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 ثیر اوره و کود دامی بر غلظت عناصر غذایی برگ، عملکرد و کیفیت میوه انارأت
  

 4و سید ضیاالدین طباطبایی 3رضا ثواقبی ، غالم 2اله زمانی ذبیح*، 1محمد حسنی

استاد، گروه علوم 2 گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ارشد، کارشناسیآموخته  دانش1
استاد، گروه علوم خاك، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 3 باغبانی، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران،

  ستگاه تحقیقات انار ساوه،مربی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي، ای4 دانشگاه تهران،
  

  18/01/1392تاریخ پذیرش: ؛ 19/02/1391تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي کمی و کیفی میوه انار رقم منظور بررسی تاثیر اوره و کود دامی بر عملکرد و برخی ویژگی به  
 1390و  1389هاي هاي آن، آزمایشی در طی سالدر برگملس ترش ساوه و محتواي عناصر موجود 

هاي کامل تصادفی با صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك آزمایش به. انار انجام گرفت روي درختان
گرم و کود  400و  300، 200، 100تیمار و سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. اوره در سطوح صفر،  15

شد و  صورت چالکود در سال اول استفاده کیلوگرم براي هر درخت به 16و  8دامی در سطوح صفر، 
داري اکثر صفات طور معنی یج نشان داد که اوره به. نتاو سال صورت گرفتها در هر دگیري ازهاند

خصوص عملکرد، تعداد میوه در هر درخت و میانگین وزن میوه را در طی هر دو سال  همورد بررسی ب
کدام از  اري روي هیچدثیر معنیأثیر قرار داد. کود دامی در سال اول، از لحاظ آماري تأآزمایش تحت ت

داري طور معنی میوه را بهها نداشت ولی در سال دوم مواد جامد محلول و میزان آنتوسیانین آبویژگی
هاي مورد بررسی اثر متقابل اوره و کود دامی بر ویژگی ،افزایش داد. در سال اول و دوم آزمایش

غلظت نیتروژن و  ،براي هر درخت گرم اوره 400و  300ثیري نداشت. همچنین در سال اول سطوح أت
داري افزایش داد. کود دامی بر طور معنی ها بهغلظت منگنز را در برگ ،گرم براي هر درخت 300سطح 

  داري نداشت.یر معنیثأتموجود در برگ در طی این آزمایش  معدنی غلظت عناصر

  امد محلولمواد ج ،اندازه میوه، میانگین وزن میوه تعداد میوه، هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه
هاي مهم مناطق یکی از میوه 1پونیکاسهخانواده  از .Punica granatum Lانار با نام علمی  
طور وسیعی  آید. این گیاه بومی ایران بوده و از دیرباز بهشمار می به خشک و نیمه خشک گرمسیري   نیمه

علت جداره  هاي آن است که بهدانه بخش خوراکی میوه انار .شوداي کشت و کار میدر ناحیه مدیترانه
بر حسب  از کل میوه راو یا بیشتر درصد  60حدود  در ارقام تجاري و شودگفته میآریل  گوشتی آن

 افشرهدهد.  تشکیل می افشرهدرصد آن را  75 نزدیکشود که شامل می کار رقم و شرایط کشت و
مواد ها، جامد محلول، قندها، آنتوسیانین دموا توجهیو مقدار قابل  آبدرصد  80حدود ها شامل آریل

  ).1990النمر و همکاران، (باشد میها فنولی، ویتامین ث و پروتئین
 که گفت توانمی حقیقت در و کندمی بازي گیاهان تغذیه در را مهمی و کلیدي نقش نیتروژن  

 اصلی وجز و بوده اهپروتئین از بخشی نیتروژن. بود خواهد ممکنغیر عنصر این بدون گیاه زندگی
 در دیگر آلی ترکیبات از بسیاري و ها،نوکلئوپروتئین ساختمان در همچنین و باشدمی پروتوپالسم

 در مهم اصول از یکی انار جمله از میوه هايباغ صحیح تغذیه ).1990نیجار، ( دارد دخالت گیاهان
هاي کود ،هاي مختلفروي میوههایی با توجه به نتایج آزمایش .است سطح واحد در عملکرد افزایش

 پرتقال در درختان کود شیمیایی اوره اي دارند. کاربردنیتروژنی در افزایش عملکرد تاثیر قابل مالحظه
 با همچنین .شود هامیوه وزن افزایش و عملکرد افزایش تواند باعثمی) 2007منصور و شعبان، (

شومیکر،  ؛1962(استمبریج و همکاران،  هلو در داريمعنی طور به عملکرد ،نیتروژن باالي مقدار کاربرد
 تحت )1965ونکاتسام و همکاران، ( موز و )1985فالحی و همکاران،  ؛1980(هانسن، سیب  ،)1964

 باعث تواندکمپوست می یا حیوانی کود کاربرد که است داده نشان ها پژوهش .گرفته است قرار ثیرأت
 فراهم گیاه براي را غذایی عناصر توانندمی مواد این همچنین و شود خاك سالمتی و آلی مواد افزایش

  ).2010بلدي و همکاران، ؛ 2009(امیري و فالحی،  کنند
کشورهاي  در آن تجاري کار و کشت نداشتن رواج و در خاورمیانه ايمنطقه تولید دلیل به انار  

 روي پژوهش دلیل همین به. تاس گرفته قرار توجه مورد کمتر کشورها سایر یپژوهش مراکز در ،غربی
 انجام شده کمتر آن تغذیه به مربوط مسایل مورد در خصوص هباین محصول  مختلف موضوعات

