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 چکیده
 هیومیکی، و ارگانیک ترکیبات کارگیریهب بنابراین است؛ کرده ایجاد زیادی یطیمحستیز مشکالت یی،ایمیش یکودها حد از شیب استفاده

 صفات بر دیاس کیفولو تأثیر یبررس منظوربه پژوهش نیا است. گرفته قرار توجه مورد یباغ محصوالت دیتول در اسید، فولویک مخصوصا

 طرح قالب در یبرگ یپاش محلول صورتبه تریل در گرم 11 و 5 ،5/2 صفر، سطح چهار در سفید یفخر رقم انگور پاداکسندگی و یفیک

 مرحله سه در هاتاک یپاش محلول .بودند افتهی پرورش سنتی خزنده صورتبه هاتاک شد. انجام تکرار سه با یتصادف کامل یهابلوک

 و یفیک هایویژگی (،21 بریکس درجه )با برداشت از پس شد. انجام  هاحبه رنگ تغییر زمان -3 هاحبه شدنیاساچمه -2 وهیم لیتشک -1

 جامد مواد یداریمعن طوربه دیاس کیفولو تریل در گرم 5/2 ماریت که داد نشان شیآزما جینتا گرفت. قرار ارزیابی مورد هاوهیم پاداکسندگی

 تریل در گرم 11 ماریت و داد شیافزا را برگ میپتاس و لیکلروف زانیم ها،وهیم پاداکسندگی تیظرف کل، فنل محلول، یقندها ث، نیتامیو محلول،

 یافت؛ کاهش شدهارزیابی صفات بر آن اثر ،دیاس کیفولو غلظت شیافزا با شد. هاوهیم ونیتراسیت قابل دیاس شیافزا باعث فقط ،دیاس کیفولو

 بر دیاس فولویک تیمار همچنین نداشت. وهیم پاداکسندگی یهایژگیو و تیفیک بهبود در داریمعنی اثر ،تریل در گرم 11 ماریت کهیطوربه

 و یفیک خواص بهبود بر یمهم اثر دیاس کیفولو ماریت ی،نهائ نتیجه عنوانبه .نبود مؤثر برگ تروژنین و فسفر د،یکارتنوئ وه،یم کل دیفالونوئ

 داشت. بیشتری تأثیر صفات بر لیتر در گرم 5/2 غلظت و داشت سفید یفخر قمر انگور پاداکسندگی

 

 کل. فنل بیوشیمایی، صفات پتاسیم، تیتراسیون، قابل اسید :کلیدی یهاواژه
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ABSTRACT 
The excessive use of chemical fertilizers has caused a lot of environmental problems, so the use of organic and humic 

compounds, especially fulvic acid, has been considered in the production of horticultural crops. This research was 

carried out to evaluate the effect of foliar application of fulvic acid on quality and antioxidant properties of grapevine 

cv. Fakhri at four levels (0, 2.5, 5 and 10 g/l) using a randomized complete block design with three replications. 

Grapes were cultivated in a traditional traning system. The vines were sprayed at three stages: 1- Berry formation, 2- 

Lag phase, 3- Veraison. After harvesting, (Brix 20) qualitative and antioxidant properties of fruits were evaluated. 

Results of the experiment showed that 2.5 g/l of fulvic acid significantly increased soluble solids, vitamin C, soluble 

sugars, total phenol, antioxidant capacity of fruits, chlorophyll and leaf potassium content while 10 g/l of fulvic acid 

increased only titratable acidity of fruits. With increasing fulvic acid concentration evaluated traits decreased, so that 

10 g/l fulvic acid did not show significant effect on improving qualitative and antioxidant properties of fruits. 

Application of fulvic acid did not show significant effect on fruit flavonoid, carotenoid, phosphorus, and nitrogen 

contents of leaves. As final result, fulvic acid treatment had an important effect on improving the qualitative and 

antioxidant properties of Fakhri cultivar and 2.5 g/l had the highest effect which is recommended to be considered as 

a best concentration. 
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 مقدمه

