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چکیده
ثِهٌظَر ثزرعی اثز کبرثزد هحلَلپبؽی کلغین ٍ ثَر ثز خَاؿ کیفی تَت فزًگی ،آسهبيؾی ثِصَرت
فبکتَريل در قبلت طزح کبهال تصبدفی در عِ تکزار اًجبم ؽذ .تیوبرّب ؽبهل چْبر عطح کلغین (ؽبّذ،
 1/25 ٍ 0/75 ،0/25در ّشار) اس هٌجغ ًیتزات کلغین ثِػٌَاى فبکتَر  ٍ Aچْبر عطح ثَر (ؽبّذ،0/20 ،
 0/60 ٍ 0/40در ّشار) اس هٌجغ اعیذ ثَريک ثِػٌَاى فبکتَر  Bدر ًظز گزفتِ ؽذًذ .صفتّبی کیفی
هیَُ تَت فزًگی هبًٌذ  ،TSS ،pHاعیذ عیتزيک ،اعیذ آعکَرثیک ،آًتَعیبًیي ٍ قٌذ کل اًذاسُگیزی
ؽذًذً .تبيج ًؾبى داد اثز ًیتزات کلغین ثز صفبت کلغین ثزگ ،کلغین هیَُ ،اعیذ آعکَرثیک ،اعیذ
عیتزيک ،قٌذ کلTSS ،در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .اثر اسید بوریک بر صفات بور
برگ ،بور میوه ،آنتوسیانین ،قند و TSSدر سطح احتمال یک درصد و بر صفات اسید
آسکوربیک و اسید سیتریک در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد .اثر متقابل نیترات کلسیم و
بور نیز بر صفات TSSو  pHدر عطح احتوبل پٌج درصذ ٍ ثز صفت قٌذ کل در عطح احتوبل يک
درصذ هؼٌیدار ؽذ.

مقدمه
اس جولِ رٍػّبی تَصیِ ؽذُ جْت کبّؼ ضبيؼبت هیَُّب ،افشايؼ غلظت کلغین هیَُ ثب اعتفبدُ اس
اهالح کلغین اعت .کلغین يکی اس هْنتزيي ػٌبصز هؼذًی اعت کِ در تؼییي کیفیت هیَُ ٍ سهبى
هبًذگبری آى دخبلت دارد .در هیَُّب ٍ عجشیّب ،اّویت کلغین ثِ خبطز تبثیز ػوَهی در ثِ تبخیز
اًذاختي رعیذى هیَُ ٍ هبًذگبری ثیؾتز اعت .کلغین در عبختوبى تیغِ هیبًی علَلّب ٍ ثبفت گیبّی
در تزکیجی ثِ ًبم پکتبت کلغین ٍجَد دارد ٍ تب سهبًی کِ هقذار آى ثِ حذ کبفی ثبؽذ ،اس تخزيت ديَارُ
پکتیٌی هوبًؼت ثِػول هیآٍرد (گَدرسی .)1386 ،گَدرسی ،)1386( ،در پضٍّؾی اثز کبرثزد پظ اس
ثزداؽت اهالح کلغین ثز کیفیت ٍ هبًذگبری تَت فزًگی را هَرد ثزرعی قزار دادً .تبيج ايؾبى ًؾبى داد
کِ ثب افشايؼ غلظت ًوکّبی کلغین ،هقذار اعیذيتِ ،کلغین ثبفت ٍ عفتی ثبفت ثِ هیشاى هؼٌیداری
افشايؼ ٍ هیشاى کپکسدگی هحصَل کبّؼ يبفت .
ثَر ًیش يکی اس ػٌبصز ضزٍری گیبُ هیثبؽذ کِ ًقؼّبی هختلفی هبًٌذ جلَگیزی اس تخزيت ثبفتی ٍ
افشايؼ هقبٍهت گیبُ در ثزاثز ثیوبریّب ٍ عزهب دارد .لَاليی ٍ ّوکبراى ( ،)1390در پضٍّؾی تبثیز
کبرثزد اعیذ ثَريک ٍ کلزيذ کلغین ثز خصَصیبت هیَُ ٍ گیبُ تَت فزًگی رقن علَا را هَرد ثزرعی
قزار دادًذً .تبيج آىّب ًؾبى داد کِ تیوبر کلغین ( 1500ٍ 1000پیپیام) ثیؾتزيي تأثیز را ثز هَاد
جبهذ هحلَل داؽتِ اعت .ثیي تیوبرّبی هختلف اعیذ ثَريک تیوبر دٍ پیپیام ثیؾتزيي تأثیز را ثز
هیشاى هَاد جبهذ هحلَل ًؾبى داد.
ّوچٌیي آتؾی ٍ ّوکبراى ( ،)1389در پضٍّؾی اثز هحلَلپبؽی ػٌصز ثَر رٍی ثزخی اس خصَصیبت
ثیَؽیویبيی تَت فزًگی رقن کبهبرٍعب را هَرد ثزرعی قزار دادًذً .تبيج ثِدعت آهذُ ًؾبى داد کِ
ثزخی اس خصَصیبت ثیَؽیویبيی گیبُ اس جولِ کلزٍفیل  ،aکلزٍفیل  ،bکلزٍفیل کل ،کبرتٌَئیذ ثزگ،
کزثَّیذرات کل ثزگ ٍ هیَُ تحت تبثیز تیوبرّبی اػوبل ؽذُ قزار گزفتِاًذ.
ثٌبثزايي ثبتَجِ ثِ حغبعیت تَت فزًگی ثِ سٍال فیشيَلَصيک ٍ فغبد در هذت سهبى ًغجتبً کَتبُ ،ايي
پضٍّؼ در راعتبی ثْجَد خَاؿ کیفی ٍ کبّؼ ضبيؼبت هیَُ ،در عطَح ثْیٌِ عبيز ػٌبصز ضزٍری
گیبُ ٍ ثب اعتفبدُ اس هحلَلپبؽی دٍ ػٌصز کلغین ٍ ثَر اًجبم ؽذ.

