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چکیده

دیریت صحیح باغ وشناخت خصوصیات شیمیایی خاك ي سیب مهاي افزایش عملکرد، کیفیت و بازارپسندي میوهیکی از راه
هاي باشد؛ بدین منظور خصوصیات شیمیایی خاك چهار باغ شهرستان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی و برخی پارامترهاي میوهمی

مین اساس صفات درجه طراحی و اجرا گردید. بره1394تکرار در سال 3همان باغات در آزمایشی در قالب بلوك کامل تصادفی با 
اي )، درصد ازت، فسفر قابل جذب و پتاس قابل جذب خاك بررسی و ارتباط این خصوصیات با پارامترهاي هدایت روزنهEC(شوري

برگ، شاخص کلروفیل، پایداري غشاي سلولی(نشت یونی) و مواد جامد محلول میوه مورد بررسی فرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش 
ارزیابی داراي خصوصیات متفاوت و معنی داري از نظر شیمیایی از جمله عناصر معدنی و تغذیه اي داشتند. بین جذب باغات مورد 

اي، شاخص کلروفیل با جذب ازت همبستگی مشاهده گردید. براساس نتایج پتاسیم وکل مواد جامد محلول و همچنین بین هدایت روزنه
ر بهبود کیفیت محصوالت باغبانی دارد.آزمایش مدیریت تغذیه گیاهی نقش بسزایی د

سیب، عناصر غذایی، تغذیه گیاهی، شرایط اقلیمی، مدیریت مزرعه کلمات کلیدي:

مقدمه

موردغذاییعناصردقیقتعیینبنابرایناستمحیطیشرایطوغذاییعناصرمتقابلاثرازتابعیمؤثر،عاملیکعنوانبهگیاهتغذیه
تغذیه).1990همکاران،و(تیسدلنمودتعیینراغذاییعناصرکمبودمیزانبتوانتااستعلمیگیرياندازهروشنیازمندگیاه،نیاز

کردفراهمراگیاهنیازموردعناصربتوانکهآنبرايوداردمهمینقشبهینهدررشدغذاییعناصرفراهمیوگیاهمناسب
مهموترینبرگ،اصلیکهجاآناز.)1996ملکوتی،ورفسنجانیداشت(حشمتیعناصرفراهمیازدقیقیوصحیحارزیابی باید

راآنعملکرداستقادرگیاه،تکاملوازرشدخاصیمراحلدربرگدرغذاییعناصرغلظتواستگیاهمتابولیسممحلترین
بهوکودمتعادلنکردنمصرفکشور،میوههايعملکردباغبودنپایینعمدهدالیلاز).یکی2000دهد(حبیبقرارتأثیرتحت

). به منظور شناخت 2000طباطبایی،وملکوتی؛2000است(ملکوتی،شدهدادهمیوه،تشخیصدرختاننامطلوبتغذیهدیگرعبارت
صورت گرفت.خصوصیات شیمیایی خاك ، میزان عناصر غذایی درخاك و تاثیر آن بر روي خصوصیات مورفولوژیکی سیب 

هامواد و روش
باغ سطح  شهرستان مهاباد صورت 4در تکرارسهباتصادفیکامالبلوك طرحقالبدر1394سالتابستانوبهارطیآزمایشاین

. نمونه برداري خاك در محل سایه انداز درخت گرفت. باغات کامال داراي شرایط یکسان، و به طور تصادفی درختان انتخاب شدند.
ها در شرایط کامال قرنطینه هاي درخت استفاده شد، و بعد از نمونه برداري برگهمچنین  براي نمونه برداري از تمامی قسمتگرفته شد.

، درصد ازت، )EC(صفات درجه شوريصفات ها با آب مقطر شستشو داده شدند.به آزمایشگاه انتقال داده شدند و بعد از انتقال برگ
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اي، شاخص کلروفیل، پایداري غشاي سلولی(نشت یونی) وکل فسفر قابل جذب و پتاس قابل جذب و ارتباط این صفات با هدایت روزنه
آزمونازاستفادهباهامیانگینومقایسهSASافزارنرمازاستفادهباهادادهوتحلیلتجزیهمواد جامد محلول مورد بررسی فرار گرفت. 

