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   بر برخی از کودهاي تجاريپاشی  اثر محلولبررسی 

 ‘استیوال دلبار’و ‘ فوجی’هاي  میوه سیب رقم هاي ویژگیعملکرد و 
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  هاي  پژوهشکده میوهکارشناس 3، ایران کشاورزي، کرج، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان سسه تحقیقات علوم باغبانی،ؤسردسیري، م
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  21/03/97: ؛ تاریخ پذیرش 09/08/96: تاریخ دریافت
 1دهیچک

ترین محصوالت باغی است که هر ساله سهم زیادي از تجارت جهانی   مهمیکی از) Malus Domestica (سیب :سابقه و هدف
امروزه نقش عناصر غذایی مختلف در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه . دهدمیحصوالت کشاورزي را به خود اختصاص م

ها در افزایش تولید محصوالت  تر از سایر نهاده رو، اضافه کردن متعادل کودهاي شیمیایی بیش  از این.مشخص شده است
مصرف و مواد آلی در افزایش  پاشی با عناصر پرمصرف، کم ر محلولثیأ با هدف بررسی تپژوهشاین . ثر استؤکشاورزي م

  . انجام شددلبار استیوالبهبود کیفیت میوه دو رقم سیب فوجی و  عملکرد و
  

هاي کامل تصادفی با سه بلوك و   بلوكدر قالب طرح 1393-1394 در سال در دو آزمایش جداگانه این پژوهش :ها مواد و روش
تیوفر، تکامین مکس، الیگوگرین، کودهاي (اي شامل  تیمارهاي تغذیه.  انجام شد براي هر رقم،سه تکرار در هر بلوك

تیوفر و شاهد +  روي، الیگوگرین+  بوران+  روي، تیوفر + بوران + مکس روي، تکامین + الیگوگرین، بوران+  مکس تکامین
هاي اقتصادي براي  ها مورد بررسی قرار گرفت و ارزیابی در پایان آزمایش، صفات کمی و کیفی میوه. نددبو)) بدون مصرف کود(

  .صورت جداگانه انجام شد هر رقم به
  

   غیر از تیوفر توانستند، درصد تشکیل میوه اولیه، درصد تشکیل  شده بهاعمالتیمارهاي تمامی  نتایج نشان داد که: ها یافته
   میانگین عملکرد در هر هکتار را در هر دو رقم فوجی و میوه نهایی، میانگین وزن میوه، میانگین عملکرد در هر درخت و

 + مکس تکامین(ها تنها در تیمار  میزان سفتی بافت میوه.  نسبت به درختان شاهد، افزایش دهندداري طور معنی استیوال، به دلبار
 کیلوگرم بر 56/7 و 59/8ترتیب  به(داري نسبت به شاهد  طور معنی استیوال به هاي فوجی و دلبار در رقم) روي + بور

ترین افزایش عملکرد در هر هکتار  ترین میزان عملکرد در هر هکتار و بیش در مجموع، بیش. افزایش یافته بود) مربعمتر سانتی
در درختان تیمارشده )  کیلوگرم11715 و 30525( دلبار استیوال و)  کیلوگرم12715 و 31525( نسبت به شاهد، در رقم فوجی

ها نیز در این تیمار نسبت به شاهد  ها، کیفیت میوه عالوه بر افزایش کمی میوه. ، مشاهده شد)روي + بور + سمک تکامین(با 
ترین درصد اسیدیته  میزان سفتی بافت میوه و کم ترین ترین درصد مواد جامد محلول، بیش که بیش طوري به. افزایش یافته بود

  . آمددست  تیتر در هر دو رقم در این تیمار به قابل
                                                

  a.momenpour@areeo.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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ها را  توانستند کمیت و کیفیت میوه) روي + بور(و پس از آن تیمار ) روي + بور + مکس تکامین(در مجموع، تیمار : گیري نتیجه
ترین میزان درآمد ناخالص  بیشچند  از طرفی نتایج حاصل از محاسبات اقتصادي نشان داد، هر. داري افزایش دهند طور معنی به

نسبت به  ازاي افزایش عملکرد و درآمد ناخالص باغدار به)  تومان39406250 و 39406250( محصول ازاي فروش کل باغدار به
هر دو  اما در آمد،دست  ، به)روي + بور + مکس تکامین( با اعمال تیمار در هر دو رقم)  تومان14643750 و 15893750 (شاهد
ازاي هر واحد هزینه در ازاي   حاصل از افزایش عملکرد بهو نسبت درآمد) 5/157  و12/163(ترین نسبت درآمد کل  بیشرقم، 

 مکس تکامین(چند در تیمار   آن است، هربیانگراین نتایج . مشاهده شد) روي + بور(تیمار در ، )62/50 و 25/56 (مصرف کودها
 یافته است ولی نسبت افزایش) روي + بور(داري نسبت به تیمار طور معنی، درآمد ناخالص و خالص باغدار به)روي + بور +

داري، کاهش یافته طور معنی به) روي + بور(ازاي هر واحد هزینه در ازاي مصرف این کودها نسبت به تیمار  افزایش درآمد به
باشند، حتی  پاشی نمی  حاضر به صرف هزینه زیادي در یک مرتبه محلول معموالً،که باغداران در ایران حال با توجه به این. است

هاي فوجی و  رقمپاشی  براي محلولکه  کرد پیشنهاد نتوا یابد، می ها افزایش میکه درآمد ناخالص و خالص آن  به اینبا توجه
  .استفاده نمایندها،  در مرحله بالونی شدن گل)  در هزار1روي با غلظت  +  در هزار2بور با غلظت ( از تیمار استیوال دلبار

  
   عملکرد در هر هکتار صفات کیفی، ،سیبمیوه، درصد تشکیل ، تغذیه :هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه

 مختلف در افزایش عملکردغذایی نقش عناصر امروزه 
از  ).13 (مشخص شده استو بهبود کیفیت میوه 

تر از   اضافه کردن متعادل کودهاي شیمیایی بیش،رو این
اورزي ها در افزایش تولید محصوالت کشسایر نهاده

کنندگان با اضافه کردن لیدبدیهی است تو. ثر استؤم
مواد غذایی متوازن و متناسب سعی در رساندن تولید 

 در این راستا بهترین و. خود به حد مناسبی دارند
ترین راه براي تعیین مقدار کود، انجام توصیه عاقالنه

  ).25 و 15، 13(باشد  کودي بر اساس آزمون خاك می
هاي آهکی در  کمبود عناصر ریزمغذي در خاك

تر مطرح است ولی  هاي اسیدي بیش ایسه با خاكمق
 این عناصر نیز مانند مواد آلی فراموش ،سفانهأمت

مغذي  هاي آهکی حاللیت عناصر ریزدر خاك. اند شده
تر و  هاي اسیدي به مراتب کمدر مقایسه با خاك

تر است ولی در  ها بیشبنابراین نیاز گیاهان به آن
ه است، زیرا به تولید گذشته به این امر مهم توجه نشد
 تجربه ).22 و 13، 2(کم در واحد سطح راضی بودند 

شی روپاشی لیط محلواین شراهد که تحت دمین نشا
ه میون ختادر درین عناصر د اکمبوان جبراي برؤثر م

  ).6 و 4(میباشد 

میزان کاربرد عناصر ریزمغذي در کشورهایی با 
  درصد کل کود4 تا 2کشاورزي پیشرفته، حدود 