. آیدمی حساب به انار هايباغ صحیح مدیریت اصلی ارکان از ردامو این در پژوهش که حالی در ،است

                                                             
1- Punicaceae 
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 روي صورت چالکود دامی بهد کاربرد اوره و کو با متوالی سال دو در حاضر پژوهش دالیل همین به
 و کمی خصوصیات و عملکرد بر تیمارها این ثیرأت با هدف بررسی ساوه ترش ملس رقم انار درختان

  .انجام شد درختان برگ در غذایی عناصر غلظت ومیوه  کیفی
  

  هامواد و روش
کشت و هکتار باغ انار رقم ملس ترش ساوه در شرکت  نیمحدود آزمایش  این اجرايمنظور  به  

 زمستان در ،به سمت همدان ساوه کیلومتري شهر 20 هحدودمواقع در  ساوه هاي زرینصنعت خوشه
صورت  هاي منظم کشت و همه بهمتر در ردیف 5/2×4 . درختان به فاصلهشددر نظر گرفته  1388سال 
قسمت که  ندساله بوداین درختان شش .شدندآبیاري می ايصورت قطره و به تربیت شده بودند تنهتک

این قسمت هوایی  این ترتیب به و شده بودبر کف 1386پس از صدمه شدید زمستان سال  ها آن هوایی
) پوسیده گاوي کود( حیوانی کود از آزمایش این در. ساله بودسه در زمان شروع آزمایش درختان

 کود 1388در اواخر سال . شد استفاده نیتروژنی کود منبع عنوان به اوره از و آلی کود منبع عنوان به
 زیر در که چالکودهایی در به صورت جداگانه و یا مخلوط با اوره شده سرند و پوسیده کامال حیوانی

 و متر سانتی 50-60 عمق به و آنمتري از تنه در دو سمت  سانتی 50به فاصله حدود  درخت اندازسایه
 روي ايي آبیاري قطرههاچکان قطره سپس و شد ریخته شدند حفر متر سانتی 40-50 عرض

 2 با تصادفی کامل هايبلوك طرح پایه بر فاکتوریل صورت به آزمایش این. گرفت قرار چالکودها
در  حیوانی کود و) درخت هر براي گرم 400و 300 ،200 ،100 صفر،( سطح پنجدر  اوره کود فاکتور

 180 با مجموع درو  تکرار سه در تیمار 15 با) درخت هر براي کیلوگرم 16 و 8 صفر،( سه سطح
 هر در ولی گرفت قرار استفاده مورد درخت چهار آزمایشی واحد هر در. رسید اجرا مرحله به درخت
 تمام همراه به اوره کود درصد 60 مقدار .گرفت صورت وسط درخت دو از تنها برداري نمونه ،دوسال

 بقیه و) درختان رویشی رشد شروع لاوای در تقریبا( 1388 سال ماه اسفند اول نیمه در حیوانی کود
قبل از اجراي  .شد اضافه چالکودها به) 1389سال  خردادماه اوایل( گل تمام از بعد هفته دو اوره کود

متري انجام شد. خصوصیات  سانتی 30-60و  0-30برداري مرکب از عمق از خاك باغ نمونه ،آزمایش
 شده است. بیان 1گیري شد که نتایج در جدول هاي استاندارد اندازهفیزیکی و شیمیایی با روش

 .ه شده استارای 2 جدول دامی نیز در کود به مربوط معدنی عناصر مقدار و وزنی هايویژگی
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انجام گرفت و مقدار عناصر  1390و  1389نظر میوه در دوسال پیاپی  هاي موردگیري ویژگی اندازه
  .گیري شددر سال اول اندازهموجود در برگ به علت هزینه باالي آن فقط غذایی 

  
متري قبل  سانتی 30-60و  0-30هاي فیزیکیوشیمیایی مربوط به نمونه مرکب از خاك باغ در عمق  ویژگی -1جدول 

 .از اجراي آزمایش

 نیتروژن فسفر پتاسیم آهن روي مس منگنز
 )درصد(

کربن 
 آلی

 )درصد(

درصد مواد 
 شوندهخنثی

 )درصد(
pH EC 

(dS/m) 

درصد 
 عاشبا

 )درصد(

بافت 
  گرم در کیلوگرم خاكمیلی خاك

7 3/0 7/0 4 195 5/4 023/0 19/0 28 5/7 2/5 26 
لومی 
 شنی

 
 .ها و مقدار عناصر معدنی کود دامی مورد استفادهویژگی -2جدول 

  فسفر
 (درصد)

  نیتروژن
 (درصد)

  2وزن خشک حقیقی

 (گرم در لیتر)

  1وزن خشک ظاهري
 (گرم در لیتر)

  وزن تر
 (گرم در لیتر)

246/0 792/0 1/585 8/594 9/655 

گرم در (میلی مس
 کیلوگرم)

گرم در (میلی منگنز
 کیلوگرم)

گرم در (میلی روي
 کیلوگرم)

گرم در (میلی آهن
 کیلوگرم)

 پتاسیم (درصد)

55/6 281 6/58 990 93/0 
  گیري شد.ندازهها به مدت چهار روز در معرض هوا قرار گرفتند اکه نمونه پس از این 1
 گیري شد.در آون قرار گرفتند اندازه گرادسانتی درجه 70ساعت در دماي  48ها به مدت که نمونه پس از این 2

