پژوهش در میوهکاری
دوره اول ،شماره اول ،تابستان )19-93( 5931

اثر سطوح مختلف فسفیت پتاسیم و اسید بوریک روی درصد تشکیل میوه ارقام
مختلف انگور ()Vitis vinifera L.
موسی رسولی*
استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه مالیر
(تاریخ دریافت - 31/1/15 :تاریخ پذیرش)31/1/53 :

چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف فسفیت پتاسیم و اسید بوریک روی درصد تشکیل میوه ارقام مختلف انگور،
آزمایشی در شرایط باغ در قالب دو آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح آماری کامالٌ تصادفی با  9تکرار انجام گرفت.
آزمایش اول شامل محلولپاشی فسفیتپتاسیم (صفر 5111 ،و  9111میلیگرم در لیتر ) روی ارقام "عسگری"" ،سفیدالی"
و "رازقی" و آزمایش دوم محلولپاشی اسید بوریک (صفر 5111 ،و  9111میلیگرم در لیتر ) روی همین ارقام پس از باز
شدن  11درصد گلها انجام شد .تعداد کل گلها ،تعداد گلهای باز شده و باز نشده ،میزان ریزش گلها ،تعداد گلها بعد از
ریزش و درصد تشکیل میوه در هر سه رقم اندازهگیری شد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام
"عسگری"" ،سفیدالی" و "رازقی" و سه سطح مختلف فسفیتپتاسیم و اسید بوریک در اکثر صفات مورد ارزیابی تفاوت
معنیداری در سطح یک یا پنج درصد وجود داشت .کمترین تعداد ریزش گل با  44/93و  15/51و باالترین درصد تشکیل
میوه با  44/15و  44/91درصد به ترتیب در تیمار فسفیتپتاسیم و اسید بوریک  9111میلیگرم در لیتر حاصل شد .با
توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن سایر صفات مهم و شرایط آزمایش ،کاربرد کود
فسفیتپتاسیم و کود اسید بوریک با غلظت  9111میلیگرم در لیتر در زمان باز شدن  11درصد گلها به دلیل اثر مثبت
آن روی افزایش میزان تشکیل میوه و باال بردن میزان عملکرد و همچنین نیاز باالی انگور به آن ،پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :انگور تازهخوری ،ریزش گل ،درصد تشکیل میوه ،محلولپاشی.
* نویسنده مسئول:

Email: m.rasouli@malayeru.ac.ir
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با توجه بهه افهزایش روز افهزون جمعیهت و نیهاز بهه

