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 (22/1/5931تاریخ پذیرش:  -2/4/5931تاریخ دریافت: )

 چکیده

یت و کیفیت این بهبود کم های مهم درپاشی عناصر غذایی یکی از روشاز طریق محلولتغذیه درختان گردو 

رویشی و عملکرد گردوی  هایویژگی بوریک برپاشی اوره و اسید محلول تأثیر منظورهمین . بهشودمحسوب میمحصول 

 2های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوکهای گل و در مرحله تورم جوانه .Juglans regia L)) "کاغذیپوست "

های درصد، اسیدبوریک در غلظت یکو  های نیماوره در غلظت و شاهد لگردید. تیمارها شام بررسی تکرار 4تیمار و 

بهبود بوریک سبب نشان داد که کاربرد اوره و اسید ها بودند. نتایجو همچنین کاربرد توأم آن امپیپی 4222و  2222

 گرم 524تا  عملکرددر مقایسه با تیمار شاهد،  طوریکه، بهگردید درصد تشکیل میوه و عملکردافزایش و  ویشیر رشد

قندهای ، میزان های فتوسنتزیرنگیزه. کاربرد اوره و اسیدبوریک سبب افزایش افزایش یافت میوه گردو خشک در شاخه

ام سبب افزایش غلظت عناصر پیپی 4222کاربرد توأم اوره یک درصد و اسیدبوریک  .گردید کل پروتئینمیزان  و احیاء

از  شد.ام بٌر( پیپی 2/26درصد نیتروژن و  5/5)ام در مقایسه با شاهد پیپی 6/61ر تا بُ غلظت درصد و 3/5نیتروژن تا 

بیشترین تأثیر را در بهبود ام پیپی 4222بوریک درصد و اسید یکاربرد توأم اوره کمشخص گردید که  طرفی

پاشی ترکیبی محلول ه ازگردد کپیشنهاد میبا توجه به نتایج به دست آمده،  .اشتخصوصیات کمی و کیفی گردو د

 .استفاده نمود "پوست کاغذی"رشدی درختان گردو  هایویژگیبهبود عملکرد و  در توانمیبوریک اوره و اسید

 نیتروژنگردو، های فتوسنتزی، بُر، رشد رویشی، رنگیزه کلیدی: کلمات

 

   Email: masoodkhezri@gmail.com                                                                         نویسنده مسئول: *
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 مقدمه

