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Abstract
Background and Objectives
The objective of this research was to find the relationship between iron and zinc nutrient in flowers
at full bloom and the amount of calcium carbonate equivalent in soil and the effectiveness on the
leaf parameters {leaf-N, -P, -K, -Mg, Ca, -Fe, -Zn and leaf-B content; leaf area; chlorophyll
(SPAD-Value); Chlorophyll fluorescence parameters (F0:minimum fluorescence; FM: maximum;
fluorescence and value of photochemical capacity of photosystem 2 (FV/FM)}, growth traits (shoot
length and diameter of shoot), number of flowers at full bloom/tree, number of fruits/trees and yield
of quince cultivars seedlings (Cydonia oblonga Mill.) from Iran.

Materials and Methods
The experiment was laid out in a RCBD with split plot arrangement at Kamalabad Research
Station in Karaj/Iran.The main plot treatments included calcium carbonate equivalent in soil
(13%, 14%, 15%, 16% and 18%) and sub plot included 28 quince cultivars seedlings in
Horticulture Research Station of Kamalabad, Karaj during 2016 and 2017. In the present study,
a test was carried out using Pearson’s regression and correlation coefficients at P ≤ 0.05 to
evaluate the relationships among all studied parameters as well as all 20 parameters with the
amount of calcium carbonate equivalent in soil. Cluster analysis (based on Ward’s method) was
derived only from traits that were related to the increase of soil lime (zn-, Fe- nutrient in
flowers and number of flowers/trees at full bloom, leaf-N content and diameter of shoot). A test
for evaluating the relationships between studied parameters by using Pearson’s correlation
coefficients at P ≤ 0.05 was the other statistical analysis included in this research.

Results
After numerous calculations in this research, in the first step, quince cultivars seedlings of the
second group (including, Unknown, NB3, AS2, KVD4, NB2, PK2, ET1, ASM3, ASP1) and for the
second step, quince cultivars seedlings of the third group (SVS2, NB4, KVD1, ASM2, Oghafespehan,
ASM1) of resistant groups and quince cultivars seedlings of the first group (KVD3, Moghavem2,
SVS1, KVD2, PH2, ASP2, Sahelborjmoghavem, Moghavem1, SHA1, Gardandar, KM1, Khosro,
Behtorsh(of dendrograms of sensitive to high amounts of calcium carbonate equivalent to soil
(14-18 %) were evaluated.
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Discussion
Soils are called calcareous with more than 10% calcium carbonate (Henin, 1977). However, the
amount of lime for more than 60% of Iranian soils is variable in a range between 10 to 44%
(Anonymus, 1991). Lime-induced iron chlorosis is the most important problem of the quince
production in Iran. One of the best alternatives to prevent lime-induced iron chlorosis problems is
the use of tolerant plant species or genotypes. Our hypothesis in this study was that flowering
indices were highly efficient for estimating the resistance of fruit trees to soil lime, which has
also been confirmed by many researchers )Sanz et al., 1993 and 1995 and Adane, 2015). The
results of this two-year study were in agreement with the results of the mentioned researchers: the
flower indices have the potential to be used for evaluating the tolerance of selected quince
genotypes when grown in different soil lime levels

Keywords: Calcium carbonate equivalent, Iron and zinc elements in flower, Soil lime resistance

