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  چكيده

أثیر مستقیم بر میزان تولید و کیفیت نهایی انگور و کشمش نقش مهمی کوددهی یکی از اصول مدیریتی مهم در تاکداري نوین است که با ت

ویژه در مراحل بحرانی رشد است. در در بهبود اقتصاد تاکداران دارد. تغذیه برگی یک روش سریع و کارآمد جهت تأمین نیاز غذایی تاك به

 طرح صورت فاکتوریل در قالبهبدرصد  1و  5/0، 0 هرکدام در سه سطح )Fe-EDDHA(این پژوهش اثر کاربرد برگی اوره و کالت آهن 

پاشـی  . محلولاجرا شد 1394-95در سال واقع در روستاي بهاره مالیر  ساله 10 سفیدتاکستان بیدانهکامل تصادفی در یک قطعه  هايبلوك

 ماهها در هفته چهارم شهریورشد. میوه انجام اهگلجام از ریزش  هفته بعدو پنج دو  ها،شکوفایی گلیک هفته قبل از  شاملسه مرحله  طی

گیري شد. بیشترین درصـد تشـکیل میـوه و عملکـرد مربـوط بـه       و کیفی میوه اندازه و برخی صفات کمی برداشت بلوغمطابق با شاخص 

ـ    ها مربوط به تـاك و کمترین این شاخصدرصد  یکدر ترکیب با آهن درصد  یکهاي تیمار شده با اوره تاك رخالف هـاي شـاهد بـود. ب

هاي تیمار مشاهده شد که البته با تاك درصد یکهاي تیمار شده با سطح آهن قابل تیتر، بیشترین محتواي مواد جامد محلول در تاك اسیدیته

داري نداشت که حاکی از نقش کلیدي آهن در افزایش محتواي قنـد  اختالف معنیدرصد  یکو درصد  5/0شده با آهن در ترکیب با اوره 

دار شد. محتـواي  معنیدرصد  یککل، آنتوسیانین و اسید اسکوربیک در سطح احتمال . اثر متقابل اوره و آهن بر فالونوئید، فنولاستمیوه 

تنهایی بیشترین بود. بیشترین محتواي فالونوئید در تیمار ترکیبی به یک درصدو درصد  5/0هاي تیمار شده با سطوح  آهن کل در تاكفنول

بـیش از سـایر    یک درصدهاي تیمار شده با آهن مشاهده شد. تجمع آنتوسیانین میوه در تاك یک درصدر ترکیب با آهن ددرصد  5/0اوره 

و براي دستیابی به کیفیـت   یک درصدتیمارهاي کودي بود. نتایج نشان داد که براي دستیابی به حداکثر عملکرد ترکیب کودي اوره و آهن 

  .استتر ) مطلوبیک درصد) با سطح باالي آهن (درصد 5/0بیشتر ترکیب سطح متوسط اوره (
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  مقدمه

 تـأثیر ست کـه  ا تاکستانیکی از فنون مدیریتی مهم در  کوددهی

کشمش حاصـله   انگور و سزایی بر میزان تولید و کیفیت نهاییبه

هوا و خـاك، پاسـخ   وتغییر در رقم، آبدلیل دارد. با این حال به

اي قابـل مالحظـه   طـور بهي تاك به کاربرد عناصر غذایی هابوته

کودهـاي شـیمیایی طـی     تـأمین عرضه و  متفاوت است. معموالً

د. اگرچه کاربرد زیاد یا شومیفصل رشد باعث افزایش عملکرد 

). 33و  21اثـرات منفـی روي کیفیـت میـوه دارد (     نامیزان آنهـا 

ضمن  ،دلیل پر رشد بودن و نیل به باردهی زیادبه ،ي تاكهابوته

پـذیر  پرتوقع بودن به عناصر غـذایی یکـی از درختـان مـدیریت    

). در بـین  25( هسـتند میایی و آلی ینسبت به کاربرد کودهایی ش

و یــدي و آهــن دو عنصــر کل عناصــر مــورد اســتفاده، نیتــروژن

عنـوان جـز   کـه اغلـب بـه    هستند هاتاکستاندر تغذیه پرمصرف 

 صـورت بـه ي نـوین هـم   دارتـاك ي مـدیریتی در  هابرنامهثابت 

. گیرنـد قـرار مـی  کاربرد خاکی و هم کاربرد برگی مـورد توجـه   

نیتروژن یکی از ترکیبات ساختاري اسیدهاي نوکلئیک، کلروفیل، 

 در نهایـت سیدهاي آمینـه  ي آمینه است که او اسیدها هاهورمون

ند کـه الزمـه   شـو مـی تبـدیل   هـا آنـزیم هایی از قبیل به پروتئین

. استها زا براي سلولي متابولیکی و انرژيهاواکنشبسیاري از 

سـزایی بـر رشـد، مورفولـوژي، تولیـد میـوه و       بـه  تأثیرنیتروژن 

) و افـزایش نیتـروژن   33و  27، 9هاي تاك دارد (ترکیبات بافت

ضـمن افـزایش فتوسـنتز منجـر بـه       ،هاتاکستانرس در قابل دست

د. نیتـروژن  شـو مـی تولید قند بیشتر جهت رشد و رسیدگی میوه 

ضمن تحریک رشد رویشی باعث دستیابی به سطح برگ کـافی  

منجـر بـه    دهـی گـل د و کاربرد متعـادل نیتـروژن قبـل از    شومی

 ). بـا 28د (شـو میافزایش ساخت ترکیبات فنولی در میوه انگور 

افزایش ظرفیت تولید و عملکرد گیاه اغلب با افـزایش   ،این حال

اندازه حبه همراه بوده و نسبت گوشـت بـه پوسـت را افـزایش     

هـا  ها و تـانن شدن آنتوسیانین د منجر به رقیقتوانمیدهد که می

). همچنین سطوح بـاالي نیتـروژن باعـث    44در آب میوه شود (

و نیـز رشـد رویشـی     گیري ضعیف میوهدر رسیدن، رنگ تأخیر

هـا در میـوه انگـور    زیاد شده که با انتقال قنـد و تجمـع رنگیـزه   

از اهمیـت   هـا بـاغ ). لـذا مـدیریت نیتـروژن    29کند (رقابت می

خاصی برخـوردار اسـت و بـراي افـزایش محصـول و کیفیـت       

ی نیتروژن پاشمحلولو جبران کمبود موقتی نیتروژن باید  هامیوه

). در 10وقع تشکیل میوه انجـام شـود (  گل و در مدر موقع تمام

ذاتـی از قبیـل    هايویژگی دلیلبهبین منابع کودي نیتروژن، اوره 

 ،پذیري بـاال اندازه مولکولی کوچک، ماهیت غیر یونی و حاللیت

). 33د (شـو میتوسط کوتیکول برگ جذب  طور سریعبه معموالً

ن در ضمن مـدیریت بهینـه نیتـروژ    توانمیبا کاربرد برگی اوره 

کـاهش داد.   را محیطـی نیتـروژن  پیامـدهاي زیسـت   ،هاتاکستان

زیادي بر درصـد بـاردهی درخـت، کیفیـت میـوه،       تأثیرنیتروژن 

عوامــل زیــادي بــر . )29و  20عملکــرد و رشــد درخــت دارد (

دارنـد کـه یکـی از     تأثیراکسیدانی تشکیل و حفظ ترکیبات آنتی

ســیب   در). 25و  10مناســب اســت (  ایــن عوامــل تغذیــه  

ی نیتروژن با غلظت پایین منجر به کاهش نیتروژن در پاشمحلول

گیـري  و رنـگ  محلـول  جامـد  ، افـزایش مـواد  ماده خشک میوه

غلظـت بـاالي نیتـروژن اسـتفاده      با این حال .شدها مناسب میوه

در زیتـون  ). 30و  20هـا را مختـل کـرد (   گیري میـوه شده رنگ

هاي فاقـد  درصد گلافزایش  ،کاهش غلظت نیتروژن برگ باعث

). کـاربرد برگـی   38تخمدان و کاهش تشکیل میوه شده اسـت ( 

اوره در برخی ارقام تاك باعث افـزایش فنـل کـل و آنتوسـیانین     

). کاربرد بیش از حد منـابع کـودي حـاوي    28و  10شده است (

افزایش رشـد رویشـی و متـراکم شـدن تـاج، افـزایش        ،نیتروژن

هـاي محیطـی و   و تـنش  بـه آفـات و امـراض    هابوتهحساسیت 

دنبـال خواهـد   منفی بر جذب سایر عناصـر را بـه   تأثیرهمچنین 

ـ مـی داشت که در شرایط حاد  باعـث   pHد ضـمن افـزایش   توان

  ).29و  28شود ( هاتاكایجاد کلروز ناشی از فقر آهن در 

 )21اسـت (  هاتاكهاي بافتترین ریزمغذي در فراوان ،آهن

هـاي  زء تشکیل دهنده پروتئینیک عامل ترکیبی یا جاین عنصر 

ي هـا واکـنش  کننـده  کاتـالیز ي هاآنزیم ،در انتقال الکترون دخیل

ــایش  ــاهش/ اکس ــل، )، 16و  15(ک ــنتز کلروفی ــالس ــازفع ي س

کربن، نیتروژن  پروردنفتوسنتز و تنفس، در  ي دخیل درهاآنزیم

و گوگرد، ساخت و تجزیه لیپیدها و هورمـون اسـید ابسـیزیک،    
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ي فعـال اکسـیژن   هـا گونهسازي رمیم آن و خنثیو ت DNAسنتز 

