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  *چکیده
 بخشند بهبود را شناختی بوم هايجنبه که هایینهاده از استفاده پایدار، کشاورزي نظام یک داشتن براي هدف: و سابقه

 مصرف براي کشورها اکثر در پیش هاقرن از زرشک گیاه .رسدمی نظربه ضروري دهند، کاهش را محیطی مخاطرات و
 و معده حرارت تسکین قلب، تقویت خون، فشار کاهش براي دارو عنوانبه چنینهم و غذاها چاشنی عنوانبه خوراکی

 مدر و صفرابر دارد، خشک و سرد طبیعتی زرشک میوه همچنین، .است شدهمی استفاده بواسیر، خون سیالن آمدن بند
 ایران در گیاه این .است نافع بسیار کبد انسداد رفع و تقویت براي و کند می جلوگیري مزمن ریزيخون از است،

 تهران، گلستان، مازندران، گیالن، آذربایجان، در دارآهک هاي خاك ویژهبه تند هاي شیب در و دارد زیادي پراکنش
 جنوبی خراسان استان در بیرجند و قاین هاي شهرستان. شود می دیده فارس و )درگز آباد،سلم سربیشه، قاین،( خراسان

 به توجه با بنابراین، .باشد می دارا را دنیا زرشک از درصد 95 تولید و کشور زرشک زیرکشت سطح درصد 97 از بیش
 و آلی شیمیایی، هاي کود ترکیب و کاربرد روش اثر بررسی هدف با آزمایش این زرشک، گیاه دارویی و غذایی اهمیت
  شد. انجام زرشک درختچه کمی خصوصیات بر زیستی

 در تکرار، سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در شدهخرد هايکرت صورتبه آزمایش این ها:روش و مواد
 ترکیب چهار شامل یشآزما یاصل يها تکر .شد اجرا 1395-1394 زراعی سال در ینات،قا شهرستان رد يتجار یباغ

 درصد 50 + یمیاییش کود درصد 50 کاربرد و )ي(گاو آلی کود یمیایی،ش کود مصرف کود، مصرف عدم شامل يکود
 ،2 بارورفسفات یستیز کود یومیک،هیداس و یستیز کود مصرف عدم شامل نیز یفرع يها تکر بودند. آلی کود
   بود. یومیکهیداس + زیستی کود توام کاربرد و یومیکه یداس

 فیزیولوژیکی رسیدگی مرحله در ها میوه که هنگامی ماه) آبان (اوایل رشد فصل پایان در مطالعه مورد هايویژگی  
 تعداد میانگین و شد انتخاب صادفیت طور به شاخه 7 درختچه هر از گیرينمونه براي .ندشد گیرياندازه داشتند، قرار
 گردید. گزارش درختچه آن براي صفات این مقادیر عنوان به حبه 100 تر وزن و شاخه در خوشه تعداد خوشه، در حبه

 تر عملکرد شد. گزارش زرشک حبه و برگ طول عنوان به نیز شدند انتخاب تصادفی که حبه و برگ 7 طول میانگین
 غیر و بارور هايشاخه کل تعداد شد. گیرياندازه زرشک هايدرختچه همه براي روربا هايشاخه عملکرد و حبه

 و حبه 100 خشک وزن .آمد دست به هم بارور به غیربارور هايشاخه نسبت و گردید شمارش درختچه هر در بارور

                                                             
  m_asgharipour@uoz.ac.irمسئول مکاتبه: *
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 در دنکر خشک یعنی منطقه مرسوم روش به محصول کردن خشک از پس اقتصادي) (عملکرد حبه خشک عملکرد
  گردید. گیرياندازه زرشک) کردن خشک مخصوص هايبارگاه (در سایه
 هايکود توام کاربرد که طوريبه داشت. شده گیري اندازه صفات تمام بر داريمعنی اثر مطالعه مورد هايیمارت ها:یافته

 برگ، و حبه طول نظر از را هاینمیانگ بیشترین 2 بارور فسفات و هیومیک اسید آبیاري کود با همراه دامی و شیمیایی
 کود با آلی کود از استفاده .داشت بارور هايشاخه تر عملکرد و حبه خشک و تر عملکرد حبه، 100 خشک و تر وزن

 تعداد و شاخه در خوشه خوشه، در حبه تعداد بیشترین تولید موجب 2 بارور فسفات و هیومیک اسید آبیاري
 به نیز بارور هايشاخه به بار بدون هايشاخه نسبت و جاري فصل هايشاخه تعداد ینبیشتر .گردید بارور هاي شاخه
 حبه خشک عملکرد .داشت اختصاص 2 بارور فسفات و هیومیک اسید آبیاري کود همراه به شیمیایی کود کاربرد

 48/10 حدود ،2 بارور سفاتف و هیومیک اسید با دامی و شیمیایی هايکود توام استفاده شرایط در )اقتصادي (عملکرد
 + شیمیایی کود تیمار به نسبت درصد 11/20 حدود ،2 بارور فسفات + هیومیکاسید + آلی کود تیمار به نسبت درصد
  .یافت افزایش کود) مصرف (عدم شاهد به نسبت درصد 30/27 و 2 بارورفسفات + هیومیکاسید
 همراه به یمیاییش و آلی کود تلفیقی کاربرد یمارت ،آزمایش این زا آمده دستبه یجنتا به توجه با گیري:نتیجه

 حبه، خشک و تر عملکرد حبه، 100 خشک و تر وزن برگ، و حبه طول حداکثر 2 بارور فسفات و یدهیومیکاس
 و یمیاییش ی،آل يهاکود یقیتلف کاربرد که گفت بتوان شاید اساس این بر داد. نشان را شاخه با محصول تر عملکرد

