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اثر کاربرد اوره و اسید بُریک ،بر غلظت عناصر غذایی برگ ،درصد روغن
و عملکرد میوه زیتون
ابوالفضل لوالیی* ،1کاظم سوری 2و سودابه

جرجانی3

 1کارشناسارشد ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ،تهران،
 2استادیار ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
 3کارشناس ،دانشگاه غیرانتفاعی بهاران ،گرگان
تاریخ پذیرش 92/3/2:

تاریخ دریافت91/11/12 :

چکیده
زیتون یکی از مهمترین محصوالت باغی در گلستان است که نقش مهمی را در اقتصاد این استان ایفا می کند.
برای بدست آوردن حداکثر بهره وری کمی و کیفی این محصول ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  9تیمار در  3تکرار در سال  99در یکی از باغات شهرستان گرگان انجام شد .در این
آزمایش سه سطح اسید بُریک ( 00 ،0و  100میلیگرم در لیتر) وسه سطح از اوره ( 000 ،0و  1000میلیگرم در
لیتر) به شکل محلول پاشی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که محلول پاشی ترکیب اوره و اسید بُریک
سبب افزایش معنیداری در سطح احتمال  1درصد در وزن و تعداد میوهها شد .همچنین تعداد میوه در تیمار
اسید بُریک ( 100میلیگرم در لیتر) و اوره ( 000میلیگرم در لیتر) بیشترین میزان را داشت که نسبت به شاهد
دارای اختالف معنیداری بود .همچنین محلولپاشی با اسید بریک و اوره ،میزان عناصر بُر و نیتروژن را در برگ
به طور معنی داری افزایش داد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تیمارهای اسید بُریک ( 100میلیگرم در
لیتر) و اوره ( 000میلیگرم در لیتر) موجب بیشترین درصد روغن در زیتون شد.
واژگان کلیدی :اوره ،اسید بُریک  ،تعداد میوه ،روغن ،زیتون.

 .)1991زمووان گوول دهووی در زیتووون بعوود از آبووانموواه

مقدمه1

گیاه زیتون مخصوو

(نوامبر) گزارش شوده اسوت (

منواطق گرمسویری و نیموه

Fernandez-Escobar,

گرمسیری بوده که از حدود  3000سال قبول از مویالد

 .)1993رق زرد زیتون درختی بوا انودازه متوسوط توا

مسیح در سوریه ،جنوب ترکیه و فلسوطین مویروئیود.

کوتاه بوده و دارای فرم تاج گرد است .میووه آن نسوبتا

اهلی شدن زیتون به  0000سوال پویش بور مویگوردد

درشت و کروی شکل و داراری عملکردی با مقودار 9

( .)Montenurro et al., 2005درخت زیتوون بوهدلیول

تن در هکتار میباشد (محمدی و وکیلی.)1390 ،

سازگاری باال قادر به رشد در هر شرایط خاکی بوده و

بُر یکی از عناصر ضوروری و کو مصورف بورای

محصول فراوانی تولید مویکنود (محمودی و وکیلوی،

رشد عادی گیاهوان در کنوار عناصور دیگور مویباشود

 .)1390زیتون یکی از محصوالت بسیار مهو باغبوانی

(  .)Alvez et al., 2006بُر جز عناصری اسوت کوه در

Bassam et al.,

رشد دیواره سلولی و تکامل آوند چوبی موورر بووده و

در حاشیه دریای مدیترانه می باشود (

در اتصال بین ترکیبات پکتینی ،پوروتئینهوا و دیوواره

*نویسنده مسئولlolaei.abolfazl@gmail.com :
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سلولی الزم است ( .)Brown et al., 2002همچنین بُور

مرکز تحقیقات استان گلسوتان مبنوی بور پوایین بوودن

نقش مهمی در جوانهزنی و رشد لولوه گورده داشوته و

میزان بُر در خواک ،هودف از انجوام آزموایش حاضور،

Caster

بررسی تاریر اسید بُریک و اوره بر میزان غلظت عناصر

.)and Sotomayor, 1997; Nyomora et al., 1997

نیتروژن ،فسفر ،پتاسی  ،کلسی و بُر در برگ و نیز تاریر

تحقیقات نشان داده است در طول دوره رشد میوه این

آنها بر افزایش درصد روغن میوه زیتون ،وزن و تعداد

عنصر سبب تقسی سلولی میشود (محمدی و وکیلی،

میوه و در نهایت عملکرد نهوایی درخوت زیتوون موی

 .)1390کمبووود بُوور یکووی از مشووکالت جوودی در

باشد.

