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 چکیده
 منطقـۀ در  1394در بهار  یپژوهش ،‘شکرپاره’رقم  زردآلوهاي زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوة  منظور بررسی اثر برخی محرك به

اي شـامل شـاهد    هاي کامل تصادفی با اعمال هفـت تیمـار تغذیـه    ، اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح بلوكابرکوه از توابع استان یزد
فورتۀ نـیم و یـک در هـزار در چهـار     هیومیفورتۀ سه و شش در هزار و  پاشی با آب)، اسید هیومیک یک و دو در هزار، آمینول (محلول

پاشی در دو نوبت، دو هفته بعـد از   صورت محلول هاي زیستی به تکرار که هر تکرار شامل یک درخت هشت ساله انجام گرفت. محرك
جـز   گیري، به دازهشده بر بیشتر صفات مورد ان هاي استفاده مرحله تمام گل و یک ماه پس از آن اعمال شد. نتایج نشان داد که اثر محرك

میزان اسید تیترپذیر (بر حسب اسیدمالیک)، سفتی بافت و شاخص رسیدگی معنـادار اسـت. تیمـار هیومیـک اسـید تمـام خصوصـیات        
شده، کل مواد جامد محلـول و ویتـامین ث را کـاهش داد. بیشـترین میـزان صـفات فیزیکـی و شـیمیایی در تیمـار           گیري فیزیکی اندازه

هزار مشاهده شد و افزایش غلظت آن از سه در هزار به شش در هزار بر صفات مورد بررسی اثر منفی داشت. تیمار  فورته سه در آمینول
رسـد در بـین تیمارهـا، محـرك زیسـتی       نظـر مـی   فورته نیز باعث افزایش میزان کارتنوئید و ویتامین ث میـوه شـد. بنـابراین، بـه     هیومی
فورتـه سـه در    خصوص با آمینول پاشی به ور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوة زردآلو، محلولمنظ فورته بهترین تیمار باشد و به آمینول

 هزار در زمان مناسب، مفید باشد.
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 مقدمه .1
متعلق به تیرة  ).Prunus armeniaca L(زردآلو با نام علمی 

Rosaceae ] تغذیۀ این محصـول در طـول فصـل    5است .[
رشد، نقش مهمی بر رشد طبیعی، بـاروري و کیفیـت میـوه    

یابی گل در زردآلو پـس از برداشـت    دارد. از آنجا که تمایز
گیـرد، تغذیـۀ مناسـب     محصول سـال جـاري صـورت مـی    

درختان در این مرحله کامالً ضروري است. مقدار کودهاي 
محصول بسـتگی مسـتقیمی    مصرفی الزم براي پرورش این
]. کاربرد کودهاي شـیمیایی  5به مراحل رشدونمو آن دارد [

هاي کشـاوزي   زیستی یکی از بحران لحاظ صدمات محیط به
منظور، در کشاورزي پایدار و ارگانیک  رود. بدین شمار می به

هاي زیستی، افزایش کمیت  کارگیري محرك هدف اصلی به
 ]. 16ي است [ویژه کیفیت محصوالت کشاورز و به

هاي زیستی و عناصر غـذایی   پاشی برگی محرك محلول
هـاي   روشی مناسبی براي تغذیۀ بهینۀ گیاهان و یکـی از راه 

ــه     ــاغی از جمل ــوالت ب ــت محص ــرد و کیفی ــود عملک بهب
ــت  ــاي   23[زردآلوس ــداوم از کوده ــتفادة م ــروزه، اس ]. ام

انجامــد.  شــیمیایی بــه زوال و کــاهش بــاروري خــاك مــی
هـاي گیـاه،    دلیل تجمع فلزات سنگین در بافـت  همچنین، به

]. فقـر مـواد آلـی و    3دهد [ ارزش غذایی میوه را کاهش می
هاي  معدنی در اراضی زیر کشت محصوالت باغی در خاك
هاي  ایران، همچنین، باردهی سنگین درختان زردآلو در سال

متمادي به توقف رشد درخت، کاهش سطح برگ، کـاهش  
است. ایـن مسـئله ضـرورت      نجامیدهاندازه و کیفیت میوه ا

 ].11کند [ تغذیۀ بهینۀ درختان میوه را ایجاب می
اســید هیومیــک از جملــه ترکیبــات داراي کــربن آلــی  

شدن و تجزیۀ بیولوژیکی و شیمیایی گیاهان  حاصل شکسته
درصــد مــواد آلــی بیشــتر  75و جــانوران اســت و حــدود 

ومیک بـا  ]. اسید هی17دهد [ هاي معدنی را تشکیل می خاك
افزایش آزادسازي عناصر خاك و افزایش دسترسی گیاه بـه  

برد و روي میزان رشـد نیـز    عناصر، عملکرد گیاه را باال می
 ].37، 20اثرگذار است [

پاشی اسـید هیومیـک بـا غلظـت      در بررسی اثر محلول
صفر و سه در هزار بر عملکرد و اجزاي عملکرد انگور رقم 

میـوه نشـان داده شـد کـه     در دو مرحلـۀ رشـدي    ‘پیکانی’
طور معنـاداري   پاشی این ترکیب، عملکرد میوه را به محلول

 5پاشی اسید هیومیک با غلظت  ]. محلول3دهد [ افزایش می
نیـز سـبب    ‘ایتالیـا ’گرم در لیتر بـر انگـور رقـم     میلی 20و 

هـا و در نتیجـه    ، اسیدیته، افزایش انـدازة حبـه  TSSافزایش 
 ]. 28افزایش عملکرد شد [

لیتـر در لیتـر اسـید هیومیـک بـر       میلـی  60تیمار برگی 
بـر افـزایش معنـادار     عـالوه  ’Canino‘درخت زردآلو رقـم  

-هــاي فیزیکــی اجــزاي عملکــرد، کیفیــت میــوه و ویژگــی
و  TSSشیمیایی این محصول از جمله سفتی بافـت، میـزان   

]. در 29، 26دهــد [ نســبت قنــد بــه اســید را افــزایش مــی 
گـرم در لیتـر    1که کـاربرد برگـی   پژوهشی نشان داده شد 

فرنگـی اثـري    اسید هیومیکروي بر ابعاد و وزن میـوة تـوت  
تـن در هکتـار    8ندارد، در حالی که تیمـار مشـترك آن بـا    

لیتـر در لیتـر    میلـی  2پاشی  تیمار خاکی کمپوست و محلول
 ].39دهد [ را افزایش می TSSآمینو اسید، میزان 

