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تأثیر محلولپاشی برگی سولفات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی انگور رقم بیدانه قرمز
Effect of Potassium Sulfate and Zinc Sulfate Foliar Spray on Some Physical and
)Chemical Traits of Grape (Vitis vinifera cv. Bidaneh Ghermez
سهیال نوجوان ،*1لطفعلی ناصری 2و حمید
تاریخ دریافت49/60/60 :

حسنپور3

تاریخ پذیرش49/11/69 :

چکیده
به منظور مطالعه تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم و سولفات روی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی انگور رقم بیدانه قرمز آزمایشی به-
صورت فاکتوریل با دو فاکتور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارها شامل سولفات پتاسیم در سه سطح
(صفر ،پنج و 16گرم در لیتر) و سولفات روی در چهار سطح (صفر ،6/5 ،یک و دو گرم در لیتر) بود که در سه نوبت طی طول فصل
رشد روی بوتهها محلولپاشی شد .نتایج نشان داد که کشیدهترین حبهها با کاربرد همزمان  16گرم در لیتر سولفات پتاسیم و 6/5گرم
در لیتر سولفات روی حاصل شدند .بیشترین مقدار عرض حبه ،عرض خوشه و تعداد حبه در خوشه نیز با کاربرد همزمان سولفات
پتاسیم و سولفات روی و در تیمار  16گرم در لیتر سولفات پتاسیم و  2گرم در لیتر سولفات روی بهدست آمد .بیشترین مقدار  TSSو
کمترین میزان  pHدر تیمار ترکیبی  16گرم در لیتر سولفات پتاسیم و  2گرم در لیتر سولفات روی بود .سایر ویژگیهای شیمیایی از
قبیل ظرفیت آنتیاکسیدان کل و فالونوئید کل و آنزیم کاتاالز نیز بهطور معنیداری تحت تأثیر محلولپاشی قرار گرفتند .میزان فنل
کل و آنزیم گایاکول در اثر محلول پاشی هر یک از فاکتورها به تنهایی افزایش یافتند ،اما اثر متقابل فاکتورها بر این شاخصها معنیدار
نبود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که محلولپاشی همزمان این عناصر میتواند موجب افزایش برخی متابولیتهای ثانویه (فنل،
فالونوئید) ،افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی و بهبود ویژگیهای فیزیکی انگور رقم بیدانه قرمز شود.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان کل ،صفات فیتوشیمیایی ،فالونوئید کل ،کاتاالز

 2 ،1و  .3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار و استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
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ازجمله گیاهان پرنیاز محسوب میشود (پوزشی و همکاران،
 .)1346عنصر روی نقش اساسی در فرایندهای رشد و توسعه
گیاهی و انجام متابولیسمهای اولیه و ثانویه دارد (پراساد،1
2012؛ آلووای 4و همکاران .(2004 ،رمضانی 16و همکاران
( )2011گزارش کردند طول و عرض میوه زیتون بهطور معنی-
داری تحت تأثیر غلظتهای سولفات روی قرار میگیرد،
مخصوصاً وقتی که سولفات روی همراه با نیترات پتاسیم بهکار
میرود .گزارش شده است که محلولپاشی نیترات پتاسیم یا
سولفات پتاسیم در خرمای رقم دجله نور طول میوه و قطر میوه
را در مقایسه با شاهد افزایش میدهد (ال ساباخ.)2012 ،11
همچنین محلولپاشی نیترات پتاسیم حجم میوه و طول و قطر
میوه انبه را افزایش میدهد (استینو 12و همکاران.)2011 ،
محلولپاشی برگ درختان نخل با سولفات روی سبب
افزایش معنیدار اندازه میوه شدهاست (خرسندی 13و همکاران،
 .)2009علینژاد جهرمی و همکاران ( )1341با تحقیق روی
مرکبات اشاره کردند که طول و عرض میوه زمانی که سولفات
پتاسیم و سولفات روی با هم بهکار رفتند بهطور معنیداری
نسبت به شاهد افزایش یافتند و بیشترین میزان طول و عرض
در غلظت  9گرم بر لیتر سولفات روی  26 +گرم بر لیتر
سولفات پتاسیم بهدست آمد.
در رابطه با بررسی میزان  ،TSSرشید 19و همکاران ()2008
افزایش میزان مواد جامد محلول با کاربرد برگی سولفات
پتاسیم در سیب را گزارش کردهاند .دلگادو 15و همکاران
( )2006گزارش کردند که میزان  pHدر اثر محلولپاشی با
سولفات پتاسیم افزایش مییابد .همچنین گزارش شدهاست که
تیمار سولفات روی انباشته شدن مواد جامد محلول را در انگور
افزایش میدهد (سانگ 10و همکاران .)2015 ،واسل 17و
همکاران ( )2007و عابدی قشالقی و همکاران ( )1374نیز
تأثیر محلولپاشی سولفات روی بر کاهش  pHدر میوه انگور را
گزارش کردهاند .محققان نیاز به مقادیر زیاد پتاسیم را به نقش
بازدارندگی پتاسیم در مقابل تولید رادیکالهای فعال اکسیژن
در طی فتوسنتز و اکسیده شدن  NADPHنسبت دادهاند
(گالیگو 11و همکاران .)1999 ،سیستمهای آنتیاکسیدانی شامل