ترین محصوالت خشکباری ایران  گردو یکی از مهم

بارور این محصول درختان کشت سطح زیر  است، که

هزار هکتار است. علیرغم سطح زیر کشت  554حدود 

ردو در ایران پایین بوده و باال متأسفانه عملکرد گ

تن در هکتار است )آمارنامه وزارت جهاد  8/5حدود 

این  باالی اقتصادی ارزش دلیلبه (.5934کشاورزی، 

های افزایش عملکرد را بررسی و بایستی راه محصول

با توجه . های مناسبی را در این ارتباط ارائه نمودروش

 آهکی هایخاک را کشور هایکه اکثر خاکبه این

 آهک و باال(pH  شرایطی چنین دهند، درتشکیل می

 عناصر اغلب و پرمصرف عناصر از کمبود بعضی فراوان(

)خوش  گرددمی همشاهدمیوه در درختان  مصرفکم

پر  ترین عناصر غذایی(. یکی از مهم5986گفتار، 

بسیار مهمی بر نقش  باشد، که، نیتروژن میمصرف

رختان دارد. همچنین رشد میوه، کیفیت و عملکرد د

ها، باعث افزایش طول افزایش میزان نیتروژن در برگ

 انی و طول دوره زنده ماندن تخمک افشدوره گرده

در نتیجه باعث افزایش عملکرد درختان  که شودمی

5)نیلسون گرددمی
از جمله عناصر  .(2223و همکاران،  

های آهکی کم مصرفی که عالئم کمبود آن در خاک

باشد. بُر در فرآیندهایی است، عنصر بُر می مشهودتر

نظیر سنتز دیواره سلولی، حفظ ساختمان غشای 

 بذرگرده، تشکیل گرده، رشد لولهزنی دانهسلول، جوانه

های برگ و گل نقش تشکیل جوانه همچنین و میوه و

                                                           
1. Nielsen  

 مشخص شده است که. (2259، 2)احمد دارد

طح این پاشی بُر در فصل بهار باعث افزایش س محلول

گل شده و سبب افزایش  های درونیبخشعنصر در 

و همکاران،  9)کشاورز گرددمیدهی درختان میوه

 های متعددی مبنی بر تأثیر محلول. گزارش(2255

وجود دارد از  میوه پاشی عناصر غذایی در درختان

در زیتون مشخص شده است که کاربرد بُر باعث  جمله،

و  4)حجازی گرددمیبهبود صفات کمی و کیفی میوه 

دق باعث نپاشی بُر در فمحلول .(2251همکاران، 

افزایش تشکیل میوه و عملکرد گردید )اردوغان و 

رقم شاهانی کاربرد ی در خرما(. 2223، 1آیگان

، به گردیداسیدبوریک و اوره باعث افزایش عملکرد 

و وزن میوه مربوط  میوه طولطوریکه بیشترین میزان 

و  6)خیاط بوداوره و اسیدبوریک  یبیترک به تیمارهای

 پاشی عناصر غذایی بُر و . محلول(2222همکاران، 

سبب روی درختان پکان  و ترکیب این عناصر نیتروژن

گردید  افزایش رشد رویشی، تشکیل میوه و عملکرد

در پژوهشی دیگر (. 2259و همکاران،  2)اشرف

 اسیدبوریک توأم  اوره و پاشیمشخص شد که محلول

سیب باعث افزایش صفات رشدی، تشکیل  درختان در

(. کشاورز و 2256، 8شود )شارمامیوه و عملکرد می

( بیان کردند که کاربرد توأم روی و بُر2255همکاران )

                                                           
2. Ahmad 

3. Keshavarz  

4. Hegazi  

5. Erdogan, and Aygun 

6. Khayyat  

7. Ashraf  
8. Sharma 
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 هایویژگیسبب بهبود ، Z63ی رقم در درختان گردو

وزن افزایش گرده، زنی دانهرشدی، افزایش درصد جوانه

با این وجود در  گردد.یمغز و در نهایت عملکرد م

صورت توأم با ارتباط با نقش نیتروژن و تأثیر آن به

ارائه  بر روی درختان گردو  عنصر بُر گزارش مستندی

این پژوهش بررسی  انجام لذا هدف ازنشده است، 

بر  هاو تأثیر توأم آن و بُر نیتروژنپاشی عناصر محلول

 "یپوست کاغذ"رویشی و عملکرد گردو  هایویژگی

 بود.

 

 هامواد و روش

 در یک باغ گردوی 5939این پژوهش در سال 

در شهرستان  واقع "پوست کاغذی" ژنوتیپبا  تجاری

درجه  23با موقعیت جغرافیایی  در استان کرمان رابر

در قالب طرح آماری درجه شرقی  16شمالی و طول 

تکرار اجرا  4تیمار  و  2های کامل تصادفی با بلوک

متوسط سن ) ید که درختان از نظر سنشد. سعی گرد

، تاج و رشد در حد امکان یکسان باشند. (سال 22

)ساخت  تیمارها شامل، تیمار نیتروژن از منبع اوره

، نیم و یک درصدهای ظتبا غل شرکت مرک آلمان(

)ساخت شرکت بع اسیدبوریک بُر از من تیمار عنصر

 وام پیپی 4222و  2222های با غلظتمرک آلمان( 

 2222با اسید بوریکنیم درصد  تیمارهای ترکیبی اوره

     4222درصد با اسید بوریک  و اوره یکام پیپی

فقط با آب مقطر  شاهد بودند و درختانام پیپی

پاشی در مرحله تورم  محلول .پاشی شدند محلول

 انجام گردید. ماه فروردین 51ها در جوانه

 دگیری درصد ریزش میوه و عملکراندازه

که میوه به گیری ریزش میوه، زمانیبرای اندازه

تعداد میوه اولیه  ،اندازه فندق رسید )اردیبهشت ماه(

شمارش شدند. همچنین پس از رسیدن میوه و قبل از 

شمارش  نیز برداشت )شهریور ماه(، تعداد میوه نهایی

گردید و در نهایت درصد ریزش میوه محاسبه گردید. 

