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 چکیده
دو رقم  های کمی و کیفی های متفاوت نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر برخی ویژگی غذایی با نسبت  یر پنج نوع محلولتأثدر این پژوهش 

های غذایی نسبت  محلول یا شاهد که شامل نیترات بود و در دیگر 1ماره ول ش. محلشد بررسیاسمیت(  کهنز و گرانی سیب )گالب

اسمیت بر  کهنز و گرانی های سیب رقم گالب . میوهبودواالن در لیتر  اکی میلی 14/0، 10/0، 07/0، 04/0آمونیوم به نیتروژن کل به ترتیب 

 ۀوزن تازور برداشت و برای ارزیابی به آزمایشگاه منتقل شدند. شهری 20خرداد و  17های  های رسیدگی به ترتیب در تاریخ پایۀ شاخص

عیارسنجی  قابل یداس(، TSS) حل قابل، مواد جامد pHها(، سفتی بافت میوه،  ها )شکل میوه ل به قطر میوهها، طول، قطر، نسبت طو میوه

های  محلول ، با افزایش نیتروژن آمونیومی درهای دیگر نشان داد د. نتایج بررسینشدارزیابی  TSS/TA( و نسبت TAیا تیتراسیون )

ها و کل مواد جامد  عصارۀ میوه pHها،  که سفتی بافت میوه ها مشاهده نشد. درحالی میوه و شکل  داری در وزن تازه اختالف معنی غذایی

 داری را نشان دادند. با افزایش نسبت نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل کاهش معنی حل قابل
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ABSTRACT 
In this study, the effect of 5 nutrient solutions containing different ratios of ammonium nitrogen to total nitrogen on 

quantity and quality properties of two apple varieties (Golabe-Kohanz and Granny Smith), were studied. One of the 

nutrient solution (number 1) had no ammonium nitrogen but the ammonium to total nitrogen ratios of other nutrient 

solutions were, 0.04, 0.07, 0.10, 0.14 meq/liters, respectively. Fresh weight, length, diameter and length to diameter 

ratio of fruits (shape of fruits), fruit firmness, pH, total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA) and TSS / TA ratios 

were evaluated. When ammonium nitrogen increased in nutrient solutions there was no significant difference in fruits 

fresh weight and shape of fruits. While firmness, pH, total soluble solids significantly decreased when the ammonium 

to total nitrogen ratios increased in nutrient solutions. 
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 مقدمه

متعلق ،  .Malus domestica Borkhبا نام علمیسیب 

از گروه  Pomoideae ة، زیرخانوادRosaceae ةخانوادبه 

دار است. میوة سیب معطر و ارزش  های دانه میوه

غذایی باالیی دارد و به دلیل داشتن پاداکسنده 

های سرطانی  ها از رشد یاخته اکسیدان( )آنتی

های قلبی را  ال به بیماریکند و خطر ابت جلوگیری می

 سیب منشأ (.Janick et al., 1996)دهد  کاهش می

از  که شود می گفته اما نیست، مشخص کلی به اهلی

 و است ریز ةمیو با گونه یک که Malus pumila ۀگون

 رویش غربی آسیای و شرقی اروپای در طبیعی طور به

 ,Ferrer & Warington) است گرفته منشأ دارد،

 ۀگون از امروزی سیب دیگری ۀنظری بنا بر(. 2003

Malus sieversii ۀمنطق در که است شده مشتق 

 .(Janick et al., 1996) دارد رویش امروزی قزاقستان

 (FAO) جهانی و کشاورزی آمار سازمان خواربار بنابر

تن تولید  1693370ایران با  2013در سال 

 را در سطح جهانی به خود ششم، مقام درختی سیب

 اصلی شرط گیاه ۀبهین ۀتغذی .اختصاص داده است

 در. است کشاورزی محصول هر کیفی و کمی بهبود

 کافی ةانداز به عنصر هر باید تنها نه درخت و گیاه ۀتغذی

 تناسب رعایت و تعادل ایجاد بلکه باشد، دسترس در

د دار زیادی اهمیت غذاییعنصرهای  ۀهم میان

(Malekooti et al., 2006). عنصر ینتر مهم وژننیتر 

( که Hassegawa et al., 2008) استپرمصرف  غذایی

 Salam etدهند ) یم متفاوت یها پاسخ آن به گیاهان

al., 2010.)  های غذایی به  در محلولکنترل نیتروژن

 بستگی دارددو عامل غلظت و نوع منبع نیتروژن 

(Cox & Reisenaue, 1973; Van Tuil, 1965 .)