مقدمه
طبق ردهبندیهای جدید انگور متعلق به راسته

تغذیهی صحیح و کافی و ارتقای سطح کیفهی جمعیهت،

انگورسانان و خانواده انگور میباشد (جانسن 5و همکاران،

همواره نیاز به روشهای مختلف جهت افزایش عملکرد و

1119؛ کِلِر .)1151 ،1این خانواده دارای  54جنس و در

تولید و ارتقای سهطح کیفهی محصهوالت و جلهوگیری از

حدود  5111گونه است که اغلب به صورت بوتهای یا

اتالف و هدر رفت محصوالت کشاورزی به منظور ارتقهای

درختان باالرونده رشد میکنند .اگرچه بیشتر گونههای

سطح سالمت جامعه و کهاهش دادن سهطح سهوغ تغذیهه

این خانواده در نقاط گرمسیر و نیمهگرمسیر دنیا مستقر

میباشد .یکی از این روشها تغذیهه و حاصهلخیز نمهودن

هستند ولی گونه خوراکی آن بومی اقلیمهای معتدل

باغات به منظور دستیابی به محصهول زیهاد و بها کیفیهت

بوده و به عنوان یک محصول میوهای مهم با مصارف

قابل قبول میباشد .به نظر میرسد عدم تغذیه ی مناسب

مختلف در بیش از  31کشور پرورش مییابد (کلر،

تهها  ،شههرایط برداشههت و نگهههداری نامناسههب و عههدم

 .)1151در خانواده انگور ریشهها تا چند متر رشد طولی

بستهبندیهای استاندارد عامل کاهش کیفیهت محصهول

دارند .برگها به صورت متناوب بوده و ممکن است ساده

انگور خواهد بود .بنابرین با توجه به اهمیت نقهش تغذیهه

یا مرکب باشند .میوهها حاوی حبههای گوشتی با  5تا 4

در بهبود کمی و کیفی محصول کهه باعهب بهبهود رنه ،

بذر هستند .تمام ارقام کشت شده انگور متعلق به جنس

طعم ،شکل میوه ،کاهش ریزش میوه ،افزایش مقاومت در

موسکادینیا( 9تعداد کروموزوم پایه برابر با  )41یا جنس

برابر آفات و بیماریها ،افزایش ترکیبات ثانوی کل میوه،

ویتیس( 4تعداد کروموزوم پایه برابر با  )95هستند .میزان

تعادلدهندهی شرایط فیزیولوژی برای ماندگاری و ایجهاد

تولید انگور ایران  3تن در هکتار است در حالیکه نرخ

مقاومت در برابر سرما میگردد ،مهیتهوان اظههار داشهت

رشد سطح زیر کشت  +55میباشد ولی کشور ایتالیا به

تغذیه ی صحیح محصوالت باغی نقهش مهمهی در بهبهود

عنوان بزرگترین تولیدکننده انگور جهان و با وجود منفی

کیفیههت ،کههاهش اههایعات و طههوالنی کههردن عمرانبههاری

بودن روند رشد سطح زیر کشت از تولیدی برابر  51تن

محصوالت برداشت شده دارد .در این بین تغذیهی فسفر،

در هکتار برخوردار است (کروسی و کروسی.) 1113 ،1

پتاسیم و بور از اهمیت بهاالیی برخوردارنهد کهه فسهفر و

1. Jansen
2. Keller
3. Muscadinia
4. Vitis
5. Creasy and Creasy
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پتاسیم به عنوان دو عنصر کلیدی در تمامی مراحل رشد

(الناوسکاس .)1119 ،9کودهای حاوی آنیون فسفیت

گیاهان نقش تعیین کنندهای دارند (باباالر و پیرمرادیهان،

( )Pi,HPO3-2جهت استفاده به صورت محلولپاشی

.)5954

برگی توسط محققین مختلف توصیه میگردد (مور و
همکاران.)1113 ،4

پتاسیم فراوانترین کهاتیون موجهود در سیتوپالسهم
بوده و نمهکههای پتاسهیم بهه ایجهاد پتانسهیل اسهمزی

