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 چکیذُ

رٍی درخت سیة گالب رلن کٌْش اًجام  1331در ایي تحمیك هحلَل پاضی تا کَد ایزاًی گزیي دراج ٍ کَد اسپاًیایی تیَهیکس در سال 

ٍ چْار ( سگزیي دراج ٍ تیَهیک)آسهایص تِ صَرت فاکتَریل در لالة طزح تلَن کاهل تصادفی اجزا ضذ کِ در آى دٍ ًَع کَد . گزفت

در هَلغ تزداضت صفات سفتی تافت هیَُ، چگالی آب  .هَرد استفادُ لزار گزفت( هیلی گزم در لیتز 1111ٍ  511، 251صفز، )کَد سطح 

هحلَل پاضی کَد  .ًتایج ًطاى هی دّذ کِ هحلَل پاضی کَدّا تأثیز در سفتی تافت هیَُ ًذاضت. هیَُ، ٍسى ٍ تؼذاد هیَُ اًذاسُ گیزی ضذ

چگالی آب هیَُ در غلظت ّای . هیلی گزم در لیتز تاػث افشایص ٍسى ٍ تؼذاد هیَُ سیة ضذ 511ٍ  251راج در غلظت ّای گزیي د

 .هختلف کَد کاّص یافت ٍ در ضاّذ تیطتزیي همذار را دارا تَد

 سیة گالب، گزیي دراج، تیَهیکس، هحلَل پاضی: ٍاصگاى کلیذی

 

 همذهِ

تغذیِ گیبُ اس جولِ هْوتزیي ػَاهل ثِ . تضویي وٌٌذُ سالهت ٍ دستیبثی ثِ ػولىزد هغلَة ّستٌذهجوَػِ ػَاهل هؤثز ثز رضذ گیبُ، 

در ػزغِ ثبغبت، ًحَُ تغذیِ ثز . ثِ ػالٍُ ایٌىِ هذیزیت غحیح آى در وبرایی ٍ اثز ثخطی سبیز ػَاهل هؤثز است. ضوبر هی رٍد

جبًی اس جبیگبُ ٍیژُ ٍ اّویت خبغی ثزخَردار است، اثز هی عَل ػوز، هیشاى ثبردّی ٍ ثِ خػَظ ویفیت هحػَالت وِ در ثبغ

در ثسیبری اس هَارد هطبّذُ ضذُ وِ سَء تغذیِ درختبى سیت ثبػث ضؼیف ضذى آًْب ٍ اثتالء ثِ ثیوبری ضبًىز سیتَسپَرایی . گذارد

غَلی درختبى هیَُ یىی اس هَارد تغذیِ ا(. 1119چبرهیلَت ٍ پسىیز، )هی ضَد ٍ ثبػث پبییي ثَدى ػولىزد ٍ ویفیت هیَُ هی ضَد 

هْن در ًیل ثِ افشایص ووی ٍ ویفی تَلیذات ثبغی هی ثبضذ وِ آگبّی اس هیشاى ٍ ًَع هػزف وَدّبی ضیویبیی ٍ آلی ثب تَجِ ثِ ًَع 

ك ثزرسی ّذف اس ایي تحمی .هحػَل، سهبى هٌبست ثزای استفبدُ اس وَدّب جْت افشایص وبرایی آًْب اس اّویت ثبالیی ثزخَردار است

 .اثز هحلَل پبضی ػٌبغز ون هػزف ثز ػولىزد ٍ اجشاء ػولىزد هیَُ سیت گالة ثَدُ است

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

. تىزار اجزا گزدیذ 9عزح ثِ غَرت فبوتَریل ثز پبیِ ثلَن وبهل تػبدفی ثب . ایي آسهبیص در ثبغی ٍالغ در رٍستبی گزهِ اًجبم ضذ

ایي وَدّب اس ػٌبغز ون هػزف رٍی، . ایزاًی گزیي دراح ٍ وَد اسپبًیبیی ثیَهیىیس ثَد فبوتَر اٍل، ًَع وَد هػزف ضذُ ضبهل وَد

 1111ٍ  511، 151غفز، )فبوتَر دٍم غلظت ّبی هختلف وَد در چْبر سغح . آّي، هس، هٌگٌش، ثز ٍ هَلجیذیي تطىیل ضذُ ثَدًذ