  
 با هامیوه وزن میانگین و آمد دستبه ها آن کردن وزن با هامیوه برداشت از پس درخت هر عملکرد  

با  میوه عدد چهار تعداد. شد محاسبه آن هايمیوه تعداد به درخت هر عملکرد نسبت از استفاده
 آزمایشگاه، به انتقال از پس .شد انتخاب برداشت از هر تکرار زمان در ،رسیده و تجاريخصوصیات 

 وسیله بهها و دیگر اجزاي میوه آریل .شدند جدا دست با دیگر اجزا و پوست از میوه هر يهاآریل
 محاسبه میوه يهاآریل درصد وزن سپس و دندش وزن گرم صدم یک دقت با الکترونیکی ترازوي
 دقت با الکترونیکی ترازوي وسیله به و میوه هر از آریل عدد 100 آریل، با شمارش 100وزن  .گردید

 در( میوه قطر و) از محل دم میوه تا پایه تاج میوه فاصله( میوه طول. گیري شداندازه گرم صدم یک
 محلول جامد مواد .شد گیرياندازه دیجیتال کولیس وسیلهبه ،)داشت را قطر بیشترین میوه که جایی
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صورت  و به گیرياندازه دستی رفراکتومتر وسیله به میوه است قندي مواد میزان که معیاري از میوه
 1/0با هیدروکسید سدیم  متر pH عصاره آب میوه در حضور قابل تیتراسیون یتهاسیددرصد بیان شد. 

. )2002(المیمان و احمد،  گردید محاسبهصورت درصد  به سیتریک اسید حسب برنرمال تیتر شد و 
 گیريمیوه آب وسیله به و شدند وزن هاآریل از گرم 100 ها،آریل عصاره محتواي محاسبه منظور به

 بیان درصد حسب بر و گیرياندازه ،آمده دست به عصارهشد و حجم  گرفته هاآریل عصاره دستی،
 دستگاه توسط شدهرقیق میوهآب جذب مقدار اساس بر میوهآب نینآنتوسیاشاخص . گردید

 از. شد گیرياندازه) هاآنتوسیانین جذب موج طول میانگین( نانومتر 510 موج طول در اسپکتروفتومتر
 دور با دقیقه 4 مدت به هاآریل عصاره منظور این به. گردید استفاده دستگاه صفر براي تنظیم مقطر آب

 رقیق مقطر آب قسمت سه با انار عصاره از قسمت یک سپس و شد سانتریفیوژ دقیقه در دور 9500
  ).1990(زمانی،  شد گیرياندازه نانومتر 510 موج طول در شده رقیق عصاره جذب مقدار و گردید

از دو  یافتهتوسعه کامال برگ عدد 30-50ها، گیري غلظت عناصر غذایی در برگمنظور اندازه به  
 رشد فصل بار بدون هايشاخه از هاگلبرگ ریزش از پس روز 60-70 زمان در ر تکراردرخت در ه

 تیرماهبیستم  در 1389 سال در برگ هاينمونه. انتخاب گردید )برگ 2-3 شاخه هر وسط از( جاري
 با هانمونه ابتدا. شدند منتقل آزمایشگاه به دارسوراخ کاغذي هايپاکت درون ها برگ. شدند آوريجمع
 در 1آون در ها برگ. شدند داده شستشو مقطر آب با آخر در و غیریونی کنندهپاك با سپس و شیر آب

 و شده پودر و آسیاب هانمونه سپس و شدند خشک ساعت 48 مدت به گراد سانتی درجه 70 دماي
 در هکور در و قرار گرفت کروزه وندر شده پودر نمونه از گرم یک .گردیدند آماده عصاره تهیه براي
 خاکستربه  پس از سرد شدن، شد. داده حرارتساعت  5-6 مدت به گراد سانتی درجه 500- 550 دماي
با  ايشیشهپس از انتقال به ظرف  و اضافه شد نرمال دو کلریدریک اسید لیتر میلی 10 هاکروزه درون

 وسیله به یتروژنن گیرياندازه ).1961(چاپمن و پرات،  لیتر رسانده شد میلی 100به حجم  آب مقطر
 وزن خشک درصد به برگ در موجود نیتروژن مقدار و گرفت صورت 2کجلدال اتوماتیک تمام دستگاه

 پتاسیم و با دستگاه اسپکتروفتومتر مولیبدوواناداتمعرف رنگ زرد  روش به فسفر گیرياندازه. شد بیان
 عناصر گیرياندازه .ندماده خشک بیان شد درصدصورت  و به انجام گرفت فتومتريفلیم روش به

 ماده کیلوگرم در گرممیلی حسب بر هاداده و گرفت صورت اتمی جذب دستگاه وسیله به مصرف کم
                                                             
1- Oven 
2- Model Buchi 339 



 1392) 2)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش
 

6 

 افزار با استفاده از نرم واریانس ، تجزیههادادهمنظور تجزیه و تحلیل آماري  به .محاسبه شدند کخش
SAS, 9.1 گرفت انجام نبا آزمون دانک درصد 5 سطح در هامیانگین مقایسه و.  