 هاي زیستی رته محركفو فورته و هیومی ترکیبات آمینول
آزاد و الیگوپپتیدهاي زیستی بـا   آمینو اسید 19مایع، حاوي 

ة کننــد کننــده و تنظــیم قابلیــت جــذب ســریع برگــی، فعــال
ناسـب بـراي تمـام محصـوالت     و مگیـاهی   وسـاز  سوخت
 هـاي   ویژه به هنگام بروز تنش و باغی، به اي گلخانهزراعی، 

هـاي   محـرك  ]. اسـتفاده از 21زیستی و غیرزیسـتی اسـت [  
فورته و داراي اسیدهاي آمینـۀ   فورته و هیومی زیستی آمینول

ضروري و عناصر اصلی معدنی در تحریک رشد گیاه مـؤثر  
هـاي زیسـتی    ]. آمینو اسیدهاي موجود در محرك39است [

ذکرشده در گیاه نقـش حیـاتی دارنـد. کـاربرد برگـی ایـن       
ــه   ــراي گیاهــان تحــت شــرایط خــاکی ب ــات ب ــل  ترکیب دلی
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هـا   سازبودن ترکیبات پروتئینی در تحریک رشد سـلول  پیش
 الزم است. 

تیمار درختان هلو با آمینو اسیدها، بلوغ میوه را نسـبت  
بخشد و تیمار مناسبی بـراي زودرسـی    به شاهد سرعت می

دهـد کـه آمینـو اسـیدها      این محصول است. نتایج نشان می
هــاي  عنــوان شــاخص روي وزن و عملکــرد میــوة هلــو بــه

هاي  اثرگذار است. با افزایش وزن میوه سایر ویژگی تولیدي
 ]. 19شیمیایی نیز افزایش یافته است [ -فیزیکی

وضعیت رشد رویشی و میـزان عملکـرد درختـان انـار     
ــه     ــتیم ب ــار کادوس ــکی در تیم ــنش خش ــت ت ــراه  تح هم

بخـش بـوده    فورته نسبت به سایر تیمارهـا رضـایت   هیومی
و اسـیدهاي تجـاري   ]. کاربرد برگی و خاکی آمین14است [

ویـژه   نیز سبب رشد و توسعۀ بهتـر محصـوالت بـاغی، بـه    
شـود. بـا    کیفیت شامل وزن، طول و قطر میـوة کیـوي مـی   

کردن آمینو اسید جذب مواد مغذي در گیـاه افـزایش    اضافه
انجامد  یافته است و به اثر مثبت بر مقدار رشدونمو میوه می

]34 .[ 
با غلظت سه در  فورته ] ترکیب هیومی2طبق گزارشی [

هزار به بیشترین وزن تر برگ، ارتفاع گیاه و ویتامین ث در 
، TSSفرنگی انجامید، در حالی که روي صفاتی ماننـد   توت
pH  پاشـی بـا    و کاروتنوئیدها اثر معناداري نداشت. محلـول

فورته قـادر خواهـد بـود تـا ترکیبـات بیوشـیمیایی،        آمینول
طــور  ي را بــههــاي فیزیولــوژیکی و عملکــرد چــا شــاخص

 .]41[معناداري افزایش دهد 
هـاي موجـود در ارتبـاط بـا نقـش       با توجه به گـزارش 

هاي زیستی و آمینو اسـیدها بـر عملکـرد و کیفیـت      محرك
] هدف از انجـام  8، 7، 33، 9، 35، 27محصوالت مختلف [

هـاي زیسـتی اسـید     پژوهش حاضـر، بررسـی اثـر محـرك    
بر خصوصیات کمـی  فورته  فورته و آمینول هیومیک، هیومی

و کیفــی، افــزایش کیفیــت و عملکــرد میــوة زردآلــو رقــم  
 است. ‘شکرپاره’

 
 ها. مواد و روش2

منظـور بررسـی اثـر برخـی      بـه  1394این پژوهش در بهـار  
 هاي زیستی بر عملکرد و صفات کیفی میوة زردآلـو  محرك

در باغ زردآلو، روي درختان پیوندي هشت  ‘شکرپاره’ رقم
ساله دربخش مرکزي شهرستان ابرکوه از توابع اسـتان یـزد   

مختصات  Google mapافزار  اجرا درآمد. با استفاده از نرم به
دقیقـۀ شـرقی و    38درجـه و   52جغرافیایی منطقه به میزان 

متر ارتفـاع از   1550دقیقۀ شمالی، همچنین  46درجه و  30
گیري شد. این منطقـه داراي اقلـیم گـرم و     ا اندازهسطح دری

 ]. 15خشک بیابانی است [
براي اطالع از خصوصیات و عناصر غذایی موجـود در  

 60تـا   30و  30برداري از دو عمق صفر تـا   خاك باغ نمونه
ها به مرکز تحقیقـات خـاك و    متري انجام شد. نمونه سانتی

توجه به مسـاحت   برداري، با منظور نمونه آب منتقل شد. به
طور تصادفی درختانی از اول، وسط، آخر  هکتاري باغ، به 2

انـداز جـایی    و چپ و راست قطعه انتخاب و در محل سایه
هاي فرعی وجود دارد پـنج چالـه حفـر شـد و در      که ریشه

 ).1] (جدول 10برداري انجام گرفت [ عمق مورد نظر نمونه

 . نتایج تجزیۀ نمونۀ خاك محل اجراي تحقیق1جدول 

عمق خاك 
)cm( 

 شوري
)ds/m( 

 اسیدیته
)pH( 

 مادة آلی
(%) 

میزان 
 آهک
(%) 

فسفر در 
 دسترس
mg/kg)( 

پتاس در 
 دسترس
mg/kg)( 

 نیتروژن
(%) 

 روي
mg/kg)( 

 منگنز
mg/kg)( 
 

 آهن
mg/kg)( 
 

 مس
mg/kg)( 

 30صفر تا 
 60تا  30

61/3 
41/3 

07/7 
81/7 

24/2 
44/1 

0/38 
5/39 

02/40 
02/8 

438 
281 

189/0 
139/0 

83/0 
65/0 

64/9 
41/7 

63/5 
19/3 

44/1 
03/1 
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شـدة یکنواخـت    در این پژوهش درختان سالم و هرس
انتخاب شد. درختان از نظر  ‘شکرپاره’به فرم جامی از رقم 

صورت غرقـابی بـا دور    شرایط نگهداري یکسان بودند و به
شدند. در طول آزمـایش، تمـامی عملیـات     ثابت آبیاري می