تـا حـد زیـادي کـاهش دهنـده       آهن. بنابراین کمبود )29( است

ي مقصد در تاك هااندامفتوسنتز و تولید قند براي وارد شدن به 

این حالت تا حد زیـادي محـدود کننـده رشـد تـاك و      که  است

و منجر به تنش اکسایشی حاصل از  بودهمحصول کاهش دهنده 

 ،معمـول  طـور بـه ). 29و  11( دشـو مـی رت نور جذب شـده  کث

ي درخت از منبع عناصر هاریشهبسیاري از عناصر غذایی توسط 

ند. با این حال عوامل زیادي شومی تأمینغذایی محلول درخاك 

گذاشـته و از پتانسـیل ریشـه     تـأثیر روي میزان حاللیت عناصـر  

یف خـاك،  کاهند. تهویه ضعدرخت براي جذب بهینه عناصر می

خـاك از   pHمواد آلی کم، بـاال بـودن بیکربنـات آب آبیـاري و     

جمله این عوامل هستند. بیکربنات تولیـد شـده در اثـر شـرایط     

تهویه ضعیف در محیط ریشه انگور ضمن جلوگیري از کـاهش  

pH    از حاللیت بیشتر ترکیبات حاوي آهن و قابلیـت جـذب آن

 ).13( شـود مـی  هـا در تاك کاهد و باعث تشدید کلروز آهنمی

د کاهش دهنـده قابلیـت   توانمیخاك  pHافزایش در  واحد یک

بـراي   هـا تـاك . توانـایی  )24( برابر شـود  1000تا  آهنانحالل 

بسـتگی بـه گونـه و رقـم انگـور دارد.       ،آهنمقابله با این کمبود 

هاي آهکـی هسـتند قـادر بـه     یی که قادر به نمو در خاكهاگونه

لـی (مـاالت و   آوتـون و اسـیدهاي   یـا پر  H+کـردن یـون    پمپ

جهـت   یشـه رمحـیط  منظور اسـیدي کـردن   سیترات) از ریشه به

کلـروز   ،تاكدر  ).24( هن و جذب آن هستندآافزایش حاللیت 

در  درصـد  61و  درصد 86ناشی از کمبود آهن منجر به کاهش 

تحمـل بـه   هاي حسـاس و م پایه در ترتیببه هاحبهوزن خشک 

کـاربرد برگـی عناصـر غـذایی      خـاطر،  به همین). 8( شد کلروز

سـریع و کارآمـد نیـاز     طوربهد توانمیعنوان یک روش مکمل به

 طـور بـه  ،ویـژه در مراحـل بحرانـی رشـد    غذایی درخـت را بـه  

نسبت بین رشد رویشـی   در نهایتو  کرده تأمینبخشی رضایت

  ).  35و زایشی را متعادل سازد (

نهـایی میـوه و    د باعث افـزایش کیفیـت  توانمیتغذیه برگی 

ی پاشمحلول). 41و  34، 26باشد ( تضمین کننده عملکرد خوب

روشی ارزان و کارا در اصالح کلروز ناشی از کمبـود   آهنکالت

ی آهن بسـتگی  پاشمحلول. درصد موفقیت استآهن در گیاهان 

شرایط فیزیکـی خـاك و سـایر عوامـل      ،به شرایط اقلیمی منطقه

جذب آهن را نسـبت بـه   شده،  کالتحالت ). 1مدیریتی دارد (

 دهـد امـا تسـهیل   هاي معدنی دیگر در برگ افـزایش نمـی  نمک

اثر کود آهـن   .)1(حرکت مواد معدنی در داخل گیاه است  هکنند

بیش از کودهـاي آهـن غیـر کالتـه      ،کالته در بهبود کلروز آهن

ترین زمان مصرف در اوایـل دوره رشـد گیـاه    مناسب. )4( است

. همچنـین، مصـرف   استاي درختان میوه) (شروع فصل بهار بر

آن کمی قبل از باردهی، در حجیم شدن محصول و افزایش وزن 

ی آهـن در هلـو منجـر بـه     پاشـ محلول). 39 و 4آن مؤثر است (

 ). محلول32( شدو عملکرد در طی سال جدید  دهیگلافزایش 

، دو دهـی گـل در انگور طی یک هفتـه قبـل از    آهنکالتپاشی 

بعد از تشکیل میوه یا در سه زمان قبل از  و دهیگلهفته قبل از 

ها اثـر زیـادي   بعد از تشکیل میوه یا در طی تکامل حبه ،دهیگل

ها در هر دو رقم نسبت بهدر افزایش وزن، اندازه، طول و قطر ح

فقر آهن در درختان گالبی رشد یافتـه  . )6ه است (به شاهد داشت

یوه منجر به کـاهش  گیري کمتر مهاي آهکی ضمن رنگدر خاك

). کـاربرد  4و کاهش کیفیت میوه شـده اسـت (   TSS/TAنسبت 

ــی ( ) باعــث 20) و ســیب (19)، لیمــو (3برگــی آهــن در گالب

افزایش رشد و عملکرد، بهبود کیفیت میـوه و محتـواي عناصـر    

هـاي آهکـی شـده    برگ و میوه در درختان رشد یافتـه در خـاك  

آن اثـر   تـأمین  هـاي قلیـایی و عـدم   است. فقـر آهـن در خـاك   

  ).28معکوسی بر تشکیل میوه و عملکرد تاك داشته است (

ــه  ــور بیدان ــیاري از     انگ ــب در بس ــام غال ــی از ارق ــفید یک س

خـوري و تهیـه   ي کشـور اسـت کـه داراي قابلیـت تـازه     هاتاکستان

اي . هر سـاله بخـش قابـل تـوجهی از عناصـر تغذیـه      استکشمش 

حـذف   هـا تـاك رس از همراه با برداشت میـوه و نیـز بـا انجـام هـ     

د شـو میندرت انجام که کوددهی بعد از برداشت بهحالی، دردشومی

هـاي کربوهیـدراتی و   ). این عامل باعـث کـاهش ذخیـره   26و  25(

ها براي تبدیل بـه  د و از ظرفیت واقعی جوانهشومی هاتاكنیتروژنی 

یکـی از   تغذیـه صـحیح بـاغ    ،در این راسـتا  کاهد.میوه باکیفیت می

ف مدیریتی است که ضمن تولیـد محصـول باکیفیـت و پایـدار     اهدا
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یکـی از   هاي تولید را کاهش دهـد. اي از هزینهد بخش عمدهتوانمی

تنهایی این اسـت کـه باعـث افـزایش     هاي کاربرد اوره بهمحدودیت

). از 35و  24د (شـو مـی به کلرز ناشی از فقر آهن  هابوتهحساسیت 

بـا مشـکل    ،باال بودن اسیدیته خاك دلیلبهطرفی کاربرد خاکی آهن 

رو است. به همین خاطر کاربرد برگـی ترکیـب متعـادل    هجذب روب

هـاي کمـی و کیفـی انگـور     منظـور بهبـود شـاخص   اوره و آهن بـه 

ضرورت دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعـه  

در هـر کـدام    آهـن  کالتحاضر با هدف بررسی اثر ترکیبی اوره و 

ی و کیفـی  بر برخی صفات کمـ  درصد یکو  5/0، صفرغلظت  سه

  انجام گرفت. سفید بیدانهانگور 

 