  
  نتایج و بحث

 نشان آزمایش اول سال به مربوط واریانس تجزیه نتایج بررسی: هامیوه وزن میانگین و تعداد عملکرد،
 ثیرأت درصد 5 سطح در هامیوه وزن میانگین بر و درصد 1 سطح در عملکرد بر اوره که دهدمی

 تیمار که دهد می نشان دوم سال در اوره ثیرأت بررسی . همچنین)3(جدول  است داشته داري معنی
 در میوه تعداد بر و درصد 1 سطح در هامیوه وزن میانگین و عملکرد بر ،قبل سال در اوره شده اعمال
  ). 4 جدول( است داشته داريمعنی ثیرأت درصد 5 سطح
 یافت شافزای عملکرد آزمایش هر دو سال در اوره سطوح افزایش با ،آمده دست به نتایج به توجه با  

 گرم 400 و 300 سطوح دوم سال در و اوره گرم 400 و 300 ،200 سطوح اول سال در که نحوي به
 که این وجود با آزمایش اول سال در اوره .داشتند ویژگی این روي شاهد به نسبت داريمعنی ثیرأت اوره

 دوم سال درکه  الی، درحنبود دارمعنی ثیرأت این ولی شد درخت هر در میوه تعداد در افزایش موجب
. داد افزایش شاهد به نسبت داري معنی طور به را ویژگی این درخت هر براي اوره گرم 400 تیمار

 شاهد به نسبت داريمعنی طور به اوره گرم 400 و 300 سطوح توسط اول سال در هامیوه وزن میانگین
 میانگین داريمعنی طور به اول استفاده شده در سال اوره گرم 400 و 300 ،200 سطوح و یافت افزایش

 دامی کود ).5(جدول  دادند افزایش شاهد و اوره گرم 100تیمار به نسبت دوم سال در را هامیوه وزن
 ولی داد افزایش را هامیوه وزن میانگین و میوه تعداد عملکرد، که این وجود با آزمایش سال دو هر در

  . نبود دارمعنی از لحاظ آماري افزایش این
 نقش این عنصر .آیدمی شمار به میوه د و نموشو ر تشکیل ،دهی گل در مهم عناصر از نیتروژن  

 ).1994(لووات،  دارد ثرؤدوره گرده افشانی م افزایش و تخمک عمر طول افزایش در نیز مهمی
 کنندمی تحریک را رویشی رشداگرچه  شوند،می مصرف خواب فصل طی در که نیتروژنی کودهاي

 چنین. ندارند میوه تشکیل یا جاري فصل گل هايجوانه نیتروژن وضع روي زیادي یرثأت ولی
 خواهند قرار ثیرأت تحت بعد فصل در را گل هايجوانه نیتروژن وضع معموالً نیتروژن از کاربردهایی

 ،نیتروژن کاربرد با که شده گزارش ،پژوهش این نتایج با مشابه ).2008(باباالر و پیرمرادیان،  داد
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و  شیخ ؛2009، (رائو و سوبرامانیام است گرفته قرار ثیرأت تحت اناردرخت  میوه تعداد و عملکرد
  ).2009مانجوال، 

 نشست و گلدهی از ثرأمت هامیوه اندازه و عملکرد روي نیتروژن اثرات که همچنین گزارش شده  
 رشد با مقایسه در باالیی نسبت هب نیتروژن کاربرد اثر در هامیوه نشست ودهی  گل اگر. باشدمی هامیوه

 همچنین. شود هامیوه اندازه کاهش باعث تواندمی نیتروژن کاربردنتیجه در  کند، پیدا افزایش رویشی
 افزایش به منجر تواندمی هامیوه اندازه چشمگیر نیافتن کاهش صورت در میوه تعداد در افزایش
 عملکرد روي مثبت ثیرأت بر عالوه اورهکاربرد  زمایشآ این در ).1966(بویونتون و ابرلی،  شود عملکرد

 خصوص هب اورهکاربرد بنابراین  داد، افزایش هم را هامیوه وزن میانگین درخت، هر میوه تعداد و
 وزن میانگین در کاهش بدون انار هايمیوه تعداد افزایش در درخت هر براي گرم 400 و 300 حوسط

صورت کود  مواد آلی به کاربرد با که است شده گزارش سیب در. است بوده ثرؤم درخت هايمیوه
(امیري و ه است داري افزایش یافتطور معنی به هامیوه وزن میانگین و عملکرد ،گاوي و کود مرغی

 و )2009(لئونل و تچیو، در انجیر  دامی کود کاربرد بامیوه  تعداد و عملکردهمچنین   ).2009فالحی، 
این اما در  .است گرفته قرار ثیرأت تحت داريمعنی طور هب )2006کاران، (الحسن و هم گریپ فروت

-داري در افزایش عملکرد، تعداد و اندازه میوه و بسیاري از ویژگیمعنی اثرآزمایش، کاربرد کود دامی 

تواند ناشی از ناکافی بودن مقدار کود دامی به کار رفته باشد و یا که می نداشتگیري شده هاي اندازه
  ها الزم است. ثیر کود دامی بر این ویژگیأکه زمان بیشتري براي ت این

جدول  در واریانس تجزیه نتایج بررسی: قطر میوه و طول آریل، 100وزن  میوه، هايآریل وزن درصد
 درطول و قطر میوه  آریل، 100، وزن میوه هايآریل وزن درصد بر در سال اول اوره که دهدمی نشان 3

در  اول توانسته است سال در اوره شده اعمال تیمار همچنین .است داشته داريمعنی ثیرأت درصد 1 سطح
طول  آریل و 100وزن  هاي میوه،درصد وزن آریل بر و درصد 1قطر میوه در سطح  برسال بعد از کاربرد 

