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    چکیده 

 وصیات کیـفی محصول سیـــبمحلول پاشی آهن در سه غلظت متفاوت بر عملکرد و برخی از خص ردر تحقیــق حاضر اثــ      
domestica Borkh.cv.Fuji) (Malus در این تحقیق برخی خصوصیات کمی و کیفی محصول . مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است

ي سیب مرکز تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  واقع در قطعه "فوجی"سیب رقم 
هاي کامل تصادفی با این آزمون در غالب طرح بلوك. مورد آزمایش قرار گرفت 1392ایران در سال  -  تهران واقع در شهر کرجدانشگاه 

مواد  وpH ، عملکرد ،)Cویتامین (اسیدآسکوربیک  ،محتواي فنولی طبق نتایج این تحقیق اثر سطوح آهن بر .سه تکرار اجرا گردید
، سطح مواد )mg/kg10.26 (آسکوربیک   اسید ،)mg GAE/100gr98.46 (محتواي فنولی رین سطوح باالت. دار بود جامد محلول معنی

  .آهن بدست آمد mg/l1000با محلول پاشی غلظت ) kg/cm29.39 (و سفتی ) 10.66% (جامد محلول 
  

  Fe-EDDHA، سیب، تغذیه برگی، رقم فوجی :واژه هاي کلیدي
  
  مقدمه  

باشد که میوه تازه و هاي مناطق معتدله میي رزاسه یکی از مهمترین میوهاز خانواده  Malus.Domasticaسیب با نام علمی       
 domestica رقم فوجی. هاي آن بزرگترین تجارت جهانی را در بین محصوالت باغبانی به خود اختصاص داده است فراورده

Borkh.cv.Fuji)  Malus(  می باشد که به علت دارا بودن طعمی متفاوت و بازار پسندي یکی از ارقام مهم و آتیه دار در این زمینه
سطح کیفی این محصول از چند طریق امکان پذیر است  لذا ارتقاي. جهان و ایران می باشدباال داراي توجه زیادي در سطح باغداران 

فیت باال بایستی به مدیریت مصرف براي تولید محصوالتی با کی .ي صحیح درختان در طی فصل رشد استها تغذیهکه یکی از این روش
منجر به افزایش محتواي  (Fe-EDDHA)محلول پاشی گیاهان با کالت آهن . )1(اي شود ژهـها توجه ویعناصر ماکرو و میکر المان
ارایی باالتري ي خاك، ک این فرم از آهن با پایداري باالتر در شرایط نامساعد اسیدیته. )2(هاي دیگر می شود  کلروفیلی، نسبت به تیمار

محتواي عناصر موجود در میوه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کیفیت میوه  .)8( را جهت تامین کمبود آهن درخت فراهم می نماید
سنتز و افزایش محتواي هاي موجود در برگ و متعاقبا تاثیر بر فتوتاثیر محتواي آهن درخت بر درصد رنگیزه). 3(باشد  می

ی براي درختان می یاي دقیق تغذیهاین نتایج حاکی از اهمیت تنظیم یک برنامه). 5(درخت نیز به اثبات رسیده است  هاي کربوهیدرات
مقادیر مختلف کالت آهن بر عملکرد و کیفیت تازه خوري میوه سیب رقم فوجی گامی در این  ي مطالعه، سعی دارد با این تحقیق .باشد

  .راه بردارد
  
  مواد و روش ها    

ساله  8به منظور مطالعه اثر سه غلظت مختلف کالت آهن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی محصول درخت سیب، درختان سیب       
ي سیب مرکز تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز پردیس  واقع در قطعه 9ي کوتاه مالینگ  رقم فوجی پیوند شده بر پایه

شهر کرج داراي . ان واقع در شهر کرج در غالب طرح بلوکهاي کامال تصادفی اجرا گردیده استکشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهر
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در شروع تحقیق، نمونه خاکی و آبی باغ . متر می باشد 1297و داراي ارتفاع از سطح دریاي  E – 25 , 48 N  °51جغرافیاییموقعیت 
در . یج دریافت شده از آنالیز خاك، میزان عناصر موردنیاز انتخاب گردیدجهت تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال گردید و بر اساس نتا

هاي کالت  غلظت. ي مذبور انجام شد انتخاب درخت در قطعه ،اواسط تا اواخر فروردین ماه با توجه به میزان تشکیل جوانه در درختان
درخت سالم جهت آزمایش انتخاب گردید و طرح  9آهن مورد تغذیه در آزمایش حاضر داراي سه سطح و سه تکرار بود که در مجموع 

