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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. 
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و  یشیزا اتیآهن و منگنز بر خصوص ،یرو یزمغذیعناصر ر یپاشسطوح مختلف محلول ریتاث

 استان زنجان یهاتاکستان یدر برخ  .Vitis vinifera Lعملکرد انگور

 
 5محمدرضا بی همتا -4محبوبه ضرابی -3مهدی طاهری -2علی عبادی -*1حاجعلی محبی

 71/50/7055تاریخ دریافت: 

 77/51/7055تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

تان زرجران   ر ی رشر    ملکرررد ابران ار،رور  در ا ر      صورت منفررد   در ترکبرب براهر برر    ای کودهای ریزمغذی بهمنظور ارزیابی اثرات تغذیهبه
( تحقبقی ارجام پرذیرتت  تبلارهرا   4961-69  طی د   ال متوالی )‘بب اره  فب ’های ابهر   خرم رن در  ه باغ )مران( تحت کشت ار،ور رقر شهر تان

یرن پره هب بره    درص (    طوح شاه  بود  ا 2/0   4/0)(   من،نز درص  2/0   4/0)( آهن درص  9/0   4/0شامل د   طح از کودهای کالت ر ی ) 
تبزیولوژیر   -های کامل تصادتی در  ه تررار اجرا   در د   ال متوالی تررار ش   برر ی صفات مورترو ی طرح بکوکصورت آزمایب تاکتوریل بر پایه

امی صرفات  درصر ( بررر ی تلر    492 -1/1داری )اترزایب  صورت ارفرادی   یا ترکببری  دارای اثررات متبرت م نری    رشان داد که مصرف این کودها به
صفت( در مراحل مختکف رش    رلو بود  اثر  ادن مران برای صفاتی مارن  ملکررد هر بوته   شراخ  تولبر  محصرول در هرترار      41ابری ش ن )ار ازن
آن صرفات ا رت  اثرر     ی اثر مستقبر این مامل بر ر یرشان دهن ن  دار باش این مامل م نی که دار بود  در مواردیدار   در  ایر صفات غبر م نیم نی

دار ربود؛ که رشران  م نیی آن با  طوح تبلاری در اکتریت صفات   ادن مامل  ال برای هله صفات بجز درص  قن  آب مبون   اثرات متقابل چن  جاربه
تررین اترزایب   ت تبلراری  کرر  در مجلوع در مبان ترکبباباش   های تحت تبلار میتر صفات در رلورهی احتلال م م تأثبراذاری  ال ر ی بببدهن ن

-درص (   ببب 21/20ابری ش ن در صفت ا ب یته آب مبون )درص    در ببن صفات ار ازن 4/0درص ( در  طح تبلاری کود من،نز  1/1رسبت به شاه  )

ال آذین   ت  اد خوشه در هرر  درص    ربز صفات ت  اد  2/0+ من،نز 2/0+ آهن 9/0درص ( در ترکبب تبلاری ر ی  492ترین اتزایب رسبت به شاه  )
ابرری  ر  این صفات رسبت به  ایر صفات ارر ازن درص ( مشاه ن اردی   از این 46/401ها ت  اد خوشه در هر بوته )درص (   پس از آن 21/429شاخه )

 یرهن  رسبت به  ایر ترکببرات بره   درص  که 2/0+ من،نز  2/0+ آهن  9/0منوان صفات شاخ    ترکبب تبلاری ر ی ش ن پا خ بهتری رشان دادر  به
 شور  پبشنهاد می منا بمنوان ترکبب کودی شاه  برتری داشت  به

 
 تبزیولوژی -آذین  مورتوا ب یته  ریزمغذی  ال کلیدی: هایواژه

 

   1 مقدمه

( یری از اباهان مهرر اقتصرادی دربرا    Vitis vinifera Lار،ور ) 

                                                 
  ریپه هشر ن ار،ور   کشلب  دارش،ان مال  یدکتر یدارشجو -4

 (:mohebbi.hajali@gmail.comEmail           رویسن ن مسئول: -)*

 دانشگاه تهراناستاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،  -5و  2

  منابع  ی  آموزش کشا رز قاتبخاک   آب  مرکز تحق قاتببخب تحق اربدارش -9
 ا تان زرجان ی بطب
 ریدارش،ان مال  یار ن مکوم خاک  دارشر ن کشا رز اری تادا -1

DOI: 10.22067/JHS.2021.71776.1078 

(Zörb et al., 2014    هلچنربن کشرور ایرران مری   ) (  باشرJalili 

Marandi, 2007; Khosh Khoi et al., 1985   کشرت آن بره   )
ارردد   ال قبل از مبالد مسبح در رواحی شلالی ایران براز مری   0100

(Kannan, 2010 ) ترین موامل مؤثر بر رش  درختران مبرون   از ا ا ی
(  در Babalar and Pirmoradian, 2000) ها رت آنشناخت تغذیه 

مبان مناصر غذایی  مناصری که در مقباس کلتری مورد ا تفادن قرار 

هرا جهرت   شرور   ریزمغرذی  رامب ن می« 2ریز یا خُرد مغذی»ابرر  می
ی به رش  بهتر  ملکررد   کلبرت منا رب در اباهران  دارای    ابید ت

                                                 
2- Micro- or Minor nutrient 
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هسرتن   )مناصرر پرمصررف(   هرا  4درجه اهلبت برابر با درشرت مغرذی  
(Shah et al., 2016ت البت  )یرهن در  هرا بره  های کاتالبری ریزمغذی 

 Aneesتوار  منجر به بهبود ملکررد مبون ارردد ) های باال میغکظت

et al., 2011ها منجر بره ملکرررد   (  مصرف مق ار کاتی از ریزمغذی
ابرری مقر ار   باالتر به  بب اتزایب در رش   اکر هی بهترر   شررل   

(  امرر زن  مصررف   Mullins et al., 1992اردد )ببشتری از مبون می
ی حلرایتی  اطلبنران از   در تغذیه هاآنمن ی این مناصر به  بب  ود

برداشت محصولی بهتر   بازاشت  ررمایه  جای،ران خاصری در مبران     
 ,.Papadakis et alپر رش دهن اان مبون را کسرب رلرودن ا رت )   

(  منصر ر ی یری از مناصر ریزمغذی بودن که مورد رباز بررای  2007
طور مشابه با ر ی  رتبر مادی اباهان زرامی ا ت  بهرش  طبب ی   ت

من،نز ی  منصر تکرزی  رن،بن ریزمغرذی برودن کره در تتو رنتز         

بررای ت ر ادی    2منوان ی  ت ال کنن نملکررد غشاء رقب داشته   به
 (   توایر  متبرت  Wiedenhoeft, 2006باش  )ها در  کول میاز آرزیر

منروان  به هاآنمکت اثرات ر ی اباهان ملرن ا ت به   ر ی بر آهن
ها   رقب تنظبلی در  روخت    راز   ر ی آرزیر ی  ترکبب تکزی بر

 (   Abd E-Hady, 2007اباهی باش  )
دربال آن بور  من،نز  آهرن  اباهان باغی از کلبود ش ی  ر ی   به

