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ABSTRACT
Background and Objectives: In kiwifruiy vineyards, the high
concentration of bicarbonate ions in irrigation water or soil is one of the
main limiting factors on growth and production. The high levels of
bicarbonate in irrigation water caused soil alkalinity and reduced the root
accessibility to nutrients such as irons. Iron deficiency in kiwifruit
vineyards caused leaves chlorosis and therafter, fruits. Fruits with iron
deficiency have an unacceptable taste and low shelf life. Iron deficiency is
usually more severe in June and July with increasing irrigation frequency.
Growing suitable rootstocks that have a high tolerance to soil alkalinity is a
good strategy to overcome this problem. Therefore, in this study, the
response of seedlings in different populations of kiwifruit from three
different species to irrigation water bicarbonate was investigated.
Materials and Methods: In this study, the effect of different
concentrations of bicarbonate ions in irrigation water (0, 170, 350, and 550
mg L-1) on leaf chlorosis and iron uptake of seedlings of six kiwifruit seed
populations (Green 11, Bruno, Red 2, Red 6, Red 22 and Baby kiwi) from
three different species (Actinidia deliciosa, A. chinensis and A. arguta) was
investigated as a factorial experiment in a completely randomized design
with three replications in research greenhouse of faculty of agricultural
sciences, University of Guilan. Each replication was one potted seedling.
The plants were irrigated with different bicarbonate level for 6 weeks with
three days intaervals. Traits such as leaf fall percentage, stem diameter,
chlorosis percentage, necrosis percentage, chlorophyll a, b, total
chlorophyll, carotenoids and iron content of leaves were measured.
Results: The results showed that increasing bicarbonate concentration in
irrigation water caused leaf abscission. The highest leaf abscission
percentage was observed in Baby kiwi from A. arguta with 16.6% and the
lowest one in Bruno (1.19%) from A. deliciosa species as compared to their
control, when exposed to high bicarbonate stress. Genotype type, different
levels of bicarbonate and their interaction did not show a significant effect
on the percentage of stem diameter changes. The Red2 from A. chinensis
species seedlings showed the highest leaf chlorosis (38.46%) and the
lowest leaf chlorosis was found in Green 11 seedlings from A. deliciosa
with 6.95%. With increasing the amount of bicarbonate in irrigation water,
the percentage of leaf necrosis also increased. Total leaf chlorophyll and
carotenoid content significantly declined in all genotypes with increasing
bicarbonate ion content in irrigation water. With increasing bicarbonate ion
concentration in irrigation water, leaf iron content significantly decreased.
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The lowest iron declining percentage compared to the control when
seedlings exposed to 170, 350, and 550 (mg L-1) of bicarbonate of
irrigation water was found in Bruno from A. deliciosa species with 3.28,
4.29, and 4.72%, respectively. Moreover, the results showed that there is a
significant correlation between leaf iron content and chlorophylls content,
chlorosis percentage and necrosis percentage.
Conclusion: Overall, because of low leaf abscission and higher iron
absorption in Bruno seedlings when exposed to high bicarbonate
concentration in irrigation water or soil cab be recommend as a souperior
rootstock.
Cite this article: Alizadeh, Zeynab, Ghasemnezhad, Mahmood, Fazeli Sangani, Mahmood. 2022.
Effect of irrigation water bicarbonate on leaf chlorosis, photosynthetic pigments and iron
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :در تاکستان کیویفروت ،غلظت باالی بیکربنات آب آبیاری یا خاک ،یکی از

مقاله کامل علمی -پژوهشی

عوامل محدودکننده رشد و تولید میباشد .میزان باالی بیکربنات آب آبیاری باعث قلیائیت
خاک شده و قابلیت دسترسی ریشهها به عناصر غذایی از جمله آهن را کاهش میدهد .کمبود

تاریخ دریافت1399/09/23 :
تاریخ ویرایش1399/11/01 :
تاریخ پذیرش1399/11/16 :

آهن در تاکستانهای کیوی ،باعث زردی برگها و در ادامه میوهها میشود .میوههای دچار
کمبود آهن ،مزه نامطلوب و ماندگاری پایینی دارند .کمبود آهن معموالً در ماههای خرداد و تیر
همزمان با افزایش دور آبیاری ،شدیدتر میشود .کشت پایههای مناسب که تحمل باالیی به
قلیائیت خاک داشته باشد ،یک راهبرد مناسب برای غلبه بر این مشکل است .بنابراین ،در این
پژوهش واکنش دانهالهای جمعیتهای مختلف بذری کیویفروت از گونههای متفاوت ،نسبت

واژههای کلیدی:
رنگدانههای فتوسنتزی،
ریزش برگ،
عناصر غذایی،
کیویفروت

به بیکربنات آب آبیاری بررسی شدند.
مواد و روشها :در این پژوهش ،تأثیر غلظتهای مختلف یون بیکربنات آب آبیاری در چهار
سطح (صفر 350 ،170 ،و  550میلی گرم در لیتر) بر روی میزان کلروز برگی و جذب آهن
دانهالهای شش جمعیت کیویفروت ( Red 22 ،Red 6 ،Red 2 ،Bruno ،Green 11و
 )Baby Kiwiاز سه گونه مختلف ( A. chinensis ،Actinidia deliciosaو )A. arguta
بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل یک
گلدان حاوی یک دانهال در گلخانه های تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
بررسی شد .آبیاری دانهالها با سطوح مختلف بیکربنات به مدت شش هفته و با فاصله هر سه
روز یکبار بر مبنای نیاز آبی دانهالها تحت شرایط دمایی و رطوبتی در نظرگرفته شده برای
رشد مطلوب آنها ،انجام شد .صفاتی مانند درصد ریزش برگها ،قطر ساقه ،درصد کلروز،
درصد نکروز ،میزان کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل ،کاروتنوئیدها و مقدار آهن برگ ها اندازهگیری
شدند.
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یافتهها :نتایج نشان داد که افزایش میزان بیکربنات آب آبیاری سبب ریزش برگ میشود .در
مقایسه با شاهد ،بیشترین درصد ریزش برگها در دانهالهای 16/6( Baby kiwiدرصد) از
گونه  A. argutaو کمترین درصد ریزش برگ در دانهالهای  1/19( Brunoدرصد) از گونه
 A. deliciosaمشاهده شد .نوع ژنوتیپ ،سطوح مختلف بیکربنات و برهمکنش آنها روی
درصد تغییرات قطر ساقه اثر معنی داری نشان نداد .دانهالهای  Red2از گونه A. chinensis
بیشترین شدت کلروز برگی ( 38/46درصد) را داشتند و کمترین درصد کلروز در Green11

