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پاشی پائیزه اوره، اسید بوریک و سولفات روي بر مقدار عناصر معدنی برگ و کربوهیدرات محلول  اثر محلول

  جوانه در تاك کیوي رقم هایوارد
  

  3و جواد فتاحی مقدم 2، سعید عشقی*1مهسا عاشوري واجاري

  ویسنده مسئول، دانشجوي دکتري بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز،ن - *و  1
  استاد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز  - 2

  گرمسیري هاي نیمه استادیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه -  3
  

هاي موثر در افزایش ذخایر معدنی و کربوهیدارات درختان براي استفاده در فصل رشد تغذیه معدنی پائیزه درختان میوه یکی از راه
گرم میلی1000(، اسید بوریک /.)5(%هاي کیوي رقم هایوارد با تیمارهاي اوره در این پژوهش تاثیر محلول پاشیپائیزه تاك. بعدي است

 1000( ،اسیدبوریک)5/0(% اوره(صورت ترکیبی با دو ترکیب  و نیز بهصورت تکی به) گرم بر لیترمیلی 1500(و سولفات روي ) بر لیتر
 گرممیلی 2000( وسولفاتروي) بر لیترگرممیلی 1500( ،اسیدبوریک)1(% اوره(و ))بر لیترگرممیلی 1500( وسولفاتروي) بر لیترگرممیلی

در زمان رسیدن و کربوهیدرات محلول پوست و جوانه لول میوهبر مقدار عناصر معدنی برگ، سفتی بافت و میزان مواد جامد مح) )بر لیتر
ها به هر دو صورت ترکیبی و تکی اثر مثبت نتایج نشان دادند محلول پاشی پائیزه تاك. در اواخر زمستان مورد ارزیابی قرار گرفت

- طور معنیها در زمان رسیدن بهمحلول میوهسفتی بافت و مواد جامد . ها داشتندداري بر مقدار عناصر نیترژن، روي و بور در برگمعنی

همچنین نتایج  نشان داد باالترین میزان کربوهیدرات محلول جوانه در اواخر زمستان در . داري تحت تاثیر تیمارهاي پائیزه قرار نگرفت
ها که در و کربوهیدرات تاك توانند براي بهبود ذخایر معدنی گیري کلی تیمارهاي پائیزه میدر نتیجه. تیمارهاي ترکیبی مشاهده شد

  . شوند، مفید باشندآغاز چرخه رشدي بعدي استفاده می
  پاشیهاي پائیزه، ذخایر معدنی، کربوهیدرات، کیوي و محلولتیمار: ها کلیدواژه

 
  مقدمه

اي دسترسی سریع و ي بحرانی بردو دوره .تاك کیوي بسیار نیازمند مواد غذایی براي رشد رویشی مطلوب و عملکرد میوه باال است
کالرك و اسمیت، (باشد مطلوب به مواد غذایی در تاك کیوي، یک ماه بعد از شکفتن جوانه و دو تا سه هفته پس از تشکیل میوه می

دهی مطلوب در فصل رشد بعدي بسیار ضروري است هاي گیاه در انتهاي فصل رشد براي رشد و محصولذخیره غذایی در بافت). 1992
  ). 1982انگ، تیتوس و ک(
و بنابراین در فصل  هاي را افزایش دادهاي ذخیرهکاربرد اوره در اواخر تابستان و اوایل پاییز غلظت نیتروژن در اندامدر سیب،  کلیطوربه

روژن در افزایش نیت). 2005دانگ و همکاران، (خواهد شد ها فراهم ها و میوهها، گلرشد بعدي میزان نیتروژن باالتري براي رشد برگ
عالوه رابطه مثبت و خطی به). 2002آلبریجو، (موجب افزایش طول عمر تخمک، دوره لقاح و تعداد بذر شد مرکبات جوانه گل 

نیز توسط وس و همکاران  و کربوهیدرات شدیدي بین کاربرد نیتروژن و کلروفیل، فتوسنتز، سنتز پروتئین و مقدار ذخایر نیتروژن
   . گزارش شده است) 2005(
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. کندایفا می) ساز اکسینپیش(روي نقش مهمی در سنتز تریپتوفان . روي یکی از عناصر غذایی میکرو ضروري براي رشد درختان است
 عالوه کوفاکتور بیش از سیصد آنزیم گیاهی است و بر تقسیلم سلولی، متابولیسم نوکلئیک اسید و سنتز پروتئین تاثیرگذار استبه
و درصد  داري میزان روي اسپور، شاخص کلروفیلطور معنیهسولفات روي در سیب گالب ب پائیزهبرگی  کاربرد ).1995مارشنر، (

