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 چکیده

pH خصوصیات تواند افزایش یافته و می ربا کاهش آن میزان جذب این عنص دارد کهآهن  نصرجذب عقش زیادی در ن لولمح

های کامل در قالب طرح بلوکخرد شده  رصورت طرح دو با به آزمایشی، . بدین منظورثیر قراردهدأبیوشیمیایی میوه را تحت ت

 ،سطح و شاهد تر در دویلمیلی57و صابون  (لیتر آبیک در  لیترمیلی 00 ،00 ،00 ،0) تصادفی با تیمار سرکه در چهار سطح

های ویژگیسی ردر این برواحد آزمایش اجرا شد. 84 با سه تکرار و در مجموع با(نانو و آهن سکوسترینآهن همراه بادوسطح) کود

pH آب میوه، غلظت مواد جامد محلولTSSبر اساس جدول تجزیه گیری شدند. و ویتامین ث اندازه ، اسیدیته قابل تیتراسیون

و بهترین  وجود داشت.، اسیدیته قابل تیتراسیون TSSآب میوه، غلظت مواد جامد محلول pHدر صفات داریتفاوت معنیواریانس 

مواد جامد و در صفات .داشت آب میوه pHدر سطح آهن سکوسترین در صفات لیتر درلیترمیلی 00مربوط به تیمار سرکه نتایج

داری روی هیچیک از تیمارها اثر معنیداشت.بهترین نتیجه را سکوسترین صابون و آهن  ،یته قابل تیتراسیوناسیدمحلول و 

 ویتامین ث نداشتند.

 سرکه، اسیدیته قابل تیتراسیون، نانو، سکوسترین: های کلیدیواژه

 

 مقدمه . 1

تا  6بین  pH)های خنثی تا کمی اسیدی در خاک این گیاهاز خانواده رزاسه است.  فرنگی گیاهی علفی و چند سالهتوت

و  pHچون خشکی، بافت نامناسب خاک، شرایط نامناسب وجود ،فرنگید و پرورش توتیتول مشکالتاز . ]4[رددارشد بهتر (7/6

EC آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه و نقش اساسی در کلروپالست دارد. بر اثر کمبود آهن .]5[باشد میباالی خاک و آب

موجود در  یابد. مقدار آهنای کاهش میسیتوکروم و اکسیداز و فردوکسین به طور قابل مالحظه ،مانند کاتاالز آنزیمفعالیت چندین 

که در مقایسه با کل آهن خاک ناچیز است.  ،کنندخاک زیاد است ولی  گیاهان فقط آهن دو ظرفیتی محلول در خاک را جذب می

بیشتر  ترل جذب آهن توسط گیاه مشکل است.گذارد به همین دلیل کنشرایط محیطی خاک بر میزان آهن توسط گیاه تأثیر می

 نانوو  ]8[،کود آهن سکوستریناین عنصر أمینت ترین منابعیکی ازمهم. ]00[شودیجاد میهای قلیایی اکمبود آهن در خاک
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قابل استفاده شدن عناصر غذایی برای رشد گیاهان وابسته .دنگیرمورد استفاده قرار میهای آهکی در خاککه  می باشند. ]9[کودها

جذب آهن و  ولیهای کلسیم و منیزیم در محلول خاک افزایش قابلیت جذب یون،pHبه عنوان مثال با افزایش  .باشدمی pHبه 

حرک و پایین، ترکیبات رسوب کرده آهن را در سطح برگ مت pHهای دارای پاشی با محلولمحلول.]00[یابد کاهش میمنگنز 

 .]7[باال دارند مؤثرتر است pHی که مشکلیهادر خاکاین مهم . ]00[کندمیها را تشدید جذب آن

 

 هامواد و روش  .2

جامشد. ان 0096تا  0098 هایدر طی سال لییدانشگاه محقق اردب در محدوده فرنگی رقم دیامنتپژوهش روی گیاه توتن یا

 یمب فسفر و پتاسیلوگرم در هکتار به ترتیک 70و  070ه به مقدار ین انجام شده و سپس کودهای پایسازی زمماه آمادهمهرل یدر اوا