-های زرامی  م م ت ادل در بره ر  تش ی  ملکباتبرمی  مولبب ن ررج 

تخکبره مرواد     تسرفر   پتا ربر    کارابری کودهایی هلچون ربترر ژن 
 تها ر غذایی   م م جای،ذاری مج د دلبل ملر ن کلبرود ریزمغرذی   

(Shah et al., 2016 ) هرا از    درشرت مغرذی   کلبود مواد غذایی ریز

هرای  را رر دربرا    9ی تولبر  ار،رور در موکراری    نموامل مح  د کنن
(  احتباجررات مربررو  برره  Kaya and Higgs, 2002باشررن  )مرری

ها از طریق خاک یا کودهای شبلبایی   یا  ایر منابع تأمبن ریزمغذی
توار  به شررل  ی(  ملوماً مواد مغذی مShah et al., 2016اردد )می

طور مستقبر برر ی خاک )بره شررل حرل شر ن در آب( یرا      کودی به
 ,.El-Seginy Amal et alکرار ر رر  )  هرا بره  ا پری بررر ی برر   

  آغراز اردیر ن ا رت    4600(  ا تفادن برای از کودهرا از دهره   2003
غرذایی  در  منظور رتع کلبودهرای مناصرر   کارابری برای کودها بهبه

(  ایرن ر ش  Hasani et al., 2012پر رش ار،ور ر به اتزایب ا ت )
ای کودهرا یرا رترع کلبرود     ابزاری  ودمن  جهت اتزایب اثرات تغذیه

باش ؛ هلچنبن ر،رارری پبرامرون   مناصر غذایی در طی تصل رش  می
کارابری کود در خاک را   یا تتببت مواد غذایی در مقایسه با بهد کلبو

کرارابری برخری از   بره   از طرتری   (Papadakis et al., 200رر ارد ) 
زا رت؛ زیررا   صورت خاک مصررف مشررل  ها مارن  من،نز بهریزمغذی

کارآیی آن بست،ی به بسباری از تاکتورهای خاک مارن  ا ب یته دارد   

                                                 
1- Macronutrient 

2- Activator 

3- Viticulture 

رت یوری یا کالته ش ن از کلبود ایرن مناصرر   صوبه هاآنکاربرد برای 
(  با این ر ش  جرذب  McGovern, 2003کن  )در ابان جکوابری می

هرا اترزایب   کبفبرت مبرون بهبرود      ها   ار امها در باتتدرشت مغذی
هایی در کشور ارجام هباز جلکه په (  Anees et al., 2011یاب  )می

 ,Taheri and Mehrabiطاهری   مهرابی )توان به په هب ش ن می

 قیر بره د  طر پاشری  ( اشارن رلود که با ا تفادن از ر ش محکول2016
مغرذی جهرت    زیبا مناصر ر ی(   محکول پاشونبم ینی،زیتر  ت )جا

در ار،رور   ونبر م یفب  ک یکل ردملکر بیاتزا از کلبودها   ریبجکوا
 نب  هلچنر  اتتره ی بیار،رور اترزا   انبتتو نتز ا زانبمرشان دادر  که 

  نبمنا رب  ر ر   تبفببا ک شتربب ونبم لب  تشر یموجب بهبود اک ه
در پرس از برداشرت    ونبر م یملر اربارمرار  بیاتزا   هاونبم رنواختی

  من،نرز   ها رشان دادن که مصرف کودهای آهرن  ر ی برر ی   یارد
تبزیولوژیر   -ر ی صرفات مورترو   داری برر دارای اثرات متبت م نری 

 ;El-Gazzar et al., 1979)اباهان مختکف از جلکه ار،ور بودن ا ت 

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., 

( رشان دادن که ا پری Baka et al., 2010  هلراران )   باکا(2012
ر ی به صورت بر  مصرف برر ی ار،ور منجر به اتزایب در ملکررد 

( اشارن Diksit et al., 1987ش   دیرسبت   هلراران ) C   یتامبن 
یی بر ر ی مرکبات دچرار کلبرود ر ی   هارلودر  که ا پری ریز مغذی

منجر به اتزایب در درص  مصارن  مواد جام  محکول    یترامبن  ری   
 Kavousi and Hosseiniارردد  کو  ری   حسربنی ترحری )    مری 

Farahi, 2008صورت بر  مصررف  ( ح س زدر  که ا پری ر ی به
چنربن مقر ار مرواد جامر      ار،رور هل  ملکرررد برر ی شرل ظاهری   

در  اقرع اطالمرات پبرامرون    باش   دار میمحکول آن دارای اثری م نی
ای باغات ار،ور از ایرن جهرت حرااز اهلبرت ا رت کره       شرایط تغذیه

منوان راهنلایی برای پبشنهادات کودی جهت تولب  اقتصادی ار،ور به
 Bhat etابررد ) مورد ا تفادن قررار مری  ا ه  ارزیابی ملکررد تاکستان

al., 2017   رهر در   نیترر برزر  (؛ زیرا م یریت مرواد غرذایی دارای 
 یهن ار،ور هزینه   اثر برر ی ملکررد بالقون   کبفبت اباهان زارمی به

که کوددهی ترا بربب از   طوری(؛ بهChaudhari et al., 2012ا ت )
ابررد؛ کره   برر مری  ر ها در  بستر کشت ار،ور را داز هزینهدرص   90
بایست پبو ته جهت اتزایب در کارآیی کودها   در مقابل کراهب  می

 Christensen andهررا تحقبررق   برر رری صررورت پررذیرد )هزینرره

Kearney, 2000     ای (  ه ف از ایرن پره هب  مطال ره اثررات تغذیره
ترکببات مختکف کودهای ریزمغذی کالت ر ی  آهن   من،نز مصرف 

 تبزیولوژی  ابان ار،ور بود -صورت بر  مصرف بر ی صفات مورتوبه
 

 هامواد و روش

هرای برا   پره هب حاررر در تاکسرتان    محل اجرای پژووه:: 



 444     و عملکرد انگور يشیزا اتیآهن و منگنز بر خصوص ،يرو يزمغذیعناصر ر يپاشسطوح مختلف محلول ریتاثمحبي و همکاران، 

   اقرع در  ‘بب ارره  رفب   ’ رن از رقرر   د ت   هرهای ار،ور ی بوته
ن از توابرع ا رتان زرجران )موق برت ایرن      های ابهر   خرم رشهر تان
اجرا ش    4969تا  4969ارااه اردی ن ا ت( از  ال  4ج  ل باغات در 

های مذکور  از روع آب   هروای کوهسرتاری برا    آب   هوای شهر تان

باشر   مبرزان   های م تر ل مری  های  رد   پر برف   تابستانزمستان
مترر   مبرار،بن   مبکی 210طور متو ط ها  بهاالره آنبارش مبار،بن  

 اراد ازارش ش ن ا ت  درجه  ارتی 9/44درجه حرارت  االره 

 
 موقعیت جغرافیایی سه باغ انگور مورد آزمون در استان زنجان. -1جدول 

Table 1- Geographical location of three studied vineyards in Zanjan province. 

 محلی باغموقعیت 
Location of the garden 

  موقعیت جغرافیایی

Geographical location 
(UTM)  

ارتفاع از سطح 

 دریا

Elevation  
 (m) 

 شماره
No.  