  ). 2014اتحادنژاد و ابوطالبی، (تشکیل میوه را افزایش داد 
ولی در وقتی بور به اندازه کافی وجود نداشته باشد فرآیند تقسیم سل. بور عنصري ضروي در گیاهان براي فرآیند تقسیم سلولی است

دنبال آن توسعه ضعیف برگی دهنده تقسیم نامنظم و ناقص سلولی و بهاین امر نشان. شودگیاهان دچار مشکل شده و کامل انجام نمی
بر فاکتورهاي کمی محصول نیز تاثیرگذار خواهد بود  باشد که قطعاًاست که با کاهش میزان فتوسنتز و در نتیجه کربوهیدرات همراه می

ها، گزارش کردند که کاریر پس از برداشت بور میزان این عنصر را در برگ) 1998(سانچز و رایگتی ). 2001و همکاران،  گوبانتینی(
  . دهد و بر تشکیل میوه تاثیر مثبت داردهاي گل در فصل بعد افزایش میجوانه گل و در نتیجه خوشه

بوریک و سولفات روي بر میزان عناصر معدنی و اسید اوره،  پائیزهپاشی برگی پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر محلولبنابراین 
  .ده در فصل رشد بعدي انجام شدامنظور بهبود ذخایر براي استفکربوهیدرات گیاه به

 
  هامواد و روش

 94سال  هاي هشت ساله کیوي رقم هایوارد در یک تاکستان تجاري در شهر واجارگاه در شرق استان گیالن دراین آزمایش در تاك
هاي یکنواخت انتخاب شدند و آزمایش در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با شش تاك با ویژگی 18براي انجام پژوهش . انجام شد

  :صورت زیر بودند هآبان ماه و تیمارها ب 5در  پائیزهپاشی برگی زمان کاربرد محلول. تیمار انجام شد
 تیمار شاهد .1

  )رلیتبر  گرم میلی 1000( بوریکاسید  .2
  )بر لیتر گرممیلی 1500( روي سولفات .3
 )5/0(% اوره .4

 )لیتربر  گرممیلی 1500( روي سولفات و) بر لیتر گرممیلی 1000( بوریکاسید  ،)5/0(% اوره .5

 )لیتربر  گرممیلی 2000( روي سولفات و) بر لیتر گرممیلی 1500( بوریکاسید  ،)1(% اوره .6

ها با نیتروژن برگ. پاشی انجام شدبرداري برگی دو هفته پس از انجام محلولها، نمونهبرگمنظور ارزیابی میزان عناصر معدنی در به
) 1998(و بهادر و همکاران ) 2002(روش لیتن بهترتیب بهها نمونهبور و روي همچنین غلظت . گیري شداندازه) 2001(روش جونز 
  . ارزیابی شد

در  7ها در میزان مواد جامد محلول حدود پاشی، میوههاي موجود در تاك در زمان محلولپاشی برگی بر میوهمنظور بررسی اثر محلولبه
سفتی بافت و مواد جامد محلول که از فاکتورهاي  براي ارزیابیبرداشت شدند و ) پاشیحدود بیست روز پس از محلول(اواخر آبان ماه 

منتقل  ماه 3 برايدرصد  85-90و رطوبت نسبی  سلسیوسدرجه  5/0ماي با د بسیار مهم در زمان رسیدن میوه هستند به سردخانه تجاري
 متر در دو نقطه تقریباًمیلی 8با نوك FTO11مدل  سنجسفتی بافت میوه با استفاده از دستگاه سفتیدر انتهاي زمان انبارداري، . شدند

مواد گیري اندازه.مترمربع بود کیلوگرم بر هشت میلی واحد بیان شده براي سفتی بافت میوه. مقابل بر روي گوشت سبز میوه ارزیابی شد
  .شد نجامدرصد ا 0-20ساخت کشور ژاپن با دامنه   Atago-ATC-20 Eرفرکتومترچشمی مدل دستگاه با )TSS(جامد محلول 
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در بیست و پنج بهمن  برداريکار برده شده بر میزان کربوهیدرات محلول پوست و جوانه، نمونهبه پائیزهمنظور بررسی تغذیه معدنی به
گرم نمونه تازه  1/0مقدار . گیري شدبا کمی تغییرات اندازه) 1991(کربوهیدرات محلول براساس روش فوکس و روبیت . انجام شد

 80لیتر اتانول میلی 10با افزودن  پس از جدا کردن فاز رویی مجدداً. درصد سانتریفیوز شد 80لیتر اتانول میلی 10پودر شده همراه با 
درصد و اسید سولفوریک غلیظ  5سپس همراه با محلول فنل . رویی دو مرحله با هم آمیخته شدند هايدرصد سانتریفیوژ تکرار شد و فاز

