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Background and Objectives: Nutrient balance at the right time is essential 

for commercial fruit production, yield improvement and fruit quality, thus 

foliar application at key stages can have a positive effect on the 

quantitative and qualitative traits of perennial crops. Among essential 

elements that are involved in the plant physiology, due to hormone 

synthesis within a plant, both boron (B) and zinc (Zn) play an important 
role. So according to the importance of micronutrients on horticultural 

yield improving and environmental protection, this investigation was 

conducted to evaluate the effect of foliar application of zinc and boron and 

combination of them on growth and yield of strawberry cultivar ʻAromas’ 

in hydroponic system. 
 

Materials and Methods: The experiment was conducted as a factorial 

experiment based on a randomized complete block design (RCB) with nine 

replications at the research greenhouse of Sari Agricultural Sciences and 

Natural Resources University in 2016 and 2017. Treatments were zinc 

sulfate (0, 100 and 200 mg l-1) and boric acid (0, 500 and 1000 mg l-1). 
Foliar application of the treatments was carried out in three stages. The first 

stage was carried out a week before the flowering and in the next steps, the 

treatments were sprayed on plants at intervals of two weeks. In this 

research, the effect of zinc and boron on the yield, root length, root 

diameter, chlorophyll index, crown diameter, total chlorophyll, chlorophyll 

a/b, specific leaf area, specific leaf weight, petiole diameter, leaf width, 

leaf length, leaf area, flowering time, flowering period, peduncle length, 

flower diameter, flower number, fruitification time, fruitification period, 

fruit number, percentage of fruit set, percentage of marketable fruits, 

percentage of non-marketable fruits, fruit length to diameter ratio (L/D), 

fruit dry weight, fruit volume and percentage of fruit dry matter were 

investigated. 

 

Results: Results showed that the application of 200 mg l-1 zinc sulfate  

plus 500 mg l-1 boric acid significantly increased the crown diameter. 

Application of zinc and boron sources significantly increased the 

chlorophyll concentration and index of ‘Aromas’ strawberry compared to 

the control treatment. The highest increases in leaf area (115.28 cm2) were 

monitored in response to 100 mg l-1 zinc sulfate treatment. The application 

of zinc sulfate and boric acid significantly increased the number of flower, 

flowering period and number of fruit. However, by increasing the 
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concentration of boric acid (from 500 to 1000 mg l-1) significantly reduced 

the number of fruit. Generally, application of 200 mg l-1 zinc sulfate plus 

500 mg l-1 boric acid to achieve increased fruitification period (91.32 day) 

and yield (210.4 g) of ‘Aromas’ strawberry fruit is suggested. 

 

Conclusion: In general, it can be concluded that foliar application of zinc 

and boron and combination of both them in most of the measured 

reproductive and vegetative factors, improved the parameters 

studied.Therefore, in order to achieve high yield and improve the growth 
traits of strawberry cultivar ʻAromas’ in hydroponic system, the results of 

this research can be applied. 
 

Cite this article: Alinejad Elahshah, Ara, Moradi, Hossein, Sadeghi, Hossein. 2022. Flowering and fruit 

yield of ‘Aromas’ strawberry as affected by zinc and boron in hydroponic cultivation. 

Journal of Plant Production, 28 (4), 43-63.  
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  هاي کلیدي: واژه

 ، اسیدبوریک

 دهی،  دوره میوه

 سطح برگ، 

 روی  سولفات

 

تعادل عناصر غذایی در زمان مناسب برای تولید میوه تجاری، بهبود عملکرد و  سابقه و هدف:

تواند اثر مثبتی بر  پاشی برگی در مراحل کلیدی می کیفیت میوه ضروری است، بنابراین محلول

روی بین عناصر معدنی که بر صفات کمی و کیفی میوه محصوالت چندساله داشته باشد. در 

ساخت با ط تباارلیل د بهر و روی بومصرف  کمعنصر ، دو نددارنقش ه گیاژی فیزیولو

 مصرف در عناصر کم اهمیت به نظر ترتیب، بدین ند.ای دار هیژوهمیت ه انی گیای دروها نمورهو

منظور بررسی اثر  به پژوهش این زیست، محیط حفظ و باغی عملکرد محصوالت بهبود

فرنگی رقم اروماس در  رشد و عملکرد توتبر  ها آن تلفیقی ترکیبات و روی و بور پاشی محلول

 .گردید کشت هیدروپونیک اجرا
 

 9های کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك آزمایشی به صورت فاکتوریل: ها مواد و روش

در گلخانه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  1394-1395تکرار در طی سال 

گرم بر لیتر( و  یمیل 200و  100، 0روی ) امل سولفاتش استفادهساری اجرا شد. تیمارهای مورد 

پاشی تیمارها در سه مرحله صورت  گرم بر لیتر( بود. محلول میلی 1000و  500، 0اسیدبوریک )

ها و مراحل بعدی تیمارها با  پاشی یک هفته پیش از باز شدن گل مرحله اول محلول .گرفت

در این پژوهش تأثیر کاربرد عناصر  پری شدند.ها اس فاصله دو هفته از یکدیگر بر روی بوته

قطر طوقه، کلروفیل کل،  ،شاخص کلروفیل قطر ریشه، ،طول ریشهروی و بور بر عملکرد، 

عرض برگ، طول برگ، سطح  قطر دمبرگ، وزن ویژه برگ، سطح ویژه برگ، ،a/bکلروفیل 

زمان شروع  ل،زمان شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، طول دمگل، قطر گل، تعداد گ برگ،

های بازاری و  دهی، تعداد میوه، درصد تشکیل میوه، درصد میوه طول دوره میوه دهی، میوه

وزن خشک میوه، حجم میوه ودرصد ماده خشک  (،L/Dغیربازاری، نسبت طول به قطر میوه )

 میوه مورد بررسی قرار گرفت.
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گرم بر  میلی 500روی به همراه  سولفاتگرم بر لیتر  میلی 200نتایج نشان داد کاربرد  ها: یافته

کاربرد منابع حاوی بور و روی،  داری باعث افزایش قطر طوقه شد. طور معنی لیتر اسیدبوریک، به

داری  طور معنی  فرنگی رقم اروماس را در مقایسه با شاهد به غلظت و شاخص کلروفیل در توت

گرم بر  میلی 100( در پاسخ به تیمار مربعترم سانتی 28/115باالترین سطح برگ ) افزایش داد.

روی، تعداد گل، طول دوره  کاربرد اسیدبوریک و سولفات دست آمد. روی به لیتر سولفات

حال با افزایش غلظت اسیدبوریک  داری افزایش داد. با این طور معنی را به  گلدهی و تعداد میوه

کلی  طور داری کاهش یافت. به طور معنی بهگرم بر لیتر، تعداد میوه در گیاه  میلی 1000به  500از 

بوریک جهت  گرم بر لیتر اسید میلی 500گرم بر لیتر سولفات روی به همراه  میلی 200کاربرد 

گرم( میوه  4/210روز( و باالترین عملکرد ) 32/91دهی ) دسترسی به حداکثر دوره میوه

 گردد. فرنگی رقم اروماس پیشنهاد می توت
 

مصرف مانند  کم توان نتیجه گرفت که مصرف برگی عناصر  در مجموع می گیري کلی: نتیجه

شده زایشی و رویشی موجب بهبود  گیری اندازه صفاتها در اکثر  روی و بور و کاربرد تلفیقی آن

فرنگی رقم  منظور دستیابی به عملکرد باال و بهبود صفات رشدی توت به شد. بنابراین ها آن

 .گردید مند بهره پژوهش این نتایج از توان میاروماس در کشت هیدروپونیک 
 

ترثییر   تحر   ‘ارومرا  ’فرنگری رقر     گلدهی و عملکررد میر ه تر     (. 1400) حسین، صادقی، حسین، مرادي، آرا، شاه نژاد اله علی: استناد

 .43-63(، 4) 28، هاي ت لید گیاهی پژوهشنشريه . پاشی ب ر و روي در کش  هیدروپ نیک محل ل

                    DOI: 10.22069/JOPP.2021.17346.2598 
 

                       ن يسندگان. ©ناشر: دانشگاه عل م کشاورزي و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