مقدمه
انگور با نام علمی  Vitis viniferaگیاهی دائمی از تیره
 Amplidaceaاست که گـاهی تحـت نام  Sarmantaceaeمی-
شناسند و اکثر گیاهشناسان این خانواده را  Vitaceaمعرفی
کردهاند (وانگ (2009 ،1براساس آمار سازمان خواروبار جهانی
(سال  )2013سطح زیر کشت انگور در دنیا  7155117هکتار و
در ایران  726753هکتار میباشد .بر اساس همان آمار میزان
تولید انگور دنیا  77111122تن میباشد که میزان 2690926
تن آن در ایران تولید میشود .ارقام بیدانه انگور از لحاظ تازه-
خوری و تهیه کشمش مورد پسند اکثر مصرف کنندهها می-
باشد (عبادی 2و همکاران2002 ،؛ تیان 3و همکاران.)2008 ،
تولید میوه با کیفیت حاصل اثر متقابل ژنتیک و محیط و
فاکتورهای زراعی ازجمله تغذیه گیاه میباشد (دورایس 9و
همکاران.)2001 ،
محلولپاشی برگی در واقع پاشیدن عناصر غذایی روی برگ-
ها و ساقههای گیاه و جذب آنها از این مکانها است (کوپر،5
 .)2003استعمال برگی میتواند دسترسی گیاهان به عناصر
غذایی را برای بهدست آوردن عملکرد باال تضمین کند .از
دیدگاه اکولوژیکی کوددهی برگی قابل پذیرشتر از سایر روش-
های رایج است ،چرا که مقادیر کم تر عناصر غذایی برای
مصرف سریع بهوسیله گیاه فراهم میشود (استمپر 0و
همکاران.)1998 ،
پتاسیم از عناصر ضروری گیاهان عالی و فراوانترین عنصر
موجود در پیکره گیاه پس از نیتروژن است که عالوه بر دخالت
در فرآیندهای فیزیولوژیکی ،در بهبود کیفیت محصوالت
کشاورزی نیز نقش ویژهای ایفا میکند (ساالر دینی.)1313 ،
این عنصر فراوانترین کاتیون موجود در سیتوپالسم است و در
تثبیت  ،pHتنظیم فشار اسمزی ،فعال کردن آنزیمها ،ساخت
پروتئینها ،فتوسنتز و بزرگ شدن یاختهها نقش مهمی دارد
(حسینی و همکاران.)1371 ،
روی یک عنصر ریزمغذی است که در متابولیسم  DNAو
 RNAو محتوای ریبوزومها در سلولهای گیاهی درگیر است
(کیناسی .(2007 ،7حساسیت گیاهان به کمبود روی متفاوت
است و در بین درختان میوه ،مرکبات و انگور بیشترین
حساسیت را به کمبود روی دارند .انگور از لحاظ مصرف روی
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آنزیمهای آنتیاکسیدانی نظیر سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز،
گایاکول پراکسیداز و مولکولهای آنتیاکسیدان غیرآنزیمی
نظیر آسکوربات ،آلفاتوکوفرول ،کارتنوئیدها و فالونوئیدها می-
باشند (اپل 1و همکاران .)2004 ،ترکیبات فنلی مهمترین گروه
متابولیتهای ثانویه گیاهان هستند که با داشتن گروههای
هیدروکسیل و کربوکسیل توانایی آنتیاکسـیدانی دارند
(میچاالک2006 ،2؛ ساکـیهاما 3و همکاران .)2002 ،ساخته
شدن ترکیبات فنلی در گیاهان از طریق جدا شدن عامل آمینی
از فنیل آالنین توسط آنزیم فنیل آالنین آمونیاالز ()PAL
صورت میگیرد (پار 9و همکاران.)2000 ،
تهرانیفر 5و همکاران ( )2009بیان کردند که کاربرد برگی
پتاسیم منجر به افزایش معنیدار رنگدانههای آنتوسیانین،
ترکیبهای فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی در آب میوه انار در
مقایس ه با شاهد شد .همچنین گزارش شده است که پتاسیم
فعالیت آنتیاکسیدانی را در آناناس افزایش میدهد (سوریس 0و
همکاران .)2005 ،انگلسک 7و همکاران ( )2002هم گزارش
کردند که در اثر کاربرد پتاسیم در زیتون میزان پلیفنلها
افزایش یافتند اما این افزایش معنیدار نبود .تغذیه کافی
پتاسیم در انگور هم به افزایش رنگ و هم محتوای پلی فنولیک
حبهها کمک میکند (محمد 1و همکاران .)1993 ،در توت-
فرنگی کاربرد نیترات پتاسیم میزان فالونوئید کل و فنل کل را
افزایش داده است (آنتونن 4و همکاران .)2006 ،در انگور ،تیمار
سولفات روی منجر به افزایش انباشته شدن مواد جامد محلول
کل ،فنل کل ،فالونوئید کل ،تاننها و آنتوسیانین شده و غلظت
اسیدیته قابل تیتراسیون را کاهش میدهد (سانگ و همکاران،
 .)2015محلولپاشی سولفات روی در میوههای زیتون قادر به
افزایش ترکیبات فنلی میباشد (سعادتی 16و همکاران.)2013 ،
با توجه به اهمیتی که ارتقاء کیفیت میوه در زمینه
بازارپسندی و جلب مشتری دارد ،انجام پژوهش حاضر بهمنظور
بهبود خصوصیات کمی وکیفی انگور رقم بیدانه قرمز بسیار حائز
اهمیت میباشد.

مواد و روشها
تهیه مواد گیاهی و اعمال تیمارها
این آزمایش در یکی از باغهای تجاری انگور رقم بیدانه قرمز در
شهرستان ارومیه بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی روی  30بوته  1ساله که با فاصله  2×3کاشته
شده بودند انجام شد .برچسبهای مربوط به هر تیمار بر روی
تاکها درج شد .محلولپاشی سولفات پتاسیم در سه غلظت
(صفر ،پنج و 16گرم در لیتر) و سولفات روی در چهار غلظت
(صفر ،6/5 ،یک و دو گرم در لیتر) از  16تیر ماه در سه مرحله
با فاصله یک ماه روی بوتهها تا مرحله خیس شدن کامل
خوشهها انجام گرفت و برای این منظور حدود سه لیتر محلول
برای هر بوته به کار رفت .میوههای هر تیمار با سه تکرار پس از
پایان محلولپاشی در مرحله رسیدن تجاری با فاصله یک هفته
در شهریورماه برداشت و به آزمایشگاه فیزیولوژی گروه علوم
باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه منتقل گردید .در
ابتدا ویژگیهای فیزیکی نظیر طول خوشه ،عرض خوشه ،طول
میوه ،عرض میوه ،طول دم حبه و تعداد حبه در خوشه اندازه-
گیری شد .سپس عصاره آنها توسط آب میوهگیری دستی
تهیه شد و سانتریفیوژ گردیدند و آزمایشات مربوط به ویژگی-
های شیمیایی میوه انجام گرفت.
اندازهگیری مواد جامد محلول ) (TSSو  pHعصاره میوه
برای اندازهگیری میزان مواد جامد محلول چند قطره از آب
میوه در دمای اتاق روی رفراکتومتر دستی مدل ATAGO
ساخت کشور ژاپن قرار گرفت و عدد مربوطه از روی ستون
مدرج قرائت شد و دادهها بر حسب بریکس یادداشت گردیدند
(جلیلی مرندی .)1314 ،برای تعیین میزان  pHآب میوه نیز از
عصاره صاف شده میوه و با استفاده از دستگاه  pHمتر مدل
 CP- 411ساخت کشور لهستان استفاده شد (جلیلیمرندی،
.)1341
اندازهگیری میزان فعالیت آنتیاکسیدانی کل
فرپ11

