
 

 

 

 

 
 

 رقم انگور میوة کیفی و کمی های ویژگی برخی بر بور و پتاسیم تغذیۀ اثر
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 چكيده

 و کمیدت  افداایش  منظدور  بده  اسدت.  انگدور  میوۀ رسیان زمان و کیفي و کمي هاي ویژگي بر مؤثر عوامل ترین مهم جمله از بهینه تغذیۀ

 در 1390 سدال  در تکدرار  سه در تصادفي کامل هاي بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشي ’عسکري‘ رقم انگور میوۀ کیفیت

 چهدار  و درصتچده(  هر ازاي به گر  900 و 600 ،300 ،0) پتاسیم سولفات کود سطح چهار شامل آزمایشي فاکتورهاي شا. اجرا شهرکرد

 آن اجدااي  و عملکرد بر معناداري اثر پتاسیم که داد نشان نتایج بود. لیتر( بر گر  میلي 3000 و 2000 ،1000 ،0) بوریک اسیا کود سطح

 جامدا  مدواد  و صوشه عر  و طول و صوشه وزن صوشه، تعااد افاایش موجب بوریک اسیا و پتاسیم سولفات مختل  سطوح داشت.

 53/1 و 45/1 ،54/0 مقداار  بده  ترتیب )به محلول جاما مواد و عاد( 25 و 18 ،14 ترتیب )به صوشه تعااد پتاسیم، افاایش با شا. محلول

 محلول جاما مواد میاان در دار معنا افاایش موحب هاار در 3 غلظت با تنها بور، حاوي تیمارهاي یافت. افاایش شاها به نسبت درصا(

 داشدت،  را (8/18) محلدول  جامدا  مدواد  میداان  بیشدترین  پتاسدیم  سولفات درصتچه هر ازاي به گر  900 تیمار شا. شاها به نسبت میوه

 سبب نیا لیتر بر گر  میلي 3000 بوریک اسیا تیمار شا. منجر شاها با مقایسه در میوه اسیایتۀ کاهش بیشترین به تیمار همین که درحالي

 را میدوه  رسدیان  پتاسیم سولفات ویژه به اي تغذیه تیمارهاي که داد نشان حاضر پژوهش نتایج شا. واحا 3/0 مقاار  به ها میوه pH کاهش

 .دها مي افاایش را میوه قنا مقاار و عملکرد و کنا مي تسریع

 محلول. جاما مواد پتاسیم، سولفات اسیایته، بوریک، اسیا انگور، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 عدا   انگور، ۀمیو کیفیت و عملکرد بودن کم دتیل از یکي