مصرفی است ولی این مقدار در ایران ناچیز و حدود 
رد ناصر موعروش ین در ا). 13(باشد   درصد می02/0
ر ختیادر ا باالیی یی نسبتاًرا کاباو به سرعت ه گیاز نیا
و شیمیایی ي هادکوف کاهش مصر. دمیگیرار قره اگی

گی دلوآمانند (از آن ی محیطی ناش یستي زپیامدها
 از) كاخن یب ساختماتخرو ی مینزیري زهاآب

امروزه همگام با . ستاهی ددکوروش ین ي اایژگیهو
هاي  روش  توجه به،پاشیریت تغذیه با محلولیمد

مختلفی جهت کنترل و کاهش صدمات و خسارات 
 مورد آزمایش و پژوهشگرانها توسط  ناشی از تنش

این میان ترکیباتی   اما در،بررسی قرار گرفته است
هاي مناسب  حلول پاشی در زمانوجود دارند که با م

یا بهبود صفات کمی و  باعث جلوگیري از تنش و
توان به  این میان می  در.گردند کیفی درختان میوه می

 و 3مکس امین، تک2، کروپید1هاي تیوفر ترکیبات با نام
مواد  علت دارا بودن این ترکیبات به . اشاره نمودغیره

عالوه بر  ،هاي آمینه  اسیدی مانندغذایی مختلف
                                                
1- Thiofer 
2- Cropaid 
3- Ticamin Max 
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 یک ،محیطیهاي  سازي گیاه نسبت به تنش مقاوم
ه گیاهان همبراي مکمل غذایی بسیار مناسب و مفید 

ن در طول فصل آکه آثار استفاده از آیند  شمار می نیز به
در زمان برداشت به راحتی قابل مشاهده است و رشد 

   ).22 و 14، 5(
 ترین محصوالت  از مهم)Malus Domestica (سیب

ی است که هر ساله سهم زیادي از تجارت جهانی باغ
محصوالت کشاورزي را به خود اختصاص داده است 

) FAO(بار جهانی بر اساس آمار سازمان خوارو). 10(
 76 حدود 2013مقدار تولید سیب در جهان در سال 

 میلیون تن 8/2میلیون تن بود که ایران با مقدار تولید 
با این وجود، سهم ). 10(مقام چهارم را دارا است 

المللی این میوه بسیار ناچیز  ایران در تجارت بین
دالیل زیادي براي این امر وجود دارد که از . است

هاي تولید  توان به پایین بودن کیفیت میوه جمله آن می
 ،در پرورش درختان سیب). 8( شده اشاره کرد

مسائلی همچون تلقیح، تغذیه، آبیاري، بهداشت و 
 از سطحبرگ به میوه یا تراکم در واحد تعادل نسبت 

شمار  ت دخیل در کیفیت و کمیت محصول بهموضوعا
د که نقصان یا اختالل در هر کدام به نوعی نرو می

). 22(سازد تولیدکننده را از هدف اصلی دور می
 میوه باید درختان نگهداري و پرورش از بنابراین هدف

 تولید و سالیانه رسانیدن بارآوري مطلوب حد به
 ،باغ باشد اقتصادي عمر طول سراسر در محصول
هاي منطقی و مصرف بهینه   با اعمال روشبنابراین

توان با افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات  کودها می
تر سطح  کیفی میوه، باغداران را به توسعه هرچه بیش

 ،در این راستا). 26 و 7(زیر کشت سیب تشویق نمود 
ثیر مواد آلی و أ تبریافته  جامهاي انمطالعات و پژوهش

میوه سیب و تولید مغذي بر بهبود کمیت و کیفیت  ریز
  .  استکردهکید أت سایر درختان میوه

ها بر صفات سیب مغذيبورات و ریزثیر کلسیم أت
رقم شیخ امیر بررسی و گزارش شده است که 

داري  ثیرات معنیأبورات تها همراه با کلسیم ریزمغذي
ها، میزان مواد جامد یوه، سختی میوهروي عملکرد م

محلول، اسیدیته و میزان عناصر بر و کلسیم در 
در پژوهش دیگري ). 2(هاي برداشت شده داشت  میوه

پاشی برگی کلرید کلسیم بر کیفیت سیب  اثر محلول
در طی دو سال بررسی و نتایج  »هانی کریسپ«رقم 

افت هاي تیمار شده داراي سفتی ب نشان داد که میوه
در ). 23(هاي شاهد بودند  تري نسبت به میوه بیش

 بر  برپاشی کلسیم و  دیگري، اثر محلولپژوهش
هاي کمی و کیفی میوه سیب رقم گالب کهنز  شاخص

 تمامی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد،
تیمارهاي کلرید کلسیم به تنهایی، کلرید کلسیم در 

قایسه با تیمار هاي تجاري در م ترکیب با بر و ترکیب
شاهد، میزان ریزش میوه، میزان لک، میزان زنگار را 

، ویتامین ث و محتواي pHکاهش و میزان سفتی، 
تیمارهاي ترکیبی . کلسیم و بر میوه را افزایش داد

کلسیم و بر نسبت به تیمارهاي کلسیم به تنهایی، در 
هاي  اگرچه بین غلظت. ها برتر بودند تر ویژگی بیش

هاي   بین ترکیبچنین هملرید کلسیم و مختلف ک
ها اختالف  تر ویژگی تجاري و کلرید کلسیم در بیش

طورکلی در بین  داري وجود نداشت، ولی به معنی
 درصد در ترکیب با اسید 75/1تیمارها، کلرید کلسیم 

  ).3 (ند بودها درصد بهترین تیمار15/1بوریک 
 پاشی روي، اسیدهیومیکثیر محلولأدر پژوهشی ت

ت ظاستیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و غل و اسید
 گزارش  بررسی و در انگور رقم پیکانی غذاییعناصر

 تیمارها توانست عملکرداین پاشی توسط  محلولشد،
). 20 (افزایش دهدرا  غلظت عناصر در برگ و

 در بر با روي همراه کاربرد شده است که گزارش
انگور،  در یشیرو مرحله در دو بار و گل، تمام مرحله
 میوه آب درصد باالترین با عملکرد ایجاد بهترین سبب

 نسبت و قند میزان جامد محلول، مواد افزایش نیز و
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 تیمارها سایر به اسیدیته نسبت و کاهش اسیدیته به قند
کودهاي آلی مایع، برخی پاشی  اثر محلول). 21(شد 
 محتواي مواد معدنی برجیبرلین  ها و اسید مغذي ریز

نشان داد ) رقم هالیوود(رگ، عملکرد و کیفیت آلو ب
که درصد تشکیل میوه، عملکرد و اندازه میوه در همه 

هاي  داري افزایش یافت و ویژگیطور معنی هتیمارها ب
میوه شامل سفتی، میزان مواد جامد محلول و اسیدیته 

، چنین هم. )11 (نیز نسبت به شاهد افزایش یافتند
و وضعیت عناصر میوه ملکرد همبستگی مثبتی بین ع

 گزارش شده است درختان آلوهاي در برگمیکرو 
کیفیت میوه  عملکرد و برر پاشی ب محلولاثر  .)17(

ر بمحلول پاشی  که  بررسی و گزارش شدگیالس
تواند براي باال بردن کیفیت و تشکیل میوه گیالس  می

  . )19 (توصیه شود
 سیب ارقام جامع و کاملی روي پژوهشتاکنون 

تغییرات (ها  که تمامی زمینهفوجی و دلبار استیوال 
را در برگیرد و در نهایت ) کمی و کیفی میوه

محاسبات اقتصادي را نیز انجام داده باشد، وجود 
  اثرهدف بررسی با پژوهش این بنابراین .ندارد