  داد. افزایش تربیش را زرشک عملکرد ياجزا و عملکرد کودها این جداگانه کاربرد به نسبت یستیز
  

  دامی کود قاینات، کمی، عملکرد تلفیقی، تغذیه ک،هیومی یداس :یديکل هاي واژه
  

  مقدمه
 Berberisعلمی نام با )22( 1دانهبی زرشک  

vulgaris L. یصادرات ارزشمند محصوالت از یکی 
 ی،جنوب خراسان استان يراهبرد محصوالت از و یرانا

 یا،دن در دانهیب زرشک یدتول مرکز ترینبزرگ عنوان به
 در محصول ینا کشت یرز سطح ).21 و 4( باشد یم

 یدتول درصد 98 (با 1394 سال در یجنوب خراسان
 که )42 و 13( باشدمی هکتار 5/14656 )یرانا زرشک

 است منطقه اقتصاد در ولمحص ینا مهم یگاهجا یانگرب
 دارد استان در مولد اشتغال و اقتصاد در بارزي نقش و
 تمام که است یاهانیگ جمله از درختچه ینا .)29(

 پزشکی در )یوهم و ساقه یشه،ر (برگ، آن يهاقسمت
 .)31 و 23( دارد کاربرد دارویی و غذایی صنایع و

                                                             
1- Seedless barberry 

 طب در و دارد خشک و سرد یعتیطب زرشک یوهم
 معده حرارت مسکن صفرابر، قلب، و کبد يقوم یسنت

 ینهمچن .است یربواس و خون یالنس بندآورنده و
 رفع و ها روده زخم يبرا مناسب يدارو آن برگ

  .)33( است اسهال
 در یمهم نقش خاك در موجود ییغذا عناصر  

 بهبود ینهمچن و یاهگ عملکرد و رشد یزانم یینتع
 فسفر یتروژن،ن عناصر دارند. یديتول محصول یفیتک
 یدتول يبرا یازموردن عناصر ینمهمتر یمپتاس و

 یاهگ يهایندفرآ از یاريبس در که باشندیم محصول
 تالش همواره کشاورزان .)26 و 8( دارند نقش

 و خاك ییغذا عناصر کمبود رفع منظوربه کنند یم
 یمیاییش يکودها کاربرد با یدتول ینۀبه یریتمد

 بالقوة یتظرف به نزدیک حد تا را یاهانگ عملکرد
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 ياقتصاد يتنگناها توصیف، ینا با برسانند. ها آن
 ینهمچن و یمیاییش يکودها ینۀهز یشافزا از یناش

 و یهرو یب کاربرد از یناش محیطیزیست يهاچالش
 ینگران موجب همواره ها،کود ینا یراصولیغ

 است بوده يکشاورز بخش یزانربرنامه و کارشناسان
 در یدارپا توسعۀ به یابیدست يبرا .)44 و 39(

 ینا در شده ینیبیشپ يهاهدف تحقق و يکشاورز
 ینتأم يبرا مناسب يراهکارها از استفاده راستا،

 ).41 و 10( است يضرور یاهگ ییغذا هاي یازن
 يهاکود کاربرد یراخ يهاسال در ،یلدل ینهم به
 محصوالت عملکرد یشافزا منظوربه یآل و یستیز

 که ،)25( است کرده پیدا بیشتري رواج زيکشاور
 کاربرد کاهش و محصوالت بازده بهبود ضمن تواندیم

 یستز یطمح حفظ و ییغذا یتامن یمیایی،ش يکودها
 یشگرا ییسو زا .)41 و 10( باشد داشته دنبالبه یزن را
 به رو جهان در معطر و ییدارو یاهانگ یدتول به

 يکشاورز یۀپا بر یاهانگ ینا کشت و است یشافزا
 تاثیر احتمال و کرده ینتضم را ها آن یفیتک یدار،پا

 ینا ییدارو یفیتک بر یمیاییش يهانهاده کاربرد سوء
  ).18( دده یم کاهش یزن را یاهانگ

 یقی،تلف صورتبه یمیاییش و یآل يهاکود کاربرد  
 را آن یلدل که کندیم یدارپا را فشرده یدتول یستمس
 یقتطب احتماال و خاك یفیک يهاگییژو بهبود توان یم
 .)40( دانست یاهگ یازن با یتروژنن يآزادساز یشترینب

 یستیز و یمیاییش ی،آل يها کود یقیتلف مصرف با
 فراهم یاهگ رشد يبرا یمطلوب و مناسب یطشرا

 عوارض هوموس یدتول با یآل يها کود شود. یم
 مصرف ییکارا و کاهش را یمیاییش يها کود نامطلوب

 همکاران و پانیکر .)46( دهندیم یشافزا را دکو
 که دادند نشان اخته زغال روي تحقیق در )2009(

 قطر درخت، ارتفاع عملکرد، آلی هاي کود انواع کاربرد
 کاربرد .)37( بخشید بهبود را گیاه پوشش تاج و تنه

 قابل برتري ترش يچا در زیستی و دامی کود تلفیقی

 ها نآ از یک هر داگانهج کاربرد به نسبت را توجهی
 کود با یمیاییش کودهاي یقیتلف کاربرد .)35( داشت
 در عملکرد یشترینب حصول باعث یآل و زیستی
 شد ها آن از کدام هر ییتنها مصرف به نسبت پرتقال

 یستمس که کردند گزارش اي،مشابه مطالعه در .)30(
 يکودها مأتو استفاده و سیب درخت یقیتلف یهتغذ