 تغذیددۀ دیگددر عبدارت  بدده یددا صداک  غددذایي عناصددر تعدادل 

 وسدیلۀ  بده  مدو  در میدوه  تشکیل مقاار است. گیاه نامطلوب

 است این بر عقیاه شود. مي کنترل محیطي و ژنتیکي عوامل

 قارت میوه، تشکیل و انگیاي گل در مؤثر عوامل بین از که

 عوامل سایر واقع در و رنادا را تأثیر بیشترین تغذیۀ و رشا

 عناصدر  موقع به مینأت بنابراین دهنا. مي قرار الشعاع تحت را

 میوه کیفیت افاایش و محصول تولیا در مهمي عامل غذایي

 نشدان  میدوه  درصتدان  در گرفتده  انجا  تحقیقات .[30] است

 و بور نیتروژن، عنصر سه غذایي عناصر میان در که دها مي

 مانندا  گیداه  فنولدوژیکي  ۀمرحلد  در را ثیرأتد  بیشترین روي

 و مدو  اي تغذیده  وضدعیت  بدین  دارندا.  میوه تشکیل ۀمرحل

 دارد. وجدود  قدوي  ۀرابطد  حبده  کیفیت نیا و جوانه باردهي

 در مهمدي  نقدش  که است پرمصر  عناصر جمله از پتاسیم

 را درصدت  مقاومت و دارد میوه درصتان کیفي و کمي بهبود

 هدداي تددنش جملدده از صددارجي نامسدداعا عوامددل برابددر در

 .[12] دها مي افاایش صشکي و سرما رطوبتي،

 تقسدیم  و ها پروتئین ها، کربوهیارات تولیا براي گیاهان

 کندا  مي فعال را ها آنایم پتاسیم دارنا. نیاز پتاسیم به سلولي

 در را هدا  میدوه  مقاومدت  و دارد نقدش  گیاه آب تعایل در و

 وزن درصدا  4 تدا  1 حداود  دهدا.  مدي  افداایش  سرما برابر

 بده  گیاه نیاز بیشترین دها. مي تشکیل پتاسیم را گیاه صشک

 کمبدود  مواقدع  در اسدت.  هدا  میدوه  رسدیان  زمان در پتاسیم

 افداایش  سدبب  پتاسدیم  کدود  زیدادي  مقاار مصر  پتاسیم،

 تحقیقدي  طدي  .[3] شدود  مدي  مو ۀدرصتچ رشا یا محصول

 هدر  بدراي  کیلدوگر   یدک  قاارم به کلریاپتاسیم کود کاربرد

 هدر  بدراي  پتاسدیم  سولفات کیلوگر  6/0 و انگور ۀدرصتچ

 و داشدته  باروري بر زیادي ثیرأت اسفناماه اوایل در درصتچه

 افداایش  شداها  به نسبت کیلوگر  43/1 قاارم به را عملکرد

 پتاسدیم  و فسدفر  افاایش با که شاه گاارش .[6] است داده

 بیاانده  سدفیا  انگدور  ۀعصدار  در محلدول  جاما مواد قاارم

 نقدش  هدا  حبده  رنگ تولیا در پتاسیم .[25] یابا مي افاایش

 ثیرأت تحت انگور در تمایایابي و جوانه آغازش دارد. بارزي

 .[18] است پتاسیم و فسفر نیتروژن، عناصر

 تمدایا  و نمو به توان مي گیاه در بور هاي نقش جمله از

 حرکت قنا، انتقال آن، ۀلول رشا و گرده زني جوانه سلولي،

 اشداره  لیگنین ساصت و گیاه داصل در رشا هاي کنناه تنظیم

 را صوشده  هدر  در حبه تعااد و میوه تشکیل بور عنصر د.کر

 هدا  سدلول  بدور  کمبود اثر در .[24] دها مي قرار ثیرأت تحت

 کامدل  طدور  به آنها ساصتمان ولي ،شونا تقسیم است ممکن

 دلیدل  بده  هدا  ریشده  که زماني بهار اوایل در یابا. نمي تشکیل

 وآهدن(  روي )بدور،  غذایي عناصر نتواننا صاک پایین دماي

 هدا  جوانده  شان متور  هنگا  پاشي محلول با کننا، جذب را

 بدور،  عنصدر  پاشدي  محلدول  .[12] شود مي برطر  آنها نیاز

  ۀتوسدع  بحراني ۀدور طول در را ها گل براي تز  بور مقاار

 گرده ۀلول رشا و زني جوانه کرده، مهیا ها پرچم و ها تخمک

 تسدریع  را بدر   و سداقه   ۀاولید  رشدا  و بخشا مي بهبود را

 بدر  غلبده  براي دهي شکوفه از قبل بور پاشي محلول کنا. مي

 بدر  انداکي  تأثیر ولي ،است مفیا ها جوانه زمستاني صامات

 افداایش  را کلسدیم  جدذب  نیدا  و دارد هدا  بدر   بور مقاار

 و قندا  انتقدال  افداایش  در بور اثر به توجه با .[11] دها مي

 يمدؤثر  بسدیار  نقش آبکش آوناهاي در کربن هاي هیارات

 بدور  کافي مقاار .[13] داشت صواها میوه کیفیت بهبود در

 بدراي  عنصدر  این وجود و است ضروري میوه تشکیل براي

 زندي  جوانه موارد برصي در .[17] است تز  گرده ۀلول رشا

 دارد بسدتگي  کاللده  در بدور  کدافي  مقادیر به تنها گرده ۀدان

 جدا   ۀلولد  طول و افاایش را شها قاارم همچنین بور .[8]

 جدذب  بهتدر  زنبورها ترتیب این به و دها مي کاهش را گل

 رقدم  انگدور  روي پژوهشدي  نتدایج  .[10] شدونا  مدي  ها گل

 بدا  انگدور  عملکرد بیشترین که است آن از حاکيʼعسکري

 در [.7] اسدت  شداه  حاصل بوریک اسیا ppm3000  تیمار
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 ppm 3000 غلظدت  بدا  بوریک اسیا پاشي محلول آزمایشي

 رقددم انگددور روي میددوه تشددکیل از قبددل هفتدده یددک

 قندا  و محلدول  جامدا  مواد میاان افاایش موجبʼعسکري

 انگدور  روي آزمایشدي  در [.19] شا اسیایته کاهش و میوه

 شدان  باز از قبل هفته یک بور عنصر پاشي محلول کشمشي

 پژوهشدي  در .[6] شدا  میدوه  تشدکیل  افداایش  بسب ها گل

 ۀلولد  رشدا  پرتقدال،  در روي و بدور  پاشدي  محلول با دیگر

 مقاار به محصول عملکرد و میوه ۀانااز میوه، تشکیل گرده،

  .[26] یافت افاایش زیادي

 و کیفیدت  و کمیدت  بهبدود  حاضدر،  پدژوهش  از ها 

 شهرکرد ۀمنطق در انگور ۀمیو رسیان تسریع امکان همچنین

 د.بو

 