  هامواد و روش

رشـد و هـرس   سـفید بـا شـرایط    بیدانـه  رقـم  انگور تاك 45تعداد 

سـاله واقـع    10 تاکسـتانی خزنده در تربیت سیستم  تحت یکنواخت

 1393ال در زمسـتان سـ   از توابع شهرستان مالیـر  ،در روستاي بهاره

صـورت فاکتوریـل در قالـب    آزمایش به. شدگذاري انتخاب و نشانه

اجرا شـد.   1394- 95تکرار در  پنجهاي کامل تصادفی با طرح بلوك

و فـاکتور  درصـد)   یکو  5/0، صفرسطوح (فاکتور اول شامل اوره 

 سـطوح  ،Fe- EDDHA( درصـد  شـش  دوم شامل آهن سکوسترین

یـک هفتـه   مرحلـه شـامل   سه  بود که طی )درصد یکو  5/0، صفر

هـا  لگـ جـام   ریـزش از  پنچ هفتـه بعـد  و دو گل،  شکوفایی از قبل

روز انتهـایی  سـاعات   طـی  هـا تاك) روي هاحبه (مرحله تغییر رنگ

ها در هفته چهـارم شـهریور مطـابق بـا زمـان      شد. میوه یپاشمحلول

 محلـول؛ درجـه   جامـد  برداشت تجاري و شاخص رسیدگی (مـواد 

منظـور تعیـین میـزان    بـه  ي شاهد) برداشـت و هاتاك 8/22بریکس 

پژوهشـی  کیفـی بـه آزمایشـگاه     و کمیهاي ثبت ویژگی وعملکرد 

. الزم بـه ذکـر اسـت کـه     شـد گیاهی دانشگاه مالیر منتقل  تولیدات

سـال در   آزمایش در سال بعد نیز تکرار شد و میانگین نتایج هـر دو 

  .شداین مطالعه ارائه 

هـاي تشـکیل شـده بـه     حبـه  درصد تشکیل میوه بـا نسـبت  

هاي شمارش شده تعیین شد. عملکرد کـل و وزن خوشـه   گلچه

عملکـرد کـل    .در هر تیمار توسط ترازوي دیجیتالی توزین شـد 

 یـک تـرازوي  اسـتفاده از  ها با با برداشت میوه زمانهمهر تیمار 

 طـور بـه  خوشهگیري وزن تعیین شد. براي اندازه کیلوگرمی صد

ـ تیمـار   رخوشـه از هـ   پنجتعداد تصادفی  طـور مجـزا توسـط    هب

 20هـا بـا تـوزین تعـداد     وزن حبه .شد توزینترازوي دیجیتالی 

هـا نسـبت وزن بـه    میوه چگالی (وزن مخصوص)حبه ثبت شد. 

گیري چگـالی ابتـدا وزن معینـی از    براي اندازه .استحجم آنها 

گیري شد و سـپس حجـم آن در یـک ظـرف مـدرج      میوه اندازه

) بـه حجـم   g. با تقسـیم وزن ( شدگیري ب اندازه(بشر) حاوي آ

)3cm  .خشـک، وزن   بـراي تعیـین مـاده    )، چگالی محاسـبه شـد

ها قبل و بعد از قرار دادن در آون (مدت سه روز در دمـاي  میوه

C°70    تعیین شد. درصد وزن خشک میوه بـا اسـتفاده از رابطـه (

  ) محاسبه شد:    1(

]-1 = وزن خشک (%) وزن تر) -ک وزن خشک/ (وزن خش  ]×  100   

)1(  

مواد جامد محلول توسط دستگاه رفرکتومتر (مدل آتاگو، ژاپـن)  

گیري شد. براي این کار یک قطره از عصاره در دماي اتاق اندازه

میوه بر روي منشور دستگاه قرار داده شد و با قرار دادن دستگاه 

رو به سمت نور، شکست نور که عدد آن معرف درجه بـریکس  

تیتر، ابتـدا   گیري میزان اسید قابلبراي اندازه .دست آمدبه ،است

لیتر از عصاره پـاالیش شـده را داخـل ارلـن ریختـه بـا       میلی 10

لیتر رسانده شد. اسید میلی 100مقطر به حجم  اضافه نمودن آب

نرمـال و در حضـور    1/0کردن تدریجی سود  قابل تیتر با اضافه

اسـید مبنـاي    نعنواتاریک بهفتالئین ثبت شد. اسید تارمعرف فنل

از  pHگیـري  محاسبه درصد اسـیدیته لحـاظ شـد. بـراي انـدازه     

  متر استفاده شد. pHدستگاه 

 5/0 ابتـدا  ،هاکل موجود در میوه محتواي فنولگیري براي اندازه

کوبیـده و   اتـانول کـامالً   لیتـر میلـی  چهـار تر میـوه را در   گرم نمونه

بـر   9500قیقه سانتریفوژ در دور د 20پس از  و محلول همگنی تهیه

میکرولیتـر عصـاره    300میـزان   .شددقیقه محلول شفاف رویی جدا 

سـی فـولین   سـی  5/0و  درصد 7میکرولیتر کربنات سدیم  1200با 

دقیقه در محـل تاریـک قـرار داده     20مدت مخلوط و به درصد 10

شدن مدت زمان الزم، میزان جذب توسط دسـتگاه   پس از طیشد. 
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گیري شده و سـپس  اندازه نانومتر 725تروفتومتر در طول موج اسپک

میـزان فنـول برحسـب    اسـید گالیـک،    استاندارد با استفاده از نمودار

  ).45دست آمد (گرم اسید گالیک بر وزن تر بهمیلی

سـنجی کلریـد   از روش رنگ ،براي سنجش میزان فالونوئید کل

 لیتـر کلریـد  میلی 1/0ا ). در این روش ابتد14آلومینیوم استفاده شد (

لیتـر  میلی 1/0در لوله آزمایش ریخته شد سپس  درصد 10آلومینیوم 

و  شـد هـا اضـافه و بـا آن مخلـوط     موالر به لولـه پتاسیم یک استات

ها اضافه شـد. در مرحلـه آخـر    مقطر به لوله لیتر آبمیلی 8/2سپس 

ا هـ لیتر از محلول عصاره بـه مخلـوط اضـافه شـد. نمونـه     میلی 5/0

نهایـت جـذب   در محیط تاریک قرار گرفتنـد و در  دقیقه 30 مدتبه

نـانومتر توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتر      415ها در طول موج نمونه

 صورتبهها . مقدار فالونوئید کل براي هر کدام از عصارهشدتعیین 

 تر محاسبه شد.گرم کوئرستین بر گرم وزنمیلی

 ت میــوه درگــرم از پوســ 1/0 آنتوســیانین ســنجش بــراي

 لـه  )1:99 اسـید  کلریـدریک : (متـانول  اسیدي متانول لیترمیلی10

 قـرار  تـاریکی  در سـاعت  24 مـدت به حاصل گیاهی عصاره شد.

 نـانومتر  550 در هانمونه اسپکتروفتومتري سپس جذب گرفت و

 ضـریب خاموشـی   از اسـتفاده  با هانمونه . غلظتشد گیرياندازه

ــادل ــ cm 1-mol 33000-1 مع ــی به برمحاس ــب میل ــرمحس   گ

  ). 22شد ( گلوکوزید در گرم وزن تر بیان تري سیانیدین

ها، مقدار ث) میوه ویتامینگیري اسید آسکوربیک (براي اندازه

گرم یدید پتاسیم در آب مقطر مخلوط و  6/16گرم ید را با  27/1

لیتـر از عصـاره   میلـی  پنجرسانده شد. سپس حجم آن به یک لیتر 

لیتر آب مقطر مخلوط کـرده و یـک   میلی 20ا با شده ر میوه صاف

به آن اضافه شد و بـا محلـول    درصد یکلیتر محلول نشاسته میلی

. سـپس بـا   شدتیتر  ،یدور پتاسیم تهیه شده تا ظهور رنگ آب تیره

  ).  5آمد ( دستبهث  ویتامین) میزان 2استفاده از رابطه (

گرم در ث (میلیویتامین   88/0 ×لیتر یدور پتاسیم مصرفی میلی

  5  لیتر آب میوه)میلی100

)2(  

منظـور  هـا بـه  ابتـدا میـوه   ،گیري برخی عناصر معدنیبراي اندازه

درجــه  72ســاعت در آون (دمــاي  48 مــدتبــهشــدن خشــک

هـا از روش  کردن میـوه گراد) قرار داده شدند. براي معدنیسانتی

ونـه  منظور ابتـدا یـک گـرم نم   خاکستر خشک استفاده شد. بدین

سـاعت در   شـش  مـدت بـه پودر شده در داخل کروزه ریخته و 

گراد قرار داده شد تا خاکستر سفید رنگ درجه سانتی 500دماي 

لیتـر اسـید   میلـی  10تشکیل شود. سپس به هر نمونـه خاکسـتر   

دقیقـه روي حمـام    30 مـدت بـه کلریدریک یک نرمال افزوده و 

هـاي  د. عصـاره ماري قرار داده شد تا رنگ لیمویی ظاهر شـو بن

لیتـر رسـانده شـدند.    میلـی  100موجود، با آب مقطر بـه حجـم   

گیري عناصر آهن و روي با دسـتگاه جـذب اتمـی (مـدل     اندازه

گیري پتاسیم و منیـزیم بـا دسـتگاه    المر، آمریکا) و اندازه پرکین

  ). 21و  4، 2) انجام شد (سی، انگلفتومتر (مدل جنويفلیم

) 2/9(نسخه   SASافزار آمارياز نرمبا استفاده  هاتجزیه داده

اي دانکـن در  ها با استفاده از آزمون چند دامنهمقایسه میانگینو 

  .درصد انجام شد پنجسطح 

  