متر سانتی 80ی به فاصله یهافیه و ردیمتر ته 0×7/0ی به ابعاد یهاپشته. ]4[به خاک داده شدتن در هکتار کود دامی  80به همراه 

بوته  00ماه با تراکم ل آبانیف در اوایمتر روی ردسانتی 07به فاصله  ءهای رقم دیامنت راو نشا جاد کردهیا گر در روی آنیدهماز 

( و در یک لیتر آب لیترمیلی 00، 00، 00، 0های )در غلظتpHشد.استفاده از سرکه به منظور کاهش مترمربع کشت  7/0در هر 

لیتر به میلی 57صابون کشاورزی با غلظت  (، همراه با دوسطحدر لیتر گرم0گرم و آهن نانو 07سکوسترین آهن در دوسطح )آهن 

این بررسی به  .بار( تکرار شد0بار)جمعاٌ روز یک07ماه( آغاز و بعد از آن هر فروردینبا شروع فصل رشد) پاشی برگیصورت محلول

در این آزمایش سطوح  های کامل تصادفی اجرا شد.های دوبار خرد شده)اسپلیت اسپلیت پالت( در قالب طرح بلوکصورت کرت

فرعی انجام گرفت. پس از سپری ها درسطح اصلی و سطوح سرکه در سطح فرعی و سطوح صابون کشاورزی به صورت فرعیآهن

گیری اندازه (Birx)توسط رفراکتومتر دستی یا به صورت بریکس TSSشدن رشد رویشی و تشکیل میوه، غلظت مواد جامد محلول

برای شد. ستفادهنرماال NaOH 0/0سدیمهیدروکسید با ]0[سنجیعیارگیری اسیدیته قابل تیتراسیون از روش شد. برای اندازه

ای گیری میزان ویتامین ث میوه از روش ای او و برای اندازه .]6[استفاده شد متر(pHمیوه از پتانسیومتر)pHگیریاندازه

 شد. استفاده]00[سی

 

 نتایج و بحث  .3

واثرات متقابل تیمار  درصد0درسطح احتمال (0)شکل صابون وسرکه که تیمار نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده نشان داد

درصد در صفات 7اثرات متقابل تیمارصابون و آهن در سطح احتمال  .دار بودمعنیدرصد  7در سطح pHدر صفت آهن و سرکه 

رصد در اسیدیته و اثرات صابون در سطح احتمال یک د. داشت داریاثر معنی و اسیدیته قابل تیتراسیون TSSمواد جامد محلول

 مقایسه .]0[یابد آهن و منگنز قابل جذب به شدت افزایش می ،مصرفمیزان عناصر کم pHدر اثر کاهش دار بود.کل معنی

با آهن سکوسترین  سرکهلیترمیلی00بهترین نتیجه از ترکیب آب میوه  pHحاکی از آن بود که در صفت ( 0در جدول)ها میانگین

بهترین نتیجه از ترکیب آهن  (0) شکلاسیدیته قابل تیتراسیونو (0)شکلدر  و در صفات مواد جامد محلول. حاصل شده است

-در خصوص افزایش مواد جامد محلول از طریق محلول]0[که با نتایج بابایی و همکارانسکوسترین با صابون کشاورزی حاصل شد

 پاشی کود سکوسترین آهن مطابقت داشت.
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 فرنگی رقم دیامنتبیوشیمیایی  توتبر خصوصیاتصابون در دو سطح آهن و  سرکهسطوح تجزیه واریانس اثر - 1جدول 