مصرف و مواد  پاشی با عناصر پرمصرف، کم محلول
فیت میوه دو رقم بهبود کی آلی در افزایش عملکرد و

  . انجام شددلبار استیوالسیب فوجی و 
  

  ها مواد و روش
 پاشی با عناصر پرمصرف، محلول، اثردر این پژوهش

بهبود  مصرف و مواد آلی در افزایش عملکرد و کم
در  دلبار استیوالکیفیت میوه دو رقم سیب فوجی و 

در قالب  1393-1394 در سال دو آزمایش جداگانه
ي کامل تصادفی با سه بلوك و سه تکرار ها  بلوكطرح

هر دو باغ در .  انجام شد براي هر رقم،در هر بلوك
شهرستان میانه واقع در بخش کندوان و در مختصات 

 درجه و 47 دقیقه شمالی و 36 درجه و 37جغرافیایی 

   متري از سطح 1665 دقیقه شرقی و ارتفاع 36
تیوفر، (ل اي شام تیمارهاي تغذیه .قرار داشتند، دریا

الیگوگرین، +  مکس مکس، الیگوگرین، تکامین تکامین
+  روي، تیوفر + بوران + مکس روي، تکامین + بوران
بدون (تیوفر و شاهد +  روي، الیگوگرین+  بوران

 انجام آزمایش، قبل از. )3جدول  (نددبو)) مصرف کود
 انجام شد  براي هر یک از باغاتابتدا، آزمون خاك

 9 براي هر تیمار  در هر باغو) 2 و 1 هاي جدول(
 که از نظر )فهر ردیسه درخت روي  (درخت

 و در سال آور وضعیت رشدي و سنی یکسان بودند
سپس روي هر درخت . ، در نظر گرفته شدقرار داشتند

گیري صفات   جهت اصلی جهت اندازه4 شاخه در 4
 درختان مورد آزمایش. گذاري و مشخص شدند عالمت

 MM106ساله و روي پایه  همگی دهدر هر دو باغ، 
. پاشی شدندطور کامل محلول  بهپیوند شده بودند که

ها  زمان با تورم کامل جوانه پاشی همعملیات محلول
 )ها مرحله بالونی کامل و مشاهده نوك صورتی گلبرگ(

در ارقام انتخابی در هواي صاف در اوایل روز انجام 
رخی از  در مدت این آزمایش ب).3جدول (گرفت 

گیري  شرح زیر اندازه صفات کمی و کیفی میوه به
   :شدند

منظور  به: محاسبه درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی
محاسبه درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی، ابتدا تعداد 

هاي انتخابی در زمان تمام گل ها بر روي شاخه گل
ماه  شمارش شدند و به دنبال آن در نیمه اردیبهشت

مانده  تعداد میوه باقی) هاي فندقیکیل میوهپس از تش(
ها شمارش شد و این عمل در نیمه  روي شاخه

ها  که میوه پس از ریزش خردادماه و زمانی(خردادماه 
 در نهایت ).9(، نیز تکرار شد )گردویی شده بودند

هاي زیر  رابطهل میوه اولیه و نهایی، طبق درصد تشکی
  ).9( محاسبه شدند
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  ×100  )1(  ماه شده در نیمه اردیبهشت د میوه شمارشتعدا
  شده اولیه تعداد گل شمارش

  درصد تشکیل میوه اولیه  =

  
  ×100  )2(  خردادماهشده در نیمه  تعداد میوه شمارش

  شده اولیه تعداد گل شمارش
  درصد تشکیل میوه نهایی  =

  
هاي ارقام مورد مطالعه در هنگام بلوغ  میوهسپس، 

س تعداد روزهاي پس از مرحله تمام تجاري بر اسا
 141 روز و رقم فوجی 119استیوال  در رقم دلبار(گل 

برداشت شدند ) میانهشهرستان روز در شرایط اقلیمی 
و از نظر خصوصیاتی مانند وزن، میزان سفتی بافت 

 میزان تیتر، میوه، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل
 هر هکتار،عملکرد در هر درخت و میزان عملکرد در 

  .مورد ارزیابی قرار گرفتند
گیري میانگین  جهت اندازه: میوه محاسبه وزن تک

 میوه از هر واحد آزمایشی 10میوه، تعداد  وزن تک
)  میوه براي هر تیمار360 میوه در هر درخت و 40(
ها با ترازوي اند و وزن آنطور تصادفی انتخاب شده به

پن با دقت  ساخت کشور ژاPX7500مدل (دیجیتالی 
ها تقسیم  گیري و بر تعداد میوه  اندازه) گرم01/0
  .ندشد

گیري سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول و  اندازه
سفتی بافت میوه با استفاده از : تیتراسیون اسیدیته قابل
در ، )Mc cormic FT-327(سنج دستی  دستگاه سفتی

 و گیري کنی اندازه دو قسمت استوایی میوه پس از پوست
 ).9(  بیان شدمربعمتر صورت کیلوگرم بر سانتی نتایج به

 گیري هاي هر واحد آزمایشی عصاره قسمتی از تمامی میوه
گیري مقدار مواد جامد محلول و اسیدیته  و براي اندازه

امد محلول با مقدار مواد ج. تیتراسیون استفاده شد قابل
مدل (دستی ) رفراکتومتر(سنج  قنداستفاده از دستگاه 

BS-eclipse (گیري  براي اندازه. گیري گردید اندازه
لیتر از عصاره میوه   میلی10تیتراسیون  مقدار اسید قابل

مخلوط و ) دي یونیزه(لیتر آب دوبار تقطیر   میلی90با 
 تیتر 2/8 نهایی pH نرمال تا رسیدن به 1/0با سود 

تیتراسیون بر اساس غالبیت  مقدار اسیدیته قابل. شد
  ).9(  زیر محاسبه شدرابطه و با استفاده از اسید مالیک

  
  ×100  )3(  واالن اسید غالب وزن اکی× نرمالیته سود مصرفی × حجم سود مصرفی 

  1000×حجم نمونه تیترشده 
=  

درصد اسیدیته 
  تیتراسیون قابل

  
: محاسبه عملکرد در هر درخت و در هر هکتار

درخت، گیري میزان عملکرد در هر  منظور اندازه هب
 هر تیمار درانتخابی ها در درختان  میوهکل ابتدا تعداد 

 گیري  براي اندازهچنین هم. سپس وزن شدندو برداشت 
 عملکرد در هر میانگینمیزان عملکرد در هر هکتار، 

 درخت 330(درخت در تعداد درختان در هر هکتار 
دست  هاي به در نهایت داده. ، ضرب شد)در هر هکتار
 )1/9( نسخه SASافزار آماري   اده از نرمآمده با استف

  .ندتجزیه شد
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  . )رقم فوجی (مخلوط خاكخصوصیات فیزیکی و شیمیایی  -1جدول 
Table 1. Physical and chemical characteristics of soil mixture (Cultivar Fuji).  

