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پژوهشهای میوهکاری
مقاله پژوهشی

تأثیر تغذیه نیتروژن و آهن بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی سیب رقم گرانی اسمیت
صفورا دهقانیپوده ،*1محمدعلی عسکریسرچشمه ،2علیرضا طالیی 3و مصباح باباالر

3

(تاریخ دریافت -1318/3/31 :تاریخ پذیرش)1318/4/33 :
چکیده
این تحقیق با هدف تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و آهن بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه سیب رقم گرانیاسمیت به
صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوكهای کامل تصادفی در سال  1314انجام شد .فاکتور اول ،نیتروژن از منبع نیترات
آمونیوم در سه سطح صفر 144 ،و  388گرم به ازای هر درخت و فاکتور دوم ،آهن از منبع  Fe-EDDHAدر سه سطح صفر،
 1011و  3111میلیگرم به ازای هر درخت به صورت کاربرد خاکی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که شاخص
سبزینگی و کارایی عملکرد توسط کاربرد نیتروژن افزایش یافت .بیشترین میزان شاخص سبزینگی ( )08/77و کارایی عملکرد
( 1/881کیلوگرم بر مترمربع) در سطح  388گرم نیترات آمونیوم مشاهده شد .کالت آهن موجب افزایش  pHعصاره میوه،
غلظت آهن میوه و کاهش غلظت پتاسیم برگ شد .همبستگی مثبت و معنیداری بین آنتیاکسیدان کل و آهن برگ
( ،)r=1/84شاخص* aو آهن برگ ( ،)r=1/88پتاسیم برگ و نیتروژن برگ ( ،)r=1/81پتاسیم میوه و نیتروژن میوه (،)r =1/74
نیتروژن برگ و نیتروژن میوه ( )r=1/88مشاهده شد .در مجموع نیترات آمونیوم در سطح  388گرم ،تأثیر بیشتری در بهبود
خصوصیات ذکر شده داشت و تغذیه آهن تأثیر چندانی نداشت و به نظر میرسد به مقادیر باالتری به منظور تأثیرگذاری بهتر،
مورد نیاز باشد.
کلمات کلیدی :کالت آهن ،کیفیت میوه ،گرانی اسمیت ،نیترات آمونیوم

 -1دانشآموخته دکتری علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج.
 - 3دانشیار گروه علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج.
 - 3استاد گروه علوم باغبانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج.
٭ پست الکترونیکdehghanipoodeh@ut.ac.ir :

13

دهقانیپوده و همکاران :تأثیر تغذیه نیتروژن و آهن بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی سیب رقم گرانیاسمیت

سیب با نام علمی  Malus× domestica Borkh.از خانوادة
رزاسه بوده و یکی از مهمترین میوههای مهم مناطق
سردسیری و معتدله است (جنیک 1و همکاران )1118 ،که
هر ساله سهم عمدهای از صادرات کشور را به خود
اختصاص داده است .بر اساس آخرین آمار سازمان خواربار
و کشاورزی ملل متحد( 3فائو) تولید سیب در جهان در
سال  3117حدود  83میلیون تن تخمین زده شده است و
ایران با تولید بیش از دو میلیون تن مقام ششم دنیا را به
خود اختصاص داده است (فائو .)3117 ،سیب گرانی
اسمیت یکی از مهمترین ارقام تجاری است که در بیشتر
نقاط جهان کشت و کار میشود .میوه این رقم سبز رنگ،
سفت ،ترشمزه و دیر رس با قابلیت انباری باال میباشد
(جنیک و همکاران1118 ،؛ وستوود .)1113 ،3در بین
ارقام تجاری سیب ،رقم گرانی اسمیت دارای فعالیت آنتی
اکسیدانی باالیی است و بیشترین مقدار فنل را دارد (لی و
اسمیت.)3111 ،4
تغذیه بهینة درختان میوه یکی از راهکارهای موثر به
منظور دستیابی به حداکثر عملکرد میوه ،افزایش کیفیت
محصول تولیدی و همچنین افزایش قابلیت انبارمانی آنها
است (برونتو 0و همکاران3110 ،؛ کریسسو و کستا،8
 .)3118نیتروژن عنصری ضروری مورد نیاز برای تمام
گیاهان است و بعد از کربن ،نیتروژن فراوان ترین عنصری
است که گیاهان به آن نیاز دارند و تقریبا  1-0درصد وزن
خشک گیاهان را شامل میشود .نیتروژن در بسیاری از
فرایندهای فیزیولوژی گیاه از جمله فتوسنتز نقش بارز
دارد و باعث افزایش دوام سطح برگ و به تاخیر افتادن
پیری میشود (بارکر و پیلبیم .)3117 ،7به طور کلی
نیتروژن مهمترین عنصر غذایی در تغذیه درختان میوه
است (بی 8و همکاران .)3114 ،کمبود نیتروژن باعث
کاهش رشد عمومی و کلی گیاه میشود و با توجه به اینکه
نیتروژن جزئی از ساختمان کلروفیل است ،بر اثر کمبود
آن ،کلروفیل بخوبی ساخته نمیشود و برگهای گیاه زرد