 تیره از گیاهی ،.Vitis vinifera L علمی نام با انگور

Vitaceae و جنس 71 حدود خانواده این در باشد.می 

 این جنس نیتر مهم .دارد وجود گونه 011 از بیش

 Vitis جنس غذایی و اقتصادی لحاظ از خانواده

 در انگور تولید کل .(Jalili Marandi, 2007) باشدمی

 گزارش تن میلیون 9/11 حدود 2016 سال در جهان

 نهم رتبه تن، میلیون 92/5 حدود با ایران و است شده

 .(FAO, 2016) است داده اختصاص خود به را جهان

 ها،آنتوسیانین ها،فالونوئید ها،فنل وجود دلیلبه انگور

 خواص باالترین با هاییمیوه ءجز هاویتامین و هاتانن

 ,.Ferreira et al) شودمی محسوب پاداکسندگی

 و هاقند آلی، هایاسید حضور نیچنهم .(2014

 موجب آن بذر روغن و میوه گوشت در معطر ترکیبات

 داشته دارویی نظر از باالیی اهمیت گیاه این تا شده

 های فرآورده و انگور .(Janick & James, 1996) باشد

 عروق گرفتگی قلبی، هایبیماری بر سودمند اثرات آن

 توانند می و دارند متابولیکی هایناهنجاری برخی و

 جلوگیری سرطان بروز از پاداکسندگی اثرات دلیلبه

 انگور .(Vermerris & Nicholson, 2004) نمایند

 محصول آید، می شماربه داردانه ارقام از سفید فخری

 )کشمش مویز تهیه و خوریتازه برای بوده، زودرس آن

 دارای رقم این گیرد. می قرار استفاده مورد دار(دانه

 در حبه باالی تراکم و متوسط اندازه با هاییخوشه

 و کشیده بیضی شکل به بزرگ ها حبه اندازه خوشه،

 Jalili) باشد می زرد به مایل روشن سبز پوست، رنگ

Marandi, 2007). شیمیایی هایکود رویهبی مصرف 

 محصوالت کیفیت بهبود و عملکرد افزایش جهت

 نامطلوبی محیطیزیست پیامدهای و اثرات کشاورزی،

 در مشکالتی بروز همچنین و خاک و آب آلودگی نظیر

 موجودات دیگر و هاانسان سالمت وضعیت خصوص

 همینبه .(Savci, 2012) است داشته همراهبه را زنده

 بهبود برای آلی ترکیبات انواع از استفاده اخیرا دلیل

 فراوان رواج باغی و زراعی محصوالت کیفی و کمی

 کیارگان یکشاورز و (Tahir et al., 2011) است یافته

 شده تبدیل کشاورزی مهم یها بخش از یکی به نیز

 غذاهای مصرف ؛(Connell et al., 2012) است

 در گسترده طوربه گذشته سال ده طی در ارگانیک

 Rana) است داشته چشمگیری افزایش جهان سراسر

& Paul, 2017.) جهت که است روشی برگی تغذیه 

 خطرات و شیمیایی هایکود مصرف کاهش

 مصرف کاهش سیاست به توجه با ،ها آن محیطی زیست

 است شده مطرح دنیا، در شیمیایی کودهای

(Tabatabaei, 2013). عناصر جذب قابلیت گیاهان 

 و دارند هوایی هایاندام و هابرگ طریق از را غذایی

 حدود در برگی طریق از عناصر جذب موفقیت درصد

 شرایط به بسته ،ریشه طریق از جذب روش در و 42

 71 حدود در و متغیر بسیار خاک، فیزیکی و شیمیایی

 آلی ترکیبات .(Desouky et al., 2009) است درصد

 های نامبه مهم آلی ترکیب نوع دو دارای هوموسی،

 & Samavat) باشند می اسید فولویک و اسید هیومیک

Malakuti, 2005). اندازه لحاظ از هیومیکی ترکیبات 

 هستند متفاوت شیمیایی ساختار و ملکولی

(Sebahattin & Necdet, 2005). دارای اسید هیومیک 

 ؛باشدمی اسید فولویک به نسبت تریبیش کربن درصد

 و کربوکسیل هایهگرو میزان اسید فولویک کهحالیدر

 دارد اسید هیومیک به نسبت تریبیش اکسیژن

(Samavat & Malakuti, 2005). بیولوژیکی فعالیت 

 با و دارد بستگی هاآن ملکولی جرم به هیومیکی مواد

 یابدمی افزایش هاآن گذاریتأثیر ،ملکولی جرم کاهش

(Muscolo et al., 2013). ترکیبات از اسید فولویک 

 هایحالل در که است پایین ملکولی جرم با هیومیکی

 اسید هیومیک کهحالیدر ؛شودمی حل بازی و اسیدی

 از دیگر یکی این ؛شودمی حل بازی هایحالل در فقط

 هیومیک از را آن که است اسید فولویک هایتفاوت

 و طبیعی تامپون اسید فولویک کند.می متمایز اسید

 که باالست یونی تبادل قدرت با مناسب کنندهکالت

 افزایش را گیاهان در معدنی عناصر جذب قدرت

 هایتنش به را گیاه مقاومت نتیجه در که دهد می

 محصول کیفیت بهبود باعث و افزایش محیطی

 فولویک .(Vaughan & Linehan, 2004) گردد می

 کمپوست، خاک، نظیر متعددی منابع در اسید

 دارد. وجود نارس سنگزغال و پیت کمپوست،ورمی

 مانند عاملی های  گروه از درشت ملکول یک ماده این

 و ها فنل ها،   کربونیل ها، کربوکسیل ها، متوکسی

 کمپلکس .(Ghosh et al., 2012) است هیدروکسیدها
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 711 ،مصرفکم عناصر و معدنی مواد با اسید فولویک