 ها روش و مواد .2

 توابدع  از کیدار  شهرستان در انگور باغ یک در پژوهش این

 50 جغرافیدایي  مشخصدات  با بختیاري و چهارمحال استان

 عر  ۀدقیق 5 و درجه 22 و شرقي طول ۀدقیق 50 و درجه

 انجدا   شدهرکرد،  شدرقي  جندوب  کیلدومتري  25 در شمالي

 در پتاسدیم  سولفات کود کاربرد اثر آزمایش این در .گرفت

 ه(چد درصت هر ازاي به گر  900و 600 ،300 ،0) سطح چهار

 بوریک اسیا کود پاشي محلول و K3 و K0، K1، K2 ترتیب به

(H3BO3 درصا 17 حاوي )و 2 ،0،1) سدطح  چهار در بور 

 ایدن  شدا.  ارزیدابي  B3  وB0، B1،  B2 ترتیدب  به هاار( در 3

 کامدل  هداي  بلوک طرح ۀپای بر فاکتوریل صورت هب آزمایش

 48 مجمددوع در و گرفددت انجددا  تکددرار سدده در تصددادفي

 و 20 تداریخ  در تیمارها .شانا بررسي ساله پاناده ۀدرصتچ

 از بعدا  و قبدل  زمدان  بدراي  ترتیدب  به 1391 اردیبهشت 30

 1391 مدرداد  اول تداریخ  در برداري داده شا. اعمال گلاهي

 هداي  غلظدت  بدا  و گرفدت  صدورت  میوه رسیان با همامان

 داشدت  عملیدات  دیگدر  و آبیداري  گردیدا.  اعمدال  ذکرشاه

 همدۀ  بدراي  یکسدان  صدورت  بده  سربرداري( و سبا )هر 

 در پشته و جوي صورت به ها تاک گرفت. انجا  ها درصتچه

 آبیداري  بدار  یدک  روز چهارده صورت به و رشا فصل طول

 بدا  سطحي سفیاک بیماري شیوع از جلوگیري براي شانا.

 پدذیرفت.  صدورت  پاشدي  گدرد  گدوگرد  گل قار  ضا ترکیب

 همدۀ  بدراي  یکسدان  طدور  بده  رشدا  فصل طول در سبا هر 

 در پاشدي  محلدول  بیشتر، اثربخشي براي گرفت. انجا  درصتان

 شدات  کداهش  و هوا شان صنک با همراه عصر مالیم هواي

 شدروع  تا یکنواصت صورت  به پاشي محلول گرفت. انجا  نور

 تیمدار  بدراي  یافدت.  ادامده  ها بر  از محلول هاي قطره ریاش

 آبیداري  معمدول  آب بدا  مدو  نظدر  مدورد  هداي  درصتچه شاها

 براي بعا روز در پاشي محلول اتما  از بعا شانا. پاشي محلول

 غلظدت  پژوهش این در گرفت. انجا  آبیاري مواد، بهتر جذب

 در میددوه عملکددرد دمبددر ، بافددت در بددور و پتاسددیم عناصددر

 متوسدط  و صوشه طول متوسط صوشه، وزن متوسط درصتچه،

 میدوه  کیفدي  هداي  شاص  و حبه وزن و صوشه در حبه تعااد

 رسدیاگي  زمان و کل اسیا محلول، جاما مواد اسیایته، شامل

 اثدر  گیدري  انداازه  و سدنجش  منظدور  بده  شدانا.  ارزیابي میوه

 هداي  نمونده  عناصدر،  جدذب  میاان بر بور و پتاسیم تیمارهاي

 مقاار و آوري جمع تیرماه در بوته( هر ازاي به عاد 50) دمبر 

 ،Corning-410) 1فتدومتر  فلدیم  دستگاه از استفاده با آنها پتاسیم

 دسدتگاه  در جدذب  میداان  طریدق  به بور و انگلستان( ساصت

 انگلستان( ساصت ، ENWAY-6320-D)مال 2اسپکتروفتومتر

 [.1] شا گیري اناازه

 بوتده  هر از صوشه چهار صوشه، طول گیري اناازه براي

 حسدب  بدر  کش صط با آنها طول و انتخاب تصادفي طور به

 توسدط  هدا  حبده  وزن گیري اناازه شا. گیري اناازه متر سانتي

 بدا  و بوتده  هدر  از حبده  100 تدوزین  بدا  دیجیتدالي  ترازوي

 متر pH دستگاه وسیلۀ به اسیایته آما. دست به گیري میانگین

 آلمددان( 3برووینددگ شددرکت سدداصت ،MTT65 )مددال

 .[23] شا گیري اناازه
                                                           
1. Flame Photometer  

2. Spectrophotometer  
3. Brewing  



 فرناز احمدی و عبدالرحمان محمدخانی

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
420 

 آزمایش محل باغ خاک های ویژگی برخی .1 جدول

 مشخصه
 خاک عمق

(cm) 

 شوری

(ds/cm) 

 اسیدیته

(pH) 

 آلی مادة

(%) 

 دسترس قابل فسفر

(mg/kg) 

 دسترس قابل پتاسیم

(mg/kg) 

 نیتروژن

)%( 

 05/0 216 6/7 6/0 88/7 635/0 30 – 0 مقاار

 مشخصه
 بور

(mg/kg) 

 منگنا

(mg/kg) 

 م 

(mg/kg) 

 روي

(mg/kg) 

 آهن

(mg/kg) 

 ماسه

)%( 

 شن

)%( 

 سنگ

)%( 

 19 39 42 48/3 53/0 87/6 83/0 11/1 مقاار

 

