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 چکیده
های هلو و شلیل به صورت ریشه منقسم در سیستم بدون خاک و در راستای بررسی امکان کشت نهال این پژوهش

قالب یک این پژوهش در  انجام شد. نانو، کالت آهن و سولفات آهن(آهن ) همچنین تاثیر برخی کودهای آهن
فاکتور اول شامل نوع رقم در دو  .انجام شدبا چهار تکرار پایه طرح بلوک کامل تصادفی  آزمایش فاکتوریل بر

سطح)هلو و شلیل( و فاکتور دوم شامل انواع تیمار آهن در پنج سطح )تیمار با سولفات آهن، کالت آهن، آهن نانو، 
 کل کلروفیل و b کلروفیل پروتئین، مقدار داد نشان نتایج .می باشد ر(تیمار شاهد با بستر پومیس و تیمار شاهد بدون بست

همچنین . داد نشان شاهد تیمار به نسبت داری معنی اثر ،بررسی مورد رقم دو هر در آهن مختلف منابع با تیماردهی در
آن در تیمار شاهد  بر پایه درصد بر پایه هلو و کمترین تاثیر  6بیشترین میزان تاثیر کودهی با آهن در تیمار کالت آهن 

، تعداد برگ، سطح برگ و  a نشان داد که اختالف معنی داری در میزان کلروفیل د. همچنین نتایجشلیل مشاهده ش
 وزن تر و خشک برگ، تحت تاثیر رقم و نوع کود در سال اول وجود ندارد.

 
 کلروفیل، آهن کاراآهن، بستر بدون خاک، سیستم ریشه منقسم،  هاي كلیدي:واژه
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 مقدمه
از درختان معتدله  است. هلو و شلیل 5و تیره گلسرخیان 4زیر جنس آمیگدالوس  3متعلق به جنس آلوسانان 2و شلیل 1هلو

د. دمای باالی شبانه در طی گلدهی موجب نباشبه سرمای شدید زمستان و گرمای بیش از حد حساس می گرم بوده و
های فاقد یخبندان رشد مناسب دارد، های گرم و زمستانآب و هوایی با تابستانگردد. در شرایط کاهش تشکیل میوه می

گراد را درجه سانتی -12 های آن سرمایگراد بوده و ریشهدرجه سانتی -22 به سرما در حدود و شلیل مقاومت هلو
هلو دومین محصول  میان محصوالت کشاورزی تولیدی از خانواده گلسرخیان،در(. 1311کنند)جلیل مرندی،تحمل می
های شلیل نوعی هلو است که بر مبنای جهش رویشی در یکی از ژنسیب و سومین محصول مهم جهان است.  مهم بعد از

های این میوه از بین رفته و رنگ، عطر و طعم خاص در شلیل ایجاد هلو به وجود آمده است. در نتیجه این جهش، کرک
میوه هلو غنی از قند به (. 1332پذیر بوده و امکان تبدیل شلیل به هلو وجود دارد)قاسمی،شده است. این جهش برگشت

باشد )جلیل ها سرشار از پتاسیم، منیزیم، فسفر، گوگرد و آهن میبوده و میوه C2A,B,B , هایویژه ساکارز و ویتامین
ها سهم مهمی از رژیم غذایی هر  و کارتنوئیددار با داشتن طیف وسیعی از ترکیبات فنلی های هسته(. میوه1311مرندی،

  .(et al,.2008 Remorini دهند )فرد را در بهار و تابستان به خود اختصاص می
-های هلو نیمه عمیق بوده و در برابر کمبود تهویه خاک بسیار حساس بوده و از غرقاب شدن به شدت صدمه میریشه

نیم متر با زهکش کامل نیاز دارد. در  سبک با عمق یک تا یک و های نسبتاًبینند، این درخت برای بهترین رشد به خاک
-(. مقاوت هلو به خاک1332های سنگین و آهکی اکثر درختان هلو به بیماری گموز دچار می شوند )گنجی مقدم،زمین

دچار کلروز و  ، % 3های با آهک فعالهای بذری هلو در خاکهای سنگین و یا آهکی بسته به نوع پایه دارد و پایه
(. همچنین، در خاکهای سنگین به خاطر قلیایی بودن، مواد معدنی، آهن و 1311کمبود آهن می شوند )جلیل مرندی، 