 قابلیت و است زنده های سلول اندازه از تر کوچک برابر

 ,.Elham et al) دارد هاسلول برای باالیی جذب

 از باال ملکولی وزن دلیلبه اسید هیومیک .(2009

 کهحالیدر دارد پایینی جذب ،پاشیمحلول طریق

 طریق از ،کم ملکولی وزن دلیلبه اسید فولویک

 جذب گیاهی هایروزنه از راحتیبه برگی پاشیمحلول

 شود می گیاهان باروری و تحریک باعث و شده

(Luciano et al., 2015). با اسید فولویک همچنین 

 افزایش با را خود نقش گیاه، رشد تنظیم در تأثیر

 جذب فتوسنتز، شدت سلول، غشای نفوذپذیری

 و کندمی ایفا گیاه در فسفات جذب و تنفس اکسیژن،

 افزایش باعث هورمونیشبه اثرات داشتن با

 شودمی محصوالت کیفیت بهبود و ثانویه هایمتابولیت

(Cimrin et al., 2010). بین نزدیکی ارتباط همچنین 

 .است شده گزارش هاآنزیم از برخی و اسید فولویک

 با ویژهبه که هاییآنزیم فعالیت بر ترکیب این

 و گذاردمی تأثیر ،دارد ارتباط تنفسی کاتالیزورهای

 را اینورتاز و آمینازترانس جمله از آنزیم چندین فعالیت

 متابولیسم الگوی در تغییر با و دهدمی افزایش

 محلول هایقند شدنانباشته به منجر کربوهیدرات

 حاوی اسید فولویک همچنین .(Syltic, 1985) شودمی

 آنزیم تحریک با و است هاهپاداکسند از زیادی مقادیری

 آزاد های رایکال شدنخنثی موجب دیسموتازاکسیدسوپر

 ملکولی وزن با هیومیکی مواد که اندداده نشان شود.می

 و دارند فنلی و کربوکسیل گروهای تریبیش تعداد کمتر،

 باشند داشته تریبیش پاداکسندگی اثرات توانندمی

(Aiken et al., 1985). با تواندمی اسید فولویک 

 و شده عناصر جذب افزایش سبب عناصر، کردنکالت

 (.Tahir et al., 2011) دهد افزیش را گیاهان در تولید

 و فسفر )نیتروژن، ماکرو عناصر جذب که شده داده نشان

 افزایش سویا گیاه در اسید، فولویک تیمار با پتاسیم(

 یک در .(Kadam et al., 2010) است داشته گیریچشم

 مرحله سه در اسید فولویک پاشیمحلول یکساله، پژوهش

 یک رشد، مرحله دوره در (ppm 211) غلظت با رشدی

 رنگ رییتغ) ورایژن زمان و میوه تشکیل از پس هفته

 ساقه، طول بهبود موجب دانه،بی تامپسون انگور بر (حبه

 در کل پروتئین و برگ، کل کلروفیل برگ، سطح

 فولویک پاشیمحلول همچنین شد؛ یکساله های شاخه

 پتاسیم و فسفر نیتروژن عناصر درصد افزایش باعث اسید

 و حبه وزن خوشه، وزن تاک، هر در عملکرد برگ،

  شد میوه کل فنل و محلول جامد مواد محتوای

(El-Kadam, 2017.) گزارش فلفل، روی بر تحقیقی در 

 فعالیت میزان اسید فولویک پاشیمحلول که اند کرده

 را میوه کارتنوئید و کربوهیدارت کل، فنل پاداکسندگی،

 همچنین .(Aminifard et al., 2012) است داده افزایش

 و کلروفیل افزایش باعث اسید فولویک که کردند گزارش

 Anjum et) است شده ذرت گیاه در برگ آب محتوای

al., 2011). هیومیک مختلف هایغلظت آزمایشی در 

 داد نشان نتایج شد پاشیمحلول فرنگیتوت گیاه بر اسید

 موجب لیتر در گرممیلی 411 و  011 هایغلظت در که

 مواد و C ویتامین میزان ریشه، ساقه، خشک وزن افزایش

 در گرممیلی 311 غلظت در و شده میوه محلول جامد

 گردید میوه تیتراسیون قابل اسید افزایش موجب لیتر

(Eshghi & Garazhian, 2015). اخیر، دهه چند در 

 ترکیبات این کاربرد زمینه در ایگسترده هایپژوهش

 و دارویی کیفیت آنها از استفاده با بتوان تا گرفته صورت

 افزایش طریق از را آن هایفراورده و انگور غذایی

 پژوهش این از هدف لذا بخشید. بهبود خاص ترکیبات

 فخری رقم انگور کیفی و پاداکسندگی هایویژگی بهبود

 بود. اسید فولویک برداشت از قبل پاشیمحلول با سفید

 

  هاروش و مواد
 هاتیمار اعمال و آزمایشی طرح مکان، گیاهی، مواد

 کردستان استان در تاکستان یک در پژوهش این

 بر دریا سطح از متر 7871 ارتفاع با قروه(، )شهرستان

 کامل هایبلوک طرح قالب در سفید فخری رقم روی

 شرکت )ساخت اسید فولویک تیمار و تصادفی

HUMINTECH 2 ،2/5 صفر،) سطح چهار در مان(آل 

 تکرار سه در مقطر( )آب شاهد و لیتر( در گرم 71 و

 مصرفی اسید فولویک شد. انجام 7340 سال در

 81 حاوی آب، در آسان حل قابلیت با و پودر صورتبه

 هاتاک بود. پتاسیم درصد 3/8 و اسید فولویک درصد

 آبیاری ،خزنده صورتبه هاتاک تربیت و ساله 72

 و آفات با مبارزه هرس، عملیات و غرقابی صورتبه

 صورتبه تیمارها شد. انجام یکسان صورتبه هابیماری
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 زمان -7 شامل مرحله سه در برگی پاشیمحلول

 زمان -3 ،هاحبه شدنایساچمه -5 ،هامیوه تشکیل

 سطح کل که کهطوریبه ؛شد انجام هاحبه رنگ تغییر

 در لیتر 2/1 حدودا تاک هر برای شد. خیس هابرگ

 (51 توئین درصد 7/1) خیساننده با همراه ،عصر نوبت

 رسیدگی مرحله در هامیوه از گیرینمونه گرفت. انجام

 هامیوه شد. انجام (51) بریکس درجه با تجاری

 تیمار تحت هایبوته روی از تصادفی صورتبه

 و شد داده قرار گرمی 211 هایبسته در و آوریجمع

 گروه برداشت از پس فیزیولوژی آزمایشگاه به بالفاصله

 صفات و گردیدند منتقل زنجان دانشگاه باغبانی علوم

 گرفتند. قرار ارزیابی مورد نظر مورد

 

 شدهگیریاندازه صفات

 برگ کارتنوئید و کلروفیل

 هایتاک از آنالیز برای ها،میوه برداشت از بعد

 صورتبه برگ، چهار آزمایشی واحد هر برای تیمارشده

 هاشاخه میانی قسمت از تاک کل از تصادفی

 کل کلروفیل میزان گیریاندازه برای شد. بردارینمونه

 شدند وزن برگ تازه بافت از گرم7/1 ابتدا کارتنوئید و

 استون لیترمیلی 71 با و تقسیم ظریف هایبرش به و

 مدت برای دور 2111 در و کوبیده هاون در درصد 81

 محلول جذب مقدار و شدند سانتریفیوژ دقیقه 2 زمان

 مقدار و نانومتر 092 و 003 هایموج طول در کلروفیل

 با نانومتر 271 و 981 هایموج طول در کارتنوئید

 Specord 250 )مدل اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده

 وسیلهبه و قرائت (Analytik jena کارخانه ساخت

 تروزن برگرم گرممیلی اساس بر زیر هایفرمول

.(Arnon, 1967) شدند محاسبه

(7)                                   = Total Chlorophyll 

  (A 663) 8.02 + (A 645) 20.2  

 

(5)                                            = Carotenoid 

  (A510) 1.49 - (A480 )  7.6 

 

 W عصاره، جذب دهندهنشان A فرمول این در

 به عصاره نهایی حجم V و گرممیلی به هابرگ تروزن

  باشد.می لیترمیلی

  (TSS) محلول جامد مواد

 دیجیتالی رفراکتومتر از استفاده با محلول جامد مواد

 اساس بر و گیریاندازه RHB32 مدل ایتالیا کشور ساخت

 .(Jalili Marandi, 2012) شد گزارش بریکس درجه

 
 (TA) تیتراسیون قابل اسید

 خوشه تعدادی تیتراسیون، قابل اسید گیریاندازه برای

 تصادفی طوربه و مجزا صورتبه آزمایشی واحد هر از

 ،گیریآبمیوه دستگاه از استفاده با گردید. انتخاب

 از کدام هر برای شد. اقدام عصاره تهیه به نسبت

 71گردید. صاف صافی کاغذ با عصاره ،تیمارها

 51 و شد ریخته بشر در میوه عصاره از لیترمیلی

 قطره 3 سپس .شد اضافه آن به مقطر آب لیترمیلی

 محلول با و گردید اضافه فتالئینفنل معرف

 ظهور با و شد سنجیعیار نرمال 7/1 سدیمهیدروکسید

 سود مقدار و یافت پایان تیتراسیون صورتی، رنگ

 صورتبه تیتراسیون قابل اسید و گردید ثبت مصرفی

 فرمول اساس بر اسید( تارتاریک انگور میوه غالب اسید

 شد بیان درصد برحسب آن مقدار و محاسبه زیر

(Crisosto, 2008:) 

 )%( تیتراسیون قابل اسید =                            (3)

711 × 
 7 × 112/1 × 7/1 × مصرفی سود حجم

 نمونه وزن × 71

 تارتاریک انگور غالب اسید واالناکی میلی وزن

 (71) نمونه وزن (،7/1)  سود نرمالیته (،112/1) اسید

   (7) هیدروکسید سدیم فاکتور لیترمیلی

 
 ث ویتامین

 7/1 پتاسیمیدید با سنجیعیار روشبه ث ویتامین

 Maijedi (1994) از برگرفته نشاسته معرف و نرمال

 711 بر گرممیلی برحسب نتایج و شد گیریاندازه

 طبق (mg/100 ml Fruit Juice) میوه آب لیترمیلی

  گردید محاسبه زیر فرمول

(9) 
711 × 7/88S × N × F × 

A= 
71 

 