 اسدیا  برحسدب  تیتراسدیون  طریدق  از کدل  اسدیا  قاارم

 ۀوسدیل  بده  کدل،  محلدول  جاما مواد شا. محاسبه تارتاریک

 ،ATAGO PAL-3 رفراکتومتر)مددال دیجیتددالي دسددتگاه

 گیدري  انداازه  گدراد  سانتي ۀدرج 20 دماي در ژاپن( ساصت

 تیتراسدیون  روش از کدل  اسدیا  تعیدین  براي .[16 ،15] اش

 شاه صا  انگور آب لیتر میلي 10 روش این در ا.ش استفاده

 فندل  معدر   و نرمدال  1/0 سود از استفاده با و شا برداشته

 مقداار  صدورتي  رنگ به رنگ تغییر از پ  شا. تیتر فتالئین

 فرمدول  از اسدتفاده  بدا  و شداه  صوانداه  شداه  مصدر   سود

M=0.75×V فرمدول  ایدن  در .شدا  مشخ  اسیا قاارم M 

 و مصرفي سود حجم V لیتر، در گر  حسب بر اسیا مقاار

 .[23] اسدت  تارتاریدک  اسیا ثابت ضریب 75/0 ثابت عاد

 میدوه  تشکیل زمان از روز تعااد ها میوه رسیاگي زمان براي

 شدیرین  و ناداد رنگ تغییر کامل طور به ها میوه که زماني تا

  افدداار نددر  از اسددتفاده بددا هددا داده گردیددا. اسددتفاده شددانا

 بدا  هدا  میدانگین  و هاشد  تجایده  (2/9 ۀ)نسدخ  SAS آماري

 بدراي  همچندین  .شا مقایسه درصا 5 سطح در  LSDروش

 اسدتفاده  (2007 ۀ)نسدخ  1اکسدل  افاار نر  از نمودارها رسم

 ا.ش

 

                                                           
1. Excel 

 بحث و نتایج .3

 دمبرگ بافت بور و پتاسيم غلظت .1 .3
 عنصدر  این تجمع دمبر ، بافت تجایۀ از حاصل بور غلظت

 سدولفات  و بوریدک  اسیا تیمار دو هر انجا  با دمبر  در را

 داراي تیمدار  دو این واقع در (.3 )جاول کنا مي تأییا پتاسیم

 )شدکل  هستنا دمبر  بافت بور مقاار افاایش در برهمکنش
 هددر ازاي بدده گددر  900 تیمددار در بددور غلظددت بیشددترین (.1

 کیلدوگر (  در گدر   میلدي  71/48) پتاسدیم  سدولفات  درصتچه
 پتدا ،  سدولفات  تغذیدۀ  اثر بر (.1 )شکل است شاه حاصل

 دچدار  کده  گیاهداني  در و یابدا  مي افاایش بر  در بور مقاار

 هدا  بدر   در بدور  تجمدع  کدافي  حدا  به نباشنا، پتاسیم کمبود
 پتاسدیم  سدولفات  رسدا  مدي  نظر به [.12 ،3] گیرد مي صورت

 جدذب  شرایط و دها مي کاهش حاودي تا را صاک اسیایتۀ

 و آگدن   هداي  یافتده  با پژوهش این نتایج یابا. مي بهبود بور

 بوریدک  اسدیا  با پاشي محلول کردنا اظهار که [14] همکاران
 اسدت  شداه  هدا  بدر   در عنصدر  این غلظت افاایش موجب

 کاربرد که شود مي دیاه ،2 جاول به توجه با دارد. همخواني

 دمبر  بافت در پتاسیم غلظت افاایش سبب پتاسیم سولفات

 اثدر  در دمبدر ،  بافدت  پتاسدیم  غلظدت  بیشترین است. شاه

 درصدا(  84/2) پتاسدیم  سدولفات  گر  600 و 300 تیمارهاي

 اسدیا  هداار  در 1 تیمدار  ،3 جداول  بده  توجه با شا. مشاهاه
 بافدت  پتاسدیم  مقداار  افداایش  در را تدأثیر  بیشدترین  بوریک

 .است داشته کیلوگر ( در گر  میلي 94/2) دمبر 



 "یعسکر"های كمی و كیفی میوة انگور رقم  برخی ویژگی اثر تغذیۀ پتاسیم و بور بر

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
421 

 بوریک اسید و پتاسیم سولفات با تیمارشده تاک دمبرگ های نمونه در بور و پتاسیم غلظت به مربوط واریانس ۀتجزی .2 جدول

 بور غلظت پتاسیم غلظت آزادی درجۀ تغییرات منابع

 ns02/0 ns7/1 2 بلوک

 8/299** 05/0* 3  پتاسیم سولفات

 7/182** 17/0** 3  بوریک اسیا

 23/12** 25/0** 9 بوریک اسیا ×پتاسیم سولفات

 42/1 02/0 30 آزمایش صطاي

 85/2 14/5  )%( تغییرات ضریب

 .داراغیرمعن ns: و درصا 1 و 5 احتمال حوسط در دار امعن ترتیب به :** و *        

 

 

 
 رقم تاک دمبرگ بافت بوردر و پتاسیم غلظت بر بوریک اسید و پتاسیم سولفات اثر میانگین ۀمقایس .3 جدول

 ’عسکری‘

 تیمار
 دمبرگ بافت بور غلظت

(mg/kg) 

 دمبرگ بافت پتاسیم غلظت

(%) 

K0 d9/36 b69/2 

K1 b1/42 a84/2 

K2 c1/40 a83/2 

K3 a7/48 ba77/2 

B0 d2/38 b 82/2 

B1 c3/39 a94/2 

B2 b5/43 cb67/2 

B3 a6/46 b71/2 

 ،300 ،0 ترتیب  بهK3  و K0، K1، K2 (.LSD0.05) دارناامعن تفاوت فاقا مشترک حر  یک حااقل داراي هاي میانگین ستون هر در