انگور جزغ گیاهانی است که خودگشنی براحتی در

مناسب در درون بافتها و سلولهای گیاهان گلیکوفیهت

آن صورت میگیرد .در هنگام باز شدن گلها بسا ها به

کمک میکنند .نقش پتاسیم در بزرگ شدن سلولها بهه

طرف کالله شکاف برداشته دانههای گرده آزاد شده و

عنوان بخشی از فرآیند رشد سلولی و دیگهر فرآینهدهایی

روی سطح کالله قرار میگیرند .عنصر بر ،بر جوانهزنی

که بوسیله عمل تورژسانس تنظیم میشود ،با غلظت این

دانه گرده ،رشد لوله گرده ،باروری تخمکها و تشکیل

عنصههههر در واکو ههههلههههها ارتبههههاط دارد (ملکههههوتی و

بذر تأثیر مثبت داشته و موجب بهبود آنها میشود

همایی .)5954،عالوه بهر ایهن پتاسهیم منجهر بهه ایجهاد

(کروسی و کروسی.)1113 ،
برخی از ارقام انگور با تولید خوشههای گل فراوان از

تعادل میشود و در حمل و نقل قند درگیر است (اسهیید
و همکاران.)5339 ،5

استعداد باروری باالیی برخوردارند .استعداد باروری

اهمیت پتاسیم در باال بهردن کیفیهت میهوه ناشهی از

همیشه از مقدار میوه تولید شده بیشتر میباشد .میزان

نقش آن در تحریک سنتز مواد غذایی و حمل و نقل آنها

عملکرد به شرایط تغذیه و تدابیر زراعی وابسته بوده و بر

به میوهها ،غدهها و ارکانهای ذخیرهسازی است .تنها راه

مبنای وزن یا مقدار میوه محاسبه میشود .در انگور

تکمیل سریع کمبود پتاسهیم ،تغذیهه برگهی ایهن عنصهر

تعداد حبه در خوشه در زمان برداشت را نیز به عنوان

میباشد .کاربرد پتاسیم سبب افزایش مواد جامد محلهول

شاخص تشکیل میوه در نظر میگیرند (می.)1114 ،1

کل و کهاهش اسهیدیته کهل حبههههای انگهور مهیشهود

عنصر بر موجب افزایش مقدار و تغییر ترکیب قندها در

(مارتین و همکاران.)1114 ،1

شهد گلها شده و به این ترتیب جذب حشرات را بیشتر
نموده و گردهافشانی را بهبود میبخشد (امرشاد و

کاربرد کودها به صورت محلولپاشی برگی کمتر از
کاربرد خاکی آنها موجب آلودگی محیط زیست میگردد

3. Lanauskas
4. Moor et al.
5. May

1. Spayd et al.
2. Martin et al.
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رامین .)5354 ،5

اوره با غلظت  1در هزار  +سولفات روی +اسیدبوریک هر

نتایج تحقیقات پروویک ،)5355( 1نشانظ داد که

کدام با غلظت  9در هزار در مقایسه با شاهد مشاهده
شد.

محلولپاشی عناصر بور ،منگنز ،روی و مس در بهار در
انگور ،باعب افزایش عملکرد انگور و میزان قند حبهها و

نتایج کاووسی و فرهی ( )5954به منظور تعیین

کاهش اسیدیته کل شد .البوری و منصور )5355( 9اثر

زمان گلانگیزی و اثر محلولپاشی عناصر ازت (اوره)،

محلولپاشی عنصر بور را بر عملکرد و کیفیت انگور مورد

روی (سولفاتروی) و بور (اسید بوریک) بر ویژگیهای

مطالعه قرار داده و مشاهده کردند که عملکرد و وزن

کیفی و عملکرد انگور سیاه ،در منطقه سیسخت نشان

خوشه ،وزن و اندازه حبهها و نسبت مواد جامد محلول

داد که اثر تیمارهای محلولپاشی بر صفات مواد جامد

به اسیدیته افزایش و میزان اسیدیته کل کاهش یافت.

محلول ،اسیدیته ،نسبت قند به اسید ،واکنش آب میوه و

یامدانگی و همکاران )5343( 4نشان دادند که محلول

عملکرد معنیدار بود .کاربرد تیمار ترکیبی ازت و بور با

پاشی بوتههای انگور با اسید بوریک با غلظت  1در هزار

غلظت  ،%1کیفیت میوه را نسبت به سایر تیمارها

یک هفته قبل از تشکیل میوهها و دوباره در موقع

افزایش داد (کاووسی و حسینی فرهی .)5954 ،همچنین

تشکیل میوهها موجب افزایش درصد مواد جامد محلول و

کاربرد تمام تیمارهای محلولپاشی میزان عمکلرد را در

قند میوهها و کاهش اسیدیته کل در مقایسه با شاهد

سال تیمار و سال بعد از آن نسبت به شاهد افزایش داد

شده و همچنین رسیدگی میوهها یک هفته زودتر انجام

(کاووسی و حسینی فرهی.)5954 ،
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کود فسفیت

گرفت.
نتایج تحقیقات چاکرالحسینی ( )5951روی انگور

پتاسیم بر درصد تشکیل میوه در برخی از ارقام انگور،

و سیسخت نشان داد که

تعیین مناسبترین سطح فسفیتپتاسیم مورد استفاده

در

در شرایط باغ و همچنین بررسی اثر عنصر بور به شکل

تیمار ترکیبی اوره با غلظت  1در هزار  +سولفات روی +

اسید بوریک در گردهافشانی ،لقاح و درصد تشکیل میوه

اسید بوریک هر کدام با غلظت  9در هزار بوده است.

سه رقم انگور "رازقی"" ،سفیددالی" و "عسگری" در

همچنین بیشترین درصد تشکیل میوه در تیمار ترکیبی

شرایط تاکستان بود.