 عنوان
Title 

 نماد
Symbol 

 واحد
Unit 

 مقدار
Value 

 عنوان
Title 

 نماد
Symbol 

 واحد
Unit 

 مقدار
Value 

 43 )%(درصد  Sand شن 1.23 )ds/m(یمنس بر متر ز سید EC شوري

 35 )%(درصد  Silt سیلت pH - 7.52 واکنش خاك

 22 )%(درصد  Clay رس 0.14 )%(درصد  N نیتروژن

  )Loam (لوم - Texture بافت 1.51 )%( درصد O.C کربن آلی

 13.10 )%(درصد  T.N.V کلسیم معادل کربنات 15.l0 )ppm(ام  پی پی .Pavaiable جذب فسفر قابل

     ppm( 255( ام پی پی .Kavr جذب پتاسیم قابل

  
  . )استیوال رقم دلبار(خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط خاك  -2جدول 

Table 2. Physical and chemical characteristics of soil mixture (Cultivar Delbar Estival).  
 عنوان
Title 

 نماد
Symbol 

 واحد
Unit 

 مقدار
Value 

 عنوان
Title 

 نماد
Symbol 

 واحد
Unit 

 مقدار
Value 

 44 )%(درصد  Sand شن 1.47 )dS/m(زیمنس بر متر  سید EC شوري

 32 )%(درصد  Silt سیلت pH - 7.49 واکنش خاك

 24 )%(درصد  Clay رس 0.13 )%(درصد  N نیتروژن

  )Loam (لوم - Texture بافت 1.20 )%(درصد O.C کربن آلی

 ppm( 237( ام پی پی .Kavr جذب پتاسیم قابل 13.26 )ppm(ام  پی پی .Pavr جذب فسفر قابل

  
  . کودهاي مصرفی و غلظت آن  موجود درعناصر -3 جدول

Table 3. Components of used fertilizers and their concentration.  

   مصرفیغلظت
Concenteration 

(%)  
  اجزاء

Elements  

   هايکود
  مورد استفاده

Used Fertilizers 

1/0  
0.1 

 رصد روي د25حاوي 
Include of 25% Zn 

  روي
Zinc  

2/0  
0.2  

  بر درصد10حاوي 
Include of 10% B 

  بوران
Boran  

2/0  
0.2  

درصد بور و  5/0 درصد مس، 1 درصد منگنز، 1 درصد روي، 4 درصد منیزیم، 5/4 درصد آهن، 4حاوي 
  درصد مولیبدن05/0

Include of 4% Fe, 4.5% Mg, 4% Zn, 1% Mn, 1% Cu, 0.5% Br, 0.05% Mo 

  گرینالیگو
Eligogerin  

3/0  
0.3 

 =pH 6/6 درصد نیتروژن کل با 7 درصد ال آمینو اسیدها، 12 درصد آمینواسیدهاي کل، 4/14حاوي 
Include of 14.4% total amino acid, 12% L-Amino acid, 7% N 

  تکامین مکس
Takamin Max 

5/0  
0.5  

 هاي خاص هاي ضد یخ و باکتري  نوع ماده غذایی، اسیدهاي آمینه، پروتئین60 حاوي
Include of 60 type matrial nutrition, Amino acids, Antifreeze proteins and specific bacteria 

  تیوفر
Tiofer 
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  نتایج و بحث
کودي بر صفات کمی و کیفی میوه  اثر تیمارهاي

تیمار  اثردست آمده،  بر اساس نتایج به: رقم فوجی
 درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی رقم فوجی بر کودي

درصد  ترین بیش .دار شد  درصد معنی1در سطح 
به میزان ) روي+  بور(تشکیل میوه اولیه در تیمار 

 + مکس تکامین( درصد و پس از آن در تیمار 09/42
.  درصد مشاهده شد73/41و به میزان ) روي + بور

طور  درصد تشکیل میوه اولیه در این دو تیمار به
در نقطه مقابل . تر بود داري از سایر تیمارها بیش معنی

 درصد تشکیل میوه اولیه در درختان شاهد ترین کم
  ). 4جدول (، مشاهده شد ) درصد73/18(

درصد تشکیل دست آمده باالترین بر اساس نتایج به
   + مکس تکامین(ترتیب در تیمارهاي  میوه نهایی به

درصد . ، مشاهده شد)روي+ بور(و ) روي + بور
   45/7(ترتیب  تشکیل میوه نهایی در این تیمارها به

 درصد تشکیل میوه ترین کم .، بود) درصد01/7و 
. مشاهده شد، ) درصد57/4(نهایی در درختان شاهد 

 ند که تمامی تیمارها توانستدهد این نتایج نشان می
داري نسبت طور معنی درصد تشکیل میوه نهایی را به

که درصد  طوري به. به درختان شاهد افزایش دهند
شده با مخلوط ه نهایی در درختان تیمارمیوتشکیل 

 درصد نسبت به 63، )روي + بور + مکس تکامین(
گزارش شده است که  .درختان شاهد افزایش یافت

تامین پروتئین مورد نیاز دانه گرده،  بب سنیتروژن
 ر طول لوله گرده و رسیدن به تخمکجهت حرکت د

 افزایش طول عمر تخمک، افزایش زمان چنین همو 
هاي جنینی قوي شده  افشانی و تشکیل کیسه ثر گردهؤم

دهد و سبب  و درصد تشکیل میوه را افزایش می
، ها تحریک رشد لوله گرده شده و در فعالیت آنزیم

 تریپتوفان نقش تولیدها و   و تجزیه پروتئینساخت
 داشته است و از این طریق درصد تشکیل میوه را

زنی دانه گرده و  دهد، بر سبب جوانه افزایش می

هاي  تحریک رشد لوله گرده شده و در فعالیت
روي از عناصر ریزمغذي است . دارد متابولیسمی نقش

 اندازه که جهت تشکیل و تولید میوه مناسب با
این عنصر در قسمتی از . مطلوب آن مورد نیاز است

هاي فتوسنتزي  آنزیم کربنیک آنهیدراز در همه بافت
. حضور دارد که براي بیوسنتز کلروفیل مورد نیاز است

ماده   تریپتوفان که یک پیشتولید در چنین همروي 
 از این ).24 و 12، 3، 1(سنتز اکسین است نقش دارد 

 در رابطه پژوهشگران با نتایج سایر هشپژولحاظ، این 
با استفاده از ازت، بر و روي جهت تشکیل میوه 

براي مثال گزارش شده است که . مطابقت دارد
درختان هلو که داراي کمبود روي می باشند، باعث 

هاي کوچک، بدشکل و با کیفیت بسیار  تولید میوه
بر و ثیر استفاده از أکه ت و یا این) 18(شود پایین می

بوریک و سولفات روي  منابع اسیدبا استفاده از روي 
  ).4(اند  دار گزارش کرده در تشکیل میوه بادام، معنی

دست آمده، اثر تیمار کودي بر  بر اساس نتایج به
میانگین وزن میوه، عملکرد در هر درخت و عملکرد 

. دار شد  درصد معنی1در هر هکتار در سطح 
وه در درختان تیمار شده با  میانگین وزن میترین بیش

. دست آمد ، به)روي+ بور+  مکس تکامین(مخلوط 
 در درختان تیمار شده با این ترکیب میانگین وزن میوه

میانگین وزن میوه در درختان تیمار .  گرم بود32/208
میانگین وزن .  گرم بود49/201شده با الیگوگرین نیز 

ز سایر داري ا طور معنی میوه در این دو تیمار به
 میانگین وزن ترین کم، چنین هم. تر بود تیمارها بیش

 ، مشاهده شد) گرم52/173(میوه در درختان شاهد 
دهد که تیمار مخلوط  این نتایج نشان می. )4جدول (
 میانگین ،توانسته است) روي + بور + مکس تکامین(

   درصد نسبت به شاهد، افزایش 20وزن میوه را 
تواند  می  تیمار اینیوه درعلت افزایش وزن م .دهد

 و 4/14میزان   وجود ترکیبات آمینو اسیدي بهدلیل به
  درصد ازت و7 درصد و 12میزان   آمینواسیدي به-ال
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این ترکیبات محرك رشد . باشد درصد مواد آلی 60
بوده و سبب افزایش تقسیم سلولی و رشد طولی میوه 