S: شدهمصرف ید محلول مقدار 

N: 7/1 شدهمصرف ید محلول نرمالیته 

F: 882/1 شدهمصرف ید محلول فاکتور 
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 میوه کل فنل

 ظرفیت و کل فالونوئید و فنل گیریاندازه برای

 شد وزن میوه تازه بافت از گرم 7 مقدار ،پاداکسندگی

 شد کوبیده درصد 81 متانول کردناضافه با هاون در و

 یک مدتبه و رسانده لیترمیلی 8 نهایی حجم به و

 قرار تاریک محیط در درجه 51 دمای در روزشبانه

 با دقیقه 71 مدتبه شدهکوبیده هایبافت و شد داده

 برای و گردید سانتریفیوژ دور 71111 سرعت

 ظرفیت و کل فالونوئید و فنل میزان گیریاندازه

 & Singleton) گرفت قرار استفاده مورد پاداکسندگی

Rossi, 1965; Kaijv et al., 2006.)  

 فولین روش از کل فنل میزان گیریاندازه برای

 شد. استفاده (Singleton & Rossi, 1965) سیوکالتو

میلی 5 همراه عصاره از لیترمیلی 7/1 منظور این برای

 لوله در Na2CO3 (W/V %2) سدیمکربنات لیتر

 اتاق دمای در دقیقه دو مدتبه و شد ریخته آزمایش

 گرواکنش از لیترمیلی 7/1 سپس گرفت. قرار

 مخلوط شد. اضافه آن به درصد( 21) سیوکالتوفولین

 تاریکی در و اتاق دمای در دقیقه 31 مدتبه واکنش

 استاندارد و نمونه جذب میزان سپس و شد دارینگه

 Specord 250 )مدل اسپکتروفتومتر دستگاه توسط

 151 موج طول در (Analytik jena کارخانه ساخت

 نمونه کل فنل میزان نهایت در و گردید قرائت نانومتر

 تر وزن گرم 711بر گالیک اسید گرممیلی حسب بر

 شد. بیان (mg GAE/100g FW) میوه

 
 میوه فالونوئیدکل

 .Kaijv et al روش با مطابق میوه کل فالونوئید

 52/1 روی بر منظور این برای شد. گیریاندازه (2006)

 نیتریتسدیم میکرولیتر 12 هانمونه از لیترمیلی

NaNO2 (W/V 5%) کلریدآلومینیوم لیترمیلی 72/1 و 

(W/V 10%) AlCl3 لیترمیلی 2/1 و 

 با و شد اضافه )موالر یک( NaOH هیدروکسیدسدیم

 جذب رسید. لیترمیلی 2/5 نهایی حجم به مقطر آب

 نانومتر 211 موج طول در دقیقه پنج از پس محلول

 هایمحلول مختلف هایغلظت از شد. خوانده

 نهایت در شد. استفاده استاندارد عنوانبه کوئرستین

 بر کوئرستین گرممیلی حسب بر کل فالنوئید مقدار

 بیان (mg Q/100g FW) میوه تر وزن گرم 711

  گردید.

 
 میوه پاداکسندگی ظرفیت

 هایرایکال مهار درصد طریق از پاداکسندگی ظرفیت

DPPH آزاد
 بازدارندگی درصد صورتبه و گیریاندازه 7

(DPPHsc%) شد بیان (Dehgan & Khoshkam, 

 تهیه DPPH از موالر میلی 7/1 محلول ابتدا .(2012

 711 در DPPH گرممیلی 42/3 که ترتیب این به شد،

 میکرولیتر 21سپس شد. حل مطلق متانول لیترمیلی

 کهطوریبه ،شد اضافه DPPH محلول به هاعصاره از

 از بعد آن جذب مقدار شد. لیترمیلی یک نهایی حجم

 بر شد. خوانده متر نانو 271 موج طول در دقیقه 51

 DPPH (RSA) شده آوریجمع رادیکال درصد اساس

 میوه پاداکسندگی ظرفیت ،زیر فرمول از استفاده با

  گردید. محاسبه

(2                              )
C

SC

A
) A - (A 100

%RSA  

AS: عصاره حاوی نمونه جذب 

AC: شاهد جذب. 

 
  برگ پتاسیم و فسفر نیتروژن،

 دمبرگ با همراه برگ معدنی، عناصر گیریاندازه برای

 شدنخشک تا گرادسانتی درجه 01 دمای در آون در

 آسیاب با ،شدنخشک از بعد شد. نگهداری کامل

 آمدهبدست پودر گرم 3/1 .شد پودر کامال آزمایشگاهی

 اسید با تر هضم روش به و وزن برگ نمونه از

 گیریعصاره اکسیژنهآب سالیسیلیک اسیدسولفوریک

 آب یقو کیسولفور دیاس با مجاورت در نمونه شد.

 ،یآل مواد قسمت نتریشیب و دهدیم دست از را خود

 با هضم عمل شودیم دهیاکس باال نسبتاً حرارت در

 .شودیم کامل باال حرارت در ژنهیاکسآب وجود

 یایاح عمل انجام یبرا کیلیسیسال دیاس کردناضافه

 جهت روش نیا در شده هیته عصاره که است تراتین

 در فسفر و میپتاس نیتروژن، ییغذا عناصر یریگاندازه

 ,.Simonne et al) درویم کارهب یآل کود و اهیگ یاجزا

1993.) 

                                                                               
1. 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl  



 ... هاییژگیو یبرخ بر دیاس کیفولو برداشت از قبل یپاش محلول اثرمظفری و همکاران:  878

 

 روشبه نیتروژن عنصر گیری،عصاره از بعد

 )مدل فتومترفلیم دستگاه توسط پتاسیم کجلدال،

Jenway PFP7 روشبه برگ فسفر و انگلستان( ساخت 

 ساخت اسپکتروفتومتر دستگاه توسط کالریمتری

 بر برگ عناصر میزان و شد گیریاندازه انگلستان

 .(Emami, 1996) شد بیان درصد حسب

 

 میوه محلول قندهای

 فنل روش از استفاده با میوه محلول هایقند میزان

 گیریاندازه( Irigoyen et al., 1992) سولفوریک اسید

 طوربه میوه خشک بافت از گرم 7/1 روش این در شد.

 و اضافه درصد 11 اتانول لیترمیلی 71 به جداگانه

 شدند. دارینگه معمولی یخچال در هفته یک مدتبه

 هاآن محلول قند تا شدند زده همبه هانمونه روز هر

 مدتبه هانمونه محلول هفته یک از پس گردند. جدا

 از بعد و شد سانتریفوژ 2111 دور با دقیقه 71

 لیترمیلی یک هانمونه رویی محلول از ،سانتریفیوژ

 رسانده لیترمیلی دو حجم به مقطر آب با و برداشته

 پنج و درصد پنج فنل لیترمیلی یک سپس شدند.

