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چکیده
روي بررسی تاثیر کاربرد ازت،نیتروژن، روي و آهن از عناصر ضروري و مهم براي گیاهان محسوب می شوند. این آزمایش به 

آزمایش بـه صـورت فاکتوریـل در قالـب     خرم آباد انجام شد.عملکرد و خصوصیات کیفی انگور رقمِ عسگري در و آهن بر رشد،
گـرم  5/1و 0گرم در لیتر)، روي در دو سطح (5، 0تکراراجرا شد که در آن از دو سطح اوره (3هاي کامل تصادفی با طرح بلوك

لفات آهـن و کـالت   پاشی سوگرم براي هر درخت، محلول20به میزان Fe-EDDHAدر لیتر) و آهن به چهار روش کاربرد خاکی 
درخـت  خواص فیزیولوژيپاشی اثر معناداري روي محلولدر هزار و عدم کاربرد آهن استفاده شد.3) با غلظت Fe-EDTAآهن (
تغذیـه را بـر رشـد و عملکـرد انگـور رقـم       نتایج این تحقیق اثراتمیوه شد.کیفیتافزایش ، روي و آهن سبب کاربرد اوره.داشت

عسگري نشان داد.
کمیت و کیفیت.انگور، روي،آهن،ازت،گان کلیدي:واژ

مقدمه
باشـد. بـا توجـه بـه     هاي مورد بررسی در علوم کشاورزي نوین در حـال حاضـر مـی   فیزیولوژي گیاهی یکی از مهمترین شاخص

هـاي  طـرح افزایش وسعت سطح زیر کشت باغات در کشور ایران، مطالعات فیزیولوژي درختان میوه امـروزه بـه یکـی از مهمتـرین    
رعایت اصول تغذیه درختان میوه نقش بسیار مهمی در بهبود صفات فیزیولوژي ).1370تحقیقاتی تبدیل شده است (رسول زادگان، 

یا (Samarantaceae)) که آن را سارمانتاسهAmpelidaceaeانگور گیاهی است از آمپلی داسه (.)Zhou, 2003درختان میوه دارد (
توجهی به موضوع تغذیه انگـور ظهـور دیرهنگـام عالئـم     از دالیل عمده کم. )1384(جلیلی مرندي، نامندز می)  نیVitaceaeویتاسه(

نیتروژن عنصري است که از طریق آبیاري و شستشو از دسترس ریشه خـارج مـی  ). 1385، باباالر و ملکوتیباشد (کمبود عناصر می
ها و در پایان باردهی است.  در ابتداي فصل بهار گیاه از نیتروژن ذخیره شده هاي اساسی نیتروژن در تمایز جوانه شود. یکی از نقش

خود استفاده می کند تا اینکه جذب نیتروژن در فصل جاري صورت گیرد.تحقیقات نشان داده است تاثیر نیتروژن به صورت اسپري 
گیرد که از جمله مـی تـوان بـه    یل مختلفی انجام میبرابر بیشتر از کاربرد خاکی آن است. کاربرد برگی نیتروژن به دال4برگی اوره 

Salem andکنترل رشد رویشی، جبران شستشوي نیتروژن، بهبـود رنـگ میـوه و افـزایش عملکـرد از طریـق تشـکیل میـوه اسـت (         

Kilany, 2004 .(یک رابطه مستقیمی بین افزایش مقدار نیتروژن با روي و بر عکس در گیاه وجود دارد)گزارش شده استHao et

al., ).Xiao et al., 2010روي یکی از عناصر بسیار مهم در رشد و تشکیل ساختمان گیاه است (همچنین ). 2007
هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات عناصر تغذیه اي آهن، روي و نیتروژن بر خواص فیزیولوزي درخت انگور می باشد.

مواد و روش ها
پاشی اوره، کالت آهن، سولفات آهن و سولفات روي بر خواص مرفولوژیکی و ثرات محلولاین آزمایش به منظور تعیین ا

هکتاراجرا گردید. این آزمایش به صورت 2به مساحت فیزیولوژیکی و کیفیت میوه انگور رقم عسگري در منطقه تجره خرم آباد 
روي ، در هزار)5و 0ایش شامل اوره با دو غلظت (هاي آزمتکرار و فاکتور3هاي کامل تصادفی با فاکتوریل در قالب طرح بلوك

پاشی گرم براي هر درخت، محلول20به میزان Fe-EDDHAآهن به چهار روش کاربرد خاکی و در هزار)5/1و 0در دو غلظت (
ه صورت در هزار و عدم کاربرد آهن بود. درختان مورد آزمایش در اسفند ب3) با غلظت Fe-EDTAسولفات آهن و کالت آهن (
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ها ـ در زمان تشکیل میوه2ها ـ یک هفته قبل از باز شدن کامل گل1هاي کودي در بهار طی دو مرحله تصادفی انتخاب و تیمار
خصوصیات کمی و کیفی میوه اندازه گیري شده هاي انگور در شهریور ماه انجام شد، پس از برداشت،برداشت خوشهاعمال شد. 