کلی افزودن مواد معدنی ضروری به برگ و طور به

اقتصادی بهینه در  خاك برای دستیابی به عملکرد

شود. کاربرد خاکی عناصر معدنی گیاهان انجام می

تر و کارآمدتر برای عناصری است که روشی متداول

باشند، با این وجود به مقدار زیاد مورد نیاز گیاهان می

تر و پاشی اقتصادیتحت شرایط مشخص، محلول

تواند پاشی می(. محلول16کارآمدتر خواهد بود )

های وشی اضطراری یا تکمیلی در زمانعنوان ر به

 (. 27بحرانی طی رشد و نمو درختان استفاده شود )

مصرف ضروری برای رشد و بور یک عنصر کم

(. مقدار بور مورد نیاز 37نمو بهینه گیاهان عالی است )

برای رشد بهینه گیاهان عالی با توجه به نوع گونه 

از  (. کوددهی با استفاده22گیاهی متفاوت است )

ویژه  ترکیبات دارای بور برای بهبود عملکرد درختان به

های شنی با مقادیر کم بور قابل دسترس، نیاز در خاك

است. کوددهی با ترکیبات دارای بور ممکن است 

مقدار تشکیل میوه و عملکرد درختان را حتی در 

ها بهینه است، افزایش شرایطی که غلظت بور برگ

موضوع است که غلظت بور دهد، که نشان دهنده این 

قابل قبول برای رشد رویشی نرمال ممکن است برای 

 (.47تشکیل میوه بهینه درختان کافی نباشد )

پاشی بور وابسته به عوامل پاسخ گیاهان به محلول

مختلفی از جمله گونه، رقم و وضعیت مواد غذایی 

پاشی بور اغلب (. محلول4گیاه گزارش شده است )

ز مقدار کافی بور قابل دسترس برای برای اطمینان ا

ها انجام چهها، تشکیل میوه و نمو میوهلقاح گل

های پاشی بور برای گونه(. کارایی محلول22شود ) می

، Pyrus گیاهی با حرکت سریع در آوند آبکشی شامل

Prunus ،Malus  وOleaceae  در حد باال گزارش

( گزارش 2005) سانچز و ریگتی (.7شده است )

 پاشی پاییزهبرده شده در محلول کار کردند که بور به

ها به ، قبل از ریزش برگ1در درختان سیب دلیشز

ای هوایی منتقل شد و سپس در فصل های ذخیرهاندام

(. 54رشد بعدی مورد استفاده درختان قرار گرفت )

در درختان گالبی رقم  رکاربرد پس از برداشت بو

موجب افزایش مقدار این  3هانگو وان 2هوسویی

های در حال توسعه گردید و این عنصر در جوانه

 های گرده افزایش اثر مثبتی بر کمیت و کیفیت دانه

 نیومورا  (.33در فصل رشد بعدی برجای گذاشت )

( به این نتیجه رسیدند که 2000و همکاران )

گرم بر میلی 490و  245پاشی بور به مقدار  محلول

زنی و رشد لوله گرده درختان یتر در فصل پاییز جوانهل

(. 48را افزایش داد ) 5و مونو 4بادام ارقام بیوت

پاشی بور ( با محلول1997چنین نیومورا و براون ) هم

گرم بر میلی 490و  245های در فصل پاییز در غلظت

لیتر، مقدار تشکیل میوه و عملکرد درختان بادام ارقام 

 سازوکار(. اگرچه 47ا افزایش دادند )ر بیوت و مونو

پاشی ترکیبات افزایش تشکیل میوه در پاسخ به محلول

های  دارای بور ناشناخته است، با این وجود گزارش

ها از جمله متعدد تعادل بین اکسین و دیگر هورمون

سایتوکینین و جیبرلین در مراحل مشخصی در تشکیل 

 (.11اند )میوه را علت این افزایش دانسته

مصرف مهم در تغذیه گیاه  روی یکی از عناصر کم

است که در فرآیندهای مختلف گیاهی دخیل است و 

(. 37شود )نمو گیاهان می کمبود آن مانع رشد و

ها را چهوانه گل، گل و میوهعنصر روی نمو ج

(. نقش عنصر روی در 58دهد )تأثیر قرار می تحت

پیش ماده  علت ساخت تریپتوفان است که گلدهی، به

کند باشد و گلدهی را تحریک می هورمون اکسین می

بر این، در درختان میوه عنصر روی برای  افزون (.11)

                                                
1- Delicious 

2- Housui 

3- Wonwhang 

4- Butte 

5- Mono 
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تشکیل میوه و عملکرد بهینه درختان ضروری است، 

گرده روی بر تشکیل و فیزیولوژی دانه چنین اثر  هم

(. عنصر روی نقش مهمی در 10مشخص شده است )

در نتیجه تشکیل میوه خوب در افشانی و لقاح و گرده

کند، کمبود روی اثر منفی بر تشکیل درختان ایفا می

گرده، فیزیولوژی گرده، آناتومی گل و عملکرد 

پاشی پاییزه محلول (.65گذارد )درختان برجای می

گرم بر لیتر در درختان سیب رقم  6روی به مقدار 

موجب افزایش درصد تشکیل میوه، طول  1گالب کهنز

ر میوه و عملکرد درخت در فصل رشد بعدی و قط

 (.15شد )

 (.Fragaria × ananassa Duchفرنگی ) توت

ترین پراکنش در جهان  یکی از محصوالت با بیش

وهوای معتدل و  است. در بسیاری از کشورها با آب

نیمه گرمسیری حتی در مناطق گرمسیری در ارتفاعات 

طعم،  فرنگی به خاطر شود. میوه توتباال کشت می

ارگرفته فرد مورد توجه جهانی قر مزه و ظاهر منحصربه

 Fragaria و جنس گل رز فرنگی به تیره است. توت

طور گسترده در نیمکره شمالی  تعلق دارد. این جنس به

گونه دیپلوئید  12) گونه است 20وجود دارد و دارای 

(14n=2) ،2  ،1گونه پنتاپلوئید،  1گونه تتراپلوئید 

(. 21گونه اکتاپلوئید( ) 4گونه هگزاپلوئید و 

روز خنثی است.  گیاهی 2اروماسفرنگی رقم  توت

کیفیت استثنایی میوه، با عطر و طعم بسیار خوب، 

هایی  عملکرد باالتر نسبت به رقم سلوا است. میوه

ل به گرم( از رقم سلوا و متحم 24-26) تر بزرگ

تر های کوچکباشد. میوههای زیست محیطی میتنش

تر از  ارزشی کم کند در نتیجه نرخ بیتری تولید می کم

فرنگی ارزشی در توترقم سلوا است )نرخ بی

هایی که وزن شود که میوهصورت تعریف می بدین

گرم دارند قابلیت عرضه به بازار را دارا  10تر از  کم

                                                
1- Golab Kohanz  

2- Aromas 

باشند و ارزش میاقتصادی بیباشند و از لحاظ نمی

خوری را ندارند و مناسب فرآوری  قابلیت تازه

مز تیره است که مناسب برای باشد(. رنگ میوه قر می

خوری و فرآوری است. سفتی میوه اروماس از  تازه

تر است. با توجه به نقش مؤثر این دو عنصر  سلوا بیش

دهی درختان  در بهبود خصوصیات گلدهی و میوه

مذکور این آزمایش با هدف بررسی اثر عناصر میوه، 

ی، گلدهی و شناس ریختبر برخی خصوصیات 

فرنگی رقم اروماس در کشت بدون  دهی توت میوه

 خاك مورد بررسی قرار گرفت.