 490در طول موج  UV-Visible Spectrophotometer T-60 مدل کتروفتومترپمیزان کربوهیدرات محلول نمونه با استفاده از دستگاه اس
  . ري شدگینانومتر اندازه

 
  نتایج و بحث

 عناصر معدنی برگ
 و )ره، بوریک اسید و سولفات رويوا( تیمارهاي ترکیبی ،کار برده شدهها نشان داد که در بین تیمارهاي پائیزه بهمقایسه میانگین داده

منفرد هرکدام  هايتیمارکیبی و عالوه عناصر بور و روي نیز در تیمارهاي ترهب. ها بودنداوره داراي باالترین میزان نیتروژن در برگ
ترکیبی و تکی بر مقادیر این سه عنصر در برگ  پاشیدهنده تاثیر مثبت محلولها نشانداده. )1جدول ( باالترین مقادیر را نشان دادند

پاییز به ترتیب اوره و سولفات روي در  تکی گزارش کردند کاربرد )2014(اتحادنژاد و ابوطالبی طور مشابه با پژوهش حاضر هب. است
افزایش داد، این درحالی است که تیمار ترکیبی این دو نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و  سیبمیزان نیتروژن و روي را در اسپورهاي 

-پاشی برگی جذب میدنبال محلولسرعت اوره را بههاي سیب بهبرگ .دست آمدهباالترین مقادیر روي و نیتروژن در تیمار ترکیبی ب

گیرد، بنابراین بیشتر مقدار هاي چندساله گیاه منتقل و در چرخه رشدي بعد مورد استفاده قرار میسرعت به قسمتو  این نیتروژن بهکنند 
دانگ و همکاران، (شود ها از گیاه خارج میشود و مقدار خیلی کمی از طریق ریزش برگمنتقل میذخیره کننده هاي نیتروژن به اندام

موجب افزایش میزان این عنصر در  پائیزهگزارش کردند که کاربرد برگی ) 2005(ط با عنصر بور نیز، سانچز و همکاران در ارتبا). 2002
یابد و در فصل رشد بعدي ها انتقال میجوانه ها خصوصاًها از برگ به سایر اندامشود و این عنصر قبل از ریزش برگهاي هوایی میاندام

  .  شوداستفاده می
 

  بافت و مواد جامد محلول میوهسفتی 
تاثیر منفی بر میزان سفتی بافت و  ،هاهاي تاكیز نزدیک به زمان برداشت میوهئپاشی برگی در پامقایسه میانگین داده نشان داد محلول

اهد بوده است هاي شتاك با هاي تیمار شده مشابهها از تاكها در زمان رسیدن نداشته است و کیفیت میوهمواد جامد محلول میوه
هاي کیوي و کاهش جذب زیاد نیتروژن توسط میوهگزارش کردند براي جلوگیري از ) 2000(تاجلیاوینی و همکاران ). 2جدول (

عمل آید، زیرا مقدار دقت الزم بهپیش از برداشت میوه پائیزه ها باید در انتخاب مقادیر مناسب کودهاي نیتروژنه براي کاربرد کیفیت آن
دهد ي کیوي را افزایش می کاهش کیفیت و سفتی بافت و نیز کوتاه شدن عمر انبارمانی میوه هاي برداشت شدهتروژن در میوهزیاد نی

اوره و بور تاثیري بر سفتی بافت و مواد جامد محلول پاشی برگی گزارش کرد که محلول) 2006(وجیک  ).1997جانسون و همکاران، (
پاشی برگی درختان سیب با بور و روي اثري بر سفتی نیز نشان داد که محلول) 2007(ج کانسین و بوزتی عالوه نتایهب. میوه سیب نداشت

  .هاي پیشین استدست آمده در پژوهش حاضر در تطابق با پژوهشهنتایج ب. بافت و مواد جامد محلول میوه نداشت
 

  کربوهیدرات محلول پوست و جوانه در اواخر زمستان
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هاي شاهد و تیمار شده در مقدار کربوهیدرات محلول موجود در پوست داري بین تاكها نشان داد تفاوت معنیادهمقایسه میانگین د
داري را در مقدار کربوهیدرات محلول هاي شاهد و تیمار شده تفاوت معنیهاي تاكحالی است که جوانهاین در ،تاك وجود ندارد

اوره، اسید بوریک و (صورت ترکیبی ههاي تیمار شده بر کربوهیدرات محلول جوانه در تاكدر بین تیمارها باالترین مقدا. نشان دادند
  ). 2جدول (مشاهده شد ) سولفات روي