 مصرف کاهش بر عالوه شیمایی و ییستز ،یآل
 یاتخصوص یبرخ بهبود سبب ،یمیاییش يکودها

 در که پژوهشی در .)29( شد سیب میوه یفیک و یکم
 با آلی هايکود که مشخص گردید ،شد انجام انگور

 افزایش باعث نیتروژن ویژه به عناصر تربیش فراهمی
 تعداد و میوه وزن و شدند گیاه این برگ سطح و طول
 و دامی کود مصرف با نیز  درختچه در شهخو

 گزارش پژوهشگران ).8( یافت افزایش هیومیک اسید
 محتواي در افزایش طریق از اسیدهیومیک که کردند

 عملکرد افزایش بالطبع و رشد افزایش سبب نیتروژن
 شیمایی کود از ترکیبی استفاده ).6( شود می زیستی

 زیستی کود و کمپوست آلی کود آمونیوم، سولفات
 کرد ایجاد پرتقال در را برگ سطح بیشترین نیز بیوژن

 کاربرد با )12( فروتگریپ و )27( انجیر در ).30(
 یافت. افزایش داريمعنی طور به میوه تعداد دامی کود
 طول بیشترین شد انجام گردو روي بر که پژوهشی در

 و )NPK( شیمیایی کود توأم کاربرد به مربوط میوه
 در چنین، هم ).43( بود کمپوست) می(ور آلی کود

 همکاران و عبدالستار توسط شده انجام مطالعه
 کود تاثیر تحت پرتقال میوه طول بیشترین )2011(

 در ).2( است شده گزارش آلی کود با همراه شیمیایی
 75 کاربرد با درخت هاي شاخه تعداد بیشترین زردآلو
 مشاهده مزرعه کود درصد 25 و معدنی کود درصد

 اسیدهیومیک که گردید بیان پژوهشی در ).28( شد
 دانه عملکرد و شده فتوسنتزي هاي بافت تداوم سبب

 دارویی گیاه روي تحقیقی در .)34( دهد می افزایش را
 گل، تعداد خشک، گل عملکرد بیشترین بهار همیشه
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 ده مصرف سطح در گل مؤثره ماده و اسانس درصد
 عملکرد بیشترین و اسیدهیومیک هکتار در کیلوگرم

 اسیدهیومیک هکتار در کیلوگرم پنج مصرف از نیز بذر
  ).16( آمد دست به

 يهاکود یبترک یرتأث یبررس هدف با تحقیق ینا  
 عملکرد ياجزا و عملکرد بر یمیاییش و یستیز ی،آل

 کودي ترکیب بهترین به یابیدست و دانهیب زرشک
 ،نطقهم اقلیمی شرایط در گیاه عملکرد ارتقاي براي
 شد. انجام

  
 ها روش و مواد

 شیمیایی هايکود ترکیب تأثیر بررسی منظوربه  
 و 2 بارورفسفات زیستی آلی، هايکود مرسوم،

 گیاه عملکرد اجزاي و عملکرد بر هیومیک اسید
 1394-1395 زراعی سال در آزمایشی زرشک،

 هاي بلوك طرح قالب در شدهخرد هاي کرت صورت به
 هايباغ از یکی در تکرار، هس با تصادفی کامل

 و درجه 59 یاییجغراف طول در واقع یناتقا شهرستان
 12 و درجه 33 یاییجغراف عرض و یشرق یقهدق 38
 آزاد يایدر سطح از يمتر 1432 عارتفا و یشمال یقهدق

 و )7( خشک و سرد میاقل داراي منطقه این .شد اجرا
 و دگرایسانت درجه 14 یناتقا یانهسال متوسط يدما

 .)11( است متر یلیم 173 آن ساالنه یبارندگ متوسط
 يکود ترکیب چهار داراي یشآزما یاصل يها کرت
 آلی کود یمیایی،ش کود کاربرد کود، کاربرد عدم شامل
 درصد 50 و یمیاییش کود درصد 50 کاربرد و )ي(گاو
 کود کاربرد عدم شامل یفرع يها تکر و آلی کود

 یستیز کود ردکارب یومیک،هیداس و یستیز
 توام کاربرد و یومیکهیداس کاربرد ،2 بارور فسفات
  بود. یومیکهیداس و 2 بارورفسفات

 با پربار) (سال آور سال در آلی کود مصرف مقدار  
 )،1 (جدول باغ خاك یهتجز از حاصل یجنتابه توجه
 ینب فاصله احتساب با درختچه 700( ها درختچه تراکم

 نظر و متر) سه یفدر يرو و متر پنج یفرد
 به گرمیلوک 5 یزانمبه منطقه يکشاورز کارشناسان

 هکتار) در یلوگرمک 3500 (معادل درختچه هر ازاي
 از پس هم یمیاییش يهاکود یزانم شد. انتخاب

 یتروژن،ن خالص یرمقاد با برابر و يگاو کود یشآزما
 یرمقاد و گردید انتخاب )2 (جدول آن یمپتاس و فسفر
 هکتار در گرمیلوک 114 اوره، هکتار در گرمیلوک 152

 سولفات هکتار در گرم یلوک 154 و یپلتر سوپرفسفات
 ینا در عنصر سه ینا خالص مقدار به توجه با( یمپتاس
 يد در يگاو و یمیاییش يها کود .رفت کاربه )هاکود
 گرم 100( 2 بارورفسفات کاربرد شدند. استفاده ماه
 در گرمیلوک 4( یومیکهیداس و درختچه) 100 يبرا

 در هاآن سازنده يهاشرکت یهتوص اساس بر هکتار)
 .گرفت صورت یاريآبکود صورت به و ماه یبهشتارد

