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 چکیده

باشد. از عوامل موثر بر انبارمانی و پس از ه ها میسفتی بافت میوه از عوامل موثر و مهم در انبارمانی و عمر پس از برداشت میو

پاشی آهن و نیترات آمونیوم بر سفتی سیب رقم باشد. در این تحقیق اثر محلولبرداشت محصوالت تغذیه قبل از برداشت می

شی و تیمار های کامل تصادفی اجرا شد و محلول پاآزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک دلبار استیوال آزمایش شد.

ام( در پیپی 32و  22گرم بر لیتر( و نیترات آمونیوم به میزان )صفر، میلی 12و  1ساله سیب با سطوح آهن )صفر،  0درختان 

انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین تاثیر  1393سه مرحله و به فاصله یک ماه در اردیبهشت، خرداد و تیر ماه 

 22گرم در لیتر( و تیمار نیترات آمونیوم سطح دوم )میلی 12اثر محلول پاشی آهن سطح سوم ) عناصر بر سفتی مربوط به

ام( و آهن صفر بود. پیپی 32آمونیوم ) ام( بود. همچنین کمترین میزان سفتی مربوط به استفاده از سطح سوم نیتراتپیپی

 ان سفتی بافت میوه کاسته شد.این نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نیترات آمونیوم از میز

 

 انبارمانی، سفتی بافت، محلول پاشی آهن، نیترات آمونیوم، سیب رقم دلبار استیوال کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

را  یاژهیو گاهیجا ومحصوالت مناطق معتدله بوده  نیمهمتر از خانواده رزاسه و از Malus domestica)  ) بیس

به همین دلیل با توجه به اهمیت تجاری  ثر کشورها به خود اختصاص داده استدر اک یمحصوالت باغبان دیدر تول

وال )دو رنگ فرانسه( از ارقام تازه وارد شده یآن عمر پس از برداشت این محصول نیز بسیار مهم است. رقم دلباراست

باشد  مزه میبه ایران است که دورنگ است و بصورت زرد و قرمز با اندازه متوسط دارای طعم شیرین و خوش

محصول  تیفیو ک تیکم شیافزا سبب تواندیدرختان م حیصح یهیتغذ همچنین از ارقام مهم تجاری است.

صر اعن نیترمهم از و آهن به ترتیب تروژنین، عناصر این نیدر ب.آنها گردد یانبارمان شیافزا نیو همچن یدیتول

 .شوندا در نظر گرفته میهستند که معموال در برنامه کوددهی باغ ه کرویمو ماکرو 

نیتروژن و آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمامی گیاهان است. کمبود آهن )کلروز آهن( از عارضه های 

باالی خاک  pHفیزیولوژیکی است که محصوالت بسیاری از مناطق دنیا را تحت تأثیر قرار داده و عمدتاً ناشی از 

گیاهان خارج  می سازد. کمبود آهن به دلیل به خطر انداختن های آهکی است که آهن خاک را از دسترس 

(. 0223عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی سبب اثر اقتصادی بد در سطح کالن می شود )فرناندز و همکاران،
های کالته آهن با قابلیت دکو .در صورت کمبود آن، در سلول های برگ، کلروفیل به میزان کافی تولید نمی شود

طور وسیعی در کشاورزی بند جهت رفع کمبود آهن رآهن محلول و قابل جذب برای گیاه دا تامینکه در زیادی 

ها تاثیر دارد که این خود باعث کاهش همچنین تیمار نیتروژن بر افزایش حجم میوه است. مدرن کاربرد پیدا کرده
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 هایر به کاهش ترکیبات معطر میوهسطوح باالی نیتروژن منج(. 0220شود )دراک و همکاران،سفتی محصوالت می

 (.0220لیما و همکاران، ) گرددمیسیب، باالترین نرمی و ازهم پاشیدگی پس از برداشت 

از طریق خاک و محلول پاشی برگی ، های محتوی عناصر ریز مغذی مانند آهنبهترین و مؤثرترین روش مصرف کود

ترین زمان مصرف در در حال رشد مفید است ولی مناسبفاده از کالت آهن در هر زمان برای گیاهان ستاست. ا

باشد. همچنین، مصرف آن کمی قبل از باردهی، در اوایل دوره رشد گیاه )شروع فصل بهار برای درختان میوه( می

توان با محلول پاشی آهن، گزارش شد که می 1022در سال . حجیم شدن محصول و افزایش وزن آن مؤثر است

با توجه باشد. برگی می ، بصورتد که احتماالً اولین گزارش تغذیه معدنی از  طریق محلول پاشیزردی را کنترل کر