 گوناگون، های پروتئین  مولکول تمانساخ در نیتروژن

 ها سیتوکروم و نوکلئیک هایاسید ها، کوآنزیم ها، آنزیم

 یرتأث . نیتروژن(Hassegawa et al., 2008) دارد نقش

 در رشد شاخساره و برگ سبز رنگ شدت بر زیادی

 درصد بر زیادی یرتأث همچنین. دارد مختلف گیاهان

 درخت رشد و عملکرد میوه، کیفیت درخت، باردهی

 نیتروژن توجه قابل تأثیر(. Drake et al., 2002دارد )

 سبب خاك در آن میزان کاهش و محصول افزایش در

 بررسی به ای یندهفزا طور به پژوهشگران که است شده

 روی تولید افزایش برای نیتروژنی تغذیۀ استفاده از و

 کمبود .(Araghi Moshrefi et al., 2013) ورندآ

 و کرده محدود را میوه عملکرد و درخت شدر نیتروژن،

 متحمل را درخت و شده ها برگ ۀاولی ریزش سبب

 دلیل به نیتروژن باالی میزان. دکن می باردهی تناوب به

 به منجر میوه های یاخته ةانداز در افزایش ایجاد

 ,Ernarni) شود می میوه بافت های بیماری افزایش

نی که نیتروژن میزان جذب نیتروژن در گیاها .(2008

آمونیومی یا هردو منبع نیتروژن آمونیومی و نیتراتی را 

یا بیشتر از گیاهانی بود که تنها  هماننددریافت کردند 

-Khandan) نیتروژن نیتراتی دریافت کرده بودند

Mirkohi et al., 2007 .) 

 نیتروژن سطح پنج پاشی محلولیر تأث،  در بررسی

 بر گرم در لیتر( میلی 224، 112، 70، 42، 14)

 پیجئون رقم سیب ةمیو کمی های(پارامترفراسنجه )

 رشد mg/l  14غلظت در که شد مشخص. شد بررسی

 ,.Kühn et al) بودند تر کوچک ها میوه و کم رویشی

 مقادیر دیگری نیز نشان داد، نتایج پژوهش .(2011

 شکل بر داری معنی یرتأث خاك نیتروژن مختلف

 در مدت و برداشت زمان وه درمی قطر( به طول )نسبت

 .Prsa et al .(Dris et al., 1998) نداشت انبارمانی

 محتوای بر سطوح نیتروژن تأثیر بررسی در (2007)

 برگ (فتوسنتز) نورساخت و ها سبزینه )کلروفیل(

 افزایش با ،دادند نشان دلیشز گلدن رقم سیب درخت

 های سبزینه محتوای شده برده کار هنیتروژن ب محتوای

a و b پژوهشگران دیگری در نتایج  .یافت افزایش

 در نیتروژن کاربرد زیاد ،دادند نشانهای خود  یبررس

 بیشترین پتاسیم، و کلسیم با در مقایسه متداول کشت

 کوتاهی و کیوی ةمیو بافت سفتی کاهش در را یرتأث

 میزان که هایی داشته است. میوه برداشت از پس عمر

 مدت در ندشتدا برداشت زمان در بیشتری نیتروژن

 ,.Scudellari et al) شدند نرم زودتر نیز انبارمانی

نیتروژن یعنی  کانیهر دو شکل  که یهنگام. (1997

همراه در شرایط شور در  طور بهآمونیوم و نیترات 

رسد یون آمونیوم از  اختیار گیاه قرار گیرد، به نظر می

و  اداکسندهپهای  های آنزیم با افزایش فعالیت سو کی

 مانندها  یون نیترات با ایجاد اثر متقابل بر برخی یون

ناشی از قرار گرفتن گیاه در محیط  یها بیآسکلر از 
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های برخی از محققان کاهد. در نتایج بررسی شور می