 آبادر  تای قلچ –شهر تان ابهر 
(Abhar county - Qomchabad village) 

39 S 0350513 UTM 3997025 1526 
 

1 

 ر  تای قک ه حسبنبه –خرم رنشهر تان 
(Khorramdareh county 

- Qaleh Hosseinieh village) 

39 S 0334463 UTM 4013766 
 

1645 
 

2 

 ر  تای ملب آباد –شهر تان ابهر 
(Abhar county - Amidabad village) 

39 S 0315294 UTM 4025207 

 
1822 
 

3 

 ازارش اردی ن ا ت   2متری در ج  ل  ارتی 90تا  90ملق  ازرتایج آزمایب خاک )خصوصبات تبزیری   شبلبایی( 
 

 های مورد آزمونمتری خاک تاکستانسانتی 06 - 06خالصه آماری نتایج عمق  -2جدول 
Table 2- Statistical summary of the results of 30-60 cm depth of soil of the studied vineyards 

 شوری
EC 

هاسیدیت  

pH 

میزان 

ماده 

 آلی
OC 

میزان 

 آهک
Lime 

 
رفسف  

P 

مپتاسی  
K 

 آهن
Fe 

زمنگن  
Mn 

 روی

Zn 

 مس
Cu 

 
 رس

Clay 

 سیلت

Silt 

 شن
Sand 

 بافت خاک
Soil 

structure 

(dS.m-1) %  (mg.kg-1)   (%) 

0.7 7.9 0.6 16.8  6.5 242.7 4.2 11.0 0.9 1.3  32.0 29.1 38.9 
 لومی ر ی

Clay loam 

 

 لهبخزر ن ر صورتدهی بهدر تلامی این باغات ر ش ترببت   ترم
هررس   هرا )هرس خش (   شارژ بوته یر ش هرس باردهی   پاچراغ

 یهابا جواره متلر )حفظ شاخه یحکقه ها جادیمختکط کوتان   بکن  با ا
ر ش هررس تابسرتاره   بود    ال ب  ( یبرا نی،زیشاخه جا زبر باردن  

هرا    ارجام هرس پنسلان ب ال ن حرذف شراخه   صورتبه هرس  بز()
په هب به  د  تصل رش  در ایندر طول غبرن بود     یارات یهابر 

 یاابلب  ش یکود آل چبطرح مربوطه  ه یکود یلارهابت بباز ترک ربغ
   یر،ردمصرف  ی،رید

شامل کراربرد  ب آزمای طرح و اعمال تیمارهای کودی: اجرای 
 ره   طوح تبلاری  ه کود آلی بود که در قالرب آزمرایب تاکتوریرل    

کامرل تصرادتی    هایبر پایه طرح بکوکتاکتورن هرک ام در  ه  طح  
( Y(   در هر مران طی د   ال )G  در  ه مران )باغ؛  در  ه تررار

کرود کرالت     شامل تراکتور ا ل  متوالی ارجام پذیرتت   طوح تبلاری

 4/0در  ه  طح )شامل: صفر )شاه (   ا(ا پارب 2س)شرکت داتب4ر ی
هن،رام مترورم   ا ایل بهار   بهر پاشی دصورت محکولدرص ( به 9/0  

 هکن ( 1شرکت  ن ایپرن) 9کود کالت آهن  ها  تاکتور د مش ن جواره
صرورت  هدرصر ( بر   2/0   4/0 ه  طح )شرامل: صرفر )شراه (     ر د

ها   هن،ام غورن پاشی ح  د د  هفته پس از ریزش طبب ی المحکول

 9شررکت ببسرف    )0کرود کرالت من،نرز     ها   تاکتور  ومبستن مبون
صورت درص ( به 2/0   4/0 ه  طح )شامل: صفر )شاه (  ر د( آللان

ها   هن،ام غورن پاشی ح  د د  هفته پس از ریزش طبب ی المحکول
پاشری  بود  تلامی تبلارها تنها در یر  مرحکره  محکرول   ها بستن مبون

                                                 
1- EDDHA-Zn 

2- Datis 

3- EDDHA-Fe 

4- Van Iperen 

5- EDDHA-Mn 

6- Basf 
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 اردی ر  
ب لبست صفات مورد ارزیابی در این په ه صفات مورد ارزیابی:

هرا   ابری آنابری این صفات   زمان ار ازنشرح زیر   ر ش ار ازن به
 Ehiaee etهای ارااه ش ن تو ط احبایی   هلرراران ) مطابق با ر ش

al., 1998( امامی  )Emami, 1996( اینی   هلراران    )Saini et 

al., 2005صرورت تصرادتی صرورت    ها بره ( بود  ارتخاب تلامی رلوره
منظور  هولت در ارااه رتایج مربو  به صفات مورد ارزیابی  پذیرتت  به
ترتبب زیر ارایه اردی ن که شامل  اح    بن ی ارااه ش ن بهاز  بستر ک

 ترتبب ا ت  ابری هر صفت بهزمان   رحون ار ازن
ابرری  متر  تلام ارل  ارر ازن  (   ارتیX1طول ا لبن ال آذین ) -4

  برا  شاخه ترا رروک   ی اتصال  هبراح زا نیآذالمبار،بن طول 
  هر بوتههای شاخهاز  نیال آذ 40ارتخاب تصادتی

(  ت ر اد  تلرام ارل ترا مبرون      X2آذین در هر شراخه ) ت  اد ال -2
آذیرن  برا ارتخراب    بستن  ارزیابی   شلارش مبار،بن ت  اد ارل 

 شاخه از هر بوته تحت تبلار  40تصادتی 

تا مبون بسرتن    تلام ال(  ت  اد  X3ت  اد خوشه در هر شاخه ) -9
 40 ارتخاب تصرادتی  خوشه  بات  اد ارزیابی   شلارش مبار،بن 

 تحت تبلار  از هر بوته شاخه

شرر ع  تلرام ارل ترا    (  ت ر اد   X4ت  اد خوشره در هرر بوتره )    -1
هرا  برا   خوشره  ت ر اد  نبار،بمر ب ای مبون  ارزیابی   شلارش 

  لاربتحت تبوته  40ارتخاب تصادتی 

)خوشرره(   ونبررکامررل م ی ابر رر(  ارررم  X5 زن خوشرره ) -0
دیجبتال دقبق  برا   ها با تراز یی مبار،بن  زن خوشهرباار ازن

 40د تحت تبلار   ربز ت  اشاخه از هر بوته  40ارتخاب تصادتی 
 ها خوشه از آن

  ونبر کامرل م  ی ابر ر مربرع    مترر (   رارتی X6ار ازن خوشه ) -9
حاصل ررب طول خوشره در مررخ خوشره     نبار،بممحا به 

شراخه از   40از  خوشه 40 یبا ارتخاب تصادت ( ب  ن دم خوشه)
 بلار تحت تهر بوته 

  محا به ونبکامل م ی ابر مربع   متر(   ارتیX7ار ازن حبه ) -7
  (حبه)ب  ن دم  حبهدر مرخ  حبهحاصل ررب طول  نبار،بم

