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چکیده
به MM106لرید کلسیم، بر و نیترات بر کیفیت وکمیت ارقام سیب تجاري روي پایه هاي رویشیدر این تحقیق اثرات ک

هاي کامل تصادفی در سه تکرار در کشت وصنعت خرم دره اجرا گردید. تیمارها آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوكصورت
بر روي ارقام سیب استارکینک، رد بوده که در هزار) 5و 3شامل محلول پاشی مخلوط کلرید کلسیم، بر و نیترات کلسیم (صفر، 

نتایج آزمایش روز یکبار در مرحله رشد میوه ها انجام گردید. 22نوبت به فواصل 3در MM106دلیشیز و گرانی اسمیت روي پایه
نگین این آزمایش مشخص نتایج مقایسه میا.استمعنی دار بوده %5% و 1کمی کیفی در سطح نشان داد که تیمارها بر اکثر صفات

% کلریدکلسیم، بر و نیترات کلسیم بود. 0% و1% ،5تیمارنمود که بیش ترین عملکرد  به ترتیب مربوط به 
سیب،کلرید، کلسیم، بر، نیترات، سفتی میوه کلمات کلیدي:

مقدمه
در اوایل فصل بهار دارند. بر و ازتبربخصوصغذاییصرانسبت به سایر محصوالت دانه دار نیاز بیشتري به عنسیبدرختان 

کند. مدیریت باغ از نظر از عناصري است که همراه با عنصر کلسیم در کیفیت میوه و عمر انبارمانی سیب نقش مهمی را ایفا می
شود. میسیب تغذیه و آبیاري تاثیر قابل توجهی در چگونگی جذب عنصر بر از خاك و انتقال آن به قسمت هاي فوقانی درختان 

طعم میوه می شود مربوط می و نقش بر در افزایش طعم میوه و در راستایی انتقال کربوهیدرات به میوه که باعث افزایش کیفیت 
ها بر صفات سیب رقم مغذيبورات و ریز) در بررسی تاثیر کلسیم 2012بابائیان (اصغرزاده و .)1385(باباالر و پیرمرادیان، گردد

، مواد جامد هاداري روي عملکرد میوه، سختی میوهبورات تاثیرات معنیها همراه با کلسیمکه ریزمغذيشیخ امیر نشان دادند
مثبتتأثیرنیتروژنمتابولیسمبربر،تغذیهاز طرفیهاي برداشت شده داشت.میزان عناصر بر و کلسیم در میوه،، اسیدیتهمحلول
)1377(سمروملکوتیطبق نظر می یابد وافزایشنیتروژن برگغلظتغذایی،لولمحدربرسطوحافزایشباهمین دلیلدارد به

در این پژوهش در این راستا،. می دهدو مواد جامد محلول و قند کل را افزایش ه اوره موجب افزایش تشکیل میوه در سیب شد 
در MM106یب تجاري روي پایه هاي رویشیکمیت ارقام سهاي مختلف بر کیفیت واثرات کلرید کلسیم، نیترات و بر در زمان
منطقه خرم دره مورد بررسی قرار گرفت.

هاروشمواد و
و 3کلرید کلسیم ، بر و نیترات کلسیم  با غلظت هاي صفر ، مخلوطبررسی اثرات به منظور 1393این پژوهش در سال زراعی 

صنعت در کشت وMM106یشیز و گرانی اسمیت روي پایه استارکینک، رد دلکمیت ارقام سیب تجاريبر کیفیت ودر هزار5
انجام روز یکبار22به فواصل نوبت 3در در مرحله رشد میوه ها به صورت محلول پاشیمخلوط کودي. گردیداجرا خرم دره

.ز برداشت انجام گرفتروز قبل ا20مرداد یعنی 20و مرحله آخر در تیر29تیر و مرحله دوم در 7و اولین محلول پاشی در گردید
متر بعد از محلول پاشی یک شاخه به طول 3×5/1شرایط رشد ونموي براي هر رقم یکسان بود و فاصله درختان مورد آزمایش