(. هلو یک درخت حساس به کمبود آهن 1332شوند )گنجی مقدم،منگنز رسوب نموده و از دسترس گیاه خارج می
توجه عملکرد، تاخیر در رسیدن میوه و اختالل در کیفیت میوه را بوده و کمبود این عنصر موجب از دست دادن قابل 

-(. کمبود آهن ناشی از آهکی بودن خاک در بخش عمده ای از مناطق خشک و نیمهPestana., 2005شود)منجر می

شود )طباطبایی و خشک ایران وجود دارد. آهن یک عنصر کم مصرف ضروری بسیار مهم برای گیاه محسوب می
، زردی a/b(، که کمبود آن موجب کاهش محتوای کلروفیل، کاهش فتوسنتز، کاهش نسبت کلروفیل 1332همکاران، 

Perez )شود برگ، کاهش وزن بخش هوایی و ریشه، تغییر غلظت و محتوای آهن و سایر عناصر در بافت گیاهی می

,.1995et al). ظرفیتی تحت تاثیر تهویه آهن در خاک به دو صورت آهن دو و سه ظرفیتی موجود است، آهن دو
گیرد و در ای و انتشار صورت میباشد. حرکت آهن در خاک به روش تودهخاک قرار گرفته و فرم قابل جذب آهن می

                                                      
1 Prunus persica 
2 Nectarin 
3 Prunus 
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توان به صورت محلول پاشی و یا مصرف گردد. کمبود آهن را میظرفیتی احیا شده و جذب میریزوسفر به فرم دو
 (.1332ود )طباطبایی، خاکی با منابع مختلف آهن برطرف نم

یکی از مزایای سیستم کشت بدون خاک که باعث مورد توجه قرار گرفتن این روش کاشت شده، بهبود کارایی مصرف 
کشت بدون خاک برای رهایی از تمام مشکالت کشاورزی سنتی پیشنهاد شده است  (.Jones, 2006آب است )

(Melgarejo et al., 2007 و عبارت است از کشت )توان با استفاده از گیاه در آب یا محلول غذایی که می
توان به کاهش مشکالت (. از مزایای کشت بدون خاک می1313بسترهای آلی و معدنی آن را انجام داد )مهرآوران، 

جویی در مصرف آب و کودهای معدنی، بهبود کیفیتی و نبود خاک(، صرفهها، شوری، بیمرتبط با خاک ) پاتوژن
 افزایش راندمان تولید اشاره کرد)رس کردن محصوالت، تولید محصوالت با کیفیت باال و کشاورزی، پیشعملیات 

(. مواد معدنی مختلف در بستر کشت بدون خاک، برای جلوگیری از فعل و انفعاالت بین محلول غذایی 1314روستائی، 
ای معدنی مورد استفاده در کشت های بدون یکی از بستره. (Savvas, 2003گیرند )و بستر مورد استفاده قرار می

فشانی داشته و دارای چگالی خاک، پومیس است. پومیس معدنی یک آلمینوسیلیکات معدنی بی اثر است که منشأ آتش
پایین و تخلخل باالست. پومیس بدون پاتوژن و عاری از تخم علف هرز بوده، دارای ظرفیت تبادلی یونی پایین و یک 

  .(Gizas and sarras, 2007ارد )ساختار پایدار د
انو تا به حال های جدیدی است که هنوز در مراحل آغازین رشد خود قرار دارد. علم نفناوری نانو در زمره فناوری

 Das et )تاثیر قرار خود قرار دهد و علم کشاورزی از این قاعده مستثنی نیست ی دانش را تحتهاتوانسته تمام عرصه

al.,2004 ب، امکان عرصه کشاورزی فناوری نانو منجر به تغییرات شگرفی در استفاده از منابع طبیعی، انرژی و آ(. در
 ,.Sugunan et al ی مجدد از آن ها می شود و پساب ها و آلودگی را کاهش خواهد داد )بازیافت مواد و استفاده

مواد غذایی با کاهش تبدیل فرم قابل استفاده به ها و نانو کودها به دلیل هزینه کمتر، افزایش جذب (. نانو مواد2006
هن از منبع کالت و سولفات در موارد ناخواسته یا غیرقابل استفاده در پاسخ به واکنش معمول در خاک )مانند رسوب آ