گیاه در شرایط تنش  که یدرصورتگزارش شده است، 

شوری قرار گیرد بهتر است از دو شکل نیتروژن به نسبت 

ی استفاده کرد تا این امر بازدارندة تأثیر شدید بر مساو

توده  کاهش تولید مواد نورساختی و کاهش تولید زیست

 (.Bybordi et al., 2012)بیوماس( در گیاه شود )

 نوع چند بررسی تأثیر پژوهش این انجام از هدف

برای تعیین نسبت مناسب آمونیوم و  غذایی محلول

ل به طول، قطر، نسبت طو ها، میوه ةوزن تازنیترات بر 

، pHها(، سفتی بافت میوه،  ها )شکل میوه قطر میوه

(، اسید قابل عیارسنجی یا TSS) حل قابلمواد جامد 

دو رقم سیب  TSS/TA( و نسبت TAتیتراسیون )

 بوده است. اسمیت( کهنز و گرانی )گالب

 

 ها مواد و روش

بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن  منظور به

های کمی و کیفی میوة  و نیتراتی بر ویژگی آمونیومی

فاکتوریل و در قالب  صورت به یپژوهشدو رقم سیب 

 ایستگاه تحقیقاتی در های کامل تصادفی طرح بلوك

 دانشکده سبز فضای و باغبانی علوم مهندسی گروه

 منابع و کشاورزی پردیس کشاورزیو مهندسی  علوم

 1393 سال طی کرج در واقع تهران دانشگاه طبیعی

 5 درختانمورد بررسی شامل  های رقم انجام گرفت.

 ۀپای روی بودند که و گرانی اسمیت کهنز گالب ۀسال

درختان سیب  .پیوند شده بودند 9 مالینگ پاکوتاه

 28های پالستیکی به قطر دهانه حدود  درون گلدان

متر در هوای آزاد  سانتی 30متر و ارتفاع حدود  سانتی

 های مورد آزمایش بستر گلدان پرورش یافته بودند.

 1  حاوی مخلوط خاك و پرلیت با نسبت (1 )جدول

(. هدف Sokri et al., 2014ود ))پرلیت( ب 2)خاك( و 

استفاده از خاك افزایش ثبات و نگهداری درختان 

نوع محلول  پنجتیمارها شامل  ها بود. درون گلدان

کهنز و  ( و دو رقم سیب )گالب2غذایی )جدول

واحد آزمایشی در هر  سهتکرار و  سهبا ( سمیتا گرانی

های  محلول ۀ. غلظت نیتروژن کل در همبودند تکرار

که محلول شاهد  1غذایی شماره   محلول جز به) غذایی

ها اختالف  اما شکل نیتروژن و نسبت آن ،( ثابت بودبود

 نیاز میزان تعیین منظور به آزمایش آغاز درداشت. 