 عناصر پاشی بتوان اگر به طریقی مانند محلول. گردد می
هاي گل قرار داد،  غذایی را مستقیماً در اختیار جوانه

  . سبب افزایش عملکرد خواهد شد
 ها نشان داد نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

که میانگین عملکرد در هر درخت و میانگین عملکرد 
. ثیر نوع تیمار کودي قرار گرفتأت در هر هکتار تحت

ملکرد در هر درخت  میزان عترین بیش ،بر این اساس
 میزان عملکرد در هر ترین بیشو )  کیلوگرم53/95(

شده با ختان تیماردر، در ) کیلوگرم31525(هکتار 
 .، مشاهده شد)روي + بور+  مکس تکامین(ترکیب 

رد در میانگین عملکرد در هر درخت و میانگین عملک
 طور شده با این ترکیب بههر هکتار، در درختان تیمار

پاشی شده  تر از سایر ترکیبات محلول بیشداري  معنی
و )  کیلوگرم57(میانگین عملکرد درختان شاهد . بود

)  کیلوگرم18810(ها در هر هکتار  میانگین عملکرد آن
 آن است که ترکیب بیانگراین نتایج . )4جدول  (بود

، میزان عملکرد در هر )روي + بور + مکس تکامین(
، افزایش ) درصد63 کیلوگرم معادل 12715(هکتار را 
مطابقت  پژوهشگراناین نتایج با نتایج سایر . داده است

 بر ها بورات و ریزمغذي ثیر کلسیمأت. )16 و 2(دارد 
عملکرد سیب رقم شیخ امیر بررسی و گزارش شده 

ثیر أبورات تها همراه با کلسیم است که ریزمغذي
 ). 2(داري در افزایش عملکرد میوه داشتند  معنی

پاشی یک در   گزارش شده است که محلولچنین هم
ها،   و نیز در مرحله نمو میوهزمان گلدهیهزار بر، در 

 درصد در 14-17میزان  موجب افزایش محصول به
  ).16( دوم شد ل درصد در سا6-10طول سال اول و 

دست آمده، اثر تیمار کودي بر  بر اساس نتایج به
 تیتر و درصد مواد جامد محلول، درصد اسیدیته قابل

. دار شد  درصد معنی1سفتی بافت میوه در سطح 

 درصد ترین بیش درصد مواد جامد محلول و ترین کم
تیب تر  بهشده با تیوفرتیتر در درختان تیمار اسیدیته قابل

 تیمار درختان. ، مشاهده شد) درصد02/4 و 61/16(
، داراي )روي+ بور + مکس تکامین(شده با ترکیب 

، ) درصد86/19(د جامد محلول  درصد مواترین بیش
 ، بودند) درصد28/3(تیتر   درصد اسید قابلترین کمو 
دهد که ترکیب این نتایج نشان می. )4جدول (
که باعت  ، عالوه بر این)روي + بور + مکس تکامین(

شود،   در هر هکتار میددرشتی میوه و افزایش عملکر
ا باین نتایج . موجب بهبود طعم میوه نیز خواهد شد

 ).19 و 11( مطابقت داشت پژوهشگران سایر نتایج
ر افزایش مقدار بکه با دند ایشان گزارش کرده بو

در عصاره میوه کاهش اسیدسیتریک میزان مصرفی، 
تا  محلول عصاره میوه، میزان مواد جامدیافته و 

گزارش شده است  چنین هم .یابدحدودي افزایش می
واد جامد محلول  آمینواسیدها در افزایش میزان مکه

داري  ر معنیاثداراي  آلو  ارقامنسبت به شاهد در
 .)19 (دنباش می

ثیر نوع تیمار کودي أت میزان سفتی بافت میوه تحت
 میزان سفتی ترین بیش بر این اساس،. قرار گرفت

، )روي + بور + مکس تکامین(بافت میوه در تیمار 
با هاي تیمارشده  میزان سفتی بافت میوه. مشاهده شد

شده با تیوفر  هاي تیماراین ترکیب تنها نسبت به میوه
 میزان .تر بود داري بیش طور معنی هاي شاهد به و میوه

 +مکس تکامین(شده با هاي تیمارسفتی بافت میوه
بود در ) مترمربع  کیلوگرم بر سانتی59/8(، )روي +بور

شده با تیوفر تیمارهاي  که میزان سفتی بافت میوه حالی
 کیلوگرم بر 78/7 و 05/8(ترتیب  هاي شاهد به و میوه
این نتایج با نتایج . )4جدول  (، بود)مترمربع سانتی
 ،پژوهش در این ).3( مطابقت داشت پژوهشگرانسایر 

هاي کمی و  پاشی کلسیم و بور بر شاخص اثر محلول
کیفی میوه سیب رقم گالب کهنز مورد بررسی قرار 
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اي کلرید کلسیم  تمامی تیمارهگرفت و گزارش شد،
هاي  به تنهایی، کلرید کلسیم در ترکیب با بر و ترکیب

تجاري در مقایسه با تیمار شاهد، میزان سفتی بافت 
 میزان سفتی ترین بیشدر مجموع . میوه را افزایش داد

 درصد در 75/1بافت میوه در تیمار کلرید کلسیم 
  دست آمده   درصد، به15/1ترکیب با اسید بوریک 

  ).3(بود 

  
  . پاشی با تیمارهاي کودي مختلف بر عملکرد و صفات کیفی میوه سیب رقم فوجی اثر محلول -4جدول 

Table 4. Effect of different fertilizer treatments spray on the yield and qualitative characteristic Apple, "Fuji cultivar". 

اسیدیته 
  تیتراسیون قابل

(%) 

مواد جامد 
  حلولم

TSS 
(%) 

  سفتی 
  بافت میوه

Fruit tissue 
firmness 
(kg/cm2) 

عملکرد در 
  هر هکتار
Yield of 

per hectare 
(kg) 

عملکرد در 
  هر درخت
Yield of 
per tree 

(kg)  

وزن 
 میوه تک

Fruit 
weight 

(gr)  

تشکیل 
  میوه نهایی

Final 
fruit set 

(%) 

تشکیل 
   اولیهمیوه

Early 
fruit set 

(%)  

 تیمار
Treatment 

0001< 0001< 0001< 0001< 0001< 0001< 0001< 0001< Pr > F  

3.67ab 18.00cd 7.78c 18810.00e 57.00e 173.52d 4.57e 18.73d 
 شاهد

Control 

4.02a 16.61f 8.05bc 25740.00d 78.00d 189.87bc 5.35d 28.92c 
 تیوفر

Tiofer 

3.59ab 18.63c 8.33ab 27225.00c 82.50bcd 190.40bc 6.95bc 36.75b 
 تکامین مکس

Takamin Max 

3.41b 19.10bc 8.18abc 26730.00c 81.00cd 201.49ab 6.75bc 35.97b 
 الیگوگرین

Eligogerin 

3.31b 19.66ab 8.35ab 28050.00b 85.01b 193.37 7.01b 38.71ab 
الیگوگرین+  تکامین مکس  

Takamin Max+ Eligogerin 

3.69ab 17.83d 8.25abc 28710.00b 87.00b 179.25cd 7.17ab 42.09a 
روي + بور  

Boran+ Zn 

3.44 19.16bc 8.20abc 28545.00b 86.50b 194.22abc 6.71c 31.09c 
الیگوگرین+  تیوفر  

Tiofer + Eligogerin 

3.70ab 17.50de 8.18abc 28875.00b 87.50b 181.10cd 6.80bc 35.71b 
روي + بور+  تیوفر  

Tiofer + Boran+ Zn 

3.28b 19.86a 8.59a 31525.00a 95.53a 208.32a 7.45a 41.73a 
روي + بور+  تکامین مکس  

Takamin Max+ Boran+ Zn 
   .ندارند داري با یکدیگر معنی اختالف احتمال یک درصد سطح در دانکن آزمون اساس بر هستند، مشابه حروف داراي صفت هر براي و ستون هر هایی که در میانگین

Means in each column and for each factor, followed by similar letter(s) are not significantly different at the 1% probability 
level- using Duncan’s Multiple Range Test. 