از گونه  6/95( A. deliciosaدرصد) مشاهده شد .با افزایش میزان بیکربنات آب آبیاری،
درصد نکروز برگها نیز افزایش یافت .محتوای کلروفیلها و کاروتنوئیدهای کل برگ تمامی
ژنوتیپهای کیوی با افزایش میزان بیکربنات آب کاهش معنیداری پیدا کرد .مقدار آهن برگ
در همه ژنوتیپهای کیوی با افزایش میزان بیکربنات بطور معنیداری کاهش پیدا کرد .کمترین
درصد کاهش آهن برگ در سطوح  350 ،170و  550میلیگرم در لیتر بیکربنات نسبت به
شاهد به ترتیب با  4/29 ،3/28و  4/72درصد در دانهالهای  Brunoمشاهده شد .نتایج
هم چنین نشان داد بین مقدار آهن برگ با محتوای کلروفیلها ،درصد کلروز و درصد نکروز،
همبستگی معنی داری وجود دارد.
نتیجهگیری :در مجموع ،دانهالهای  Brunoبه دلیل درصد ریزش برگ کمتر و میزان جذب
آهن باالتر در مواجه با بیکربنات باالی آب و خاک ،میتواند بهعنوان پایه برتر برای کشت
توصیه شود.
استناد :علیزاده ،زینب ،قاسمنژاد ،محمود ،فاضلی سنگانی ،محمود ( .)1401اثر بیکربنات آب آبیاری بر کلروز برگی ،رنگدانههای فتوسنتزی
و جذب آهن دانهالهای کیویفروت .نشریه پژوهشهای تولید گیاهی.1-18 ،)1( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2022.18629.2748

© نویسندگان.
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مقدمه
کیوی یکی از مهمترین محصوالت باغی صادراتی

پیوندکها نسبت به یون بیکربنات وجود دارد،

ایران به شمار میآید که تنها در استانهای گیالن،

با اینحال سازوکارهای احتمالی متفاوتی برای پاسخ

مازندران و بخش کوچکی از گلستان کشتوکار

به چنین تنشی در بین پایه و پیوندکها پیشنهاد شده

میشود .طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل

است ( .)28تفاوت در حساسیت نسبت به بیکربنات،

متحد ( ،)2019ایران با تولید  344189تن میوه کیوی،

بین پایههای مختلف در درون یک گونه ،در انگور

بعد از چین ،نیوزیلند و ایتالیا در رتبه چهارم جهان

( ،)11مرکبات ( )2و سایر گیاهان باغی گزارش شده

قرار دارد ( .)8با این حال ،تولید میوه کیوی در ایران با

است .با اینحال ،حساسیت گونهها و ژنوتیپهای

مشکالت متعددی از جمله خاکهای سنگین ،زهکشی

مختلف کیوی نسبت به بیکربنات بهطور دقیق

هر چند اطالعات کمی در خصوص رفتار

مشخص نیست .بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسی

ضعیف خاک pH ،باالی خاک و آب آبیاری و

واکنش ژنوتیپهای مختلف کیوی (از سه گونه

همچنین غلظت باالی بیکربنات آب آبیاری مواجه

مختلف) نسبت به سطوح مختلف بیکربنات آب

است.

آبیاری (چهار سطح) انجام شد .یافتههای این پژوهش

کلروز ناشی از بیکربنات یکی از شایعترین

به پیدا کردن ژنوتیپهایی کمک میکند که تحمل

مشکالتی است که رشد ،عملکرد و کیفیت محصول

باالیی نسبت به بیکربنات آب آبیاری دارند و بدین

درختان میوه را که در خاکهای آهکی رشد میکنند،

شکل امکان معرفی آنها بهعنوان پایه در مناطقی

یا با منابع آبی با بیکربنات باال آبیاری میشوند،

فراهم میشود که مشکل بیکربنات باالی آب و خاک

تحتتأثیر قرار میدهد ( .)29تاکهای کیویفروت

دارند.

