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مـل  جذب آب و مواد غذایی بـه عوا . باشداستفاده عناصر در خاك می
، )مورفولـوژي و فعالیـت فیزیولـوژیکی   (متعددي مانند ساختار ریشـه  

چنین  و هم) حرارت، بافت، وجود آب و مواد غذایی(خصوصیات خاك 
گرچه ). 11(بستگی دارد ) کارایی فتوسنتز و تنفس(بخش هوایی گیاه 

تمامی عوامل مذکور نقش بسیار مـوثري در جـذب و انتقـال عناصـر     
                                                        

هشی، بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات کشـاورزي و منـابع   دانشیار پژو - 1
طبیعی استان آذربایجان غربی، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي،      

  ارومیه، ایران 
  ) Email: ah_dolati@yahoo.com                :نویسنده مسئول -(*
اورزي و منابع پژوهشی بخش تحقیقات خاك و آب، مرکز تحقیقات کش استادیار -2

  طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زنجان، ایران
استادیار بخش تحقیقات خاك و آب، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  -3

  استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ارومیه، ایران
  تکاب کشاورزي جهاد یریتمد باغبانی ارشد کارشناس -4 

اند که زمینه ژنتیکی نقش مهمتري یقات نشان دادهدارند اما نتایج تحق
هاي ویتیس برالندري بر عهده دارد براي مثال انگور هیبرید بین گونه

و ویتیس ریپاریا توانایی باالیی در جذب عناصر کلسیم، فسفر، منیزیوم 
و قابلیت کمتري در جذب پتاسـیم در مقایسـه بـا انگورهـاي دورگ     

 ).21 و15( برالندري و روپستریس دارند
هاي اصالحی انگور وارد کـردن ارقـام تجـاري و     یکی از سیستم

هاي زیستی و غیرزیستی از یک ناحیه و یا یک کشـور  مقاوم به تنش
هـدف از آن اسـتفاده مسـتقیم از ژرم    . دیگر به منطقه مورد نظر است

در (   پالسم جدید براي احداث باغات و جایگزین کردن باغات قـدیمی  
دادن برتري نسبت به ارقام تجاري منطقه و دارا بـودن  صورت نشان 

و یا در غیر این صورت استفاده از ایـن  ) شرایط مطلوب براي صادرات
هاي اصالحی به عنوان منابع جدید ژنتیکی براي  مواد گیاهی در برنامه

 ارقـام  امـروزه ). 2(باشـد   ي مطلوب به ارقام داخلـی مـی   ها انتقال ژن
 امـا  هسـتند  مطلوب تیفیک و خوب طعمي دارا چند هر انگور   مییقد

ي  هـا  تـنش  وهـا   يمـار یب و آفات به آن  ها تیحساس و نییپا عملکرد
 در نیبنابرا. گردد می دیتول در شده تمام نهیهز شیافزا موجبی طیمح

ـ م در امـا . شود می استفاده کمتر ارقام نیا از دیجدي  ها باغ احداث  انی
ي دارا که باشند داشته وجود   ارقامی تاس ممکن دیجد و   مییقد ارقام
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 رشد تیقابل وی طیمحي  ها تنش برابر در مقاومت مانندی مناسب صفات
 عناصر جذبي برا باالیی توانا بای خاک و   مییاقل مناسب نا طیشرا در

ـ ن وي نـژاد  بـه ي هـا  برنامـه  در تواننـد   می که باشندیی غذا ـ تول زی  دی
یکی . رندیگ قرار استفاده مورد دیتول نهیهز کاهش و سالم محصوالت

اي و نیـز مصـرف بهینـه    هـاي تغذیـه   هاي مقابله با ناهنجـاري  از راه
 ،کودهاي شیمیایی، کاهش هزینه تولید و سالمت محصـول تولیـدي  

استفاده از ارقام مقاوم در برابر شرایط نامساعد خاکی و آبی با کارآیی 
ي اثرات متفاوت مطالعات متعدد. باشد مناسب می عناصر غذایی جذب