 گلدان در آب یمیزان در آغاز غذایی، محلول به درختان

 آنگاه ،شد ریخته درختان و (سوبسترا) بستره حاوی

 آبیاری گلدان ته از زهکش آب شدن خارج محض به

 کامل آبگیری برای آب میزان آزمایش این بنابر و متوقف

 نظر در گلدان هربرای  لیتر 3 که شد گیری اندازه گلدان

دو بار در هفته غذایی با کاربرد  های د. محلولش گرفته

گلدان(  به ازای هر بارلیتر در هر  3) محلول غذایی

جلوگیری از  منظور بهشستشوی بستر  .شدند ینتأم

ای  تجمع احتمالی نمک در محیط اطراف ریشه، هفته

 شد. با آب معمولی انجام میدر طول آزمایش  بار یک

 10 برابر شاهد محلول در عنصرها کل غلظت

واالن بر لیتر  اکی میلی 5) یتر بودل بر واالن اکی میلی

 غلظت اما واالن بر لیتر آنیون( اکی میلی 5کاتیون و 

 20 غذایی های محلول دیگر در ها یونو کات ها آنیون

های پایه  محلول آغاز در .لیتر بود در واالن اکی میلی

 طور به (ماکروپرمصرف ) عنصرهایاز  هرکدامبرای 

های خالص  رم نمکواالن گ اکی جداگانه و برحسب 

 عنصرهایکه مجموع  مرك تهیه شدند درحالی

آهن نیز  غیراز به (میکروها ) مصرف یا ریزمغذی کم

لیتری حفظ  2 های جداگانه تهیه و در ظرف طور به

. محلول مورد استفاده برای آبیاری درختان با رقیق شد

 صورت بههای پایه و  برابر محلول 1000کردن 

حجم  پالستیکی با های ظرف یتر درواالن در ل اکی میلی

نهایی برای آبیاری  غذایی محلولعنوان  لیتری به 150

 pH .(Babalar & Ahmadi, 1997شد )تهیه 

 ا استفاده از نیتریک اسید در حدهای غذایی ب محلول

مصرف برای  تنظیم شد. غلظت عنصرهای کم 1/0±5/6

 گرفته نظر در یکسان صورت به غذایی های همۀ محلول

آغاز  1393های غذایی از فروردین  شد. کاربرد محلول

ها پس از  ها ادامه یافت. میوه بلوغ میوه شد و تا پس از

به آزمایشگاه منتقل شدند و و  بلوغ برداشت

شکل میوه، سفتی، اسیدیته، های وزن تازه،  فراسنجه

 حل قابلمواد جامد  عیارسنجی و کلاسید قابل 

ها را با استفاده از  ر میوهطول و قطگیری شدند.  اندازه

به  میوه و با تقسیم طول گیری اندازه یکولیس دیجیتال

تعیین صفات کیفی . شدشکل میوه تعیین ، قطر آن

(pH ،TSS ،TA  وTSS/TA با استفاده از عصارة )

 pH ،5گیری  یوه صورت گرفت. برای اندازهم آب
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سی  سی 50سی از عصاره را با آب مقطر به حجم  سی

متر دیجیتالی اندازه گرفته شد pH، سپس با رسانده

(Marandi, 2004 میزان مواد جامد .)با  حل قابل

 برحسبسنج )رفرکتومتر( دستی  استفاده از شکست

(. Mostofi & Najafi, 2005درصد بریکس ثبت شد )

گیری اسید قابل عیارسنجی نیز از روش  برای اندازه

 Mostofi) نرمال استفاده شد 1/0عیارسنجی با سود 

& Najafi, 2005افزار  ها با استفاده از نرم (. تجزیۀ داده

SAS .ها  میانگین داده ۀهمچنین برای مقایس انجام شد

 دانکن استفاده شد. یا چند دامنهاز آزمون 

 
 های فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده . ویژگی1جدول

Table 1. Physical and chemical properties of the soil 

pH 
Electrical conductivity 

(ds.m) 

Available K 

(ppm) 

Available P 

(ppm) 

Organic C 

)%( 

Total N 

)%( 

Soil Ingredient Size 
Soil Texture 

Silt Clay Sand 

8.4 3.82 37.5 25 4.28 0.19 40 32 28 Clay Loam 

 

 واالن گرم در لیتر اکی ی دو رقم سیب به میلیهای غذایی مورد استفاده برا بندی محلول . ترکیب2جدول 
Table 2. Composition of the different nutrient solutions used in the experiment (meq.lit) 

