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 چکیذُ

آزهایطی تِ غَرت فاکتَریل تر پایِ تلَک کاهل تػادفی تا  رقن اغفْاى تر رٍی سیة گالب عٌاغر هیکرٍ هحلَل پاضی ترای تررسی اثر

َهیکس ٍ فاکتَر دٍم ًَع کَد هػرفی ضاهل کَد ایراًی گریي دراج ٍ کَد اسپاًیایی تیفاکتَر اٍل  .پیادُ گردیذ 1331تکرار در سال  3

ضاخع ّای اًذازُ گیری ضذُ ضاهل هَاد جاهذ هحلَل،  .تَد( هیلی گرم در لیتر 1111ٍ  511، 251غفر، )ضاهل غلظت ّای هختلف کَد 

هیساى . تیطتریي درغذ هَاد جاهذ هحلَل در غلظت غفر ّر دٍ ًَع کَد هطاّذُ ضذ .آب هیَُ ٍ سفتی تافت هیَُ تَد pHاسیذیتِ هیَُ، 

سفتی تافت هیَُ در غلظت . آب هیَُ در غلظت ّای هختلف ّر دٍ ًَع کَد تا یکذیگر تفاٍت هعٌی داری ًذاضت pHیذیتِ هیَُ ٍ اس

 .هیلی گرم در لیتر کَد تیَهیکس کاّص یافت 1111

 سیة گالب، گریي دراج، تیَهیکس، هحلَل پاضی: ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

دس اٍل ثْبس ًیبص غزایی دسخت ثِ ٍسیلِ ػٌبصش غزایی حبصل اص . ولی آى تجؼیت هی ًوبیذًیبص غزایی یه دسخت هیَُ اص الگَی سضذ 

ػٌبصش غزایی دس دسختبى هیَُ دس  .جزة آًْب وِ دس پبییض سبل لجل دس سیطِ ّب ٍ ثبفت ّبی چَثی رخیشُ ضذُ اًذ، تأهیي هی ضَد

ضبّیي ٍ ّوىبساى، )طبس تَسطسبًس سلَل ّب هْن هی ثبضٌذ فشایٌذّبی ثیَضیویبیی دخبلت ًوَدُ ٍ دس تٌظین پتبًسیل اسوضی ٍ ف

ایي ػٌبصش ثخطی اص هَلىَل ّبی ضیویبیی سا تطىیل هی دٌّذ وِ تشویت سبختوبًی اًذام ّب، ثِ ػالٍُ لٌذ، اسیذ، طؼن، ػطش (. 2010

دس ایي سٍش، ػٌبصش هَسد . شگی استیىی اص سٍش ّبی تأهیي ًیبص غزایی گیبّبى ثِ ػٌبصش هؼذًی، تغزیِ ث .ٍ سًگ هیَُ سا هی سبصًذ

وبّص هصشف وَد ضیویبیی ٍ پیبهذّبی صیست هحیطی . ًیبص گیبُ ثِ سشػت ٍ ثب وبسایی ًسجتبً ثبالیی دس اختیبس گیبُ لشاس هی گیشد

  .اص ٍیظگی ّبی ایي سٍش وَد دّی است( ًظیش آلَدگی آة ّبی صیش صهیٌی ٍ تخشیت سبختوبى خبن)ًبضی اص آى 

 

 ش ّاهَاد ٍ رٍ

. تىشاس اجشا گشدیذ 3طشح ثِ صَست فبوتَسیل ثش پبیِ ثلَن وبهل تصبدفی ثب . ایي آصهبیص دس ثبغی ٍالغ دس سٍستبی گشهِ اًجبم ضذ

ایي وَدّب اص ػٌبصش ون هصشف سٍی، . فبوتَس اٍل، ًَع وَد هصشف ضذُ ضبهل وَد ایشاًی گشیي دساح ٍ وَد اسپبًیبیی ثیَهیىیس ثَد

 1000ٍ  500، 250صفش، )فبوتَس دٍم غلظت ّبی هختلف وَد دس چْبس سطح . ثش ٍ هَلجیذیي تطىیل ضذُ ثَدًذآّي، هس، هٌگٌض، 

پس اص سسیذگی سیت  .هشحلِ اًجبم ضذ 4فشٍسدیي هبُ ّش یه هبُ یىجبس دس  20هحلَل پبضی دسختبى دس اص  .ثَد( هیلی گشم دس لیتش

صفبت هَسد اسصیبثی  .طگبُ آصاد جْشم ثب حذالل ٍلت تلف ضذُ اًتمبل دادُ ضذگالة سلن اصفْبى ثِ آصهبیطگبُ ػلَم ثبغجبًی داً