هاي پیوندي را در جذب و انتقـال عناصـر غـذایی را    رقم و اثرات پایه
هـاي خـاص بـا    همچنین امروزه امکان استفاده از پایـه . اندنشان داده

هـاي گونـاگون فـراهم    کارایی جذب باالتر تعدادي از عناصر در خاك
 شده است و در مواردي نیز میزان مصرف کودهاي شیمیایی در نتیجه

گـزارش شـده کـه     ).9(هـا کـاهش یافتـه اسـت     استفاده از این پایـه 
هـاي  اختالفات در کارایی جذب و انتقال عناصر غذایی در بـین پایـه  

کشنده و سیستم ریشه بنـدي   از تفاوت در تراکم تارهاي انگور ناشی
با توجه به تاثیر ). 13( شونداست که توسط عوامل ژنتیکی کنترل می

توان انتظـار داشـت کـه بـه طـور      اصر غذایی میپایه ها در جذب عن
مستقیم صفات کمی و کیفی میوه و رشد رویشی نیز تحت تـاثیر  غیر

  . قرار خواهند گرفت
 انگور به نیتروژن، پتاسـیم، روي و بـور  ضروري، در میان عناصر 

 حـد بهینـه  غـذایی در یـک    عناصرچنین وجود  هم. دارد نیاز بیشتري
 غلظـت گیري  شود و لذا اندازه انگور می رد موجب افزایش رشد و تولید

هاي  ها براي پیشبرد صحیح برنامه عناصر غذایی و تجزیه و تحلیل آن
نتـایج   .اسـت ضروري تغذیه اي و افزایش مناسب رشد و تولید امري 

اي نشان داد که غلظت اي روي سه رقم انگور درشرایط مزرعهمطالعه
 Italianکـه رقـم    طـوري عناصر غذایی به نوع رقم بستگی دارد بـه  

Riesling   کـه ایـن رقـم     بیشترین جذب نیتروژن را داشـت در حـالی
ــام . حــداقل جــذب فســفر و پتاســیم را نشــان داد  و Traminer ارق

Zupljanka   14(کارایی باالیی در جذب دو عنصر یاد شده داشـتند .(
در تحقیقی به منظور بررسی تغییرات جذب عناصر غذایی در بین ارقام 

تونس عناصر معدنی سدیم، پتاسـیم، کلسـیم، منیزیـوم، مـس،      بومی
نتایج . گیري شدندرقم انگور اندازه 30روي، آهن و منگنز در دمبرگ 

داري در جـذب تعـدادي از ایـن     نشان داد که بین ارقام تفاوت معنـی 
عناصر وجود داشت که این اختالفات به ژنوتیپ انگـور اسـت نسـبت    

  ).10( داده شد
 و کشوری باغ محصوالت نیتر مهم ازی کی ود این کهبا وج انگور

 ت میوهیفیک و   عملکرد زانیم اما استی غرب جانیآذربا استان ژهیوِ به
نتـایج تجزیـه خـاك تحـت کشـت       .است نیپائ استاني  ها تاکستان
ي  هـا  دهد کـه خـاك    ي استان آذربایجان غربی نشان می ها تاکستان

بوده و مقدار  7باالي  pHیزان م. آهکی است  ها تحت کشت تاکستان
همـه ایـن مسـائل    . ها کمتر از یـک درصـد مـی باشـد     کربن آلی آن

در  ايهاي تغذیه و بروز ناهنجاريکمبود عناصر  بروز توانند موجب  می
تـوام بـا    ، کلر و بورباال بودن بیکربنات آب آبیاري. شوند  ها تاکستان

فسفاته مشکالتی  رویه کودهاي مصرف بیبویژه سایر عوامل خاکی، 
نظیـر آهـن و روي    کم مصـرف عناصر  بخصوصجذب عناصر  دررا 

هـاي  با توجه به محـدودیت در توسـعه پایـه   ). 20(بوجود آورده است 
پیوندي به واسطه احتمال ورود و انتشـار آفـت فیلوکسـرا در کشـور،     