 تحت تبلار از هر بوته  خوشه 40حبه از  20ی با ارتخاب تصادت

  ونبر کامرل م  ی ابر ر (  ت ر اد   X8ت  اد حبه در هر خوشره )  -1
 40هرای موجرود ر ی   هت ر اد حبر   نبار،بر مارزیابی   شلارش 

 تحت تبلار  شاخه از هر بوته 40با ارتخاب تصادتی از   خوشه

 نبار،بمابری   ار ازنونبکامل م ی ابر (  ارم  X9 زن حبه ) -6
شراخه از هرر    40خوشه از  40 با ارتخاب تصادتی  حبه 00  زن
 تحت تبلار  بوته

رشسرت حبره ترا    مربرع    متر(   ارتیX10شاخ   طح بر  ) -40
 40 ی مبار،بن    ت پهن  ت  ادرباار ازن  ونبم  نب شر ع ر

برا ا رتفادن از    شاخه از هر بوته 40با ارتخاب تصادتی بالغ  بر 
  LAIد ت،ان 

  ر ب ای   بکوغ کامرل برر   (  درص   X11مادن خش  بر  ) -44
برر  برالغ در    40 ر اد  تمرادن خشر    محا به مبار،بن درص  

شاخه از هر  40 مباری ی   ومها  اقع در قسلت توقاری خوشه
 400کرن آ ن:  ر ش خش  کردن در د رت،ان خشر   )به بوته

 (  امت 21؛ اراددرجه  ارتی

   نبر ر  هرای نوبر برداشرت م (  درص   X12مواد جام  محکول ) -42
خوشره   40 با ارتخاب تصادتی TSSدرص   نبار،بمی رباار ازن

از د ررت،ان  بررا ا رتفادن  تحررت تبلرار  شراخه از هررر بوتره   40از 
 در آزمایش،ان  راکتومتر د تیرت

   نبر رر هرراینوبرربرداشررت م(  درصرر   X13قنرر  آب مبررون ) -49
 40 قن  آب مبون  با ارتخاب تصادتیدرص   نبار،بمی رباار ازن

 تحت تبلار به ر ش تبترا بون  شاخه از هر بوته 40خوشه از 

   نبر رر هرراینوبرربرداشررت م    درصرر (X14ا ررب  آب مبررون ) -41
 با ارتخراب تصرادتی    مصارن ار،ور ا ب یته نبار،بمی رباار ازن
برا ا رتفادن از    تحرت تبلرار   شاخه از هر بوتره  40خوشه از  40

  آزمایش،اندر  pH-Meterد ت،ان 
   نبر ر  هرای نوبر برداشرت م (  درص   X15مادن خش  مبون ) -40

 ارتخراب  برا ) حبه 20 محا به مبار،بن درص  مادن خش  ت  اد
 قسرلت  از خوشره  40اصرل ح ایحبره  400 یترودن  از تصادتی
   ابریپو ت از پس   ابت ا توزین (بوته شاخه از هر 40مباری 

 400کرن آ ن ) خشر  ایجاد برش در اوشت حبه  در د رت،ان  
    مجر داً  خشر  شر ر  (  رامت  مر ت به21  اراددرجه  ارتی
 توزین ش ر  

 ی ابر ر مربرع    مترر (  ارم بر  ارتیX16 فتی اوشت مبون ) -49
 20شت مبرون حر  د   او ی فت نبار،بم ابرین  ار ازونبکامل م

از شراخه   40از  خوشه 40از   ط  ی)با ارتخاب تصادت حبه م د
 FT نج مر ل )  ید ت،ان  فت که  ب به بوته تحت تبلار( هر 

 در آزمایش،ان ( 01

  ونبررکامررل م ی ابر رر(  کبکرروارم  X17ملکررررد هررر بوترره ) -47
  نببا چ حت تبلار های تبوتهملکررد ابری مبار،بن  زن ار ازن

چن ین بوته با ارتخاب تصادتی    پس تروزین   هایتلام خوشه
 با تراز ی دیجبتال دقبق  هاآن

کامرل   ی ابر (  تن در هرتار  X18تولب  محصول در هرتار ) -41
ر ش بره  تولبر  محصرول در هرترار     نبار،بم ابری  ار ازنونبم
خابی حاصرل  های ارتدادن ملکررد بوته ربت لی نی )ی رابلبک

  باغ(  ی هایبه ت  اد کل بوته از بن  قبکی
تجزیه  اریارس مربو  به هرر برداشرت    تجزیه و تحلیل آماری:

هرای  پایه طررح ر صورت طرح تاکتوریل بطور ج اااره بهدر هر باغ به
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های کامل تصادتی در  ه تررار   مقایسات مبرار،بن برا راس   بکوک
پرنج درصر    اثرر مامرل      احتلالداررن در  طح  ایدامنه چن  ر ش

ر هرای تحرت تبلرار د   ابری در رلورهمران بر ر ی صفات مورد ار ازن
های مختکف به صورت تجزیه  اریارس در قالب تجزیه مرکب در زمان

ا پکبت )زمان(  باغ مامرل مرران   مامرل     -مران در قالب تاکتوریل 
تور اصکی کرت خردن ش ن   طوح مختکف ترکببات کرودی ) ره تراک   

منوان مامرل ترمری در رظرر    کودی هر ک ام در  ه  طح(   زمان به
های کامل تصادتی در  ه تررار مرورد  ی طرح بکوکارتته ش   برپایه

تجزیه   تحکبل قرار ارتت  در م ل آماری مورد ا تفادن  مامل زمران  
  مران تصادتی   تبلار ثابت در رظرر ارتتره شر   تجزیره   تحکبرل      

  ر رر رلودارهرا برا     4.6رسرخه   SAS اترزار فادن از ررم با ا ت هادادن
 ت صورت پذیرت EXCEL 2016اتزار ا تفادن از ررم

 

 نتایج و بحث

توان اثرر  رادن   ربرز    های تاکتوریل یا چن  مامکی میدر آزمایب
مرورد   زمران هرطور اثرات متقابل  طوح تبلاری د  یا چن  مامل را به

تری پبرامون تبلارها کسب رلرود  در  ببرر ی قرار داد   اطالمات بب
توان مشاه ات مربو  مورد اباهان چن  اله از جلکه درختان مبون می

آ ری رلرود  در  های مختکف را ربز جلعهای مررر در زمانبه برداشت
ها در ملل  کرت مربو  بره مامرل ترمری  جرود ر اشرته        این طرح

اثرر تبلارهرای بررار     مامل ترمی در  اقع زمان ا ت  تجزیه  اریارس
صورت ج ااارره    رپس در   رتته در هر باغ برای هر برداشت  ابت ا به

  تحکبل قرار ارتت  هر  هیتجزقالب ی  تجزیه  اریارس رهایی مورد 
توارن  جنبه متفا تی از رتتار صفات مورد های ج اااره میی  از تجزیه

ر   برا توجره بره    های مورد آزمون را به رلایب ب،ذارارزیابی در محبط
تقط ج  ل تجزیه  اریارس مربو  بره براغ ا ل در  رال      ت  د ج ا ل