  نتایج و بحث

    تشکیل میوه

و اثـر   درصـد  یکآهن در سطح احتمال و  اورهی پاشمحلولاثر 

تشــکیل میــوه بــر  درصــد پــنجدر ســطح احتمــال  آنهــامتقابــل 

درصـد   ،). با افـزایش سـطح آهـن و اوره   1(جدول  دشدارمعنی

ي تیمـار شـده بـا ایـن کودهـا افـزایش       هـا تاكتشکیل میوه در 

). بیشـترین میـزان تشـکیل میـوه     2داري نشان داد (جدول معنی

 یـک اوره  بـرهمکنش ي تیمار شده بـا  هابوته) در درصد 3/76(

حاصل شد کـه از ایـن نظـر اخـتالف      درصد یکبا آهن  درصد

داري با سایر تیمارها نشان داد. کمترین میزان تشکیل میـوه  نیمع

ي شـاهد (سـطح اوره و آهـن صـفر)     هـا تاك) در درصد 6/53(

  ).2دست آمد (جدول به

ذخایر کربوهیدراتی و نیتروژنی تولیـد شـده در اثـر کـاربرد     

هـا و  مسـتقیمی در بهبـود وضـعیت جوانـه     تأثیرآهن و نیتروژن 

 فراینـد سـزایی در بهبـود   هه و لذا نقش بهاي تولید شده داشتگل

همچنـین در   آهـن هـا،  عالوه بر بـرگ ). 29تشکیل میوه دارند (

و در  اهمیت دارد گردهد و براي تولید شومیدیده ي گرده هادانه
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  سفید بیدانهانگور  هاي کمی میوهشاخص بر آهن و کالتاوره  برهمکنش کاربرد برگی تجزیه واریانس. 1ول جد

  تغییرات منابع
درجه 

  زاديآ

  میانگین مربعات

 چگالی  وزن خشک  حبه 20وزن   وزن خوشه  عملکرد  میوه تشکیل

  ns2/19  **6/34  **1/11 6/40**  1300**  742**  2  اوره

  92/1**  1/36**  1/39*  1/17**  829**  8/57**  2  هنآ

  11/1*  23/5**  5/32**  2/5**  641* 6/13*  4  آهن×اوره 

  28/0  53/0  82/6  19/2  37/7  9/3  18  خطا

  08/7  95/1  39/8  00/4  93/1  98/2  -  (%) ضریب تغییرات

ns ،*  درصد  یکو  پنجدار در سطح دار و معنیترتیب غیر معنیبه **و  

  

  سفید بیدانهانگور  هاي کمی میوهشاخص بر آهنو کالت اوره  کاربرد برگیاثر . برهمکنش 2 جدول

 ي کوديتیمارها
 تشکیل میوه

(%)  

 حبه 20 وزن

(g)  

 وزن خوشه

(g) 

 وزن خشک

(g)  

 چگالی

)3g/cm(  

1F1 N g6/53  e7/24  e8/331  c65/35  g67/5  

2F1 N  f57  d9/28  e0/307  b81/37  f33/6  

3F1 N  f3/60  ab2/34  c8/366  b71/37  e07/6  

1F2 N  e3/63  c6/32  c8/360  d15/32  c61/7  

2F2 N  d7/65  c6/33  d0/331  c91/53 a34/8 

3F2 N  c3/17  d8/29  d3/340  b64/37 a72/8  

1F3 N  d5/66  d3/29  b3/395  ab95/38  d81/7  

2F3 N  b3/73  c2/31  b4/893  ab88/38  bc83/7  

3F3 N  a3/76  a1/35  a3/423  a62/39  b71/8  

1N =2، درصد صفر اورهN=  3، درصد 5/0اورهN 1، درصد یک= اورهF  =2، درصد 0 آهنکالتF =3  ،درصد 5/0 آهنکالتF =درصد یک آهنالتک ،  

 داري با هم ندارنداختالف معنی درصد پنجدر سطح و  هاي داراي حروف مشترك در هر ستونمیانگین

  

 اوره ).29بخشـد ( نتیجه باروري و تشـکیل میـوه را بهبـود مـی    

 و محلول جامد مواد و شده سیب در میوه تشکیل افزایش موجب

نـداده   قـرار  تـأثیر  تحـت  اسـیدیته را  ولی داده افزایش را کل قند

و سـقط   هـاي فاقـد تخمـدان   درصد گـل  در زیتون .)31است (

  .)38( افزایش یافته استغلظت آهن برگ ن با کاهش جنی

 

  عملکرد

ي تیمـار  هـا تـاك  عملکـرد اثر متقابل آنها بر میزان  اثر اوره، آهن و

 دشـ دار معنـی  درصـد  یـک احتمـال   در سـطح با این کودها  شده

مربـوط بـه    کیلوگرم در تاك) 8/32(عملکرد  ). بیشترین1(جدول 

بودکه البته بـا   درصد یک آهن با درصد یک اوره برهمکنش تیمار

ي تیمار شـده بـا سـطح دو    هاتاكدست آمده در میزان عملکرد به

داري نشـان نـداد.   آهن در ترکیب با سطح سه اوره اختالف معنـی 

ي هـا اكتـ مربـوط بـه    )کیلوگرم در تـاك  8/23کمترین عملکرد (

بـاره  بـا سـایر تیمارهـا در ایـن    داري معنـی که اختالف  شاهد بود

درصـد   5/0آهن با غلظت ). تغذیه برگی سولفات1داشت (شکل 

دهی و بعد از مرحله تشکیل میـوه در انگـور سـبب    قبل از شکوفه

هـا، درصـد آب میـوه،    هـا، حجـم حبـه   افزایش خوشه، وزن حبـه 
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هاي داراي حروف مشترك در میانگین .سفید بیدانهانگور  عملکرد میوه بر آهنو کالتره او کاربرد برگی برهمکنش. 1شکل 

 یک= اوره 3N، درصد 5/0اوره  =2N، درصد صفر اوره= 1N .داري با هم ندارنداختالف معنی درصد پنجدر سطح هر ستون 

   .درصد یک آهنکالت= 3F درصد 5/0 آهنکالت= 2F، درصد 0 کالت آهن=  1F، درصد

  

محلول و عملکرد در رقم تامسون بیدانه شـده   جامدمحتواي مواد 

لیتر آهن  در گرممیلی 20). در تحقیقی روي انار کاربرد 46است (

داري بر عملکـرد، تعـداد میـوه و    پاشی، اثر معنیصورت محلولبه

کمبـود آهـن منجـر بـه     در هلـو  . )17ه اسـت ( ها داشتاندازه میوه

ه اسـت  شـد تازه میوه و تعداد میوه درخت کاهش زیادي در وزن 

سـزایی بـر رشـد،    بـه  تـأثیر ). در میان عناصر غـذایی نیتـروژن   4(

و  تسهاي تاك داشته اشناسی، تولید میوه و ترکیبات بافتریخت

افزایش نیتروژن قابل دسترس در تاکستان ضمن افـزایش فتوسـنتز   

اسـت  منجر به تولید قند بیشتر جهت رشد و رسیدگی میوه شـده  

 از آهن در انگور طی یک هفته قبلپاشی کالت محلول ).23و  9(

میوه یا در سـه   یا بعد از تشکیل دهیگل از ، دو هفته قبلدهیگل

میـوه یـا در طـی تکامـل      یا بعـد از تشـکیل   دهیگل از زمان قبل

و هـا  بهر افزایش وزن، اندازه، طول و قطر حب داريمعنیها اثر حبه

 ه اسـت شاهد داشت يهاتاكدر مقایسه با  هابوتهکرد در نتیجه عمل

 کودهـاي  مصـرف  مقدار افزایش با عملکرد افزایشهمچنین ). 6(

 شده که با نتـایج مطالعـه حاضـر    گزارش در سیب نیتروژنه و آهن

ــت د ــه   34ارد (مطابق ــدي در تغذی ــر کلی ــن دو عنص ). اوره و آه

برگ  فزایش سطحبر رشد رویشی، ا تأثیرهستند اوره با  هاتاکستان

دار از ها و در نتیجه ایجاد ترکیبـات نیتـروژن  بهبود وضعیت جوانه

ها زمینه را براي رشد بهتر و ایجـاد  آمینه و پروتئین قبیل اسیدهاي

کند کـه از طرفـی آهـن بـا بهبـود وضـعیت       میوه بیشتر فراهم می

ي هـا آنـزیم کـردن   الکتـرون در فتوسـنتز و فعـال    کلروفیل، انتقال

ط بــه سیسـتم فتوســنتزي در ترکیــب بـا اوره ضــمن تولیــد   مربـو 

هاي بیشتر منجر به بهبود عملکرد در تاك شده است کربوهیدرات

). نیتروژن ضمن تحریک رشـد رویشـی باعـث دسـتیابی بـه      25(

 دهـی گـل د و کاربرد متعادل نیتروژن قبـل  شومیبرگ کافی  سطح

منجـر بـه   اغلب با افزایش اندازه حبه و نسبت گوشت به پوسـت  

  ).44و  29د (شومیافزایش ظرفیت تولید و عملکرد گیاه 

 
 وزن خوشه 

سطح احتمـال   درآنها بر وزن خوشه  برهمکنشاثر اوره، آهن و 

 رین وزن خوشــه). بیشــت1شــد (جــدول دار معنــی درصــد یـک 

 بـرهمکنش ي تیمار شده با تیمار هاتاكمربوط به  گرم) 3/423(

وزن خوشـه   بـود و کمتـرین   صددر یک آهنبا  درصد یکاوره 

به تنهـایی بـود کـه     درصد 5/0تیمار آهن ) مربوط به گرم 307(

ي شـاهد نداشـت   هـا تاكداري با وزن خوشه البته اختالف معنی

ها در ). افزایش پروردن و انتقال عناصر غذایی به میوه2(جدول 

اثر کاربرد برگی اوره و آهن یکی از دالیل احتمال افـزایش وزن  

افـزایش وزن  منجر به  هی با آهن در گالبیدکود .استها خوشه

در تحقیقی تغذیه  ).3( شددرخت در میوه و تعداد میوه و اندازه 
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برگی اوره موجب افزایش اندازه حبه، وزن خوشـه، و عملکـرد   