 بوریک(. اسیا هاار در 3 و 2 ،1 ،0 ترتیب به B3 و B0، B1، 2B و درصت هر در پتاسیم سولفات گر  900 و 600
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 در بور غلظت بر كیلوگرم( بر گرم میلی) بوریک اسید و درخت( هر ازای به )گرم پتاسیم سولفات مختلف سطوح متقابل اثر .1 شکل

 LSD آزمون درصد 5 سطح در آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای های ستون’عسکری‘ رقم انگور دمبرگ بافت

 B3 و B0، B1، 2B و درخت هر برای پتاسیم سولفات گرم 900 و 600 ،300 ،0 ترتیب به K3 و K0، K1، K2 ندارند. دارامعن اختالف

 هزار. در 3 و 2 ،1 ،0 بوریک اسید ترتیب به

 
 پتاسیم غلظت بر كیلوگرم( در گرم میلی) بوریک اسید و درخت( هر ازای به )گرم پتاسیم سولفات مختلف سطوح متقابل اثر .2 شکل

 LSD آزمون درصد 5 سطح در آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای های ستون .’عسکری‘ رقم انگور دمبرگ بافت در

 B3 و B0، B1، 2B و درخت هر برای پتاسیم سولفات گرم 900 و 600 ،300 ،0 ترتیب به K3 و K0، K1، K2 ندارند. دارامعن اختالف

 هزار. در 3 و 2 ،1 ،0 بوریک اسید ترتیب به
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 ’عسکری‘ رقم انگور ةمیو كمی خصوصیات بر بوریک اسید و پتاسیم  سولفات اثر واریانس ۀتجزی .4 جدول

 تغییرات منابع
 ۀدرج

 آزادي
 صوشه طول صوشه وزن عملکرد

 تعااد

 حبه
 صوشه تعااد حبه وزن

 ns9/3 ns 6/679 2 بلوک
*64/29 

 ns3/2477 
ns14/0 ns64/17 

 1/4763** 425** 3  پتاسیم  سولفات
*02/25 

ns7/1600 
**08/2 **9/1312 

 ns54/19 **1/2223 3  بوریک اسیا
ns79/7 ns7/1508 

*54/0 *8/123 

 ns21/21 **8/8839 9 بوریک اسیا × پتاسیم سولفات
ns31/5 ns6/1102 

*14/0 **52/192 

 82/21 06/0 04/30 64/10 3/45140 52/19 30 آزمایش صطاي

 CV )%(  44/25 97/16 18/17 37/31 46/12 11/7 

 .غیرمعنادار : ns و درصا 1 و 5 احتمال حوسط در دارامعن ترتیب به : ** و *

 

 ’عسکری‘ رقم انگور ةمیو كمی خصوصیات بر بوریک اسید و پتاسیم  سولفات اثر میانگین ۀمقایس .5 جدول

 تیمار
 عملکرد

(kg/m2) 
 (gr) صوشه وزن صوشه تعااد

 صوشه طول

(cm) 

 حبه وزن

(mg) 
 حبه تعااد

K0 c36/8 d51 c160 b9/17 d6/1 a95 
K1 b6/11 c65 b205 ba6/20 c04/2  a108 
K2 b2/14 b69 b223 ba3/20 b26/2 a98 
K3 a3/22 a76 a311 a1/21 a59/2 a121 
B0 a4/12 bc63 b161 a1/19 b81/1 a93 
B1 a1/14 a69 a241 a6/20 a21/2 a99 
B2 a6/14 c62 a250 a5/19 a2/2 a115 
B3 a4/15 b68 a248 a7/20 a28/2 a115 

 و 600 ،300 ،0 ترتیب  به K3  و K0، K1، K2 (.LSD0.05) دارناامعن تفاوت فاقا مشترک حر  یک حااقل داراي هاي میانگین ،ستون هر در

 بوریک(. اسیا هاار در 3 و 2 ،1 ،0 ترتیب به B3 و B0، B1، 2B و درصت هر در پتاسیم سولفات گر  900

 

 خوشه تعداد و عملكرد .2 .3

 بیشدترین  یافدت.  افاایش نیا عملکرد کود، قاارم افاایش با

 هدر  در گدر   900 پتاسیم سولفات تیمار را عملکرد افاایش

 داشدت  درصتچده  هدر  در کیلدوگر   3/22 قداار م بده  درصت

 بدر  داريامعن اثر بوریک اسیا حاوي تیمارهاي (.5 )جاول

 دارمعندا  اثر بور و پتاسیم حاوي تیمارهاي نااشتنا. عملکرد

(01/0P˂ 05/0 وP˂) داشددتنا. صوشدده تعددااد افدداایش بددر 

 900 پتاسیم سولفات تیمار را صوشه تعااد افاایش بیشترین

 افداایش  بدا  داشدت.  صوشه 25 تعااد به درصت هر در گر 

 و 18 ،14 قاارم به ترتیب به نیا صوشه تعااد پتاسیم، سطوح

 طریدق  از پتاسدیم  یافت. افاایش شاها به نسبت صوشه 25

 افداایش  سدبب  کده  هابر  و هاشاصه رویشي رشا افاایش
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 کیفیدت  و عملکدرد  شدود، مي فتوسنتاي فعالیت ثرؤم سطح

 کیفددي عنصددر یددک پتاسددیم بخشددا. مددي ارتقددا را محصددول

 .اسدت  گیاهدان  در هدا  آنایم فعالیت تنظیم براي شاه شناصته

 از فتوسدنتاي  مدواد  انتقدال  سرعت و فتوسنتا شات پتاسیم

 افداایش  آبکدش  آونا طریق از را ايذصیره بافت به هابر 

 یابا مي بهبود میوه عملکرد و کیفیت دلیل همین به دها، مي

 صوشده  تعااد افاایش سبب نیا بور حاوي تیمارهاي [.25]

 در 1 بوریدک  اسدیا  تیمار را تأثیر بهترین که طوري به شانا.