تولیدات گیاهی ،جلد  43شماره  ،2تابستان 1399

161

ارزیابی میزان اثربخشی غلظت عناصر غذایی آهن و روی در گل در زمان گلدهی
کامل به برخی پارامترهای برگی ،صفات رشد و عملکرد دانهالهای "به"
) (Cydonia oblonga Mill.ایران تحت شرایط خاکهای آهکی
میترا میرعبدالباقی
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چکیده
به منظور ارزیابی میزان اثربخشی غلظت عناصر آهن و روی در گل (در زمان گلدهی کامل) به برخی پارامترهاای
برگی (جذب برگی عناصر غذایی ازت ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،آهن ،روی و بور و سطح و کلروفیل برگ) ،صافات
رشد (قطر و ارتفاع تنه) ،تعداد گل و میوه/دانهال و مقدار محصول دانهاالهاای " باه" ) (Cydonia oblonga Mill.ایاران
تحت شرایط خاکهای آهکی آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده (کرت فرعی 28 ،دانهال "به" و کرت اصالی،
سطوح مختلف آهک در خاک (کربنات کلسیم معادل  16 ،15 ،14 ،13و  18درصد) در  3تکرار و در هار کارت باا 4
اصله در باغ تحقیقاتی کمالآباد/کرج در سالهای  1395و  1396انجام شد .نتایج نشان داد که در بین تماام صافات
مورد بررسی دانهالهای "به" ،تنها غلظت روی در گل با افزایش مقدار کربنات کلسیم معادل خاک یک رگرسایون
منفی و معنیدار (در سطح احتمال یک درصد) بوده است .این در حالی است که همزمان غلظات روی در گال باا
مقدار غلظت آهن در گل (در سطح احتمال یک درصد) و با ازت برگ (در سطح احتمال پنج درصد) در همبستگی
مثبت و معنیدار و با تعداد کل گل/دانهال (در سطح احتمال یک درصد) و همچنین با قطر تناه (در ساطح احتماال
پنج درصد) در همبستگی منفی و معنیداری بوده است .بنابراین ،جهت گروهبندی میزان مقاومت دانهالهای "باه"
به افزایش مقدار کربنات کلسیم معادل خاک از تجزیه خوشهای به روش وارد ) )wardو بر اساس پنج صفت منتخا
اثربخش شامل غلظت روی و آهن در گل ،جذب برگی ازت ،تعداد کل گل/دانهال و قطر تنه استفاده گردید .بدین
ترتی دانهالهای "به" در سه گروه قرارگرفتند .با توجه به محاسبات آماری مختلف در این پژوهش ،در مرحلاه
اول دانهالهای گروه دوم (شامل  )Unknown; NB3; AS2; KVD4; NB2; PK2; ET1; ASM3; ASP1و در مرحله بعادی
دانهاالهاای گاروه ساوم ( )SVS2; NB4; KVD1; ASM2; Oghafespehan; ASM1باهعناوان دانهاالهاای مقااوم باه
خاکهایی با مقدار کربنات کلسیم معادل خاک باال (در دامنهای بین  14تاا  18درصاد) و بااالخره دانهاالهاای
گروه یک دنادروگرام (;Moghavem1; SHA1; Sahelborjmoghavem; ASP2; PH2; KVD2; SVS1; Moghavem2; KVD3
; )Behtorsh; Khosro; KM1; Gardandarگروه حساس ارزیابی شدند.
کلیدواژهها :تحمل به خاکهای آهکی ،غلظت عناصر آهن و روی در گل ،کربنات کلسیم معادل خاک

مقدمه
درختتت "بتته" ) (Cydonia oblonga Mill.از تیتتره

گلستتترخیان زیرختتتانواده پوموئیتتتده و تبتتتار  Maleaeو
می باشد که این فامیلی شامل درختان سیب و گالبتی نیت
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میشوند .ایتن گتروه وتدود  9000گونته از  40ژنوتیت

 )2010وختتوا

شتتامل متتیشتتود و بتتا میتتوههتتایی دارای  91کرومتتوزوم

جذب برگی عناصر غذایی ( )Bergmann, 1992در تخمتین

مشتتخش شتتدهانتتد (.)Rodger and Campbell, 2002

می ان مقاومت درختان میوه در تتنش هتای محیطتی نظیتر

گفته میشود که منشاء درختتان "بته" کشتورهای ایتران،

خاک های آهکی نقش مامتی را ایفتا متینماینتد ،امتا بتا

ترکیتته و ق اقستتتان استتت (.)Yamamoto et al., 2004

بارهگیری از این روش امکان پیشگویی و کنتر عارضته

درختان "به" دارای تنوع ژنتیکی باالیی هستند بتهطتوریکته

کلروز آهن ناشی از آهکی بتودن ختاک در فصتل رشتد

گ ت ارش شتتده استتت در اروپتتا  ،40در آمریکتتا  91و در

(باتتار و تابستتتان ستتا جتتاری) بستتیار مشتتکل و در بیشتتتر

کشورهای شوروی سابق وتدود  66رقت شناستایی شتده

موارد غیرممکن متیباشتد .زیترا زمتانی بایستت از بتر

استتت ( .)Srivastava et al., 2005در ایتتران کاشتتت

درختان نمونهگیری کترد کته غلظتت عناصتر غتذایی در

درخت "به" از دیر باز انجام متیشتده استت و بته همتین

آن ها به ود ثابتی رسیده باشد که معموالً ایتن زمتان بتین

دلیل ژنوتی های گ ینششده محلی به تتدریج بتهعنتوان

اوائل تا اواسط فصل تابستان است و در این فصل از ستا

ارقام بومی نظیتر بته اصتفاان ،بته تترش آذربایجتان و بته

و در صورت وجود کمبود عنصر یا عناصر غذایی ،دیگر

نیشابور معرفی شدهاند ( .)Manee, 1994عالوه بر معدود

عالئت عارضته در درختتان مشتاود شتده استت و امکتان

ارقام مطلوب ذکترشتده ،ژنوتیت هتای ووشتی و محلتی

درمان آن یا غیرممکن و یا بسیار سخت خواهتد بتود .در

کشتتور خصوص تاً در منتتاطق

این رابطه ،محققین روابط رگرسیونی بتین مقتدار غلظتت

جنگلی واشیه دریتای خت ر از آستتارا تتا کتتو گرگتان

عناصر غذایی متاکرو و میکترو در گتل بتا جتذب برگتی

گسترش دارند ( .)Sabeti, 1994وساسیت درخت "بته"