میگردند (بارکر و پیلبیم .)3117 ،از طرف دیگر زیادی
نیتروژن خاك نیز موجب مصرف تجملی آن میگردد و
همچنین سبب کاهش رنگاندازی میوه در ارقام قرمز
سیب و کاهش سخت شدن شاخهها میشود (برونتو و
همکاران .)3110 ،طبق گزارش فالحی و موهان،)3111( 1
درختان سیب که با مقدار  88گرم نیتروژن تیمار شده
بودند رنگ میوه بهتر ،غلظت نیتروژن برگ و آتشک کمتر
نسبت به درختانی که میزان بیشتری از آن را دریافت
کرده بودند را داشتند .کاربرد کود نیتروژن در میوه پرتقال
سبب افزایش میزان قند جامد محلول و بهبود کیفیت
میوه شد (کواجیو 11و همکاران .)3118 ،بهبود خصوصیات
کیفی محصول سیب رقم فوجی توسط کاربرد نیتروژن نیز
گزارش شده است (باباالر و همکاران .)1314 ،در تحقیق
دیگری مشخص شد که غلظت کاربرد خاکی نیتروژن به
منظور دستیابی به کیفیت مطلوب میوه سیب رقم فوجی،
 31/8تا  11/8گرم به ازای هر درخت در سال میباشد
(فالحی و همکاران .)3111 ،با توجه به تأثیر تغذیه
نیتروژن بر رشد درخت ،عملکرد و کیفیت میوه ،مدیریت
نیتروژن به منظور دستیابی به عملکرد باال و کیفیت میوه
در تولید تجاری سیب ضروری میباشد (ونگ و چنگ،11
.)3111
کلروز ناشی از کمبود آهن یکی از مهمترین مشکالت
فیزیولوژیکی است که بسیاری از گیاهان را تحت تأثیر قرار
میدهد (فرناندز 13و همکاران3111 ،؛ روت و ساهو،13
 .)3110باال بودن  pHخاك ،سطح باالی آهک ،زیاد بودن
غلظت بیکربنات محلول در خاك ،کمبود مواد آلی ،ناتوانی
ریشه گیاهان در جذب آهن و رطوبت زیاد خاك از
مهمترین عواملی هستند که سبب کمبود آهن در گیاهان
می شوند (سلیک و کتکت3117 ،14؛ اردال 10و همکاران،
 .)3118آهن نقش مستقیمی در فتوسنتز ،تنفس و تثبیت
نیتروژن دارد و نیز در فعالیت آنزیمها و انتقال الکترون
دخالت دارد (الوارز فرناندز 18و همکاران )3111 ،و به
عنوان فعالکننده آنزیمها و یا کوفاکتور در ساخت
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کلروفیل عمل میکند (مهدویکیا و مهنا3113 ،1؛ توماس
و همکاران .)3113 ،کلروز آهن اثرات مختلفی بر رشد و
نمو درختان دارند که میتوان به کاهش رشد شاخهها،
کاهش عملکرد میوه ،برگریزی درخت و کاهش عمر
درخت اشاره کرد (الوارز فرناندز3111 ،؛ سورنتی 3و
همکاران .)3113 ،منابع مختلف حاکی از تاثیر مخرب
کلروز آهن بر تولید میوه ،تعداد میوه ،اندازه میوه و
عملکرد است (فرناندز و همکاران .)3111 ،کاهش عملکرد
میوه در شرایط کمبود آهن در درختان گالبی ،هلو و
کیوی گزارش شده است (الوارز فرناندز .)3111 ،گزارشات
متعددی مبنی بر بهبود کیفیت و عملکرد میوه در بسیاری
از گیاهان توسط کاربرد آهن وجود دارد (فرناندز و
همکاران .)3111 ،کلروز آهن در درختان میوه به طور
موفقیتآمیزی توسط کاربرد خاکی و محلولپاشی کالت-
های آهن کنترل شده است (تلیاوینی 3و همکاران،
 .)3111به عنوان مثال کاربرد آهن کاهش عملکرد و
کیفیت پرتقال را که در اثر کلروز ایجاد شده بود را جبران
کرد (امری و شهسوار .)3111 ،4مشاهدات مشابهی در
افزایش عملکرد توسط کاربرد آّهن در گالبی (سورنتی و
همکاران ،)3113 ،انار (داورپناه 0و همکاران )3113 ،و هلو
(هزنا و مصطفی )3114 ،8گزارش شد .در تحقیقات
داورپناه و همکاران ( )3113محلولپاشی آهن موجب
افزایش تعداد میوه به ازای هر درخت ،اندازه میوه ،مواد
جامد محلول کل و وزن خشک درختان انار گردید.
ایران به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب برای
کشت سیب ،جایگاه ممتازی در دنیا دارد و از نظر تولید
سیب در جهان جایگاه ششم را داراست (فائو)3117 ،؛ این
درحالیست که بیشتر خاكهای ایران منشا آهکی داشته
(روزیطلب 7و همکاران )3118 ،و عالیم کمبود آهن در
بیشتر باغات مشهود است .بنابراین مصرف بهینه کودهای
شیمیایی و کاربرد ریز مغذیها از جمله آهن به منظور
بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت ضروری به نظر
میرسد .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر تغذیه
آهن و نیتروژن به تنهایی و به طور ترکیبی با یکدیگر بر