و دی
برای تعیین میزان آنتیاکسیدان کل از دو روش
پیپیاچ 2( 12و  2دی فنیل -1پیکریل هیدرازیل) استفاده شد.
در روش فرپ بهمنظور تهیه استوک بافر استات  3/1گرم
استات سدیم و  10میلیلیتر اسید استیک گالسیال در یک لیتر
آب مقطر حل شد و  pHمحلول در حدود  3/0تنظیم شد.
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سپس  31میلیگرم  1TPTZدر  16میلیلیتر اسید کلریدریک
 96میلیموالر حل شد و بهمنظور تهیه محلول  26میلیموالر
کلرید آهن  5/91گرم کلرید آهن در یک لیتر آب مقطر حل
شد .بهمنظور تهیه محلول استاندارد از سولفات آهن استفاده
شد که 6/271گرم سولفات آهن در یک لیتر آب مقطر حل شد
و در نهایت محلولهای استاندارد  566 ،256 ،125و 1666
میکروموالر تهیه شد .محلول نهایی کار FRAPبا مخلوط کردن
 25میلیلیتر بافر استات 2/5 ،میلیلیتر  TPTZو  2/5میلیلیتر
کلرید آهن آماده شد .سپس  256میکرولیتر از محلول کار
داخل ظروف پلت ریخته شد و به آن  16میکرولیتر از عصاره
میوه اضافه گردید و بهمدت  16دقیقه در دمای  37درجه
سانتیگراد قرار گرفت و سپس در اسپکتروفتومتر در طول موج
 543نانومتر میزان جذب خوانده شد .در نهایت با رسم منحنی
استاندارد میزان آنتیاکسیدان کل بهدست آمد و بر حسب
معادل میلیمول آهن در 166گرم وزن تر بیان شد (تاوارینی 2و
همکاران.)2008 ،
در ارزیابی آنتیاکسیدان کل بهروش  DPPHنیز از روش
(چیو 3و همکاران )2000 ،استفاده شد .ابتدا  56میکرولیتر
عصاره آماده شده را با  456میکرولیتر  DPPHمخلوط کرده و
بعد از  36دقیقه توسط دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج
 517نانومتر قرائت و در فرمول زیر جاگذاری شد:

مقدار فنل کل ( )xبر حسب (میلیگرم گالیک اسید بر 166
گرم وزن تر) بهدست آید .برای رسم منحنی استاندارد  6/1گرم
از اسید گالیک را وزن کرده و با متانول  %15به حجم 166
سیسی رسانده شد (محلول استوک  1666پیپیام) که تا دو
هفته قابل نگهداری است .سپس با غلظتهای مختلف اسید
گالیک منحنی استاندارد ترسیم میشود.
ارزیابی فالونوئید کل
برای ارزیابی فالونوئید کل از روش (شین 5و همکاران )2007 ،با
کمی تغییر استفاده شد .ابتدا  566میکرولیتر عصاره تهیه شده
را با  156میکرولیتر نیتریت سدیم  %5مخلوط کرده و بعد از 5
دقیقه  366میکرولیتر کلرید آلومینیوم  %16اضافه شد .سپس
بعد از  5دقیقه ،یک میلیلیتر سود یک موالر اضافه شده و در
نهایت حجم نهایی را به  5سیسی رسانده و توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر با طول موج  516نانومتر قرائت گردید .مقدار
فالونوئید کل از معادله مربوط به منحنی کالیبراسیون
( )y=0.002x+0.011و بر حسب (میلیگرم بر گرم وزن تر
کاتچین) بهدست آمد.
اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز
فعالیت آنزیم کاتاالز با اندازهگیری سرعت حذف پراکسید
هیدروژن براساس روش بیرس و سایزر )1995( 0با کمی تغییر
صورت پذیرفت .مخلوط واکنش شامل  2/5میلیلیتر بافر
فسفات سدیم  56میلیموالر با  pH=7محتوای  6/2میلیلیتر
 1 H2O2درصد و  6/3میلیلیتر عصاره استخراجی بود .فعالیت
آنزیم کاتاالز بهصورت کاهش در جذب در طی یک دقیقه در
طول موج  296نانومتر محاسبه شد .یک واحد فعالیت آنزیمی
عبارت است از میزان تغییر کاتاالز به مقدار  6/61در دقیقه در
یک میلیلیتر از عصاره آنزیم که بر طبق فرمول زیر محاسبه
میشود:

=DPPHsc%

که  Abs sampleمیزان جذب  DPPHدر حضور نمونه عصاره و
 Abs controlجذب  DPPHبدون عصاره میباشد.
ارزیابی فنل کل
برای ارزیابی فنل کل طبق روش (اسلینکارد و سینگل تن،9
 )1977با کمی تغییر عمل شد که ابتدا  36میکرولیتر عصاره
تهیه شده را به داخل ویال ریخته و بعد  46میکرولیتر آب،
 066میکرولیتر فولین 16درصد اضافه کرده و بعد از  16دقیقه
 916میکرولیتر دیگر کربنات سدیم به آن اضافه گردید و حجم
نهایی به  1266میکرولیتر رسید .ویالها را  1/5الی  2ساعت به
محل تاریکی انتقال داده بعد از این مدت جذب نمونهها در
طول موج  705نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت
گردید و در نهایت مقدار جذب ( )yدر رابطه بهدست آمده از
منحنی کالیبراسیون ( )y=0.0007x+0.0145جاگذاری گردید تا

= فعاالیت آنزیم کاتاالز
اختالف جذب
دقیقه =Min
حجم کل نمونه =Total volume
مقدار عصاره در نمونه =Sample volume
فاکتور رقت =DF

)1. 2, 4, 6 Tripyridyl-s-Triazin (TPTZ
2. Tavarini
3. Chiou
4. Slinkard and Singleton