 صورت یکسان براي همۀ درختان انجام گرفت. داشت به
هاي کامل تصادفی با اعمال  آزمایش در قالب طرح بلوك

پاشی با آب)، اسید  اي شامل شاهد (محلول هفت تیمار تغذیه
فورتـۀ سـه و شـش در     هیومیک یک و دو در هـزار، آمینـول  

فورتۀ نیم و یک در هزار در چهار تکـرار و هـر    هزار، هیومی
تکرار شامل یک درخت انجام گرفت. اسید هیومیـک مـورد   

 JH Biotechفاده، هیومکس به فرم مایع سـاخت شـرکت   است
آمریکا بود که بر اساس اطالعات مندرج روي بسـته حـاوي   

درصـد   5درصد فولیک اسید و  15درصد اسید هیومیک،  80
ــول   ــیددار آمین ــو اس ــات آمین ــیم اســت. ترکیب ــه و  پتاس فورت

صورت محلـول و بـه فـرم تجـاري آن از      فورته نیز به هیومی
 ).2وپارس تهیه شد (جدول شرکت ایناگر
پاشی در دو مرحله، دو هفته بعد از مرحلۀ تمـام   محلول

ــل ( ــروردین  27گ ــد از آن (  1394ف ــاه بع ــک م  27) و ی
پــاش  نحــوي بــا اســتفاده از محلــول ) بــه1394اردیبهشــت 

موتوري صورت گرفت که شاخ و برگ کامل و یکنواخـت  
هـاي   خیس شـود. بـراي افـزایش رانـدمان جـذب محـرك      

ی، ضــمن افــزودن ســه قطــره مویــان (ســورفکتانت، زیســت
دهنـدة   کنندة کودهـاي مـایع و افـزایش    کننده و پخش خیس

ها،  زمین) به محلول ها، تولید صنایع شیمیایی کرمان دوام آن
پاشی به هنگـام عصـر و در هـواي خنـک و مالیـم       محلول

پاشی، بالفاصله براي جـذب   انجام شد. بعد از اتمام محلول
 آبیاري انجام گرفت.بهتر مواد، 
رفــتن رنــگ ســبز  و ازبــین محصــول رســیدن از پــس

هـاي   ویژگـی  شـامل  میـوه  کیفـی خصوصیات کمی و ،میوه
فیزیکی (وزن میوه، وزن گوشت و هسـته، نسـبت گوشـت    

هـاي   به هسته، ابعـاد میـوه، سـفتی بافـت میـوه) و ویژگـی      

)، اسـید تیتراپـذیر   TSSشیمیایی (میزان مواد جامد محلول (
اســید مالیک)،ویتــامین ث، کاروتنوئیــد، شــاخص (درصــد 

صورت کیلوگرم میـوة هـر درخـت     رسیدگی و عملکرد) به
اندازه گیري و برحسب کیلوگرم در هکتار گزارش شد. در 

طـور کامـل    هـا بـه   نیمۀ خرداد ماه زمانی که رنگ سبز میوه
هـاي درخـت در    هاي رسیده از شاخه ]، میوه18رفت [ ازبین

ی برداشت و از هر چهار تکرار تعـداد  چهار جهت جغرافیای
طـور تصـادفی انتخـاب شـد. وزن میـوه، وزن       میوه بـه  10

گوشت و هسته بـا اسـتفاده از تـرازوي دیجیتـال بـا دقـت       
، ساخت ژاپـن) انجـام گرفـت.    GF-300گرم (مدل  001/0
ها با استفاده از کولیس دیجیتالی و بـر   گیري ابعاد میوه اندازه

د. میـزان سـفتی بافـت میـوه بـا      متر انجام شـ  حسب سانتی
، ساخت ایتالیـا)  FT-327استفاده از دستگاه پنترومتر (مدل 

عدد میزان  10گیري و میانگین  متر اندازه میلی 3با قطر نوك 
سفتی در هر تکرار بیان شد. میزان مواد جامد محلـول نیـز   

، ژاپن) PAL-30 ،ATAGOبا دستگاه دیجیتالی رفرکتومتر (
گیــري شــد. بــراي  سلســیوس انــدازه درجــۀ 20در دمــاي 

 NaOHگیري اسـید تیترپـذیر از روش تیتراکـردن بـا      اندازه
دهم نرمال استفاده و میزان اسـید تیتراپـذیر بـر حسـب      یک

لیتـر   میلـی  10درصد اسید مالیک بیان شد. براي این منظور 
لیتـر آب مقطـر مخلـوط شـد. بـا       میلـی  90عصارة میوه بـا  

عنوان معرف، تیتراکردن  تالئین، بهکردن سه قطره فنل ف اضافه
) میزان اسید تیتراپـذیر  1انجام گرفت و با استفاده از رابطۀ (

 ]. 22دست آمد [ به
    )1        (     

A  لیتـر عصـارة    میلـی  100: مقدار اسید آلی موجـود در
، NaOH: نرمالیتۀ ml ،(Nشده ( مصرف S :NaOHمیوه (%)، 

: مقـدار  Cبرابر با یـک،   NaOH: ضریب نرمال و براي Fو 
واالن اسـید مـورد نظـر (اسـید      : اکیE)، و mlعصارة میوه (
 مالیک) است.

گیري میزان ویتامین ث میوه بـا اسـتفاده از روش    اندازه
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کلروفنـول اینـدوفنل    دي 6-2(بـا محلـول    DCIPتیتراپذیر 
صـارة  لیتـر از ع  میلـی  10درصد) انجام گرفـت. بـه    025/0
درصـد بـراي    3شدة میوه، محلول متافسـفریک اسـید    رقیق

استخراج ویتامین ث اضافه شد. پس از فیلترکردن با کاغـذ  
تـا زمـانی کـه رنـگ      DCIPصافی، توسط محلـول رنگـی   

صورتی ثابت بماند تیتراپـذیري انجـام شـد. بـا اسـتفاده از      
 100گـرم در   ) میزان ویتامین ث بـر حسـب میلـی   2رابطۀ (
 ].  22ه محاسبه شد [گرم میو

 )2      (                      
eشده براي هـر نمونـه،    : حجم محلول رنگی مصرفd 

ــراي     ــی مصــرفی ب ــول رنگ ــدار محل ــگ): مق ــاکتور رن (ف
شده با متافسفریک اسـید،   حجم محلول ساخته bتیتراکردن، 

c  حجم محلول تیترشده وa .جرم نمونه است 
شـده از هـر درخـت بـا تـرازوي       برداشت هاي کل میوه