 که بود پودري صورتبه استفاده مورد هیومیک اسید
 گردید. تزریق آبیاري آب به آب در شدن حل از پس
 يباکتر نوع دو يحاو 2 بارورفسفات یستیز کود
 و Bacillus lentus يها گونه از فسفات کننده حل

Pseudomonas putida دو از استفاده با که است 
 سبب فسفاتازیداس و یآل یدهاياس ترشح سازوکار
 آن یفراهم و یمعدن یباتترک از فسفات يآزادساز

 توسط 2 بارور فسفات کود .)13( ندشو یم یاهگ يبرا
 یممستق ظارتن و اجازه با و سبز فناور یستز شرکت
 بود. شده یدتول کشور آب و خاك یقاتتحق مؤسسۀ

 کشآفت کش،علف نوع یچه یش،آزما ياجرا طول در
 با و یغرقاب روشبه باغ نشد. مصرف یکش قارچ و

 یاتعمل .یدگرد یاريآب باریک روز 12 هر فاصلۀ
 شخم ها،پاجوش و هانرك حذف جمله از داشت
 انجام فصل ولط در هرز يها علف نیوج و بهاره

 کردن خشک و برشاخه روشبه وهیم برداشت .گرفت
 .بود هیسا در وهیم
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 .يمتریسانت 30 تا صفر عمق در باغ خاك شیمیایی -یفیزیک هايویژگی -1 جدول
Table 2. Physico- chemical properties of garden soil at the depths of 0 to 30 cm. 

  بافت خاك
 Soil texture 

pH EC 
(ds.m-1) 

 یکربن آل
Organic 
carbon 

(%) 

 یماده آل
Organic 
material 

(%) 

 روي
 Zn 

 آهن
 Fe 

یم سد
Na 

منیزیم 
Mg 

کلسیم 
Ca 

 کل یمپتاس
 Total K 

 قابل جذب یمپتاس
Available K 

 فسفر
 P  

  یتروژن کلن
 N 

        )ppm(  
 یشن -رسی لوم

Sandy-Clay Loam 
8.7 11.31 1.22  2.1 5.11 0.86 1495 17.9 18.6 439 17.9 30 600 

  
 .(گاوي) آلی کود شیمیایی -یفیزیک هايویژگی -2 جدول

Table 2. Physico-chemical characteristics of organic fertilizer (cows). 

  اسیدیته
pH 

  ECهدایت الکتریکی 
)1-dSm(  

  یماده آل
Organic material 

 بترطو
Moisture 

 یزیممن
Mg 

 یمکلس
Ca 

 یمپتاس
K 

 فسفر
P 

 یتروژنن
N 

)%(  
7.85 10.76 69.9 7.9 0.7 2.9 2.2 1.5 2  

 
 در حبه تعداد برگ، طول حبه، طول يهایژگیو  

 وزن حبه، 100 تر وزن شاخه، در خوشه تعداد خوشه،
 شاخه، با محصول تر عملکرد حبه، 100 خشک

 تعداد حبه، خشک عملکرد حبه، تر عملکرد
 يجار فصل يهاخهشا تعداد بارور، يها شاخه

 همرحل يانتها در )،یندهآ سال بارور يها(شاخه
 که زرشک يهادرختچه شاخه هفت يرو از یدگیرس
 .شدند یريگاندازه بودند، شده ینشگز یتصادف طوربه

 افزارنرم از استفاده با هاداده يآمار یلتحل و یهتجز
 روشبه هایانگینم یسهمقا و 1/9 نسخه SAS يآمار
 گرفت. صورت درصد پنج احتمال سطح رد یتوک

  
  بحث و یجنتا

 بر ثرؤم صفات از زرشک حبه طول: حبه طول
 یهتجز یجنتا است. محصول يپسندبازار و عملکرد

 بر مکمل و اصلی کودهاي اثر که داد نشان یانسوار
 دارمعنیغیر ها آن کنشبرهم اثر و داریمعن حبه طول
 یانگینم یسهقام یجنتا به توجه با .)3 جدول( بود
 + یدام و یمیاییش کود ترکیبی يهایمارت ها داده

 یمیاییش کود مخلوط یومیک،هیداس + 2بارورفسفات
 و یمیاییش کود مخلوط ،2 بارورفسفات + یدام و

 یومیکه یداس + دامی و شیمیایی کود مخلوط و یدام
 086/1 و 087/1 ،101/1 ،143/1 یرمقاد با یبترت به

 ینتریشب هم، از داریمعن اختالف نبدو متریسانت
 یمیاییش هايکود مخلوط کاربرد داشتند. را حبه طول

 یانگرب که بود شده تکرار یمارت چهار ینا در یدام و
 امر ینا بود. حبه طول بر پالت ینا توجه قابل اثر
 ینا یمیاییش کود یعسر و آسان جذب علت به یدشا

 کردنفراهم بر آلی کود مثبت اثر و یشهر توسط تیمار
 کاربرد باشد. عناصر جذب يبرا خاك مناسب یطشرا

 یاريآبکود با همراه یدام و یمیاییش کود مخلوط
 83/22 یشافزا باعث 2 بارور فسفات و یومیکهیداس

 در .یدگرد شاهد به نسبت حبه طول يدرصد
 طول بیشترین شد انجام گردو روي بر که پژوهشی

 و )NPK( شیمیایی کود متوأ کاربرد به مربوط میوه
 در ،چنینهم .)43( بود کمپوست)(ورمی آلی کود

 همکاران و عبدالستار توسط شده انجام مطالعه
 کود ثیرأت تحت پرتقال میوه طول بیشترین )2011(