مىاد و روش ها

ضرایط اقلیوی هحل اجرای پژٍّص
ايي پضٍّؼ در هزکش تحقیقبت ٍ آهَسػ کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی جٌَة اعتبى کزهبى ،ؽْزعتبى
جیزفت اًجبم ؽذ .ثزخی ٍيضگیّبی ايي هٌطقِ ؽبهل؛ ارتفبع هتَعط  1100هتز اس عطح دريب،
هیبًگیي ثبرًذگی عبلیبًِ  140هیلیهتز ،هیبًگیي رطَثت ًغجی حذٍد  55درصذ ٍ ثیؾیٌِ ٍ کویٌِ
دهبيی ثِ تزتیت ٍ 48 ،يک درجِ عبًتیگزاد هیثبؽٌذ.
ًحَُی اجرای پژٍّص
ايي پضٍّؼ ثِصَرت فبکتَريل (دٍ فبکتَر) در قبلت طزح کبهال تصبدفی ٍ در عِ تکزار اًجبم ؽذ.
تیوبرّب ؽبهل چْبر عطح کلغین (صفز 1/25 ٍ 0/75 ،0/25 ،در ّشار) اس هٌجغ ًیتزات کلغین ٍ چْبر
عطح ثَر (صفز )0/60 ٍ 0/40 ،0/20 ،اس هٌجغ اعیذ ثَريک در ًظز گزفتِ ؽذًذ.
تیوبرّبی هَردًظز در هزحلِ قجل اس ظَْر گلّب ثِ فَاصل ّز  15رٍس يک ثبر اػوبل ؽذًذ .در طَل
فصل کؾت عبيز ػٌبصز غذايی ثز اعبط ًیبس گیبُ اس طزيق عیغتن آثیبری قطزُای تبهیي ؽذًذ.
ػٌبصز ثَر ٍ کلغین دٍ ثبر در طی فصل رؽذ ،در پٌْک ثزگ ٍ هیَُ اًذاسُگیزی ؽذًذّ .وچٌیي
صفتّبی کیفی هبًٌذ  pHآةهیَُ ،درصذ  ،TSSاعیذ عیتزيک ،اعیذ آعکَرثیک ،آًتَعیبًیي ٍ
عفتی ثبفت هیَُ ٍ درصذ قٌذ کل هیَُ اًذاسُگیزی ؽذًذ.
ثِدلیل ثبال رفتي غلظتّبی هجوَع دٍ کَد ٍ احتوبل گیبُعَسیّ ،ز کذام اس فبکتَرّب ثب فبصلِ سهبًی
دٍ رٍس ،ثِ تؼذاد چْبر ثبر ٍ ثِ فبصلِ سهبًی  14رٍس يکثبر اػوبل گزديذ.
تجسیِ ٍ تحلیل دادُّا
دادُّبی ثِدعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار  SASتجشيِ ٍاريبًظ ؽذُ ٍ هیبًگیيّب ثب رٍػ آسهَى
چٌذ داهٌِای داًکي هقبيغِ ؽذًذً .وَدارّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  Excelرعن ؽذًذ.