 گیریپوست هایمیوه شکخ وزن صورت به عملکرد

در شاخه محاسبه و بر حسب گرم  شده خشک و شده

 در شاخه در نتایج ارائه گردید.

 قطری شاخه و سطح برگچه ،رشد طولی

 های سالشاخه قطری و گیری رشد طولیاندازه

 از پس ماه متر، ششمیلی بر حسب کولیس با جاری

ره زمستان( و قبل از اتمام دو محصول )اواخر برداشت

 برگ تعداد از استفاده با نیز برگ شد. سطح رکود انجام

و  شد محاسبه زیر رابطه طبق برگ طول ترینبزرگ و

ارایه گردید ) اسپن و  نتایج در متر مربعسانتی برحسب

 (. 2252، 5هرما

Y=0.9397X-2.028   
X=  ترین طول برگبزرگ × تعداد برگ                 

Y= سطح برگ 

 وزن تر و خشک برگ گیری اندازه

 ها در مرداد ماه از هر تیمار در هر بلوک بهبرگ

 ها دروزن تر برگصورت تصادفی چیده شدند و 

ترازو آزمایشگاهی سیلهومختلف، به  تیمارهای

                                                           
1. Spann and Heerema 
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(Mettler Toledo  مدلAX204) و  وزن گردیدند

بر حسب گرم بیان شدند. برای تعیین وزن خشک 

 درجه 22ن با دمای ها در داخل آوها، نمونهبرگ

با ساعت قرار داده و سپس  48به مدت  گرادسانتی

  د.گردیتوزین و بر حسب گرم بیان ترازو 

کننده و ، قندهای احیاءهارنگیزهگیری اندازه

 پروتئین کل برگ

 5رهال به روش لیچتن هاگیری رنگیزهاندازه

و  bکلروفیل  ،aغلظت کلروفیل  شد و انجام (5382)

بر  با استفاده از فرمول زیر محاسبه و لکلروفیل ک

  .ندگرم بر گرم وزن تر ارائه گردیدحسب میلی

Chl.a = (12.25A663.2 – 2.79A646.8) 

Chl.b = (21.21A646.8 – 5.1 A663.2) 

Chl.T = Chl.a + Chl.b 
 

به ترتیب  Chl.T ,Chl.b ,Chl.a در این فرمول

      کلروفیل کل  و b، کلروفیل aغلظت کلروفیل 

( 5312) 2احیاء به روش سوموگی هایقند د.نباشمی

نمونه گرم از  22/2بدین صورت که  شد. گیریاندازه

آب مقطر در هاون چینی  یترلمیلی 52با  گیاهی

سپس محتوای هاون به بشر کوچکی . سائیده شد

قرار داده شد تا حرارت  اجاق برقیمنتقل و روی 

ش رسید، حرارت که به نقطه جوببینند. به محض این

و محتوای بشر به کمک کاغذ صافی، صاف  یدقطع گرد

لیتر از میلی 2. مقدار به دست آمدشد و عصاره گیاهی 

های تهیه شده به لوله آزمایش منتقل هر یک از عصاره

                                                           
1.  Lichtenthaler 

2. Somogy  

مس به لیتر محلول سولفاتمیلی 2و پس از افزودن 

 دمایگرم  با دقیقه در حمام آب 22ها، به مدت آن

گراد قرار داده شدند. پس از سرد رجه سانتید 522

لیتر محلول فسفومولیبدیک اسید میلی 2ها شدن لوله

ها اضافه و با دستگاه شیکر تکان داده شدند. نبه آ

نانومتر  622ها در طول موج شدت جذب محلول

مدل  UV-VIS) توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

Cary- 50 ا و ب قرائت شدهیکا( ساخت کشور آمر

استفاده از منحنی استاندارد غلظت قندهای احیاء 

گیری کننده محاسبه گردید. نتایج حاصل از اندازه

رم گرم بر گمقدار قندهای احیاءکننده بر حسب میلی

 برای سنجش پروتئین وزن تر محاسبه و ارائه گردید.