اوره و کود  کود دامی و اثرات متقابل ).4(جدول  ثیر بگذاردأت داريطور معنی به درصد 5 سطح در میوه
  ).4و  3 هاي اشته است (جدولداري ندثیر معنیأها از نظر آماري تدامی بر این ویژگی
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 درصد ،اوره سطوح افزایش با ،)6و  5 هاي (جدول آزمایش سال دو هر طی با توجه به نتایج در  
اوره،  گرم 400 و 300 ،200 سطوح اول سال در که طوري به گذاشت فزونی به رو میوه هاي آریلوزن 

 نیز دوم سال در و افزایش دادند گرم اوره و شاهد 100هاي میوه را نسبت به سطح آریلوزن درصد 
 .داد افزایش شاهد به نسبت را ویژگی این داريمعنی طور به براي هر درخت اوره گرم 300 سطح

 دادند افزایش اول سال در را آریل 100 وزن داريمعنی طور به اوره گرم 400 و 300 سطوح
داري اختالف معنی شاهدو  گرم 100 ،200گرم اوره با سطوح  400و  300که بین سطوح  طوري به

 طور به را آریل 100 وزن درخت، هر براي اوره گرم 400 تیمارها، کاربرد از بعد سال در وجود داشت.
 بعادا در افزایش باعث آزمایش سال دو هر طی در اوره. داد افزایششاهد  به نسبت داريمعنی
 را هامیوه قطر و طول اوره گرم 400 و 300 ،200 سطوح اول سال در که طوري به شد انار هاي میوه

نسبت  اوره گرم 400 سطح توسط میوه طول دوم سال در. داد افزایش داريمعنی طور به شاهد به نسبت
 طور بهنسبت به شاهد  گرم 400 و 300 ،200 سطوح توسط میوه قطر و شاهدگرم و  100به 

  .گرفت قرار ثیرأت تحت داري معنی
  

هاي میوه و ها، درصد وزن آریلثیر سطوح اوره بر عملکرد، تعداد میوه، میانگین وزن میوهأمقایسه میانگین ت -5جدول 
 .رقم ملس ترش ساوه مربوط به سال اول و دوم آزمایش آریل انار 100وزن 

ل آری 100وزن 
 (گرم)

هاي  درصد وزن آریل
 میوه (درصد)

  هايمیوه میانگین وزن
 هر درخت (گرم)

تعداد میوه هر 
 درخت

عملکرد هر درخت 
 (کیلوگرم)

  تیمار

سال 
 دوم

 سال

 اول

 سال

 دوم

 سال

 اول

 سال

 دوم

 سال

 اول

 سال

 دوم

 سال

 اول

سال 
 دوم

 سال اول
براي  اوره (گرم

 )هر درخت

1/35 b 6/32 c 5/58 b 4/62 b 1/241 b 1/224 b 8/34 b 5/31 a 3/8 c 97/6 d 0 

1/36 ab 7/32 bc 7/58 b 8/62 b 1/241 b 3/238 ab 9/43 ab 7/31 a 4/10 bc 53/7 cd 100 

9/35 ab 3/33 b 2/59 b 3/64 a 8/267 a 5/242 ab 2/38 b 4/32 a 3/10 bc 86/7 bc 200 

6/36 ab 0/34 a 4/61 a 8/64 a 0/272 a 8/259 a 5/44 ab 3/32 a 1/12 ab 4/8 ab 300 

4/37 a 6/34 a 1/60 ab 2/65 a 6/272 a 5/257 a 1/52 a 0/34 a 0/14 a 73/8 a 400 

  .باشند می درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر آماري تفاوت فاقد هستند مشترك حرف یک در که ستون هر اعداد
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ها، مواد جامد محلول و ثیر سطوح اوره بر طول میوه، قطر میوه، محتواي عصاره آریلأمقایسه میانگین ت -6جدول 
  .اوه مربوط به سال اول و دوم آزمایشاسید قابل تیتراسیون عصاره انار رقم ملس ترش س

اسیدیته قابل 
 )درصدتیتراسیون (

  محلول جامد مواد
 (درصد)

  محتواي عصاره
  )درصدها (آریل

  قطر میوه
 متر) (سانتی

  طول میوه
  متر) (سانتی

 تیمار

 سال
 دوم

 سال
 اول

 سال
 دوم

 سال
 اول

 سال
 دوم

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 اول

  اوره 
براي هر  (گرم

 )درخت

43/1 a 76/1 bc 8/16 b 6/14 c 7/69 b 6/66 c 9/7 c 8/7 c 6/7 b 5/7 c 0 

43/1 a 74/1 c 8/16 b 7/14 c 4/71 a 4/67 bc 0/8 bc 9/7 bc 6/7 b 6/7 bc 100 

42/1 a 81/1 ab 1/17 ab 9/14 bc 8/70 ab 6/67 abc 2/8 a 3/8 ab 8/7 ab 9/7 ab 200 

44/1 a 82/1 a 1/17 ab 1/15 ab 4/71 a 3/68 ab 1/8 ab 4/8 a 8/7 ab 1/8 a 300 

42/1 a 86/1 a 4/17 a 3/15 a 9/71 a 7/68 a 3/8 a 5/8 a 0/8 a 2/8 a 400 

  .باشندمی درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر آماري تفاوت فاقد هستند مشترك حرف یک در که ستون هر اعداد
  

 که کردند بیان Jalore Seedless رقم انار روي) 2003پراساد و میلی ( پژوهش، این نتایج مشابه  
 گزارش همچنینکرد.  پیدا افزایش داريمعنی طور به نیتروژن میزان در افزایش با میوه هايآریل درصد

