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چکیده
اکثر باغات میوه سردسیری ایران در مناطق آهکی استقرار یافته و عالیم کمبود آهن در این اراضی به وفور قابل
مشاهده است و باغداران مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی حاوی آهن استفاده مینمایند که عالوه بر هزینه بر بودن ،تعادل
سایر عناصر غذایی خاک را نیز بر هم می زند .به منظور ارزیابی تحمل پایههای گمی آلماسی و مالینگ مرتون  126و
هیبرید آنها به کلروز آهن ناشی از بیکربنات ،پایه های مورد مطالعه در گلدانهای  12کیلوگرمی حاوی خاک غیرآهکی
تیمار شده با  022میلیگرم در کیلوگرم بیکربنات از منبع بیکربنات پتاسیم و شاهد (فاقد بیکربنات) کاشته شد .در پایان
دوره رشد پارامترهای شاخص کلروفیل ،فلورسانس کلروفیل برگی و غلظت نیتروژن کل ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،آهن کل،
منگنز ،منیزیم ،روی ،کلسیم در بخش هوایی و ریشه اندازهگیری شد .صفات شاخص کلروفیل ،نسبت فلورسنس متغیر به
حداکثر (  ، )Fv/Fmنیتروژن کل ،منگنز و روی برگی و همچنین مقادیر فسفر و منیزیم ریشه به طور معنیداری تحت تاثیر
اثرات متقابل بستر درکلون قرار گرفتند .نوع رقم و هیبریدهای آنها مقادیر کلروفیل کل ،نیتروژن کل ،فسفر ،پتاسیم ،آهن
کل و کلسیم برگها و همچنین نیتروژن کل ،روی ،کلسیم ،منگنز ،پتاسیم ،آهن و آهن کل بخش ریشه را تحت تاثیر قرار داد.
پایه گمی آلماسی ،باالترین مقادیر کلروفیل کل ،نیتروژن کل ،فسفر ،کلسیم ،پتاسیم وآهن کل برگی را نسبت به دیگر پایهها
دارا بود .پایه گمی آلماسی در بستر بیکربناتی وهمچنین بسترغیرآهکی (شاهد) بیشترین مقادیر شاخص کلروفیل،Fv/Fm ،
منگنز و روی را نسبت به دیگر پایهها داشت.
واژه های کلیدی :بیکربنات ،پایه هیبرید ،خاک آهکی ،سیب ،کلروز آهن
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Abstract
Most of Iran temperate zone fruits orchards located in calcereous region and the signs of iron deficiency
observed in orchards. So the producers use most amounts of Fe fertilizers that in addition to increase of
production costs change the soils nutrients balance. In order to investigation the tolerance of Gami almasi and
MM 106 rootstocks and hybrids between them to the induced chlorosis by the bicarbonate and iron deficiency,
the studied materials were planted in pots containing the 10 kg of non calcareus soils that were treated with
500 mg/kg bicarbonate from the potassium bicarbonate source and the control ones did not received the
bicarbonate.In the end of growth period parameters like the chlorophyll index, Chlorophyll florescence,Total
nitrogen, Phosphorous, Potassium, Iron, Manganese, Magnesium, Zinc. And Calcium in roots and aerial parts
were measured. The parametrs of chlorophyll index, Chlorophyll florescence Fv/Fm, Total Nitrogen,
Manganese and Zinc in leaf and also Phosphorous and Magnesium in roots were significantly affected by soil
condtion and cultivars. The cultivar affected the total Chlorophyll, Nitrogene, Phosphorous, Potasium, total
Iron and Calsium of leaf and also affected the Zinc, Calsium, Manganese, Potasium and Iron in roots. The
Gami almasi landrace in comparison with other root stocks had the highest of total Chlorophyll, total Nitrogen,
Phosphorous, Calcium, Potassium and total iron of leaves. The Gami almasi in bicarbonated soil and also in
without lime substrate had the highest chlorophyll index, Fv/Fm, Manganese and Zinc in relation to other
stocks.
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 فرایندهای متابولیک،غلظت باالی یون بیکربنات در خاک