عناصر غتذایی و کیفیتت میتوه را در ختاکهتای آهکتی

به آهک در خاک بیشتتر از ستایر درختتان دانتهدار نظیتر

مشاهده نمودند .گ ارش شده است که درختان میوه مانند

سیب و گالبی است ( .)Zarinnagsh, 1989در ختاکهتایی

هلو ،زردآلو ،گالبی ،کیوی و پرتقا کته در تابستتان بته

که آهکی و یتا ستاختمان نامناستبی دارنتد شتاخشهتای

عارضه کلروز آهن دچار شدهاند عالوه بر اینکته مقتدار

گلدهی و متعاقب آن بسیاری از صفات مورفوفی یولوژی

کلروفیل و سطح بر

آنها کمتر از درختان سال استت

درختان میوه ،منجمله درختان "به" آسیب میبینند .آنالی

همچنین در زمان گلدهتی کامتل مقتدار غلظتت آهتن و

شاخش های گلدهی (شامل مقدار غلظت آهتن و روی،

روی درگل و همچنین مقدار و وزن تر و خشک گل آنهتا

تعداد کل گل و همچنین وزن تر و خشک گل) در زمان

کمتر از درختان سال بوده است (.)Montanes et al., 1997

گلدهی کامل در درختان میوه و ارتبتا آنهتا بتا میت ان

در خصو

تنتوع ژنتیکتی ژنوتیت هتای بتومی درختتان

تحمتتل آنهتتا بتته ختتاکهتتای آهکتتی از ستتا  9110در

میوه دانهدار ،بهطور گستتردهای مطالعتات مختلت

کشورهای ووضه مدیترانته ،کته بتا معکتل کلتروز آهتن

گرفتتته استتت (

ناشی از ختاکهتای آهکتی روبترو بودنتد آغتاز گردیتد

 )Mokhtarian et al., 2016و وتتی در ستا هتای اخیتر

Sanz et al., 1933 and 1995, Abadia et al., 2000,

ژنوتی ت هتتای "بتته" موجتتود در استتتانهتتای

بستتیاری در منتتاطق مختل ت

(

درخصتتو

مورفوفی یولتتوژیکی ( )Sajed, 2017و

انجتام

;Koshesh-Saba and Moradi, 2015

ایران (مانند استتتتانهتتتای اصتتتفاان ،خراستتتتتان

 .)Pestana et al., 2004 and 2005محققتین نتامبرده و

مختل

دیگر محققینی که در این رابطه تحقیق نمودهاند همگی بتر

رضتتتتوی و گتتیالن) تحقیقاتی انجام گرفته است و در ایتن

این باورند که هر چند یکی از دقیقترین طرق پیبتردن بته

ژنوتی ها تنوع در شاخشهای گتلدهتی ،فراستنجههتای

وضعیت تغذیه درختان میوه ،استفاده از روش تج یه بتر

برگی ،قدرت رشد و تحمل به خاکهای قلیایی وآهکی

استتت و استتتفاده از شتتاخشهتتای برگتتی نظیتتر استتتفاده از

مشاهده شده است ( ;Abdollahi and Ghahremani, 2011

تکنیک فلورسانس کلروفیل ( Azimi Gandomani et al.,

 )Moradi et al., 2017; Abdollahiet et al., 2013ولی
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بررسی دقیقی روی شاخشهای گلدهی و ارتبا آنهتا

روش تکثیر دانهالهای "به" و خواص فیزیکای

با می ان تحمل آنها در خاکهای آهکی برای ژنوتی ها

و شیمیایی بستر خاک

و ارقام بومی "بته" منتشتر نشتده استت .ایتن پتژوهش بته

تکثیتتر ژنوتی ت هتتای گ ت ینششتتده "بتته" موجتتود در

منظور ارزیابی کارایی غلظت عناصر آهن و روی و تعداد

ناالستان پژوهشکده میوههای معتدله و سردسیری از طریتق

گل در زمان گلدهی کامتل و برختی پارامترهتای برگتی

پیوند روی پایههای بذری در شاریورماه ستا  9419انجتام

(جذب برگی عناصر غذایی ازت ،فسفر ،پتاسی  ،کلستی ،

گردید .در بامنماه  9412اقدام به آمتادهستازی زمتین بتا

منی ت ی  ،آهتتن ،روی و بتتور و ستتطح وکلروفیتتل بتتر )،

کما آباد کرج برای کاشت داناا های مورد مطالعه شد .و

صفات رشد (قطر و ارتفاع تنه) و محصو داناتا هتای "

بعد از آماده سازی بستر خاک (با استفاده از نتایج مطالعات

بتته" ایتتران تحتتت شتترایط ختتاکهتتای آهکتتی و معرفتتی

تفصیلی ختاکشناستی و طبقتهبنتدی اراضتی ایستتگاه بتا

مقاومترین آنها به خاکهتای آهکتی (کربنتات کلستی

تحقیقاتی کما آباد کرج) ،داناا های پیوندی در اسفندماه

معاد ) انجام گرفت.