عسکری در دو منطقه سرو

بیشترین میانگین عملکرد انگور در منطقه سرو

1. Emershad and Ramming
2. Perovic
3. El-Bory and Mansour
4. Yamdagni et al.
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کیلومتر در میان کوههای کوهسرخ و کوه فغان که از

مواد و روشها

غرب به دشت کویر و از جنوب کویر نمک متصل

این آزمایش در یک تاکستان تجاری انگور واقع در

میشود ،واقع شده است.

کاشمر (از شهرستانهای خراسان راوی) در بهار سال
 5953انجام گرفت .شهرستان کاشمر ،با وسعت حدود 1

تا های مورد استفاده در این تحقیق  51ساله و در

هزار کیلومترمربع ،از نظر جغرافیایی در  91درجه و 55

مرحله باردهی کامل بودند که بصورت پاچراغی تربیت

دقیقه شمالی و  15درجه و  14دقیقه شرقی ،در

شده و به روش غرقابی آبیاری میشدند .برخی از

بلندترین نقطه  1151متر و در پا ینترین نقطه 311

مشخصات این ارقام در جدول  5آمده است .ارقام

متر از سطح دریا ارتفاع دارد .اقلیم کاشمر معتدل و

"عسگری"" ،سفیدالی" و "رازقی" هر سه به صورت تازه

خشک بوده و حداکثر درجه حرارت در تابستانها 95

خوری مصرف میشوند .از نظر زمان رسیدن رقم

درجه سانتیگراد باالی صفر و حداقل آن در زمستانها،

"عسگری" نسبتاً زودرستر از دو رقم دیگر میباشد و

 9درجه سانتیگراد زیر صفر میباشد .میانگین دمای

جهت تهیه کشمش نیز به کار میرود .همچنین رقم

سالیانه  54/9درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی

"عسگری" نسبتاٌ بیدانه بوده در حالیکه دو رقم دیگر

سالیانه کاشمر  551میلیمتر گزارش شده است .دشت

دانهدار میباشند (جدول .)5

کاشمر بطول تقریبی  511کیلومتر و عرض متوسط 11
جدول  -5برخی از ویژگیهای مهم ارقام انگور مورد بررسی .
رن

حبه

بیدانگی

تاریخ تمام گل

بازارپسندی

تاریخ
رسیدن

دانهدار

9/9

متوسط

4/5

نسبتاٌ بیدانه
دانهدار

9/1
9/9

خوب
متوسط

9/15
4/5

ردیف

رقم

نوع مصرف

شکل حبه

5

رازقی (رزقی)

تازهخوری

کشیده

زرد روشن

1
9

عسگری
سفیدالی

تازه خوری و کشمشی
تازه خوری

گرد
گرد

زرد روشن
زرد روشن

این آزمایش در دو قسمت در شرایط باغ که آزمایش

طرح کامالً تصادفی شامل محلولپاشی اسید بوریک

اول به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالٌ تصادفی شامل

(صفر 5111 ،و  9111میلیگرم در لیتر) روی همین

محلولپاشی فسفیتپتاسیم (صفر 5111 ،و 9111

ارقام با سه تکرار پس از باز شدن  11درصد گلها انجام

میلیگرم در لیتر) روی ارقام "عسگری"" ،سفیدالی" و

شد .درکل بوتههای هر تیمار پس از محلولپاشی عوامل

"رازقی" و آزمایش دوم نیز به صورت فاکتوریل بر پایه

مربوط به باردهی مورد بررسی قرار گرفتند.
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در این مطالعه ،خصوصیات ارقام انگور بر مبنای

بین ارقام "عسگری"" ،رازقی"" ،سفیدالی" و سه سطح

باردهی و عملکرد تعداد کل گلها ،تعداد گلهای باز

مختلف اسید بوریک ،در تمام یا برخی از صفات تفاوت

شده و باز نشده ،میزان ریزش گلها ،تعداد گلها بعد از

معنیداری در سطح یک یا پنج درصد وجود داشت .بر

ریزش و درصد تشکیل میوه اندازهگیری شد .دادههای

اساس نتایج به دست آمده بین دو رقم عسگری و رازقی

بدست آمده از این پژوهش و آزمون معنیداری آنها با

از نظر تعداد کل گلها ،تعداد گلهای باز شده و باز

استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه  3/5آنالیز و

نشده تفاوتی وجود نداشت ولی رقم سفیدالی در هر سه

مقایسه میانگینها نیز با آزمون چنددامنهای دانکن

صفت ذکر شده از دو رقم دیگر باالتر بود (جدول  .)1از

صورت گرفت.