5. Shin
6. Bears and Sizer
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نتایج

اندازهگیری میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز
(اوپادیای1

سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از روش
و همکاران )1985 ،انجام شد .مخلوط واکنش شامل  2/5میلی-
لیتر بافر فسفات سدیم  56میلیموالر با  pH=7محتوی یک
میلیلیتر گایاکول یک درصد ،یک میلیلیتر  H2O2یک درصد و
 6/1میلیلیتر عصاره استخراجی بود .فعالیت آنزیم پراکسیداز
به صورت افزایش در جذب گایاکول اکسید شده در طی یک
دقیقه در طول موج  946نانومتر محاسبه شد .یک واحد فعالیت
آنزیمی عبارت است از میزان تغییر در فعالیت پراکسیداز به
مقدار  6/61در یک دقیقه در یک میلیلیتر از عصاره آنزیمی
که بر طبق فرمول زیر محاسبه میشود:
= فعالیت آنزیم پراکسیداز

طول حبه ،عرض حبه ،عرض خوشه
نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکی نشان داد که اثر
محلولپاشی سولفات پتاسیم و سولفات روی تأثیر معنیداری
در سطح احتمال یک درصد بر ویژگیهای فیزیکی همچون
طول حبه و عرض حبه داشت .اثر محلولپاشی بر سایر ویژگی-
های فیزیکی همچون عرض خوشه نیز در سطح احتمال %1
معنیدار بود (جدول  .)1نتایج مقایسات میانگین با استفاده از
آزمون چنددامنهای دانکن نشان داد که بیشترین مقدار طول
حبه در تیمار 16گرم سولفات پتاسیم  6/5 +گرم سولفات روی
و کمترین میزان آن در تیمار شاهد وجود داشت ،اما تفاوت بین
تیمارها معنیدار نبود (جدول  .)3در مورد عرض حبه نیز مقدار
عرض حبه به ازای تیمارهای مختلف سولفات پتاسیم و سولفات
روی تفاوت معنیداری نشان داد ،بهطوریکه بیشترین میزان
عرض حبه در تیمار  16گرم در لیتر سولفات پتاسیم  2 +گرم
د ر لیتر سولفات روی و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد
مشاهده شد (جدول  .)3همچنین مقایسه میانگین دادهها نشان
داد که بیشترین عرض خوشه نیز مربوط به تیمار  16گرم در
لیتر سولفات روی  2 +گرم در لیتر سولفات روی و کمترین
میزان آن مربوط به تیمار شاهد بود (جدول .)3

دقیقه =Min

اختالف جذب
مقدار عصاره در نمونه =Sample volume
حجم کل نمونه =Total volume
فاکتور رقت =DF
آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو مقایسه
میانگین دادهها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن انجام
شد.

جدول  :1تجزیه واریانس تأثیر سولفات پتاسیم و سولفات روی بر ویژگیهای فیزیکی اندازهگیری شده در انگور رقم بیدانه قرمز
Table 1: ANOVA of potassium sulfate and zinc sulfate effects on measured physical traits in Bidaneh Ghermez, grape

منبع تغییرات
Source of variation

بلوک
Block

سولفات پتاسیم
Sulfate potassium

سولفات روی
Sulfate zinc

میانگین مربعات MS

درجه
آزادی

طول حبه

عرض حبه

عرض خوشه

تعداد حبه در خوشه

df

Berry length

Berry width

Cluster width

Number of berry per cluster

2

0.103ns

*0.52

1.36ns

355.44ns

2

**16.17

**36.42

**32.35

**58318.69

3

0.95ns

**6.52

**3.41

**3885.21

سولفات پتاسیم × سولفات روی

6

**4.18

**3.38

*1.45

**1393.54

خطای آزمایشی

22

0.44

0.13

0.54

203.59

-

3.58

2.47

7.25

6.35

SP × SZ
Error

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و  nsغیر معنیدار
* and ** Significant (a= 0.05 and 0.01, respectively) ns not significant

1. Upadhyay
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جدول :2تجزیه واریانس تأثیر سولفات پتاسیم و سولفات روی بر ویژگیهای شیمیایی اندازهگیری شده در انگور رقم بیدانه قرمز
Table 2: ANOVA of potassium sulfate and zinc sulfate effects on measured chemical traits in grape cv. Bidaneh Ghermez
میانگین مربعات MS

منبع تغییرات
Source of variations

بلوک
Block

سولفات پتاسیم

درجه
آزادی

مواد جامد
محلول

df

TSS

pH

2

0.92ns

0.033ns

اسیدیته

آنتیاکسیدان (فرپ)
Antioxidant
**16107.03

آنتیاکسیدان
(دی پی پی اچ)

فنل

فالونوئید

فعالیت کاتاالز

Phenol

Flavonoid

CAT activity

3.54ns

33139.00ns

1.51ns

**2.31

Antioxidant

فعالیت گایاکول
پراکسیداز
GPX activity
**0.038

2

**12.11

**0.40

**124585.36

**662.18

**182374.97

**2.19

**7.68

**0.010

3

**6.28

*0.071

**52119.76

**102.96

7313.67ns

**2.25

**1.34

**0.017

سولفات پتاسیم × سولفات روی

6

**2

*0.060

**4860.97

**50.86

2142.78ns

**9.46

**0.40

0.0003ns

خطای آزمایشی

22

Sulfate potassium

سولفات روی
Sulfate zinc
SP×SZ
Error

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

-

0.400
2.36

0.01
3.51

1268.90
6. 62

9.26
3.78

9573.02
13.48

* و ** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد و  nsغیرمعنیدار
*and ** Significant (a= 0.05 and 0.01, respectively) and ns not significant
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0.10
7.77

0.0004
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مختلف متفاوت است بهطوریکه بیشترین تعداد حبه در خوشه
در تیمار  16گرم بر لیتر سولفات پتاسیم  2 +گرم بر لیتر
سولفات روی و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد مشاهده شد
(جدول .)3

تعداد حبه در خوشه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محلولپاشی سولفات
پتاسیم و سولفات روی اثر معنیداری در سطح احتمال  %1بر
تعداد حبه در خوشه داشت (جدول  .)1مقایسه میانگین دانکن
دادهها نشان داد که تعداد حبه در خوشه به ازای تیمارهای