های قلیایی( جلوگیری از تجمع باالی نمک های محلول و عناصر سنگین و جلوگیری از نابودی گیاه و نهایتاً خاک
(.  تولید مواد جدید و Kaviyani et al.,2014اند )آلودگی زیست محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفتهکاهش 

های نوین برای تولید و نگهداری غذای سالم و تولید محصوالت جدید و طراحی روش یکارا، پیشرفت در زمینه
کشاورزی خواهد بود. به همین منوال  حفاظت زیست محیطی، از دیگر تغییرات ایجاد شده به وسیله فناوری نانو در

تواند در ی علم مواد و علم شیمی، امکان تولید ذرات نانویی را فراهم کرده است که میهای اخیر در زمینهپیشرفته
یکی از مهمترین کاربردهای (. Johnson., 2006ای داشته باشند )های مختلف کشاورزی کاربرد گستردهحوزه

های مختلف کشاورزی در بخش آب و خاک، استفاده از نانو کودها برای تغذیه ها و گرایشفناوری نانو در زمینه
های آروماتیک (. نسل جدیدی از نانو ذرات به منظور حذف هیدروکربن1311باشد )رضایی و همکاران، گیاهان می

و ذرات آهن به عنوان شوند طراحی شده است. مثال نانچند حلقه ایی که به سختی از آب یا خاک آلوده حذف می



 

 

 

 

 

 

-کلرواتان، تتراکلریدهای آلی موجود در محیط مانند تریکاتالیزور باعث تسریع فرآیند اکسیداسیون گردیده و آالینده

نماید و یا نانو ذرات آهن با ترکیبات تر و با سمیت کمتر تبدیل میاکسین ها را به ترکیبات کربنی سادهکرین، دی
 (.Warheit, 2008شوند )های زیرزمینی میعث حذف ترکیبات آرسنیکی از آبآرسنیکی مخلوط شده و با

یکی از سیستم های مشابه کشت بدون خاک، می تواند سیستم ریشه منقسم باشد که به دلیل فرآهم نمودن دائمی 
ن هایی با رطوبت و مواد غذایی مورد نیاز درخت میوه به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک با بارندگی کمتر و زمی

حاصلخیزی کمتر و آب کمتر می تواند از مهمترین روشهای افزایش امید کشت و پرورش درختان میوه در مناطق 
مذکور باشد. در سیستم ریشه منقسم بخش کوچکی از ریشه ها در خاک، و مابقی که اکثریت را شامل می شود، در 

نی و.. قرار می گیرند. از طریق منبع محتوی عناصر های محتوی بستر کشت از قبیل پومیس، پوکه معددرون کیسه
غذایی، عناصر مورد نیاز آن تامین می شود. بنابراین، در این سیستم احتمال ایجاد استرس رطوبتی و عناصر معدنی بسیار 

ه نظر در بسترکشت ضروری ببه آهن دسترسی کافی  گیرد.پایین است و رشد و نمو گیاه با سرعت بسیار باالیی انجام می
دار (، ریشهSouza et al., 2011های رویشی هلو )استفاده از سیستم کشت بدون خاک برای تولید پایهرسد. می

و به طور گسترده برای کشت توت  (Liang, 1993(، کشت انبه )Melgarejo et al.,2007های انجیر )کردن قلمه
های دوساله انجام این آزمایش، بررسی امکان کشت نهالهدف از  ( استفاده شده است.1332فرنگی )دودمان و امیری، 

 هلو در سیستم بدون خاک و بررسی تاثیر منابع مختلف آهن در برخی صفات رویشی هلو و شلیل، می باشد.
 