  ).2( است شده گزارش آلی کود با همراه شیمیایی
 یانسوار تجزیه جدول یجنتا به توجه با: برگ طول

 همکنش بر و مکمل و اصلی کودهاي اثر )،3 (جدول
 شد. داریمعن صفت ینا بر درصد یک سطح در هاآن
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 کود مخلوط کاربرد که داد نشان هایانگینم یسهمقا
 و یومیکهیداس یاريآب کود با همراه یدام و یمیاییش

 را برگ طول یشترینب ،2 بارور فسفات یستیز کود
 میایی،یش کود کاربرد يهایمارت با که کرد، یجادا
 یمیاییش کود مخلوط کاربرد و یومیکهیداس و یستیز
 یک در 2 بارور فسفات یاريآبکود با همراه یدام و

 ).4 (جدول فتگر قرار درصد پنج سطح در يآمار رده
 .بود يگاو کود یمارت به مربوط هم برگ طول ینکمتر
 یاهانگ برگ پهنک سطح و عرض طول، یشافزا

 در گردد.یم یاهگ در تزفتوسن یزانم یشافزا موجب
 )2017( العطروشی و بیرجلی توسط که یپژوهش

 که شد داده نشان گرفت، انجام انگور یاهگ يرو
 یتروژنن یژهو به عناصر تریشب یفراهم با یآل يها کود

 ).9( شدند یاهگ ینا برگ سطح و طول یشافزا باعث
 سولفات شیمایی کود از ترکیبی استفاده چنینهم

 نیز بیوژن زیستی کود و کمپوست آلی ودک آمونیوم،
  ).30( کرد ایجاد پرتقال در را برگ سطح بیشترین

 یجنتا: شاخه در خوشه تعداد و خوشه در حبه تعداد
 اثر که داد نشان )3 (جدول یانسوار یهتجز جدول

 و خوشه در حبه تعداد بر مکمل و یاصل کودهاي
 درصد یک احتمال سطح در شاخه در خوشه تعداد

 يبرا مکمل و یاصل کودهاي متقابل اثر شد. دارینمع
 به شاخه در خوشه تعداد و خوشه در حبه تعداد

 درصد یک و درصد پنج احتمال سطح در یبترت
 یمارت که داد نشان هاداده یانگینم یسهمقا شد. دار یمعن

 2 بارور فسفات و یومیکهیداس همراه به آلی کود

 در خوشه و خوشه در حبه تعداد یشترینب يدارا
 و 44/40 یشافزا موجب یبترتبه که بود شاخه

 کود کاربرد عدم به نسبت صفات ینا يدرصد 08/43
 + یومیکهیداس + یمیاییش کود يهایمارت .یدگرد

 + )یدام + یمیایی(ش کود درصد 50 ،2 بارور فسفات
 ترکیب و 2 بارور فسفات + یومیکهاسید

 چهارم تا دوم رتبه در 2 بارور فسفات و یومیکه یداس
 بودند. خوشه در حبه تعداد نظر از

 و یومیکهیداس يدارا یهمگ ها،یمارت ینا  
 دستبه یرمقاد با یسهمقا در که بودند، 2 بارورفسفات

 اثر یانگرب کود، دو ینا جداگانه کاربرد يبرا آمده
 کاربرد به نسبت کود دو ینا یقیتلف یاريآبکود مثبت

 یانم از بود. خوشه در حبه تعداد بر هاآن جداگانه
 فسفات و یومیکهیداس یاريکودآب بدون يهایمارت

 یدام و یمیاییش يهاکود مخلوط یمارت ،2 بارور
 را شاخه در خوشه و خوشه در حبه تعداد یشترینب

 کود يهایمارت یبترت به هم آن از پس و داشت
 اثر يدهکننییدتأ که داشتند، قرار آلی کود و یمیاییش

 ینا بر یدام و یمیاییش يهاکود یقیتلف کاربرد مثبت
 در .بود هاآن جداگانه کاربرد به نسبت صفات
 درختچه در خوشه تعداد افزایش انگور در یپژوهش

 گزارش هیومیکاسید و دامی کود مصرف از یناش
 انجیر در )2009( تکچینو و لئونل پژوهش ).9( گردید

 فروتگریپ در )2006( نهمکارا و الحسن و )27(
 میوه تعداد دامی کود کاربرد با که داد نشان )12(
  است. یافته افزایش داريمعنی طور به
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 با همراه آلی کود کاربرد مثبت اثر به توجه با  
 تعداد بر 2 بارور فسفات و یومیکهیداس یاريآب کود
 یکردرو و زرشک شاخه در خوشه و خوشه در حبه
 از يکشاورز محصوالت عملکرد یشفزاا یجهان
 مضر یمیاییش يهاکود مصرف دادن کاهش یقطر
 یآل يهاکود با شانیگزینیجا و یستز یطمح يبرا
 براي يکود یبترک ینا کاربرد رسدیم نظر به )46(

  است. بوده مؤثر زرشک عملکرد بهبود
 از حاصل یجنتا اساس بر: حبه 100 خشک و تر وزن
 و یاصل کودهاي اثر )3 دول(ج یانسوار یهتجز

 ینا بر درصد یک سطح در شانمتقابل اثر و مکمل
 نشان هاداده یانگینم یسهمقا .گردید داریمعن صفات

 به متعلق حبه 100 خشک و تر وزن یشترینب که داد
 یومیکهیداس یاريآبکود با یمیاییش و آلی کود مخلوط

 آلی کود ترکیب يهایمارت با که بود 2 بارور فسفات و
 کود ،2بارور فسفات یاريکودآب همراه به یمیاییش و