پس اس رسیذگی سیت . هزحلِ اًجبم ضذ 4یه هبُ یىجبر در فزٍردیي هبُ ّز  11هحلَل پبضی درختبى در اس . ثَد( هیلی گزم در لیتز

غفبت هَرد ارسیبثی ضبهل؛ . گالة رلن وٌْش ثِ آسهبیطگبُ ػلَم ثبغجبًی داًطگبُ آساد جْزم ثب حذالل ٍلت تلف ضذُ اًتمبل دادُ ضذ

آًبلیش ضذ ٍ هیبًگیي  MSTAT-C دادُ ّبی ثذست آهذُ تَسظ ًزم افشار. سفتی ثبفت هیَُ، چگبلی آة هیَُ، ٍسى ٍ تؼذاد هیَُ ثَد

 .همبیسِ گزدیذًذ% 5تیوبرّب ثب استفبدُ اس آسهَى داًىي در سغح 
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 تحث ٍ ًتایج

هحلَل پبضی درختبى تَسظ وَد ایزاًی گزیي دراح ثب هحلَل پبضیی درختیبى سییت ثیب      دادُ ّبی ثذست آهذُ اس آسهبیص ًطبى داد 

هطیخع هیی ضیَد ویِ     ( 1)ثیب تَجیِ ثیِ ضیىل     . تفبٍت هؼٌی داری ًذاضتٌذ هیَُ اس ًظز چگبلی آة هػزف وَد اسپبًیبیی ثیَهیىس

ثَد ٍ چگبلی آة هیَُ ثب هحلَل پبضی درختبى تَسظ غلظت ّبی ( غلظت غفز)ثیطتزیي هیشاى چگبلی آة هیَُ هزثَط ثِ تیوبر ضبّذ 

لظت ّب تفبٍت هؼٌی داری ثِ لحیبػ آهیبری   هیلی گزم در لیتز وَد ًسجت ثِ تیوبر ضبّذ وبّص یبفت ٍ ثیي ایي غ 1111ٍ  511، 151

ثزرسی اثز هتمبثل ًَع وَد هػزفی ٍ غلظت وَد هػزفی ًطبى داد ثیطتزیي هیشاى چگبلی در آة هیَُ ّبیی هطبّذُ ضیذ   .هطبّذُ ًطذ

هیلیی گیزم در    511، وِ ثب ثمیِ تیوبرّب ثِ جش وَد ایزاًی گزیي دراح ثب غلظیت  (تیوبر ضبّذ)وِ درختبى آى هحلَل پبضی ًطذُ ثَدًذ 

ّز چِ اهالح سیجىتز  . درغذ تزویجبت هَجَد در آة هیَُ ًسجت هستمین ثب چگبلی آى دارد (.1جذٍل )لیتز تفبٍت هؼٌی داری ًذاضت 

تزوییت  . در آة هیَُ ثیطتز ثبضذ چگبلی آى ووتز است ٍ ّز چِ اجشایی ثب جزم هَلىَلی ثبالتز ثیطتز ثبضذ چگبلی ثیطتز خَاّیذ ثیَد  

اسیتفبدُ اس غلظیت ّیبی    . درغذ اس ثبفت هیَُ را تطىیل هیی دٌّیذ   15-11دار، ًظیز لٌذّب، اسیذّب ٍ سلَلش دیَارُ سلَلی ّبی وزثي 

 . هختلف وَد هی تَاًذ ثز رٍی ایي تزویجبت اثز گذار ثبضذ

 

 

 

 

 

 

 

س تفیبٍت هؼٌیی داری را ثیِ    ًطبى هی دّذ هحلَل پبضی تَسظ وَد ایزاًی گزیي دراح ٍ وَد اسپبًیبیی ثییَهیى ( 1)هطبّذُ ضىل 

هیلی گزم در لیتیز   511ٍ  151هحلَل پبضی درختبى تَسظ غلظت ّبی غفز، . لحبػ آهبری در سفتی ثبفت هیَُ ّبی سیت ایجبد ًىزد

هیلی گزم در لیتز وَد  1111وَدّب تفبٍت هؼٌی داری را در سفتی ثبفت هیَُ سیت ایجبد ًىزد اهب هحلَل پبضی درختبى تَسظ غلظت 

هیلیی   511ثزرسی اثز هتمبثل ًَع وَد هػزفی ٍ غلظت وَدّب ًطیبى داد اسیتفبدُ اس غلظیت    . ث وبّص سفتی ثبفت هیَُ سیت ضذثبػ

