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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۳۲

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۳۳

                    

پژوهش و سازندگي 

در زراعت و باغباني  

اثر محلول پاشي ازت، ُبر و روي بر تشكيل و كيفيت ميوه بادام

چكيده
ريزش ميوه در باغ هاي بادام (.Prunus amygdalus L) از مشـكالت جدي اسـت كه باغداران كشـور با آن مواجه مي باشـند. عناصر 
غذايي به ويژه ازت، روي و بُـر در اين زمينه نقش مؤثري دارند. براي بررسـي اثر اين عناصر آزمايشـي به صورت فاكتوريل بر پايه 
بلوك هاي كامل تصادفي با ۱۸ تيمار و سه تكرار و در مجموع ۱۰۸ درخت از رقم ۸ ساله آذر هشت ساله در شهرستان شبستر در دو 
سـال ۸۳-۱۳۸۱ پياده گرديد. فاكتور اول ازت از منبع اوره در دو سـطح (صفر و پنج در هزار)، فاكتور دوم ُبر از منبع اسـيد بوريك 
در سـه سـطح (صفر دو در هزار و چهار در هزار) و فاكتور سوم روي از منبع سولفات روي در سه سطح (صفر دو در هزار و چهار در 
هزار به كار برده شـدند. بيشـترين درصد تشـكيل ميوه اوليه (۲۴ درصد) در سطح سـوم ُبر و روي اندازه گيري شد. باالترين درصد 
تشـكيل ميوه نهايي (۱۵ درصد) در سـطوح دوم و سوم اسيد بوريك بدست آمد. بيشترين وزن تك مغز ( ۴/ ۲ گرم) از محلول پاشي 
توأم اوره با غلظت پنج در هزار و اسـيد بوريك با غلظت چهار در هزار اندازه گيري شـد. باالترين درصد مغز (۱۴ درصد) در سـطح 
سوم ُبر حاصل گرديد. بيشترين طول ميوه ( ۴/ ۴ سانتيمتر) در سطح سوم ُبر اندازه گيري شد. بيشترين عرض ميوه ( ۱/ ۳ سانتيمتر) 
بدسـت آمده در سـطوح دوم و سوم اسيد بوريك بود. باالترين درصد روغن اندازه گيري شده (۵۳ درصد) از سطح سوم روي بدون 
كاربرد ازت مشاهده گرديد. بيشترين درصد پوست سخت (۲۲ درصد) بدست آمده در صورت محلول پاشي توأم سطح دوم ازت در 
كنار سطوح دوم و سوم اسيد بوريك حاصل شد. باالترين درصد پروتئين (۲۳ درصد) در صورت محلول پاشي توأم اوره و سطح سوم 

اسيد بوريك اندازه گيري شد. تأثير اثرات ساده و متقابل سال × مكان در هيچ يك از تيمارهاي كودي معني دار بدست نيامد.

كلمات كليدي: ازت، ُبر، روي، تشكيل ميوه اوليه، تشكيل ميوه نهايي، بادام.
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Effects of foliar applications of nitrogen, boron, and zinc on fruit set and the some quality of almonds
By: A.Bybordi, Contribution from Agricultural Research Center of East Azarbayjan
 and M. J. Malakuti., Tarbiat Moddarres University Respectively
Almonds (Prumus amygdalus) fruit drops is a serious problem of almond growers in the country. Nutrient elements 
particularly nitrogen, zinc, and boron are effective in preventing this problem. A randomized complete block experiment 
with 18 treatments and 3 replications was carried out on a total of 108 eight year old trees of Azar variety during two 
growing seasons from 2002-2004 in Shabestar region. First factor consisted of nitrogen application urea solution at 
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۲ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۳

