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 و غلظت عناصر برگ یشیرشد رو يهایژگیبر و یستیز يهامحرك یاثر برخ

 ''شکرپاره''درخت زردآلو رقم 
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  دهیچک

ـ فیو ک يل فصل رشد و نقش مهم آن در رشد، باروردر طو وهیدرختان م هیتغذ تیبا توجه به اهم ـ م تی ـ  وه،ی کـاربرد روز افـزون    نیهمچن

بـر   یسـت یچند محرك ز یپاشاثر محلول یدر پژوهش دار،یپا يکشاورز يهاستمیس يراهبردها نیتراز مهم یکی عنوانبه یستیز يهامحرك

آن، در بهـار   یفیو ک یکمّ يهاشکرپاره با هدف بهبود شاخصو غلظت عناصر برگ درخت زردآلو رقم  یشیرشد رو يهایژگیاز و یبرخ

اي تغذیـه  مـار یبا اعمال هفت ت یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك شیآزما نیشد. ا یبررس زدیدر منطقه ابرکوه از توابع استان  1394

 فورتـه یومیسه و شش در هزار و ه فورتهنولیآم داردینواسیآم باتیو دو در هزار، ترک کی کیومیه دیبا آب)، اس یپاششامل شاهد (محلول

ـ صورت محلـول به یستیز يهاساله بود، انجام گرفت. محركهشتدرخت  کیتکرار که هر تکرار شامل  چهار در هزار در کیو  مین  یپاش

 رشـد  بـر  هـا کـه اثـر محـرك   آمده نشـان داد   دستبه جیماه پس از آن اعمال شد. نتا کیدر دو نوبت، دو هفته بعد از مرحله تمام گل و 

 بـر  آنهـا که اثر  ی). درحالp=003/0بود ( داریمعن میپتاس زانیم جزبه برگ مصرفعناصر پرمصرف و کم زانیو بر م يسال جار يهاشاخه

ـ یم 71/9( يرشد قطر زانیم نی) و کمترمتریسانت 115( یرشد طول زانیم نیشتریرا نشان نداد. ب يداریاختالف معن لیکلروف زانیم ) متـر یل

درصد) برگ بـا   14/0درصد) و فسفر ( 46/2( تروژنین زانیآمد. حداکثر م دستبهدر هزار  سه فورتهنولیبا کاربرد آم يسال جار يهاشاخه

در هزار حاصـل شـد.    دو کیومیه دیاس تأثیر تحت مصرفعناصر کم زانیحداکثر م کهیشد، درحال دهیدر هزار د یک فورتهیومیکاربرد ه

در هـزار و   سـه  فورتـه نولیآم یستیز يهابا محرك یپاشدرخت زردآلو، محلول نهیبه هیو تغذ یشیرشد رو شیمنظور افزابه رسدیم ظرنبه

  باشد. دیتواند مفیماه پس از آن م کیدر هزار در زمان دو هفته بعد از تمام گل و  دو کیومیه دیاس

  

  

 یپاشمحلول دار،یپا يکشاورز ه،یتغذ د،ینواسیآم :يدیکل يهاواژه

  

  
  

  
  گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد ،استادیارو  اریدانشجوي کارشناسی ارشد، دانشترتیب به. 3و  2، 1
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  مقدمه