هیلی گزم در لیتیز ویَد گیزیي دراح ٍ     151گزم در لیتز وَد ثیَهیىس ثیطتزیي سفتی ثبفت هیَُ را دارا ثَد وِ ثب تیوبر ضبّذ، غلظت 

اهب هطبّذُ هی ضَد ویِ  . گزم در لیتز وَد گزیي دراح ثِ لحبػ آهبری تفبٍت هؼٌی داری ًذاضت هیلی 1111ٍ  511ثیَهیىس، غلظت 

سفتی ثبفیت   (.1جذٍل )هیلی گزم در لیتز سفتی ثبفت هیَُ ثِ عَر لبثل تَجْی وبّص یبفت  1111ثب افشایص غلظت وَد ثیَهیىس ثِ 

در ایي تحمیك هیشاى سیفتی ثبفیت ًییش ثیب هییشاى هیَاد       . ِ سیت هی ثبضذهیَُ اس دیگز غفبت ثب اّویت ثزای ثسیبری اس هیَُ ّب اس جول

در هیَُ ّبیی وِ هحلَل پبضی ضذُ ثَدًذ هیشاى هَاد هحلَل جبهذ ووتز اس هیَُ ّبیی ثَد ویِ  . ارتجبط سیبدی داضت( لٌذ)هحلَل جبهذ 

اگزچِ ثب افشایص هیشاى هَاد هحلَل جبهیذ ٍ در  . در ایي هیَُ ّب حفؼ ضَدایي اهز سجت ضذ وِ سفتی ثبفت . هحلَل پبضی ًطذُ ثَدًذ

اهب چَى سفتی ثبفت هیَُ یىیی اس هْوتیزیي غیفبت ویفیی     ( 1111ثلی ٍ ّوىبراى، )ًتیجِ لٌذ هیَُ، هیشاى سزهبسدگی وبّص هی یبثذ 

مص ثیِ سیشایی در رسییذى ثیِ اّیذاف التػیبدی       جْت ثبسار پسٌذی است ثٌبثزایي استفبدُ اس وَدّبی هیىزٍ در حذ ثْیٌِ هی تَاًذ ً

 .وطبٍرس داضتِ ثبضذ

 چگبلی آة هیَُاًَاع وَد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد در راثغِ ثب  همبیسِ: 1ضىل 
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ثب  .ًذاضت ثِ لحبػ تؼذاد هیَُ ثیَهیىسوَد اسپبًیبیی  تفبٍت هؼٌی داری ثبثیي وَدّبی هَرد استفبدُ، وَد ایزاًی گزیي دراح 

َد ًمص ثِ سشایی در افشایص تؼذاد هیَُ ًیش هطخع هی ضَد، هحلَل پبضی درختبى تَسظ غلظت ّبی هختلف و( 9)هطبّذُ ضىل 

هطبّذُ هی ضَد  (1)در جذٍل  .ووتزیي تؼذاد هیَُ هزثَط ثِ درخت ّبیی ثَد وِ هحلَل پبضی ًطذُ ثَدًذ. سیت داضتِ است

درختبًی وِ تَسظ غلظت ّبی هختلف وَدّبی ثیَهیىس ٍ گزیي دراح هحلَل پبضی ضذُ ثَدًذ اس تؼذاد ثیطتزی هیَُ ثزخَردار 

ثُز ػٌػزی است وِ ًمص آى  .دًذ اهب درختبًی وِ ثِ ػٌَاى تیوبر ضبّذ ثَدًذ ٍ هحلَل پبضی ًطذُ ثَدًذ تؼذاد هیَُ ووتزی داضتٌذثَ

در هتبثَلیسن ٍ اًتمبل وزثَّیذرات ّب هتبثَلیسن َّرهَى ضٌبختِ ضذُ است ٍ تغذیِ ثب ثُز ثزای داضتي حذاوثز تطىیل ٍ ثمبء هیَُ هَرد 

ثُز اس . ٍ ایي پذیذُ ثزای ّز وذام اس جٌس ّبی سیت وِ ثُز آساداًِ در آى تحزن پیذا هی وٌذ غبدق است( 1335ٌش، هبرض)ًیبس است 

عزیك هطبروت در تطىیل پىتیي دیَارُ سلَلی، سٌتش اسیذّبی ًَولئتیه، تمسین سلَلی، اًتمبل وزثَّیذرات ّب اس عزیك تطىیل 