ی ( ارااه   از ذکر  ایر ج  ل خرودداری اردیر   رتبجره   9ل ج  ا ل )
تجزیه  اریارس  ادن در باغ ا ل در  ال ا ل مرورد آزمرون  حراکی از    

  0رد ارزیابی در  طوح مختکف داری برای تلامی صفات برای موم نی
های ج ااارره دیر ن   بود  چنبن ر ر ی در  ایر تجزیه  درص 04/0   4

ش  )رتایج ازارش رش ن ا ت(  برا اس رتایج تجزیه  اریارس ج اااره 
(  تلامی 9ج  ل  ال ا ل در  -)رتایج ازارش رش ن بجز برای باغ ا ل

مصرف مورد ا تفادن در هرر  به  ه کود مبرر  بر  اثرات  ادن مربو 
 ( اردی   p <0.01دار )باغ   هر ک ام در هر  ال بسبار م نیه  

در مورد اثرات متقابل د     ه جاربه بربن  ره تبلرار  در ببشرتر     
جز در مواردی مارن  اثر متقابل من،نز با آهرن   اثرر متقابرل    )بصفات 

دار م نری  (  ت  اد خوشه در هر شاخهمن،نز با ر ی در ت  اد ال آذین 
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   

مادن خش   ارواع مختکف  حبه در خوشه   زن حبه   طح بر     زن
داری ر ی ایرن  ترکببات تبلاری از  ه کود مذکور دارای اثرات م نری 

صفات بودر  که رشان دهن ن اثرپذیری این صفت تحت تبلار برا ایرن   
باش   در مرواردی  صورت ارفرادی یا در ترکبب با یر ی،ر میکودها به

دار ربودر   ه م نیدار   اثرات متقابل د     ه جاربکه اثرات  ادن م نی
ی ی  صفت از ترکبرب  رادن یر  کرود در     ریرپذبتأثی رشان دهن ن

منوان مترال  مقایسه با ترکبب د  یا چن ااره با کودهای دی،ر ا ت  به
برای صفت ملکررد در هرتار  در مبان ترکببات مختکف تبلراری اثرر   

دار ربود متقابل آهن با ر ی   ربز اثر مقابل آهن با ر ی با من،نز م نی
صورت د تایی اثرات    ایر ترکببات تبلاری به صورت ارفرادی   یا به

کره اثررات متقابرل  ره      داری برر ی این صفت داشتن   از آرجرا م نی
( برای 9ج  ل ر ی  در تجزیه  اریارس ج اااره )× من،نز× جاربه آهن
مبار،بن تولب  محصول    تهمبار،بن ملکررد هر بوبجز ت تلامی صفا
آزمون مقایسه مبرار،بن دارررن در  رطح     دار اردی ر  م نیدر هرتار 

داری پنج درص  ارجام پذیرتت  این آزمون برای صرفاتی کره در   م نی
داری دار ربودن ربز توارست اختالف م نری تجزیه  اریارس این اثر م نی

دار احتلالی م نیمبان  طوح تبلاری مورد آزمون را رشان ده  )مکت 
رش ن این اثر در ج  ل تجزیه  اریارس برای برخی صفات در ت  ادی 

باشر (  برر ا راس رترایج     ها حول مبار،بن مری تقارن دادن  هااز محبط
ر ی برای تلامی ×من،نز×مقایسه مبار،بن اثرات متقابل  ه جاربه آهن

شر ن(   صفات مورد ارزیابی در هر  ه باغ طی د   ال )رتایج ازارش ر
مقادیر   پنج ترکبب کودی  نیترکردر مجلوع  شب ترکبب کودی با 

داری( رسربت بره   ترین مقادیر مبار،بن )با اختالف آماری م نیبا ببب
 نیمرؤثرتر ترتبرب کرر اثرتررین       ایر ترکببات تبلاری بودر  که بره 

ترکببات کودی بر ر ی صفات مورد آزمون بودر   ترتبب این ترکببات 
 ارااه اردی ن ا ت  1ج  ل در 

(  اثر متقابل مامرل  0ج  ل برا اس رتایج تجزیه  اریارس رهایی )
 ال با بکوک برای مواد جام  محکول  قن  آب مبرون  ا رب  آب مبرون     

دار  زن خش  مبون  ملکررد هر بوته   تولب  محصول در هرتار م نی
دار بود  در مواردی که این اثر غبر م نی   در  ایر صفات مورد ارزیابی

دار ربود از ج  ل تجزیه  اریارس حذف   مجلوع مرب ات متقابل م نی
ادغام   منابع تغببر باالد ت آن  مار نیباق  درجه آزادی آن با خطای 

در برر ری تجزیره    در ج  ل برا ایرن خطرای ج یر  مقایسره اردیر        
برای صفات مورد ارزیابی در شب محبط مورد آزمرون ) ره     اریارس

باغ هر ک ام در د   ال( در قالب طرح تجزیه مرکب در مران  رترایج  
تلامی اثرات  ادن  د  جاربه    ره جاربره صرفات مرورد     که رشان داد 

در  .دار اردیر  درص  م نری  04/0ح ارزیابی تحت تبلار کودی  در  ط
ترر مروارد   ج اااره برای هر صرفت در بربب  رتایج مربو  به آرالبزهای 

دار اردی   این رتایج تلامی اثرات  ادن  د  جاربه    ه جاربه ربز م نی
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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 تحت تیمار با کودهای ریز مغذی اول سال اول در‘ بیدانه سفید’رقم ور صفات انگتجزیه واریانس جداگانه  -0جدول 
Table 3- Separate ANOVA for grapevine cv. Bidane Sefid in the first year treated with micronutrient fertilizers 

 میانگین مربعات
Mean squares 

درجه آزادی   
D.F. 

راتمنابع تغیی  
S.O.V. 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

ns 0.12 ns 0.01 ns 0.01 ns 1.94 ns 27.96 ns 11.96 2  بکوک Block 

*** 311.57 *** 9.83 *** 9.83 *** 1375 *** 131332.1 *** 29211.1 2 Zn 

*** 244.7 *** 12.46 *** 12.46 *** 1135.2 *** 58314.7 *** 13526.2 2 Fe 

*** 72.62 *** 5.64 *** 5.64 *** 392.2 *** 18773 *** 4805.4 2 Mn 

*** 19.14 *** 0.77 *** 0.77 *** 81.4 *** 10878.2 *** 2412.2 4 Zn×Fe 

*** 3.87 ns 0.23 ns 0.23 *** 19.44 *** 2581.24 *** 569.26 4 Zn×Mn 

*** 4.24 ns 0.31 ns 0.31 * 4.94 *** 895.85 *** 190.24 4 Fe×Mn 

*** 1.41 * 0.37 * 0.37 * 3.92 *** 1602.88 *** 391.6 8 Zn×Fe×Mn 

  0.25   0.14   0.14   1.73   45.13   11.41 52 
 خطا

Error 

  4.08   16.96   16.96   5.02   2.02   2.02 
رریب تغببرات   

C.V (%) 

X7 X8 X9 X10 X11 X12 
 درجه آزادی

 D.F. 

