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بررسی تاثیر منابع مختلف آهن بر صفات زایشی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر 
 بدون خاککشت 

 4و علیرضا رضازاده 9، یاور شرفی2، سید جالل طباطبایی7مهری سلیمی

به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، استاد و استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی،دانشگاه شاهد،   3و2و1
 دانشکده کشاورزی،دانشگاه شاهد،تهران. پزشکی گروه گیاهاستادیار  4تهران 

 چکیده 

بدون خاک و همچنین کشت  منقسم در سیستمهای هلو و شلیل به صورت ریشه این پژوهش در راستای بررسی امکان کشت نهال
انجام شد. این پژوهش در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح  )آهن نانو، کالت آهن و سولفات آهن( تاثیر برخی کودهای آهن

ار آهن انواع تیم بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل نوع رقم در دو سطح)هلو و شلیل( و فاکتور دوم شامل
 تایجن باشد.در پنج سطح )تیمار با سولفات آهن، کالت آهن، آهن نانو، تیمار شاهد با بستر پومیس و تیمار شاهد بدون بستر( می

بر پایه  و کمترین تاثیر آن در تیمار شاهددرصد بر پایه هلو  6بیشترین میزان تاثیر کودهی با آهن در تیمار کالت آهن  داد نشان
در درختان هلو نسبت به درختان شلیل درصد  دار شده است.معنی جوانه گل در سطح پنج درصد همچنین میزان د.ل مشاهده ششلی

طول میانگره، تعداد میانگره، درصد جوانه  سطح برگداری در میزان اختالف معنینتایج نشان داد که  جوانه گل بیشتر دیده شد.
 .تحت تاثیر رقم و نوع کود در سال اول وجود ندارد رویشی و درصد تبدیل جوانه به میوه

 بستر بدون خاک، سیستم ریشه منقسم، آهن کارا های کلیدی:واژه

  :مقدمه

به  از درختان معتدله گرم بوده و و شلیل است. هلو متعلق به جنس آلوسانان زیر جنس آمیگدالوس و تیره گلسرخیانو شلیل هلو   
گردد. باشد. دمای باالی شبانه در طی گلدهی موجب کاهش تشکیل میوه میبیش از حد حساس میسرمای شدید زمستان و گرمای 

یکی  .(1331مرندی،)جلیلیای فاقد یخبندان رشد مناسب دارندههای گرم و زمستاندر شرایط آب و هوایی با تابستانو شلیل  هلو 
 ,Jonesاین روش کاشت شده، بهبود کارایی مصرف آب است) از مزایای سیستم کشت بدون خاک که باعث مورد توجه قرار گرفتن

( و عبارت 2007et al Melgarejo ,.کشت بدون خاک برای رهایی از تمام مشکالت کشاورزی سنتی پیشنهاد شده است) (.2006
یکی  (.1331)مهرآوران، توان با استفاده از بسترهای آلی و معدنی آن را انجام داد است از کشت گیاه در آب یا محلول غذایی که می

واند سیستم ریشه منقسم باشد که به دلیل فرآهم نمودن دائمی رطوبت و مواد غذایی تهای مشابه کشت بدون خاک، میاز سیستم
واند تی با حاصلخیزی کمتر و آب کمتر میهایخشک با بارندگی کمتر و زمینمورد نیاز درخت میوه به ویژه در مناطق خشک و نیمه

های افزایش امید کشت و پرورش درختان میوه در مناطق مذکور باشد. در سیستم ریشه منقسم بخش کوچکی از ترین روشاز مهم
های محتوی بستر کشت از قبیل پومیس، پوکه معدنی و.. قرار شود، در درون کیسهها در خاک، و مابقی که اکثریت را شامل میریشه
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شود. بنابراین، در این سیستم احتمال ایجاد استرس ذایی، عناصر مورد نیاز آن تامین میمی گیرند. از طریق منبع محتوی عناصر غ
 گیرد.رطوبتی و عناصر معدنی بسیار پایین است و رشد و نمو گیاه با سرعت بسیار باالیی انجام می