سبب تسهیل انتقال قندها در گیاهان میشود (

کشوواورزی و مخصوصووا محصوووالت باغبووانی اسووت
مواد و روشها

( .)Shorrocks, 1997گزارش شوده اسوت کمبوود بُور
سبب از بین رفتن مریست انتهایی (تقوی و همکواران،

این آزمایش به منظور بررسی اررات بُر و نیتوروژن

 )1391و نیز کاهش فعالیوتهوای فتوسونتتزی گیواهی

بر میزان روغن و مقدار وزن و تولید میوه زیتون و نیز

میشود که این امر انباشتگی نشاسته و قندهای هگزوز

مقوودار غلظووت عناصووردر بوورگ زیتووون بووه صووورت

را بووه دنبووال دارد (.)Zhao and Osterhuis, 2003

فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بوا 9

 )Camacho, 2004از سوی دیگر عنوان شده است در

تیمار در  3تکرار در سال  1399بر روی رقو زرد در

اروور افووزایش میووزان بُوور در گیاهووان واکوونشهووای

یکی از باغات شهرستان گرگان انجام گرفت .برای هر

Keles

تیمار سه درخت انتخاب و در مجموع  01درخوت در

آنتیاکسیداتیوی در برگ گیاهان فعال میشود (

شرایط تقریبی یکسوان از نظور سون و شوکل در نظور

.)et al., 2004
نیتروژن از جمله عناصری میباشود کوه از طریوق

گرفته شد .در ابتدا خاک باغ مورد نظر بورای ارزیوابی

آبیاری و شستشو از دسترس ریشه خارج شده کوه در

میزان غلظت عناصور بوه آزمایشوگاه خواک بورده شود

این شرایط کاربرد برگی این عنصر راهی مناسب برای

(جدول  .)1بُر از منبع اسید بُریک در سه غلظت صفر،

ایجاد تغییراتی در رشود رویشوی و زایشوی مویباشود

 00و 100میلیگرم در لیتر و نیتروژن از منبوع اوره در

(ارشد و همکاران .)1390 ،نیتروژن سبب تسریع رشد

سه غلظت صفر 000 ،و  1000میلویگورم در لیتور بوه

( )Dore et al., 1998و نمووو جوانووه گوول موویشووود

ازای هر درخت به صورت محلول پاشی در دو نوبوت

(طالیووی .)1311 ،در ابتوودای فصوول بهووار گیاهووان از

یکووی اوایوول اردیبهشووت و مرحلووه دوم در اواخوور

نیتروژن ذخیره شده خود اسوتفاده مویکننود توا اینکوه

اردیبهشت ماه استفاده شد .برداشت محصول زیتون در

جوبب نیتوروژن جهووت اسوتفاده در فصول جوواری در

اواسط فصل پاییز انجوام گرفوت و سو م میووه هوا و

Southawick and Olson,

برگ های وسط شاخه های درخت به آزمایشوگاه بورده

 .)1996تحقیقات نشان داده است محلول پاشی بهواره

شد .برای اندازهگیری وزن میوه با اسوتفاده از تورازوی

نیتروژن راهی برای حداکثر جوبب و اسوتفاده گیواه از

دیجیتالی در هر تکرار  00میووه بوهصوورت تصوادفی

این عنصر میباشد (.)Salem and Kilany, 2004

انتخاب و میانگین سه تکرار به عنوان وزن میوه تحوت

اواسط بهار صورت گیورد (

تیمار مورد نظر اندازهگیری شد.

با توجه به کاربرد عناصر ماکرو به صورت خواکی
و عدم کاربرد محلوول پاشوی اسوید بُریوک و اوره در

بوورای انوودازهگیووری تعووداد میوووه در شوواخه ،از

باغات زیتون استان گلستان ،و طبوق آموار خاکشناسوی

قسمتهای مختلف درخت  20شاخه انتخاب و س م
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تعداد میوههای موجود در روی یک شاخه محاسوبه و

همکوواران .)1390 ،میووزان بُوور توسووط دسووتگاه  ICPو

آنگاه میوانگین تعوداد میووههوای  20شواخه بوهعنووان

نیتووروژن کوول نیووز بووا اسووتفاده از آناالیزورگووازی

میانگین سه تکرار برای تعوداد میووههوای موورد نظور

اندازهگیری شد (.)Dumas, 1981

بدست آمد .برای اندازهگیوری میوزان غلظوت عناصور

میزان فسوفر و کلسوی توسوط هضو اسویدی در

موجود در برگ از برگ های وسط شواخههوای بواال و

مایکروویو و با استفاده از طیف سنجی تعیوین گشوت
(

وسط و پایین تاج درخت انتخاب شد.