Number 1  Number 2 

 NO3
- PO4

- 

PO4
2- SO4

2- Cl- Total  NO3
- PO4

- 

PO4
2- SO4

2- Cl- Total 

K+ 1.2 
0.3 

0.2 
0.25  1.95 K+ 2.9 

0.6 

0.2 
  3.7 

Na+    0.1 0.1 Na+    0.1 0.1 

Ca2+ 1.5    1.5 Ca2+ 3.1    3.1 

Mg2+   0.75  0.75 Mg2+   1.5  1.5 

NH4
+     - NH4

+ 0.3    0.3 

H+  
0.6 

0.1 
  0.7 H+  

1.2 

0.1 
  1.3 

Total 2.7 1.2 1 0.1 5 Total 6.3 2.1 1.5 0.1 10 

 
Number 3  Number 4 

 NO3
- PO4

- 

PO4
2- SO4

2- Cl- Total  NO3
- PO4

- 

PO4
2- SO4

2- Cl- Total 

K+ 2.7 
0.6 

0.2 
  3.5 K+ 2.5 

0.6 

0.2 
  3.3 

Na+    0.1 0.1 Na+    0.1 0.1 

Ca2+ 3.1    3.1 Ca2+ 3.1    3.1 

Mg2+   1.5  1.5 Mg2+   1.5  1.5 

NH4
+ 0.5    0.5 NH4

+ 0.7    0.7 

H+  
1.2 

0.1 
  1.3 H+  

1.2 

0.1 
  1.3 

Total 6.3 2.1 1.5 0.1 10 Total 6.3 2.1 1.5 0.1 10 

 
Number 5  Micro nutrient 

 NO3
- PO4

- 

PO4
2- SO4

2- Cl- Total Salts  Mg.lit 

K+ 2.2 
0.6 

0.2 
  3 (NH4)6Mo7O24 0.05 

Na+    0.1 0.1 H3BO3 1.5 

Ca2+ 3.1    3.1 MnSO4/4H2O 2 

Mg2+   1.5  1.5 CuSO4/5H2O 0.25 

NH4
+ 1    1 ZnSO4/7H2O 1 

H+  
1.2 

0.1 
  1.3 Seques teren Fe(138) 10 

Total 6.3 2.1 1.5 0.1 10   
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 نتایج و بحث