  
عملکرد در هر : )رقم فوجی(ارزیابی اقتصادي 

 4هکتار با اعمال تیمارهاي مختلف کودي در جدول 
با توجه به قیمت خرید سیب در . آورده شده است

و )  تومان1250ازاي هر کیلو  به (1394آبان سال 
مکس،  تیوفر، تکامین(پاشی تیمارهاي  هزینه محلول

روي،  + الیگوگرین، بور + مکس الیگوگرین، تکامین
و  الیگوگرین + روي، تیوفر+  بور + مکس نتکامی

، 400000ترتیب  به(در هر هکتار ) بور + روي + تیوفر
250000 ،230000 ،400000 ،220000 ،350000 ،
، درآمد ناخالص باغدار ) تومان570000 و 550000

ازاي  ازاي فروش کل محصول، نسبت درآمد کل به به
، درآمد هر یک از کودهاهر واحد هزینه در ازاي 

نسبت به  ازاي افزایش عملکرد ناخالص باغدار به
 از افزایش عملکرد به هر شاهد و نسبت درآمد حاصل
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 آورده 5 در جدول کودهاواحد هزینه در ازاي مصرف 
با اعمال تمامی تیمارهاي  بر این اساس،. شده است

ازاي فروش کل محصول  ، درآمد ناخالص باغدار بهکودي
نسبت  ازاي افزایش عملکرد و درآمد ناخالص باغدار به

 میزان رینت بیش. داري افزایش یافت طور معنی به شاهد به
ازاي فروش کل محصول و  درآمد ناخالص باغدار به
نسبت به  ازاي افزایش عملکرد درآمد ناخالص باغدار به
 ،)روي + بور + مکس تکامین(شاهد با اعمال تیمار 

 نسبت درآمد کل و نسبت ترین بیشاما . دست آمد به
ازاي هر واحد  درآمد حاصل از افزایش عملکرد به

 )روي + بور(، در تیمار کودهارف هزینه در ازاي مص
   تومان مشاهده 25/56 و 12/163میزان  ترتیب به به

در تیمار چند   آن است، هربیانگراین نتایج . شد
، درآمد ناخالص و )روي + بور + مکس تکامین(

 + بور(داري نسبت به تیمار طور معنیخالص باغدار به
د  ولی نسبت افزایش درآمافزایش یافته است) روي

این کودها ازاي هر واحد هزینه در ازاي مصرف  به
، کاهش داريطور معنیبه) روي + بور(نسبت به تیمار 

  . یافته است

  
  . )رقم فوجی(پاشی با تیمارهاي کودي مختلف بر درآمد باغدار  اثر محلول -5جدول 

Table 5. Effect of different fertilizer treatments spray on the farmer income, "Fuji cultivar".  

نسبت درآمد حاصل از 
افزایش عملکرد به هر 

  واحد هزینه
Income obtained 

from yield increased 
ratio to per-unit cost 

درآمد ناخالص باغدار 
 ازاي افزایش عملکرد به

  نسبت به شاهد
Farmer gross income 
per yield increased 

ratio to control 
(Toman) 

نسبت درآمد کل 
ازاي هر واحد  به

  هزینه
Proportion total 
income to the 
per-unit cost 

درآمد ناخالص 
ازاي فروش  باغدار به

  کل محصول
Farmer gross 
income per 

product total sale 
(Toman) 

 تیمار
Treatment 

0001< 0001< 0001< 0001< Pr > F  

-  -  -  23512500e 
  شاهد

Control  

21.65625d 8662500e 80.43f 32175000d 
  تیوفر

Tiofer 

42.075b 10518750cd 136.12c 34031250c 
  تکامین مکس

Takamin Max  

43.04348b 9900000d 145.27b 33412500c 
  الیگوگرین

Eligogerin  

28.875c 11550000bc 87.65e 35062500b 
  الیگوگرین+  تکامین مکس

Takamin Max+ Eligogerin  

56.25a 12375000b 163.12a 35887500b 
  روي + بور

Boran+ Zn  

21.34868d 12168750b 62.59g 35681250b 
  الیگوگرین+  تیوفر

Tiofer + Eligogerin  

45.41071b 15893750a 112.58d 39406250a 
  روي + بور+  تکامین مکس

Takamin Max+ Boran+ Zn  

22.875d 12581250b 65.62g 36093750b 
  روي + ورب+  تیوفر

Tiofer + Boran+ Zn  
   .ندارند داري با یکدیگر معنی اختالف احتمال یک درصد سطح در دانکن آزمون اساس بر هستند، مشابه حروف داراي صفت هر براي و ستون هر هایی که در میانگین

Means in each column and for each factor, followed by similar letter(s) are not significantly different at the 1% probability 
level- using Duncan’s Multiple Range Test. 
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 کودي بر صفات کمی و کیفی میوه اثر تیمارهاي
دست آمده، اثر  بر اساس نتایج به: استیوال دلباررقم 
  کودي بر درصد تشکیل میوه اولیه و نهاییهايتیمار

. دار شد درصد معنی 1 در سطح استیوال دلبار رقم در
+  بور( درصد تشکیل میوه اولیه در تیمار ترین بیش
درصد و پس از آن در تیمار  29/51میزان  به) روي

 ،درصد 29/51میزان  به) روي + بور + مکس تکامین(
درصد تشکیل میوه اولیه در این دو تیمار . مشاهده شد

ه در نقط. تر بود داري از سایر تیمارها بیش طور معنی به
 درصد تشکیل میوه اولیه در درختان ترین کممقابل 
 این ).6جدول ( ، مشاهده شد) درصد20/23(شاهد 

پاشی تیمارهاي کودي  نتایج با نتایج حاصل از محلول
   .مختلف روي رقم فوجی، مطابقت داشت

دست آمده باالترین درصد تشکیل  بر اساس نتایج به
 +بور + مکس ینتکام(ترتیب در تیمارهاي  میوه نهایی به

درصد تشکیل . ، مشاهده شد)روي+  بور(و ) روي
 79/7 و 21/8(ترتیب  میوه نهایی در این تیمارها به

 درصد تشکیل میوه نهایی در ترین کم. ، بود)درصد
و پس از آن در درختان )  درصد43/5(درختان شاهد 

در . ، مشاهده شد) درصد50/5(شده با تیوفر  تیمار
دهد که تمامی تیمارها به غیر شان میواقع این نتایج ن

طور  از تیوفر توانست درصد تشکیل میوه نهایی را به
. داري نسبت به درختان شاهد افزایش دهند معنی

شکیل میوه نهایی در درختان که درصد ت طوري به
 51، )روي + بور + مکس تکامین(شده با مخلوط تیمار

ن  ای.درصد نسبت به درختان شاهد افزایش یافت
نتایج با نتایج حاصل از اعمال تیمارهاي کودي 

