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Introduction
Grape (Vitis vinifera L.) is one of the most important economic plants in the world including Iran. One of the
most basic effective factors of the growth of fruit trees is knowing their nutrition. Micronutrients are as
important as Macronutrients for better growth, yield and quantity in plants. Garden plants suffer from severe zinc
deficiency, followed by boron, manganese, iron and molybdenum. Foliar application of fertilizers is a useful tool
to increase the nutritional effects of fertilizers or eliminate nutrient deficiencies during the growing season. The
aim of this research was to study the nutritional effects of consumption of different compounds of micronutrient
fertilizers of zinc chelate, iron and manganese as foliar consumption on the morpho-physiological traits of grape
plant.

Materials and Methods
Field experiments were carried out to evaluate the effects of micronutrients alone and in combination on
growth and fruit yield in grape grown at Iran, Zanjan province during 2016-2018. Physical and chemical
properties of the soil were evaluated before the experiment. During the two years of the research, no organic or
chemical fertilizers were used except for the combination of fertilizer treatments of the relevant design .
Treatments consist of foliar consumption of micronutrients fertilizers included two levels of EDDHA-Zn (0.1
and 0.3 %), EDDHA-Fe (0.1 and 0.2 %), and EDDHA-Mn fertilizers (0.1 and 0.2 %) and control levels (0 %) for
them. This experiment was implemented in a factorial format based on a randomized complete block design with
three replications and repeated for two consecutive years. The measured traits consist of Length of the First
inflorescence (X1), Number of Inflorescences per Branch (X2), Number of clusters per branch (X3), Number of
Clusters per Plant (X4), Weight of a Cluster (X5), Cluster Size (X6), Berry Size (X7), Number of Berries per
Cluster (X8), Weight of single berry, X10: Leaf Area Surface. Leaf Dry Matter (X11), TSS (X12), Fruit Juice
Sugar (X13), Fruit Juice Acidity (X14), Fruit Dry Matter (X15), Fruit Firmness (X16), Yield per Plant (X17),
Yield per Hectare (X18). The experiment was performed in factorial format with three factors, each at three
levels, based on a randomized complete block design with three replications in three locations (g; G) and in each
location for two consecutive years (Y). The analysis of each garden was analyzed in the form of factorial
experiment design and the effect of location factor was analyzed in the form of factorial-split (time) composite
analysis in place. In the statistical model used, time and place factor considered as random and treatment was
fixed.
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Results and Discussion
Evaluation of morpho-physiological traits showed that the use of these fertilizers individually or in
combination has significant positive effects on all measured traits (18 traits) at different stages of development.
The simple effect of the factor of the years was significant only on some of the measured traits and the two and
three-way interactions between this factor with the levels of treatment in the majority of traits were not
significant; which indicates the probability that the factor of the years has no effect on the measured traits. Based
on the results, the treatment combination of Fe 0.2 + Zn 0.3 + Mn 0.2 % EDTA was superior to other
combinations, and traits of the number of inflorescence and number of clusters per branch and number of
clusters per plant showed the best response than other measured traits. Spraing of micronutrients, especially iron,
zinc and manganese, has favorable effects on yield indices, better fruit set and fruit production per unit area,
which affects photosynthetic activities and important metabolic pathways in plants, leading to produce higher
amounts of primary metabolites such as higher sugar production in fruit, increase in soluble solids, also increase
in growth indices such as leaf area, more yield-related traits such as number of inflorescences and number of
bunchess per branch and per plant, number and the dimensions of the berries are in clusters. On the other hand,
these compounds help to absorb the main nutrients and play an active role in initiating metabolic processes such
as cell wall development, respiration, photosynthesis, chlorophyll formation, enzymatic activities, production of
growth regulators, and nitrogen fixation and reduction. Accordingly, these compounds were able to show better
performance compared to the control level by accelerating the absorption of other nutrients, strengthening
biochemical pathways and growth indices.

Conclusion
According to these results, the application of three fertilizers of zinc, iron and manganese EDTA
individually or in combinations of two or three of them, especially at high concentrations simultaneously, is
superior in comparison. Treatments composition of 0.3% zinc + 0.2% iron + 0.2% manganese EDTA and then
0.3% zinc + 0.2% iron + 0.1% manganese EDTA has more significant and positive on measured traits and
therefore as fertilizer compositions are recommended in vineyards in the form of leaves.
Keywords: Acidity, Inflorescence, Micronutrient, Morpho-physiological
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چکیده
بهمنظور ارزیابی اثرات تغذیهای کودهای ریزمغذی بهصورت منفررد در ترکبرب براهر برر ر ی رشر ملکرررد ابران ار،رور در ا رتان زرجران
شهر تانهای ابهر خرم رن در ه باغ (مران) تحت کشت ار،ور رقر ’بب اره فب ‘ طی د ال متوالی ( )4961-69تحقبقی ارجام پرذیرتت تبلارهرا
شامل د طح از کودهای کالت ر ی (  0/9 0/4درص ) آهن ( 0/2 0/4درص ) من،نز ( 0/2 0/4درص ) طوح شاه بود ایرن پره هب بره
صورت آزمایب تاکتوریل بر پایهی طرح بکوک های کامل تصادتی در ه تررار اجرا در د ال متوالی تررار ش برر ی صفات مورترو-تبزیولوژیر
رشان داد که مصرف این کودها بهصورت ارفرادی یا ترکببری دارای اثررات متبرت م نریداری (اترزایب  492 -1/1درصر ) بررر ی تلرامی صرفات
ار ازنابری ش ن ( 41صفت) در مراحل مختکف رش رلو بود اثر ادن مران برای صفاتی مارن ملکررد هر بوته شراخ تولبر محصرول در هرترار
م نیدار در ایر صفات غبر م نیدار بود در مواردی که این مامل م نیدار باش رشان دهن نی اثر مستقبر این مامل بر ر ی آن صرفات ا رت اثرر
ادن مامل ال برای هله صفات بجز درص قن آب مبون اثرات متقابل چن جاربهی آن با طوح تبلاری در اکتریت صفات م نیدار ربود؛ که رشران
دهن نی احتلال م م تأثبراذاری ال ر ی بببتر صفات در رلورههای تحت تبلار میباش در مجلوع در مبان ترکببات تبلراری کررتررین اترزایب
رسبت به شاه ( 1/1درص ) در طح تبلاری کود من،نز  0/4درص در ببن صفات ار ازنابری ش ن در صفت ا ب یته آب مبون ( 20/21درص ) ببب-
ترین اتزایب رسبت به شاه ( 492درص ) در ترکبب تبلاری ر ی  +0/9آهن  +0/2من،نز  0/2درص ربز صفات ت اد ال آذین ت اد خوشه در هرر
شاخه ( 429/21درص ) پس از آنها ت اد خوشه در هر بوته ( 401/46درص ) مشاه ن اردی از اینر این صفات رسبت به ایر صفات ارر ازنابرری
ترکبب تبلاری ر ی  + 0/9آهن  + 0/2من،نز  0/2درص که رسبت به ایر ترکببرات بره یرهن
ش ن پا خ بهتری رشان دادر بهمنوان صفات شاخ
شاه برتری داشت بهمنوان ترکبب کودی منا ب پبشنهاد میشور
واژههای کلیدی :ا ب یته ریزمغذی الآذین مورتو-تبزیولوژی