آًبلیض ضذ ٍ  MSTAT-Cدادُ ّبی ثذست آهذُ تَسط ًشم افضاس  .ٍ سفتی ثبفت هیَُ ثَد pHضبهل؛ هَاد جبهذ هحلَل، اسیذیتِ هیَُ، 

 .همبیسِ گشدیذًذ% 5هیبًگیي تیوبسّب ثب استفبدُ اص آصهَى داًىي دس سطح 
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 تایج ٍ تحثً

ثِ ػجبست دیگش، وَد اسپبًیبیی ثیَهیىس ٍ ایشاًی گشیي دساح تفبٍت . هَاد هحلَل جبهذ تحت تأثیش ًَع وَد هصشفی لشاس ًگشفت

وَدّبی هیىشٍ هَسد استفبدُ دس ایي ( ضبّذ)غلظت صفش . هؼٌی داسی اص لحبظ آهبسی دس هَاد هحلَل جبهذ سیت گالة ایجبد ًىشد

هیلی گشم دس  500یش سا ثش سٍی هَاد هحلَل جبهذ سیت گالة داضت وِ تیوبس ضبّذ تفبٍت هؼٌی داسی ثب غلظت آصهبیص ثیطتشیي تأث

طجك .هیلی گشم دس لیتش وَدّبی هیىشٍ ثَد 1000ٍ  250ووتشیي هیضاى هَاد هحلَل جبهذ هشثَط ثِ غلظت ّبی . (1ضىل ) لیتش ًذاضت

غلظت وَد  ×هَاد هحلَل جبهذ دس اغلت تیوبسّبی اثش هتمبثل ًَع وَد هصشفی  ًتبیج ثذست آهذُ اص ایي آصهبیص، هطبّذُ ضذ وِ

هیىشٍ ثب یىذیگش تفبٍت هؼٌی داسی ًذاضتٌذ، اهب ووتشیي هیضاى هَاد هحلَل جبهذ دس سیت ّبی گالة هحلَل پبضی ضذُ تَسط 

ش هشثَط ثِ ًسجت لٌذ ٍ اسیذ، تشویجبت فشاس ّب ثیطت طؼن هیَُ .(1جذٍل ) هیلی گشم دس لیتش وَد گشیي دساح هطبّذُ ضذ 250غلظت 

. ضَد تغییش طؼن دس هیَُ سسیذُ ثِ دلیل افضایص لٌذ است وِ اص وشثَّیذسات رخیشُ، یؼٌی ًطبستِ سبختِ هی. ٍ اثش تشویجی آًْب است

دسختبى سیت ّش دٍ  دسصذ هَاد هحلَل جبهذ هیَُ ّوبٌّگ ثب سسیذگی هیَُ افضایص جضئی ٍ ثطئی داسد ٍ دس هجوَع افضایص آى دس

ثٌبثشایي هطخص هی ضَد هحلَل پبضی دسختبى . سلن وِ تَسط غلظت ّبی هختلف وَد هحلَل پبضی ضذُ ثَدًذ لبثل هالحظِ ًجَد

 .تَسط ػٌبصش ون هصشف ثبػث دیشتش ّیذسٍلیض ضذى ًطبستِ ٍ ًْبیتبً تجذیل آى ثِ لٌذ دس هیَُ سیت ضذُ است

 

 

 

 

 

 

 

 

. ثِ لحبظ آهبسی تفبٍت هؼٌی داسی هطبّذُ ًطذ( ثیَهیىس ٍ گشیي دساح)اع وَد هصشفی جْت هحلَل پبضی ثیي اًَدس ایي آصهبیص، 

ّوچٌیي غلظت ّبی هختلف وَدّبی هیىشٍ وِ دس ایي آصهبیص هَسد ثشسسی لشاس گشفتٌذ تفبٍت هؼٌی داسی اص ًظش اسیذیتِ هیَُ ثب 

وِ ثب وَدّبی ثیَهیىس یب گشیي دساح دس غلظت ّبی هختلف  لن اصفْبىس گالة هیَُ دس سیتاسیذیتِ  .(2ضىل ) یىذیگش ًذاضتٌذ

استفبدُ اص وَدّبی هیىشٍ دس لبلت هصشف ثْیٌِ وَد  (.1جذٍل ) هحلَل پبضی ضذُ ثَدًذ، ثب یىذیگش تفبٍت هؼٌی داسی ًذاضتٌذ