برخی شاخصهای فیزیولوژیکی ،جذب عناصر غذایی،
عملکرد ،کیفیت میوه و ارزیابی غلظتهای مورد استفاده از
هر کدام و تعیین موثرترین ترکیب تغذیهای است.
مواد و روشها
این تحقیق در ابتدای فصل رشد سال  1314در ایستگاه
تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در
جاده محمد شهر استان البرز انجام گرفت .میانگین ارتفاع،
دمای سالیانه و تعداد روزهای آفتابی و بارانی به ترتیب
1331متر 14/4 ،درجه سلسیوس 313 ،و  347/3روز
میباشد .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونه خاك محل
اجرای آزمایش در جدول  1ارائه شده است .همانطورکه
مشاهده میشود خاك دارای بافت لومی pH=7/70 ،با
میزان  11/48درصد کربنات کلسیم میباشد.
در این آزمایش درختانی  33ساله ،با فاصله کاشت حدود
 1/0×3متر با اندازه و باردهی یکسان بر اساس نقشه طرح
انتخاب شدند .پس از آغاز فصل رشد آزمایشی به صورت
فاکتوریل و در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی بر
درختان سیب رقم گرانیاسمیت بر پایه  M26با  1تیمار
(مرکب از نیتروژن و آهن و هر کدام در سه سطح) و چهار
تکرار انجام گرفت .فاکتور اول ،نیتروژن از منبع نیترات
آمونیوم ( 34/0درصد نیتروژن) و در سه سطح صفر
(شاهد) 144 ،و  388گرم به ازای هر درخت و فاکتور دوم،
کالت آهن از منبع ( Fe-EDDHAاز نوع سکوسترین 138
حاوی  8درصد آهن) در سه سطح صفر (شاهد) 1011 ،و
 3111میلیگرم به ازای هر درخت به کار برده شد.
تیمارهای مورد استفاده به صورت ،N0F2 ،N0F1 ،N0F0
 N2F1 ،N2F0 ،N1F2 ،N1F1 ،N1F0و  N2F2اعمال شد .مقادیر
محاسبه شده نیتروژن و آهن نصف شد و در هر دو طرف
درخت به صورت نواری در سه مرحله (در زمان تمام گل،
 31و  81روز بعد از تمام گل و در هر مرحله یکسوم
غلظتهای کود استفاده شد) زیر قطره چکانها در عمق
 31سانتیمتر ریخته شد .آبیاری به صورت قطرهای بعد از
زمان شکوفهدهی هفتهای دوبار انجام گرفت .مبارزه با
آفات و بیماریها برای همه درختان تیمار شده بطور
یکسان و یکنواخت انجام پذیرفت .حدود  01روز پس از

1. Mahdavikia and Mahna
2. Sorrenti
3. Tagliavini
4. Amri and Shahsavar
5. Davarpanah
6. Hasna and Mustapha
7. Roozitalab
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جدول  .1نتایج تجزیۀ فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک محل اجرای آزمایش

بافت

)(ppm

فسفر قابل استفاده

)(ppm

پتاسیم قابل استفاده

()%

درصد نیتروژن کل

()%

درصد ماده آلی

()%

اعمال تیمارها ،از هر درخت  31برگ جوان کامال رشد
یافته از قسمت میانی شاخههای سال جاری انتخاب گردید
و میزان شاخص سبزینگی آن در دو طرف برگ توسط
دستگاه کلروفیل متر دستی مدل ( SPAD 502 Plus
 )Chlorophyll Meterساخت کشور ژاپن قرائت و میانگین
آن ثبت شد .سطح برگ های انتخاب شده نیز توسط
دستگاه اندازهگیری سطح برگ ( Windias, Delta-T
 )Devices, Englandساخت کشور انگلستان اندازهگیری
شد .میوهها در اواخر شهریور مطابق با شاخصهای
رسیدگی و زمان برداشت تجاری منطقه برداشت شدند .در
زمان برداشت ،به منظور اندازهگیری عملکرد ،میوهها به
طور جداگانه از هر درخت جمعآوری گردید و توسط ترازو
توزین شد .سطح مقطع تنه درخت در فاصله حدود 31
سانتیمتر از محل پیوند اندازهگیری شد و بدین وسیله
کارایی عملکرد از طریق رابطه زیر محاسبه گردید
(جمریک 1و همکاران.)3113 ،