بسیار مستعد کلروز ناشی از بیکربنات آب و خاک
هستند ،بهطوری که کشت تاکهای کیوی در

مواد و روشها

خاکهای آهکی که میزان بیکربنات فعال بیش از 50

این پژوهش در سال  1397-98بهصورت آزمایش

گرم در کیلوگرم داشته باشند یا آبیاری با آبی که بیش

فاکتوریل (دو عامل ژنوتیپ در شش سطح و میزان

از  200میلیگرم در لیتر یون بیکربنات داشته باشد،

بیکربنات آب آبیاری در چهار سطح) در قالب طرح

منجر به بروز عالئم کلروز در برگهای جوان میشود

پایه کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانههای

( .)26همچنین ،میزان باالی بیکربنات سبب خاصیت

تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن

قلیایی میشود که این امر به نوبه خود میزان دسترسی

اجرا شد .ژنوتیپهای مورد مطالعه از سه گونه
مختلف شامل ژنوتیپهای  Green 11و  Brunoاز

ریشهها به عناصر غذایی بهخصوص آهن را محدود

گونه  ،A. deliciosaژنوتیپهای Red 6 ،Red 2

کرده و سبب بروز عالیم کلروز آهکی در گیاه میشود

و  Red 22از گونه  A. chinensisو ژنوتیپ

( .)30به طور کلی ،تأثیر بیکربنات بر رشد ،ترکیبات

 Baby kiwiاز گونه  A. argutaبودند .همچنین

آلی و تعادل عناصر غذایی در تعدادی از گونههای

سطوح بیکربنات بهصورت صفر (شاهد)350 ،170 ،

گیاهی شامل انگور ( )4و سیب ( )23گزارش شده

و  550میلیگرم در لیتر در نظر گرفته شد.

است.
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بهمنظور انجام این پژوهش ،در اواخر آذر ماه سال

سلسیوس) ،نور تکمیلی با المپهای مخصوص رشد،

 1397بذور شش نوع جمعیت بذری کیویفروت،

رطوبت ( 85الی  90درصد) و مواد غذایی (کود کامل

ابتدا با قارچکش کربوکسی تیرام به نسبت دو در هزار

امکس هم راه با نیترات کلسیم) قرار داده شدند و به

ضدعفونی شدند و جهت شکسته شدن خواب بذر

اندازه مطلوب جهت اعمال تیمار رسیدند .جهت

سرمادهی مرطوب داده شدند .برای این منظور بذور

آبیاری و کوددهی این گیاهچهها در طی مدت مذکور،

به داخل ظروف پتری که در کف آنها کاغذ صافی

از آب شهری لولهکشیشده استفاده شد .خصوصیات

مرطوب شده با آب مقطر تعبیه شده بود ،منتقل و

کیفی آب آبیاری گلخانه محل انجام آزمایش در

بهمدت چهار الی شش هفته در دمای چهار درجه

جدول یک آورده شده است .مقدار یون بیکربنات

سلسیوس نگهداری شدند و طی این مدت رطوبت

آب آبیاری گلخانه محل انجام آزمایش که 170

بذرها در صورت نیاز تامین شد ( 15و  .)31پس از آن

میلیگرم در لیتر بود بهعنوان سطح دوم و غلظتهای

بذور به مدت ده روز در ژرمیناتور بر مبنای روش

 350و  550میلیگرم در لیتر بیکربنات به عنوان سطح

الوز و اندرسون ( )1980با کمی تغییرات ،و با شرایط

سه و چهار در نظر گرفته شدند .همچنین ،غلظت

دمایی و نوری متناوب ( 18ساعت روشنایی ،شش

صفر میلیگرم در لیتر بیکربنات بهعنوان سطح یک و

ساعت تاریکی در شبانهروز ،دمای  24درجه

شاهد (بدون بیکربنات) در نظر گرفته شد .بعد از

سلسیوس در روز و پنج درجه سلسیوس در شب)

اینکه دانهالها به ارتفاع  150سانتیمتر از سطح

قرار داده شدند ( )9و سپس در انکوباتور با دمای

گلدان رسیدند ،عمل فشرده کردن نوک ساقه به منظور

 25درجه سلسیوس و روشنایی پیوسته قرار گرفتند

جلوگیری از رشد طولی انجام شد .همچنین ،تنها به

( .)31بذرهای جوانهدار شده در سینیهای کشت

یکی از جوانههای جانبی اجازه رشد و برگدهی از

 45سلولی با طول ،عرض و عمق بهترتیب  29 ،49و

شروع تا پایان اعمال تیمار داده شد و پس از تشکیل

 12سانتیمتر ،حاوی نسبت یکسان پرلیت و پیتماس

برگ پنجم ،عمل فشرده کردن نوک شاخه روی آن نیز

کشت شدند .پیش از عمل کشت ،ابتدا بسترها با

اجرا گردید .جهت تیمار آب با یون بیکربنات از

قارچکش رزاالکسیل به نسبت دو در هزار ضدعفونی

روش مارتینز کوئینزا و همکاران ( )2013استفاده شد

شدند .دانهالها بعد از حدود دو ماه به گلدانهای

( .)13یعنی گلدانها با محلول غذایی کامل تغذیه

چهار لیتری ضدعفونیشده حاوی نسبت یکسان

شدند ،اما آبیاری گیاهان با سطوح مختلف بیکربنات

کوکوپیت و پرلیت ،مجموعا  72گلدان منتقل و کشت

از منبع بیکربنات آمونیوم ( )NH₄HCO₃به مدت

شدند .گیاهچهها به مدت هفت ماه ،تحت شرایط

شش هفته و با فاصله هر سه روز یکبار به حجم 500

یکسان از نظر دما (بازه دمایی  20الی  25درجه

سیسی برای هر تاک انجام شد.
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جدول  -1خصوصیات کیفیت آب آبیاری در مطالعه اخیر.
Table 1. Characteristics of irrigation water quality in a recent study.
با محدودیت متوسط