 و اضافه هانمونه به غلیظ سولفوریک اسید لیترمیلی

 آزمایش هایلوله و شد زده هم خوبیبه ورتکس توسط

 01 دمای در ماریبن حمام در دقیقه 51 مدتبه

 ،مدت این از بعد و شدند داده قرار گرادسانتی درجه

 ساعت نیم و ردهک سرد آزمایشگاه دمای در را هانمونه

 و هانمونه جذب میزان و شد رها خود حال به

 موج طول در اسپکتروفتومتر دستگاه توسط استاندارد

 مختلف هایغلظت از .شدند خوانده نانومتر 982

 و شد استفاده استاندارد منحنی تهیه برای گلوگز

 خشک وزن داشتن دست در با محلول قند زانیم

 .دگردی محاسبه هانمونه

 

 آماری تجزیه

  SAS (V.9.4) آماری افزارنرم توسط هاداده وتحلیلتجزیه

 در دانکن ایچنددامنه آزمون با هاداده میانگین مقایسه و

 گرفت. انجام درصد 2 احتمال سطح

 

 بحث و نتایج

 و کل کلروفیل میزان که داد نشان هاداده واریانس تجزیه

 قندهای ث، ویتامین تیتراسیون، قابل اسید برگ، پتاسیم

 احتمال سطح در میوه پاداکسندگی ظرفیت و محلول

 سطح در کل فنل و کل محلول جامد مواد و درصد یک

 اسید فولویک تیمار تأثیر تحت درصد 2 آماری احتمال

 کارتنوئید، میزان بر تیمار این کهحالیدر گرفتند. قرار

  نداشت. تأثیر میوه کل فالونوئید و برگ فسفر و نیتروژن

 

 برگ کلروفیل

 اسید فولویک تیمارهای هاداده میانگین مقایسه اساس بر

 گرم 2/5 تیمار شدند. کل کلروفیل میزان افزایش باعث

 بین داشت. کل کلروفیل میزان بر را اثر بیشترین لیتر در

 شد. مشاهده داریمعنی اختالف شاهد با تیمارها سایر

 لیتر در گرم 2 و 2/5 تیمارهای در کل کلروفیل میزان

 تیمار در و تر وزن برگرم گرممیلی 15/7 و 73/7 ترتیببه

 بر گرممیلی 80/1 کل کلروفیل میزان لیتر، در گرم 71

 قبلی تیمار دو با مقایسه در که شد مشاهده تر وزن گرم

 کلروفیل میزان کمترین شاهد، تیمار در و بود کمتر

 (.7)جدول آمد دستبه تر( وزن گرم بر گرممیلی 10/1)

 در را mRNA غلظت اسید فولویک و اسید هیومیک

 سازیفعال با و دهندمی افزایش گیاهی هایسلول

 سنتز افزایش به منجر بیوشیمیایی فرآیند چندین

 افزایش باعث آن و شده، رابیسکو جمله از هاآنزیم

 افزایش همچنین شود.می برگ در هاپروتئین محتوای

 است؛ وابسته اکسیژن جذب با کلروفیل محتوای

 موارد این که دارند تریبیش اکسیژن فولویک اسیدهای

 ,Syltic) شود برگ کلروفیل افزایش موجب تواندمی

1985; Haghighi et al., 2012 .)هیومیکی مواد همچنین 

 را پتاسیم ورود داده، افزایش را سلول غشای نفوذپذیری

 فشار افزایش آن نتیجه که کنندمی تسهیل بسیار

 افزایش دیگر، طرفی از است. سلول داخل تورژسانس

 و کلروفیل تولید افزایش به منجر سلول داخل در انرژی

 نتایج (.Abul et al., 2007) شد خواهد فتوسنتز شدت

 افزایش بر اسید فولویک پاشیمحلول تأثیر با پژوهش این

 & Sladky) فرنگیگوجه گیاه در هابرگ کلروفیل میزان

Tichy, 1959 )دارد. همخوانی 

 

 برگ کارتنوئید

 فولویک تیمار هاداده واریانس تجزیه نتایج اساس بر
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 نداشت. داریمعنی تأثیر برگ کارتنوئید میزان بر اسید

 اختالف بدون اسید فولویک لیتر در گرم 2/5 تیمار

 کارتنوئید افزایش در تیمار بهترین ،سایر با دارمعنی

  بود. برگ
 

 ث ویتامین

 لیتر در گرم 2/5 تیمار در ث ویتامین میزان بیشترین

 کم و آبمیوه( لیتر میلی 711 در گرممیلی 51/51)