مقدمه

در ریشه و برگها را مختل کرده و فراهمی آهن برای

 اغلب در خاکهای1کلروز ناشی از کمبود آهن

گیاه را کاهش میدهد که از آن به عنوان کلروز آهن ناشی

- محدودیت شدیدی را در عملکرد گیاهان ایجاد می،آهکی

 مهمترین اثر کلروز آهن.نام برده میشود0 از آهک

 قلیایی و غلظت باالی بیکربنات در ریزوسفر ازpH .کند

کاهش غلظت کلروفیل و افزایش نسبی غلظت

.مهمترین عوامل بروز کمبود آهن در گیاهان میباشند

2

1

Lime-Induced Chlorosis

Fe Deficiency-Induced Chlorosis
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کاروتنوئیدها است که منجر به بروز رنگ زرد در برگها

اغلب خاکهای ایران آهکی بوده عالوه بر آن  86درصد

میشود .بیکربنات به عنوان یک بافر عمل کرده و

آبهای آبیاری نیز دارای قلیاییت باال میباشند (ملکوتی

پروتونهای رهاسازی شده از ریشه را خنثی میکند ،که

و همکاران  .)0226سیب ( )Malus pumilaیکی از میوه-

این امر منجر به کاهش فعالیت آنزیم فریک ردوکتاز 1در

های مهم مناطق معتدله در ایران است که صادرات آن در

ریشه میشود .بعالوه ،بیکربنات از طریق افزایش

سالهای اخیر ارزآوری قابل مالحظهای را در پی داشته

قلیاییت در آپوپالست برگها منجر به غیر فعال شدن آهن

است .تنوع ژنتیکی این درخت امکان سازگاری آن را با

میگردد (منگل  .)1661گیاهان از طریق افزایش ترشح

شرایط اقلیمی مختلف فراهم کرده است(باباالر و همکاران

فیتوسیدروفورها0

 .)0221با این حال ،عدم تحمل به کلروز آهن ناشی از

(استراتژی  )IIبا این مشکل مقابله میکنند (بارکر و

آهک یکی از مشکالت اساسی در ارتباط با پایههای

هورتون  .)1698کلروز آهن ناشی از آهک در درختان

پاکوتاه سیب معرفی شده ،توسط کشورهای خارجی

میوه (به ویژه مرکبات ،هلو ،گالبی و سیب) منجر به

میباشد .اغلب این پایهها از نظر تحمل به سرما ،میزان

کاهش محصول ،دیرس شدن میوه و کاهش کیفیت آن

رشد ،پاجوشدهی ،شکل رشد و جذب عناصر پرمصرف

میشود (پستانا و همکاران  .)0221یکی از بهترین راهها

گزینش شدهاند .با توجه به اینکه کشورهای صاحب نام

برای اجتناب از کلروز آهن استفاده از گونهها و واریته-

در زمینه اصالح درختان سیب در مقایسه با ایران از نظر

های متحمل است .تفاوتهای ژنوتیپی برای مقابله با

مشکالت تغذیهای مربوط به خاکهای آهکی کمتر دچار

کلروز آهن در پرتقال (جراحی و همکاران  ،)0213انگور

چالش میباشند ،لذا اصالح و گزینش پایههای پاکوتاه

(سابیر و همکاران  ، ،)0212گالبی و به (دونینی و

سیب که متحمل به کلروز آهن ناشی از آهک باشند ،برای

همکاران  )0226شناسایی شدهاند .شهابی و همکاران

کشور ما از اولویت خاصی برخوردار است .متاسفانه

( )0220تاثیر غلظتهای مختلف بیکربنات آب آبیاری را

مطالعات انجام شده در این زمینه خیلی محدود میباشد.