راتمنابع تغیی  
S.O.V. 

ns 0 ns 21.38 ns 0 ns 19.92 ns 0.72 ns 1.59 2  بکوک Block 

*** 3.9 *** 17905.3 *** 6.6 *** 30602.4 *** 3838.1 *** 117.3 2 Zn 

*** 1.7 *** 8340.5 *** 2.9 *** 12994.8 *** 2625.6 *** 139.8 2 Fe 

*** 0.5 *** 2541.9 *** 0.9 *** 4185.1 *** 1218.3 *** 120.3 2 Mn 

*** 0.3 *** 1355.4 *** 0.5 *** 2580.8 *** 98.5 ns 1.4 2 Zn×Fe 

*** 0.08 *** 343.22 *** 0.13 *** 631.23 *** 25.76 * 1.84 4 Zn×Mn 

*** 0.03 *** 118.18 *** 0.05 *** 221.35 *** 17.12 ns 1.4 4 Fe×Mn 

*** 0.05 *** 238.1 *** 0.08 *** 367.78 *** 61.97 *** 2.83 4 Zn×Fe×Mn 

  001.0   6.91   002.0   9.55   1.67   0.68 8 
 خطا

Error 

  1.66   1.94   1.88   2.61   2.62   3.93 
 رریب تغببرات

C.V (%) 

X13 X14 X15 X16 X17 X18 
 درجه آزادی

 D.F. 

راتمنابع تغیی  
S.O.V. 

ns 0.56 *** 0.057 *** 14.84 ns 2.12 ns 6.18 ns 8.14 2  بکوک Block 

*** 147.2 *** 1.962 *** 121.1 *** 9858.2 *** 517.4 *** 685.4 2 Zn 

*** 172.6 *** 2.460 *** 158.2 *** 6754.3 *** 420.1 *** 555.4 2 Fe 

*** 115.9 *** 1.102 *** 114.4 *** 1777.8 *** 235.7 *** 311.01 2 Mn 

ns 1.1 *** 0.263 *** 7.4 *** 693.4 ns 6.4 ns 8.63 2 Zn×Fe 

0 2.61 0 0.036 ns 1.48 *** 152.44 *** 16.94 *** 22.4 4 Zn×Mn 

0 1.72 ns 0.015 ns 2.74 *** 70.53 ** 15.84 *** 20.6 4 Fe×Mn 

*** 4.82 *** 0.044 *** 5.66 *** 22.81 ns 5.73 ns 7.54 4 Zn×Fe×Mn 

  0.56   0.007   1.68   2.46   3.82   5.07 8 
 خطا

Error 

  3.08   2.63   5.7   1.67   7.69   7.71 
رریب تغببرات   

C.V (%) 
ns  ***  **   * درص   0   4  4/0دار در  طح احتلال داری  م نیترتبب م م م نیبه  

ns, ***, ** and *: non-significant,  significant at p≤0.001,  p≤0.01  and p≤0.05, respectively.  

X1: Length of the first inflorescence ( آذینطول ا لبن ال ), X2: Number of inflorescences per branch (زن خوشه ), X3: Number of clusters 

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 

 :X10 ,( زن ت  حبه) X9: Weight of single berry ,(ت  اد حبه در خوشه) X8: Number of berries per cluster ,( ایز حبه) X7: Berry size ,( ایز خوشه)

Leaf area surface ( طح بر ), X11: Leaf dry Matter ( مادن خش  بر), 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
 .(ملکررد در هرتار) X18: Yield per hectare ,(ابان
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 ترتیب از باال به پایین، در میان ترکیبات تیماریترین ترکیبات کودی بهو کم اثر نیمؤثرتر -4 جدول
 مورد آزمون برا اس رتایج مقایسات مبار،بن هر باغ در هر  ال )رتایج ازارش رش ن ا ت(    

 باش  صورت من،نز+آهن+ر ی؛ ام اد ربز درص  کود مصرتی در  اح   طح هرتار میک بن ی از را ت به چپ به
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  

 ترینکم
Min 

 ترینبی:
Max 

0+0+0 2.0 +2.0 +3.0 

0+0+1.0 1.0 +2.0 +3.0 

0+0+3.0 2.0 +1.0 +3.0 

0+1.0+0 1.0 +2.0 +1.0 

0+2.0+0 2.0 +2.0 +1.0 

2.0 +0 +3.0  
 

(  اثر  رادن مرران   0ج  ل ی )برا اس رتایج تجزیه  اریارس رهای
برای صفات مواد جام  محکول   فتی اوشت مبون  ملکررد  هر بوتره  

صفت دی،ر غبرر   41دار   در   شاخ  تولب  محصول در هرتار م نی
دار باش   رشران اثرر مسرتقبر    دار بود  در مواردی این مامل م نیم نی

مبرر ککبلرای آن( برر ر ی    به هلرانتبایی مامل مران )موق بت جغرا
ر د که با تغببر مبارتی برا اس این رتایج ارتظار میآن صفات ا ت  به

در موق بررت مررراری برراغ در ایررن قببررل صررفات تغببررر محسرروس    
 داری مشاه ن شود  م نی

از صفات مورد ارزیابی   اثر مامل  ال ربز برای هله صفات  بجز 
دار برود؛ کره رتترار تقریبراً یرنواخرت        م نیبر مبون  غ آبقن  درص  

پای ار صفات مورد ارزیابی در هر  ه باغ   ربز در طی د   ال آزمایب 
ده    اینره مامل  ال   مران بره تنهرایی ر ی صرفات    را رشان می

 داری ر ارر   مورد ارزیابی اثرات م نی
فات ر ی بررای صر  ×برا اس این رتایج  اثر متقابل د  جاربه  رال 

طول ا لبن ال آذین  مواد جام  محکول  ملکرررد هرر بوتره   تولبر      
من،نرز در مرواد جامر     ×محصول در هرتار؛ اثر متقابل د  جاربره  رال  

من،نز در قن  آب مبون؛ اثرر   ×ر ی ×محکول؛ اثر متقابل  ه جاربه  ال
ر ی در  زن خوشه  ار ازن حبه  ت  اد حبه  ×باغ×متقابل  ه جاربه  ال

اخه   زن جبه   مواد جام  محکرول؛ اثرر متقابرل  ره جاربره      در هر ش
آهررن در مررادن خشرر  مبررون؛ اثررر متقابررل چهررار جاربرره  ×برراغ× ررال
آهن در مواد جام  محکول   اثرر متقابرل پرنج جاربره      ×ر ی×باغ× ال
دار من،نز در ت ر اد خوشره در هرر بوتره م نری     ×آهن×ر ی×باغ × ال

امرل  رال برا  رطوح تبلراری      اردی   در  ایر موارد اثرات متقابرل م 
 (  0دار ربود )ج  ل م نی

کار ارتته شر ن    تر اثر تبلارهای کودی بهمنظور برر ی دقبقبه
ارتخاب بهترین ترکبب تبلار کودی   ربز صفت یا صفاتی که بهتررین  

ار   شاخ  درص  تغببرات بررای مبرار،بن   پا خ را به تبلار رشان دادن
ی ترکببرات تبلراری محا ربه    ن در ککبهابری ش تلامی صفات ار ازن