وزن  دسـت آمـده مطابقـت دارد.   ) که با نتایج بـه 10( شدانگور 

ست کـه هـر گونـه    خوشه یکی از اجزاي تعیین کننده عملکرد ا

  گذار است.تأثیرروي عملکرد تاك  در نهایتتغییر در وزن 

 

  وزن حبه 

ولی اثر ساده آهـن و   ،دار نشدها معنیاثر ساده اوره بر وزن حبه

در سطح احتمـال   ترتیببهها اثر متقابل آهن و اوره بر وزن حبه

). بیشـترین وزن  1دار شد (جدول معنی درصد یکو  درصد پنج

 ومسطح سي تیمار شده با هاتاكگرم) مربوط به  1/35ه (حب 20

حبـه   20بود که البته بـا وزن   آهندر ترکیب با سطح سوم اوره 

تنهـایی اخـتالف   ي تیمـار شـده بـا سـطح سـه آهـن بـه       هاتاك

گرم) مربـوط   7/24حبه ( 20داري نشان نداد کمترین وزن معنی

ــه  ــاكب ــات ــدول  ه ــود (ج ــاهد ب ــی از  2ي ش ــه یک ). وزن حب

خـوري، عملکـرد   هایی است که عالوه بـر کیفیـت تـازه   شاخص

دهـد بنـابراین تیمارهـاي    قرار می تأثیرکشمش تولیدي را تحت 

 ،کودي که بتواند ضریب تبدیل انگور بـه کشـمش را بـاال ببـرد    

). با توجه بـه  36وري تاکستان دارد (نقش مهمی در افزایش بهره

میـوه و   تشـکیل  نتایج، کاربرد برگی اوره و آهـن ضـمن بهبـود   

ــه افــزایش عملکــرد در   افــزایش وزن حبــه و خوشــه، منجــر ب

هـاي  ویـژه در تیمـار  ي تیمـار شـده بـا اوره و آهـن بـه     هـا تاك

شد. این شـاخص   درصد یکبا اوره  درصد یکآهن  برهمکنش

هـا  حاکی از اثر حمایتی این دو عنصر در افزایش عملکـرد تـاك  

ان مـورد  دارتـاك ی بـراي  عنوان یک راهنماید بهتوانمیکه  است

  استفاده قرار گیرد.

   

 چگالی میوه (وزن مخصوص میوه)

چگـالی  بـر  اثر کاربرد سطوح مختلف اوره، آهن و اثر متقابـل آنهـا   

دار معنـی  درصـد  پـنج  و درصد یکاحتمال سطح  در ترتیببهمیوه 

بیشـترین میـزان چگـالی     2اساس نتـایج جـدول   ). بر1بود (جدول 

در  اورهمکعـب) مربـوط بـه سـطح دوم      متـر نتیسـا  بر گرم 72/8(

ي تیمـار  هاتاكبود که البته با چگالی میوه  نآهترکیب با سطح سوم 

داري اي تفـاوت معنـی  دو عنصـر تغذیـه   شده با سطح متوسـط هـر  

مکعـب)   متـر سـانتی بـر  گـرم  67/5کمترین میزان چگالی (نداشت. 

 کــی ازمیــوه ی چگــالی). 2مربــوط بــه تیمــار شــاهد بــود (جــدول 

خشک، محتواي قندي، نشاسـته   هاي فیزیکی مرتبط با مادهشاخص

طـی فصـل رشـد     هـا در . چگـالی میـوه  اسـت محتواي آب میوه  و

خشـک   تجمع بیشتر ماده با افزایش چگالییابد. کاهش میتدریج به

ی کـه مقـادیر   یهـا تاكو در نتیجه کاهش فضاي بین سلولی میوه در 

ایـن نتیجـه    اسـت انـد مـرتبط   کرده دریافت را بیشترین اوره و آهن

ویـژه در جهـت   حاکی از اثر این تیمارها براي تولید ماده خشک بـه 

 موجـب  اوره برگی تغذیه کند.تولید کشمش مرغوب اهمیت پیدا می

شـده اسـت    انگـور  عملکـرد  و هـا خوشه وزن ها،حبه اندازه افزایش

  رد.  دست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دا) که با نتایج به10(

  

 خشک میوه  ماده

در  هـا تـاك بر ماده خشـک میـوه    آنهااثر متقابل و آهن ، اوره اثر

بیشـترین  ). 1(جـدول   دار بـود معنـی  درصـد  یکسطح احتمال 

ي تیمـار شـده بـا    هابوتهدر ) گرم 6/39( خشک میوه ماده میزان

آمـد کـه    دسـت به آهندر ترکیب با سطح سوم  اوره ومسطح س

ارهاي سطح سوم اوره و آهن تفاوتی نشان نداد. البته با سایر تیم

 ممربـوط بـه سـطح دو   گرم)  15/32( ان ماده خشکزمترین میک

تنهایی بود. در واقع تیمار آهن با افزایش غلظت، موجـب  به اوره

خشک میـوه شـده اسـت. افـزایش میـزان       دار مادهافزایش معنی

ک خشـ  نیتروژن و آهن منجـر بـه فتوسـنتز بـاال و ایجـاد مـاده      

). محتواي کلروفیل باال و سرعت 34و  4، 3بیشتري شده است (

فتوسنتز همراه با میزان فعالیت باالتر آنـزیم روبیسـکو ناشـی از    

) 34د (شـو مـی خشـک  تیمار آهن است که منجر به افزایش وزن

این نتایج حاکی از نقش کلیدي این دو عنصر در بهبـود شـرایط   

هاي الزم در پروردن بهتـر  ساختیولوژیکی گیاه و ایجاد زیرفیز

  ).25خشک است ( تولید ماده در نهایتو 

  

   قابل تیتر اسیدیته

در اورههاي مختلـف  ی غلظتپاشمحلول اثر ،3 مطابق با جدول
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  سفید بیدانهانگور  هاي کیفی میوهشاخص بر آهن و کالتاوره  کاربرد برگی برهمکنش تجزیه واریانس. 3 جدول

  اديزآدرجه   منابع تغییرات

  میانگین مربعات

 pH  تیتر قابل اسید
  مواد

  محلول جامد
  اسید اسکوربیک  نتوسیانینآ  کللوفن  فالونوئید

  ns0002/0  *025/0  567/0**  359/0**  493/1**  033/0 *  031/0*  2  اوره

  ns009/0  *01/0  **448/2  **231/0  **688/0  *0001/0  ns29/9  2  هنآ

  ns003/0  **753/0  **209/0  **477/0  **0001/0  *25/0  825/0**  4  آهن×اوره 

  22/0  0009/0  0358/0  015/0  652/0  006/0  007/0  18  خطا

  2/2  94/2  1/10  57/9  92/2  20/2  18/5  -  ضریب تغییرات

ns ،*  درصد یکو  درصد پنجدار در سطح دار و معنیترتیب غیر معنیبه **و.  