 
 ها مواد و روش

در گلخانه  1394-1395این آزمایش در طی سال 

فناوری  و آزمایشگاه پژوهشکده ژنتیک و زیست

علوم کشاورزی و منابع طبیعی  طبرستان دانشگاه

صورت فاکتوریل در  ساری اجرا شد. این آزمایش به

 9تیمار و  9دفی با های کامل تصا قالب طرح بلوك

امل عنصر روی تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش ش

(Znدر سه س )( میلی 200و  100، 0طح  )گرم بر لیتر

طح ( نیز در سه سBاز منبع کود سولفات روی و بور )

گرم بر لیتر( از منبع کود  میلی 1000و  500، 0)

فرنگی رقم  اسیدبوریک بود. نشاهای یکنواخت توت

ار سرمادهی در اواسط آبان ماه تیم اروماس بعد از پیش

اتیلن به  لیهای پ در محیط کشت هیدروپونیک در لوله

تر وته در بسر به یازا حجم یک لیتر محیط کشت به

کشت  1:1کوپیت به نسبت حاوی مخلوط پرلیت و کو

س ریشه، برگ و ضدعفونی ها پس از هر دند. بوتهش

ت جلوگیری از اختالالت )بنومیل یک در هزار( جه

ها  ه طوقهتر کشت شدند کای در بس رشدی به گونه

ها فقط در  طح بستر قرار گرفت. حذف گلباالتر از س

ی )تا پنجاه روز بعد از کاشت( ل اولیه گلدهمراح
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نشاها انجام شد اما بعد از افی شد رویشی کمنظور ر به

وه مطلوب حفظ ها جهت تبدیل به می این مدت گل

ه دند. تغذیه به صورت کود آبیاری هر هفته دو مرتبش

تهیه این محلول غذایی از (. برای 42انجام شد )

مونوپتاسیم،  تپتاسیم، فسفا امل نیتراتعناصر ماکرو ش

آمونیوم و  تراتنی زیم ومنی کلسیم، سولفات نیترات

روی،  ولفاتمنگنز، س عناصر میکرو شامل سولفات

 نآه آمونیوم و کالت مس، مولیبدات سولفاتاسیدبوریک، 

محلول با استفاده از  pHدرصد استفاده شد،  13

تنظیم شد. بعد از هر چند  5/6دود اسیدسولفوریک ح

مرحله کودآبیاری، برای زدودن نمک تجمع یافته 

، آبیاری با آب خالص انجام درون بسترهای کشت

گرفت. طی دوره رشد، عملیاتی از جمله حذف  می

های  ها، حذف برگ نرها، مبارزه با آفات و بیماریرا

پیر و پوسیده، خالی کردن دور طوقه از بستر کشت، 

چنین تنظیم  ورت هفتگی، هما به صترهآبشویی بس

در شب،  C 4±15°در روز و  C 4±26°دمای گلخانه 

درصد و تهویه گلخانه انجام  60±15بی نسرطوبت 

پاشی تیمارهای مورد آزمایش در سه  د. محلولش

شی یک پا مرحله اول محلول .تمرحله صورت گرف

ها  ل بعدی محلولها و مراح لهفته پیش از باز شدن گ

پری ها اس له دو هفته از یکدیگر بر روی بوتهبا فاص

آذین و  شدند. محلول به صورت کامل روی گل

پاشیده شد. جهت افزایش راندمان جذب ها  رگب

 05/0تفاده از سیتوویت عناصر غذایی، عالوه بر اس

پاشی در  چنین محلول عنوان ماده مویان، هم درصد به

به خاطر باال بودن میزان  7-9صبح زود بین ساعت 

فرنگی رقم  وتهای ت رطوبت هوا انجام گردید. میوه

 75-80گامی که اری، هناروماس در مرحله رسیدن تج

درصد رنگ گرفته و دارای اندازه مناسبی بودند، 

ها و انجام  برداشت شدند. عملیات برداشت میوه

های مربوطه در دو فصل زمستان و بهار  آزمایش

 صورت گرفت.

میزان شاخص کلروفیل: گیري غلظت و  اندازه

موجود در برگ  bو  aکلروفیل کل، کلروفیل 

فرنگی رقم اروماس به کمک اسپکتروفتومتر  توت

های  ( در طول موجBiowave ІІ - WPA مدل)

چنین  هم (.35نانومتر محاسبه گردید ) 4/652و  2/665

شاخص کلروفیل برگ با استفاده از دستگاه 

( SPAD-502, Minolta, Japanسنج )مدل  کلروفیل

 گیری شد. اندازه

سطح برگ برگ و وزن ویژه برگ: گیري سطح  اندازه

 گیری دستگاه اندازه مربع، توسط متر برحسب سانتی

 Leaf Area Measurement system) برگ سطح

گیری شد. برای  سازنده کشور انگلستان( اندازه

رگی، هر دیسک ب 10ابتدا گیری وزن ویژه برگ،  اندازه

تهیه  مربع، از هر نمونهمتر سانتی 1یک به مساحت 

 70ساعت در آون  48مدت  ها به سپس دیسکشد. 

خشک  گراد قرار داده شدند تا کامالً درجه سانتی

ها ثبت گردید. برای  شوند. در نهایت وزن خشک آن

محاسبه وزن ویژه برگی از رابطه زیر استفاده شد 

(38 .) 

 

 وزن ویژه برگ( g/cm²)برگی=  دیسک خشک وزن ÷01  (1)
 

آزمایش زمان شروع در این خصوصیات گلدهی: 

گلدهی )از کاشت گیاه تا مشاهده اولین گل( و 

چنین طول دوره گلدهی از شروع شکوفایی اولین  هم

گل تا مشاهده آخرین گل در بوته ثبت گردید. افزون 

ها نیز یادداشت گردید و در  بر این تعداد گل در بوته

 دست آمد. ها به ایت میانگین آننه
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زمان شروع  ن آزمایشدر ایدهی:  خصوصیات میوه

دهی، از زمان کاشت بوته تا زمان رسیدن نخستین  میوه

دهی از زمان  چنین طول دوره میوه هم میوه ثبت گردید.

برداشت نخستین میوه تا پایان برداشت در نظر گرفته 

های هر بوته  شد. در طول دوره آزمایش، تعداد میوه

مد. دست آ ها به شمارش شده و در نهایت میانگین آن

برداشت شده بر اساس استاندارد فرنگی  توتهای  میوه

 و وزارتمتحد بندی ارائه شده توسط سازمان ملل  درجه

های بازاری و غیربازاری  کشاورزی ایالت متحده به میوه

ها در مرحله رسیدن  بر این اساس میوه بندی شدند دسته

درصد رنگ گرفته و دارای  75تجاری، هنگامی که 

بی بودند، به طور مرتب برداشت و با اندازه مناس

با دقت  (AND MA 1000ترازوی دیجیتالی )مدل 

چنین تعداد گل  (. هم64و  63گرم وزن شدند ) 001/0

و میوه در طول دوره رشد ثبت و درصد تشکیل میوه 

(. تعیین نسبت طول به قطر میوه 36محاسبه گردید )

گیری طول و قطر میوه به  )شاخص فرم میوه( با اندازه

( صورت Mitutoyoکمک کولیس دیجیتال )مدل 

مترمکعب و  ها بر حسب سانتی ت. حجم میوهگرف

در استوانه مدرج  اساس حجم آب جابجا شدهبر

های  تر میوه، میوه محاسبه گردید. بعد از توزین وزن

 75ساعت در آون در دمای  48هر تیمار به مدت 

گراد قرار داده و سپس با ترازو توزین  درجه سانتی

ها تا پایان  (. از زمان شروع رسیدن میوه20شدند )

ها با  آوری و توزین میوه دوره آزمایش، نسبت به جمع

عنوان عملکرد  ها به ی دیجیتال اقدام و مجموع آنترازو

 نهایی تک بوته ثبت گردید. 

تجزیه و تحلیل آماری ها:  تجزیه و تحلیل داده

انجام   SASافزار های آزمایش با استفاده از نرم داده

مقایسه شدند.  LSDها با آزمون  شد. میانگین داده

ار افز برای مقایسه میانگین اثرهای متقابل، از نرم

MSTATC  استفاده شد. ضریب همبستگی بین

  SPSSافزار گیری شده با استفاده از نرم صفات اندازه

 انجام شد.