مقدمه
كيفيت و عملكرد ــد، ولي ميباش دنيا بادام كنندة توليد چهارمين ايران
در ميتواند محصول اين ــي كه نقش به توجه با بنابراين ــت(۶). اس پائين آن
عملكرد افزايش راههاي ــتي بايس ــد باش ــته داش ارزآوري افزايش صادرات و
به ــوء مديريت عملكرد، س كاهش عوامل جمله از تعيين نمود. و ــي بررس را
اهميت از ــكل اين مش كردن برطرف كه ــت غذائي اس ــژه كمبود عناصر وي
كرج در (۷) قادري ــي و وزوائ گزارش طبق ــت(۵). اس برخوردار فوقالعاده
از را ميوه درصد تشكيل ــولفات روي، و س اسيدبوريك پائيزه ــي محلولپاش
روي افزايش و ــار تركيبـي بـر تيمـ در ٪۳۹/۵ به ــاهد تيمـار ش در ٪۱۸/۵
تا ميوه ــكيل تش ايتاليايي ميزان آلوي در (۱۷) Hanson گزارش طـبق داد.
پائيزه بر ــي بودند با محلول پاش نداده ــان نش بر كمبود درختاني كه در ٪۱۵
است. ــده طــول تخمدان ش كاهش باعث بر و همچنين پيدا كرده افزايش
ميزان نيتروژن ــا ب بر همراه ــي محلولپاش با (۱۹) ــكاران هم و Mahyoub
Abddel و Ahmad .ــش دادند افزاي توجهي قابل بهطور را زردآلو ــول محص
ميزان پرتقال روي در و ــروژن نيت بر، ــي محلولپاش كه ــزارش كردند گ (۸)
افزايش كل را قند و محلول جامد مواد ميزان و ميوهها قطر وزن و محصول،
تعداد نيتروژن، و كاربرد آهن،روي با (۲۸) Salem گزارش طبق است. داده
با نمود كه گزارش محقق اين داد. افزايش را نارنگي محصول و ميزان ــوه مي
ميوه تشكيل درصد هزار، در ۵ غلظت با اوره و روي ــولفات پاييزه س كاربرد
اين نتيجه به (۲۵) همكاران و Nyomora يافت. افزايش ــور معنيداري به ط
فصل پائيز در درصد يك غلظت با بوريك اسيد محلول پاشي با ــيدند كه رس
جذب مقدار براي فعال سبز كه هنوز سطح زماني محصول ــت برداش از بعد
بادام اندامهاي گياهي در معنيداري بهطور بر ميزان وجود داشت، بر كافي
۱۵ محصول عملكرد ميزان تشكيل ميوه ۲۲ درصد و درصد و يافت افزايش

يافت. افزايش درصد
ــي پاييزه پاش محلول كه نمودند گزارش (۲۴) ــكاران هم و Nyomora
درصد افزايش داد. را ۲۴ بادام ــوه مي ــكيل تش ميزان هزار در ۵ غلظت با بر
غذايي عناصر ــي پاش محلول كه گرفتند نتيجه (۲۱) ــكاران هم و Meyer
معنيداري افزايش بهطور را بادام عملكرد جوانه شدن متورم بهار هنگام در
نيتروژن ــي محلول پاش با كه ــيد رس اين نتيجه به (۱) ــتكار درس ميدهد.
بهطور ــال پرتق كيفيت ــرد و عملك ــدن جوانه ــورم ش مت ــگام هن در روي و

two concentrations of 0 and 0.5%, second factor boric acid at 3 concentrations of 0, 0.2 and 0.4 percent.The highest 
rate of primary fruit set (24 percent) was obtained with the highest concentrations of boron and zinc. The highest rate 
of second fruit set (15 percent) was obtained with the second and the third highest concentrations of boric acid. The 
greatest weight of single nut (2.4 g) was obtained with the combined foliar applications of a solution of urea at 0.5% 
concentration and a solution boric acid at 0.4% concentration. The highest percentage of nut (14 percent) was obtained 
at the third boron level. The longest almond fruit (4.4 cm) was obtained at the third boron level. The widest almond fruit 
(3.1 cm) was obtained at the second and the third boron levels. The highest percentage of oil (53%) was obtained with 
the third boron level without any nitrogen treatment. The greatest percentage of hard shells (22%) was obtained with the 
combined application of second level of nitrogen along with the second or third levels of boric acid. The highest protein 
content (23%) was obtained with combined application of 2 rd level of urea third level of boric acid. No significant 
effects of interaction of year into location on measured paramagnet were seen with any of the treatments.

Keywords: Nitrogen, Boron, Primary fruit set, Final fruit set, Almonds.