سا  9412به بتا تحقیقتاتی کمتا آبتاد کترج انتقتا و در
زمین اصلی کشت شدند .آمادهسازی زمین بته شتر ذیتل

مواد و روشها
مواد گیاهی ،زمان و محل اجرای آزمایش:
نمونتتههتتای متتورد استتتفاده در ایتتن تحقیتتق شتتامل 26

انجام گرفت :در نتایج مطالعتات تفصتیلی ختاکشناستی و
طبقهبندی اراضی با تحقیقاتی کمتا آبتاد کترج گت ارش

داناتا و رقت "بته" ( )Cydonia oblonga Mill.شتامل

شده است که در هر سری خاک ،مقتدار کربنتات کلستی

خسرو؛ مقاوم 9؛ مقاوم 2؛ گردندار؛ به تترش؛ نامشتخش

معتتاد آن متفتتاوت متتیباشتتد ( .)Fallahi, 1998در ایتتن

( )Unknownاوقاف اصفاان ،ستاول بترج مقتاوم

;ET1

;NB3; ASP1; ASP2; ASM3; SVS2; KVD4; SVS1
( KM1; AS2; SHA1; ASM1; ASM2; NB4; PK2یتا

رق ترش)( KVD3 ،یتا رقت اصتفاان)( KVD1 ،یتا رقت
ویدوجا (نام یک روستا ووالی استان اصفاان))،

;KVD2

( PH2; NB2یا ژنوتی های امیتدبخش) از نقتا مختلت

تحقیق از سری خاکهای مشخش با با بافت مشابه اما بتا
مقدار متفاوت از کربنات کلسی معاد ( 96 ،91 ،93 ،94و
 96درصتد) نمونته ختاک بته روش ( Wild )1988تایته و
بستر کاشت بهصورت  1کرت (کرتهای اصلی) با مقتدار
کربنات کلستی معتاد مشتخش بترای داناتا هتای "بته"
(کرت فرعی) ایجاد گردید .بته منظتور اطمینتان واصتل از

کشور (استانهای اصفاان ،خراسان رضوی و گیالن) بود.

مقتتدار کربنتتات کلستتی معتتاد ختتاک و تعیتتین دیگتتر

این آزمایش بهصورت کرتهای خردشده در  4تکرار و

خصوصیات فی یکی و شیمیایی خاک کرتهای موردنظر،

در هر کترت بتا  3اصتله درختت بته اجترا گذاشتته شتد.

قبل از کاشت داناا های پیوندی در اسفندماه ستا ،9412

کرت های مورد مطالعه شامل کترت فرعتی ،داناتا هتای

از کلیتته کتترتهتتای اصتتلی نمونتته ختتاک تایتته و ختتوا

"به" و کترت اصتلی ،ستطو مختلت

آهتک (کربنتات

فی یکی وشتیمیایی ختاک (شتامل مقتدار کربنتات کلستی

کلسی معاد ) خاک ( 96 ،93 ،92 ،90و  96درصد) بودنتد.

معاد  ،واکنش گل اشباع ،هدایت الکتریکی ،بافت خاک،

در سا های آزمایش ( 9411و  )9416داناتا هتای متورد

مواد آلی و مقدار عناصتر غتذایی متاکرو و میکترو) تعیتین

مطالعه همگی  3و  1ساله بودند .آبیاری داناا های "بته"

شدند .همانطتور کته از جتدو ( )9قابتل مشتاهده استت،

بهصورت قطرهای انجام گردید .طتر پژوهشتی بتر روی

خاکهای شماره یک تتا چاتار از لحتا مقتدار کربنتات

 9660اصله درخت ( 1سطح کربنات کلسی معتاد × 26

کلستتی معتتاد بتتا یکتتدیگر متفتتاوت هستتتند .بافتتت همتته

داناا ×  4تکرار و هر تکرار شامل  3اصتله درختت) بته

خاکهای مورد مطالعه لومی رستی بتا هتدایت الکتریکتی

اجرا گذاشته شد.

زیر  9و  pHقلیایی است.
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Table1. Different soil textures used for growing quince seedling
Total N
)(%

SP
)(%

OC
)(%

ECe
)(dsm/m

pH

Ava. P
)(ppm

Ava. K
)(ppm

Lime
)(%

Soil
texture

0.048
0.028
0.021
0.033
0.025

49.46
43.08
43.74
46.49
51.56

1.60
0.84
1.63
1.89
1.49

0.94
0.41
0.33
0.40
0.62

7.35
7.63
7.51
7.59
7.72

36.84
24.14
14.49
63.21
14.49

244.10
146.18
146.18
344.90
56.90

13
14
15
16
18

1
2
3
4
5

Left to right, respectively, soil available-K,-P; soil-pH, electrical conductivity, soil organic carbon, saturation percentage
and soil total-N were measured.