بر برخی ناهنجاریهای تغذیهای ارقام سیب رد دلیشیز،

گمی آلماسی یکی از ارقام بومی آذربایجان بوده و با

گلدن دلیشیز و گالب کهنز بررسی کردند .در این مطالعه

توجه به اینکه تابه حال تحقیق جامعی در خصوص

هر یک از پایهها از نظر جذب عناصر پرمصرف یا کم

پایههای با منشاء تودههای بومی کشور از نظر تحمل به

مصرف از خاک مزایایی بر یکدیگر داشتند ،اما هیچیک به

قلیاییت انجام نشده است ،در این تحقیق پایههای گمی

طور مطلق برتر نبودند .ارشادی و طالیی ( )0221اثرات

آلماسی و مالینگ مرتون  126بعنوان یک پایه تجاری

شش پایه سیب (،MM111 ،M27 ،M26 ،M9

مهم ،و هیبریدهای بین این دواز نظر تحمل به تنش

پروتون (استراتژی  )Iیا ترشح

MM106و  )M7را بر جذب برخی عناصر غذایی

بیکربنات مورد بررسی قرار گرفتند.مواد و روشها

(نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،منگنز ،روی و آهن)

این تحقیق در طول سال 1360به مدت یکسال زراعی در

زمانی که بهعنوان پایه برای ارقام رد دلیشیز ،گلدن

ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی

اسموتی ،گالب کهنز و شفیع آبادی مورد استفاده قرار

دانشگاه تبریز در شرایط گلخانه ای اجرا گردید .برای

گرفته بودند ،بررسی کردند که رقم گالب کهنز صرف

تهیه بستر کشت از خاک غیرآهکی (صفر تا 02

نظر از نوع پایه بیشترین غلظت آهن را داشت ولی غلظت

سانتیمتری) یک باغ سیب بدون عالئم کمبود آهن ،نمونه

آهن برگ در پایههای مختلف تفاوت معنیداری را نشان

برداری گردید (جدول  )1و بعد از هوا خشک شدن خاک

نداد.

از غربال با مش پنج میلی متر عبور داده شد .برای اعمال
تیمار بی کربناتی ،مقدار  022میلیگرم بیکربنات بر
Ferric Reductase Enzyme

1

phytosiderophores

2
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کیلوگرم خاک ،از منبع بیکربنات پتاسیم اضافه گردید.

کل ،فسفر ،پتاسیم ،آهن ،آهن کل ،منگنز ،منیزیم ،روی،

سپس خاکها داخل گلدانهای  12کیلوگرمی ریخته شد.

کلسیم در بخش هوایی و ریشه اندازهگیری شد .این

ارقام گمی آلماسی وهیبریدهای حاصل ازمالینگ مرتون

آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور پایه در سه

 126و گمی آلماسی از ایستگاه خلعتپوشان تهیه شد.

سطح(رقم مالینگ مرتون  ،126گمی آلماسی هیبریدهای

پایه مالینگ مرتون  126نیز از یکی از موسسات نهال

آنها) و بیکربنات پتاسیم (شاهد :خاک باغچه بدون

معتبر خریداری گردید .کلیه نهالهای مورد استفاده در

استفاده از بیکربنات و بستر بیکربناته :بستری که در

پایههای ارقام گمی

آن از  022میلی گرم بر کیلوگرم بیکربنات پتاسیم

آلماسی و مالینگ مرتون  126و هیبریدهای آنها در

استفاده شده بود) در دو سطح در سه تکرار در قالب طرح

داخل گلدانها کاشته شدند .تیمار شاهد خاک فاقد تیمار

بلوکهای کامل تصادفی انجام شد .مقایسه میانگینها با

بیکربنات بود .در پایان دوره رشد پارامترهای شاخص

استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد با

کلروفیل ،فلورسانس کلروفیل برگی و غلظت نیتروژن

استفاده از نرمافزار آماری  SPSSانجام گرفت.