pH

31

41

31

0/18

170/88

1/1

1/13

11/48

7/70

EC
)(ds/m

لومی

رس
()%

سیلت
()%

شن
()%

درصد کربنات کلسیم معادل

تجزیه اندازهای ذرات

1/11

متر مربع) بیان شد .اندازهگیری میزان اسیدیته قابل
تیتراسیون کل ( )TAبا استفاده از تیتراسیون آب میوه با
سود  1/1نرمال تا رسیدن به  pH = 8/1انجام شد و مقدار
آن بر حسب درصد مالیک اسید بیان شد .شاخص طعم
میوه نیز از طریق رابطه  TSS/TAمحاسبه شد .برای
اندازهگیری رنگ ،از هر تکرار  11میوه انتخاب و توسط
دستگاه رنگسنج ()CR-403, Konica Minolta, Japan
اندازهگیری شد .در این دستگاه شاخصهای *L
(درخشندگی)( a* ،رنگ قرمز سبز) و *( bرنگ آبی زرد)
اندازهگیری شد .شاخص رنگ کروما و هیو با استفاده از
فرمولهای زیر محاسبه شد.
 C = (a*2 + b*2)1/2و )*h0= arctan (b*/a
آنتیاکسیدان کل نیز به روش روش فانیادیس 3و همکاران
( )3111اندازهگیری شد .یک گرم از بافت میوه در متانول
 81درصد همگن شد و مخلوط حاصل در  13111دور به
مدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد و سپس  3411میکرولیتر
از محلول  -1،1دی فنیل  -3پیکریل هیدرازیل به همراه
 111میکرولیتر از عصاره متانولی میوه به مدت دو ساعت
در شرایط تاریکی نگهداری گردید و میزان جذب نوری آن
در  031نانومتر قرائت شد .محتوای آنتی اکسیدان کل بر
اساس فرمول زیر محاسبه شد:

= کارایی عملکرد ()kgcm-2
سطح مقطع تنه ( / )cm2میزان میوه تولید شده ()kg

از هر درخت ،تعداد کافی میوه برای آزمایشهای کیفی به
طور تصادفی انتخاب گردید و به آزمایشگاه گروه مهندسی
علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران انتقال یافت .پس
از تهیه عصاره  11میوه از هر تکرار میزان مواد جامد
محلول کل ( )TSSبا استفاده از دستگاه رفرکتومتر

= محتوای آنتیاکسیدان کل ()%
( × 111مقدار جذب شاهد/مقدار جذب نمونه-مقدار جذب شاهد)

pHمتر اندازهگیری شد .به منظور تعیین میزان سفتی
میوه از دستگاه پنترومتر (.)FT 327, Effegi, Italy
استفاده شد .برای این کار ابتدا پوست میوه در دو طرف
میوه به مساحت تقریبی  3سانتیمتر از ناحیه مرکزی میوه
برداشته و با نفوذ میله با نوك  11میلیمتری انجام گرفت
و بر اساس نیروی الزم برای نفوذ میله (کیلوگرم بر سانتی

در اواسط مرداد ماه نمونههای برگ از قسمت میانی
شاخههای سال جاری جهت اندازهگیری عناصر برداشت و
آمادهسازی شد .مقدار مورد نیاز از نمونههای پودر شده
توزین و در کوره به مدت  3تا  4ساعت در دمای 001
درجه سلسیوس منتقل شد .پس از سرد شدن نمونهها به
هرکدام  11میلی لیتر اسید کلریدریک  3نرمال اضافه شد
و سپس روی گرمکن در دمای  81درجه سلسیوس قرار

1. Jemric

2. Faniadis

( )ATC-20E, Atago, Japanو  pHعصاره میوه با دستگاه
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تکنیک مورد استفاده به منظور کنترل کمبود آهن
میباشد و تولیدات تجاری آنها بر اساس Fe(III)-
 EDDHAمؤثرترین کودهای استفاده شده در تصحیح
کلروز آهن است (فرناندز و همکاران )3111 ،و به عنوان
پرکاربردترین و پایدارترین کود در خاكهای آهکی در نظر
گرفته میشود (هزنا و مصطفی .)3114 ،تغذیه بهینة
درختان میوه یکی از راهکارهای موثر به منظور دستیابی
به حداکثر عملکرد میوه ،افزایش کیفیت محصول تولیدی
و همچنین افزایش قابلیت انبارمانی آنها است (برونتو و
همکاران3110 ،؛ کریسسو و کستا .)3118 ،نیتروژن در
بسیاری از فرایندهای فیزیولوژی گیاه از جمله فتوسنتز
نقش بارز دارد و باعث افزایش دوام سطح برگ و به تاخیر
افتادن پیری میشود (بارکر و پیلبیم .)3117 ،با توجه به
نقش ساختاری نیتروژن در کلروفیل برگ ،تشکیل
کلروپالست و تجمع رنگدانههای کلروفیل تحت تأثیر آن
قرار میگیرد (بوجویک و مارکویک .)3111 ،3از طرف
دیگر نیتروژن بخشی از آنزیمهای مرتبط با ساخت
کلروفیل است بنابراین غلظت کلروفیل می تواند وضعیت
نسبی نیتروژن را در گیاه بازتاب کند (حکمعلیپور و
حامله دربندی .)3111 ،4از طرف دیگر کاربرد نیتروژن،
ظرفیت فتوسنتزی برگ و نسبت سطح برگ به میوه را
افزایش میدهد و در نتیجه باعث تولید سلولهای بیشتر
در هر میوه ،میوههای بزرگتر و عملکرد باالتر میشود
(ابوطالبی .)3113 ،0کاربرد آهن و نیتروژن تأثیر معنی
داری بر وزن میوه و سطح برگ نداشت (جدول  .)3طبق
گزارشات موجود عملکرد سیب رقم آروما نیز توسط کاربرد
نیتروژن افزایش یافت (طهیر 8و همکاران .)3117 ،تولید
میوههای بزرگتر و کارایی عملکرد بیشتر با افزایش کاربرد
نیتروژن در سیب رقم گاال نیز مشاهده شد (ونگ و چنگ،
 )3111که با نتایج حاضر مطابقت دارد.