 و 2بارور فسفات و یومیکهیداس یاريکودآب با آلی
 تفاوت 2بارور فسفات یاريکودآب با آلی کود
 و آلی کود ها،یمارت ینا تمام در نداشت. يدار یمعن

 که ،بود شده استفاده 2 بارور فسفات زیستی کود
 را حبه خشک و تر وزن بهبود رد کود دو این اهمیت

 یمارت یاريآبکود بدون يهایمارت ینب از دهد.می نشان
 حبه خشک و تر وزن یدام و یمیاییش کود مخلوط

 که داشت هاآن جداگانه کاربرد به نسبت یشتريب
 این هاست.کود این تلفیقی کاربرد مثبت اثر بیانگر
 در )2017( العطروشی و بیرجلی هايیافته با نتایج
 انگور میوه وزن بر غیرآلی و آلی کودهاي اثرات مورد

  .)9( بود توافق در
 و خاك ساختمان اصالح با آلی کود رسدیم نظر به  
 خاك یتقابل یشافزا یزن و یمعدن و یآل مواد یشافزا
 بر است توانسته یاهگ یازن مورد عناصر جذب يبرا
 بهبود در آلی کود باشد. ثرؤم صفات ینا یشافزا

 یتقابل یقطر ینا از و کرده عمل موفق خاك طوبتر

 بتوان یدشا و یده،بخش بهبود را یاهگ توسط آب جذب
 آب يمحتو یشافزا از یناش را هاحبه تر وزن یشافزا
 یزن ها یشهر توسط یشترب آب جذب اثر در یوهم ینسب

 عنصر ینمهمتر یتروژنن از پس فسفر .)15( دانست
 يهمه در فسفر است. محصول یدتول يبرا یازن مورد

 ي،انرژ انتقال يهاواکنش یوشیمیایی،ب یندهايفرا
 )هایامپ انتقال( یکیژنت هايیژگیو انتقال و نورساخت

 صورت به فسفره یستیز کود مصرف .)26( دارد نقش
 خاك فسفر یدسترس یتقابل بهبود سبب یقیتلف

 یداتتول در را یمیاییش و یآل يهاکود یرتأث و شود یم
 .)46( دهدیم یشافزا يورزکشا

 بارده شاخه تر عملکرد و حبه خشک و تر عملکرد
 برداشت مرسوم روش که جا آن از: درختچه هر در

 مصرف يبرا و است   ب رشاخه روش زرشک
 عرضه بازار در شاخه همراه اغلب یزن يخور تازه

 یتاهم يدارا بارور يهاشاخه عملکرد لذا گردد، یم
 یانگرب )3 (جدول یانسوار یهتجز یجنتا باشد.یم

 سطح در یفرع و یاصل پالت اثر شدن داریمعن
 این متقابل اثر نشدن دارمعنی و درصد یک احتمال

 یهتجز جدول یجنتا بود. صفت ینا يبرا هاپالت
 در حبه تر عملکرد که داد نشان )3 (جدول یانسوار

 پنج سطح در آن خشک عملکرد و درصد یک سطح
 .گرفت قرار یاصل کودهاي دارعنیم یرتأث تحت درصد

 يداریمعن اثر درصد یک سطح در یزن یفرع کودهاي
 یجنتا ینچنهم داشت. حبه خشک و تر عملکرد بر

 متقابل اثر تحت صفات ینا شدنن داریمعن از یحاک
   بود. مکمل و یاصل کودهاي

 تر عملکرد یشترینب )4 (جدول هایانگینم یسهمقا  
 را شاخه با محصول تر ردعملک یزن و حبه خشک و

 همراه به یمیاییش و آلی کود مخلوط یمارت در
 ینکمتر و 2 بارور فسفات و یومیکهیداس یاريکودآب
 کودي نوع هر کاربرد عدم در را صفات ینا یرمقاد
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 با که یاصل يکود يهایمارت تمام داد. نشان
 کار به توأم صورتبه 2 بارورفسفات و یومیکه یداس

 جداگانه کاربرد یا کاربرد عدم به نسبت ند،بود رفته
 و حبه خشک و تر عمکرد در يبرتر کود، دو ینا

 امر ینا دادند. نشان را شاخه با محصول تر عملکرد
 بر یومیکهیداس یاصالح اثر از یناش تواندیم

 به یاهگ یشهر یدسترس یشافزا و خاك یاتخصوص
 و ایییمیش و یدام يهاکود یتروژنن و فسفر یم،پتاس
 توسط یاهگ يبرا فسفر جذب یتقابل یشافزا

 یستیز کود در موجود فسفات کنندهحل يها يباکتر
 شامل عملکرد به مربوط صفات یشافزا با که باشد،
 طول شاخه، در خوشه تعداد خوشه، در حبه تعداد
 یشافزا موجب )،4 (جدول حبه تر وزن و حبه

 و یومیکهیداس یاريآبکود يهاتیمار .یدگرد عملکرد
 فسفات یاريآبکود با یمیاییش کود ،2 بارور فسفات

 و 2 بارورفسفات یاريکودآب با یمیاییش کود ،2 بارور
 فسفات یاريکودآب و آلی کود ،آلی کود یدهیومیک،اس

 مخلوط یدهیومیک،اس یاريکودآب با آلی کود ،2 بارور
 به یمیاییش و آلی کود مخلوط و یمیاییش و آلی کود

 تفاوت بدون 2 بارور فسفات یاريکودآب ههمرا
 يآمار رده یک در و درصد پنج سطح در دار یمعن
 در گرفتند. قرار بارور شاخه و حبه تر عملکرد يبرا