مقدمه

1

ار،ور (  )Vitis vinifera Lیری از اباهان مهرر اقتصرادی دربرا
 -4دارشجوی دکتری په هشر ن ار،ور کشلب دارش،ان مالیر
)Email:mohebbi.hajali@gmail.com
(* -رویسن ن مسئول:
 2و  -5استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 -9دارشبار بخب تحقبقات خاک آب مرکز تحقبقات آموزش کشا رزی منابع
طبب ی ا تان زرجان
 -1ا تادیار ار ن مکوم خاک دارشر ن کشا رزی دارش،ان مالیر
DOI: 10.22067/JHS.2021.71776.1078

( )Zörb et al., 2014هلچنربن کشرور ایرران مریباشر (
 ); Khosh Khoi et al., 1985Marandi, 2007کشرت آن بره
 0100ال قبل از مبالد مسبح در رواحی شلالی ایران براز مریارردد
( )Kannan, 2010از ا ا یترین موامل مؤثر بر رش درختران مبرون
شناخت تغذیه آنها رت ( )Babalar and Pirmoradian, 2000در
مبان مناصر غذایی مناصری که در مقباس کلتری مورد ا تفادن قرار
میابرر «ریز یا خُرد مغذی »2رامب ن میشرور ریزمغرذیهرا جهرت
د تیابی به رش بهتر ملکررد کلبرت منا رب در اباهران دارای
Jalili

2- Micro- or Minor nutrient
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درجه اهلبت برابر با درشرت مغرذی4هرا (مناصرر پرمصررف) هسرتن
( )Shah et al., 2016ت البتهای کاتالبری ریزمغذیهرا بره یرهن در
غکظتهای باال میتوار منجر به بهبود ملکررد مبون ارردد ( Anees
 )et al., 2011مصرف مق ار کاتی از ریزمغذیها منجر بره ملکرررد
باالتر به بب اتزایب در رش اکر هی بهترر شررلابرری مقر ار
ببشتری از مبون میاردد ( )Mullins et al., 1992امرر زن مصررف
این مناصر به بب ودمن ی آنها در تغذیهی حلرایتی اطلبنران از
برداشت محصولی بهتر بازاشت ررمایه جای،ران خاصری در مبران
پر رش دهن اان مبون را کسرب رلرودن ا رت ( Papadakis et al.,
 )2007منصر ر ی یری از مناصر ریزمغذی بودن که مورد رباز بررای
رش طبب ی ترتبر مادی اباهان زرامی ا ت بهطور مشابه با ر ی
من،نز ی منصر تکرزی رن،بن ریزمغرذی برودن کره در تتو رنتز
ملکررد غشاء رقب داشته بهمنوان ی ت ال کنن ن 2بررای ت ر ادی
از آرزیرها در کول میباش ( )Wiedenhoeft, 2006توایر متبرت
آهن ر ی بر ر ی اباهان ملرن ا ت بهمکت اثرات آنها بهمنروان
ی ترکبب تکزی بر ر ی آرزیرها رقب تنظبلی در روخت راز
اباهی باش ()Abd E-Hady, 2007
اباهان باغی از کلبود ش ی ر ی بهدربال آن بور من،نز آهرن
مولبب ن ررج میبرر تش ی ملکباتهای زرامی م م ت ادل در بره-
کارابری کودهایی هلچون ربترر ژن تسرفر پتا ربر تخکبره مرواد
غذایی م م جای،ذاری مج د دلبل ملر ن کلبرود ریزمغرذیها رت
( )Shah et al., 2016کلبود مواد غذایی ریز درشرت مغرذیهرا از
موامل مح د کنن نی تولبر ار،رور در موکراری9هرای را رر دربرا
مرریباشررن ( )Kaya and Higgs, 2002احتباجررات مربررو برره
ریزمغذیها از طریق خاک یا کودهای شبلبایی یا ایر منابع تأمبن
میاردد ( )Shah et al., 2016ملوماً مواد مغذی میتوار به شررل
کودی بهطور مستقبر برر ی خاک (بره شررل حرل شر ن در آب) یرا
ا پری بررر ی برر هرا برهکرار ر رر ( El-Seginy Amal et al.,
 )2003ا تفادن برای از کودهرا از دهره  4600آغراز اردیر ن ا رت
بهکارابری برای کودها بهمنظور رتع کلبودهرای مناصرر غرذایی در
پر رش ار،ور ر به اتزایب ا ت ( )Hasani et al., 2012ایرن ر ش
ابزاری ودمن جهت اتزایب اثرات تغذیهای کودهرا یرا رترع کلبرود
مناصر غذایی در طی تصل رش میباش ؛ هلچنبن ر،رارری پبرامرون
کلبود یا تتببت مواد غذایی در مقایسه با بهکارابری کود در خاک را
رر ارد ( )Papadakis et al., 200از طرتری برهکرارابری برخری از
ریزمغذیها مارن من،نز بهصورت خاک مصررف مشررلزا رت؛ زیررا
کارآیی آن بست،ی به بسباری از تاکتورهای خاک مارن ا ب یته دارد
1- Macronutrient
2- Activator
3- Viticulture

کاربرد برای آنها بهصورت یوری یا کالته ش ن از کلبود ایرن مناصرر
در ابان جکوابری میکن ( )McGovern, 2003با این ر ش جرذب
درشت مغذیها در باتتها ار امهرا اترزایب کبفبرت مبرون بهبرود
مییاب ( )Anees et al., 2011از جلکه په هبهایی در کشور ارجام
ش ن میتوان به په هب طاهری مهرابی ( Taheri and Mehrabi,
 )2016اشارن رلود که با ا تفادن از ر ش محکولپاشری بره د طریرق
تر ت (جای،زینی مبون) محکول پاشی با مناصر ریز مغرذی جهرت
جکوابری از کلبودها اتزایب ملکررد کلی کبفی مبرون در ار،رور
رشان دادر که مبزان تتو نتز ابان ار،رور اترزایب یاتتره هلچنربن
موجب بهبود اک هی تشربل مبون ببشتر با کبفبت منا رب ر رب ن
یرنواخت مبونها اتزایب ملر اربارمراری مبرون در پرس از برداشرت
اردی برر یها رشان دادن که مصرف کودهای آهرن ر ی من،نرز
دارای اثرات متبت م نریداری برر ر ی صرفات مورترو-تبزیولوژیر
اباهان مختکف از جلکه ار،ور بودن ا ت (; El-Gazzar et al., 1979
Saini et al., 2005; WAAZ, 2011; Wosteoves and
;Kamas, 2009; Suman et al., 2017; Saini et al., 2019
Obaid et al., 2013; Kumar et al., 2015; Datir et al.,
 )2012باکا هلراران ( )Baka et al., 2010رشان دادن که ا پری