آزمایش دوساله بودند .سپس

جدول -1برخی خصوصیات شیمیایی وفیزیکی خاک
هدایت
الکتریکی
)(dS/m

اسیدیته گل

کربن آلی

اشباع

( )%

2/60

6/89

2/30

فسفر قابل

پتاسیم قابل

جذب
)(mg.kg-1

جذب
)(mg.kg-1

))mg.kg-1

19/03

386/06

16/36

آهن

آهک()%

بافت خاک

8/6

لوم رسی

نقش دارد ( طباطبائی pH .)0211،قلیایی و غلظت باالی
نتایج و بحث

بیکربنات در ریزوسفر از مهمترین عوامل بروز کمبود

شاخص کلروفیل برگ

آهن در گیاهان میباشند .به ازاء هر یک واحد

اثرات متقابل نوع بستر در رقم بر روی مقدار

افزایش  ،pHحاللیت ترکیبات آهن هزار مرتبه کاهش پیدا

شاخص کلروفیل برگ پایهها در سطح احتمال یک درصد

میکند ( لیندسای  .)1696بروزکلروز آهن ناشی از

معنیدار بود( جدول  .)0در بستر شاهد ،ارقام از نظر

بیکربنات در اغلب مطالعات گزارش شده و امری طبیعی

شاخص کلروفیل اختالفی نداشته ولی در بستر بی

به نظر می رسد جراحی و همکاران( )0213در پایههای

کربناتی مقادیر شاخص کلروفیل ارقام بهطور معنیداری

مختلف پرتقال ،اثرات چهار تیمار آب آبیاری حاوی

متفاوت بود .مقادیر شاخص کلروفیل به طور معنیداری

بیکربنات سدیم( 6 ،2،3و  6میلی موالر) را بر غلظت

در بستر شاهد نسبت به بستر بیکربناتی بیشتر بوده و

کلروفیل برگ معنیدار گزارش کردهاند .هماهنگ با نتایج

با افزایش میزان بیکربنات محیط ،از مقدار شاخص

این تحقیق شهابی و همکاران ( )0220در یک آزمایش

کلروفیل پایهها کاسته شد .در بستر بیکربناته بیشترین

گلخانهای تاثیر غلظتهای مختلف بیکربنات آب آبیاری بر

میزان شاخص کلروفیل مربوط به پایه گمی به مقدار

برخی ناهنجاریهای تغذیهای ارقام سیب ردلیشیز ،گلدن

 36/13و کمترین مربوط به پایه  MM106با مقدار

دلیشیز و گالب کهنز را بررسی و اثر سطوح مختلف

 32/66بود (جدول  .)3آهن گرچه در ساختار کلروفیل

بیکربنات بر کاهش شاخص کلروفیل برگ را گزارش

وجود ندارد ولی در سنتز آن در سه مرحله به عنوان

نمودند.

کوانزیم سبب تولید مواد میانی میشود .امروزه اعتقاد بر
این است که آهن درسنتز پروتئین و رشد نوک ریشه
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فلورسانس کلروفیل
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تأثیرات مخرب  pHزیاد بر از بین بردن دستگاه

فلورسانس کلروفیل یکی از راههای مصرف انرژی

فتوسنتزی و پذیرندههای الکترون ،کاهش کارایی

برانگیختگی در فتوسنتز است که بهطور گستردهای در

فلورسانس ،تضعیف فعالیت فتوسیستم  IIو کاهش

پژوهشهای فتوسنتز مورد استفاده قرارمیگیرد و برای

واکنشهای فتوشیمیایی نسبت داده اند .در پژوهش

تعیین وضعیت فیزیولوژی گیاه و میزان آسیب وارده به

حاضر ،کاهش رنگیزههای فتوسنتزی تحت تیمارهای

دستگاه فتوسنتزی قابل استفاده است (حاکام و همکاران

بیکربنات پتاسیم ممکن است یکی از دالیل کاهش

 .) 0222یکی از پارامترهای مهم کلروفیل فلورسانس

 Fv/Fmباشد.