ها با ارقام خارجی بررسی کارایی و پتانسیل ارقام داخلی و مقایسه آن
یافتن . عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف ضروري است در جذب

با توانایی بـاال در جـذب   ) غیر پیوندي(ارقام تجاري انگور خود ریشه 
هاي فقیر یـا بـا توانـایی    تعدادي از عناصر غذایی مهم بویژه در خاك

جذب پائین تعدادي از عناصر مانند بـور، کـه در غلظـت بـاال ایجـاد      
بر این . است که باید مورد توجه قرار گیرند نماید، از مسائلیسمیت می

اساس هدف ازاجراي این تحقیـق ارزیـابی و مقایسـه جـذب عناصـر      
غذایی پر مصرف و کم مصرف در دمبرگ چنـد رقـم انگـور تجـاري     

  .  ایرانی و خارجی بود
  

  ها  مواد و روش
روي ارقام بیدانه سفید قزوین، پیکانی  1389این تحقیق در سال 

ی شیراز، رشه و ارقام خـارجی تامسـون سـیدلس، فلـیم     کاشمر، خلیل
هـا در قالـب طـرح    بوته. سیدلس، پرلت و بلک سیدلس به اجرا درآمد

در ) بوتـه  4هر واحد آزمایشی (هاي کامل تصادفی با سه تکرار  بلوك
 1383 در سال 3×2ایستگاه تحقیقات باغبانی کهریز ارومیه  با فواصل 

  . یک طبقه تربیت شدند  دو طرفهکشت و به صورت سیستم کوردون 
  

  موقعیت جغرافیایی منطقه اجراي طرح
کیلـومتري شهرسـتان ارومیـه در ناحیـه      42ایسـتگاه کهریـز در   

کوهستانی شمال غربی جاده ارومیه به سلماس واقع شده اسـت و در  
عرض جغرافیایی قرار  37˚و  35َطول جغرافیایی و  45˚و  10َموقعیت 

از نظر اقلیمی کشاورزي، . باشد متر می 1325دریا  ارتفاع از سطح. دارد
: سـاله  23آمـار هواشناسـی   . ایستگاه در منطقه نیمه خشک قرار دارد

 C˚، حداکثر دمـا  -C 14˚متر، حداقل دما  میلی 365متوسط بارندگی 
 1400و میانگین تبخیر سالیانه  درصد 46، میانگین رطوبت نسبی 39

  .متر بوده است میلی
سی خصوصیات خاك تاکستان مـورد بررسـی، نمونـه    بمنظور برر

متـري انجـام    سـانتی  50-100و  20-50، 0-20برداري از سه عمق 
و نسبت به اندازه گیري خصوصیات فیزیکو شیمیایی ) 1جدول (گرفت 

هـاي اسـتاندارد موسسـه تحقیقـات خـاك و آب در       آن مطابق روش
رزي و کشـاو  خاك و آب مرکز تحقیقـات  زمایشگاه بخش تحقیقاتآ

  .منابع طبیعی ارومیه اقدام شد
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  خصوصیات فیزیکو شیمیایی تاکستان محل آزمایش  - 1جدول 

Table 1- Results of vineyard soil analysis 

k 
 )mgkg-1( 

P 
 )(mgkg-1 

C 
(%) 

  میزان آهک
)T.N.V(  pH  

EC 
)dsm-1(  

  بافت خاك
Soil texture 

   عمق نمونه خاك
Soil depth 

)cm(  
600 9 0.7 3.8 7.9 0.5 S.L 0-20 
340 4.6 0.47 3.8 7.7 1.15 S.L 20-50 
150 2.6 0.31 3.5 7.9 0.91 S.L 50-100 

  
قلیایی و  pHخاك محل اجراي طرح با بافت متوسط، غیر شور با 

از نظر مقدار مواد آلی خاك و فسـفر قابـل   . داراي مقدار آهک کم بود
در شـرایط بهینـه قـرار     جذب خاك فقیر و از نظر پتاسیم قابل جـذب 