عنوان آزمایش

نتیجه

واحد

با محدودیت کم

Experiment title

Results

Unit

With low limit

With medium
limit

با محدودیت زیاد

روش آزمایش

With high limit

Method

pH

6.55

-

<7

7-8

>8

pH Meter

EC

319

)(μs/cm

<700

700-3000

>3000

Conductivity Meter

TDS

204

))mg/lit

<500

500-2000

>2000

Conductivity Meter

SAR

0.4

)(meq/l0.5

-

-

-

Computational

کلراید

12.46

)(mg/L

<70

-

-

***بیکربنات

170

)(mg/L

<200

-

-

کلسیم

31.76

)(mg/L

-

)(mg/L

-

)(mg/L

<50

Cl-

HCO3 -

Ca

منیزیم

5

Mg

سدیم

9.13

کروماتوگرافی یون
Ion chromatography

تیتراسیون
Titration

یون کروماتوگرافی
Ion chromatography

یون کروماتوگرافی
Ion chromatography

یون کروماتوگرافی
Ion chromatography

Na

خصوصیاتی مانند درصد ریزش برگ ،درصد

داخل یک هاون چینی آسیاب شده و به آن ده

تغییر قطر ساقه گیاه ،درصد کلروز و نکروز برگها

میلیلیتر استون  80درصد اضافه گردید و محلول

مطابق روش مارتینز کوئینزا ( )2013اندازهگیری شدند

حاصل با کاغذ صافی ،صاف گردیده و مجدداً

( .)13با ثبت تعداد برگها روی ساقه اصلی قبل و

عصارهگیری انجام شد تا بافت کامالً بیرنگ گردید.

بعد از اعمال تیمار ،درصد ریزش برگها روی

در انتها حجم نهایی عصاره به  20میلیلیتر رسانده شد

دانهالهای هر ژنوتیپ محاسبه شد .میزان قطر ساقه

و سپس جذب محلول در طول موجهای 646/8

گیاه از باالی سطح گلدان در ابتدای آزمایش و در

(کلروفیل ( 663/2 ،)aکلروفیل  )bو  470نانومتر

پایان آن ،با کولیس دیجیتالی مدل Asimeto

(کاروتنوئید) با اسپکتروفتومتر  UV/VISمدل T80+

اندازهگیری و درصد تغییرات قطر ساقه محاسبه شد.

محصول شرکت  PG Instruments Ltdاندازهگیری

میزان کلروز و نکروز روی تمامی برگهای یک

گردید .برای تعیین مقدار کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل

دانهال اندازهگیری و بهصورت درصد بیان گردید.

بر حسب میلیگرم در  100گرم وزن تر و

برای اندازهگیری میزان کلروفیل و کاروتنوئید ،از

کاروتنوئیدها برحسب میلیگرم در  1000گرم وزن

روش رانگانا ( )1997استفاده شد .ابتدا  0/05گرم

خشک ،از رابطههای مربوطه روش رانگانا ()1997

بافت تازه برگ از هر تاک با کمک نیتروژن مایع در

استفاده شد (:)22
Chlorophyll a (mg/ml)=12.25 OD663.2-2.79 OD646.8
Chlorophyll b (mg/ml)=21.50 OD646.8-5.10 OD663.2

Total Chlorophyll (mg/ml)=18.71 OD646.8-7.15 OD663.2
Carotenoids x+c=(1000 OD470-1.8Chl.a-85.2Chl.b)/198
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جهت اندازهگیری میزان آهن طبق روش تجزیه

 Baby Kiwiبا میانگین  16/6درصد بیشترین ریزش

عناصر پیج و همکاران ( ،)1982در ابتدا از هر دانهال

برگ را در مواجه با بیکربنات باالی آب آبیاری در

دو برگ بالغ ،یکی از ساقه اصلی و دیگری از ساقه

مقایسه با شاهد نشان دادند و کمترین درصد ریزش

فرعی از هر تیمار ،انتخاب و برای خشک کردن در

برگ در رقم  Brunoبا میانگین  1/19درصد مشاهده

آون در دمای  65درجه سلسیوس به مدت  48ساعت

شد ،هرچند از نظر آماری در سطح احتمال پنج درصد

قرار داده شدند .سپس 0/5 ،گرم از هر نمونه در

با  Red2 ،Red22 ،Green11و  Red6اختالف

کروزه چینی ریخته شد و در داخل کوره الکتریکی با

آماری معنیداری نداشت (شکل  1الف) .این اختالف

دمای افزایشی  500درجه سلسیوس (طی دو ساعت

در پاسخ به بیکربنات باالی آب آبیاری بدان دلیل

اولیه) به مدت چهار ساعت جهت تهیه خاکستر قرار

است که ژنوتیپها با توجه به خصوصیات

داده شدند .پس از خاموش کردن کوره و رسیدن

فیزیولوژیکی که دارند ،واکنشهای متفاوتی در شرایط

دمای کوره به دمای اتاق ،خاکستر هر نمونه با ده

تنش نشان میدهند ( .)25همچنین ،نتایج نشان داد که

میلیلیتر از محلول اسید کلریدریک یک نرمال حل

افزایش میزان بیکربنات باعث افزایش درصد ریزش

شد و به بالن حجمی  50میلیلیتری انتقال و با آب

برگها میشود ،باالترین درصد ریزش برگ (11/41

مقطر ،حجم آن به  50میلیلیتر رسانیده شد .در ادامه،

درصد) در سطح  550میلیگرم در لیتر بیکربنات

مقادیر مربوطه با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل

مشاهده شد و کمترین درصد ریزش برگ (0/56

 220 FSکمپانی  Varianقرائت شدند .برای تهیه

درصد) مربوط به سطح  170میلیگرم در لیتر

محلول استاندارد آهن از سولفات آهن استفاده و با

بیکربنات ( 2/43درصد) بود (شکل  1ب) .ریزش

دستور کار دستگاه جذب اتمی ،سری استاندارد تهیه

برگها در مواجه با غلظت باالی بیکربنات میتواند

شد (.)20

به دالیل فیزیولوژیک باشد ( .)3پژوهشهای قبلی

تجزیه واریانس دادهها ،مقایسه میانگین دادهها به

نشان داد که افزایش مقدار بیکربنات آب آبیاری

روش آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال پنج

باعث تحریک سنتز هورمون اسید آبسیزیک و جریان

درصد و همبستگی بین صفات ،با استفاده از نرمافزار

اسید آبسیزیک از آوند آبکش به آوند چوبی شد که

 SASنسخه نه و همچنین رسم جداول و نمودارها

این امر باعث کاهش هدایت روزنهای و به دنبال آن

با نرمافزار  Excel 2013صورت گرفت.