گرفت .برای اندازهگیری غلظت پتاسیم ،استانداردهای الزم
با استفاده از نمکهای کلرید پتاسیم خالص تهیه شد.
غلظت پتاسیم نمونهها (برگ و میوه) توسط دستگاه
شعلهسنج مدل ( )Corning 410, Englandو غلظت آهن
به وسیله دستگاه جذب اتمی مدل ( AA-670, Shimadzu,
 )Japanو نیتروژن بوسیله دستگاه کجلدال مدل 1030
 Analyzerساخت کشور سوئد اندازهگیری شد.
تجزیه واریانس دادهها و مقایسه میانگینها بر اساس
آزمون دانکن در سطح پنج درصد توسط نرم افزار سیستم
پردازش آماری  SASنسخه  1/1انجام گردید.
نتایج و بحث
شاخص سبزینگی ،عملکرد ،کارایی عملکرد ،وزن
میوه و سطح برگ
تغذیه نیتروژن باعث افزایش معنیدار میزان شاخص
سبزینگی شد ،بهطوری که با افزایش کاربرد نیترات
آمونیوم میزان شاخص سبزینگی برگ افزایش یافت
(جدول  .)3بیشترین میزان شاخص سبزینگی ( )08/77در
سطح  388گرم نیترات آمونیوم مشاهده شد .کاربرد کالت
آهن تاثیر معنی داری بر میزان شاخص سبزینگی نداشت
(جدول  .)3عملکرد تحت تأثیر تغذیه نیتروژن و آهن قرار
نگرفت .با افزایش سطوح کاربرد نیترات آمونیوم میزان
کارایی عملکرد نیز به طور معنیداری افزایش یافت ،به
طوری که کاربرد  144و  388گرم میزان آن را به ترتیب
 13/48و  34/80درصد افزایش داد (جدول  .)3کارایی
عملکرد به طور معنیداری تحت تأثیر اثر متقابل بین
نیترات آمونیوم و کالت آهن قرار گرفت .بیشترین و
کمترین میزان آن ( 1/13و  1/81کیلوگرم بر سانتیمتر
مربع) در تیمار  N2F1و  N0F1مشاهده شد (شکل pH .)1
خاك یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده حاللیت و
جذب عناصر غذایی در خاك است .خاكهایی که دارای
 pH= 7/0- 8/0میباشند جزء خاكهای آهکی محسوب
میشوند (مارشنر .)1110 ،1این خاكها دارای حداقل 10
درصد کربنات کلسیم هستند (فائو .)3114 ،در این شرایط
حاللیت آهن به حداقل میرسد (پندی )3110 ،3و عالیم
کلروز آهن آشکار میگردد .بر اساس گزارشات موجود
کاربرد خاکی کودهای آهن مطمئنترین و گستردهترین

سفتی بافت pH ،TSS/TA ،TA ،TSS ،و میزان آنتی
اکسیدان کل
میزان سفتی TSS/TA ،TA ،میوه تحت تاثیر معنیدار
کاربرد نیتروژن و آهن قرار نگرفت (جدول  .)3کاربرد
نیترات آمونیوم تأثیر متفاوتی بر  pHعصاره میوه داشت؛

3. Bojović Marković
4. Hokmalipour and Hamele Darbandi
5. Aboutalebi
6. Tahir

1. Marschner
2. Pandey
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دهقانیپوده و همکاران :تأثیر تغذیه نیتروژن و آهن بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی سیب رقم گرانیاسمیت
همبستگی مثبت و معنیداری بین شاخص * aو آهن برگ
( )r= 1/88به دست آمد (جدول.)8
رنگ پوست میوه یکی از مهمترین شاخصهای کیفی برای
مصرف کننده در هنگام خرید سیب است و اساسا به طور
ژنتیکی تعیین میگردد (کوهن 3و همکاران.)3111 ،
کاهش شاخص * aتوسط تغذیه نیتروژن در سیب رقم گاال
گزارش شده است (ونگ و چنگ .)3111 ،در تحقیق دیگر
گزارش شده است که کاربرد نیتروژن قبل از برداشت،
سبب حفظ رنگ سبز میوههای سیب طی زمان برداشت و
بعد از برداشت شده است (نوین 4و همکاران.)3114 ،
کاهش رنگ قرمز توسط کاربرد بیش از حد نیتروژن در
هلو نیز گزارش شده است (کریسوستو 0و همکاران،
 .)1110نتایج حاضر با یافتههای پژوهشهای ذکر شده
هماهنگ است.