 یمارت سه جز به هایمارت تمام یزن حبه خشک عملکرد
 و آلی کود مخلوط و 2 بارورفسفات کود، بدون شاهد

 2 بارور فسفات و یدهیومیکاس یاريکودآب با یمیاییش
  بودند. یکدیگر با داریمعن تفاوت بدون
 و 2( پرتقال )،9( انگور در پژوهشگران يهایافته  
 با )28( زردآلو و )20( انار )،32 و 29( سیب )،30
 به پژوهشگران .داشت مطابقت حاضر پژوهش یجنتا
 یقیتلف یهتغذ یستمس از استفاده که یدندرس یجهنت ینا

 و فتوسنتز یشافزا و یاهگ رشد بر یرأثت با یاهانگ در
 بهبود یزن و یاهگ یازن مورد ییغذا عناصر جذب

 جذب جهت در خاك یمیاییش و یزیکیف یاتخصوص

 موجب یاهان،گ یازن مورد عناصر و آب یشترب و بهتر
  .)46( شودیم یاهگ یفیک و یکم عملکرد یشافزا

 نسبت و باربدون و بارور يهاشاخه تعداد
 هايیبررس: بارور يهاشاخه به باربدون يها شاخه
 راندمان پرمحصول، سال در که است داده نشان متعدد
 از یناش استرس علت به درختان فتوسنتزي مواد

 درخت برگ و شاخ کاهش یزن و یادز هاي یوهم وجود
 پر سال در یشیرو رشد شدن محدود سبب به

 در درخت یرذخا کاهش .یابدیم کاهش محصول،
 مواد انتقال کاهش موجب محصول پر سال

 سبب یشهر یگرسنگ گردد.یم یشهر به یدراتهکربوه
 توان کاهش کننده،یهتغذ هايیشهر یستمس شکل ییرتغ
 توازن در اختالل و ییغذا عناصر جذب براي یشهر

 موجب عوامل ینا مجموع .شودیم هاهورمون
 محصول کم سال در گل جوانه یلتشک از یريجلوگ

 سال در را رقابت بتوانند که ییهاروش .)17( دگردیم
 یشافزا سال ینا در را یوهم اندازه و کاهش پرمحصول

 محصولکم سال در را گل جوانه یلتشک مقابل در و
 کاهش آوري،سال چرخه یلتعد موجب دهند، یشافزا
 دگردنیم اقتصادي سود یشافزا و محصول یعاتضا

 یانم ارتباط چهارساله پژوهش یک در .)45 و 19 ،5(
 قرار یبررس مورد یاهگ اي یهتغذ یتوضع و عملکرد
 ینب یخط یهمبستگ یک که یدگرد گزارش و گرفت
 ،)21( تاس موجود یاهگ عملکرد و ايیهتغذ یتوضع

 يهاسال تواندیم یمیاییش يهاکود با ینهبه یهتغذ و
 جمله از زرشک یاهگ .)3( دکن کم را محصول کم
 یزانم که ياگونه به است، آوريسال يدارا یاهانگ

 بارکم سال برابر سه حدود پربار سال در محصول
 يرو بر زرشک در یوهم که آنجا از لذا .)24( است
 رسدیم نظر به شود،یم یلتشک ساله یک يهاشاخه

 (بارور يجار فصل بار بدون يهاشاخه نسبت سنجش
 یشاخص عنوان به بتواند بارور يهاشاخه به بعد) سال
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 یانب زرشک در یبارده تناوب یزانم ینتخم يبرا
  گردد.
 که داد نشان )3 (جدول یانسوار یهتجز یجنتا  

 یک سطح در متقابلشان اثر و یفرع و یاصل کودهاي
 ینب نسبت و بار بدون و بارور يهاشاخه تعداد درصد

 همراه به آلی کود یمارت دادند. قرار یرتأث تحت را هاآن
 یشترینب 2 بارور فسفات و یدهیومیکاس یاريکودآب
 شاهد برابر 5/2 که داشت را بارور يهاشاخه تعداد

 یاريآبکود با همراه یمیاییش کود یمارت جزبه و بود
 يداریمعن تفاوت هایمارت یرسا با یومیک،هیداس

 و بار بدون يشاخه تعداد یشترینب ینهمچن داشت.
 در بارور يهاشاخه به بار بدون يهاشاخه نسبت

 و 2 بارور فسفات یاريکودآب با شیمیایی کود یمارت
 به توجه با رسدیم نظر به که بود ،اسیدهیومیک

 فصل    ِبار بدون يهاشاخه تعداد يدرصد نه یشافزا
 به نسبت )یندهآ سال بارور يها(شاخه يجار

 عوامل یرسا شدن فراهم صورت در بارور، يها شاخه
 کاهش تنهانه یندهآ سال در عملکرد محصول، یدتول

 حالی در این .یافت خواهد هم یشافزا بلکه یافتهن
 مذکور تیمار نیز، پژوهش اجراي سال در که است

 تر عملکرد درصدي 94/30 افزایش موجب توانست
 جذب علت به شاید امر این .گردد شاهد به نسبت حبه

 به نسبت یمیاییش يهاکود تر راحت و تر سریع
 یاهگ در را یشیرو رشد که باشد یدام يکودها

 زمان دامی کود اثر ظهور براي و کندیم یکتحر
 يهاپژوهش یجنتا وجود این با است. الزم بیشتري
 مقدار بر آلی کودهاي استعمال یرتأث مورد در مختلف
 تجمع و بذر عملکرد رویشی، رشد افزایش نیتروژن،

 رشد بهبود در کودها این نقش بیانگر خشک ماده
 و شاه محمود .)1( است گیاهان عملکرد و رویشی