  

  سفید بیدانهانگور  هاي کیفی میوهشاخص بر آهن و کالتاوره  کاربرد برگی برهمکنش. 4 جدول

 ل (درجه بریکس)جامد محلو مواد  (%) قابل تیتر اسید  pH  تیمارها

1F1 N ab55/3  d44/2  c8/22  

2F1 N  ab60/3  de73/2  b8/23  

3F1 N  ab55/3  d45/2  a1/52  

1F2 N  b49/3  b66/2  c 1/22  

2F2 N  ab59/3  d46/2  b1/32  

3F2 N  ab59/3  e23/2  ba9/42  

1F3 N  a65/3   a79/2  b7/23  

2F3 N  a7/3  c61/2  b3/42  

3F3 N  a65/3  c58/2  a5/25  

  ،درصد 0 اوره= 1Nداري با هم ندارند اختالف معنی درصد پنجدر سطح  هاي داراي حروف مشترك در هر ستونمیانگین

2N=  3، درصد 5/0اورهN 1، درصد یک= اورهF  =2، درصد 0 کالت آهنF =3 درصد 5/0 کالت آهنF =درصد یک کالت آهن   

  

شد و اثر متقابل اوره و آهن  دارمعنی درصد پنجسطح احتمال 

دار شـد، ولـی اثـر    معنـی  درصد یکدر سطح  میوه اسیدیتهبر 

بیشترین  4اساس جدول دار نشد. برآهن بر این شاخص معنی

مار لیتر) میوه مربوط به تیمیلی گرم بر 85/1( تیتر قابل اسیدیته

تیتـر در   قابل تنهایی بود و بیشترین اسیدیتهبه درصد یکاوره 

و  درصـد  5/0ي تیمار شده با ترکیب کـودي اوره  هاتاكمیوه 

کلی بـا افـزایش سـطوح     طوربهدست آمد. به درصد یکآهن 

تیتر افزایش یافـت کـه ایـن افـزایش      قابل اوره میزان اسیدیته

کاهشی نشان داد (جـدول  با افزایش سطح آهن روند  زمانهم

کاربرد برگی اوره در مرحله تغیر  ،اي روي انگور) در مطالعه4

ي شـاهد کـاهش داد   هـا تاكکل را در مقایسه با  رنگ اسیدیته

ولی کاربرد برگی اوره صرف نظر از غلظت آن در مرحله بعـد  

). 33ها باعـث افـزایش اسـیدیته کـل شـد (     از تغییر رنگ حبه

در انگور باعث افزایش اسیدیته شده ولی همچنین کاربرد اوره 

کاربرد ترکیبی آن با پتاسیم منجر به کاهش اسیدیته و افـزایش  

). از طرفی کاربرد برگی آهـن  2محلول شده است ( جامد مواد

) که بـا  34تیتر را در سیب کاهش داده است ( قابل در اسیدیته

  یافته مطالعه حاضر مطابقت دارد. 
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pH میوه هعصار  

هـاي  ی غلظـت پاشمحلولاثر  3جدول  س نتایج حاصل ازبراسا

ي کودي اوره و آهن در سطح احتمـال  تیمارهامختلف اثر ساده 

داري نبـود.  اثـر متقابـل آنهـا معنـی     دار شـده و معنی درصد پنج

 یـک مربوط به تیمـار اوره   pHبیشترین میزان  4جدول  براساس

کمتـرین   واحـد) و  7/3( درصـد  5/0در ترکیب با آهـن   درصد

واحـد)   49/3میزان مربوط به سطح دوم اوره و سطح یک آهن (

نیـز نتیجـه    )7روي مرکبـات (  در تحقیق صـورت گرفتـه   .است

اي گزارش شـده اسـت. همچنـین کـاربرد برگـی اوره در      مشابه

) 33عصاره انگور را افزایش داده اسـت (  pHمرحله تغییر رنگ 

ي تیمار شـده  هااكتدر میوه  ،ییدي بر افزایش این شاخصأکه ت

  با سطوح باالي اوره در مطالعه حاضر است.

  

 مواد جامد محلول

و اثـر  اوره و آهـن  سـاده   اثـر  3براساس نتایج حاصـل از جـدول   

سـفید  محلول میوه انگـور بیدانـه   جامد حتواي موادم متقابل آنها بر

دار شـده و بـا افـزایش سـطوح     معنی درصد یکدر سطح احتمال 

محلول نیز افزایش یافـت. بیشـترین مقـادیر     جامد آهن میزان مواد

درجه بریکس) در میوه برداشت شده از  5/25جامد محلول ( مواد

) در ترکیب بـا  درصد یکي تیمار شده با سطح سوم آهن (هاتاك

دست آمد که البته بـا مقـدار ایـن    ) بهدرصد یکسطح سوم اوره (

تنهـایی و نیـز   ي تیمار شده با آهن سه درصد بههاتاكشاخص در 

ي تیمار شده با سطح متوسط اوره در ترکیب با سطح باالي هاتاك

). کمترین مقدار مـواد  4آهن اختالف معنی داري نداشت (جدول 

 هـاي شـاهد  درجـه بـریکس) در میـوه تـاك     8/22جامد محلول (

آمد. این نتیجه حاکی از نقـش کلیـدي آهـن در افـزایش      دستبه

یوه انگور اسـت کـه در ترکیـب بـا     شیرینی و مواد جامد محلول م

منجر به بهبود کیفیـت میـوه    ،د ضمن افزایش عملکردتوانمیاوره 

 و فـروردین  در پرتقـال بـا آهـن    درختـان  یپاشـ محلـول د. شونیز 

 آب در محلـول  جامـد  و مواد میوه اندازه افزایش باعث ،اردیبهشت

ی و کـاربرد خـاکی   پاشـ محلولهمچنین در ). 18شده است ( میوه

نتـایجی مشـابه بـا     )42و  34و نیتروژن در درختـان سـیب (   آهن

است. البته باید توجه داشت کـه   دست آمدهبه نتایج مطالعه حاضر

ویـژه رشـد   زیادي نیتروژن باعث تحریک رشد رویشـی بـه   تأمین

د منجر به متراکم شدن تاج تـاك  توانمیکه  هاي جانبی شدهشاخه

ـ ها، اسیدیته همراه کاهش قند میوهبه گیـري ضـعیف و   گباال و رن

) که بایـد در زمـان کـاربرد    29و  2در رسیدگی میوه شود ( تأخیر

کاربرد متعادل این  ،کودهاي نیتروژنه به آن توجه شود. با این حال

 ،د ضمن افـزایش عملکـرد  توانمیویژه در ترکیب با آهن عنصر به

خـوري را  ها شده و کیفیـت تـازه  باعث تجمع بیشتر قندها در حبه

  ).33( افزایس دهد

 

  فالونوئید 

آهن و اثر متقابل آنها بر میزان فالونوئیـد   ی اوره وپاشمحلولاثر 

). 3دار شـد (جـدول   معنـی  درصـد  یـک میوه در سطح احتمـال  

تر)  گرم بر گرم وزنمیلی 96/1بیشترین غلظت فالونوئید میوه (

 جپندر ترکیب با اوره  درصد یکي تیمار شده با آهن هاتاكدر 

 گرممیلی 8/0مشاهده شد. کمترین میزان فالونوئید میوه ( درصد

دسـت آمـد   بـه  ي شاهدهاتاكتر) در میوه حاصل از  برگرم وزن

میزان تجمع فالونوئیدها بـا افـزایش غلظـت     ،). در کل2(شکل 

ها افـزایش یافـت کـه ایـن افـزایش در تیمارهـاي       آهن در میوه

بـود کـه حـاکی از     ترکیبی آهن با سـطوح متوسـط چشـمگیرتر   

کـه در   اسـت دخالت آهن در مسـیرهاي بیوسـنتز فالونوئیـدها    

باعث افزایش تجمـع ایـن ترکیبـات     ،ي تیمار شده با آهنهاتاك

از جمله  هاو آنتوسیانین هاترکیباتی از قبیل فالونوئیدشده است. 

اکسـیدانی و ارزش کیفـی میـوه    کننده ظرفیت آنتی عوامل تعیین

 .)45د (نشومیمحسوب 

  

 محتواي فنول کل میوه

بـر محتـواي    آنهـا  برهمکنشو  آهن ،اثر اوره 3 با توجه به جدول

  براسـاس شـد.   دارمعنـی  درصـد  یـک در سطح احتمـال  کل فنول

تـر)   گرم برگـرم وزن میلی 45/2کل (فنولبیشترین میزان  3شکل 

 و آهـن  ومسـطح سـ   ه در ترکیب بامربوط به تیمار سطح یک اور

میـوه  مربوط بـه  تر)  گرم برگرم وزنمیلی 18/1ن (مقدار آ رینکمت
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  تيمارهاي كودي

هاي داراي میانگین. سفید بیدانهانگور  محتواي فالونوئید میوه بر آهنو کالتاوره  کاربرد برگی برهمکنش. 2شکل 

 5/0اوره  =2N، درصد 0 اوره= 1Nداري با هم ندارند اختالف معنی درصد پنجدر سطح  حروف مشترك در هر ستون

   درصد یک کالت آهن= 3F درصد 5/0 کالت آهن= 2F، درصد 0 کالت آهن=  1F، درصد یک= اوره 3N، درصد

  

  

  تيمارهاي كودي

هاي داراي میانگین. سفید بیدانهانگور  کل میوهمحتواي فنول بر آهنو کالت اوره  کاربرد برگی برهمکنش. 3شکل 

 5/0اوره  =2N، درصد 0 اوره= 1Nداري با هم ندارند اختالف معنی درصد پنجدر سطح  حروف مشترك در هر ستون