کاهش تعرق و بازده مزوفیل میشود و در نتیجه بسته
شدن روزنهها ،منجر به کاهش محتوای نسبی آب برگ
میشود ( .)24بدیهی است که با کاهش سطح برگ و

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که نوع

ریزش برگها ،گیاه آب کمتری را از طریق تعرق از

ژنوتیپ و سطح بیکربنات آب آبیاری در سطح

دست میدهد ،بنابراین ،محدود شدن سطح تعرقکننده

احتمال یک درصد بر وقوع ریزش برگ معنیدار شد،

را شاید بتوان یکی از پاسخهای گیاه به شرایط تنش

در حالیکه برهمکنش نوع ژنوتیپ و سطح بیکربنات

بیکربنات قلمداد کرد (.)32

آب آبیاری ،تأثیر معنیدار نداشت (جدول .)2
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که دانهالهای
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شکل  -1اثر سطوح مختلف بیکربنات آب آبیاری (الف) و نوع ژنوتیپها (ب) بر درصد ریزش برگ دانهالهای کیوی.
Fig. 1. The effect of different levels of bicarbonate in irrigation water (a) genotypes (b) on leaf abscission
percentage of kiwifruit seedlings.

قطر ساقه :نوع ژنوتیپ ،سطوح بیکربنات و

از ارقام و پایههای مقاوم به کلروز را بهعنوان یک

برهمکنش ژنوتیپ و سطح بیکربنات آب آبیاری بر

راهحل پایدار جهت کاهش اثرات کلروز آهکی

درصد تغییرات قطر ساقه دانهالهای کیوی معنیدار

پیشنهاد کردند ( .)21نتایج مقایسه میانگین دادهها

نشدند (جدول .)2

نشان میدهد که افزایش مقدار بیکربنات آب آبیاری

درصد کلروز برگها :با توجه به نتایج جدول تجزیه

باعث افزایش درصد کلروز برگ کیوی میشود.

واریانس ،درصد کلروز برگ کیوی در سطح احتمال

بیشترین درصد کلروز برگ ( 26/33درصد) در سطح

یک درصد تحتتأثیر نوع ژنوتیپ و سطح بیکربنات

 550میلیگرم در لیتر بیکربنات و کمترین مربوط به

آب آبیاری قرار گرفت ،اما اثر متقابل نوع ژنوتیپ و

تیمار شاهد ( 14/51درصد) بود (شکل  2ب).

سطح بیکربنات آب آبیاری بر درصد کلروز معنیدار

پژوهشهای قبلی نشان داد که غلظت باالی بیکربنات

نشد (جدول  .)2مقایسه میانگینها نشان داد که

از رشد ریشه جلوگیری میکند ،بنابراین ،باعث کاهش

دانهالهای  Red2با میانگین  38/46درصد ،بیشترین

انتقال سیتوکینین از ریشه به شاخسارهها میشود.

درصد و رقم  Green11با میانگین  6/95درصد،

سیتوکینین برای ساختن پروتئین و توسعه کلروپالست

کمترین درصد کلروز برگ را نشان دادند (شکل

و ادامه رشد اندامها ضروری است ،این اختالل باعث

 2الف).

ظهور عالئم کلروز میشود ( .)21منگل و همکاران

با توجه به نقش پایهها که برای سیستم ریشه و

( )1994گزارش کردند که کلروز ناشی از بیکربنات

مقاومتهای آن در جذب آب ،مواد غذایی و استقرار

در اثر انتقال بیکربنات به داخل استوانه مرکزی ریشه

در خاک انتخاب میشوند و نیز با توجه به وجود

رخ میدهد ،و ورود بیکربنات منجر به قلیایی شدن

پتانسیل مواد گیاهی در بروز پاسخهای سازشی به

شیره خام و آپوپالست برگ میشود ( .)14این امر

کمبود عناصر ،ژنوتیپها و پایهها در تحمل و مقاومت

بهنوبه خود بر تغذیه گیاه با عناصر غذایی اثرگذار

به کلروز متفاوت بودند .در پژوهشهای قبلی ،استفاده

میباشد (.)29
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در این پژوهش ،به نظر میرسد نوع گونه

باالی آب آبیاری واکنش نشان میدهد ،اما ژنوتیپ

کیویفروت تأثیر زیادی در واکنش به غلظت باالی

 Red2از گونه  A chinensisبا کلروز شدید میان

بیکربنات آب آبیاری دارد .ژنوتیپ  Baby Kiwiاز

برگی واکنش نشان میدهد.

گونه  A. argutaبا ریزش برگ ،نسبت به بیکربنات

شکل  -2اثر سطوح مختلف بیکربنات آب آبیاری (الف) و نوع ژنوتیپ (ب) بر درصد کلروز برگهای دانهالهای مختلف کیوی.
Fig. 2. The effect of different levels of bicarbonate in irrigation water (a) genotypes (b) on leaf chlorosis
percentage of different kiwifruit seedlings.

درصد نکروز برگها :با توجه به نتایج تجزیه

لیتر بیکربنات ( 6/4درصد) تفاوت معنیدار نداشت.