 )جاول داشت شاها به نسبت صوشه شش فاایشا در هاار

 در پتاسدیم  سدولفات  و بوریک اسیا متقابل اثر همچنین .(5

 نتدایج  (.3 )شدکل  بدود  چشدمگیر  عملکدرد  میداان  افاایش

 افداایش  بده  پتاسدیم  کاربرد که داد نشان نیا دیگر پژوهشي

 منجدر  صوشده  بدارور  هداي جوانه به عقیم هاي  جوانه تبایل

 طدي  بودندا.  عقیم ها جوانه این عادي حالت در که شود مي

 تجمع افاایش دلیل به مسئله این که شا مشاهاه تحقیق این

 بده  پتاسدیم  اربردکد  [.28] اسدت  هدا  جوانه در کربوهیارات

 [.21] انجاما مي انگور درصت هر در صوشه تعااد افاایش

 

 خوشه طول و وزن .3 .3

 و بوریدک  اسدیا  و پتاسدیم  سولفات ،موجود نتایج براسا 

 ددار صوشده  وزن بدر  (˂01/0P) دارامعن اثر آنها برهمکنش

 اسدیا  و پتاسیم سولفات کود سطوح افاایش با (.4 )جاول

  (.5 )جاول یافت افاایش صوشه وزن بوریک،

 

 
 عملکرد میزان بر كیلوگرم( در گرم میلی) بوریک اسید و درخت( هر ازای به )گرم پتاسیم سولفات مختلف سطوح متقابل اثر .3 شکل

 دارامعن اختالف LSD آزمون درصد 5 سطح در آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای هایستون .’عسکری‘ رقم انگور

 اسید ترتیب به B3 و B0، B1، 2B و درخت هر برای پتاسیم سولفات گرم 900 و 600 ،300 ،0 ترتیب به K3  و K0، K1، K2 ندارند.

 هزار. در 3 و 2 ،1 ،0 بوریک
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 ۀخوش وزن بر كیلوگرم( در گرم میلی) بوریک اسید و درخت( هر ازای به )گرم پتاسیم سولفات مختلف سطوح متقابل اثر .4 شکل

 دارمعنا اختالف LSD آزمون درصد 5 سطح در آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای های ستون .’عسکری‘ رقم انگور

 اسید ترتیب به B3 و B0، B1، 2B و درخت هر برای پتاسیم سولفات گرم 900 و 600 ،300 ،0 ترتیب به K3  و K0، K1، K2 ندارند.

 هزار. در 3 و 2 ،1 ،0 بوریک

 

 مسدتقیمي  همبستگي [،20] بوري ال هاي یافته براسا 

 میدوه  هدر  در صطدي  صدورت  بده  بور قاارم و میوه وزن بین

 نمدو  همدراه  بده  بور مااو  انتقال ۀدهنا نشان که دارد وجود

 ’سدلطاني  ۀدان بي‘ رقم انگور روي بر تحقیقات است. میوه

 هاار در 2 غلظت با بوریک اسیا پاشي محلول که داد نشان

 موجب گلتما  زمان در و هاگل شان باز از قبل هفته یک

 و صوشدده وزن هددا، صوشدده تعددااد میددوه، تشددکیل افدداایش

 دارد همخدواني  پژوهش این نتایج با که است شاه عملکرد

 درصددت هددر در گددر  900 پتاسددیم سددولفات تیمددار [.30]

 25/3 قداار م بده ) صوشده  طدول  افاایش بر را تأثیر بیشترین

 دلیدل  ،آزمدایش  ایدن  در .(5 )جاول است داشته متر(سانتي

 هدا  حبده  وزن افداایش  به مربوط صوشه وزن افاایش اصلي

 طدول  بدر  دارامعند  اثدر  بوریدک  اسیا حاوي تیمارهاي بود.