صفات مورد بررسی

صفات رویشی

غلظت آهن و روی و تعداد کل گال در زماان

قطرتنه
قطر محل پیوند به وسیله کولیس دیجیتا در آذرمتاه

گلدهی کامل
در زمتتان گتتلدهتتی کامتتل (اردیباشتتتمتتاه هتتر ستتا

هر سا آزمایشی اندازهگیری شد.

آزمایشی  9411و  )9416تعداد  91گل از چاار سوی هر

ارتفاع نهال
ارتفاع ناا از محل یقه تا جوانه انتاایی محور اصلی،

هم متتان تعتتداد کتتل گتتل هتتر داناتتا شتتمارش گردیتتد.

به وسیله متر فل ی در آذرماه هر سا آزمایشی انتدازهگیتری

نمونههای گل به آزمایشگاه جات تعیتین غلظتت عناصتر

شد.

غذایی ارسا گردیدند.

محصول دانهال
محصتو میتتوه شتامل تعتتدادمیوه/داناتا و وزن کتتل

داناا مستقر در هر کرت آزمایشی نمونه تایته گردیتد و

پارامترهای برگی
در اواخر تیرماه هر سا آزمایشی ،پارامترهای برگتی
شتتامل کلروفیتتل بتتر

(ارزش ،)SPAD-پتتارامترهتتای

میوههای هر داناا در زمان برداشت (اواختر مارمتاه هتر
سا آزمایشی).

فلورسانس کلروفیل (فلورسانس کلروفیتل کمینته (،)FO

تجزیه شیمیایی نمونههای برگی و گل
عمل عصارهگیری نمونه هتای بتر و گتل بته روش

و مولفه عملکرد کوانتتومی شتیمیایی ( ،))FV/FMستطح

مرطوب و با مخلوطی از اسید سولفوریک غلتی و استید

و جتتذب برگتی عناصتتر غتذایی (نیتتتروژن ،فستتفر،

سالیسیلیک هک انجام گرفت .اندازهگیری ازت کتل بتا

پتاسی  ،کلسی  ،منی ی  ،بتور ،آهت و روی) انتدازهگیتری

دستگاه کجلتدا  ،فستفر بتا استتفاده از روش کتالریمتری

شدند .پارامترهای فلورسانس کلروفیل در با بتا دستتگاه

(رنتتز زرد مولیبتتدات وانتتادات) ،پتاستتی بتتهروش فلتت

پرتابتل فلورستانسستنج ( )OS-30p-2004, USAانجتام

فتتتومتری ،کلستتی و منی ت ی بتته روش کمپلکستتومتری از

گرفت .اندازه گیری فلورسانس کلروفیل یک نوبت و در

طریق تیتراسیون با  ،E.D.T.A.آهن به روش کتالریمتری

یک روز و در فاصله بین ساعات  6تا  90انجام شد .سطح

با استفاده از اورتوفنانترولین ،بور بته روش کتالریمتری بتا

نور ( PFDغلظت جریتان فوتتون) دستتگاه  300میکترون

استفاده از آزومتین  Hو باالخره برای انتدازهگیتری روی

فوتون در مترمربع در ثانیه و زمان تاباندن نور  1ثانیه بتود.

از روش کتتالریمتری بتتا استتتفاده از کمتتپلکس MEDTA

همه اندازه گیری بر ها از قسمت میانی شاخه ( 6بر /

استفاده گردید (.)Imami, 1996

فلورسانس کلروفیل پیشینه ( ،)FMفلورسانس متغیر()FV
بتر

داناتتتتا

) انجتتتتام گرفتتتتت (1993

.)Anonymous,

روش و مطالعات آماری

اندازهگیری فلورسانس یتک نوبتت و در یتک روز و در

جات محاسبات تمتام صتفات متورد مطالعته در ایتن

فاصله بین ساعات  6تا  90انجام شد .انتدازهگیتری ستطح

پتتژوهش از میتتانگین صتتفات دو ستتاله ( 9411و )9416

بر

با استفاده از کاغذ میلیمتری انجام گرفت.

استتتفاده گردیتتد .تج یتته و تحلیتتل دادههتتا بتتا استتتفاده از
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نتتترمافت ت ار کتتتامپیوتری  SPSSو  SASشتتتامل مقایستتته

معتتاد ( 96درصتتد آهتتک) استتتفاده گردیتتد .بتتدین ترتیتتب

میانگینها به روش دانکن ،تعیین روابتط رگرستیونی بتود

داناا های "به" در سه خوشه قرارگرفتند (شکل .)2

گرفت .برای دستهبندی داناا های "به" از تج یه کالستر

اف ایش ۥنه درصدی از میانگین تمام صفات رشد،
پارامترهای برگی (به استثناء عملکرد کوانتومی شیمیایی

به روش وارد استفاده گردید.