مييابد. افزايش معنيداري
با ــيدند كه رس نتيجه اين به (۲۳،۲۲) همكاران و Nyomora همچنين
بعد ــال در س گل و كالله برگ اين عنصر در بر، غلظت پائيزه ــي محلولپاش
بر داشت.كمبود ــاهد افزايش ش تيمار به ــبت نس درصد ۲۵ و ۲۰ ترتيب به
كمبود تحت شرايط ميشود(۵). بادام گلدهي در تأخير رشد و كندي سبب
آسيب گياه ــي جنس بخش داده و ــت دس از ــپوري خود را اس بافت پرچم بر
كمتري ــه گرده دان توليد ظرفيت داراي پرچمها ــرايط اين ش در ــد. ميبين
Chaplin ميگيرند(۵). تأثير قرار تحت آن و رشد گرده دانه اندازه و هستند
لولـه كالوز در تركيب در بر ــه ك نمودند فرضيهاي مطرح (۱۴) ــكاران هم و
تكامل و رشد و مييابد افزايش كالوز ميزان بر، كمبود در است. همراه گرده
كربوهيدرات و بر، ازت كمبود در ميگيرد(۳۵). سختي صورت به گرده لوله
ميليگرم ۵۰۰۰ غلظت با ــر ب ــي مي يابند(۳۴). محلولپاش تجمع برگها در
در ميوه ــكيل تش بر ايتاليايي درختان آلوي روي پائيز فصل در كيلوگرم در
تأثيري درصد) ۱۲ /۲) باال بود ميوه تشكيل كه ــب مناس دماي بهار با فصل
و درصد است پائين نسبتًا حرارت درجه كه سرد اول بهارهاي در اما نداشت
افزايش درصد ۳۲ را ميوه تشكيل درصد)، ۳ /۲) ميباشد پايين ميوه تشكيل
كافي مناسب ميوه ــكيل تش جهت معموًال گل هاي آلو بر در مقدار داد(۲۶).
و ميوه تشكيل درصد ۱۱۵ افزايش سبب پاييز در بر محلولپاشي نميباشد.
برگها در بر كمبود عاليم و ــده ش ايتاليايي آلوي درصد عملكرد ۴۰-۱۰۰
لوله رشد پرتقال در روي و بر ــي محلول پاش (۲۷) با Quin.ــد نش ــاهده مش
به ميزان قابل ميوهها را ــد و اندازه قن محصول ميزان ميوه، ــكيل تش گرده،

توجهي افزايش داد.
در ليمو، (۳۲) ــكاران هم و Supriya ــاي ــاس يافتهه ــن براس همچني
مشاهده (۳۱) Spark داد. كاهش را برگ پتاسيم ميزان با روي محلولپاشي
اين در داد. ــش افزاي برگها را روي ــزان مي منيزيم ــي كه محلولپاش كرد
ميزان بر روي و ازت، بر ــي اثر محلولپاش كه ــت اس ــش شده كوش تحقيق

بررسي گردد. برخي صفات ميوة بادام و تشكيل ميوه
روي ازت، عناصر ميزان ــود كه ميش ــاهده مش جدول-۱ به با توجه
دارد(۴). قرار ــط متوس يا كمبود درحد ــتان باغات بادام اس اكثر بر در و
در و ــته داش قرار حد كمبود ــتر در شبس و بناب مناطق در ــر ازت عنص
روي عنصر ميشود. ارزيابي مطلوب حداقل محدوده در ــهر آذرش مناطق
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در مراغه منطقه در و كمبود شبستر در حد و بناب ــهر، آذرش در مناطق
ــتر ــهر، شبس آذرش مناطق در بر عنصر همچنين دارد. قرار ــد مطلوب ح
مطلوب حد در ــاب منطقة بن در ــته و داش قرار ــد كمبود ح در ــه مراغ و
كمبود حد در كودي نظر آزمايش از منطقه مورد وصف اين با ــد. ميباش
توجه ــش مورد پي از ــه بيش منطق اين در ــي بررس لزوم و ــته داش ــرار ق
عناصر اين مصرف ارتباطي بين ــتي بايس ــت بديهي اس .(۴) ــت بوده اس
اينكه وصف با بعضًا ولي ــد(۲). باش وجود داشته ــكيل ميوه تش افزايش و
روي و بر عناصر ــي محلول پاش باز دارند قرار مطلوب عناصر درحد ميزان
شده سعي تحقيق در اين ــت. مؤثر واقع شده اس ميوه ــكيل تش درصد بر
مورد ميوه تشكيل ميزان روي بر و روي ازت، عناصر مصرف تأثير ــت اس
عناصر مورد ــر تأثي ــق مزبور صرفًا تحقي ــه گردد. هدف مقايس ــي و بررس
كمتر مورد ــي كم و فاكتورهاي ــوده ب ميوه ــكيل تش فرآيند در ــي بررس