ر ی به صورت بر مصرف برر ی ار،ور منجر به اتزایب در ملکررد
یتامبن  Cش دیرسبت هلراران ( )Diksit et al., 1987اشارن
رلودر که ا پری ریز مغذیهایی بر ر ی مرکبات دچرار کلبرود ر ی
منجر به اتزایب در درص مصارن مواد جام محکول یترامبن ری
مریارردد کو ری حسربنی ترحری ( Kavousi and Hosseini
 )Farahi, 2008ح س زدر که ا پری ر ی بهصورت بر مصررف
برر ی شرل ظاهری ملکرررد ار،رور هلچنربن مقر ار مرواد جامر
محکول آن دارای اثری م نیدار میباش در اقرع اطالمرات پبرامرون
شرایط تغذیهای باغات ار،ور از ایرن جهرت حرااز اهلبرت ا رت کره
بهمنوان راهنلایی برای پبشنهادات کودی جهت تولب اقتصادی ار،ور
ارزیابی ملکررد تاکستانها مورد ا تفادن قررار مریابررد ( Bhat et
)al., 2017؛ زیرا م یریت مرواد غرذایی دارای برزر تررین رهر در
هزینه اثر برر ی ملکررد بالقون کبفبت اباهان زارمی به یهن ار،ور
ا ت ()Chaudhari et al., 2012؛ بهطوریکه کوددهی ترا بربب از
 90درص از هزینهها در بستر کشت ار،ور را در برر مریابررد؛ کره
میبایست پبو ته جهت اتزایب در کارآیی کودها در مقابل کراهب
هزینررههررا تحقبررق برر رری صررورت پررذیرد ( Christensen and
 )Kearney, 2000ه ف از ایرن پره هب مطال ره اثررات تغذیرهای
مصرف ترکببات مختکف کودهای ریزمغذی کالت ر ی آهن من،نز
بهصورت بر مصرف بر ی صفات مورتو-تبزیولوژی ابان ار،ور بود

مواد و روشها
محل اجرای پژووه ::پره هب حاررر در تاکسرتان هرای برا
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زمستانهای رد پر برف تابستانهای م تر ل مریباشر مبرزان
بارش مبار،بن االره آنها بهطور متو ط  210مبکیمترر مبرار،بن
درجه حرارت االره  44/9درجه ارتیاراد ازارش ش ن ا ت

بوتههای ار،ور ی د ت هر رن از رقرر ’بب ارره رفب ‘ اقرع در
شهر تانهای ابهر خرم رن از توابرع ا رتان زرجران (موق برت ایرن
باغات در ج ل  4ارااه اردی ن ا ت) از ال  4969تا  4969اجرا ش
آب هوای شهر تانهای مذکور از روع آب هروای کوهسرتاری برا

جدول  -1موقعیت جغرافیایی سه باغ انگور مورد آزمون در استان زنجان.
.Table 1- Geographical location of three studied vineyards in Zanjan province
شماره

موقعیت محلی باغ

موقعیت جغرافیایی

ارتفاع از سطح

Location of the garden

Geographical location
)(UTM

دریا

شهر تان ابهر – ر تای قلچآباد
()Abhar county - Qomchabad village
شهر تان خرم رن –ر تای قک ه حسبنبه
(Khorramdareh county
 )Qaleh Hosseinieh villageشهر تان ابهر – ر تای ملب آباد
()Abhar county - Amidabad village

39 S 0350513 UTM 3997025

Elevation
)(m
1526

1

39 S 0334463 UTM 4013766

1645

2

39 S 0315294 UTM 4025207

1822

3

No.

رتایج آزمایب خاک (خصوصبات تبزیری شبلبایی) از ملق  90تا  90ارتیمتری در ج ل  2ازارش اردی ن ا ت
جدول  -2خالصه آماری نتایج عمق  06 - 06سانتیمتری خاک تاکستانهای مورد آزمون

شوری
EC

Table 2- Statistical summary of the results of 30-60 cm depth of soil of the studied vineyards
میزان
میزان
شن
سیلت
رس
فسفر پتاسیم آهن منگنز روی مس
ماده
آهک
اسیدیته
Sand
Silt
Clay
Cu
Zn
Mn
Fe
K
P
آلی
pH

OC

)(dS.m-1
0.7

Lime

)(mg.kg-1

%
7.9

0.6

16.8

6.5

242.7

در تلامی این باغات ر ش ترببت ترمدهی بهصورت خزر ن ربله
پاچراغی ر ش هرس باردهی (هرس خش ) شارژ بوتههرا هررس
مختکط کوتان بکن با ایجاد حکقه های متلر (حفظ شاخه با جوارههای
باردن ربز شاخه جای،زین برای ال ب ) بود ر ش هررس تابسرتاره
(هرس بز) بهصورت ارجام هرس پنسلان ب ال ن حرذف شراخههرا
بر های اراتی غبرن بود در طول د تصل رش در این په هب به
غبر از ترکبب تبلارهای کودی طرح مربوطه هبچ کود آلی شبلباای
دی،ری مصرف ر،ردی
اجرای طرح و اعمال تیمارهای کودی :آزمایب شامل کراربرد
طوح تبلاری ه کود آلی بود که در قالرب آزمرایب تاکتوریرل ره
تاکتورن هرک ام در ه طح بر پایه طرح بکوکهای کامرل تصرادتی
در ه تررار در ه مران (باغ؛  )Gدر هر مران طی د ال ()Y
متوالی ارجام پذیرتت طوح تبلاری شامل تراکتور ا ل کرود کرالت