غربی) انتخاب گردیده با رنگ مشخص -در هر ردیف (شرقیسانتی متر 5/1الی 1و قطرتقریبی شاخه ها سانتی متر 100تا 80تقریبی 
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پس از اینکه.بودبیاري آن به صورت قطره اي آبوده و سیستم به صورت روسیمی و هسال9سن درختان د.دنگذاري شعالمت
هرمحصولمیزانمتوسطوآمدعملبههاتکراروتیمارهاتمامیازرکوردگیريعملیاتشدبازاربهعرضهقابلرسیدهمحصول

قم میوه رسیده سالم درهر ر3ه رسیدن میوه ها، از هر تیمار و تکرار به تعداد در مرحلگردید.برداريیادداشتوگیرياندازهتیمار
)، وزن میوه و ابعاد TSS)، مواد جامد محلول (TA)، اسیدیته قابل تیتراسیون(PH، شامل اسیدیته (انتخاب و هر جهت اندازه گیري 

هاي کاملطرح بلوكدر قالب فاکتوریلآزمایش صورت ه بهاي حاصل دادهشدند.اندازه گیريو میوه به آزمایشگاه منتقل
و رسم دانکنايدامنهچندآزموناساسبرهامیانگینمقایسهوتجزیه آماري SASافزاراز نرماستفادهباتکرارسهباتصادفی

.انجام شد2010نرم افزار اکسل ها با استفاده از نمودار
نتایج بحث

صفات کمی و کیفی ارقام بر کلسیم ر غلظت هاي مختلف کلرید کلسیم ، بر و نیترات تاثیمقایسه میانگین نتایج حاصل از
نشان داده شده است.8الی 1نمودار درMM106مختلف سیب روي پایه رویشی 
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MM106روي پایه رویشی و رد دلیشز 
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مقایسه میانگین تاثیر کلرید کلسیم ، بر و نیترات کلسیم  بر 1نمودار
حسب عملکرد کیلوگرم بر درخت درارقام سیب استارکینگ ، گرانی 

MM106اسمیت  و رد دلیشز بر روي پایه 
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و رد دلیشز بر روي گرانی اسمیت  کلی شاخه ارقام سیب استارکینگ، 

. MM106پایه 

رقم
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بر طول کلسیمکلرید کلسیم ، بر و نیتراتمقایسه میانگین تاثیر 3نمودار
و رد دلیشز بر روي گرانی اسمیت  شاخه جدید ارقام سیب استارکینگ، 

. MM106پایه 
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تیمار کودی
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TSSبر کلرید کلسیم ، بر ونیترات  کلسیمنگین تاثیر مقایسه میا6نمودار

و رد دلیشز بر روي پایه گرانی اسمیت  در ارقام سیب استارکینگ ، 
MM106
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اسیديته

غلظت هاي مختلف کلرید کلسیم ، مقایسه میانگین تاثیر تیمار5نمودار
و گرانی اسمیت  در ارقام سیب استارکینگ ، PHبر کلسیمبر و نیترات

MM106یشز بر روي پایهرد دل
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غلظت هاي مختلف کلرید کلسیم ، مقایسه میانگین تاثیر تیمار8نمودار
گرانی در ارقام سیب استارکینگ ، سفت میوهبر کلسیمبر و نیترات

MM106و رد دلیشز بر روي پایهاسمیت  

رقم
تیمار کودی

استارکینگگرانیاسمیترددلیشز
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اسیديته

غلظت هاي مختلف کلرید کلسیم ، مقایسه میانگین تاثیر تیمار7نمودار
گرانی اسمیت  در ارقام سیب استارکینگ ، TAبر کلسیمبر و نیترات

MM106و رد دلیشز بر روي پایه

و1در سطح TAبر کلیه صفات بجز کلریدکلسیم بر و نیتراتغلظت هاي مختلف تیمارنمود کهدر این تحقیق مشخص نتایج 
مواد عملکرد، از نظررقم سیب 3ته است. همچنین اثر متقابل رقم و تیمارها بر صفات کمی و کیفی داري داشدرصد اثرات معنی5