گرفته اند. قرار توجه

روشها و مواد
بلوكهاي پاية بر فاكتوريل ــش بهصورت آزماي طرح
مجموع ۱۰۸ در و تكرار تيمار و ۳ ۱۸ با ــل تصادفي كام
ــتر(تعاوني توليد شبس ــتان شهرس در رقم آذر ــت و درخ
گرفت. سن درختان ۸۳-۱۳۸۱ انجام ــال س دو در تيل)
ارقام ــاله بود. باغ مورد آزمايش شامل ۸ س آزمايش مورد
گردهده از تركيبي شامل و بوده منقا و پاريل نون سهند،
دو در منبع اوره از ازت فاكتور اول ــد. ميباش گردهپذير و
از منبع دوم بر ــور فاكت هزار)، و پنج در ( صفر ــطــح س
هزار) و سه در در هزار سطح (صفر، دو اسيدبوريك در سه
سطح سه در روي ــولفات س منبع ــوم روي از فاكتور س و
ــدند. برده ش بهكار در هزار) چهار و ــزار ه در دو ــر، (صف
زده اتيكت تيمارها و طرح ــة نقش ــاس براس و ــده ش انتخاب درختان ابتدا
بوريك، اسيد با محلولپاشي محصول، برداشت از بعد يكماه حدود شدند.
در محلولپاشي مواد انجام شد. براي بهتر جذب شدن اوره و روي سولفات
مادة بهعنوان ــيتووات س محلول درصد از ۰/۰۵ گرفت. حدود انجام غروب
مويان مواد و آب ــا ب ــاهد ش ــد.تيمار اضافه ش غذائي محلولهاي به مويان
۱۰ حدود در درخت هر براي محلولها مصرف ميزان ــد. ــي ش محلولپاش
مصرف خرداد ماه در آن ديگر نصف و ماه اسفند در ازته كود بود. نصف ليتر
گرم سولفــــات ۶۰۰ تريپل، فسفات سوپر گرم ۵۰۰ گرم اوره، ۸۰۰ شد.
براي هر درخت براي منگنز ــولفات س وگرم آهن گرم كالت ۵۰ ــيم، پتاس
كالت گرم تريپل،۱۰۰ فسفات سوپر گرم اوره،۲۵۰ گرم ۳۵۰ و اول منطقة
شد(۳). مبارزه برده بهكار دوم منطقة براي منگنز ــولفات س گرم آهن،۳۰۰
گرفت. صورت ــد رش طول فصل در هرز و علف هاي ــا بيماريه و آفات ــا ب

عنصر

      منطقه

كيلوگرمدرصد در ميليگرم

بررويمنگنزآهنپتاسيمفسفرازت

۲/۲۰/۳۲۱/۴۹۶۴۶۱۵۲۵آذرشهر
۱/۹۰/۳۳۱/۵۸۶۷۲۱۴۴۶بناب

۱/۸۰/۳۰۱/۷۹۷۶۶۱۳۲۲شبستر
۲/۲۰/۳۲۱/۹۷۹۷۱۱۹۲۴مراغه

ده ميانگين از هر رديف اعداد كه اسـت ذكر قابل اسـتان بادام عمدة توليد مناطق از برگ نتايج تجزيه -۱ جدول

شده است باغ برداشته

سال
خاك عمق
(سانتيمتر)

EC
dS/m-۱

pH
مواد درصد

شونده خنثي
كربن

آلي (٪)
كيلوگرم در بافتميليگرم

خاك بررويمنگنزآهنپتاسيمفسفر

اول
اول ۳۰۱/۲۸/۱۱۰۰/۶۲۱۱۲۰۰۴/۹۵/۲۰/۲۸۰/۴L.S-۰مكان

دوم ۳۰۱/۱۸/۲۱۲۰/۴۱۵۱۲۰۴۳/۶۰/۲۰-۰مكان
/۳۱
۰

L.S

دوم
اول ۳۰۱/۷۸/۲۱۴۰/۵۱۱۰۲۲۰۴/۸۴/۹۰/۲۲-۰مكان

/۳۹
۰

S.L

دوم ۳۰۱/۶۸/۲۲۳۰/۳۸۴۱۱۰۳/۵۳/۲۰/۱۸-۰مكان
/۲۲
۰

S.L

EC

(dS.m-1)

ليتر در ميلياكيواالن
pH

منيزيمكلسيمكلربيكربنات

۰/۱۲۰۲/۷۰/۵۲/۶۰/۵۸/۱

شبستر تيل توليد تعاوني در ۱۳۸۱-۸۳ سال دو آزمايش در مورد محلهاي خاك تجزيه نتايج -۲ جدول

آبياري آب شيميايي تجزية نتايج -۳ جدول

روي... و ُبر ازت، محلولپاشي اثر
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۳۴ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۵