 مواد و روشها
روی قم، روبه-این طرح پژوهشی در باغ تحقیقاتی ریشه منقسم دانشگاه شاهد، واقع در تهران، ابتدای آزادراه تهران

با  اجرا شد. این باغطول شرقی  51 ͦ 22ˈ 33" عرض شمالی و  35 ͦ 32 ˈ52"امام راحل )ره(، با مختصات بین مرقد مطهر
 52* 52هایی به ابعاد به این منظور چاله حداث شد.ا 1333 ، در سال و یک رقم شلیل)مغان( )انجیری(یک رقم هلو

های به منظور تهیه بستر، کیسه ها روی پشته کشت شدند.در درون چاله درختان هلوو شلیل ، حفر شده و سانتی متر
یک تهیه شده و توسط بستر پومیس)متر سانتی 52و عرض  مترسانتی 12 نایلونی به رنگ سیاه و ضخیم به طول

گیری شده و در زیر هر بستر آن درزابتدا و انتهای سانتی متر مکعب پر شده و  62( به حجم آلمینوسیلیکات معدنی بی اثر
 ها به سمت بستر ایجاد شد.برای خروج آب اضافی و حرکت و نفوذ ریشه هاییسوراخ

 52سانتی متر  و عرض  12ول متر ، طسانتی 52های به عمق متری چالهسانتی 32در کنار درختان کاشته شده با فاصله 
ا بستر پومیس پر شده بود را در طرف راست هر درخت  قرار داده شد متر حفر شده، سپس کیسه های نایلونی که بسانتی

سیستم آبیاری توسط تعبیه یک تانک به حجم  .(1)شکل های تعبیه شده وارد بستر شونددرختان از سوراخمنقسم تا ریشه 
در کنار هر  ها فرعی در روی بسترهای قرار داده شدههای اصلی و فرعی صورت گرفت. لولهلیتر و لوله کشی 2222



 

 

 

 

 

 

فشار شکن و یک لوله پالستیکی )جهت حصول اطمینان از ورود کامل آب به  6شد و آب توسط دو نازلدرخت کشیده 
لیتر برای تامین مواد  222در کنار تانک اصلی یک تانک کوچک به حجم  داخل بستر(، به درون بستر هدایت شد.

و این تانک  هو میکرو تهیه شده به صورت استوک ریخته شدغذایی درختان تعبیه شد. در تانک کوچک عناصر ماکرو 
به تانک بزرگ متصل شده و محلول غذایی از طریق   pHو  ECهایی کوچک و یک دستگاه کنترل کننده توسط لوله

است،  3تانک بزرگ، از تانک کوچک به تانک بزرگ که حاوی محلول کاری pHو  ECکنترل دستگاه با استفاده از 
. تانک بزرگ دارای یک شناور اتوماتیک بوده که با کاهش سطح آب به حد معین و رقیق شدن محلول نددشمیتزریق 

تیمارها شامل کالت آهن، سولفات آهن، آهن نانو، تیمار بدون آهن  .نمودمیکاری آب و مواد غذایی را به مخزن وارد 
های غذایی که از محلول کاری  بستر که تمام محلولتیمارهای شاهد شامل تیمار دارای  و تیمار بدون بستر خواهد بود.

، شاهد دوم تیمار بدون بستر است ندداشتنولی هیچ کدام از منابع آهن را  نمودهها تزریق خواهند شد را دریافت به بستر
 .ندکه درختان در خاک کشت شد

متوقف شده و فاکتورهایی مانند،  دهی در دو مرحله از هفته دوم خرداد انجام گرفت. آزمایش بعد از دو ماهتیمار
اندازه  آهن کاراوزن تر و خشک برگ، میزان پروتئین)به روش برادفورد( و ، تعداد برگ، و کل a/bغلظت کلروفیل

 گیری شد.
یک گرم از بافت تازه برگی وزن شده را با  ،Sims and Gamon (2002)از روش  bو  aبرای تعیین کلروفیل  

به وسیه  2به خوبی سائیده شد. محلول با کاغذ صافی واتمن  %12میلی لیتر استون 12تیغ به قطعات ریز خرد کرده و با 
شسته شد تا حجم نهایی  %12لیتر استون میلی 5قیف صاف شد، قیف و باقیمانده مواد گیاهی روی کاغذ صافی دوباره با 

نانومتردر دستگاه  643و  533، 663لیتر رسید. میزان جذب در میلی 15ره به عصا
 قرائت شده و با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید. (Specterophotometer- Labda 25اسپکتروفتومتر)

6470.003046 A – 5370.000897 A –663 ) = 0.01373 A1-Chl a (µmol ml 

6630.005507 A – 5370.004305 A –647 A ) = 0.024051-Chl b (µmol ml 

 
 