نسبت  Fv/Fmاست .نسبت  Fv/Fmبیشترین کارایی
کوانتومی فتوسیستم  IIبرای تبدیل نور جذب شده به

کلروفیل کل

انرژی شیمیایی را نشان میدهد )سلطانی .)0221

کلروفیل کل به طور معنیداری تحت تاثیر نوع رقم

براساس تجزیه واریانس دادهها ،شاخصFv/Fm

قرار گرفت (جدول  .)0پایه گمی با  1826/3میکرو گرم در

بهطور معنیداری تحت تأثیر اثرات متقابل نوع بستر در

گرم بیشترین و MM106با  1911/0میکرو گرم در گرم

رقم قرار گرفت (جدول  .)0در بین ارقام مورد مطالعه پایه

کمترین غلظت کلروفیل را نشان داد (جدول  .)3اگر گیاهی

گمی و  ، MM106به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار

قادر به جذب آهن به مقدار کافی نباشد ،ساخت کلروفیل

 Fv/Fmرا در تیمارهای بستر شاهد و

در برگ کاهش مییابد و برگها رنگ پریده خواهند شد.

تیمارکربناته داشتند (جدول  .)3هر چه مقدار Fv/Fm

عدم دسترسی گیاه به عنصر آهن به ساخت کلروفیل

کمتر باشد آسیب از تنش بیشتر خواهد بود (سورپین و

صدمه میزند(دال گاردیا و آلکانترا .)0220

شاخص

همکاران  ،)0220در نتیجه در بین ارقام مورد مطالعه ،پایه

کلروفیل و کارتنوئیدها ،مهمترین رنگدانههای فعال در

 MM106بیشترین حساسیت را نسبت به تنش نشان

عمل فتوسنتز هستند  pHزیاد ناشی از تنش قلیاییت سبب

داد .گزارشهای کمی دربارة اثر تنش قلیاییت بر روی

تخریب کلروپالست و کاهش فعالیت فتوسنتزی گیاهان

فتوسنتز ،مخصوصاً کلروفیل فلورسانس وجود دارد )

میشود .تحت شرایط بیکربنات ،کاهش غلظت آهن برگ

لیو و شای .)0212،با وجود این ،بازداشتن فتوسنتز و به

سبب کاهش کلروفیل غلظت کاهش میشود (مالسیوتیز و

تأخیر انداختن رشد گیاه بر اثر تنش قلیاییت در برخی

همکاران  . )0226کاهش غلظت کلروفیل ،قدرت رشد و

پژوهشها گزارش شده است (یانگ و همکاران .)0226

مقاومت به تنش را در گیاه کاهش میدهد (یانگ وهمکاران

رجبی و همکاران ( )0210نیز از این شاخص برای غربال

.)0211

همچنین کاهش میزان کلروفیل تحت تیمار

دانهالهای پسته ازنقطه نظر تحمل به غلظتهای مختلف

بیکربنات میتواند بهعلت تجزیه کلروفیل بر اثر آنزیم

بی کربنات استفاده نمودند .در مطالعه آنان متحملترین

کلروفیالز بوجود آید (دنج و همکاران  .)0212هماهنگ با

پایه نسبت به وجود بیکربنات سدیم دارای شاخص

نتایج این پژوهش ،کاهش میزان کلروفیل در پایههای

 Fv/Fmبیشتری بود.

هلو(دال گاردیا و آلکانترا  )0220و پایههای انگور

هماهنگ با نتایج این تحقیق ،لیو و شای(،)0212کاهش

(کسوری )0222تحت تیمار بیکربنات سدیم گزارش شده

نسبت Fv/Fmتحت تنش ترکیب شوری و بیکربنات را

است.