تجزيه محل مورد آبياري آب همراه به بادام كشت درختان زير خاك
هم تقريبًا درختاني آزمايش اين در .(۳ و ۲ (جدولهاي گرفت ــرار ق
براي ــد. ش ــانهگذاري نش آنها از ــاخهاي ش و انتخاب رديف اندازه در
درختان از يكسان اضالع جغرافيايي در يكسان منظور شاخهاي اين
با قطر بارده ــاخه ش ۵ در هر درخت كرده، ــاب ــورد آزمايش انتخ م
در گرديد. انتخاب ــي جغرافياي ضلع يك از ــانتيمتر س ــي ۲/۵ تقريب
استفاده طور يكنواخت به گردهپذير و ــان گردهافش از ارقام باغ محل
تاريخ ۳۰ از شمارش مرحلهي ميوهبندي انجام از پس ــت. اس ــده ش
تمام از بعد روز ۶۰ و ــه) اولي ميوهي ــكيل (تش گل تمام از ــد روز بع
تعداد از آن و پس گل تعداد گرفت. انجام (تشكيل ميوه نهايي) گل
گرديد. مشخص ميوهبندي ميزان و شمارش شده ــكيل تش ميوههاي
(Wet ashe)روش به ازت كودي تيمارهاي در ــي عناصرغذاي غلظت
Wet) پتاسيم ــپكتروفتومتري، اس (Wet ashe) ــفر فس اتوكجلدال و
جذب ــيله وس با (Dry ashe) عناصر ميكرو و فتومتري ــم فلي (ashe
تك وزن نظير فاكتورهاي كمي همچنين ــدند. ش اندازهگيري اتمي
سوكسله)، (روش درصد روغن ميوه، عرض طول و مغز، درصد ميوه،
اندازهگيري پروتئين ــد و درص ــخت س ــت پوس درصد تك مغز، وزن

گرديد.

نتايج
آهك زياد، قليائيت ــوري و داراي ش ــكل بدون مش منطقه خاك
حد در منگنز آهن، ــيم، پتاس و ــفر فس آلي، ماده و از لحاظ ــط متوس
كمبود قرار ــد ح در بر و ــروي روي ــاظ عناصر ميك لح از و ــط متوس
مقداري قليائيت داراي و ــوري ش ــكل بدون مش منطقه آب ــت. داش

بود.
برگ ــود ميزان ازت ميش ــخص مش ۴ جدول از همانطوري كه
است. داده ــان نش افزايش معنيداري N۰به ــبت N۱ نس ــطح س در
اختالف تيمارها در كلية برگ مس و ــيم، منگنز پتاس ــفر، فس ميزان
غلظت ميزان و بر روي سطوح افزايش با ــان نميدهد. نش معنيداري
اصلي اثرات يافته است. افزايش محسوسي برگ بهطور در عناصر اين
محصول ــر عملكرد بـ درصد احتمال يك ــطح س در ــر ب و روي ازت،
به هكتار) ــن در ت ۴/۹ و ۴/۶) عملــكرد ــترين بيش و ــد ش معنيدار
گرديد. حاصل بر و روي ــوم عناصر ــي سطح س محلولپاش از ترتيب
ازت، ــطوح س اصلي اثرات واريانس تجزية ــدول ج نتايج به توجه ــا ب
اوليه ميوه ــكيل تش بر درصد يك درصد احتمال ــطح در س وبر روي
در اوليه ــكيل ميوه تش درصد ــترين آمد. بيش ــت بدس معنيدار بادام
(شكل۳). همچنين شد اندازهگيري هزار) در (چهار سوم روي سطح
هزار) در (چهار سوم روي سطح اوليه در تشكيل ميوه درصد باالترين
احتمال سطح در بر ازت، ــطوح س اصلي اثرات آمد(شكل۴). ــت بدس
ــد. همچنين ش معنيدار نهايي ميوه ــكيل درصد تش بر درصد ــك ي
اسيد سوم و دوم ــطوح س در نهايي ميوه ــكيل تش درصد ــترين بيش
در بر و ازت مختلف اصلي سطوح ۵). اثر ــكل بوريك بدست آمد (ش
بيشترين گرديد. معنيدار ميوه تك وزن بر درصد يك احتمال سطح
ــوم اسيد بوريك س و دوم ــطوح در س گرم ــب حس بر تك ميوه وزن
روي بر و ازت سطوح اصلي همچنين اثرات (شكل۶). شد اندازهگيري