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      
 4ابرری شر ن در شررل    تلامی ترکببات تبلاری   ربز صرفات ارر ازن  
(  در  طح تبلراری  4شرل رشان دادن ش ن ا ت  برا اس این رتایج )

درص  کالت ر ی برای صفات  زن ی  خوشره  ارر ازن خوشره      4/0
ار ازن حبه  ت  اد حبه در هر خوشه   زن ی  حبه  شاخ   طح بر  
  ا ب یته آب مبون  رسبت به شاه  ره تنها اتزایشی مشراه ن ر،ردیر    

ین کراهب مربرو    تربکره ار کی کاهب ربز صورت پذیرتته بود   کر
درص ( بود  در مجلوع در مبان ترکببرات   -29/2به ا ب یته آب مبون )

درص ( در  طح تبلراری کرود من،نرز     1/1ترین اتزایب )تبلاری  کر
ابری شر ن در صرفت ا رب یته آب    درص    در ببن صفات ار ازن 4/0

درص (  492ترین اتزایب رسبت به شاه  )درص (   ببب 21/20مبون )
درصر    ربرز    2/0+ من،نرز  2/0+ آهرن  9/0کبب تبلراری ر ی  در تر

درصر (     21/429صفات ت  اد ال آذین   ت  اد خوشه در هر شاخه )
 درص ( مشاه ن اردی    46/401ها ت  اد خوشه در هر بوته )پس از آن

 مصررف  کر غذایی منصر منوان ی  جود مق ار کاتی از آهن به

  بستر مهر اجزاء از ا ت  آهن زمال باغی   زرامی اباهان برای رش 

 آرزیلری   بسرتر  از قسرلتی  کنن ن ابان هلچون رقب کاتالبز آرزیلی

 رقرب  ایفرای  کوآرزیر منوان به ا ا ی مرحکه  ه ککر تبل   در تولب 

 بررای  کره  ا ت ترد کسبن پر تئبن اصکی اجزاء کن   هلچنبن  ازمی

 الزم ارررژی  ولبر  ت   ربترر ژن  آ بلبال بون   ربترات   ولفات احباء

ا ت  در  متلرکز بر  ککر پال ت در ابان آهن درص  10 ح  د  ا ت
آن در ککر پال رت بهرر    عیر ت رادل توز  انبر کلبرود آهرن در ا   طیشرا

   در لبمنصر موجب کاهب  نتز ککر ت نیکلبود ا نی  بنابراخوردیم
کره   دهر  یمطال ات رشان مر  جی  امر زن رتاشودیبر  م یزرد تیرها

 رقرا   ترر ببب در رقب دارد  شهی  رش  روک ر نبر  نتز پر تئآهن د

  شرود یمر  اباهران  آهرن در  کلبرود  موجب که مامکی ترینمهر ایران
 Malakouti and Mehdi) ا رت  خراک  محکول در کربناتبی زیادی

Tehrani, 2005; Ziaeian, 2003)   
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 انحراف استاندارد. ±صورت میانگین گیری شده نسبت به شاهد )درصد( بهدرصد تغییرات ترکیبات تیماری )الف( و صفات اندازه -1شکل 

از باال به پایبن: کود  یا ک  بن تبلارهای کودی ب ده    طوحهر خط محنی ر ر  تغببرات ی  صفت )الف(   یا ی  ترکبب تبلاری )ب( را رسبت به  طح تبلاری رشان می
 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. 

 

توار  رقب شرایاری در جرذب   پاشی این منصر میر  محکولاز این
ترر ایرن منصرر غرذایی تولبر       هلچنبن  جرذب بربب  باش  آن داشته 

ی را اترزایب   در رهایرت ملکرررد ابران     های آرزیلککر تبل   ت البت
منجرر   یر  باغی   یا زرامی اتزایب خواه  داد  مقادیر کاتی از منصر

رقرل   ارتقراالت   در  ایرن منصرر  شرود   یم انبمطکوب در ا یبه اک ه
 ریآررز از  یادیر ت ر اد ز داشرته     ی کول رقب مهلر  ییابلبش ستیز
 رازژ ر بر الررل ده مارن  ) هادر  اختلان آن لاًبمستق ای ت ال ی رااهبا
  الزم ا رت  هرا آن ی ازت ال یبرا نرهیا ای   کن میشرکت ( لرازبپک

مق ار ار ک مرواد     با آه  ترا ان   ییابقک یهاخاک درر ی کلبود 
منصر  نیکشور از کلبود ا یهامتأ فاره اکتر خاک  باش یم عیشا یآل

 ,Malakouti and Mehdi Tehrani, 2005; Ziaeian  )برریررج م

صورت محکول پاشی  اکر هی را  (  پس  تغذیه با منصر ر ی به2003
های آرزیلی  اخت مواد غذایی را در بهبود   از طریق بهبود در ت البت

ی داراابان اتزایب   ملکررد ابان را ارتقاء خواه  داد  منصر من،نز ربز 
)ابرر ن   ارتقال دهن ن  هنباکس  بدر مرحکه تتو نتز   تولرقب مهلی 

ش ن  اقه  یچوب  نیا بر( دارد  مال ن IIالرتر ن در تتو بستر روری 
باش   یآن کات زانبم کهیبه مق ار من،نز دارد   در صورت یبست، انبا
 Malakouti and) باشر  یآترات   امرراخ مقرا م مر     برابرر  در انبا

Mehdi Tehrani, 2005; Ziaeian, 2003ر  تغذیه منصرر (  از این  
ایرن  هر به بهبود تتو نتز در ابان   ارتقاء  رالمت ابران داشرت   از    

 طریق ملکررد رهایی اتزایب خواه  یاتت 
مصررف   برر     کارابری خاکها رشان دادن که بهبرخی برر ی

 ی مبون ار،رور  داری رمصرف  ولفات آهن    ولفات ر ی  اثر م نی
د در په هشری دی،رر  ملکررر   (  Mullins et al., 1992ر اشته ا ت )

ار،ور در پا خ به کاربرد برای منبزیر  آهن  بور در مقایسره برا دی،رر    
ملکرررد بهبرود یاتتره در پا رخ بره      طور ا تتنایی باال بود  تبلارها به
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مصرف آهن در ارتبا  با اتزایب در ت  اد حبه یا خوشره برود  کبفبرت    
ای مبون ار،ور شامل مواد جام  محکرول آن  ا رب یته  محتروای    تغذیه

های ا پری ش ن با بور  آهن  ا رن   منبزیر آب مبون   تاربن در رلوره
(  رترایج یر    Suman et al., 2017در مقایسه با شراه  بهترر برود )   

برر ی رشان دادن کره مصررف آهرن  ر ی   من،نرز کالتره شر ن در       
مقایسره برا شراه  در    ر های ا تفادن ش ن ملکررد کرل را د تلامی ررخ

(  ا پری برا  El-Gazzar et al., 1979درختان  بب آرا اتزایب داد )
ها مارن  ر ی  آهن    من،نز در بهبود رش  ار،ورهرای رقرر   مغذیریز 

تامپسون موثر بودن   مصرف برای آهرن  ر ی  آهرن+ ر ی   زمران    
داری بررر ی ارل  ملکرررد   درصر      دارای اثرات م نی هاآنمصرف 

