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 گزدُ سیبعٌصز بز رٍی درصذ جَاًِ سًی داًِ تغذیِ بزگی اثز هطالعِ درٍى شیشِ ای 

 3یشزف اٍری، 2ی، رضا دررٍد1یطاّز زُیهٌ
 داًشگاُ شاّذ علَم خاکداًشجَی سابق کارشٌاسی  -1

 استادیار گزٍُ باغباًی داًشگاُ شاّذ -2

 داًشجَی سابق کارشٌاسی داًشگاُ شاّذ -3
 هقذهِ

تِ ،(Feijo et al. 1995)ضزٍری هَرد ًیاس جْر رضذ ٍ زَسعِ گیاّاى آًٍذی هی تاضذشهغذی تز یک عٌصز ری
، هساتَلیسن کزتَّیذراذ ((Epstein E, 1972 رضذضذى ًَک ضاخِ ّا ٍ ریطِ ّای در حال  طَریکِ در طَیل
. (Kozlowski TT, 1971)زَسعِ گل ّا ٍ هیَُ ّا هَثز اسر ٍ (Sisler et al, 1956)ّا ٍ اًسقال قٌذّا

Hعٌصز تز تا زاثیز رٍی فعالیر خوح  ،عالٍُ تز ایي
+
-ATPase  کِ جَاًِ سًی ٍ رضذ لَلِ گزدُ را تِ راُ هی

،تِ عٌَاى هحزک رضذ لَلِ گزدُ در گیاّاى ضٌاخسِ هی ضَدٍ (Obermeyer G and Blatt MR, 1995)اًذاسد
 Bhojwani SS)تْثَد هی تخطذًِ گزدُ را تا کاّص دادى هیشاى فساد لَلِ ّای گزدُ، درصذ جَاًِ سًی دا

and Bhatnagar SP, 2005, Dabgar YB and Jain BK, 2001). ٍ تز تزای رضذ لَلِ گزدُ ضزٍری اسر
قٌذ ضذُ ٍ تا افشایص جذب، اًسقال ٍ هساتَلیسن قٌذّا، سٌسش خکسیي را  -هی زَاًذ هٌجز تِ زطکیل کودلکس تزاذ 

ّوچٌیٌثَاسطِ ارزثاط تا خکسیي ّای دیَارُ سلَل، ًقص کلیذی در زَسعِ (Chene et al., 1998).افشایص دّذ
دیَارُ ّای سلَل تاسی هیکٌذ ٍ هوکي اسر در زطکیل دیَارُ سلَل لَلِ گزدُ در حال رضذ ًیش ضزکر 

اس آى جا کِ ًطاًِ ّای کوثَد تزاتسذا در ًقاط در حال رضذ اس قثیل راس  .(Kobayashi et al., 1996)ًوایذ
تٌاتزایي کوثَد ایي عٌصز تا ، (Loomis and Durst, 1992)ِ ّا ٍ ًَک لَلِ ّای گزدُ ظاّز هی ضَدریط

کاّص دادى سزعر جَاًِ سًی داًِ گزدُ هٌجز تِ عذم رضذ لَلِ گزدُ هی ضَد، عالٍُ تز ایي هٌجز تِ تزٍس 
ایي تٌاتزایي  (،Wang et al, 2003)ًاٌّجاری ّای هَرفَلَصیکی اس قثیل زَرم ًَک لَلِ گزدُ ًیش هی گزدد

 Johri BM and Vasil IK, 1961, Stanleyًقص هْوی در جَاًِ سًی ٍ رضذ لَلِ گزدُ ایفا هی کٌذعٌصز 

RG and Lichtenberg EA, 1963) ). 
ّذف اس اًجام ایي آسهایص هطالعِ درٍى ضیطِ ای زاثیز هحلَل خاضی تزگی عٌصز تز رٍی درصذ جَاًِ سًی داًِ 