ػوذُ ایي . گطتِ است pHثِ تجغ آى وبّص دس هیَُ ٍ ( لبثل تیتشاسیَى)ثبػث افضایص هیضاى اسیذیتِ ( هیلی گشم دس لیتش 250غلظت )

وِ ایجبد هضُ ٍ طؼن دس هیَُ هی ًوبیذ ٍ افضایص آى دس آة هیَُ ثِ ( Tomala & Soska, 2004)اسیذ اص ًَع اسیذ هبلیه است 

یب دس حبلی وِ ػذم استفبدُ اص وَدّبی هیىشٍ ٍ . لحبظ خَضوضُ ضذى هیَُ یه اهتیبص هثجت ثشای ویفیت هیَُ هحسَة هی ضَد

 .استفبدُ اص غلظت ّبی دیگش ثبػث پبییي ثَدى ویفیت اص ًظش ٍجَد اسیذ هبلیه ٍ هضُ دس هیَُ ّب هی گشدد

 

 

 

 

 

 )%(همبیسِ اًَاع وَد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد دس ساثطِ ثب هَاد جبهذ هحلَل : 1ضىل 
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ًطبى هی دّذ هحلَل پبضی تَسط وَد ایشاًی گشیي دساح ٍ وَد اسپبًیبیی ثیَهیىس تفبٍت هؼٌی داسی سا ثِ ( 3)هطبّذُ ضىل 

هیلی گشم دس لیتش  500ٍ  250هحلَل پبضی دسختبى تَسط غلظت ّبی صفش، . یجبد ًىشدلحبظ آهبسی دس سفتی ثبفت هیَُ ّبی سیت ا

هیلی گشم دس لیتش وَد  1000وَدّب تفبٍت هؼٌی داسی سا دس سفتی ثبفت هیَُ سیت ایجبد ًىشد اهب هحلَل پبضی دسختبى تَسط غلظت 

هیلی  500ثشسسی اثش هتمبثل ًَع وَد هصشفی ٍ غلظت وَدّب ًطبى داد استفبدُ اص غلظت . ثبػث وبّص سفتی ثبفت هیَُ سیت ضذ

هیلی گشم دس لیتش وَد گشیي دساح ٍ  250گشم دس لیتش وَد ثیَهیىس ثیطتشیي سفتی ثبفت هیَُ سا داسا ثَد وِ ثب تیوبس ضبّذ، غلظت 

اهب هطبّذُ هی ضَد وِ . لحبظ آهبسی تفبٍت هؼٌی داسی ًذاضتهیلی گشم دس لیتش وَد گشیي دساح ثِ  1000ٍ  500ثیَهیىس، غلظت 

دس ایي  .(1جذٍل ) هیلی گشم دس لیتش سفتی ثبفت هیَُ ثِ طَس لبثل تَجْی وبّص یبفت 1000ثب افضایص غلظت وَد ثیَهیىس ثِ 

وِ هحلَل پبضی ضذُ ثَدًذ هیضاى دس هیَُ ّبیی . استجبط صیبدی داضت( لٌذ)تحمیك هیضاى سفتی ثبفت ًیض ثب هیضاى هَاد هحلَل جبهذ 

. ایي اهش سجت ضذ وِ سفتی ثبفت دس ایي هیَُ ّب حفع ضَد. هَاد هحلَل جبهذ ووتش اص هیَُ ّبیی ثَد وِ هحلَل پبضی ًطذُ ثَدًذ

ب چَى اه( Belie et al., 2000)اگشچِ ثب افضایص هیضاى هَاد هحلَل جبهذ ٍ دس ًتیجِ لٌذ هیَُ، هیضاى سشهبصدگی وبّص هی یبثذ 

سفتی ثبفت هیَُ یىی اص هْوتشیي صفبت ویفی جْت ثبصاس پسٌذی است ثٌبثشایي استفبدُ اص وَدّبی هیىشٍ دس حذ ثْیٌِ هی تَاًذ 

 .ًمص ثِ سضایی دس سسیذى ثِ اّذاف التصبدی وطبٍسص داضتِ ثبضذ

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

َد هیىشٍ گشیي دساح ثَد ٍ دس سیت ّبی هحلَل پبضی ضذُ هشثَط ثِ و pHهطبّذُ هی ضَد وِ ثیطتشیي همذاس ( 4)ثب تَجِ ثِ ضىل 

ثیي غلظت ّبی هختلف وَدّبی هَسد استفبدُ جْت هحلَل پبضی تفبٍت هؼٌی . هیَُ ون ثَد pHتَسط وَد هیىشٍ ثیَهیىس همذاس 