ـ ) متعلـق بـه ت  Prunus armeniaca L.( یزردآلو با نام علمـ   رهی

ـ ا دی. کل تولتاسرزاسه   2013در سـال   رانیـ محصـول در ا  نی

کشت گـزارش   ریهکتار سطح ز 58726تن در  457308حدود 

مربـا،   صـورت بـه  ،يخور). زردآلو عالوه بر تازه10شده است (

ـ ن يو آشـپز  يپزینیریژله، لواشک و در ش  شـود یمـ  فادهاسـت  زی

و  یفـ یک ،کمّـی  يهـا یژگیکه و یعوامل ترینمهماز  یکی). 11(

ـ تغذ دهـد، یقرار مـ  تأثیررا تحت  وهیدرختان م یاردهب  نـه یبه هی

ــت. تول ــدگانیاس ــه دکنن ــزاب ــور اف ــتول شیمنظ ــوالت  دی محص

کننـد،  استفاده می ییایمیش يدر واحد سطح، از کودها يکشاورز

 ییایمیکوشـ یزیف يهـا یژگـ یکودهـا و  نیاما مصرف دراز مدت ا

گسـترش   خـاك و  يریکرده و با کاهش نفوذپذ بیخاك را تخر

). نـواحی وسـیعی از   30شـود ( باعث کاهش عملکرد مـی  شهیر

 چنین در دهد،می لیتشک آهکی هايخاك را ما کشور هايخاك

باال و آهـک فـراوان) فراهمـی بعضـی از عناصـر       pH( شرایطی

). بـا  30( یابـد یمـ  کـاهش  مصرفمصرف و اغلب عناصر کمپر

 نسـبتاً  ییا کـارا به سرعت و ب اهیگ ازیعناصر مورد ن یپاشمحلول

ـ  ی. هـدف اصـل  ردیـ گیقرار م اهیگ اریدر اخت ییباال  يریکـارگ هب

ـ پا يدر کشـاورز  یسـت یز يهامحرك  شیافـزا  ک،یـ و ارگان داری

 يو کاهش مصـرف کودهـا   يمحصوالت کشاورز یفیو ک کمّی

 تیوضـع  نـه یآم يدهایبـا اسـ   یاشـ پ). محلول1است ( ییایمیش

آن را در  یدفـاع  سـم ینو مکا دهیدرخت را بهبود بخشـ  ياهیتغذ

  ). 7( دهدیم شیتنش افزا طیبرابر شرا

ـ   يدارا بـات یاز جمله ترک کیومیه دیاس حاصـل   یکـربن آل

و جـانوران   اهانیگ ییایمیو ش یکیولوژیب هیشکسته شدن و تجز

را  یمعـدن  يهـا خـاك  شتریب یدرصد مواد آل 75 است و حدوداً

ناصر خـاك و  ع يسازآزاد شیمحرك با افزا نی. ادهدیم لیتشک

 يرشد را باال بـرده و رو  زانیبه عناصر، م اهیگ یدسترس شیافزا

 یو همکاران با بررس ی). فتح29اثرگذار است ( زین اهیعملکرد گ

زردآلـو   يرو کیـ ومیه دیاس یپاشو محلول یخاک يمارهایاثر ت

هــر  يرو یپاشــمحلــول يمارهــاینشــان دادنــد ت Caninoرقــم 

 شیو افـزا  یشیبود رشد رودرخت در طول فصل رشد سبب به

 وهیم عیسر نموورشد. در دوره دش وهیم تیفیعملکرد و ک شتریب

ـ  ییجذب مـواد غـذا   يکه رقابت برا و  یشـ یزا يهـا انـدام  نیب

جـذب مـواد    جـه یو در نت کاهـد یمـ  هاشهیر تیاز فعال ها،شهیر

 شـود یرقابت کـم مـ   نیا ،یپاشبا محلول ابد؛ییکاهش م ییغذا

درختـان هلـو    يرو کیـ ومیه دیاس یو برگ یاک). کاربرد خ11(

بـرگ و غلظـت    لیـ کلروف زانیـ عملکرد، م يرو را یاثرات مثبت

 کی). تحر1داشته است ( میفسفر و پتاس تروژن،ین یعناصر معدن

و  میکلسـ  وم،یـ زیبـور، من  م،یپتاسـ  عناصر تجمع و هارشد شاخه

ـ ن تـون یدر ز بیترک نیا یدر اثر کاربرد برگ زیآهن ن ه مشـاهد  زی

  ).   18شد (

 تأثیرو  هاونیتحرك  شیضمن افزا یکیومیانگور مواد ه در

سبب بهبود جذب عناصـر آهـن    اه،یگ سمیو متابول يولوژیزیبر ف

ـ  ي). عـامر 22( شـوند یو فسفر م ـ ن فـر یو تهران ـ ب زی نـد  کرد انی

سـبب   کیـ ومیه دیرقم کاماروزا با اسـ  یفرنگتوت یپاشمحلول

  ).3است ( دهبرگ ش و فسفر تروژنین زانیم شیافزا

 یسـت یز يهـا محـرك  فورتـه یومیو ه فورتهنولیآم باتیترک

آزاد و الیگوپپتیـدهاي زیسـتی بـا     دیاسـ  نـو یآم 19مایع، حـاوي  

متابولیسـم   کننده کننده و تنظیم قابلیت جذب سریع برگی، فعال

و  ياگیاهی و مناسب بـراي تمـام محصـوالت زراعـی، گلخانـه     

 یسـت یز ریـ و غ یسـت یهـاي ز بروز تـنش ویژه به هنگام باغی، به

و  فورتــهنــولیآم یســتیز يهــا). اســتفاده از محــرك4( هســتند

 یو عناصـر اصـل   يضرور نهیآم يدهایاس يکه دارا فورتهیومیه

و  یاست، مصرف خاک مؤثر اهیرشد گ کیهستند در تحر یمعدن

در غلظـت عناصـر    يداریمعن رییدرختان هلو تغ يرو آنها یبرگ

  ).1( کندیم جادیبه شاهد ا بتنس میفر و پتاسفس تروژن،ین

 مصـرف از عناصـر کـم   یهمراه برخـ به فورتهنولیمصرف آم

و  تـروژن یغلظـت ن  شیسبب افزا وودیدرختان آلو رقم هال يرو

 افتیکه غلظت فسفر کاهش  یحال در است شده هابرگ میپتاس

و حفـظ عملکـرد    ياسمز میدر تنظ دهاینواسیو آم نی). پرول16(

تـا   8کـه مصـرف    يانقش دارند به گونه یخشک طیار در شراان

رشـد   شیهر درخت سبب افـزا  يبرا نهیآم يدهایگرم از اس 16

نشان داد که طول سـاقه،   جینتا نیشد. همچن یدهوهیو م یشیرو
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قابـل   شیعملکرد هـر درخـت افـزا    زانیو م وهیم لیدرصد تشک