 هايمیوه اندازه افزایش باعث عملکرد، در افزایش با متناسب تواندمی اوره خاکی کاربرد که شده است
 با مقایسه در بودند کرده دریافت كخا طریق از را اوره که درختانی که طوري به شود، سیب

شیخ و مانجوال، ( انار در ).1997(فالحی و همکاران،  داشتند تريسنگین هايمیوه اوره پاشی محلول
(بشیر و همکاران،  گواوا ،)2009(لئونل و تچیو،  انجیر مثل دیگري هايمیوه در همچنین و) 2009
 یا و معدنی صورت به نیتروژن کاربرد که شده گزارش ،)2007(منصور و شعبان،  پرتقال و )2009

این  نتایج به توجه با. گردیده است هامیوه وزن و اندازه افزایش باعث) دامی کود( آلی مواد صورت به
قطر  وهاي میوه، طول وزن آریل بر درصد ايقابل مالحظه ثیرأت ،باالتر سطوح در ویژه هب اوره آزمایش،

-می قرار مستقیم ثیرأت تحت هامیوه اندازه ویژگی، سه این در افزایش با در نتیجه که است داشته میوه
 آسیمیالسیون روي آن ثیرأت و گیاه در نیتروژن منابع کردن مینأت با تواندمی اوره مثبت ثیرأت این. گیرد
  .باشد مرتبط فتوسنتز در دخیل هايآنزیم و کربناکسیددي

: میوهآب آنتوسیانینشاخص و  قابل تیتراسیون یتهل، اسیدمحلومواد جامد ، هاآریل عصارهمحتواي 
محلول و  جامد مواد بر اوره که دهدمی نشان )3(جدول  اول سال در واریانس تجزیه جدول بررسی
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 ثیرأت درصد 5 سطح در هاآریل عصاره محتواي بر و درصد 1 سطح در قابل تیتراسیون یتهاسید
 محتواي شد کهمشخص  ،اوره خاکی کاربرد از پس دوم سال در همچنین. است داشته داري معنی

ثیر کاربرد اوره قرار أتحت ت داريمعنی طور به درصد 5 سطح در محلول جامد مواد ها وآریل عصاره
ثیر أت درصد 5 سطح در آنتوسیانین شاخص و محلول جامد مواد بر دوم سال در نیز دامی کود. گرفت
  ).4جدول ( داري داشتمعنی
 یافت افزایش هاآریل عصاره محتواي )6(جدول  در هر دو سال بررسی اوره سطوح ایشافز با  

 و اوره گرم 100 سطح به نسبت را ویژگی این داريمعنی طور به اوره گرم 400 و 300 سطوح که طوري به
گرم  400و در سال دوم سطح  اوره، گرم 400 و 300 سطوح اول سال در همچنین. دادند افزایش شاهد

 قابل یتهاسید. دادند افزایش داريمعنی طور به شاهد و اوره گرم 100 به نسبت را محلول جامد موادره، او
 توسط یتهاسید مقدار که طوري به یافت افزایش اوره سطوح میزان در افزایش با اول سال در تیتراسیون

 قرار ثیرأت تحت اهدش و گرم 100 سطح به نسبت داريمعنی طور به اوره گرم 400 و 300 ،200 سطوح
در  .نداشتند داريمعنی ثیرأت قابل تیتراسیون یتهمیزان اسید بر دوم سال در تیمارها که بود درحالی این. گرفت

تیمارها، داري نداشتند ولی در سال بعد از کاربرد ثیر معنیأسال اول تیمارها بر شاخص آنتوسیانین آب میوه ت
کود دامی  صفر کیلوگرمکیلوگرم و  8اري این ویژگی را نسبت به دطور معنی کیلوگرم کود دامی به 16

داري مواد جامد محلول را در سال دوم نسبت به طور معنی همچنین این سطح از کود دامی به افزایش داد.
  ).1(شکل  افزایش دادسطح صفر کیلوگرم کود دامی کیلوگرم و  8سطح 

  

 

 دوم سال در عصاره میوه آنتوسیانین شاخص و محلول جامد مواد بر دامی کود سطوح ثیرأت -1 شکل

  



 1392) 2)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش
 

12 

طور  به انار میوه عصارهدرصد  ،ینیتروژنکود گزارش شده که با کاربرد پژوهش  این مشابه نتایج  
نتایج با توجه به . )2009شیخ و مانجوال،  ؛2003(پراساد و میلی،  ه استداري افزایش پیدا کردمعنی

ثیري در مقدار أکاربرد سطوح مختلف اوره تبیان شده که  وي انارر )2003پراساد و میلی ( آزمایش
طور  آب میوه به قابل تیتراسیون یتهاسید ،ولی با افزایش در سطوح اوره ه استنداشت مواد جامد محلول

 یتهمیزان اسید . در انجیر نیز گزارش شده که نیتروژن باعث افزایش دره استداري افزایش یافت معنی
نیتروژن روي نارنگی دانسی و  خاکی . با کاربرد)2008(ارتان و همکاران،  شود می نتیتراسیو قابل

که با کاربرد نیتروژن،  طوري ، بهیافتافزایش  یتهو مقدار اسید پرتقال تمپل گزارش شده که عملکرد
یان بهمچنین  .)1977ریز و کو،  ؛1977کو و ریز،  ؛1965(کو و مککورناك،  افتادخیر أرسیدن میوه به ت
 دهددر سیب کاهش  داريطور معنی به مواد جامد محلول راتواند میکاربرد کود دامی شده است که 