 بیشترین زردآلو در پژوهشی در )2006( همکاران
 کود درصد 75 تیمار در را درخت يهاشاخه تعداد

  .)28( کردند مشاهده مزرعه کود درصد 25 و معدنی

  یکل یريگیجهنت
 حاضر، پژوهش از آمده دست به یجنتا به توجه با  

 همراه به یمیاییش و آلی کود مخلوط کاربرد یمارت
 عنوان به 2 بارور فسفات و یدهیومیکاس یاريکودآب

 و تر وزن برگ، و حبه طول حداکثر يدارا یمارت
 عملکرد حبه، خشک و تر عملکرد حبه، 100 خشک

 یاربس اثر یانگرب که گردید یمعرف شاخه با محصول تر
 یستیز و یمیاییش ی،آل يهاکود یقیتلف کاربرد مثبت

 ینهمچن بود. زرشک عملکرد ياجزا و عملکرد بر
 یرانا در زرشک یدتول مشکالت از یکی امروزه

 که ياگونه به است، محصول ینا یدشد آوري سال
 و پربار سال محصول سومیک به بارکم سال محصول

 در کار حجم .رسدمی صفر به نزدیک گاهی حتی
 (خشک برداشت از پس و برداشت داشت، مرحله
 این براي مکانی تصاصاخ مستلزم که محصول کردن

 زیاد زرشک محصول براي پربار سال در است) کار
 بر زیاد هايهزینه تحمیل موجب خود که بوده

 در پیاپی هايخشکسالی طرفی از گردد.می کشاورزان
 به شدید خسارت موجب کاريزرشک مناطق

 یدشد کاهش دیگر سوي از و گرددمی محصول
 یگاه که ستا ياگونه به بارکم سال در محصول
 باغداران براي آن یرسانبازار و کردن خشک برداشت،

 یجادا به نیاز بنابراین نیست. صرفه به مقرون
 در محصول یدتول کردن متعادل جهت در يسازوکار

 با مقابله براي خاك رطوبت حفظ و ی،متوال يهاسال
 را زرشک محصول یدتولبرداري  بهره بتواند که آبیکم
 راهبردي و برآب کم محصوالت از یکی عنوان به
 کردن ینهبه با شود.می احساس دهد، یشافزا یرانا

 آب دارينگه ظرفیت افزایش و يکود منابع مصرف
 خاك رطوبت دارندهنگه مواد طریق از خاك در

 و عملکرد افزایش ید،تول يهاینههز کاهش بر عالوه
 خاك، رطوبت حفظ و محصول تولید برداري بهره
 استفاده راستا ینهم در .شودمی حفظ یزن یستزیطمح
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 بارورفسفات یاريکودآب با همراه یمیاییکودش یمارت از
 فصل يهاشاخه یشافزا باعث یومیکهیداس و 2

   .یدگرد بعد) سال بارور يها(شاخه يجار
 یمیایی،ش يهاکود یاصول و ینهبه کاربرد یتنها در  
 کاربرد به نسبت یکدیگر با یقتلف در یستیز و یدام

 ياجزا عملکرد، بهبود يبرا زرشک در هاآن جداگانه
 ارزیابی مثبت یاربس محصول یدتول راندمان و عملکرد

 یحصح يایهتغذ برنامه یک به یابیدست عالوه به د.ش
 بر مثبت یرتأث یشترینب با محصول، هر يیژهو و

 محصوالت تمام يبرا یفی،ک و یکم راندمان
 به توجه با پژوهش ینا در .شودیم یهتوص يکشاورز

 ي،کود يهایمارت یمنف و مثبت يهاجنبه یتمام
 کیلوگرم 1750( آلی کود مقدار درصد 50 از استفاده

 ازت، برابر مقادیر با ترکیب در ي)گاو کود هکتار در
 منبع از ولی کود این در موجود پتاسیم و فسفر

 57 اوره، هکتار در یلوگرمک 76 (شامل شیمیایی
 یلوگرمک 77 ،یپلتر فسفات سوپر هکتار در میلوگرک

 یاريکودآب همراه به و) یمپتاس سولفات هکتار در
 بارور فسفات و هکتار) در یلوگرمک 4( یدهیومیکاس

 را نتیجه ترینبه درختچه) 100 يبرا گرم 100( 2
  داشت. زرشک عملکرد ياجزا و عملکرد بهبود يبرا

 جداگانه بردکار اثرات مورد در کنون تا که آنجا از  
 يهایژگیو بر يکود مختلف منابع یقیتلف و

 زرشک یفیک و یتوشیمیاییف یزیولوژیکی،ف ي،عملکرد
 ییهاپژوهش يجا نگرفته، صورت یپژوهش دانهیب

 سازگار و یدجد يکودها اثرات یژهوبه ینه،زم ینا در
 يکود بازار در که یستز یطمح و انسان یسالمت با
 انجام ینهمچن است. یخال باشند، موجود هم یرانا

 یاهگ خالص ییغذا یازن به یابیدست يبرا ییهاپژوهش
 سالمت و یفیک ی،کم سطح يارتقا منظور به زرشک

 یازن حد در کود مصرف یقطر از محصول ینا یدتول
 شده ارائه نتایج شود.یم یشنهادپ آن از یشترب نه و یاهگ

 در زرشک روي پژوهش انجام حاصل تحقیق این در
 و هاسال در پژوهش انجام است. زراعی سال یک

 از بیشتر اطمینان به رسیدن براي متفاوت هايمکان
 کاربردي و نمودن توصیه قابل و آمدهدستبه نتایج
 .باشد مؤثر تواندمی هاآن کردن
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