نظر درصد تشکیل میوه رقم "رازقی" با  44/15درصد
تشکیل میوه اولیه برتر از رقم "عسگری" ( 95/14درصد)

نتایج

و رقم "سفیدالی" ( 95/14درصد) بود (شکل  .)1در

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام

غلظت  9111میلیگرم در لیتر اسید بوریک ،بیشترین

"عسگری"" ،سفیدالی"" ،رازقی" و سه سطح مختلف

تعداد کل گلها بعد از ریزش ( 591/49گل) ،حداکثر

فسفیتپتاسیم در تمام صفات مورد بررسی تفاوت معنی-

تعداد گلهای باز شده ( 541/41گل) ،باالترین درصد

داری در سطح یک درصد وجود داشت .از نظر صفات

تشکیل میوه ( 44/91درصد) و کمترین میزان ریزش گل

تعداد گلهای باز شده در خوشه ( 151/94گل) ،کمترین

( 15/51گل) نسبت به شاهد و  5111میلیگرم در لیتر

میزان ریزش گل ( ،)11/11تعداد گلهای باقیمانده بعد

مشاهده شد (جدول  4و شکل  .)9در صفر میلیگرم در

از ریزش ( )511/4و درصد تشکیل میوه (،)44/94

لیتر (شاهد) اسید بوریک کمترین درصد تشکیل میوه

فسفیتپتاسیم در سطح  9111میلیگرم در لیتر بهتر از

مشاهده شد در حالیکه در سطح  9111میلیگرم در لیتر

سایر تیمارها بود (جدول  1و شکل  .)5فسفیتپتاسیم

اسید بوریک بیشترین میزان درصد تشکیل میوه در هر

اثر معنیداری روی تعداد گلهای باز نشده در ارقام مورد

سه رقم مشاهده شد.

بررسی نداشت (جدول  .)1همچنین رقم رازقی با
کمترین میزان درصد ریزش گل ( )44/93و بیشترین
میزان درصد تشکیل میوه ( )44/15بهتر از (جدول 9و
شکل  .)1نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که
95
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جدول – 1مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف فسفیت پتاسیم بر لقاح و درصد تشکیل میوه ارقام انگور مورد بررسی.
غلظت
(میلی گرم در لیتر)

کل گلها

گلهای باز شده

گلهای باز نشده

میزان ریزش گلها

گلها بعد ریزش

1
5111
9111

599/54c
114/51b
194/54a

551/94c
533/44b
151/94a

19/44a
14/95a
19/1a

95/44a
91/53a
11/11b

551/54c
511/99b
511/54a

میانگینهایی که دارای حروف مشتر

هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد با همدیگر اختالف معنیداری ندارند.

جدول – 9مقایسه میانگین ارقام "عسگری"" ،رازقی" و "سفیدالی" از نظر صفات مختلف مورد بررسی در مرحله گلدهی و تشکیل
میوه.
رقم

کل گلها

گلهای باز شده

گلهای باز نشده

میزان ریزش گلها

گلها بعد ریزش

عسگری
رازقی
سفیدالی

544/49b
551/43b
114/51a

555/14b
554/49b
541/11a

13/93b
99/19b
54/99a

14/ 11b
44/93c
51/13a

511/14b
599/13a
545/19a

میانگینهایی که دارای حروف مشتر

هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد با همدیگر اختالف معنیداری ندارند.

