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چکیده

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

در این داشت و سایر خصوصیات میوه نروي وزن معنی داري تاثیربه صورت محلول پاشی نشان دادکه کاربرد توام سه عنصر فوق
روي و بیشـترین  –روغـن در تیمـار محلـول پاشـی اهـن      صـد رقم تاثیر کاربرد اهن نتایج بهتري در بر داشت بطوري که بیشـترین در 

بـود تولیـد روغـن در ایـن     مشاهده شد . بنابر این توصیه می شود جهت به)kg/tree8منگنز (–محلول پاشی اهن عملکرد در تیمار 
.. رقم از کودهاي حاوي اهن استفاده شود

مقدمه

(ن درتعدادي از گیاهان از جملـه زیتـون گـزارش شـده اسـت     غعناصر ریز مغذي در خصوصیات میوه و درصد روکاربردتاثیر 
عناصر نقش مهمی در فعالیت هاي متابولیکی گیـاه از جملـه   این )) 2007(3) و ماتور2007( 2الخاواگا،)2009(1تولین و همکاران

بهبـود  کمبود این عناصر مشاهده می شـود بنـابر ایـن جهـت    در خاك هاي آهکی مناطق جنوبی کشور رشد و نمو و فتوسنتز دارند
ناصـر توصـیه شـده    کـاربرد ایـن ع  عملکـرد  تولیـد روغـن و   یکنواختی باردهی و افـزایش  وکیفیت میوهبهبودشرایط رشد و نمو و 

رابطه مستقیمی بین میـزان رس خـاك و مقـدار آهـن بـرگ وجـود دارد و       ) نشان دادند2002(4ر این رابطه بنیتز و همکاران.داست
تواند تحـت تـأثیر   ) در پژوهش خود در چند رقم زیتون نشان دادند که میزان جذب عناصر در زیتون می1995(5اریوس و همکاران
نوع رقم قرارگیرد

هامواد و روش

هـاي مـورد اسـتفاده شـامل کـاربرد      تیمارساله زیتون که به باردهی کامل رسـیده بودنـد انجـام شـد     20این 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 استفاده شد. سولفات روي و سولفات منگنز 
و انجـام شـد  و به صـورت چـال کـود    تیمارهاي خاکدهی در اواخر زمستان اجرا گردید.الب طرح بلوك هاي کامل تصادفی غدر 

در نهایت .. گل ها و سه هفته پس از نوبت دوم انجام شدتیمارهاي محلول پاشی در سه نوبت قبل از گلدهی، دو هفته بعد از ریزش
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 

1 -Toolin et al.
2 - El Khawaga
3 - Matore
4- Benitez et al.
5 - Eryuce et al.
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نتایج

و جذب عناصر رقم روغنی: تاثیر کاربرد آهن، روي و منگنز بر خصوصیات میوه عملکرد 1جدول 

% تفاوت معنی دار نداشتند5در هر ستون اعدادي که حروف مشابه داند با استفائه از ازمون دانکن در سطح *

عملکرد 
(kg/tree)

روغن 
(g/fw)

غلظت منگنز 
در برگ 

)µg/g fw(

غلظت روي 
در برگ 

)µg/g fw(

غلظت آهن در 
µg/gبرگ (

fw(

نسبت 
گوشت 
به هسته

حجم میوه 
(cm3)

وزن 
هسته 
(g)

عرض 
میوه 
(cm)

طول 
میوه 
(cm)

وزن 
(g)میوه 

تیمار

a3/7a26/16ijk22/61j44/26ghijkl30/133a50/2c03/2ab61/0ab50/1ab35/2ab07/2Feخاك

a7/7a89/15ijk22/58fgh22/34klm60/118a34/2abc16/2ab61/0ab52/1a43/2ab04/2Znخاك

a8/7a92/15de89/71j28/26m10/113a49/2abc07/2b59/0ab49/1ab42/2ab09/2Mnخاك

a2/7a95/15ijk89/57ghij17/32hijkl20/132a46/2abc13/2b59/0ab49/1ab39/2b03/2FeZnخاك

a78/7a99/15defgh67/68hij11/29ijklm20/127a27/2abc16/2ab61/0ab49/1ab37/2ab03/2FeMn
خاك

a3/7a41/16def33/71fghi17/33klm60/118a40/2abc16/2ab62/0ab49/1ab40/2ab06/2MnZn
خاك

a2/7a01/16def56/71efg44/35ghijkl00/134a26/2c05/2ab60/0b43/1b32/2b03/2FeMnZn
خاك

a3/7a09/16ijk78/60ij67/27jklm40/120a50/2bc08/2b59/0ab51/1ab37/2ab04/2شاهد

a9/7a17/16jk78/56ij44/27b00/199a34/2abc12/2a63/0ab47/1ab41/2ab05/2Feمحلول

a9/7a27/16ijk00/58a67/91lm80/116a39/2abc15/2ab6/0ab50/1ab39/2ab07/2Znمحلول

a5/7a15/16b89/84hij11/29klm90/118a33/2abc12/2ab62/0a55/1ab39/2ab07/2Mnمحلول

a4/7a49/16d00/74hij28/28de20/169a43/2abc12/2ab60/0b43/1ab39/2ab08/2FeZn
محلول

a8a82/15de00/73bc06/53jklm90/120a46/2a39/2ab62/0ab52/1ab40/2a13/2FeMn
محلول

a9/7a10/16k33/55b77/55de60/165a50/2abc22/2ab61/0ab51/1ab40/2ab05/2MnZn
محلول

a5/7a16defg89/70bc61/52fg30/149a50/2c06/2ab60/0b44/1ab36/2ab07/2FeMnZn
محلول
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-باشد که در این رابطـه کـاربرد محلـول پاشـی آهـن     گرم می2میانگین وزن میوه در رقم روغنی در حدود 1با توجه به جدول 
% دارد. این تیمار با کاربرد خاك دهی 5داري در سطح تیمارها تفاوت معنیبعضی ار منگنز بیشترین وزن را باعث گردید که البته با 