Meyer and Keliher, 1992; Sah and Miller,

برای اندازهگیری پتاسی برگ با استفاده از دسوتگاه

 .)1992همچنین درصد روغون زیتوون بوا اسوتفاده از

شعله سنج ( )Flame photometerتعیین شد (ارشود و

روش سوکسووله انوودازهگیووری شوود (صووادقی.)1391 ،

جدول  :1آنالیز خاک باغ زیتون.
شاخص محاسبه شده

مقدار

شاخص محاسبه شده

مقدار

شاخص محاسبه شده

مقدار

درصد اشباع

19/0

هدایتالکتریکی Ec ×10

3/0

اسیدیته گل اشباع

1/1

درصد مواد خنثی

9

کربن آلی %

1/11

ازت کل

0/10

فسفر قابل جبب p.p.m

20/3

پتاسی قابل جبب p.p.m

200

رس %

19

الی %

09

ماسه %

21

نوع بافت خاک

سیلت-لومی

پم از جمعآوری دادهها تجزیه آماری بوا اسوتفاده

پتاسیم برگ :طبق نتایج بدست آموده بیشوترین میوزان

از آزمون دانکون در سوطح احتموال  1درصود توسوط

پتاسی برگ مربوط به تیمار  )N=0/B=50( 2بود .بین

نرمافزار  Spssانجام شد.

سایر تیمارها نیز در سطح  1درصد اختالف معنیداری
مشاهده شد (جدول .)2

نتایج

کلسیم برگ :با توجوه بوه جودول  2بیشوترین میوزان

نیتروژن برگ :چنانچه در جدول  2مالحظه میشود با

کلسووی مربوووط بووه تیمووار  )N=500/B=100( 0و 1

توجه به کاربرد اوره به تنهایی و محلول پاشی گیاهوان

( )N=1000/B=0بود .در تیمارهای )N=0/B=100( 3

با تیمار  )N=1000/B=0( 1بیشوترین میوزان نیتوروژن

و  )N=500/B=0(1کمترین میزان کلسی را نسبت بوه

داد .بوین سوایر

شاهد نشان دادنود .بوین سوایر تیمارهوا هو اخوتالف

موجود در برگ را به خود اختصوا

تیمار ها در سطح  1درصد اخوتالف معنویداری دیوده

معنیداری در سطح  1درصد مشاهده شد.

شد.

بُر برگ :نتایج حاصل از سونجش میوزان بُور در بورگ

فسفر بررگ :مطوابق بوا داده هوای جودول  2اسوتفاده

گیاه زیتون نشان داد باالترین میزان این عنصر مربووط

از تیموووارهوووای  )N=0/B=50( 2و )N=500/B=0( 1

به تیمار  )N=500/B=100( 0بود .سایر تیمارها نیز در

بیشترین میزان فسفر برگ را بدنبال داشت .بوین سوایر

سووطح  1درصوود دارای اخووتالف معنوویداری بودنوود

تیمارها هو در سوطح  1درصود اخوتالف معنویداری

(جدول .)2

دیده شد.
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جدول  :2ارر سطوح مختلف بُر و نیتروژن بر میزان عناصر غبایی موجود در برگ درختان زیتون در گرگان.
بُر
(میلیگرم در

کلسی

پتاسی

فسفر

نیتروژن

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

تیمار
بلوک

بر

نیتروژن

(میلیگرم در لیتر)

(میلیگرم در لیتر)

39/30i

2/29bc

1/20 ab

0/10bc

1/00f

B=0

N=0

1

11/33g

2/20 cd

a

1/22

0/19a

1/03f

B=50

N=0

2

11/11e

2/10 e

1/20ab

0/10ab

1/19 e

B=100

N=0

3

39/00h

2/10e

1/ 10cd

0/11 a

1/92 d

B=0

N=500

1

00/00 b

2/23d

1/ 10cd

0/13 bc

2/02c

B=50

N=500

0

01/10a

2/10a

1/19 bc

0/13 abc

2/01c

B=100

N=500

0

10/33f

2/39 a

1/10f

0/13 bc

2/19a

B=0

N=1000

1

19 /30d

2/31b

1/12 ef

0/13 bc

2/11b

B=50

N=1000

9

19/20c

2/30bc

1/13 de

0/11c

2/00c

B=100

N=1000

9

کیلوگرم)

† در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانکن دارای تفاوت معنیدار نمیباشند.