 بدور  و پتاسدیم  عامل دو متقابل اثر همچنین نااشتنا. صوشه

 مقدادیر  کداربرد  پژوهشدي  در نشدا.  دارامعن صوشه طول بر

 نتدایج  بدا  که شا صوشه ۀانااز افاایش موجب پتاسیم باتي

 [.22] دارد هماهنگي پژوهش این

 

 حبه تعداد و وزن .4 .3
 اگرچده  بوریدک  اسدیا  و پتاسدیم  سولفات حاوي تیمارهاي

 آنهدا  اثدر  آمداري  نظدر  از ،شانا حبه تعااد افاایش موجب

 و بوریددک اسددیا و پتاسددیم سددولفات اثددر نشددا. دار معنددا

 و ˂01/0P احتمدال  سدطح  در ترتیدب  بده ) آنهدا  بدرهمکنش 

05/0˂P) در پتاسدیم  (.4 )جداول  اش دارمعنا حبه وزن بر 

 متابولیسددم و بیشددتر آب جددذب و اسددماي فشددار افدداایش

 در کده  دارد بساایي نقش آبکش آونا انتقال و کربوهیارات

 و گیدرد  مدي  انجدا   سهولت به آن انتقال کافي مقاار صورت

 میدوه  بده  و یابندا  مدي  انتقدال  هدا بدر   از متابولیسدمي  مواد
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 توجده  بدا  [.4] انشومي میوه وزن افاایش سبب و رسنا مي

 سولفات حاوي تیمارهاي بین در ،میانگین ۀمقایس جاول به

 درصدت  هدر  در گدر   900 پتاسدیم  سدولفات  تیمار پتاسیم،

 تیمدار  از بدیش  گدر   99/0) حبده  وزن بدر  را تأثیر بیشترین

 در پتاسدیم  کده   آنجدا  از (.5 )جداول  اسدت  داشدته  شاها(

 متابولیسددم بیشددتر، آب جددذب اسددماي، فشددار افدداایش

 اساسدي  نقدش  آبکدش  آوندا  در مواد انتقال و کربوهیارات

 میدوه  وزن و انداازه  کاهش موجب گیاه در آن کمبود ،دارد

 [.12] شود مي

 وزن افداایش  سدبب  نیدا  بوریک اسیا حاوي تیمارهاي

’پرلت‘ رقم انگور ۀدرصتچ روي پژوهشي در شانا. حبه
1 

 در یافدت.  افداایش  بدور  پاشدي  محلدول  اثر در حبه تک وزن

 تنظدیم  در بدور  نقدش  بده  حبده  وزن افاایش مابور گاارش

 شدا  داده نسبت آنها جایي هجاب و ها کربوهیارات متابولیسم

 بیشدترین  کده  داد نشدان  انگدور  روي يپژوهش نتایج .[27]

 اسدیا  لیتدر  در گدر   میلي 2500 پاشي محلول با حبه تشکیل

 نتدایج  .[2] آیدا  مدي  دسدت  هبد  گدل  تمدا   ۀمرحل در بوریک

 دارد مطابقدت  مدذکور  پژوهشگران نتایج با حاضر پژوهش

[2،27]. 

 

 محلول جامد مواد .5 .3

 بدر  بوریدک  اسیا و پتاسیم سولفات موجود، نتایج براسا 

 سطوح در ترتیب )به داريمعنا اثر محلول، جاما مواد میاان

 افداایش  بدا  .(6 )جاول دارنا (˂05/0P و ˂01/0P احتمال

 ترتیدب  به محلول جاما مواد میاان پتاسیم، سولفات سطوح

 یافدت.  افاایش شاها به نسبت درصا 53/1 و 45/1 ،54/0

 افداایش  سدبب  بوریک اسیا هاار در 3 غلظت کاربرد فقط

 وجدود  .(7 جداول ) اشد  هامیوه محلول جاما مواد دار امعن

 ندواحي  بده  را کربوهیارات انتقال گیاه، در بور کافي مقادیر

                                                           
1. Perlet. 

 افداایش  در آن اثدر  و دهدا  مدي  افاایش هامیوه و فعال رشا

 این نتایج به توجه با [.19] است مشهود نیا میوه قنا قاارم

 بدر  بیشتري تأثیر پتاسیم سولفات حاوي تیمارهاي پژوهش،

 کده  گیاهداني  در انا. داشته محلول جاما مواد میاان افاایش

 کربنیک گاز تحلیل برصوردارنا، پتاسیم و فسفر از صوبي به

 هداي بافدت  بده  هدا بر  از فتوسنتاي مواد انتقال همچنین و

 پتاسدیم  کده  دهدا  مدي  نشان امر این یابا. مي رونق اي ذصیره

 دهدا  مدي  افاایش را اي ذصیره هاي بافت کربوهیارات مقاار

 3000 غلظددت بددا بددور پاشددي محلددول پژوهشددي طددي [.6]

 درصدا  7/6 حداود  را محلول جاما مواد لیتر، در گر  میلي

 ۀدرصتچد  پاشدي  محلدول  [.5] داد افداایش  شداها  به نسبت

 تشدکیل  از قبدل  هفته یک هاار در 2 بوریک اسیا با انگور

 [.30] شود مي میوه محلول جاما مواد افاایش موجب میوه،

 تحقیقدات  دیگدر  نتدایج  بدا  پدژوهش  ایدن  از حاصدل  نتایج

 [.25 ،10 ،5] دارد مطابقت

 

 pH  و اسيدكل .6 .3

 حداوي  تیمارهداي  اگرچه ها، میانگین ۀمقایس نتایج براسا 

 اسدیا  قداار م کداهش  سبب بوریک اسیا و پتاسیم سولفات

 یسدت ن دار معندا  اصدتال   این آماري نظر از ،شا ها میوه کل

 ۀنتیجد  اسدت  ممکن کل  اسیا کاهش از بخشي (.7 )جاول

 نسدبي  طدور  به که باشا تارتاریک اسیا پتاسیم نمک تشکیل

 یشترینب هاار در 3 بوریک اسیا تیمار .[3] نیست حل قابل

 بده  نسدبت  لیتدر  در گر  22/0) کل اسیا کاهش در را تأثیر

 پاشدي  محلول .یستن دار امعن اثر این اما ،است داشته شاها(

 ppm  3000غلظدت  بدا  بوریک  اسیا توسط انگور هايبوته

 و محلدول  جامدا  مواد میاان میوه، تشکیل از قبل هفته یک

 .[10] است داده کاهش را اسیایته اما افاایش، را میوه قنا
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 ’عسکری‘ رقم انگور ةمیو كیفی خصوصیات برخی و رسیدن زمان بر بوریک اسید و پتاسیم  سولفات اثر واریانس ۀتجزی .6 جدول