 در گرم میلی 24/72 ) شاهد تیمار در آن مقدار ترین

 بین در شد. گیریاندازه آبمیوه( لیترمیلی 711

 اختالف اسید فولویک لیتر در گرم 2/5 و 2 تیمارهای

 با لیتر در گرم 71 تیمار .نشد مشاهده داریمعنی

 داریمعنی اختالف تیمارها سایر و شاهد با اثر کمترین

 نیترفراوان ث ویتامین (.7 )جدول داد نشان را

 عالوه ؛است یاهیگ یهاسلول در موجود پاداکسندگی

 یندهایفرآ از یاریبس در یمهم نقش نیا بر

 میتنظ ،یسلول میتقس فتوسنتز، جمله از یکیولوژیب

 ث ویتامین .(Smirnoff, 2011) دارد یریپ و رشد

 از بسیاری کیفیت سنجش در مهم هایفاکتور از یکی

 ث ویتامین مقدار آید.می شماربه غذایی محصوالت

 گیاه، تغذیه نوع جمله از مختلف عوامل تأثیر تحت

 برداشت، از قبل وهواییآب شرایط ژنتیکی، هایتفاوت

 شرایط همچنین و ونقل حمل و برداشت هایروش

 Li) گیردمی قرار انبارمانی( مدت طول و )دما انبارمانی

et al., 2014). اصلی عوامل عنوانبه هم نور و دما 

 ویتامین میزان پایداری و شدنساخته در مؤثر محیطی

 ,.Massot et al) هستند گیاهی هایبافت در ث

 و حرارت درجه که داده نشان تحقیقاتی جینتا .(2010

 در ث ویتامین مقدار بر یتوجهقابل تأثیر دیخورش نور

 ,Klein & Perry) دارند یباغبان مختلف محصوالت

 جذب که شده داده نشان تحقیقی در .(1982

 .یابدمی افزایش هیومیکی مواد توسط نوری های طیف

 عنوانبه اسید فولویک و اسید هیومیک کاربرد

 خورشید نور بیشتر جذب موجب هیومیکی ترکیبات

 افزایش را خالص فتوسنتز میزان توانندمی که شوندمی

(. Sarmadnia & Koocheki, 2001) دهند

 شوندمی تولید فتوستتز طول در که هاییکربوهیدرات

 ,.Sdiri et al) هستند اسید آسکوربیک سنتز سازپیش

 گیریبکار اثر در شدهجذب پتاسیماحتماالً  و (2012

 باعث فتوسنتز تشدید طریق از برگ در اسید فولویک

 پژوهشی در است شده میوه ث ویتامین افزایش

 نشان ،مرکبات درختان در پتاسیم کود تأثیر بررسی

 داده افزایش را میوه ث ویتامین میزان پتاسیم که داد

 بر میپتاس اهان،یگ تمام در .(Nagy, 1980) است

 برگ و تعرق کنترل ها،شهیر توسط آب یاسمز جذب

 Huang et) دارد اثر هاوهیم در ث نیتامیو شیافز و

al., 2000). نتایج با تحقیق این نتایج Husein et al. 

 گیاه بر اسید فولویک و هیومیک پاشیمحلول (2015)

 داشت. مطابقت فرنگیگوجه

 

 (TA) تیتراسیون قابل اسید و کل محلول جامد مواد

 نشان هاداده میانگین مقایسه 5 جدول در طورکههمان

 میوه محلول جامد مواد میزان باالترین ،است شده داده

 درجه 51/52) اسید فولویک لیتر در گرم 2/5 تیمار در

 درجه 20/51) شاهد در آن کمترین و بریکس(

 بین داریمعنی اختالف و آمد دستبه بریکس(

 نشد مشاهده شاهد با لیتر در گرم 71 و 2 تیمارهای

 کلروفیل میزان ،اسید فولویک تیمار با (.7)جدول

 با ترکیب در پتاسیم وجود همچنین ؛یافت افزایش

 هر که شود،می هاروزنه شدنباز سبب ،اسید فولویک

 و فتوسنتز شدت افزایش باعث موارد این دو

 گزارش همچنین گرددمی میوه (TSS) بیشترشدن

 کاربرد با گیاهان فتوسنتز شدت که است شده

 ,Lopez) کندترکیبات هیومیکی افزایش پیدا می

1993; Haghighi et al., 2012). پاشیمحلول راث 

 افزایش موجب ،دانهبی تامپسون انگور بر اسید فولویک

 افزایش به منجر آن دنبالبه و برگ کلروفیل میزان

 ,El-Kadam) گردید میوه در محلول جامد مواد

 با دارد. همخوانی پژوهش این نتایج با که ؛(2017

 تیتراسیون قابل اسید اسید، فولویک غلظت افزایش

 لیتر در گرم 71 تیمار در هامیوه یافت. افزایش میوه

 بین در و بودند آلی اسیدهای درصد ترینبیش دارای

 نشد مشاهده داریمعنی اختالف شاهد با تیمارها سایر

 اولیه هایمتابولیت جزء آلی هایاسید (.7)جدول

مهم ،باتیترک نای غلظت و هستند انگور در موجود

 نییتع و انگور آب کیفیت در گذارتأثیر پارمتر نتری
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 .(Kashif et al., 2010) تاس هاآن ییایمیش بیترک

 انگور هایمیوه غالب اسید عنوانبه تارتاریک اسید

 چرخه نتیجه در آلی هایاسید بیشتر باشد.می

 مصرف تنفس طی در و آمده وجودبه اسید تارتاریک

 تیماراحتماالً  .(Aghdam et al., 2012) شوندمی

 که شده تنفس شدت کاهش باعث اسید فولویک

 پژوهشی در است. شده آلی اسیدهای پایداری موجب

 ارقام در آلی اسیدهای میزان که رسیدند نتیجه این به

 تیمار ارگانیک ترکیبات با که هایفرنگیگوجه مختلف

 Riahi et) است داشته چشمگیری افزایش بودند شده

al., 2009) پاشیمحلول پژوهش این دراحتماالً  یا و 

 شدن دیرس باعث باال هایغلظت در اسید فولویک

 رد هاییگزارش با نتایج این .است شده هامیوه

 داشت همخوانی فلفلبر  اسید فولویک پاشی محلول

(Aminifard et al., 2012).  

 
 میوه محلول قندهای

 میزان باالترین هاداده میانگین مقایسه اساس بر

 غلظت با شدهتیمار هایتاک در میوه محلول قندهای

 گرم بر گرممیلی 1/01) اسید فولویک لیتر در گرم 2/5

 33) میزان با شاهد و آمد دستبه خشک( وزن

 قندهای مقدار کمترین خشک( وزن برگرم گرممیلی

 شاهد با تیمارها سایر بین در و داشت را محلول

 میزان (.7 )جدول نشد مشاهده داریمعنی اختالف

 و طعم و عطر در یسزایبه تأثیر ،محلول یقندها

 دارند برداشت از پس زمان در هاوهیم تیفیک

(Rolland et al., 2006). انگور میوه در غالب هایقند 

 طی در .(Koch, 2004) هستند فروکتوز و گلوکز

 که کربوهیداراتی مقدار ،نور حضور در فعال فتوسنتز

 از بیش ،شودمی تولید برگ در تریوزفسفات صورتبه

 ترکیبات سنتز و انرژی تولید برای آن نیاز مورد میزان

 و شده تبدیل ساکاروز به مازاد کربوهیدرات باشد.می

 آن در تا شودمی داده انتقال گیاه هایقسمت سایر در

 اکثر در شود. مصرف سازوسوخت طی در ،هامحل

 است هاکربوهیدارت ایذخیره شکل نشاسته گیاهان

(Lichtenthder, 1987 .)نشاسته رشد، فرآیند طی در 

 Asghari) شودمی تبدیل محلول هایقند به انگور در

& Ahadi, 2014). که اسید فولویک ،تحقیق این در 

 و شده، برگ کلروفیل میزان مقدار افزایش باعث

 مثبتی رابطه محلول قندهای و کل کلروفیل بیناحتماالً 

 باعث فتوسنتزی، ظرفیت افزایش با که دارد؛ وجود

 با این است؛ شده میوه در محلول قندهای مقدار افزایش

 مطابقت برنج گیاه بر اسید هیومیک پاشیمحلول نتایج

 (.Nardi et al., 2002) داشت

 

 میوه کل فنل

 داد نشان هاداده میانگین مقایسه از آمدهدستبه نتایج

 گرم 2/5 تیمار در میوه کل فنل مقدار ترینبیش که

 صد بر اسید گالیک گرممیلی 95/54) فولویک لیتر در

 شاهد در آن مقدار ترینکم و آمد دستبه تازه( وزن گرم

 تازه( وزن گرم صد بر اسید گالیک گرممیلی 13/59)

