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  چکیده
هدف از این آزمایش  پیدا کردن .  شود  میباعث افزایش کیفیت و عملکرد محصوالت کشاورزی محلول پاشی با عناصر کم مصرف 

جهت اجرای این آزمایش، باغی  .باشد  میسطوح مطلوب آهن و روی و مس به منظور بیشترین عملکرد و بهترین کیفیت محصول انار
 محلول پاشی 1388انتخاب و در اردیبهشت ماه سال) یشهرستان بردسکن، واقع دراستان خراسان رضو(در روستای علی آباد کشمر

درصد از نمک ) 0-/1-/2(و مس در سه سطح) 0-/2-/4(هر یک از عناصرآهن و روی در سه سطح. آهن، روی و مس صورت گرفت
جزیه میوه  انار در نتایج حاصل از تجزیه برگ درخت انار در تیر ماه و ت. سولفاته آنها تهیه و برروی برگ درختان انار محلول پاشی شد

بود که از ) Zn3 Fe3 Cu2(آبان ماه نشان داد که با افزایش میزان روی عملکرد نیز افزایش یافته و بیشترین عملکرد میوه انار در تیمار
 کیلوگرم نسبت به شاهد افزایش نشان داد و محلول پاشی باعث افزایش غلظت روی و مس در 28 کیلوگرم به ازاء هر درخت به 23
محلول پاشی با آهن و روی و مس باعث کاهش  . رگهای درخت گردید اما غلظت آهن افزایش معنی داری نسبت به شاهد پیدا نکردب

pHآلی انار شد به طوری که با افزایش هر یک از عناصر آهن، روی و مس، های   آب دانه انار و افزایش میزان اسید pH آب دانه  انار 
  . یدگی انار نیز با افزایش این عناصر، کاهش پیدا کردمیزان ترک. کاهش پیدا کرد

  آب دانه انارpHمحلول پاشی، آهن و روی و مس،: کلیدیهای  واژه

 مقدمه

 تعلق دارد و درختی است خزان دار که بومی آسیای مرکزی و غربی Punicaceaeبه خانواده ی ) .Punica granatum L(انار 
انار از جمله درختانی است که ).  1389خوشخوی و همکاران، (از به تابستانهای بسیار گرم دارداست که برای رسانیدن کامل میوه نی

عالوه بر داشتن گلهای زیبا و میوه ی خوشمزه، دارای مصارف پزشکی زیادی بوده  و سرشار از پروتئین، کربوهیدرات، مواد معدنی، 
 Aseri(باشد  میچون اسید آسکوربیک، اسید سیتریک و اسید سالسیلیکو منبع اسیدهای آلی هم  A ،B،Cپلی ساکارید، ویتامینهای 

پوست میوه، پوست ریشه و پوست ساقه آن از قدیم در پزشکی به عنوان دارو و در ). 1380؛ ملکوتی و همکاران، 2008و همکاران، 
 محصول انار وافزایش میزان انبارداری انتغذیه ی مناسب انار باعث افزایش کیفیت و عملکرد . صنعت رنگرزی مورد استفاده بوده است

بعضی از محققین اظهار داشتند که کاربرد عناصر کم مصرف به میزان بهینه در اردیبهشت ). 1973 و همکاران، Schuman(گردد می
ر مناطق گرم و از آنجا که اکثر انار کاریهای ایران د) . 1380، ملکوتی(گردد  میماه  به طور معنی داری باعث کاهش ترکیدگی انار

 باالی خاکها و هم چنین وجود یون کربنات و بی کربنات در آب آبیاری و خاک pHخشک واقع شده است، به علت آهک فراوان و 
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باعث رسوب آهن، روی و مس در خاک شده و عناصر  کم مصرف مورد نیاز گیاه برای حداکثر رشد و عملکرد، خیلی ناچیز بوده و 
برای رفع این موضوع انارکاران در بیشتر این . گردد  میملکرد و کیفیت انار و افزایش میزان ترکیدگی انارهمین عامل باعث کاهش ع

آهن برای فعال کردن آنزیم . برند  میمناطق عناصر کم مصرف را به جای کاربرد خاکی به صورت محلولپاشی روی برگهای گیاه به کار
  که Hemیاه نقش دارد، آنزیم کاتاالز که در تجزیه ی آب اکسیژنه نقش دارد، ساختار سیتو کروم که در تنفس و اکسیداسیون واحیا گ