4.2

11.0

بافت خاک
Soil
structure

)(%
0.9

1.3

32.0

29.1

38.9

لومی ر ی
Clay loam

ر ی(4شرکت داتبس 2ا پاربا) در ه طح (شامل :صفر (شاه ) 0/4
 0/9درص ) بهصورت محکولپاشی در ا ایل بهار بههن،رام مترورم
ش ن جوارهها تاکتور د م کود کالت آهن( 9شرکت ن ایپرن 1هکن )
در ه طح (شرامل :صرفر (شراه )  0/2 0/4درصر ) برهصرورت
محکولپاشی ح د د هفته پس از ریزش طبب ی الها هن،ام غورن
9
بستن مبونها تاکتور وم کرود کرالت من،نرز( 0شررکت ببسرف
آللان) در ه طح (شامل :صفر (شاه )  0/2 0/4درص ) بهصورت
محکولپاشی ح د د هفته پس از ریزش طبب ی الها هن،ام غورن
بستن مبونها بود تلامی تبلارها تنها در یر مرحکره محکرولپاشری
1- EDDHA-Zn
2- Datis
3- EDDHA-Fe
4- Van Iperen
5- EDDHA-Mn
6- Basf
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اردی ر
صفات مورد ارزیابی :لبست صفات مورد ارزیابی در این په هب
به شرح زیر ر ش ار ازنابری این صفات زمان ار ازنابری آنهرا
مطابق با ر شهای ارااه ش ن تو ط احبایی هلرراران ( Ehiaee et
 )al., 1998امامی ( )Emami, 1996اینی هلراران ( Saini et
 )al., 2005بود ارتخاب تلامی رلورهها برهصرورت تصرادتی صرورت
پذیرتت بهمنظور هولت در ارااه رتایج مربو به صفات مورد ارزیابی
از بستر ک بن ی ارااه ش ن بهترتبب زیر ارایه اردی ن که شامل اح
زمان رحون ار ازنابری هر صفت بهترتبب ا ت
 -4طول ا لبن ال آذین ( )X1ارتیمتر تلام ارل ارر ازنابرری
مبار،بن طول الآذین از راحبه اتصال ی شاخه ترا رروک برا
ارتخاب تصادتی 40ال آذین از شاخههای هر بوته
 -2ت اد الآذین در هر شراخه ( )X2ت ر اد تلرام ارل ترا مبرون
بستن ارزیابی شلارش مبار،بن ت اد ارلآذیرن برا ارتخراب
تصادتی  40شاخه از هر بوته تحت تبلار
 -9ت اد خوشه در هر شاخه ( )X3ت اد تلام ال تا مبون بسرتن
ارزیابی شلارش مبار،بن ت اد خوشه با ارتخاب تصرادتی 40
شاخه از هر بوته تحت تبلار
 -1ت اد خوشره در هرر بوتره ( )X4ت ر اد تلرام ارل ترا شرر ع
ر ب ای مبون ارزیابی شلارش مبار،بن ت ر اد خوشرههرا برا
ارتخاب تصادتی  40بوته تحت تبلار
 -0زن خوشرره ( )X5ارررم ر ررب ای کامررل مبررون (خوشرره)
ار ازنابری مبار،بن زن خوشهها با تراز ی دیجبتال دقبق برا
ارتخاب تصادتی  40شاخه از هر بوته تحت تبلار ربز ت اد 40
خوشه از آنها
 -9ار ازن خوشه ( )X6رارتیمترر مربرع ر رب ای کامرل مبرون
محا به مبار،بن حاصل ررب طول خوشره در مررخ خوشره
(ب ن دم خوشه) با ارتخاب تصادتی  40خوشه از  40شراخه از
هر بوته تحت تبلار
 -7ار ازن حبه ( )X7ارتیمتر مربع ر ب ای کامل مبون محا به
مبار،بن حاصل ررب طول حبه در مرخ حبه (ب ن دم حبه)
با ارتخاب تصادتی  20حبه از  40خوشه از هر بوته تحت تبلار
 -1ت اد حبه در هر خوشره ( )X8ت ر اد ر رب ای کامرل مبرون
ارزیابی شلارش مبرار،بن ت ر اد حبرههرای موجرود ر ی 40
خوشه با ارتخاب تصادتی از  40شاخه از هر بوته تحت تبلار
 -6زن حبه ( )X9ارم ر ب ای کامل مبون ار ازنابری مبار،بن
زن  00حبه با ارتخاب تصادتی  40خوشه از  40شراخه از هرر
بوته تحت تبلار
طح بر ( )X10ارتیمتر مربرع رشسرت حبره ترا
 -40شاخ
شر ع ر ب ن مبون ار ازنابری مبار،بن ت پهن ت اد 40

بر بالغ با ارتخاب تصادتی 40شاخه از هر بوته برا ا رتفادن از
د ت،ان LAI
 -44مادن خش بر ( )X11درص ر ب ای بکوغ کامرل برر
محا به مبار،بن درص مرادن خشر ت ر اد  40برر برالغ در
وم مباری  40شاخه از هر
قسلت توقاری خوشهها اقع در ی
بوته (به ر ش خش کردن در د رت،ان خشر کرن آ ن400 :
درجه ارتیاراد؛  21امت)
 -42مواد جام محکول ( )X12درص برداشرت مبرونهرای ر رب ن
ار ازنابری مبار،بن درص  TSSبا ارتخاب تصادتی  40خوشره
از  40شراخه از هررر بوتره تحررت تبلرار بررا ا رتفادن از د ررت،ان
رتراکتومتر د تی در آزمایش،ان
 -49قن ر آب مبررون ( )X13درص ر برداشررت مب رونهررای ر رب ن
ار ازن ابری مبار،بن درص قن آب مبون با ارتخاب تصادتی 40
خوشه از  40شاخه از هر بوته تحت تبلار به ر ش تبترا بون
 -41ا ررب آب مبررون ( )X14درصر برداشررت مبرونهررای ر رب ن
ار ازن ابری مبار،بن ا ب یته مصارن ار،ور با ارتخراب تصرادتی
 40خوشه از  40شاخه از هر بوتره تحرت تبلرار برا ا رتفادن از
د ت،ان  pH-Meterدر آزمایش،ان
 -40مادن خش مبون ( )X15درص برداشرت مبرونهرای ر رب ن
محا به مبار،بن درص مادن خش ت اد  20حبه (برا ارتخراب
تصادتی از ترودن ی  400حبره ای حاصرل 40خوشره از قسرلت
مباری  40شاخه از هر بوته) ابت ا توزین پس از پو تابری
ایجاد برش در اوشت حبه در د رت،ان خشر کرن آ ن (400
درجه ارتیاراد 21بهمر ت رامت) خشر شر ر مجر داً
توزین ش ر
 -49فتی اوشت مبون ( )X16ارم بر ارتیمترر مربرع ر رب ای
کامل مبون ار ازن ابری مبار،بن فتی اوشت مبرون حر د 20
م د حبه (با ارتخاب تصادتی از ط  40خوشه از  40شراخه از
هر بوته تحت تبلار) به بکه د ت،ان فتی نج مر ل ( FT
 )01در آزمایش،ان
 -47ملکررررد هررر بوترره ( )X17کبکرروارم ر رب ای کامررل مبرون
ار ازنابری مبار،بن زن ملکررد بوتههای تحت تبلار با چب ن
تلام خوشههای چن ین بوته با ارتخاب تصادتی پس تروزین
آنها با تراز ی دیجبتال دقبق
 -41تولب محصول در هرتار ( )X18تن در هرتار ر ب ای کامرل
مبون ار ازنابری مبار،بن تولبر محصرول در هرترار برهر ش
کبلابری (ی نی ت لبر دادن ملکررد بوتههای ارتخابی حاصرل
از بن قبکی به ت اد کل بوتههای ی باغ)
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه اریارس مربو به هرر برداشرت
در هر باغ بهطور ج اااره بهصورت طرح تاکتوریل بر پایه طررحهرای

محبي و همکاران ،تاثیر سطوح مختلف محلولپاشي عناصر ریزمغذي روي ،آهن و منگنز بر خصوصیات زایشي و عملکرد انگور

بکوکهای کامل تصادتی در ه تررار مقایسات مبرار،بن برا راس
ر ش چن دامنهای داررن در طح احتلال پرنج درصر اثرر مامرل
مران بر ر ی صفات مورد ار ازنابری در رلورههرای تحرت تبلرار در
زمانهای مختکف به صورت تجزیه اریارس در قالب تجزیه مرکب در
مران در قالب تاکتوریل  -ا پکبت (زمان) باغ مامرل مرران مامرل
اصکی کرت خردن ش ن طوح مختکف ترکببات کرودی ( ره تراکتور
کودی هر ک ام در ه طح) زمان بهمنوان مامرل ترمری در رظرر
ارتته ش برپایهی طرح بکوکهای کامل تصادتی در ه تررار مرورد
تجزیه تحکبل قرار ارتت در م ل آماری مورد ا تفادن مامل زمران
مران تصادتی تبلار ثابت در رظرر ارتتره شر تجزیره تحکبرل
دادنها با ا تفادن از ررم اترزار  SASرسرخه  6.4ر رر رلودارهرا برا
ا تفادن از ررماتزار  EXCEL 2016صورت پذیرتت