به گونهای که در سطح  144گرم کاهش یافت و سطح
 388گرم موجب افزایش معنیدار آن شد .کالت آهن در
هر دو سطح pH ،عصاره میوه را افزایش داد (جدول .)3
میزان آنتیاکسیدانهای میوه تحت تأثیر معنیدار تغذیه
نیتروژن و آهن قرار نگرفت (جدول  .)3همبستگی مستقیم
و معنیداری بین میزان آنتیاکسیدان کل و غلظت آهن
برگ ( )r= 1/84مشاهده شد (جدول .)8
گزارشات متعددی مبنی بر بهبود کیفیت میوه در بسیاری
از گیاهان توسط کاربرد آهن وجود دارد (فرناندز و
همکاران .)3111 ،لیکن در این تحقیق تنها اسیدیته میوه
تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت .بدین صورت که کاربرد
آهن موجب کاهش اسیدیته شد .طبق گزارشات موجود در
شرایط کلروز آهن میزان اسیدیته و کربوکسیالتها میوه
هلو افزایش یافته است که احتماال به دلیل تأخیر در
رسیدن میوه است .افزایش کربوکسیالتها در شرایط
کمبود آهن در بسیاری از گونهها گزارش شده است (الوارز
فرناندز و همکاران .)3111 ،در هلو نیز کاربرد خاکی کالت
آهن اسیدیته را کاهش داد (هزنا و مصطفی .)3114 ،از
طرف دیگر میزان آنتیاکسیدان میوه تحت تأثیر تیمارها
قرار نگرفت .وجود همبستگی مستقیم بین میزان
آنتیاکسیدان کل و غلظت آهن برگ را می توان اینگونه
شرح داد که سنتز ترکیبات آنتیاکسیدانی در گیاه ارتباط
نزدیکی با فتوسنتز دارد و تغذیه میتواند به میزان قابل
توجهی فتوسنتز را افزایش دهد (مورتیک 1و همکاران،
 .)3113در تحقیقات پستانا 3و همکاران ( )3111افزایش
میزان آنتیاکسیدان کل میوه توسط کاربرد آهن گزارش
شده است.

غلظت عناصر غذایی برگ و میوه
سطح  388گرم نیترات آمونیوم موجب افزایش معنیدار
غلظت پتاسیم برگ و میوه شد (جدول .)0کاربرد کالت
آهن موجب کاهش معنیدار غلظت پتاسیم برگ شد به
طوری که با افزایش کاربرد سطوح کالت آهن غلظت
پتاسیم به ترتیب به میزان  3/7و  7/4درصد کاهش یافت.
مقایسه میانگین اثر مقابل نیترات آمونیوم و کالت آهن
نشان میدهد بیشترین و کمترین مقدار پتاسیم برگ
( 73/88و  03/04میلیگرم در گرم وزن خشک) به ترتیب
در تیمارهای  N2F0و  N0F0مشاهده شد (شکل  .)3افزایش
معنیدار میزان نیتروژن برگ توسط کاربرد نیترات آمونیوم
در سطح  388گرم مشاهده شد .سطح  144گرم نیترات
آمونیوم با شاهد تفاوت معنیداری نداشت .از طرف دیگر با
افزایش سطوح نیترات آمونیوم به کار برده شده ،میزان آن
نیز در میوه افزایش یافت ،بدین صورت که بیشترین مقدار
آن ( 1/438درصد) در سطح  18گرم و کمترین آن
( 1/331درصد) در شاهد مشاهده شد (جدول .)0
با توجه به نتایج ،غلظت بعضی از عناصر غذایی برگ و
میوه تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و آهن قرار گرفت .افزایش
پتاسیم توسط کاربرد نیترات آمونیوم را میتوان اینگونه
شرح داد که پتاسیم اغلب به عنوان یون همراه نیترات
برای انتقال به مسافتهای طوالنی در آوند چوب برای

میزان رنگ میوه
شاخصهای *( Lدرخشندگی) و * aتحت تأثیر معنیدار
تغذیه نیتروژن قرار گرفت .جدول  4نشان میدهد ،با
افزایش سطوح نیترات آمونیوم میزان درخشندگی میوهها
کاهش یافت در صورتی که تغذیه آهن تأثیر معنیداری
نداشت .کمترین میزان درخشندگی ( )83/18در سطح
 388گرم نیترات آمونیوم مشاهده شد .شاخص * aتوسط
کاربرد نیترات آمونیوم در سطح  388گرم به طور
معنیداری کاهش یافت .شاخص * ،bکروما و زاویه هیو
تحت تأثیر معنیدار تغذیه نیتروژن و آهن قرار نگرفتند.