شود   میکمبود آهن به شکل رنگ پریدگی برگهای جوان گیاه مشاهده). 1382ساالرالدینی، (در ساخت کلرفیل نقش دارد، موثر است 
روی در ساختار آنزیم دهیدروژناز، پروتئیناز، . گراید  میزردیمانند و پهنک برگ به   میسبز باقی) بدون حاشیه(به طوری که رگبرگها 

روی هم چنین در ساخت پروتئین، احیای مواد، تنظیم آب و مواد متابولیکی . ، ترشح هورمون رشد و اکسین دخالت داردRNAساخت 
روشن روی های   جوان و ایجاد لکهکمبود روی در گیاهان منجر به زردی برگهای. گیاه و رشد نقاط مریستمی گیاه  نیز دخالت دارد

، کلفت شدن پوست میوها، بروز حالت مشعلی و لختی و کچلی در ها ، کم شدن فاصله ی میان گره)Little leaf(برگ، ریز برگی
 مس در آنزیم). 1382ساالر الدینی، ( شود  می ی درختان دانه دار  و برگها در طول رشد گیاهها گیاه و ریختن میوههای  سرشاخه

تواند جایگزین آن شود هم چنین در تولید لیگنین که   نمیدهیدروژناز و اکسیداز نقش دارد و این نقش اختصاصی است و عنصر دیگری
کمبود روی باعث مرگ .کند و در تولید اتیلن که در رسیدگی گیاه نقش دارد، موثر است  میبه ایجاد مقاومت فیزیکی گیاه کمک

 شود و در مراحل پیشرفته ی باعث لب سوختگی و حاشیه سوختگی برگها  میا چروکیده و خمیدهجوانه ی انتهایی شده و برگه
. کند  میدر صورت کمبود مس لقاح و گلدهی در گیاه کم شده و تشکیل دانه  و عملکرد کاهش پیدا).  1382ساالرالدینی، (گردد می

ا توجه به اهمیت عناصر آهن، روی و مس بر عملکردگیاه اهداف ب. شود  میدر تنه ی درختان ترک ایجاد شده و از درخت رزین خارج
باشد و صفات اندازه   میاین تحقیق پیدا کردن بهترین سطوح آهن، روی و مس در گیاه به منظور افزایش عملکرد و کیفیت در گیاه

  . باشد  می آب انارpHآلی و های  گیری در این تحقیق شامل عملکرد درختان، اسید
  ها مواد و روش

انتخاب و در اردیبهشت ) شهرستان بردسکن، واقع دراستان خراسان رضوی(جهت اجرای این آزمایش، باغی در روستای علی آباد کشمر
و مس در ) 0-/2-/4(هر یک از عناصرآهن و روی در سه سطح.  صبح زود محلول پاشی آهن، روی و مس صورت گرفت1388ماه سال
این طرح در قالب بلوکهای کامل . اته آنها تهیه و برروی برگ درختان انار محلول پاشی شددرصد از نمک سولف) 0-/1-/2(سه سطح

جهت جلوگیری از پاشش عناصر بر روی درختان مختلف . تصادفی با سه تیمار و سه تکرار و دو مشاهد در هر واحد آزمایشی انجام شد
آبیاری درختان همه با یک نوع . با پالستیک برچسب گذاری شدبین هر واحد آزمایشی یک ردیف درخت قرار داشت و تنه ی درختان 

در این تحقیق نمونه ی مرکب از برگ هشتم از نوک شاخه که نماینده ی  خوبی از سایر برگهای . آب و به روش کرتی آبیاری شد
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 و پس از آلودگی زدایی برگ آزمایشی تهیه شدهای  محلولپاشی شده ی  گیاه بود گرفته شد و یک نمونه مرکب از هر کدام از واحد
  .درخت و شستشو با آب معمولی و آب مقطر، عناصر مس و روی و آهن به روش هضم خشک و دستگاه اتمیک اندازه گیری شد

های انار  سپس دانه. میوه برداشت شده ابتدا با آب برای زدودن گرد و غبار و مواد خارجی روی پوسته به خوبی شستشو گردیدهای  نمونه
کلیه .  و سالیسیلیک اسید  اندازه گیری شد PHدر آب حاصله . های گرفته شده و صاف شد  نمونه به تفکیک جدا شده و آب دانههر 