( ،))FV/FMجذب برگی عناصر غذایی (بهاستثناء جذب

نتایج و بحث
به منظور ارزیابی می ان اثربخشی غلظت عناصر آهتن

برگی ازت ،پتاسی  ،بور و آهن) ،پارامترهای گل (غلظت

و روی در گتتل (در زمتتان گتتلدهتتی کامتتل) بتته برختتی

روی در گل ،غلظت آهن در گل و تعداد گل/داناا ) و

پارامترهتتای برگتتی (جتتذب برگتتی عناصتتر غتتذایی ازت،
فسفر ،پتاسی  ،کلسی  ،منی ی  ،آهن ،روی و بتور و ستطح
وکلروفیل بر ) ،صفات رشد (قطر و ارتفاع تنه) ،تعداد
گل و میوه/داناا و مقدار محصو داناا های از روابتط
رگرستتیونی نتتتایج نشتتان داد کتته در بتتین تمتتام صتتفات

محصو در خاکهایی با کربنات کلسی معاد خاک
باالتر از  94درصد برای سی ده داناا "به" داخل گروه
یک دندوگرام

(;KVD2; SVS1; Moghavem2; KVD3

;Moghavem1; Sahelborjmoghavem; ASP2; PH2
;)Behtorsh; Khosro; KM1; Gardandar; SHA1

مشاهده گردید.

داناا های مورد مطالعه ،تناا غلظت روی در گتل تحتت

روابتتط رگرستتیونی بتتا شتتیب منفتتی و معنتتیداری بتتین

تأثیر اف ایش مقدار کربنات کلستی معتاد قترار داشتت.

اف ایش مقدار کربنات کلسی معاد خاک با غلظتت روی

رگرسیون خطی بتا شتیب منفتی و معنتیداری (در ستطح

در گل (** )Y = -0.692X + 29.85 R2 = 0.938در ناا های

اوتما پنج درصد) بین افت ایش مقتدار کربنتات کلستی

داخل ایتن گتروه از دنتدروگرام مشتاهده گردیتد .ایتن در

معاد با غلظت روی در گل داناا های "به" مشاهده شد

والی است که در داخل این گروه غلظت روی در گتل بتا

(شکل .)9

جذب برگی ازت و آهن در همبستگی مثبت و معنتیداری

تجزیه خوشهای
برای گروهبندی می ان مقاومت داناتا هتای "بته" متورد

(در سطح اوتما پنج درصد) استت ( جتدو  .)2افت ایش
 41درصتتدی از میتتانگین تمتتام صتتفات متتورد بررستتی (بتته

مطالعه به شرایط خاکهتای آهکتی از تج یته خوشتهای بته

استتتثناء جتتذب برگتتی کلستتی و غلظتتت روی در گتتل) در

روش وارد ( )Wardو بر اساس پتنج صتفت منتخبتی کته در

خاکهایی با کربنتات کلستی معتاد ختاک بتاالتر از 94

ارتبا با مقدار کربنات کلسی معاد خاک (غلظتت روی و

درصتتد بتترای  1داناتتا "بتته" داختتل گتتروه  2دنتتدوگرام

آهن در گل ،جذب برگی ازت ،تعتداد کتل گتل/داناتا و

(شتتامل

قطر تنه) و در بستر خاکی با باالترین سطح از کربنات کلسی

; )ET1; ASM3; ASP1مشاهده گردید.

;Unknown; NB3; AS2; KVD4; NB2, PK2

)Zn-flower(ppm

Soil lime level
Figure 1. Regression relation between soil lime level and Zn-flower of studied quince genotypes
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Table 2. Correlation coefficient* between studied characters in the first group of dendrogram
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0.547

