

انگور در قزوین  .پایان نام کارشناسی ارشد گروه

ریز مغذیها،محلولپاشی آهن و روی در رفع کمبهود

باغبانی دانشگاه تربیت مدرس.

واهری این عناصر در برگها مورر بود.

طاهري ،م .و دولتی ،ح .)1331(.بررسی ارر محلهول
پاشی ازت ،بر و روی بهر روی تشهكیل و برخهی
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