 يهـا ). مطالعات نشـان داد کـه محـرك   20داشته است ( یتوجه

 لیفتوسنتز، تشـک  ،تنفس لیاز قب یکیمتابول يهافرایندبر  یستیز

هماهنگ با عناصر  گذارند،یم تأثیر یونیو جذب  دیاس کینوکلئ

و  اهیـ گ سـم یمتابول شیو باعـث افـزا   کننـد یعمل مـ  اهیگ ییغذا

ـ نهادرو  شوندمیبرگ  لیکلروف شیافزا نیهمچن  یکنـواخت ی تی

  ).15( دشونیرا سبب م اهیدر استقرار گ

ــا ــه گــزارش ب ــا نقــش  توجــه ب ــاط ب هــاي موجــود در ارتب

 وهیـ درختـان م  نهیبه هیدر تغذ دهایاس نویزیستی و آم يهامحرك

محصــوالت  ییو جــذب عناصــر غــذا یشــیرشــد رو زانیــو م

رشد  ه،ی) هدف از انجام پژوهش حاضر، بهبود تغذ20مختلف (

بـا   "شـکرپاره "درختان زردآلو رقم  یفیو ک کمّی يهاو شاخص

و  فورتـه یومیـ ه ک،یـ ومیه دیاسـ  یستیز يهااز محرك دهاستفا

   .استفورته  نولیآم

  

  هامواد و روش

بـر   یسـت یز يهـا محرك یاثر برخ یمنظور بررسپژوهش به نیا

و غلظت عناصر برگ زردآلـو   یشیرشد رو يهایژگیاز و یبرخ

سـاله در  هشـت  يوندیدرختان پ يباغ، رو کیرقم شکرپاره در 

 1394در بهار  زدیشهرستان ابرکوه از توابع استان  يزبخش مرک

مختصـات   Google mapافـزار  به اجرا درآمد. با استفاده از نـرم 

ـ ممنطقه به ییایجغراف  30و  یشـرق  قـه یدق 38درجـه و   52 زانی

متر ارتفـاع از سـطح    1550 نیو همچن یشمال قهیدق 46درجه و 

گـرم و خشـک    میاقلـ  يمنطقـه دارا  نیا نیثبت شد، همچن ایدر

موجود  ییو عناصر غذا اتیاطالع از خصوص براي. است یابانیب

 60تـا   30و  30از دو عمق صفر تـا   يبردارنمونه ،در خاك باغ

خـاك و آب   قـات یتحق مرکـز  بـه  هـا انجام و نمونه يمتریسانت

 دوبـا توجـه بـه مسـاحت      ياربـرد منظـور نمونـه  . بـه شدمنتقل 

از اول، وسط، آخر و چپ  یاندرخت یتصادف طوربهباغ  يهکتار

کـه   ییجـا  انـداز هیو در محل سـا  ندو راست قطعه انتخاب شد

و در عمـق   شـد پـنج چالـه حفـر     ،وجود دارند یفرع يهاشهیر

 1انجام گرفت. مشخصات آن در جدول  يبردارمورد نظر نمونه

  قابل مشاهده است.

سـاله،  هشـت پژوهش درختان زردآلو رقم شـکرپاره   نیا در

تلـخ   يزردآلو هیبا پا یبه فرم جام کنواختیهرس شده سالم و 

بـوده و   کسـان ی ينگهـدار  طیانتخاب شد. درختان از نظر شـرا 

 شی. در طول آزماشوندیم ياریبا دور ثابت آب یت غرقابرصوبه

 نجـام همه درختـان ا  يبرا کسانی صورتبهداشت  اتیعمل هیکل

بـه همـه    یپاشقبل از انجام محلول زین نیکوستریگرفت. کود س

کامـل   يهـا در قالـب طـرح بلـوك    شیآزمـا  درختان داده شـد. 

 یپاشاي شامل شاهد (محلولتغذیه ماریت هفتبا اعمال  یتصادف

و  سـه  فورتـه نـول یدر هـزار، آم  دوو  یک کیومیه دیبا آب)، اس

تکـرار   چهـار در هزار در  1و  5/0 فورتهیومیدر هزار و ه شش

 عیبـه فـرم مـا    ومکسیـ ده، همورد استفا کیومیه دی. اسشداجرا 

کـه بـر اسـاس اطالعـات      کـا یآمر JH Biotechساخت شـرکت  

درصـد   15درصد هیومیک اسید +  80مندرج روي بسته حاوي 

دار دینواسیآم باتیدرصد پتاسیم بوده است. ترک 5فولیک اسید و 

ـ ن فورتهیومیو ه فورتهنولیآم محلـول و بـه فـرم     صـورت بـه  زی

  ).2(جدول  شد هیته وپارسناگریآن از شرکت ا يتجار

در دو مرحله، دو هفته بعد از مرحله تمام گـل   یپاشمحلول

ــرورد 27( ــ) و 1394 نیف ــد از آن ( کی ــاه بع  بهشــتیارد 27م

د بـا  شـو ) به نحوي که شاخساره کامل و یکنواخت خیس 1394

 شیافـزا  يصـورت گرفـت. بـرا    يپاش موتوراستفاده از محلول

ضـمن افـزودن سـه قطـره      ،یسـت یز يهـا راندمان جذب محرك

و  عیمـا  يهـا کننده کودکننده و پخشسیان (سورفکتانت، خیمو

) بـه  نیکرمان زمـ  ییایمیش عیصنا دیتول ،آنهادهنده دوام شیافزا

خنـک و   يبـه هنگـام عصـر و در هـوا     یپاشها، محلولمحلول

بـراي جـذب بهتـر     یپاشـ انجام شد. بعد از اتمام محلـول  میمال

  انجام گرفت. ريایمواد، بالفاصله آب

ــس ــتکم پ ــرداد یشــیدوره رشــد رو لی ــاه، درخــت در م م

از  یتصـادف  طـور بـه  يمشابه رشد کرده در سال جار يهاشاخه

متـر و قطـر    لهیوسـ هانتخاب و طول آن ب ییایچهار جهت جغراف

ـ ب آنهـا  نیانگیـ و م يریگاندازه یتالیجید سیتوسط کول شـد.   انی

ــه ــنجش کلروف ب ــور س ــمنظ ــن لی ــرم نم  زی ــک گ ــر ا ی ــه ت  زون
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قـرار داده و   ینیو در هاون چ هی) ته1393برگ بالغ (یکم مرداد 