دس ایي  (.1جذٍل )غلظت ّبی هختلف وَد تفبٍت هؼٌی داسی هطبّذُ ًطذ  ×ثیي اثش هتمبثل ًَع وَد هصشفی  .داسی هطبّذُ ًطذ

دس سیت گالة سلن اصفْبى وِ ثب غلظت ّبی هختلف وَد ایشاًی هحلَل پبضی ضذُ ثَدًذ  pHآصهبیص هطبّذُ ضذ ثِ طَس ولی 

دس  .ثبضذ 5ووتش اص  pHدس صَستی وِ هحلَل پبضی ایي سلن تَسط غلظت ّبی هختلف ثیَهیىس سجت ضذ . ثَد 5غلظت ثیطتش اص 

pH  ًظیش هسوَهیت هٌگٌض ٍ آلَهٌیَم ٍ ووجَد ولسین ٍ پتبسین، وبّص جزة فسفش ٍ وبّص وبسایی اصت ٍ  هطىالتی 5ّبی ووتش اص

سجت ووجَد ولسین ٍ دسًیتجِ ووتش ضذى سفتی ثبفت هیَُ هی  pHوبّص . (Ahmad & Abbdel, 1995)پتبسین اتفبق هی افتذ 

 .آى ووتش خَاّذ ثَد pHذاصُ اسیذ هیَُ ثیطتش ثبضذ، الجشم اص آًجبیی وِ اسیذ غبلت هیَُ سیت هبلیه اسیذ هیجبضذ، ّش اً. ضَد

 

 )%( اسیذیتِ هیَُهمبیسِ اًَاع وَد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد دس ساثطِ ثب : 2ضىل 

 

 (ویلَگشم ثش سبًتی هتش هشثغ)ثبفت هیَُ سفتی همبیسِ اًَاع وَد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد دس ساثطِ ثب : 3ضىل 
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Micro elements of spray on fruit quality properties rose apple (Malus domestica) cultivars of 

Isfahan 
Micro elements for effect on spray rose varieties of apples as a factorial experiment based on randomized 

complete block with three replications was implemented in 1390. The first factor was the type of fertilizer, 

including manure and fertilizer Persian Green Drop and Spanish Biomix the second factor containing 

different concentrations of fertilizer (zero, 250, 500 and 1000 mg per liter), respectively. Parameters 

              وَدغلظت 
 pH )%(هَاد جبهذ هحلَل  ًَع وَد

سفتی بافت میوه  )%(اسیذیتِ هیَُ 

(kg/cm
2) 

 (ضبّذ)صفش 

 وَد ایشاًی 

 گشیي دساح

a25/12 a94/4 a60/0 a22/2 

 b25/11 a17/5 a62/0 a11/2 هیلی گشم دس لیتش 250غلظت 

 ab00/12 a03/5 a58/0 ab10/2 هیلی گشم دس لیتش 500غلظت 

 ab55/11 a02/5 a52/0 ab02/2 هیلی گشم دس لیتش 1000غلظت 

 (ضبّذ)صفش 
وَد 

 اسپبًیبیی 

 ثیَهیىس

a25/12 a04/5 a60/0 a22/2 

 ab08/12 a89/4 a62/0 a12/2 هیلی گشم دس لیتش 250غلظت 

 ab58/11 a90/4 a48/0 a21/2 ی گشم دس لیتشهیل 500غلظت 

 ab67/11 a95/4 a55/0 b61/4 هیلی گشم دس لیتش 1000غلظت 

 آة هیَُ pHهمبیسِ اًَاع وَد ٍ غلظت ّبی هختلف وَد دس ساثطِ ثب : 4ضىل 

 ًَع وَد دس ساثطِ ثب صفبت هَسد ثشسسی ×اثش هتمبثل غلظت وَد : 1جذٍل  

 دسصذ تفبٍت هؼٌی داسی ثب یىذیگش ًذاسًذ 5احتوبل  هیبًگیي ّبی داسای حشٍف هطبثِ دس یه ستَى اص لحبظ آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي دس سطح. 
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 آصاد اسالهی خَساسگبى داًطىذُ وطبٍسصی داًطگبُ 1390اسفٌذهبُ  12ٍ  11

 

measured include soluble solids, fruit acidity, pH and firmness of fruit juice was. The highest percentage of 

soluble solids concentration was zero in both types of fertilizers. Acidity and pH of fruit juice at different 

concentrations was not significantly different between both types of fertilizers. Fruit firmness decreased the 

concentration of 1000 mg L Biomix fertilizer. 
Key words: gala apple, Green Drop, Biomix, spray  