3. Kühn
4. Nguyen
5. Crisosto

1. Murtić
2. Pestana
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جدول  -2اثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم و کالت آهن بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و صفات کمّی میوه سیب گرانیاسمیت
عملکرد
(کیلوگرم)

کارایی عملکرد
(کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)

1

00/03 c

31/18 a

81/03 a

1/713 c

131 a

144

08/03 b

31/38 a

74/88 a

1/818 b

134 a

388

08/77 a

33/41 a

83/31 a

1/881 a

131 a

1

07/18 a

33/44 a

71/38 a

1/810 a

133 a

1011

00/84 a

31/81 a

71/34 a

1/830 a

138 a

3111

07/11 a

31/81 a

01/14 a

1/771 a

134 a

تیمار

نیترات آمونیوم (گرم)

کالت آهن
(میلیگرم)

شاخص سبزینگی

سطح برگ
(سانتیمتر مربع)

وزن میوه
(گرم)

میانگین های هر تیمار که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند تفاوت معنی داری در سطح احتمال  5درصد بر مبنای آزمون دانکن ندارند

ذخیره در واکوئلها مورد استفاده قرار میگیرد (مارشنر،
 )1110و از طرف دیگر بهرهگیری آمونیوم را افزایش
میدهد و اثرات سمی آن را میکاهد (هیگین 1و همکاران،
 1111و روستا و شیرینگ .)3118 ،3نتایج مشابهی نیز
توسط سکری 3و همکاران ( )3114در سیب گزارش شده
است .در تحقیق دیگر کاربرد نیتروژن نیز موجب افزایش
پتاسیم میوه شد (طهیر و همکاران .)3117 ،طبق
گزارشات موجود ،کاربرد آهن موجب کاهش غلظت
پتاسیم برگ و میوه شده است .کاهش غلظت پتاسیم
توسط کاربرد آهن احتماال به دلیل اثر آنتاگونیستی آهن و
پتاسیم میباشد (سورنتی و همکاران .)3113 ،بررسی
همبستگی بین صفات نشان داد رابطه مستقیم و
معنیداری بین پتاسیم برگ و نیتروژن برگ (،)r= 1/81
پتاسیم میوه و نیتروژن میوه ( )r=1/74وجود دارد (جدول
 .)8نیتروژن نیز تأثیر معنیداری بر غلظت آهن میوه
نداشت (جدول  .)0در این پژوهش کاربرد نیتروژن و آهن
تاثیری بر غلظت آهن برگ نداشت .در صورتی که با
افزایش کاربرد کالت آهن غلظت آهن در میوه افزایش
یافت به طوری که  30/04درصد افزایش در سطح 3111
میلیگرم مشاهده شد .افزایش میزان نیتروژن برگ به
دنبال کاربرد نیتروژن در گالبی گزارش شد (کیورتی 4و
همکاران .)3113 ،در تحقیقات فالحی و همکاران ()3111
تغذیه نیتروژن نیز موجب افزایش نیتروژن میوه سیب رقم
فوجی شد .نتایج مشابهی نیز در سیب رقم گاال مشاهده
شد (ونگ و چنگ .)3111 ،همبستگی مثبت و معنیداری
نیز بین نیتروژن میوه و نیتروژن برگ ( )r=1/88حاصل
شد (جدول .)8

نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد تحت شرایط این آزمایش،
کاربرد خاکی نیتروژن به شکل نیترات آمونیوم موجب
افزایش میزان شاخص سبزینگی ،کارایی عملکرد ،پتاسیم
برگ و میوه ،نیتروژن برگ و میوه شد .عملکرد ،درصد
ماده خشک میوه ،میزان آنتیاکسیدان میوه ،میزان سفتی
میوه تحت تأثیر معنیدار تغذیه نیتروژن و آهن قرار
نگرفت .بر اساس نتایج به دست آمده ،تغذیه نیترات
آمونیوم در سطح  388گرم تأثیر بیشتری در بهبود
خصوصیات ذکر شده داشت .تغذیه کالت آهن در غلظت
های مورد استفاده تأثیر چندانی نداشت و به نظر میرسد
به غلظتهای بیشتری از آن به منظور تأثیرگذاری بهتر
مورد نیاز است .بنابراین پیشنهاد میشود کاربرد همزمان
نیترات آمونیوم و همچنین غلظت های باالتر کالت آهن
در طی سه مرحله به منظور بهبود عملکرد و خصوصیات
کمی و کیفی سیب مورد بررسی قرار گیرد.

1. Hagin
2. Roosta and Schjoerring
3. Sokri
4. Curetti
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دهقانیپوده و همکاران :تأثیر تغذیه نیتروژن و آهن بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی سیب رقم گرانیاسمیت
جدول  -3اثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم و کالت آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی میوه سیب گرانیاسمیت
سفتی میوه
(کیلوگرم بر سانتیمترمربع)

کل مواد جامد
محلول ()%

اسید قابل
تیتراسیون ()%

شاخص
طعم میوه

اسیدیته

آنتیاکسیدان کل
()%

1

8/38 a

11/33 a

1/818 a

13/0 a

3/331 b

37/84 a

144

8/38 a

1/80 a

1/841 a

11/78 a

3/311bc

33/48 a

تیمار
نیترات آمونیوم
(گرم)
کالت آهن
(میلیگرم)

388

8/37 a

11/18 a

1/818 a

13/48 a

3/344 a

31/11 a

1

8/43 a

1/13 a

1/833 a

13/11 a

3/311 b

38/41 a

1011

8/40 a

11/3 a

1/817 a

13/87 a

3/331 a

33/83 a

3111

8/37 a

11/11 a

1/830 a

13/13 a

3/331 a

31/74 a

میانگین های هر تیمار که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند تفاوت معنی داری در سطح احتمال  5درصد بر مبنای آزمون دانکن ندارند