طور کامـل لـه و حجـم    استون، بافت به يسپس با افزودن مقدار

رسـانده شـد. محلـول حاصـل بـا       تـر یلیلـ یم 10آن با استون به 

، ROTOFIX- 32(مـدل   وژیفیسانتر قهیدور بر دق 4800سرعت 

. قرائـت  شدبررسی  ییو بخش رو ساخت شرکت هتیش آلمان)

ــدل توســط دســتگاه اســپکتروفتومتر  ، JENWY- 6320- D(م

شـده بـود،    میدرصد تنظ 80با استون  که قبالً ساخت انگلستان)

نانومتر انجام گرفـت و از روابـط    645و  663 يهادر طول موج

 گـرم یلیم و کل بر حسب a ،b لیمحاسبه مقدار کلروف يبرا ریز

  ).5در هر گرم وزن تر برگ استفاده شد (

 )گرم بر گرم بافت برگ(میلی aکلروفیل  ₌              )       1(

1000 V / W ×× ])645 D × 69/2 ( - )663D  × 7/12([  

 

 )گرم بر گرم بافت برگ(میلی bکلروفیل  ₌ (2)                      

1000 V / W ×× )]663D × 93/4 (- )645 D × 9/22([ 
 

 )گرم بر گرم بافت برگکلروفیل کل (میلی ₌ (3)                 

1000 V / W ×× )]663D ×02/8 ) + (645 D × 2/20 ([ 
 

 ییحجم نهـا  V ژه،یجذب طول موج و انگریب Dروابط فوق،  در

وزن تـر (گـرم) بافـت بـرگ مـورد       زین Wدر استون و  لیکلروف

  استفاده است.

بر  یپاشمحلول يهاماریاثر ت يریگش و اندازهمنظور سنجبه

مـاه،  ریت مهیعناصر، پس از برداشت میوه در ن یجذب برخ زانیم

) و بـا آب  6شـده (  يآوربرگ همراه با دمبرگ جمـع  يهانمونه

 65 يو آب مقطر شسته شد و سپس درون آون بـا دمـا   یمعمول

 بایسـپس آسـ   فت،ساعت قرار گر 48مدت به گرادیدرجه سانت

ـ ته از پس هاموجود در نمونه تروژنید. غلظت نش عصـاره از   هی

تــر بــا اســتفاده از دســتگاه کجلــدال تمــام  يریروش خاکســترگ

غلظـت   و يریـ گاتوماتیک (مدل گرهارد ساخت آلمـان) انـدازه  

 يریعصـاره از روش خاکسـترگ   هیپس از ته ییعناصر غذا ریسا

و . فسـفر موجـود در عصـاره بـا روش فسـف     شـد  نیـی خشک تع

، Corning-410فتـومتر (مـدل  میبا دسـتگاه فلـ   میوانادات و پتاس

). عناصـر آهـن، منگنـز،    9شدند ( يریگساخت انگلستان) اندازه

 یو مس موجود در عصاره با استفاده از دستگاه جذب اتمـ  يرو

ـ ). تجز9شـدند. (  يریـ گ) انـدازه 400-نی(مدل پـرک   لیـ تحلوهی

  يارآمــــافـــزار  آمــــده بـــا نـــرم   دســـت بـــه  يهـــا داده

SAS  بـا آزمـون    زیـ ها ننیانگیم سهی) و مقا2/9(نسخهLSD  در

  سطح احتمال پنج درصد انجام گرفت.

  