اي وزن و عملکرد بر حسب کیلوگرم در هکتار بیـان   دوکفه
شد. براي اسـتخراج کاروتنوئیـد میـوه از روش دروگـودي     

گرم نمونۀ منجمدشده  1] استفاده شد. براي این منظور 24[
لیتر محلـول   میلی 8در داخل هاون چینی آسیاب و سپس با 

درصـد   1/0) حـاوي  2بـه   1بـه   1( استون، اتانول، هگزان

BHT  (بوتیل هیدروکسی تولوئن) کامالً همگن شد و بـاg  
 ROTOFIX- 32,دقیقـه سـانتریفیوژ (   15مـدت   به 17226
، آلمـان) گردیـد. بخـش رویـی جـدا شـد و عمـل        1هتیش

شـدن آن ادامـه    رنـگ  مانده تا بی استخراج روي قسمت باقی
تر بـا اسـتفاده   نانوم 470یافت. جذب محلول در طول موج 

گیـري و کارتنوئیـد کـل     اندازه 2سنج جذبی از دستگاه طیف
صورت میکروگرم در  محاسبه شد. غلظت کاروتنوئید کل به

وتحلیـل   گرم وزن تر میوة تازه بیان می شـود. تجزیـه   100
) 1/9(نسـخۀ   SASافزار آماري  آمده با نرم دست هاي به داده

 انجام گرفت.LSD و با آزمون 
 و بحث . نتایج3
 . خصوصیات فیزیکی میوه3.1

پاشـی   ) اثـر محلـول  3طبق نتایج تجزیۀ واریـانس (جـدول   
هاي زیستی بر خصوصـیات فیزیکـی میـوة زردآلـو      محرك

شامل وزن میوه، طول، قطر و وزن گوشت میـوه در سـطح   
درصد معنادار  5درصد و بر وزن هسته در سطح  1احتمال 

میـزان نسـبت    شد. این در حالی اسـت کـه ایـن اثـر روي    
 گوشت به هسته و سفتی بافت فاقد اثر معنادار بود.

 

 12‘شکرپاره’هاي زیستی بر خصوصیات فیزیکی میوة زردآلو رقم  . نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اثر محرك3جدول 

ns معنادار عدم 
 درصد 1و  5ترتیب معنادار در سطح احتمال  به **و  *

                                                           
1. Hettich 
2. Absorption Spectrometer 

     میانگین مربعات    

 وزن میوه درجۀ آزادي منابع تغییرات
طول 
 میوه

 قطر میوه
وزن 
 هسته

وزن 
 گوشت

وزن گوشت به 
 هسته

 سفتی بافت

 ns71/61 ns004/0 ns02/0 ns03/0 ns17/52 ns56/2 *42/12 3 بلوك

 ns35/4 ns36/76 6/294** 04/0* 36/0** 30/0** 6/285** 6 تیمار
 54/34 08/2 70/53 11/0 05/0 39/1 25/49 24 خطا

 70/23 24/9 71/12 27/9 93/4 74/4 36/11  ضریب تغییرات
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 ‘شکرپاره’هاي زیستی بر خصوصیات فیزیکی میوة زردآلو رقم  . مقایسۀ میانگین اثر محرك4جدول 

 تیمار
 وزن میوه

)g( 
 طول میوه

)cm( 
 قطر میوه

)cm( 
 وزن هسته

)g( 
 گوشتوزن 
)g( 

 نسبت گوشت
 به هسته

 سفتی بافت
)kg/cm2( 

 19/51c c76/4 c28/4 c34/3 d83/47 b34/14 ab67/15 شاهد
 c09/52 c72/4 c30/4 c24/3 d33/46 b20/14 ab82/13 اسید هیومیک یک در هزار
 bc22/57 bc02/5 bc48/4 bc56/3 cd65/53 b01/15 a56/21 اسید هیومیک دو در هزار

 a*88/76 a52/5 a08/5 a17/4 a68/72 a41/17 b00/9 فورتۀ سه در هزار آمینول
 a57/70 a46/5 a05/5 ab25/4 ab51/66 ab36/16 b14/11 فورتۀ شش در هزار آمینول
 c33/59 bc97/4 bc54/5 bc64/3 bcd68/55 ab30/15 b67/8 فورتۀ نیم در هزار هیومی
 ab95/66 ab18/5 b69/4 ab91/3 abc04/64 ab14/16 ab58/13 فورتۀ یک در هزار هیومی

 اختالف معنادار ندارد. LSDدرصد  5هاي مربوط به هر عامل داراي حرف مشترك در آزمون  در هر ستون میانگین*
 

دهـد   ) نشـان مـی  4هـا (جـدول    نتایج مقایسۀ میـانگین 
خصوصـیات فیزیکـی   فورته اثر معناداري بـر   محرك آمینول

میوه داشته اسـت و افـزایش غلظـت آن مقـدار صـفات را      
فورته نیز سبب افزایش میزان  دهد. محرك هیومی کاهش می

صفات نسبت به شاهد شده است، ولی ایـن میـزان از نظـر    
فورتـه مقـدار    آماري معنادار نیست. افزایش غلظت هیـومی 

کمتـرین  آمده،  دست دهد. طبق نتایج به صفات را افزایش می
جـز میـزان سـفتی بافـت،      شده بـه  گیري مقدار صفات اندازه

مربوط به اسید هیومیک است و افزایش غلظـت آن مقـدار   
دهد، ولی ایـن میـزان از نظـر آمـاري      صفات را افزایش می

 تفاوت معناداري با شاهد ندارد.
 

 . وزن و ابعاد میوه3.2
بــا وجــود معنــادارنبودن اخــتالف بــین دو ســطح غلظــت  

فورته، افزایش غلظت آن از سـه بـه شـش در هـزار      آمینول
). ترکیبات 4شود (جدول  سبب کاهش وزن و ابعاد میوه می

آمینو اسیدي منبعی از سیتوکنین است کـه باعـث تحریـک    
]. 40شــود [ هــا مــی شــدن ســلول تقســیم ســلولی و بــزرگ

ی از اسـیدهاي آمینـه اســت و در   هـا منبعــ  همچنـین، آمـین  

هاي الزم براي تشـکیل   وساز گیاه و جذب پروتئین سوخت
کند. در نتیجـه، سـبب افـزایش     سلول نقش مهمی بازي می

کننـدگی   شود. این اثر تنظیم دنبال آن ابعاد میوه می وزن و به
] 38] و کـرفس [ 20فرنگـی [  ]، توت9]، پسته [18در هلو [