در طی فصل رشد تمامی عملیاتهـاي داشـت شـامل آبیـاري،     . داشت
هاي هرز به طور یکسان در بـاغ  کنترل آفات و بیماریها، کنترل علف

  .آزمایش انجام گرفت محل
  
  عناصر در ارقام گیري غلظت اندازه

هـاي   براي اندازه گیري غلظت عناصـر ضـروري درگیـاه نمونـه    
رو به روي   در نیمۀ اول تیرماه برگ) د به ازاء هر بوتهعد 50(دمبرگ 

ها جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل شدند و عناصر  پر مصرف  خوشه
شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم و عناصر کم مصرف 
شامل روي، بور، منگنز، آهن و مس مطـابق اسـتانداردهاي موسسـه    

 بـا   تروژنین غلظت. گیري شدند ندازها) 8(حقیقات خاك و آب کشور ت
فلم  از ستفادها با میپتاس ،اسپکتروفتوتر دستگاه با فسفر کجلدال،  روش

 دستگاه باوعناصر کم مصرف به استثناي بور  میکلس ،میزیمن ،فتومتر
 معـرف  از استفاده با   بور مقدارو ) 1218پرکینزالمر مدل ( اتمی جذب
  .شدند يریگ اندازه تروفتومتراسپک دستگاه با و اچ – نیآزومت

  
  تجزیه و تحلیل آماري

ــاري داده   ــل آم ــه وتحلی ــزار    تجزی ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ه
  EXCELاي و رسـم نمودارهـا بـا نـرم افـزار رایانـه        SPSSاي رایانه

 .صورت گرفت
  

  نتایج و بحث
  عناصر پر مصرف

ف عناصر پر مصر غلظتثیر ارقام انگور بر أنتایج تجزیه واریانس ت
 و فسـفر بـه غیـر از عناصـر     .است نشان داده شده 2برگ در جدول 

  .داشتندي دار یمعن تفاوتارقام از لحاظ سایر عناصر پر مصرف  میکلس
 نیکمتـر  و دلسیسـ  میفل رقم در برگ تروژنینغلظت  نیشتریب
در  .)1شـکل  (شـت  دا وجـود رشه  و کاشمری کانیپ ارقام درآن  مقدار

اختالفات موجود بین چهار رقم خود ریشه تحقیقی و به منظور بررسی 
داري در جذب عناصر غذایی گزارش شد که بین ارقام اخـتالف معنـی  

وجود داشت بـه   پر مصرف در جذب و تجمع تعدادي از عناصر غذایی
که بیشترین نیتـروژن جـذب شـده در ارقـام رد گلـوب و فلـم        طوري

و سوپریور  سیدلس و کمترین نیز به ترتیب در ارقام تامسون سیدلس
با بررسی اختالف جذب عناصر ) 2(ال عبید و همکاران  ).3( ثبت شد

غذایی و عناصر سنگین درچند رقم انگور آبیاري شده بـا آب پسـماند   
 Desگزارش دادند که ارقام  تامسون سیدلس، فلم سـیدلس، پرلـت،   

El-Anz  وWhite Shetta      در مقایسه با سـایر ارقـام مـورد بررسـی
  .ژن کمتري داشتندمقدار نیترو

  
  برگ انگوردمعناصر پر مصرف  غلظتثیر رقم بر أتجزیه واریانس ت – 2 جدول

Table 2- ANOVA of macro elements concentration of grape cultivars leaf petiole 
  درجه آزادي  )MS( میانگین مربعات

(df) 
  منبع تغییرات

S.O.V Mg Ca K P N 

0.08  ns 0.85* 0.003 ns 0.19 ns 0.024  ns 2 تکرار  
Replication 

0.15* 1.4 ns 0.15**  0.19 ns 0.18 ** 7 تیمار  
Treatments 

0.07 2.1 0.014  0.18 0.018 14 
  خطا

Error 
 (CV%)ضریب تغییرات    7.3 18 13 18 22
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  ارقام انگوردمبرگ نیتروژن  غلظتمقایسه میانگین   - 1 شکل