در . مختلف بر روي رقم فوجی مطابقت داشت
هاي انجام شده روي این رقم نیز،  پاشی محلول

پاشی   درصد تشکیل میوه نهایی با محلولترین کم
تیوفر مشاهده شده بود با این تفاوت که در رقم 
فوجی افزایش درصد تشکیل میوه نهایی در تیمار 

  در رقم دلبارلیدار وتیوفر نسبت به شاهد معنی
دست آمده،  بر اساس نتایج به. دار بوداستیوال غیرمعنی

اثر تیمار کودي بر میانگین وزن میوه، عملکرد در هر 
 درصد 1درخت و عملکرد در هر هکتار در سطح 

 میانگین وزن میوه در درختان ترین بیش. دار شد معنی
، )روي+  بور+  مکس امینتک(شده با مخلوط رتیما

شده   در درختان تیمارمیانگین وزن میوه. دست آمد به
بعد از این تیمار، .  گرم بود07/195با این ترکیب 

) روي + بور( میانگین وزن میوه در تیمار ترین بیش
 ترین کم، چنین هم.  گرم مشاهده شد27/176میزان  به

 درختان  ودرختان شاهدترتیب در  بهمیانگین وزن میوه 
، مشاهده ) گرم05/123 و 04/118 (شده با تیوفر تیمار
دهد که تیمار این نتایج نشان می). 6جدول (شد 

توانسته است ) روي + بور + مکس تکامین(مخلوط 
 درصد نسبت به شاهد، افزایش 65میانگین وزن میوه را 

تواند  می  تیمار اینعلت افزایش وزن میوه در. دهد
   و 4/14میزان  یبات آمینو اسیدي بهدلیل وجود ترک به
 60  درصد ازت و7 درصد و 12میزان   آمینواسیدي به- ال

این ترکیبات محرك رشد بوده و . درصد مواد آلی باشد
   .گردد سبب افزایش تقسیم سلولی و رشد طولی میوه می

 ها نشان داد نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده
و میانگین عملکرد که میانگین عملکرد در هر درخت 

. ثیر نوع تیمار کودي قرار گرفتأت در هر هکتار تحت
 میزان عملکرد در هر درخت ترین بیشبر این اساس، 

 میزان عملکرد در هر ترین بیشو )  کیلوگرم50/92(
شده با ، در درختان تیمار) کیلوگرم30525(هکتار 
. ، مشاهده شد)روي + بور+  مکس تکامین(ترکیب 

رد در کرد در هر درخت و میانگین عملکمیانگین عمل
 طور شده با این ترکیب بههر هکتار، در درختان تیمار

پاشی شده  تر از سایر ترکیبات محلول داري بیش معنی
)  کیلوگرم57(درختان شاهد در میانگین عملکرد . بود

 18810(ها در هر هکتار و میانگین عملکرد آن
 آن است که یانگرباین نتایج ). 6جدول (بود ) کیلوگرم
، میزان عملکرد )روي + بور + مکس تکامین(ترکیب 

، ) درصد62 کیلوگرم معادل 11715(در هر هکتار را 
دست آمده با نتایج حاصل  نتایج به. افزایش داده است
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از اعمال تیمارهاي کودي مختلف روي رقم فوجی 
  .داشتمطابقت 

 ثیر نوع تیمار کوديأت میزان سفتی بافت میوه تحت
ترین میزان سفتی  بر این اساس، بیش. قرار گرفت

، )روي + بور + مکس تکامین(بافت میوه در تیمار 
شده با  هاي تیمارمیزان سفتی بافت میوه. مشاهده شد

کیلوگرم بر  76/7(، )روي + بور + مکس تکامین(
که میزان سفتی بافت  بود در حالی) مترمربع سانتی

، بود )مترمربع بر سانتی کیلوگرم 69/6(هاي شاهد  میوه
دست آمده، اثر تیمار  بر اساس نتایج به). 6جدول (

کودي بر درصد مواد جامد محلول، درصد اسیدیته 
 درصد 1تیتر و سفتی بافت میوه در سطح  قابل
 درصد مواد جامد محلول و ترین کم. دار شد معنی
 شدهتیتر در درختان تیمار یدیته قابل درصد استرین بیش

مشاهده ، ) درصد32/4 و 33/13(ترتیب  ر بهبا تیوف
+ بور + مکس تکامین(شده با ترکیب درختان تیمار. شد

 درصد مواد جامد محلول ترین بیش، داراي )روي
 60/3(تیتر   درصد اسید قابلترین کم و ) درصد51/15(

دهد که  این نتایج نشان می). 6جدول (، بودند )درصد
که  ، عالوه بر این)روي + بور + مکس تکامین(ترکیب 

 در هر هکتار دباعت درشتی میوه و افزایش عملکر
این . شود، موجب بهبود طعم میوه نیز خواهد شد می

 و 11( مطابقت داشت پژوهشگراننتایج با نتایج سایر 
 ایشان گزارش کرده بودند که با افزایش مقدار بر ).19

در عصاره میوه کاهش مصرفی، میزان اسیدسیتریک 
و میزان مواد جامد محلول عصاره میوه، تا یافته 

   .یابد حدودي افزایش می

  
  . دلبار استیوالپاشی با تیمارهاي کودي مختلف بر عملکرد و صفات کیفی میوه سیب رقم  اثر محلول -6جدول 

Table 6. Effect of different fertilizer treatments spray on the yield and qualitative characteristic Apple, 
"Delbar Stival cultivar".  

مواد جامد 
  محلول
TSS 
(%) 

  سفتی
  بافت میوه

Fruit tissue 
firmness 
(kg/cm2) 

  اسیدیته
  تیتراسیون  قابل

(%) 

عملکرد در 
  هر هکتار
Yield of 

per hectare 
(kg)  

عملکرد در 
  هر درخت
Yield of 
per tree 

(kg)  

وزن 
 میوه تک

Fruit 
weight 

(gr)  

کیل تش
  میوه نهایی

Final 
fruit set 

(%) 

تشکیل 
   اولیهمیوه

Early 
fruit set 

(%)  

 تیمار
Treatment 

0001< 0001< 0001< 0001< 0001< 0001< 0001< 0001< Pr > F  

14.50ab 6.69b 4.07ab 18810.00f 57.00e 118.04g 5.43e 23.20d شاهد  
Control  

13.33c 7.15ab 4.32a 18975.00f  57.50e  123.05fg 5.50e 27.52d تیوفر  
Tiofer 

15.00ab 7.45ab 3.99abc 23925.00d 72.50cd 141.00de 6.77cd 33.11c تکامین مکس  
Takamin Max  

14.10bc 7.28ab 4.20a 25740.00c 78.00bc 141.04de 6.70cd 32.58c الیگوگرین  
Eligogerin  

15.33a 7.33ab 3.70bc 27720.00b 84.00b  164.05bc 6.90c 39.83b الیگوگرین+  تکامین مکس  
Takamin Max + Eligogerin 

15.33a 7.22ab 3.69bc 21945.00e 66.50d 132.97ef 6.30d 34.66c الیگوگرین+  تیوفر  
Tiofer + Eligogerin  

14.60ab 7.41ab 3.91abc 27720.00b 84.00b 176.27b 7.79ab 53.77a روي + بور  
Boran+ Zn  

14.16bc 7.26ab 4.17a 26400.00c 80.00b 153.44cd 7.55b 40.73b روي + بور+  تیوفر  
Tiofer + Boran+ Zn  

15.51a 7.76a 3.60c 30525.00a 92.50a 195.07a 8.21a 51.29a روي + بور+  تکامین مکس  
Takamin Max+ Boran+ Zn  