فورته یک  حالی که تیمار آمینولنیز مشاهده شده است، در 
فورته نیم در هزار در درختان سـیب رقـم    در هزار و هیومی

هیچ اثر معناداري روي وزن میوه  ‘رددلیشر’و  ‘دلیشز گلدن’
هاي زیسـتی حـاوي آمینـو     ]. محرك11و ابعاد آن نداشت [

وسـاز در بافـت گیـاهی     اسید سبب افزایش فرایند سـوخت 
کنندگی آمینو اسیدها بر رشد ممکن است  شود. اثر تنظیم می
ها بر بیوسنتز هورمون جیبرلین نیز باشد که بر  دلیل اثر آن به

 ].40ذارد [گ رشد نیز اثر می
 
. وزن گوشت، وزن هسـته و نسـبت گوشـت بـه     3.3

 هسته
ــانگین   ــۀ می ــایج مقایس ــق نت ــدول   طب ــا (ج ــرك 4ه )، مح

فورته بیشترین اثر را روي وزن میوه، وزن گوشت و  آمینول
هـا بیـانگر ایـن     در واقع، داده. نسبت گوشت به هسته دارد

است که رشد گوشت و هستۀ میـوه بـه یـک انـدازه بـوده      
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را که با افزایش وزن گوشت و هسته نسبت این دو است، چ
فورتـه،   نیز افزایش یافته است. کاربرد برگی ترکیبات آمینول

کمی و کیفی ي ها برخی عناصر میکرو و جیبرلین بر ویژگی
درختان آلو نشان داد مصرف ترکیبات آمینو اسیددار سـبب  

شـود   افزایش معنادار وزن میوه و ضخامت گوشت میوه می
دلیل تحریک رشـد   . اثر مثبت ترکیبات آمینو اسیدي به]31[

سلول با این ترکیبات است. آالنین، والین و لوسین از جمله 
شـود   آمینو اسیدهایی است که سبب بهبود کیفیت میوه مـی 

هـاي زیسـتی در    ]. آمینو اسیدهاي موجـود در محـرك  41[
بیوسنتز ترکیبات ثانویۀ متابولیسمی و هورمونی نقش مهمی 

کند. طی مراحلی از دورة رشد نیاز فیزیولوژیکی بـه   فا میای
هاي متابولیسمی بسـیار   جذب عناصر غذایی در انجام فعالیت

ــه   ــع ب ــن مواق ــا معمــوالً در ای ــاد اســت، ام ــل برخــی  زی دلی
توانـد   ها در جذب مواد غذایی از خاك، گیاه نمـی  محدودیت

وجـود  دلیـل   مند شـود و بـه   به میزان کافی از این عناصر بهره
فاصلۀ زمانی نسبتاً طوالنی بین جذب این عناصـر در گیـاه و   

ها به عناصر مورد نیاز گیاه از جمله اسیدهاي آمینه،  تبدیل آن
اقدامات مدیریتی همچون افزودن انواع کودهاي مورد نیاز در 
زمان مناسب باز هم پاسخگوي نیاز گیاه نیست و گیاه دچـار  

 ].30[ شود نقصان رشد و کاهش عملکرد می
 

 . سفتی بافت میوه3.4
دهـد کـه بـا افـزایش غلظـت       ) نشـان مـی  4نتایج (جدول 

فورته، میزان سفتی بافـت نیـز افـزایش یافتـه اسـت.       آمینول
فورتۀ یک در هزار نیز ضمن افـزایش سـفتی بافـت     هیومی

تر آن، با تیمار اسید هیومیک دو هزار  نسبت به غلظت پایین
د برگــی و خــاکی اســید اخــتالف معنــاداري نــدارد. کــاربر

، ســبب افــزایش ’Canino‘هیومیــک روي زردآلــوي رقــم 
شـیمیایی از جملـه    -هاي فیزیکـی  معنادار کیفیت و ویژگی

]، در 26شـود [  میزان مواد جامد محلول و سفتی بافـت مـی  

بـا   ‘اسمیت گرانی’پاشی درختان سیب رقم  حالی که محلول
بر میزان  هاي مختلف اثر معناداري اسید هیومیک در غلظت
هـا ثابـت کردنـد کـه      . گزارش]1[سفتی بافت نداشته است 

طور مستقیم و غیرمسـتقیم بـر فراینـدهاي     مواد هیومیکی به
هورمـونی   ها و مواد شبه فیزیولوژیکی از جمله فعالیت آنزیم

بـا ترکیبـات    ‘هـالیود ’]. تیمار درختان آلو رقم 42اثر دارد [
ت میـوه را نسـبت بـه    فورته افزایش میزان سفتی باف آمینول

]، در حـالی کـه از نظـر سـفتی بافـت      31شاهد نشـان داد [ 
فورتـه و   هـاي آمینـول   تفاوت معناداري بین مصرف محرك

و  ‘رددلیشـز ’فورته با شاهد روي میـوة سـیب رقـم     هیومی
 ].11ایجاد نشده است [ ‘دلیشز گلدن’

آمینو اسیدهاي تریپتوفان و متیونین از طریق تحـت تـأثیر   
ن تولید هورمونی گیاه باعث افزایش سرعت رسیدگی قرارداد
سـاز سـاخت اتـیلن و تریپتوفـان      شود. متیونین پیش میوه می

ساز ساخت هورمون اکسین اسـت کـه باعـث افـزایش      پیش
ها، تسریع گلدهی و اتـیلن باعـث رسـیدن     شدن سلول طویل

کامل و توسعۀ رنـگ میـوه روي درخـت و انبـار و افـزایش      
]. کـاربرد مقـدار نـاچیز    40شـود [  مـی بازارپسندي محصول 
هاي آمینو اسیدي باعث افزایش آمینـو   نیتروژن از منبع محرك

اسیدهاي فعـال در گیـاه و کـاربرد آمینـو اسـیدهاي حـاوي       
هــاي زایشــی باعــث افــزایش بــاروري و  پــرولین بــر انــدام

 ].4شود [ وساز و نیز تسریع بلوغ اندام می سوخت
 

 و عملکرد شیمیایی میوه هاي . ویژگی3.5
دهـد کـه اثـر     ) نشـان مـی  5نتایج تجزیۀ واریانس (جـدول  

هاي زیستی بر میزان کـل مـواد جامـد     پاشی محرك محلول
درصـد و بـر    1محلول، ویتـامین ث و عملکـرد در سـطح    