 هی تاضذ.Red delicious ٍGolden deliciousرقن سیة ّای گزدُ دٍ
 ّا هَاد ٍ رٍش

سیة تَدًذ، در خاییش سال Red delicious ٍGolden deliciousاتسذا درخساى هَرد آسهایص کِ ضاهل ارقام 
 اس تاغ آهَسضی داًطگاُ ضاّذ اًسخاب ضذًذ ٍسدس در دٍ ًَتر)خاییش ٍ اٍایل تْارسال تعذ( هحلَل خاضی تا 0931

خی خی ام( صَرذ گزفر. در اٍایل فصل تْار سال  0111، 0011، 0111، 1زیوارّای هخسلف اسیذ تَریک )
فلکیٌگز تَدًذ جوع آٍری ضذًذ. تزای جذاساسی تساک ّا، اتسذا  Cگلْای درخساى هَرد ًظز کِ در هزحلِ  0930

هٌسقل ضذًذ ٍ تعذ اس خطک ضذى گلثزگ ّا حذف ضذًذ ٍ سدس تساکْا اس هیلِ خزچن جذا ضذُ ٍ تِ داخل خسزی 
درجِ  4تساک ّا ٍ آساد ضذى داًِ ّای گزدُ، تساک ّا تِ ضیطِ ّای کَچک درب دار هٌسقل ضذُ ٍ در دهای

درجِ ساًسی  4ساعر ًگْذاری در دهای  44ساًسی گزاد ًگْذاری ضذًذ، در ایي آسهایص داًِ ّای گزدُ خس اس 
درصذ آگار  0ایِ هَرد اسسفادُ تزای جَاًِ سًی داًِ ّای گزدُ حاٍی گزاد هَرد هطالعِ قزار گزفسٌذ.هحیط کطر خ

هیلی لیسز اس ّز هحیط تِ  خسزی دیص هٌسقل ضذ ٍ سدس  01درصذ ساکارس تَد. خس اس ساخر هحیط کطر،00ٍ 



    
 حاصلخیشی ٍ تغذیِ گیاُ                             سیشدّویي کٌگزُ علَم خاک ایزاى                           

        

 

سطح هحیط کطر تِ طَر یکٌَاخر خخص ضذًذ. خسزی دیص ّا در تَسیلِ قلن هَ داًِ ّای گزدُ ارقام هخسلف 
ساعر فزآیٌذ جَاًِ سًی تا اضافِ کزدى چٌذ قطزُ  04زاریک ٍدهای ازاق قزار دادُ ضذًذ ٍ تعذاس  در هحیط

هیذاى دیذ تِ صَرذ  0کلزٍفزم هسَقف گزدیذ ٍ تَسیلِ هیکزٍسکَج ًَری، تذیي صَرذ کِ اتسذا تا اًسخاب 
ن کزدى زعذاد داًِ ّای زصادفی در ّز خسزی ٍ ضوارش زعذاد کل داًِ ّای گزدُ هَجَد در ّز هیذاى ٍ زقسی

گزدُ جَاًِ سدُ تز زعذاد کل آًْا، درصذ جَاًِ سًی داًِ ّای گزدُ آى هیذاى هحاسثِ ضذ. در ضوي تِ هٌظَر 
اجسٌاب اس اثز زَدُ ای)زحزیک جَاًِ سًی ٌّگاهی کِ زعذاد سیادی داًِ گزدُ در ٍاحذ سطح ٍجَد داضسِ تاضذ(، 

ًِ گزدُ تِ صَرذ یکٌَاخر در آًْا زَسیع ضذُ تَد. ایي آسهایص تِ دا 91هیذاى ّایی اًسخاب ضذًذ کِ حذٍد 
 9سطح تا  4سطح ٍ زیوار اسیذتَریک در 0صَرذ فاکسَریل در قالة طزح کاهل زصادفی ضاهل ارقام سیة در 

زجشیِ ٍ زحلیل قزار گزفسٌذ. هقایسِ هیاًگیي دادُ ّا تز اساس SASزکزار اًجام ضذ. دادُ ّا تَسیلِ ًزم افشار 
 درصذ اًجام گزفر. 0آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي در سطح 

