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زردآهن، روي و منگنز روي رشد ، عملکرد و سایر خصوصیات میوه زیتون رقم تاثیر 

1غالم رضا معافپوریان و *1علی رضا بنیان پور

.فارسکشاورزي و منابع طبیعی و آموزش اعضاي هیئت علمی مرکز تحقیقات -1

arbonyanpour@yahoo.comنویسنده مسئول:*

چکیده

این پروژه تحقیقاتی تاثیر اهن، روي و منگنز که از عناصر مهم در چرخه فیزیولوژیک گیاهان مـی باشـند و کمبـود آنهـا در     در 
بررسی شد. نتایج خاك هاي مناطق جنوب کشور مشاهده می شود در غالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل 

بیشـترین تـاثیر را روي وزن میـوه داشـت  در حـالی کـه بیشـترین        به صورت محلول پاشـی  نشان دادکه کاربرد توام سه عنصر فوق
) کاربرد این عناصر تاثیري بر سال اوري میوه نداشت ولی با توجه بـه  10kg/tree(عنصر دیده شد 3عملکرد در تیمار خاکدهی این 

3توصیه می شود جهت  بهبـود بـاردهی و خصوصـیات کنسـروي میـوه ایـن       ر در خاك هاي مناطق جنوبی کشور کمبود این عناص
ود.عنصر به صورت  توام استفاده ش

کلمات کلیدي:

مقدمه

کمبود عناصر ریز مغذي مانند  آهن، روي و منگنز که  نقش مهمی در فعالیـت هـاي متـابولیکی گیـاه از جملـه رشـد و نمـو و        
بهبود شرایط رشد به در خاك هاي آهکی مناطق جنوبی کشور مشاهده می شود. کاربرد مناسب ابن عناصر می تواند فتوسنتز دارند

در این رابطه پژوهش هایی که توسط سایر محققـین  کمک کندی باردهی و افزایش عملکرد کیفیت میوه به یکنواختبهبودو نمو و 
در ایـن رابطـه تـولین و همکـاران    صورت گرفته نشان داده که این عناصر می توانند تاثیر مثبتی بر خصوصیات زیتون داشـته باشـند  

داري در میزان عملکرد دارد. در پژوهشی کـه الخاواگـا (   ی)  نشان دادند که کاربرد عناصر غذایی همراه با هوموس تأثیر معن2009(
) تاثیر حلقه برداري و کاربرد عناصر روي، آهن، منگنز و اسید بوریک در رشد، گلدهی، عملکرد و کیفیت میوه زیتـون رقـم   2007

سـطح  وش میـزان رشـد، تعـداد    . نتایج نشان داد که حلقه برداري و محلول پاشی  غذایی می تواند باعـث افـزای  کردمانزانیال بررسی 
) در بررسی خود عنوان نمود کـه  2007(گوشت و درصد  روغن در مقایسه با تیمار شاهد گردد. ماتوروبرگ، عملکرد، وزن میوه

کاربرد عناصر نیتروژن و روي در اوایل فصل رشد باعث تحریک بیوسنتز گیاه شده و تولید هورمون ها  و میزان فتوسنتز را تحریک 
کند.می 

هامواد و روش

هـاي مـورد اسـتفاده شـامل کـاربرد      تیمارساله زیتون که به باردهی کامـل رسـیده بودنـد انجـام شـد      10این پروژه روي درختان 
،سـولفات آهـن  -جهـت محلـول پاشـی از:   و محلول پاشی بوددهیصر آهن، روي و منگنز به دو روش خاكاعنجداگانه و توام 

آزمایش به صورت فاکتوریـل و  انجام شد. هر تیمار بر روي دو درخت و در سه تکرار سولفات روي و سولفات منگنز استفاده شد. 
و انجـام شـد  و به صـورت چـال کـود    تیمارهاي خاکدهی در اواخر زمستان اجرا گردید.الب طرح بلوك هاي کامل تصادفی غدر 

در نهایت .. گلدهی، دو هفته بعد از ریزش گل ها و سه هفته پس از نوبت دوم انجام شدتیمارهاي محلول پاشی در سه نوبت قبل از 
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و عملکـرد و سـال   تیمارها از لحاظ عملکرد و خصوصیات میوه شامل وزن، طول، نسبت گوشت به هسته حجم میوه، درصد روغـن 
.ندمورد بررسی قرار گرفتاوري 

نتایج

منگنز بدست آمد که با تیمار خاك دهی منگنـز در سـطح   -روي-پاشی آهنتیمار محلولبیشترین وزن میوه در1با توجه به جدول
داد ولی با سایر تیمارها تفاوتی دیده نشد. داري را نشان می% تفاوت معنی5

بیشترین دادند ولی در رابطه با عرض میوهداري نسبت به شاهد نشان نمیدر رابطه با طول میوه هیچ یک از تیمارها افزایش معنی
داد. بیشـترین وزن  داري را نشان مـی % تفاوت معنی5منگنز دیده شد که نسبت به شاهد در سطح  -مقدار در تیمار خاك دهی روي 

دهد.داري را نشان نمیهسته مربوط به تیمار شاهد بود  تغییرات حجم میوه ثابت بوده و تفاوت  معنی

% 5منگنز مشاهده شد که نسبت به شاهد در سـطح  -دار در تیمار خاك دهی آهندر رابطه با نسبت گوشت به هسته بیشترین مق
داري بـا  % بود که تیمارها تفـاوت معنـی  5/15طی دوره آزمایش در حدود زردداري داشت. متوسط درصد روغن رقم تفاوت معنی

کیلـوگرم در هـر درخـت بـود کـه      10در هر درخت در دوره آزمـایش در حـدود  زردیکدیگر نداشتند. متوسط میزان عملکرد رقم 
بیشترین مقدار آن در تیمار خاك دهی آهن مشاهده شد.