 

 نتايج و بحث

مصرف کودهای حاوی بور و روی در کلروفیل: 

داری بر میزان و شاخص  مقایسه با شاهد، اثر معنی

رنگی رقم اروماس داشتند، ف کلروفیل در توت

روی با غلظت  پاشی توام سولفات محلولکه  طوری به

 500گرم بر لیتر و اسیدبوریک با غلظت  میلی 100

روی و  گرم بر لیتر و تیمار مصرف تنهای سولفات میلی

گرم بر لیتر  میلی 500و  100اسیدبوریک با غلظت 

داری  طور معنی محتوای کلروفیل را در برگ گیاه به

و بور مقدار افزایش داد، ولی با افزایش غلظت روی 

های این  (. یافته1ها کاهش یافت )جدول  این پارامتر

پاشی بور و روی با  پژوهش در مورد تأثیر محلول

( در یک راستا 2013نتایج صیادامین و شهسوار )

روی  زارش کردند کاربرد سولفاتها گ است، آن

پاشی، شاخص کلروفیل در برگ  صورت محلول به

(. 55دهد ) فزایش میداری ا طور معنی زیتون را به

شدن کلروفیل مورد نیاز است،  عنصر روی برای ساخته

عنصر روی از طریق محافظت از گروه سولفیدریل 

(SHباعث سنتز کلروفیل می ) ًدر حضور  شود و نهایتا

 .(57گردد ) روی تشکیل و سنتز کلروفیل تسهیل می

عالوه بر این افزایش شاخص کلروفیل برگ در گردو 

پاشی بور و روی به اثبات  کاربرد محلول در پاسخ به

 (. 30رسیده است )

 سوخت و سازعنصر روی به دلیل نقش مهمی که در 

های  دانه چنین رنگ ها و هم ها و آنزیم پروتئین

تواند باعث افزایش توان فتوسنتزی  فتوسنتزی دارد، می

و عملکرد گیاه شود. در آزمایشی گزارش شده که با 
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افشانی در  پاشی روی در مرحله گلدهی و گرده محلول

(. 3افزایش یافت ) bو a گلرنگ، میزان کلروفیل 

های برگ در نتیجه  رسد افزایش میزان رنگیزه نظر می به

تواند ناشی از نقش بور در  مصرف اسیدبوریک، می

های مؤثر در مسیر بیوسنتز  سازی پروتئین فعال

اکسیدانی مانند  ی آنتیها کلروفیل و نیز برخی آنزیم

آسکوربات پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در مسیر 

های فعال  حفاظت از تخریب کلروفیل توسط رادیکال

پاشی  دار شدن اثر محلول چنین معنی اکسیژن باشد، هم

بور بر میزان کلروفیل نشان داد که این عنصر برای 

سنتز پروتئین، تشکیل بذر، دیواره سلولی و ساخت 

 (. 18لروفیل ضروری است )ک

های پیشین طورکلی، نتایج این پژوهش با یافتهبه

که اثر مثبت عناصر روی و بور در افزایش مقدار 

(. 30کلروفیل را مشخص نمودند همسو است )

ایش مقدار کلروفیل برگ های درگیر در افز سازوکار

تواند به نقش عنصر افزایش مقدار روی می واسطه به

ماده در که یک پیش 1ل پورفوبیلونوژنروی در تشکی

(. نقش 15و  10تشکیل کلروفیل است، مرتبط شود )

تواند با عنصر بور در افزایش مقدار کلروفیل برگ می

تأثیر آن بر تأخیر در تجزیه کلروفیل در ارتباط باشد. 

چنین این عنصر موجب جلوگیری از سنتز اتیلن و هم

چنین (. هم24)شود زیک میآبساسید  کاهش مقدار 

و  DNAشدن سایتوکینین،  این عنصر در ساخته

RNA  نقش دارد و از این طریق پایداری کلروفیل را

( 2013(. نیکخواه و همکاران )37دهد )افزایش می

گزارش کردند که کاربرد بور موجب افزایش محتوای 

چنین انتقال ها و همکلروفیل و شدت فتوسنتز در برگ

چنین مشخص شده (. هم45شود )مواد فتوسنتزی می

ها و است که بور با تأثیر بر مقدار کلروفیل برگ

                                                
1- Porphobilonogen 

ها افزایش سنتز سایتوکینین باعث تأخیر در پیری برگ

شود که این امر و طوالنی شدن دوره فتوسنتز می

موجب بهبود تولید کربوهیدرات و انتقال آن به 

. نتایج به دست (7شود )های مختلف گیاهی می اندام

با نتایج مشایخی و آتشی  پژوهشآمده در این 

ها گزارش کردند که یک  ( مطابقت داشت، آن2012)

، bو a دار بین میزان کلروفیل  همبستگی مثبت معنی

فرنگی رقم کاماروسا  های توت کلروفیل کل در برگ

های ساکارز همراه بور  پاشی شده توسط محلول محلول

س و همکاران چنین پاپاداکی (. هم39وجود داشت )

( گزارش کردند که در گیاهان نارنگی پیوند 2004)

شده بر روی پایه نارنج در اثر کاربرد غلظت باالی بور 

ظر داری یافته بود، به ن میزان کلروفیل کاهش معنی

ای مانند کاهش  روزنهرسد این کاهش به عوامل غیر می

های  شیمیایی و کم شدن فعالیت آنزیم کارایی فتو

چنین ایشان گزارش کردند  مرتبط باشد، هم فتوسنتزی

های باالی  پاشی شده با غلظت که در گیاهان محلول

های اکسیژن پذیرنده  بور تحت شرایط استرس مولکول

های اضافی حاصل از انرژی نورانی شده و  الکترون

( ROSهای فعال اکسیژنی ) منجر به تولید گونه

یب های فعال باعث آس شوند که این اکسیژن می

های آلی و آسیب رساندن به  فتواکسیداتیو به مولکول

ساختار کلروپالست شده و اثر مخربی را روی سیستم 

گذارد و در نتیجه  های کلروفیل می فتوسنتزی و رنگیزه

گردند که با نتایج حاصل  موجب کاهش کلروفیل می

کند  یید میأاز این آزمایش مطابقت داشته و آن را ت

(49.) 
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 .فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک روي و اسیدبوریک بر غلظت و شاخص کلروفیل در توت اثر سولفات -1جدول 

Table 1. Effect of zinc sulfate and boric acid on chlorophyll concentration and index of ‘Aromas’ strawberry 
in hydroponic culture.  

 تیمارها
Treatments  کلروفیلa 

Chlorophyll a 

(mg/g FW) 

 bکلروفیل 
Chlorophyll b 

(mg/g FW) 

 کلروفیل کل
Total chlorophyll 

(mg/g FW) 

 a/b کلروفیل
Chlorophyll a/b 

ratio 

 شاخص کلروفیل
Chlorophyll index 

(spad) 
 روی سولفات

Zinc sulfate 

(mg L
-1

) 

 اسیدبوریک

Boric acid 

(mg L
-1

) 

0 

0 1.73 
c
 0.75 

d
 2.48 

d
 2.09 

d
 31.8 

f
 

500 2.13 
a
 1.02 

a
 3.16 

a
 2.36 

a
 47.2 

b
 

1000 1.71 
c
 0.71 

e
 2.42 

e
 2.08 

d
 31.03 

f
 

100 

0 2.13 
a
 1.01 

ab
 3.14 

ab
 2.29 

b
 51.43 

a
 

500 2.12 
a
 1 

ab
 3.13 

ab
 2.39 

a
 49.7 

a
 

1000 1.88 
b
 0.90 

c
 2.78 

c
 2.11 

c
 38.53 

d
 

200 

0 2.11 
a
 0.99 

b
 3.10 

ab
 2.12 

bc
 43.53 

c
 

500 2.11 
a
 1 

ab
 3.11 

ab
 2.12 

bc
 45.33 

bc
 

1000 1.72 
c
 0.73 

e
 2.44 

de
 2.11 

c
 35.77 

e 
  دار، معنی اختالف حداقل آزمون اساس بر، (>05/0P) درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف )حروف( دارای هایمیانگین ستون، هر در

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با
In each column, the mean values that are followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.05)  
based on LSD test. 

 

کاربرد کودهای حاوی سطح برگ و وزن ویژه برگ: 

داری سطح برگ در  بور و روی، سبب افزایش معنی

 28/115(. باالترین سطح برگ )2گیاه گردید )جدول 

گرم بر لیتر  میلی 100متر مربع( به دنبال کاربرد  سانتی

(. افزون بر این 2دست آمد )جدول  روی به سولفات

 استفاده از کودهای مورد استفاده، وزن ویژه برگ را در

داری افزایش داد  طور معنی مقایسه با تیمار شاهد به

 (.2)جدول 
 

 .فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک روي و اسیدبوریک بر خصوصیات برگ توت اثر سولفات -2جدول 
Table 2. Effect of zinc sulfate and boric acid on leaf properties of ‘Aromas’ strawberry in hydroponic culture. 