کارابری ترین ملکررد مبار،بن ال با بههای رر ری بود  بببر غن
(  Wosteoves and Kamas, 2009)د رت آمر    برای آهن+ر ی به

 4کرارابری ر ی بررر ی متریراریرا   چرامومبال    اثرات مشرابهی از بره  
(  هلچنبن  کراربردی براری یرا خراک     WAAZ, 2011مشاه ن ش  )

خ صورت کالته یا  ولفاته در ررمصرف مخکو  آهن  ر ی با من،نز به
قسلت در مبکبرون( د  برار در  رال  بررر ی ابران امرر د        9000باال )

 ,Usha and Singhجهرت اترزایب در ملکرررد برود )    بهترین تبلار 

ای کالتره شر ن مارنر     های ا ب  آمبنره کارابری ریز مغذیبه(  2002
ی بوندرص  منجر به م 0/2   0/4ر ی  آهن  مس   من،نز در غکظت 

ببشررتر در اباهرران   ملکررررد کررل ببشررتری در ابرران چبکرری اردیرر   

(., 2012et alHasani  حسرنی  )هلرراران )  2  ., et alHasani 

در ارار با ا پری برای  ولفات  9( ح اکتر رسبت آریل به پو ت2012
ها رشان دادن کره  در   بسباری از په هبدرص  مشاه ن کر 9/0من،نز 

هرای رشر ی   ملکرررد مروثر     ا پری ر ی   من،نز برر ی مشخصه

+ آهرن +   1(  ا رپری برا  ربتوترس    2015et alKumar ,.هستن  )
ترین مقادیر در قطرر  راقه  طرول  راقه      من،نز+ ر ی منجر به ببب

 9ککتبروار پنرت پرابهرت    0ابان امرر د ت  اد  اقه    طح بر  برر ی 
درصر    09/0اردی   ح اکتر رش  تصکی در ارتفاع ابان با کاربرد برای 

هررا   حرر اکتر اتررزایب در اب رراد  رراقه در ر ی د ررته مبررون برررر ی 
ابرری مبرون   پرس از شررل   مبرون درصر  ر ی   4/0کارابری برای به

ر ارتبا  با رقرب  توار  دمشاه ن اردی   این اتزایب در ارتفاع ابان می
ی اکسبن بودن   منتج بره  ر ی در  نتز تریپتوتان باش  که پبب مادن

هرای  (  در دههSaini et al., 2019شود )اتزایب در رش  ارتهایی می
هرایی مارنر  ر ی    اخبر پر رش دهن اان آزمایشراتی را برا ریزمغرذی   

                                                 
1- Matriccaria and Chamomilla 

2- Hasani   

3- Aril/Peel 

4- Sitofex 

5- Guava 

6- Pant Prabhat 

هرا   بل مبون   اتزایب بار ری دارهمن،نز  آهن   بور جهت بهبود تشر

ها   اتزایب در  ایز حبه ارجام دادر   برر ی 7هابهبود پر بودن خوشه
ها جهت اترزایب در ملکرررد     ده  که ا تفادن از ریزمغذیرشان می

داری بررای  کلبت ار،ور  ودمن  ا ت  از رظر آمراری اخرتالف م نری   
ام  محکول  در رلورره  صفات  زن خوشه   زن حبه  طول حبه  مواد ج
(  Saini et al., 2005تبلار ش ن با ر ی  آهن  من،نز مشراه ن شر  )  

برا راس  های توق مطابقت داشت  رتایج این په هب با رتایج په هب
رتایج این په هب  ا تفادن از کودهای ریزمغذی آهرن  ر ی   من،نرز   

ای متبت در با هر دارای اثرات تغذیه صورت ارفرادی   یا در ترکبببه
ترین مقادیر صرفات برا   مقایسه با شاه  برر ی ابان ار،ور بودن   ببب

درصر    2/0+ من،نرز   2/0+ آهرن   9/0مصرف ترکببی از کالت ر ی 
مشاه ن اردی   تلامی صفات مورد ارزیابی به ترکببات تبلاری پا رخ  

ل آذین   ت  اد خوشره در  ها صفات ت  اد ااما در ببن آن  متبت دادر 
هرای  هر شاخه   ت  اد خوشه در هر بوتره بهتررین پا رخ بره ترکبرب     

تحقبقات پبشربن  که  طورهلانکار ارتته ش ن رشان دادر   تبلاری به
 یرهن آهرن  ر ی   من،نرز    ریزمغرذی بره   باتبترکمصرف   رشان دادن

ابری بهترر  های ملکرردی  شرلدارای اثرات مطکوب برر ی شاخ 
 ,.Mullins et alباشر  ) بون   مبزان تولب  مبون در  اح   رطح مری  م

 ,Wiedenhoeftهرای تتو رنتزی )  ر ی ت البرت  ربترأث ( که با 1992

 ,Abd E-Hady  مسربرهای مترابولبری مهرر در اباهران )    ( 2006

های ا لبه مارن  تولب  قن  ( منجر به تولب  مقادیر ببشتر متابولبت2007
ببشتر در مبرون  اترزایب مرواد جامر  محکرول  هلچنربن اترزایب در        

( مارنر   رطح برر     Mullins et al., 1992هرای رشر ی )  شراخ  
اد خوشره در  ببشتر صفات مرتبط با ملکررد مارن  ت  اد ال آذین   ت  
اردر   ها میهر شاخه   ربز در هر بوته  ت  اد   ربز اب اد حبه در خوشه

از طرتی این ترکببات به جذب مناصر غذایی اصرکی کلر  رلرودن      
ی رقب ت الی در شر ع ترآین های  وخت    از مارن  تو ر ه دیروارن  

 هرای آرزیلری   ابری ککر تبل  ت البت کولی تا تنفس  تتو نتز  شرل
برداررر   ر های رش     تتببت   احباء ربترر ژن را د  اخت تنظبر کنن ن

(Das, 2003    براین ا اس این ترکببات از طریرق تسرریع در جرذب  )
های رش   ایر مناصر غذایی  تقویت مسبرهای ببوشبلبایی   شاخ 
ه رلرایب    رلوی توارستن  در مقایسه با شراه  ملکرررد بهترری را بر    

   راذار

 

 گیرینتیجه

کارابری  ه کود کالته ر ی  آهن   من،نرز  بر طبق این رتایج به
 یرهن در  هرا  بره  صورت ارفرادی یا در ترکببات د  یا  ه ترایی از آن به

شراه  برترری دارد     ا در مقایسه بر  زمانهرصورت های باال بهغکظت

                                                 
7- Cluster Fullness 
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درص  من،نرز   2/0درص  آهن +  2/0درص  ر ی+ 9/0ترکبب تبلاری 
 درصر  من،نرز   4/0درص  آهرن +   2/0درص  ر ی+ 9/0  پس از آن 
ابرری  دار   متبت بر ر ی صفات مورد ار ازنترین اثر م نیدارای ببب

منروان ترکبرب کرودی قابرل توصربه در باغرات ار،رور          در رتبجه به
 باش  مصرف میصورت بر به
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