نتایج و بحث
در آزمایبهای تاکتوریل یا چن مامکی میتوان اثرر رادن ربرز
اثرات متقابل طوح تبلاری د یا چن مامل را بهطور هرزمران مرورد
برر ی قرار داد اطالمات بببتری پبرامون تبلارها کسب رلرود در
مورد اباهان چن اله از جلکه درختان مبون میتوان مشاه ات مربو
به برداشتهای مررر در زمانهای مختکف را ربز جلعآ ری رلرود در
این طرحها در ملل کرت مربو بره مامرل ترمری جرود ر اشرته
مامل ترمی در اقع زمان ا ت تجزیه اریارس اثرر تبلارهرای بررار
رتته در هر باغ برای هر برداشت ابت ا بهصورت ج ااارره رپس در
قالب ی تجزیه اریارس رهایی مورد تجزیه تحکبل قرار ارتت هر
ی از تجزیههای ج اااره میتوارن جنبه متفا تی از رتتار صفات مورد
ارزیابی در محبطهای مورد آزمون را به رلایب ب،ذارر برا توجره بره
ت د ج ا ل تقط ج ل تجزیه اریارس مربو بره براغ ا ل در رال
ا ل (ج ل  )9ارااه از ذکر ایر ج ل خرودداری اردیر رتبجرهی
تجزیه اریارس ادن در باغ ا ل در ال ا ل مرورد آزمرون حراکی از
م نیداری برای تلامی صفات برای مورد ارزیابی در طوح مختکف 0
 0/04 4درص بود چنبن ر ر ی در ایر تجزیههای ج ااارره دیر ن
ش (رتایج ازارش رش ن ا ت) برا اس رتایج تجزیه اریارس ج اااره
(رتایج ازارش رش ن بجز برای باغ ا ل -ال ا ل در ج ل  )9تلامی
اثرات ادن مربو به ه کود مبرر بر مصرف مورد ا تفادن در هرر
ه باغ هر ک ام در هر ال بسبار م نیدار ( )p <0.01اردی
ه جاربه بربن ره تبلرار در ببشرتر
در مورد اثرات متقابل د
صفات (بجز در مواردی مارن اثر متقابل من،نز با آهرن اثرر متقابرل
من،نز با ر ی در ت اد ال آذین ت اد خوشه در هر شاخه) م نریدار
بودر با مقایسه رتتار صفات در هر باغ طی د ال رتتار صرفات در
هر د ال یرسان بود در مورد صفاتی مارن طول ا لبن ارل آذیرن
ت اد خوشه در ابان زن ی خوشه ار ازن خوشه ار ازن حبره ت ر اد
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زن مادن خش ارواع مختکف
حبه در خوشه زن حبه طح بر
ترکببات تبلاری از ه کود مذکور دارای اثرات م نریداری ر ی ایرن
صفات بودر که رشان دهن ن اثرپذیری این صفت تحت تبلار برا ایرن
کودها بهصورت ارفرادی یا در ترکبب با یر ی،ر میباش در مرواردی
ه جاربه م نیدار ربودر
که اثرات ادن م نیدار اثرات متقابل د
رشان دهن نی تأثبرپذیری ی صفت از ترکبرب رادن یر کرود در
مقایسه با ترکبب د یا چن ااره با کودهای دی،ر ا ت بهمنوان مترال
برای صفت ملکررد در هرتار در مبان ترکببات مختکف تبلراری اثرر
متقابل آهن با ر ی ربز اثر مقابل آهن با ر ی با من،نز م نیدار ربود
ایر ترکببات تبلاری به صورت ارفرادی یا بهصورت د تایی اثرات
م نیداری برر ی این صفت داشتن از آرجرا کره اثررات متقابرل ره
جاربه آهن× من،نز× ر ی در تجزیه اریارس ج اااره (ج ل  )9برای
تلامی صفات بجز مبار،بن ملکررد هر بوته مبار،بن تولب محصول
در هرتار م نیدار اردی ر آزمون مقایسه مبرار،بن دارررن در رطح
م نیداری پنج درص ارجام پذیرتت این آزمون برای صرفاتی کره در
تجزیه اریارس این اثر م نیدار ربودن ربز توارست اختالف م نریداری
مبان طوح تبلاری مورد آزمون را رشان ده (مکت احتلالی م نیدار
رش ن این اثر در ج ل تجزیه اریارس برای برخی صفات در ت ادی
از محبطها تقارن دادنها حول مبار،بن مریباشر ) برر ا راس رترایج
مقایسه مبار،بن اثرات متقابل ه جاربه آهن×من،نز×ر ی برای تلامی
صفات مورد ارزیابی در هر ه باغ طی د ال (رتایج ازارش رشر ن)
در مجلوع شب ترکبب کودی با کرترین مقادیر پنج ترکبب کودی
با بببترین مقادیر مبار،بن (با اختالف آماری م نیداری) رسربت بره
ایر ترکببات تبلاری بودر که برهترتبرب کرر اثرتررین مرؤثرترین
ترکببات کودی بر ر ی صفات مورد آزمون بودر ترتبب این ترکببات
در ج ل  1ارااه اردی ن ا ت
برا اس رتایج تجزیه اریارس رهایی (ج ل  )0اثر متقابل مامرل
ال با بکوک برای مواد جام محکول قن آب مبرون ا رب آب مبرون
زن خش مبون ملکررد هر بوته تولب محصول در هرتار م نیدار
در ایر صفات مورد ارزیابی غبر م نیدار بود در مواردی که این اثر
متقابل م نیدار ربود از ج ل تجزیه اریارس حذف مجلوع مرب ات
درجه آزادی آن با خطای باقیمار ن ادغام منابع تغببر باالد ت آن
در ج ل برا ایرن خطرای ج یر مقایسره اردیر در برر ری تجزیره
اریارس برای صفات مورد ارزیابی در شب محبط مورد آزمرون ( ره
باغ هر ک ام در د ال) در قالب طرح تجزیه مرکب در مران رترایج
رشان داد که تلامی اثرات ادن د جاربه ره جاربره صرفات مرورد
ارزیابی تحت تبلار کودی در طح  0/04درص م نریدار اردیر  .در
رتایج مربو به آرالبزهای ج اااره برای هر صرفت در برببترر مروارد
تلامی اثرات ادن د جاربه ه جاربه ربز م نیدار اردی این رتایج
رشان دهن ن اثر قابل توجه تبلارهای کودی مورد آزمون در مقایسه برا
مامل زمان مران ر ی صفات مورد ارزیابی بودر
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 تجزیه واریانس جداگانه صفات انگور رقم ’بیدانه سفید‘ در اول سال اول تحت تیمار با کودهای ریز مغذی-0 جدول
Table 3- Separate ANOVA for grapevine cv. Bidane Sefid in the first year treated with micronutrient fertilizers
میانگین مربعات
درجه آزادی منابع تغییرات
Mean squares
X4
X3
1.94
ns
0.01
1375
***
9.83
1135.2
*** 12.46
392.2
***
5.64
81.4
***
0.77
19.44
***
0.23
4.94
*
0.31
3.92
*
0.37

S.O.V.

D.F.