  و بحث جینتا

  يطول و قطر شاخه سال جار

 يرو یسـت یز يهـا نشان داد که اثر محـرك  انسیوار هیتجز جینتا

 پـنج درصـد   در سطح يسال جار يهاشاخه يو قطر یرشد طول

ـ ). 3بود (جدول  داریمعن نشـان داد طـول و قطـر     جینتـا  نیهمچن

ــاخه ــاش ــار يه ــال ج ــت  يس ــأثیرتح ــترک ت ــید بی  دارآمینواس

که  ياهدر هزار قرار گرفته است. به گون سهبا غلظت  فورتهنولیآم

 )متـر یلـ یم 71/9قطـر (  نی) و کمترمتریسانت 115طول ( نیشتریب

 بیترک نیغلظت ا شیمشاهده شد. با افزا ماریت نیا در هاشاخه

 100 بـه  هـا طول شاخه نیانگیدر هزار م ششدر هزار به  سهاز 

. در ابدییم شیافزا متریلیم 5/10 به آنهاکاهش و قطر  متریسانت

ـ   یبا شاهد م سهیمقا نـدارد و   يداریزان طول شـاخه تفـاوت معن

 شـود ی) در شاهد مشاهده ممتریلیم 44/12قطر ( زانیم نیشتریب

درختان انـار تحـت    يرو هااسیدآمینواثر  یدر بررس .)4(جدول 

رشـد   شیسبب افزا دهاینواسینشان داده شد که آم یتنش خشک

و تعـداد بـرگ در هرسـاقه     يسال جار يهاطول شاخه ،یشیرو

ـ ن ). فاتن و همکـاران 20( شوندیم ـ ب زی  هاآمینواسـید کردنـد   انی

مثل طول برگ تعداد شاخه و طول شـاخه   یشیرو يهاشاخص

 يپارامترهـا  شیافزا. اندقرار داده تأثیر اسکواش تحت اهیرا در گ

آن  يایو مزا یپاشاستفاده از روش محلول لیدلممکن به یشیرو

و مجزا بودن از  شیازهایبه ن اهیو کارامد گ عیاز جمله پاسخ سر

در همـه   يو ضـرور  یجز اصل دهاینواسیباشد. آم یخاک طیشرا

در  هـا، نیپـروتئ  سـنتز  در آنهـا  نقش برعالوه که هستند هاسلول

ـ ن هیو ثانو هیاول یکیمتابول يهافرایند ـ . اکننـد یشـرکت مـ   زی  نی

 زاتـنش  طیو پاسـخ بـه شـرا    اهیاغلب مربوط به رشد گ هافرایند

ــتند ــهســ ــام ه. بــ ــال گلوتــ ــوان مثــ ــات،  ن،یعنــ گلوتامــ
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 و کل برگ درخت زردآلو a، bهاي زیستی بر طول و قطر شاخه سال جاري و میزان کلروفیل نتایج تجزیه واریانس اثر محرك .3جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  کلروفیل کل bکلروفیل  aکلروفیل   قطر شاخه  شاخه طول

  481ns ns34/5  ns01/0  ns06/0  ns12/0  3  بلوك

  ns01/0  0/08ns ns05/0  31/5* *597  6  تیمار

  11/0  15/0  009/0  95/1  226  24  خطا

  9/50  9/39  0/23  4/12  8/14    ضریب تغییرات

ns دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنیبه **و  *دار، عدم معنی  
  

ـ منبـع ذخ  کیـ و آسـپاراتات   نیآسپاراژ  يهـا و انتقـال فـرم   رهی

برقرار کننده توازن در نسبت کـربن   نیو همچن تروژنیمختلف ن

  هستند. تروژنیبه ن

 يرو فورتـه نـول یاثر محرك آم یبا بررس و همکاران اینفروتن

ـ ب يو غلظت اسـانس رزمـار   یشیرو اتیخصوص نـد کـه   کرد انی

 زانیمبه ورتهفنولیآم ماریتعداد شاخه و ارتفاع شاخه در ت نیباالتر

ـ دلبـه  هاآمینواسیدآمد. اثر مثبت  دستبهدر هکتار  تریل 5/1 اثـر   لی

 هاآمینواسـید . اسـت  هـا رشـد سـلول   يرو آنهـا  یکننـدگ کیتحر

 مـار یهسـتند. ت  دراتیـ در دوره فقـدان کربوه  ينرژعنوان منبع ابه

 فورتـه، یومیـ و ه میدار کادوسـت آمینواسـید  باتیدرختان انار با ترک

ـ  ماریخصوص در تهب توانسـتند موجـب بهبـود رشـد      یبا تنش آب

ـ تول شیسـبز درخـت، ارتفـاع شـاخه و افـزا      تیوضع ،یشیرو  دی

 یســت یزمصــرف محــرك    نی). همچنــ 23شــوند (  محصــول

در  يسـال جـار   يهـا شاخه یرشد طول فورتهیومیر هداآمینواسید

ـ   شیرا افـزا  بیدرختان س ـ ا یدادنـد ول  ياز نظـر آمـار   زانیـ م نی

بـه   تواندیبر رشد م دهاینواسیآم یکنندگمی. اثر تنظستین داریمعن

ـ ن نیبـرل یهورمـون ج  وسـنتز یب يرو آنهـا اثـر   جهت باشـد کـه    زی

  ).25اثر بگذارند ( زیرشد ن يرو توانندیم

  