جدول - 4مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف اسید بوریک در مرحله گلدهی و تشکیل میوه ارقام مختلف انگور مورد بررسی.
غلظت اسید بوریک
(میلیگرم در لیتر)

کل گلها

گلهای باز شده

گلهای باز نشده

میزان ریزش گلها

گلها بعد ریزش

1
5111
9111

551/51c
555/91b
154/15a

559/94c
515/15b
541/41a

94/51b
99/41b
541/41a

95/ 54a
99/51a
15/51b

555/19c
515/45b
591/49a

میانگین هایی که دارای حروف مشتر

هستند بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح  1درصد با همدیگر اختالف معنی داری ندارند.

a

b

c

درصد تشکیل میوه

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

0
1500
3000
سطوح مختلف فسفیت پتاسیم (میلی گرم در لیتر)

شکل -5نمودار اثر سطوح مختلف فسفیتپتاسیم بر درصد تشکیل میوه در سه رقم انگور مورد بررسی (میانگینهایی که دارای حروف
مشتر هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد با همدیگر اختالف معنیداری ندارند).
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a

80
b
70

c

60

40
30
20

درصد تشکیل میوه

50

10
0
3

1

2
ارقام مختلف انگور مورد بررسی

شکل -1درصد تشکیل میوه در سه رقم انگور مورد بررسی :5 .عسگری :1 ،رازقی و  :9سفیدالی (میانگینهایی که دارای حروف مشتر
هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد با همدیگر اختالف معنیداری ندارند).

90
a

80
b

c

70

50
40
30

درصد تشکیل میوه

60

20
10
0
3000

0

1500
سطوح مختلف اسید بوریک (میلی گرم در لیتر )

شکل -9نمودار اثر سطوح مختلف اسید بوریک بر درصد تشکیل میوه در سه رقم انگور مورد بررسی (میانگینهایی که دارای حروف
مشتر هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  1درصد با همدیگر اختالف معنیداری ندارند).

عناصر در بعضی از مراحل فنولوژیکی گیاه مانند مرحله

بحث
تحقیقات انجام شده در درختان میوه نشان داده است

تشکیل میوه اروری است (دولتیبانه .)5959 ،افزایش

که در میان عناصر غذایی سه عنصر نیتروژن ،بور و روی

تشکیل میوه در خوشههای انگور در ارقامی که

بیشترین تأثیر را بر تشکیل میوه دارند و نیاز به این

خوشههای غیرمتراکمی دارند ،مطلوب است .اما در مورد
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بعضی ارقام همچون یاقوتی که خوشههای بسیار

گرم در لیتر اثر بیشتری داشت .البته الزم است مطالعات

متراکمی دارد ،بیشتر تمایل به تنک خوشه و کاهش

بیشتری با در نظر گرفتن نوع رقم و میزان سایر عناصر و

تشکیل میوه در آن میباشد .ارقام مورد بررسی در این

همچنین شرایط مدیریتی انجام بگیرد تا ابعاد این

مطالعه همگی دارای تراکم کم در خوشه میباشند .لذا به

اثرگذاری بطور دقیقتری مورد بررسی قرار گیرد.

کار بردن تیمارهای کودی و تغذیهای برای افزایش درصد

همچنین میتوان با ترکیب نسبتهای مختلف عناصر

تشکیل میوه و متراکمتر شدن مشکلی را برای این ارقام

غذایی با تیمار فسفیت پتاسیم اثر این عوامل را بر

بوجود نمیآورد.