Figure 1- Mean comparison of petiole N concentration of grape cultivars  
 

ی کانیپ رقم و اول رتبه در نیقزو دانهیب رقم میپتاس جذب لحاظ از
 بسیار نقش پتاسیم). 2 شکل( ندشتدا قرار آخر رتبه در پرلت و کاشمر
 در انگـور  و کند می بازي میوه درختان کیفی و کمی بهبود در مهمی
   مهمی نقش میپتاس. دارد پتاسیم به نسبت را زنیا بیشترین عناصر میان

ي ها تنش و ها يماریب و فاتآ برابر در مقاومت ها، حبه رنگ و اندازه در
 دانـه یب رقم تنهامورد بررسی  رقاما نیب در. )7( کند  میي بازی طیمح
 ها برگ به و کرده جذب را عنصر نیا ازی مناسب مقدار توانست نیقزو

بـر خـالف    .شـد   دهید عنصر نیا کمبودیر ارقام در سا و دینما منتقل
 نیشتریب و نیقزو دانهیب رقم در ها برگ میزیمن مقدار نیکمترپتاسیم 

اختالف   ).3 شکل( دیگردي ریگ اندازه کاشمری کانیپ رقم درآن  مقدار
هـاي انگـور در    جذب و تجمع عناصر پر مصرف در بـین ژنوتیـپ   در

) 2(ال عبید و همکـاران   طالعهدر م. چندین تحقیق گزارش شده است
روي ارقام بومی عربستان و چند رقم تجاري خارجی مشخص شد که 

میزان عنصر پتاسیم موجود در بـرگ ارقـام غیـر بـومی پرلـت، فلـم       
. سیدلس و تامسون سیدلس کمتر از سـایر ارقـام مـورد بررسـی بـود     

یگر چنین میزان منیزیوم در انگور تامسون سیدلس بیشتر از ارقام د هم
   . گزارش شد

  
  مصرف کم عناصر 

داري بین ارقام همانند تعدادي از عناصر پر مصرف، اختالف معنی
مورد بررسی انگور در غلظت عناصر غذایی کم مصرف مشـاهده شـد   

ـ یارقام ا ياز لحاظ جذب عنصر رو ).3جدول (  يکمتـر  ییتوانـا  یران
م تامسون که رق يمورد مطالعه داشتند به طور ینسبت به ارقام خارج

گروه در رتبه  کیبا قرار گرفتن در  یرانیدر رتبه اول و ارقام ا دلسیس
چنین میزان این عنصر در ارقام بیدانـه   هم). 4شکل (آخر قرار گرفتند 

  .بود) رشه، پیکانی و خلیلی شیراز(دار  دانه ارقامبه مراتب بیشتر از 
  

  
  انگورارقام دمبرگ پتاسیم  غلظتمقایسه میانگین   -  2شکل

Figure 2- Mean comparison of petiole K concentration of grape cultivars 
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  ارقام انگور دمبرگمنیزیم  غلظتمقایسه میانگین   - 3 شکل

Figure 3- Mean comparison of petiole Mg concentration of grape cultivars 
  

  برگ انگوردماصر کم مصرف عن غلظتتجزیه واریانس تاثیر رقم بر نتایج  - 3جدول 
Table 3- ANOVA of micro elements concentration of grape cultivars leaf petiole 

  درجه آزادي  )MS( میانگین مربعات
(df) 

  منبع تغییرات
S.O.V Cu Fe Mn B Zn 

6.88 ns 38133 ns 3165 ns 5599  ns 47 ns 2 تکرار  
Replication 

  تیمار 7 *97 **35421  *2906 **39285.8 **28.2
Treatments 

  خطا 14 53  1402  916 14089 7.2
Error 

 (CV%)ضریب تغییرات    22 9 20 27.6 27.9
  

  
  برگ ارقام انگوردمروي  غلظتمقایسه میانگین  - 4 شکل

Figure 4- Mean comparison of petiole Zn concentration of grape cultivars 
  

قایسه مقدار جـذب عناصـر غـذایی در چنـد     اي روي م در مطالعه
ژنوتیپ انگور گزارش شد که غلظت عنصر روي در برگ انگـور رقـم   