میکرولیتر عصاره  522های آزمایش حاوی ، به لولهکل

 معرف بیوره افزوده شد و سریعاً لیترمیلی 1پروتئینی، 

دقیقه جذب آن با دستگاه  21ورتکس گردید. پس از 

نانومتر خوانده شد.  123در طول موج  اسپکتروفتومتر

استاندارد محاسبه  غلظت پروتئین با استفاده از منحنی

 گرم بر گرم وزن تر محاسبه گردیدو برحسب میلی

 (.5326، 9)برادفورد

 تروژن و بُر برگگیری غلظت نیاندازه

گیری عناصر نیتروژن و بُر برگ، ابتدا برای اندازه

درجه  23ساعت در آون با دمای  48مدت  ها بهبرگ

سپس میزان عنصر  و شده گراد خشک و آسیابسانتی

دستگاه در تیتراسیون تقطیر و روش به نیتروژن

                                                           
3.  Bradford 
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 در جذب طریق میزان از بُر کجلدال و میزان عنصر 

امامی، ) ندفتومتر تعیین و ثبت گردیددستگاه اسپکترو

5921.) 

 

 تجزیه و تحلیل آماری

   SASنرم افزار GLMنتایج با استفاده از رویه 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت ( 5/3)نسخه 

ای دانکن در ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

 درصد استفاده گردید. 1سطح 

 

 نتایج و بحث

ها نشان داد که انگین دادهنتایج مقایسه می

پاشی اوره و اسید بوریک نسبت به شاهد به محلول

گردد داری باعث کاهش ریزش میوه میطور معنی

نتایج بیانگر آن است که کاربرد اوره و  الف(. -5)شکل 

های باالتر در مقایسه با شاهد اسید بوریک در غلظت

و دهند به طور قابل توجهی عملکرد را افزایش می

 5بیشترین میزان عملکرد مربوط به تیمار ترکیبی اوره 

 -5بود )شکل  امپیپی 4222درصد با اسید بوریک 

نتایج به دست آمده در پرتقال تامسون ناول  ب(.

حجازی و (، زیتون )5934)سیدکالیی و همکاران، 

( 2222خیاط و همکاران، خرما ) و( 2251همکاران، 

سیدبوریک به تنهایی باعث نشان داد که کاربرد اوره و ا

همچنین مشخص گردید  گردد.افزایش عملکرد می

با اسیدبوریک در پکان باعث افزایش کاربرد توأم اوره 

(، که با 2259گردد )اشرف و همکاران، عملکرد می

در واقع نیتروژن نتایج این پژوهش همخوانی دارد. 

سبب افزایش طول عمر تخمک، تمایزیابی و نمو 

گل، افزایش تقسیم سلولی و بزرگ شدن  هایجوانه

(. 2223، و همکاران نیلسونگردد )ها میسلول

 واشنگتن پرتقال در اوره کاربردمشخص شده است که 

 اسیدآمینه سنتز و آمونیوم تولید افزایش سبب ناول

 که است شده هاآمینپلی از بیشتری انواع و آرژنین

 درش سرعت افزایش و اولیه گلدهی توسعۀ سبب

 در و سلولی تقسیم افزایش آن دنبال به و تخمدان

و  5)چنگ شودمی میوه تشکیل درصد افزایش نتیجه

همچنین گزارش شده است که بُر  .(2224همکاران، 

زنی به دلیل نقش مهمی که در تقسیم سلولی، جوانه

گرده، رشد لوله گرده و انتقال مواد فتوسنتزی دانه

 گرددختان هلو میدارد، باعث افزایش عملکرد در

رسد چنین که به نظر می (،2259و همکاران،  2)یاداو

مکانیسمی در افزایش عملکرد درختان گردو نیز صادق 

 باشد.