)،اسیدیته قابل تیتراسیون، نسبت ماده جامد محلول T.S.Sمیوه، وزن خوشه، میزان مواد جامد محلول (عبارت بودنداز: درصد تشکیل
انجام شد و مقایسه میانگین به MStat-Cآنالیز آماري داده ها با استفاده از نرم افزار به اسید و درصد ماده خشک اندازه گیري شد. 

چنین همبستگی بین صفات اندازه گیري شده محاسبه شد.روش آزمون چند دامنه اي دانکن صورت گرفت. هم
نتایج

اثر کـاربرد عناصـر ازت، روي و آهـن بـر نسـبت مـواد جامـد        اسید قابل نسبت ماده جامد محلول به اسید نتیجه تجزیه واریانس 
درصـد  5و 1طح احتمـال  داري در سـ محلول به اسید در دانه انگور نشان داد که سه عامل مورد بررسی بر این شـاخص تـاثیر معنـی   

درصـد مـاده   نتـایج تجزیـه  . در هزار نشـان داد 5/1پاشی روي با غلظت اما با این حال بیشترین میزان مربوط به تیمار محلول. نداشت
و 1روي و آهن بر درصد مواد جامد محلول در حبه انگور در سطح احتمـال  واریانس اثر کاربرد محلول پاشی ازت ،جامد محلول

دار نبود. با توجه به نتایج مقایسه میانگین باالترین میزان درصد ماده جامد محلول در تیمار کاربرد روي آهن مشـاهده  د معنیدرص5
هـاي  نشـان داد اثـر کـاربرد ازت، روي و آهـن بـر شـاخص      pHاسید قابل تیتراسیون و میـزان  تجزیه واریانس ).3شده است (جدول

اما با  ایـن حـال تـاثیر مثبتـی نسـبت بـه       . داري بر افزایش این شاخص نداشته استمیوه  تاثیر معنیآب pHاسیدیته قابل تیتراسیون و 
.آب میوه و اسیدیته قابل تیتراسیون به ترتیب تیمارهاي اوره، روي و آهن بودpHشاهد نشان داد به طوري که باالترین 

وصیات شیمیایی میوه انگور رقم عسگريمقایسه میانگین اثرات متقابل ازت در روي در آهن برخص-1جدول 
درصدمادهصفات وتیمار

خشک
درصد موادجامد

محلول
نسبت موادجامد محلول 

به اسید
اسیدیته قابل 

تیتراسیون
PH

128.75b14.63a2.8a5.40a3.12a* آهن 1*روي 1ازت 

229.5b16.02a2.45a4.7a3.2a* آهن1*روي 1ازت 

332.25ab15.90a2.95a5.57a3a* آهن1*روي 1ازت 

432.5ab14.75a3a5a3.17a* آهن1*روي 1ازت 

138.75ab16.65a2.47a6.4a3.12a* آهن2*روي 1ازت 

240.6a15a3a5.07a3.1a* آهن2*روي 1ازت 

340.75a15.88a2.95a5.55a3.15a* آهن2*روي 1ازت 

438.5ab16.85a3.32a5.17a3.05a* آهن2*روي 1ازت 

136ab16.17a3.3a5.25a3.2a* آهن1*روي 2ازت 

237.75ab14.73a3.02a5.35a3.27a* آهن1*روي 2ازت 

332.5ab15.65a3.1a5.22a3.15a* آهن1*روي 2ازت 

431.5ab16.5a3.25a5.15a3.27a* آهن1*روي 2ازت 

133ab16.7a3.57a4.77a3.17a* آهن2*روي 2ازت 

237.25ab14.88a2.82a5.72a3.12a* آهن2*روي 2ازت 

333ab15.65a2.8a5.7a3.12a* آهن2*روي 2ازت 

436ab15.40a3.35a4.67a3.12a* آهن2*روي 2ازت 

باشد.درصد می5و 1* حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احتمال 
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ده جامد محلول به اسید،  اثرکاربرد عناصر ازت، روي و آهن بر نسبت مواد جامد محلول به اسید نتیجه تجزیه واریانس نسبت ما
درصد نداشت . اما بـا ایـن   5و 1داري در سطح احتمال در دانه انگور نشان داد که تیمارهاي مورد بررسی بر این شاخص تاثیر معنی