  برگ لیروفکل

 لیـ کلروف زانیبر م یستیز يهانشان داد که مصرف محرك جینتا

 نیـ مختلـف ا  يهـا و غلظت )۳(جدول  ندارد يداریبرگ اثر معن

جـدول  اثرگذار بودند ( لیکلروف يرو یمشابه زانیمبه هامحرك

ــا بررســ و همکــاران یپالشــ). 4 ــر کودهــا یب و  ییایمیشــ ياث

صـفات   يدر هـزار رو  3و  5/1 فورتهیومیه یستیز يهامحرك

 یسـت یز يهـا نشان دادنـد اثـر محـرك    یفرنگتوت یفیو ک کمّی

 پـنج درصـد   کـل در سـطح   لیـ و کلروف a لیـ کلروف زانیم يرو

 زانیــماننــد م یصــفات يکــه رو یدرحــالاســت شــده  داریمعنــ

راهــب و  نیهمچنــ ســت،ین داریمعنــ b لیــو کلروف دیــکارتنوئ

 بـات یکبا اسـتفاده از تر  یکاهش تنش خشک یدر بررس همکاران

ـ نشان دادند کـه ا  جیپ ینارنگ يرو فورتهنولیدار آمآمینواسید  نی

 یکرده ول جادیا يداریتفاوت معن a لیکلروف زانیم يرو بیترک

بـوده اسـت. احتمـال     داریفاقد تفاوت معن b لیکلروف زانیدر م

ـ تول يبـرا  طیشرا گریکه د یهنگام رودیم در حـد   لیـ کلروف دی

 زانیـ م شیدر افـزا  یتفاوت اندک گرید يمارهایباشد، ت یمتناسب

ـ     نیـ د اما انداشته باش لیکلروف نرسـد.   يداریاثـر بـه سـطح معن

در مقابله با  اهیگ یآل باتیاز جمله ترک نیبتائ نیسیو گال نیپرول

از  توانــدیمــ نیبتــائ نیســیتــنش، گال طی. در شــرااســتتــنش 

و  هـا نیپروتئ ،يتزفتوسن يهامیشامل آنز يفتوسنتز يهاتیفعال

در  یالکترونـــ انیـــو جر يدیـــالکوئیت يدر غشـــاها دهایـــپیل

  ). 30محافظت کند ( هاستمیفتوس

 جهینت نیخود به ا هايپژوهشدر  زیو همکاران ن زادهحسن

کـار رفتـه در   بـه  فورتـه نـول یکه غلظت محرك آم یزمان دندیرس

 شیافـزا  تـر یدر ل تریلیلیم چهاراز صفر به  يکشت انار رقم نادر

 . عبـدالرزاق وهمکـاران  ابـد ییکاهش م لیشاخص کلروف ،افتی

ــزا ــم شیاف ــکلروف زانی ــان    a ،b لی ــرگ درخت ــل را در ب و ک
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 و کل برگ درخت زردآلو a ،bهاي زیستی بر طول و قطر شاخه سال جاري و میزان کلروفیل مقایسه میانگین اثر محرك. 4جدول 

  تیمار
  طول شاخه

)cm(  

  قطر شاخه

)mm(  

  aوفیل کلر

)mg/g(  

 bکلروفیل 

)mg/g(  

  کلروفیل کل

)mg/g(  

  ab111 a6/12  a39/0  a40/0  a79/0  شاهد

  bc9/88  abc9/10  abc33/0  a45/0  a58/0  اسید هیومیک یک در هزار

  ab106 ab2/12  ab42/0  a13/0  a56/0  اسید هیومیک دو در هزار

  a115 c71/9  ab44/0  a23/0  a67/0  فورته سه در هزارآمینول

  abc5/97  bc3/10  a52/0  a20/0  a74/0  فورته شش در هزارآمینول

  c4/82  bc4/10  ab42/0  a41/0  a83/0  فورته نیم در هزارهیومی

  ab109 ab4/12  ab42/0  a11/0  a54/0  فورته یک در هزارهیومی

  .دار نداردمعنیاختالف  LSDهاي مربوط به هر عامل داراي حرف مشترك در آزمون پنج درصد در هر ستون میانگین

  

 ،یو برگـ  یبـه دو روش خـاک   هاآمینواسـید شـده بـا    ماریت يهلو

ـ ب اهیـ در دسـترس گ  آمینواسـید باال بودن سطح  لیدلبه کردنـد.   انی

ـ از قب یکیمتـابول  يهافراینـد بـر   یسـت یز يهامحرك فتوسـنتز،   لی

 نیـ گذار هسـتند. ا اثر یونیو جذب  کینوکلئ دیاس لیتنفس، تشک

ـ . گلوتامکنندیعمل م اهیگ ییغذا عناصر اب هماهنگ هامحرك  کی

ــاز متابول نیســیو گال دیاســ ــثانو يهــاتی ــددر  هی  لیتشــک فراین

 شیبـه افـزا   دهایاسنویآم نیاست. ا لیسبز و سنتز کلروف يهابافت

 يکمک کرده و منجر به درجـه بـاالتر   اهانیدر گ لیغلظت کلروف

در  لیـ کلروف شیابـا افـز   نیسـ یگال دیاسنوی. آمشودیاز فتوسنتز م

 وهیـ در درختـان م  C/Nفتوسـنتز و نسـبت    فراینـد  شیو افزا اهیگ

  ).  2( شودیمحصول م تیو کم تیفیموجب بهبود ک

  