جدول  .-4اثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم و کالت آهن بر شاخصهای رنگ میوه سیب گرانیاسمیت
تیمار
نیترات آمونیوم
(گرم)
کالت آهن
(میلیگرم)

*L

*a

*b

هیو

کروما

1

80/18 a

-11/83 a

37/71 a

317/77 a

43/73 a

144

84/0 b

-11/13 a

37/41 a

317/88 a

43/34 a

388

83/18 c

-11/37 b

38/18 a

317/80 a

43/18 a

1

84/40 a

-11/78 a

37/38 a

317/17 a

43/31 a

1011

84/83 a

-31/17 a

38/44 a

317/7 a

43/43 a

3111

84/0 a

-31/17 a

37/70 a

317/81 a

43/83 a

میانگینهای هر تیمار که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر مبنای آزمون دانکن ندارند

جدول - 5اثر سطوح مختلف نیترات آمونیوم و کالت آهن بر غلظت عناصر غذایی برگ و میوه سیب گرانیاسمیت
پتاسیم برگ

پتاسیم میوه

آهن برگ

آهن میوه

(میلیگرم بر گرم
وزن خشک)

(میلیگرم بر گرم
وزن خشک)

(میلیگرم بر گرم
وزن خشک)

(میلیگرم بر گرم
وزن خشک)

1

01/37 b

8/11 b

33/38 a

3/14 a

1/178 b

144

01/14 b

8/10 b

38/48 a

3/11 a

1/181 b

1/411 b

388

83/38 a

8/04 a

31/1 a

1/18 a

3/113 a

1/438 a

1

83/84 a

8/41 a

31/81 a

1/84 c

3/130 a

1/413 a

1011

81/13 b

8/11 a

38/3 a

3/17 b

3/111 a

1/377 a

3111

07/11 c

8/37 a

31/77 a

3/31 a

3/138 a

1/410 a

تیمار
نیترات آمونیوم
(گرم)
کالت آهن
(میلیگرم)

نیتروژن برگ
()%

نیتروژن میوه
()%
1/331 c

میانگین های هر تیمار که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند تفاوت معنی داری در سطح احتمال  5درصد بر مبنای آزمون دانکن ندارند

a

1.2
1

b
c
d
N0
)N1 (144 g
)N2 (288 g

0.6
0.4
0.2

کارایی عملکرد
(کیلوگرم بر سانتیمتر مربع)

c

c

c

c

c

0.8

0
)Fe2 (3000 mg

)Fe1 (1500 mg

Fe0

غلظت کالت آهن
شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل بین سطوح مختلف نیترات آمونیوم و کالت آهن بر کارایی عملکرد .میانگینهایی که دارای حداقل یک
حرف مشابه هستند ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر مبنای آزمون دانکن ندارند
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80

a
cd

d

c

e

f

f

60
50
40

N0
)N1 (144 g
)N2 (288 g

30
20
10

پتاسیم برگ
(میلی گرم بر گرم وزن خشک)

b cd

70

0
)Fe2 (3000 mg

)Fe1 (1500 mg

Fe0

غلظت کالت آهن
شکل -2مقایسه میانگین اثر متقابل بین سطوح مختلف نیترات آمونیوم و کالت آهن بر پتاسیم برگ .میانگینهایی که دارای حداقل یک
حرف مشابه هستند ،تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد بر مبنای آزمون دانکن ندارند

جدول  -6ضرایب همبستگی میان آهن و نیتروژن برگ و میوه و سایر صفات اندازهگیری شده
صفات اندازه گیری شده

آهن برگ

آهن میوه

آهن برگ
آهن میوه
نیتروژن برگ
نیتروژن میوه
شاخص سبزینگی
سطح برگ
عملکرد
کارایی عملکرد
وزن میوه
پتاسیم برگ
پتاسیم میوه
سفتی میوه
کل مواد جامد محلول
اسید قابل تیتراسیون
شاخص طعم میوه
اسیدیته
آنتی اکسیدان کل
شاخص رنگ*L
شاخص رنگ*a
شاخص رنگ*b
هیو
کروما

1
-1/01
-1/41
-1/41
-1/11
-1/14
1/41
1/18
-1/17
-1/31
-1/33
1/41
-1/8
-1/38
1/17
-1/83
**1/84
1/14
*1/88
-1/88
1/33
-1/81

1
1/13
1/11
1/11
-1/47
-1/04
-1/33
1/18
-1/13
1/17
-1/01
-1/14
1/43
-1/33
1/11
-1/03
1/18
1/10
1/18
-1/88
1/11

نیتروژن برگ

1
*1/88
1/83
1/30
-1/38
-1/1113
-1/1130
*1/81
1/04
1/10
-1/10
1/31
-1/17
1/41
-1/03
1/13
-1/31
1/34
1/14
1/38

**و * به ترتیب در سطح یک درصد و پنج درصد معنیدار است
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نیتروژن میوه

1
1/88
1/33
1/10
1/11
1/30
1/48
*1/74
-1/18
-1/47
1/01
-1/04
1/10
-1/81
-1/83
-1/37
-1/11
-1/33
-1/10
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