بادام اوليه ميوه تشكيل روي بر درصد مختلف سطوح تأثير -۱ شكل

بادام اوليه ميوه تشكيل درصد روي بر مختلف سطوح تأثير -۲ شكل

بادام نهايي ميوه تشكيل درصد روي بر مختلف سطوح تأثير -۳ شكل
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۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۷

فاكتور

   تيمار

گياهي خشك ماده در گياهيدرصد خشك ماده كيلوگرم در ميليگرم

NPKCaMgبرمسرويمنگنزآهن

N۰B۰Zn۰۱/۸۶B۰/۲۴A۱/۵۶A۳/۲۱AB۰/۴۲A۴۶AB۳۹A۸/۵C۴/۸A۲۶C

N۰B۰Zn۱۱/۹۷B۰/۲۱B۱/۵۲A۳/۲۰AB۰/۳۹A۴۵AB۴۰A۲۵B۵/۱A۲۵C

N۰B۰Zn۲۱/۸۷B۰/۲۱B۱/۵۰A۳/۳۳A۰/۴۵A۴۶AB۴۲A۲۵A۵A۲۷BC

N۰B۱Zn۰۱/۹۸B۰/۲۵A۱/۵۲A۳/۲۸AB۰/۴۲A۴۵AB۴۰A۱۰C۴/۹A۳۰B

N۰B۱Zn۱۱/۹۶B۰/۲۲۱/۴۸AB۳/۲۹AB۰/۴۵A۴۰B۴۲A۱۵C۵A۳۹B

N۰B۱Zn۲۱/۸۷B۰/۲۰AB۱/۴۹AB۳/۳۰AB۰/۴۳A۴۲B۴۰A۲۷A۵/۱A۴۰AB

N۰B۲Zn۰۱/۸۸B۰/۲۶A۱/۵۱A۳/۳۲A۰/۴۴A۴۵AB۴۱A۱۱C۵/۵A۴۲AB

N۰B۲Zn۱۱/۷۸B۰/۲۲AB۱/۵۰A۳/۳۱AB۰/۴۵A۴۷A۴۲A۱۷C۵/۲A۴۲AB

N۰B۲Zn۲۱/۸۲B۰/۲۰B۱/۴۹A۳/۳۰AB۰/۴۳A۴۸A۴۱A۲۶A۴/۹A۴۳AB

N۱B۰Zn۰۲/۱A۰/۲۴A۱/۴۸AB۳/۶۶A۰/۴۵A۴۵AB۳۹A۱۴C۴/۸A۲۹BC

N۱B۰Zn۱۲/۱۵A۰/۲۱B۱/۴۷AB۳/۵۲A۰/۴۴A۴۷A۴۰A۲۱B۴/۷A۲۸BC

N۱B۰Zn۲۲/۱۲A۰/۱۹B۱/۴۹A۳/۴۸A۰/۴۳A۴۸A۴۲A۲۷A۴/۶A۳۰B

N۱B۱Zn۰۲/۱۵A۰/۲۳A۱/۵۰A۳/۳۶A۰/۴۲A۴۶AB۴۱A۱۳C۴/۵A۴۰AB

N۱B۱Zn۱۲/۱۷A۰/۲۱AB۱/۵۱A۳/۴۲A۰/۴۵A۴۵AB۴۱/۵A۱۹B۴/۷A۴۲AB

N۱B۱Zn۲۲/۱۹A۰/۲۰AB۱/۵۲A۳/۵A۰/۴۳A۴۶A۴۲A۲۴A۴/۹A۴۳AB

N۱B۲Zn۰۲/۱۱A۰/۲۴A۱/۵۱A۳/۵۲A۰/۴۲A۴۷A۴۱A۱۴C۴/۶A۴۵A

N۱B۲Zn۱۲/۱۲A۰/۲۳A۱/۵۱A۳/۶A۰/۴۵A۴۶A۳۹A۲۱B۴/۷A۴۸A

N۱B۲Zn۲۲/۱۸A۰/۲۲AB۱/۵۰A۳/۵A۰/۴۴A۴۵AB۴۰A۲۹A۴/۸A۴۹A

درصد باالترين معني دار شد. يك درصد احتمال ــطح س در بادام مغز درصد
(شكل۷). آمد هزار) بدست در (چهار بر سوم ــطح س در درصد) ۱۵/۶) مغز
طول ميوة بر درصد ــك ي احتمال ــطح س و بر در ازت ــطوح س اصلي اثرات
بر سوم سطح سانتيمتر) در ۴ /۴) ميوه طول ــترين بيش ــد. ش معنيدار بادام
سطح در بر و ازت سطوح اصلي اثرات همچنين (شكل۸). ــد ش اندازه گيري
ميوه ــد. بيشترين عرض ش بادام معنيدار ميوة عرض بر درصد يك احتمال
اصلي اثرات (شكل۹). بوريك بود اسيد و سوم دوم سطوح در آمده ــت بدس