گرم از برگ با  5/2برای اندازه گیری آهن کارا، بافت تازه گیاهی پس از شستشوی دقیق و خشک نمودن، به میزان  
لیتری ریخته شد. سپس به میلی 15یک شیء غیر فلزی)پالستیک یا شیشه( به دقت خرد شده و به داخل لوله فالکون 

فناترولین را بر روی بافت خرد شده برگ ریخته و درب لوله ها با  12و  1گیری شده لیتر محلول عصارهمیلی 2میزان 
ها از کاغذ ساعت در دمای اتاق قرار داده شد. پس از طی این زمان محتویات لوله 16پارافیلم بسته شده و به مدت 

نانومتر قرائت  512اسپکتوفتومتر در طول موج صافی، صاف نموده و جذب عصاره آماده شده با استفاده از دستگاه 
 (. میزان آهن کارا با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید.Katyal and Sharma, 1980گردید)

                                                      
6 dripper 
7 -work Solution 



 

 

 

 

 

 

 2+(ppm) = Fe 2+Fe حجم کل عصاره  *منحنی استاندارد(ml) /  وزن ماده گیاهی(gr) 

نتایج  انجام شد. و شلیلهلو در نج تیمار و چهار تکرار آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با پ
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SASافزار با نرم

 

 
 

 محل احداث باغ ریشه منقسم و چگونگی قرارگیری بسترهای تعبیه شده در کنار درختان هلو و شلیل.: 1شکل 



 

 

 

 

 

 

 نتایج وبحث
براساس دهد. را نشان می اثر سطوح مختلف آهن بر برخی صفات هلو و شلیل در بستر بدون خاک تجزیه واریانس( 1جدول) 

وکلروفیل کل در سطح پنج درصد b نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس ، میزان آهن کارا، پروتئین، کلروفیل 
دار بوده و میزان آهن کارا، است. میزان پروتئین نمونه های گیاهی گرفته شده در منابع مختلف آهن معنیمعنی دار شده 

دهد که در وکلروفیل کل در سطح رقم، نتایج قابل توجهی نشان داده اند. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می bکلروفیل 
یابد. با این وجود به دلیل و میزان کلروفیل کل کاهش میتحت تاثیر قرار گرفته  a/b کروفیلشرایط کمبود آهن میزان 

ها میتواند تغذیه کافی آهن برای نهالو اند، اینکه درختان کشت شده در این سیستم عالئم کمبود آهن نشان نداده
برگ، وزن داد فاکتورهایی مانند تع بر اساس جدول تجزیه واریانس .باشد  aتوجیهی بر معنی دار نشدن میزان کلروفیل 

 میزان بیشترین هلو ،(1 شماره نمودار)دانکن میانگین مقایسه از حاصل نتایج براساس دار نشده اند.تر و خشک برگ معنی
 شاهد تیمار و شلیل در کارا آهن مقدار کمترین همچنین و است داده اختصاص خود به آهن، کالت تیمار در کارا آهن

میزان کلروفیل کل در هلو نسبت به 2همچنین بر اساس یافته های حاصل از نمودار. شد مشاهده( آهن تیمار بدون)بستر با
 شلیل از میزان باالتری برخوردار بود.

 

 هلو و شلیل در بستر بدون خاکاثر سطوح مختلف آهن بر برخی صفات  ( تجزیه واریانس1جدول )

 میانگین مربعات
منابع 
 تغییرات

S.O.V 

در
جه 
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 تر برگ
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 bفیل 
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 آزمونباشند)می دارمعنی تفاوت فاقد یکسان انگلیسی حروف با ردیفها در اعداد ،: مقایسه میانگین دانکن 1نمودار

 .(درصد5 سطح در دانکن
 

 
 : مقایسه میانگین دانکن کلروفیل کل2نمودار شماره 

 نتیجه گیری کلی
طبق نتایج بدست آمده استفاده از این روش عالوه بر صرفه جویی در میزان مصرف آب و نهاده های کشاورزی، 
موجب افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه، زود رسی و بلوغ سریع نهال و استفاده از زمین های نامناسب به جهت 

 احداث باغات کشاورزی می شود. 
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