 پاشی اوره وهمچنین نتایج نشان داد که محلول

ها باعث افزایش تنهایی و کاربرد توأم آناسیدبوریک به

طوریکه گردد به طول و قطر شاخه سال جاری می

 یشترین میزان طول و قطر شاخه مربوط به تیمار توأمب

باشد ام میپیپی 4222درصد و اسید بوریک  5اوره 

 ها نشان داد اگرچه(. مقایسه میانگین داده5)جدول

                                                           
1. Cheng  
2. Yadav  
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 )الف( )ب( 

 .)ب( (.Juglans regia L) "پوست کاغذی"گردو  و عملکرد )الف( یک بر ریزش میوهپاشی اوره و اسید بورتأثیر محلول -5شکل 

C ،شاهد :U1 درصد ،  1/2: اورهU2 درصد،  5: اورهB1 ام، پیپی 2222: اسیدبوریکB2 ام، پیپی 4222: اسید بوریکU1+B1 :

هایی با حروف مشابه میانگین ام.پیپی 4222ک درصد و اسیدبوری 5اوره  : U2+B2ام، پیپی 2222درصد و اسیدبوریک  1/2اوره 

  % آزمون چند دامنه ای دانکن ندارند.1اختالف معنی داری در سطح احتمال 

 

غلظت باالی اوره و اسیدبوریک به تنهایی باعث 

ولی بیشترین میزان  شدافزایش وزن تر و خشک برگ 

 5توأم اوره وزن تر و خشک برگ مربوط به تیمار 

(. 5)جدول بود امپیپی 4222د بوریک درصد و اسی

تنهایی و ترکیب با اسید بوریک همچنین کاربرد اوره به

نتایج به  (.5باعث افزایش سطح برگ گردید )جدول 

در درختان های انجام شده با پژوهشدست آمده 

، 5و شهسوار صیاد امین)همخوانی دارد  زیتون و هلو

 رسد تأثیرمی نظربه .(2259؛ یاداو و همکاران، 2252

 وسیله به افزایش رشد رویشی، در نیتروژن مصرف

 رویشی هایدر اندام های گیاهیهورمونتعادل  تغییر

مشخص شده است که  شود. همچنینمی حاصل هوایی

اسیدآبسیزیک به  نسبت کاهش با مصرف نیتروژن

گردد می گیاه رویشی افزایش رشد باعث جیبرلین

                                                           
1. Sayyad-Amin and Shahsavar 

 مثبت تأثیر(. 2223ران، و همکا 2)فرناندز اسکوبار

 نقش از ناشی و خشک و سطح برگ تر وزن بر نیتروژن

 نظیر بزرگ هایمولکول ساختار در عنصر این

   نوکلئیک اسیدهای و آمینه اسیدهای ها،تئینوپر

(. همچنین مشخص شده است 2226، 9باشد )ژائومی

که بُر نقش مهمی در تقسیم سلولی و انتقال قندها 

(. در این رابطه گزارش شده 2252، 4هیدارد )عبدالل

ها، است که در شرایط کمبود بُر، سنتز سایتوکینین

 مواد شبه پورین در ساختمان اسید نوکلئیک کاهش

تواند یابد. غلظت کم سایتوکینین در گیاهان میمی

در  RNAسبب ممانعت از تقسیم سلولی و متابولیسم 

نیز برایگیاه شود و عالوه بر این، هورمون اکسین 

                                                           
2. Fernandez-Escobar  

3. Zhao  

4. Abdollahi 
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پوست "طول و قطر شاخه گردو  ،رگچهپاشی اوره و اسید بوریک بر وزن تر، خشک، سطح بمقایسه تأثیر محلول  -5 جدول