جدول :3اثرمتقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی بر ویژگیهای فیزیکی اندازهگیری شده انگور رقم بیدانه قرمز
Table 3: Interaction effect of potassium sulfate and zinc sulfate on measured physical traits in grape cv. Bidaneh
Ghermiz

طول حبه
(میلیمتر)

تیمارها

عرض حبه
(میلیمتر)

عرض خوشه
(سانتیمتر)

تعداد حبه در
خوشه

Berry length
)(mm

Berry
width
)(mm

Cluster
)width (cm

15.36b

9.95e

7.25g

90g

 6/5گرم در لیتر سولفات روی

16.42b

12.99e

9.10efd

163f

 1گرم در لیتر سولفات روی

18.68b

Treatments

شاهد
Control
ZnSo4 0.5g/lit
ZnSo4 1g/lit

8.93ef

14.13c

Number of
berries per
cluster

166.33f

 2گرم در لیتر سولفات روی

18.43a

14.48c

8.50f

184ef

 5گرم در لیتر سولفات پتاسیم

19.49a

15.38b

9.96ced

222dc

 5گرم در لیتر سولفات پتاسیم  6/5 +گرم در لیتر سولفات روی

19.26a

ZnSo4 2g/lit
K2So4 5g/lit
K2So4 5g/lit + 0.5g/lit ZnSo4

15.40b

10.08ced

215de

 5گرم در لیتر سولفات پتاسیم  1 +گرم در لیتر سولفات روی

18.28a

15.60b

10.43bc

238dc

 5گرم در لیتر سولفات پتاسیم  2 +گرم در لیتر سولفات روی

18.56a

15.80b

10.56cb

256bc

 16گرم در لیتر سولفات پتاسیم

19.49a

 16گرم در لیتر سولفات پتاسیم  6/5 +گرم در لیتر سولفات روی

19.81a

K2So4 5g/lit + 1g/lit ZnSo4
K2So4 5g/lit + 2g/lit ZnSo4

15.77b

10.80bc

286ba

K2So4 10g/lit
16.04ab

11.02bc

281.67ba

K2So4 10g/lit + ZnSo4 0.5g/lit

 16گرم در لیتر سولفات پتاسیم  1 +گرم در لیتر سولفات روی

18.79a

16.13ab

11.71b

282ba

K2So4 10g/lit + ZnSo4 1g/lit

 16گرم در لیتر سولفات پتاسیم  2 +گرم در لیتر سولفات روی

19.72a

K2So4 10g/lit + ZnSo4 2g/lit

16.71a

13.35a

308.33a

حروف مشابه در هر ستون عدم معنیداری در سطح  5درصد را نشان میدهد
Similar letters in each column indicate no significant difference at level 5%

بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به تیمار  16گرم
سولفات پتاسیم  2 +گرم در لیتر سولفات روی میباشد (شکل
 .)1همچنین نتایج اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی
نشان داد که بیشترین  pHمربوط به تیمار شاهد و کمترین pH
مربوط به تیمار  16گرم در لیتر سولفات پتاسیم  2 +گرم در
لیتر سولفات روی بود (شکل .)2

میزان مواد جامد محلول و pH

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محلولپاشی سولفات
پتاسیم و سولفات روی بر میزان مواد جامد محلول ،تفاوت
معنیداری در سطح احتمال  1درصد و بر میزان  pHمیوه
تفاوت معنیداری در سطح احتمال  5درصد داشت (جدول .)2
میزان مواد جامد محلول در اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم
و سولفات روی افزایش یافت .مقایسه میانگینها نشان داد که
025
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شکل  :1اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی ( )Znبر میزان  TSSمیوه انگور رقم بیدانه قرمز .حروف غیرمشابه نشاندهنده
تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %1در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 1: Interaction effect of Potassium sulfate and Zinc sulfate on fruit TSS in grape cv. Bidaneh Ghermez. Means
having various letters show significant difference at the level of 1% based on the Duncan Multiple Range Test

شکل :2اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی ( )Znبر میزان  pHمیوه انگور رقم بیدانه قرمز .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت
معنیدار در سطح احتمال  %5در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 2: Interaction effect of Potassium sulfate and Zinc sulfate on fruit pH in grape cv. Bidaneh Ghermez. Means having
various letters show significant difference at the level of 5% based on the Duncan Multiple Range Test

بیشترین میزان آنتیاکسیدان کل با کاربرد  16گرم در لیتر
سولفات پتاسیم  1 +گرم در لیتر سولفات روی و کمترین میزان
آنتیاکسیدان کل در تیمار شاهد مشاهده شد (شکل .)3

فعالیت آنتیاکسیدانی کل
روش فرپ
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که محلولپاشی سولفات
پتاسیم و سولفات روی اثر معنیداری در سطح احتمال یک
درصد بر میزان آنتیاکسیدان کل داشت (جدول  .)2مقایسه
میانگین دادههای حاصل از اثر متقابل سولفات پتاسیم و
سولفات روی نشان داد که تفاوتهای معنیداری بین تیمارها از
نظر میزان آنتیاکسیدان کل وجود داشت ،به–طوریکه

روش دیپیپیاچ
براساس نتایج تجزیه واریانس کاربرد سولفات پتاسیم و سولفات
روی اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر میزان آنتی-
اکسیدان کل داشت (جدول  .)2نتایج اثر متقابل سولفات
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میزان فنل کل معنیدار نبود .اما نتایج نشان داد که اثر تیمار
سولفات پتاسیم بر میزان فنل کل در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بود .مقایسه میانگین دادهها نشان داد که کمترین
میزان فنل کل در اثر محلولپاشی با سولفات پتاسیم مربوط به
تیمار شاهد و بیشترین میزان آن مربوط به تیمار  16گرم در
لیتر سولفات پتاسیم بوده است (شکل  5و .)0

پتاسیم و سولفات روی نشان داد بیشترین میزان آنتیاکسیدان
کل مربوط به تیمار  16گرم سولفات پتاسیم  6/5 +گرم
سولفات روی و کمترین میزان آن مربوط به تیمار شاهد بود
(شکل .)9
میزان فنل کل
طبق نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول  )2اثر متقابل
سولفات پتاسیم و سولفات روی و سولفات روی به تنهایی بر

)Total antioxidant (mmol Fe+2/100 gr FW

آنتیاکسیدان کل (میلیمول آهن بر صد گرم وزن تر)