 تیمارها
Treatments سطح برگ 

Leaf area 

(cm
2
) 

 وزن ویژه برگ
Specific leaf weight 

(g /cm
2
) 

 روی سولفات

Zinc sulfate (mg L
-1

) 

 اسیدبوریک
Boric acid (mg L

-1
) 

0 

0 90.07 
d
 0.0047 

d
 

500 113.76 
ab

 0.0066 
ab

 

1000 89.39 
d
 0.0046 

d
 

100 

0 115.28 
a
 0.0067 

a
 

500 114.41 
ab

 0.0067 
a
 

1000 105.04 
c
 0.0054 

c
 

200 

0 111.77 
b
 0.0064 

b
 

500 112.89 
ab

 0.0066 
ab

 

1000 103.63 
c
 0.0053 

c
 

  دار، معنی اختالف حداقل آزمون اساس بر، (>05/0P) درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف )حروف( دارای هایمیانگین ستون، هر در

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با
In each column, the mean values that are followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.05)  
based on LSD test. 
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در گیاهان عالی  فتوسنتزبرگ به عنوان اندام اصلی 

وسیله   و انرژی نورانی خورشید ابتدا به آید به شمار می

هایی که  شود. همه رنگیزه های گیاهی جذب می رنگیزه

ها یافت  در فتوسنتز فعالیت دارند، در کلروپالست

هایی هستند که برای انجام  ها رنگیزه شوند. کلروفیل می

وند گیاه ش عمل فتوسنتز ضروری بوده و باعث می

(. رابطه 34نور خورشید به دست آورد )انرژی را از 

مثبتی بین سطح و اندازه برگ، میزان نفوذ نور و 

وجود دارد، درختان با سطح و اندازه برگ  عملکرد

تر، عملکرد باالتری نیز خواهند داشت، در واقع  بزرگ

تر و  گیری بیش شاخص سطح برگ باال، باعث بهره

شده و به تبع آن تولید ماده  بهتر از نور خورشید

 یابد.  خشک و سرعت رشد محصول نیز افزایش می

افزایش   واسطه افزایش سطح برگ به زیاد احتمالبه 

طول و عرض برگ ناشی از اثر عنصر روی بر تقسیم 

اکسین نسبت داده شود  سنتزسلولی از طریق افزایش 

( گزارش 2013امین و شهسوار )  صیاد (.67و  11)

نمودند که افزایش سطح برگ در زیتون در پاسخ به 

پاشی بور و روی به دلیل نقش این  کاربرد محلول

 (.55های برگ است ) عناصر در نمو سلول

پاشی روی و بور از سوی دیگر اثر مثبت محلول

بر افزایش سطح برگ درختان نیز پیش از این گزارش 

پاشی دنبال محلول(. سطح برگ باالتر به23)شده است 

اسیدآمینه  تولیدروی ممکن است به علت افزایش در 

تریپتوفان و هورمون اکسین باشد که هر دو از عوامل 

(. اثر 56باشند )اساسی در گسترش سطح برگ می

تواند با فعالیت مثبت بور بر افزایش سطح برگ نیز می

نین نقش آن در چی آن در گیاه و همساز و سوخت

(. 37و  22گسترش دیواره سلولی مرتبط شود )

 نقش است که در گیاهان بور شده مشخص چنین هم

 گزارش رابطه این در .(1دارد ) سلولی تقسیم در مهمی

ها سایتوکینین سنتز بور، کمبود شرایط در که است شده

  در سایتوکینین کم غلظت، یابدمی کاهشگیاه  در

سلولی و در  تقسیم از ممانعت سبب تواندمی گیاه

شود  گیاه در نتیجه کاهش رشد رویشی و زایشی

(50). 

عنوان زمان  مشاهده اولین گل بهخصوصیات گلدهی: 

گرم بر لیتر  میلی 200شروع گلدهی در تیمار 

گرم بر لیتر  میلی 500روی و کاربرد غلظت  سولفات

اسیدبوریک صورت گرفت. کاربرد اسیدبوریک و 

 روی، تعداد گل و طول دوره گلدهی در سولفات

داری افزایش  طور معنی فرنگی رقم اروماس را به توت

چنین نتایج این آزمایش نشان داد  (. هم3داد )جدول 

تواند سبب  پاشی منابع بور و روی می کاربرد محلول

(. در برخی تحقیقات 3افزایش قطر گل شود )جدول 

 پاشی روی سبب مشخص شده است که محلول

 بیان نمودهچنین  (. هم36گردد ) افزایش تعداد گل می

تواند در به تأخیر انداختن ریزش  است کاربرد بور می

عنوان یک  (. عناصر روی )به13ها مؤثر باشد ) گل

کوفاکتور( و بور در سنتز اکسین نقش دارند که با سنتز 

یابد  ها افزایش می کافی این هورمون اندازه سلول

دهنده تولید و  ن در مریستم گل(. این هورمو26)

ها را کنترل  گیری و تمایز گل رهاسازی شده و شکل

چنین اکسین منجر به تحریک نمو  نماید. هم می

 احتمالبه (. 11شود ) ها می های آوندی در آن بافت

افزایش تعداد گل و طول دوره گلدهی با این  زیاد

مرتبط بوده و در مجموع موجب افزایش  سازوکار

 فرنگی خواهد شد. عملکرد و بازارپسندی توت
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 .فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک روي و اسیدبوریک بر خصوصیات گلدهی توت اثر سولفات -3جدول 
Table 3. Effect of zinc sulfate and boric acid on flower characteristics of ‘Aromas’ strawberry in hydroponic culture. 

 تیمارها
Treatments زمان شروع گلدهی 

Flowering time 

(day) 

 طول دوره گلدهی

Flowering period 

(day) 

 تعداد گل
Number of flowers 

(N/plant) 

 قطر گل

Flower diameter 

(mm) روی سولفات 
Zinc sulfate (mg L

-1
) 

 اسیدبوریک

Boric acid (mg L
-1

) 

0 

0 87.18 
a
 90.66 

e
 13.29 

d
 18.31 

d
 

500 64.13 
e
 115.97 

a
 17.03 

a
 24.92 

ab
 

1000 84.92 
a
 94.19 

e
 13.22 

d
 19.34 

d
 

100 

0 68.12 
d
 110.18 

b
 16.06 

abc
 24.73 

ab
 

500 67.48 
de

 111.78 
b
 16.12 

abc
 24.78 

ab
 

1000 76.4 
b
 101.27 

d
 14.87 

c
 22.45 

c
 

200 

0 64.44 
e
 116.82 

a
 16.2 

ab
 25.02 

ab
 

500 66.26 
de

 117.17 
a
 17.19 

a
 25.11 

a
 

1000 71.82 
c
 105.83 

c
 14.93 

bc
 23.34 

bc
 

  دار، معنی اختالف حداقل آزمون اساس بر، (>05/0P) درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف )حروف( دارای هایمیانگین ستون، هر در

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با
In each column, the mean values that are followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.05)  
based on LSD test. 

 

روی انگور، نشان داده شده است که  در پژوهشی

شروع نمو جوانه همراه و همزمان با رشد رویشی و 

ها و  زایشی است. ایجاد یک رقابت شدید بین شاخه

های در حال رشد منجر به ایجاد یک رابطه  خوشه

(. به عنوان مثال، 6شود ) منفی بین رشد و عملکرد می

سه با طی دوره گلدهی تا تشکیل میوه، خوشه در مقای

نوك شاخه به صورت یک منبع گیرنده ضعیف عمل 

کرده و در نتیجه شرایط مطلوب برای رشد شاخه 

فراهم و منجر به تشکیل میوه ضعیف و با حداقل 

توان  گردد؛ بنابراین می کیفیت فیزیکی و شیمیایی می

روند اثرگذاری  زیاد احتمالبه بیان کرد که 

ه کاهش پاشی عناصر بور و روی مربوط ب محلول

تر ذخایر  غالبیت رشد رویشی شاخه و توزیع مناسب

ها  شود گل کربوهیدراتی در گیاه است، زیرا باعث می

کربوهیدراتی را  تری از مواد فتوسنتزی و سهم بیش

دریافت نموده و در پی آن افزایش تعداد، وزن، طول 

 (.60و حجم میوه رخ دهد )