بود که به  F3 = mg/l1000و  F2  =500صفر ، =   F1ي آهن شامل غلظت هاي   سطوح تغذیه. اجرا شد 91 – 92مذبور در سال زراعی 
در ساعات خنک روز، روزه از پانزدهم اردیبهشت تا پانزدهم تیرماه در ردیف درختان  30ي  شکل کالت آهن در سه تاریخ و با فاصله

عملیات باغی صورت گرفته در این .  در تیمار شاهد براي محلول پاشی از آب مقطر استفاده شد. بطور پاشش یکنواخت انجام گردید
هاي  مطابق با شاخص 92شهریور  28برداشت میوه ها در تاریخ . اي یکبار بوده است باغ، مطابق با استاندارد آبیاري، بصورت هفته

هاي هر درخت به منظور تعیین  حد آزمایشی محسوب گشته و کل میوهدر این طرح هر درخت به عنوان یک وا. انجام گرفت رسیدگی
 تعداد کافی) هر درخت(از هر تکرار مربوط به هر تیمار . میزان عملکرد جداگانه برداشت گردید و توسط ترازو در همان روز وزن گردید

محتواي فنول کل  .به آزمایشگاه گروه علوم باغبانی و فضاي سبز دانشگاه تهران انتقال یافتهاي کیفی  میوه جهت برخی آزمایش
 .انجام شد )(modified colorimetric Folin-Ciocalteu method :Ough and Amerine, 1988موجود در میوه ها با روش 

براي هر نمونه قرائت   nm 625 در طول موج  (SHIMADZU, model UV-1700, Japan)میزان جذب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر 
داده ها  .گرم بافت تازه میوه بدست آمد 100شده و سپس با استفاده از نمودار اسید گالیک، میلی گرم مقدار کل ترکیبات فنولیک در 

پس  )MSTATC )Michigan State University, USAو  SPSS (Version 19.0)  پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزارهاي
 -از انجام آزمون نرمالیته، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، مقایسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح معنی داري کوچکتر

 .رسم گردید Excel (Microsoft Corp, Redmond, WA)انجام شد و نمودارهاي مربوطه با استفاده از نرم افزار  0.05مساوي 

     
  و بحث نتایج 

 هاي مختلف کالت آهن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه نشان داد که اثر پاشی غلظت بررسی جدول مقایسه میانگین اثر محلول      
 .تحت تاثیر این تیمار قرار گرفتند) دار غیر معنی(دیگر نیز به مقدار کم  دار بود و برخی خصوصیات این تیمار بر برخی خصوصیات معنی

ترین میوه ها  کالت آهن منجر به ایجاد کشیده mg/L1000 طبق نتایج این تحقیق کاربرد مقدار ): طول به قطرنسبت (شکل میوه 
در حالت کلی اثر . میوه هاي شاهد نیز ما بین این دو رنج قرار داشتند. بود  mg/L 500 گردید و پهن ترین میوه ها نیز متعلق به سطح

اثر سه سطح کالت آهن : سفتی میوه .بر شکل میوه سیب رقم فوجی نداشت بکار برده شده آهن، تاثیر معنی داريسه سطح غلظت 
باالترین سفتی میوه با متوسط   mg/l1000معنی دار نبوده ولی در سطح  %5بکار برده شده بر سفتی میوه سیب رقم فوجی در سطح 

هاي مرتبط با این صفت می باشد که  نرمی بافت میوه مربوط به بیان ژن. یمار شاهد بودنرمترین میوه ها متعلق به ت. ایجاد گردید 9.39
ي میانی  ي سلولی بخصوص تیغه سفتی بافت میوه با سفتی دیواره. ها فعالیت آنزیم هاي هیدرولیز کننده را تنظیم می نمایند این ژن

حفظ کیفیت باالتري را در راي سفتی باالتري بودند داراي قدرت که دا میوه هایی) 2008(وسکی طبق نتایج بر. )٧( باشد مرتبط می
باالترین سطح مواد جامد محلول در حالت تیمار با (TSS): مواد جامد محلول   ).2( ي پس از برداشت و انبارداري داشتند طی دوره