   درصد یک کالت آهن= 3F درصد 5/0 کالت آهن= 2F، درصد 0 کالت آهن=  1F، درصد یک= اوره 3N، درصد

  

چنانچـه  . اسـت تنهـایی  تیمار شده با سطح سوم اوره به هايتاك

ـ    ،دشومینشان داده  بـرده شـده    کـار هبا افزایش سـطوح آهـن ب

است و این بـا نتـایج    ها نیز افزایش یافتهمحتواي فنولی کل میوه

فنـول  پلی) مشابه بود. فعالیت آنزیم 39و  34( دیگران تحقیقات

بسـتگی بـه   آمونیاالز (آنزیم کلیدي در بیوسنتز ترکیبات فنـولی)  

ــروژن (   ــه نیت ــربن ب ــبت ک ــل و    ،)C/Nنس ــنتز ک ــزان فتوس می

 ،اختاري دارد کـه بـا افـزایش آهـن    غیرسـ کل  هايکربوهیدرات

افـزایش  یابـد.  ها افـزایش مـی  فتوسنتز کل و تولید کربوهیدرات

 تـأثیر تحـت   ،کل مشـاهده شـده در ایـن آزمـایش     غلظت فنول

 صـورت غیـر  تیمارهاي آهن حاکی از نقش کلیدي این آنزیم بـه 

کمبـود نیتـروژن    ).27مستقیم در بیوسنتز ترکیبات فنولی اسـت ( 

نیتـروژن   تـأمین ي مسیر شـیکیمات شـده و   هاآنزیم يباعث القا
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  تيمارهاي كودي

هاي داراي میانگین .سفید بیدانهانگور  محتواي آنتوسیانین میوه بر آهن و کالتاوره  کاربرد برگی برهمکنش. 4شکل 

 5/0اوره  =2N، درصد 0 اوره= 1Nداري با هم ندارند اختالف معنی درصد پنجدر سطح  حروف مشترك در هر ستون

   درصد یک کالت آهن= 3F درصد 5/0 کالت آهن= 2F، درصد 0 کالت آهن=  1F، درصد یک= اوره 3N، درصد

  

  
  تيمارهاي كودي

هاي میانگین. سفید بیدانهانگور  ث) میوه ویتامینمحتواي اسید آسکوربیک ( بر آهن و کالتاوره  کاربرد برگی برهمکنش. 5شکل 

 5/0اوره  =2N، درصد 0 اوره= 1Nداري با هم ندارند اختالف معنی درصد پنجدر سطح  ستون داراي حروف مشترك در هر

   درصد یک کالت آهن= 3F درصد 5/0 کالت آهن= 2F، درصد 0 کالت آهن=  1F، درصد یک= اوره 3N، درصد

  

شـود  هاي دخیل در تولید ترکیبات فنولی مـی باعث توقف بیان ژن

د و هـم زیـاد بـودن نیتـروژن، باعـث      که هم کمبـو حالی). در37(

)، کاربرد متعـادل نیتـروژن   40(شود کاهش پتانسیل رایحه میوه می

منجر به افزایش ساخت ترکیبات فنـولی در میـوه    ،دهیگلاز قبل 

  ) که توجیه کننده نتایج مطالعه حاضر است.28انگور شده است (

 
  آنتوسیانین 

  اي آنتوسـیانین میـوه  بـر محتـو   آهنو  اثر متقابل اورهو آهن  اثر

 شد. دارمعنی درصد یکو  درصد پنجدر سطح احتمال  ترتیببه

گـرم  میلـی  11/0آنتوسـیانین (  میزان رینبیشت 4با توجه به شکل 

ي تیمار شده با کود آهـن  هاتاكمیوه  مربوط بهتر)  بر گرم وزن

گرم میلی 04/0میزان آنتوسیانین ( ریندست آمد. کمتبه درصد 3

 درصد یکي تیمار شده با اوره هاتاك مربوط بهتر)  وزنبرگرم 

ها بسیار ناپایدار بوده و تحت ). آنتوسیانین5(شکل  تنهایی بودبه

ها و عناصر غـذایی، پایـداري آن   برخی عوامل از جمله قند تأثیر

و تنظیم فشـار   تأثیریابد. از آنجا که اثر آهن از طریق افزایش می

د، شـو مـی ر عناصر به نقاط مختلف گیاه انتقال بهت باعثاسمزي 

ها از آنتوسیانین ).27یابد (در نتیجه میزان آنتوسیانین افزایش می
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  سفید بیدانهانگور  برخی عناصر میوه بر آهن و کالتاوره  کاربرد برگی برهمکنش تجزیه واریانس نتایج .5 جدول

  زاديآدرجه   منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  روي آهن  یممنیز  پتاسیم

  ns 20/0  949**  1102** 48/0**  2  اوره

  16/0**  189**  181**  11/0*  2  اهن

  05/0**  139*  359**  70/0*  4  آهن ×اوره 

  01/0  3/37  62/8  38/0  18  خطا

  66/5  2/14  12/2  6/12 -  ضریب تغییرات

 ns ،*  درصد یکو  درصد پنجدار در سطح دار و معنیترتیب غیر معنیبه **و.  

  

فراینـد رسـیدن میـوه     هاي ثانویه هسـتند کـه در  جمله متابولیت

اي گیاه تولید بسته به نوع رقم، شرایط محیطی و وضعیت تغذیه

تنهـایی  شوند. در مطالعه حاضر کاربرد برگی مقـادیر اوره بـه  می

باعث کاهش آنتوسیانین شـد ولـی ترکیـب کـودي اوره و آهـن      

بردن کیفیت میوه شد که  المنجر به افزایش غلظت آنتوسیانین و با

حاکی از نقش میانجیگري آهن در مسیرهاي متابولیکی مـرتبط بـا   

  .استها بیوسنتز ترکیبات فنولی و از جمله آنتوسیانین

 

  اسید اسکوربیک

هـاي مختلـف   ی غلظـت پاشمحلول اثر ،4مطابق با نتایج جدول 

در اوره و آهن بر میزان اسید اسـکوربیک میـوه    برهمکنشاوره 

دار نشـد.  اثر آهـن معنـی   ولیدار معنی درصد پنجطح احتمال س

گرم بـر صـدگرم   میلی 13/24بیشترین غلظت اسید اسکوربیک (

اوره با سطح سوم آهن  ومسطح س برهمکنشتر) مربوط به  وزن

بود که البته با مابقی تیمارهاي ترکیبی سطوح سـوم اوره و آهـن   

طح ســوم آهــن و نیــز تیمــار ســطح دوم اوره در ترکیــب بــا ســ

). کمتـرین غلظـت اسـید    5داري نداشـت (شـکل   اختالف معنی

تر) مربوط به تیمار  گرم بر صد گرم وزنمیلی 8/21اسکوربیک (

تنهـایی اخـتالف   بـه  درصـد  5/0که البته با تیمار آهن شاهد بود 

در درختـان نـارنگی کـه داراي     ).5(شـکل   داري نداشـت معنی

خـاکی و برگـی آهـن منجـر بـه      عالیم کمبود آهن بودند، تیمار 

کـه بـا   ) 19( شـد ) درصـد  10افزایش درصد اسیدآسـکوربیک ( 

هـا مـی تواننـد بـا     . آسکورباتنتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد

هـا  ها و یـا از طریـق انتقـال از بـرگ    اکسید شدن گلوکز در حبه

ها شوند و برخی مواقع ممکـن  توسط آوندهاي آبکش وارد حبه

). 29و  15د آبکـش نیـز تولیـد شـوند (    است حتی در داخل آون

ي بسـیاري از  سـاز فعـال ویژه آهـن در  میانجیگري نیتروژن و به

ي دخیـل در متابولسـم سـلولی و نقـش آنهـا در جهـت       هاآنزیم

بیوسنتر، پیوندشدگی و یا تجزیه قندها در مسـیرهاي متـابولیکی   

) یکی از مباحث پیشنهادي است که تـوجیح کننـده   15مختلف (

ث در میـوه   ویتـامین محلول (شـیرینی) و یـا    جامد دغلظت موا

ي هـا تـاك ي تیمار شده با این عناصر غذایی در مقایسه با هاتاك

  .خواهد بودبیشتري  هايکه البته نیازمند بررسی استشاهد 

 

  عناصر غذایی میوه

 ،آنهـا بـر غلظـت آهـن میـوه      برهمکنشاثرات ساده اوره، آهن و 

دار شـد  معنـی  درصد پنجو  درصد یکترتیب در سطح احتمال به

ي هـا تـاك  در )ppm 2/55( بیشترین غلظت آهن میوه ).5(جدول 

کـه   سطح سوم اوره و سطح سوم آهن مشـاهده شـد  با  تیمار شده

 یـک ی شده با اوره پاشمحلولي هاتاكداري با اختالف معنیالبته 

کمترین غلظت آهن  .داشتن درصد 5/0در ترکیب با آهن  درصد

)pmm4/30( جدول هاتاكمیوه  مربوط به) 6ي شاهد بود(.   