شکل  :3اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی ( )Znبر میزان آنتیاکسیدان کل میوه انگور رقم بیدانه قرمز (روش  .(FRAPحروف
غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %1در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 3: Interaction effect of Potassium sulfate and Zinc sulfate on fruit antioxidant activity based on FRAP method in
grape cv. Bidaneh Ghermez. Means having various letters show significant difference at the level of 1% based on the
Duncan Multiple Range Test

شکل  :9اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی ( (Znبر میزان آنتیاکسیدان کل میوه انگور رقم بیدانه قرمز (روش  .(DPPHحروف
غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %1در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 4: Interaction effect of Potassium sulfate and Zinc sulfate on fruit antioxidant activity based on DPPH method in
grape cv. Bidaneh Ghermez. Means having various letters show significant difference at the level of 1% based on the
Duncan Multiple Range Test
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سولفات روی اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر
میزان فالونوئید کل داشت (جدول .)2

فالونوئید کل
در مطالعه اثر سولفات پتاسیم و سولفات روی نتایج جدول
تحلیل واریانس نشان داد که اثر متقابل سولفات پتاسیم و

شکل  :5اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر میزان فنل کل میوه انگور رقم بیدانه قرمز .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در
سطح احتمال  %1در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 5: Effect of foliar application of Potassium sulfate on fruittotal phenol in grape cv. Bidaneh Ghermiz. Means
having various letters show significant difference at the level of 1% based on the Duncan Multiple Range Test

شکل  :0اثر محلولپاشی سولفات روی بر میزان فنل کل میوه انگور رقم بیدانه قرمز .حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در
سطح احتمال  %5در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 6: Effect of foliar application of Zinc sulfate on fruittotal phenol in grape cv. Bidaneh Ghermiz. Meanshaving
various letters show significant difference at the level of 5% based on the Duncan Multiple Range Test
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- حروف غیرمشابه نشان.( بر میزان فالونوئید کل میوه انگور رقم بیدانه قرمزZn(  اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی:7 شکل
 در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد%1 دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال
Fig. 7: Interaction effect of Potassium sulfate and Zinc sulfate on Fruit Total Flavonoid in grape cv. Bidaneh Ghermez.
Means having various letters show significant difference at the level of 1% based on the Duncan Multiple Range Test

- حروف غیرمشابه نشان.( بر میزان آنزیم کاتاالز میوه انگور رقم بیدانه قرمزZn(  اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی:1 شکل
 در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد%1 دهنده تفاوت معنیدار در سطح احتمال
Fig. 8: Interaction effect of Potassium sulfate and Zinc sulfate on CAT activity in grape cv. Bidaneh Ghermez. Means
having various letters show significant difference at the level of 1% based on the Duncan Multiple Range Test
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)GPX activity (µmol/min g FW

آنزیم گایاکول پراکسیداز (میکرومول در دقیقه در گرم وزن تر)

شکل  :4اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز میوه انگور رقم بیدانه قرمز .حروف غیرمشابه نشاندهنده
تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %1در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 9: Effect of Foliar application of Potassium sulfate on GPX activity in grape cv. Bidaneh Ghermiz. Means having
various letters show significant difference of the level 1% based on the Duncan Multiple Range Test

شکل  :16اثر محلولپاشی سولفات روی بر میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز میوه انگور رقم بیدانه قرمز .حروف غیرمشابه نشاندهنده
تفاوت معنیدار در سطح احتمال  %1در بین میانگینها در آزمون دانکن میباشد
Fig. 10: Effect of Foliar application of Zinc sulfate on GPX activity in grape cv Bidaneh Ghermiz. Means having
various letters show significant difference at the level of 1% based on the Duncan Multiple Range Test

نتایج مقایسه میانگین دانکن نشان داد که بیشترین میزان
فالونوئید کل مربوط به تیمار  16گرم در لیترسولفات پتاسیم +
 1گرم در لیتر سولفات روی و کمترین آن در تیمار شاهد وجود
داشت (شکل )7

فعالیت آنزیم کاتاالز
نتایج تجزیه واریانس دادهها بیانگر این است که محلولپاشی
سولفات پتاسیم و سولفات روی تأثیر معنیداری در سطح
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مورد ویژگیهای فیزیکی میوه و خوشه در اثر پتاسیم با نتایج
آزمایشات سینهو 3و همکاران ()2002؛ گوپاالسوامی)1969( 9
در انگور ،ابوحسن 5و همکاران ( )2000در موز ،استینو 0و
همکاران ( )2011در انبه ،ال ساباخ)2012( 7؛ خیاط 1و همکاران
( )2007در خرما و رمضانی و همکاران ( (2011در زیتون
مطابقت دارد .همچنین نتایج ما در مورد افزایش ویژگیهای
فیزیکی میوه در اثر روی با نتایج حسینی فرهودی 4و همکاران
( )2009و بنیوال 16و همکاران ( )1992در انگور و علینژاد
جهرمی و همکاران ( )1341در مرکبات مطابقت دارد .علت
افزایش تعداد حبه در خوشه میتواند به دلیل نقش روی در
سنتز اکسین و تشکیل نشاسته باشد و همچنین احتماالً فلز
روی از طریق باال بردن کربوهیدراتها و مواد حاصل از
همانندسازی میتواند در کاهش ریزش ازجمله حبه ها مؤثر
باشد (پوزشی و همکاران )1317 ،که نتایج مطابق یافتههای نفر
و همکاران ( )1342نیز میباشد.
علت افزایش میزان مواد جامد محلول در اثر پتاسیم و روی
میتواند به این دلیل باشدکه افزایش غلظت پتاسیم و روی
سرعت فتوسنتز را افزایش میدهد ،همچنین پتاسیم با افزایش
بارگیری آوند آبکش و بارگذاری قند میتواند باعث افزایش
میزان مواد جامد محلول شود (تهرانیفر 11و همکاران2009 ،؛
عابدی قشالقی و همکاران .)1374 ،بخشی از کاهش  pHدر اثر
محلولپاشی پتاسیم ،میتواند در نتیجه تشکیل نمک پتاسیم
اسید تارتاریک باشد که بهطور نسبی قابل حل نیست (سالم 12و
همکاران .)2004 ،نتایج بهدست آمده از این آزمایش در مورد
افزایش مواد جامد محلول در اثر پتاسیم با نتایج تهرانیفر و
همکاران ( )2009در انار ،حافظ 13و همکاران ( )2007در پرتقال،
پرتقال ،و در مورد افزایش مواد جامد محلول و کاهش همزمان
اسیدیته با نتایج رشید 19و همکاران ( )2008در سیب و علینژاد
جهرمی و همکاران ( )1341در پرتقال مطابقت دارد.
علت افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی کل در اثر پتاسیم می-
تواند به دلیل اثر پتاسیم بر مقادیر آنزیمهای آنتیاکسیدانی
مانند سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالز و گایاکول پراکسیداز باشد،