های مختلف آمونیوم و نیترات  غلظت نتایج نشان داد،

داری بر برخی  معنی تأثیرهای غذایی  در محلول

 و 3های  داشتند )جدولکمی و کیفی میوه  یها عامل

کهنز با وجود  (. در رقم گالب9تا  1های  ، شکل4

های غذایی اختالف  افزایش غلظت آمونیوم در محلول

  ها یر بر وزن تر میوهتأثاز نظر  مارهاداری بین تی معنی

اسمیت محلول غذایی  اما در رقم گرانی مشاهده نشد،

T3 دیگر تیمارها نشان داد و  داری با اختالف معنی

های این رقم باالترین وزن تازه را داشتند  میوه

(. محققان در نتایج تحقیقات دیگری نیز به 1)شکل

آمونیوم سبب  یمیزانافزودن  اند، این نتیجه رسیده

 فرنگی ی توتها میوه ةافزایش عملکرد، وزن و انداز

 Ganmore & Kafkafi, 1985; Taghavi et) شود می

al., 2004) افزایش  .که با این نتایج همخوانی دارد

ها  یوهممحتوای نیتروژن سبب افزایش طول و قطر 

های غذایی با  محلول بین داری اختالف معنی شد، اما

مشاهده نشد لف نیترات و آمونیوم های مخت نسبت

 Sokri et al. (2014)( که با نتایج 3 و 2 های )شکل

بین  داری همخوانی دارد. همچنین تفاوت معنی

ها وجود  های غذایی در نسبت طول به قطر میوه محلول

 میزانبا افزایش  ها یوهمسفتی بافت (. 4)شکل  نداشت

 که یطور بههای غذایی کاهش یافت  آمونیوم در محلول

ین و بیشتراسمیت  کهنز و گرانی در هر دو رقم گالب

های رشدیافته  ین سفتی به ترتیب مربوط به میوهکمتر

دارای ( T5آمونیوم( و  بدون)T1 در محلول غذایی 

 Milić( که بنابر نتایج 5بیشترین آمونیوم( بود )شکل 

et al. (2012است. آنان در نتایج بررسی )  های خود

ازحد به همراه تنک کردن  یشب، نیتروژن بیان کردند

شدید بلوغ میوه را به تعویق انداخته و سفتی میوه را 

با افزایش نسبت نیتروژن آمونیومی به دهد.  کاهش می

ها در هر دو رقم  میوه ةعصار pHنیتروژن کل میزان 

 دداری بین تیمارها وجو کاهش یافت که اختالف معنی

ها در رقم  میوه ةارعص pH باالترینداشت. همچنین 

های مختلف  نسبت .(6 )شکل کهنز مشاهده شد گالب

مواد  دار سبب ایجاد تفاوت معنیترات آمونیوم و نی

هر دو رقم شد و با افزایش آمونیوم  کل حل قابلجامد 

در دو رقم  (.7)شکل  کاهش یافت حل قابلمواد جامد 

های مختلف آمونیوم  اسمیت، نسبت کهنز و گرانی گالب

 عیارسنجیمتفاوتی بر اسید قابل  تأثیرنیترات و 

که با افزایش نیتروژن آمونیومی آغاز  یطور به، داشت

اسید قابل عیارسنجی افزایش و سپس کاهش یافت که 

که اعالم کردند،  Raese et al. (2007)با نتایج پژوهش 

کاربرد نیتروژن باعث کاهش میزان اسید کل میوه در 

  مخوانی دارد. همچنین بررسیاسمیت شده ه سیب گرانی

روی آلو نشان داد، کاربرد نیتروژن میزان اسیدیتۀ قابل 

. در رقم (Cuquel et al., 2011)عیارسنجی را کاهش داد 

به اسید  حل قابلکهنز باالترین نسبت مواد جامد  گالب

( T1قابل عیارسنجی در محلول غذایی بدون آمونیوم )

با دیگر تیمارها نشان  داری مشاهده شد که اختالف معنی

 حل قابلداد. با افزایش کاربرد نیتروژن، میزان مواد جامد 

کاهش یافت. این حالت به دلیل افزایش رشد گیاه در 

نتیجۀ افزایش کاربرد نیتروژن است که از تابش نور به 

کند بنابراین میزان  درون تاج درخت جلوگیری می

ه کاهش های در دسترس برای توسعۀ میو کربوهیدرات

یابد. افزایش کاربرد نیتروژن سبب تولید مواد جامد  می

 ,.Xia et alباالتر در سیب رقم گاال شده است ) حل قابل

  ( که با این نتایج همخوانی ندارد.2009

 
کهنز  های گالب های کمی و کیفی سیب رقم های مختلف آمونیوم و نیترات بر ویژگی . جدول مقایسۀ میانگین تأثیر نسبت3جدول 

 اسمیت و گرانی
Table 3. Effects of different ammonium to total nitrogen ratios on the quantitative and qualitative characteristics of 

apple cvs Golabe-kohanz and Granny Smith's fruits 

NH4
+:total N 

Friut weight (gr) Friut length (cm) Friut diameter (cm) Length:diameter Firmness (Kg) 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Nutrient 1 ((T1 47.06a 138.16b 39.03a 56.76a 47.18a 67.95a 0.83a 0.84a 5.30a        9.06a 

Nutrient 2 ((T2 59.54a 134.47b 38.27a 56.06a 46.49a 70.61a 0.82a 0.79a 4.88b 8.77b 

Nutrient 3 ((T3 63.96a 169.71a 41.62a 58.89a 51.82a 71.71a 0.80a 0.82a 4.80bc 8.73b 

Nutrient 4 ((T4 53.68a 113.80c 39.94a 52.08b 51.11a 65.59b 0.84a 0.77a 4.58c 8.53bc 

Nutrient 5 ((T5 55.00a 131.14b 44.19a 55.84a 53.43a 67.99a 0.83a 0.82a 4.23d 8.38c 
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های گالب کهنز  های کمی و کیفی سیب رقم های مختلف آمونیوم و نیترات بر ویژگی . جدول مقایسۀ میانگین تأثیر نسبت4جدول 

 اسمیت و گرانی
Table 4. The effects of different ammonium to total nitrogen ratios on the quantitative and qualitative characteristics 

of apple cvs Golabe-kohanz and Granny Smith's fruits 

NH4
+:total N 

pH TSS (%) (TA) (%) TSS:TA 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Golabe-

kohanz 

Granny 

Smith 

Nutrient 1  ( (T1 4.83b 3.61a 12.22a 13.25b 0.357d 0.736b 38.13a 18.07bc 

Nutrient 2  ( (T2 4.90a 3.58a 10.47b 14.60a 0.535a 0.675c 20.69b 21.68a 

Nutrient 3  ( (T3 4.84ab 3.49b 8.20c 13.23b 0.426b 0.783a 20.52b 16.94c 

Nutrient 4  ( (T4 4.73b 3.48b 7.71cd 13.23b 0.384cd 0.695c 21.97b 19.23b 

Nutrient 5  ( (T5 4.60c 3.37c 7.62d 11.83c 0.408bc 0.671c 20.06b 17.71c 

 .Each view in the table represents an average of 3 replays                                                                      تکرار است. 3هر مشاهده در جدول بیانگر میانگین  - 