وزن میوه :با توجه به جدول  3بیشترین میزان وزن

تیمارها نیز اختالف معنیداری در سطح  1درصد دیده

میوه در تیمار  )N=1000/B=100( 9با وزن  1/91گرم

شد (جدول .)3

مشاهده شد .همچنین اختالف معنیداری در سطح 1

درصد روغن :با توجه به جدول  3در بین تیمارها

درصد بین وزن سایر تیمارها وجود داشت.

اختالف معنیداری در سطح  1درصد دیده شد .در

تعداد میوه :بیشترین میانگین تعداد میوه در هر شاخه

این میان بیشترین میزان درصد روغن میوه مربوط به

به تیمار  )N=500/B=100( 0تعلق داشت .بین سایر

تیمار  )N=500/B=100( 0بود.

جدول  :3ارر سطوح مختلف بر و نیتروژن بر میزان روغن و عملکرد درخت زیتون.
تیمار

روغن میوه

تعداد میوه در

وزن میوه

(درصد)

شاخه

(گرم)

23/2 g

0/0h

3/90h

B=0

21/10d

1/2ef

1/13g

B=50

N=0

21/1e

9/3b

1/3 f

B=100

N=0

3

21 f

0/9 fg

1/10g

B=0

N=500

1

20/ 1c

1/3 cd

1/0c

B=50

N=500

0

20/0 a

9/0 a

1/00c

B=100

N=500

0

21/32d

9c

1/1d

B=0

N=1000

1

21/22e

1g

1/19b

B=50

N=1000

9

20/3 b

1/2de

1/91a

B=100

N=1000

9

بلوک

بر

نیتروژن

(میلیگرم در لیتر)

(میلیگرم در لیتر)
N=0

1
2

† در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال  1درصد بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری نمیباشند.
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آنتاگونیسمی بوین نیتوروژن و فسوفر اسوت (بابواالر و

بحث

پیرمرادیان.)1390 ،

تحقیقات نشان داده است کواربرد نیتوروژن سوبب
افزایش میزان کربوهیودرات هوای محلوول بورگ هوای

همچنین گزارش شوده اسوت کوه در ارور کواربرد

انگوووور گشوووت کوووه بووودنبال افوووزایش نیتوووروژن و

برگی بُر عملکرد و بویژه شاخص های کمی (تعوداد و

کربوهیدراتهوای ذخیوره ،تولیود میووه انگوور رونود

وزن میوه) و کیفی انگور (موواد جامود محلوول میووه)

صعودی زا طوی نموود ( .)Cheng, 2004همچنوین در

افووزایش مووییابوود (

Perovic, 1988 ; Rana and

گزارشی اعالم شد محلولپاشی اوره بهطور معنیداری

 .)Sharma, 1979امیری و گلچین ( )1319نیوز اعوالم

سبب جلوگیری از ریزش میوههای زیتون و در نتیجوه

نمودند که کاربرد بُر سبب افزایش تعداد حبوه در هور

افزایش محصول شد ( .)Cimato et al., 1990امیری و

خوشه انگور شد .محلول پاشوی بُور در پرتقوال سوبب

گلچین ( )1319نشان دادند که کاربرد ازت در غلظوت

افزایش وزن و اندازه میوه شود ( .)Qin, 1996در ایون

 200گرم برای هر بوته تعداد حبه انگور را نسوبت بوه

راستا همچنین گزارش شده اسوت محلوول پاشوی بور

شاهد افوزایش داد ولوی در غلظوت  100گورم سوبب

سبب افزایش وزن و قطور میووه مرکبوات شوده اسوت

کاهش تعداد حبه در هر خوشه شد که نتوایج بدسوت

( )Qin, 1996; Ahmad and Abbdel, 1995کوه نتوایج

آمده با این گزارشات مطابقت دارد .در طوی تحقیقوی

بدست آمده در این آزمایش با این نتایج کامال مطابقت

مشخص گردید تعداد حبوه در هور خوشوه بوه میوزان

دارد .گزارش شده است که در هر میوه بین وزن میووه

نیتروژن بستگی دارد که با افزایش نیتروژن تعداد حبوه

و میزان بُور همبسوتگی مسوتقیمی بوه صوورت خطوی

نیز زیاد میشود (ارشد و همکاران .)1390 ،پژوهشها

وجود دارد که بیانگر انتقوال همیشوگی بور در مراحول

حاکی از آن است کوه میوزان مصورف بهینوه کودهوای

نموو میووه اسوت (.)Van goor and Van lune, 1980

نیتروژن سبب تشکیل گول هوایی بوا انودازه بزرگتور و

آشوری و همکواران ( )1391گوزارش دادنود محلوول

میوههای درشتتر مویشوود ( .)Mass, 1984گوزارش

پاشی عناصر غبایی سبب بهبود صفات کموی و کیفوی

شده اسوت کوه کواربرد اوره بوا غلظوت  0/00درصود

در سیب شده است Fregoni .و همکاران ( )1991نیوز

موجب افزایش وزن میوههای زیتون میشود (طواهری

نشان دادند که با کاربرد بُر بصورت محلول پاشی وزن

و همکاران ،)1319 ،که با نتایج بدسوت آموده در ایون

حبووههووا و خوشووههووای انگووور افووزایش یافتووه اسووت.