واریانس ،درصد نکروز برگ کیوی تحتتأثیر سطوح

با اینحال ،تیمار  550میلیگرم در لیتر ،بیشترین

بیکربنات با سطح احتمال یک درصد معنیدار شد ،اما

درصد نکروز برگ را با میانگین  20/4درصد نشان داد

نوع ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و سطوح بیکربنات

(شکل  .)3این یافتهها با نتایج پیرمرادیان ()1398

بر این صفت معنیدار نبود (جدول  .)2مقایسه

مطابقت دارد و علت افزایش درصد نکروز همراه با

میانگینها نشان داد که با افزایش میزان بیکربنات آب

افزایش سطوح بیکربنات را میتوان به دالیلی که در

آبیاری ،درصد نکروز برگها افزایش مییابد.

خصوص درصد کلروز برگها گفته شد ،نسبت داد

بهطوریکه تیمار شاهد ( 5/52درصد) کمترین درصد

(.)21

نکروز برگ را نشان داد و با تیمار  170میلیگرم بر
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شکل  -3اثر سطوح مختلف بیکربنات آب آبیاری بر درصد نکروز برگ ژنوتیپهای مختلف کیوی.
Fig. 3. The effect of different levels of irrigation water bicarbonate on leaf necrosis percentage of different
kiwifruit genotypes.

مقدار کلروفیل :همانطور که نتایج تجزیه واریانس

احتمال پنج درصد ،معنیدار شد .نوع ژنوتیپ و اثر

دادهها نشان میدهد اثر سطوح مختلف بیکربنات آب

متقابل ژنوتیپ در سطوح بیکربنات بر محتوی

آبیاری در سطح احتمال پنج درصد بر مقدار کلروفیل

کلروفیل کل در سطح احتمال پنج درصد ،معنیدار

 aبرگ کیوی ،معنیدار میباشد ،اما اثر نوع ژنوتیپ و

نبود (جدول  .)2با توجه به نتایج مقایسه میانگین،

برهمکنش ژنوتیپ در سطوح بیکربنات بر مقدار

تیمار شاهد (بدون بیکربنات) با میانگین 11/08

کلروفیل  aبرگ در سطح احتمال پنج درصد ،معنیدار

میلیگرم بر گرم وزن برگ بیشترین محتوی کلروفیل

نبود (جدول  .)2نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان

کل موجود در برگ را بهدست آورد .تیمار سطح

داد ،افزایش سطوح بیکربنات ،محتوی کلروفیل a

 550میلیگرم در لیتر هم با میانگین  8/12میلیگرم

موجود در برگ کیوی را کاهش داد بهطوریکه

بر گرم وزن برگ ،کمترین مقدار را نشان داد.

بیشترین مقدار کلروفیل  aموجود در برگ ،در تیمار

سطوح  170و  350میلیگرم در لیتر بیکربنات آب

بدون بیکربنات با میانگین  8/13میلیگرم بر گرم وزن

آبیاری هم بدون تفاوت با سطوح صفر و 550

برگ مشاهده شد و کمترین میزان هم مربوط به تیمار

میلیگرم در لیتر بیکربنات ،در یک گروه آماری قرار

با  550میلیگرم در لیتر بیکربنات بود .سطوح  170و

گرفتند (شکل .)4

 350میلیگرم در لیتر بیکربنات هم از نظر آماری بین

کاهش کلروفیل برگ میتواند بهعلت اختالل در

این دو گروه قرار گرفتند که تفاوتی با هیچ کدام از دو

جذب عناصر غذایی ضروری در سنتز کلروفیل باشد

سطح نداشتند.

( .)12تنشهای قلیائیت همانند سایر تنشهای

اثر ژنوتیپ ،سطوح بیکربنات و برهمکنش

محیطی ،در نهایت تنش اکسیداتیو ایجاد میکنند و

تیمارها بر کلروفیل  bموجود در برگ کیوی ،معنیدار

موجب افزایش تولید انواع اکسیژن واکنشگر میشوند

نبود (جدول  ،)2اما محتوی کلروفیل کل موجود در

و کاهش میزان کلروفیل در این شرایط نشاندهنده

برگ کیوی تحتتأثیر سطوح بیکربنات در سطح

وسعت آسیبهای اکسیداتیو است (.)10
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شکل  -4اثر سطوح مختلف بیکربنات آب آبیاری بر کلروفیل کل برگ ژنوتیپهای مختلف کیوی.
Fig. 4. The effect of different levels bicarbonate in irrigation water on leaf total chlorophyll content of different
kiwifruit genotypes.

کاروتنوئید کل :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد

در اینجا میتوان نتیجه گرفت ژنوتیپهای متحملتر

مقدار کاروتنوئید کل موجود در برگ کیوی در سطح

با حفظ ظرفیت کاروتنوئیدی خود ،قادر هستند تا

احتمال یک درصد تحتتأثیر نوع ژنوتیپ و سطوح

آسیبهای ناشی از تنش را تعدیل کنند .نتایج نشان

بیکربنات آب آبیاری قرار گرفت ،در حالیکه

داد که مقدار کاروتنوئید برگ ژنوتیپهای کیوی در

برهمکنش ژنوتیپ و سطوح بیکربنات بر این صفت

سطح  170میلیگرم در لیتر ،تفاوت معنیداری با

در سطح احتمال پنج درصد ،اثر معنیدار نداشت

شاهد نداشتند .اما با افزایش بیشتر بیکربنات مقدار

(جدول  .)2مقایسه میانگینها نشان داد که رقم Red2

کاروتنوئید کل کاهش پیدا کرد .کمترین مقدار

با میانگین  2/19میلیگرم بر گرم وزن برگ ،بیشترین

کاروتنوئید کل ( 1/67میلیگرم بر گرم وزن برگ)