اثرات اسیدیته قابل تتراسیون اثرات معنی دار داشته است در حالی که بر روي صفت pHاسیدیته قابل تتراسیون و جامد محلول 
درصد 5ترین عملکرد مربوط به تیمار شخص نمود که بیشدار نداشته است. نتایج مقایسه میانگین این آزمایش ممعنی

(نمودار باشدبین تیمارها مربوط به تیمار شاهد میبر درخت و در واحد سطح ترین عملکرد کمو بودهکلریدکلسیم بر و نیترات 
با .)6(نمودارمی باشدصددر5در تیمار مواد جامد محلول. از مشخصات نتایج مهم این مطالعه می توان به افزایش )8الی 1هاي 

5غلظتبه صورت محلول پاشی درکلریدکلسیم بر و نیترات مشخص می شود که مصرف رسی نتایج حاصل از اجراي آزمایش ب
روي در و رد دلیشزگرانی اسمیت،، استارکینگم ارقاصفات کیفیبهبوددر هزار می تواند در کاهش ریزش ودرصد 3درصد و 

قع گردد . با توجه به این که سیب  به کمبود کلسیم عالیم خاصی نشان می دهد و جز میوه هاي است که باید موثر واMM106پایه 
، افزایش بازار پسندي و همچنین چندین ماه در انبار نگهداري شود و توصیه می شود باغداران براي افزایش کیفیت محصول تولیدي

ا ترکیبات کلسیم دار اقدام نمایند .استحکام بافت میوه به اعتقاد اکثر بکاهش ضایعات و نسبت به محلول پاشی در باغ ها
بر کیفیت میوه نظیر استحکام بافت و با اثر کلسیم یم گوشت میوه می باشد . در ارتباطپژوهشگران در اثر غلظت باالي کلس

میوه بیشتر از سایر قسمت هاي گیاه به جلوگیري از ریزش ذکر این نکته ضروري است که تغذیه کلسیم در ختان پیچیده می باشد .
در گیاه قسمتی از کلسیم به عنوان .کلسیم نیاز دارند ، بنابرین کلسیم هم باید به وسیله گیاه جذب شود و هم به میوه منتقل گردد

ادل موجود ماده ساختمانی به شدت باند شده و قسمت دیگر در دیواره سلولی و سطوح خارجی غشا پالسمائی به صورت قابل تب
وظایف کاتیون و تنظیم اسمزي دانست از میان –است ، به طوري که نقش کلسیم می توان در پایداري غشاهاي سلولی تبادل آنیون 

فوق میزان پایداري غشاهاي سلولی ارتباط نزدیکی با میزان سفتی گوشت میوه دارد . باندهاي کلسیم به صورت پکتات در تیغه 
سال گذشته متوجه شدند که باال 25الی 20یواره هاي سلولی و بافت گیاهی ضروري است . پژوهشگران در میانی براي استحکام د

در این آزمایشبوروکلسیمکاربرد.بنابراین با رفتن کلسیم میوه عالوه بر افزایش سفتی بافت باعث کاهش پوسیدگی هم می شود
.شده استمیوهصفاتبهبودباعث
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Effects of calcium chloride, boric acid and nitrate on the quality and quantity of commercial
apple varieties on MM106 in Khorram-Dareh Valley
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Abstract

In this research the effects of calcium chloride, boric acid and nitrate on the quality and quantity of
commercial apple varieties on MM106 as factorial experiment base on randomized complete block
design with three replications in Khorram-Dareh Valley. Treatments involves spraying the mixture of
nitrate, boron and calcium chloride (0,3 and 5 %) on apple cultivars ,Red delicious, Starking and

Granny Smith in turn 22 days intervals at the stage of the growth of fruits. results showed that
treatments on most the quantitative and qualitative traits had at 1% level or at the level of 5% was
significant. The results of the comparison of the mean of the this excrement showed that the most yield
obtained in 5%, 1% and 0% of nitrate, boron and calcium chloride respectively.

Key words: apples, calcium chloride, nitrate, firmness of the fruit
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