درصد معنادار اسـت. در   5میزان کاروتنوئید میوه در سطح 
حالی که بر درصد اسید تیتراپذیر و شاخص رسـیدگی اثـر   

 داري ندارد.معنا
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هاي زیستی بر خصوصیات شیمیایی و عملکرد میوة زردآلو رقم  . نتایج تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) اثر محرك5جدول 
 ‘شکرپاره’

n.s عدم معناداري 
 درصد 1و  5ترتیب معنادار در سطح احتمال  به **و  *
 

  ‘شکرپاره’ زردآلو رقم ةهاي زیستی بر خصوصیات شیمیایی و عملکرد میو میانگین اثر محرك ۀمقایس .6جدول 

 مواد جامد محلول تیمار
)%( 

 تیتراپذیر اسید
)%( 

 کاروتنوئید
)g١٠٠μg/( 

 ویتامین ث
) g١٠٠ mg/( 

 شاخص
 رسیدگی

 عملکرد
)kg/ha( 

 cd60/11 a23/0 e1287 bc37/10 ab36/45 d3436 شاهد
 bcd75/11 a19/0 d1327 c50/6 abc96/57 d3445 اسید هیومیک یک در هزار
 d45/11 a24/0 c1412 bc00/9 bc52/50 cd3786 اسید هیومیک دو در هزار

 ab20/13 a19/0 d1357 bc50/9 abc33/57 a5070 فورتۀ سه در هزار آمینول
 a*32/13 a19/0 b1447 ab25/13 a74/67 ab4651 فورتۀ شش در هزار آمینول
 a-d95/12 a20/0 bc1435 a00/19 ab49/62 bcd3841 فورتۀ نیم در هزار هیومی
 abc12/13 a21/0 a1500 a50/19 abc80/57 abc3177 فورتۀ یک در هزار هیومی

 .اختالف معناداري ندارد LSDدرصد  5هاي مربوط به هر عامل داراي حرف مشترك در آزمون  در هر ستون میانگین*
 

ــدول     ــانگین (ج ــۀ می ــایج مقایس ــق نت ــرك 6طب ) مح
فورتۀ سه و شـش در هـزار سـبب افـزایش معنـادار       آمینول

رسیدگی و عملکـرد  میزان مواد جامد محلول کل، شاخص 
شود. افزایش این محرك سبب افـزایش   نسبت به شاهد می

مقدار این صفات شد، در حالی که میزان عملکرد را کاهش 
فورتـۀ یـک در هـزار نیـز میـزان       دهـد. محـرك هیـومی    می

کارتنوئیـد میــوه را نسـبت بــه سـایر تیمارهــا افــزایش داد.    
حـرك  شـده مربـوط بـه م    گیري کمترین مقدار صفات اندازه

اسید هیومیک در هر دو غلظت اسـت کـه ضـمن افـزایش     
 مقدار صفات، فاقد اختالف معنادار با شاهد بود.

 
 )TSS. مواد جامد محلول کل (3.6

کاربرد آمینو اسیدهاي پرولین و گالیسین بتـائین بـر میـزان    
مواد جامد محلول در انگور اثر معناداري داشته است که بـا  

]. مصـرف خـاکی و   12ارد [نتایج این پـژوهش مطابقـت د  
برگی آمینو اسیدها روي میوة هلو نیز سبب افـزایش میـزان   

   میانگین مربعات   
 عملکرد شاخص رسیدگی ویتامین ث کارتنوئید اسید تیتراپذیر مواد جامد محلول درجۀ آزادي منابع تغییرات

 ns21/0 *009/0 ns77/47 ns56/49 945ns ns47/1 3 بلوك
ns001/0 *35643 **2/186 8/112 08/4** 6 تیمار ns **01/7 
6/112 91/40 2488 002/0 15/1 24 خطا  25/1 

25/17 88/29 54/1 36/24 40/8  ضریب تغییرات  30/11 
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TSS    این محصول نسبت به شاهد شد. نتایج ایـن بررسـی
ممکن اسـت مـرتبط بـا     TSSکند که افزایش میزان  بیان می
هـا، اسـیدها و    هایی باشد که افـزایش سـنتز پـروتئین    آنزیم

ــر عهــده دارد [  ــدهاي مختلــف را ب ــول]18قن پاشــی  . محل
 ‘هــالیود’فورتــه روي درختــان آلــو رقــم  ترکیبــات آمینــول

افزایش معنادار میزان مواد جامد محلول و اسیدیته را نسبت 
]. مصـرف تـوأم کمپوسـت، اسـید     31به شاهد نشـان داد [ 

هیومیک و آمینو اسـیدها در خـاك سـبب ایجـاد بیشـترین      
الی ]. در حـ 39فرنگی شده است [ در میوة توت TSSمیزان 

فرنگی عدم وجود اثر معنـادار   که پژوهشی دیگر روي توت
]. زمـانی کـه   2را نشان داد [ TSSاین ترکیبات روي میزان 

کاررفتـه در کشـت انـار رقـم      فورتـۀ بـه   غلظت کود آمینول
لیتر در لیتر افزایش یافت، غلظت  میلی 4از صفر به  ‘نادري’

قندهاي نـامحلول و شـاخص کلروفیـل کـاهش یافـت، در      
اي  الی که میزان قندهاي محلول، پرولین و هدایت روزنـه ح
 ].6داري افزایش پیدا کرد [ طور معنا به

 
 . کاروتنوئید میوه3.7

فورته با غلظـت یـک در هـزار     ترکیب آمینو اسیددار هیومی
). 6سبب افزایش میزان کاروتنوئید میوة زردآلو شد (جدول 

میـزان   تیمارهاي آمینو اسیدي در پژوهشـی سـبب افـزایش   
]. 18آنتوسیانین در میوة هلو نسبت به شـاهد شـده اسـت [   

فرنگی با آمینو اسیدها نیـز افـزایش میـزان     تیمار برگی توت
   ].39آنتوسیانین میوه نسبت به شاهد را نشان داد [

هاي زیسـتی   هاي مختلف محرك همچنین، تأثیر غلظت
. گاوزبان خارجی بررسی شد ید در گیاه گلئبر میزان کارتنو

بـر اسـاس نتـایج، بیشــترین و کمتـرین میـزان کاروتنوئیــد      
فورتـه و اسـید هیومیکـدو در     ترتیب در تیمارهاي هیومی به

شده اعمال  هاي قبلی بیان ]. در پژوهش7مشاهده شد [ هزار 
طـور معنـاداري باعـث افـزایش      اسیدهاي آمینۀ آرژنـین بـه  