 (.Juglans regia L) "کاغذی

 قطر شاخه 
(mm) 

 طول شاخه
 (cm) 

 سطح برگچه
(cm

2
) 

وزن خشک 

 (g)برگ 

 وزن تر برگ
(g) 

 تیمار

1/52 c 2/56 e 21c 8/5 c c
 شاهد 9/4*

8/56 b 9/26 d 522a 2/4 b 1/2 b  درصد 1/2اوره 

52ab 1/92 bc 524a 2/4 b 4/8 b  درصد 5اوره 

32/52 ab 9/24 d 524b 3/9 b 5/2 b  امپیپی 2222اسیدبوریک 

5/58 ab 2/91 d 528b 9/4 b 2/8 b  امپیپی 4222اسیدبوریک 

6/58 ab 49ab 523a 8/1 ab 4/55 a  امپیپی 2222درصد+ اسیدبوریک1/2اوره 

2/53 a 2/44 a 595a 2/6 a 5/52 a  امپیپی 4222درصد+ اسیدبوریک 5اوره 

 .ندارند ای دانکندرصد آزمون چند دامنه 1داری در سطح احتمالمشابه اختالف معنی وفهایی با حردر هر ستون میانگین *

 

، 5)پوزینافعالیت در گیاه به عنصر بُر احتیاج دارد 

پاشی اوره که محلولنتایج نشان داد همچنین . (2224

بوریک در مقایسه با شاهد سبب افزایش میزان و اسید

طوریکه و کلروفیل کل گردیده است به  a،bکلروفیل 

درصد و  5 اورهبیشترین اثر مربوط به ترکیب توأم 

(. در 2باشد )جدول می امپیپی 4222اسیدبوریک 

پاشی اوره باعث زیتون گزارش شده است که محلول

و صیاد امین گردد )های فتوسنتزی مینگیزهافزایش ر

(. در گزارشی دیگر در توت فرنگی 2252شهسوار، 

 2/2پاشی بُر با غلظت مشخص شده است که محلول

و کلروفیل   a ،bدرصد باعث افزایش میزان کلروفیل

(. در واقع 5935، و آتشی مشایخیگردد )کل می

یکه طورنیتروژن برای سنتز کلروفیل ضروری است به

 در کلروفیل با مرتبط هایکوآنزیم ها وپروتئین

 به قادر آن، کمبود یا نیتروژن بدون حضور کلروپالست

متوقف  کلروفیل و فتوسنتز هایفعالیت نبوده و سنتز

                                                           
1. Puzina 

(. همچنین 2228و همکاران،  2گردد )دموتز میناردمی

 محتوی افزایش باعث بُر مشخص شده است که کاربرد

 انتقال و بهبود هابرگ در سنتزفتو شدت و کلروفیل

نتایج  (.2259 ،9شود )نیکخواهفتوسنتزی می مواد

و توأم  تنهاییاست که کاربرد اسیدبوریک به بیانگر آن

با اوره باعث افزایش قندهای احیاء نسبت به شاهد 

-مشخص شده است که محلول الف(. -2شدند )شکل 

بُر در ( و 2221، 4پاشی اوره در انبه )مالهی و شارما

( باعث 2251و همکاران،  1سیب )الخلیل موسی

 گردد، که با نتایج اینافزایش قندهای احیاء می

 با بُر که شده است مشخص .پژوهش همخوانی دارد

 ایندول افزایش سنتز و هابرگ کلروفیل میزان بر تأثیر

 ها و در نتیجهباعث تأخیر در پیری برگ اسید استیک

باعث  شود که این امرز میطوالنی شدن دوره فتوسنت

هایها به اندامآن انتقال و هاکربوهیدرات تولید بهبود

                                                           
2. Demotes-Mainard 
3. Nikkhah 

4. Malhi and Sharma 

5. El- Gleel Mosa  
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 (.Juglans regia L) "پوست کاغذی" گردو های فتوسنتزیپاشی اوره و اسید بوریک بر رنگیزهمقایسه تأثیر محلول -2 جدول