درگیاه آفتاب گردان گزارش نمودهاند و دلیل آن را به
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جدول  -3مقایسه میانگین تاثیر نوع پایه بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و غلظت عناصر در برگ پایههای سیب
پایه

نیتروژن

پتاسیم

کل

( )mg.kg

آهن( )mg.kg-1

آهن کل

منگنز

( )g.kg

( )mg.kg

-1

-1

-1

روی

کلسیم

( )mg.kg

( )mg.kg

-1

-1

(درصد)
گمی

0/0a

هیبرید

a

0/00

MM106

b

0/22

01610/1a

1011/03a

1661/12a

09/63a

80/13a

10160/1c

b

b

b

b

b

09/22

a

a

b

69230/3

b

01090/1

9190/20

b

6192/20

1111/06

b

1186/30

11/00

b

11/80

86/1

01000/1
16831/1

باید توجه داشت که تنها کمبود آهن به زردی برگ منجر

رشد کرده در pHباال میباشد (لیندسای . .)1696گیاهان

نمیشود ،کمبود نیتروژن ،گوگرد ،منیزیم و برخی عناصر

به غلظتهای باالی بیکربنات از طریق کاهش رشد

غذایی دیگر ،بعضی آفات و بیماریها و یا نور کم در

شاخساره واکنش نشان میدهند و این ممانعت در رشد

مواردی به رنگ پریدگی برگ میانجامد (طباطبائی .)0211

شاخساره در برگیرنده کاهش در تعداد برگها ،وزن تر و
خشک و طول ساقه میباشد .کاهش رشد شاخساره به

غلظت عناصر غذایی در برگ

کاهش شدت فتوسنتز در اثر کلروز ناشی از بیکربنات

نوع رقم ،مقادیر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،آهن کل

در برگها مربوط میشود .کاهش فتوسنتز به دلیل ممانعت

و کلسیم برگی را به طور معنیداری تحت تاثیر قرار داد

از سنتز کلروفیل که ناشی از انتقال کم آهن یا حاللیت کم

(جدول  .)0پایه گمی با دارا بودن9636/0، 666/60، 989/0

آهن در خاک است ،رخ میدهد (والدز و آگویالر .)0221

و  02919بیشترین و پایه  MM106با داشتن ، 662/69

تنش قلیائیت منجر به اختالل در فعالیت ریشه ،کاهش

 0636/0 ،609/8و 06833میلیگرم در کیلوگرم کمترین

رنگیزههای فتوسنتزی و سیستم غشایی شده و در نهایت

مقادیر فسفر ،آهن کل ،کلسیم و پتاسیم برگی را دارا بودند

موجب کاهش شدید فعالیت ریشه شد .جراحی و

(جدول  .)3کاری و همکاران( )0221گزارش کردند که

همکاران( )0213در سه پایه پرتقال ،اثرات چهار تیمار آب

کاربرد سکوسترین تحت شرایط قلیائی باعث افزایش

آبیاری حاوی بیکربنات سدیم( 6 ،2،3و  6میلی موالر) را

غلظت آهن و مس و کاهش غلظت منگنز و روی در کاهو

بر غلظت کلروفیل برگ و غلظت روی و منگنز معنیدار و

شد .از آنجا که سولفات آهن در خاک رسوب میکند به

بر غلظت آهن غیر معنیدار گزارش کردند .ارشادی و

صورت محلولپاشی روی گیاه استفاده میشود .منبع

طالیی ( )0221اثرات شش پایه (، M27 ،M26 ،M9

آهن به کار برده شده برای یک محصول میتواند با توجه

 )M7، MM111،MM106را برغلظت عناصر غذایی

به مقدار  pHتغییر پیدا کند .برای مثال ،در بستر پیت

زمانی که بهعنوان پایه برای ارقام رد دلیشیز ،گلدن

با  pHکمتر از  ،0/0منابع غیر آلی آهن از قبیل Fe SO4.7

اسموتی ،گالب کهنز و شفیع آبادی مورد استفاده قرار-

 H2Oو اکسید آهن تا حد زیادی میتوانند محلول باشند.