). 2(بیشتر از سایر ارقام مورد بررسـی بـود   ) درصد 38( فلیم سیدلس

درصد بود  29دراین تحقیق مقدار روي در برگ رقم تامسون سیدلس 
گیـري شـد    ندازهدرصد ا 33عنصر در همین رقم که در مطالعه ما این 

روي عنصري است که براي تشکیل ترکیبـات هورمـونی،   ). 4شکل (
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ها، تشکیل کلروفیل و تشکیل نشاسته مورد نیـاز   طویل شدن میانگره
ها، طویل شدن  روي یکی از مواد اصلی براي رشد طبیعی برگ. است

هاي فراوان روي خوشه  شاخه و توسعه گرده افشانی و قرار گرفتن حبه
 هاي اولیه و ثانویـه  شاخه رشددر اثر کمبود این عنصر . است در انگور

ها شکل طبیعی خود را از دست داده و عارضه ریز  ، برگکاهش یافته
در اثر این عارضه میزان محصول کاهش . شود ها دیده می در آن یبرگ

کـه باعـث تولیـد     وريط هآید ب پیدا کرده و کیفیت محصول پایین می
هـا   انـدازه حبـه  . گـردد  تعداد خیلی کم حبه میهاي نامرتب، با  خوشه

بـه وجـود    1هاي طبیعی کوچک شده و عارضه میلراندژ نسبت به حبه
  ).19( آید می

ـ  عنصـر  تفاوت ارقـام از لحـاظ جـذب    . بـود دار  ر بسـیار معنـی  وب
در همه ارقام انگور مـورد مطالعـه وجـود     این عنصرد یت شدیمسموم

 غلظـت ن یمنطقه است، کمتر   یکه جزو ارقام بوم رشه، اما رقم شتدا
   یکی از عناصري است کـه تـأثیر   ورب). 5شکل ( نشان داد  ها در برگ

گذارد و به نظـر مـی    زیادي روي خصوصیات کمی و کیفی انگور می
بیشـترین نیـاز را   انگـور  دار، رسد که در میان اکثر درختان میوه خزان

ها و  کیفیت میوه رب بورولی مسئله این است که کمبود یا زیادي . دارد
کمبود یا زیـادي ایـن عنصـر در       عالیم تأثیر. گذارد می   عملکرد تأثیر

 تشکیل میوهبه طوریکه درصد  ها شبیه هم است ها و حبه روي خوشه
. )1( ایجاد خواهـد شـد   و عارضه میلراندژ یافته کاهش هاو اندازه حبه

شـاخه و  چنین بور یک عنصر حیاتی براي رشـد و توسـعه ریشـه،     هم
بـه دلیـل نقـش ایـن عنصـر در      . سیستم تولید مثلـی گیاهـان اسـت   

یک پلی ساکارید مورد نیاز براي (  rhamnogalacturonan IIساختار
هاي بیدانه و پارتنوکـارپ در  ، کمبود آن با تولید میوه)رشد لوله گرده

تحـرك و تجمـع ایـن    . تعدادي از ارقام انگور گونه وینیفرا ارتباط دارد
عامل  VvBOR1ژن . ر گیاهان مورد مطالعه قرار گرفته استعنصر د

بارگذاري و انتقال بور در آوندهاي چوبی ریشه انگور شناسـایی شـده   
هاي انگور این ژن در گل تظاهر همچنین در زمان بازشدن گل. است

کند و یک همبستگی مستقیم بین الگوي بیان این ژن و مقدار پیدا می
یکی از عوامـل دراخـتالف مقـدار ایـن     . داردعنصر بر در انگور وجود 

 باشـد هاي انگور مربوط به میزان بیان این ژن مـی عنصر در ژنوتیپ

)16 .(  
نشان داد که غلظت عنصر منگنز بـرگ در   انسیوار هیتجز جینتا

ـ    5 يارقام مورد بررسی در سطح آمـار  نیب  دار یدرصـد اخـتالف معن
بود که  رازیش یلیو خل عنصر پرلت نیرقم در جذب ا نیکاراتر. داشت