  . تجزیه قرار گرفتموردEXCELL2010 رسم نمودارها توسط نرم افزار وSPSS و SASنتایج حاصله بوسیله برنامه آماری 
  نتایج و بحث

pHآهن و روی و مسهای   آب انار تحت تاثیر تیمار  
   آب انارpHکاربرد توام آهن و روی بر  : 1شکل 

  
 مربوط به بیشترین  سطوح pH مربوط به پایینترین سطوح تیمار آهن و کمترین pHشود بیشترین   می استنباط1همانطور که از شکل 

از سوی دیگر در غلظتهای کم آهن با افزایش . دکن  می آب دانه ی انار کاهش پیداpHباشد و بنابر این با افزایش سطوح آهن  آهن می
 از الگوی مشخصی pHکند ولی در غلظتهای باالی آهن با افزایش میزان روی، کاهش   میآب انار کاهش پیداpH سطوح روی میزان

  .کند  نمیپیروی
PH منبع تغییرات یک اسیدلسالیس 

F F 

 /12(ns) 71/2* روی
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 /09(ns) 67/2* مس

 /39(ns) 66/3** آهن

 /66(ns) 38/4** روی و آهن

 /12/1 (ns)82(ns) مس و روی 

 /94(ns) 89/3** مس و آهن 

 56/3** 21/4** آهن و روی و مس

  و سالسیلیک اسیدpHخالصه نتایج آماری عناصر مس، آهن و روی بر : 1جدول

 آب انار pHیی و در تر کیب با آهن باعث کاهش شود که کاربرد آهن و مس و روی هر کدام به تنها  مشاهده می1با توجه به جدول 
 نسبت به pH کاربرد توام روی و آهن و هم چنین مس و آهن و ترکیب سه عنصر مس وروی و آهن باعث کاهش معنی دار.شده است

پیدا کرده و در تیمار ترکیب سه عنصر مس و روی و آهن میزان اسید سالسیلیک نسبت به شاهد افزایش معنی داری . شاهد شده است
  .است

  برگ انار 
دار  معنی % 5و اثر تیمار مس در سطح %  1شود که اثر تیمار روی بر غلظت آن در برگها در سطح   مشاهده می2با توجه به جدول 

وی دار شدن تاثیر آهن در غلظت عنصر ر و عدم معنی% 5دار شدن اثر متقابل تیمارهای روی و آهن در سطح  با توجه به معنی. است شده
شود که بیشترین غلظت   نیز مشاهده می2در شکل .است رسد که غلظت روی در برگ تنها تحت تاثیر تیمار روی بوده در برگ، بنظر می

   . بوده است1Fe3Znروی در تیمار 
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 تیمارها مس آهن روی
 منبع تغییرا ت

F F F 

 82/2 (ns)8/0 (ns)19/2(ns) آهن

 37/2 (ns)12/1(ns) 32/15** روی 

 17/0 (ns)89/0 *51/5(ns) مس

 28/0 (ns)52/0(ns) 51/4*  آهن*روی 

 86/0 (ns)22/1 (ns)47/1(ns)  مس*روی 

 95/1 (ns)82/1 (ns)52/1(ns)  مس*آهن 

 99/0 (ns)39/1 (ns)36/2(ns) مس* روی *آهن 

 خالصه نتایج تجزیه آماری در برگ انار : 2جدول 
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 افزایش غلظت روی در برگها اثر محلولپاشی روی در : 2شکل 

  
  

  اثر محلولپاشی آهن در افزایش غلظت آهن در برگها : 3شکل 

  
  

  عملکرد میوه انار
  تاثیر محلولپاشی روی بر عملکرد کل انار  :3شکل 
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 28لکرد انار معادل آید با افزایش میزان روی عملکرد میوه انار افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین عم  می بر3همانطور که از شکل 
  . مشاهده گردید Zn3 Fe3 Cu2 کیلو گرم  در تیمار

  تاثیر محلولپاشی آهن بر عملکرد کل انار  :4شکل 

    
آید با افزایش میزان آهن عملکرد افزایش معنی داری پیدا نکرد و تفاوت معنی داری بین سطوح مختلف   می بر4همانطور که از شکل 

  .هده نشدآهن بر افزایش عملکرد مشا
  تاثیر محلولپاشی مس بر عملکرد کل انار  :5شکل 
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رسیم که افزایش   میگردد مس بر افزایش عملکرد تاثیر معنی داری نداشته است و به این نتیجه  می استنباط5همانطور که از شکل 
  .عملکرد  بیشترمتاثر از تیمار روی در این آزمایش بوده است
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