بحث

کاربرد این عناصر چه به صورت خاك دهی و یا محلول پاشی اثرات مطلوبی در رابطه با بعضی خصوصیات میوه به جا گـذارد  
عنصر 3در در رابطه با عملکرد درتیمار  خاکدهی این بطوري که در رابطه با وزن میوه درتیمار محلول پاشی اهن ، روي و منگنز و 

.افزایش دیده شد

) مطابقت داشـت عـدم تـاثیر معنـی دار کـاربرد ایـن عناصـر        2007و الخاواگا ( 2009(این نتایج با مشاهدات تولین و همکاران
ر نسبت داد که تنهـا هنگـامی کـه    بخصوص هنگامی که به صورت تکی مصرف می شدند را می توان به کمی نیاز گیاه به این عناص

) و ژیلـو  1999کمبود انها به حد بحرانی برسد کاربرد انها تاثیر گذار خواهد بود مشابه این این نتایج توسـط اسـکوبار و همکـاران (   
% در مـورد خـاك هـایی کـه     6) نیز گزارش شده است. به هر حال اثر محلول پاشی به خصوص با غلظـت  2000یاسن و همکاران (

راهمی این عناصر در آن کمتر از حد بحرانی است می تواند قدم موثري در جبران نیاز غذایی زیتون باشد.ف
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% تفاوت معنی داري نداشتند.5حروف مشابه دارند با استفاده از آزمون دانکن در سطح *در هر ستون اعدادي که 

: کاربرد آهن، روي و منگنز بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و غلظت در برگ رقم زرد1جدول 

عملکرد 
(kg/tree)

روغن 
(g/fw)

منگنز در برگ     
)µg/g fw(

روي در 
µg/gبرگ (

fw(

آهن در برگ    
)µg/g fw(

نسبت 
گوشت به 

هسته

حجم 
میوه 
(cm3)

وزن 
هسته 
(g)

عرض میوه 
(cm)

طول 
میوه 
(cm)

وزن 
(g)میوه 

تیمار

a2/10a43/15fghij22/64gij94/30ef10/156ab75/4a53/4ab84/0abcd78/1a72/2ab87/4Feخاك

ab8/9a21/15ijk89/60d17/42ijklm10/126ab86/4a48/4ab84/0bcd78/1a73/2ab90/4Znخاك

ab5/9a49/15cd56/74fghi39/33ghijk00/135ab69/4a58/4ab86/0abcd79/1a71/2b83/4Mn
خاك

ab73/9a56/15ghij33/63de33/40fg20/149ab81/4a6/4ab85/0abcd79/1a70/2ab91/4FeMn
خاك

ab9/9a45/15defgh89/69fghi11/33ef80/155a99/4a58/4b83/0cd76/1a73/2ab91/4FeZn
خاك

ab7/9a22/15defgh22/69def67/38ghij60/137ab92/4a53/4b83/0a82/1a71/2ab87/4MnZn
خاك

a1/10a41/15defg33/70def83/38fgh70/144ab66/4a54/4ab88/0abcd78/1a71/2ab95/4FeMnZ
nخاك

ab9/9a26/15hijk44/62ghij22/31fghi00/142b55/4a53/4ab89/0cd77/1a70/2ab92/4شاهد

b2/9a04/15ijk22/60ghi89/32a10/249ab74/4a50/4ab87/0bcd78/1a75/2ab95/4Fe
محلول

ab43/9a34/15efghi56/65a17/95hijkl80/131ab71/4a6/4ab85/0ab82/1a73/2ab91/4Zn
محلول

ab10a15/15a33/93ghij83/29hijkl10/130ab67/4a59/4ab87/0Abcd80/1a72/2ab88/4Mn
محلول

ab2/9a43/15bc11/81ghij39/30bc60/189ab94/4a57/4b82/0abcd80/1a72/2ab93/4FeZn
محلول

ab8/9a56/15b67/83bc22/51ghi10/138ab89/4a55/4ab84/0d76/1a72/2ab93/4FeMn
محلول

ab9/9a21/15ghij67/63bc06/52cd20/179ab92/4a52/4b82/0bcd78/1a71/2ab89/4MnZn
محلول

b2/9a29/15cd33/76c50/47cd10/178ab70/4a52/4ab88/0abcd78/1a73/2a01/5FeMnZ
nمحلول
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Effects of Iron, zinc and magnesium on growth, yield and other fruit characteristics of `zardʼ
olive cultivar

Alireza Bonyanpour1*, 2

*Corresponding author: arbonyanpour@yahoo.com

Abstract

Abstract Olive cultivation in the Fars province increased significantly in recent years. This is due to
the good adaptation of olive to different growth conditions. In this research, effects of iron, zinc and
manganese, which are important elements in the physiological cycle of plant growth and fruit
characteristics in complete randomize blocks design evaluated. Results showed that in ʽDezfoolʼ
cultivar using of these elements increased yield, oil and other characteristics of fruit. Foliar application
to compare with soil consumption of micro nutrients gave the higher concentration in the plants.

Key words: Olive, micro element, growth, yield
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