به اهمیتی که تغذیه صحیح درختان میوه در عملکرد و کیفیت پس از برداشت  میوه سیب دارند، در این تحقیق 

 از سفتی یوال مطالعه شد.آمونیوم بر کیفیت پس از برداشت سیب رقم دلبار استی آهن و نیتراتاثر تغذیه

میوه بر  بافت (. سفتی0221است )دل و همکاران بازارپسندی محصول و خوری تازه کیفیت در مهم معیارهای

(. از 0229 همکاران، و قافیر( سرعت تنفس اثر دارد و این موجب از دست دادن آب محصول در انبار داری می شود 

 و احمد( ز دست دادن آب است که این بر نرمی بافت موثر است عمده خسارات انبارمانی محصول سیب کاهش ا

آن بر میزان محصول و کیفیت میوه های سیبی که مقدار و زمان کاربرد  نوع نیتروژنتاثیر  (.0212 همکاران،

استحکام بیشتر و عمر پس از برداشت بیشتری نسبت به  اند اندازه کوچکتر؛کمتری از کود نیتروژن دریافت کرده

میوه هایی که میزان کود بیشتری از نیتروژن دریافت  ایی که میزان بیشتری از کود نیتروژنه دریافت کرده اند.آنه

(. آهن در هلو موجب سفتی میوه با حداکثر 1993)فالحی،  کرده اند بیشترین تنفس و آب از دست دهی را داشتند

(. با توجه به 0211دگاری می شود )فرناندز و همکاران،میزان فنول ها بوده و این باعث افزایش مان میزان اسیدیته و

مطالعه اثر محلول پاشی آهن ها هدف از این تحقیق نقش موثر آهن و نیتروژن در افزایش کیفیت و ماندگاری میوه

و تغذیه نیترات آمونیوم از طریق خاک بر میزان سفتی و در نتیجه افزایش ماندگاری محصول سیب رقم 

 ت.دلباراستیوال اس

 

 مواد و روش ها

بخش میوه کاری مرکز تحقیقات گروه در  یکامل تصادف هایدر قالب طرح بلوکبه صورت فاکتوریل  این تحقیق

. تاریخ شروع گل دهی درختان دانشگاه تهران انجام شد یعیو منابع طب یکشاورز سیپردمهندسی علوم باغبانی 

شامل سه  ه است. تیمار های انجام گرفته برای درختانبود 03/1/1393و تاریخ تمام گل،  09/10/1393سیب، 

میلی گرم در  لیتر آب(  12و  1ام( و سه سطح محلول پاشی آهن )صفر, پیپی 32و22سطح نیترات آمونیوم)صفر,

های بود که زمان تغذیه در ماه تکرار 3( در دلباراستیوال) بیرقم سیک و به صورت کالت آهن به خاک داده شد 

خرداد و تیر ماه انجام شد و زمان برداشت محصول نیز یک ماه بعد از آخرین تیمار در اواسط مرداد ماه  اردیبهشت,

. میوه های سیب در بلوغ تجاری)برداشت میوه ها بر اساس تجربه و با استفاده از انجام آزمایش نشاسته و انجام شد

برداشت شده و در جعبه های پالستیکی یک در یک زمان برداشت شده است( به آرامی بدون وارد آوردن فشار 

ردیفه مخصوص که سطح آنها با روزنامه جهت کاهش فشار ناشی از حمل و نقل پوشیده شده بود، چیده شدند. 

درجه سانتی گراد نگهداری شدند. سپس به  1 ± 1/2پس از برداشت و انتقال میوه ها به سردخانه، در دمای 

بانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتقل شد.  آزمایشگاه گروه علوم مهندسی باغ

استفاده شد. با  Vتربیت شده به شکل سیستم کشت متراکم ساله،  هشتدرخت  07در مجموع در این تحقیق از 

وست میوه عدد میوه انتخاب شد و پ 3انتخاب میوه های سالم و یکنواخت, از هر تکرار مربوط به تیمار های مختلف 

میلی متر با  0ها از دو قسمت متقابل هم توسط یک کارد تیز برداشته شد با استفاده از پنترومتر دستی با قطر 
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فشار عمود بر گوشت میوه میزان سفتی بافت بر حسب کیلو گرم بر سانتی متر مربع تعیین گردید.سپس کلیه 

 تجزیه و محاسبه شد. SASم افزار توسط نر اطالعات و داده های بدست آمده از انجام آزمایش

 نتایج و بحث

 داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نشان میوه سفتی بافت بر مطالعه مورد عوامل در این تحقیق تاثیر