بر غلظت عنصر روي  ده اوره و اثر متقابل اوره و آهناثر سا

دار شـد  معنـی  درصـد  یـک شـده در سـطح    ي تیمارهاتاكمیوه 

دار معنی درصد یکاوره و آهن در سطح  برهمکنش). 5(جدول 

 )ppm 7/13( عنصـر روي بیشترین غلظـت مشـاهده شـده    شد. 
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  سفید بیدانهانگور  غلظت عناصر میوه بر آهن و کالتاوره  کاربرد برگی برهمکنش .6 جدول

  هاي کوديتیمار
  پتاسیم

  (درصد وزن خشک)

  منیزیم

  (درصد وزن خشک)
  )ppm( روي )ppm( آهن

1F1 N c6/1  de13/0  j4/03  ab9/12  

2F1 N  bc7/1  de13/0  f2/32  e3/9  

3F1 N  e3/1  cd14/0  e8/36  ab7/21  

1F2 N  c6/1  c14/0  c3/40  ab6/12  

2F2 N  d4/1  e13/0 d7/39  cd1/11  

3F2 N  d4/1  c14/0  b5/45  a5/11  

1F3 N  b8/1  cd14/0  c5/41  d6/10  

2F3 N  a1/2  a17/0  a9/54  bc9/11  

3F3 N  ab9/1  a16/0  a2/55  a7/13  

  ،درصد 0 اوره= 1Nداري با هم ندارند اختالف معنی درصد پنجدر سطح هاي داراي حروف مشترك در هر ستون میانگین

2N= 3، درصد 5/0 اورهN 1، درصد یک= اورهF  =2، درصد 0 کالت آهنF =3 درصد 5/0 کالت آهنF =درصد یک کالت آهن  

  

 سـطح یـک   هاي تیمار شده با سطح سـوم اوره و مربوط به تاك

مربـوط بـه سـطح     )pmm3/9 (و کمترین میزان این عنصر  آهن

داري بـا  مشاهده شد که البتـه اخـتالف معنـی    اییتنهبه آهندوم 

  ).6(جدول  هاي شاهد نداشتتاك

پتاسـیم   غلظـت  آنها بر برهمکنشاثرات ساده آهن و اوره و 

 پـنج و  درصـد  پـنج ، درصد یک احتمال سطح رترتیب دبه میوه

 1/2بیشـترین میـزان پتاسـیم (   . )5شـد (جـدول   دار معنی درصد

کمتـرین  و وره و سطح دوم آهـن  مربوط به سطح سوم ا )درصد

تنهـایی  به درصد یک) مربوط به آهن درصد 3/1پتاسیم ( غلظت

 درصـد  5داري در سطح معنی طوربهافزایش سطوح آهن . است

بـا افـزایش سـطوح    . شـد پتاسـیم میـوه    غلظـت  منجر به کاهش

 هايشنتایج گزارپتاسیم میوه کاهش یافت که با  غلظتنیتروژن 

 .ددارمطابق  )27) و انگور (30دیگران روي سیب (

هـاي  ی غلظـت پاشـ محلـول اثـر   5با توجه به نتایج جـدول  

آنها بر غلظت منیزیم میـوه در   برهمکنشمختلف اوره و آهن و 

 6 جـدول  براسـاس دار شـد.  معنـی  درصـد  یـک سطح احتمـال  

ي تیمـار  هاتاكمربوط به  )درصد 17/0بیشترین غلظت منیزیم (

مشاهده شـد کـه البتـه     آهندوم سطح  و شده با سطح سوم اوره

تیمار شده با ترکیب اوره و آهـن  ي هاتاكداري با اختالف معنی

 )درصـد  13/0کمتـرین غلظـت منیـزیم (    و نداشـت  درصـد  سه

در ترکیـب بـا    اوره مي تیمار شده بـا سـطح دو  هاتاكمربوط به 

فاکتورهاي ژنتیکی و عملیات باغی  .مشاهده شد سطح دوم آهن

  کوددهی و فاکتورهاي اکولوژیکی (دمـا، نـور، رطوبـت،   از قبیل 

 12زیادي بر محتواي عناصر برگ و میوه دارند ( تأثیر...) خاك و

فتوسنتز و تولید قند بـراي   ). نیتروژن و آهن باعث افزایش43و 

). افـزایش  29و  11ند (شـو مـی  هـاي مقصـد  وارد شدن به اندام

ـ  یمحصول و نیز ذخـا  ي هـا تـاك در ی ر کربوهیـدراتی و نیتروژن

) ممکـن اسـت بـا افـزایش     27تیمار شده با این عناصر غذایی (

و توسعه سطح تمـاس ریشـه بـا خـاك منجـر بـه        هاریشهرشد 

ویژه ي شاهد بههاتاكافزایش جذب عناصر غذایی در مقایسه با 

هـاي  ییـدي بـر یافتـه   أدر مراحل بحرانی رشد شـده باشـد کـه ت   

  مطالعه حاضر است.

  

  گیرينتیجه

ــهاور ــوژیکی متعــددي کــه در  ه و آهــن ب دلیــل وظــایف فیزیول

 مسـتقیم و غیـر   طـور بـه  ،هاي رشد و نموي درخت دارندفرایند
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بـه   ،دهنـد مـی  رقرا تأثیرمستقیم رشد رویشی و زایشی را تحت 

 هـا تاکسـتان ي مدیریتی تغذیـه در  هابرنامهاغلب در  دلیلهمین 

با مضـایقه  ند. کاهش حاللیت و در نتیجه جذب شومیگنجانده 

هاي مرتبط بـا ایـن   یکی از محدودیت ،هاي قلیاییآهن در خاك

کاهش عملکـرد سـاالنه،    صورتبهعنصر است که پیامدهاي آن 

هاي محیطی نمـود  ضعیف شدن درخت و حساسیت آن به تنش

د. از شـو مـی باعث کـاهش عمـر درخـت     در نهایتپیدا کرده و 

 ،اظ غلظت، زمانطرفی مصرف نامتعادل کودهاي نیتروژنه از لح

کــه  اســت و روش مصــرف و منبــع کــودي از دیگــر مســایلی 

مدیریت ناصحیح آن باعث صدمه به بـاغ و محصـول نهـایی آن    

 آهـن کـالت ی کـود اوره و  پاشمحلولد. در مطالعه حاضر شومی

 یـک  آهـن کـالت و  درصـد  یـک ویژه تیمارهاي ترکیبـی اوره  به

ملکـرد و  ضـمن افـزایش وزن خوشـه باعـث افـزایش ع      درصد

د در بحـث تولیـد انگـور    توانـ مـی محتواي قنـد میـوه شـد کـه     

نظر قرار گیرد. از طرفـی کـاربرد سـطوح متوسـط     خوري مدتازه

ضمن افزایش ماده خشـک   ،اوره در ترکیب با سطوحباالي آهن

هایثانویه از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود کـه در  و متابولیت

 منظور نیل بـه ارزش بی بههاي جانوردهاتهیه کشمش و فر بحث

اي تاکسـتان گنجانـده   ي تغذیههابرنامهد در توانمیافزوده بیشتر 

  شود.
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Abstract 
Fertilization is one of the most important management principles in modern viticulture, which plays a major role in 
improving of the vine- grower's economy with a direct impact on productivity and the final quality of both fruits and 
raisins. Foliar application is one of the fast and effective methods for meeting plants nutrition requirement, especially in 
the critical stages of growth. In this study the effect of iron chelate (Fe-EDDHA) and urea, each in three levels of 0, 0.5 
and 1% was evaluated in ‘Sultana’ grapevine in a 10-years old vineyard under a factorial desing based on  randomized 
complete block in Bahareh village of Malayer city, west of Iran, in 2016. Trees were sprayed  during three stages, 
including of one week befor flowering and two and five weeks after corolla abscision. The fruit harvesting was done in 
mid-September based on maturity index for measurement of certain qualitative and quantitative characters of fruits. The 
highest fruit set percentage and yield was achieved in 1% urea in combination with 1% Fe and the lowest of these 
indices were observed in control plants. Moreover, urea and iron chelate, and their interaction, significantly (P ≤ 0.01) 
influenced total soluble solid (TSS), titratable acidity, total phenol, anthocyanin and ascorbic acid in ‘Sultana’ 
grapevine fruits. The maximum TSS of berry was obtained with 1% Fe solely or in combination with urea at 0.5% and 
1% concentrations, indicating the key role of Fe in TSS increasing of berry. Flavonoid and total phenol contents were 
higher in the presence of 0.5 and 1% of Fe, compared to other treatments. The highest anthocyanin content was 
achieved with application of 0.5% of Fe. The results showed that while application of urea and iron in 1% 
concentrations are necessary for a greater fruit yield, a higher quality of fruit is brought about with  application of urea 
at a moderate concentration in combination with Fe at the highest examined level. 
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