نتایج و تحلیل
در جذٍل يک ًتبيج آًبلیش ٍاريبًظ صفتّبی کیفی هَرد ثزرعی آٍردُ ؽذُ اعت
جدٍل  -1خالصِ ًتایج تجسیِ ٍاریاًس صفتّای هَرد بررسی
هتغیزّبی هَرد ثزرعی
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اعیذ عیتزيک

آًتَعیبًیي

قٌذ

TSS

اطید
ی
آعکَرة

pH

فبکتَر ( Aکلغین)

3

**0/168

0/002n.s

**0/199

**0/804

** 1195/85

0/0015n.s

فبکتَر ( Bثَر)

3

*0/043

**0/086

**0/819

**1/84

* 259/69

0/0016n.s

اثز هتقبثل A*B

9

0/024n.s

0/007n.s

**0/052

*0/141

163/3 n.s

*0/006

خطب

32

0/013

0/007

0/0154

0/047

76/8

0/0026

11/7

6/3

1/82

3/36

11/32

1/4

ضزيت تغییزات C.V

** * ،ثِ تزتیت در عطح احتوبل  %5 ٍ %1هؼٌیدار  n.sغیز هؼٌیدار

اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی هیساى اسید آسکَربیک هیَُ تَت فرًگی
اثز فبکتَر کلغین ثز هیشاى اعیذ آعکَرثیک هیَُ در عطح احتوبل يک درصذ هؼٌیدار ؽذً .تبيج هقبيغِ هیبًگیي-
ّبی اًجبم ؽذُ حبکی اس ايي ثَد کِ ػذم هصزف کَد کلغین ثبػث کبّؼ هیشاى اعیذ آعکَرثیک هیَُ تَت فزًگی
هیؽَد .اهب اػوبل تیوبرّبی 1/25 ٍ 0/75 ،0/25در ّشار کَد ًیتزات کلغین ثبػث افشايؼ هیشاى اعیذ آعکَرثیک
هیَُ ؽذّ .ز چٌذ تفبٍت هؼٌیداری در ثیي تیوبرّب ٍجَد ًذاؽت ٍ اس ًظز آهبری ّز عِ تیوبر در يک گزٍُ قزار
گزفتٌذ .اثز فبکتَر ثَر رٍی هیشاى اعیذ آعکَرثیک هیَُ در عطح احتوبل پٌج درصذ هؼٌیدار ؽذً .تبيج هقبيغِ
هیبًگیيّب ًؾبى داد کِ تیوبر ؽبّذ کوتزيي ٍ تیوبر 0/2در ّشار ثبالتزيي هیشاى اعیذ آعکَرثیک هیَُ را دارد.
ًتبيج ايي پضٍّؼ ًؾبى داد اػوبل کَد ثَر ثیؾتز اس 0/2در ّشار ثبػث کبّؼ هیشاى اعیذ آعکَرثیک ػصبرُ تَت
فزًگی هیؽَد.
اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی هیساى اسید سیتریک هیَُ تَت فرًگی
اثز فبکتَر کلغین ثز هیشاى اعیذ عیتزيک هیَُ در عطح احتوبل يک درصذ هؼٌیدار ؽذ .تیوبر غلظت  0/75در
ّشار ًیتزات کلغین ثب هقذار 1/12ثیؾتزيي ٍ تیوبر ؽبّذ ثب هقذار 0/54کوتزيي هیشاى اعیذ عیتزيک را داؽتٌذ.
ًتبيج ايي پضٍّؼ ثب ًتبيج ؽوظ ٍ ّوکبراى ( ،)1388هطبثقت داؽت .اثز فبکتَر ثَر رٍی هیشاى اعیذ عیتزيک
هیَُ در عطح احتوبل پٌج درصذ هؼٌیدار ؽذً .تبيج هقبيغِ هیبًگیيّب ًؾبى داد کِ تیوبر 0/2در ّشار ثب هقذار
1/06ثیؾتزيي ٍ تیوبر ؽبّذ ثب هقذار 0/52کوتزيي هیشاى اعیذ عیتزيک را داؽتٌذ .اثز هتقبثل کلغین ٍ ثَر رٍی
هیشاى اعیذ عیتزيک هؼٌیدار ًؾذ.
اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی هیساى آًتَسیاًیي هیَُ تَت فرًگی
اثز فبکتَر کلغین ثز هیشاى آًتَعیبًیي هیَُ هؼٌیدار ًؾذ .اثز فبکتَر ثَر رٍی هیشاى آًتَعیبًیي هیَُ در عطح
احتوبل يک درصذ هؼٌیدار ؽذ .هقبيغِ هیبًگیيّب حبکی اس ايي ثَد کِ تیوبر غلظتّبی 0/40 ٍ 0/20در ّشار کَد
ثَر ،ثِتزتیت ثب هقذار 1/43 ٍ1/4ثبالتزيي هیشاى آًتَعیبًیي را داؽتٌذ ٍ در يک گزٍُ آهبری قزار گزفتٌذ .تیوبرّبی
ؽبّذ ٍ 0/6در ّشار دارای کوتزيي هقذار آًتَعیبًیي ثَدًذ ٍ در رتجِ دٍم آهبری قزار گزفتٌذ .اثز هتقبثل کلغین ٍ
ثَر رٍی هیشاى آًتَعیبًیي هیَُ هؼٌیدار ًؾذ.

اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی هیساى قٌد کل هیَُ تَت فرًگی
اثزات اصلی ّز دٍ فبکتَر کلغین ٍ ثَر ٍ ًیش اثز هتقبثل آىّب ثز هیشاى قٌذ کل هیَُ در عطح احتوبل يک
درصذ هؼٌیدار ؽذًذ .هقبيغِ هیبًگیيّبی اًجبم ؽذُ ًؾبى داد کِ اعتفبدُ اس تزکیت تیوبر ثَر 0/4در ّشار
ٍ کلغین 0/75در ّشار ثیؾتزيي تبثیز را ثز افشايؼ هیشاى قٌذ کل هیَُ دارد.
اثر سطَح کلسین ٍ بَر رٍی هیساى هَاد جاهد هحلَل هیَُ تَت فرًگی
اثزات اصلی ّز دٍ فبکتَر کلغین ٍ ثَر ٍ اثز هتقبثل آىّب رٍی هقذار TSSهیَُ ثِتزتیت در عطح احتوبل
يک ٍ پٌج هؼٌیدار ؽذ .هقبيغِ هیبًگیيّبی اًجبم ؽذُ ًؾبى داد کِ اعتفبدُ اس تزکیت تیوبر ثَر 0/4در
ّشار ٍ کلغین 0/25 ٍ0/75در ّشار ٍ ثَر 0/2در ّشار ٍ کلغین 0/25در ّشار ثیؾتزيي تبثیز را ثز افشايؼ
درصذ TSSداؽتٌذ

نتیجه گیری
طجق ًتبيج ايي پضٍّؼ ،ثب هصزف کَد ثَر ٍ ًیتزات کلغین ،هیشاى اعیذ عیتزيک هیَُ افشايؼ هی-
يبثذّ .وچٌیي اػوبل تیوبرّبی  1/25 ٍ 0/75 ،0/25در ّشار کَد ًیتزات کلغین ثبػث افشايؼ هیشاى
اعیذ آعکَرثیک ؽذ .اس طزفی اػوبل کَد ثَر ثیؾتز اس  0/2در ّشار ثبػث کبّؼ هیشاى اعیذ
آعکَرثیک ،قٌذ کل ٍ  TSSهیَُ تَت فزًگی ؽذّ .وچٌیي ًتبيج ًؾبى داد کِ ًیتزات کلغین تب هیشاى
 0/75در ّشار ثبػث افشايؼ ٍ ثؼذ اس آى ثبػث کبّؼ قٌذ کل در هیَُ تَت فزًگی هیؽَد.
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