ها در مرحله قبل از آغاز کردند که کاربرد پس از برداشت اوره موجب افزایش دوام برگ شگزار) 2012(آنجلس و همکاران دي 
طور مطلوب حفظ گردید و موجب ذخیره هد، در نتیجه فعالیت فتوسنتزي در طی این دوره باستراحت زمستانه درخت سیب ش
هاي فتوسنتزکننده است، ي بافتهمچنین، عنصرروي قسمتی از آنزیم انیدراز کربونیک در همه .کربوهیدرات بیشتر در گیاه گردید

از طرف دیگر عنصر ). 1995مارشنر، (خیره کربوهیدرات داشته باشد تواند نقش مهمی در فرآیند فتوسنتز گیاه و در نتیجه ذبنابراین می
با توجه به ). 1998چن و همکاران، (ها تاثیر مثبت دارد قندها به سایر بافت تقالان بربور نیز در تشکیل کمپلکس با قندها مشارکت دارد و 

داري بر میزان کربوهیدرات سته است تاثیر مثبت معنیپاشی با تیمارهاي اوره، اسید بوریک و سولفات روي تواناین موارد، محلول
  . با مقادیر باالتر بگذارد یترکیبتیمارهاي در  محلول جوانه خصوصاً

 
  گیري کلینتیجه

صورت ترکیبی در اواخر هب) اوره، سولفات روي و بوریک اسید(پاشی برگی دهد که محلولنتایج پژوهش حاضر نشان می عدر مجمو
شود، بلکه موجب جذب عناصر معدنی در گیاه قبل از ها میا موجب افزایش فتوسنتز و ذخایر کربوهیدراتی در تاكتنهفصل رشد نه
ها که در کیوي آغازش و نمو گلابراین، از آنجائینب. شودها در ابتداي فصل رشد بعدي میتفاده بهینه از آناس منظورها بهریزش برگ

این ذخایر نیتروژن، دهد، ، شکفتن جوانه و پس از شکفتن جوانه رخ می)دوره خواب(راحت زمستانه آذین در اواخر استدر سرآغازه گل
داري بر رشد رویشی، کمیت و کیفیت گل و نیز تشکیل، رشد، عملکرد میوه و درآمد توانند اثر مثبت معنیبور، روي و کربوهیدرات می

  .داشته باشند ساالنه باغداران
  

عناصر پاشی برگی پائیزه با تیمارهاي تکی و ترکیبی اوره، بوریک اسید و سولفات روي بر میزان گین اثر محلولمقایسه میان :1جدول 
 برگ پس از کاربرد تیمارها معدنی نیتروژن، روي و بور

    مقایسه میانگین صفات    

  نیتروژن  تیمارها
  )درصد(
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 زان سفتیپاشی برگی پائیزه با تیمارهاي تکی و ترکیبی اوره، بوریک اسید و سولفات روي بر میمقایسه میانگین اثر محلول :2جدول 

  اواخر استراحت زمستانه تاك ها در زمان رسیدن و نیز کربوهیدرات محلول پوست و جوانه درو مواد جامد محلول میوه بافت
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The effect of urea, boric acid and zinc sulfate fall foliar application on leaf mineral content and bud 
soluble carbohydrate of kiwifruit cv. Hayward 

 
Abstract 
Fall mineral nutrition of fruit trees is one of the effective way to increase mineral and carbohydrate reserves of trees 
for using in the next growing season. In this research, the effect of fall foliar application of kiwifruit cv. Hayward  
was carried out with urea (0.5%), boric acid (1000 mg.L-1) and zinc sulfate (1500 mg.L-1) treatments individually, or 
in combination treatments  (Urea (0. 5%) + Boric acid (1000 mg.L-1) + Zinc sulfate (1500 mg.L-1)), and (Urea (1%) 
+ Boric acid (1500 mg.L-1) + Zinc sulfate (2000 mg.L-1)) to consider leaf mineral content, firmness of fruit tissue, 
and soluble solids at ripping time and level of soluble carbohydrate in the bark and bud tissues at the end of winter. 
The results showed vines fall application both individually, or in combination treatments had a significant positive 
effect on the amount of nitrogen, zinc and boron of leaves tissue. Fruit tissue firmness and soluble solids at ripening 
time were not influenced by the fall treatments. In addition, result showed the highest bud soluble carbohydrates 
levels at the end of winter in the combined treatments. In conclusion, fall treatments can be helpful to improve vines 
mineral and carbohydrates reserves which to be used in the following growing season.  
Keywords: Fall treatments, Mineral reserves, Carbohydrate, Kiwifruit, and Foliar application 
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