3

-0.241

-0.836

1

4

0.292

-0.083

0.563

1

5

0.314

-0.413

0.783

0.880*

6

0.619

0.295

-0.258

-0.364

-0.173

1

7

0.510

0.523

-0.502

-0.483

-0.440

0.933*

8

0.649

0.269

0.003

0.656

0.594

-0.170

-0.303

9

-0.650

-0.538

0.680

0.357

0.281

-0.475

-0.443

-0.436

10

0.290

-0.374

0.173

-0.057

0.317

0.134

-0.158

0.442

-0.548

1

11

0.810

0.469

-0.211

0.494

0.429

0.073

-0.030

0.958*

-0.631

0.425

12

-0.123

0.494

-0.278

0.411

-0.051

-0.640

-0.396

0.302

0.210

-0.595

0.226

13

-0.200

-0.712

0.377

-0.168

0.226

-0.144

-0.408

0.106

-0.180

0.875

0.001

1

1

*

1
-0.595

1

0.617

0.046

0.096

0.498

0.602

-0.068

-0.290

-0.530

0.726

0.896

-0.013

0.419

-0.805

0.695

0.238

0.298

-0.771

-0.833

-0.225

0.761

-0.020

-0.494

0.101

0.408

-0.175

1

16

-0.515

0.269

-0.177

0.152

-0.274

-0.642

-0.346

-0.196

0.524

-0.819

-0.285

0.869

-0.612

-0.479

0.326

1

-0.514
0.497
-0.233
0.139

0.162
0.933
-0.907
-0.383

-0.021
*

*

-0.930

*

0.973
0.038

**

0.937*

1

0.309

-0.099

-0.733

-0.482

-0.098

0.603

-0.762

-0.231

0.882

-0.545

-0.378

0.435

0.982**

1

-0.243

-0.502

0.221

0.418

0.340

-0.744

-0.103

0.536

0.407

-0.431

0.199

-0.772

0.140

0.028

0.445

0.748

-0.218

-0.504

0.023

0.539

0.378

-0.183

-0.425

0.576

0.187

0.683

-0.340

-0.189

-0.925*

1

0.477

-0.052

-0.824

-0.817

-0.089

0.265

-0.377

0.030

0.248

0.004

0.152

-0.570

*

0.943

0.180

*

1

-0.728

*

0.887

1
1
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1

-0.807

20

20

1

15

19

19

1

14

18

18

1

2

17

17

**: Correlation is significant at the 0.01 level), *. Correlation is significant at the 0.05. N=5, 1-Height (cm), 2-Diamter (mm), 3-SPAD-value, 4-FO, 5-FM, 6- FV/FM, 7-Leaf-Surface
(cm2), 8-Leaf-Ca (%),9-Leaf-Mg (%), 10-Leaf = N (%), 11-Leaf-K (%), 12-Leaf-P (%), 13-Leaf-Fe (ppm), 14-Leaf-Zn (ppm), 15-Leaf-B (ppm), 16-Number of fruit/tree, 17-Yield/tee (g),
18-Number of flower/tree, 19-Flower-Fe (ppm), 20-Flower-Zn (ppm).
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Figure 2. Cluster analysis (based on Ward's method) for five selective characters
flower-Fe and flower-Zn , leaf-N, diameter of shoot, number of flower/tree of
)quince cultivars seedlings at the highest level of soil lime treatment (18%

در ایتتن گتتروه هتتیگ گونتته رابطتته رگرستتیونی منفتتی و

 ASM1, ASP1, ASM2, AS2, ASP2از استان گتیالن ،و

معنتتیداری بتتین اف ت ایش مقتتدار کربنتتات کلستتی معتتاد بتتا

بقیته داناتا هتا

صفات اندازهگیری شده مشتاهده نگردیتد .کتاهش چاتار

; KVD2; PH2; NB2, KVD1; KM1; KVD3; PK2از

درصدی از میانگین تمام صفات متورد بررستی (بته استتثناء

استان اصفاان ( )Alipour, et al., 2014هستتند .در چنتد

و

سا اخیر ( KVD3به نام رق اصتفاان)( KVD1 ،بته نتام

فلورستتانس کلروفیتتل کمینتته ( ،)FOفلورستتانس کلروفیتتل

رق ویدوجا) و ( PH2به نتام رقت بتهتتا) توستط مؤسسته

پیشینه ( )FMو تعداد گل/داناا ) در خاکهایی با کربنتات

باغبانی معرفی رق شدهاند ( .)Anonymous, 2018نتایج

صتتفات رشتتد و پارامترهتتای برگتتی شتتامل ستتطح بتتر

;SVS2; KVD4; SVS1; SHA1; NB4

کلسی معاد خاک باالتر از  94درصتد بترای شتش داناتا

ایتتن تحقیتتق نشتتان داد کتته صتتفات مختلتت

در تمتتام

"به" داخل گروه ستوم دنتدروگرام ( ;SVS2; NB4; KVD1

داناتتا هتتای متتورد مطالعتته در ستتطو مختل ت

کربنتتات

 )ASM2; Oghafespehan; ASM1مشاهده گردیتد .در ایتن

کلسی معاد خاک متفاوت از یکدیگر میباشد .با توجه

گتتروه رابطتته رگرستتیونی منفتتی و معنتتیداری بتتین اف ت ایش

به اینکته بتیش از  60درصتد ختاک هتای ایتران آهکتی

مقدار کربنات کلسی معاد ختاک بتا غلظتت روی در گتل

هستتتند و عمتتده کشتتت و کتتار درختتتان "بتته" در کشتتور در

(** )y = -1.219x + 35.13 R2 = 0.953مشتاهده گردیتد.

مناطقی انجام میگیرد ،کته مقتدار آهتک ختاک (کربنتات

نمونتتههتتای متتورد استتتفاده در ایتتن تحقیتتق دارای منشتتاء

کلسی معاد ) باال و در دامنهای بین  90تا 33درصتد استتقرار

جمتتعآوری متفتتاوتی بودنتتد ،ب تهط توریکتته داناتتا هتتای

دارد ( ،)Anonymous, 1992بنابراین تعیین می ان تحمل هتر

میرعبدالباقی :ارزیابی می ان اثربخشی غلظت عناصر غذایی آهن ...
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آهتک ختاک الزم و ضتروری بته

تنتته) متتأثر از مقتتدار کربنتتات کلستتی در آهتتک بودنتتد،

داناا به مقادیر مختلت

نظر میرسید .ما در این تحقیق از دستتآوردهتای محققتانی

داناا ها به گروههایی مج ا و با واکنشهایی متفاوت بته

میتوه

کربنات کلسی معاد خاک تقسی شدند.