 هامواد و روش

روی مرقد مطهر امام راحل )ره(، قم، روبه-ابتدای آزادراه تهراناین طرح پژوهشی در باغ تحقیقاتی ریشه منقسم دانشگاه شاهد، واقع در تهران، 
اجرا شد. این باغ با یک رقم هلو)انجیری( و یک رقم شلیل)مغان(، در طول شرقی  01ͦ  25ˈ 33" عرض شمالی و  30ͦ  32 ˈ05"با مختصات بین

ها روی پشته کشت ، حفر شده و  درختان هلوو شلیل در درون چالهسانتی متر 05* 05هایی به ابعاد به این منظور چاله احداث شد. 1313سال  
تهیه شده و توسط بستر متر سانتی 05و عرض  مترسانتی 35 های نایلونی به رنگ سیاه و ضخیم به طولبه منظور تهیه بستر، کیسه شدند.

ی هایشده و ابتدا و انتهای آن درزگیری شده و در زیر هر بستر سوراخسانتی متر مکعب پر  65( به حجم یک آلمینوسیلیکات معدنی بی اثرپومیس)
های به عمق متری چالهسانتی 35در کنار درختان کاشته شده با فاصله  ها به سمت بستر ایجاد شد.برای خروج آب اضافی و حرکت و نفوذ ریشه

ت شده بود را در طرف راس کیسه های نایلونی که با بستر پومیس پرمتر حفر شده، سپس سانتی 05سانتی متر  و عرض  35متر ، طول سانتی 05
تیمارها شامل کالت آهن، سولفات آهن، آهن نانو،  .های تعبیه شده وارد بستر شوندقرار داده شد تا ریشه منقسم درختان از سوراخ هر درخت

ها تربه بس های غذایی که از محلول کاریارای بستر که تمام محلولتیمارهای شاهد شامل تیمار دتیمار بدون آهن و تیمار بدون بستر خواهد بود. 
 تزریق خواهند شد را دریافت نموده ولی هیچ کدام از منابع آهن را نداشتند، شاهد دوم تیمار بدون بستر است که درختان در خاک کشت شدند.

ارتفاع درخت، سطح برگ، تعداد ماه متوقف شده و فاکتورهایی مانند،  دهی در دو مرحله از هفته دوم خرداد انجام گرفت. آزمایش بعد از دوتیمار
فاده آهن کارا، با استبرای تعیین  اندازه گیری شد. آهن کارامیانگره، درصد جوانه زایشی و رویشی، درصد تبدیل جوانه زایشی به گل و میوه و 

فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار آزمایش به صورت گیری شد. اندازه( 1980از روش کتیال و شرما )
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SASافزار در هلو و شلیل انجام شد. نتایج با نرم

 نتایج کلی

دست ببراساس نتایج دهد. هلو و شلیل در بستر بدون خاک را نشان می اثر سطوح مختلف آهن بر صفات زایشیمقایسه میانگین ( 1جدول)
 دار شده است.معنی در سطح پنج درصد، میزان آهن کارا، تک جوانه، دو جوانه و سه جوانه گل مقایسه میانگینآمده از جدول 

 دو جوانه و سه جوانه گل، تک جوانه میزان آهن کارا، همچنین ارتفاع درخت در بین ارقام در سطح یک درصد معنی دار شده است.
و  گلدهیدهد که در شرایط کمبود آهن میزان در سطح رقم، نتایج قابل توجهی نشان داده اند. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می

تورهایی مانند فاک واریانسجدول مقایسه میانگین بر اساس یابد. کاهش میتشکیل میوه اثیر قرار گرفته و میزان تتحت  تشکیل میوه
یل با این وجود به دل دار نشده اند.معنیطول میانگره، تعداد میانگره، درصد جوانه رویشی و درصد تبدیل جوانه به میوه ، سطح برگ