درجه  منبع تغییرات

 آزادی

 میانگین مربعات

  pH ویتامینث اسیدیته کل مواد جامد قابل حل 

 ns 808080 ns 08060 ns 908670 08040 0 تکرار

ns 

 ns 848060 ns 048868 ns 08656 ns 708840 0 آهن

 0968008 08500 88080 08507 0 اشتباه اصلی

 08000ns 08070* 008057 **08780 0 سرکه

ns 

 0.000ns 08065ns 88464 ns *08009 0 سرکه* آهن

 548006 08006 08000 08009 00 اشتباه فرعی

 08006ns 08060** 08577 ns **08048 0 صابون

 08006ns 08000* 08008* 448699 0 صابون* آهن

ns 

 08005ns 08000ns 08000ns 008858 0 صابون* سرکه

ns 

 08006ns 0.000ns 08000ns 878094 0 اثر متقابل سه جانبه

ns 

 058649 08000 0.000 08000 06 اشتباه فرعی فرعی

ns،*درصد می باشند 0 و 7در سطح آماری  یدار، معنییدارترتیب بیانگر عدم معنیبه**و. 

 

 
 

 میوه pHاثر متقابل آهن و سرکه در  -1شکل

 (.استدانکن درصدبا استفاده از آزمون 7احتمال  ها درسطحدار بودن میانگینکننده معنیحروف متفاوتبیان)
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 اثر متقابل صابون و آهن در مواد جامد محلول    -2 شکل

 (.استدانکن درصدبا استفاده از آزمون 7احتمال  ها درسطحدار بودن میانگینکننده معنیحروف متفاوتبیان)

 

 
 اثر متقابل صابون و آهن در اسیدیته کل                                       -3شکل

دانکن است(درصدبا استفاده از آزمون 7احتمال  ها درسطحدار بودن میانگینکننده معنیحروف متفاوتبیان)  

. 

 

 گیری کلینتیجه.4

لیتییر در لیتییر بییا سییطح آهیین سکوسییترین میلییی00در بییین تیمارهییای بررسییی شییده، تیمییار سییرکه بییا غلظییت 

در ( 6856اسییید)تییرین میییزان شییناخته شیید کییه بیییشترکیییب بییا صییابون کشییاورزی بییه عنییوان بهتییرین تیمییار  بییدون

بییه عنیییوان بهتییرین تیمیییار اییین تیمیییار مشییاهده گردیییید. و تیمییار آهییین سکوسییترین در ترکییییب باصییابون کشیییاورزی 

بیییا توجیییه بیییه قلییییایی  . ( در ایییین تیمیییار مشیییاهده گردیییید084اسییییدیته)و مییییزان ( 9809) در میییواد جامییید محلیییول

شیییوداز سیییرکه آب و اسییییدی کیییردن آن توصییییه میییی pHبیییودن آب وخیییاک در بویییش کشیییاورزی بیییرای تنظییییم 
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هیییای غیییذایی)آهن سکوسیییترین و نیییانو( از صیییابون کشیییاورزی میلیییی  لیتیییر در لیتیییرو بیییرای جیییذب بهترمحلیییول00

 استفاده شود.
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Effect of Foliar Fertilization pH of iron on some bio chimecal characteristics of 

strawberry (Fragaria ananassa Duch.) cv.Diamant. 
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Abstract: 

Effect of Foliar Fertilization pH of iron particular bio chimecal of strawberry (cv.Diamant). Foliar 

Fertilization pH Inscreption many inuction Iron which decrease suction measure iron increase and may 

Author particular bio chimecal influence .during 2015 -16 in the campus of Agriculture and Natural 

Resources of College of Mohaghegh Ardebili in the split split plot design on the base of complete 

randomized block with three replications. It was carried out on the Foliar pH sirke levels (0، 10، 20، 

30ml.l) and soape Agriculture75ml in the tow level and shahed، accord tow levels (nano iron and 

secostrin iron) with three replications and total with care 48 administration. In this research were 

measured characteristics of biochemical (Acidity, Titratable acidity, Soluble solids and vitamin C 

content).Analysis of variance showed that the different meaning ful between characteristics Acidity, 

Titratable acidity, Soluble solids existend. According to this research, the best result was in levels 

of30ml.l sirke in the compound level secostrin in the characteristic Acidity. in the characteristic 

Soluble solids and Titratable acidity best result was dependent of in the level secostrin compound with 

soap agronomy. Non of cares no effect meaning ful in the vitamin c. 

Keywords:secostrin, nano, Titratable acidity, sirke 