رقـم در جـذب    نیتـر  فیضع. قرار گرفتند يگروه آمار کیهر دو در 
  .)6شکل ( کاشمر بودند یکانیو پ میمنگنز ارقام تامسون، فل

اي روي مقایسه جذب عناصر غذایی در چنـد ژنوتیـپ   در مطالعه
متعلق به گونه وینیفرا  گزارش شد که مقدار عنصـر منگنـز در     انگور

                                                        
1 - Millerandage 

 ).2(گور رقم فیلم سیدلس بیشتر از سایر ارقام مورد بررسی بود برگ ان
انفعـاالت    و  این عنصر به مقدار کم مورد نیـاز گیـاه بـوده و در فعـل    

کمبود منگنـز موجـب ریـزش    . کند بیوشیمیایی و فتوسنتز شرکت می
  .)19(گردد  اي در خوشه می هاي ساچمه ها و تشکیل حبه حبه

بیشـترین  . ر دمبرگ اختالف داشـتند ارقام از لحاظ غلظت آهن د
مقدار این عنصر در انگور فلیم سیدلس بدست آمد و دو رقم پیکانی و 

شکل (هایشان داشتند  خلیلی شیراز کمترین غلظت آهن را در دمبرگ
مقاوم در مقابـل   هاي تقریباً که گونه وینیفرا جزء گونه علیرغم این). 7

هایی  ن واریته هاي آن تفاوتاما در بی کلروز ناشی از کمبود آهن است
طـی  ) 12(همکاران  منتظري و. از لحاظ حساسیت به آهن وجود دارد

اي گزارش نمودند که غلظت عنصر آن برگ در انگور رقم رشه مطالعه
جذب آهن از خـاك توسـط   . بیشتر از کشمشی قرمر و قزل اوزوم بود

ام تحت تعدادي از ارق. گیاهان تا حد زیادي تحت کنترل ژنتیکی است
هاي قلیایی از آهن استفاده  می توانند در خاك 2عنوان ارقام آهن کارا

که ارقامی را که در این شرایط کلروز نشان دهند را غیر  نمایند در حالی
هاي متعددي براي جذب و انتقال آهـن   مکانیسم). 4(گویند می 3کارا

ارقـام و   اند براي مثال گزارش شده که تعدادي ازدر گیاهان ارایه شده
هاي انگور قادر به تغییر ویژگی شیمیایی خاك در منطقه ریزوسفر گونه

ـ     دادي از عناصـر غـذایی را بهبـود    هستند و از ایـن طریـق جـذب تع
براي مثال انگورهاي متعلق به گونـه البروسـکا توانـایی    . بخشند می

هاي قلیایی دارند و ایـن ناشـی از   باالیی در جذب آهن حتی در خاك
خـاك    pHهادر تحرك بخشیدن به آهن از طریق کاهش آنتوانایی 

ایـن ارقـام متحمـل قـادر بـه ترشـح یـون        . باشددر سطح ریشه می
هیدروژن یا اسیدهاي آلی هستند که با کالته کردن یون آهن جذب و 

همچنین ریشه تعدادي از ارقام قادرند . کنندتر میانتقال آن را مناسب
Fe3+  را بهFe2+ هـا  از این طریق انتقال از ریشه به برگ احیا نموده و

  .)6( نمایندتر میرا راحت
بیشترین مقدار مس جمع شـده در بـرگ متعلـق بـه رقـم بلـک       
سیدلس و سپس ارقام پرلت، خلیلی شیراز و تامسون سیدلس مشاهده 

شـکل  (انگور رقم رشه کمترین غلظت مس را دردمبرگ داشـت  . شد
مطابقت دارد کـه  ) 12(ي و همکاران هاي ما با نتایج منتظر یافته). 8

مورد بررسی، انگور رشه کمترین  گزارش نمودند در بین سه رقم انگور
تفاوت ارقام انگـور درجـذب و تجمـع    . مقدار مس را در دمبرگ داشت