 داشته داری معنی تاثیر سیب میوه بافت سفتی میزان درصد بر 1 سطح نیتروژن در×  آهن تیمار متقابل

 ×گرم در لیتر( میلی 12آزمایش مشاهده می شود که اثر متقابل تیمار آهن در سطح سوم)در این  .(1است)شکل 

ام( بیشترین اثر در سفتی بافت میوه داشته است. همچنین تیمار آهن سطح پیپی 22نیتروژن سطح دوم)

کودالری و اسام( موجب کمترین سفتی در بافت میوه شده است. پیپی 32نیترات آمونیوم سطح سو) × یک)صفر(

( نشان دادند که مصرف نیتروژن زیاد در کشت متداول در مقایسه با کلسیم و پتاسیم، بیشترین 1997همکاران )

هایی که از تاثیر را در کاهش سفتی بافت میوه کیوی و کوتاهی عمر پس از برداشت داشته است همچنین میوه

 ر طی انبارمانی نیز زودتر نرم شدند.میزان نیتروژن بیشتری در زمان برداشت برخوردار بودند د

 

 
گرم میلی 10و  5، 0ام و سه سطح آهن پیپی 60و 40، 0تاثیر متقابل سه سطح نیترات آمونیوم -1شکل 

 بر لیتر بر میزان سفتی بافت میوه سیب رقم دلبار استیوال

 

 ترینپایین و داشته میوه بافت نرمی بر داریمعنی اثر نیتروژن تیمار که دهدمی نشان گرفته نتایجصورت تحقیق در

 همکاران هسی و شده است و این نتایج برده ام( بکارپیپی 32) نیتروژن سوم سطح با میوه بافت سفتی سطح

های مقدار باالی نیتروژن به دلیل ایجاد افزایش در اندازه سلولنماید. ( را تایید می1990و پراساد و سپیر ) (1933)

مشاهده  0در شکل  (.0220گردد )ارنانی و همکاران، بافت میوه می نرمی و کاهش سفتیایش میوه منجر به افز

همچنین بین  بود. شده برده ام( بکارپیپی 32) سوم نیترات آمونیوم متعلق به سطح سفتی کمترین شود کهمی

 داری دیده نشد.ام( اختالف معنیپیپی22سطح شاهد و سطح دوم )
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 ام بر میزان سفتی بافتپیپی 60و  40مختلف تیمار نیترات آمونیوم شاهد،  تاثیر سطوح-2شکل 

 

میلی  12در این تحقیق جدول تجزیه واریانس در مورد تاثیر آهن بر سفتی میوه نشان داد که سطح سوم آهن )

میلی گرم(  1گرم بر لیتر( اثر معنی داری بر سفتی بافت محصول داشته در حالیکه بین دو سطح اول)صفر( و دوم)

ها متعلق نرمترین میوه مطابقت داشته است. (0211اثر معنی دار نبوده است و این با یافته های )فرناندز و همکاران،

 موجب تنظیم هاباشد که این ژنهای مرتبط با این صفت میبه تیمار شاهد بود. نرمی بافت میوه مربوط به ژن

ی سلولی بخصوص تیغه میانی مرتبط . سفتی بافت میوه با سفتی دیوارهگرددمیهای هیدرولیز کننده فعالیت آنزیم

های ( میوه0220(. طبق نتایج روتوسکی )0221: جان استون و همکاران،  0221می باشد )کونوپاکا و پلوچارسکی، 

و  سیبی که که دارای سفتی باالتری بودند دارای قدرت حفظ کیفیت باالتری را در طی دوره ی پس از برداشت

 دهد. پاشی آهن بر سفتی بافت را نشان میتاثیر میزان محلول 3انبارمانی داشتند. شکل

 

 
 گرم بر لیتر( آهن بر میزان سفتی بافت میوهمیلی 10و  5تاثیر سطوح مختلف)صفر ،  -3شکل
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 نتیجه گیری

 یابد.با افزایش سطح نیترات آمونیوم میزان سفتی بافت میوه کاهش می 

 گرم بر لیتر بر میزان سفتی بافت افزوده شد.میلی 12ان سطح آهن به با افزایش میز 

  ام موجب بیشترین اثر بر سفتی بافت میوه سیب پیپی 22میلی گرم بر لیتر و نیترات آمونیوم  12اثر متقابل آهن

 دلبار استیوال شده است.

 یه و تیمار قبل از برداشت آهن و برای افزایش سفتی و ماندگاری پس از برداشت سیب رقم دلبار استیوال تغذ

 .شوودنیترات آمونیوم بعنوان تکمیل نمودن تغذیه خاک توصیه می
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