ر خـاك دهـی روي و   داد. بیشترین طول میـوه در تیمـا  داري را نشان میمنگنز تفاوت معنی-آهن -آهن و خاك دهی روي-روي
بیشترین عرض میوه در تیمار خاك دهی منگنز دیده شد. با اینکه کمترین وزن هسته در تیمار خاك دهی آهن وخاك دهی منگنـز  

داري در نسبت گوشت به هسته نداشت. از لحاظ در صد روغن متوسط روغن استحصال شده بدست آمد ولی این کاهش تأثیر معنی
%) کـه بـا   27/16روي بدسـت آمـد (  -پاشی آهندرصد بود که بیشترین مقدار آن در تیمار محلول16دود از میوه رقم روغنی در ح

8منگنـز بـا   -پاشی آهن% نداشت. از لحاظ میزان عملکرد بیشترین مقدار در تیمار محلول5داري در سطح سایر تیمارها تفاوت معنی
داري بین تیمارها با شاهد مشاهده نشد.ابطه نیز تفاوت معنیکیلوگرم میوه در هر درخت بدست آمد که البته در این ر

بحث

نتایج میانگین غلظت عناصر آهن، روي و منگنز در برگ زیتون نشان داد که به طور کلی تـاثیر محلـول پاشـی ایـن عناصـر در      
هن تـاثیر مثبتـی بـر عملکـرد و در     در این رابطه به نظر می رسد کاربرد اافزایش غلظت در برگ  بیشتر از تیمارهاي خاکی می باشد 

صد روغن داشت. کاربرد این عنصر بخصوص به صورت محلول پاشی توانسته است اثرات مطلوبی در رابطه با بعضی خصوصـیات  
میوه به جا گذارد بطوري که در رابطه با وزن میوه تمامی تیمارهاي محلول پاشی حاوي آهـن داراي میـانگین وزنـی بـیش از شـاهد      

ین وضعیت در رابطه با سایر خصوصیات میوه از قبیل طول و عرض میوه نیز صادق بود. همچنین اندازه گیري در صد روغن بودند. ا
و عملکرد نیز در تیمارهاي محلول پاشی نشان دهنده افزایش در مقدار این فاکتور ها اسـت ایـن یافتـه مطـابق بـا یافتـه هـاي اوبـارز         

آهن در خاك هاي داراي کربنات کلسیم باال بود که محلول پاشی اثرات مثبتی در این رابطـه  ) در رابطه با کمبود 2009وهمکاران(
داشت. با این وجود به علت عدم وجود تفاوت معنی دار  نمی توان نظر قاطعی دراین رابطه اظهـار نمـود. ایـن مشـاهدات در حـالی      

منگنز توانسته بود اثرات مثبتی در رابطه با رشد و نمو میوه است که بر اساس بعضی منابع  کاربرد عناصر کم مصرف از جمله آهن و
داشته باشد. تفاوت در نتایج موجود را شاید بتوان اینگونه تحلیل نمود که مقدار کمبود عناصر در منطقه آزمایش در حدي نبوده که 

روي فرایند هاي فیزیولوژیک گیاه از جمله فتوسنتز اثر گذارد.

منابع

1- El Khawaga, A. S. 2007. Improving growth and productivity of Manzanillo olive trees with folliar
Application of some nutrient and girdiling under sandy soil. J. Appl. Sci. res. 3: 818-822

2- Benitez, M. L., V. M. Pedrajas, M. C. Del Campillo and J. Torrent. 2002. Iron chloresis in olive in relation to

soil properties. Nutrient cycling in Agro ecosystems. 62:47-52.

3- Matur, D. 2007. Optimizing olive tree growth and nutrition to maximize olive production.
www.spraygro.com.au/documents/OptimisingOliveTreeGrowth

4- Obreza, T.A., K. A.  Alva and D. V. Calvert. 2009. Citrus Fertilizer Management on Calcareous Soils. Univ.
Florida cir 1127.1-10

5- Tülin, P., T. Hatice Sevime and H.  Çolak. 2009. Effects of organomineral, mineral and farmyard manures on
the yield and quality of olive trees (Olea europaea L.). The Proceedings of the International Plant Nutrition
Colloquium XVI, Department of Plant Sciences, UC Davis USA.

Effects of Iron, zinc and magnesium on growth, yield and other fruit characteristics of
`Roghaniʼ olive cultivar

alireza bonyanpour1, 2

*Corresponding author: arbonyanpour@yahoo.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري میوه کارياهواز          -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٤

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 'Roghani'
cultivar using of Iron increased yield and oil content of fruits. foliar application of this element was
better to increase oil content and other characteristics of fruit.

Key words: olive, micro elements, fruit growth and developments
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