اوسیذاس ٍ در ًتیجِ ثمبء هیشاى اوسیي در گیبُ ٍ افشایص تَلیذ سیتَوٌیي، هیشاى -IAA ثُز ٍ ًیش جلَگیزی اس فؼبلیت -ووپلىس لٌذ

 . ریشش را وبّص دادُ ٍ تطىیل هیَُ را افشایص هی دّذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیي هطبّذُ هی ضَد ثیطت( 4)ثب تَجِ ثِ ضىل . ًَع وَد هػزفی در ٍسى هیَُ ّب ًیش تفبٍت هؼٌی داری را ثِ لحبػ آهبری ایجبد وزد

در . ٍسى هیَُ هزثَط ثِ وَد ایزاًی گزیي دراح ثَد ٍ هحلَل پبضی ثِ ٍسیلِ وَد ثیَهیىس ٍسى هیَُ ثِ عَر لبثل تَجْی وبّص داد

هیلی گزم در لیتز وَدّب سجت  511ٍ  151ثیي غلظت ّبی هَرد استفبدُ در ایي آسهبیص هطخع ضذ هحلَل پبضی تَسظ غلظت 

ووتزیي هیشاى ٍسى هیَُ هزثَط . هیلی گزم در لیتز ٍسى هیَُ ّب وبّص یبفت 1111ایص غلظت وَد ثِ ثب افش. افشایص ٍسى هیَُ ّب ضذ

 (ویلَگزم ثز سبًتی هتز هزثغ)سفتی ثبفت هیَُ همبیسِ اًَاع وَد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد در راثغِ ثب : 1ضىل 

 

 تؼذاد هیَُ سیتهمبیسِ اًَاع وَد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد در راثغِ ثب : 9ضىل 
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هیلی گزم در لیتز وَد گزیي دراح ایجبد  511هطبّذُ هی ضَد ثیطتزیي ٍسى هیَُ در غلظت ( 1)ثب تَجِ ثِ جذٍل  .ثِ تیوبر ضبّذ ثَد

ووتزیي ٍسى هیَُ هزثَط ثِ . تز وَدّبی گزیي دراح ٍ ثیَهیىس ًذاضتهیلی گزم در لی 151ضذ وِ تفبٍت هؼٌی داری ثب غلظت 

هیلی گزم در لیتز وَد ثیَهیىس ٍ گزیي دراح ٍ  151ًتبیج ًطبى هی دّذ وِ ثیطتزیي ٍسى هیَُ در غلظت  .درختبى تیوبر ضبّذ ثَد

در ٍسى هیَُ ( ثُز ٍ رٍی)یي دٍ ػٌػز هیلی گزم در لیتز وَد گزیي دراح ثِ دست آهذُ است وِ ثیبًگز اثز ضبخع ا 511ّوچٌیي 

الجتِ یبدآٍری ایي ًىتِ ضزٍری است وِ، ػٌػز رٍی ٍ ثُز ثِ تٌْبیی ًوی تَاًٌذ تأثیز چٌذاًی در افشایص تطىیل هیَُ داضتِ . است

 .ثبضٌذ، ٍ وبرثزد آى ّوزاُ ثب دیگز ػٌبغز هَجت افشایص درغذ تطىیل هیَُ در ایي آسهبیص ضذُ است
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Micronutrients on yield components of gala apple (Malus domestica) cultivars 

Kahanz 

In this study, spraying with fertilizers and manure Persian Green Drop & Spanish Biomix in 1390 the figure 

gala apple tree was Kahanz. The factorial experiment was conducted in a randomized complete block design 

in which two types of fertilizer (Green Drop and Biomix) and four fertilizer levels (zero, 250, 500 and 1000 

mg per liter) was used. At harvest the yield of fruit firmness, fruit density, fruit weight and number were 

measured. The results show that spraying fertilizers had no effect on fruit firmness. Green drop manure 

spraying in concentrations of 250 and 500 mg per liter increase in weight and number of apple fruit. Juice at 

different concentrations of fertilizer density and decreased in the highest ranked. 

Key words: gala apple, Green Drop, Biomix, spray  

 

 (ویلَگزم)َد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد در راثغِ ثب ٍسى هیَُ سیت همبیسِ اًَاع و: 4ضىل 

 