که بته منظتور تخمتین میت ان تحمتل درختتان مختلت

مقادیر مختل

به خاکهای آهکی از کارایی جتذب غلظتت عناصتر آهتن

در بین سه گروه دندروگرام و در مقتادیر بتاالتر کربنتات

و روی در زمتتان گتتلدهتتی کامتتل استتتفاده نمتتوده بودنتتد

کلسی معاد خاک ( 93تا  96درصد) ،داناا های گروه

( ;Sanz et al., 1993 and 1995; Abadia et al., 2000

 2دارای ویژگی های برتر از لحا جتذب برگتی عناصتر

 )Pestana et al., 2004 and 2005باره گرفتی  .محققان

غذایی ،پارامترهای برگی ،صفات رشد و محصو نسبت

نامبرده به روابط رگرسیونی بتین غلظتت آهتن و روی در

به داناا های دیگرگروهها بودند .آنچه که از نتتایج ایتن

گل (در زمان گتلدهتی کامتل) بتا مقتدار آهتک ختاک

تحقیق قابل برآورد است ،ناا هتای"بته" داختل هتر سته

(کربنات کلسی معاد ) در درختان میوه دانته دار ،هستته

گروه بتا توجته بته منشتاء جمتعآوری آنهتا (اصتفاان و

دار ،مرکبات و خشک وآجیلی اشاره نمودند .در انطبتاق

گیالن) داناا های نسبتاً مقاومی به کربنات کلسی معاد

با نتایج محققان نامبرده ،در این تحقیتق مشتخش گردیتد

خاک تتا مترز  94درصتد هستتند و زمتانی اختالفتات در

که اف ایش مقدار آهک خاک (کربنات کلستی معتاد )

صفات ودر بین داناا ها قابل مشاهده میشود کته مقتدار

با غلظت روی در گل (در زمان گتلدهتی کامتل) رابطته

کربنات کلسی معاد خاک از این مرز عبور نماید.

معکتتوس و معنتتیدار بتترای کتتل داناتتا هتتای"بتته" متتورد
مطالعه داشته است .هم مان غلظت روی در گل با مقتدار
غلظت آهن در گتل ،ازت بتر

در همبستتگی مثبتت و

نتیجهگیری
با توجه به محاسبات آماری مختل

در این پژوهش،

در مروله او داناا های گروه دوم (شامل

;Unknown

معنی دار و با تعداد کل گل/داناا و همچنین با قطتر تنته

)NB3; AS2; KVD4; NB2; PK2; ET1; ASM3; ASP1

در همبستتتگی منفتتی و معنتتیداری بتتوده استتت بنتتابراین

و در مروله بعدی داناا های گروه سوم (

بهمنظور گروه بندی داناا ها از تج یه خوشتهای بتهروش

 )KVD1; ASM2; Oghafespehan; ASM1بهعنوان

وارد ( )wardبر اساس پتنج صتفت منتختب نتامبرده و در

داناا های مقام به خاکهایی با مقدار کربنات کلسی معاد

بتتاالترین ستتطح از کربنتتات کلستتی معتتاد ختتاک (96
درصتتد) استتتفاده گردیتتد .در انطبتتاق بتتا نتتتایج تحقیقتتات
( ،)Alipour et al., 2014در این پژوهش همچنتین تنتوع
صفات در بتین داناتا هتای "بته" متورد مطالعته مشتاهده
گردید و این تنوع صفات بخصو

در ستطو مختلت

کربنات کلسی معتاد ختاک (آهتک ختاک) و در بتین
داناا های هر گروه متمای تر نمایان میشد .با استتفاده از
صتفات منتخبتتی کته بتتهصتتورت مستتقی (غلظتتت عنصتتر

;SVS2; NB4

خاک باال (در دامنهای بین  93تا  96درصد) و باالخره
داناا

های گروه یک دندروگرام (;; SHA1; KM1;KVD3

;ASP2; PH2; KVD2; SVS1; Moghavem2; Gardandar

;)Khosro; Behtorsh Moghavem1; Sahelborjmoghavem
گروه وساس ارزیابی شدند.

سپاسگزاری
بدینوسیله از ومایت مالی پژوهشکده میوهتای معتدلته و

غذایی روی در گل) و غیرمستتقی (جتذب برگتی ازت،

سردسیری و سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشتاورزی

غلظت عنصر آهن در گل ،تعداد کل گل/داناتا و قطتر

در انجام این تحقیق کما تشکر و تقدیر را دارم.
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