 در لیتر در گرم 2/5 تیمار همچنین و گردید مشاهده

 اختالف لیتر در گرم 71 تیمار و شاهد با مقایسه

 در فنولیک ترکیبات (.5)جدول داد نشان را داریمعنی

 این چون و دارند مهمی نقش انگور میوه کیفیت تعیین

 گسی و تلخی عطر، طعم، مانند هایویژگی بر ترکیبات

 انگور هایمیوه در آنها فعالیت و مقدار دارند. اثر میوه

 .(Benvenuti et al., 2004) است توجه مورد بسیار

  
 سفید فخری انگور میوه کیفی صفات برخی و کلروفیل میزان بر اسید فولویک پاشیمحلول اثر. 7 جدول

Table 1. Effect of Fulvic acid foliar application on Chlorophyll content and some qualitative traits of fruit in white 

grape cv. white Fakhri cultivar 

Treatment 

(g/liter)  
Total  Chlorophyll 

(mg/gFW) 

Soluble Solids 

(Brix) 

Titratable acidity 

(%) 

Vitamin C 

(mg/100ml Fruit Juice) 

Soluble Sugars 

(mg/gl DW) 

Control   0.76 c 20.56 b  0.12 b
  15.59 c b 33 

2.5   1.13 a 25.27 a 0.12 b a  27.20 67.7 a

 

5     1.02 b 22.26 b 0.12 b 25.02 a 57 b 

10     0.87 c 20.88 b 0.15 a 22.32 b 56 b 

 .ندارند داریمعنی اختالف %2 سطح در آماری نظر از ستون هر در مشابه حروف دارای هایمیانگین

Means, in each column, followed by similar letters are not significatly different at the %5 probability level. 
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 هستند ثانویه هایمتابولیت از گروه بزرگترین هافنل

 فنیل و اسید شیکمیک مسیر و فسفات پنتوز از که

 & Aberoumand) شوندمی تولید گیاهان در پروپانوئید

Deokule, 2008). ترکیبات که اندداده نشان محققین 

 فعالیت افزایش باعث اسید، فولویک جمله از هیومیکی،

 نتیجه همچنین و شودمی آمونیالیاز آالنینفنیل آنزیم

 پاسخ اسید، هیومیک کنندگیتحریک اثرات که گرفتند

 .(Luciano et al., 2015) است محیطی شرایط به گیاه

 هافنل بیوسنتز در اصلی آنزیم آمونیالیاز آالنینفنیل آنزیم

PAL آنزیم فعالیت از توجهیقابل افزایش واقع در است.
7 

 از شدهجدا هیومات تیمار تحت فرنگیگوجه هایبرگ در

 و (Olivares et al., 2015) شد مشاهده کمپوستورمی

 مورد در مشابهی نتایج دیگر پژوهشی در همچنین

 گزارش کاهو گیاه در آالنینفنیل آنزیم فعالیت افزایش

 مقدار افزایشاحتماالً  .(Hernandez et al., 2015) کردند

 افزایش اثر در اسید فولویک تأثیر تحت میوه کل فنل

 شاید یا و است بوده آمونیالیاز آالنینفنیل آنزیم فعالیت

 بر آن تأثیر و گیاه بر اسید فولویک مستقیم اثر دلیلبه

 مواد شدند موفق دانشمندان .باشد هاهورمون

 هیومیک پاشیمحلول از پس را جیبرلینی و اکسینیشبه

  .(Yildirim, 2007) کنند استخراج گیاه از اسید

 

 میوه فالونوئیدکل

  پاشیمحلول ها،داده واریانس تجزیه نتایج براساس

 داریمعنی تأثیر میوه کل فالونوئید بر اسید فولویک

 بیشترین اسید، فولویک لیتر در گرم 2/5 تیمار نداشت.

 کمترین و داشت میوه کل فالونوئید مقدار بر را تأثیر

 گردید. مشاهده شاهد در میوه کل فالونوئید مقدار

 

 پاداکسندگی ظرفیت

 تیمار 5 جدول در هامیانگین مقایسه نتایج اساس بر

 12/02) بیشترین اسید فولویک لیتر در گرم 2/5

 داد. نشان را میوه پاداکسندگی ظرفیت درصد(

 شاهد در بازدارندگی( درصد 12/94) مقدار کمترین

 لیتر در گرم 2 و 2/5 تیمارهای بین در شد. مشاهده

 وجود داریمعنی اختالف شاهد با اسید فولویک

                                                                               
1. Phenylalanine ammonia lyase 

 داریمعنی اختالف لیتر در گرم 71 تیمار ولی ؛داشت

 لیتر در گرم 71 تیمار همچنین  نداد. نشان شاهد با را

  داد. نشان گرم 2/5 تیمار با را داریمعنی اختالفی

 پاداکسندگی هایویژگی فولویکی و هیومیکی مواد

 هافنلپلی و هافنل هیدروکسیل، هایگروه طریق از را

 عنوانبه و کندمی تحریک دارند خود ساختار در که

 Smirnova) کنندمی عمل آزاد هایرادیکال بازدارنده

et al., 2012). فنلی هایترکیب پاداکسندگی فعالیت، 

 هاستآن خاص شیمیایی ساختار از ناشی عمده طوربه

 در موجود هیدروکسیل هایگروه بودن دارا علتبه که

 اتم یا الکترون اهدای طریق از آروماتیک، حلقه

 شوندمی آزاد هایرادیکال مهار باعث ،هیدروژن

(Zhang & Tsao, 2016). بر همچنین اسید فولویک 

 مواد بین رابطه .است گذاراثر پاداکسندگی یهاآنزیم

 سوپراکسید پاداکسندگی هایآنزیم و هیومیکی

 شده مشاهده گیاهان در کاتاالز پراکسیداز، و دیسموتاز

 در محققان .(Kaldenhoff & Fischer, 2006) است

 افزایش موجب هیومیکی مواد که دریافتند پژوهشی

 است. شده شاهد به نسبت پراکسیداز آنزیم فعالیت

 دفاع مکانیسم اثرات دیگری دانشمندان همچنین

 تأثیر و کردند مشاهده را دیگری پاداکسندگی آنزیمی

 کاتاالز آنزیم فعالیت افزایش بر را اسید هیومیک

 ذرت در .(Pizzeghello et al., 2001) کردند گزارش

 و کاتاالز آنزیم تحریک به منجر هیومیکی مواد نیز

 شودمی اکسیژن فعال هایگونه سازیخنثی

(Cordeiro et al., 2011.) 