درصد  5تفاوت معنی دار در سطح . ودسطح سوم آهن ایجاد گردید و کمترین محتواي مواد جامد محلول نیز متعلق به تیمار شاهد ب
). 1شکل ) (4(بود  بر روي انگور بیدانه نتایج این آزمون مشابه آزمایشات صورت گرفته. بین سطوح آهن بکار برده شده مشاهده گردید

دار بوده و معنی % 5موجود در میوه سیب رقم فوجی در سطح  Cاثر سه سطح آهن بر مقدار ویتامین : )Cویتامین (اسید آسکوربیک 
در نمونه هاي متعلق به تیمار سطح سوم آهن بود، نمونه هاي متعلق به تیمار سطح دوم و شاهد به ترتیب نسبت به  Cباالترین ویتامین 

تحقیق هاي مشابه اسکوربیک در این رقم سیب گردیدند که مطابق با نتایج در محتواي اسیددرصد کاهش  31.39و  14.24تیمار سوم 
  ).2شکل () 6(بود  صورت گرفته
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        اسید برآهن  ول پاشی سه سطح مختلفاثر محل -2شکل                                                                      آهن بر اثر محلول پاشی سه سطح مختلف -1شکل           

.  
  سیب  ي میوه )mg/100 g(آسکوربیک                                                                                سیب  ي میوه(%) محلول  محتواي مواد جامد             

pH درصد معنی دار بوده و باالترین  5اثر سطوح آهن بکار برده شده بر این شاخص در سطح : میوهpH  در سطح سوم آهن بکار برده
درصدي را نشان  0.5درصدي و نسبت به تیمار شاهد افزایش  3.08د گردید که نسبت به تیمار سطح دوم آهن افزایش شده ایجا

بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین، : )به ازاي هر درخت(عملکرد  .)3شکل () 6( تایج مقاالت مشابه نیز مطابقت داردکه با ن. میدهد
و کمترین عملکرد نیز متعلق به سطح شاهد تیمار آهن بود که  mg/l  1000آهن بکار برده شدهباالترین عملکرد متعلق به سطح سوم 

روي پرتقال  دیگر روينتایج عملکرد را نشان می دهد، که با  درصد کاهش 42.3و  20.05نسبت به سطح دوم و سوم به ترتیب 
عملکرد هر درخت را متناسب با افزایش سطوح آهن محلول  افزایش. مطابقت داردنیز  ،)5( میوه ي گریپ فروتو  )4( واشنگتن ناول

ها که از مهمترین  پاشی شده می توان به دلیل افزایش محتواي کلروفیلی در برگها که منجر به افزایش فتوستز و تامین بهتر میوه
  .)4شکل ( مخازن جذب کربوهیدرات هستند دانست

            
  ي سیب میوه )kg(اثر محلول پاشی سه سطح مختلف آهن بر عملکرد  -4شکل                       .        سیب  ي میوه pHآهن بر  مختلف اثر محلول پاشی سه سطح -3شکل      
اثر سه سطح بکار برده شده آهن بر محتواي فنولی میوه رقم فوجی معنی دار بوده و محتواي فنولی در سطح : محتواي فنولی میوه    

تفاوت معنی داري بین تیمارهاي سطوح شاهد و سطح . درصدي را نسبت به شاهد نشان داد 28.55رده شده افزایش سوم آهن بکار ب
   ).5شکل ( درصد افزایش داشت 6.9دوم آهن مشاهده نگردید، ولی محتواي فنولی سطح دوم آهن نسبت به سطح شاهد 

  
 (Mg GAE/100g). ی میوه سیب رقم فوجیاثر محلول پاشی سه سطح مختلف آهن بر محتواي فنولیک -5شکل 

 

 



 

٤ 
 

هاي مختلف محلول پاشی آهن بر وزن میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، درصد ماده خشک و خاکستر  طبق نتایج این تحقیق اثر غلظت   
نتیجه گیري    .ایجاد گردید) mg/l1000(ي آهن  میوه معنی دار نبود ولی باالترین وزن میوه ها و ماده خشک در سطح سوم استفاده

 یش معنی دار درکالت آهن، منجر به افزا mg/L 1000توان نتیجه گیري کرد که غلظت  طبق نتایج آزمایشات این تحقیق می :کلی
همچنین . سطح دیگر آهن گردیده است 2نسبت به  pH ، مواد جامد محلول و C)ویتامین (عملکرد، اسیدآسکوربیک ، محتواي فنولی

  .ن وزن میوه ها و ماده خشک را نیز ایجاد کرداین سطح آهن باالتری
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