 .Different letters in the column are significantly different (P<0.05)          درصد است.5دار آماری در سطح احتمال  های مختلف در ستون بیانگر اختالف معنی حرف -
  

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 47.06 59.54 63.96 53.68 55

Granny-Smith 138.16 134.47 169.71 113.8 131.14

a
a a
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 .اسمیت و گرانی های گالب کهنز های سیب رقم یوههای غذایی مختلف بر وزن تازة م تأثیر محلول .1 شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال  های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 1. The effect of different nutrient solutions on fresh weight of apple cvs Golabe-Kohanz and Granysmith's 

fruits. Bars with different letters are significantly different (P<0.05). 

 
 

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 39.03 38.27 41.62 39.94 44.19

Granny-Smith 56.76 56.06 58.89 52.08 55.84
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 .اسمیت و گرانی های گالب کهنز های سیب رقم های غذایی مختلف بر طول میوه تأثیر محلول .2 شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5کن در سطح احتمال ای دان های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 2. The effect of different nutrient solutions on length of apple cvs Golabe-Kohanz and Granysmith's fruits.  

Bars with different letters are significantly different (P<0.05). 

F
r
u

it
s 

le
n

g
th

 (
m

m
) 

F
r
u

it
s 

fr
e
sh

 w
ei

g
h

t 
(g

r
) 



 99 1397بهار  ،1 ة، شمار49 ة، دورایران باغبانیعلوم  

  

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 47.18 46.49 51.82 51.11 53.43

Granny-Smith 67.95 70.61 71.71 65.59 67.99
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 .اسمیت و گرانی های سیب گالب کهنز های غذایی مختلف بر قطر میوه لولتأثیر مح. 3 شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال  های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 3. The effect of different nutrient solutions on diameter of apple cvs Golabe-Kohanz and Granysmith's fruits. 

Bars with different letters are significantly different (P<0.05). 
  

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 0.83 0.82 0.8 0.84 0.83

Granny-Smith 0.84 0.79 0.82 0.77 0.82
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 اسمیت و گرانی های گالب کهنز های سیب رقم های غذایی مختلف بر نسبت طول به قطر )شکل( میوه تأثیر محلول .4 شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال  رند از نظر آزمون چند دامنههای متفاوت دا یی که حرفها نیانگیم
Figure 4. The effect of different nutrient solutions on length to diameter ratio of apple cvs Golabe-Kohanz and Granysmith's 

fruits. Bars with different letters are significantly different (P<0.05). 
  

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 5.3 4.88 4.8 4.58 4.23

Granny-Smith 9.06 8.77 8.73 8.53 8.38
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 اسمیت و گرانی گالب کهنز های رقم های سیب های غذایی مختلف بر سفتی بافت میوه محلول تأثیر .5شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال  های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 5. The effect of different nutrient solutions on firmness of apple cvs Golabe-Kohanz and Granysmith's 

fruits. Bars with different letters are significantly different (P<0.05).  
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سفتی بافت میوه وابسته به میزان و نوع تغذیۀ 

الیت پاداکسندگی درختان است و میوة درختان با فع

های  اکسیدانی( باالتر، مقاومت بیشتری نیز به تنش )آنتی

مختلف پس از برداشت دارند و درنتیجه ارزش غذایی و 

 ,.Latta et alهای انبارمانی بهتری خواهند داشت ) ویژگی

میزان اسید قابل عیارسنجی و میزان مواد جامد (. 2002

 ریتأثتند که ها هس های کیفی میوه از ویژگی حل قابل

 صورت بهای بر طعم و مزه دارند. کاربرد نیتروژن  عمده

نیترات در مقایسه با آمونیوم باعث افزایش محتوای مواد 

 حل قابلشد. افزایش میزان مواد جامد  حل قابلجامد 

تواند در نتیجل کاهش اسیدهای آلی و افزایش مواد  می

نابر (. بCramer & Lewis, 1993باشد ) حل قابلقندی 

های باالی آمونیوم  غلظت Delshad et al. (2000)گزارش 

فرنگی را  میوة گوجه حل قابلمحلول، میزان مواد جامد 

 کاهش داد.