معني دار بادام مغز درصد بر درصد يك احتمال سطح در روي و ازت سطوح
روي) سولفات هزار (چهار در روي سوم سطح مغز در درصد بيشترين ــد. ش
در و روي ازت سطوح اصلي اثرات .(۱۰ (شكل شد حاصل به شاهد ــبت نس
درصد شد. بيشترين بادام معني دار درصد روغن بر يك درصد احتمال سطح
مشاهده شاهد به روي نسبت و سوم سطوح دوم ــده از ش اندازهگيري روغن
يك درصد سطح احتمال در و روي اصلي ازت، بر ۱۱). اثرات گرديد (شكل
معنيدار مغز وزن تك بر پنج درصد سطح احتمال در بر ازت و متقابل اثر و

بادام درختان برگ در غذايي بر غلظت عناصر مختلف تيمارهاي تأثير -۴ جدول

دانكن) دامنهاي (آزمون چند هستند درصد پنج سطح در معنيدار فاقد اختالف ستون هر مشابه در با حروف ميانگينها •

روي... و ُبر ازت، محلولپاشي اثر
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۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۳۷

(پنج در غلظت با اوره توأم ــي پاش محلول از وزن تك مغز ــترين بيش ــد. ش
(شكل ۱۲). شد اندازه گيري هزار) در (چهار غلظت با بوريك ــيد و اس هزار)
متقابل اثر و بر ــر اصلي اث و درصد يك احتمال ــطح در س ازت اصلي اثرات
معنيدار سخت بادام پوست درصد بر درصد پنج سطح احتمال در بر و ازت
توأم در صورت محلولپاشي آمده بدست درصد پوست سخت بيشترين شد.
(شكل شد حاصل كنار سطوح دوم و سوم اسيد بوريك در ازت دوم ــطح س
احتمال ــطح در س بر و ازت متقابل اثر و بر و ازت ــطوح س اصلي ــر اث .(۱۳
درصد بيشترين آمد. ــت به دس معنيدار پروتئين بادام ميزان يك درصد بر
حاصل بوريك اسيد سوم سطح و اوره توأم پاشي محلول صورت در پروتئين
درصد يك احتمال سطح در روي سطوح ازت و اصلي اثرات .(۱۴ (شكل شد

شد. درصد معنيدار پنج احتمال سطح در روي و متقابل ازت اثر و
متقابل اثر و درصد در سطح احتمال يك و روي ازت سطوح اصلي اثرات
شد. معنيدار بادام روغن درصد درصد بر پنج احتمال سطح در روي و ازت
مصرف بدون روي سولفات سوم سطح محلولپاشي از روغن درصد بيشترين
درصد ازت از مصرف با افزايش ميرسد به نظر .(۱۳ (شكل حاصل شد ازت
واريانس تجزية جدول به توجه با همچنين ــت. اس ــته شده كاس روغن بادام
متقابل ازت اثرات و روي و بر مقادير ازت، اصلي اثرات كه مشخص ميگردد
۱۴ شكــــــل در كه همانطوري ــد. ش معنيدار مغز بادام تك وزن بر بر و
سولفات محلولپاشي توأم كاربرد از مغز تك وزن بيشترين ميشود مشاهده
اثرات آمد. تأثير بهدست هزار) در (چهار بوريك اسيد و در هزار) (چهار روي
به معنيدار تيمارهاي كودي از هيچيك در مكان ــال و س متقابل و ــاده س