انجام گرفت. درصد1و5احتمالدرسطوحکندانايدامنهچند
نتایج و بحث

کمترین 4و 3بیشترین و باغ شماره 2برهمین اساس باغ شماره .)P<0.01(دار شدواریانس درجه شوري معنیتجزیهنتایجبراساس
بود، با درجه شوري 7/0ds/mدرجه شوري این باغ طبق آنالیز خاك تقریبا حدود . )1-(شکلرا به خود اختصاص دادنددرجه شوري

براي جذب عناصر بوده باشد.)EC(آب آبیاري احتمال می رود بهترین درجه شوري

درجه شوري در باغات مورد آزمایش- 1شکل 
نشان .  مقایسات میانگین). )P<0.01(دار بودمعنیاحتمال یک درصد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان جذب ازت در سطح 

صورتبهآلیموادکاربردباکهاستشدهگزارشسیب).  در2–داراي بیشترین میزان جذب ازت بود(شکل 2داد که باغ شماره 
طوربههامیوهوزنمیانگینواي بیشتر شده و به طبع آن عملکردبا افزایش سطح فتوسنتز و هدایت روزنهمرغی،کودوکود گاوي

تچیو،وانجیر(لئونلدردامیکودکاربردبامیوهتعدادوعملکرد).همچنین2009و فالحی،است( امیريیافتهافزایشداريمعنی
.استگرفتهقرارتأثیرتحتداريمعنیطوربه)2006همکاران،وفروت (الحسنو گریپ)2009

در باغات انتخابیمیزان جذب ازت - 2شکل 
2بر همین اساس بیشترین میزان جذب فسفر د رباغ شماره ).P<0.01(دار شدواریانس میزان جذب فسفر معنیتجزیهنتایجبراساس

گذارد، میاثرجذبقابلفسفربرخاكخصوصیاتاز). تعدادي4–مشاهده گردید(شکل 1کمترین نیز در باغ شماره و4و 
قابل فسفرحداکثریاوآلیمادهوسدیم)بیکربناتبااستخراج(قابلجذبقابلفسفرحداکثرمیاندهدمینشانشدهانجاممطالعات

حسینوسماواتی.(Carreira, et al., 2006)داردوجودداريهمبستگی معنیخشکنیمهوخشکمناطقدرخاكرسمیزانوجذب
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شاخصباداريمعنیهمبستگیفسفاتاکتاکلسیموفسفاتکلسیمهمدان دياستانهايخاكبرخیدرنمودندمشاهده)2011پور(
داشت.سیررشدهاي

فسفر قابل جذب در باغات انتخابی –3شکل 
نشان .  مقایسات میانگین)P<0.01(دار بوددر سطح احتمال یک درصد معنینتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان جذب پتاسیم  

فرایند هاي مختلفی بر ).4-داراي کمترین میزان جذب پتاسیم  بودند(شکل 1داراي بیشترین و باغ شماره 4و 3و 2داد که باغ شماره 
بخشی شود داده میبه منظور تامین گیاه به خاك باشد وقتی که پتاسیمروي جذب پتاسیم وجود دارد یکی از این عوامل تثبیت می

هاي تبادل جذبی و بخشی دیگر به شکل غیر قابل تبادل در خاك تثبیت پتاسیم محلول، بخشی بر روي مکانموجب افزایش
ها را بر عهده داشته کند ومسئول باز و بستن روزنهها را کنترل میپتاس که مقاومت گیاه درمقابل تنش).1985شود(برش و توماس، می

الذکر گذاشته است، پتاس قابل جذب در باغات دیگر احتمال می رود یا با عناصر فات فوقبیشترین تاثیر خود را در ص1در باغ شماره 
دیگر کمپلکس شده یا در دسترس ریشه  براي جذب نبوده باشد.

میزان جذب پتاس در باغات انتخابی–4شکل 
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