است که کود اوره و کود دامی به  آنبیانگر پژوهش  این با نتایج مشابه ).2009(امیري و فالحی، 
سن و (الح افزایش داده است در گریپ فروت تنهایی و در ترکیب با هم مواد جامد محلول را

در تیمارهایی که مواد  کل . همچنین گزارش شده که در بلوبري محتواي آنتوسیانین)2006همکاران، 
(پانیکر و همکاران، داشت آلی دریافت کرده بودند نسبت به سایر تیمارها تمایل به افزایش بیشتري 

2009.(  
به عناصر معدنی در نتایج تجزیه واریانس مربوط : هاي انارموجود در برگ غذایی غلظت عناصر

 بر غلظت و درصد 1در سطح  هابرگ نیتروژن محتوايبیانگر این است که اوره فقط بر  ي انارهابرگ
طوح اوره، با افزایش در س ).7جدول ( گذاشته استداري ثیر معنیأت درصد 5در سطح ها منگنز برگ

این ویژگی را نسبت به شاهد  گرم اوره، 400و  300افزایش یافت و سطوح  هاغلظت نیتروژن در برگ
ها تمایل به داري افزایش دادند. همچنین با افزایش سطوح اوره، غلظت منگنز در برگطور معنی به

ري روي غلظت منگنز در ثیر بیشتأگرم اوره براي هر درخت ت 300که  افزایش نشان داد به طوري
دهنده این باشد که تواند نشاناوره، میافزایش در غلظت منگنز در اثر کاربرد  ).2ها داشت (شکل  برگ

 .نموده استکمک ار و یا به انتقال منگنز درون گیاه ان شده احتماال نیتروژن باعث افزایش جذب منگنز
وسیله یون آمونیوم باشد و  خاك به pHها ممکن است در اثر کاهش  این افزایش در غلظت منگنز برگ

وسیله یون وسیله یون آمونیوم و یا بهخاك به کس تبادلیبا آزاد شدن منگنز از کمپل تواندیا می
اوره بر بقیه عناصر برگ  .)1990نیجار، باشد (مرتبط  سازي فرآیند نیتراتوسیله هیدروژن تولید شده به

  ).7داري نگذاشتند (جدول عناصر مورد بررسی در سال اول تاثیر معنیکدام از  هیچو کود دامی روي 
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  .رقم ملس ترش ساوه در سال اول آزمایش هاي انار ح اوره بر غلظت نیتروژن و منگنز برگثیر سطوأت -2شکل 

  
نتایج تجزیه واریانس محتواي عناصر معدنی در برگ انار رقم ملس ترش ساوه در اثر کاربرد اوره و کود  -7جدول 

  .دامی مربوط به سال اول

 تغییراتمنابع  درجه آزادي نیتروژن فسفر پتاسیم آهن روي منگنز

768/0 ns 67/243 ** 07/1944 ns 018/0 ns 003/0 * 0008/0 ns 1 تکرار 

6/135 * 5/34 ns 67/161 ns 014/0 ns 0002/0 ns 186/0  اوره 4 **

30/3 ns 82/8 ns 55/425 ns 001/0 ns 0005/0 ns 01/0 ns 2 کود دامی 

86/13 ns 29/15 ns 15/164 ns 006/0 ns 0003/0 ns 022/0 ns 8  کود دامی× اوره 

26/46  96/18  72/734  025/0  0007/0  028/0  خطا 14 

5/8  3/15  3/20  9/20  5/14  4/8   
ضریب تغییرات 

 )درصد(
ns درصد 1دار در سطح معنی **،  درصد 5دار در سطح معنی *دار، غیر معنی. 

  
 هاریشه وسیله کمی به مقدار به کاربرد اول هايهفته در میوه درختان براي استفاده مورد نیتروژن  

 طور آن به جذب میزان زمان، شدن سپري از بعد ولی) است پایین آن جذب میزان( شودمی جذب
 کندي کاهش به آن جذب میزان رشد فصل پایان تا جذب، در افزایش این از بعد و رود  می باال سریع

 منابع در ودموج نیتروژن بهار، در البته ).2010بلدي و همکاران، ؛ 2002(پلیکارپو و همکاران،  یابدمی
 مورد و شوند پخش گیاه سراسر در توانندمی اندیافته تجمع درخت درون قبل سال از که ايذخیره

 شده ذخیره نیتروژن این .)2002فالحی و همکاران، ؛ 1990سانچز و همکاران، ( گیرند قرار استفاده
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 افزایش و تخمک مرع طول افزایش با و شود منتقل شده تشکیل هايگل به فصل اول تواند درمی
  .ببرد باال را میوه تشکیل درصد ،ثرؤم افشانی گرده دوره
ثر ؤروي فراهمی عناصر غذایی براي رشد گیاه م ،مستقیمطور مستقیم و غیر به ،خاكمواد آلی   

با  مستقیمطور غیر به همچنین ، وها از آن با آزاد شدن عناصر غذاییمستقیم طور  مواد آلی بههستند. 
(مثل  شودطور مصنوعی اضافه می آوردن شرایط مناسب براي فراهمی عناصر غذایی که به وجود به

با توجه  گذار هستند.ثیرأگیاهان ت توسطجذب عناصر غذایی  بر اضافه کردن عناصر معدنی به چالکود)
پس در سال اول و همچنین در سال دوم  به تنهایی شود که کود دامیآزمایش مشاهده می این به نتایج

کود دامی در ترکیب با  .اي نگذاشته استثیر قابل مالحظهأمورد بررسی تهاي  بر اکثر ویژگی کاربرداز 
منجر به اي و اصالح خاك تواند با ایجاد شرایط مناسب تهویهمثل اوره می و یا مواد مغذي مواد معدنی

 جذب آب خود وزن برابر نچندی قادرند آلی مواد که این دلیل به جذب بهتر این مواد شود. همچنین
عدم  .شود می فراهم گیاه وسیله به آب بهتر جذب و خاك رطوبت حفظ براي مناسب بستري کنند،

تواند ناشی از ناکافی بودن مقدار کود و یا زمان مورد دار کود دامی در آزمایش حاضر میثیر معنیأت
 بررسی باشد.