نيامد. دست

نتيجه گيري و بحث
معنيدار  افزايش باعث بور محلول پاشي آمده، بهدست نتايج به توجه  با
پايين ميزان به توجه با و گرديد نهايي و اوليه ميوه تشكيل درصد ميزان در
نبود. انتظار از دور ــش آزماي مورد محل برگ نمونه ــاك و خ در عنصر ــن اي
و وجود ضروري ميباشد ميوه ــكيل تش براي بور كافي ــت مقدار اس بديهي
جوانهزني موارد برخي در ــت(۱۲). اس الزم ــد لوله گرده براي رش اين عنصر
همچنين بور دارد(۱۰). كالله در بور كافي مقادير بستگي به تنها گرده دانه
ترتيب بدين و داده كاهش را گل ــام ج طول لوله و افزايش را ــهد ش ميزان
ــي سولفات محلولپاش همچنين .(۱۱) ــوند گلها ميش جذب بهتر زنبورها
Usenik .گذاشت معنيدار تأثير اوليه ميوه تشكيل درصد ميزان نيز بر روي
بور و روي ــي محلولپاش تأثير بر روي خود ــات مطالع در (۳۳) Stampar و
توأم پاشي محلول كه رسيدند نتيجه اين به ميوه گيالس ــكيل تش ميزان بر
درصد تشكيل در ميزان معنيدار افزايش باعث اسيد بوريك و سولفات روي
غذايي مواد وجود و گرده لوله رشد باعث ُبر ــي گرديد.محلولپاش اوليه ميوه
محلولپاشي بادام ميگردد(۹). مؤثردر لقاح افزايش زمان و گرده دانه كافي
نظير وزن تك ــي فاكتورهاي كم افزايش همچنين باعث بور ــوم س ــطح س
بور وقتي گرديد. بادام ميوه عرض بادام، ميوه طول بادام، مغز درصد ــوه، مي
گياهان تمام در سلول ــيم تقس فرآيند باشد، ــته وجود نداش كافي اندازة به
امر اين نميشود(۱۶). كامل انجام به طور شده و مشكل دچار بادام منجمله
ضعيف توسعه آن دنبال ــلولي و به س و ناقص تقسيم نامنظم دهندة ــان نش
كربن هيدرات آمدن پايين باعث و فتوسنتز ميزان كاهش با كه است برگي
ــود(۱۳). ميش مؤثر واقع محصول كمي روي فاكتورهاي قطعًا كه ــده گردي

بادام ميوه تك روي وزن بر سطوح مختلف تأثير -۴ شكل

بادام مغز درصد روي بر مختلف سطوح تأثير -۵ شكل

بادام ميوه طول روي بر مختلف سطوح تأثير -۶ شكل
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بادام ميوه عرض روي بر مختلف سطوح تأثير -۷ شكل

بادام مغز درصد روي بر سطوح مختلف تأثير -۸ شكل

بادام مغز روغن بردرصد روي مختلف سطوح تأثير -۹ شكل

بادام مغز تك وزن روي بر و ازت مختلف سطوح تأثير -۱۰ شكل

بادام سخت پوست درصد بر بر و ازت مختلف سطوح تأثير -۱۱ شكل

بادام بر درصد پروتئين و بر تأثير سطوح مختلف ازت -۱۲ شكل

روي... و ُبر ازت، محلولپاشي اثر
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نظر برگ به نمونه آناليز آزمايش و مورد محل ــاك در خ كم بور ميزان به ــا توجه ب
. (۱۸) Hansonباشد گرفته به سختي صورت عنصر اين فراهمي و جذب ــد مي رس
گل تمام مرحلة گل ها در كالله در ــور ب ميزان كه صورتي در ــيد رس اين نتيجه به
بهطور معنيداري ــوه مي ــكيل تش ميزان ــد، باش كيلوگرم در ميليگرم ۳۵ از كمتر
با پاريل، نون رقم در نمودند گزارش (۲۹) همكاران و Sotomayor مييابد. كاهش
۲۷/۷ نهايي ميوه ميزان تشكيل هزار، در دو با غلظت بوريك ــيد اس ــي محلولپاش
توأم ضمنًا مصرف داد. ــان نش افزايش درصد ۲۳/۴ روي ــي محلولپاش تيمار در و
افزايش و ميوه نهايي درصد تشكيل ۳۸/۱ باعث افزايش بور روي و ــي پاش محلول
ــي سولفات با محلول پاش نمود عنوان (۱۵) Carol بادام گرديد. عملكرد ۱۵ درصد
ميوه ــكيل تش محصول، درصد ــت برداش از بعد پاييز در هزار پنج در غلظت با روي

در روي و ــور ب نقش مي يافت. ــش افزاي ۱۷ درصد ــي ــال آت س در
دليل تأثير به احتماًال بادام ميوة در پروتئين و روغن ميزان افزايش
برخي و پريميدين و نوكلئيك ــيد اس تركيبات در عناصر اين مثبت
نظر به باشد(۳۰). بوده نشاسته بيوسنتز نظير ــلولي واكنشهاي س
ميوه تشكيل درصد بر نيز ــي اوره محلولپاش مثبت تأثير ــد ميرس
است. گذاشته بجاي معنيداري تأثير كمي فاكتورهاي ساير و بادام

مطابقت مينمايد. (۲۰)Takkar و Mann يافتههاي با نتايج اين
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