 

 برگ فسفر و نیتروژن

 هایغلظت پاشیمحلول ،واریانس تجزیه اساس بر

 برگ فسفر و نیتروژن درصد بر اسید فولویک مختلف

 مقایسه نتایج به توجه با ندادند. نشان را داریمعنی اثر

 اسید فولویک لیتر در گرم 2/5 تیمار ،هاداده میانگین

 در و  شد برگ نیتروژن افزایش موجب تأثیر اندکی با

 شدند برگ نیتروژن کاهش موجب ،دیگر تیمارهای

 کاهش موجب اسید فولویکاحتماالً  (.5 )جدول

 دخالت نیتروژن متابولیسم در که یهایآنزیم فعالیت

  است. شده ،دارند
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 سفید یفخر انگور برگ در پتاسیم و فسفر نیتروژن، میزان و میوه پاداکسندگی تیظرف بر دیاس کیفولو یپاشمحلول اثر .5 جدول

Table 2. Effect of foliar application of fulvic acid on fruit antioxidant capacity and the amount of leaf nitrogen, 

phosphorus and potassium in white Fakhri grape cultivar 
Treatment 

(g/liter) 

Total Phenols 

(mg GA/100 grFW) 

Antioxidant capacity 
(Percent) 

Nitrogen 

(%) 

Phosphorus 

(%) 

Potassium 

(%) 

Control 24.73 b 49.75 c 2.03 a 0.23 a 1 b 
2.5 29.42 a 65.75 a 2.19 a 0.21 a 1.31 a 

5 26.28 ab 58.25 b 1.92 a 0.19 a 1.09 b 

10 24.73 b 53.34 bc 1.83 a 0.19 a 1.06 b 

 .ندارند داریمعنی اختالف %2 سطح در آماری نظر از ستون هر در مشابه حروف دارای هایمیانگین
Means, in each column, followed by similar letters are not significatly different at the %5 probability level. 

 

 جذب کاهش در که اصلی هایآنزیم فعالیت

 مواد غلظت به بستگی گذارندمیتأثیر  نیتروژن

 ترینبیش(.Vaccaro et al., 2015) دارد هیومیکی

 2 هایتیمار در مقدار کمترین و شاهد در فسفر مقدار

 گردید مشاهده اسید فولویک لیتر در گرم 71 و

 پاشیمحلول که دادند نشان آزمایشی در (.5 )جدول

 رقم سیب درختان روی بر اسید هیومیک

 پتاسیم عنصر غلظت افزایش موجب فقط اسمیت گرانی

تأثیر  تحت برگ فسفر و نیتروژنکه حالی در گرددمی

 (.Bahrami et al., 2015) نگرفت قرار اسید هیومیک

 

  برگ پتاسیم

 2/5 تیمار شودمی مشاهده 5 جدول در طورکههمان

 بر را تأثیر ترینبیش ،اسید فولویک لیتر در گرم

 کمترین و ،داشت درصد 37/7 میزان با برگ پتاسیم

 در بود. درصد 7 مقدار با شاهد هایتاک به مربوط آن

 داریمعنی اختالف شاهد با دیگر هایتیمار سایر بین

 مصرفپر عناصر ترینمهم از ،پتاسیم نشد. مشاهده

 متخصصان بین در کیفیت عنصر نام به و بوده انگور

 ایفا کاتالیزوری نقش گیاه در و است مشهور تغذیه

 که هاییآنزیم کردنفعال با پتاسیم واقع در کند.می

 هستند، هاپروتئین و نشاسته ساخت کاتالیزورهای

 ,Khold & Islamzadeh) شودمی کیفیت بهبود سبب

 شدنبسته و باز در کنندهتنظیم تأثیر همچنین .(2005

 نور وجود اثر در روزنه محافظ هایسلول دارد. هاروزنه

ATP نوری، فسفوریالسیون علتبه
 تریبیش 7

 را پتاسیم فعال جذب برای الزم انرژی و سازندمی

 هایسلول به عنصر این ورود اثر در کنند.می فراهم

 آب جذب و شودمی ترمنفی اسمزی پتانسیل محافظ،

                                                                               
1. Adenosine diphosphate 

 & Dogan) شوندمی باز هاروزنه و یابدمی افزایش

Demir, 2004). که شده داده نشان تحقیقاتی در 

 عناب گیاه در را پتاسیم جذب سیتوکنین هورمون

 هاییژگیو از .(Arndt et al., 2001) است داده افزایش

 که آنهاست یهورمون شبه خواص ،یهوموس باتیترک

 Clapp et) است شده دهید مختلف هایپژوهش در

al., 1998.) گراسبنت چمن در یمطالعات طی در، 

 مواد نیا در را نیتوکنیسا یحاو باتیترک وجود

 .(Ervin & Zhang, 2004) کردند گزارش هیومیکی

 افزایش باعث اسید فولویک هورمونیشبه اثراتاحتماالً 

 شیافزا دیگر احتمال ؛است شده برگ در پتاسیم

 در میپتاس وجود لیدلبه توانیم را برگ میپتاس

 نیا تهیدیاس شیافزا و رفته کاربه دیاس کیفولو بیترک

 قلیایی طیمح در میپتاس رایز ؛داد نسبت نیز محلول

 افزایش .(Sanchez et al., 2006) شودیم جذب بهتر

 کاهو در اسید هیومیک کاربرد طریق از برگ پتاسیم

(Haghighi et al., 2012) و است شده مشاهده 

 .Bahrami et al  مشاهدات با نتایج این همچنین

 دارد. همخوانی اسمیتگرانی رقم سیب در (2015)

  

  گیرینتیجه

 فولویک پاشیمحلول ،حاضر پژوهش نتایج اساس بر

 افزایش باعث ،ارگانیک آلی کود یک عنوانبه اسید

 آسکوربیک محلول، جامد مواد برگ، کلروفیل میزان

 و ،میوه محلول هایقند تیتراسیون، قابل اسید اسید،

 و میوه پاداکسندگی ظرفیت کل، فنل همچنین

 معدنی عناصر و کارتنوئید ولی ؛شد برگ پتاسیم

 تأثیر تحت ،میوه کل فالونوئید و برگ فسفر نیتروژن،

 گرفت نتیجه توانمی نگرفتند. قرار اسید فولویک تیمار

 میوه کیفیت افزایش در اسید فولویک پاشیمحلول که
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 یپاداکسندگ تیظرف همچنین و فخری رقم انگور

 فولویک غلظت افزایش با .است داشته سزاییبه تأثیر

 در یافت. کاهش ارزیابی مورد صفات بر آن تأثیر اسید

 ،اسید فولویک لیتر در گرم 2/5 تیمار حاضر پژوهش

 پاداکسندگی و کیفی هایویژگی بر را تأثیر بیشترین

 داد. نشان فخری رقم انگور میوه
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