   .ندارند داري با یکدیگر معنی اختالف احتمال یک درصد سطح در دانکن آزمون اساس بر هستند، مشابه حروف داراي صفت هر براي و ستون هر هایی که در میانگین
Means in each column and for each factor, followed by similar letter(s) are not significantly different at the 1% probability 
level- using Duncan’s Multiple Range Test. 
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عملکرد در : )استیوال دلباررقم (صادي ارزیابی اقت
هر هکتار با اعمال تیمارهاي مختلف کودي در جدول 

با توجه به قیمت خرید سیب در .  آورده شده است5
و )  تومان1250ازاي هر کیلو  به (1394آبان سال 

مکس،  تیوفر، تکامین(پاشی تیمارهاي  هزینه محلول
روي،  + الیگوگرین، بور + مکس الیگوگرین، تکامین

الیگوگرین و  + روي، تیوفر+ بور + مکس تکامین
، 400000ترتیب  به(در هر هکتار ) بور + روي + تیوفر

250000 ،230000 ،400000 ،230000 ،350000 ،
، درآمد ناخالص باغدار ) تومان570000 و 550000

ازاي  ازاي فروش کل محصول، نسبت درآمد کل به به
 از کودها، درآمد هر واحد هزینه در ازاي هر یک

نسبت به  ازاي افزایش عملکرد ناخالص باغدار به
شاهد و نسبت درآمد حاصل از افزایش عملکرد به هر 

 آورده 7 در جدول کودهاواحد هزینه در ازاي مصرف 
با اعمال تمامی تیمارهاي  بر این اساس،. شده است

ازاي فروش کل  کودي، درآمد ناخالص باغدار به
ازاي افزایش  اخالص باغدار بهمحصول و درآمد ن

داري افزایش  طور معنی نسبت به شاهد به عملکرد
ازاي   میزان درآمد ناخالص باغدار بهترین بیش. یافت

ازاي  فروش کل محصول و درآمد ناخالص باغدار به
نسبت به شاهد با اعمال تیمار  افزایش عملکرد

اما . دست آمد ، به)روي + بور + مکس تکامین(
 نسبت درآمد کل و نسبت درآمد حاصل از نتری بیش

ازاي هر واحد هزینه در ازاي  افزایش عملکرد به
ترتیب  به) روي + بور(مصرف کودها، در تیمار 

  .  تومان مشاهده شد62/50 و 50/157میزان  به

  
  . )استیوال دلباررقم (پاشی با تیمارهاي کودي مختلف بر درآمد باغدار  اثر محلول -7جدول 

Table 7. Effect of different fertilizer treatments spray on the farmer income, "Delbar Estival cultivar".  
نسبت درآمد حاصل از 
افزایش عملکرد به هر 

  واحد هزینه
Income obtained 

from yield increased 
ratio to per-unit cost 

ازاي  درآمد ناخالص باغدار به
  بت به شاهدنس افزایش عملکرد

Farmer gross income per 
yield increased ratio to 

control 
(Toman) 

نسبت درآمد کل 
  ازاي هر واحد هزینه به

Proportion total 
income to the  
per-unit cost 

درآمد ناخالص باغدار 
  ازاي فروش کل محصول به

Farmer gross income 
per product total sale 

(Toman)  

 تیمار
Treatment 

0001< 0001< 0001< 0001< Pr > F  

0.515625h 206250f 59.29688f 32175000c 
  تیوفر

Tiofer 

25.575e 6393750d 119.625c 34031250c 
  تکامین مکس

Takamin Max  
37.66304c 8662500c 139.8913b 33412500c 

  الیگوگرین
Eligogerin  

27.84375d 11137500b 86.625e 35062500b 
  الیگوگرین+  کامین مکست

Takamin Max+ Eligogerin  
41.83929b 14643750a 109.0179d 39406250a 

  روي + بور+  تکامین مکس
Takamin Max + Boran+ Zn  

50.625a 11137500b 157.5a 35887500b 
  روي + بور

Boran + Zn  
17.25f 9487500c 60f 36093750b 

  روي + بور+  تیوفر
Tiofer + Boran + Zn  

6.875g 3918750e 48.125g 35681250b 
  الیگوگرین+  تیوفر

Tiofer + Eligogerin  
-  -  -  23512500d 

  شاهد
Control  

   .ندارند داري با یکدیگر معنی اختالف احتمال یک درصد سطح در دانکن آزمون اساس بر هستند، مشابه حروف داراي صفت هر براي و ستون هر هایی که در میانگین
Means in each column and for each factor, followed by similar letter(s) are not significantly different at the 1% probability 
level- using Duncan’s Multiple Range Test. 
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  گیري نتیجه
تمامی  نشان داد که پژوهش از این حاصلنتایج 

 از تیوفر  غیر بهپژوهششده در این  اعمالهاي تیمار
 تشکیل میوه اولیه، درصد تشکیل میوه توانستند درصد

، میانگین وزن میوه، میانگین عملکرد در هر نهایی
 را در هر دو  میانگین عملکرد در هر هکتار ودرخت

 نسبت داريمعنی طور بهاستیوال،  و دلبار رقم فوجی
 ترین بیشدر مجموع، . به درختان شاهد افزایش دهند

 افزایش ترین بیشد در هر هکتار و میزان عملکر
در هر دو رقم  ،عملکرد در هر هکتار نسبت به شاهد

استیوال در درختان تیمارشده با  فوجی و دلبار
عالوه بر . ، مشاهده شد)روي + بور + مکس تکامین(

ها نیز در این تیمار ها، کیفیت میوه افزایش کمی میوه
که  طوري به. نسبت به شاهد افزایش یافته بود

 میزان ترین بیش درصد مواد جامد محلول، ترین بیش
تیتر در   درصد اسیدیته قابلترین کمسفتی بافت میوه و 

از طرفی نتایج  .دست آمدهر دو رقم در این تیمار به
چند  هرحاصل از محاسبات اقتصادي نیز نشان داد، 

ازاي فروش   میزان درآمد ناخالص باغدار بهترین بیش
ازاي افزایش  آمد ناخالص باغدار بهکل محصول و در

 + مکس تکامین(نسبت به شاهد با اعمال تیمار  عملکرد
 نسبت درآمد ترین بیش اما آمد،دست  ، به)روي + بور

ازاي  کل و نسبت درآمد حاصل از افزایش عملکرد به
 + بور(هر واحد هزینه در ازاي مصرف کودها، در تیمار 

 تومان 62/50و  50/157میزان  ترتیب به به) روي
چند در   آن است، هربیانگراین نتایج . مشاهده شد

، درآمد ناخالص و )روي + بور + مکس تکامین(تیمار 
 + بور(داري نسبت به تیمار طور معنی خالص باغدار به

 فته است ولی نسبت افزایش درآمدافزایش یا) روي
ازاي هر واحد هزینه در ازاي مصرف این کودها  به

داري، کاهش  طور معنی به) روي + بور(مار نسبت به تی
که باغداران در ایران  حال با توجه به این. یافته است

 حاضر به صرف هزینه زیادي در یک مرتبه معموالً
که درآمد  باشند، حتی با توجه به این پاشی نمی محلول

 دتوان یابد، می ها افزایش می ناخالص و خالص آن
هاي فوجی و رقمی پاش براي محلول،پیشنهاد شود

 +  در هزار2بور با غلظت ( از تیمار استیوال دلبار
در مرحله بالونی شدن )  در هزار1لظت روي با غ
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