تواند توجیهی بر ها میتغذیه کافی آهن برای نهالاند، و اینکه درختان کشت شده در این سیستم عالئم کمبود آهن نشان نداده
 تیمار در کارا آهن میزان بیشترین هلو (،1)نمودار میانگین دانکن مقایسه از حاصل نتایج براساس .باشد  صفات مذکوردار نشدن معنی
 هدهمشا( آهن تیمار بدون)بستر با شاهد تیمار و شلیل در کارا آهن مقدار کمترین همچنین و است داده اختصاص خود به آهن، کالت

ایج طبق نت و سه جوانه گل در درختان هلو بیشتر از درختان شلیل است. درصد تک، دومشاهده شد ر اساس یافته ها همچنین ب. شد
یش جذب عناصر غذایی جویی در میزان مصرف آب و نهاده های کشاورزی، موجب افزااین روش عالوه بر صرفهبدست آمده استفاده از 

  شود.اغات کشاورزی میب به جهت احداث بهای نامناسلوغ سریع نهال و استفاده از زمینرسی و باز ریشه، زود
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 هلو و شلیل در بستر بدون خاکاثر سطوح مختلف آهن بر برخی صفات  مقایسه میانگین( 1جدول )

 

 

 

 

 

 سطح در دانکن باشند)آزمونمی دارمعنی تفاوت فاقد یکسان انگلیسیستون دارای حروف مشترک  : مقایسه میانگین دانکن، 1نمودار

 .درصد(0

 منابع تغییرات

S.O.V 

   میانگین مربعات
درجه 
 آزادی

درصد جوانه 
 رویشی

 گلدرصد سه جوانه  گلدرصد دو جوانه  گلجوانه  تکدرصد 
درصد تبدیل 
 جوانه به میوه

 ارتفاع درخت

 ns6600/6 ns60/6 ns06/4 ns60/1 ns1/0 ns60/6 3 بلوک
 ns6600/6 ns40/6 ns66/4 ns03/6 ns00/10 ns16/6 4 سطوح مختلف آهن

 ns6600/6 *60/10 *06/11 *66/34 ns03/4 **60/1 1 ارقام
 ns6600/6 ns14/6 ns60/4 ns06/0 ns06/1 *36/6 4 ارقام*سطوح آهن

 ns6600/6 66/3 61/3 31/0 43/16 16/6 66 خطا
 46/3 46/01 61/06 61/46 66/66 6/6 - ضریب تغییرات

 منابع تغییرات

S.O.V 

  میانگین مربعات  
 درجه

 تعداد میانگر میانگین طول میانگره آهن کار  آزادی
 ns61/6 ns61/6 ns16/6 3 بلوک

سطوح مختلف 
 ns00/6 ns664/6 ns10/6 4 آهن

 ns666/6 ns40/6 04/1* 1 ارقام
 ns61/6 ns61/6 16/6* 4 ارقام*سطوح آهن

 3/6 64/6 60/6 60 خطا
 60/16 46/0 40/63 - ضریب تغییرات
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Effects of different sources of iron on Reproductive Traits in Peach and Nectarine grown in 

split root system under soilless condition.  

Abstract 

This study was conducted to investigate possibility of Peach and Nectarine cultivation in split root 

system under soilless condition and study impact of some iron fertilizers (Nano-iron, iron Chelate 

and iron sulfate). This factorial experiment was arranged in randomized complete block design 

(RCBD) with three replications. Studied factors included two type of variety (Peach and Nectarine) 

and three levels of fertilizer (Nano-iron, iron Chelate and iron sulfate, control with pumice and 

control without soil media). The obtained results indicated that highest and lowest effect of iron 

treatments was observed in 6% Fe- chelate treatment in Peach and control in Nectarine, 

respectively. Application of iron fertilizers significantly (p<0.05) improved three flower bud. 

Peach trees showed flower bud percentage more than Nectarine trees. The results showed that 

there was no significant difference in leaf area, internode length, number of internodes, vegetative 

bud and percentage of buds to fruits conversion between different varieties and type of fertilizers 

at the first year. 

Key words: Soilless media, Root system divided, Efficient iron. 

 