  
  کلیگیري نتیجه

 باالترین ،اشتندد برگ در را نیتروژن مقدار باالترین که یمارهاییتپژوهش  این نتایج به توجه با  
 وزن با برگ نیتروژن غلظتتوان گفت که می همچنین و بودند دارا را اه همیو قطر و طول وزن، میانگین

 که شده گزارش نیز سیب در. باشد مرتبط تواندمی است مهم انار میوه اندازه در که نیز آریل 100
 نتایج ).1997(فالحی و همکاران،  دارند هامیوه اندازه روي مثبتی ثیرأت برگ نیتروژن از باالیی سطوح

 سال دو هر در کاربرد خاکی صورت به نیتروژن منبع عنوان به اوره که است بیانگر آن حاضر آزمایش
 ثیرأت ساوه ترش ملس رقم انار درختان میوه کیفی و کمی هايویژگی و عملکرد روي آزمایش،

 حدودي تا همچنین و خاك اصالح منظور به که آلی ماده عنوان به دامی کود که درحالی ه است.اشتگذ
 اول، سال در گیرد، قرار میوه درختان اختیار تواند درمی نیتروژن خصوص هب معدنی عناصر مینأبراي ت
 نیز دوم سال در .نداشت بررسی مورد هايویژگی روي داريمعنی ثیرأت رفت،انتظار می که طور همان

 ثیرأت گیري اندازه مورد هايویژگی سایر بر آنتوسیانین و محلول جامد مواد روي ثیرأت جز به کود دامی
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 کیفی و کمی هاي ویژگی از برخی دامی کود کیلوگرم 16 سطح وجود این با ولی نگذاشت، داريمعنی
  .بخشید بهبود را میوه
پایین  کهتوان گفت می در این پژوهش هاي مورد بررسیاثرات کم کود دامی بر ویژگی توجه به با  

بودن مقدار کود  کمبودن میزان بارندگی ساالنه منطقه ساوه در دو سال بررسی این پژوهش و شاید 
 .ثیر کم این تیمار گردیده استأموجب ت ،کود دامی در درازمدت ثیرگذاريأتدامی مصرفی و همچنین 

 منظور به ساوه ترش ملس رقم انار ساله 3 حداقل درختان براي ،زمایشآ این شرایط و نتایج به توجه با
 درخت هر براي اوره گرم 400 کاربرد ها،میوه کیفی و کمی خصوصیات در افزایش و عملکرد افزایش

 عناصر سایر از کافی مقادیر همراه به بیشتر حتی یا و پوسیده کامال دامی کود کیلوگرم 16 با ترکیب در
  .شودتوصیه می چالکود روش به )انار درختان نیاز به وجهت با( غذایی

  
  سپاسگزاري

جناب آقاي  ،مدیر عامل شرکت ویژه هبهاي زرین ساوه از مسئولین شرکت کشت و صنعت خوشه  
 ،حسن مهدیون که در اجراي این پژوهش با در اختیار قرار دادن درختان و امکانات الزم در باغ

  گردد.دانی میانه قدرمجریان را یاري دادند صمیم
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Abstract1 
 Effect of urea and cow manure on the fruit yield, quantity, quality 
characteristics and leaf mineral composition of pomegranate (Punica granatum cv. 
Malas e Torsh e Saveh) was assessed during 2010 and 2011. The experiment was 
laid out as factorial on the base of completely randomized block design, with three 
replications. Treatments were consisted of various urea rates (0, 100, 200, 300 and 
400 g/tree) and three cow manure rates (0, 8 and 16 kg/tree) as deep fertilizer 
placement, applied in the first year and measurements were carried out in two 
years. According to results, urea had a positive significant effect on most studied 
characteristics, specially yield, number of fruits/tree and average fruit weight at 
both years. The effect of cow manure in the first year was not statistically 
significant on any of the characteristics, however, it had a significant effect on total 
soluble solids and anthocyanin content of juice in the second year after application. 
In both years, interaction between urea and cow manure was not significant. In the 
first year, 300 and 400 g/tree of urea significantly increased nitrogen concentration 
and also 300 g/tree of urea increased manganese concentration in the leaves. Cow 
manure had no significant effect on the concentration of mineral elements in the 
leaves during this study. 
 
Keywords: Number of fruits; Fruit size; Average Fruit Weight; Total soluble solids 
 
 
 
 
 

                                                             
* Corresponding Author: Email: zzamani@ut.ac.ir 


	01-1024--
	02-1069--
	03-1089--
	04-1113--
	05-1145--
	06-1258--
	07-20009--
	08-88021--
	09-89239--
	10-89264--
	11-89295--
	12-S-89412--
	13-S-90060--
	14-S-90063--