 کلروفیل کل
(mg / g FW) 

 bکلروفیل 

(mg / g FW) 

 aکلروفیل 

(mg / g FW ) 
 تیمار

3/9 e 2/2 b 2/9 e
 شاهد *

2/3 cd 1/2 a 1/6 cd  درصد 1/2اوره 

2/55 bc 8/2 a 1/8 bc  درصد 5اوره 

9/2 d 5/2 ab 4/1 d  امپیپی 2222اسیدبوریک 

6/3 bc 8/5 ab 8/2 bc  امپیپی 4222اسیدبوریک 

2/55 b 6/2 a 3/8 b  امپیپی 2222درصد+ اسیدبوریک1/2اوره 

4/54 a 9/9 a 2/55 a  امپیپی 4222درصد+ اسیدبوریک 5اوره 

 .ندارند ای دانکندرصد آزمون چند دامنه 1داری در سطح احتمالمشابه اختالف معنی وفهایی با حردر هر ستون میانگین  *

 

 ،و همکاران 5)برون شوددر حال رشد مثل برگ می

2222). 

پاشی ها نشان داد که محلولمقایسه میانگین داده

 امپیپی 4222درصد با اسیدبوریک  5ه ترکیب اور

 -2برگ را داشتند )شکل  کل بیشترین میزان پروتئین

 کلروفیل، مولکول ساختمان در نیتروژنعنصر  ب(.

فعالیت آنزیم روبیسکو نقش و  اسیدهای نوکلوئیک

. وجود بُر برای سنتز (2228، 2)درداس و سیوالز دارد

RNA ث ضروری است. کمبود بُر در گیاه باع

شود. در مجموع بیوسنتز می RNAجلوگیری از سنتز 

RNA  بُر، آسیب دیده و به موازات آن عنصر از کمبود

 بنابراین نیز کاهش یابد. DNA ممکن است سنتز

، منجر به جلوگیری از RNAاختالل در ساخته شدن 

 (.2222، 9شود )تاناکا و فوجی واراتشکیل پروتئین می

    ان داد که کاربرد اوره ها نشمقایسه میانگین داده

                                                           
1. Brown  
2. Dordas and Sioulas  
3. Tanaka and Fujiwara 

 تنهایی و توأم با اسید بوریک باعث افزایش عنصربه

طوریکه بیشترین میزان آن نیتروژن برگ شده است، به

درصد با اسید بوریک  5مربوط به تیمار توأم اوره 

 همچنین نتایجالف(. -9باشد )شکل می امپیپی 4222

با اسید درصد  5پاشی توأم اوره نشان داد که محلول

بیشترین تأثیر را بر غلظت  امپیپی 4222بوریک 

عنصر بُر برگ داشت و کمترین تأثیر مربوط به شاهد و 

های گزارش ب(.-9باشد )شکل درصد می 1/2اوره 

متعددی از افزایش جذب عناصر نیتروژن و بُر در 

پاشی اوره و اسید بوریک درختان میوه پس از محلول

 له در گردو مشخص شده استارائه شده است؛ از جم

پاشی بُر سبب افزایش میزان عنصر بُر برگ که محلول

و همکاران  4(. سعادتی2255)کشاورز،  گرددمی

 ( بیان کردند که کاربرد اسید بوریک بر روی2256)

درختان زیتون باعث افزایش غلظت بُر در برگ و میوه 

شده است. همچنین گزارش شده است که محلول

                                                           
4. Saadati  
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         )الف(

 Juglans) "پوست کاغذی"گردو  ، برگکل پروتئین و احیاء هایپاشی اوره و اسید بوریک بر میزان قندتأثیر محلول -2شکل 

regia L.) .C ،شاهد :U1 درصد ،  1/2: اورهU2 درصد،  5: اورهB1 ام، یپپی 2222: اسیدبوریکB2 پیپی 4222: اسید بوریک-