    ).17و  2( این عنصر در چندین مطالعه گزارش شده است
  
  
  

                                                        
2 - Fe- efficient  
3 - Fe- inefficient  
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  وربرگ ارقام انگر دموب غلظتمقایسه میانگین  - 5 شکل

Figure 5- Mean comparison of petiole B concentration of grape cultivars 
  

  
  برگ ارقام انگوردممنگنز  غلظتمقایسه میانگین  - 6 شکل

Figure 6- Mean comparison of petiole Mn concentration of grape cultivars 
  

  
  برگ ارقام انگوردم آهن غلظتمقایسه میانگین  - 7 شکل

Figure 7- Mean comparison of petiole Fe concentration of grape cultivars 
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  برگ ارقام انگوردم مس غلظتمقایسه میانگین  - 8 شکل

Figure 8- Mean comparison of petiole Cu concentration of grape cultivars 
  

و  بطور کلی ارقام انگور مورد مطالعه در این تحقیق از نظر جذب
توزیع اغلب عناصر غذایی کم مصرف و پر مصرف با هم تفاوت نشان 

ارقـام   -1: توان ناشی از چند مورد دانسـت این اختالفات را می. دادند
ممکن است در توانایی جذب تعدادي از عناصر خاص اختالف داشـته  

کننـد  در انتقال و توزیع مواد غذایی متفاوت عمل می -2). 18(باشند 
تعدادي از عناصر  -4الف تولید هورمون در ریشه ارقام و اخت -3). 5(

بیشتري توسط ریشه مصرف شوند و در نتیجه مقـدار   غذایی به مقدار
در تحقیقی گزارش شـد  . یابدانتقال یافته به شاخه و برگ کاهش می

به . شوددرصد نیتروژن در متابولیسم ریشه مصرف می 85که بیش از 
از  ).22( گـردد فات به ژنتیک رقم بر میهر کدام از این اختال هرحال

هاي انگور قادر بـه تغییـر ویژگـی    طرف دیگر تعدادي از ارقام و گونه
شیمیایی خاك در منطقـه ریزوسـفر هسـتند و از ایـن طریـق جـذب       

بـراي مثـال انگورهـاي    . بخشندتعدادي از عناصر غذایی را بهبود می
ب آهـن حتـی در   یی بـاالیی در جـذ  متعلق به گونه البروسـکا توانـا  

هادر تحرك بخشیدن هاي قلیایی دارند و این ناشی از توانایی آن خاك
این ارقام . باشدخاك در سطح ریشه می  pHبه آهن از طریق کاهش 

متحمل قادر به ترشح یون هیدروژن یا اسیدهاي آلی هستند کـه بـا   
. کننـد  تـر مـی   کالته کردن یون آهن جـذب و انتقـال آن را مناسـب   

احیا نموده و از  +Fe2را به  +Fe3ریشه تعدادي از ارقام قادرند  چنین هم
با توجه ). 6( نمایندتر میها را راحتاین طریق انتقال از ریشه به برگ

توان بسته به محدودیت عناصر غذایی در خاك به نتایج این طرح می
رقم انگور مناسب با کارایی جذب مورد نظر انتخاب نمود براي مثـال  

سردشت ) سیاه(هایی که غلظت عنصر بور زیاد باشد انگور رشه در خاک
باشد و بـراي  با جذب کمتر این عنصر گزینه مناسبی براي کشت می

بـا در  (خاك هاي با محدودیت عنصر روي رقم تامسون سـیدلس را  
توان می) نظر گرفتن سایر عوامل موثر در تعیین رقم براي یک منطقه

  .  پیشنهاد نمود
  

  سپاسگزاري
این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی مقایسه ارقام تجاري انگـور  

-120000-04-0000-84114ایران با ارقام خارجی با شماره مصوب 
بدین وسیله از مسئولین و کارکنان بخش تحقیقات . می باشد 100-0

خاك و آب و نهال و بذر به خاطرفراهم نمودن امکانات الزم تشکر و 
  .قدردانی می نماییم
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