محتوای کاروتنوئید کل را داشت که با ارقام ،Red22

مربوط به کاربرد  550میلیگرم در لیتر بیکربنات بود

 Brunoو  Red6در یک گروه قرار گرفت .کمترین

(شکل  5ب) .در موافقت با نتایج این آزمایش ،الکانترا

میزان هم مربوط به رقم  Baby Kiwiبا میانگین 1/6

و همکاران ( )2000گزارش کردند که با افزایش

میلیگرم بر گرم وزن تر بود که با رقم Green11

سطوح بیکربنات ،غلظت کاروتنوئید کل برگ هلوی

تفاوت معنیدار نداشت (شکل  5الف) .در این

پیوند شده روی پایه نماگارد کاهش یافت ( .)1کاهش

پژوهش ،واکنش ژنوتیپهای مختلف به سطوح باالی

محتوای کاروتنوئید کل بر اثر بیکربنات آب آبیاری

بیکربنات آب آبیاری یکسان نبود .افزایش

(شکل  5ب) ،ممکن است به واسطه اکسید شدن

کاروتنوئیدها توان مقابله با وضعیت تنشی در گیاه را

توسط اکسیژن فعال و تخریب ساختار آنها در شرایط

افزایش میدهد؛ زیرا گیاه توانایی اتالف انرژی نوری

تنش بیکربنات باشد (.)2

باال و حذف اکسیژنهای فعال را خواهد داشت (.)17
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شکل  -5اثر سطوح مختلف بیکربنات آب آبیاری (الف) و نوع ژنوتیپ (ب) بر میزان کاروتنوئید کل برگ دانهالهای مختلف کیوی.
Fig. 5. The effect of different levels of bicarbonate in irrigation water (a) and genotypes (b) on leaf carotenoid
content of kiwifruit seedlings.

مقدار آهن :نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که

نسبت به سطح شاهد به ترتیب  30/49 ،26/21و

مقدار آهن برگ بهطور معنیداری در سطح احتمال

 31/07درصد ،در دانهالهای ژنوتیپ ،Green11

یک درصد تحتتأثیر نوع ژنوتیپ ،سطوح بیکربنات

بهترتیب  22/03 ،16/12و  31/16درصد ،در

و اثر متقابل ژنوتیپ در سطوح بیکربنات قرار گرفت

دانهالهای ژنوتیپ  Red22به ترتیب22/66 ،17/40 ،

(جدول  .)2در تیمار شاهد ،باالترین مقدار آهن برگ

و  27/39درصد ،در دانهالهای ژنوتیپ Red2

در  Baby Kiwiبا  94/7میلیگرم بر کیلوگرم ماده

بهترتیب 34/17 ،8/67 ،و  42/05درصد و در

خشک و کمترین مقدار آهن برگ در  Red 2با

دانهالهای ژنوتیپ  Red6به ترتیب 16/55 ،9/38 ،و

 69/70میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک مشاهده شد.

 29/55درصد بود .دانهالهای ژنوتیپ  Brunoدر

همچنین ،بهطور کل بیشترین مقدار آهن موجود در

مواجهه با سطوح بیکربنات آب آبیاری ،کمترین میزان

برگ کیوی ( 94/70میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک

درصد کاهش آهن برگ را با اختالف زیاد نسبت به

برگ) در دانهالهای  ،Baby kiwiدر شاهد و کمترین

سایر ژنوتیپها نشان دادند .این میزان نسبت به شاهد

مقدار آهن ،در رقم  Red2با سطح  550میلیگرم در

 4/29 ،3/28و  4/72درصد در مواجهه با سطوح

لیتر بیکربنات با میانگین  40/45میلیگرم در کیلوگرم

بهترتیب  350 ،170و  550میلیگرم در لیتر بیکربنات

وزن خشک برگ مشاهده شد (جدول  .)3مقایسه

آب آبیاری بود.

میانگینها نشان داد با افزایش میزان بیکربنات آب

باال بودن غلظت بیکربنات در محیط پیرامون

آبیاری ،مقدار آهن برگ در همه ژنوتیپهای کیوی،

ریشه باعث اختالل در تغذیه آهن میشود .این اختالل

کاهش پیدا کرد .دانهالهای ژنوتیپهای مختلف ،در

فیزیولوژیک ممکن است در سطح جذب ،انتقال،

مواجه با سطوح مختلف بیکربنات آب آبیاری ،مقادیر

سوختوساز یا مجموعهای از آنها اتفاق بیافتد (.)12

مختلفی از کاهش مقدار آهن در برگ را نشان دادند.

در واقع همانطور که نتایج نشان داد در دانهالهای

این میزان در دانهالهای ژنوتیپ  Baby kiwiدر

همه ژنوتیپهای مورد مطالعه با افزایش سطوح

سطوح  350 ،170و  550میلیگرم در لیتر بیکربنات

بیکربنات ،میزان آهن موجود در برگ کاهش یافت.
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دلیل این کاهش را میتوان با توجه به کاهش طول

داده و از جذب آهن توسط ریشهها و انتقال آن به

ریشه و نقش ریشه در جذب و انتقال آب و مواد

شاخساره و برگها ممانعت میکند ( .)16در چنین

غذایی و کاهش انتقال این عنصر با افزایش غلظت

شرایطی ،کاهش غلظت آهن برگ باعث کاهش

بیکربنات و همچنین به کاهش رشد رویشی ریشه

کلروفیل میشود ( )27و کاهش غلظت کلروفیل نیز

نسبت داد ( .)21پژوهشهای روی انگور نشان داد که

به نوبه خود قدرت رشد و مقاومت به تنش را در

غلظت باالی بیکربنات آب آبیاری باعث کاهش

گیاه کاهش میدهد ( .)5کاهش کلروفیل در تیمار

غلظتهای کل آهن سیمپالست و آپوپالست و بروز

بیکربنات میتواند بهعلت تجزیه کلروفیل در اثر

کلروز در برگها میشود ( 18و  .)19بهطورکلی،

آنزیم کلروفیالز و رسوب عنصر منیزیم در  pHزیاد

افزایش غلظت یون بیکربنات ،حاللیت آهن را کاهش

باشد ( 6و .)7

جدول  -3اثر متقابل نوع ژنوتیپ و سطوح بیکربنات بر میزان آهن برگ دانهالهای کیوی.
Table 3. The interaction effect of genotype and bicarbonate level on kiwifruit leaf iron content of seedlings.