گرفته بودند ،بررسی کردند .نتایج نشان داد که باالترین

اما هنگامی که  pHبستر افزایش مییابد حاللیت این

غلظت آهن در برگهای رقم گالب کهنز مشاهده شد .غلظت

ترکیبات به شدت کاهش مییابد .در مقابل ،کالتهای آهن

آهن برگ در پایههای مختلف تفاوت معنیداری را نشان

میتوانند حاللیت آهن را در دامنه وسیعی از  pHحفظ

نداد.

کنند که نتیجه آن حذف نشانههای کمبود آهن در گیاهان
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پایههای

منیزیم را نشان داد .نوع رقم ،مقادیر نیتروژن کل،

تاثیر

 MM111،MM106،M9و دانهالهای بومی را بر جذب

پتاسیم ،آهن ،آهن کل ،منگنز ،روی و کلسیم ریشه را به

عناصر غذایی و رشد پیوندک در ارقام سیب گلدن دلیشیز

طور معنیداری تحت تاثیر قرار داد (جدول  .)0پایه گمی

و رویال گاال در طی سالهای  0228تا  0211بررسی کرده

به طور معنی داری پتاسیم ،آهن ،آهن کل و منگنز باالتری

و نتیجه گرفتند که اثر پایههای فوق بر غلظت عناصر در

نست به دو پایه دیگر داشت .مقدار نیتروژن کل ریشه،

برگهای پیوندک و میوه ،رشد درخت ،میزان محصول و

پایه گمی و هیبریدهانزدیک بهم بوده و به طور معنیداری

کیفیت آن معنیدار است .آنان دریافتند که تاثیر پایه بر

از پایه  MM106بیشترشد .از لحاظ آماری مقدار روی

پیوندک از طریق جذب عناصر غذایی و انتقال آن به

ریشه در پایه گمی و  MM106بیشتر از هیبریدها بود.

پیوندک است .رویال گاال و گلدن دلشیز بیشترین کارآیی

باال ترین مقدار کلسیم ریشه در پایه هیبرید و کمترین

را در جذب کلسیم و پتاسیم داشتند ،در حالیکه این ارقام

مقدار در گمی مشاهده گردید (جدول  .)0گیاه در واکنش

روی پایه M9بیشترین جذب نیتروژن ،منگنز و آهن را

به کمبود آهن فیتوسیدروفورها را در محیط ریشه ترشح

نشان دادند MM106 .بیشترین کارآیی را در جذب فسفر

میکند .فیتوسیدروفورها اسیدهای آمینه غیرپروتئینی

و M9کمترین کارآیی را در جذب کلسیم و پتاسیم داشت.

هستند که با آهن کمپلکس پایداری را تشکیل داده و آن

بیشترین غلظت نیتروژن و کمترین غلظت کلسیم میوه در

را به طور اختصاصی به داخل سیتوپالسم سلولهای

پایه  M9مشاهده گردید .افزایش غلظت یون بیکربنات

ریشه هدایت می کنند (مارشنر و همکاران  .)1686زمانی

موجب افزایش غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم برگ شد.

که پایه پرتقال در محیط حاوی آهن کم و در حضور

اما غلظت عناصر آهن ،منیزیم و منگنز کاهش یافت و

کربنات کلسیم رشد کرد ،فعالیت آنزیم فریک کالت

غلظت عناصر کلسیم ،مس و روی تحت تاثیر قرار نگرفت.