لوبیا کنندة رشد درونی و کارتنوئیدها در  هاي تنظیم هورمون

]. از آنجا کـه آمینـو اسـید آرژنـین یکـی از      35شده است [
فورته اسـت،   هاي زیستی هیومی ترکیبات موجود در محرك

گـذارد و یکـی از دالیـل     بر میزان کارتنوئید میوه تـأثیر مـی  
افزایش میزان آن در این محصول اسـت. اهمیـت گسـتردة    

بیوسـنتز  هـا در   دلیل گسترة استفاده از آن آمینو اسیدها را به
انــواع مــواد نیتروژنــی پروتئینــی و غیرپروتئینــی، از جملــه 

 ].32ها، بیان کردند [ ها و ویتامین رنگدانه
 

 . ویتامین ث3.8
ــه  ــامین ث ب ــزان ویت ــده در محــرك  دســت بیشــترین می آم

فورته با غلظت نـیم در هـزار مشـاهده شـده اسـت       هیومی
و ). همچنین، در پژوهشی اسپري ترکیبـات اوره  6(جدول 

آمینو اسیدها روي گیاه اسکواش، بهترین کیفیـت، بـاالترین   
ارزش غذایی و میزان ویتامین ث و مواد جامـد محلـول را   

]. در بررسـی اثـر ترکیبـات آمینواسـیددار بـر      27نشان داد [
بهبود کارایی کالت آهن روي درختان لیمو نشان داده شد، 

ی بـه  در حالی که میزان ویتامین ث در تمام تیمارهـا بسـتگ  
ــر   ــوه دارد، ترکیبــات آمینــو اســیدي اث شــرایط رســیدن می

 .]36معنــاداري بــر غلظــت ویتــامین ث میــوه لیمــو دارد [ 
بر اهمیت نیتروژن و آمینو اسیدها در سنتز انواع مـواد   عالوه

ها، ایـن ترکیبـات    پروتئینی و غیرپروتئینی از جمله ویتامین
ولـوژیکی و  هاي فیزی طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت به

 ].19رشدونمو گیاه تأثیر دارد [
 

 . شاخص رسیدگی3.9
بهترین شاخص رسیدگی میوه برقـراري تعـادل بـین مـواد     
جامد محلول و اسیدهاست. شاخص قند به اسید که نسبت 
میزان مواد جامـد محلـول کـل بـه اسـید تیتراپـذیر اسـت،        

) نام دارد و با افـزایش  Maturity Indexشاخص رسیدگی (
برداشت میزان مـواد جامـد محلـول زردآلـو افـزایش      زمان 
یابد. به تناسب افزایش مواد جامد محلول، کاهش اسـید   می
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تیتراپــذیر و حــاکی از تبــدیل اســیدهاي آلــی بــه قنــد رخ 
هاي زیستی بـر میـزان    ) اثر محرك5دهد. نتایج (جدول  می

قند به اسید تیتراپذیر نشـان داد از لحـاظ آمـاري اخـتالف     
ها وجود ندارد. هر چند برخی تیمارها  ین محركمعناداري ب

فورته موجب افزایش نسبت قنـد بـه اسـید     از جمله آمینول
تیتراپذیر شد، این افزایش از نظـر آمـاري معنـادار نیسـت.     

فورتـه از طریـق    تـوان گفـت محـرك آمینـول     بنابراین، مـی 
باالبردن نسـبت قنـد بـه اسـید تیتراپـذیر موجـب تسـریع        

 ود.ش رسیدگی میوه می
 

 . عملکرد درخت3.10
فورته از سه در هـزار بـه شـش در     با افزایش غلظت آمینول

هزار، میزان عملکرد کاهش یافت، ولی این میزان از لحـاظ  
فورتۀ یک در  آماري معنادار نیست. همچنین، محرك هیومی

هزار با وجود کاهش میزان عملکـرد، تفـاوت معنـاداري از    
در هـزار نـدارد. ایـن در     فورتـۀ سـه   لحاظ آماري با آمینول

حالی است که بـین شـاهد و سـایر تیمارهـا نیـز اخـتالف       
معناداري مشاهده نشده است. نتایج پژوهشی روي درختان 
هلو نشان داد که کاربرد برگی و خاکی آمینو اسیدها بر وزن 

هاي تولیدي، اثرگذار بوده  عنوان شاخص میوه و عملکرد، به
زان عملکـرد را نسـبت بـه    است و همۀ تیمارها افزایش میـ 

 ]. 18شاهد نشان دادند [
ــزارش ــین، گ ــا [ همچن ــی40، 25ه ــا  ] نشــان م ــد ب ده

ام  پی پی 100پاشی آمینو اسیدها و سیستئین به مقدار  محلول
تـوجهی   طـور قابـل   تنهایی، عملکرد و رشد بوتۀ سـیر بـه   به

هاي زیسـتی کادوسـتیم،    افزایش یافت. کاربرد برگی محرك
ــ ــومی ولفســنوترن، آمین ــه و هی ــود   فورت ــه ســبب بهب فورت

هــاي فیزیولــوژیکی،  توجــه در حاصــلخیزي، ویژگــی قابــل
شـود و   هاي کیفی چـاي مـی   هاي شیمیایی و ویژگی ترکیب

ها و اسیدهاي آمینـه   فنل توجه محتواي کل پلی افزایش قابل
 ]. 41فورته است [ دلیل استفاده از آمینول به

ـ    کاربرد آمینـول  و سـبب افـزایش   فورتـه در درختـان آل
معنادار تشکیل میوه و میزان عملکرد آن در مقایسه با تیمار 

گـرم   16تـا   8]. افزایش مقدار آمینو اسید از 31شاهد شد [
در هر درخت انار تحـت تـنش خشـکی، افـزایش درصـد      
تشکیل میوه، تعداد میوه و عملکرد هـر درخـت را در پـی    

دها در بـروز  کند نیاز به آمینو اسـی  داشت. مطالعات بیان می
کیفیت میوه ضروري است و ابزاري براي افزایش عملکـرد  

]. ترکیبات آمینـو  33و کیفیت کلی محصوالت باغی است [
هـاي   هـاي رشـد، بـر فعالیـت     کننده عنوان تنظیم اسیددار، به

گذارد و مقدار محصـوالت تولیـدي    متابولیکی گیاه تأثیر می
ــی  ــر م ــد [ را تغیی ــو  13ده ــیدهاي موج ــو اس د در ]. آمین

شود. باالرفتن  هاي زیستی سبب افزایش عملکرد می محرك
هـاي   سازي هورمون برابر، فعال 5/2تا  mRNAرونویسی از 