قابل  ین اسیدبیشتر نتایج پژوهشی دیگر نشان داد،

 آمد به دستیوة خیار هنگامی م آبعیارسنجی عصارة 

 بیشترهای غذایی  که نسبت نیترات به آمونیوم محلول

های غذایی  محلول آمونیوم در میزانبود و با افزایش 

مواد جامد  میزانکاهش یافت.  اسید قابل عیارسنجی

 بود بیشترهای باالتر نیترات  نیز در نسبت حل قابل

(Azarmi & Esmaeilpour, 2010.) 

  

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 4.83 4.9 4.84 4.73 4.6

Granny-Smith 3.61 3.58 3.49 3.48 3.37
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 اسمیت گرانیو  های گالب کهنز های سیب رقم عصارة میوه pHهای غذایی مختلف بر تأثیر محلول. 6 شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال  های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 6. The effect of different nutrient solutions on fruit juice pH of apple cvs Golabe-Kohanz and Granysmith's fruits.  

Bars with different letters are significantly different (P<0.05). 

  

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 12.22 10.47 8.2 7.71 7.62

Granny-Smith 13.25 14.6 13.23 13.23 11.83
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 .اسمیت و گرانی گالب کهنز های رقم های سیب میوه حل قابلهای غذایی مختلف بر کل مواد جامد  محلول تأثیر .7 شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ال ای دانکن در سطح احتم های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 7. The effect of different nutrient solutions on total soluble solid (TSS) of aaple cvs Golabe-Kohanz and 

Granysmith's fruits. Bars with different letters are significantly different (P<0.05).  
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T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 0.357 0.535 0.426 0.384 0.408

Granny-Smith 0.736 0.675 0.783 0.695 0.671

d

a

b cd bc

b
c

a
c c

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

T
it

ra
b

le
 a

ci
d

it
y

 

(T
A

) 
( 

%
)

Nutrient solutions
 

 اسمیت و گرانی گالب کهنز های رقم های سیب میوه عیارسنجیهای غذایی مختلف بر اسید قابل  محلول رتأثی .8 شکل

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال  های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 8. The effect of different nutrient solutions on titrable acidity (TA) of aaple cvs Golabe-Kohanz and 

Granysmith's fruits. Bars with different letters are significantly different (P<0.05). 

 
 

T1 T2 T3 T4 T5

Golabe-Kohanz 38.13 20.69 20.52 21.97 20.06

Granny-Smith 18.07 21.68 16.94 19.23 17.71
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 سیب های میوه( TSS/TA)عیارسنجی به اسید قابل  حل قابلهای غذایی مختلف بر نسبت مواد جامد  محلول تأثیر .9 شکل

 .اسمیت و گرانی گالب کهنز های رقم

 داری دارند. درصد با یکدیگر تفاوت معنی5ای دانکن در سطح احتمال  های متفاوت دارند از نظر آزمون چند دامنه یی که حرفها نیانگیم
Figure 9. The effect of different nutrient solutions on TSS/TA ratio of aaple cvs Golabe-Kohanz and Granysmith's fruits.  

Bars with different letters are significantly different (P<0.05).  

 

 گیری کلی تیجهن

های کمی و کیفی  دستیابی به بهترین ویژگی منظور به

نیتروژن آمونیومی و  توأممیوة درختان سیب، کاربرد 

های غذایی مورد نیاز است اما اگر  نیتراتی در محلول

نیاز گیاهان  یزان نیتروژن آمونیومی بیشتر از میزان موردم

گذارد. در  ها می های آن باشد تأثیر سویی روی ویژگی

شده از جمله صفات مربوط  گیری بسیاری از صفات اندازه

ها، محلول غذایی  های ظاهری و کیفیتی میوه به ویژگی

که نسبت نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل آن  3شماره 

 بهتری داشته است. ریتأثبود  07/0ر براب
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