دستیابی به حداکثر عملکرد از لحاظ کمی و کیفی مورد

پتاسیم فراوانترین کاتیون موجود در سیتوپالسم

بررسی قرار داد .با توجه به نتایج بدست آمده در این

است و نقش مهم آن در تثبیت  ،pHتنظیم فشار

پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن سایر صفات مهم و

اسمزی ،فعال کردن آنزیمها ،ساخت پروتئین ،فتوسنتز و

شرایط آزمایش ،کاربرد کود فسفیتپتاسیم با غلظت

بزرگ شدن سلولهاست (حسینی .)5945 ،پتاسیم

مناسب در ارقام مختلف ،به دلیل اثر مثبت آن روی

تعداد خوشه در هر بوته و تعداد حبه در هر خوشه را

افزایش میزان تولید پیشنهاد میگردد .همچنین با توجه

تحت تأثیر قرار میدهد (الویلدت و همکاران.)5354 ،5

به امکان ذخیره شدن پتاسیم در بافت پارانشیم آوند

طبق مطالعات انجام شده بوسیله ارشد و همکاران

چوبی و رهاسازی مجدد آن ،میتوان با محلولپاشی

( ،)5951در بوتههایی که محلولپاشی سولفاتپتاسیم

فسفیتپتاسیم بهرهوری کودهای پتاسیمدار در بوته انگور

روی آنها انجام شد ،بین کربوهیدرات محلول برگ و

را نسبت به چالکود افزایش داد .رابطه بین میزان

تعداد خوشه هر جوانه در سال بعد همبستگی مثبت و

محصول و اندازه میوه با پتاسیم برگ نشان میدهد برای

معنیداری در سطح  5درصد دیده شد .در حالی که این

این که میوه به اندازه کافی رشد کند به پتاسیم بیشتری

همبستگی بین پروتئین کل برگ و تعداد خوشهها

در برگ نیاز دارد (سینگاه.)1111 ،1
باروری در انگورهای دانهدار و همچنین بیدانه که به

معنیدار نبود (ارشد و همکاران.)5951 ،
نتایج حاصل از پژوهش حاار نشان داد که از نظر

طریق استنوسیرموکارپی تشکیل میوه میدهند ،اروری

تعداد کل گل ،گلهای باز شده ،میزان کم ریزش گل و

میباشد و هر عاملی که موجب کاهش باروری تخمکها

درصد تشکیل میوه تیمار فسفیتپتاسیم  9111میلی-

شود میتواند موجب کاهش درصد تشکیل میوه و

1. Alleweldt et al.

2. Singh
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بور از جمله عناصر کم مصرف با خواص استثنایی

عملکرد شود .افزایش طول دوره گردهافشانی موثر سبب
بهبود باروری در گلهای انگور میشود (عبادی.)5951،

میباشد .زیرا غلظت آن در خا

طول دوره گردهافشانی موثر تحت تأثیر عواملی از قبیل

مسمومیت بسیار به هم نزدیک میباشد (بداقی و

دما ،رطوبت ،مواد غذایی و عناصر معدنی موجود در

همکاران .)5959 ،محلولپاشی عنصر بور ،مقدار بور الزم

گلها از جمله عنصر بور می باشد (مولنیس .)5331 ،5از

برای گلها را در طول دوره بحرانی توسعه پرچمها مهیا

نظر تعداد کل گل ،گلهای باز شده ،کمترین میزان

کرده ،جوانهزنی و رشد دانه گرده را بهبود بخشیده و

ریزش گل ،باروری باال و بیشترین درصد تشکیل میوه

رشد اولیه ساقه و برگ را تسریع میکند .محلولپاشی

اولیه ،تیمار اسید بوریک  9111میلیگرم در لیتر اثر

بور قبل از شکوفهدهی برای غلبه بر صدمات زمستانی

بیشتری داشت .کاربرد عنصر بور به شکلهای متفاوت در

جوانهها مفید است ولی تأثیر اندکی روی مقدار بور

گیاهان مختلف موجب افزایش درصد جوانهزنی دانه

برگها دارد و نیز جذب کلسیم را افزایش میدهد

گرده و اف زایش سرعت رشد لوله گرده شده است و با این

(دولتیبانه .)5959 ،برای جوانهزنی دانه گرده در سطح

ترتیب طول گردهافشانی موثر افزایش یافته است که

کالله و نهایتاٌ باروری موفق تخمکهای انگور نیاز به

نتایج به دست آمده در این پژوهش نیز موید این مطالب

 11-91میکروگرم در گرم وزن خشک کالله ،عنصر بور

میباشد و با نتایج محققین مختلف (عبادی5951،؛

میباشد و اگر این مقدار به  5-11میکروگرم کاهش یابد،

آگانس )5334 ،1مطابقت دارد .الزم است طی تحقیقات

باروری انجام نمیشود (امرشاد و رامین .)5354 ،

در حالت کمبود و

بعدی و با در نظر گرفتن نوع رقم و میزان سایر عناصر و

احمد و ابدل گزارش کردند که محلولپاشی بور در

همچنین شرایط مدیریتی ابعاد این اثرگذاری دقیقتر

پرتقال میزان محصول ،وزن و قطر میوهها ،میزان مواد

مورد بررسی قرار گیرد .همچنین میتوان با ترکیب

جامد محلول و قند را افزایش میدهد (احمد و عبدل،9

نسبتهای مختلف عناصر غذایی با تیمار اسید بوریک اثر

 .)5331جذب بور از راه بافتهای محلولپاشی شده

این عوامل را بر دستیابی به حداکثر عملکرد از لحاظ

بسیار سریع است .بور اگر به میزان کافی در گیاه وجود

کمی و کیفی را مورد بررسی قرار داد.