 بکوکBlock
Zn
Fe
Mn
Zn×Fe
Zn×Mn
Fe×Mn
Zn×Fe×Mn

2
2
2
2
4
4
4
8

X6
11.96
29211.1
13526.2
4805.4
2412.2
569.26
190.24
391.6

خطا

52

11.41

45.13

1.73

0.14

0.14

0.25

2.02

2.02

5.02

16.96

16.96

4.08

Error

رریب تغببرات
C.V (%)

ns
***
***
***
***
***
***
***

X5
27.96
131332.1
58314.7
18773
10878.2
2581.24
895.85
1602.88

ns
***
***
***
***
***
***
***

X2
0.01
9.83
12.46
5.64
0.77
0.23
0.31
0.37

ns
***
***
***
***
ns
ns
*

ns
***
***
***
***
ns
ns
*

X1
0.12
311.57
244.7
72.62
19.14
3.87
4.24
1.41

منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V.
 بکوکBlock
Zn
Fe
Mn
Zn×Fe
Zn×Mn
Fe×Mn
Zn×Fe×Mn

D.F.
2
2
2
2
2
4
4
4

1.59
117.3
139.8
120.3
1.4
1.84
1.4
2.83

خطا

8

0.68

1.67

9.55

002.0

6.91

001.0

3.93

2.62

2.61

1.88

1.94

1.66

Error

رریب تغببرات
C.V (%)

X12

X11
ns
***
***
***
ns
*
ns
***

0.72
3838.1
2625.6
1218.3
98.5
25.76
17.12
61.97

X10
ns
***
***
***
***
***
***
***

19.92
30602.4
12994.8
4185.1
2580.8
631.23
221.35
367.78

X9
ns
***
***
***
***
***
***
***

0
6.6
2.9
0.9
0.5
0.13
0.05
0.08

X8
ns
***
***
***
***
***
***
***

21.38
17905.3
8340.5
2541.9
1355.4
343.22
118.18
238.1

X7
ns
***
***
***
***
***
***
***

0
3.9
1.7
0.5
0.3
0.08
0.03
0.05

منابع تغییرات

درجه آزادی

S.O.V.
 بکوکBlock
Zn
Fe
Mn
Zn×Fe
Zn×Mn
Fe×Mn
Zn×Fe×Mn

D.F.
2
2
2
2
2
4
4
4

8.14
685.4
555.4
311.01
8.63
22.4
20.6
7.54

خطا

8

5.07

3.82

2.46

1.68

0.007

0.56

7.71

7.69

1.67

5.7

2.63

3.08

Error

رریب تغببرات
C.V (%)

X18

X17
ns
***
***
***
ns
***
***
ns

6.18
517.4
420.1
235.7
6.4
16.94
15.84
5.73

X16
ns
***
***
***
ns
***
**
ns

2.12
9858.2
6754.3
1777.8
693.4
152.44
70.53
22.81

X15
ns
***
***
***
***
***
***
***

14.84
121.1
158.2
114.4
7.4
1.48
2.74
5.66

 درص0 4 0/4 * بهترتبب م م م نیداری م نیدار در طح احتلال

X14
***
***
***
***
***
ns
ns
***

0.057
1.962
2.460
1.102
0.263
0.036
0.015
0.044

ns
***
***
***
***
***
***
***

ns
***
***
***
***
***
***
***

X13
***
***
***
***
***
0
ns
***

0.56
147.2
172.6
115.9
1.1
2.61
1.72
4.82

ns
***
***
***
ns
0
0
***

** *** ns

and non-significant, significant at p≤0.001, p≤0.01 and p≤0.05, respectively.
X1: Length of the first inflorescence ()طول ا لبن الآذین, X2: Number of inflorescences per branch () زن خوشه, X3: Number of clusters
ns, ***, **

*:

per branch ()ت اد خوشه در شاخه, X4: Number of clusters per plant ()ت اد خوشه در ابان, X5: Weight of a cluster () زن خوشه, X6: Cluster size
() ایز خوشه, X7: Berry size () ایز حبه, X8: Number of berries per cluster ()ت اد حبه در خوشه, X9: Weight of single berry (حبه

) زن ت, X10:
)مادن خش, X12: TSS ()مادن جام محکول, X13: Fruit Juice Sugar ()قن آب مبون, X14:
Fruit juice acidity ()ا ب یته آب مبون, X15: Fruit dry matter ()مادن خش مبون, X16: Fruit firmness () فتی مبون, X17: Yield per plant ( ملکررد در
)ابان, X18: Yield per hectare ()ملکررد در هرتار.

Leaf area surface ( ) طح بر, X11: Leaf dry Matter ( بر
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جدول  -4مؤثرترین و کم اثرترین ترکیبات کودی بهترتیب از باال به پایین ،در میان ترکیبات تیماری
مورد آزمون برا اس رتایج مقایسات مبار،بن هر باغ در هر ال (رتایج ازارش رش ن ا ت)
ک بن ی از را ت به چپ بهصورت من،نز+آهن+ر ی؛ ام اد ربز درص کود مصرتی در اح طح هرتار میباش
Table 4 - The most and least effective fertilizer compounds from top to bottom, respectively, among the tested treatment
compounds
Based on the results of mean comparison of each garden per year (results not reported) Coding from right to left are manganese +
iron + zinc; Numbers are the percentage of fertilizer used per hectare

کمترین

بی:ترین

Min
0+0+0
0.1+0+0
0.3+0+0
0+0.1+0
0+0.2+0
0.3 +0 +0.2

Max
0.3 +0.2 +0.2
0.3 +0.2 +0.1
0.3 +0.1 +0.2
0.1 +0.2 +0.1
0.1 +0.2 +0.2

برا اس رتایج تجزیه اریارس رهایی (ج ل  )0اثر رادن مرران
برای صفات مواد جام محکول فتی اوشت مبون ملکررد هر بوتره
شاخ تولب محصول در هرتار م نیدار در  41صفت دی،ر غبرر
م نیدار بود در مواردی این مامل م نیدار باش رشران اثرر مسرتقبر
مامل مران (موق بت جغراتبایی به هلران مبرر ککبلرای آن) برر ر ی
آن صفات ا ت بهمبارتی برا اس این رتایج ارتظار میر د که با تغببر
در موق بررت مررراری برراغ در ایررن قببررل صررفات تغببررر محسرروس
م نیداری مشاه ن شود
از صفات مورد ارزیابی اثر مامل ال ربز برای هله صفات بجز
درص قن آب مبون غبر م نیدار برود؛ کره رتترار تقریبراً یرنواخرت
پای ار صفات مورد ارزیابی در هر ه باغ ربز در طی د ال آزمایب
را رشان میده اینره مامل ال مران بره تنهرایی ر ی صرفات
مورد ارزیابی اثرات م نیداری ر ارر
برا اس این رتایج اثر متقابل د جاربه رال×ر ی بررای صرفات
طول ا لبن ال آذین مواد جام محکول ملکرررد هرر بوتره تولبر
محصول در هرتار؛ اثر متقابل د جاربره رال×من،نرز در مرواد جامر
محکول؛ اثر متقابل ه جاربه ال× ر ی× من،نز در قن آب مبون؛ اثرر
متقابل ه جاربه ال×باغ× ر ی در زن خوشه ار ازن حبه ت اد حبه
در هر شاخه زن جبه مواد جام محکرول؛ اثرر متقابرل ره جاربره
ررال×برراغ× آهررن در مررادن خشر مبررون؛ اثررر متقابررل چهررار جاربرره
ال×باغ×ر ی× آهن در مواد جام محکول اثرر متقابرل پرنج جاربره
ال× باغ×ر ی×آهن×من،نز در ت ر اد خوشره در هرر بوتره م نریدار
اردی در ایر موارد اثرات متقابرل مامرل رال برا رطوح تبلراری
م نیدار ربود (ج ل )0
بهمنظور برر ی دقبقتر اثر تبلارهای کودی بهکار ارتته شر ن
ارتخاب بهترین ترکبب تبلار کودی ربز صفت یا صفاتی که بهتررین
پا خ را به تبلار رشان دادنار شاخ درص تغببرات بررای مبرار،بن
تلامی صفات ار ازنابری ش ن در ککبهی ترکببرات تبلراری محا ربه
اردی با ا تفادن از این شاخ در اقع اثرر اق ری تبلرار برا حرذف