  عناصر برگ غلظت

کـه اثـر محـرك     کنـد یمـ  انیـ هـا ب بـرگ  هیحاصل از تجز جینتا

 و فسـفر در سـطح   تـروژن ین زانیـ در هزار بر م یک فورتهیومیه

اثـر   میپتاسـ  زانیـ م يکـه رو  یالاست درحـ  داریمعن یک درصد

در  دو کیـ ومیه دی. اثـر اسـ  )5(جـدول   نداشته است يداریمعن

 نییدار است و غلظـت پـا  یمعن مصرفهزار بر مقدار عناصر کم

  ). 6عناصر دارد (جدول  نیا زانیم يرو يآن اثر کمتر

 یدر محصـوالت بـاغ   ییعناصـر غـذا   یمقـدار کـاف   حضور

رشـد   زانیو م وهیم تیفیر بروز کعناصر د نیکه ا یخاطر نقشبه

 زانیـ م شیاست. افـزا  تیحائز اهم اریدرخت دارند؛ بس یشیرو

ـ ن هاشاخه یرشد طول زانیم شیسبب افزا تروژنین . شـود یمـ  زی

 نیهمچنـ  شوند،یبرگ جذب م يهاروزنه قیاز طر هاآمینواسید

ن بـا خـاك   کـرد و مخلوط  یمصرف خاک قیاز طر باتیترک نیا

جانـداران خـاك    زیر شیار گرفته و منجر به افزامورد استفاده قر

 کننـد یمـ  عیرا تسـر  ییجذب عناصـر غـذا   جهینتو در شوندیم

در  یاساس شنق دهایاسنویکه آم کندیم انیب ). سانچز سانچز30(

 یو برگـ  ی. مصـرف خـاک  کنندیم يباز ییباال بردن عناصر غذا

ت عناصر در غلظ يداریمعن رییدرختان هلو تغ يرو هاآمینواسید

). 1کـرده اسـت (   جادینسبت به شاهد ا میفسفر و پتاس تروژن،ین

غلظت  شیدرختان آلو سبب افزا يرو فورتهنولیآم یکاربرد برگ

کـه غلظـت فسـفر     یدرحال است شده هابرگ میو پتاس تروژنین

). مواد هیـومیکی باعـث افـزایش جـذب     16است ( افتهیکاهش 

 افـزایش  متعـددي  العـات مط. شـوند عناصر غذایی در گیاهان می

 غـذایی  عناصـر  جـذب  در افـزایش  همـراه به را گیاهان در رشد

 اسـید  دهـد نشان مـی  هایبررس). 8( اندداده نشان گیاهان توسط

صـورت  به اندتوترکیب پلیمري طبیعی می کی عنوانبه هیومیک

و سیتوکینین) و یـا   نیهورمون (اکسعنوان ترکیب شبهمستقیم به

ـ از طر ییجـذب عناصـر غـذا    شیطریق افـزا مستقیم از  غیر  قی

غشـا   يریپـذ و حفظ نفوذ یکنندگایو اح یکنندگکالت تیخاص

 يهـا سـنتز حامـل   شیموجب افـزا  یکیومیاثرگذار باشد. مواد ه

). همچنـین  27 و 24( شـوند یجذب م شیو افزا یونی ینیپروتئ

ــتر         ــد بیش ــا تولی ــید ب ــک اس ــه هیومی ــت ک ــده اس ــت ش ثاب



  ۱۳۹۸ پاييز/ سوم / شماره  نهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

160  

  هاي زیستی بر میزان عناصر برگ درخت زردآلوه واریانس اثر محركنتایج تجزی .5جدول 

      میانگین مربعات        

  روي  منگنز  مس  آهن  پتاسیم  فسفر  نیتروژن  درجه آزادي  منابع تغییرات

  3  بلوك
ns003/0  ns001/0  ns001/0  ns1/17  ns34/0  ns61/1  ns7/10  

  6  تیمار
**27/0  **001/0  ns004/0  **3133  **5/27  **1045  **549  

  96/6  26/9  15/0  30/9  00/0  00/0  002/0  24  خطا

  41/6  55/4  06/3  78/2  74/1  84/4  04/2    ضریب تغییرات

ns دار در سطح احتمال پنج و یک درصدترتیب معنیبه **و  *دار، عدم معنی  

  

  هاي زیستی بر میزان عناصر برگ درخت زردآلومقایسه میانگین اثر محرك .6جدول 

  روي  منگنز  مس  آهن    پتاسیم  فسفر  وژننیتر  تیمار

  (%)   )mg/g( 

 e78/1 c10/0  a60/1   g8/74  e36/8  e1/34  d9/21  شاهد

 d90/1  b13/0  a68/1   138b b3/14  b1/76  b4/42  اسید هیومیک یک در هزار

 c20/2  b13/0  a70/1   152a a3/16  a7/85  a2/56  اسید هیومیک دو در هزار

 de80/1  b14/0  a70/1   105d c7/12  c9/68  b8/44  فورته سه در هزارآمینول

 c24/2  b14/0  a60/1   114c b6/14  b3/74  a4/52  فورته شش در هزارآمینول

 b31/2  a16/0  a66/1   f5/86  d9/10  d6/62  c2/33  فورته نیم در هزارهیومی

 a44/2  a16/0  a70/1   e3/94  c7/12  cd9/66  c7/36  فورته یک در هزارهیومی

  دار ندارند.اختالف معنی LSDهاي مربوط به هر عامل داراي حرف مشترك در آزمون پنج درصد میانگیندر هر ستون 

  