باشد که نسبت به تیمار شاهد  درصد می57/3ت، روي با متوسط غلظت حال بیشترین نسبت مذکور مربوط به تیمار محلول پاشی از
اثـر کـاربرد عناصـر ازت، روي و آهـن بـر درصـد مـاده        نتیجه تجزیه واریانس درصد ماده خشـک،  درصد افزایش نشان داد.77/0

در هزار در سطح پنج درصد و اثر متقابـل محلـول پاشـی اوره و    5/1خشک در دانه انگور نشان داد که محلول پاشی روي با غلظت 
در هـزار و  5/1روي در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل سه عنصر باالترین میزان درصد ماده خشک تیمار روي با غلظت 

).1در هزار مشاهده شد(جدول 3) با غلظت Fe-EDTAکالت آهن (
بحث

تاثیر تغذیـه مناسـب و کـافی در بهبـود خـواص فیزیولـوژي درختـان میـوه توسـط محققـین مختلـف بـه مراتـب گـزارش شـده                
یولـوژي زایشـی شـده و میـزان     بهبـود فیز ) عنـوان نمودنـد کـه روي،   1986و همکاران Ashoori et al., 2013 .(Moustafa)است(

N200) گـزارش کردنـد کـه در تیمـار     1392bلـوالیی و همکـاران، (  برد.محصول را باال می Ca1500 Zn بیشـترین میـزان وزن و   2000
) گـزارش دادنـد کـاربرد اوره و کلسـیم     1392عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی بدست آمد. . آشوري و همکـاران، ( 

ر ایـن آزمـایش کـامالً مطابقـت     زان مواد جامد محلول میوه سیب شده است. این نتـایج بـا نتیجـه بـه دسـت آمـده د      سبب افزایش می
در آزمایشی که ).1385داردکاربرد آهن سبب بهبود رشد زایشی و فیزیولوژي زایشی درختان میوه خواهد شد(باباالر و پیرمرادیان، 

ه است، نشان داده شده که کاربرد نیتروژن سـبب رشـد رویشـی و تشـکیل میـوه      بر روي شاخص هاي فیزیولوزیکی زیتون انجام شد
کاربرد برگی اوره در اوایل دوره رشد تـاثیر زیـادي   د نها نشان دادر بررسی) د1385).  ارشد و همکاران (1391شده است (لوالیی، 

اوره پس از ریـزش گلبـرگ هـا بـه طـور      درصد 5/1% اوره در مرحله پیش از گلدهی 1هاي کیفی داشت، محلول پاشی بر شاخص
داري باعث افزایش در مواد جامد محلول شده است. همچنین گزارش مشابهی توسط طاهري و دولتی بانه ارایه شده اسـت. در  معنی

به دهی) انجام شده افزایش عملکرد و اندازه حبه و میوهa2001وbو همکاران (Kellerتحقیقات مختلفی که بر روي نیتروژن توسط 
پاشـی روي دربـاره   محلـول درصدي تشکیل میوه گردیـد.  20پاشی سولفات روي در انگور باعث افزایش ثبت رسیده است. محلول

). لوالیی lolaei et al., 2012(یابدتوت فرنگی باعث افزایش محصول شده و میزان قند کل افزایش یافته و میزان اسیدیته کاهش می
اوره، کلسیم و بور سبب افزایش خواص کمی و کیفی توت فرنگـی رقـم گامروسـا شـده اسـت. بـا       ) گزارش داد که کاربرد 1390(

هاي مرفولوژي و فیزیولوژي انگور انجام شد.توجه به مطالب فوق این آزمایش با هدف ارزیابی شرایط بهینه تغذیه در شاخص
منابع
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Abstract

Nitrogen, Zinc and Iron is a necessary and important element for plants.This experiment at
Investigation the effect of urea, Fe and Zn nutrition on Physiology of Grape Vine Grape cultivar
Asgari in the Khoram abad. The experiment was carried out in a factorial randomized complete block
design with three replication. Two Levels of urea (0 and 5 g/l),  Zinc sulfate (0 and 1/5 g/l) and four
levels of Iron (Fe) (0, Fe-EDDHA application of soil 20 g/tree , Foliar application of sulphate Fe 3 g/l
and chalate fe 3 g/l were used. Foliar application had significant effect on physiology of trees. Quality
of fruit increased with application of Urea and zinc Fe. Results obtained in this study showed the
useful effect of nutrition on quality of grape cv. Asgari.

Key words: Iron, Quality, Urea, Zinc. Grape

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