مقادیر شاه قابل ر یت ا ت رتایج مربرو بره ایرن شراخ بررای
تلامی ترکببات تبلاری ربز صرفات ارر ازنابرری شر ن در شررل 4
رشان دادن ش ن ا ت برا اس این رتایج (شرل  )4در طح تبلراری
 0/4درص کالت ر ی برای صفات زن ی خوشره ارر ازن خوشره
طح بر
ار ازن حبه ت اد حبه در هر خوشه زن ی حبه شاخ
ا ب یته آب مبون رسبت به شاه ره تنها اتزایشی مشراه ن ر،ردیر
بکره ار کی کاهب ربز صورت پذیرتته بود کرترین کراهب مربرو
به ا ب یته آب مبون ( -2/29درص ) بود در مجلوع در مبان ترکببرات
تبلاری کرترین اتزایب ( 1/1درص ) در طح تبلراری کرود من،نرز
 0/4درص در ببن صفات ار ازنابری شر ن در صرفت ا رب یته آب
مبون ( 20/21درص ) بببترین اتزایب رسبت به شاه ( 492درص )
در ترکبب تبلراری ر ی  +0/9آهرن  +0/2من،نرز  0/2درصر ربرز
صفات ت اد ال آذین ت اد خوشه در هر شاخه ( 429/21درصر )
پس از آنها ت اد خوشه در هر بوته ( 401/46درص ) مشاه ن اردی
جود مق ار کاتی از آهن بهمنوان ی منصر غذایی کر مصررف
برای رش اباهان زرامی باغی الزم ا ت آهن از اجزاء مهر بستر
آرزیلی ابان هلچون رقب کاتالبز کنن ن قسرلتی از بسرتر آرزیلری
تولب ککر تبل در ه مرحکه ا ا ی به منوان کوآرزیر ایفرای رقرب
میکن هلچنبن از اجزاء اصکی پر تئبن ترد کسبن ا ت کره بررای
احباء ربترات ولفات آ بلبال بون ربترر ژن تولبر ارررژی الزم
ا ت ح د  10درص آهن ابان در ککر پال ت بر متلرکز ا ت در
شرایط کلبرود آهرن در ابران ت رادل توزیرع آن در ککر پال رت بهرر
میخورد بنابراین کلبود این منصر موجب کاهب نتز ککر تبل در
رهایت زردی بر میشود امر زن رتایج مطال ات رشان مریدهر کره
آهن در نتز پر تئبن رش روک ریشه رقب دارد در بببترر رقرا
ایران مهرترین مامکی که موجب کلبرود آهرن در اباهران مریشرود
زیادی بیکربنات در محکول خراک ا رت ( Malakouti and Mehdi
); Ziaeian, 2003Tehrani, 2005
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شکل  -1درصد تغییرات ترکیبات تیماری (الف) و صفات اندازهگیری شده نسبت به شاهد (درصد) بهصورت میانگین ±انحراف استاندارد.
هر خط محنی ر ر تغببرات ی صفت (الف) یا ی ترکبب تبلاری (ب) را رسبت به طح تبلاری رشان میده طوح تبلارهای کودی با ک بن ی از باال به پایبن :کود
کالت ر ی+آهن+من،نز
Figure 1- Percentage of changes in treatment composition (a) and measured traits compared to control (percentage) as
average standard deviation
Each baseline shows the trend of changes in an attribute (a) or a treatment combination (part B) relative to the treatment level.
Levels of top-to-down fertilizer treatments: zinc chelate + iron + manganese. And attributes X1: Length of the first inflorescence, X2:
Number of inflorescences per branch, X3: Number of clusters per branch, X4: Number of clusters per plant, X5: Weight of a cluster,
X6: Cluster size, X7: Berry size, X8: Number of berries per cluster, X9: Weight of single berry, X10: Leaf area surface. X11: Leaf
dry matter, X12: TSS, (X12), X13: Sugar fruit juice, X14: Fruit juice acidity, X15: Fruit dry matter, X16: Fruit firmness, X17: Yield
per plant, X18: Yield per hectare.

از اینر محکولپاشی این منصر میتوار رقب شرایاری در جرذب
آن داشته باش هلچنبن جرذب برببترر ایرن منصرر غرذایی تولبر
ککر تبل ت البتهای آرزیلی را اترزایب در رهایرت ملکرررد ابران
باغی یا زرامی اتزایب خواه داد مقادیر کاتی از منصر ر ی منجرر
به اک هی مطکوب در ابان میشرود ایرن منصرر در رقرل ارتقراالت
زیست شبلبایی کول رقب مهلری داشرته ت ر اد زیرادی از آررزیر
اباهی را ت ال یا مستقبلاً در اختلان آنها (مارن الررل دهبر ر ژراز
پکبلراز) شرکت میکن یا اینره برای ت ال ازی آنهرا الزم ا رت
کلبود ر ی در خاکهای قکبایی با آه ترا ان مق ار ار ک مرواد
آلی شایع میباش متأ فاره اکتر خاکهای کشور از کلبود این منصر
ررج میبرر (; Ziaeian, Malakouti and Mehdi Tehrani, 2005
 )2003پس تغذیه با منصر ر ی بهصورت محکول پاشی اکر هی را
بهبود از طریق بهبود در ت البتهای آرزیلی اخت مواد غذایی را در

ابان اتزایب ملکررد ابان را ارتقاء خواه داد منصر من،نز ربز دارای
رقب مهلی در مرحکه تتو نتز تولب اکسبهن (ابرر ن ارتقال دهن ن
الرتر ن در تتو بستر روری  )IIدارد مال ن بر این چوبی ش ن اقه
ابان بست،ی به مق ار من،نز دارد در صورتیکه مبزان آن کاتی باش
ابان در برابرر آترات امرراخ مقرا م مریباشر ( Malakouti and
 ); Ziaeian, 2003Mehdi Tehrani, 2005از اینر تغذیه منصرر
هر به بهبود تتو نتز در ابان ارتقاء رالمت ابران داشرت از ایرن
طریق ملکررد رهایی اتزایب خواه یاتت
برخی برر یها رشان دادن که بهکارابری خاک مصررف برر
مصرف ولفات آهن ولفات ر ی اثر م نیداری ر ی مبون ار،رور
ر اشته ا ت ( )Mullins et al., 1992در په هشری دی،رر ملکرررد
ار،ور در پا خ به کاربرد برای منبزیر آهن بور در مقایسره برا دی،رر
تبلارها بهطور ا تتنایی باال بود ملکرررد بهبرود یاتتره در پا رخ بره