داشته باشد ،مقدار انتقال قند را به نواحی رشد فعال و
میوهها افزایش میدهد (اردالن و ثواقبی فیروزآبادی،
5949؛ اصالنی و حقیقتافشار )5993 ،و اگر اعضای
1. Mullins
2. Aganes

3. Ahmad and Abbdel
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مصرفکننده این قند بیش از حد نباشد که رقابت ایجاد

مصرف به موقع این عناصر و تأثیر آن در خواص کمی و

کند ،اثر بور در افزایش میزان قند میوه مشهود خواهد

کیفی محصول انگور اروری به نظر میرسد.

بود (کریستنسن.)5335 ،5
آگیو در سال  ،5351نشان داد که محلولپاشی

نتیجهگیری کلی

عناصر غذایی موجب افزایش میزان محصول و میزان قند

با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش و

میوه میشود .فتوسنتز انرژی خورشید را به ترکیبات پر

همچنین با در نظر گرفتن سایر صفات مهم و شرایط

انرژی مانند قندها در گیاهان تبدیل میکند .برای ادامه

آزمایش ،کاربرد فسفیتپتاسیم و اسید بوریک با غلظت

این مراحل قندها در گیاه از محلهای تولید به محلهای

مناسب ( 9111میلیگرم در لیتر) در ارقام مورد بررسی

رشد و نمو انتقال یافته و ذخیره میشوند یا برای ساخته

با در نظر گرفتن سایر صفات بسته به هدف کشت آنها

شدن ترکیبات دیگر به مصرف میرسند .با توجه به اثر

(جهت تازهخوری ،فرآوری و یا کشمشی) ،به دلیل اثر

بور در افزایش انتقال قند و هیدراتهای کربن در

مثبت آنها روی افزایش میزان عملکرد به صورت محلول

آوندهای آبکش ،میتوان بیان نمود که نقش بسیار

پاشی برگی پیشنهاد میگردد.

موثری در بهبود کیفیت میوه خواهد داشت (ماحلر،1
5334؛ کریستنسن.)5335 ،
امروزه به دلیل مصرف نامتعادل اوره و فسفات
آمونیوم و باال بودن میزان آهک pH ،و کمبود مواد آلی
در خا های این باغها ،کمبود عناصر کم مصرف نظیر
بور و روی به شدت دیده میشود (وطنی و همکاران،
 .)1151عدم تعادل در مصرف و تأمین این عناصر ،سبب
ایجاد مشکالتی در تشکیل میوه ،خواص کمی و کیفی
میوه ،محصول شده است .بنابراین ،تحقیق در مورد نقش

1. Christensen
2. Mahler
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Abstract

In order to study the effect of potassium phosphite and boric acid on fruit set of different
grape (Vitis vinifera L.) cultivars, two separate experiments were arranged in a factorial
design based on a completely randomized design with 3 replications on orchard conditions.
The first experiment was involved foliar application of potassium phosphate (0, 1500 and
3000 mg/L) on Askari, Sefidali and Razeghi cultivars and in second trail spraying of boric
acid (0, 1500 and 3000 mg/L) after 50% anthesis on inflorescence were done on same
cultivars. The total number of flowers, number of opened and closed flowers, number of
fallen flowers, and the number of flowers after abscission and fruit set in all three cultivars
were measured. The results showed that there was a significant difference at P≤0.01 for all
or some of traits between Askari, Sefidali, Razeghi cultivars and between three
concentrations of potassium phosphate and boric acid. The lowest number of flower
abscission (44.69 and 51.85) and highest fruit set (74.58 and 77.60%) were obtained from
potassium phosphate and boric acid treatments with 3000 mg/L, respectively. According to
the results of this study and also regarding to other important traits and experiment
conditions, potassium phosphate and boric acid fertilizers at 3000 mg/L after 50% anthesis
are suggested due to the positive effects on increases fruit set and crop yield as.
Key words: Table grape, Flower abscission, Percentage of fruit set, Spraying.
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