احتمال  %1بر فعالیت آنزیم کاتاالز داشت (جدول  .)2مقایسه
میانگین دادههای حاصل از اثر متقابل نیز نشان داد که
بیشترین میزان آنزیم کاتاالز در تیمار  16گرم بر لیتر سولفات
پتاسیم  1 +گرم بر لیتر سولفات روی و کمترین میزان آن در
تیمار شاهد وجود داشت (شکل .)1
فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز
نتایج جدول تحلیل واریانس مربوط به آنزیم گایاکول پراکسیداز
نشان داد که اثر متقابل سولفات پتاسیم و سولفات روی تأثیر
معنیداری بر میزان آنزیم گایاکول پراکسیداز نداشت (جدول
 ) 2اما اثر هر یک از تیمارها به تنهایی در سطح احتمال 1
درصد بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز معنیدار بود (شکل
 4و شکل .)16
بحث
تأمین عناصر غذایی برای گیاهان به مقدار بهینه از جمله عوامل
مهم در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت محسوب می-
شود .علت افزایش ویژگیهای فیزیکی میوه در اثر محلولپاشی
با پتاسیم میتواند بدلیل نقش پتاسیم در افزایش اندازه سلول
یا افزایش تعداد سلول باشد ،همچنین میتواند در نتیجه توسعه
رشد میوه و جذب مواد غذایی توسط میوه و در نتیجه تسریع
فرآیندهای متابولیکی باشد (مارشنر و همکاران .)1995 ،عالوه
بر این پتاسیم در افزایش فشار اسمزی و جذب آب بیشتر نقش
دارد که میتواند دلیل دیگری بر افزایش ویژگیهای فیزیکی
میوه در اثر محلولپاشی با پتاسیم باشد .همچنین دلیل دیگر بر
افزایش ویژگیهای فیزیکی میوه میتواند به دلیل نقش پتاسیم
در متابولیسم کربوهیدراتها و انتقال آوند آبکش باشد که در
صورت کمبود انتقال مختل شده و مواد متابولیسمی در برگ
مانده و به میوه نمیرسد و در نتیجه ویژگیهای میوه کاهش
مییابد (چپمن .(1968 ،1دلیل افزایش ویژگیهای فیزیکی در
اثر محلولپاشی با روی میتواند به دلیل نقش روی در سنتز
کربوهیدراتها و پروتئینها باشد که از این طریق سبب افزایش
رشد میوه میشود (امامی ،)1375 ،همچنین میتواند به دلیل
نقش روی در سنتز هورمون اکسین باشد که با سنتز کافی این
هورمون اندازه سلولها افزایش مییابد (اردالن و همکاران،
 ،)1370عالوه بر این روی در تقسیم میتوز نیز نقش دارد که
احتماالً افزایش ویژگیهای فیزیکی میتواند مرتبط با این
موضوع نیز باشد (روت و داس .)2003 ،2نتایج بهدست آمده در
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همکاران ( )2006در توتفرنگی و موحامید و همکاران ()1999
در انگور میباشد .شکافنده و همکاران ( )1342کاهش ترکیبات
فنلی را در زیتون با افزایش نیترات پتاسیم گزارش کردهاند که
با نتایج ما مطابقت ندارد احتماالً دلیل این تفاوت را به متفاوت
بودن نوع میوه مورد آزمایش نسبت داد .گزارشهایی مبنی بر
تأثیر کاربرد سولفات روی در افزایش میزان فنل کل در زیتون و
انگور رقم مرلوت موجود است (سعادتی 4و همکاران2013 ،؛
سانگ و همکاران .)2015 ،نتیجه هر دو پژوهش با نتایج ما
مطابقت دارد با این تفاوت که اثر سولفات روی در نتایج آنها
معنیدار بود اما در نتایج آزمایشهای ما اثر محلولپاشی روی
معنیدار نگردید .علت افزایش ترکیبات فالونوئیدی در اثر
محلولپاشی سولفات پتاسیم و سولفات روی نیز احتماالً می-
تواند به دلیل تأثیر محلولپاشی پتاسیم و روی بر فتوسنتز
بوتههای مو و متابولیسم ترکیبات کربنی باشد که خود اساس
تشکیل متابولیتهای ثانویه میباشند و از این طریق سنتز
فالونوئیدها را افزایش میدهد (هاکیوجا 16و همکاران،)1998 ،
عالوه بر این در مورد مکانیسم اثر روی در افزایش میزان
فالونوئید کل میتوان گفت که محلولپاشی روی باعث
فعالسازی آنزیمهای 11CHSو  12CHIمی شود که این آنزیمها
آنزیمهای کلیدی در مسیر بیوسنتز ترکیبات فالونوئیدی
هستند و در نتیجه میزان فالونوئید کل افزایش مییابد.
همچنین فلز روی باعث افزایش بیان ژنهای ،VvCHS
 VvMYBF1 ،VvFLS4میشود که بیان این ژنها ترکیبات
فالونوئیدی را افزایش میدهد (سانگ و همکاران .)2015 ،نتایج
گزارشهای سانگ و همکاران ( )2015نیز در خصوص افزایش
میزان فالونوئید کل در اثر محلولپاشی با سولفات روی با نتایج
پژوهش حاضر مطابقت داشت .فاتوانی 13و همکاران ( )2007هم
افزایش ترکیبات پلی فنولیکی ازجمله فالونوئیدها را در گیاه
چای در اثر کاربرد پتاسیم را گزارش کردهاند که با نتایج این
تحقیق مطابقت داشت.
نتایج ما در مورد اثر پتاسیم بر میزان آنزیمهای کاتاالز و
گایاکول پراکسیداز ،مخالف یافتههای هانگ 19و همکاران
( )2004در برنج و ویریا 15و همکاران ( )2001در آفتابگردان و
موافق یافتههای عسکری و همکاران ( )1342در گوجهفرنگی
میباشد .علت عدم تطابق نتایج را احتماالً میتوان به شرایط