رشد درگیر در تولیدمثل، تولید کربوهیدرات، باالبردن میزان 
هاي  جذب و انتقال عناصر، همچنین باالرفتن میزان پروتئین

د و افـزایش  موجود در گیاه سبب بهبود پارامترهاي عملکـر 
 ].35شود [ میزان آن در گیاهان می

 
 گیري . نتیجه4

هـاي   پاشی با محرك بر اساس نتایج پژوهش حاضر، محلول
فورتـه سـبب افـزایش     فورته و هیومی اسید هیومیک، آمینول

کمی و کیفی و عملکرد زردآلو شد. افـزون بـر    هاي ویژگی
ها بر میزان اسید تیتراپذیر و شاخص رسـیدگی   این، محرك

فورتـه عملکـرد و    میوه اثر معناداري نداشت. محرك آمینول
طـور معنـاداري    هاي کمی و کیفی میـوه را بـه   بیشتر ویژگی

رو،  نسبت بـه شـاهد و سـایر تیمارهـا افـزایش داد. ازایـن      
هـاي   ز این محرك براي کاربردهاي عملـی در بـاغ  استفاده ا

فورتـۀ   پاشی هیومی شود. همچنین، محلول زردآلو توصیه می
یک در هـزار افـزایش کارتنوئیـد میـوه را در پـی داشـت.       
محرك اسید هیومیک فاقد اثر معنادار بر عملکرد و کیفیـت  
میوه بود و اختالف معنـاداري بـا شـاهد نداشـت. در کـل،      
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فورته با تحـت   پاشی آمینول گرفت که محلول توان نتیجه می
هـاي فیزیولـوژیکی رشـدونمو گیـاه،      تأثیر قراردادن فعالیت

هـاي کشـاورزي، تحقـق اهـداف کشـاورزي       کاهش هزینه
وري و کیفیـت، ابـزاري بـراي     پایدار، همچنین افزایش بهره

افزایش عملکرد و کیفیت این محصول است و در افـزایش  
تـأثیر  ‘شکرپاره’میوة زردآلوي رقم عملکرد و بهبود کیفیت 

بسزایی دارد. تیمـار سـه و شـش در هـزار سـبب افـزایش       
عملکرد نسبت به شاهد شـد، ولـی تیمـار سـه در هـزار را      

توان در بهبـود کمیـت و کیفیـت     دلیل صرفۀ اقتصادي می به
 توصیه کرد. ‘شکرپاره’زردآلوي 

 
 منابع

ــی ف (  .1 ــلیمانی ع و حبیب ــی ص، س ــر 1393بهرام ) اث
پاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معـدنی،   محلول

. ‘اسـمیت  گرانـی ’ سـیب رقـم   ةعملکرد و کیفیت میو
 .517-529): 17( 2زراعی کشاورزي.  به

ــی م (   .2 ــامانی ر و رئیس ــادایی س ــی م، باب ) 1391پالش
هـاي   محـرك  اثر کودهـاي شـیمیایی و زیسـت    ۀمطالع

ــ حــاوي آمینــو ی و کیفــی اســید بــر روي صــفات کم
رنگی. مجموعه مقـاالت سـومین همـایش ملـی     ف توت

علوم کشاورزي و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسـالمی  
 .121-117واحد فسا. 

زاده م و  مقـدم م، رجـب   پوزشی ر، ذبیحی ح، رمضانی .3
ــاري ا ( ــول 1390مخت ــر محل ــید   ) اث ــی روي، اس پاش

عملکـرد و   يهیومیک و استیک اسید بر عملکرد، اجزا
. علـوم باغبـانی.   ‘پیکانی’ رقمغلظت عناصر در انگور 

25)3 :(360-351. 

) 1393آزاد ن ( س، معافپوریـــان غ و مفتـــون تــدین م  .4
اسـیدي، فولویـک اسـید و     بررسی اثر ترکیبات آمینـو 

. علوم باغبـانی.  ‘خلیلی’استروئیدي در انگور دیم رقم 
28)4 :(534-524. 

ــادایی .5 ــور م، باب ــرور م ( جعفرپ ــامانی ر و هن ) 1389س
در منـاطق معتدلـه. انتشـارات دانشـگاه آزاد     کاري  میوه

 ص. 274اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان). 

ــن .6 ــري م  حس ــی ف و امی ــر 1394ا ( زاده س، حبیب ) اث
ــر واکــنش پاشــی کــود آمینــول محلــول هــاي  فورتــه ب

ــم   ــار رق ــوژیکی و بیوشــیمیایی ان ــادري’فیزیول در  ‘ن
 .459-465): 3(29شرایط تنش خشکی. علوم باغبانی. 

ـ 1393ي م و مینـایی آ ( حیدر .7 ثیر تـنش خشـکی و   أ) ت
اسید هیومیک بر عملکرد گل و غلظت عناصر غـذایی  
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318. 
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شناسی ایـران.   . زیست‘فندقی’ ی پسته رقمکیفی و کم
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) آزمون خـاك. جلـد   1393نژاد م ( سیرشیدي ن و مو .10
اول. انشارات مـدیریت همـاهنگی تـرویج کشـاورزي     
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) بررسی تأثیر چند محرك زیستی بـر  1392رضایی ر ( .11
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Abstract 
In order to evaluate the effect of some bio-stimulators on yield and fruit quality of apricot cv. ‘Shekar 
pareh’ management functions were studied in the spring of 2014 in Abarkouh of Yazd province. The 
experiment was based on randomized complete blocks design with seven nutritional treatments included 
control (water spraying), humic acid one and two per thousand, aminol forte three and six per thousand 
and humi forte 0.5 and 1 per thousand in four replications. Bio stimulators were applied just spray twice 
during the growth period including two weeks after full bloom and a month after it. Results showed that 
the bio-stimulators effects significantly affected the measured traits except for the titratable acidity (based 
on malic acid), firmness and maturity index. Humic acid treatment reduced physical properties, total 
soluble solids and vitamin C. Aminol Forte with three per thousand concentrations increased most of the 
physical and chemical characteristics, but three per thousand to six per thousand concentrations had the 
effect of decreasing. Humi forte also increases fruit's carotenoid and vitamin C. Therefore, it seems that 
between treatments, aminol forte bio-stimulator enhanced yield and improve the quality of apricot fruit. 
Therefore, it can be recommended to spraing of aminol forte with three per thousand concentrations at the 
suitable time. 

Keywords: amino acids, fruit quality, nutrition, permaculture, spraying. 
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