آزموایش کوامال مطابقوت دارد .همچنوین  Crespanو

همچنین در ایون آزموایش مشواهده شود بوا افوزایش

همکوواران ( )2000گووزارش نمودنوود کووه بووا افووزایش

غلظت بُر میزان این عنصر در برگها افزایش یافت که

مصرف نیتوروژن ،وزن و انودازه میووه انگوور افوزایش

با یافتههوای  Nyomoraو همکواران ( )1991مطابقوت

یافت .با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضور

دارد .همچنین طبق نتایج بدست آمده در این پوژوهش

با مصرف نیتروژن ،مقدار فسفر برگ کاهش یافت کوه

افزایش مصرف بُر سبب ازدیاد میزان نیتروژن موجوود

بووا نتووایج بدسووت آمووده توسووط ملکوووتی و همکوواران

در برگها شد ،که نتایج بدست آمده در ایون آزموایش

( )1391مطابقت دارد .در این راستا اعالم شده است با

با یافتههای (تقوی سادات و همکواران )1391 ،کوامال

افزایش میزان مصرف نیتروژن مقدار فسفر موجوود در

منطبق میباشد .نتایج این تحقیق نشان داد بوا مصورف

بوورگهووا کوواهش مووی یابوود کووه نشوواندهنووده رابطووه

بُر و نیتروژن درصد روغون در مواده خشوک گوشوت
44
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میوه زیتون افزایش یافت که این نیز با

نتوایج Salem

باباالر ،م .و پیرمرادیران ،م .)1331(.تغبیوه درختوان

و همکاران ( ،)2001مطابقت دارد.

می ووه (ترجمووه) .چوواد دوم .انتشووارات دانشووگاه
تهران .صفحات .10-22

نتیجهگیری نهایی

تقرروی سررادا ،

کاربرد بُر موجب افزایش میزان این عنصر در بورگ،

 ،.بابرراالر ،م ،.عبررادی ،ع،.

ابررراهیمزاده ،ح .و عسررگری ،م.ع .)1331( .اروور

همچنین کاربرد نیتروژن سبب باال رفتن مقودار غلظوت

سطوح مختلف آهون و بور روی مقودار عناصور و

نیتروژن در برگ درخت زیتون شد .در این راستا به نظر

عملکوورد توووت فرنگووی رقو سوولوا .مجلووه علوووم

میرسد که کاربرد نیتروژن سبب ازدیاد مقدار جبب بُور

کشوواورزی ایووران .جلوود  ،30شووماره  ،0صووفحات

در گیاه و برگ گشته که بودنبال آن مقودار بُور در بورگ

.1000-1013

افزایش یافت .همچنین کاربرد عناصر فوق میزان درصد

صرراد،ی ،ح .)1331( .کاشووت ،داشووت و برداشووت

روغن زیتون را افزایش داد .مقدار عملکرد درخوت نیوز

زیتون .نشر آموزش کشاورزی .صفحه .399

با توجه به کاربرد ایون عناصور افوزایش پیودا کورد کوه

طاهری ،م ،.طالیی ،ع ،.ملکوتی ،م.ج .و بابراالر ،م.

نشاندهنوده ارور معنویدار دو عنصور نیتوروژن و بُور در

( .)1339تغبیه برگی درختوان زیتوون بوا عناصور

افزایش وزن و تعداد میوه در درخت زیتون است.

ازت ،بور و روی و بررسی اررات آنها در کیفیوت
میوهها و ترکیبات معدنی برگها و میوهها .دوموین

سپاسگزاری

کنگره علوم باغبانی ایران .صفحه .30

از همکوواری بخووش باغبووانی مرکووز تحقیقووات

محمدی ،ح ،.و وکیلی ،د .)1331( .زیتون (کاشوت،

کشاورزی گرگان خصوصوا مهنودس فریودونی کموال

داشووت و برداشووت) .انتشووارات سووبز شوومال(ندا).
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