اسیدهاي نوکلئیک و اسیدهاي آمینه، تکثیر سلولی را در کـل  

دهـد و بـا افـزایش    ها افزایش میخصوص در ریشههگیاه و ب

هاي ریشه به جـذب بهتـر مـواد غـذایی و     نفوذپذیري سلول

 دیاسـ  یبرگـ  برد). کـار 19( کنـد یشتر گیاه کمک متوسعه بی

کـرده و سـبب    کیـ تحر تـون یز در را هارشد شاخه کیومیه

آن شـد   يهـا بور، مس و آهن در برگ م،یتجمع عناصر پتاس

 اهـان یگ یسـلول  وارهیـ د يبا اثر رو کیومیه دی). اس18 و 4(

 یینفوذ عناصر غذا لیو تسه وارهید يرینفوذپذ شیسبب افزا

 اهیـ مـورد نظـر گ   ییعناصر غـذا  شتریب نیمأو ت اهیبه داخل گ

 يرو یکننـدگ اثـر کـالت   يدارا هاآمینواسـید ). 30( شـود یم

با عناصر استفاده شوند جـذب و انتقـال    یعناصر هستند. وقت

 تیخاطر خاصـ اثر به نی. اشودیراحت م اهیعناصر در گ نیا

- Lاسـت.   یسـلول  يغشـا  يریپـذ و اثر نفـوذ  یدگنکنکالت

در  مـؤثر عامـل   کیـ عنوان به دیاس کیگلوتام- Lو  نیسیگال

ــدگکــالت ــدشــناخته شــده یکنن ــال  يرو عنصــر. ان در اعم

 یاهیگ يهادر سلول يرو میتنظ لیمختلف از قب ییایمیوشیب

 کیاسـت  ندولیسنتز ا مادهشی(که پ پتوفانیو تر RNAو سنتز 

عنصـر   نیساقه است) دخالت دارد. ا یعامل رشد طول د،یاس

ــزآ یجــز اصــل ــاکتور چنــد هــامین ــز نیو کوف  لیــم از قبیآن

و  دازیپروکســ داز،یاکســ دروزناژیــهيد دراز،یــهانکیــکربون

 تروژن،ین سمیمتابول میرا در تنظ یبوده و نقش مهم دازیپراکس

ـ نوکلئ يهادیاس ن،یفتوسنتز و سنتز اکس ،یسلول میتقس و  کی

  ).14( کندیم يباز اهانیدر گ نیپروتئ
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  گیرينتیجه

از  یعنـوان شاخصـ  بـه  يشـاخه سـال جـار    یشد طولر زانیم

در تعـادل بـا    یو هورمـون  ییقدرت رشد و تعادل عناصر غذا

توقف رشد  نیسنگ یبارده طیخصوص در شراهست، بهاهویم

 یبر بارده یسوئ اثر است ممکن هارشد شاخه دیکاهش شد ای

 يداریپا ياغلب اثرات ثانو ادیز یداشته باشد. بارده عدبسال 

بعـد از   یشـ یو در اغلب موارد رشد رو گذاردیرخت مد يرو

. به هر حال حفظ قدرت رشـد  شودیمحدود م نیسنگ یبارده

الزم  يمـواد فتوسـنتز   نیمأتـ  يبرا یکاف برگ سطح و هاشاخه

باغدار اسـت. بـر    فیاز اهم وظا هاوهینمو جوانه گل و م يبرا

ــا  ــاس نت ــل از ا جیاس ــحاص ــاربرد ترک  نی ــژوهش، ک ــاتیپ  ب

قـرار دادن رشـد    تـأثیر با تحت  یکیومیدار و مواد هدیاسنویآم

 يهـا نـه یکاهش هز ،ییجذب عناصر غذا شیافزا اه،یگ یشیرو

ــپا يتحقــق اهــداف کشــاورز يو در راســتا يکشــاورز  دار،ی

 اهیمناسب گ هیو تغذ یشیرشد رو تیتقو يبرا يعنوان ابزاربه

 رسدیم نظربهش، یآزما نیحاصل از ا جیند. با توجه به نتاهست

 فورتهنولیآم بیترک ژهیوهدار بدینواسیآم باتیترک یپاشمحلول

در هـزار   دوبـا غلظـت    کیومیه دیاس در هزار و سهبا غلظت 

 ازیمورد ن ییعناصر غذا نیمأو ت یشیرشد رو شیمنظور افزابه

      باشد. دیمف اه،یگ
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Abstract 

Nutrition of fruit trees during the growing season plays an important role in growth, fruitfulness and fruit quality. Given 
the increasing application of bio-stimulators as one of the most important approaches towards sustainable agriculture, 
some bio-stimulators were applied to elucidate their effects on vegetative characteristics and leaf mineral content of 
apricot trees cv. “Shekarpareh” in the spring of 2015 in Abarkuh, Yazd, Iran. The experiment was conducted based on a 
randomized complete blocks design with four replications on 8-years-old trees. Seven treatments of foliar applications, 
included control (spraying with water), Humic acid (0.1 or 0.2% v/v); Humiforte™ (0.05 or 0.1% v/v) and Aminol forte 
(0.3 or 0.6% v/v) that were applied twice including two weeks after full bloom and a month after the first spray. The 
results showed that bio-stimulators significantly affected current season’s growth (branches length and diameter), leaves 
macro and micronutrients contents, except for potassium (P=0.003), while there was no significant effect on chlorophyll 
content. The highest branch length (115 cm) and the lowest branch diameter (9.71 cm) were obtained by the application 
of Aminol forte 0.3% v/v. The highest leaves content of N (2.46%) and P (0.14%) were achieved by applying 
Humiforte 0.1%, while the highest content of leaves micronutrients were observed following the application of Humic 
acid at 0.2% v/v. It appears that applying Aminol forte 0.3% and Humic acid 0.2% at two weeks after full bloom and 
one month following the first application could promote vegetative growth and mineral content of apricot trees. 
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