داد  نتایج این مطالعه نشان: دهی خصوصیات میوه

زمان کاشت تا برداشت اولین میوه )زمان رسیدن( در 

گرم  میلی 200روی با غلظت  مصرف تلفیقی سولفات

گرم بر لیتر  میلی 500بر لیتر و اسیدبوریک با غلظت 

 122پاشی(،  روز و در تیمار شاهد )عدم محلول 102

ترین زمان رسیدن میوه را داشت و  روز بود که بیش

بوریک  گرم بر لیتر اسید میلی 1000پس از آن کاربرد 

ترین زمان رسیدن میوه را به خود اختصاص  طوالنی

 49/65دهی با  ترین طول دوره میوه (. کم4داد )جدول 

روز، به ترتیب مربوط به تیمارهای شاهد و  22/67و 

بوریک بود.  گرم بر لیتر اسید میلی 1000کاربرد 

روز(  32/91دهی ) ترین طول دوره میوه چنین بیش هم

روی  گرم بر لیتر سولفات میلی 200پس از کاربرد 

بوریک مشاهده  گرم بر لیتر اسید میلی 500همراه  به

 (. کاربرد کودهای حاوی بور و 4گردید )جدول 

در گیاه شد.   تعداد میوه داری روی، سبب افزایش معنی

به  500حال با افزایش غلظت اسیدبوریک از  با این
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یتر، تعداد میوه در گیاه به طور گرم بر ل میلی 1000

(. اثرات مثبت روی 4داری کاهش یافت )جدول  معنی

در افزایش تعداد میوه که ناشی از رشد اولیه نهنج در 

ها  اثر سنتز اکسین و در نهایت افزایش تعداد آکن

(. مشخص شده 37و  15است، به اثبات رسیده است )

در  1رازروی به عنوان بخشی از آنزیم کربونیک آنهید

های فتوسنتزی نقش دارد و از طریق  تمام بافت

افزایش سنتز و انتقال کربوهیدرات و مواد آسیمیالتی 

ریزش میوه را کاهش و تعداد میوه برداشت شده را 

( 2014کاظمی ) در آزمایش (.10دهد ) افزایش می

مشخص شد تیمار  پاجاروفرنگی رقم  روی توت

م بر لیتر طول گر میلی 150روی با غلظت  سولفات

دوره گلدهی، تعداد گل، تعداد میوه و وزن میوه را 

روی   که استفاده از سولفات  یافزایش داد به طور

ترین  منظور بیش گرم بر لیتر را به میلی 150میزان  به

(. نتایج 29ثر دانست )ؤفرنگی م عملکرد در توت

( نشان داد 2012بررسی عبدالهی و همکاران )

بوریک در تعداد  روی و اسید   سولفاتپاشی  محلول

آذین، تعداد میوه، وزن تر شاخه، وزن تر ریشه،  گل

داری  ثیر معنیأنسبت وزن تر شاخه به وزن تر ریشه ت

آذین و تعداد میوه  داشت و موجب افزایش تعداد گل

(. پژوهش حاضر با 2فرنگی رقم سلوا شد ) در توت

ها  شت، آن( مطابقت دا2015نتایج خان و همکاران )

روی و   م سولفاتأگزارش کردند که کاربرد تو

د نسبت به شاهد بهبوتعداد میوه را  بوریک اسید

های بازاری در  و موجب افزایش درصد میوه بخشید

 (.31نارنگی شد )

 
 1.رقم اروماس در کشت هیدروپونیکفرنگی  دهی توت روي و اسیدبوریک بر خصوصیات میوه اثر سولفات -4جدول 

Table 4. Effect of zinc sulfate and boric acid on fruitification characteristics of ‘Aromas’ strawberry in 

hydroponic culture. 

 تیمارها
Treatments 

زمان شروع 

 دهی میوه

Fruitification 

time 

(day) 

طول دوره 

 دهی میوه

Fruitification 

period 

(day) 

 تعداد میوه

Number  

of fruit 

(N/plant) 

 تشکیل میوه
Fruit set 

(%) 

های  میوه

 بازاری

Marketable 

fruits 

(%) 

 های غیربازاری  همیو

Non-marketable 

fruits 

(%) 

روی سولفات  

Zinc sulfate 

(mg L
-1

) 

 اسیدبوریک

Boric acid  

(mg L
-1

) 

0 

0 122.02 
a
 65.49 

f
 10.15 

c
 76.37 

e
 61.62 

f
 38.38 

a
 

500 105.08 
e
 81.88 

c
 14.31 

a
 84.07 

c
 87.04 

ab
 12.96 

e
 

1000 120.48 
ab

 67.22 
f
 10.43 

c
 78.28 

e
 62.73 

f
 37.27 

ab
 

100 

0 113.27 
cd

 84.12 
bc

 14.41 
a
 89.78 

b
 81.26 

c
 18.74 

d
 

500 111.63 
d
 83.09 

bc
 14.33 

a
 88.95 

b
 84.27 

bc
 15.73 

de
 

1000 117.15 
bc

 72.26 
e
 12.11 

b
 81.49 

d
 66.09 

e
 33.91 

bc
 

200 

0 106.21 
e
 85.93 

b
 14.62 

a
 90.24 

ab
 84.3 

abc
 15.67 

de
 

500 102.86 
e
 91.32 

a
 15.87 

a
 92.37 

a
 87.45 

a
 12.55 

e
 

1000 116.17 
c
 75.99 

d
 12.33 

b
 82.65 

cd
 69.48 

d 30.52 
c
 

  دار، معنی اختالف حداقل آزمون اساس بر، (>05/0P) درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف )حروف( دارای هایمیانگین ستون، هر در

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با
In each column, the mean values that are followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.05)  
based on LSD test. 

                                                
1- Carbonic anhydrase 
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روی به  گرم بر لیتر سولفات میلی 200با کاربرد 

بوریک،  گرم بر لیتر اسید میلی 500تنهایی یا همراه با 

های بازاری  باالترین درصد تشکیل میوه و درصد میوه

گرم بر لیتر  میلی 1000حاصل گردید. مصرف 

پاشی  مار شاهد )عدم محلولبوریک همانند تی اسید

کودهای حاوی بور و روی(، منجر به افزایش درصد 

 زیاد احتمالبه (. 4های غیربازاری شد )جدول  میوه

فرنگی  له اصلی در کاهش تشکیل میوه در توتأمس

مربوط به لقاح و باروری ناموفق و مسائل مربوط به طول 

دانه  زنی افشانی مؤثر، جوانه عمر تخمک، طول دوره گرده

طور کلی مطالعات  و رشد لوله گرده باشد. به  گرده

پاشی با عناصر  زیادی در خصوص اثرات محلول

مصرف در افزایش تشکیل  ویژه عناصر کم غذایی به

ام شده است. نتایج این میوه در درختان میوه انج

انجام شده در خصوص کاربرد  های پژوهشپژوهش با 

و روی( در افزایش مصرف )بور  پاشی عناصر کم محلول

( و خرما 30(، گردو )5و بهبود تشکیل میوه در انگور )

پاشی برگی بور و روی بر  ( مشابه بود. تأثیر محلول32)

توان این گونه بیان داشت که  افزایش تشکیل میوه را می

عنصر بور از طریق تقسیم سلولی و سنتز اسیدهای 

میوه اثر نوکلئیک و پروتئین در حین نمو میوه بر تشکیل 

چنین عنصر بور طول عمر تخمک را  (. هم59بگذارد )

زنی دانه گرده و  افزایش داده و قوه نامیه و درصد جوانه

 (.30برد ) رشد لوله گرده را نیز باال می

( در مطالعه خود با 2001عبادی و همکاران )

پاشی عنصر بور در انگور گزارش کردند که  محلول

زنی دانه گرده  داری بر جوانه معنیپاشی، تأثیر  محلول

در سطح کالله، رشد لوله گرده در خامه و در قسمت 

های نفوذ یافته توسط  تحتانی تخمدان و حتی تخمک

(. 14ها گردید ) لوله گرده داشت و موجب بهبود آن

( گزارش کردند که 2000نیومورا و همکاران )

زنی دانه گرده و تشکیل میوه در  ترین جوانه بیش

گرم در لیتر در  میلی 490پاشی بور با غلظت  حلولم

در  1994گرم در لیتر در سال  میلی 735و  1993سال 

(. عنصر بور از طریق 48دست آمد ) بادام رقم بیوت به

تشکیل کمپلکس با مواد آلی مانند قندها باعث تشکیل 

و غیرفعال نمودن کالوز دیواره سلولی لوله گرده 

بور باعث تأخیر در چنین  (. هم37شود ) می

شود؛  ها طی رشد لوله گرده می اکسیداسیون فنول

بنابراین بور باعث حفاظت غشای گرده از 

ها شده  های آزاد حاصل از اکسیداسیون فنول رادیکال

 (.17کند ) و از توقف رشد لوله گرده جلوگیری می

 بندی است که کاربرد بور، درصد میوهده ش گزارش

ها افزایش  انداختن ریزش گلرا از طریق به تأخیر 

رسد، تعداد گل  (. بنابراین به نظر می13دهد ) می

علت در دسترس بودن سطح کافی  تر در خوشه به بیش

بندی مؤثر باشد  تواند بر درصد میوه کربوهیدرات می

 250(. در پژوهشی گزارش شده است که کاربرد 61)