 میوه رسیان زمان کل اسیا pH محلول جاما مواد آزادي ۀدرج تغییرات منابع

 ns65/1 ns02/0 ns23/0 ns89/0 2 بلوک

 ns07/0 *02/7 06/0* 7/6** 3  پتاسیم  سولفات

 ns15/0 **07/16 2/0* 69/0* 3  بوریک اسیا

 ns19/0 ns01/0 ns21/0 **22/10 9 بوریک اسیا × پتاسیم سولفات

 82/0 15/0 02/0 24/0 30 آزمایش صطاي

 93/0 93/9 53/4 71/2  )%( تغییرات ضریب

 .دار غیرمعنا : ns و درصا 1 و 5 احتمال حوسط در دار معنا ترتیب به : ** و *

 
 ’عسکری‘ رقم انگور ةمیو كیفی خصوصیات بر بوریک اسید و پتاسیم  سولفات اثر میانگین ۀمقایس .7 جدول

 تیمار
 محلول جاما مواد

)%( 

 اسیایته

(pH) 

 کل اسیا

(gr/lit) 

 میوه رسیان زمان

(day) 

K0 c 2/17 a 38/3 a 1/4 a 99 
K1 b 7/17 b 22/3 a 9/3 b 97 
K2 a 6/18 b 25/3 a 97/3 b 96 
K3 a 7/18 ba 33/3 a 02/4 b 96 
B0 b 1/18 a 46/3 a 07/4 a 99 
B1 b 9/17 b 23/3 a11/4 b 97 
B2 b 9/17 cb 21/3 a 98/3 b 96 
B3 a 4/18 c 16/3 a 85/3 b 96 

 گر  900 و 600 ،300 ،0 ترتیب  بهK3  و K0، K1، K2 (.LSD0.05) معنادارنا تفاوت فاقا مشترک حر  یک حااقل داراي هاي میانگین ستون هر در

 هاار(. در 3 و 2 ،1 ،0 بوریک اسیا ترتیب به B3 و B0، B1، 2B و درصت هر در پتاسیم سولفات

 

 ميوه رسيدن زمان .7 .3

 انگدور  ۀمیدو  کمدي  صدفات  واریدان   ۀتجای نتایج براسا 

 اسددیا و پتاسددیم سددولفات حدداوي تیمارهدداي (،4 )جدداول

 بده  نسدبت  روز چهار تا سه) میوه زودرسي موجب بوریک

 رسیان پتاسیم، و بور پاشي محلول (.5 )شکل شانا شاها(

 پتاسدیم  کمبدود  ولدي  ،کدرد  تسدریع  هفته یک را انگور ۀمیو

 هداي  شداصه  تولیا و میوه رسي دیر و بلوغ در صیرأت موجب

 در پتاسدیم  بده  گیداه  نیداز  بیشترین .[30] شا ضعی  ۀثانوی

 است تابستان فصل با مصاد  که است ها میوه رسیان زمان

 اسدت  ممکدن  ،باشنا پتاسیم کمبود دچار که هایي میوه .[3]

 تقسدیم  بدور  .[9] بمانندا  بداقي  درصت روي پاییا اواصر تا

 .[29] دها مي افاایش را بلوغ و تمایایابي سلول،
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 رسیدن زمان بر كیلوگرم( در گرم میلی) بوریک اسید و درخت( هر ازای به )گرم پتاسیم سولفات مختلف سطوح متقابل اثر .5 شکل

 دار معنا اختالف LSD آزمون درصد 5 سطح در آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای های ستون .’عسکری رقم انگور ةمیو

 اسید ترتیب به B3 و B0، B1، 2B و درختچه هر برای پتاسیم سولفات گرم 900 و 600 ،300 ،0 ترتیب به K3  و K0، K1، K2 ندارند.

 هزار. در 3 و 2 ،1 ،0 بوریک

 گيری نتيجه .4

 تدأثیر  کشور در انگور عملکرد بودن کم در متعادي عوامل

 هدا  تاکسدتان  نامتعدادل  ۀتغذی آنها ترین مهم از یکي که دارنا

 بهبدود  ۀمشداها  و حاضدر  پدژوهش  نتایج به توجه با ست.ا

 کدداربرد ،ʼعسددکري انگددور کیفددي و کمددي صصوصددیات

 و انگیداي  گدل  و گلداهي  از قبدل  بدور  عنصر پاشي محلول

 هدر  بدراي  گدر   900 مقداار  به صصوص به) پتاسیم سولفات

 .شود مي توصیه رویشي فصل از قبل درصت(
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