محبي و همکاران ،تاثیر سطوح مختلف محلولپاشي عناصر ریزمغذي روي ،آهن و منگنز بر خصوصیات زایشي و عملکرد انگور

مصرف آهن در ارتبا با اتزایب در ت اد حبه یا خوشره برود کبفبرت
تغذیهای مبون ار،ور شامل مواد جام محکرول آن ا رب یته محتروای
آب مبون تاربن در رلورههای ا پری ش ن با بور آهن ا رن منبزیر
در مقایسه با شراه بهترر برود ( )Suman et al., 2017رترایج یر
برر ی رشان دادن کره مصررف آهرن ر ی من،نرز کالتره شر ن در
تلامی ررخهای ا تفادن ش ن ملکررد کرل را در مقایسره برا شراه در
درختان بب آرا اتزایب داد ( )El-Gazzar et al., 1979ا پری برا
ریز مغذیها مارن ر ی آهن من،نز در بهبود رش ار،ورهرای رقرر
تامپسون موثر بودن مصرف برای آهرن ر ی آهرن +ر ی زمران
مصرف آنها دارای اثرات م نیداری بررر ی ارل ملکرررد درصر
ر غنهای رر ری بود بببترین ملکررد مبار،بن ال با بهکارابری
برای آهن+ر ی بهد رت آمر ()Wosteoves and Kamas, 2009
4
اثرات مشرابهی از برهکرارابری ر ی بررر ی متریراریرا چرامومبال
مشاه ن ش ( )WAAZ, 2011هلچنبن کراربردی براری یرا خراک
مصرف مخکو آهن ر ی با من،نز بهصورت کالته یا ولفاته در ررخ
باال ( 9000قسلت در مبکبرون) د برار در رال بررر ی ابران امرر د
بهترین تبلار جهرت اترزایب در ملکرررد برود ( Usha and Singh,
 )2002بهکارابری ریز مغذیهای ا ب آمبنرهای کالتره شر ن مارنر
ر ی آهن مس من،نز در غکظت  2/0 4/0درص منجر به مبونی
ببشررتر در اباهرران ملکررررد کررل ببشررتری در ابرران چبکرری اردی ر
( )Hasani et al., 2012حسرنی 2هلرراران ( Hasani et al.,
 )2012ح اکتر رسبت آریل به پو ت 9در ارار با ا پری برای ولفات
من،نز  0/9درص مشاه ن کردر بسباری از په هبها رشان دادن کره
ا پری ر ی من،نز برر ی مشخصههرای رشر ی ملکرررد مروثر
هستن ( )Kumar et al., 2015ا رپری برا ربتوترس + 1آهرن +
من،نز +ر ی منجر به بببترین مقادیر در قطرر راقه طرول راقه
9
ت اد اقه طح بر برر ی ابان امرر د 0ککتبروار پنرت پرابهرت
اردی ح اکتر رش تصکی در ارتفاع ابان با کاربرد برای  0/09درصر
ر ی بررر ر ی د ررته مبررونهررا ح ر اکتر اتررزایب در اب رراد رراقه در
بهکارابری برای  0/4درصر ر ی مبرون پرس از شررلابرری مبرون
مشاه ن اردی این اتزایب در ارتفاع ابان میتوار در ارتبا با رقرب
ر ی در نتز تریپتوتان باش که پبب مادنی اکسبن بودن منتج بره
اتزایب در رش ارتهایی میشود ( )Saini et al., 2019در دهههرای
اخبر پر رش دهن اان آزمایشراتی را برا ریزمغرذیهرایی مارنر ر ی
1- Matriccaria and Chamomilla
2- Hasani
3- Aril/Peel
4- Sitofex
5- Guava
6- Pant Prabhat
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من،نز آهن بور جهت بهبود تشربل مبون اتزایب بار ری دارههرا
بهبود پر بودن خوشهها 7اتزایب در ایز حبه ارجام دادر برر یها
رشان میده که ا تفادن از ریزمغذیها جهت اترزایب در ملکرررد
کلبت ار،ور ودمن ا ت از رظر آمراری اخرتالف م نریداری بررای
صفات زن خوشه زن حبه طول حبه مواد جام محکول در رلورره
تبلار ش ن با ر ی آهن من،نز مشراه ن شر ()Saini et al., 2005
رتایج این په هب با رتایج په هبهای توق مطابقت داشت برا راس
رتایج این په هب ا تفادن از کودهای ریزمغذی آهرن ر ی من،نرز
بهصورت ارفرادی یا در ترکبب با هر دارای اثرات تغذیهای متبت در
مقایسه با شاه برر ی ابان ار،ور بودن بببترین مقادیر صرفات برا
مصرف ترکببی از کالت ر ی  + 0/9آهرن  + 0/2من،نرز  0/2درصر
مشاه ن اردی تلامی صفات مورد ارزیابی به ترکببات تبلاری پا رخ
متبت دادر اما در ببن آنها صفات ت اد ال آذین ت اد خوشره در
هر شاخه ت اد خوشه در هر بوتره بهتررین پا رخ بره ترکبربهرای
تبلاری بهکار ارتته ش ن رشان دادر هلان طور که تحقبقات پبشربن
رشان دادن مصرف ترکببات ریزمغرذی بره یرهن آهرن ر ی من،نرز
دارای اثرات مطکوب برر ی شاخ های ملکرردی شرلابری بهترر
مبون مبزان تولب مبون در اح رطح مریباشر ( Mullins et al.,
 )1992که با ترأثبر ر ی ت البرتهرای تتو رنتزی ( Wiedenhoeft,
 )2006مسربرهای مترابولبری مهرر در اباهران ( Abd E-Hady,
 )2007منجر به تولب مقادیر ببشتر متابولبتهای ا لبه مارن تولب قن
ببشتر در مبرون اترزایب مرواد جامر محکرول هلچنربن اترزایب در
شراخ هرای رشر ی ( )Mullins et al., 1992مارنر رطح برر
ببشتر صفات مرتبط با ملکررد مارن ت اد ال آذین ت اد خوشره در
هر شاخه ربز در هر بوته ت اد ربز اب اد حبه در خوشهها میاردر
از طرتی این ترکببات به جذب مناصر غذایی اصرکی کلر رلرودن
رقب ت الی در شر ع ترآین های وخت از مارن تو ر ه دیروارنی
کولی تا تنفس تتو نتز شرلابری ککر تبل ت البتهرای آرزیلری
اخت تنظبر کنن نهای رش تتببت احباء ربترر ژن را در برداررر
( )Das, 2003براین ا اس این ترکببات از طریرق تسرریع در جرذب
ایر مناصر غذایی تقویت مسبرهای ببوشبلبایی شاخ های رش
رلوی توارستن در مقایسه با شراه ملکرررد بهترری را بره رلرایب
اذارر

نتیجهگیری
بر طبق این رتایج بهکارابری ه کود کالته ر ی آهن من،نرز
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7- Cluster Fullness
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نرز، درص من0/2 +  درص آهن0/2+ درص ر ی0/9 ترکبب تبلاری
نرز، درصر من0/4 +  درص آهرن0/2+ درص ر ی0/9 پس از آن
دارای بببترین اثر م نیدار متبت بر ر ی صفات مورد ار ازنابرری
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