رودکتاز در مقایسه با شاهد  0/0برابر افزایش یافت

مطابق با نتایج این پژوهش ،غلظت آهن در اندام

(پستانا و همکاران  .)0221غلظت باالی بیکربنات در

هوایی گالبی (زریبی و گارسالی  ،)0220هلو((دال گاردیا

شرایط غلظت کم آهن ظرفیت احیاء کنندگی ریشه را

و آلکانترا  , )0220هندوانههای پیوندی (کوال و همکاران

کاهش داد(آلکانترا و همکاران .)0222

 )0212با افزایش غلظت بیکربنات سدیم کاهش چشمگیری
نشان داد.
غلظت عناصر غذایی در ریشه
مقادیر فسفر و منیزیم ریشه به طور معنیداری
تحت تاثیر اثرات متقابل رقم در بستر قرار گرفت (جدول
 .)0پایه  MM106در بستر غیر کربناتی(شاهد) بیشترین
مقادیر فسفر و منیزیم ریشه را نسبت به پایه گمی و
هیبرید داشت .در بستر کربناتی(تیمار بیکربنات پتاسیم)،
مقدار فسفر ریشه ،پایه ها از لحاظ آماری اختالف معنی
داری نداشتند ولی از نظر غلظت منیزیم ریشه ،پایهها
اختالف معنی داری نسبت به همدیگر داشتند و
گمیآلماسی نسبت به دو پایه دیگر بیشترین غلظت
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جدول  -4مقایسه میانگین بر همکنش بستر کشت نوع پایه بر برخی صفات برگی پایهها ی سیب
نوع بستر

پایه

spad

منگنز( )mg.kg-1

Fv/Fm
a

a

روی( )mg.kg-1
a

a

غیر کربناتی

گمی

16/03

361/69

92/68

10/6

غیر کربناتی

هیبرید

19/26a

339/33b

13/92bc

06/8c

غیر کربناتی

MM106

10/96a

308/22cd

18/13b

11/8a

b

b

b

b

کربناتی

گمی

36/13

331/3

02/03

31/66

کربناتی

هیبرید

33/03c

309/22d

36/03c

01/06c

کربناتی

MM106

d

c

32/66

c

302/33

b

31/33

38/622

جدول  -5مقایسه میانگین تاثیر نوع رقم بربرخی صفات ریشه پایههای سیب
پایه

کلروفیل کل
-1

) (µg.g

نیتروژن کل

آهن کل

فسفر
-1

-1

کلسیم

پتاسیم

-1

-1

( )mg.kg

( )mg.kg

( )mg.kg

( )mg.kg

گمی

1826/3a

3/30a

989/0a

666/60a

02919a

9636/0a

هیبرید

1980/9a

3/10b

916/33a

616/66b

10222b

6618/2b

b

c

b

c

c

MM106

1911/0

(درصد)

0/06

b

609/8

662/69

0636/0

06833

جدول  -6مقایسه میانگین بر همکنش بستر کشت نوع رقم بر برخی صفات ریشه پایههای سیب
نوع بستر

پایه

غیرکربناتی(شاهد)

گمی

غیرکربناتی(شاهد)

هیبرید

فسفر( )mg.kg-1

منیزیم( )mg.kg-1

b

b

30262/0

10182/36

30033/02b

12069/38b

غیرکربناتی(شاهد)

MM106

a

12163/03

a

16622/38

کربناتی

گمی

09293/3c

38162/36c

کربناتی

هیبرید

01193/01c

31063/0d

کربناتی

MM106

c

e

نتیجه گیری

00392/61

30209/3

نیتروژن کل ،فسفر ،کلسیم ،پتاسیم وآهن کل برگی را

نتایج نشان داد که افزایش غلظت کربنات خاک روی

نسبت به دیگر پایهها دارا بود .پایه گمی آلماسی در بستر

جذب و غلظت عناصر تاثیر منفی داشته و پایه های مورد

بی کربنات پتاسیم وهمچنین بسترغیرآهکی (شاهد)

مطالعه نیز از لحاظ واکنش به تنش بیکربنات عملکرد

بیشترین مقادیر شاخص کلروفیل ، Fv/Fm ،منگنز و

متفاوتی داشتند .پایه گمی از نظر صفات مورد بررسی

روی را نسبت به دیگر پایهها داشت.

در مقایسه با هیبرید و MM106به طور نسبی برتری
داشت .پایه گمی آلماسی ،باالترین مقادیر کلروفیل کل،
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