ر بندی را د بوریک، درصد میوه ام اسید پی پی 500یا 

عوامل داخلی  (.25افزایش داد ) 1زیتون رقم پیکوال

های رشد( و  کننده افشانی، لقاح و تنظیم گرده مانند)

خارجی مانند سطح برگ و اندازه برگ، قدرت رشد، 

رطوبت خاك، نور و مواد غذایی از عواملی هستند که 

(. کوئین 9ها مؤثر هستند ) طور مستقیم بر رشد میوه به

اعالم کرد در پرتقال کاربرد  هایی پژوهش( طی 1996)

روی سبب افزایش طول لوله گرده و رشد آن شده در 

نتیجه باروری، تشکیل میوه و میزان محصول را 

چنین وی بیان کرد در مرکبات  دهد. هم افزایش می

پاشی،  صورت محلول ترکیب بور و روی با هم به

(. نتایج 51است )  میزان تشکیل میوه را افزایش داده

( در میوه 2013محمدخانی و همکاران ) های پژوهش

پاشی بهاره بور و روی  داد که محلول سیب نشان 

تواند اثر مثبتی در افزایش میزان غلظت بور و روی  می

(. 40در گل و افزایش تشکیل میوه داشته باشد )

چنین مشخص شده سطح پایین بور و روی، میزان  هم

ت بازارپسندی را در تشکیل میوه و نمو میوه و در نهای

(. نتایج این پژوهش با نتایج 32دهد ) خرما کاهش می

                                                
1- Picual 
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پاشی  ( که اثر محلول2012ااُله و همکاران ) پژوهش

برگی بور را بر میوه نارنگی بررسی کردند همسو 

های  ها نشان دادند که مصرف غلظت باشد، آن می

دار تعداد و درصد  مختلف بور موجب افزایش معنی

(. این نتایج با نتایج 62زارپسند گردید )های با میوه

ها  ( مطابقت داشت آن2013رزاق و همکاران )

روی در  گزارش کردند که سطوح مختلف سولفات 

های غیربازاری نسبت  نارنگی باعث کاهش درصد میوه

 (.53به تیمار شاهد شدند )

نتایج این پژوهش نشان داد نسبت طول عملکرد میوه: 

فرم میوه(، حجم میوه و وزن به قطر میوه )شاخص 

پاشی  تأثیر محلول داری تحت طور معنی خشک میوه به

 های گیرد )جدول روی و اسیدبوریک قرار می سولفات

تواند به علت حضور  (. افزایش طول میوه می6و  5

نشان داده است وقتی بور به  ها پژوهشبور باشد. 

ی اندازه کافی وجود نداشته باشد، فرآیند تقسیم سلول

شود. این  دچار اختالل شده و به طور کامل انجام نمی

تقسیم نامنظم و ناقص سلولی و  دهنده امر نشان

دنبال آن توسعه ضعیف برگی است که با کاهش  به

میزان فتوسنتز، میزان کربوهیدرات را در گیاه کاهش 

دهد که این موضوع خود اثرات منفی بر صفات  می

یج پژوهش حاضر (. نتا19گذارد ) کمی محصول می

( مبنی بر اثر مثبت 2007با نتایج محمد و سینگ )

پاشی بور و روی بر افزایش طول میوه  محلول

 (.44فرنگی مطابقت دارد ) گوجه
های متابولیکی در گیاهان عناصر بور و روی فعالیت

ها و متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، سنتز پروتئین مانند

 احتمالبه  کنند. کنترل میها را متابولیسم کربوهیدرات

پاشی عناصر بور و روی به دالیل فوق محلول زیاد

موجب افزایش وزن، حجم و طول میوه شده است. 

عناصر روی )به عنوان یک کوفاکتور( و بور در سنتز 

اکسین نقش دارند که با سنتز کافی این هورمون اندازه 

(. هرچند درصد ماده 26یابد ) ها افزایش میسلول

گرم بر لیتر  میلی 500میوه پس از کاربرد  خشک

 حال داری افزایش یافت، با این ر معنیطو بوریک به اسید

روی قرار   پاشی سولفات تأثیر محلول این صفت تحت

(. اثر بور بر افزایش ماده خشک 6نگرفت )جدول 

میوه به علت نقش آن در تسهیل انتقال قندها و 

فیزیولوژیکی های  چنین دخالت آن در واکنش هم

 (.66مرتبط با فتوسنتز گیاه است )

 

 .فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک هاي توت برخی ویژگی روي و اسیدبوریک بر اثر سولفات -5جدول 

Table 5. Effect of zinc sulfate and boric acid on some features of ‘Aromas’ strawberry in hydroponic culture.  

 تیمارها
Treatments ( نسبت طول به قطر میوهL/D) 

Length/fruit diameter ratio 

 وزن خشک میوه

Fruit dry weight 

(g) 

 عملکرد
Fruit yield 

(g/plant) 
 روی سولفات

Zinc sulfate (mg L
-1

) 

 اسیدبوریک

Boric acid (mg L
-1

) 

0 

0 0.76 
e
 0.93 

d
 92.31 

e
 

500 1.36 
ab

 1.72 
ab

 188.18 
c
 

1000 0.8 
e
 0.95 

d
 94.09 

e
 

100 

0 1.21 
c
 1.59 

b
 188.98 

c
 

500 1.28 
bc

 1.63 
ab

 188.6 
c
 

1000 0.94 
d
 1.13 

c
 111.7 

d
 

200 

0 1.25 
c
 1.67 

ab
 191.47 

b
 

500 1.45 
a
 1.77 

a
 210.4 

a
 

1000 0.96 
d
 1.16 

c
 114.26 

d
 

  دار، معنی اختالف حداقل آزمون اساس بر، (>05/0P) درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف )حروف( دارای هایمیانگین ستون، هر در
 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با

In each column, the mean values that are followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.05)  
based on LSD test. 



 1400، 4، شماره 28 هاي تولید گیاهی، دوره نشريه پژوهش
 

58 

 .فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک هاي توت برخی ویژگی روي و اسیدبوریک بر اثر سولفات -6جدول 

Table 6. Effect of zinc sulfate and boric acid on fruit volume and fruit dry matter of ‘Aromas’ strawberry in 

hydroponic culture. 

 تیمارها
Treatments 

 حجم میوه
Fruit volume (cm

3
) 

 ماده خشک میوه

Fruit dry matter (%) 

 روی سولفات

Zinc sulfate (mg L
-1

) 

0 14.92 
b
 – 

100 17.89 
a
 – 

200 18.66 
a
 – 

 اسیدبوریک

Boric acid (mg L
-1

) 

0 16.96 
b
 11.42 

b
 

500 19.8 
a
 13.06 

a
 

1000 14.7 
b
 10.19 

b
 

  دار، معنی اختالف حداقل آزمون اساس بر، (>05/0P) درصد پنج احتمال سطح در مشترك، حرف )حروف( دارای هایمیانگین ستون، هر در

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با
In each column, the mean values that are followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.05)  
based on LSD test. 