هایی میانگین ام.پیپی 4222درصد و اسیدبوریک  5اوره  : U2+B2ام، پیپی 2222درصد و اسیدبوریک  1/2: اوره U1+B1ام، 

 ای دانکن ندارند.% آزمون چند دامنه1داری در سطح احتمال با حروف مشابه اختالف معنی
 

افزایش غلظت  اوره روی درختان انار سببپاشی 

(. با توجه 2223، 5گردد )رمضانیاننیتروژن برگ می

به نتایج این پژوهش مشخص گردید که عنصر 

نیتروژن از منبع اوره و عنصر بُر از منبع اسیدبوریک 

  به راحتی توسط برگ گردو قابل جذب است.

 

 کلی گیرینتیجه

در  اسید بوریکو  اورهپاشی با طور کلی محلولبه

، سبب افزایش رشد رویشی، هارم جوانهمرحله تو

افزایش سطح برگ و میزان کلروفیل برگ، افزایش 

ها در طول تشکیل میوه و کاهش میزان ریزش میوه

درختان دنبال آن افزایش عملکرد ه فصل رشد و ب

کاربرد . در بین تیمارهای مورد بررسی، گردو گردید

ظت با غل توأم اوره با غلظت یک درصد و اسید بوریک

                                                           
1. Ramezanian 

 دادند. بنابراین با نشانبهترین نتیجه را  امپیپی 4222

توأم اوره  ، کاربردپژوهشتوجه به نتایج حاصل از این 

جهت افزایش عملکرد  تجاری صورتبه و اسید بوریک

 تواند مورد توجه قرار گیرد. ، میدرختان گردو

 سپاسگزاری

از جناب آقای محمد شمس الدینی به خاطر در 

ر دادن باغ تجاری در این پژوهش تشکر و اختیار قرا

 شود. قدردانی می

()ب  
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 ()ب                                  (                               الف)                               
 :C. (.Juglans regia L) "پوست کاغذی"گردو  ک بر میزان ، نیتروژن و بُر برگپاشی اوره و اسید بوریتأثیر محلول -9شکل 

: U1+B1ام، پیپی 4222: اسید بوریک B2ام، پیپی 2222: اسیدبوریک B1درصد،  5: اوره U2درصد ،  1/2: اوره U1شاهد، 

هایی با حروف مشابه میانگین ام.پیپی 4222درصد و اسیدبوریک  5اوره  : U2+B2ام، پیپی 2222درصد و اسیدبوریک  1/2اوره 

  ای دانکن ندارند.% آزمون چند دامنه1داری در سطح احتمال اختالف معنی
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Abstract 

Mineral nutrition of walnut trees (Juglans regia L.) via foliar application is one of the most 

important techniques to improve the fruit quality and quantity. Therefore, foliar application of 

urea and boric acid on growth characteristics, fruitset and yield of "Poost Kaghazi" walnut trees. 

Was studied the experiment was carried out in bud swell stage as a randomized complete block 

design with seven treatments and four replications. Treatments were, urea (at 0, 0.5 and 1 %), 

boric acid (at 0, 2000 and 4000 ppm) and combined treatments of urea and boric acid. Results 

showed that urea at 1% and boric acid at 4000 ppm improved the growth characteristics, fruit 

set and yield, therefore, the yield was increased to 174 g dry-wieght per shoot. Also, the 

combined treatment of urea and boric acid increased the amount of photosynthetic pigments, 

reduced sugars and total protein. The results of leaf analysis showed that the combined 

treatment of urea 1% and boric acid 4000 ppm increased the leaf nitrogen concentration to 1.9 

% and boron concentration to 65.6 ppm compared to control trees (1.1% nitrogen and 26.2 ppm 

boron). It was also found that the combined treatment of urea 1% and boric acid 4000 ppm was 

the most effective in improving the quality and quantity of walnut crop. According to the 

results, we can suggest that combined treatments of urea and boric acid may improve the yield 

and growth characteristics of "Poost Kaghazi" walnut trees. 
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