 ًتایج ٍ بحث

% ٍ تیي 0رقن در سطح احسوال 0هزتَط تِ زجشیِ ٍاریاًس دادُ ّا ًطاى هی دّذ کِ تیي  0دادُ ّای جذٍل
% ٍجَد دارد 0زیوارّای اسیذ تَریک اس ًظز درصذ جَاًِ سًی داًْی گزدُ اخسالف هعٌی داری در سطح احسوال 

 . اثز هسقاتل تیي ارقام ٍ اسیذ تَریک هعٌی دار ًطذُ اسر اها
 

 ـ تجشیِ ٍاریاًس اثز رقن ٍ اسیذ بَریک بز درصذ جَاًِ سًی داًِ گزدُ 1جذٍل 
 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 125/191** 1 رقم
 8/33* 3 اسید بوریک

 ns29/2 3 اسید بوریکرقم* 
 28/8 16 خطا
  23 کل

 عنی داری در سطح احتمال یک درصد** م
 عدم وجود اختالف معنی دار ns معنی داری در سطح احتمال یک درصد*

 
 رقن اخسالف هعٌی داری ٍجَد دارد. 0هزتَط تِ هقایسِ هیاًگیي تیي ارقام، تیاى هی کٌذ کِ تیي  0جذٍل

 ـ هقایسِ هیاًگیي اثز اصلی رقن 2جذٍل 
 درصد جوانه زنی دانه گرده رقم

G 
(Golden delicious) 

a046/79 

R 
(Red delicious) 

b59/73 

ٍ سایز زیوارّا هزتَط تِ هقایسِ هیاًگیي تیي زیوارّایاسیذ تَریک، ًطاى هی دّذ کِ تیي ضاّذ  9جذٍل
 3t (ppmتا1t (ppm 1111)  ٍ2t (ppm 1011)اخسالف هعٌی داری ٍجَد ًذارد ٍلی تیي زیوارّای 

 د دارد.اختالف معنی داری وجو(2111
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 ـ هقایسِ هیاًگیي اثز اصلی اسیذ بَریک 3جذٍل 
 اسید بوریکسطح 

(ppm) 
 درصد جوانه زنی دانه گرده

 
0t)شاهد( ab89/74 
1t(1000) a05/78 
2t(1500) a56/78 
3t(2000) b76/73 

 .ًطاى هی دّذ کِ اثزاذ هسقاتل تیي ارقام ٍ زیوار اسیذ تَریک هعٌی دار ًیسر 4دادُ ّای جذٍل 
 

 ـ هقایسِ هیاًگیي اثزات هتقابل رقن درتیوار اسیذ بَریک 4جذٍل 

 سطح اسید بوریک رقم
 (ppm) 

 درصد جوانه زنی دانه گرده
 

G 
(Golden delicious) 

0t)شاهد( a2/78 
1t(1000) a03/81 

2t(1011) a62/80 

3t(2111) a46/76 

R 
(Red delicious) 

 

0t)شاهد( a22/71 
1t(1000) a07/75  

2t(1011) a51/76 

3t(2000) a07/71 

 
تیي اسیذ تَریک ٍ درصذ جَاًِ سًی داًِ گزدُ ًطاى هی دّذ کِ تا افشایص  0ًوَدار رگزسیَى خطی درجِ 

افشایص هی یاتذ ٍلی تا افشایص غلظر اسیذ ر لیسز، درصذ جَاًِ سًی هیلی گزم د 0011غلظر اسیذ تَریک زا 
کاّص هی یاتذ کِ احسواال تِ خاطز ایجاد سویر در غلظر سًی  ر لیسز درصذ جَاًِهیلی گزم د 0011تَریک اس 

 .ّای تاالهی تاضذ

 
 بیي اسیذ بَریک ٍ درصذ جَاًِ سًی داًِ گزدُ 2ًوَدار رگزسیَى خطی درجِ  -1شکل 
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