 

پاشی  طور که اشاره شد سطوح محلول همان

فرنگی رقم  روی و اسیدبوریک وزن میوه توت سولفات

نشان  ها پژوهشاروماس را افزایش داد. نتایج برخی 

داده است که روی از طریق ساخت اسیدآمینه 

غیرمستقیم در طور  تریپتوفان و مواد آسیمیالتی به

چنین  های گیاه نقش دارد. روی هم افزایش وزن اندام

دست آوردن اندازه مناسب میوه مورد نیاز   جهت به

 ساختکه با کمبود روی و کاهش  طوری است، به

اسیدآمینه تریپتوفان، کاهش چشمگیری در اندازه 

شود. این امر ناشی از اختالل در  ها مشاهده می میوه

اکسین است که با نتایج پژوهش حاضر  سازو سوخت

( طی 2002(. سینگ و یوشا )10مطابقت دارد )

آزمایشی بر روی انگور به این نتیجه رسیدند که 

پاشی بور به دلیل  افزایش وزن تک حبه در اثر محلول

ها و نقش این ماده در تنظیم متابولیسم کربوهیدرات

با نتایج (. نتایج این پژوهش 60ها است ) جایی آن جابه

پاشی  ( که اثر محلول2012ااُله و همکاران ) پژوهش

برگی بور بر میوه نارنگی بررسی کردند همسو 

های  ها نشان دادند که مصرف غلظت باشد، آن می

توجهی وزن و حجم میوه را  مختلف بور به طور قابل

دست آمده با محسنی و  نتایج به(. 62افزایش داد )

ی گزارش کردند هشپژو( که طی 2012همکاران )

تناسب طول به قطر و  کاربرد روی و بور موجب

شود و در اثر کمبود بور  بدشکلی در ذرت می کاهش

  ها بر روی بالل ها نیز به هم و روی نظم و ترتیب دانه

دهند، مطابقت  خورده و حالت بدشکلی به بالل می

 (.41) داشت
کلی بهترین تیمار جهت دسترسی به طور به

فرنگی رقم اروماس در  عملکرد میوه توتباالترین 

گرم( در تیمار  4/210شرایط هیدروپونیک )با میانگین 

گرم بر لیتر  میلی 200مربوط به مصرف تلفیقی 

بوریک  گرم بر لیتر اسید میلی 500روی و  سولفات

که رشد و  (. با توجه به این5حاصل گردید )جدول 

واد سترس بودن آب و معملکرد نهایی بستگی به د

که بور در جذب آب و  جایی و از آنغذایی دارد 

کند، کمبود آن  ها کمک می متابولیسم کربوهیدرات

باعث عقیم شدن، کوچک شدن اندازه میوه و کاهش 

(. بور از طریق مشارکت 58و  22، 12شود ) عملکرد می

اسیدهای  تولیددر تشکیل پکتین دیواره سلولی، 

ها از طریق  ربوهیدراتک نوکلئیک، تقسیم سلولی، انتقال

بور و نیز جلوگیری از فعالیت  –تشکیل کمپلکس قند 

ایندول استیک اسید اکسیداز و در نتیجه بقاء میزان 
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اکسین در گیاه و افزایش تولید سیتوکنین، میزان ریزش 

(. 37دهد ) را کاهش داده و تشکیل میوه را افزایش می

چنین گزارش شده است که کمبود روی سبب  هم

هش فتوسنتز و اندازه میوه شده و به دنبال آن کا

(. 43یابد ) داری کاهش می طور معنی عملکرد نهایی به

( گزارش کردند 2014کیش ) رفیعی و پاك

فرنگی رقم کاماروسا با  پاشی گیاهان توت محلول

توجهی بر عملکرد، وزن میوه،  بوریک اثر قابل اسید

ژوهشی طی پ. (52کلروفیل و سطح برگ داشته است )

فرنگی  های توت پاشی بوته بیان شده است که محلول

توجهی بر وزن  بوریک اثر قابل  رقم کوئین الیزا با اسید

های بدشکل و  تک میوه، عملکرد کل بوته، درصد میوه

 تواند اثر بور پسند داشته است، که دلیل آن می بازار

گرده و   گرده و تحریک رشد لوله زنی دانه  روی جوانه

(. 58و  46ها باشد ) تر برچه در نتیجه تلقیح بیش

گزارش شده است که تشکیل میوه، عملکرد کل و 

فرنگی رقم کاماروسا تیمار  های کیفی گیاه توت ویژگی

تر از  روی بیش های مختلف سولفات  شده با غلظت

برگی  کاربرد تغذیه  شاهد بود و نتایج نشان داد

روی در مرحله قبل از گلدهی موجب  سولفات 

دست  نتایج به (.36شود ) افزایش کیفیت و عملکرد می

قبلی از نظر  های پژوهشآمده در این پژوهش با نتایج 

پاسخ به کاربرد برگی عناصر بور و روی بر افزایش 

 (.60و  45، 28عملکرد میوه در انگور مشابهت دارد )

 همبستگی نتایجشده:  گیري بین صفات اندازه یهمبستگ

، تعداد (85/0)قطر طوقه و کلروفیل کل نشان داد بین 

(، درصد میوه بازاری 82/0(، تعداد میوه )82/0گل )

همبستگی مثبت و ( 89/0میوه ) عملکرد ( و87/0)

رفت بین  که انتظار می طور همان دار برقرار است. معنی

( رابطه خطی و 85/0تعداد گل و عملکرد میوه )

چنین با  هم(. 7داری مشاهده گردید )جدول  معنی

های بازاری نیز  افزایش محتوای کلروفیل، درصد میوه

این  (.7)جدول داری افزایش یافت  طور معنی به

ها از  و انتقال کربوهیدرات تولید موضوع با توجه به

بور و جلوگیری از  –طریق تشکیل کمپلکس قند 

فعالیت ایندول استیک اسید اکسیداز و در نتیجه بقاء 

میزان اکسین در گیاه و افزایش تولید سیتوکینین، 

 افزایش تشکیل میوه دور از انتظار نخواهد بود.

 
 .ري شدهگی همبستگی بین صفات اندازه -7جدول 

Table 7. Correlation between the measured parameters. 

 
 قطر طوقه

Crown diameter 

 کلروفیل کل

Total chlorophyll 

 تعداد گل

Flower number 

 تعداد میوه

Fruit number 

 های بازاری میوه
Marketable fruits 

 عملکرد

Yield 

 قطر طوقه
Crown diameter 

1      

 کلروفیل کل
Total chlorophyll 

0.85** 1     

 تعداد گل
Flower number 

0.82** 0.82** 1    

 تعداد میوه
Fruit number 

0.82** 0.83** 0.77** 1   

 های بازاری میوه
Marketable fruits 

0.87** 0.91** 0.85** 0.87** 1  

 عملکرد
Yield 

0.89** 0.94** 0.85** 0.9** 0.97** 1 

ns ،*  داری در سطوح احتمال پنج و یک درصد. داری و معنی معنی دهنده غیر به ترتیب نشان **و 
ns

, * and ** Indicate non-significance and significance at 5 and 1% probability levels, respectively.  
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 گیري کلی نتیجه

تر استفاده سریعپاشی عناصر معدنی امکان محلول

از مواد معدنی و اصالح وضعیت مواد معدنی گیاه در 

تری در قیاس با کاربرد خاکی را مدت زمان کوتاه

پاشی برگی دارای محلولطورکلی کند. بهفراهم می

مقادیر کاربرد کم، پاسخ سریع به  مانندهایی مزیت

کار برده شده و توزیع یکنواخت مواد مواد غذایی به

گرم بر  میلی 200ست. نتایج نشان داد کاربرد معدنی ا

گرم  میلی 500روی به تنهایی یا به همراه  لیتر سولفات

داری باعث افزایش  طور معنی بر لیتر اسیدبوریک، به

مصرف کودهای حاوی بور  عملکرد اندام هوایی شد.

و روی، میزان و شاخص کلروفیل برگ، سطح برگ، 

دهی را  دهی و میوهتعداد گل و میوه و طول دوره گل

داری افزایش داد؛  طور معنی در مقایسه با شاهد به

بنابراین استفاده از عناصر ریزمغذی روی و بور 

فرنگی  تواند در بهبود صفات کمی و کیفی توت می

طورکلی بهترین  رقم اروماس اثرگذار واقع شود. به

دهی  تیمار جهت دسترسی به حداکثر دوره میوه

گرم( میوه  4/210الترین عملکرد )روز( و با 32/91)

فرنگی رقم اروماس در شرایط هیدروپونیک در  توت

گرم بر لیتر  میلی 200تیمار مربوط به مصرف تلفیقی 

بوریک  گرم بر لیتر اسید میلی 500روی و  سولفات

بنابراین کاربرد این عناصر به صورت  حاصل گردید.

تواند قدم مؤثری در جهت کاهش  پاشی می محلول

ذخیره کودهای شیمیایی در خاك و خطرات 

توان  ها باشد. با این روش تغذیه، می محیطی آن زیست

تری در  تر و در زمان کم عناصر را به صورت مطلوب

اختیار گیاه قرارداد تا عناصر غذایی به صورت مستقیم 

 مورد استفاده گیاه قرار گیرند.
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