ژنوتیپها

سطوح بیکربنات (میلیگرم در لیتر)

آهن (میلیگرم در کیلوگرم وزن خشک برگ)

Genotypes

)Bicarbonate (mg/ml

)Iron (mg/kg dry weight

Baby kiwi

0

94.70 a

170

69.89 h

350

65.83 i

550

65.28 i
b

0
Green11

170

70.99 g

350

65.99 i

550

58.26 l
e

0
Red22

Bruno

Red6

78.23

170

64.62 j

350

60.50 k

550

56.80 m
h

0
Red2

84.62

69.81

170

63.76 j

350

45.96 n

550

40.46 p

0

b

83.81

170

c

81.09

350

80.23 c

550

79.88 d

0

73.00 f

170

i

350

60.92 k

66.16

51.43 n

550

* میانگینها با حروف مشابه در سطح پنج درصد معنیدار نمیباشند
* The means with the same letter are not significant difference at 5% Level
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ضرایب همبستگی بین صفات در ژنوتیپهای

اما با درصد تغییر قطر ساقه ،کلروفیل  ،aکلروفیل  bو

مختلف کیویفروت :ضرایب همبستگی نشان داد بین

کلروفیل کل معنیدار نبود (جدول  .)4بین درصد

درصد ریزش برگها و درصد نکروز برگها همبستگی

تغییر قطر ساقه با میزان کلروفیل  ،aکلروفیل ،b

مثبت و معنیداری (** ،)r=0/55وجود دارد .همچنین

کلروفیل کل ،کاروتنوئید کل و مقدار آهن برگ
همبستگی معنیداری وجود نداشت (جدول .)4

بین درصد ریزش برگها و میزان کاروتنوئید کل

نتایج نشان داد که بین میزان کلروفیل  ،aبا

(** ،)r= -0/38همبستگی منفی و معنیداری مشاهده

**

**

کلروفیل  ،)r=0/68 ( bکلروفیل کل (  )r=0/97و

شد ،درحالیکه همبستگی آن با درصد کلروز ،تغییر قطر

مقدار آهن (* )r=0/31همبستگی مثبت و معنیداری

ساقه ،کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و مقدار

وجود داشت ،اما با میزان کاروتنوئید کل همبستگی

آهن برگ معنیدار نبود (جدول .)4

معنیدار نداشت .همچنین ،بین کلروفیل  bبا کلروفیل

ضرایب همبستگی نشان داد که بین درصد کلروز

کل (** )r=0/83و مقدار آهن (** )r=0/30همبستگی

برگ با قطر ساقه (* ،)r= -0/28میزان کلروفیل a

مثبت و معنیداری مشاهده شد ،ولی با میزان کاروتنوئید

(* ،)r= -0/24کلروفیل  ،)r= -0/31**( bکلروفیل

همبستگی معنیدار وجود نداشت .همبستگی کلروفیل

کل (* )r= -0/28و مقدار آهن (**،)r= -0/49

**

کل با مقدار آهن (  ،)r=0/33مثبت و معنیدار بود اما

همبستگی منفی و معنیداری وجود دارد (جدول .)4

با میزان کاروتنوئید معنیدار نشد .ضرایب همبستگی

ضرایب همبستگی نشان داد که درصد نکروز برگ با

نشان داد که بین میزان کاروتنوئید با مقدار آهن

میزان کاروتنوئید کل (** )r= -0/48و مقدار آهن

همبستگی معنیدار وجود نداشت (جدول .)4

برگ (* ،)r= -0/30همبستگی منفی و معنیدار داشت،

جدول  -4ضرایب همبستگی بین صفات در دانهالهای ژنوتیپهای مختلف کیویفروت.
Table 4. Correlation coefficients between traits in seedlings of different kiwifruit genotypes.
ریزش برگ

کلروز

نکروز

قطر ساقه

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

Traits

Leaf
Abscision

Chlorosis
)(%

Necrosis
)(%

Stem
diameter

Chlorophyll
a

Chlorophyll
b

Total
Chlorophyll

ریزش برگ

1

صفات

کاروتنوئید کل

آهن

Carotenoid

Fe

Leaf Abscision

کلروز

1

-0.050

Chlorosis

نکروز

**0.553

1

-0.061

Necrosis

قطر ساقه

0.014

*-0.283

-0.059

1

Stem diameter
کلروفیل a

-0.094

*-0.245

-0.102

-0.034

1

Chlorophyla
کلروفیل b

-0.073

**-0.313

-0.039

0.011

**0.684

*

-0.089

1

Chlorophyllb

کلروفیل کل

-0.094

-0.284

**

-0.022

0.973

**

1

0.833

Tchlorophyll

کاروتنوئید کل

**-0.389

0.200

**-0.484

0.000

*

0.175

0.052

-0.057

0.022

1

Carotenoid

آهن

-0.199

**

-0.496

-0.300

**

0.310

**

0.309

**

0.332

0.135

1

Fe

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال پنج و یک درصد
* and ** significant at the 5% probability level, and significant at the 1% probability level respectively
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، با ریزش برگهاA. arguta  از گونهBaby Kiwi
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