همچنین پتاسیم با باز و بسته شدن روزنهها و ورود  CO2به
گیاه میتواند باعث کاهش گونههای فعال اکسیژن و در نتیجه
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی در گیاه شود (وارایچ 1و همکاران،
 .)2011علت افزایش آنتیاکسیدان کل در اثر روی نیز میتواند
به این دلیل باشد که فلز روی از طریق محافظت پروتئینها و
لیپیدهای غشایی در برابر رادیکالهای آزاد و سایر محصوالت
حاصل از واکنشهای احیایی درون سلولی باعث حفظ تمامیت
غشای سلولها میشود ،عالوه بر این فلز روی همراه با مس
بخش اصلی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را بهعنوان جاروب-
کننده رادیکالهای آزاد تشکیل میدهد که این نیز میتواند
دلیل دیگری بر افزایش آنتیاکسیدان کل در اثر محلولپاشی
روی باشد (آلووی 2و همکاران.)2008 ،
در مورد علت افزایش ترکیبات فنلی در اثر پتاسیم میتوان
گفت ک ه پتاسیم رشد گیاه را افزایش داده و در نتیجه باعث
افزایش تولید مواد فتوسنتزی میشود و به علت تخصیص کربن
اضافی به مسیر شیکمیک اسید موجب افزایش ترکیبات فنلی
میشود (نگوین 3و همکاران ،)2010 ،از طرف دیگر ثابت شده
است که پتاسیم با افزایش فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز
که آنزیم کلیدی در مسیر فنیل پروپانوئید است میزان ترکیبات
فنلی را افزایش میدهد (سایس 9و همکاران2005 ،؛ تاماگنون5
و همکاران .)1998 ،در مورد علت افزایش میزان فنل کل در اثر
محلولپاشی با روی نیز میتوان گفت که فلز روی بر بیان ژن-
های مسیر بیوسنتز فنل تأثیر میگذارد و در نتیجه میزان فنل
کل افزایش مییابد ،همچنین محلولپاشی با روی از کاهش
بیان ژن  VvPALجلوگیری میکند که این نیز میتواند دلیلی
بر افزایش ترکیبات فنلی در انگور در اثر محلولپاشی با روی
باشد .عالوه بر این فلز روی از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای
کربونیک آنهیدراز و ریبولوز  1و  5بی فسفات و افزایش
محتوای کلروفیل میزان فتوسنتز را افزایش داده و در نتیجه با
افزایش متابولیسم قند و در نهایت باعث افزایش متابولیسم
فنلها میشود (سانگ 0و همکاران.)2015 ،
نتایج بهدست آمده از این آزمایش در مورد افزایش میزان
ترکیبات فنلی و آنتیاکسیدان کل در اثر پتاسیم مطابق یافته-
های اینگلیسک 7و همکاران ( )2002در زیتون ،و آنتونن 1و
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مختلف دو آزمایش که آزمایشهای آنها در شرایط کشت بافت
انجام گرفته بود ،نسبت داد و اینکه در شرایط آزمایشهای آنها
غلظتهای کم عنصر پتاسیم یک شرایط تنش برای گیاه
محسوب شده و در نتیجه در این شرایط غلظت این آنزیمها
برای مهار رادیکالهای آزاد در گیاه باال رفته است .احتماالً
افزایش میزان آنزیمها در اثر محلولپاشی با روی و پتاسیم را
بتوان به نقش این عناصر و نقش هم افزایی عنصر روی و
پتاسیم (ورما 1و همکاران )1984 ،در افزایش میزان آنزیمها
نسبت داد.

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی با بررسی نتایج بهدست آمده از این آزمایش میتوان
نتیجه گرفت که استفاده از سولفات پتاسیم و سولفات روی در
غلظتهای مختلف اثرات متفاوتی بر خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی انگور رقم بیدانه قرمز دارد .همچنین میتوان گفت که
سولفات پتاسیم و سولفات روی باعث بهبود خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی انگور رقم بیدانه قرمز میشود اما بهترین نتیجه در
غلظت  16گرم بر لیتر سولفات پتاسیم  1 +گرم بر لیتر
سولفات روی بهدست آمده است.

10. Verma
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Effect of Potassium Sulfate and Zinc Sulfate Foliar Spray on some Physical and
Chemical Traits of Grape (Vitis vinifera cv. Bidaneh Ghermez)
Nojavan1*, S., Naseri2, L. and Hassanpour3, H.
Abstract
In order to study the effects of foliar application of Potassium sulfate and Zinc sulfate on some physical and chemical
properties of grape (Vitis vinifera cv. Bidaneh Ghermiz) berries, a factorial experiment was accomplished based on a
randomized complete block design with three replications. The treatments comprised of potassium sulfate in three
levels (0, 5 and 10 g L-1) and zinc sulfate in four levels (0, 5.0, 1and 2 g L -1). The solutions were sprayed on grape
plants for three times during the growth season. The results showed that the maximum length of berries was observed in
plants treated simultaneously with 10 g L-1 of potassium sulfate and 0.5 g L-1 of zinc sulfate. Also, the highest fruit
width, cluster width, and number of berries per cluster were obtained from 10 g L-1 of potassium sulfate and 2 g L-1 of
zinc sulfate. The highest TSS and the lowest pH were observed in the spray solution containing 10 g L-1 of potassium
sulfate with 2 g L-1 of zinc sulfate. Total antioxidant, total flavonoid and catalase enzyme activity were significantly
affected by foliar application. Total phenol and guaiacol enzyme activity were increased by spraying potassium sulfate
or zinc sulfate but the interaction effect of potassium sulfate and zinc sulfate on these parameters was not significant.
Therefore, it can be concluded that simultaneously foliar application of potassium sulfate and zinc sulfate may lead to
increasing some secondary metabolites, enhancing antioxidant capacity and improving physical properties of grape
(Vitis vinifera) cv. Bidaneh Ghermiz.
Keywords: Total antioxidant, Phytochemical characteristics, Total flavonoids, Catalase
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